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بررسی عملکرد سیستم مخازن ذخیره منفرد با استفاده از شاخصهای عملکرد
(مطالعه موردی :سد مخزنی الر)
مونا احمدیان -1مجید

منتصری*2

تاریخ دریافت1397/10/12 :
تاریخ پذیرش1398/09/06 :

چکیده
سیستم مخازن ذخیره برای کنترل و تنظیم رژیم جریان رودخانهها جهت تأمین تقاضا برای مصارف مختلف شرب ،کشاورزی و  . . .طراحی و احداث
میگردند .در این مطالعه سد مخزنی الر بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب تهران با استفاده از روش شبیهسازی مونتتکتارلو متورد تیزیته و
تحلیل قرار گرفته است .بدین منظور با بهکارگیری مدل استوکاستیک ) ،AR(1دادههای جریان سالیانه تولید و سپس مقادیر جریان سالیانه با استفاده از
مدل توزیعی والنسیا-شاکی در ماههای مختلف سال پخش یا توزیع شده است .در مرحله بعد ،دادههای ماهیانه تولیتدی بتهعنتوان جریانتاو ورودی بته
مخزن ذخیره برای شبیهسازی رفتار سد مخزنی الر با استفاده از روش  Modified-SPA3و با اعمال شاخصهای عملکرد سیستم مخازن بهکار گرفته
شد .نتایج مطالعه نشان می دهد که حیم ذخیره عالوه بر تقاضا ،تابعی از تلفاو ناشی از تبخیر و ضرایب اعتماد زمانی و آسیبپذیری بوده و از یک رابطه
نمایی بهازای تقاضا تبعیت میکند .عالوه بر این در هر سه گونه (SPA )versionهای اصالح شده ( )SPA-I, SPA-II, and SPA-IIIدو شاخص
عملکرد مخزن ،یعنی؛ اعتمادپذیری زمانی و آسیب پذیری قابل کنترل در تحلیل بوده و تحلیل سیستم ذخیره برای مقادیر معلوم یا مشخص شاخصهای
مذکور انیام میپذیرد .همچنین در روشهای  SPA-IIو  SPA-IIIامکان استفاده از رابطه غیرخطی یا رابطه واقعی ستط -حیتم در بترآورد حیتم
تلفاو ناشی از تبخیر در سیستم ذخیره است .کنترل دو شاخص عملکرد مخزن و بهکارگیری رابطه واقعی یا غیرخطی ستط -حیتم مختزن در تحلیتل
سیستم مخازن ذخیره بههمراه جواب یکتا بهعنوان مزیتهای اساسی و بسیار مهم روشهای مذکور نسبت به روش آنالیز رفتاری (فتر خطتی بتودن
رابطه سط -حیم مخزن و کنترل تنها شاخص اعتمادپذیری در محاسباو) است.
واژههای كلیدی :تولید داده ،روش  ،SPAسد مخزنی الر ،شبیهسازی مخزن ،مدل استوکاستیک
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در دهههای اخیر با افزایش جمعیتت دنیتا و میتزان تقاضتای آب
شتتیرین بتترای مصتتارف مختلتتف (شتترب ،کشتتاورزی و صتتنعت)،
برنامهریزی ،مدیریت و بهرهبرداری بهینه از مخازن آبهای ستطحی،
خصوصاً در مناطق خشک و نیمهخشک ،به یکی از چالشهای بستیار
جتدی و اساستی محققتین و متخصصتین صتنعت آب در اک تر نقتا
مختلف دنیتا تبتدیل شتده استت ( 10 ،8و  .)34در مختازن آبهتای
سطحی ،جریان تصادفی تنظیم نشده در دورههای پرآبی برای استفاده
در دورههای کمجریان ذخیره میشتود ( .)8بنتابراین ستدهای ذخیتره
آبهای سطحی برای کنترل و تنظیم جریتان رودخانتههتا بتهمنظتور
تأمین تقاضای مصارف مختلف در ستط مشخصتی از شتاخصهتای
 1و  -2بهترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد و استاد ،گروه مهندسی آب ،دانشتکده
کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ایران
)Email: m.montaseri@Urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.77839
3- Sequent Peak Algorithm

عملکرد اییاد میشوند ( 24 ،22و  .)41در طی فرآینتد ذخیتره آب در
مخازن ،جریانهای تنظیم نشده ورودی به مختزن بته سته صتورو؛
آبدهی ( ) yieldیا خروجتی تنظتیم شتده جهتت تتأمین تقاضتا بترای
مصارف مختلف ،تلفاو نفوذ و تبخیتر از ستط دریاچته و سترریز آب
اضافی یا مازاد در مخزن یا سیستم که بخشی از جریان غیرقابلتنظیم
بوده و بهصورو جریان خروجی تنظیم نشده باقی میمانتد ،متیباشتد
( .)8سیستم مخازن ذخیره دارای دو رفتار درونستالی یتا بترونستالی
بوده و سیستمهای درونسالی مخازن ذخیره کوچک را شامل شتده و
این سیستمها در طول هر سال حداقل یکبار پتر و ختالی متیشتوند و
ممکن هست در طول سال چندین بار پر و خالی گردند .در حتالی کته
رفتار برونسالی مربو به سیستم مخازن ذخیتره بتزرب بتوده و ایتن
مخازن ذخیره چندین سال نیاز دارند که از حالت خالی به حالت پر یتا
برعکس یعنی از حالت پر به حالت خالی برسند (.)24
روشهای مطرح تحلیل ذخیره-آبدهی-عملکرد سیستتم مختازن
ذخیره به دو گروه اصلی ،یعنی؛ روشهای شبیهسازی و بهینتهستازی
طبقهبندی شده و بهطور گستردهای در تحلیل سیستم مختازن ذخیتره
آبهای سطحی در نقا مختلف دنیا مورد استفاده قرار میگیرنتد (،5
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ذخیره منفرد فرضی بر روی رودخانههای ( Earnانگلستان)Hatchie ،

 7و  .)13استفاده از روشهای بهینتهستازی کالستیک (برنامتهریتزی
خطتتی و پویتتا) و فراکاوشتتی (از جملتته الگتتوریتم ژنتیتتک) در تتتدوین
الگوهای بهرهبرداری بهینه سیستم مخازن ذخیره بهطتور گستتردهای
گزارش شده است .اما آنچته ستبب ارزیتابی دقیتق و اعمتال مناستب
تصمیمگیریهای مدیریتی در یک سیستم ذخیره میشود ،شبیهسازی
سیستم مورد نظتر استت ( 15 ،12 ،4و  .)16روشهتای شتبیهستازی
بهعنوان کاراترین ابزار در تحلیل طراحی و بهرهبرداری سیستم مخازن
ذخیره بوده که نمایش جامع و کامل از سیستتم ذخیتره را نستبت بته
مدلهای بهینهسازی ارائه میدهند و همچنتین بتا استتفاده از ستری
جریاناو تولید شده مصنوعی ،ویژگی تصادفی جریتانهتای ورودی را
در نظتتر متتیگیرنتتد ( .)46از طتترف دیگتتر یتتک متتدل شتتبیهستتاز در
شبیهسازی پاسخ سیستم ،انعطافپذیرتر و کاراتر است (.)46
از میان دو روش نهایی شبیهسازی یعنتی روش آنتالیز رفتتاری و
روش  SPAاصالحشتده ،روش  SPAقابلیتت و انعطتافپتذیری الزم
بهمنظور اعمال تمامی شرایط واقعی حاکم بر سیستم مخازن ذخیره از
جمله کنترل شاخصهای عملکرد اعتمادپذیری 1و آستیبپتذیری 2در
تحلیتتل ذخیتتره-آبتتدهی-عملکتترد را دارا متتیباشتتد ( 24و  .)28روش
شبیهسازی  SPAاولیه بهعنوان روش محاسباتی منحنی جرم 3مطترح
بوده که در اواخر قرن بیستم اصالحاو عمدهای برای افزایش قابلیتت
و کارآیی آن انیام پذیرفته است .اولتین ستری اصتالحاو بتهمنظتور
اعمال تلفاو ناشی از تبخیتر و شتاخصهتای عملکترد مختزن یعنتی
اعتماد زمانی 4و آسیبپذیری توسط لهله در سال  1987انیام پذیرفته
و سری اصالحاو بعدی ،توسعه روش  SPAتوسط منتصتری ()1999
برای سیستم مخازن ذخیره چندگانه و استفاده از رابطته غیرخطتی یتا
رابطه واقعی سط -حیم برای اعمال تلفاو ناشی از تبخیر بوده است
(.)29
ووگل و بلوگنس ( )45با استفاده از روش مونت کارلو ،یتک روش
سیستماتیک بترای توصتیف رفتتار عمتومی سیستتم مختازن ذخیتره
برونسالی را با اعمال شاخصهای عملکترد مختزن (اعتمادپتذیری و
برگشتپذیری) توسعه دادند .بدین منظور مدل اتورگرستیو مرتبته اول
جهت تولید دادههای مصنوعی جریان ستالیانه بتا دو توزیتع نرمتال و
البنرمال استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است .ایشان نتییهگیری
نمودند که این مطالعه یک تئوری بنیتادی پایته بترای درب تبتادالو
میان روابط ذخیره ،آبدهی ،اعتمادپذیری و برگشتپتذیری در سیستتم
مخازن ذخیره برونسالی را فراهم میکند.
مک ماهان و همکاران ( )25با استفاده از  5شاخص عملکرد رایج،
یعنی اعتمادپذیری ،برگشتپذیری ،آسیبپذیری ،ریسک خشکسالی و
پایداری ،روابط ذخیره-آبتدهی-عملکترد را در چهتار سیستتم مختزن

(امریکا)( Richmond ،استرالیا) و ( Visافریقای جنوبی) مورد مطالعته
قرار دادند .در این تحلیل رفتار بلندمدو سیستمهای ذخیتره منفترد از
یتتک پروستته شتتبیهستتازی مونتتت کتتارلو بتتر استتاع متتدل تتتوزیعی
استوکاستیک  fragmentو روش آنالیز رفتاری صتورو گرفتته استت.
نتایج مطالعه بیانگر ضرورو بهکارگیری شبیهسازی مونت کارلو جهت
تحلیل درست و دقیق رفتار بلندمدو سیستتم مختازن ذخیتره بتوده و
نتتتایج چنتتین مطالعتتاتی براستتاع دادههتتای تتتاریخی جریتتانهتتای
رودخانهای ،نتایج غیرمطمئن و غیرقابل اتکاء بترای پتیشبینتیهتای
بلندمدو است .مک ماهان و همکتاران ( )26عملکترد متدل تیربتی
 Gould-Dincerبرای برآورد حیم ذخیره آب سطحی متورد نیتاز در
 729رودخانه از نقا مختلف دنیا را با سه مدل شبیهساز کمبود متورد
انتظار ،5آنالیز رفتاری و  SPAمورد مقایسه و ارزیابی قرار دادند .بتدین
منظور رابطه ذخیره-آبتدهی-اعتمادپتذیری بتهازای دادههتای جریتان
سالیانه رودخانهها توسعه و استخراج شده است .نتتایج مطالعته نشتان
میدهد که مدل  Gould-Dincerبرای طراحی مقدماتی منابع آب 6و
تعیین حیم ذخیره مورد نیاز اولیه یا تقریبی در رودخانههای فاقد آمتار
و اطالعاو عملکرد قابلقبول یا مناستبی دارد .همچپنتین ایتن متدل
میتواند بهطور مؤثری در تحلیل ساده و سریع اثتراو تیییتر اقلتیم در
عملکرد سیستم مخازن ذخیره ،بدون نیتاز بته شتبیهستازی مفصتل و
پیچیده سیستمهای مذکور بتا استتفاده از ستریهتای زمتانی جریتان
رودخانهای ،مورد استفاده قرار گیرند.
عملکرد مدل ذخیره-آبتدهی-اعتمادپتذیری Vogel-Stedinger
( )V-Sبهعنوان یک مدل رایج در برآورد حیم ذخیتره متورد نیتاز آب
سطحی ،با استفاده از سری زمانی جریتان سته رودخانته در انگستتان
توسط آدلوی و پتال ( )3مطالعته گردیتد .در ایتن مطالعته یتک روش
شبیهسازی مونت کارلو 7بهکار گرفته شد و نتایج نشتان داد کته متدل
 Vogel-Stedingerدر تقاضاهای باال (<0/8 MAF8تقاضا) یا بترای
سیستم مخازن کامالً برونسالی دارای عملکرد قابل قبولی میباشد.
با مرور مطالعاو در دستترع محققتین ،توستعه روابتط ذخیتره-
آبدهی-عملکرد سیستم مخازن ذخیره اغلب محدود به مخازن ذخیتره
منفرد فرضی یا واقعی برونسالی براساع دادههای سالیانه با فرضیاتی
از جمله :ناچیز بودن تلفاو ناشی از تبخیر ،تقاضای ثابت ماهیانه و بتا
عدم اعمال شاخصهای استاندارد عملکرد مخازن ( )11انیام پذیرفته
است ،لذا این مطالعه بتا دو هتدف اصتلی (التف) معرفتی یتک متدل
شبیهساز با قابلیت الزم برای تحلیل جامع سیستم مخزن ذخیره منفرد
و (ب) توسعه روابط ذخیره-آبدهی-عملکرد در سیستم مختزن واقعتی
برای حالت منفرد ارائه شده است.

1- Reliability
2- Vulnerability
3- Mass Curve
4- Time-based Reliability

5- Extended Deficit Analysis
6- Preliminary Water Resources Planning
7- Monte Carlo Simulation Framework
8- Mean Annual Flow
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جدول  -1مختصات جغرافیایی و مشخصات آماری جریان ،بارندگی و تبخیر سالیانه در سد الر
Table 1- Geographic coordinates and annual statistical parameters of streamflow, rainfall and evapotranspiration in Lar
dam

جریان رودخانه
تبخیر

بارندگی

Evaporation
)(mm

Precipitation
)(mm

عرض

Streamflow

ضریب خود
همبستگی

ضریب

ضریب

چولگی

تغییرات

Skewness

Coefficient
of variation

Lag-1 Auto
Correlation
)(

میانگین
Mean
)(MCM

طول

ارتفاع

جغرافیایی

جغرافیایی

Latitude

Longitude

Height
)(m

439.23
0.24
-0.19
0.34
694.58
806.2
2531
52° 00′
35° 53′
 :MCMمیلیون متر مکعب : ،ضریب خود همبستگی جریانهای سالیانه با تأخیر یک ( :mm ،)Lag- one Auto-Correlation Coefficientمیلیمتر

بدین منظور سد مخزنی الر در مرکز ایران واقع در زیرحوضههای
جنوبی سلسله کوههای البرز بهعنوان مطالعته متوردی جهتت بررستی
رفتار و عملکرد سیستم مخازن ذخیره منفرد با استفاده از روش مونتت
کارلو مورد تحلیل قرار گرفته است .سد مخزنی الر بهصورو سیستتم
ذخیره منفرد طراحی شده و یکی از  5مخزن اصلی جهتت تتأمین آب
شرب کالنشهر تهتران و کشتاورزی در منطقته متورد استتفاده قترار
میگیرد .در این مطالعه ارزیابی عملکرد یک مخزن ذخیتره واقعتی بتا
پوشش کامل رفتار درونسالی و برونسالی مورد نظر بوده ،لذا توستعه
روابط ذخیره-آبدهی-عملکرد برای ترکیبهای مختلفی از تقاضتا (10
تا  80درصد متوسط جریان سالیانه) ،ضرایب اعتماد زمانی ( 90تا 100
درصد) و آسیبپذیری ( 0تا  30درصد) بترای شترایط فرضتی جهتت
پوشش کامل رفتار درونسالی و برونسالی انیام پذیرفته است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادهها

رودخانه پرآب الر از دامنههای جنوبی و شرقی سلسله کتوههتای
البرز سرچشمه گرفته و در جهت جنوب -شتر جتاری و وارد استتان
تهران میشود .این رودخانه یکی از رودخانههای مهم بهعنتوان منبتع
اصلی تأمین آب شرب کالنشهر تهران میباشد .بدین منظور سد الر
در دهه  40برای کنترل و تنظیم جریان رودخانه مذکور جهتت تتأمین
بخشی از آب شرب کالنشهر تهران احداث و مورد بهرهبرداری قترار
گرفته است.
دادههتتای متتورد نیتتاز در ایتتن تحقیتتق شتتامل دادههتتای جریتتان
رودخانهای ،بارندگی ،تبخیر ،تقاضا و رابطه سط -حیم سد الر بتوده
که از وزارو نیرو اخذ گردیده است .دادههای جریان رودخانهای ،تبخیر
و بارنتتدگی ستتد الر بتترای دوره آمتتاری  32ستتاله ( )1361-1392در
دسترع بوده که بهصورو ماهیانه در این مطالعه متورد استتفاده قترار
گرفتهاند .موقعیت جیرافیایی و مشخصتاو آمتاری دادههتای جریتان،
بارندگی و تبخیر سالیانه در سیستم ذخیتره متذکور در جتدول  1ارائته
شده است.

در این مطالعه بهمنظور استفاده از دادههتای جریتان رودخانته در
مدلسازی سریهای زمانی جریان رودخانه ،آزمونهای اولیه همگنی،
تصتتادفی و ایستتتایی انیتتام گرفتتته استتت ( 32و  .)1بتتدین منظتتور
روشهای جرم مضتاعف ،همبستتگی رتبتهای استپیرمن و رانتستت
بهترتیب برای آزمونهای همگنی ،ایستایی و تصادفی بودن دادههتای
جریان رودخانهای استفاده شده است ( 17و  .)39نتتایج آزمتون جترم
مضاعف برای دادههای جریتان رودخانتهای ورودی ستد مخزنتی الر،
نشاندهنده همگنی دادهها با ضریب همبستگی  0/99میباشد .عالوه
بر این ،نتایج حاصل از دو آزمون همبستگی رتبهای استپیرمن و ران-
تست درستی فرضیه ( )H0ایستایی و تصادفی بودن دادههتای جریتان
رودخانهای الر را تأیید میکند.
یکی دیگر از گامهای اساسی در مدلسازی سری زمانی دادههای
جریان رودخانه تعیین تابع توزیع احتمالی دادهها میباشد .لتذا در ایتن
مطالعه  5تتابع توزیتع احتمتال رایتج (نرمتال ،الب نرمتال دو و سته
پارامتری ،پیرسون و الب پیرستن نتوس ستوم) ،بتا استتفاده از آزمتون
نکویی برازش PPCC 1بهعنوان مناسبترین تکنیک ،متورد ارزیتابی
قرار گرفته است ( 43 ،18و  )44نتایج آزمون نکویی بترازش PPCC2
نشان داد که توزیع احتمالی غالب و برتر دادههتای جریتان ماهیانته و
سالیانه رودخانه الر توزیع پیرسون نوس سوم میباشد.
مدلسازی استوکاستیک سری دادههای جریان رودخانه

متتدلهتتای استوکاستتتیک امکتتان تولیتتد ستتریهتتای زمتتانی
هیدرولوژیک جانشین (مانند بارندگی و جریان) که احتمال رخداد آنها
در آینده وجود دارد را فراهم میکننتد .از طترف دیگتر تحلیتل رفتتار
بلندمدو سیستمهای مختلف منابع آب خصوصاً سیستم مخازن ذخیره
در گرو دسترسی به سریهای زمانی جریان رودخانهای مورد انتظار در
سالهای بهرهبرداری در آینده میباشد .لتذا بتهکتارگیری متدلهتای
1- Goodness-of-fit test
2- Probability Plot Correlation Coefficient
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استوکاستیک و تولید دادههای مصنوعی برای ارزیابی دقیتق و بتدون
انحراف طرح ،بهرهبرداری و مدیریت بهینه سیستتم مختازن ذخیتره و
تدوین رفتار بلندمدو آنها کامالً الزم و ضروری است ( 37 ،24 ،22و
.)42
سیستتتم مختتازن ذخیتتره اغلتتب دارای رفتتتار تتتوأم درونستتالی و
برونسالی بوده ،لذا برای تحلیل دقیق و رضایتبخش رفتار بلندمتدو
آنها بایستی از مدل استوکاستیک با توان حفت خصوصتیاو آمتاری
دادههای تاریخی در هر دو سط ماهیانه و ستالیانه یعنتی متدلهتای
توزیعی 1استفاده شود ( 30و  .)31از اینرو در این مطالعته ،ترکیبتی از
مدل اتورگرسیو با تأخیر یک ستاله )AR(1)( 2بترای تولیتد دادههتای
سالیانه و مدل والنسیا -شاکی 3برای توزیتع جریتانهتای ستالیانه بته
جریانهای ماهیانه با قابلیتت و ررفیتت کتاربرد در سیستتم مختازن
ذخیتتره منفتترد و چندگانتته جتتایگزین یتتک متتدل منفتترد بتترای تولیتتد
جریانهای ماهیانته بتهطتور مستتقیم ،ماننتد متدلهتای  ARMAو
توماع -فایرینگ ،4شتده استت .متدل منفترد ) AR(1بترای تولیتد
دادههای سالیانه در سیستم مخازن منفرد با رابطه  1تعریف میشود:
()1
که درآن  qiو  qi+1جریانهای سالیانه مربتو بته  iو  i+1امتین
سال ،میانگین جریانهای ستالیانه S ،انحتراف معیتار جریتانهتای
سالیانه  ،ضریب خود همبستگی جریانهای سالیانه با تأخیر یتک 5و
 eiمقدار مستقل تصادفی از توزیع نرمال استتاندارد شتده بتا میتانگین
صفر و واریانس واحد میباشند .مدل فتو بترای دادههتای بتا توزیتع
نرمال توسعه یافته و برای بهکارگیری ایتن متدل جهتت ستریهتای
زمانی تاریخی با توزیعهای احتمالی دیگر یا غیر نرمال بایستتی ابتتدا
دادهها با استفاده از یک تتابع انتقتال ( )transformationمناستب بته
توزیع نرمال انتقتال یافتته و ستپس پارامترهتای متدل (  S ،و  )از
سری زمانی تاریخی انتقال یافته به نرمتال یتا نرمتال شتده محاستبه
گردند ( .)35الزم بهذکر استت کته در ایتن مطالعته بتهدلیتل تبعیتت
دادههای جریان ماهیانه و سالیانه رودخانه الر از توزیتع پیرستون نتوس
سوم ،تابع تبدیل  ،Wilson-Hilfertyبهعنتوان مناستبتترین رابطته،
برای انتقال دادههای جریان رودخانه الر به توزیع نرمال استفاده شتده
است ( 22و .)24
رابطه ریاضی مدل توزیعی والنسیا -شاکی جهت توزیع دادههتای
سالیانه به ماهیانه بهصورو رابطه  2میباشد (:)35
()2
که در آن  )NM×1( Xiیک بردار از جریانهتای ماهیانته تولیتد
شده با میانگین صفر )N×1( Zi ،یک بتردار از جریتان ستالیانه تولیتد
1- Disaggregation models
2- Auto Regressive Lag-1
)3- Valencia- Schaake (V-S
4- Thomas- Fiering
5- Lag- one Serial Correlation Coefficient

شده با توزیع نرمتال و میتانگین صتفر A ،و  Bمتاتریس ضترایب بته
ترتیب با ابعاد ( )NM×Nو ( )NM×NMبتوده کته عناصتر آنهتا بتا
استفاده از دادههای تاریخی یا مشاهداتی انتقالیافته به توزیتع نرمتال
بهدست میآیند و  :Viیک بردار از متییرهای تصادفی نرمال استتاندارد
با میانگین صفر و واریانس واحد میباشند .ضتمناً  Mو  Nبته ترتیتب
تعداد ماه یا فصل در سال و سالهای آماری دادههای تتاریخی استت.
این مدل مذکور نیز همانند اک ریت مدلهای دیگر بترای ستریهتای
زمانی تصادفی دارای توزیع نرمال توسعه یافته و برای استفاده از ایتن
مدل برای دادههای دارای توزیع غیر نرمتال بایستتی ابتتدا دادههتا بتا
استفاده از یک تابع یا رابطه منتقلکننده ) (transformationمناستب
به توزیع نرمال انتقال یابند (.)35
شاخصهای عملکرد سیستم مخازن ذخیره

عملکرد محتمل سیستمهای مخازن ذخیره اغلتب بتهوستیله
شاخصهای عملکرد 6که براساع جنبههای بخصوص از بهرهبترداری
غیرمطلوب یا غیر رضایتبخش در طول پریودهای شکست 7بنا نهاده
شده ،اندازهگیری و ارزیابی میشتوند .یتک بهترهبترداری غیرمطلتوب
اغلب بهعنوان یک شکست نامیده شده که بهعنوان عدم توانایی یتک
سیستم مخزن ذخیره برای تأمین تقاضای هدف یا طرح در یک پریود
مشخص تعریف میشود ( .)45بنابراین ،شاخصهتای عملکترد جهتت
تصمیمگیری مناسب بهمنظور الف -انتخاب ررفیتت ذخیتره مختزن،
ب -پیکربندی سیستم ،ج -سیاستهتای بهترهبترداری و د -اهتداف
سیستم ذخیره مورد نیاز است ( .)11هاشتیموتو و همکتاران ( )11سته
شتتاخص عملکتترد ،یعنتتی اعتمادپتتذیری زمتتانی ،برگشتتتپتتذیری و
آسیبپذیری را بهعنوان شاخصهای عملکترد پایته و اصتلی سیستتم
مخازن برای طراحی و بهرهبترداری سیستتم مختازن ذخیتره معرفتی
نمودند.
اعتمادپذیری بهعنتوان احتمتال ایتنکته سیستتم در یتک حالتت
رضایتمندی یا مطلوب (بدون شکست) باشد ،تعریف متیشتود .ایتن
ضریب میتواند هم بهصورو ترمهتایی از نستبت کتل زمتان ،یعنتی؛
اعتمادپذیری زمانی ( )11یا نسبتی از مقدار کل آب متورد تقاضتا کته
توسط مخزن تأمین میشود ،یعنی؛ اعتمادپذیری حیمتی بیتان شتود.
معادله  3اعتمادپذیری زمانی را تعریف میکند:
()3
که در آن  اعتمادپذیری زمانی ( f ،)0≥ ≥1و  Tبهترتیب تعداد
پریود های شکستت و تعتداد کتل پریودهتای تتاریخی یتا مشتاهداتی
میباشند.
درست همانند معیار عملکرد قابلیت اطمینان بحت شتده در بتاال،
برای تعریف برگشتپذیری چندین تعریف استفاده شتدهاستت ()9؛ بتا
6- Performance Indies
7- Failure Periods
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این حال ،تعریفی که بهطور گستره مورد استفاده قرار میگیرد تعریتف
ارائتته شتتده توستتط هاشتتیموتو و همکتتاران ( )11استتت .ایشتتان
برگشتپذیری را بهعنوان احتمالی کته یتک سیستتم مختزن پتس از
حالت شکست بهبود مییابد تعریف نمودند ،یعنی؛
()4
که در آن  برگشتتپتذیری ( )0≥ ≥1و  fsتعتداد دنبالتههتای
پیوسته پریودهای شکست میباشند ( :fتعداد کل پریودهای شکست).
برای اولین بار هاشیموتو و همکاران ( )11آسیبپذیری را بهعنوان
متوسط شکستهای بیشینه در طول هر دوره (چنتد پریتود) شکستت
پیوسته تعریف نمودهاند .زانگ و همکتاران ( )47تمتام شکستتهتا را
بهجای مقدار حداک ر در هر دوره شکستت پیوستته در نظتر گرفتنتد و
آسیبپذیری را بهصورو نسبت کل کسری آب تحتویلی بته تقاضتای
هدف یا طرح در طول پریودهای شکست (رابطه  )5تعریف کردند؛
()5
که در آن  ηآسیبپذیری Rt ،مقدار آب تحویلی در طتول  tامتین
پریود شکست و * Rtمقتدار تقاضتای هتدف در طتول  tامتین پریتود
شکست است .در معادلته  ،5آستیبپتذیری در بتازه ( )0≥ η≥1قترار
متتیگیتترد ،هماننتتد دو معیتتار عملکتترد ،یعنتتی؛ اعتمادپتتذیری و
برگشتپذیری .موی و همکتاران ( )32در یتک مطالعته وستیع ،عتدم
تعامل ( )trade-offsموجود مابین سه شاخص اعتمتادپتذیری زمتانی،
برگشتپذیری و آسیبپذیری را بهصورو گستردهای بررسی نمودنتد.
چنین رفتاری ،استفاده از این معیارها برای مدیریت بهینه سیستمهتای
منابع آب را شدیدا محدود میکند .با ایتن وجتود ،اگتر یتک شتاخص
واحدی که شامل اثراو ترکیبی این شاخصها است ،بتوانتد استتخراج
شود ،آنگاه پیچیدگیهای مرتبط با عتدم تعامتل متابین آنهتا عمتدتاً
منتفی خواهد شتد .ستیمونویک ( )38ایتن شتاخصهتای یکپارچته را
بهعنوان معیار شایستتگی )FM( 1نامیتد .الکتس ( )23سته شتاخص
اعتمادپذیری زمانی ،برگشتپذیری و آسیبپذیری را بهمنظور تعریتف
یک شتاخص پایتداری ( )sustainability FM( )φبترای طراحتی و
بهرهبرداری سیستم مخازن مطابق رابطه  6ترکیب نمود:
()6
که در آن  :φشاخص پایداری : ،شاخص اعتمادپذیری زمانی: ،
شاخص برگشتپذیری و  :شاخص آسیبپذیری میباشند .همچنتین
ساندوال و همکاران ( ،)36معادله بتاال را در فترم معادلته  7اصتالح و
نتییهگیری نمودند که معادله جدید نتایج دقیقتری را فراهم میکنتد.
معادله  6و  7بهطور منطقی درست بوده ،زیرا پایتداری یتک سیستتم
ذخیره برای اعتمادپتذیری و برگشتتپتذیری بیشتتر و آستیبپتذیری
کوچکتر افزایش مییابد.
()7
1- Figure of Merit
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روش حداکثرهای متوالی ()SPA

روش  SPAاولیتته ،روش شتتبیهستتازی بتتر استتاع دوره بحرانتتی
(شدیدترین دوره خشکی مشاهداتی) برای سیستم مخازن ذخیره منفرد
بوده که در آن معادله توازن جرمی براساع میزان کمبتود آب در هتر
پریود بسط داده شده است .این الگوریتم ( )SPAماننتد روش تحلیتل
رفتاری ،)BA( 2سری زمانی جریان روخانه را بهطور مستتقیم بتهکتار
گرفته و در نتییه اثراو فصلی ،همبستگی داخلی و سایر پارامترهتای
جریان بهطور مستقیم در تحلیل سیستم ذخیره در نظر گرفته میشوند
( .)25در روش  SPAاولیه ،تحلیل سیستم ذخیره با فر ناچیز بودن
تلفاو ناشی از تبخیر (صترفنظر کتردن از تلفتاو ناشتی از تبخیتر) و
ضریب اعتمادپذیری  100%انیام متیپتذیرد .لتذا اصتالحاو اساستی
روش  SPAاولیه ،بهدلیل ساختار تئوریک مناسب ،بهسط یتک روش
نهایی در تحلیل سیستم مخازن ذخیره از تالشهای مؤثر محققین در
دهههای گذشته بوده است .اولین میموعه از اصالحاو ،توسط لتهلته
( )19گزارش شده کته  SPAاصتالح شتده توستط ایشتان ()SPA-I
قابلیت منظور نمودن حیم تلفاو تبخیر (با فر رابطه خطی سط و
حیم مخزن) و ضریب اعتمادپذیری کمتتر از  100%را در محاستباو
فراهم کرده است .توانایی بررسی تیییراو وابستته بته ستط مختزن
(تلفاو ناشی از تبخیر) در مناطقی که شدو تبخیر خیلی زیاد استت و
همچنین برای مطالعه میزان حساسیت تیییتراو اقلیمتی ،قابتلتوجته
میباشد.
منتصری ( )27عالوه بر تکمیل اصالحاو قبلتی (ارائته الگتوریتم
 SPA-IIبرای رفع نقیصه  SPA-Iدر اعمال تلفاو ناشی از تبخیتر در
محاستتباو) ،روش  SPAرا بتترای بتتهکتتارگیری در سیستتتم مختتازن
چندگانه  SPA-IIIبا اعمتال تلفتاو ناشتی از تبخیتر و سته شتاخص
عملکرد ،اعتمادپذیری زمانی ،برگشتپذیری و آستیبپتذیری توستعه
داد .در هر سه گونته (SPA )versionهتای اصتالح شتده ( SPA-I,
 )SPA-II, and SPA-IIIدو شتتاخص عملکتترد مختتزن یعنتتی
اعتمادپذیری زمانی و آستیبپتذیری قابتل کنتترل در تحلیتل بتوده و
تحلیل سیستم ذخیره برای مقادیر معلتوم یتا مشتخص شتاخصهتای
مذکور انیام میپذیرد .همچنین در روشهای  SPA-IIو SPA-III
امکان استفاده از رابطه غیرخطتی یتا رابطته واقعتی ستط -حیتم در
برآورد حیم تلفاو ناشی از تبخیر در سیستم ذخیره استت .کنتترل دو
شاخص عملکرد مخزن و بهکارگیری رابطه واقعی یا غیرخطی سط -
حیم مخزن در تحلیل سیستم مخازن ذخیره بتههمتراه جتواب یکتتا
بهعنوان مزیتهای اساسی و بسیار مهم روشهای مذکور نستبت بته
روش آنالیز رفتاری (فر خطی بودن رابطه ستط -حیتم مختزن و
کنترل تنها شاخص اعتماد پذیری در محاسباو) است.
منتصتتری ( )27روش  LPو الگتتوریتمهتتای  SPA-I, SPA-IIرا
بتترای ارزیتتابی کتتاربرد و عملکتترد روش  SPAبتتهعنتتوان یتتک روش
2- Behavior Analysis
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جایگزین در طراحی مخازن مقایسه کرد .نتتایج نشتان داد کته  LPو
 SPA( SPA-IIاصالح شده توسط منتصتری ( ))27بته نتتایج کتامالً
یکسانی منیر میشوند ،در حالیکه نتایج الگوریتم  SPA-Iکه توسط
لهله ( )19ارائه شده در برخی حاالو با نتایج  LPو  SPA-IIمتفتاوو
است و حیم ذخیره را انتدکی کمتتر از دو روش دیگتر بترآورد کترده
است .این تفاوو ناشی از تشتخیص نادرستت طتول دوره بحرانتی در
روش  SPA-Iاست .همچنین روش  SPA-IIدر برخی حاالو حیتم
ذخیره منفی را نشان میدهد که این مسأله نیز مربو به روش اعمال
تلفاو ناشی از تبخیر در تحلیل میباشد.
در نسخه اولیه این روش که تحتت عنتوان  Basic-SPAمطترح
میباشد ،ررفیت ذخیره مفید مختزن بتهازای اعتمادپتذیری  %100در
یک دوره  Tپریودی بدون درنظتر گترفتن تلفتاو ناشتی از تبخیتر از
مخزن ،برآورد میگردد .در این روش حیم مفیتد مختزن بتر استاع
رابطه  8تعیین میگردد (.)23
()8
که در آن :Kaحداقل ررفیت ذخیتره متورد نیتاز یتا حیتم مفیتد
مخزن Kt-1 ،و  :Ktبهترتیب مقدار کمبود حیم ذخیره یا حیتم ختالی
مخزن در انتهای پریودهای  t-1و  :Rt ،tمقدار حیمی تقاضا یا عرضه
آب از مخزن در طول پریود  :EVt ، tمقدار حیمی تلفاو آب (از قبیل
تبخیر و نشت  )....در طول پریود  :It ، tمقدار حیمی جریان ورودی به
مخزن در طول پریود  tو  :Tطول دوره آماری یا تعداد کتل پریتودهتا
میباشد.

نتایج و بحث
نتایج این مطالعه در  3بخش اصلی تفکیک و ارائه شده استت .در
بخش اول ،نتایج عملکرد مدل استوکاستیک بهکار رفته (مدل ستالیانه
و ماهیانه) و ارزیابی عملکرد آن در تحلیل مخزن بررسی شتده استت.
در بخش دوم ،نتایج حاصل از مشخصاو اصلی سیستم مخزن ذخیتره
از جمله تیییراو حیم مفید ،دوره بحرانی و تلفاو ناشی از تبخیر مورد
بح قرار میگیرد .در بخش آختر ،عملکترد سیستتم مختزن ذخیتره
درونسالی و برونسالی بر اساع چهار شاخص اصلی ضرایب اعتمتاد
زمانی ،برگشتپذیری ،آسیبپذیری و پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته
است .از آنیایی که هدف اصلی این تحقیق تعیین و ارزیابی عملکرد و
رفتار عمومی سیستم مخزن ذخیره منفرد بوده ،لذا نتایج ارائه شتده در
بخش دوم و سوم بر اساع نتایج حاصل از شبیهسازی استوکاستتیک
مختزن براستاع دادههتای تولیتدی جریتان رودخانته ( 1000ستری)
بهعنوان جمعیت خصوصیاو سیستتم مختازن استتخراج شتده استت.
ضمناً نتایج ارائه شده بهصورو میانگین  1000سری بهعنوان میانگین
جمعیت یا بهصورو سری کامل دادههای جمعیت مورد استتفاده قترار
گرفته است.

عملکرد مدل استوکاستیک جریان رودخانه

در این بخش ارزیابی عملکترد متدل استوکاستتیک در حفت یتا
دوباره تولید خصوصیاو آماری دادههای تاریخی به تفکیک در ستط
سالیانه و ماهیانه انیام پذیرفتته استت .پارامترهتای آمتاری دادههتای
تولیدی از متوسطگیری مقادیر پارامترها از  1000سری زمانی تولیدی
یا استوکاستیک استخراج شتده استت .جتدول  1مقایسته مشخصتاو
آماری دادههای جریان سالیانه تولیتدی (استوکاستتیک) و تتاریخی در
سد مورد مطالعه را نشان میدهد .براستاع جتدول  ،1عملکترد متدل
) AR(1در حفت یتتا دوبتتاره تولیتتد مشخصتتاو آمتتاری مهتتم ،یعنتتی؛
میانگین ،انحراف معیار ،ضریب چولگی و همبستگی داخلتی بتا تتأخیر
یکساله یا خود همبستگی یکساله در حد بسیار مناسبی بوده که این
امر در تبیین دقیق و درست رفتار برونسالی سیستتم مختازن ذخیتره
بسیار مهم است ( 39و .)40
جهت ارزیابی عملکرد متدل والنستیا-شتاکی در توزیتع دادههتای
جریان سالیانه در ماههای مختلف ستال ،پارامترهتای آمتاری ماهیانته
میانگین ،انحراف معیار ،ضریب چولگی ،همبستگی دو ماه متوالی و نیز
همبستگی مابین ماه با سال دادههای جریان تولیدی و تتاریخی متورد
مقایسه قرار گرفتهانتد .شتکل  1مقایسته مقتادیر پارامترهتای آمتاری
ماهیانه پنج گانته متذکور ستری زمتانی تتاریخی و تولیتدی را در ستد
مخزنی الر نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که مدل تتوزیعی متورد
استفاده در ایتن مطالعته بتا ترکیتب ) AR(1و والنستیا-شتاکی دارای
عملکرد بسیار مطلوبی در حفت یتا دوبتاره تولیتد مشخصتاو آمتاری
دادههتتای جریتتان رودخانتته در دو ستتط ستتالیانه و ماهیانتته ،یعنتتی؛
میانگین ،انحراف معیار و ضریب چولگی ،ساختمان همبستتگی متابین
ماههای مختلف سال و همبستگی مابین دادههتای ماهیانته و ستالیانه
بوده است .الزم به ذکر است که حف یا دوباره تولید ضتریب چتولگی
در دادههای تولیدی بهدلیل تطبیق و انتخاب توزیع پیرسون نوس ستوم
بهعنوان توزیع برتر دادههای تاریخی بوده است .در صورتیکته توزیتع
احتمال انتخابی توزیع دیگری مانند توزیع نرمال یتا گامبتل (چتولگی
برابر مقدار ثابت) تعیین شتود ،امکتان حفت ضتریب چتولگی توستط
دادههای تولیدی در هر دو ستط ماهیانته و ستالیانه فتراهم نشتده و
ضریب چولگی در سری دادههای تولیدی کامالً تخریب میشتود .بتر
اساع شکل  ،c-1ضرایب چولگی سریهای زمانی تولیدی بهنستبت
کوچکتر از مقادیر تاریخی بوده که این امر ناشتی از عتدم قطعیتت در
انتقال دادهها به توزیتع نرمتال بتیش از متدلستازی استوکاستتیک و
تصادفی است ( .)39 ،6به هرحال ،چنین انحراف کتوچکی در تحلیتل
سیستم مخازن ذخیره حائز اهمیت نبوده ،زیرا برآورد حیم ذخیره مورد
نیاز عمدتاً متأثر از ضریب تیییراو دادهها بتوده و کمتتر تحتت تتأثیر
ضریب چولگی دادهها قرار میگیرد ( 6و .)39
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جدول  -2مقایسه پارامترهای آماری دادههای جریان سالیانه تولیدی و تاریخی در سد مخزنی الر
Table 2- Comparison of annual statistical characteristics of historical and generated values in Lar dam

دادههای تاریخی

دادههای تولیدشده
Generated data

همبستگی
Correlation
0.34

ضریب
چولگی
Skewness
0.13

انحرافمعیار
Standard
deviation
)(MCM
97.82

Historical data

میانگین
Mean
)(MCM

همبستگی

ضریب چولگی

Correlation

Skewness

434.64

0.41

0.19

)(a

)(b

)(c

انحرافمعیار
Standard
deviation
)(MCM
104.49

میانگین

سد

Mean
)(MCM

Dam

435.38

)Larالر(
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)(d

)(e

شکل  -1مقایسه پارامترهای آماری ماهیانه دادههای جریان تاریخی و تولیدی؛  )aمیانگین )b ،انحراف معیار )c ،ضریب چولگی )d ،ضریب
همبستگی مابین دو ماه متوالی و  )eضریب همبستگی مابین دادههای ماهیانه و سالیانه -سد الر
Figure 1- Comparison of statistical characteristics of historical and generated monthly streamflow data; a) mean, b) standard
deviation, c) skewness, d) correlation coefficient between two consecutive months), and e) correlation coefficient between
different months and annual values- Lar dam

خصوصیات اصلی سیستم مخازن ذخیره

در این بخش از نتایج به ارزیابی رفتار ویژگیهتای مهتم سیستتم
مخزن ذخیره ،یعنی؛ حیم ذخیره متورد نیتاز ،دوره بحرانتی و تلفتاو
ناشی از تبخیر بر اساع جمعیت دادههای خصوصیاو سیستم مختزن
ذخیره و دادههای جریان تولیدی پرداخته شده است.
حجم ذخیره مورد نیاز

نمودار تیییراو میانگین حیم ذخیره استوکاستیک بهازای تقاضاها
( ،)20%-80%MAFضتتتترایب اعتمتتتتاد زمتتتتانی ( )95%-100%و
آسیبپذیریهای ( )10%-30%مختلف برای سد الر در شکل  2ارائته
شده است .نتایج نشان میدهد که نمودار تیییراو حیم ذخیتره متورد
نیاز بهازای تقاضا از یک رابطه نمایی تبعیت نموده و با افزایش تقاضا،
میزان حیم ذخیره مورد نیاز بهطور نمایی افزایش مییابد .با این وجود
شیب افزایش حیم ذخیره مورد نیاز بهازای تقاضا برای محدوده رفتتار
درونسالی سیستم مالیم بوده و برای دوره انتقالی و برونسالی بهطور
قابلتوجهی افزایش مییابد .ضمناً نتایج بیانگر وابستگی مستقیم حیم

ذخیتتره بتتا میتتزان آستتیبپتتذیری سیستتتم بتتوده و بتتا افتتزایش مقتتدار
آسیبپذیری ،مقدار حیم ذخیره مورد نیاز کاهش پیدا میکند.
دوره بحرانی

تعیین رفتار درونسالی و برونستالی سیستتم مختازن ذخیتره در
برنامهریزی و توسعه الگویهای بهرهبرداری بهینه چنین سیستمهایی
بسیار حائز اهمیت است ( 28و  .)39بدین منظور مطالعاو متعددی بتا
سادهسازی سیستم مخازن ذخیره مانند فر تقاضای ثابتت ماهیانته،
فر ناچیز بودن تلفاو ناشی از تبخیتر ،عتدم اعمتال شتاخصهتای
عملکرد مخزن و استفاده از دادههتای ستالیانه جهتت متدلستازی ،و
توسعه شاخص مناسب برای تعیین رفتار سیستم مخازن ذخیره انیتام
یافته است ( 24 ،3و  .)45با این وجود دوره بحرانی دقیقترین شاخص
تعیین و ارزیابی مستقیم رفتتار درون و بترونستالی سیستتم مختازن
ذخیره شناخته شده است (.)28
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شکل  -2نمودار تغییرات حجم مخزن مورد نیاز و تقاضا برای ضرایب اعتماد زمانیها و آسیبپذیریهای مختلف
Figure 2- The variation plot of storage capacity against demand for different time-based reliabilities and vulnerabilities-

لذا در این مطالعه مقادیر دوره بحرانی سیستمهتای ذخیتره متورد
مطالعه با لحاظ نمودن شرایط واقعی حاکم بر سیستم مخزن ذخیره بتا
استفاده از شبیهسازی مونتکارلو انیام یافتته استت .شتکل  3نمتودار
تیییراو دوره بحرانی سیستم ذخیتره بتهازای تقاضتا را بترای مقتادیر
مختلتتف شتتاخصهتتای عملکتترد مختتزن یعنتتی؛ اعتمادپتتذیری و
آسیبپذیری در سد الر نشان میدهد .نتایج حاصل نشان میدهد کته
دوره بحرانی در سیستم مخازن ذخیره تابعی از تقاضا ،ضتریب اعتمتاد
زمانی و آسیبپذیری است و پارامترهای متذکور بتهطتور مستتقیم در
طول دوره بحرانی مؤثر هستند .بهطوریکه با کاهش/افزایش اعتمتاد
زمانی/آسیبپذیری مقدار دوره بحرانی کاهش پیدا میکنتد .همچنتین
شکل  3بیانگر وجود یک رابطه نمتایی متابین دوره بحرانتی و تقاضتا
بوده و رونتد افتزایش طتول دوره بحرانتی بتهازای تقاضتا در شترایط
درونسالی (دوره بحرانی کمتر یا مساوی  12ماه) مالیم بوده و بترای
شرایط بترونستالی (دوره بحرانتی بیشتتر از  12متاه) بتهطتور قابتل
مالحظهای تشدید میگردد .ضمناً نتایج نشان متیدهتد کته سیستتم

ذخیره مورد مطالعه تا تقاضای  50درصتد  MAFو تقاضتای بتاالتر از
 60درصد بهترتیب کتامالً رفتتار درونستالی و بترونستالی داشتته و
همچنین در محدوده تقاضاهای  50-60درصد  ،MAFرفتتار سیستتم
ذخیره در شرایط انتقالی بوده ،یعنی؛ براساع شترایط هیتدرولوژیک و
جریاناو ورودی به سیستم ذخیره در هر سال ،رفتار مخزن مابین رفتار
درونسالی و برونسالی در نوسان خواهد بود.
تلفات ناشی از تبخیر

تلفاو ناشی از تبخیتر یکتی از عوامتل متؤثر در تحلیتل سیستتم
مخازن ذخیره سطحی (مرحلته طراحتی و بهترهبترداری) خصوصتاً در
مناطق خشک و نیمهخشک است .بهطوریکه نزدیک  30درصد حیم
ذخیره آب سیستم مخازن ذخیره در مناطق خشک بهوسیله تبخیر تلف
میگردد (.)8

شکل  -3نمودار تغییرات دوره بحرانی بهازای تقاضا برای اعتماد زمانیها و آسیبپذیریهای مختلف -سد الر
Figure 3- The variation diagram of critical period with demand for different vulnerabilities and reliabilities- Lar dam
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شکل  -4نمودار تغییرات تلفات ناشی از تبخیر بهازای تقاضا ،برای اعتماد زمانیها و آسیبپذیریهای مختلف -سد الر
Figure 4- The variation diagram of evaporation losses with demand for different vulnerabilities and reliabilities- Lar dam

بررسی و ارزیابی جامعی از تلفتاو ناشتی از تبخیتر بترای طیتف
گستردهای از تقاضا و ضرایب اعتمادپذیری و آسیبپذیری در مختازن
ذخیره سطحی میتواند یک الگو یا راهنمای بسیار مناسبی در مرحلته
طراحی و انتخاب سیستم مخازن ذخیره بهینه باشد ( .)8تیییراو تلفاو
ناشی از تبخیر بهازای تقاضای یک سیستتم ذخیتره ،یعنتی؛ ستد الر،
برای ضرایب اعتمادپذیری زمانی و آسیبپذیری مختلتف در شتکل 4
نشان داده شده است .براساع نتایج شکل  ،4رابطه حیم نسبی تلفاو
ناشی از تبخیر (نسبت حیم تبخیر به حیم ذخیتره) و تقاضتا ،از یتک
شکل هذلولی تبعیت کرده و مقدار حیم نسبی تلفاو با افزایش تقاضا
یا حیم ذخیره در شرایط درونسالی کاهش پیتدا کترده و در حتداک ر
تقاضا یا حیم ذخیره محدوده رفتار درونسالی به حداقل مقتدار ختود
میرسد و سپس با گذار رفتار سیستم به حالت انتقتالی و بترونستالی،
میزان حیم نسبی تلفاو ناشی از تبخیر بتا افتزایش تقاضتا یتا حیتم
ذخیره افزایش پیدا میکند.
عملکرد سیستم مخازن

عملکرد سیستم مخازن ذخیره بر اساع رفتار سیستتم ذخیتره در
تأمین تقاضای طرح یا هدف در دورههای پترتنش یتا شکستت متورد
ارزیابی قرار میگیرد ( .)20بدین منظتور سته شتاخص اعتمادپتذیری،
برگشتپذیری و آسیبپذیری بهترتیتب جهتت کمتی کتردن احتمتال
میزان شکست ،برگشتتپتذیری از شکستت و شتدو شکستت متورد
استتتفاده قتترار متتیگیتترد ( .)20کنتتترل دو شتتاخص اعتمتتاد زمتتانی و
آسیبپتذیری در تحلیتل سیستتم مختازن ذخیتره بتا روش ،SPA-II
امکان شبیهسازی سیستم مخازن را برای ترکیبهای گوناگون دلخواه
جهت بررسی و ارزیابی جامع از رفتار و عملکرد سیستم مخازن ذخیره
فراهم میکند ( .)19در شکل  ،5نمودار تیییراو احتمال برگشتپذیری
سیستتتم ذخیتتتره در مقابتتل تقاضتتتا بتتترای اعتمتتاد زمتتتانیهتتتا و
آسیبپذیریهای مختلف در سد الر ارائه شده است .بر استاع شتکل

مذکور ،نمودار تیییراو مقتادیر احتمتال برگشتتپتذیری از یتک ختط
شکسته با سه بخش با شیبهای نسبتاً متفاوو تبعیت میکند .بختش
اول نمودار تقریباً بدون شیب یا با شیب بسیار کم بوده که برای رفتتار
درون سالی سیستتم ذخیتره حاصتل شتده استت .بختش دوم نمتودار
بیشترین شیب خود را داشته که منطبتق بتر شترایط انتقتالی سیستتم
ذخیره (یعنی؛ انتقال از درونسالی به بترونستالی) بتوده و در قستمت
انتهایی نمودار ،شیب نمودار نسبت به بخش میانی تعدیل گردیده و در
این بخش سیستم ذخیره کامالً یک رفتار بترونستالی دارد .همچنتین
شکل  5نشان میدهد که مقدار ضتریب برگشتتپتذیری بتا کتاهش
میزان اعتماد زمانی و آسیبپذیری ،روند کاهشی داشته و این روند بتا
افزایش تقاضا کمتر میشود.
الکس و همکاران ( )20بهدلیل رفتار  trade-offیتا عتدم تعامتل
سه شاخص عملکرد اصلی (یعنتی؛ اعتمتاد زمتانی ،برگشتتپتذیری و
آسیبپذیری) ،شاخص پایتداری ( )Sustainabilityرا جهتت مقایسته
سیستم مخازن ذخیره و انتخاب گزینه شایسته با عملکرد بهینه معرفی
و فرمولبندی نمودند (رابطه  ،)6ضمناً فرمول اولیه شتاخص پایتداری
در راستای ارتقاء کارکرد و دقت آن توسط ساندوال ( )36اصالح گردید
(رابطه  .)7در شکل  6تیییراو مقادیر شاخص پایداری بترای تقاضتا و
شاخصهای اعتماد زمانی و آسیبپذیری مختلف در سد الر با استفاده
از رابطه  6و  7پایداری ارائه شده است .شکل مذکور بیان میکند کته
پایداری سیستم ذخیره الر بتهازای افتزایش تقاضتا و کتاهش اعتمتاد
زمانی دارای روند نزولی است .ضتمناً از آنیتایی کته میتزان شتاخص
اعتماد زمانی در این مطالعه مقادیر نزدیتک بته واحتد یتا در محتدوده
باالیی بوده ،لذا میزان پایداری سیستم ذخیتره متذکور بتهطتور عمتده
تحت تأثیر دو شاخص دیگر (برگشتتپتذیری و آستیبپتذیری) قترار
گرفته است .همچنین میزان این شاخص با توجه بته معادلته  7دارای
مقدار بیشتری نسبت به معادله  6میباشد.
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شکل  -5سرعت برگشتپذیری برای ضرایب آسیبپذیری و اعتمادپذیری مختلف؛ سد الر
Figure 5- Resiliency for different vulnerabilities and reliabilities; Lar dam

شکل  -6پایداری برای ضرایب آسیبپذیری و اعتمادپذیری مختلف -سد الر
Figure 6- Sustainability for different vulnerabilities and reliabilities- Lar dam

نتیجهگیری
در این مطالعه یک روش مونت کارلو گسترده جهت تعیین رابطته
ذخیره-آبدهی-عملکرد سیستم مختازن ذخیتره منفترد بتا استتفاده از
اطالعاو سد مخزنی الر انیام پذیرفته است .هدف اصلی این مطالعه
برخالف اک ر مطالعاو انتشار یافته که برای حالت خاص و ساده شتده
از سیستم مخازن ذخیره (مانند استفاده از دادههای سالیانه ،صرفنظتر
از تلفاو تبخیر ،فر تقاضای ثابتت ماهیانته ،کنتترل یتک شتاخص
عملکرد و  ،) . . .برای شرایط واقعی حاکم بر سیستم مختازن ذخیتره
انیام پذیرفته است.
نتایج بخش اول نشان میدهد که ترکیب دو مدل استوکاستیک
) AR(1و والنسیا-شاکی دارای عملکرد بستیار مطلتوبی در حفت یتا
دوباره تولید مشخصاو آماری دادههای تاریخی در دو سط ماهیانه و
سالیانه بوده کته ایتن امتر مزیتت و ضترورو استتفاده از متدلهتای
استوکاستیک توزیعی نسبت به سایر متدلهتای استوکاستتیک ماننتد
توماع-فایرینگ و  ARMAدر تحلیل سیستم مخازن ذخیره را نشان
میدهد .براساع نتایج بخش دوم (حیتم ذخیتره متورد نیتاز) ،حیتم

ذخیره عالوه بر تقاضا ،تابعی از تلفاو ناشی از تبخیر و ضرایب اعتماد
زمانی و آسیبپذیری بوده و از یک رابطه نمایی بهازای تقاضا تبعیتت
میکند.
دوره بحرانتتی بتتهعنتتوان دقیتتقتتترین شتتاخص تعیتتین رفتتتار
درون/برونسالی سیستم مخازن ذخیره مطرح بوده و این شتاخص در
مدیریت و بهرهبرداری چنین سیستمهتایی نقتش بستیار مهمتی ایفتا
میکند .نتایج مطالعه (بخش دوم :دوره بحرانی) نشتان متیدهتد کته
رفتار سیستم مخازن یا دوره بحرانی عالوه بر تقاضا ،به شاخصهتای
عملکرد سیستم وابسته بوده و بتا کتاهش ضتریب اعتمتاد زمتانی یتا
افزایش ضریب آسیبپذیری مقدار دوره بحرانی کاهش پیدا متیکنتد.
همچنین نتایج بیانگر تیییراو غیرخطی (نمایی) دوره بحرانی و تقاضتا
در سط مشخص از شاخصهای عملکرد بوده است.
تعیین رابطه تلفاو تبخیر برای دامنه تیییراو گستردهای از تقاضا
و شاخصهای عملکرد مختازن در سیستتم مختازن ذخیتره ستطحی
میتواند یک راهنمای بستیار مناستب در انتختاب بهینته مشخصتاو
سیستم ذخیره در مرحله طراحی باشد بر استاع نتتایج نوآورانته ایتن
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و درصد قابلتوجهی از حیتم ذخیتره مختزن را بته ختود اختصتاص
 ضتتمناً نتتتایج بختتش ستوم نشتتان متتیدهتتد کتته ستترعت.متتیدهتتد
برگشتپذیری سیستم مخازن ذخیره از شکست بهازای افزایش تقاضا
 انتقالی و،با شیبهای متفاوو برای سیستم مخازن ذخیره درونسالی
.برونسالی کاهش پیدا میکند
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 تیییتراو تلفتاو تبخیتر،) تلفاو ناشتی از تبخیتر:تحقیق (بخش دوم
 دارای یتک،بهازای تقاضا و سط مشخصی از شاخصهتای عملکترد
شکل عدسی مقعتر بتوده کته نقطته عطتف (کمینته) آن منطبتق بتر
افزایش/بزرگترین سیستم ذخیره درونسالی بتوده استت و بتا کتاهش
 مقدار تلفاو تبخیر بهصورو نمایی افزایش یافته،تقاضا و حیم ذخیره
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Introduction: In recent decades, with increasing the world population and demand for fresh water for
various applications (drinking, agriculture and industry), planning, management and optimal utilization of
surface water reservoirs, especially in arid and semi-arid regions, have become the most serious challenges faced
by researchers and water industry professionals in many parts of the world. In surface water reservoirs,
uncontrolled flow is stored in wet periods for use in low flow periods. Therefore, surface water storage dams are
created to control and regulate the flow of rivers in order to meet demand for different uses at a certain level of
performance indices. During the process of storing water in the reservoirs, the uncontrolled flows of the input
into the reservoir are in three ways: yield or output adjusted to meet demand for various uses, infiltration loss
and evaporation from the surface of the lake and spill of excess water in a reservoir that is part of an
uncontrollable flow. The proposed methods of storage-yield-performance of the storage system are classified
into two main groups, simulation and optimization methods, which are widely used to analyze the reservoirs
system for storing surface water. Among two final methods of simulation i.e. the behavior analysis method and
the modified Sequent Peak Algorithm (SPA) method, all the actual conditions governing the system of storage
reservoirs, including control of indices of reliability and vulnerability in the storage-yield-performance, are
required to apply SPA. The basic SPA simulation method has been proposed as a computational method for the
mass curve, and major improvements have been made to increase its functionality and efficiency at the late 20th
century. The first amendments to apply the effects of evaporation losses and performance indices; time-based
reliability and vulnerability, were carried out by Lele (1987). Then, Montaseri (1999) developed the SPA method
for the system of multiple storage reservoirs and used non-linear or real area-volume relationship for applying
losses caused by evaporation.
Materials and Methods: Stochastic models provide the possibility of generating successive hydrological
time series (such as rainfall and flow) that are likely to occur in the future. On the other hand, the analysis of
long-term behavior of various water resources systems, especially the storage system, depends on the availability
of expected river flow time series in the years to come. Therefore, the use of stochastic models and the
production of artificial data are absolutely necessary for the accurate evaluation of the design, operation and
optimal management of the storage system and the elaboration of their long-term behavior. For this purpose,
using a single distributed stochastic model, 1000 series of annual and monthly flows of input into the storage
reservoir were generated and then the series of monthly flows generated to simulate the storage reservoir system
using the SPA-I method and the reservoir performance indices (time reliability, resiliency and vulnerability)
were also used for single reservoir system.
Results and Discussion: The results show that combining two stochastic AR(1) and Valencia-Schaake
models had very good performance in preserving statistical data of historical data at two monthly and annual
levels. This is the advantage and necessity of using the stochastic distributions model relative to other stochastic
models such as Thomas-Fiering and ARMA in analyzing the storage reservoirs systems. The behavior of the
reservoir system or the critical period in addition to demand, depends on system performance indices and
decreases the critical period by decreasing time-based reliability or increasing the vulnerability factor. The
results also indicate nonlinear (exponential) changes in the critical period and demand at a certain level of
performance indices. Moreover, evaporation loss changes for demand and a certain level of performance indices
have a concave shape, with a reversing point consistent with the largest within-year storage system. With a
decrease/ an increase demand and volume of storage, the amount of evaporation losses increased exponentially
and accounted for a considerable percentage of the reservoir's storage capacity.
Conclusion: The results revealed that volume of storage in addition to demand is a function of
evapotranspiration losses and time-based reliability and vulnerability indices and follows an exponential relation
for demand. In addition, in all three variants of the modified SPAs (SPA-I, SPA-II, and SPA-III), two
performance indices of the reservoir, namely time-based reliability and vulnerability, are controllable in analysis,
1 and 2- Graduated M.Sc. and Professor Department of Water Engineering, College of Agriculture, Urmia University,
Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m.montaseri@Urmia.ac.ir)
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and the storage system analysis is performed for specified values or mentioned indices. Also, in the SPA-II and
SPA-III methods, it is possible to use a nonlinear or a real are-volume relationship to estimate the loss of
evapotranspiration in the storage system. Control of two performance indices of the reservoir and the application
of real or nonlinear area-volume relationship in the analysis of reservoir system reservoir are important
advantages of the above methods to the behavior analysis method.
Keywords: Data generation, Lar reservoir dam, Reservoir simulation, SPA method, Stochastic model
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چکیده
كشتهاي گلخانهاي نقش ويژهاي در توليد محصوالت كشاورزي دارند .آگاهي از ميزان دقيق نياز آبي در برنامهريزي توسعه گلخانهههها از اهييهت
زيادي برخوردار است .هدف از اين پژوهش ارزيابي و ارايه مدلي براي برآورد تبخير و تعرق خيار در شرايط گلخانهاي با استفاده از دادههاي هواشناسي و
مطالعه بهرهوري آب در توليد اين محصول در قزوين است .در طي تحقيق ،تغييرات دما ،رطوبت ،تشعشع ،ارتفاع گياه و رطوبت خاک اندازهگيري شد .بها
بررسي مدلهاي رياضي مختلف ،يک مدل تواني با پارامترهاي دما ،رطوبت نسبي و ارتفاع گياه و با ضريب هيبستگي  0/86به عنوان بهترين مدل براي
برآورد تبخير و تعرق خيار گلخانهاي انتخاب شد .هيچنين مقايسه تبخير و تعرق اندازهگيري شده با روابط متداول تعيين تبخير و تعرق نشان داد كهه در
سطح اطيينان  99درصد بين تبخير و تعرق اندازهگيري شده و تبخير و تعرق برآورد شده با روش فائو پنين مانتيث هيبستگي وجود دارد .روش فائو پهن
من مانتيث با ضريب تبيين  0/42از دقت بيشتري نسبت به ساير روشها برخوردار بوده و روش بالني كريدل اصالح شده با ضريب تبيين  0/24كيترين
دقت را دارد .هيچنين بهرهوري آب در گلخانههاي كشت خيار فعال در استان قزوين مورد بررسي قرار گرفت .نتهاي نشهان داده بههرهوري آب خيهار در
گلخانهها از  9/23تا  22/44كيلوگرم بر متر مکعب متغير است .اين دامنه تغييرات مساله اهييهت مهديريت و بههرهبهرداري در ارتقهاي بههرهوري آب در
گلخانهها را خاطر نشان مي سازد .طبق برآوردهاي انجام شده در اين تحقيق اگر ميزان توليد فعلي خيار در استان در فضاي آزاد در گلخانهها كشت شود،
به  117هکتار گلخانه نياز خواهد داشت و با اين عيل نزديک به  15ميليون متر مکعب آب صرفهجويي خواهد شد .با بررسي سهاير جوانهب اقتصهادي و
اجتياعي توسعه گلخانهها ميتواند در تسکين مشکالت كم آبي در استان كيکساز باشد.
واژههای کلیدی :تبخير و تعرق ،فائو-پنمن-مانتيث ،كم آبياري

مقدمه

1

امههروزه بهها توجههه بههه افههزايش جيعيهت و افههزايش تقاضهها بههراي
محصوالت كشاورزي از يک سو و فصلي بهودن توليهد محصهوالت از
سوي ديگر ،سبب شده كه براي تأمين نيازهاي موجود راهکارهايي در
نظر گرفته شود تا هم ميزان توليد افزايش يافته و ههم امکهان توليهد
محصوالت در خارج از فصل ميسر باشد .از جيله اين راهکارها كشهت
محصههوالت در گلخانههه اسههت .در گلخانههه بهها مههديريت بهتههر تيههام
پارامترهاي مؤثر بر عيلکرد گياهان از جيله پارامترهاي اقلييهي (دمها،
رطوبت ،تشعشع و  )...و پارامترهاي مديريت كشاورزي (آبياري ،مبارزه
با آفات و بيياريها ،خاک و  )...ميتوان ميزان توليد را افزايش داد .در
گلخانهها به دليل كنترلي كه بر عوامل توليد وجود دارد ،امکان كشهت
خارج از فصل وجود دارد كه اين مساله از نظر امنيت غذايي و اقتصهاد
و بازاريابي كشاورزي اهييت زيادي دارد.
 2 ،1و  -3بهترتيب دانش آموخته كارشناسي ارشد ،دانشيار و استاديار گهروه علهوم و
مهندسي آب ،دانشگاه بين اليللي امام خييني (ره) ،قزوين
)Email: Ramezani@eng.ikiu.ac.ir
(* -نويسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.69882

كشتهاي گلخانهاي با توجه به فراهم نيودن شرايط كنترل شده
توليد و با مديريت متغيرهاي محيطي اهييت ويژهاي در پيشبرد فرايند
توسعه كشاورزي دارند .بديهي است برنامهريزي مناسب براي توسهعه
اين نظام توليدي با توجه به شرايط ويژه آن ،نيازمند شناخت متغيرها و
محدويتهايي است كه بازدارندهي توسعه اين كشت ميباشد .تهدوين
يک برنامه آبياري مناسب و اعيهال مهديريتي تخصصهي و آگاهانهه از
الزامات انکارناپذير در كارآيي كشت در گلخانههاست .آگاهي از ميهزان
دقيق نياز آبي در هر زمان هم از منظر توليد و رشد محصول و ههم از
منظر مديريت مصرف آب در سيسهتمههاي گلخانههاي حهائز اهييهت
زيادي ميباشد .به هيين دليل تحقيقات متعددي در مبحث برآورد نياز
آبي گياهان صورت گرفته و در اين راسهتا مهدلههاي مختلفهي بهراي
تخيين نياز آبي گياه ارايه شده است ( 23 ،20 ،19 ،16 ،10 ،6 ،5 ،4و
.)27
اثر عوامل جوي و فيزيولوژي گياه در فرايند تبخيروتعهرق ،سهبب
پيچيدگي اين فرايند و ارايه روشهاي بسياري براي تخيين آن شهده
است .تاكنون بيش از  50روش تخيين تبخيروتعهرق گيهاه مرجهع در
قالب روشهاي تركيبي ،آئروديناميک و تجربي ارايه شهده اسهت ،كهه
معيوالً نتهاي متفهاوتي دارنهد .بها توجهه بهه محهدوديتههاي تعيهين
پارامترهاي موردنياز اين روشها در شرايط گلخانهه ،اسهتفاده از روش
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هاي فوق در گلخانهها با محدوديت روبرو ميگردد .تاكنون مدلههاي
مختلفي براي تخيين نياز آبي گياهان ارايه شده است ،امها اطالعهات
كاملي در مورد رفتار آنها در شرايط گلخانهاي وجود ندارد كه دليل آن
واسنجي خاص شرايط خود ميباشد .عالوه بر آن ،معادالت تجربهي و
تركيبي زيادي نيز براي محاسبه تبخير و تعرق ،توسط محققهين ارايهه
شده است كه براي شهرايط گلخانهه بهه كهار رفتهه و در صهورت نيهاز
واسنجي كردهاند تا اختالف تبخير و تعرق محاسهبه شهده و تبخيهر و
تعرق اندازهگيري شده حداقل گهردد ( 28 ،25و  .)30مقهدار تبخيهر و
تعرق مرجع را در داخل يک گلخانه شيشهاي با استفاده از مدل شبکه
عصبي مصنوعي و همچنين  4روش فيزيکي پنين ،پهنين  -مانتيهث،
استنگليني و فين تخيين زده شد ( .)1براي بررسهي دقهت روشههاي
مذكور از دادههاي اليسهييتري گيهاه چيهن كشهت شهده در گلخانهه
استفاده شد .نتاي نشان داد كه مدل شبکه عصبي مصهنوعي بهتهرين
تخيين را از تبخير-تعرق مرجع ارايه مهيدههد .هيچنهين روشههاي
استنگليني ،پنين-مانتيث ،فين و پنين بهترتيب از لحاظ ميهزان دقهت
در تخيين تبخير و تعرق در گلخانهه مهورد مطالعهه قهرار گرفتنهد (.)1
هيچنين ايشان مقدار تبخير و تعرق سه گياه خيهار ،گوجهه فرنگهي و
فلفل را در داخل گلخانه شيشهاي دانشگاه صنعتي اصفهان بهه مهدت
هفت ماه ،با استفاده از ميکرواليسييتر برآورد كردند براي يافتن ارتباط
ميان دادههاي اقلييي گلخانه با ميزان تبخير-تعرق گياه ،با اسهتفاده از
نرمافزار  SPSSاقدام به مدلسازي فرايند تبخير-تعرق گرديهد .نتهاي
نشان داد كه بهترين مدل پيشنهادي شامل يک معادله رگرسيوني غير
خطي مبتني بر دماي متوسط روزانه ،تشعشع خورشيدي و ارتفاع گيهاه
ميباشد (.)1
در طرف مقابل نيز مطالعهات بسهياري در مهورد صهرفهجهويي در
مصرف آب ،افزايش عيلکهرد و بههرهوري مصهرف آب در گلخانهههها
گزارش شده است .بوتارو و هيکاران ( )2015مديريت آبياري گلخانهه
هاي گوجه فرنگي و خيار را با استفاده از تانسيومتر مطالعهه نيودنهد و
اثههرات مههديريت آبيههاري را بههر روي عيلکرد،كيفيههت و بهههرهوري آب
بررسي نيودند .نتاي نشان داد كه با استفاده از تانسيومتر بهين  35تها
 46درصد براي گوجه فرنگي و خيار صرفهجويي در آب اتفهاق افتهاده
است .هاشم و هيکاران ( )2011بيشترين بهرهوري مصهرف آب خيهار
گلخانهاي در مصر را درطي دو سهال آزمهايش در سهالههاي  2008و
 2009را براي گلخانههاي با پوشش سفيد و برابر با  26/5كيلوگرم بر
متر مکعب گزارش كردند .علي و هيکاران ( )2015بهرهوري مصهرف
آب در خيار گلخانهاي را در حالت آبياري كامهل (بهدون تهنش) 27/9
كيلوگرم بر متر مکعب در عربستان گزارش نيودند.
جيعبندي مرور منابع نشان ميدهد توجه به توسعه گلخانههها بها
توجه به بهرهوري آب بهاالتر در ايهن سيسهتم كشهت ،از راهکارههاي
اجتنابناپذير منطقه در حل مشکالت كمآبي خواهد بود .در مطالعهات
بسياري سودمندي گلخانهها در بهبود عيلکهرد ،بههرهوري فيزيکهي و
اقتصادي گزارش شده است ( 24 ،22 ،21 ،18 ،17 ،15 ،13 ،9 ،8 ،7و
 .)29تاكنون مطالعات جهامعي در سهطح شهرسهتان قهزوين در مهورد

بهرهوري كشت خيار گلخانهاي و اثر آن بر منابع آب منطقهه صهورت
نگرفته است .بنابراين هدف از اين مطالعه تعيين نياز آبي خيار گلخانهه
اي و ارائه مدلي به منظور برآورد تبخير و تعرق گياه خيهار در شهرايط
گلخانهاي با استفاده از دادههاي هواشناسي ميباشد تا ضين محاسهبه
نياز آبي ،به كيک آن بتوان با تنشهاي خشکي احتيالي ناخواسهته در
طول دوره رشد گياه خيار گلخانهاي مقابله و توليد را به بيشترين مقدار
ميکن نزديک نيود .هيچنين تعيين ميزان بهرهوري خيهار گلخانههاي
در استان قزوين و اثر اين بهبود بر كاهش فشار بر منهابع آب منطقهه
هدف ديگر اين مطالعه خواهد بود.

مواد و روشها
اين تحقيق در گلخانهاي در نزديکي شهر قزوين و در مختصهاتي
به طول جغرافيايي  401221و عرض جغرافيايي  4008818متهر و بها
مساحت  3000متر مربع بها ارتفهاع  1318متهر از سهطح دريها انجهام
گرفت .ارتفاع تاج گلخانهه از زمهين  4متهر ،پوشهش پالسهتيک آن از
جنس پلي اتيلن ،با ضخامت  0/15ميليمتر ميباشد .اسهکلت گلخانهه
بصورت قوسي و دوقلو بوده است .آزمهايشهها در انتههاي گلخانهه بها
كاشت نشا گلخانهه در تهاري  93/12/29در دو رديهف گلهدان انجهام
گرفت (شکل  .)1گلخانه مجهز به ادوات الزم براي اندازهگيري روزانه
دادههاي هواشناسي از قبيل دماسهن بهراي قرائهت دمهاي لحظههاي،
دماي بيشينه و كيينه ،رطوبتسن براي قرائت رطوبت نسبي موجهود
در گلخانه ،تجهيزات اندازهگيري شدت تابش داخل گلخانه و سيسهتم
گرمايشي و سرمايشي است.
بافت خاک در اين پژوهش ،لومي رسي بوده و داراي  % 30شهن،
% 32سيلت و  %38رس و داراي  31درصد رطوبت ظرفيهت مزرعهه و
 16درصد رطوبت پژمردگي بوده اسهت .دور آبيهاري برابهر بها دو روز،
شرايط مساعد براي انجام تبخير و تعرق بدون تنش برقرار ميباشد.
گياه مورد مطالعه بر اساس كشهت غالهب منطقهه ،خيهار انتخهاب
گرديد .در اين آزمايش از بذور خيار رويال كه با زمان كاشهت و طهول
دوره برداشت هياهنگي دارد ،استفاده شد .گلدانهاي مورد اسهتفاده از
نوع پالستيکي با قطر دهانه  18سهانتيمتهر و ارتفهاع  23سهانتيمتهر
بودند .در كف گلدانها به مقهدار مسهاوي شهن درشهت و ريهز (بهراي
زهکشي) ريخته شد و سپس گلدانها با خاک كشهاورزي منطقهه كهه
براي كشت خيار تهيه شده بود پهر گرديدنهد .بهراي تهأمين شهرايطي
مشابه با كشت واقعي خيار در گلخانه ،گلهدانهها در مجهاورت كشهت
معيول گلخانه قرار داده شدند .آبياري بوتهها دستي انجام گرفت و در
طول دوره آزمايشات به مدت  83روز ،رطوبت نسبي ،دما و تشعشع در
داخل گلخانه در ساعات مختلفي از روز اندازهگيري گرديهد .هيچنهين
تأثيرات كم آبيهاري بهر روي خصوصهيات مختلهف بوتههههاي تحهت
آزمايش مشاهده و ثبت شد.

تعیین بهرهوري آب و نیاز آبي خیار گلخانهاي در قزوین
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شکل  -1آماده سازی گلدانها و کشت نشا
Figure 1- Preparation of pots and planting

اندازهگيري رطوبت به صهورت وزنهي صهورت گرفهت و كهاهش
رطوبت خاک در تييار آبياري كامل نسبت به حد رطوبهت  FCدر ههر
دور آبياري جبران گرديد .اين مقدار آب ،بدليل نداشتن تلفات رواناب و
نفوذ عيقي برابر با تبخير و تعرق در نظر گرفته شد .هدايت الکتريکي
آب آبياري برابر با  0/6دسيزيينس بر متر بود كه محدوديتي از نظهر
شوري براي رشد خيار ايجاد نييكند .دور آبياري هيچنهان كهه ذكهر
شد ،در تيام تييارها دو روز تعيين گرديهد .تها  30روز پهس از كاشهت
(مرحله  4تا  6برگي) گلدانها به مقهدار مسهاوي آبيهاري مهيشهدند.
سپس به منظور بررسي اثرات كم آبياري  4تييار در نظر گرفتهه شهد.
تييار اول ) :(FIعيق آبياري برابر  % 100تبخير و تعرق گياه ،تييار دو
) :(DI20عيق آبياري برابر  % 80تبخير و تعهرق گيهاه ،تييهار سهوم
):(DI40عيق آبياري برابر  % 60تبخير و تعهرق گيهاه و تييارچههارم
( :)DI60عيق آبياري برابر  % 40تبخير و تعرق گيهاه بها پهن تکهرار
بودند .زمان و ميزان آبياري در تييارههاي مختلهف در جهدول  1آورده
شده است.
با اتيام مراحل رشد گياهان و تعيين مقادير تبخير و تعرق روزانهه،
با استفاده از تيامي پارامترهاي برداشت شده در طي تحقيهق از قبيهل
دماي روزانه ،رطوبت نسبي ،تشعشع خورشيدي ،اقدام به مهدلسهازي
فرآيند تبخير و تعرق گياهان كشت شده در گلخانهه در قالهب ،SPSS
 Excelگرديد .پس از ارايه مدلهاي پيشهنهادي برآوردكننهده ميهزان
تبخير و تعرق خيار گلخانهاي به كيک دادههاي هواشناسي مربوطهه،
اين مدلها به كيک دادههاي اليسييتري مورد ارزيابي قهرار گرفتنهد.
بدين منظهور از ضهريب هيبسهتگي ( )R2و ميهانگين خطهاي مطلهق
( )MSEاستفاده شد .با توجه به اين كه بهتهرين مهدل بايسهتي داراي

حداقل پارامترهاي الزم و بيشترين دقهت باشهد ،در نهايهت از تلفيهق
مدلهاي مختلف يک مدل كلي براي محاسبه نياز آبي گياهان كشت
شده پيشنهاد شد.
با توجه به اينکه يکي از اهداف مورد نظر اين پايان نامه ،ارزيهابي
ميزان آب مصرفي در شرايط موجود و محاسهبه بههرهوري آب كشهت
گلخانهاي است ،در  9گلخانه در سطح استان ،سيستم موجهود آبيهاري
گلخانه و ميزان آب مصرفي و عيلکرد گلخانهها نيز مورد ارزيابي قرار
گرفت .بدين منظور از طريق تکييل پرسشنامه ،اقدام به جيهعآوري و
جيعبندي وضع موجود بهرهبرداري در تعدادي از گلخانههاي توليهدي
استان قزوين در شهرستان هاي قزوين ،آبيهک و بهوئين زههرا گرديهد
(جدول  .)2اين اطالعات شامل اطالعات كلي گلخانه ،مسهاحت بههره
بههرداري ،روش آبيههاري ،منبههع تهأمين آب ،نههوع محصههول و عيلکههرد
محصول بوده است.

نتایج و بحث
اثر پارامترهاي اندازهگيري شده بر تبخير و تعرق

اثر پارامترهاي دما ،رطوبت نسبي ،تشعشع و ارتفاع گياه با تبخير و
تعرق در شکل  2آورده شده است .بيشترين هيبستگي تبخير و تعهرق
بهترتيب با پارامترهاي ارتفاع گياه ،تشعشع و حداقل دما ميباشهد .اثهر
دماي حداقل ،دما ميانگين ،تشعشع و ارتفاع گياه در سهطح احتيهال 1
درصد و اثر دماي حداكثر و رطوبت نسبي در سطح احتيال  5درصد بر
تبخير و تعرق معنيدار بود.
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جدول  -1تاریخ و حجم آبیاری (میلیلیتر) در تیمارهای مختلف
Table 1- Date and volume (ml) of irrigation in different treatments
94/1/26

94/1/24

94/1/22

94/1/17 94/1/18 94/1/20

93/12/29 94/1/10 94/1/12

94/1/15

174.4

77.9

196.1

203.8

101.8

167.9

205.1

52.0

74.6

94.3

187.3

78.2

205.4

215.6

101.1

176.0

240.7

49.3

48.8

96.0

168.5

75.5

200.3

270.3

-

164.4

209.0

51.6

128.4

106.0

169.7

69.9

190.7

262.4

-

162.0

191.1

37.3

-

96.0

94/2/14

94/2/12

94/2/10

94/2/8

94/2/6

94/2/5

94/2/3

94/1/28 94/1/30 94/2/1

317.5

356.0

362.4

269.1

115.7

316.3

230.8

251.3

298.3

185.2

296.3

284.8

289.9

215.3

92.5

252.8

184.0

201.0

240.0

202.9

222.2

213.6

217.4

161.5

69.4

189.6

138.4

151.0

180.0

187.4

148.2

142.4

144.9

107.7

46.2

126.4

92.3

100.0

120.0

183.0

94/3/2

94/2/31

94/2/29

94/2/23 94/2/25 94/2/27

94/2/16 94/2/17 94/2/19

94/2/21

533.4

546.7

643.6

434.4

377.2

328.3

335.7

231.1

179.3

377.3

426.7

437.3

514.9

347.5

301.8

262.6

268.5

177.7

143.4

301.8

320.0

327.9

386.2

260.6

226.3

196.9

201.4

133.3

107.5

226.4

213.4

218.6

257.5

173.7

150.9

131.3

134.3

88.8

71.7

150.9

مجيوع

94/3/20

94/3/18

94/3/10

94/3/8

94/3/6

94/3/4

378

163.3

9621.54

323.2

433

333.3

381

313.3

191

383.4

302.4

130.6

7509.42

242.4

325

250

241.2

235

142.5

287.6

226.8

97.9

5304.4

161.6

216.5

166.7

160.8

156.6

95

191.7

151.2

65.3

Total

94/3/12 94/3/14 94/3/16

479.3571 237.6429 391.6143 402.2 416.5571 541.2286 403.7714 11357.37

تاریخ
Date

آبياري كامل
FI

 %20كم آبياري
DI20

 %40كم آبياري
DI40

 %60كم آبياري
DI60

تاري
Date

آبياري كامل
FI

 %20كم آبياري
DI20

 %40كم آبياري
DI40

 %60كم آبياري
DI60

تاري
Date

آبياري كامل
FI

 %20كم آبياري
DI20

 %40كم آبياري
DI40

 %60كم آبياري
DI60

تاري
Date

آبياري كامل
FI

 %20كم آبياري
DI20

 %40كم آبياري
DI40

 %60كم آبياري
DI60

جدول  -2مشخصات گلخانهها
Table 2- Greenhouse characteristics

محصول

نوع پوشش گلخانه

Crop

Greenhouse cover

دبی (لیتربرثانیه)

منبع آب

Cucumber

خيار

Uv plastic

پالستيک uvدار

چاه

Well

)Water source Flow (Lit/Sec
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
1
1
0.5

مساحت (متر مربع) شهرستان شماره گلخانهها
)Area (m2
4500
3600
3000
3000
3000
5000
15000
15000
4000

Greenhouse no. CIty
1
آبيک
2
Abyek
3
4
قزوين
5
Qazvin
6
7
بويين زهرا
8
Boein
9
Zahra

تعیین بهرهوري آب و نیاز آبي خیار گلخانهاي در قزوین
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شکل  -2اثر پارامترهای مختلف بر تبخیروتعرق خیار گلخانهای
Figure 2- Effect of different parameters on greenhouse cucumber evapotranpiration

** و * بهترتيب معنيداري در سطح  1و  5درصد را نشان ميدهند.
* and ** significant at significance levels of 5% and 1%, respectively.

مدلسازي تبخير و تعرق خيار گلخانهاي

با استفاده از نرمافهزار SPSSبهراي گيهاه كشهت شهده ،معهادالت
رگرسيوني خطي و غيرخطهي متعهددي كهه در منهابع مختلهف مهورد
استفاده قرار گرفته بود براي پيشبيني ميزان تبخير و تعرق به دسهت
آمد .در اكثر اين روابهط ،تبخيهر و تعهرق گيهاه ( )ETبهه پارامترههاي
تشعشع ( ،)Rnدماي متوسط ( ،)Tavgرطوبت نسهبي ( )RHو ارتفهاع
گياه ( )Hوابسته بود .بنهابراين مقهدار تبخيهر و تعهرق گيهاه خيهار ،در
گلخانه مورد مطالعه به صورت معادالت جدول  3بههدسهت آمهد و بها
تلفيق مدلهاي مختلف ،يک مهدل رگرسهيوني غيرخطهي مبتنهي بهر

پارامترهاي دما ميانگين ( ،)Tavgرطوبت نسبي ميانگين ( )RHavgو
ارتفههاع گيههاه (معادلههه  )1و يههک مههدل رگرسههيوني خطههي مبتنههي بههر
پارامترهاي دما مينييم ( ،)Tminرطوبهت نسهبي مينهييم (،)RHmin
تشعشع و ارتفاع گياه (معادله  ،)11با بيشترين دقت تعريف گرديد.
مطابق جدول  3معهادالت  1و  11بهرازش شهده تبخيهر و تعهرق
داراي بيشترين ضريب هيبستگي و كيتهرين ميهانگين مربعهات خطها
ميباشند .فتحعليان و هيکاران ( )1387نظير معادله  13را بها ضهريب
هيبستگي  0/92بدست آوردند با اين تفاوت كه در مطالعهه مهذكور از
رطوبت نسبي ميانگين استفاده شده است.

816

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،6بهمن  -اسفند 1398

جدول  -3معادالت تبخیر و تعرق
Table 3- Evapotranspiration equations

میانگین مربعات خطا

ضرایب معادله

ضریب همبستگی

Corrolation coefficient Average of square error

e

0.781

0.865

1.919

0.658

3.055

0.456

3.497

0.555

0.817

0.858

0.804

0.857

0.809

0.856

0.887

0.842

0.905

0.843

0.814

0.859

0.781

0.865

-

2.865

0.463

-

0.825

0.861

0.881

0.847

Equation coefficient
a
b
c
d
0.812 -0.79 0.643

-

ET= Tavg a RHavg b H c

0.382 -0.34 0.453

ET=a Tmin+b RHmin+c Rn

2

0.088 -0.06 0.598

ET=aTmax+bRHmax+cRn

3

0.298 -0.017 0.544

ET=aTavg+bRHavg+cRn

4

ET=aRa b Tavg c H d

5

0.165 -0.05 0.0118

ET=aTavg+bRHavg+c H

6

0.199 -0.04 0.113

ET=aTmin+bRHmin+c H

7

0.08 -0.02 0.126

ET=aTmax+bRHmax+c H

8

0.078 -0.02 0.045 0.122

ET=aTmax+bRHmax+cRn +d H

9

0.163 -0.06 0.062 0.0113

ET=aTavg+bRHavg+cRn +d H

10

ET=aTmin+b RHmin+ cRn +d H

11

0.112 0.100

-

-9.9 -0.16

-

Equation

1

0.05 0.772 0.015 0.612

-

معادله

ردیف

-

0.193 -0.1

-

0.575

10.8 1.726 0.105

1.548 0.067 -8.63 -0.04

مقايسه روشهاي متداول برآورد تبخير و تعرق

در اين تحقيق ،تبخيروتعرق مرجع با استفاده از سهه روش فهائو-
پنمن-مانتيهث ،بالنهي -كريهدل اصهالح شهده و ههارگريوز سهاماني
محاسبه و با داده هاي اليسهييتري كهه بها اسهتفاده از روش حجيهي
درون گلخانه ثبت گرديده ،مقايسه شهد .بهراي تعيهين بهتهرين روش
محاسبه تبخيروتعرق استاندارد گياه مرجع از آناليز واريهانس و بررسهي
وجود هيبستگي معنيدار بين مقادير تبخيروتعرق مشاهده اي و اندازه
گيري شده در سه روش محاسباتي فوق استفاده گرديد .نيودار تبخيهر
و تعرق اندازهگيري شده با تبخير و تعرق محاسبه شده در روشههاي
فائو پنمن مانتيث ،هارگريوز ساماني و بالنهي كريهدل بهه ترتيهب در
شکل  3آورده شده است.
نتاي نشان داد كه روش فائو پنمن مانتيث با ضريب هيبسهتگي
 0/42از دقت بيشتري برخوردار بهوده و روش بالنهي كريهدل اصهالح
شده با ضريب هيبسهتگي  0/24كيتهرين دقهت را دارد .شههابيفهر و
هيکاران ( )1386نيز شهش روش محاسهباتي تبخيهر و تعهرق سهطح
مرجع با دادههاي اليسييتري را درون گلخانه مورد ارزيابي قرار دادنهد
كه روش فائو پنمن مانتيث با ضريب هيبستگي  0/68بيشترين دقت
و بالني كريدل با ضريب هيبستگي  0/48ازكيترين دقهت برخهوردار
بود.
نتايج مطالعات کم آبياري و بهرهوري آب

در جههدول  4مقههادير تبخيههر و تعههرق و كههاهش عيلکههرد بههراي
تييارهاي مختلف آورده شهده اسهت كهه بيشهترين تبخيهر و تعهرق و
عيلکرد در تييار ( FIتييار كامل آبياري) و پايينتهرين مقهدار آنهها در

12
13
14

تييار  40% ( DI60تييار كامل آبياري) ميباشد .با توجه به جهدول 4
مالحظه ميگردد كه با كاهش حجهم آب مصهرفي در تييارهها مقهدار
عيلکرد شديدا كاهش مييابد .در تييار  FIبيشترين مقهدار بههرهوري
آب برابر با  63/98و در تييار  DI60كيترين مقدار آن برابر با 25/69
كيلوگرم بر متر مکعب حاصل شده است .بنهابراين در شهرايط گلخانهه
اي ،كاهش مقدار آب آبياري به كيتر از مقهدار آب مصهرفي در تييهار
آبياري كامل (تييار اول) توصيه نييگردد.
شکل  4نيز نشاندهنده آن اسهت كهه حهداكثر بههرهوري آب در
حداكثر  ETcحاصل شده اسهت و بها كهاهش يهافتن  ETcناشهي از
تقليل آب مصرفي ،بهرهوري آب نه تنها افزايش نيافته بلکهه كهاهش
نيز يافته است .ميزان كاهش از تييار  FIبه  DI60قابهل توجهه بهوده
است .به عبارت ديگر ميزان افت عيلکرد تقريبا به نسبت ميزان تقليل
آب مصرفي نبود به طوريكه نسبت آن دو (يعني بهرهوري آب) افهت
قابل توجهي داشته است .با توجه به نتاي حاصهله و حساسهيت خيهار
گلخانهاي به كيبود آب و كاهش معنيدار عيلکرد در مقابهل كهاهش
آب آبياري ،اعيال كم آبياري توصيه نييشهود ولهي صهرفهجهويي در
مصرف آب با كاهش تلفات آب و افزايش راندمان آبياري امکهانپهذير
است .اين نتيجه در مطالعات ديگر بر روي خيار گلخانهاي نيز گزارش
شده است .كرييي و هيکاران ( )1389در مطالعهه تهأثير كهم آبيهاري
روي رشد و عيلکهرد خيهار گلخانههاي در تييهار ( T1آبيهاري كامهل)
بيشترين مقدار بهرهوري آب برابهر  69/7و در تييهار  %40( T4تييهار
كامل آبياري) كيترين مقدار آن برابر  54كيلهوگرم بهر متهر مکعهب را
بدست آوردند.

تعیین بهرهوري آب و نیاز آبي خیار گلخانهاي در قزوین
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شکل  -3مقایسه روشهای برآورد تبخیروتعرق
Figure 3- Comparision of evapotranspiration estimation methods

جدول  -4مقادیر تبخیر و تعرق دوره رشد و عملکرد خیار در تیمارهای مختلف آبیاری
Table 3- Evapotranspiration and yield of cucumber in different treatments
DI60

DI40

DI20

FI

220.74 194.64 153.75 112.55
81.2

67.3

49.4

در نتيجه ميزان كاهش ميزان آب مصرفي از تييار T1به  T4قابل
توصيه نبوده است .چارتزوالكيس و دروسوس ( )1995نيز تحقيقاتي را
در مورد نياز آبي خيار در گلخانهاي در يونان انجام دادنهد .مصهرف آب
خيار  290ميليمتر در طول  3/5ماه دوره فصهل رويهش بهود و چههار
سطح كم آبياري برابهر بها  %60 ،%80 ،%100و  %40تبخيهر و تعهرق
واقعي گياه در نظر گرفتند .دور آبياري براي تيام تييارها يکسهان بهود
(دقيقا مشابه تحقيق حاضر) .بيشهترين محصهول بها مصهرف آب 290
ميليمتر بدست آمد و كاربرد مقدار آب كيتر ،كاهش عيلکرد را به طور
معنيداري در پي داشهت .بها كهم آبيهاري از  %100بهه  %60مقهدار
محصول از  4/5به  2/7كيلوگرم در گياه رسهيد .ژائوسهن و هيکهاران
( )2003اثرات كم آبياري روي خيار گلخانهاي را بها بهه بکهارگيري 5
تييار دور آبياري مورد بررسي قرار دادند در تييهار 3-2روز  696ميلهي
متر 5-3،روز  654ميليمتر 6-5 ،روز  496ميليمتهر 12-10،روز 330
ميليمتر و  20-18روز  228ميليمتر آب مصهرف شهد .عيلکهرد بهه-

0

تیمار
Treatment
تبخير و تعرق ()mm/day
ٍ)Evapotraspitation (mm/day

كاهش عيلکرد ()%
)Yield reduction (%

ترتيب  17/6 ،19/4و  16/4كيلهوگرم بهر متهر مربهع در  3تييهار اول
بدست آمد.
محاسبه بهرهوري آب در گلخانههاي استان قزوين

عيلکهرد و بههرهوري مصهرف آب در توليهد محصهول خيهار در
گلخانههاي استان در شکل  5آورده شده است كه به دليل مشهکالت
عديده فني ،اجرايي و مديريتي كيتر از سهطح مطلهوب اسهت .ميهزان
عيلکرد محصول خيار در  9گلخانه از گلخانههههاي اسهتان قهزوين را
نشان داده است كه بيشترين عيلکهرد  125و كيتهرين آن  68تهن در
هکتار ميباشد .هيچنين بيشترين بهرهوري  22/4و كيتهرين آن 9/2
كيلوگرم بر متر مکعب ميباشهد كهه حهدود  6تها  15برابهر بههرهوري
مصرف آب در فضاي باز است .البته الزم به ذكر است مقادير گهزارش
شده براي بهرهوري مصرف آب خيار گلخانهاي در تحقيقات داخلهي و
خارجي بسيار بيشتر از مقادير برآورده شده براي استان قزوين است.
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شکل  -4رابطه بین تبخیر و تعرق برای هر بوته در دوره رشد و بهرهوری آب
Figure 4- Evapotranspiration and yield of cucumber in different treatments

شکل  -5میزان عملکرد و بهرهوری مصرف آب برای خیار گلخانهای
Figure 5- Yield and water productivity of greenhouse cucumber

اسدي و كارانديش ( )1394بهرهوري مصرف آب خيار گلخانههاي
در شهرستان جيرفت بهين  39/6تها  64/5كيلهوگرم بهر متهر مکعهب
گزارش نيودهاند .بهرهوري مصرف آب خيار گلخانهاي در خوراسهگان
استان اصفهان بين  49تا  96كيلوگرم بر مکعب گهزارش شهده اسهت
( .)26علت تفاوت چشيگير مقادير گهزارش شهده در ايهن تحقيهق بها
مقادير بهرهوري گزارش شده در ديگر تحقيقات مربوط به تحقيقاتي و
پژوهشي بودن مطالعات صورت گرفته است .مقادير گهزارش شهده در
اين تحقيق مربوط به شرايط واقعي گلخانههاي منطقه قزوين است.
در عربستان سعودي بهرهوري مصرف آب براي خيهار گلخانههاي
 27/9تا  64/2كيلوگرم بر متر مکعب ( )2و در مصر براي پوششهاي
مختلف گلخانهاي  21/4تا  26/5كيلهوگرم و در ايتاليها بهين  22/9تها
 103/0كيلوگرم بر متر مکعب در دورههاي مختلف سال گزارش شهده
است (.)11
ميانگين سطح زيركشت محصول خيار فضاي باز در استان قزوين
طي سالهاي  1390الي  1393به ميزان  1263/25هکتار با عيلکهرد
 19/7تن در هکتار ميباشد .بهرهوري مصرف آب در اين محصول در
فضاي باز  1/52كيلوگرم بر متر مکعب ميباشد يعنهي بهراي توليهد 1

كيلوگرم محصول  657ليتر آب مورد نياز است .ميزان سهطح گلخانهه
مورد نياز براي توليد  24911/7تن با در نظر گرفتن متوسهط عيلکهرد
 212تن در هکتار (براي دو دوره در سال) 117/5 ،هکتار ميباشد .بها
توجه به اين كهه بهراي ههر هکتهار گلخانهه  12500متهر مکعهب آب
مصرفي برآورد شده است .در مجيهوع بهراي  117/5هکتهار گلخانهه،
 1/468ميليون متر مکعب آب نياز است .به عبارتي براي توليد خيار در
استان به ميزان كنوني بدون كشت خيار در فضهاي آزاد ،بايهد 117/5
هکتار به سطح موجود گلخانههايي كه كشت خيهار انجهام مهيدهنهد
اضافه گردد .با اين عيل  14953هزار متهر مکعهب آب صهرفهجهويي
خواهد شد كه معادل تقريبا  91درصد آب مصرفي در حال حاضر براي
توليد خيار در سطح آزاد در استان است.

نتیجهگیری
برآورد دقيق نياز آبهي محصهوالت گلخانههاي از اهييهت زيهادي
برخوردار است .بيشتر مدلهاي موجود براي تخيين نياز آبهي گياههان
در شرايط گلخانهاي رفتار متفاوتي دارد بنهابراين معهادالت تجربهي و
تركيبي زيادي براي محاسبه تبخير و تعرق ،توسط محققين ارائه شده
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 كيلوگرم بر متهر مکعهب22/44  تا9/23 وري آب خيار در گلخانهها از
 اين دامنه تغييرات مساله اهييت مديريت و بهرهبرداري در.متغير است
 طبهق.ارتقاي بهرهوري آب در گلخانهههها را خهاطر نشهان مهيسهازد
برآوردهاي انجام شده در اين تحقيق اگر ميزان توليهد فعلهي خيهار در
 هکتهار گلخانهه117  به،استان در فضاي آزاد در گلخانهها كشت شود
 ميليون متر مکعهب آب15 نياز خواهد داشت و با اين عيل نزديک به
 با بررسي ساير جوانهب اقتصهادي و اجتيهاعي.صرفهجويي خواهد شد
-توسعه گلخانهها مي تواند در تسکين مشکالت كم آبي استان كيک
.ساز باشد

است كه براي شرايط گلخانه به كار رفته و در صهورت نيهاز واسهنجي
كردهاند تا اختالف تبخير و تعرق محاسبه شده و تبخير و تعرق انهدازه
 نتاي اين تحقيق نشان داد يک مدل تواني با.گيري شده حداقل گردد
 رطوبت نسبي و ارتفاع گيهاه و بها ضهريب هيبسهتگي،پارامترهاي دما
- به عنوان بهترين مدل براي برآورد تبخير و تعرق خيار گلخانهه0/86
 هيچنين مقايسه تبخير و تعرق اندازهگيهري شهده بها.اي انتخاب شد
روابط متداول تعيين تبخير و تعهرق نشهان داد كهه روش فهائو پهنين
 از دقت بيشتري نسبت به ساير روشهها0/42 مانتيث با ضريب تبيين
 در اين تحقيق هيچنين بهرهوري آب در گلخانههاي كشت خيار.دارد
- نتاي نشان داده بهره.فعال در استان قزوين مورد بررسي قرار گرفت
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Introduction: Greenhouses have a key role in agriculture productions. Given the ability of controlling
production factors, there is the possibility of out-of-season cultivation in greenhouses, which is important in
terms of food security, economics, and agricultural marketing. Estimation of water requirement for planning the
development of greenhouses and their operation is very important. Awareness of the exact amount of water
requirement is important both in terms of production and growth. Many studies have shown the usefulness of
greenhouses in improving yield, physical and economical productivity. So far, comprehensive studies have not
been carried out on the productivity of greenhouse cucumber cultivation and its effects on water resources in
Qazvin province. Therefore, the goal of this study was to determine the greenhouse cucumber water requirement
and provide a model for estimating evapotranspiration of cucumber under greenhouse condition. Also,
determining greenhouse cucumber productivity in Qazvin province and evaluating the effect of this improvement
on water resources were other objectives.
Materials and Methods: This research was carried out in a greenhouse near Qazvin city. The height of the
greenhouse from the ground was 4 meters, and its plastic cover was made of polyethylene. Experiments were
carried out in greenhouse with greenhouse seedling on 20-3-2015 in two rows of pot. The greenhouse was
equipped with the necessary tools to measure temperature, maximum and minimum temperature, relative
humidity, and solar radiation. Soil texture in this research was clay loam with 30, 32 and 38 percent of sand, silt
and clay, respectively. The water content was, , 31% and 16 percent at field capacity (FC) and permanent wiling
point (PWP) respectively. An irrigation interval of two days (a favorable condition) was considered. In this
experiment, the seeds of the Royal cucumber were used to coincide with the planting time and harvesting length.
The plastic pots with a diameter of 18 cm and a height of 23 cm were utilized. The pots were filled with equal
quantities of fine and fine gravel (for drainage) and then with the agricultural soil prepared for cucumber
cultivation. In order to provide conditions similar to the actual cucumber planting in the flower bed, the pots
were placed close to the greenhouse. The irrigation of the plants was carried out manually for 83 days. The
relative humidity, temperature and radiation were measured hourly. Further, the effects of irrigation on different
characteristics of the test plants were observed and recorded. The moisture content was measured by weight and
soil moisture reduction in full irrigation was compensated for the FC moisture content in each irrigation interval.
Until 30 days after planting (Stages 4-6), the pots were irrigated with equal amounts. In order to evaluate the
effects of deficit irrigation, four treatments were considered. These treatment were as follows: first treatment
(FI): irrigation depth equal to 100% of the plant evapotranspiration with five replications, treatment (DI20):
irrigation depth equal to 80% of the plant evapotranspiration with five replicates, treatment 3: (DI40) irrigation
depth equal to 60% of the plant evapotranspiration with five replicates and the fourth treatment (DI60): irrigation
depth equal to 40% of the plant evapotranspiration with five replications.
Results and Discussion: The maximum and minimum evapotranspiration was 8.7 and 1.06 mm/day in 61
and 13 days after transplanting, respectively. By investigation different mathematical models, the best models for
estimation of cucumber evapotranspiration in greenhouse was the power model based temperature, humidity and
height of crop with R2 of 0.86. The FAO-Penman-Monteith and Blaney-Criddle models exhibited the best and
worst performance with R2 of 0.42 and 0.24, respectively. The cucumber water productivities in greenhouses
ranged from 9.23 to 22.44 Kilograms per cubic meter. This wide water productivity range shows the importance
of management and operation in water productivity improvement in greenhouses.
Conclusion: Estimation of greenhouses cucumber water requirement and water productivity are very
important. The best model for estimating cucumber evapotranspiration in greenhouse was the power model
based on temperature, humidity and height of crop with R2 of 0.86. In this study, cucumber water productivity
was estimated in Qazvin greenhouses. The results showed that cucumber water productivities ranged from 9.23
1, 2 and 3- Graduated in M.Sc., Associate Professor and Assistant Professor, Department of Water Science and
Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Ramezani@eng.ikiu.ac.ir)
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to 22.44 Kilograms per cubic meter. Consequently, 117 ha greenhouse is required for producing the present
value of cucumber in the province. This option would save 15 millions of cubic meter water in this area.
Development of greenhouses with regarding to various economic and social aspects can help decision-makers in
solving water shortage problems.
Keywords: Deficit irrigation, Evapotranspiration, Penman-Monteith
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ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت تأثیر پتانسیل آب در خاک
تهمینه رئیسینژاد -1نجمه

یزدانپناه*2
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چکیده
با اعمال مدیریت صحیح آب در مزرعه میتوان از منابع آب ،خاک و کود استفاده بهینه نمود و تولید محصوالتی با کمیت و کیفیت باال را امکانپذیر
ساخت .در این راستا و بهمنظور مدیریت آبیاری گیاه آفتابگردان با استتفاده از تنظتی پتانستی آب ختاک ،سته ست ح مکت ( I2=55 ،I1=04و I3=04
سانتیبار جهت شروع آبیاری) و دو سیست آبیاری ق رهای (س حی = S1و زیرس حی = )S2بهترتیب بهعنوان عوام اصلی و فرعی مورد بررستی قترار
گرفتند .این آزمای در قالب طرح کرتهای نواری یکبار خرد شده بر پایه طرح بلوکهای کام تصادفی ،با سه تکرار در مزرعه تحقیقتاتی شهرستتان
جیرفت در سال زراعی  1331اجرا شد .نتایج پژوه نشان داد که صرفهجویی  153/1میلیمتری آب ( 21/5درصد) بین نقاط مک  55و  04سانتیبار،
باعث کاه  12/5درصد عملکرد دانه 12/8 ،درصد تعداد دانه در طبق و  11درصد ارتفاع بوته شد که افزای  14/3درصتد در بهترهوری آب را درپتی
داشت .این در حالی بود که اعمال س ح مک  04سانتیبار در مقایسه با س ح مک  55سانتیبار باعث کاه  33/0درصد عملکرد دانه 22/3 ،درصد
تعداد دانه در طبق و  22/5درصد ارتفاع بوته شد و تنها افزای  0/0درصدی بهرهوری آب را بهدنبال داشت .از طتر دیگتر ،عملکترد دانته در آبیتاری
زیرس حی بهمقدار  033کیلوگرم در هکتار بیشتر از آبیاری س حی بود .این در حالی بود که با وجود صترفهجتویی  14درصتدی مصتر آب در آبیتاری
زیرس حی نسبت به آبیاری س حی ،بهرهوری آب در این سیست  21/5درصد بیشتر بود .صفات ارتفاع بوته و تعداد دانته در طبتق در آبیتاری ق ترهای
زیرس حی بهترتیب  8/2و  8/0درصد نسبت به آبیاری س حی بیشتر بود .لذا انجام آبیاری ق رهای زیرس حی در س ح مک  55سانتیبار برای کشت
گیاه آفتابگردان در شهرستان جیرفت میتواند راهکاری مناسب برای صرفهجویی در مصر و افزای بهرهوری آب در دورههای خشکسالی باشد.
واژههای كلیدی :آبیاری ق رهای ،بهرهوری آب ،تن

مقدمه

رطوبتی ،مدیریت آبیاری ،مک

21

آفتابگردان با نام علمی ( )Helianthus annulusیکی از نباتتات
روغنی مه جهان است بهطوریکه چهارمین گیاه دانه روغنی جهتان
از لحاظ س ح زیرکشت و بعد از سویا با تولید بی از  10درصد روغن
نبتتاتی جهتتان از لحتتاظ تولیتتد روغتتن در جایگتتاه دوم قتترار دارد (.)3
همچنین به دلی سازگار بودن بتا دامنته وستیعی از شترایی محی تی،
عملکرد مناسبی در مناطق خشک و نیمهخشک دارد ( .)20ایتن گیتاه
بیشتر بهعنوان یک منبع روغن و پروتئین گیاهی در جهان م رح بوده
و همه ساله حدود  2میلیون هکتار از اراضی در س ح دنیا به کشت آن
اختصاص مییابد ( .)24آفتابگردان ساالنه بالغ بر  134هزار هکتتار از
اراضی ایران را به کشت خود اختصاص میدهد و در میتان دانتههتای
روغنی از نظر س ح زیر کشت و تولید در کشور ،در مقام نخست قترار
 1و  -2بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشتد و دانشتیار گتروه مهندستی آب ،واحتد
کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
)Email: nyazdanpanah@gmail.com
(* نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i5.79871

خاک

دارد ( .)21این گیاه عالوه بر استفاده در تغذیه دام و پرنتدگان ،حتدود
 54درصد روغن با کیفیتت عتالی داشتته و استتفاده از آن در صتنایع
کنسرو و رنگسازی از اهمیت زیادی برخوردار است (.)25
محدودیت منابع آب به دلی موقعیتت جغرافیتایی و اقلتی کشتور
ایران ،مسأله ک آبی و بحران آب را بهگونتهای بستیار جتدی فتراروی
کشور قرار داده است ( .)0بهطوریکه محتدودیت منتابع آب ،افتزای
تولید از طریق توسعه س ح زیرکشت را محدود میسازد ( .)13لتذا بتا
توجه به این موضوع که بخ کشاورزی با این واقعیتت روبترو استت
که در آینده نزدیک بایستی ضمن مصر آب کمتر ،تولید بیشتتری را
عرضه نماید ،بنابراین تحقیق و م العه در متورد راهبردهتای افتزای
بهرهوری آب نق حیاتی در توسعه کشاورزی خواهد داشت ( .)31این
در حالی است که مدیریت مصر آب در این بخت متیتوانتد تتأریر
قاب توجهی بر کاه فشار بر منابع آب داشته باشد (.)23
کاربرد سیست های نوین آبیاری می تواند نمونه بارزی از متدیریت
مصر آب باشد که عالوه بر صرفهجتویی در مصتر آب و افتزای
عملکرد محصول ،ارتقاء چش گیر بهرهوری آب محصوالت را بهدنبتال
دارد ( 10و  .)13در این راستا اسدی و همکاران ( )3با بررسی تأریر دو
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سیست آبیاری ق رهای بر شاخصهای رشد رزمتاری بته ایتن نتیجته
رسیدند که استفاده از سیست آبیاری ق ترهای زیرست حی عتالوه بتر
صرفه جویی  14/8درصدی در مصر آب ،بتهترتیتب باعتث فتزای
 18/3 ،3/0 ،12/5و  15/1درصدی تعداد شاخه زایا ،ارتفاع بوتته ،وزن
خشک اندام رویشتی و بهترهوری آب نستبت بته استتفاده از سیستت
آبیاری ق رهای ست حی شتد .در م العته دیگتر ،ارزیتابی رو هتای
آبیاری شتیاری و ق تره ای نشتان داد کته سیستت آبیتاری ق ترهای
صرفهجویی  18تتا  02درصتدی آب و افتزای  35تتا  143درصتدی
کارایی مصر آب نسبت به رو آبیاری شیاری را در پتی دارد (.)12
همچنتتین نتتتایج مقایستته دو سیستتت آبیتتاری ق تترهای ستت حی و
زیرس حی در کشت گشنیز نشتان از برتتری م لتق سیستت آبیتاری
ق رهای زیرس حی نسبت به س حی دارد (.)14
این در حالی است که تعیین زمان و میزان آب مورد نیتاز گیتاه ،از
مه ترین عوام اررگذار در مدیریت آب در مزرعه و افزای عملکرد و
شاخص های رشد گیاه می باشند کته بترآورد غیرواقتع ایتن پارامترهتا
خسارات فراوانی بههمراه دارد ( 31 ،0و  .)32لذا بهرغ داشتن مزایای
زیاد سیست آبیاری ق رهای ،بتهدلیت عتدم داشتتن اطالعتات کتافی
بهره برداران از میزان و زمان دقیق آب متورد نیتاز گیتاه ،کتاربرد ایتن
سیست آبیاری را در زمینه متدیریت آب در مزرعته بتا نارستاییهتایی
روبرو کرده است ( .)1این در حالی است که با تنظی برنامه آبیتاری از
طریق کنترل وضعیت رطوبت موجود در خاک توسی تانسیومتر ،متی-
توان زمان مناسب و مقدار آب مورد نیاز گیتاه را مشتخص کترد (.)34
نتایج مدیرت فاصله بین دو آبیاری متوالی گیاه آفتابگردان با استفاده از
تشت تبخیر نشان داد که با افزای فاصله دو آبیاری متوالی تعداد دانه
در طبق ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیتک و عملکترد دانته در گیتاه
بهطور معنیداری کاه یافت ( .)2در م العهای دیگر گزار شد که
اعمال تن خشکی بهصورت افزای فاصله بین دو آبیاری متوالی بتر
گیاه آفتابگردان موجب تقلی بیشتتر آمتاس ستلولی ،کتاه توستعه
سلولی به خصوص در ساقه و برگ گیاه میشود (.)11
از آن جا که مصر منابع انرژی ،آب و مواد غذایی در حالی رونتد
صعودی دارد که محدودیت منابع آبی از ویژگیهتای بتارز جغرافیتایی
کشور ایران است و لذا میتوان با اصالح الگوی مصر آب در بخ
کشاورزی با بهرهگیری از رو های نوین آبیاری و متدیریت صتحیح
آبیاری در مزرعه ،کمبود و محدودیت منابع آبی کشتور را تتا حتدودی
جبران کرد .همچنتین بررستی م العتات صتورت گرفتته در راستتای
مدیریت مصر آب ،افزای بهرهوری آب و عملکرد گیاه آفتتابگردان
نشان داد که تاکنون نیاز آبی این گیاه از طریق سنج رطوبت خاک
انجام نشده است .لذا هد از م العه حاضر ارزیابی ارر س وح مختلف
مک رطوبتی در راستای مقایسه دو سیست آبیاری ق رهای ست حی
و زیرس حی در کشت گیاه آفتابگردان در من قه جیرفت بود.

مواد و روشها
به منظور مدیریت آبیاری آفتتابگردان بتا استتفاده از پتانستی آب
ختتاک ،آزمایشتتی بتتهصتتورت استتیلیت پتتالت و در قالتتب طتترح پایتته
بلوکهای کام تصادفی در سه تکرار در زمینی به مساحت  032متتر
مربع در سال  1331در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان جیرفت ،به اجرا
در آمد .من قه جیرفت با وسعتی در حدود  54هتزار کیلتومتر مربتع در
فاصله  204کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان قرار دارد .این منق ته
با آب و هوای نیمهگرم ،با ارتفاع  154متر از س ح دریتا دارای طتول
جغرافیایی  50درجه و  25دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی  20درجته
و  34دقیقه شرقی میباشد .در جیرفت متوسی بارنتدگی ستاالنه 154
میلیمتر ،حداکثر و حداق درجه حترارت ستالیانه بتهترتیتب  08و 14
درجه سانتیگراد گزار شده است ( .)23در این آزمای سته مکت
رطوبتی ( I2=55 ،I1=04و  I3=04سانتیبار جهت شروع آبیتاری) و دو
سیست آبیاری ق ره ای (س حی = S1و زیرست حی = )S2بتهترتیتب
بهعنوان عوام اصلی و فرعی ،مورد ارزیابی قترار گرفتت .تیمارهتا در
کرتهایی به عرض  3و طول  5متر (شام  0ردیف کشت به فاصتل
 05سانتیمتر و فاصله بوته  54سانتیمتتر از یکتدیگر) اجترا گردیدنتد
(شک .)1
قب از عملیات کشت نمونه برداری از ختاک و آب متورد استتفاده
انجام شد و تجزیه ویژگیهای آنها در جداول  1و  2آمده است .لذا با
توجه به نتایج تجزیه خاک و آب و توصیه آزمایشگاه خاک و آب ،قب
از عملیات کشت  154 ،124و  54کیلوگرم در هکتتار بتهترتیتب کتود
نیتروژن از منبع اوره ،سوپر فسفات تریی و سولفات پتاسی بته ختاک
مزرعه تزریق شد .از آنجا که رق آذرگ که یکی از ارقام رایج کشت
در مزارع من قه جیرفت است ،در این تحقیق بتذر آذرگت در اواستی
اردبیهشت ماه کشت شد .همچنین جهت آبیاری بوتتههتا از نوارهتای
تیپ با ضخامت  244میکرون ،فاصل مجاری آبتده  54ستانتیمتتر و
دبی  0لیتر در ساعت در هر متر از طول لوله ،استفاده شتد .در آبیتاری
ق رهای س حی لولههای آبرسان بتر روی ست ح ختاک و در فاصتله
پانزده سانتیمتری ساقه و در آبیاری ق ترهای زیرست حی لولتههتای
آبرسان در عمق  34سانتیمتری خاک قرار گرفتند.
پس از انجام عملیات کشت ،آبیاری تمامی تیمارها تا سی روز هر
سه روز یک مرتبه انجام شد و حج آبیاری در تمامی تیمارها یکستان
و با استفاده از راب ه ( )1اندازه گیری شد .همچنین پس از اطمینتان از
استقرار کام گیاه (سی روز بعد از کشتت) زمتان آبیتاری بتر استاس
قرائت از تانسیومترهای فلزی تعیتین شتد .ایتن تانستیومترها ،در سته
عمق  34 ،15و  54سانتیمتری خاک و در فاصله بیست سانتیمتتری
بوته نصب شدند .در این راستا در هر دو سیست آبیاری ،بتا توجته بته
اندازهگیری های صورت گرفته ریشه گیاه ،از تانسیومتر نصب شتده در
عمق  15سانتیمتری خاک ،برای قرائت در مراح اولیه و توسعه رشد
و از تانسیومترهایی نصب شده در اعماق  34و  54سانتیمتری ختاک،
برای قرائت در مراح میانی و پایانی رشد استفاده شد.
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شکل  -1شماتیک طرح اجرایی (در یک تکرار) متشکل از سطوح مختلف مکش رطوبتی و دو سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی
Figure 1- A schematic of the implemented scheme (in one repetition) consisting of different levels of moisture suction and two
surface and subsurface drip irrigation systems

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد مطالعه
Table 1- Some soil physical and chemical properties of the field of study

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

هدایت
الکتریکی

اسیدیته

جرم مخصوص
ظاهری

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

(N )%

)EC (dS.m-1

pH

Bulk density
)(g.cm-3

126.7
118.9
104.2
91.9

1.3
1.2
0.9
0.9

0.14
0.12
0.12
0.11

0.4
0.4
0.4
0.3

7.91
7.94
7.92
7.96

1.39
1.42
1.41
1.41

محتوای رطوبتی
Moisture
)content at (%
FC
PWP
21.65
8.63
22.39
8.71
23.42
9.43
23.75
9.74

كالس بافت
خاک

عمق خاک

Soil texture

Soil depth
)(cm

Clay
Silty Clay
Silty Clay
Silty Clay

0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50

جدول  -2برخی ویژگیهای شیمیایی آب مورد استفاده در آزمایش
Table 2- Some chemical properties of water used in the experiment

آنیونها و كاتیونهای محلول
Na+
2.5

)Soluble cations and anions (meq.l-1
ClSO4-2
Mg+2
Ca+2
9
7
4.2

در این م العه جهت شروع عملیتات آبیتاری ،تانستیومترها ب تور
کام کنترل و زمانیکه صفحه مدرج تانسیومتر نق ه مک مورد نظر
را نشان داد آبیاری شروع میشد و فرآیند آبیاری تا جتایی ادامته پیتدا
کرد که رطوبت موجود در خاک به حد ظرفیت زراعی رسید .بهطوریکه
در هر نوبت آبیاری از اعماق  4تا  14 ،14تا  24 ،24تا  34و  34تا 54
سانتیمتری خاک ،با نمونهبرداری توسی اوگر نی اینچ از فاصله بیست
سانتیمتری بوته و از حدفاص دو ق رهچکان متوالی ،رطوبت موجتود
در هر تیمار اندازه گیری شد .سیس میزان عمق آب آبیاری با استتفاده
از راب ه ( )1برآورد گردید (:)11
()1
در این راب ه  :DIعمق آب آبیاری در تیمار بر حستب میلتیمتتر،
 :θFCjدرصد رطوبت حجمی در نق ه رطتوبتی ظرفیتت مزرعته:θBCj ،
درصد رطوبت حجمی قب از آبیاری :Dj ،عمق نمونتهبترداری جهتت

هدایت الکتریکی
HCO34.6

اسیدیته

)EC (dS.m-1

pH

0.7

7.1

اندازه گیری رطوبت و  :jتعداد الیههای اندازهگیتری شتده .حجت آب
آبیاری در هر نوبت آبیاری با ضرب نمودن عمق آبیاری (راب ته  )1در
مساحت هر کرت بدست آمد (.)1
در این م العه برای مقایسه تیمارها ،شتاخصهتای رشتد گیتاه از
جمله ارتفاع بوته ،تعداد دانه در طبق ،شاخص س ح بترگ و عملکترد
دانه مورد ارزیابی قرار گرفت .بر این اساس با حذ ردیفهای کناری
در هر تکرار و نی متر از ابتدا و انتهای هر ردیف ،بهمنزله ارر حاشتیه،
از دو ردیف وسی ،هر تکرار از هر تیمتار 14 ،بوتته بتهطتور تصتادفی
انتخاب و شاخصهای مذکور اندازهگیری شدند.
جهت بررسی روند تغییرات شاخص س ح بترگ در طتول فصت
رشد ،از زمان اعمال تیمار هر پانزده روز یک مرتبه ،از هر تکرار از هر
تیمار سه بوته بهصورت تصادفی انتخاب شد .ستیس بتا انتدازهگیتری
مساحت برگ های هتر بوتته بتا استتفاده از دستتگاه مستاحتستنج و
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دو سیست آبیاری متفاوت بود .حج آب مصرفی در ک دوره رشد در
س وح  55 ،04و  04سانتیبار اعمال شده در آبیاری ق رهای س حی
بهترتیتب  583/8 ،003/8و  381/1میلتیمتتر و در آبیتاری ق ترهای
زیرس حی بهترتیب  531/3 ،185/1و  331/2میلیمتر بود .شتکفته و
همکاران ( )20در بررسی ارر س وح مختلف آبیاری بر عملکترد ارقتام
مختلف آفتابگردان به ایتن نتیجته رستیدند کته میتزان آب مصترفی
آفتابگردان در طول فص رشد در ایتن منق ته بتین  5204تتا 8334
مترمکعب در هکتار متغیر است .همچنین تنظی زمان آبیاری بر اساس
س وح مک  ،عالوه بر حج آب مصرفی ،تعداد دفعات آبیاری را نیتز
تحت تأریر قرار داد .همانطور که در جدول  0مشخص است بیشترین
فراوانی دور آبیاری در س ح مک  04سانتیبار 3 ،روزه بتود کته 13
مرتبه از زمان اعمال تیمار تکرار شد .این در حالی است که دور آبیاری
 5روزه با  10مرتبه تکرار ،بیشترین دور آبیاری بود که در س ح مک
 55سانتیبار رخ داد .همچنین بیشترین دور آبیاری در س ح مک 04
سانتیبار 0 ،روزه بود که از زمان اعمال تیمار تا انتهای فصت رشتد 3
مرتبه تکرار شد .مقایسه حداکثر فراوانی در تیمارهای مختلف مک و
حج آب مصرفی نشان داد که افزای دور آبیاری ،کاه حجت آب
مصرفی در ک فص رشد را موجب شد .به نحوی کته تغییتر آستتانه
مک جهت شروع آبیتاری از  04بته  55و  04ستانتیبتار در آبیتاری
ق رهای س حی بتهترتیتب باعتث  24/0و  08/0درصتد و در آبیتاری
ق ره ای زیرس حی بهترتیب باعث  22/0و  51/1درصد کاه حج
آب مصرفی شده است.

میانگین گیری از آن ها ،با در دست داشتن س ح زمین اختصاص یافته
به هر بوتته ( 54×05ستانتیمتتر) ،شتاخص ست ح بترگ از راب ته 2
محاسبه شد (:)20
LAI=Ai/AT
()2
کتته در آن :LAI :شتتاخص س ت ح بتترگ :Ai ،مجمتتوع مستتاحت
برگهای هر بوته (سانتیمترمربع) و  :ATس ح زمین اختصاص یافتته
به هر بوته (سانتیمترمربع) است .همچنین با تقسی عملکرد دانته بتر
حج آب داده شده به هر تیمار ،بهرهوری آب بدست آمتد .در نهایتت
دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافتزار  SASمتورد تجزیته قترار
گرفت و مقایسه میتانگینهتا بتا استتفاده از آزمتون ( LSDدر ست ح
احتمال یک و پنج درصد) انجام گردید.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس ارر تیمارهای اعمال شده بتر صتفات متورد
بررسی (جدول  )3نشان داد که ارر تیمارهای ست وح پتانستی و نتوع
سیست آبیاری به ترتیب به عنوان عوامت اصتلی و فرعتی بتر تمتامی
صفات مورد م العه در س ح احتمال یک و پنج درصد معنتیدار بتود.
همچنین ارر متقاب دو عام بر تمامی صفات بهجتزء شتاخص ست ح
برگ در س ح احتمال یک و پنج درصد تأریر معنیدار داشت.
میزان و دور آبیاری

در این م العه از آن جا که حجت آب آبیتاری بتر استاس کمبتود
رطوبت در اعماق مختلف خاک بدست آمد ،لذا میزان آب مصترفی در

جدول  -3خالصه نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده
Table 3- Summary of the results of variance analysis for the measured characteristics

بهرهوری آب

تعداد دانه در طبق

ارتفاع بوته

عملکرد دانه

شاخص سطح برگ

درجه آزادی

منبع تغییرات

Water use
efficiency

Number of
grains

Plant height

Grain yield

Leaf area index

D.F.

Source of
variance

0.001

242.3

46.3

5.9

2.2

2

**0.005

**659.6

**236.7

**32.6

*48.4

2

0.005

313.3

28.6

2.1

1.5

4

**0.005

**258.1

**39.6

**84.2

**27.8

1

**0.001

**963.8

**665.8

**55.9

5.3ns

2

0.005

21.3

68.1

3.7

5.5

6

تکرار
Block

س وح پتانسی
Levels of
)Potential (LP

خ ا1
Error 1

سیست آبیاری
Irrigation
)system (IS

ارر متقاب

** :معنیدار در س ح احتمال یک درصد :* ،معنیدار در س ح احتمال پنج درصد و  : nsغیر معنیدار
** significant at 1% level of probability, * significant at 5% level of probability, ns non significant

Int of LP and
IS

خ ا2
Error 2
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جدول  -4فراوانی دور آبیاری در هر تیمار
Table 4- Frequency of irrigation intervals per treatment

7
9

6
4

دور آبیاری (روز)

سطوح پتانسیلی

)Irrigation interval (day

Levels of potential

5
14
-

شاخص سطح برگ

همانطور که در شک  A( 2و  )Bمشخص است ،با گذشت زمان
شاخص س ح برگ در تمامی تیمارها افزای یافت ،اما پس از رسیدن
به یک حد معین ،شروع به کاه نمود کته میتزان آن بستته بته آب
موجود در خاک و سهولت استتفاده از آن توستی گیتاه ،متفتاوت بتود.
بهطوریکه شاخص س ح برگ در آستانه مک  04سانتیبار و آبیاری
ق رهای زیرس حی بهترتیب نسبت به دیگر تیمارها ،دیرتر به حتداکثر
رسیدند .همچنین بیشترین شاخص س ح برگ در بین س وح آستتانه
مک  ،در شروع آبیاری بر اساس مکت  04ستانتیبتار ( )0/35و در
بین نوع سیست آبیاری ،در آبیاری ق ره ای زیرس حی ( )0/18بدست
آمد این در حالی بود که روند نزولی ایتن دو تیمتار بتا شتیب کمتتری
نسبت به سایر تیمارها ،پس از رسیدن به حتداکثر ختود رخ داد .لتذا از
آنجا که رشد س ح برگ گیاه به طور مستقی با فتوسنتز مرتبی است،
بنابراین هر عاملی که سبب کاه تولیتد متاده فتوستنتزی شتود ،در
افزای س ح برگ محدودیت ایجاد میکند ( .)21در این م العه نیتز
با افزای فواص آبیاری و عدم سهولت استفاده از آب ،شاخص س ح
برگ کاه یافت .با توجه به اینکه کاه پتانسی فشاری اولین ارر
مه بیوفیزیکی تن آبی است ،لذا تن ک آبی با کاه میتزان آب
گیاه ،باعث ایجاد سلولها چروکیده و سست شدن دیواره سلولی شتده

B

4
8
5
-

3
19
-

40 c-bar
55 c-bar
70 c-bar

و از آن جاکه تا زمانی سلول به اندازه کافی رشد نکند ،فرآینتد تقستی
انجام نخواهد شد لذا تأریر کمبود آب بر رشد سلول بیشتر است که در
نهایت ممانعت از رشد سلول ،منجر به کاه ست ح بترگ متیشتود
( .)20در م العات متعددی بر محصوالت مختلفی نشان داده شتد کته
یکی از مه ترین اررات تن آبی ،کاه س ح فتوسنتز کننتده گیتاه
است ( 10 ،13 ،8و  )28که با نتتایج بدستت آمتده از تحقیتق حاضتر
ه خوانی دارند.
عملکرد دانه

در بین س وح آستانه مک  ،بیشترین و کت تترین عملکترد دانته
بهترتیب از نقاط رطوبتی  04و  04سانتیبار بدستت آمتد کته کتاه
 01/0درصدی عملکرد دانه را بین این دو س ح در پی داشت .این در
حالی بود که نق ه مک  55سانتیبار علیرغ کاه  21/5درصدی
در مصر آب نسبت به آستانه مک  04ستانتیبتار ،در تولیتد متاده
خشک تنها اختال  12/5درصدی داشت .همچنین احتمتاال بتهدلیت
کاه تلفتات تبخیتر ( ،)8سیستت آبیتاری ق ترهای زیرست حی بتا
میانگین تولید  3835کیلتوگرم در هکتتار و بتا اختتال  13درصتدی
نسبت به مقدار حاصله از سیست آبیاری ق ره ای س حی ،برتری خود
را نشان داد (جدول .)5

A

شکل  -2تأثیر سطوح پتانسیلی ( )Aو سیستم آبیاری ( )Bبر شاخص سطح برگ
( I2 ،I1و  I3بهترتیب س وح مک  55 ،04و  04سانتیبار و  S1و  S2بهترتیب سیست های آبیاری ق رهای س حی و زیرس حی)
Figure 2- Effects of potential levels (A) and irrigation system (B) on leaf area index
(I1, I2 and I3 soil matric potentials at 40, 55, and 70 centi-bar, respectively and S1 and S2 surface drip irrigation system and
)subsurface drip irrigation system respectively
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پژوه های صورت گرفته نشان داد که عدم درسترسی ریشه بته
آب کافی ،با کاه فشار آماس و در نتیجته کتاه رشتد و توستعه
سلولی ،سرعت رشد گیاه ،طتول دوره رشتد ،ست ح فتوستنتز کننتده،
میزان جذب مواد غذیی ،ارتفاع بوته و سرعت توسعه ریشه را کتاه
داده و تمامی این عوام در نهایت منجر به کاه تولید ماده خشتک
میشود ( 3و  .)18به طور کلی کمبود آب دردسترس گیاه ،متانع از بته
حداکثر رسیدن وزن زیستی گیاه شده که این کاه میتواند بهدلیت
ارر تن آبی بر س ح فتوسنتز کننده گیاه باشد ( .)20نتایج م العتهای
نشتتان داد کتته افتتزای فواص ت آبیتتاری منجتتر بتته کتتاه تبتتادل
دیاکسیدکربن ،جذب عناصر غتذایی و کلروفیت شتد کته در نهایتت
کاه ماده خشک نعنا را در پی داشت (.)21
مقایسه میانگین ارر متقاب دو عام بر عملکترد دانته (جتدول )5
نشان داد که اعمال مک  04سانتیبار در سیستت آبیتاری ق ترهای
زیرس حی باعث تولید  3315کیلوگرم در هکتار ،دانه شد این در حالی
بود که تنظی برنامه آبیاری بر اساس نق ه مک  55سانتیبار اعمال
شده در سیست آبیاری ق رهای زیرست حی علتیرغت صترفهجتویی
 28/5درصدی ( 211/3میلتیمتتر) در مصتر آب نستبت بته شتروع
آبیاری بر اساس مک  04سانتیبار اعمال شتده در سیستت آبیتاری
ق ره ای س حی ،از لحاظ عملکرد دانته تنهتا اختتال  1/0درصتدی
داشت .همچنین مقدار ماده خشک تولید شده در مک  55سانتیبتار
اعمال شده در سیست آبیاری ق رهای س حی علیرغت مصتر 14
درصد آب بیشتر نسبت به اعمتال همتین نق ته رطتوبتی در سیستت
آبیاری ق رهای زیرس حی 254 ،کیلوگرم در هکتار ( 1/8درصد) کمتر
بود .الزم به ذکر است که تنظی برنامه آبیاری بر اساس آستانه مک
 04ستانتیبتتار اعمتال شتتده در سیستت آبیتتاری ق ترهای ست حی و
زیرس حی ،به ترتیب دارای اختال  20/1و  21/3درصدی نسبت بته
تیماری که در دارای باالترین عملکرد (مک  04سانتیبار در سیست
آبیاری ق رهای زیرس حی) بود ،داشت.

حفظ رطوبت خاک و سهولت استفاده آن توسی گیتاه ،افتزای قابت
مالحظه ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبق را در پتی داشتت .م العتات
صورت گرفته نشان داد که کاه میتزان آب قابت دستترس باعتث
تغییرات مورفولوژیکی در گیاه شد ،ب وریکه با افزای تن رطوبتی،
رشد زایشی گیاه کاه یافت ( .)5احتماال کاه رطوبت خاک سبب
گردید که رقابت برای آب بین بوتهها زیاد شد ،لذا گیاه سه بیشتتری
از مواد فتوسنتزی را به اندامهای زیرزمینی (ریشه) اختصتاص داد کته
باعث کاه اندام رویشی شد ( .)22از سوی دیگر دردستترس بتودن
آب کافی برای گیاه ،افزای تورژسانس و در نتیجته افتزای رشتد و
توسعه ستلول بتهویتژه در ستاقه و بترگ را در پتی دارد ( .)10لتذا در
م العات متعددی نشان داده شد که کاه رشد رویشی گیاه از اررات
محسوس ک آبی روی گیاه استت ( )0کته بتا نتتایج بدستت آمتده از
تحقیق حاضر ه سواند.
مقایسه میانگین ارر متقاب دو عام بر صفات ارتفاع بوته و تعداد
دانه در طبق (جدول  )5در حالی حک به برتری م لتق اعمتال نقتاط
مک رطوبتی در آبیاری ق رهای زیرست حی داد کته تنظتی برنامته
آبیاری بر اساس اعمال آستانه مک  04سانتیبار در سیستت آبیتاری
ق رهای زیرس حی ،دو صفت تعداد دانه در طبق و ارتفتاع بوتته را در
بهترین جایگاه آماری قترار داد .همچنتین اعمتال آستتانه مکت 55
سانتیبار در آبیاری ق ره ای زیرس حی بتا اختتال  1/5درصتدی در
صفت تعداد دانه در طبق و  5/5درصدی در صفت ارتفاع بوته نستبت
به بهترین تیمار ،از لحاظ آماری در جایگاه  bقرار گرفت این در حتالی
بود که اعمال همین س ح در آبیاری ق رهای س حی اختتال 14/8
و  3/0درصدی بهترتیب در صفات تعداد دانه در طبق و ارتفاع بوتته را
با بهترین تیمار در پی داشت و ایتن دو صتفت را از لحتاظ آمتاری در
جایگاه  cقرار داد .الزم به ذکر است که شروع آبیاری بر اساس آستانه
مک  04سانتی بار اعمال شده در آبیاری ق رهای س حی باعث شتد
که صفت تعداد دانه در طبق با میانگین  380/5عدد و ارتفاع بوتته بتا
میانگین  100/5از لحاظ آماری در جایگاه  bقرار گیرند.

ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبق

با توجه به مقایسه میانگین انجام شده توسی آزمون ( LSDجدول
 )5میتوان گفت که صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبتق متتأرر از
وضعیت رطوبتی موجود در خاک بودند .ب وریکه ارتفتاع بوتته نقتاط
مک  55و  04سانتیبار نسبت به مک  04سانتیبار بهترتیب  11و
 31درصد کمتر بود .همچنین تنظی برنامه آبیاری بتر استاس ست وح
 55و  04سانتیبار باعث تولید بهترتیب  313/3و  043/8دانه در طبق
شد که نسبت به  1400/3دانه در طبق تولید شده در س ح مک 04
سانتیبار ،بهترتیب  12/8و  32/8درصد کمتر بتود .همچنتین کتاه
تلفات تبخیر آب در سیست آبیتاری ق تره ای زیرست حی نستبت بته
سیست آبیاری ق رهای س حی ،علتیرغت کتاه  3/0درصتدی در
مصر آب ،باعث افزای  8/2و  8/0درصتدی بتهترتیتب در صتفات
ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبق شد .بهعبارت دیگر میتوان گفت کته

بهرهوری آب

در این پژوه  ،همان طور که انتظار میرفت تأریر تن خشتکی
بر صفت بهره وری آب ،قاب مالحظه بود .لذا بتا توجته بته جتدول 5
میتوان چنین اذعان داشت که صترفهجتویی  21/5درصتدی (153/1
میلیمتر) آب س ح پتانسیلی  55سانتیبار نسبت به نق ته مکت 04
سانتیبار ،باعث افزای  14/3درصدی بهترهوری آب و صترفهجتویی
 54/1درصدی ( 358میلیمتر) آب و س ح مک  04سانتیبار نستبت
به نق ه مک  04سانتیبار ،باعث افزای  10/5درصتدی بهترهوری
آب شد و از لحاظ آماری نقاط مک  55 ،04و  04ستانتیبتار جهتت
شروع آبیاری ،بهترتیب در جایگاه  b ،aو  cقرار گرفتند.
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جدول  -5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر سطوح پتانسیل
Table 5- Mean comparison of studied characteristics affected by potential levels

عملکرد دانه

تعداد دانه در طبق

ارتفاع بوته

بهرهوری آب

تیمار

)Grain yield (kg.ha-1
3995 a
3496 b
2330 c

Number of seeds per head
1047.3 a
913.3 b
703.8 c

)Plant height (cm
186.2 a
165.7 b
128.4 c

)Water use efficiency (Kg.m-3
5.59 c
6.23 b
6.54 a

Treatment
I1
I2
I3

مقایسه میانگین صفات مورد م العه تحت سیست آبیاری
Mean comparison of studied characteristics affected by irrigation system

عملکرد دانه

تعداد دانه در طبق

ارتفاع بوته

بهرهوری آب

تیمار

)Grain yield (kg.ha-1
3336 b
3835 a

Number of seeds per head
921.7 b
1009.6 a

)Plant height (cm
168.9 b
184.1 a

)Water use efficiency (Kg.m-3
5.83 b
7.43 a

Treatment
S1
S2

مقایسه میانگین صفات مورد م العه تحت تأریر ارر متقاب س وح پتانسی و سیست آبیاری
Mean comparison of studied characteristics affected by interaction of LP and IS

عملکرد دانه

تعداد دانه در طبق

ارتفاع بوته

بهرهوری آب

تیمار

)Grain yield (kg.ha-1
3666 b
3915 a
3416 c
3666 b
2833 e
3083 d

Number of seeds per head
984.5 b
1028.5 a
917.5 c
961.4 b
812.7 e
856.7 d

)Plant height (cm
177.5 b
185.2 a
167.3 c
174.9 b
148.6 e
156.2 d

)Water use efficiency (Kg.m-3
4.93 e
5.71 d
5.79 d
6.89 c
7.42 b
9.31 a

Treatment

بررسی های صورت گرفته نشان از کارآمدی ایتن رو متدیریتی
(اعمال تن خشکی) در استفاده بهینته از هتر واحتد آب مصترفی در
تولید گیاهان مختلتف داد ( 3 ،0و  .)21از دیگتر نتتایج قابت ذکتر در
خصوص بهرهوری آب میتوان به این موضوع اشاره نمود که استتفاده
از سیست آبیاری ق ره ای زیرس حی باعتث افتزای  21/5درصتدی
بهرهوری آب شد .در ایتن راستتا در م العتهای افتزای  15درصتدی
بهرهوری آب بادمجان در شرایی استفاده از سیستت آبیتاری ق ترهای
زیرس حی گزار شد ( .)0همچنین همانطور که از مقایسه میتانگی
ارر متقاب دو عام بر صفت بهرهوری آب مشخص است (جتدول )5
تنظی برنامه آبیاری بر اساس نق ه مک  04سانتیبار اعمالشده در
آبیاری ق رهای زیرس حی بتا بهترهوری آب  3/31کیلتوگرم بتر متتر
مکعب ،در بهترین جایگاه آماری قرار گرفت .شروع آبیاری بتا آستتانه
مک  04سانتیبار اعمالشده در آبیاری ق رهای س حی با بهرهوری
آب  0/02کیلوگرم بر مترمکعب ،از لحتاظ آمتاری در جایگتاه  bقترار
گرفت .شایان ذکر است که تنظی آبیتاری بتر استاس  04ستانتیبتار
اعمال شده در آبیاری ق رهای س حی با بهرهوری آب  0/33کیلتوگرم
بر مترمکعب از لحاظ آماری در بدترین جایگاه قرار گرفت.

نتیجهگیری
مدیریت آبیاری گیاه آفتابگردان با استفاده از پتانسی آب در خاک
نشان داد که صرفهجویی  153/1میلیمتر آب ( 21/5درصد) بین نقاط
مک  04و  55سانتی بار جهتت شتروع آبیتاری ،در شترای ی باعتث
کاه  12/5درصدی عملکرد دانه 12/8 ،درصدی تعداد دانه در طبق

S1
S2
S1
S2
S1
S2

I1
I2
I3

و  11درصدی ارتفاع بوته شد که افتزای  14/3درصتدی بهترهوری
آب ،را درپی داشت .از طر دیگر عملکترد دانته در آبیتاری ق ترهای
زیرس حی بهمقدار  033کیلوگرم در هکتار بیشتر از آبیتاری ق ترهای
س حی بود .این در حالی بود که بتهرغت صترفهجتویی  14درصتدی
مصر آب در آبیاری ق ره ای زیرس حی نسبت به آبیتاری ق ترهای
س حی ،بهرهوری آب در این سیست  21/5درصد بیشتر بتود .صتفات
ارتفاع بوتته و تعتداد دانته در طبتق در آبیتاری ق ترهای زیرست حی
بهترتیب  8/2و  8/0درصتد نستبت بته آبیتاری ست حی بیشتتر بتود.
همچنین بهرغ اختال معنادار در ارر متقاب آستتان مکت بتا نتوع
سیست آبیاری ،عملکرد دانه در نق مک  55سانتیبار اعمتالشتده
در آبیاری ق رهای زیرس حی  3111کیلوگرم در هکتار بهدستت آمتد
که با توجه به صرفهجویی  150میلیمتر آب این تیمار در مقایست بتا
نق مک  04سانتیبار اعمال شده در همان سیست  ،تنها افت حدود
 1/0درصدی را در پی داشت .همچنین تعداد دانته در طبتق و ارتفتاع
بوته این تیمار با اختتال بتهترتیتب  1/5و  5/5درصتدی نستبت بته
آستان مکت  04ستانتیبتار در آبیتاری ق ترهای زیرست حی ،دارای
بهترین وضعیت بودند .این در حالی بتود کته بهترهوری آب در نق ت
مک  55سانتیبار اعمتال شتده در آبیتاری ق ترهای زیرست حی در
ح تدود  10/1درصتتد بیشتتتر از بهتترهوری آب در نق ت پتانستتیلی 04
سانتی بار بود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان اذعان داشت کته
تغییر سیست های آبیاری در منتاطق خشتک و نیمتهخشتک کشتور و
ترویج و توسع رو های نوین و سازگار با محیی ،نقت بستزایی در
صرفهجویی آب و در نتیجه افزای س ح زیر کشتت خواهتد داشتت.
ازاینرو اعمال نق مک  55سانتیبار در آبیاری ق رهای زیرس حی
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در کشت رق آذرگ در من قه جیرفت میتوانتد در افتزای عملکترد
 بهرهوری آب و س ح زیر کشت آفتابگردان تتأریر زیتادی داشتته،دانه
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Introduction: Water has been known as an important limiting factor for plant growth and agricultural yields
in arid and semi-arid regions. It is a significant input to agricultural production and also an essential requirement
for domestic, industrial and municipal activities. Increasing population and standards of living are contributing to
a steep rise in demand for fresh water. By using proper irrigation management practices in farmlands, it is
possible to utilize water, soil and fertilizer to produce high yield and quality products. Drip irrigation is
considered as one of the most efficient irrigation methods. One of its major advantages is the ability to apply
water to the soil as often as desired and in smaller quantity than the other irrigation methods. Two systems of
drip irrigation including surface and subsurface drip irrigation methods have been widely used in arid and
semiarid regions to reduce the water deficiency impact. Subsurface drip irrigation has been used for many years
because of its effectiveness in reducing soil surface evaporation. It has been widely used in horticultural crops
under both greenhouse and outdoor field conditions. However, the surface drip irrigation system can be used
easier than the subsurface drip irrigation system. In addition, deficit irrigation is one of the strategies for efficient
use of water and increasing water use efficiency in agricultural district. Deficit irrigation is a suitable solution to
gain acceptable and economic performance by using minimum amount of water. The aim of this study was to
evaluate the yield and yield components of sunflower affected by different levels of soil matric potential in
combination with two contrasting drip irrigation method i.e. surface and subsurface. In addition, water use
efficiency as an important criterion of yield was used to achieve the best and more suitable irrigation method
under water scarcity conditions.
Materials and Methods: In order to investigate the irrigation management of sunflower, a field experiment
was carried out during 2016 growing season at an experimental farm in Jiroft city. The treatments were laid out
in split strip plots based on randomized complete block design with three replications. The treatments were
comprised of three soil matric potentials of 40, 55, and 70 centibar for initiation of irrigation in the main plot and
sub plots consisted of two drip irrigation systems (surface and subsurface). In the surface systems, drip lines
were placed on the soil surface at a distance of 15 cm from the plant and in the subsurface systems, drip lines
were placed at a depth of 30 cm. The irrigation time was determined based on the readings of metal tensiometers.
These tensiometers were installed in three depths of 15, 30 and 50 cm of soil and at a distance of 20 cm from the
plant. In this regard, in both irrigation systems, the mounted tensiometer at a depth of 15 cm of soil was used in
the early growth and development, and mounted Tensiometers at depths of 30 and 50 cm soil were used in the
middle and final stages of growth. In order to carry out irrigation at the potential point of view, the tensiometers
were fully controlled and when the calibrated tensiometer screen showed the desired potential point, irrigation
was carried out and the irrigation process continued until the soil moisture reached the crop capacity level. Yield,
yield components such as number of seeds per head, along with water use efficiency were measured. Data were
statistically analyzed using SAS Statistical software. Treatment means were compared using LSD test.
Results and Discussion: The results showed that the water usage parsimony of 153.6 mm (21.5 percent)
between the 40 and 55 c-bar tensions caused that the yield, number of seeds per head and height of plant
decreased by 12.5%, 12.8% and 11%, respectively, but water use efficiency increased 10.3%. Compared with 55
c-bar tention, 70 c-bar also decreased the yield, number of seeds per head and height of plant by 33.4%, 22.9%
and 22.5%, respectively but increased water use efficiency by 4.7%. Moreover, the yield in subsurface drip
irrigation increased by 499 kg/ha compared with surface irrigation. In addition, parsimony of water usage was
10% and water use efficiency increased by 21.5%. Number of seeds per head and the height of plant increased
by 8.2% and 8.7%, respectively in subsurface drip irrigation.
Conclusion: According to the results of this study conducted on sunflower in Jirot area, it was concluded
that the application of soil matric potential of 55 centibar in subsurface drip irrigation system is the best
approach to increase water use efficiency during periods of drought.
Keywords: Drought stress, Drip irrigation, Soil matric potential, Water use efficiency
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چکیده
فرآیند جذب و استفاده از جاذبهای ارزان قیمت برای حذف فلزات سنگین یکی از روشهایی است که در سالهای اخیر توجهات زیادی را به خوود
جلب کرده است .در این تحقیق به منظور مدلسازی و بررسی اثر فاکتورهای  ، pHغلظت و قدرت یوویی بور جوذب فلوزات سونگین سورب و کوادمی از
محلولهای آبی توسط رس سپیولیت ،از روش سطح پاسخ بر مبنای مدل باکس بنکن استفاده شد .برای این منظور آزمایشات یاپیوسته جذب ،با در یظور
گرفتن دامنههای متفاوتی از این سه متغیر شوام  ،)3-6( pHقودرت یوویی محلوول ( )0/01-0/06 mol L-1و غلظوت فلوز ( )0-200 mg L-1اجورا
گردیدید .یتایج یشان داد میزان جذب سرب و کادمی با افزایش غلظت اولیه فلز و  ،pHافزایش و با افزایش قدرت یوویی محلوول کواهش یافوت .آیوالیز
واریایس یک طرفه ( )p>0/0001یشان داد مدل درجه دو بهترین مدل برای تعیین برهمکنش متغیرهای مورد مطالعه میباشد ،ایون مودل حواکی از آن
است که غلظت موثرترین عام در حذف کادمی و سرب به وسیله سپیولیت است .با توجوه بوه مقوادیر بوریب تعیوین ( )R2=0/99و R2متعوادل شوده
( )R2adj=0/98میتوان گفت مدل بدست آمده برای تحلی دادهها مناسب میباشد .شرایط بهینه برای جذب حداکثر سرب و کادمی از محلولهای آبی
در  ،pH=6غلظت فلز ( 200 )mg L-1و قدرت یویی محلول ( 0/02 )mol L-1است .مقادیر پیشبینی شده جذب برای شرایط بهینه ذکور شوده بورای
جذب سرب و کادمی ییز به ترتیب  44/4و ( 34/28 )mg g-1بدست آمد .بطور کلی میتوان گفت سپیولیت میتواید به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و
قاب دسترس برای جذب کادمی و سرب از آب های آلوده استفاده شود.
واژههای کلیدی :آلودگی آب ،سپیولیت ،فلز سنگین ،مدل باکس بنکن
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محدود بودن منابع آبی ،کمبود باریدگی ،خطر بحران کو آبوی در
کشور و اهمیت بازیابی مجدد آب از یک سوو و افوزایش آلوودگی آب
های سطحی و زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین و سایر آالیندههوای
حاص از پسابهای صنعتی از سوی دیگر ،یافتن راهح های زیسوت-
محیطی را در جهت حذف این آالیندهها از منابع آبی بروری میسازد
( .)7یونهای فلزاتی مث سرب و کوادمیو عمودتا در فابو بهوای
صنعتی یافت میشوید و جزء عناصر حیاتی و موورد ییواز بودن ایسوان
یبوده و از آالیندههای خطریاک زیستمحیطی به شمار میروید (.)31
کادمی یک فلز بسیار سمی است که اثرات اصلی سومیت آن بور
روی ریهها ،کلیهها ،استخوان و یقض جنینی بووده و حتوی مویتوایود
 2 ، 1و  -3بهترتیب دایش آموختوه دکتوری ،دایشویار و اسوتاد ،گوروه علوو خواک،
دایشکده کشاورزی ،دایشگاه ارومیه
)Email: E.Sepehr@urmia.ac.ir
(* -یویسنده مسئول:
 -4استاد گروه شیمی ،دایشکده شیمی ،دایشگاه ارومیه
 -5استاد ،گروه صنایع غذایی ،دایشکده کشاورزی ،دایشگاه ارومیه
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.68143

عام بسیاری از مرگ و میرهوای ایسوایی ییوز باشود ( 5و  .)3آسویب
جدی یاشی از آن در ایسان ،بیماری بوه یوا ایتوایی-ایتوایی (بیمواری
تغییر شک دردیاک اسکلتی) میباشد .کادمی از طریق فرسایش خاک
و سنگ بستر ،رسوبات آلوده اتمسفری حاص از فعالیوت کارخایجوات
صنعتی ،پساب مناطق آلوده و استفاده از لجن و کود در کشاورزی وارد
زیستبو آبی میشود .فلز سرب ییوز منجور بوه اخوت ل یوادگیری و
رفتاری در کودکان ،صدمه به ایدا های کبد ،کلیه و قلب و اخت ل در
سیست ایمنی میگردد ( .)26بنابراین حذف یا کاهش کادمی و سورب
قب از ورود به محیطزیست امری بروری و اجتنابیاپذیر است.
روشهای مختلفی برای حذف فلزات سنگین از محلولهای آبوی
بکار رفته است که از آن جمله میتوان به ترسیب شیمیایی ،4ایعقواد و
شناورسازی الکتریکی ،5تعویض یون 6و اسمز معکوس 7و غیره اشواره
یمود .در حال حابر برخی از این روشها به دالی اقتصادی و فنی در
داخ و خارج از کشور پذیرفته ییستند ( .)8از بین تموا ایون روشهوا
4- Chemical precipitation
5- Electro-coagulation-flotation
6- Ion exchange
7- Reverse osmosis
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جذب ،1به ویژه با استفاده از جواذبهوای ارزان قیموت ،توأثیر زیواد و
سهولت اجرایی داشته و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است (.)3
در سالهای اخیر تمای به استفاده از مواد معدیی به ویوژه کوایی
های رسی به عنوان جاذب ،برای حذف آالیندهها به طور چش گیوری
افزایش یافته است دلی این امر خواص فیزیکوی و شویمیایی خواص
رس هوا و همننوین فراوایوی ،سوهولت و مقورون بوه صورفه بوودن و
سازگاری رسها با محیطزیست میباشد .در واقع کاییهای رسوی بوا
جذب بسیاری از آالیندههای آلی و معدیی و تبدی آنها به فور هوای
غیرسمی و یا با سمیت کمتر و کاهش تحرک آالیندهها در جلووگیری
از جذب آنها توسط گیاه و در یتیجه عد ورود آنها به چرخه غذایی
یقش مهمی ایفا میکند ( .)23از جمله کاییهای فراوان در خاکهوا و
رسوبات مناطق خشک و ییمهخشوک دییوا مویتووان بوه سوپیولیت و
پالیگورسکیت اشاره یمود (.)29
سیپیولیت یک کایی از گروه رسهای سیلیکاتی است که معمووالً
در خاکهای خشک و ییمهخشک ،به همراه کربناتها یافت میشوود
( )15اخیراً ذخایر قاب توجهی از آن در کشور شناسایی و گزارش شده
است ( .)13این رسها به لحاظ ساختمان سوزیی شک بووده و منافوذ
میکروسکوپی ریزی که به صورت موازی در طول فیبرها قورار گرفتوه
اید ،منجر به تشکی یک جس جامد متخلخ با سطوح خارجی زیواد
میگوردد .گسسوتگی و وارویگوی صوفحات سویلیکاتی در سویپیولیت
ساختاری تویلی و بلوکی را ایجاد میکند که آن را از سوایر سویلیکات
های تری اکتاهدرال  2:1متمایز میکند .فرمول ساختمایی ایون کوایی
که از جمله کاییهای سویلیکاتی توری اکتاهودرال و آبودار اسوت بوه
صورت  Mg8Si12O30(OH)4.8H2Oمیباشد .هر واحد سواختمایی در
این کایی از دو ورقه تتراهدرال در اطراف و یک ورقه اکتاهدرال غنوی
از منیزی در مرکز تشکی شده است .جایگزینی ه شک سیلسوی در
ورقههای چهاروجهی این کایی به وسیله یونهای آلومینی  ،بوا ایجواد
بار منفی مکانهای مناسبی را برای جذب کاتیونها به وجود میآورد.
همننین به دلی یاپیوستگی صفحات سیلیکاتی بیرویوی تعوداد قابو
توجهی از گروههای عاملی سوی یول ( )Si-OHدر سوطح ایون کوایی
دیده میشود ( .)12این ساختار خاص موجب یفوذ مواد آلوی و معودیی
به سطح کایی گردیده و سپیولیت را در زمره جاذبهای مناسوب قورار
داده است (.)18
پژوهشهای متعددی بر روی حذف فلزات سونگین توسوط کوایی
سپیولیت با منشأهای مختلو در سراسور جهوان ایجوا شوده اسوت.
شیروایی و همکاران ( )27جذب و واجذب عنصر کادمی را در محویط
آبی توسط کاییهای پالیگوسکیت ،کلسیت و سویپیولیت (هور سوه بوا
منشا اسپاییایی) بررسی کردید .یتایج پژوهش ایشان یشوان داد از بوین
این سه کایی ،سیپیولیت بیشترین مقدار جذب کادمی را از محلول آبی
دارد .الزرویس و همکاران ( )18ییز یشان دادید که سوپیولیت طبیعوی
1- Sorption

صربستان از سپیولیت اسیدی بورای حوذف عناصور سورب ،کوادمی و
استرایسی از پسابهای آلوده مناسبتر است .کاکوبا ( )17از سپیولیت
طبیعی ترکیه برای حذف کادمی  ،کرو و منگنز از پسوابهوای آلووده
استفاده کرد یتایج این پژوهش یشوان داد کوه کوایی سوپیولیت بورای
حذف این سه فلز سنگین از محلولهای آبوی مناسوب اسوت .اسوی و
همکاران ( )2ییز توایایی سپیولیت و فلدسپار را به عنوان اجوزاء خواک
در جذب فلز سنگین بررسی کردید .یتایج مطالعه ایشان یشان داد کوه
قدرت جذب سپیولیت بسیار بیشتر از فلدسپار اسوت بوه گویوهای کوه
میزان واجذب برای فلدسپار حدود  96درصد و برای سوپیولیت حودود
 10درصد بدست آمد .شریفی پور و همکاران ( )25ییز قابلیوت جوذب
عنصر سرب توسط سپیولیت طبیعی ایران را بررسی یمودید ،یتوایج آن
ها یشان داد با افزایش زمان ،دما و  pHمحلول میوزان جوذب سورب
توسط سپیولیت بیشتر میشود.
پژوهش بر روی ذخایر طبیعی ایرایی این کایی محدود بوده است.
از آیجا که خواص این کایی با توجه به منشاء تغییر میکند ،الز است
قابلیت کایی سپیولیت ایرایی در حذف فلزات سنگین مورد بررسی قرار
بگیرد و این جاذب مؤثر ،ارزان و در دسترس ،جایگاه خود را در منوابع
کشور برای حذف فلزات سنگین پیدا یماید .میزان جذب فلزات سنگین
ع وه بر یوع جاذب و یوع فلز ،به فاکتورهای مختلفی از جمله غلظت،
مقدار  pHمحلول ،دما و قدرت یویی محلول وابسته است .بطوریکوه
در سالهای اخیر روشهای آمواری و ریابوی زیوادی بورای طراحوی
فاکتورهای مؤثر در فرایندهای شیمیایی بکار رفته اسوت .روش سوطح
پاسخ )RSM( 2یکی از روشهای آمواری و ریابوی بورای طراحوی و
بهینهسازی فرایندها اسوت .ایون روش مویتوایود اثورات پارامترهوای
مستق و اهمیت یسبی برهمکنش بین دو یا چند متغیر بر روی فرایند
را یشان دهد RSM .تنها شرایط بهینه را مشخص یمیکند بلکه مدل
رگرسیویی مناسب را ییز پیشونهاد موییمایود .روش سوطح پاسوخ بوا
استفاده از طرحهای مختل مایند طرح مرکب مرکوزی 3و یوا بواکس
بنکن 4ایجا پذیر است ( .)34هدف این مطالعه مدلسازی و بررسی اثر
متقاب متغیرهای مستق شام  ،pHیوع فلز ،غلظت و قدرت یویی بر
جذب فلزات سنگین کادمی و سرب به وسیله سپیولیت از محلولهای
آبی با استفاده از روش سطح پاسخ بر مبنای مدل بواکس بونکن موی
باشد.

مواد و روشها
کایی سپیولیت مورد استفاده در این تحقیق از معدیی در پیراموون
روستای الیاتو از توابع شهرستان فریمان تهیه شد .برخی خصوصویات
سپیولیت از جمله ظرفیت تبادل کاتیویی به روش اشباعسازی با استات
)2- Response Surface Modeling (RSM
3- Central composite
4- Box-Behnken

مدلسازي جذب كادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ

سدی ( .)30تجزیه عنصری به روش  ،XRF1اجزای ترکیبی یمویه بوا
روش پووراش سوونجی پرتووو ایکووس pH ،XRD2در عصوواره اشووباع و
مساحت سطح کایی به روش  )1( Searsتعیین گردید.
در این مطالعه برای تعیین تعداد آزمایشها ،مقودار پارامترهوا و در
یهایت آیالیز دادههای بهدست آمده ،از یر افزار Design-Expert 7.0
استفاده گردید .تعداد آزمایشات مورد ییواز بوا اسوتفاده از روش سوطح
پاسخ با بکوارگیری مودل بواکس بونکن از رابطوه N=2K(K-1)+C
تعیین شد که  Nتعداد یمویه آزموایش K ،تعوداد متغیرهوا و  Cتعوداد
یقطه مرکزی میباشد .پارامترهای تأثیرگذار شام  pHدر محودوده 3
تا  ،6غلظت اولیه فلز در محدوده  0تا  200میلیگر در لیتر و قودرت
یویی  0/01تا  0/06موالر در سیسوت یاپیوسوته بورای جوذب دو فلوز
سنگین کادمی و سرب از محلولهای آبی با استفاده از سپیولیت مورد
بررسی قرار گرفت (جدول .)1
جدول  -1پارامترهای مورد استفاده در طراحی به همراه مقادیر و
محدوده در نظر گرفته شده
Table 1- Values and ranges of design parameters

سطح کد داده شده
+1

-1

200

0

متغییرهای مستقل
Independent variable
-1

A

غلظت اولیه ()mg L ()Concentation
اسیدیته ()pH
1
قدرت یویی ()mol L ()Ionic strength
فلز سنگین

6

3

B

0.06

0.01

C

سرب ()Pb

کادمی
()Cd

D

بعد از طراحی آزمایش 0/1 ،گر از سپیولیت در داخو لولوههوای
سایتریفیوژ  50میلیلیتری ریخته و به هر یک از لولهها  25میلویلیتور
محلول فلزی ( 100 ،0و  200میلی گر بر لیتر) بوا شورایط آزموایش
های طراحی شوده در محلوول زمینوه ییتوراتسودی  0/03 ،0/01( 3و
 0/06مول بر لیتر) ریخته و به مدت  3ساعت تکان داده شدید .زموان
تعادل با ایجا آزمایشهای سنتیک 4تعیین شده بوود .تنظوی ،3( pH
 4/5و  )6بووا اسووتفاده از محلووولهووای اسووید هیوودروکلریک و سوودی
هیدروکسید یک یرمال ایجا گردید .پس از اتما زمان تماس ،یمویوه
ها توسط دستگاه سایتریفوژ صاف و محلول رویی برای تعیین غلظوت
عناصر باقیمایده توسط دستگاه جوذب اتموی (شویمادزو ،5مودل AA
 )6300آیالیز شد .میزان جذب ( )mg g-1( )qeکادمی و سورب توسوط
سپیولیت به وسیله رابطه ( )1محاسبه شد:
() 1
1- X-Ray Fluorescence
)2- X-ray diffraction (XRD
3- NaNO3
4- Kinetics
5- Shimadzu
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که در آن  Ciغلظت اولیه فلز( Ce ،)mg L-1غلظت تعوادلی (
 m ،)L-1جر جاذب ( 0/1گر ) و  Vحج محلول ( 25میلیلیتر) موی
باشد .میزان جذب فلزات در یر افزار اکس محاسبه شد.
mg

نتایج و بحث
مشخصات سپیولیت مورد استفاده

میوزان  CECسوپیولیت ( ،10/98 )cmol kg-1سوطح ویوژه ایون
کایی ( 169/20 )m2 g-1و میزان  7/82 pHبدست آمد .یتوایج تجزیوه
شیمیایی سپیولیت با استفاده از طیو یگوار فلووورسوایس پرتووایکس-
( )XRFدر جدول  2یشان داده شده اسوت .میوزان آلوومینی  ،سودی ،
پتاسی و تیتایی در این کایی یاچیز است ،مقادیر قاب توجهی سیلسی
و منیزی در این ذخایر دیده میشود .الگوی  XRDجاذب در شوک 1
آورده شده است ،بخشی از کلسوی موجوود بوه واسوطه وجوود کوایی
دولومیت به عنوان یاخالصی اسوت ،همننوین سوپیولیت دارای کوایی
پالیگورسکیت و کوارتز ییز میباشد (شک  .)1یسبت میزان منیزی به
کلسی در این یمویه سپیولیت بسیار زیاد است و یشان میدهد که این
ذخایر در محیط غنی از منیزی و فقر کلسی ایجاد شدهایود .یالسوین و
بوزایا ( )32ییز یشان دادید که برای تشکی کایی سپیولیت یسوبت بوه
کایی پالیگورسکیت و اسمکتیت در منطقه حکی خان کشور ترکیه بوه
منیزی بیشتری یسبت به کلسی ییاز است .کوایی سوپیولیت بوه طوور
عمده در محیطهای شور و  pHقلیایی و فعالیوت زیواد سیلسوی ولوی
فعالیت بسیار ک آلومینی تشکی میشود (.)29
مدلسازی و آنالیز آماری با استفاده از روش RSM

پس از طراحی تعداد و مقادیر پارامترها توسط مدل باکس بونکن،
یتایج حاص از جذب کادمی و سرب به وسیله سپیولیت بدسوت آمود
(جدول .)3
6
به منظور یافتن بهترین مدل ،مدل درجه دو توسط یر افزار برای
توصی فرایند جذب پیشنهاد شود (جودول  .)4مقودار  F-valueبرابور
 186و مقدار  P-valueکوچکتر از  0/0001برای مدل یشان میدهود
که مدل پیشنهادی برای شبیهسازی فرایند جذب سورب و کوادمی از
محلولهای آبی توسط سپیولیت دارای اهمیت است .مدل اراووه شوده
برای سیست شام چهار تر اثرات تک جزوی یا خطی (غلظوت فلوز،
 ،pHقدرت یویی محلول ،یوع فلز سنگین) ،شش تر مربوط به اثرات
دوگایه یا برهمکنشی و سه تر مربوط به اثورات ایحنوا یوا درجوه دو
است .اما همه این پارامترها در مدل تأثیر معنیدار و مه یداشته و بوا
حذف برخی از این پارامترها مدل سادهتر میشود که مدل ساده شوده
در زیر یوشته شده است.

6- Quadratic
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جدول  -2ترکیب شیمیایی سپیولیت
*LOI

Ni

TiO2

1.3

0.11

0

Table 2- The chemical analysis of sepiolite
CaO K2O MgO Na2O P2O5 MnO SO3
0

0

0

0.09

26.7

0.09

0.81

Al2O3

SiO2

0.16

52.99

عناصر
()%

 =(Loss on Ignition) LOIکاهش وزن در اثر حرارت

شکل  -1الگوي  XRDسپیولیت مورد مطالعه
Figure 1- X-ray diffraction pattern of the studied sepiolite

مقدار بریب تبیین  R2=0/99یشان میدهد که مدل دارای دقت قاب
قبولی است .از طرف دیگر مقدار پارامتر مجذور مربعات فواص پویش
بینی شده 1برابر  0/97و مقدار پارامتر مجذور مربعات فواصو تنظوی
شده برابر با  0/98است .همننین پارامتر دقت مناسوب 2یشواندهنوده
یسبت سیگنال به یویز است که یسبت بزرگتر از  4قاب قبول است که
در مورد این پارامتر برابر  45بوده کوه مقودار مطلووبی اسوت .جودول
برایب اثرگذاری فاکتورهای معنیدار مورد بررسی و یوع اثرگذاری بر
روی پاسخ (جذب) در جدول  5قاب مشاهد است.
پس از تحلی های آماری مدل پیشنهادی به صورت یوک معادلوه
درجه دو بر حسب برایب اثرگذاری پارامترها (جودول  )5توسوط یور
افزار اراوه شد که در رابطه ( )2یشان داده شده است:
)Y(Sorb
(=+22.19+18.13*A+0.80*B-)2
1- Predicted R-squared
2- Adequate Precision

1.13*C+2.29*D+0.93*A*B-0.76*A*C+3.40*A*D3.55*A2-1.03*C2
 Yپاسخ پیشبینی شده برای جذب سرب و کوادمی بوه وسویله

سپیولیت ،پارامترهوای  D ،C ،B ،Aبوه ترتیوب غلظوت ،pH ،قودرت
یویی و یوع فلز میباشند.
نحوه اثر پارامترها در فرایند جذب کادمیم و سررب ووسر
سپیولیت

به منظور بررسی چگویگی اثرگذاری هر متغیر و اثرات متقابو
یا اثرات دوگایه متغیرها بر روی پاسخ تولید شده توسط مدل ،یمودارها
با استفاده از یر افزار طراحی آزمایش تهیه شودید .یموودار سوه بعودی
پاسخ سطحی مربوط به عملکورد دو متغیور در سوطح مرکوز از سوایر
متغیرها یشان میدهد .شک  2یمودارهوای مربووط جوذب کوادمی و
سرب به صورت تابعی از  ،pHغلظت اولیوه فلوزات سونگین و قودرت
یویی را یشان میدهد .همان طوریکه در شک -2ال مشواهده موی
شود ،دو پارامتر  pHو غلظت اولیوه ( )conفلوز کوادمی و سورب بوه

مدلسازي جذب كادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ

عنوان پارامترهای ایتخابی هستند که در محدوده پارامترهوای تعریو
شده ،تأثیر غلظت فلز یسبت به  pHمحلول بیشوتر اسوت و بوا تغییور
غلظت فرایند جذب بیشتر دستخوش تغییرات قرار میگیورد و پوارامتر
 pHتأثیرگذاری یسبی کمتری دارد.
شک -2ب اثرات متقاب پارامترهای غلظت ( )conو قدرت یویی
( )ISدر  pHثابت برابر  4/5میباشد .تأثیر غلظت فلز یسبت به قدرت
یویی محلول بیشتر است .اثرات متقابو  pHو قودرت یوویی ( )ISدر
غلظت ثابت  100میلیگر بور لیتور در شوک -2ج یشوان داده شوده
است.
در میوزان جووذب هوور دو فلووز سونگین مووورد مطالعووه بووه وسوویله
سپیولیت ،تأثیر غلظت بیشتر از دو پارامتر  pHو قدرت یویی میباشد و
همایگویه که در رابطه 2مشاهده میشود در شرایط درجوه  2افوزایش
غلظت رابطه معکوس در میوزان جوذب دارد (جودول  .)5بوا افوزایش
غلظت تعداد یونهای فلزی در محلولهای آبی ،رقابت برای دسترسی

به مح های اتصال افوزایش یافتوه و تموامی محو هوای اتصوال در
مواجهه با برخورد یونها قرار میگیرید و لذا میزان جذب افزایش موی
یابد .ولی با افزایش خیلی زیاد غلظت ،سطح جاذب سریع اشباع موی-
شود و جذب یونهای فلزی و درصد حذف کاهش مییابد .به عبارتی
در غلظتهای پایین ،جایگاههای جوذبی موؤثر بیشوتری بورای جوذب
کاتیونهای فلزات سنگین در دسترس است ،اما در غلظتهای بواالتر
تعداد کاتیونهای فلزی در مقایسه جایگاههای جذبی بور روی جواذب
به مراتب بیشتر است .بنابراین جذب کاتیونها به غلظت اولیه وابسوته
است ( 28و  .)21پژوهشی توسط کاتسو و همکاران ( )14روی جوذب
فلزات سنگین مث ییک و روی ایجا شد ،یتایج آیها یشان داد که بوا
افزایش غلظت اولیه فلزات سنگین ظرفیوت جوذب و رایودمان حوذف
کاهش مییابد .در مطالعهای که توسط ماالیرجان و همکاران ( )20در
ارتباط با حذف فلزات سمی از فاب ب صنایع توسط فونآوری کوربن
فعال زیستی ایجا شد ،ییز یتایج مشابهی حاص گردید.

جدول  -3نتایج طراحی آزمایشهای انجام شده مطابق روش باکس بنکن برای حذف کادمیم و سرب به وسیله سپیولیت
Y1

جذب
Sobtion

()mg.g-1
0
0
20.69
23.28
21.62
44.59
23.36
21.0
27.81
21.72
0
17.99
22.06
0
0
22.72
41.50
23.13
0
23.44
43.61
21.50
26.41
0
22.40
23.41
16.41
24.35
30.36
42.52
33.19
21.08
20.99
0

Table 3- Box-Behnken design results for sorption of Cd and Pb by sepiolite
D
A
C
B
شماره آزمایش
کادمیم
غلظت
قدرت یونی
اسیدیته
Number of
( )Cdسرب
Concentation
Ionic strength
experiment
pH
()mg.L-1
()mol.L-1
()Pb
Pb
Cd
Cd
Pb
Pb
Pb
Pb
Cd
Cd
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Cd
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb
Cd
Cd
Cd
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Pb
Cd
Cd
Cd
Pb

0.06
0.06
0.06
0.03
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.06
0.06
0.01
0.03
0.01
0.06
0.03
0.01
0.03
0.01
0.03
0.06
0.03
0.01
0.03
0.06
0.01
0.01
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
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4.5
4.5
3
4.4
3
6
4.5
4.5
3
4.5
6
6
6
4.5
3
3
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
6
6
4.5
3
6
4.5
3
6
4.5
4.5
3

0
0
100
100
100
200
100
100
200
100
0
100
100
0
0
100
200
100
0
100
200
100
200
0
100
100
100
100
200
200
200
100
100
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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جدول  -4نتایج آنالیز واریانس برای مدل درجه  2برای جذب کادمیم و سرب به وسیله سپیولیت
Table 4- Results of analysis of variance for second order model of the Cd and Pb sorption by sepiolite
منبع
مجموع مربعات
آماره  Fمیانگین مربعات درجه آزادی
آمارهP
Source
Sum of squares
df
Mean square
F value P value
<0.0001

186.02

445.23

13

5787.96

<0.0001

2196.32

5256.78

1

5256.78

مدل
Model
غلظت A:con

0.0518

4.28

10.24

1

10.24

اسیدیته B:pH

0.0083

8.59

20.55

1

20.55

قدرت یویی C:IS

<0.0001
0.1044
1817/0
<0.0001
0.7662
0.4719
0.2620
<0.0001
0.6587
0.0704

74.82
2.89
1.91
77.40
0.091
0.54
1.33
44.10
0.20
3.65

179.07
6.93
4.58
185.25
0.22
1.29
3.19
105.54
0.48
8.74
2.39

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

179.07
6.93
4.58
185.25
0.22
1.29
3.19
105.54
0.48
8.74
47.87

عناصر D:Element
AB
AC
AD
BC
BD
CD
A2
B2
C2
باقی مایده Residual

<0.0001

62.56

3.95

12

47.36

فقدان برازش Lack of fit

0.063

8

0.50

خطای تصادفی Pure Error

33

5835.83

جمع ک Cor-total

جدول  -5نتایج ضرایب جذب کادمیم و سرب به وسیله سپیولیت
Table 5- Results of coefficient of the Cd and Pb sorption by sepiolite

ضرایب برآورد

خطا

درجه آزادی

Error

()df

0.42

1

Coefficient
estimate
22.19

عرض از مبدا Intercept

شده

فاکتور
Factor

0.37

1

18.13

غلظت A:con

0.37

1

0.80

اسیدیته B:pH

0.37

1

-1.13

قدرت یویی C:IS

0.25
0.53
0.53
0.37
0.51
0.51

1
1
1
1
1
1

2.29
0.93
-0.76
3.40
-3.55
-1.03

عناصر D:Element
AB
AC
AD
A2
C2

 pHمحلول یقش بسیار مهمی در جذب یونهای فلزی ایفوا موی
کند ( ،)9در مطالعه حابر یتایج حاص از بررسی اثر  pHیشان داد در
pHهای کمتر جذب یونهای فلزی سرب و کادمی بسیار پوایین بوود
با افزایش  pHاز  3به  6میزان جذب هر دو فلز سنگین ییوز افوزایش
پیدا کرد (شک  .)2در pHهای ک (شرایط اسیدیته محلول) ،افوزایش
یون هیدروژن موجب رقابت بیشتر  H+با کاتیونهای محلوول شوده و
 H+به جای یونهای فلزی جذب جاذب میشود ( .)6در یتیجه جوذب
سرب و کادمی در pHهای اسیدی کاهش پیدا مویکنود در pHهوای
باالتر به علت کاهش  H+مقدار جذب یونهای فلزی افزایش یافتوه و
باعث افزایش درصد حذف فلز میشود ( .)33کاتیونها بسته بوه ،pH
به شک های یون ،کمپلکسهای هیدروکسیدی و رسووب یافوت موی

شوید .افزایش بیشتر  pHسبب افزایش مقادیر OH-محلوول شوده و
موجب ایجاد پیویدهای  :M( M-OHیک فلوز) مویشوود کوه سوبب
ک ته شدن و ایجاد حالت پایدار در فلز مورد یظور موجوود در محلوول
میگردد .این امر سبب کاهش احتمال ایتقال و تماس فلز با جواذب و
کاهش درصد حذف میشود (.)4
قدرت یویی ییز عاملی مه و تأثیرگذار بر تعادل گویههای جوذب
شده و جاذب در فاز محلول است .به طور کلی با افزایش قدرت یوویی
محلول میزان جذب فلز کاهش پیدا میکند ( .)22یتایج بررسی قدرت
یویی در حذف کادمی و سرب توسط سپیولیت در شک  1یشوان داده
شده است ،با افزایش قدرت یویی از  0/01به ( 0/06 )mol.L-1میوزان
حذف هر دو فلز از محلول آبی کاهش یافوت .ایو -سوید و همکواران

مدلسازي جذب كادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ

( )10در بررسی جذب کادمی و ییک از محلول آبوی مشواهده کردیود
که با افزایش  1توا  10گور در لیتور  NaClجوذب کوادمی و ییکو
کاهش یافت .لوی و همکاران ( )19در بررسی جذب سه فلز کوادمی ،
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مس و سرب بر روی هومیک اسید مشواهده کردیود کوه بوا افوزایش
قدرت یویی از  0/02بوه ( 0/8 )mol.L-1میوزان جوذب هور سوه فلوز
کاهش پیدا میکند.
 Cdکادمی

 Pbسرب

(ال )

(ب)

(ب)2

(ج)

(ج)2

شکل  -2نمودار سه بعدی جذب سرب وکادمیم بوسیله سپیولیت الف :اثرات متقابل اسیدیته ( )pHو غلظت ( )Conدر قدرت یونی ( )ISثابت mol
 ،0/03 L-1ب :اثرات متقابل قدرت یونی ( )ISو غلظت ( )Conدر  pHبرابر  4/5ج :اثرات متقابل  pHو قدرت یونی ( )ISدر غلظت ثابتmg.L-1

100
Figure 2- Contour plots of Cd and Pb sorption by sepiolite, (a): the combined effect of pH and concentration at constant ionic
strength 0.03 mol.L-1, (b): the combined effect of ionic strength and concentration at constant pH: 4.5, (c): the combined
effect of pH and ionic strength at constant concentration:100 mg.L-1
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شکل  -3جذب سرب و کادمیم از محلول آبی به وسیله سپیولیت در  pHبرابر  4/5و قدرت یونی0/03 mol.L-1
Figure 3- Cd and Pb sorption from aqueous solutions by sepiolite at pH: 4.5 and ionic strength: 0.03 mol.L-1

همایگویه که در شک  3مشاهده میشود ظرفیت جذب سپیولیت
ع وه بر ویژگیهای محلول از جمله غلظت pH ،و قودرت یوویی بوه
یوع فلز ییز بستگی دارد و میزان جذب سرب در مقایسه با کادمی بوه
وسیله این جاذب از محلول آبی بیشتر است.
ویژگیهایی از قبی شعاع یویی فلز ،وزن اتموی ،الکترویگواتیوی،
ثابت هیدرولیز و یرمی فلز ،بر کارایی جذب موثر هسوتند ( .)24جوذب
باالتر فلز سرب میتواید به دلی داشوتن شوعاع اتموی بوزرگتور و در
یتیجه شعاع هیدراته کوچک و ایرژی هیدراتاسیون کو  ،وزن اتموی و
الکترویگاتیویته بیشوتر در مقایسوه بوا کوادمی باشود ( .)11کریشوه و
همکاران ( )16در بررسی جذب کادمی  ،مس و سرب از محلوولهوای
آبی به این یتیجه رسیدید که با افزایش غلظت ،میوزان جوذب فلوزات
افزایش مییابد و میزان جذب سرب بیشتر از کادمی بدست آمد ،ایون
محققان جذب بیشتر سرب در مقایسه با کوادمی را بوه بیشوتر بوودن
الکترویگاتیوی و شعاع اتمی سرب یسبت دادید.
بهینهسازی مدل و یافتن مقدار بهینوه متغیرهوا در فراینود جوذب
سرب و کادمی توسط سپیولیت به وسیله یر افزار ایجا شد .بوه ایون
منظور در یر افزار شرایط بهینهسازی مربووط بوه هور متغیور و پاسوخ
تعیین شد و همه پارامترها در ریج مربوط به طراحی و میزان جذب در
حداکثر مقدار تنظی شد .در این شرایط غلظوت برابور (،200 )mg.L-1
 pHبرابر  6و قدرت یویی ( 0/02 )mol.L-1برای فلز سرب و کوادمی
پیشبینی شد ،مقادیر پیشبینی شده جذب بورای شورایط بهینوه ذکور
شده برای سرب و کادمی به ترتیوب  44/40و ( 34/28 )mg.g-1شود.
در بسیاری از مطالعات صورت گرفته با استفاده از فرایندهای مختلو

به دلی ایجا مطالعه ک سیک و عد بهرهگیری از مدل آماری یوک
شکاف در مطالعات به وجود میآید و آن عد تعیوین رابطوه و اثورات
متقاب متغیرهای مورد بررسی است .از ویژگویهوای برتور اسوتفاده از
مدل آماری میتوان به کاهش بسیار زیاد در تعداد یمویه آزمایشگاهی،
کاهش هزینههای اقتصادی و زمایی ،اراووه یموودن گورافهوای سوه
بعدی ،یافتن شرایط بهینه توسط آیالیز واریایس و مودلسوازی ،اشواره
یمود.

نتیجهگیری
بر اساس یتایج بدست آمده ،مدلسازی جذب سرب و کوادمی بوا
استفاده از سپیولیت به روش سطح پاسوخ بور مبنوای طراحوی بواکس
بنکن ،برای بررسی اثر پارامترهای  ،pHقدرت یویی و غلظت بور روی
فرایند جذب با یک مدل درجه دو قاب توبیح است .با توجه به مقدار
باالی  )0/99( R2و  R2متعوادل شوده ( )0/99مویتووان گفوت مودل
بدست آمده برای تحلی دادههای جوذب کوامی و سورب بوه وسویله
سپیولیت مناسب میباشد .مدل رگرسیویی بدست آموده یشوان داد بوه
ترتیب غلظت ،یوع فلز و  pHبه عنوان مؤثرترین پوارامتر بور عملکورد
پاسخ (جذب) میباشند و قدرت یویی اثر معکوس در جوذب کوادمی و
سرب توسط سپیولیت دارد .شرایط بهینه برای جذب حوداکثر سورب و
کادمیو به وسیله سپیولیت در  pHبرابور  ،6غلظوت ( 200 )mg.L-1و
قدرت یویی ( 0/02 )mol.L-1بدست آمد.
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Introduction: Some of the heavy metals such as cadmium (Cd) and lead (Pb) are toxic and represent
hazardous pollutants due to their persistence in the environment. These metals have adverse effects on human
health, which include growth retardation, cancer, damage to the nervous and heart system. Heavy metals can
cause malfunctioning of the cellular processes via the displacement of essential metals from their respective
sites. Mainly heavy metals discharge into the environment from industrial and urban sewage. There are different
methods to reduce water pollution and the removal of heavy metals from water that one of them is sorption by
using organic and inorganic adsorbents such as sepiolite. The low cost of sepiolite along with the high specific
surface area, chemical and mechanical stability, and layered structure have made these clay minerals as excellent
adsorbent materials for the removal of heavy metals from wastewaters. This study aims to investigate the
sorption of Cd and Pb by sepiolite as an inorganic absorbent and optimize process variables (initial
concentration, pH and ionic strength) using Response Surface Methodology (RSM) and Box–Behnken design
(BBD).
Materials and Methods: Response Surface Methodology (RSM) is a statistical method that uses
quantitative data from appropriate experiments to determine regression model equations and operating
conditions. RSM is a collection of mathematical and statistical techniques for modeling and analysis of problems
in which a response of interest is influenced by several variables. A standard RSM design called Box-Behnken
Design (BBD) was applied in this work to study the variables for sorption of Cd and Pb by sepiolite from
aqueous solution using a batch process. BBD for three variables (initial Cd and Pb concentrations, pH and ionic
strength), each with two levels (the minimum and maximum), was used as an experimental design model.
Sepiolite sample used in this study was taken from a mine in Fariman region, northeastern Iran. In the
experimental design model, initial concentration (0-200 mg L-1), pH (3-6) and ionic strength (0.01-0.06 mol L-1)
were taken as input variables. Design-Expert program was used for regression and graphical analysis of the data
obtained. The optimum values of the selected variables were obtained by solving the regression equation and by
analyzing the response surface contour plots. The variability independent variables were explained by the
multiple coefficients of determination, R2 and the model equation was used to predict the optimum value and
subsequently to elucidate the interaction between the factors within the specified range .
Results: The results showed that the sorption of Cd and Pb intensified by increasing initial concentration and
pH but ionic strength had an inverse effect. The sorption of Pb and Cd ions onto the sepiolite minerals were
lowest at pH =3 and IS=0.06 but increased with an increase in pH and initial concentration of the solution. High
value for R2 (0.99) and adjusted R2 (0.99) showed that the removal of Cd and Pb can be described by the
response surface method. One-way ANOVA showed (p< 0.0001) that the quadratic model is the best model for
determining the interaction variables. According to optimization results, the sorption of Cd and Pb are
maximized when pH: 6, concentration: 200 mg.L-1 and ionic strength :0.02 mol.L-1. The predicted adsorption at
these settings for Pb and Cd are 44.4 and 34.28 mg.g-1, respectively. It was found that the initial concentration is
the most eﬀective parameter in the sorption of Cd and Pb by sepiolite. Sepiolite adsorbed more lead ions than
cadmium ions from aqueous solution.
Conclusion: Response surface methodology using BBD, proved a very effective and time-saving model for
studying the influence of process parameters (pH, initial concentration and ionic strength) on response factor
(sorb). This model significantly reduces the number of experiments and hence facilitating the optimum
conditions. The experimental values and the predicted values are in perfect match with an R2 value of 0.99. The
1, 2 and 3- Ph.D. Graduated, Associate Professor and Professor Department of Soil Science, Faculty of Agriculture,
Urmia University, Urmia, respectivly.
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high correlation coefficient between the model and experimental data (R2=0.99) showed that the model was able
to predict the removal of Cd and Pb from aqueous solution by using sepiolite. The model revealed that
concentration, metal type and pH were the most effective parameters on the response yield (adsorption by
sepiolite), respectively. According to the results, sepiolite showed a greater efficiency for sorption of Cd and Pb
from aqueous solution, also usage of sepiolite as an inorganic absorbent due to its low cost and abundance can be
economically justified.
Keywords: Box-Behnken design (BBD), Heavy metals, Sepiolite, Water pollution
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برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل  RUSLEو دادههای سنجش از دور در حوضۀ
آبخیز سد گاوشان
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چکیده
فرسایش خاک یک تهدید زیستمحیطی جدی است .یکی از مدلهای تجربی پرکاربرد برای تخمین فرسایش خاک معادلۀ جهانی فرسایش خااک
بازنگری شده موسوم به مدل  RUSLEمیباشد .هدف از انجام این پژوهش تلفیق دادههای بدست آمده از پیمایش صحرایی با دادههای سنجش از دور
جهت برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل  RUSLEدر حوزۀ آبخیز سد گاوشان در استان کردستان بود .مقدار عامل فرسایندگی سالیانۀ باران
با استفاده از دادههای بارش ماهانۀ  11ساله در  7ایستگاه در اطراف حوضه محاسبه شد .سپس تغییرات مکانی آن با استفاده از کریجینگ معمولی برآورد
شد .شاخص فرسایشپذیری خاک از نقشۀ خاک ،که خود با استفاده از پیماایش صاحرایی و داده هاای سانجش از دور تهیاه شاد ،بدسات آماد .عامال
توپوگرافی از مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی  03متر استخراج شد .عامل پوشش گیاهی سالیانه نیز از دادههای سنجش از دور برآورد شاد .از
آنجایی که در حوضۀ مورد مطالعه عملیات حفاظت خاک ناچیز است ،مقدار عامل حفاظت خاک در سرتاسر حوضه  1در نظر گرفته شد .نتایج بدست آمده
نشان داد که متوسط مقدار فرسایش سالیانۀ خاک در این حوضه  2/03تن در هکتار است .با اینحال در نیمی از مناطق حوضه مقدار فرسایش ساالیانه از
 3/22تن در هکتار کمتر است .نواحی با فرسایش خیلی زیاد در حدود  4درصد از حوضه را در بر میگیرند که عمدتاً در شیبهای زیااد در قسامتهاای
جنوب غربی حوضه واقع شدهاند .بر اساس نتایج بدست آمده درجۀ شیب مهمترین عامل کنترلکنندۀ شدت فرسایش خاک در این حوضه است.
واژههای کلیدی :حوضۀ آبخیز سد گاوشان ،سنجش از دور ،فرسایش خاک ،مدل RUSLE

مقدمه

21

فرسایش خاک در تمام دنیاا یکای از مهمتارین تهدیادات بارای
محیط زیست میباشد که اثرات نامطلوبی بر روی کیفیت خاک ،تولید
محصااو ت کشاااورزی ،کیفیاات آب ،سیساات هااای هیاادرولو یکی و
اکوسیست دارد .از اینرو بارآورد فرساایش خااک و شناساایی ناواحی
بحرانی از نظر فرسایش کلید موفقیت برنامههاای حفاظات خااک باه
شمار میرود.
مدلهای فرسایش خاک ابزار مناسبی برای شبیهسازی فرساایش
خاک ،شناسایی نواحی مساتعد فرساایش و نیاز ارزیاابی برناماههاای
عملیات حفاظت خاک مایباشاند .در چناد دهاۀ گذشاته مادلهاای
مختلفی برای برآورد میزان فرسایش خاک ارائه شدهاند که میتوان به
پرو ۀ پیشبینی فرسایش خاک ( ،)11( )WEPPابزار ارزیابی خااک و
اّب ( )12( )SWATو  )23( EROSION 3Dاشاره کرد .هر چند کاه
 1و  -2بهترتیب استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خااک،
دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
)Email: a.mahmoodi@uok.ac.ir
(* -نویسندۀ مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.76446

کاربرد این مدلها در سراسر دنیا موفقیت آمیز بوده است ،با ایانحاال
به دلیل ماهیت فیزیکیشان این مادلهاا دارای ورودیهاای زیاادی
مایباشااند کاه فااراه کاردن آنهااا معماو ً در مقیاااسهاای باازر
امکانپذیر نیست.
یکی از مدلهای تجربای کاه کااربرد بسایار زیاادی در تخماین
فرسایش ورقهای و شیاری دارد معادلۀ جهانی فرسایش خاک موساوم
به مدل  USLEمیباشد 0که توسط ویشمایر و اسمیت در سال 1663
ارائه شد ( .)1مدل  USLEدر اصل برای تخمین فرساایش خااک در
اراضی کشاورزی یا با شیب ک ارائه گردید .این مدل پس از حدود 03
سال مطالعه در مورد فرسایش آبای در  46ایساتگاه تحقیقااتی در 26
ایالت مختلف آمریکا با شرایط مختلف جغرافیایی و آب و هاوایی و باا
در نظر گرفتن نتایج بررسیهاای دیگاران بدسات آماده اسات (.)22
نسخههای بازنگری شده ( )RUSLEو اصالح شدۀ ( )MUSLEایان
مدل در مطالعات زیادی جهت تخمین فرسایش خاک استفاده شدهاند.
مدل  RUSLEتوسعه یافتاۀ مادل  USLEاسات کاه در آن عوامال
کنترل کنندۀ فرسایش بهبود یافتهاند ( 20و  .)21این مدل یک معادلۀ
3- Universal Soil Loss Equation
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خطی است که در آن عوامل مختلف کنتارل کننادۀ فرساایش شاامل
بارندگی ،فرسایشپاذیری خااک ،شایب ،پوشاش گیااهی و اقادامات
حفاظتی در ه ضرب میشوند .از اینرو پارامتربندی کردن مدل نسبتاً
ساده است .سادگی مدل امکان بکارگیری آن را در مقیاس بزر کاه
در آنها حج دادهها و محاسبات با ست فراه میسازد.
برای اجرا کردن مدل  RUSLEدر مقیاسهای بازر اطالعاات
دقیقی از پراکنش مکانی بارنادگی ،ناوع خااک ،توپاوگرافی ،پوشاش
زمینی و کاربری اراضای ماورد نیااز اسات .اگار تعاداد کاافی نموناه
جمعآوری گردد ،میتوان با استفاده از روشهاای مختلاف درونیاابی
نقشۀ تغییرات مکانی این عوامل را تهیه کارد .روشهاای درونیاابی
مختلفی تا به امروز ارائه شده است .این روشهاا بطاور کلای شاامل
روشهای آماری کالسیک و روشهاای زماینآمااری مایباشاند .در
مقایسه با روشهای آمار کالسیک روشهای زماینآمااری ضامن در
نظر گرفتن موقعیت مکانی نقاط اندازهگیری شده و ارتباط بین آنها و
همچنین همبستگی بین خصوصیات مختلف معمو ً کاارایی بیشاتری
برای توصیف الگوی تغییرپذیری خصوصیات خاک دارند ( 6 ،3و .)17
تکنیک اصلی در روشهای زمینآماری کریجینگ است کاه بهتارین
تخمین خطی غیراریب از یک متغیر مکانی را بدست مایدهاد .نتاایج
روش کریجینگ زمانی رضایتبخش است که تعداد نموناههاا کاافی
باشند .این امر هزینه و زمان نقشهبرداری را افزایش میدهاد .معماو ً
برای اجتناب از این مشاکل از دیگار روشهاای زماینآمااری مانناد
کوکریجینگ یا رگرسیون کریجینگ استفاده میشود .در این روشهاا
عالوه بر متغیر اصلی از یک یا چند متغیر کمکی زودیافت ،کاه دارای
رابطۀ تبعی با یی با متغیر اصلی بوده و تراک نقاط آنها نیز در منطقه
با ست ،جهت توصیف تغییرات مکانی متغیر اصلی استفاده مایشاود
( .)13دادههای سنجش از دور ،که از ماهوارهها بدست میآیند ،متغیار
کمکی مفیدی برای پیشبینی برخی از ویژگیهای خاکها است .این
امر به دلیل قابلیت ماهوارهها در فراه کردن اطالعات سطح زمین در
مقیاسهای متفاوت زمانی و مکانی است .یکی از دادههای سنجش از
دور دادههای طیفی بدست آمده از ماهوارۀ لندست است .امروزه بطاور
فزایندهای از این دادههاا بارای تهیاۀ نقشاۀ پوشاش/کاربری اراضای
استفاده میشود .از دیگر دادههای کمکی نقشاههاای رقاومی ارتفااع
( )DEMمیباشد که یکای از مهمتارین دادههاای ورودی ماورد نیااز
برای شبیهسازی فرسایش خاک است .از اینارو مایتاوان باا ترکیاب
دادههای بدست امده از پیمایش صحرایی و اطالعات سانجش از دور
به همراه روشهای زمینآماری و سیست اطالعات جغرافیاایی ()GIS
دادههااای ورودی مااورد نیاااز باارای اجاارای ماادل  RUSLEرا در
مقیاسهای بزر بدست آورد .لذا با در نظر گرفتن جوانب فوق هدف
از انجام این پژوهش تلفیق دادههای بدست آمده از پیمایش صحرایی
با دادههای سنجش از دور جهات بارآورد میازان فرساایش خااک باا
اساتفاده از مادل  RUSLEدر حاوزۀ آبخیااز ساد گاوشاان در اسااتان
کردستان بود.

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

منطقۀ مورد مطالعه حوضۀ آبخیز سد گاوشان در غارب ایاران باا
مساحتی در حدود  236هزار هکتار است ،که در محادودۀ جغرافیاایی
 46/27تا  47/21درجۀ طول شرقی و  04/74تا  03/32درجۀ عار
شمالی واقع شده است (شکل  .)1بخشهایی از این حوضه باه هماراه
دریاچۀ سد در جنوب استان کردستان و بخشهاای بیشاتری از آن در
شمال استان کرمانشاه واقع شاده اسات .اراضای ایان منطقاه عمادتاً
تپهای ،ر ی حرارتی خاکهای آن مزیک و ر ی رطوبتی آنها زریاک
است.
در شکل  2نقشۀ کاربری اراضی حوضه کاه توساط محماودی و
همکاران ( ،)16با استفاده از ماشینهاای باردار پشاتیبان تهیاه شاده،
نشان داده شده است .بر اساس این نقشاه بخاش بزرگای از منااطق
حوضه را اراضی کشاورزی تشکیل میدهند ( 32/1درصاد) و پاس از
آن مرتع علوفهای ( 26/1درصد) و مراتع بوتهای ( 12/3درصاد) قارار
دارند .تنها بخش کوچکی از اراضی حوضه از درخت پوشیده شادهاناد
که شامل باغهای مثمر ( 1/3درصد) و جنگلهاای باافر ( 1/2درصاد)
میباشند .همچنین مناطق مسکونی  3/1درصد ،جادهها  0درصد و آب
 1/0درصد از اراضی حوضه را در برگرفتهاند.
مدل RUSLE

در مدل  RUSLEمقدار فرسایش ساالیانۀ خااک در یاک دامناه
توسط معادلۀ زیر بدست میآید (:)1
()1
A  RKLSCP
که در آن  Aمقدار خااک فرساایش یافتاه باه وسایلۀ فرساایش
ورقهای ،بینشیاری و شایاری ( R ،)t ha-1 y-1عامال بارنادگی ( MJ
 K ،)mm ha-1 h-1 y-1ضریب فرسایشپذیری خاک (t h MJ-1 mm-
 L ،)1عامل طول شیب (بیبعد) S ،عامال درجاۀ شایب (بایبعاد)C ،
عامل مدیریت پوشش گیاهی (بایبعاد) و  pعامال عملیاات حفاظات
خاک (بیبعد) است.
عامل بارندگی ()R

عامل بارندگی ( )Rشاخصی از قدرت فرسایندگی باران اسات کاه
اثرات شدت و مدت بارندگی را در ایجاد فرسایش خاک نشان میدهد.
عامل بارندگی حاصلضرب انر ی جنبشی یاک رخاداد ( )Eو حاداکثر
شدت  03دقیقهای ( )I30آن است که به صورت زیر محاسبه میشود
( 4و :)23
m

()2

1 n j
 ( EI 30 )k
n j 1 k 1

R

برآورد میزان فرسایش خاك با استفاده از مدل...
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شکل  -1موقعیت جغرافیايي منطقة مورد مطالعه
Figure 1- Location map of the study area

Road
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شکل  -2نقشة کاربری اراضي منطقة مورد مطالعه ()11
)Figure 2- Land use/Land cover (LULC) map of the study area (16

که در آن  Rمتوسط عامل بارندگی ساالیانه (
 n ،)y-1تعداد سالهای آماری mj ،تعداد رخدادهای فرساینده در ساال j
و  EI30شااخص فرساایندگی رخاداد  )MJ mm ha-1 h-1( kاسات.
برای محاسبۀ شاخص  Rاطالعات دقیاق و پیوساتهای از هار رخاداد
MJ mm ha-1 h-1

مورد نیاز است که از ارقام ثبت شده توسط بارانسنجها بدست میآید.
در مواردی که این اطالعاات در دساترس نباشاد مایتاوان از رواباط
تجربی که برای محاسبۀ  ،Rاز روی میانگین تجمعی بارندگی ماهاناه
و سا نه ارائه شدهاند ،استفاده کرد.

646

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،6بهمن  -اسفند 3389

جدول  -1برخي از معادالت ارائه شده برای محاسبة عامل بارندگي سالیانه
Table 1- Summary of different equations developed for calculating rainfall erosivity factor

محل تکوين
Original
location

نويسنده (گان)

معادله

شماره

)Author(s

Equation

No.

USA

Wischmeier and Smith (28) as
cited in Ganasri and Ramesh
)(8

Ethiopia
Jharkhand,
India

)Hurni (10
Ram et al. (21), as cited in Jain
)and Das (12

West coast
of USA

)Renard and Freimund (23

Southern
China

Zhou et al. (29) as cited in Li
)et al. (14

USA

)Fernandez et al. (7

Turkey

)Irvem et al. (11

)/ P )  0.08188

1

R  0.562P  8.12
R  81.5  0.375P 340  P  3500

MFI  55 mm
MFI  55mm

2

3

4

5

1

R  823.8  5.213P
R  0.1215MFI 2.2421

P

i

2

12

12

i 1

MFI 

()0
P
کااه در آن  Piمیااانگین بارناادگی تجمعاای ماهانااه و  Pمیااانگین
بارندگی تجمعی سا نه میباشد .در این پژوهش با استفاده از هر کدام
از فرمولهای مذکور مقدار  Rبارای هفات ایساتگاه مختلاف ،شاامل
ایسااتگاههااای روانساار ،ساانقر ،قااروه ،ساانندج ،کرمانشاااه ،کنگاااور و
کامیاران ،در داخل و مجاورت حوضه محاسبه شد .آمار این ایستگاههاا
از سازمان هواشناسی کشور تهیه شدند .دورۀ آمااری ایان دادههاا 11
ساله بوده و مربوط به سال های  2333-2313میباشد .در نهایت پس
از مطابقت مقادیر  Rبدست آمده از هر فرمول با واقعیاتهاای عینای
حوضه و نظرات کارشناسی بهترین رابطه انتخااب شاد .باا در دسات
داشتن مقادیر  Rبرای ایستگاههای مختلف باا اساتفاده از کریجیناگ
معمولی نقشۀ  Rبرای تمام منطقۀ مورد مطالعه بدست آمد.
عامل پوشش گیاهی ()C

این عامل اثرات پوشش گیاهی و بقایاای پوشاش گیااهی ساطح
خاک را بر میزان فرسایش خاک نشان میدهد .مقدار عامال پوشاش
گیاهی از رابطۀ زیر محاسبه شد (:)26
()4

0.07397 MFI 1.847
R
95.77  6.081MFI  0.4770MFI 2

R    1.15527  1.792 Pi

در جدول  1برخی از معروفترین این روابط ،که در مناطق مختلف
دنیا بدست آمده و استفاده شدهاند ،آورده شدهاناد .در ایان فرماولهاا
 MFIشاخص اصالح شدۀ فورنیه است که مقدار آن باه صاورت زیار
محاسبه میشود (:)2





2

12

R  1.735 10(1.5 log10 ( Pi

1


NDVI
C  exp   
  NDVI


6
7

که در آن  NDVIشاخص تفاوت پوشش گیااهی نرماال شاده و
 α=2و  β=1پارامترهایی هستند که شکل رابطۀ منحنی بین NDVI
و  Cرا مشاخص مایکنناد .شااخص  NDVIشاخصای از ساابزینگی
گیاهی و فعالیت فتوسنتزی است و یکی از پرکاربردترین شاخصهاای
پوشش گیاهی است که به صورت زیر تعریف میشود (:)1
) ( NIR  Re d
()3
NDVI 
) ( NIR  Re d
که در آن  NIRمقدار باند مادون قرمز نزدیک و  Redمقدار باناد

قرمز در تصاویر ماهوارهای است .از نظر بیوفیزیکی  NDVIبخشی از
انر ی تابشی است که میتواند صرف فعالیتهاای فتوسانتزی گاردد.
مقدار  NDVIمیتواند بین  -1تاا  +1تغییار کناد .مقاادیر منفای آن
عموماً مفهوم اکولو یکی خاصی ندارد .مقاادیر بزرگتار آن باا پوشاش
گیاهی فعال از نظر فتوسنتزی همبستگی دارد (.)1
در این پژوهش برای محاسبۀ شاخص  NDVIاز تصاویر مااهوارۀ
لندست  1استفاده شد .این تصااویر از ساایت ساازمان نقشاهبارداری
جغرافیاااااااااایی ایااااااااااا ت متحااااااااادۀ آمریکااااااااااا
( )https://earthexplorer.usgs.govدر ساااطح تصاااحیحات L1T
دریافت شدند که در آنها تصحیحات هندسی ضمن رفع اثار جابجاایی
ناشی از پستی و بلندیها (تصحیحات ارتو) انجام شده است .بعالوه به
منظور اطمینان از هندسۀ تصویر از نقشههای جادههاا و آبراهاههاا باا
مقیاس  1:23333استفاده شد و تطابق دقیق این تصاویر ماورد تيییاد
قرار گرفت .قبل از استفاده از تصاویر ماهوارهای زم است تصحیحات
دیگری نیز بر روی آنها انجام شاود .یکای از ایان ماوارد تصاحیحات
اتمسفری میباشد .تصحیحات اتمسفری بارای کااهش و یاا حااذف
خطاای اتماسفری است .برای انجام تصحیح اتمسافری از نارمافازار
 ENVI 5.3و روش  FLAASHاستفاده شد .از آنجاایی کاه مقاادیر

برآورد میزان فرسایش خاك با استفاده از مدل...

عامل  NDVIدر فصول مختلف سال تغییر میکند ،لذا مقاادیر آن در
فصول مختلف سال محاسبه شد و میانگین آن بعنوان  NDVIسا نه
در نظر گرفته شد که برای محاسبۀ  Cسا نه با استفاده از رابطاۀ ()3
مورد استفاده قرار گرفت.
عامل فرسایشپذیری خاک ()K

ضریب فرسایشپذیری خاک حساسیت ذاتی خاک به فرسایش را
نشان میدهد .مقدار این عامل از رابطۀ زیر محاسبه شد (:)21





K  2.1104 (12  OM )M 1.14  3.25 (s  2)  2.5 ( p  3) / 100

()6
که در آن  Mبرابر است با حاصاضرب درصد سیلت اصاالح شاده
(مجموع درصد سیلت و شن ریز) در مجموع درصدهای سیلت و شان،
 OMدرصد مادۀ آلی خااک s ،کاالس سااختمان خااک و  pکاالس
نفوذپذیری پروفیل خاک اسات .رابطاۀ فاوق مقادار  Kرا در سیسات
آمریکایی بدست میدهد که با تقسی مقدار بدست آمده از این رابطاه
بر ضریب  7/32مقادار  Kدر سیسات باینالمللای ()t h MJ-1 mm-1
بدست میآید ( .)21برای تهیۀ نقشۀ فرساایشپاذیری خااک پاس از
تهیۀ نقشۀ خاک با استفاده از رابطۀ فاوق مقادار  Kبارای هار ساری
خاک محاسبه و نقشۀ فرسایشپذیری خاک بدست آمد.
نقشۀ خاکهای حوضه باا اساتفاده از نتاایج حاصال از پیماایش
صحرایی و نیز کمک گارفتن از تصااویر مااهوارهای و شااخصهاای
توپوگرافی تهیه شد .در مقیاسهای کوچک میتوان تيثیر اقلی  ،ماواد
مادری و زمان را بر تشکیل و تحول خاکهای یک منطقه یکنواخات
فر کرد و تغییرات و تنوع خاکها را به تغییرات موجاودات زناده و
توپوگرافی نسبت داد .در این مطالعه اثارات موجاودات زناده بار روی
تغییرات خاکها به کمک نقشۀ  NDVIو اثرات توپوگرافی به کماک
شاخص خیسی توپوگرافی و جهت شیب پیمایش شد .نقشۀ  NDVIبا
استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست ( 1بخش قبلی) و نقشههای جهات
شیب و شاخص خیسی با استفاده از نقشاۀ رقاومی ارتفااع ( )DEMو
نرمافزار  ArcGISبدست آمدند .ساپس نقشاۀ  NDVIدر دو کاالس
(مناطق با پوشش گیاهی کا و زیااد) ،نقشاۀ شااخص خیسای در دو
کالس (مناطق با شیب زیاد و تجمع جریان ک در مقابال منااطق باا
شیب ک و تجمع جریان زیاد) و نقشۀ جهت شیب نیاز در دو کاالس
(شیبهای آفتابگیر و سایه) طبقهبندی شدند .با انطباق این سه نقشاه
نقشۀ اولیۀ خاک بدست آمد .این نقشه مناطقی را کاه از نظار عوامال
خاکسازی و احتما ً نوع خاک ک و بیش مشاابه هساتند از همادیگر
تفکیک میکند .پس از تهیۀ نقشۀ اولیۀ خاک جهت شناساایی نهاایی
خاکها و ویرایش و تعیین مرز واحدهای خاک ،مطالعاات صاحرایی و
حفر پروفیل در واحدهای اولیۀ خاک صاورت گرفات .در ایان مرحلاه
مشاهدات حاصل از  33عدد پروفیل خاک و بالغ بر  133مورد مشاهدۀ
صحرایی (مقااطع طبیعای و ترانشاههاا) ماورد بررسای قارار گرفات
بدینصورت که با در نظار گارفتن خصوصایات افاقهاای ساطحی و
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زیرسطحی نظیر رنگ ،عمق ،ساختمان ،تجمع آهک و غیره پروفیال-
های مختلف تشریح گردیده و ضمن درج مشخصات آنها در برگههای
تشریح پروفیل نسبت به تهیۀ نمونههای خاک جهت انجام تجزیههای
فیزیکی و شیمیایی در آزمایشگاه اقادام گردیاد .در آزمایشاگاه توزیاع
اندازۀ ذرات خاک به روش هیادرومتر ( ،)2جارم مخصاو ظااهری
خاکها به روش استوانه ( ،)0ضریب آبگذری اشباع خاک ها به روش
بار ثابت ( )10و مادۀ آلی خاکها به روش والکلی و بلک ( )27اندازه-
گیری شدند .عصاره اشباع خاکها نیاز باه روش رودز و اوساتر ()24
بدست آمد و سپس  pHو  ECآنهاا انادازهگیاری شاد .در نهایات باا
استفاده از اطالعات جمعآوری شاده خااکهاای مختلاف در سیسات
جامع ردهبندی خاک آمریکایی تا سطح فامیل ردهبندی شدند .ساپس
با در دسات داشاتن نتاایج حاصال از ردهبنادی خااکهاا و پیماایش
صحرایی منطقه نسبت به ویرایش و تدقیق مرز واحدهای جدا شده بر
روی نقشۀ اولیۀ خاک اقادام و پاس از اصاالحات زم نقشاۀ نهاایی
خاکهای منطقه تهیه شد.
عامل توپوگرافی ()LS

عامل توپوگرافی اثرات طول شیب ( )Lو درجاۀ شایب ( )Sرا بار
میزان فرسایش خاک نشان میدهد .مقدار عامل طول شیب از رابطاۀ
زیر محاسبه شد (:)21
 Q m 1  Qa  1m 1
L   a
nm


m

M

()7


 22.12848 

که در آن  Qaمقدار تجمع جریان M ،اندازۀ سالول نقشاۀ تجماع

جریان ( n ،)03×03حداقل تجماع جریاان در شابکۀ آبراهاۀ حوضاه
)مقدار تجمع جریان در ابتدای هر آبراهه) و  mیک توان است که باه
نسبت فرسایش شیاری به بینشیاری ( )βبستگی دارد .در نسبتهاای
متوسط مقدار  mبرابر است با:


1 

()1
و
()2



sin  / 0.0896

)  0.56

0.8

3 (sin 

m



که در آن  ɵزاویۀ شیب است .از آنجایی کاه طاول شایب برابار
است با فاصله از نقطۀ شروع رواناب تا نقطهای که در آن روانااب باه
یک ابراهه وارد میشود ،لذا مقدار طول شیب در هر دامنه بستگی باه
تراک آبراهه دارد .به منظاور تشاخیص و ترسای آبراهاههاا در ایان
پااژوهش از نقشااۀ تجمااع جریااان اسااتفاده شااد بدینصااورت کااه
پیکسلهاایی کاه تجماع جریاان در آنهاا از  1333عادد بیشاتر باود
( )n=1333بعنوان آبراهۀ جریان در نظر گرفته شدند (شاکل  .)1ایان
مقدار  nاز طریق آزمون و خطا با همپوشاانی و مطابقات نقشاههاای
آبراهۀ بدست آمده با تصاویر گوگل ارث و نیاز بازدیادهای صاحرایی
بدست آمد .رابطۀ ( )7برای محاسبۀ عامل  Lاز اصاالح رابطاهای کاه
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برای محاسبۀ عامل توپوگرافی در یک شیب نامنظ ارائه شاده اسات
( )22بدست آمده است .مقدار عامال درجاۀ شایب ( )Sاز رابطاۀ زیار
محاسبه شد (:)21
Sg  9%
10 sin   0.03
()13
S 
Sg  9%
16.8 sin   0.5
که در آن  Sgدرصد شیب است .نقشههای شیب و تجمع جریان با
استفاده از نقشۀ رقومی ارتفاع ( )DEMحوضه و باه کماک نارمافازار
 Arc GISتهیه شدند .نقشۀ  DEMاستفاده شده در این مطالعه دارای
قدرت تفکیک مکانی  03متر بود که از سایت ساازمان نقشاهبارداری
جغرافیاااااااااایی ایااااااااااا ت متحااااااااادۀ آمریکااااااااااا
( )https://earthexplorer.usgs.govبدست آمد.
عامل حفاظت خاک ()P

این عامل اثرات عملیات حفاظت خاک مانند کشت نواری و کشت
در روی خطوط تراز را بر میزان فرسایش خاک نشان میدهاد .مقادار
این عامل بین صفر تا  1متغیر است .هر چه مقادار عملیاات حفاظات
خاک بیشتر باشد مقدار این عامل به صفر نزدیکتر میشود .از آنجاایی
که در حوضۀ مورد مطالعه عملیات حفاظت خاک نااچیز اسات ،مقادار
این عامل در سرتاسر حوضه  1در نظر گرفته شد.

نتايج و بحث
در جدول  2مقادیر ضریب  ،Rکه با استفاده از روابط مختلف ارائه
شده در جدول  1برای ایستگاههاای مختلاف بدسات آمادهاناد ،آورده
شدهاند .نتایج بدست آمده نشان میدهند که مقاادیر  Rبدسات آماده
برای هر ایستگاه توسط فرمولهای ارائه شده اختالف نسبتاً زیادی باا
ه دارند .این موضوع ناشی از شرایط اقلیمی متفاوتی اسات کاه هار
کدام از روابط فوق در آنجا تکوین یافتهاند .این مسيله ضرورت ایجااد

روابط مشابهی را برای شرایط اقلیمی کشور روشن مایساازد .در ایان
پژوهش با توجه به ویژگیهای اقلیمی و واقعیتهای عینی موجاود در
حوضه و نیز تشابه اقلیمی نسبی حوضۀ مورد مطالعه با کشور ترکیه از
فرمول ارائه شاده توساط ایاروم و همکااران ( )11بارای محاسابۀ R
استفاده شد .در شکل  0نقشههای تغییرات مکاانی میاانگین بارنادگی
تجمعی سالیانه ( )Pو نیز عامل بارندگی ( )Rسالیانه در حوضاۀ ماورد
مطالعه نشان داده شدهاند .بر اساس نقشههای بدست آمده با حرکت از
شرق به غرب در حوضه مقدار بارنادگی ساالیانه و باه تباع آن مقادار
شاخص فرسایندگی باران افزایش مییابد .در جدول  0دامنۀ تغییرات و
توزیع برخی از پارامترهای مورد مطالعه در حوضاه ارائاه شاده اسات.
همانطور که مالحظه میشود مقادیر این پارامترها در حوضه تغییارات
نسبتاً زیادی داشته بطوریکه مقدار  Pبین  000تاا  461میلایمتار و
مقادار  Rباین  364تاا ( 1011 )MJ mm ha-1 h-1 y-1متغیار اسات.
همچنین میانگین بارندگی ساالیانه در ایان حوضاه  012میلایمتار و
میانگین عامل بارندگی سالیانه ( 162 )MJ mm ha-1 h-1 y-1میباشد.
در شکل  4نقشۀ خاکهاای منطقاۀ ماورد مطالعاه و نیاز نقشاۀ
فرسایشپاذیری آنهاا در مقیااس  1:33333نشاان داده شاده اسات.
براساس این نقشه خاکهای این حوضه شامل  1واحد مایباشاند .در
جدول  4سری خاکهای غالب در هر واحد به همراه ردهبندی مرباوط
به آنها در سیست جامع ردهبندی خاک آمریکایی تا سطح فامیل آورده
شدهاند .نتایج بدست آمده نشان میدهند که در بین خاکهای حوضه
خاااکهااای سااری حیاادرآباد بااا ضااریب فرسااایشپااذیری 3/343
حساسترین خاکها به فرسایش و خاکهای سری حسینآباد دهبناه
با ضریب فرسایشپذیری  3/323مقاومترین خاکها در برابر فرسایش
میباشند .همچنین میانگین این ضریب برای کل سطح حوضاه برابار
 3/30است.

جدول  -2مقادير میانگین سالیانة بارندگي و عامل بارندگي محاسبه شده بر اساس روابط ارائه شده در جدول  1برای ايستگاههای مختلف
Table 2- Annual average rainfall and rainfall erosivity factor calculated using equations given in table (1) for different
stations
R
ايستگاه
P
)(MJ mm ha-1 h-1 y-1
)(mm
Station
)Eq. 1 Eq. 2 Eq. 3 Eq. 4 Eq. 5 Eq. 6 Eq. 7 CV (%
55

508

787

540

655

197

166

154

309.0

68

1439

1793

886

1748

270

274

289

501.9

63

932

1262

703

1160

232

217

224

400.2

66

1306

1577

811

1595

254

251

284

460.6

65

1166

1467

774

1434

246

239

268

439.5

66

1240

1586

815

1520

255

252

268

462.3

59

678

1008

616

859

213

189

185

351.5

قروه
Ghorveh

کامیاران
Kamyaran

کنگاور
Kangavar

کرمانشاه
Kermanshah

روانسر
Ravansar

سنندج
Sanandaj

سنقر
Songhor
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 نقشههای میانگین سالیانة مقدار و عامل بارندگي در منطقة مورد مطالعه-3 شکل
Figure 3- Maps of annual average rainfall and rainfall erosivity factor of the study area

 آمارههای توصیفي برخي از پارامترهای مورد مطالعه-3 جدول
Table 3- Descriptive statistics of selected parameters

پارامتر

کمترين

بیشترين

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

Parameter
P (mm)
R (MJ mm ha-1 h-1 y-1)
K (t h MJ-1 mm-1)
H (m)
Sg (%)
LS
C
A (t ha-1 y-1)

Minimum
333
564
0.02
1456
0
0.03
0.00
0

Maximum
468
1311
0.04
3230
210
15.89
1.00
461.97

Mean
389
862
0.03
1938
20
0.22
0.39
2.35

Median
383
817
0.03
1921
15
0.10
0.40
0.92

Standard deviation
41
224.9
0.01
209
16
0.41
0.22
5.16

Skewness
0.32
0.39
-0.02
0.77
1.27
7.52
0.04
10.73

Kurtosis
1.69
1.74
1.91
4.50
4.71
102.24
2.23
242.26

واحدهای خاک

 نقشة خاک و فرسايشپذيری خاکهای منطقة مورد مطالعه-4 شکل
Figure 4- soil and soil erodibility map (K) of the study area

 ردهبندی امريکايي و مقادير ضريب فرسايشپذيری خاکهای حوضه-4 جدول
Table 4- Taxonomic classification and respective K factor of the watershed soils

واحدهای
خاک
Soil units
1

سری خاک غالب

ردهبندی آمريکايي

Dominant series name

Taxonomic classification

K
(t h MJ-1 mm-1)

)%( مساحت
Area (%)

Lanjab

Clay Skeletal, Mixed, Mesic, Typic Xerorthents

0.034

8.2

2

Heydarabad

Fine Silty, Mixed, Mesic, Typic Haploxerepts

0.045

12.4

3

Agaholia

Loamy Skeletal, Mixed, Mesic, Typic Calcixerepts

0.033

13.8

4

Meyvaleh

Fine, Mixed, Mesic, Typic Calcixerepts

0.034

8.9

5

Sarkhom

Very Fine, Mixed, Mesic, Typic Calcixerepts

0.024

17.4

6

Gerdekaneholia

Fine, Mixed, Mesic, Typic Haploxerolls

0.025

8.2

7

Kallepa

Clay Skeletal, Mixed, Mesic, Typic Calcixerepts

0.037

22.2

8

Hosainabaddehbaneh

Fine, Mixed, Mesic, Typic Calcixerolls

0.020

8.9
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در شکل  3نقشههای رقومی ارتفاع ،شیب ،تجمع جریان و عامال
توپوگرافی ( )LSنشان داده شدهاند .بار اسااس نقشاۀ رقاومی ارتفااع
ارتفاع اراضی حوضه بین  0203متر در بلندترین نقطه تا  1436متر در
خروجی حوضه متغیر اسات .ارتفااع میاانگین حوضاه  1201و ارتفااع
میانۀ آن  1221متر میباشد (جدول .)0
بر اساس نقشۀ شیب در حدود  04درصد از اراضای حوضاه دارای
شیبی بین  3تا  13درصد 03 ،درصد از آن دارای شیب بین  13تاا 21
درصااد و مااابقی اراضاای حوضااه دارای شاایبی بیش اتر از  21درصااد
میباشند .همچنین شیب متوسط حوضه  23درصد و شایب میاناۀ آن
 13درصد میباشد (جدول  .)0همگی این نتایج بیانگر شیب نسبتاً زیاد
اراضی حوضه میباشند ،که خود یک عامل بالقوه در ایجااد فرساایش

خاک محسوب شده و منجر به افزایش عامل شیب در معادلاۀ جهاانی
فرسایش خاک میگردد.
نقشۀ عامل توپوگرافی ( )LSکه از همپوشانی نقشههاای شایب و
تجمع جریان به کمک معاد ت  7تا  13بدست آمده است ،مقدار ایان
عامل را برای حوضه بین  3/30تا  16نشان میدهد .البته توزیاع ایان
عامل در سطح حوضه به شدت نامتقارن بوده بطوریکاه مقادار آن در
 74درصد از اراضی حوضه از  3/22کمتر است .همچنین میانگین این
عامل در سطح حوضه  3/22و میانۀ آن  3/1است که بیاانگر چاولگی
این عامل به سمت مقادیر کا در منحنای توزیاع فراوانای آن اسات
(جدول .)0

شکل  -5نقشههای رقومي ارتفاع ( ،)Hشیب ( ،)Sgتجمع جريان ( )Qaو عامل توپوگرافي ( )LSمنطقة مورد مطالعه
Figure 5- Maps of elevation (H), slope (Sg), flow accumulation (Qa) and topographic factor (LS) of the study area

شکل  -1نقشههای شاخص تفاوت پوشش گیاهي نرمال شده ( )NDVIو عامل پوشش گیاهي ( )Cسالیانة منطقة مورد مطالعه
Figure 6- Maps of normalized difference vegetation index (NDVI) and annual crop cover management factor (C) of the study
area
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در شااکل  6نقشااههااای شاااخص پوشااش گیاااهی نرمااال شااده
( )NDVIو عامل پوشش گیاهی ( )Cسالیانه در منطقۀ ماورد مطالعاه
نشان داده شده است .نقشۀ عامل پوشش گیاهی ( )Cسالیانه از نقشاۀ
 NDVIبا استفاده از معادلۀ ( )4بدست آمده است .زم به ذکار اسات
که در محاسبۀ عامال  Cدر حوضاه در منااطقی کاه از آبهاای روبااز
پوشیده شده است مقدار این عامل ،بدون در نظر گارفتن معادلاۀ (،)4
صفر در نظر گرفته شده است .بطاوریکاه مالحظاه مایشاود مقادار
 NDVIدر اراضاای اطااراف رودخانااههااای حوضااه بیشااتر از سااایر
بخشهای حوضه است که خود بیانگر وجاود پوشاش گیااهی بیشاتر
(درختان کنار رودخانهای) در این قسمتهاست .از طرف دیگر به دلیل
تراک بیشتر پوشش گیاهی کمترین مقدار  Cمربوط به اراضی اطاراف
رودخانهها است .همچنین میاانگین مقادار  Cدر ساطح حوضاه برابار
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 3/02میباشد (جدول .)0
در شکل  7نقشۀ مقدار فرساایش ساالیانۀ خااک حوضاه ،کاه باا
استفاده از معادلۀ ( )1و از حاصلضرب نقشههای عوامل مرباوط باه آن
بدست آمده است ،نشان داده شده است .در این نقشه مقدار فرساایش
خاک در  4کالس ک  ،متوسط ،زیاد و خیلای زیااد طبقاهبنادی شاده
است .نواحی با فرسایش ک در حدود  32/3درصد از خاکهای حوضه
را در بر میگیرند (جدول  .)3میزان فرسایش ساالیانه در ایان منااطق
بین صفر تا  1تن در هکتار متغیر و بطور متوسط  3/40تان در هکتاار
میباشد .این خاکها عمدتاً در ارتفاعات پایینتر حوضه در تراسهاای
آبرفتی کناار رودخاناهای واقاع شادهاناد کاه باه دلیال شایب کا و
حاصلخیزی با غالباً دارای کاربری کشاورزی میباشند.

شکل  -7نقشة میانگین مقدار فرسايش سالیانة خاکهای منطقة مورد مطالعه
Figure 7- map of mean annual soil erosion of the study area

جدول  -5میانگین برخي از پارامترهای مورد مطالعه در کالسهای مختلف فرسايش خاک
Table 5- Mean of some selected parameters in different erosion classes

مساحت در هر کالس کاربری* ()%
)Area in each LULC* (%
2 3
4
5
6 7

مساحت در کل حوضه

R

Sg
)(%

A

دامنة فرسايش

H
)(m

)(t ha-1 y-1

Erosion range
)(t ha-1 y-1

14.2

1918

0.43

0-1

1958

2.03

1-4

6.10

4 - 10

20.13

> 10

1

Area in the Watershed
)(%

2

1

19

8

2

1

67

52.5

204

4

1

35

16

1

1

41

33.2

212

25.2

5

1

39

21

1

1

32

10.3

220

31.6

1982

5

1

39

23

1

1

30

4.1

226

32.2

1982

کالس فرسايش
Erosion class

ک
Low

متوسط
Moderate

زیاد
High

خیلی زیاد
Very high

* اعداد  1تا  7به ترتیب بیانگر کاربریهای کشاورزی ،جنگلهای بافر ،باغ ،مراتع بوتهای ،مراتع علوفهای ،مناطق مسکونی و جاده میباشند.
* Numbers 1 to 8 are correspond to agriculture, buffer forests, orchard, range brush, range grasses, urban areas and roads LULC,
respectively.
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نواحی با فرسایش متوسط در تراسهای مرتفعتر و با شیب بیشتر
قرار گرفتهاند .بخشهای زیاادی از ایان منااطق نیاز دارای کااربری
کشاورزی میباشند (جدول  .)3شیب بیشتر زمین در این مناطق باعث
شده است تا متوسط فرسایش در آنها افزایش یافته و باه حادود 2/30
تن در هکتار برسد .این مناطق در حدود یک سوم از کل سطح حوضه
را در بر گرفتهاند.
مناطق با فرسایش زیااد عمادتاً در دامناۀ کوههاا و تپاههاا قارار
گرفتهاند .شیب متوسط این مناطق بسایار بیشاتر از دو کاالس قبلای
بوده و به حدود  02درصد میرسد .پوشش غالاب ایان اراضای مراتاع
ک پشت تا متوسط میباشد با اینحال بخشهای قابل توجهی از ایان
مناطق (در حدود  02درصد) نیز دارای کاربری کشاورزی است (جدول
 ،)3که به دلیل دارا بودن شیب زیااد و اساتفاده از روشهاای سانتی
خاکورزی این اراضی در زمرۀ پرخطرترین اراضی از نظار فرساایش و
تخریب میباشند .همگی این عوامل باعث شدهاند که شدت فرسایش
در این مناطق بسیار بیشتر شده و به حدود  6تان در هکتاار در ساال
برسد.
مناطق با فرسایش خیلی زیاد عمدتاً در بخشهای جناوب غربای
حوضه قرار گرفتهاند .این مناطق در حدود  4درصد از سطح حوضاه را
در بر میگیرند که در شیبهای خیلی زیاد در ارتفاعاات کوههاا ،کاه
خاکهای ک عمقی دارند ،قرار گرفتهاند .پوشش غالاب ایان منااطق
مراتع ک پشت و یا زمینهای عاری از پوشش گیاهی اسات (جادول
 .)3وجود پوشش گیاهی ک و شیب زیااد باعاث شاده اسات تاا ایان
مناطق در گروه فرسایشپذیرترین مناطق حوضه قارار بگیرناد .بطاور
کلی بر اساس تجزیه و تحلیال نقشاۀ فرساایش خااک بدسات آماده
متوسط مقدار فرسایش سالیانۀ خاک در این حوضه  2/03تن در هکتار
است .با اینحال به دلیل توزیع بسیار نامتقارن آن شدت فرسایش خاک
در بخشهای زیادی از حوضه بسیار کمتر از این مقدار است بطوریکه
در نیمی از مناطق حوضه مقدار فرسایش سالیانه از  3/22تن در هکتار

کمتر است (جدول .)0

نتیجهگیری
در این پاژوهش میازان فرساایش خااک در حوضاۀ آبخیاز ساد
گاوشان با استفاده از مدل  RUSLEبرآورد شد .پارامترهای مادل باه
کمک پیمایش صحرایی ،دادههاای بارنادگی ماهاناه و نیاز دادههاای
سنجش از دور محاسبه شدند .نتایج بدست آمده نشان داد که در داخل
حوضه با حرکت از شرق به غرب مقدار عامل بارندگی افزایش مییابد.
وجود بارانهای فرسایشزا به همراه توپوگرافی شادیدتر باعاث شاده
است تا در قسمتهای جنوب غربی حوضه شدت فرسایش بسیار زیااد
باشد .باا اینحاال در بایش از  32/3درصاد از اراضای حوضاه شادت
فرسایش ک است .نواحی با شدت فرسایش ک عمدتاً بر روی تراس-
های کنار رودخانهای واقع شدهاند .با گذر از این تراسها به دشتهای
دامنهای و مناطق با تر شدت فرساایش باه دلیال افازایش شایب و
کاهش پوشش گیاهی افزایش مییابد .این مسيله لزوم انجام عملیاات
حفاظت خاک را در این مناطق نشان میدهد .متوسط مقدار فرساایش
سالیانۀ خاک در این حوضه در حدود  2/03تن در هکتار بارآورد شاده
است .با اینحال شدت فرسایش خاک در داخال حوضاه توزیاع بسایار
نامتقارنی دارد بطوریکه در نیمی از منااطق حوضاه مقادار فرساایش
سالیانه از  3/22تن در هکتار کمتر است .بر اساس نتایج بدست آماده
درجۀ شیب مهمترین عامل کنترلکنندۀ شدت فرسایش خاک در ایان
حوضه است .همچنین یافتههای این مطالعه نشان میدهند که تلفیاق
دادههای بدست آمده از پیمایش صحرایی با دادههای سانجش از دور
به همراه ساامانۀ اطالعاات جغرافیاایی امکاان خاوبی بارای بارآورد
پارامترهای معادلۀ جهانی خاک فراه مایکنناد .نتاایج ایان مطالعاه
میتواند جهت شناسایی نواحی مستعد فرسایش و اولویتبندی آنها به
منظور انجام عملیات حفاظت خاک مورد استفاده قرار گیرد.
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Introduction: Soil erosion is a serious environmental threat leading to loss of nutrient from surface soil,
increased runoff, lake and reservoir sedimentation, and water pollution. Thus, estimation of soil loss and
identification of critical area for implementation of best management practice is central to success of soil
conservation programs. Soil erosion modeling is an efficient method to simulate soil erosion, to identify
sediment source areas, and to evaluate soil conservation measures. One of the most widely applied empirical
models for assessing the sheet and rill erosion is the Universal Soil Loss Equation (USLE). Originally, USLE
was developed mainly for soil erosion estimation in croplands or gently sloping topography. The RUSLE is an
extension of the original USLE with improvements in determining the factors controlling erosion. It is an
empirical model commonly used to estimate soil loss potential by water from hillslopes across large areas of
land. RUSLE is a linear equation that estimates the annual soil loss as the product of environmental factors
include rainfall, soil erodibility, slope length, slope steepness, cover management and conservation practices as
inputs. To implement RUSLE over large areas, detailed sets of spatially explicit data are needed for
precipitation, soil type, topographic slope, land cover and land use type. Conventionally, the collection of all
these data from field studies is time-consuming and expensive. The integration of field data and data provided by
remote sensing technologies through the use of geographic information systems (GIS) offers potential to
estimate spatially input data for RUSLE over large and relatively sparsely sampled areas. Keeping in view of the
above aspects, the objectives of the present study were 1) to integrate the field data and data provided by Landsat
Enhanced Thematic Mapper (ETM) imagery with RUSLE through the use of GIS to estimate spatial distribution
of soil erosion at Gawshan dam basin in west of Iran and 2) to delineate soil erosion probability zones by
reclassifying of the prepared soil erosion map.
Materials and Methods: The annual rainfall erosivity factor (R) was determined from monthly rainfall data
of 11 years (2005-2015) for 7 rain gauge stations in the the study area. Spatial distribution of R was estimated
using ordinary kriging method of interpolation. The soil erodibility factor (K) was estimated on the basis of soil
map prepared from land survey and Landsat ETM remote sensing data. The physical and chemical parameters
required to calculate K were measured in the different soil units, and its spatial distribution was coincident with
the soil unit boundaries. The topographic factor (LS) was derived from digital elevation model (DEM) of 30 m
resolution. The annual crop management factor (C) was calculated from normalized difference vegetation index
(NDVI) derived from Landsat ETM imagery for different seasons. Since there is a lack of field data regarding
the conservation practices that have been taken place in the study area, the conservation support practice factor
(P) value was taken as 1. Finally, average annual soil loss was estimated as the product of the mentioned factors,
and categorized into four classes viz., low, moderate, high and very high erosion.
Results and Discussion: The estimated R, K, LS and C range from 564 to 1311 MJ mm ha -1 h-1 y-1, 0.02 to
0.04 t h MJ-1 mm-1, 0 to 2436 and 0 to 1, respectively. The results indicate the estimated mean annual potential
soil loss of about 2.35 t ha-1, however in the 50% of the basin area annual soil loss is lower than 0.92 t ha -1.
Based on categorized soil erosion map about nearly 52.5% of the basin area produces low erosion of 0.43 t ha -1
annually, whereas very high probability zone covers about 4% of the basin area, located dominantly in the
southwestern part of the basin. Our results showed that slope steepness factor is the most important factor that
controls soil erosion rate in the basin.
Conclusion: This study demonstrates the integration of field data and Landsat ETM imagery data with
RUSLE through the use of GIS to estimate spatial distribution of soil erosion in Gawshan dam basin. The results
of this study can be helpful for identifying critical areas for implementation of conservation practice and provide
options to policy makers for prioritization of different regions of the basin for treatment.
Keywords: Gawshan dam basin, Remote sensing, RUSLE, Soil erosion
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تأثیر تنش همزمان خشکی و شوری بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط
نیمهخشک
اژدر عُنّابی میالنی -*1محمد زرین

بال2
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چکیده
درخت بادام تحمل خوبی به کم آبی دارد و مناسب کاشت در مناطق خشک و نیمهخشک نظیر ایران است اماا سااسایت آن باه شاور م ماییریت
آبیار آن را با چالشهایی مواجه کرده است .این مطالعه با هیف بررسی تأاثیر تنش همزمان خشکی و شور بر جذب آبم رشی رویشی و پتاناایل آب
برگ درخت بادام در قالب طرح بلوکها کامل تصادفی با سه تیمار شور آبم شامل آب چاه با شور (T1) 2dS/mم و آبها شور شیه با نمکهایی
با همان ترکیب آب چاه  (T2) 4dS/mو  (T3) 5dS/mدر سه تکرار در خاکی با بافت شن لومی اجرا شی .در طول فصل رشیم دماا و رطوبات ناایی هاوام
پتانایل آب برگ ( )LWPو رطوبت خاک ( )SWCتا عمق  07سانتیمتر انیازهگیر گردیی .نتایج نشان داد که شور تأثیر معنیدار ( )P<0.01بار
LWPم رشی رویشی و مقیار آب باقیمانیه خاک دارد .متوسط فصلی رشی طولی سرشاخه و رشی قطر تنه در درخت بیون تنش بهترتیب  474سانتیمتر
و  55درصی بود که در تیمار تنش همزمان خشکی و شور ( )T3بهترتیب به  22سانتیمتر و  41درصای کااهش یافات .متوساط فصالی  LWPبارا
تیمارها  T1تا  T3بهترتیب -4/01م  -4/35و  -2/42مگاپاسکال بیست آمی .ارتیاط معنیدار بین  LWPبا کمیود فشار بخار هاوا و  SWCساصال
شی .سی آستانها  LWPبرا شروع تنشم  -4/01مگاپاسکال بیست آمی .براساس پتانایل آب برگ آستانها تنشم کمینه رطوبت سجمی خاک برا
تیمارها  T1تا  T3برا اجتناب از تنش بهترتیب 47/4م  44/1و  45/5درصی تعیین شی.
واژههای کلیدی :پتانایل آب ساقهم رطوبت خاکم قطر تنهم کمیود فشار بخار
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بادام ( )Prunus dulcisیکی از مهمترین محصوالت باغی کشور
بوده و جایگاه مهمی در بین محصوالت باغی شامال غارب کشاور و
استان آذربایجان شرقی ( )52دارد .هرچنی بادام تحمل خوبی به کمیود
آب دارد ( )42ولاای عملکاارد آن در شاارایط باایون محاایودیت بطااور
معنیدار افزایش مییابی بهطور که عملکرد اقتصاد آن تا ده برابر
نایت به شرایط دیم قابل افازایش اسات ( .)42در منااطق خشاک و
نیمه خشک نظیر ایرانم محیودیت منابع و کیفیت پایین آب مهمترین
عامل محیودکننیه افزایش تولیی محصوالت زراعی و باغی بویژه بادام

 - 4استادیارم بخش تحقیقات خاک و آبم مرکاز تحقیقاات و آماوزش کشااوزر و
منابع طییعی استان آذربایجان شرقیم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشااوزر م
تیریزم ا یران
)Email:a_o_milani@yahoo.com
(* -نویانیه مائول:
 -2دانشجو دکتر م بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرم مرکز تحقیقاات و
آموزش کشاوزر و منابع طییعی استان آذربایجان شرقیم سازمان تحقیقات آموزش
و ترویج کشاوزر م تیریزم ا یران
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.76735

است .بخاطر همین محیودیتم استفاده بهیناه از ایان مناابع اهمیات
بازایی پییا می کنای باویژه اینکاه ایان محصاول خاود را باا شارایط
محیودیت آب بخوبی وفق میدهی (.)57
شاخصها مختلفی برا تعیین وضعیت آبی گیاه وجود دارد کاه
هر کیام دارا مزایا و معااییی هااتنی کاه توساط جاونز ( )25ماورد
بررسی قرار گرفته است .برخی از این شاخصها برپایاه خااک اساتوار
است (ماننی رطوبت و پتانایل آب خاک) و برخی بر پایه ویژگای هاا
خود گیاه (ماننی شیت رشی رویشیم پتاناایل آب بارگم دماا پوشاش
سیزم مقاومت روزنه ا و شیت فتوسنتز) .اعتقاد بر اینات که تانش آب
توسط پتانایل آب برگ زودتر از مقاومت روزنه ا و دما پوشش سایز
قابل سنجش است ( .)44انتخاب شاخصها تنش میتنی بر گیااه باه
سااسیت نایی هر یک از آنها باتگی دارد .سااسیت نایی برخی از
فرآینیها فیزیولوژیکی گیاه توسط هایائو ( )24بررسای شایه و رشای
سلول سااسترین فرآینی به کمیود آب بافت گزارش شیه اسات .تیییار
در سرعت رشی نشانگر سااسی از تنش آب گیاه اسات ( .)25در ساال-
ها اخیر روشن شیه است که نگهیاشتن گیاه تحت تنش آبای جزیایم
میتوانی تقایم کربوهییارتها را در انیامها زایشی ماننی میاوه بهیاود
بخشییه و رشی بیش از سی رویشای را کنتارل کنای ( )5کاه در نهایات
باعث ابیاع روشی گردیی که توسط چالمرز و همکاران ( )4کامآبیاار
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تنظیم شیه ( )RDIخوانیه شی.
پتانایل آب برگ ( )LWPکه در زمانها مختلا روز (قیال از
طلوع آفتاب و در طول روز) انیازهگیر می شودم اغلاب بارا تعیاین
وضعیت آبای گیاهاان مختلا اساتفاده مایشاود (47م  .)0تااردیو و
سیمونائو ( )50نتیجه گرفتنی که  LWPزمانی کاه گیااه تحات تعار
نیاتم تحت تأثیر شییی کاهش رطوبت خاک قرار دارد ولی زمانیکاه
در سضور گیاه تعر کننیه انیازهگیر میشاود تحات تاأثیر مجماوع
اثرات متقابل خاک و تقاضا تعر است .گزارش شایه اسات کاه در
صورتی که پتانایل آب برگ برا تیییرات روزانه و محیطی تصاحی
شود شاخص سااسی برا وضعیت آبی گیاه بیست خواهی آمای (.)45
پتانایل آب برگ قیل از طلوع آفتاب نمیتوانی در شارایط تانش آبای
وضعیت آب گیاه را بخوبی منعکس کنی درنتیجه پتانایل آب برگ در
نیمروز بهتر از پتانایل آب بارگ قیال از طلاوع آفتااب مایتوانای باا
وضعیت آب گیاهم عملکرد گیاه و فراهمی آب خاک همیاتگی داشاته
باشی ( .)27در پژوهشی بر رو درخت بادام ()41م پتاناایل آب بارگ
قیل از طلوع آفتاب در تیمار خوب آبیار شایه و تحات کام آبیاار
تنظیم شیه (آبیار به میزان  27درصای  )ETcباهترتیاب بایشتار از
 -4/7و  -2/50مگاپاسکال بیست آمای .در پژوهشای دیگار بار رو
همین محصول روییز-سانچز و همکاران ( )43از پتانایل آب برگ در
نیمروز استفاده کردنی و به این نتیجه رسیینی که پتانایل آب برگ در
بادام دیم تا  -5/0مگاپاسکال نیز کاهش مییابی درسالیکاه در تیماار
تحت آبیار قطرها بین  -4/2تا  -4/3مگاپاسکال در نوسان اسات.
باتوجه به متییار باودن وضاعیت آب بارگم برخای از پاژوهشگاران
پتانایل آب آونی چوبی یاا پتاناایل آب سااقه ( )StWPرا باهعناوان
شاخصی مفییتر و دقیقتر از پتاناایل آب بارگ ارایاه نمودنای ( 45و
 .)51پتانایل آب ساقه یکی از روشها عماومی تعیاین وضاعیت و
تنش آبی و برنامهریز آبیاار در درختاان اسات (44م 42م 45م 53م
47م 55م 1م 42م  54و  .)44مطالعات اخیر نشان داده است که پتانایل
آب ساقه شاخصی مرتیط و قابل اعتماد برا تانش آبای در درختاان
میوه است ( .)45نشان داده شیه است کاه  StWPبارا پایشبینای
کمیود آب سااستر از  LWPاست ( 47و  )1و همچناین باهواساطه
سااسیتش به رژیم آبیار م شاخص دقیقی برا تانش آبای گیااه در
برخی گونهها درختی میباشی ( 54و  .)47همچنین مشاخص شایه
اساات کااه  StWPنااایت بااه  LWPتیییاارات کمتاار دارد و باارا
سنجش اختالفات انیک ولی معنیدار تیمارها آزمایشای مناسابتار
است ( StWP .)57نیمروز همیاتگی زیاد باا پتاناایل آب خااک و
هیایت روزنها دارد ( .)54گارنیر و برگر ( )45نشان دادنی که اختالف
بین  StWPو ( LWPانیازهگیر شیه بطور همزماان در یاک گیااه)
شاخصی از شیت تعر میباشی .اعتقااد بار ایناات کاه تانش آب از
طریق پتانایل آب برگ زودتر از مقاومت روزناه ا و دماا پوشاش
سیز قابل سنجش است ( .)44نورتس و همکاران ( )44در مورد درخت
بادام جوان شاخص ها مختلفی را مورد بررسی قرار دادنی و باه ایان
نتیجه رسیینی که پتانایل آب برگ در قیل از طلوع آفتاب و پتاناایل

آب ساقه به همراه شیت رشی تنه نایت به بقیه شاخصها سااسایت
بیش تر به تنش آبی دارنی .در پژوهشای بار رو باادام ساه تیماار
آبیار کاملم تنش متوسط و تنش شییی ماورد بررسای قارار گرفات
( .)25پتانایل آب ساقه در نایمروز در تیماار آبیاار کامال بااالتر از
 -4/7مگاپاسکال باقی مانی اما در تیمارهاا تانش متوساط و شاییی
بهترتیب به  -4/4تاا  -2/7و  -2/7تاا  -2/2کااهش یافات .در ایان
پژوهش سی آستانها پتانایل آب ساقه در نیمروز برا ریزش برگها
 -4/1مگاپاسکال بیست آمی.
شور یکی از مشکالت گاترده جهانی بویژه در مناطق خشک و
نیمه خشک است .برخی مطالعات نشان می دهی که  27تاا  57درصای
کل زمین ها زراعی متاثر از شور است که سیب کاهش قابل توجه
درآمی اقتصاد می شود ( .)44براساس گزارش  )47( FAOسایود 55
میلیون هکتار از اراضی کشور ایران (معاادل  55درصای اراضای قابال
کشت) به درجات مختل متاثر از شور است که از این مقیار سایود
 1میلیون هکتار دارا شور زیاد است .افازایش شاور آب آبیاار
باعث کاهش پتانایل اسمز محلول خاک و کاهش جذب آب توسط
گیاهااان ماایشااود ( .)21تاانش آباای بواسااطه نمااک کااه خشااکی
فیزیولوژیکی نامییه می شود زمانی اتفا می افتی که غلظات نماک در
محلول خاک به سی افزایش یابی که جذب آب توسط گیاه را هماننای
تنش خشکی محیود کنی ( .)5هردو تنش شور و آبای منجار باه از
دست دادن آب سلولی و تنش اسمز می شونی ( )2بناابراین گیاهاان
ممکن است روش مشترکی برا مقابله با این تانش هاا اتخااذ کننای
( .)51در بین گیاهان درختان در کل در مرسله جواناه زدن ناایت باه
شور مقاوم تر هاتنی اما در مرسله ظهور گیاهچه سااس بوده و بعای
از آن با افزایش سن درخت تحمل آن به تنش شور بجز در مرسلاه
گل دهی افزایش می یابی ( .)52تنش شور روابط آبی بیش تر درختان
را تیییر می دهی و مقاومت در برابر شور باتگی به مقاومت در برابار
تنش خشکی دارد ( .)42تیییر در پتانایل آب برگم پتانایل اسامز م
شادابی برگ و توسعه پذیر دیواره سلولی در اثر افازایش شاور م در
گیاهان علفی بطور گاترده مطالعه شیه است .اما مطالعه تاثیر شاور
بر روابط آبی در درختان میوه ناچیز می باشی که در ایان خصاو باه
پااژوهش گااوجی و همکاااران ( )27و موسااو و همکاااران ( )55در
خصو درخت زیتون و لمئور و همکاران ( )20در مورد پاته مایتاوان
اشاره کرد.
هیف از این مطالعه بررسی اثر تنش همزمان خشکی و شور بر
رشی رویشی و پتانایل آب برگ بهعنوان اصلیترین شاخص وضاعیت
آبی گیاه در درخت بادام بوده است.

مواد و روشها
این پژوهش در ایاتگاه باغیانی سهنی مرکز تحقیقاات و آماوزش
کشاورز و منابع طییعی استان آذربایجان شرقی واقع در جنوب غربی
تیریز (" 45° 50ʹ 23طاول شارقی و " 50° 55ʹ 45عار شامالیم

تأثیر تنش همزمان خشکی و شوري بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط نیمهخشک

ارتفاع  4520متر) (شکل  )4در قالب طرح بلوکها کامال تصاادفی
با سه تیمار و سه تکرار ( 3واسی آزمایشی) باررو درختاان جاوان (0
ساله) بادام رقم آذر ( )Prunus dulcis Mill. cv. Azarکه بار رو
پایه رویشی  GF677پیونی شیه و به فاصله  4 × 5متر کاشته شیهانای
در سال  4535به انجام رسیی .هر تیمار شامل  5درخت بود کاه بارا
کاهش خطا تاثیر انیازه درخت بر صفات ماورد انایازهگیار م ساعی
گردیی درختان انتخابی تا سی ممکن دارا قطر و سایهانایاز یکااانی
باشنی .رقم آذر از ارقام برتر تجار باادام باوده و دارا قایرت رشای
باالیی است .دیرگل بودن این رقم باعث شیه است که جایگاه ویژها
بین ارقام بادام منطقه داشته باشی چراکه در مقابال سارما دیاررس
بهاره عکس العمل بهتر نشان مایدهای .پایاه  GF677دورگ باین
بادام و هلو میباشی که قو و تنومنی بوده و عموما بهعنوان پایه برا
باغات هلو استفاده می شود .این پایه که بصورت غیرجنای و رویشای
تکثیر میشودم در مقابل کمیود آهان مقااوم باوده ( )3و باویژه بارا
خاکها با ساصلخیز کم ()2م مقیار آب قابل استفاده پایین و آهاک
زیاد مناسب است (.)24
ویژگی ها شایمیایی و فیزیکای خااک محال اجارا پاژوهش
بهترتیب در جیولها  4و  2ارایه شیه است .تیمارها شور شامل
آبیار با آب چاه موجود در ایاتگاه ()T1م آب لب شور ( )T2و آب شور
( )T3بااود .بااا توجااه بااه اینکااه آب چاااه موجااود دارا شااور 2

دسیزیمنس بار متار باودم مقارر شای کاه بارا تیمارهاا شاورترم
شااور هااا ( 4شااور معااادل  57درصاای کاااهش عملکاارد) و 2
دسیزیمنس بر متر (شور معادل  15درصی کاهش عملکرد) انتخاب
گردد ولی با توجه به اینکه بادام به شور سااس است (آستانه تحمل
آن  4/5دسیزیمنس بوده و شیب کاهش عملکرد به ازاء واسی شاور
 43درصی است) ( )23و از طرف دیگار باهخااطر هایف پاژوهش در
خصو تنش خشکی که میبایات تخلیه رطوبتی خاک تا محایوده
نقطه پژمردگی دایم ادامه یابیم برا اجتناب از صایمه استماالی گیااه
بجا 2م  5دسیزیمنس بر متار (شاور معاادل  20درصای کااهش
عملکرد) انتخاب گردیی .آب لبشور و شور براساس روش علی اصایرزاد
( )4با سل کاردن نماکهاا مختلا در آب ساصال از چااه ایااتگاه
به طور که ترکیب یونی شاییه آب چااه منطقاه باشای تهیاه گردیای.
ویژگیها آب سه تیمار شور در جیول  5آمیه است.
برا تعیین تأثیر تنش خشکی نیز یک درخات باهعناوان شااهی
انتخاب و تا پایان پژوهش بطور مرتب با فواصل دو تا سه روز به عمق
 457میلی متر آبیار گردیی ( .)T0عالوه بار آن بارا مقایااه تاأثیر
تنش رطوبتی و شور بر پتانایل آب بارگ و رشای رویشایم از ایان
درخت بهعنوان درخت بیون تنش و درختای کاه بطاور کامال تعار
می کنی استفاده گردیی .ترتیب قرارگیر تیمارها در شکل  2ارایه شیه
است.

شکل  -1نقشه استان آذربایجان شرقی و ایستگاه باغبانی سهند
Figure 1- Map of the east Azarbaijan province and Sahand horticultural station

جدول  -1ویژگیهای شیمیایی خاك محل اجرای پژوهش
Table 1- Chemical properties of the soil of experimental site

پتاسیم قابل جذب

فسفر قابل جذب

Available P
Available K
()mg.kg 1
419
192
115

14.2
3.4
0.6

858

ازت کل

کربن آلی

مواد خنثیشونده

(Total N)%

(OC )%

(CaCO3 )%

0.05
0.03
0.01

0.47
0.27
0.10

3.5
2.0
2.0

واکنش
گل اشباع
pH
7.57
7.86
8.03

هدایت الکتریکی

عمق

()dS.m-1

Depth
()cm

3.04
2.12
1.45

0-20
20-40
40-90

EC

868
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جدول  -2ویژگیهای فیزیکی خاك محل اجرای پژوهش
Table 2- Physical properties of the soil of experimental site

رطوبت ()m3.m-3

چگالی ظاهری

تجزیة مکانیکی

Water content

Bulk density
()kg.m-3

Mechanical analysis

)FC (0.03MPa) PWP (1.5MPa

رس

بافت

عمق
سیلت

شن

درصد اشباع Depth
()cm
)SP (%

(Sand )%( Silt )%( Clay )%

Texture

4.3

9.9

1.54

شن لومی Loamy sand

4.4

7.5

1.63

شنی sand

5

4.1

8.3

1.58

شنی Sand

5

5

25

0-20

7

88

21

20-40

6

89

21

40-90

8

87

جدول  -3ویژگیهای شیمیایی آب مورد استفاده در آبیاری در تیمارهای مختلف
Table 3- Chemical properties of irrigation water in salinity treatments

نسبت

مجموع کاتیونها سدیم کلسیم  +منیزیم مجموع آنیونها سولفات کلر

جذب سدیم Sum of anions
SAR
2.0
4.9
6.9

22.0
47.2
51.0

Na+

SO42- Sum of cations Mg2+ + Ca2+

Cl-

بیکربنات کربنات
HCO3-

2pH CO3

meq l-1
5.8
18.6
25.0

16.2
28.6
26.0

22.0
44.0
51.0

هدایت

تیمار

الکتریکی

Treatment

(EC)dS.m-1
9.6
17.4
18.2

9.0
23.0
28.8

3.4
3.6
4.0

0.0
0.0
0.0

7.56
7.49
7.82

2.16
4.33
5.14

T1
T2
T3

شکل  -2ترتیب قرار گرفتن تیمارها
Figure 2- Treatments layout

از اواخر اردییهشت ماهم بعی از آبیاار اولیاه هماه  47درخات (3
درخت مربوط به سه تیمار شاور T1م T2م  T3و یاک درخات بارا
آبیار کاملم  T0بهعنوان شاهی) به سجم  277لیتر برا هار درخات
( 277میلی متر در سط یک متر مربع سایهانیاز درخت) انیازهگیر ها
شروع شی .برا بررسی تأثیر شور بر رشای و پتاناایل آب بارگ در
رطوبت ها مختل (از گنجایش مزرعها تا نقطه پژمردگای دایام)م
آبیار ها بعی زمانی انجام گرفت کاه عالیام پژمردگای بارگهاا
ظاهر شود .آبیار هر درخت به عمق  417میلیمتر بهصورت تشتکی
و در سایهانیاز درخت باه وساعت  4/5 × 4/5متار ( 2/25متار مرباع)
صورت گرفت.
رطوبات سجمای ناایمرخ خااک ( )SWCتاا عمااق 27م  47و 07
ساانتیمتار در ساه نقطاه از اطاراف درخات باا زاویاه  427درجاه
(گوشهها یک مثلث فرضی) به فاصله  57سانتیمتار تناه درخات
توسط  TDRمیل  Trase 6050 X1انایازهگیار شای و از رو آن
مقیار تخلیه آب قابل استفاده خاک )AWD( 4برا اعما فو توسط
1- Available water depletion

رابطه زیر محاسیه شی:

()4

FC  
100
FC  PWP

AWD 

که در آن FCم  θو PWPبه ترتیب رطوبت گنجاایش مزرعاها م
رطوبت انیازهگیر شیه و رطوبات نقطاه پژمردگای دایام مایباشای.
همچنین با استفاده از منحنی مشخصه رطوبتی هر الیهم رطوبتهاا
انیازهگیر شیه به مکش ماتریک متناظر تیییل شی.
برا تعیین تأثیر تیمارها بر رشی رویشیم رشی طولی شاخه و رشی
قطر تنه انیازه گیر گردیی .رشی طولی شاخه سال از محال شاروع
رشی آن بررو شاخه سال قیل تا انتها جاوانتارین بارگ از چهاار
جهت جیرافیایی برا هر درخت در مقاطع مختل زمانی انیازه گیار
شی و متوسط طول انیازه گیر شیه برا هر تیماار محاسایه گردیای.
رشی تجمعی در طول دوره رشی با جمع کاردن مقایار افازایش طاول
شاخه در هر انیازه گیر بیست آمی .برا انیازه گیر رشی قطر تنهم
یکیار در شروع پژوهش و بار دیگر در پایانم قطر تنه هر درخات از دو
جهت عمود بر هم توسط کولیس انیازهگیر شی.
با توجه به اینکه پتانایل آب ساقه (معادل با پتاناایل آب برگای
که نزدیک ساقه اصالی قارار گرفتاه و تعار نااچیز دارد) ناایت باه

تأثیر تنش همزمان خشکی و شوري بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط نیمهخشک

پتانایل آب برگ وضعیت آبی درخت را بهتار نشاان مای دهای ()54م
درنتیجه پتانایل آب برگ نیمروز (ساعت  42تا  )44در برگ هایی که
در قامت شمالی درخت و به طور کامل در ساایه قارار دارد و نزدیاک
ساقه بود ( )44در دو برگ از قامت تحتانی تاج هر درخت با دساتگاه
محفظه فشار ( )57انیازهگیر شی.
دما هوا ( )Taو رطوبت نایی ( )RHدر ارتفااع  2متار بارا
ساعت  42تا 44م از ایاتگاه هواشناسی موجود در ایاتگاه باغیانی اخذ
شیه و از رو آن مقیار کمیود فشار بخار هوا )VPD( 4محاسیه گردیی
(.)55
 1  RH 
V PD  
()2
es
 100 
در این رابطه  VPDکمیود فشار بخاار هاوا ()kPaم  RHرطوبات

نایی ( )%و  esفشار بخار اشیاع ( )kPaمایباشای کاه از رابطاه زیار
بیست آمی (:)50
7.5T /  237.3T 
()5
es  0.6107 10
a
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محلول خاک در تیمار شورم ریشه درخت قادر به جذب آب کافی نیوده
و به همین دلیل در این تیمار رطوبت باقیمانایه در خااک بایشتار از
تیمارها دیگر است .قطییزاده و سپاسخواه ( )43نیز در گیاه وِتیاور
( )Vetiveria zizanioidesبه این نتیجاه رسایینی کاه شاور هاا
مختل خاک تا تخلیه  17درصی آب قابل استفادهم تأثیر بر کااهش
جذب آب توسط ریشه نیارد ولی در رطوباتهاا کمتار از آن باعاث
کاااهش جااذب آب شاای .بااهدلیاال تجمااع نمااک در پایااان فصاالم
بارنیگیها پایان فصل نتواناتهانی شور خاک را تعییل نماینی.
با تیییل رطوبت ها به مکش ماتریک مشخص شی که درختان در
تیمارها  T0تا T3م بطور میانگین در طاول فصال باهترتیاب تحات
مکش ماتریک 42م 03م  05و  50کیلوپاسکال قرار داشتهانی .علت پایین
بودن مکش ماتریک در تیمار  T0نایت به تیمار  T1آبیار زیاد و علت
پایین بودن مکش ماتریک در تیمارها  T2و  T3شور محلول خاک
و فشار اسمز باال بوده است.

a

نتایج بیست آمیه از صفات ماورد انایازهگیار بارا تیمارهاا
مختل شور توسط نرمافزار  MSTATCمورد تجزیاه آماار قارار
گرفت و میانگینها توسط آزمون چنی دامنها دانکن در سط استمال
 4و  5درصی مقایاه گردییه و منحنیها همیاتگی باین پارامترهاا
توسط نرمافزار  MS Excelرسم شی.

نتایج و بحث
توزیع رطوبت در ناحیه ریشه و تأثیر تیمارهای شوری
بر آن :تیمارها تأثیر معنیدار بر رطوبت خاک در الیهها مختلا
داشتنی (جیول  .)4تیییرات رطوبت خاک (میانگین هر الیاه) در طاول
فصل رشی بارا الیه  7-47سانتیمتر بهعنوان نموناه در شاکل -5
ال ارایه شیه است .همانطور که مشاهیه میشود در بیشتر مواقع
بهجز رطوبتها باال (چنی روز بعی از آبیار ) رطوبت خااک در تیماار
شور ( )T3بیش تر از تیمارها دیگر اسات .مقایااه میاانگین دادههاا
(جیول  )5نیز این مطلب را تأییی میکنی که رطوبت نایمرخ خااک در
تیمار شورم بهطور معنیدار بایشتار از تیماار ( T1و در الیاه 7-47
سانتیمتر ستی بیشتر از تیمار  )T2است .همانطور که در شکل دییه
میشود بعی از آبیار و همچنین بارنیگیهاا ابتایا فصال میازان
رطوبت خاک در هر سه تیمار تقرییا نزدیک هم میباشی اما با گذشت
زمان و کاهش رطوبت خاکم خط مربوط به تیمار  T3از خطوط مربوط
به تیمارها  T1و  T2فاصله میگیرد و تا آبیار بعای در روز 457م
رطوبت در تیمار  T3همیشه بیشتر از دو تیمار دیگر است این رونی بعی
از آبیار دوم و سوم نیز دییه میشود .در این خصو میتوان چنین
استیالل نمود که در رطوبتها کمم بهدلیل افازایش فشاار اسامز
1- Vapor pressure deficit

تخلیه آب قابل استفاده و تأثیر تیمارهای شوری بر آن

تخلیه آب قابل استفاده در طول دوره رشی و زماانهاا مختلا
انیازهگیر بطور معنیدار متفاوت بود (جیول  .)4همانطور کاه در
جاایول  4دیاایه ماایشااود تیمارهااا تاانش (شااور ) و زمااانهااا
انیازهگیر در سط یک درصی تأثیر معنیدار بار تخلیاه آب قابال
استفاده در تمامی الیهها داشتنی .تأثیر زمانها انیازهگیر مشاخص
و قابل پیشبینی بود چرا کاه باا گذشات زماان و جاذب آب توساط
درختان و یا تیخیر آب از سط خاک میزان تخلیه آب قابال اساتفاده
تیییر مییابی ولی آنچه که مهم است تأثیر تیمارها شور بر تخلیاه
آب قابل استفاده بود .همچنین تکرارها آزمایش نیز بجز الیه 7-07
سانتیمتر تأثیر معنیدار بر تخلیه آب قابل اساتفاده گذاشاتنی کاه
نشاانگر ایان مطلااب اسات کاه درختااان نیاز در جاذب آب از خاااک
رفتارها متفاوتی با هم داشتنی .تیییرات تخلیه آب قابل استفاده خاک
در طول فصل رشی در شکل -5ب برا عمق  7-47ارایه شیه است.
همانطور که مشاهیه میشود در بیشتر مواقع بهجز تخلیهها کام
(چنی روز پس از آبیار ) تخلیه رطوبتی در تیمار شاور ( )T3کامتار از
تیمارها دیگر است .مقایااه میاانگین دادههاا (جایول  )5نیاز ایان
مطلب را تأییی می کنی که تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک تاا عماق
 47سانتیمتر در تیمار شور بطور معنیدار کمتر از تیمارهاا دیگار
است .با توجه به اینکه در رطوبتها زیادم اختالف رطوبت خاک بین
تیمارها معنی دار نیودم می توان چنین استیالل نمود که در تخلیههاا
زیاد آب قابل استفادهم بهدلیل افزایش فشار اسمز محلاول خااک در
تیمار شورم شیب پتانایل آبم کاهش چشمگیر داشته و عالوه بار آن
مقاومت ریشه برا جذب آب افزایش مییابای ( )53درنتیجاه درخات
قادر به جذب آب نیوده و به همین جهت در این تیمار تخلیه رطاوبتی
کمتر از تیمارها دیگر است.
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جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای شوری بر رطوبت خاك و تخلیه آب قابل استفاده در اعماق مختلف
Table 4- Analysis of variance of the effect of salinity treatment on soil water content (SWC) and available water depletion
)(AWD

میانگین مربعات
Mean square

تخلیه آب قابل استفاده خاك

رطوبت حجمی خاك

0-70

0-40

AWD
40-70

20-40

0-20

0-70

0-40

1969.8

*1790.7

*2672.4

*3133.1

**1641.2

**22.9

**24.6

درجه آزادی منابع تغییر
df

SWC
40-70

20-40

0-20

24.2

*20.7

**38.6

2

**28342.8** 13156.2** 22954.8** 28611.1** 114734

**666.2** 107.6** 748.5** 312.4** 480.4

3

**6982.4** 21073.5** 9946.7

**164.1** 147.1** 100.5** 128.5** 111.5

42

**9705.5** 10769.7
728.61

345.40

313.20

345.13

291.58

4.78

4.15

5.70

2.61

6.84

126

777.8

460.6

766.0

716.3

248.0

4.2

3.7

10.8

5.4

5.8

382

SOV

تکرار
Replication

تیمار تنش
Stress

زمان انیازهگیر
Time

تیمار× زمان
Stress×Time

خطا
Error

**م * و  nsبهترتیب نشانگر معنیدار در سط استمال  4و  5درصی و غیر معنیدار میباشی.

(الف)

)a

(ب)

)b

شکل  -3تغییرات رطوبت (الف) و آب قابل استفاده خاك (ب) (میانگین عمق  )4-44در تیمارهای مختلف در طول فصل رشد
Figure 3- Volumetric soil water contents (a) and available water depletion (b) in different treatments during the growing
season

جدول  -5نتایج مقایسه میانگین رطوبت حجمی خاك ( )%و تخلیه آب قابل استفاده ( )%در الیههای مختلف نیمرخ خاك و در تیمارهای مختلف
Table 5- Effect of treatments on soil water content (SWC) and available water depletion (AWD) at the various layers

تخلیه آب قابل استفاده خاك

رطوبت حجمی خاك

20-40
20.55 c

0-20
25.02 c

0-70
18.13 a

)SWC (%
20-40
40-70
0-40
14.07 a 20.46 a 16.17 a

0-20
18.06 a

T0

T1

54.40 a

44.91 a 37.88 a 65.01 a

75.24 a

11.55 c

11.61 c 12.26 b 10.95 c

10.36 c

T1

T2

55.84 a

72.75 ab 50.13 a 41.45 a 65.01 a

10.74 bc 11.19 c 11.92 b 10.95 c 11.40 bc

T2

T3

49.55 a

69.96 b

12.07 b

11.17 b

T3

LSD0.01

3.005

0.469

3.005

0.469

2.450

0.353

0.224

0.434

0.476

0.384

LSD0.01

)C.V. (%

16.07

8.03

16.07

8.03

10.22

9.35

6.15

10.20

8.60

11.05

)C.V. (%

T0

)AWD (%
40-70
0-40
0-70
-6.61 b 14.69 c -48.22 b

تیمار

31.37 b 37.69 a 56.94 b

12.71 b 12.28 b 11.90 b

Treatment

 :LSD0.01سیاقل اختالف معنیدار در سط استمال یک درصیم  :C.V.ضریب تیییرات آزمایش LSD0.01: Least significant difference, C.V.: Coefficient of Variation

در هر ستون اعیاد که دارا یک سرف مشترک هاتنی اختالف معنیدار نیارنی.

)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.01

کالیتنیرگ و بیگار ( )22نیز در مورد سورگوم باه نتاایج مشاابهی

دست یافتنی .در پژوهش آنها نیز گیاهانی کاه در شارایط شاور کام
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تأثیر تنش همزمان خشکی و شوري بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط نیمهخشک

تیمارها تأثیر معنی دار بر رشی طولی شاخه سال و همچنین رشی
قطر تنه درخت داشتهانی (جیول  .)2از نظر طول شاخه سال اختالف
بین تمام تیمارها معنیدار بود .درخت خوب آبیار شایه بایشتارین و
درختان تیمار شور کمترین رشی طولی شاخه ساال را داشاتنی (جایول
 .)0عالوه بر تنش شور م تنش آبی (( )T1نمونه بردار هاا دورها
ساکی از این بود که شور متوسط خاک تا عمق  47سانتیمتر در این
تیمار در سیود  4/5دسیزیمانس بار متار اسات) نیاز باعاث کااهش
معنیدار رشی طولی شاخه سال گردیی .مانز ( )52خاطر نشاان سااخت
که شور توانایی گیاهان برا جذب آب را کاهش میدهی و بارعت
باعث کاهش در سرعت رشی میشود .رونی رشی طولی شاخه ساال در
طول دوره پژوهش ( 457روز) در شکل  4ارایه شیه است.

قرار داشتنی نایت به تیمار شورم آب بیشتر از خااک جاذب کارده
بودنی .مانز ( )52نیز عقییه دارد که شور م توانایی گیاه را برا جاذب
آب کاهش میدهی .در پاژوهش وسات ( )53بار رو درخات سایبم
افزودن محلول کلریی سییم باه هار قاامت از منطقاه ریشاه باعاث
کاااهش سااریع جااذب آب در آن منطقااه و افاازایش جااذب آب از
قامتهایی که شور نیود شای .تخلیاه رطوبات قابال اساتفاده بارا
درختان بیون تنش بطاور متوساط در اعماا 7-27م  7-47و 7-07
بهترتیب 44/4م  42/4و  -0/2درصی بود.
رشد رویشی :تأثیر تنش رطوبتی و تیمارها شور بار رشای
طولی شاخه ها سال و رشی قطر تناه درخات ماورد بررسای قارار
گرفت که نتایج تجزیه واریانس و مقایاه میانگین تیمارها بهترتیب در
جیولها  2و  0نشان داده شیه است.

جدول  -6تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای شوری بر رشد رویشی و پتانسیل آب برگ بادام
)Table 6- Analysis of variance of the effect of salinity treatment on shoot and diameter growth and leaf water potential (LWP

میانگین مربعات
Mean square

پتانسیل آب
برگ ()LWP

شاخصهای رشدی تنه

درجه

شاخصهای رشدی شاخه سال

Trunk growth

آزادی

Shoot growth
*

*

سرعت رشد

درصد افزایش قطر

Growth rate

Increase

Growth rate

**2.329

0.002ns

144.3ns

*0.007

**3.893

**0.005

**663.6

**0.047

2917.2ns

**1.007

-

-

-

-

-

0.041

-

-

-

-

-

0.032

0.000

32.8

df

طول

سرعت رشد

درصد افزایش
Increase

Length

1717.6ns

*328.4

2

**3297.5

3
42
126

منابع تغییر
SOV

تکرار
Replication

تیمار تنش
Stress

زمان انیازهگیر
Time

تیمار× زمان
Stress×Time

خطا

76 or 382
74.5
748.3
0.003
Error
* Increase (%) was calculated based on increase from beginning of
)study to the end of growing season (150day
# 76 for shoot and trunk growth traits and 382 for leaf water potential

* درصی افزایش در انتها فصل رشی نایت به شروع پژوهش ( 457روز)
 02 #برا شاخصها رشی و  512برا پتانایل آب برگ

جدول  -7مقایسه میانگین شاخصهای رشد رویشی در تیمارهای مختلف
پتانسیل آب
برگ
(LWP )MPa
-1.525 a
-1.778 b
-1.932 c
-2.156 d
0.053
8.20

)Table 7- Effect of treatments on shoot and trunk growth and Leaf water potential (LWP
شاخصهای رشدی شاخه سال Shoot growth
شاخصهای رشدی تنه Trunk growth

سرعت رشد قطر
(Trunk growth )mm.d-1

افزایش قطر ()%

*

Increase in diameter

rate
0.140 a
0.093 b
0.072 bc
0.047 c
0.036

53.47 a
32.38 b
27.69 bc
18.31 c
11.73

13.63

15.11

* درصی افزایش در انتها فصل رشی نایت به شروع پژوهش ( 457روز)
در هر ستون اعیاد که دارا یک سرف مشترک هاتنی اختالف معنیدار نیارنی.

سرعت رشد
(Growth )mm.d-1

افزایش ()%

*

طول ()cm

تیمار
Treatment

rate
4.15 a
2.04 b
1.88 b
1.27 b
1.44

Increase

Length

123.68 a
73.70 ab
73.56 ab
49.54 b
62.13

104.17 a
75.43 b
69.22 c
62.17 d
4.85

T0
T1
T2
T3
LSD0.01

12.34

25.13

23.11

)C.V. (%

* Increase (%) was calculated based on increase from beginning of study
)to the end of growing season (150 days

)Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.01
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شکل  -4رشد شاخه سال در طول دوره رشد
Figure 4- Shoot growth in different treatments during the
growing season

همانطور که مالسظه میشود سااسیت رشی رویشی به تنش در
اوایل فصل رشی بیلیل رشای ساریعتارم بایشتار از اواخار دوره رشای
میباشی .در مورد درصی افزایش طول شاخه ساال ناایت باه شاروع
پژوهش اختالف تیمار  T0فقط با تیمار  T3معنیدار بود (جیول  .)0در
مورد سرعت رشی نیز تیمارها تنش در یک گروه آمار قرار گرفتنای
و اختالف معنیدار نیاشتنی اما تیمار بیون تانش باا میاانگین رشای
 4/45میلیمتر در روز بیشترین سرعت رشی را داشت.
درخصو درصی افزایش قطر تنه در انتها فصل رشی نایت به
شروع پژوهش تیمار بیون تنش بیشترین افزایش را داشت و اختالف
آن با سایر تیمارها معنیدار بود .تیمار  T3نیز کمترین درصی افزایش را
بخود اختصا داده بود و با تیمارها  T0و  T1اخاتالف معنایدار
داشت .اختالف تیمار  T1و  T2از این نظر معنایدار نیاود (جایول .)0
گروهبنی آمار سرعت رشی تنه درخت هماننی درصی افازایش قطار
بود (جیول  .)0افزایش قطر تنه درختان در تیمارها مختل در شکل
 5نشان داده شیه است.
پتانسیل آب برگ :تیییرات پتانایل آب برگ در طاول فصال
رشی در تیمارها مختل در شکل  2نشان داده شایه اسات .تجزیاه
واریانس دادهها (جایول  )2نشاان داد کاه تیمارهاا آزماایش تاأثیر
معنیدار بر پتانایل آب برگ در نیمروز داشاتنی .تیماار ( T0آبیاار
کامل) با میانگین  -4/55مگاپاسکال بایشتارین و تیماار ( T3تیماار
شور) با  -2/42مگاپاساکال کام تارین پتاناایل آب بارگ را داشاتنی
(جیول  .)0میانگین فصلی پتانایل آب برگ در تیمارهاا ( T1تانش
آبی بیون شور ) و ( T2تیمار لب شور) نیز باهترتیاب برابار  -4/01و
 -4/35مگاپاسکال بود .نتایج همچنین ساکی از اختالف تمام تیمارهاا
با همییگر در سط یک درصی بود بهطاور کاه هار تیماار در گاروه
ماتقل آمار قرار گرفت (جیول  .)0بایشتارین مقایار پتاناایل آب
برگ ثیت شیه برا تیمارها  T1تا  T3باهترتیاب -4/27م  -4/52و
 -4/55و کم ترین آن بهترتیب -2/51م  -2/40و  -2/05مگاپاساکال
بود .پتانایل آب برگ برا تیماار بایون تانش باین  -4/4تاا -2/7
مگاپاسکال نوسان داشت که در محیوده گازارش شایه توساط دیگار
پژوهشها برا باادام (54م  40و  )44و زیتاون ( )52اسات .کااهش

شکل  -5افزایش قطر تنه درختان در پایان فصل نسبت به ابتدا
Figure 5- Effect of treatments on trunk growth

پتانایل آب برگ در تیمارها شور عمیتا به دلیال کااهش پتاناایل
اسمز محلول خاک و کاهش جذب آب توسط ریشه اسات ( .)55باا
توجه به شکل  2مشخص میشود که بعی از آبیاار اول در روز  27و
بارنیگیها پراکنیه در روزهاا 24م  23و 07م اثار تانش در روز 05
بین تیمار شاهی و تیمارها تنش در پتانایل آب برگ پیییار میشود
ولی اختالف بین تیمارها تنشم از روز ( 03تقرییا  47روز بعی) به بعی
ایجاد میگردد .یه ( )22نیز در پژوهش خاود بار رو باادام باه ایان
نتیجه رسیی که در اثر شور پتاناایل آب سااقه تاا  47روز کااهش
چشمگیر نیارد و بعی از آن شروع به کاهش میکنای .در روز  454و
بالفاصله قیل از آبیار دوم اختالف پتانایل آب برگ در تیمارهاا باه
بیش ترین مقیار خود افزایش مییابی 5 .روز بعی از آبیار در روز 450
هرچنی که بین تیمارها تنش اختالف معنیدار وجود نیاشاتم اماا
اختالف آنها با درخت خوب آبیار شایه معنایدار باود .ایان مطلاب
نشان می دهی که ستی بعی از  5روز درختان تحت تنش نتوانااتنی باا
جذب آب کافی پتانایل آب خود را اسیاء مجاید کننای .رونای کااهش
پتانایل آب برگ در دوره دوم خشک شین نیز هماننی دوره اول ادامه
یافت با این توصی که شیب کاهش باا افازایش شاور در تیمارهاا
بیش تر شی .دو روز بعی از آبیار سوم و در روز 400م درختان در تیمار
 T1تواناتنی تا سیود با جذب آب اسیاء مجید کننی ولی تجمع نمک
در تیمارها  T2و  T3مانع از این کار شی و این مائله باعث شی کاه
اختالف تیمار  T1بعی از آبیار با تیمارها تنش شور معنیدار شود.
اما اسیا مجید درختان در تیمار  T1تاسی نیود که بتواننی پتانایل آب
خود را به سی درخت خوب آبیار شایه برسااننی .در کال تاا انتهاا
فصلم درختان تحت تنش نتوانااتنی پتاناایل آب بارگ خاود را باه
درخت خوب آبیار شیه برساننی .اما در اواخر فصل و از روز  432باه
بعی به علت بارنیگیها متعید و خنک شین هوا پتاناایل آب بارگ
در تیمار  T1بهسی درخت بایون تانش رساییه و اخاتالف معنایدار
نیاشتنی .با اینحال تجمع نمک در نایمرخ خااک تیمارهاا  T2و T3
باعث شی که علیرغم این بارنیگیها و کاهش قایرت تیخیرکننایگی
اتمافر کماکان اختالف پتانایل آب برگ در این تیمارها با تیمارها
 T0و  T1معنیدار باقی بمانی.

تأثیر تنش همزمان خشکی و شوري بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط نیمهخشک
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شکل  -6تغییرات پتانسیل آب برگ ( )LWPدر طول فصل رشد در تیمارهای مختلف
Figure 6- Leaf water potential (LWP) in different treatments during the growing season

در پژوهش زریق و همکاران ( )25افزایش غلظت  NaClاز صافر
تا  05میلیموالر باعث شی که پتانایل آب بارگ باادام از  -4/25باه
 -4/35مگاپاسکال کاهش یابی .در پژوهشی گلخانها بر رو دو رقم
زیتون در کرج ()55م افزایش شور از صفر تا  427میلیموالر NaCl
باعث کاهش پتانایل آب برگ از  -7/0تا  -2/7مگاپاساکال گردیای.
در پژوهش لمور و همکااران ( )20در پااته نیاز افازایش شاور آب
آبیار از صفر به  43دسیزیمنس بر متر باعث کااهش پتاناایل آب
برگ از  -4/2تا  -2/5مگاپاسکال شیه بود .مورالس و همکااران ()54
به نتایج کماابیش مشاابهی در درخات سایر دسات یافتنای .اخاتالف
پتانایل آب برگ در تیمارها  7و  07میلیماوالر  NaClبعای از 45
روز معنیدار نیود ولی در  447میلیموالرم پتاناایل آب بارگ کااهش
معنیدار داشت .بعی از  21روزم کاهش پتانایل آب برگ در تیماار 07
میلیموالر نیز نایت به شاهی معنیدار شی.
پتانسیل آب برگ ( )LWPو کمبود فشاار بخاار ()VPD

همانطور که از جیول  1و شکل  0مشخص است ارتیاط معنیدار
بین کمیود فشار بخار هوا و پتانایل آب برگ در نیمروز وجود داشات.
به طور که با افزایش کمیود فشار بخار هوا (افزایش تقاضاا تیخیار
اتمافر) پتانایل آب برگ کاهش یافات ایان کااهش در تیمارهاا باا
افزایش شور افزایش یافت چراکه باا شاور شاین محلاول خااک و
افزایش تنش و کااهش جاذب آب توساط ریشاه باهواساطه کااهش
پتانایل اسمز م گیاه قادر به پاسخ گویی به تقاضاا تیخیار اتماافر
نیوده و در نتیجه پتانایل آب برگ کاهش مییابی .به گفتاه دیگار در
تیمار بیون تنش ( )T0با افزایش کمیاود فشاار بخاارم عامال کااهش
پتانایل بارگ تنهاا تقاضاا تیخیار اتماافر اسات (atmosphere-
 )induced plant water potentialاما در تیمارهاا تانش خشاکی
( )T1و تنش شور ( T2و  )T3عالوه بر عامل تقاضا تیخیر اتمافر
عامل کاهش پتانایل آب خاک نیز تأثیر مایگاذارد ( soil-induced

 .)plant water potentialعلت پراکنیگی نقاط در تیمار بیون تانش
رفتار متفاوت برگها مورد انیازهگیر درخت بیون تنش مایباشای
( .)24همچنین مککاچان و شاکل ( )54اعتقاد دارنی که پتاناایل آب
برگ قویا به تیییر شرایط محیطی باتگی داشاته و باه هماین دلیال
بایار متییر است .مککاچان و شاکل ( )54و شاکل و همکااران ()54
نیز ارتیاط معنیدار بین پتانایل آب ساقه با کمیود فشار بخار هوا در
مورد آلو و بادام پییا کرده و معادله خط مینا بیون تنش را ارایه دادنای
( .)StWP(MPa) = –0.12 VPD(kPa) – 0.41مککاچاان و شااکل
( )54دریافتنی که پتانایل آب ساقه در نیمروز بارا درخات آلاو بایون
محیودیت آب در طول فصل رشی بین  -7/5تا  -4/7مگاپاسکال بااته
به کمیود فشار بخار هوا تیییر مایکنای اماا بارا درختای کاه آبیاار
نمیشود پتانایل آب ساقه تا  -5/7مگاپاسکال نیز کاهش ماییابای .در
پژوهش ساضر نیز پتانایل آب برگ برا درخت خوب آبیاار شایه از
 -4/4تا  -4/1مگاپاسکال متییر بود و برا تیمار تنش شور تاا -2/1
نیز کاهش یافت (شکل  .)0معادله بیست آمیه برا تیمار بایون تانش
( )T0بصورت زیر است:
LWP(MPa) = –0.386ln(VPD) – 1.0597
()4
رطوبت خاک ( )SWCو پتانسیل آب برگ ()LWP

همانطور که از جیول  1مشخص است ارتیاط معنایدار باین
پتانااایل آب باارگ ناایمروز و رطوباات خاااک بااویژه در عمااق 7-47
سانتیمتر وجود داشت .بیش تر بودن همیاتگی پتانایل آب بارگ باا
رطوبت نیم رخ خاک در عمق  7-47نشاانگر ایان اسات کاه درخات
استماالً بیشتر آب مورد استفاده خود را از این عمق جذب میکنی کاه
با توجه به جوان بودن درختان ( 0ساله) و مقاومت مکانیکی زیاد الیه-
ها تحتانیم تراکم ریشه در این عمق خاکم دور از انتظار نیات.
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جدول  -8ضرایب همبستگی ( )rبین صفات مورد اندازهگیری
)Table 8- Correlation matrix (absolute value) among the studied parameters (n = 39

پتانسیل آب برگ

کمبود فشار بخار

LWP

VPD

صفات

T3

T2

T1

T0

T3

T2

T1

T0

-

-

-

-

**0.63

**0.66

**0.66

**0.65

**0.83

**0.66

**0.68

0.22ns

0.22ns

0.25ns

0.23ns

0.20ns

تیمار

Trait

Treatment

پتانسیل آب برگ
LWP

رطوبت حجمی خاك
)SWC (0˗40

شکل  -7ارتباط پتانسیل آب برگ ( )LWPنیمروز با کمبود فشار بخار هوا ( )VPDدر تیمارهای مختلف
Figure 7- Relationship between the midday leaf water potential (LWP) and vapor pressure deficit (VPD) in different
treatments

رسم پتانایل آب برگ در مقابل رطوبت سجمی خاک در عماق
 7-47سانتیمتر نشان داد که رونی تیییرات طور اسات کاه معادلاه
زیگموئیاایال (ماایل الجیاااتیک) باارازش بهتاار دارد (شااکل .)1
بهطور که با افزایش رطوبت خاکم پتانایل آب برگ افزایش مییابی
ولی این افزایش در رطوبتها پایین با شایب تنایتر باوده و هرچاه
رطوبت بیشتر افزایش مییابی آهنگ افزایش  LWPکنیتر میشاود.
در رطوبتها کمترم اثر شور در کاهش  LWPبیشتر باوده و باا
افزایش رطوبت اثرش کاهش یافته و در رطوبتها سیود  22درصای
خطوط مربوط به تیمارها T1م  T2و  T3باهم تالقی پیایا مایکننای
(شکل  )1که نشانگر از بین رفتن اثر شور در این رطوبات باهدلیال
کاهش غلظت نمکها میباشی .در مورد تیمار  T0با توجاه باه اینکاه
رطوبت کافی همواره در خاک وجود داشتم دیکته کننیه شیت تعار م
رطوبت خاک نیوده بلکه قیرت تیخیرکننیگی اتمافر میباشی ( )22به
همین جهت تیییرات پتانایل آب برگ توساط قایرت تیخیرکننایگی
اتمافر کنترل می شود نه رطوبت خاک چرا که درخت برا جذب آب
از خاک کامالً مرطوبم هیچ مشکلی نایارد .باه هماین علات ارتیااط
معنی دار بین پتانایل آب برگ و رطوبت خاک در این تیمار بیسات
نیامی (جیول  1و شکل .)1
با قرار دادن پتاناایل آب بارگ آساتانها شاروع تانش (-4/01
مگاپاسکال) که از ارتیاط بین پتانایل آب برگ و دماا تااج درخات

بیست آمیه بود (نتایج ارایه نشایه اسات) در معاادالت بیسات آمایه
(شکل )1م رطوبت معادل این  LWPدر تیمارها  T1تا  T3بهترتیاب
47/72م  44/02و  45/41درصی خواهای باود .یعنای بارا اجتنااب از
تنشم رطوبت نیمرخ خاک در تیمار ( T1بیون شور ) نیایای کمتار از
 47درصی باشی ولی در سالت شور ( )T3برا اجتناب از تنشم رطوبت
همواره بایی بیشتر از  45/5درصی باشای کاه ایان  5/5درصای رطوبات
اضافی بیلیل کاهش پتانایل آب خاک بواساطه شاور بارا درخات
قابل استفاده نیات.
در پژوهش رومارو و همکااران ( )41بار رو باادامم باا کااهش
رطوبت خاک در تیمار تنش از  25به  45درصی سجمی در طول فصل
رشیم پتانایل آب برگ از  -7/5به سیاقل  -2/5مگاپاساکال کااهش
یافت .رومرو و همکاران ( )40در پژوهشی دیگر ارتیااط نماایی بارا
این دو صفت در درختان بادام بالغ برازش کردنی که معادلاه آن بارا
آبیار قطرها سطحی بهصورت  LWP = –1440.93SWC –2.46و
برا آبیار قطرها زیرسطحی بهصورت LWP = –395.01SWC
 –1.97می باشی .در پژوهش مارسال و همکاران ( )57با کاهش رطوبات
خاااک در طااول فصاالم پتانااایل آب باارگ در بااادام کاااهش یافاات
بهطور که با کاهش رطوبت خااک از  7/45باه  7/4گارم بار گارمم
پتانااایل آب باارگ قیاال از طلااوع آفتاااب از  -7/5بااه ساایود -7/3
مگاپاسکال کاهش یافت.
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شکل  -8تغییرات پتانسیل آب برگ ( )LWPنیمروز با رطوبت خاك ( )SWCدر عمق  4-44سانتیمتر
Figure 8- Leaf water potential (LWP) as a function of soil water content (SWC) for the layer 0-40 cm during the growing
season

در پژوهشی بر رو  5رقم بادام توسط گومز-الرانجو و همکاران
( )41هردو پتانایل آب برگ (قیل از طلوع آفتاب و نایمروز) در تیماار
آبیار شیه بیش تر از تیمار دیم بود .در پژوهشای بار رو ساه رقام
انگور توسط ویلیامز و آروجو ( )27هرسه پتاناایل آب بارگ (قیال از
طلوع آفتابم نیمروز و پتانایل آب ساقه نیمروز) در هر سه رقم بطاور
معنیدار در تیمارها آبیار  477درصی  ETبیشتار از  57درصای
 ETو در تیمار  57درصی  ETبیشتر از تیمار دیم بود.

نتیجهگیری
تنش شور و خشکی تأثیر معنی دار بر جذب آبم رشی رویشی
و پتانایل آب برگ داشت و باعث کاهش هر سه صفت شای .شاور
باعث گردیی که رطوبت باقیمانیه خااک بایشتار و تخلیاه آب قابال
استفاده کمتر باشی بهطاور کاه در رطوبات هاا کمتار از  1درصای
سجمیم فراهمی رطوبت خاک برا درخت در تیمار شور کمتر از تیمار
غیرشور بود .تنش شور و خشکی تأثیر معنیدار بار کااهش رشای
رویشی درخت ازجمله رشی طولی شاخه سال و رشی قطر تنه داشت.
پتانایل آب برگ در نیمروز نیز یکی دیگر از پارامترها مورد مطالعه

بود که پاسخ خوبی به تنش آبی و شاور داشات و تاأثیر تیمارهاا
پژوهش را بخوبی آشکار نمود .سی آستانه ا آن برا بادام در منطقاه
باارا شاارایط غیرشااور  -4/01مگاپاسااکال تعیااین شاای .همیاااتگی
معنیدار بین پتانایل آب برگ با رطوبت خاک دییه شی که میتوان
از آن برا تعیین فراهمی آب خاک در شور هاا مختلا اساتفاده
کرد .سان استفاده از شاخصها گیاهی ماننی پتانایل آب برگ این
است که ویژگی ها گیاه نیز در تعیین فراهمی آب خاک دخالات داده
می شود .همچنین همیااتگی معنایدار باین پتاناایل آب بارگ و
کمیود فشار بخار هوا دییه شی که نشانگر این است کاه پتاناایل آب
برگ تحت تأثیر قیرت تیخیر کننیگی اتماافر نیاز هااتم لاذا تاأثیر
ویژگی ها آب و هوایی نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در
فراهمی آب خاک برا گیاه دییه می شود و در نتیجاه بارا تعریا
فراهمی آب خاک صرفاً به رطوبت خاک باانیه نمای شاود .براسااس
نتایج بیست آمیه در شارایط آب و هاوایی و خااکی انجاام پاژوهشم
کمترین رطوبت سجمی خاک برا اجتنااب از تانش در شارایط غیار
شور و شور بهترتیب  47/4و  45/5درصی بود.
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Introduction: Almond (Prunus dulcis) has an important role in the agricultural economy of north-west of
Iran, especially Azerbaijan provinces. Due to arid and semi-arid conditions of our country, large areas of
cultivated land are affected by salinity. Almond trees have good tolerance to water stress, and are suitable for
such conditions. However, sensitivity of almond trees to salinity calls for special attention to the integrated effect
of salinity and water stress on its water relations. This trial aimed to evaluate the combined effect of salinity and
drought stress on water uptake, vegetative growth and leaf water potential (LWP) of almond trees.
Materials and Methods: The experiment was conducted at the Sahand Horticultural Station located in East
Azerbaijan, Iran (37o 55' 43'' N, 45o 57' 29'' E) during 2014 growing season at 7 years old almond (cv Azar)
trees grafted on GF677 rootstock based on randomized complete block design with three replications.
Treatments comprised three irrigation salinity levels viz. 2 (T 1), 4 (T2), and 5 (T3) dSm-1. The soil of the
experiment site was coarse loamy mixed calcareous mesic typic xerofluvents. Undisturbed and composite
disturbed soil samples were taken from three diagnostic layers. Twelve undisturbed core samples were taken
from each layer. Composite disturbed soil samples were air-dried and ground to pass a 2-mm sieve. All the
appropriate soil chemical (Organic matter and Calcium carbonate content, pH and EC, Total N, Available P and K)
and physical (Particle size distribution, natural bulk density) properties were measured by the routine laboratory
methods. Water contents at field capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) were determined by the
pressure plate apparatus. After irrigation of all trees with 200 mm water enough for saturating of soil in rooting
depth on 20th of May, the measurements began. The volumetric soil water content (SWC) was measured at three
locations around each tree 30 cm apart from tree trunk at three depths (0‒20, 0‒40 and 0‒70) using a TDR probe.
During the experiment (20th May till 17th October), air temperature and relative humidity were obtained from the
meteorological site located in the station. The midday leaf water potential (LWP) was measured from the leaves
located in north part of trees close to stem between 12 and 14 o’clock.
Result and Discussion: Results indicated that salinity has significant effect (p<0.01) on LWP, vegetative
growth and remaining water content. The difference between T 3 and other treatments was not significant in SWC
more than 8%. Therefore, it is obvious that, at SWC less than 8%, reduction in soil water potential due to
increased osmotic pressure of soil solution in T 3 have caused that, trees unable to uptake more water. Therefore,
at SWCs less than 8%, remaining water content in T3 was significantly more than other treatments. Seasonal
averages of annual vegetative growth and increase in trunk diameter in unstressed tree was 104 cm and 53%,
respectively and decreased to 62 cm and 18% in T 3 respectively. Seasonal averages of LWP for treatment T 1 to
T3 were ˗1.78, ˗1.93 and ˗2.16 MPa respectively. Whereas unstressed trees had highest LWP (-1.53 MPa).
Highest and lowest LWP for treatment T 1 to T3 were -1.20, -1.32 and -1.35 and -2.38, -2.47 and -2.73 MPa
respectively. LWP of unstressed trees was between -1.1 and -2.0 MPa. There was significant negative correlation
between LWP and VPD. The slope of regression equation increased as stress severity increased. This means that,
for a given VPD, leaf water potential was declined with increase in salinity of irrigation water. LWP is affected
by two stresses namely evaporative demand of the atmosphere (atmospheric-induced stress) and unavailability of
water due to the reduction of soil water content (soil-induced stress). In well-watered plants, LWP is affected
only by atmospheric factors (VPD) and therefore the relationship between LWP and SWC should not be
significant as it took place in our experiment for unstressed trees. But there was a significant relationship
between LWP and SWC in stressed treatments (T 1 to T3) because of soil-induced stress. Threshold value of LWP
for initiating stress was obtained to be -1.78 MPa. Based on the threshold LWP, values of SWC for initiating
stress for treatment T1 to T3 can be 10.1, 11.8 and 13.5%, respectively.
Conclusion: Based on our findings, the midday leaf water potential is a suitable criterion for determining
water status of almond trees in the studied area and can be used as an indicator for tree water and salinity
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stresses. Irrigation water salinity had significant effect on LWP. Due to relationship between LWP and soil water
content (SWC), this indicator can be used for determination of soil available water and non-limiting water range
of almond trees. Besides LWP, salinity also had a significant effect on vegetative growth and extractable soil
water content. At high water content, the effect of salinity on extractable water content was not significant. But
with decreasing water content, the effect of salinity increased so that, at SWC less than about 8%, the remaining
SWC in saline condition was significantly higher than non-saline condition (extractable water in the saline
condition was less than non-saline condition). Salinity also reduced soil available water range of almond trees.,
LWP reached to its threshold value (-1.78 MPa) at SWC equal to 10 and 13.5% in non-saline and saline
condition respectively.
Keywords: Soil water content, Stem water potential, Trunk diameter, Vapor pressure deficit
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چکیده
فسفر در مقایسه با دیگر مواد مغذی ضروری ،دارای تحرک و قابلیت دسترسی کمتر برای گیاهان است .اگر چه فسفر به اشکال آلی و غیرر آلری در
خاک ها فراوان است ،اما اغلب عامل مهم یا حتی محدود کننده اصلی برای رشد گیاه است .در این پژوهش اثرات مصرف همزمان اسید هیومیک و کرود
فسفر و روشهای کاربرد آن بر صفات فیزیولوژیک و فراهمی فسفر در گیاه کلزا (رقم هایوال  )50مورد بررسی قرار گرفرت ،بردین منورور آزمایشری بره
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در  3تکرار بهصورت گلدانی به اجرا درآمد .تیمارهای شامل فسفر در سه سطح ( 50 ،0و  100میلریگرر
کود سوپرفسفات تریپل بر کیلوگر خاک) ،اسید هیومیک در سه سطح ( 0/5 ،0و  1گر بر کیلوگر خاک) و روشهای کاربرد همزمان اسید هیومیرک و
فسفر بود .اثرات متقابل اسید هیومیک و فسفر و روشهای کاربرد آن بر تما صفات اندازهگیری شده در سطح یک درصد معنریدار شرد .نترای اثررات
متقابل سهجانبه سطوح اسید هیومیک ،سطوح فسفر و روشهای کاربرد نشان داد که بیشترین مقادیر در انواع کلروفیل ( b ،aو  )abو کارتنوئید در تیمار
کودی  100میلیگر بر کیلوگر فسفر و سطح  1گر بر کیلوگر مصرف همراه با آب آبیاری اسید هیومیک بهدست آمد .بیشترین مقدار غلورت فسرفر
اندا هوایی با میانگین  0/30درصد در تیمار یک گر بر کیلوگر اسید هیومیک همراه با آب آبیاری با سطح  100میلیگر بر کیلوگر فسفر مشاهده شد
هر چند با تیمار  0/5گر بر کیلوگر اسید هیومیک همراه با آب آبیاری از لحاظ آماری اختالف نداشت .بیشترین مقدار فسفر عصارهگیری شده بره روش
اولسن با میانگین  41/16میلیگر بر کیلوگر و روش سلطانپور و شواب با میانگین  5/24میلریگرر برر کیلروگر مربرو بره تیمرار  100میلریگرر
برکیلوگر فسفر و مصرف خاکی یک گر بر کیلوگر اسید هیومیک بود .همچنین همبستگی باال و معنیداری بین فسفر عصرارهگیرری شرده بره روش
اولسن و سلطانپور و شواب با صفات مورد مطالعه مشاهده شد .بهنور میرسد که استفاده از فسفر همراه با اسید هیومیرک ،بیشرتر از کراربرد فسرفر بره
تنهایی ،میتواند باعث افزایش فسفر قابلدسترس در خاک و نیز غلوت فسفر در گیاه کلزا (هایوال  )50شود.
واژههای کلیدی :اندا هوایی ،کلروفیل ،کارتنوئید ،وزن تر و خشک

مقدمه

1

فسفر در بسیاری از فرآیندهای مهم رشد گیاه دخیرل مریباشرد و
نقش اساسی در ذخیره و انتقال انرژی دارد .فسفر عنصری ضروری در
مولکول  DNAو  ،RNAفسفولیپدها ،فسفوپروتئینها ،کروآنزیمهرا و
نوکلئوتیدها بوده و جزء ترکیبات مهم ساختمان غشا سلولی بوده و لرذا
در رشد و توسعه اندا های زایشی (میوه و برذر) نیرز دخیرل مریباشرد
( .)22حرکت فسفر در خاک عمدتاً بره صرورت انتشرار بروده و شریب
غلوتی که در نتیجه جذب فسفر توسط گیاه به وجود مریآیرد ،عامرل
اصلی انتشار فسفر در خاک است ( .)5ناکافی بودن جذب فسفر توسرط
ریشه ،محدودیت مهمی در رشد گیاهان به شمار مریرود ( .)40از ایرن
رو ،مدیریت مناسب کودهای فسفر بررای بره دسرت آوردن محصرول

 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشیاران و استادیار ،دانشرکده
مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
)Email: mbarani@gau.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.77449

بهینه ،مهم میباشد .به دلیل شیمی پیچیده فسفر در خاک ،تقریبراً 15
تا  30درصد فسفر مصرف شده ،مورد استفاده گیاه قرار میگیرد و بقیه
آن در خاک تثبیت شده و به شکل غیر قابل دسترس برای گیاه تجمع
مییابد ( .)47مصرف غیراصولی و بلندمدت کودهای شریمیایی سربب
تخریب تدریجی کیفیت خاک ،کاهش ارزش کیفری محصرول ،بررهم
زدن تعادل اکوسیستم و گسترش آلودگی محیطری شرده اسرت .لرزو
سالمت محصوالت تولید شده در نوا های مختلف کشاورزی از نورر
وجود بقایای سمو و مواد شیمیایی و تأثیر آنها برر سرالمت انسران و
محیط زیست ،سبب شده است تا روشهای تولید و نهرادههرای بکرار
رفته مورد توجه خاص قرارگیرند .از مهمترین مسائل مؤثر بر سرالمت
محیط زیست و پایداری تولیرد غرذا ،کراربرد کودهرای آلری برهجرای
کودهای شیمیایی میباشد ( .)41استفاده از انرواع کودهرای طبیعری از
جمله اسید هیومیک بدون اثرات مخرب زیست محیطی بره خصروص
در شرایط متغیر محیطی میتواند مثمر ثمرر واقرع شرود ،لرذا از اسرید
هیومیک به عنوان کود آلی دوستدار طبیعت نا برده مریشرود .اسرید
هیومیک در آب به خوبی حل شده و برا کودهرای دیگرر مرایع ،قابرل
اختال میباشد و میتوان آن را از طریق محلولپاشی ،مصرف خاکی
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و سیستمهای آبیاری تحت فشار مرورد اسرتفاده قررار داد ( .)41اسرید
هیومیک از طریق اثرات هورمونی و با تأثیر بر متابولیسم سرلولهرای
گیاهی و با قدرت کیلیتکننردگی و افرزایش جرذب عناصرر غرذایی،
سبب افزایش رشد گیاه میشود ( .)34افزون بر ایرن ،اسرید هیومیرک
باعث افرزایش جرذب نیترروژن ،پتاسریم ،فسرفر ،کلسریم و منیرزیم و
همچنین کاهش اثرات تنش خشرکی در گیراه مریگرردد ( .)48اسرید
هیومیک حاوی بسیاری از عناصر غذایی نیز میباشد که حاصرلخیزی
خاک و محتوایی مواد آلی خاک را افزایش و در نتیجه رشد و عملکرد
گیاهی را تحت تآثیر قرار میدهد ( .)21هارپر و همکاران ( )20گزارش
کردند که دسترسی به کلسریم و فسرفر در حررور اسرید هیومیرک از
طریق جلوگیری از ایجاد نمک غیرمحلرول فسرفات کلسریم افرزایش
مییابد .واریندرپال و همکاران ( )51گزارش کردند که فسفر در خاک
واکنشهای گوناگونی مانند جذب سطحی ،رسوب ،تثبیت و رهاسازی
دارد .از جمله عوامل مؤثر بر واکنشهای فسفر در خراک زمران اسرت.
معموالً استفاده ازکودهای آلی ،جذب فسفر ،بیشینه ظرفیرت برافری و
انرژی پیوندی را کاهش و غلوت فسفر را در محلرول خراک افرزایش
میدهد .مواد آلی میتواند بهصورت پوششی محراف در اطرراف ذرات
کود یا به عنوان پیونددهنده فسفر در محلهای تبادل آنیرونی و یرا از
طریق واکنش با فسفر و تشکیل ترکیبات فسفر آلری عمرل نمایرد .در
تمامی موارد ،قابلیت استفاده فسفر برای گیاه افرزایش مرییابرد و بره
تدری فسفر در محلول خاک آزاد میشود ( .)4مواد آلی سطوح کربنات
کلسیم را اشغال و از تشکیل رسوب هیدروکسی آپاتیت جلوگیری می-
کنند ( .)24الیتن و وسترمن ( )30گزارش کردند که کمرپلک هرای
آلی فلزی ،با جذب فسفر از محلول خاک و تشکیل پل کراتیونی برین
فسفر و کربن آلی ،سبب خروج فسفر از محلول خاک میشوند .فسفر و
اسید هیومیک از عوامل محرک رشد رویشری ،بهبرود رشرد زایشری و
افزایش عملکرد کمی و کیفی در انواع گیاهان به شمار میروند .در این
بین تأثیرات مثبت به مقدار و چگونگی مصرف آنهرا بسرتگی دارد .در
این راستا ،این پژوهش با هدف بررسی اثرات مصرف هرمزمران اسرید
هیومیک و کود فسفر و روشهای کاربرد آن بر فراهمی فسفر در گیاه
کلزا (هایوال )50و همچنین بررسری ضررایب همبسرتگی برین فسرفر
استخراج شده به روشهای مختلف عصارهگیرری برا غلورت فسرفر و
شاخصهای رشدی و فیزیولوژیک گیاه کلزا انجا پذیرفت.

مواد و روشها
در این پژوهش ،تأثیر کاربرد همزمان اسید هیومیک و کود فسرفر
بر فراهمی فسفر و انواع کلروفیرل ( b ،aو کرل) در گیراه کلرزا (رقرم
هایوال  )50مورد بررسی قرار گرفت .خاک مورد استفاده از عمرق -30
صفر سانتیمتری مزرعه تحقیقاتی شماره  1دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان با مختصات جغرافیرایی  N: 36◦ 49' 39.34و ◦E: 54
 19' 25.56برداشت شرد و پر از هروا خشرککرردن ویژگریهرای
فیزیکی و شیمیایی نویر بافت خاک ( )7کربنرات کلسریم معرادل بره

روش خنثیسازی با اسرید ( pH ،)37و قابلیرت هردایت الکتریکری در
عصاره اشباع ،کربن آلی ( ،)52ظرفیت تبادل کراتیونی ( ،)10نیترروژن
کل به روش کجلدال ( ،)9فسفر عصارهگیرری شرده برا روش اولسرن
( )36و پتاسیم قابلاستفاده با استفاده از استاتآمونیو ( )7اندازهگیرری
شدند (جدول  .)1سپ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالرب طررح
کامالً تصادفی در  3تکرار بهصورت گلدانی بره اجررا درآمرد .تیمارهرا
شامل فسفر در سه سطح ( 50 ،0و  100میلیگر کود سروپر فسرفات
تریپل بر کیلوگر خاک) و اسید هیومیک در سره سرطح ( 0/5 ،0و 1
گر بر کیلوگر خاک) و روشهای مختلرف مصررف همزمران اسرید
هیومیک و کود فسفر بود .اسید هیومیک و کود فسفر بره شرکلهرای
مختلف باهم مخلو و مصرف شدند که عبارتند از :اخرتال خراکی و
همزمان اسید هیومیک و کود فسفر ،حل نمودن اسید هومیک و فسفر
در آب آبیاری و کاربرد آنها همراه با آب آبیراری ،کرود فسرفر پوشرش
داده شده 1با اسید هیومیک جامد قبل از کراربرد در خراک برود .اسرید
هیومیک مورد استفاده در ایرن آزمرایش اسرید هیومیرک  80درصرد
(شرررکت  ،J.H.BIOTECHآمریکررا) بررا نررا تجرراری هیررومک
( )Humax-95WSGبود (جدول  .)2بر اساس آزمرون خراک عناصرر
نیتروژن و پتاسریم الز جهرت کروددهی خراک از منبرعهرای اوره و
سولفات پتاسیم و عناصرر کرم مصررف از منبرع سرولفات ترأمین شرد.
مصرف کود پتاسیم و عناصر کم مصرف در زمان کاشت گیاه ولی کود
نیتروژن به سه قسمت مساوی و در سه مرحله کاشت ،به ساقه رفرتن
و گلدهی به گلدانها اضافه شد .سپ تعداد  10عدد بذر در هر گلدان
در عمق  2سانتیمتری خاک کاشته شد .پ از سبز شردن و گذشرت
دو هفته ،تعداد بوتهها به چهار عدد در هر گلدان تقلیل یافت .عملیات
آبیاری و وجین علفهای هرز با دست انجرا گرفرت .رطوبرت خراک
گلدانها در طول دوره رشد گیاه در حردود ظرفیرت مزرعره بره روش
وزنی تأمین شد .آنگاه پر از پایران دوره رشرد (بره مردت  158روز)
گیاهان برداشت و با آب شرهری سرپ برا آب مقطرر شسرته و روی
تورهای پالستیکی پخش شد تا آب اضافی موجود در سطح آنها حذف
شود .سپ وزن تر نمونهها با ترازوی دقیق اندازهگیری شد .بالفاصله
نمونهها داخل آون در دمای  70درجه سلسیوس به مدت  48سراعت
قرار گرفتند و بعد از آن وزن خشک آنها اندازهگیرری گردیرد .هررم
نمونههای گیاهی با روش خشک سروزانی انجرا گرفرت ( .)25انردازه
گیری غلوت فسفر عصارههای گیاهی با روش مولیبردات وانرادات یرا
روش زرد ( )15و میررزان کلروفیررل  ،aکلروفیررل  ،bکلروفیررل کررل و
کارتنوئید در برگها با استفاده از روش بارن ( )6اندازهگیری شد .بره
منوور استخراج کلروفیل و کارتنوئید ابتدا  0/5گرر بررگ ترر از هرر
تکرار تروزین و برا  10میلریلیترر دی متیرل سولفوکسرید )(DMSO
مخلو شد .پ از قرار دادن نمونهها در آون  80درجه سانتیگراد به
مدت سه ساعت ،از عصراره حاصرل  1میلریلیترر برداشرته شرد و برا
1- Coated

اثر اسید هیومیک بر فراهمی كود فسفر و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه كلزا

 DMSOبه حجم  5میلیلیترر رسرانده شرد .از  DMSOخرالص بره
عنوان شاهد استفاده شد .نمونهها توسرط دسرتگاه اسرپکتروفتومتر در
طول موجهای  510 ،480 ،663 ،645نانومتر قرائت شدند و با استفاده
از فرمولهای زیر کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کرل و کارتنوئیرد محاسربه
گردید .در این روابط A ،بیانگر جذب طول موج بر حسرب نرانومترV ،
حجم نهایی کلروفیل در استون و  Wوزن تر بافت برحسب گرر مری
باشد:
= غلوت کلروفیلa
12.7(663A) - 2.69(645A) * V/ W* 1000
()1
= غلوت کلروفیلb
22.9(645A) - 4.68(663A) * V/ W *1000
()2

درصد معنیدار بود لکن اثر متقابل سهگانره اسرید هیومیرک ،فسرفر و
کاربرد روشهای آن بر وزن خشک اندا هرای هروایی معنریدار نشرد
(جدول  .)3نتای مقایسه میانگینهای اثرات متقابرل سرطوح مختلرف
اسید هیومیرک و سرطوح فسرفر و روش کراربرد آنهرا نشران داد کره
بیشترین وزن تر و خشک اندا هرای هروایی بره ترتیرب برا میرانگین
 80/49و  14/18گر در گیاه مربو به تیمار یک گرر برر کیلروگر
اسید هیومیک و غلوت  100میلیگرر برکیلروگر فسرفر برهصرورت
مصرف همراه با آب آبیاری بود (جدول  .)4فراطمی و همکراران ()17
گزارش کردند که کاربرد اسید هیومیک باعث افرزایش معنریدار وزن
خشک و تر برگ ریحان شد .اسیدهیومیک با حف بافرت فتوسرنتزی،
وزن خشک گیاه را افزایش مریدهرد ( .)50طرالبی و همکراران ()49
گزارش کردند که غلوتهای مختلف اسید هیومیک ترأثیر مثبتری در
افزایش وزن تر و خشک برگ و قطر ساقه گل رز مینیاتور رقم هفرت
رنگ داشت .همچنین بوهمه و همکاران ( )8بیران کردنرد کره اسرید
هیومیک در شرایط گلخانهای و مزرعهای باعرث بهبرود رشرد گیراه از
طریق افزایش طول ریشه و افزایش وزن تر و خشک ،سراقه و ریشره
شد .رستمی و شکوهیان ( )42در بررسی اثرات متقابل اسید هیومیرک
و ازت مشاهده کردند کره بیشرترین وزن ترر بخرشهرای هروایی برا
میانگین  77/7گر در بوته در سرطح ازت  100کیلروگر در هکترار و
کاربرد خاکی  2کیلوگر در هکتار اسید هیومیک بدست آمد.
همچنین فرجامی و نبوی کالت ( )16در بررسری اثررات متقابرل
اسید هیومیک و فسفر نشران دادنرد کره بیشرترین وزن خشرک گرل
همیشه بهار در سطح  10کیلوگر اسرید هیومیرک و  60کیلروگر در
هکتار فسفر بدست آمد .با توجه به نتای بهدست آمده به احتمال زیراد
اسید هیومیک از طریق کمک به فرآینرد ریشرهزایری در گیراه باعرث
افزایش جذب عناصری مانند نیتروژن و فسفر گردیده که با توجره بره
نقش مهم این دو عنصر در ساخت کلروفیل و پروتئینهای دخیرل در
فتوسنتز ،افزایش جذب آنها منجر به افزایش فتوسنتز و بره دنبرال آن
افزایش تولید ماده خشک و وزن خشک اندا هوایی شده است.

= غلوت کلروفیلکل
()3

20.9 (645A) - 8.02(663A) * V/ W* 1000

= غلوت کارتنوئید
7.6 (480A) – 1.49(510A) * V/ W* 1000

()4
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پ از برداشت گیاهان ،بالفاصله خاک گلدانها هوا خشرک و از
الک  2میلیمتری عبور داده شد .سپ مقدار فسفر خاک توسرط بری
کربنات آمونیو  -دی تی پی ای ( )45و بی کربنات سدیم ( )36تعیین
شد .تجزیه نتای آماری دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرر -
افزار  SAS 9.0انجا و برای مقایسه میانگینهرا از آزمرون ( LSDدر
سطح احتمال  5درصد) استفاده شد.

نتایج و بحث
نتای تجزیه واریان اثر سطوح اسید هیومیرک ،سرطوح فسرفر و
روشهای کاربرد آنها بر وزن تر و خشک اندا هوایی و رنگدانههای
فتوسنتزی ( b ،aو کارتنوئید) گیاه کلزا در جدول  3ارائره شرده اسرت.
مطابق جدول تجزیه واریان  ،اثرات اصلی تیمارهای مرورد بررسری و
اثرات متقابل آنها بر وزن تر و خشک اندا های هوایی در سرطح یرک

جدول  -1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Some soil physical and chemical characteristics used in the experiment

بافت خاك

رس

شن

سیلت

Soil
texture

Clay
)(%

Sand
)(%

Silt
)(%

14.47

18.3

67.25

کربن
آلی

pH

هدایت

ظرفیت تبادلی

الکتریکی

کاتیونی

()dS/m

CEC
)(cmol+/kg

0.92

9.86

OC
)(%

EC

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

)K (mg/kg

)P (mg/kg

)N (%

سیلتی لو
Silty
loam

0.95

7.83

448.87

جدول  -2خصوصیات اسید هیومیک مورد استفاده در پژوهش
Table 2- Characteristics of humic acid used in the research

نام تجاری

اکسید پتاسیم

اسید فولیک

اسید هیومیک

Trade name

K 2O

Fluvic acid

Humic acid

هومیک 95-

%5

%15

%80

Humax-95WSG

6.46

0.0045
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر سطوح اسید هیومیک ،سطوح فسفر و روشهای کاربرد آنها بر وزن تر و خشک اندام هوایی و رنگدانههای
فتوسنتزی گیاه کلزا
Table 3- Analysis of variance of the effect of humic acid levels, p levels and methods of their application on wet and dry above
ground yield and photosynthetic pigments of canola

کارتنوئید

کلروفیل کل

Carotenoid

Total
Chlorophyl
l

میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییرات

Mean square

df

Source of variance

کلروفیل b
Chloroph
yll b

کلروفیل a
Chloroph
yll a

وزن خشک اندام
هوایی
Shoot dry weight

وزن تر اندام
هوایی
Shoot fresh
weight

روش مصرف

2

**0.008

**1.24

**0.03

**0.88

**5.41

**247.53

**0.79

**12.25

**0.54

**7.79

**115.36

**3753.20

2

**0.50

**8.78

**0.50

**5.14

**52.10

**1600.55

4

**0.0004

**0.29

**0.015

**0.17

**1.71

**41.97

4

**0.002

**0.22

**0.005

**0.17

**0.82

**40.29

4

Application method× P levels

**0.06

**0.25

**0.029

**0.13

**2.94

**127.04

4

سطوح اسید هیومیک*سطوح فسفر

**0.002

**0.06

**0.01

**0.03

0.23ns

**10.38

8

0.00004

0.009

0.001

0.007

0.22

1.10

0.76

2.33

3.82

2.62

5.21

2.17

Application method

سطوح اسید هیومیک
HA levels

سطوح فسفر
P levels

روش مصرف *سطوح اسید هیومیک
Application method × HA
levels

روش مصرف* سطوح فسفر

HA levels × P levels

اثرات متقابل سهجانبه
Interaction tripartite

اشتباه آزمایشی
Error

ضریب تغییرات(درصد)
)C.V (%

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پن درصد میباشد.
ns, * and **: non-significant, significant at significance levels of 5% and 1% , respectively.

اثر سطوح اسید هیومیک ،سطوح فسفر و روشهای کاربرد آنهرا
بر انواع کلروفیل ( b ،aو کل) و کارتنوئید در سطح یک درصرد معنری
دار بود (جدول  .)3نتای مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه دادههرا
نشان داد که بیشترین مقادیر کلروفیل  aو  bبره ترتیرب برا میرانگین
 4/47و  1/20میلیگر در گر وزن ترر بررگ در تیمرار کرودی 100
میلیگر بر کیلوگر فسفر و سطح  1گر بر کیلوگر مصررف همرراه
با آب آبیاری اسید هیومیک بدست آمرد هرر چنرد کره برا تیمرار 100
میلیگر بر کیلوگر فسفر و سطح  0/5گر بر کیلوگر مصرف همراه
با آب آبیاری اسید هیومیک و تیمار  100میلیگر بر کیلوگر فسفر و
سطح  1گر بر کیلوگر مصرف فسرفر پوشرشدار و اسرید هیومیرک
اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)4کلروفیل رنگدانه اصرلی جرذب
نور و فتوسنتز است .موادی نویر فسفر ،نیترروژن ،پتاسریم و آهرن در
تشکیل کلروفیل استفاده میشوند که مصرف اسید هیومیرک موجرب
فراهمی بیشتر این عناصر برای گیاه میگردد ( .)28اسید هیومیرک از
طریق قدرت کیلیتکنندگی عناصر غذایی و با کاهش تبخیر و تعرق
و در نتیجه قرار دادن آب و مواد غذایی بیشتر و مناسربترر در اختیرار

گیاه میتواند ساخت رنگدانهها را افزایش دهد و انتقال مواد فتوسنتزی
را در گیاه راحتتر کند ( .)35ابوعلی و مادی ( )1گزارش کردند کره در
اثر کاربرد اسید هیومیک در گیاه گند کلروفیل  33 aتا  38/6درصرد
و کلروفیل  10/53 bتا  27/8درصد افزایش یافت .کودهای شیمیایی
برای رشد سریع گیاه بدلیل حاللیت مواد غذایی و جذب سریع آنهرا و
عد نیاز به تجزیه ارگانیسمی در کشاورزی مورد نیاز بوده و در تلفیرق
با کودهای آلی مانند اسید هیومیک کارایی و اثرات بیشرتری خواهنرد
داشت .همانگونه که از نتای مشخص است برا افرزایش فسرفر مقردار
کلروفیل  aو  bدر گیاه کلرزا افرزایش یافرت از طررف دیگرر کراربرد
اسیدهیومیک توانست از طریق جلوگیری از تثبیرت فسرفر و فراهمری
عناصر غذایی مقدار این رنگدانهها را افزایش دهد.
همچنین نتای مقایسه میانگینهای اثرات متقابرل نحروه کراربرد
سطوح مختلف اسید هیومیک در تیمارهای مختلف فسفر نشان داد که
بیشترین کلروفیل کل با میانگین  5/67میلیگر در گر وزن تر برگ
مربو به تیمار  1گر بر کیلوگر اسید هیومیک و غلوت  100میلری
گر برکیلوگر فسفر بهصورت مصرف همراه با آب آبیاری بود.

اثر اسید هیومیک بر فراهمی كود فسفر و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه كلزا
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جدول  -4مقایسه میانگینهای اثرات متقابل سطوح اسید هیومیک ،سطوح فسفر و روشهای کاربرد آنها بر وزن تر و خشک اندام هوایی و
رنگدانههای فتوسنتزی کلزا
Table 4- Compare of means for interactions of humic acid levels, p levels and methods of their application on wet and dry
above ground yield and photosynthetic pigments of canola

کارتنوئید

کلروفیل کل

0

0.5

1

0.5

1

0

0.5

1

در هر ستون برای هر تیمار ،حروف مشابه نمایانگر عد اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد است.
Within each column, data with different letters were significantly different at p < 0.05 .

هرچند با تیمار  0/5گر بر کیلوگر اسید هیومیک و غلوت 100
میلیگر برکیلوگر فسفر بهصورت همراه با آبیاری و تیمار  1گر برر
کیلوگر اسید هیومیک و غلورت  100میلریگرر برکیلروگر فسرفر
پوشررشدار از لحرراظ آمرراری اخررتالف معنرریدار نداشررت (جرردول .)4
همچنین بیشترین مقدار کارتنوئید نیز با میانگین  1/20میلریگرر در
گر وزن تر برگ مربو به تیمار  1گر بر کیلوگر اسید هیومیرک و
غلوت  100میلیگر بر کیلوگر فسفر بهصورت مصرف همراه با آب
آبیاری بود (جدول  .)4سلمان و ابوحسین ( )43نیرز بیران داشرتند کره
مواد هیومیکی در فرآیندهای بیولوژیکی گیاه ماننرد فتوسرنتز و مقردار
کلروفیل کل مؤثر هستند .البسریونی و همکراران ( )13دریافتنرد کره
محلولپاشی اسید هیومیک در لوبیا ( )Phaseolus vulgaris L.سبب
افزایش پروتئین و کلروفیل در گیاه از طریق افزایش سرعت و میرزان
جذب مواد غذایی شد .آل سعید و همکارن ( )14در بررسی اثرر اسرید
هیومیک با منبع مختلف فسفر بر عملکرد و رشد تربچه در خاکهرای

آهکی گزارش کردند که کاربرد اسید هیومیک همراه با منابع مختلرف
فسررفر ،محترروای رنگدانررههررای فتوسررنتزی (کلروفیررل  ab ،b ،aو
کارتنوئید) را افزایش داد .براالترین مقردار رنگدانرههرا از کراربرد 200
کیلوگر در هکتار سوپر بیو فسفات و میزان  0/1درصد اسید هومیرک
بهدست آمد .اسید هیومیک در واقع یک بهبود دهنده رشد و نمو گیراه
میباشد .این ترکیب میتواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیراه
بگذارد ،رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هیومیک تحریک
میشود ،ولی اثر آن روی ریشره برجسرته ترر اسرت ،حجرم ریشره را
افزایش داده و باعث اثربخشی سیستم ریشره مریگرردد .برا افرزایش
سیستم ریشهای جذب عناصر غذایی افزایش مییابد .در این پرژوهش
نیز مشخص شد اسید هیومیک در افزایش جذب فسفر ،افزایش مقادیر
رنگدانههای فتوسنتزی در گیاه کلزا مؤثر است.
نتای تجزیه واریان اثر سطوح اسید هیومیرک ،سرطوح فسرفر و
روشهای کاربرد آنها بر غلوت فسفر خاک و گیاه کلزا در جردول 5

Coated P with humic acid Use with irrigation water

0

مصرف خاکی

0.55r
0.68o
0.76l
0.75n
0.85i
0.96g
0.76mln
1.05e
1.19bc
0.59q
0.68o
0.80j
0.78k
0.89h
0.98f
0.76ml
1.18c
1.20a
0.63p
0.68o
0.75mn
0.78k
0.85i
0.96g
0.76l
1.11d
1.19ba

3.10n
3.36m
3.52l
3.40lm
4.05gf
4.56c
3.86ih
4.23ed
4.85b
2.93o
3.68jk
3.90gih
3.55lk
4.37d
4.92b
4.13ef
5.63a
5.67a
2.92o
3.54lk
3.78ji
3.43lm
4.24ed
4.81c
3.98gfh
4.93b
5.57a

0.63m
0.69kl
0.77ifhjg
0.66ml
0.80fe
0.90d
0.75ihjg
0.83e
1.11b
0.64m
0.74ikj
0.79ifheg
0.72kj
0.76ifhjg
0.95dc
0.79fheg
1.18a
1.20a
0.54n
0.74ihj
0.79fheg
0.64ml
0.73kj
0.92dc
0.79feg
0.97c
1.19a

5.43m
7.53j
7.47kj
7.91ij
9.30ef
9.75ed
9.60ed
11.54c
13.13b
5.72m
7.60j
8.41hig
7.97hij
9.35ef
10.26d
9.07efg
12.17c
14.18a
5.99lm
6.76lk
7.68ij
7.74ij
8.72hfg
9.73ed
8.14hij
10.31d
11.66c

0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100

Humic acid
levels

Soil application

2.47n
2.66m
2.75lm
2.74lm
3.25hg
3.66c
3.11hi
3.40fe
3.73c
2.29o
2.94jk
3.11hi
2.83lk
3.60dc
3.97b
3.33fg
4.45a
4.47a
2.37o
2.79lm
2.99ji
2.78lm
3.50de
3.68c
3.18h
3.96b
4.37a

Carotenoid
)(mg.g-1

Chlorophyll
)b (mg.g-1

Shoot dry weight
)(gr/plant

Shoot fresh
weight
)(gr/plant
30.69p
38.97n
42.08l
41.45l
47.20ih
51.95f
50.40g
61.30d
72.40b
29.95p
39.49mn
43.84k
44.70kj
52.01f
57.34e
48.02h
66.50c
80.49a
31.24p
34.02o
40.83ml
41.67l
45.67ij
49.94g
45.81ij
55.70e
52.97d

فسفر
p Levels

هیومیک

مصرف همراه با آب آبیاری

Chlorophyl
)l a (mg.g-1

Total
chlorophyll
)(mg.g-1

هوایی

هوایی

فسفر پوششدار با اسید هیومیک

کلروفیلb

کلروفیلa

وزن خشک اندام

وزن تر اندام

سطوح

سطوح اسید
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ارائه شده است .مطابق با نتای تجزیه واریان کراربرد سرطوح اسرید
هیومیک ،سطوح مختلف فسفر و اثرات متقابل آنها از لحراظ آمراری
( )p < 0/01بر غلوت فسفر اندا های هوایی در گیاه کلزا معنیدار شد
(جدول  .)5نتای مقایسه میانگین اثرات سه گانه نحوه کاربرد سرطوح
مختلف اسید هیومیرک در تیمارهرای مختلرف فسرفر نشران داد کره
بیشترین غلوت فسفر اندا هوایی با میانگین  0/30درصد مربرو بره
تیمار مصرف  1گر بر کیلوگر اسید هیومیک همراه با آب آبیاری برا
غلوت  100میلیگر برکیلوگر فسفر بود هر چند کره برا تیمرار 0/5
گر بر کیلوگر اسرید هیومیرک از لحراظ آمراری اخرتالف معنریدار
نداشت (جدول  .)6آسرنجو و همکراران ( )3اظهرار داشرتند کره اسرید
هیومیک بهدلیل دارا بودن وزن ملکولی باال ،سریع جذب برذر شرده و
باعث افزایش جذب عناصر غذایی مانند نیترروژن و فسرفر نسربت بره
تیمار شاهد شد .ژو ( )54گزارش کرد که اصرالحکننردههرای غنری از
کربن ) (Cخاک باعث افزایش قابلیت زیستی فراهمی فسفر میشوند.
افزودن اسید هیومیک به احتمال زیاد باعث بهبود قابلیرت دسترسری
فسفر خاک ( )39و حتی افزایش بازدهی فسفر قابل استفاده در خراک

های آهکی میشود ( .)12اسید هیومیک با وزن مولکولی باال ،مانع از
جذب فسفر به مواد معدنی خاک شده ( )2و باعرث فراهمری فسرفر در
خاک میشود ( .)18آل سعید و همکاران ( )14با بررسی کراربرد اسرید
هیومیک و منابع مختلف فسفر بر جذب عناصر غذایی تربچه گرزارش
کردند که کاربرد  200کیلوگر در هکتار سروپر بیرو فسرفات و سرطح
 0/1درصد اسید هیومیک بیشترین مقدار جذب فسفر را داشت .معموالً
استفاده از کودهای آلی ،جذب فسفر ،حداکثر ظرفیت برافری و انررژی
پیوندی را کاهش داده و غلوت فسفر را در محلول خاک افزایش می-
دهد در این پژوهش نیز به نور میرسد اسید هیومیک مرورد اسرتفاده
ظرفیت تثبیت فسفر را کاهش و جذب و حاللیت فسفر غیرمحلرول در
خاک را افزایش داده است.
نتای مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه دادهها نشران داد کره
بیشترین مقادیر غلوت فسفر خاک بره روش اولسرن و سرلطانپرور و
شواب به ترتیب با میانگین  41/16و  5/24میلیگر در کیلوگر خاک
در تیمار کودی  100میلیگر بر کیلوگر فسرفر و سرطح  1گرر برر
کیلوگر مصرف خاکی اسید هیومیک بدست آمد (جدول .)6

جدول  -5تجزیه واریانس اثر سطوح اسید هیومیک ،سطوح فسفر و روشهای کاربرد آنها بر غلظت فسفر در خاك و گیاه کلزا
Table 5- Analysis of variance of the effect of humic acid levels, p levels and methods of their application on P concentration in
soil and canola

میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییرات

df

Source of variance

Mean square

غلظت فسفر اندام
فسفر سلطانپور و شواب

فسفر اولسن

NH4HCO3 + DTPA

-

HCO3 0.5M

هوایی
P concentration in
shoots

**2.82

**134.85

**0.001

2

**31.71

**1462.01

**0.04

2

**10.76

**647.58

**0.02

4

**0.49

**16.52

**0.0001

4

*0.079

**13.09

**0.0001

4

**3.84

**253.38

**0.001

4

**0.093

**8.13

**0.00007

8

0.03

1.08

0.000001

7.54

6.41

0.48

روش مصرف
Application method

سطوح اسیدهیومیک
HA levels

سطوح فسفر
P levels

روش مصرف *سطوح اسیدهیومیک
Application method × HA
levels

روش مصرف* سطوح فسفر
Application method × P
levels

سطوح اسید هیومیک*سطوح فسفر
HA levels × P levels

اثرات متقابل سهجانبه
Interaction tripartite

اشتباه آزمایشی
Error

ضریب تغییرات(درصد)

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پن درصد میباشد.
ns, * and **: non-significant, significant at significance levels of 5% and 1% , respectively.

)C.V (%
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زمانی که میزان فسفر در خاک زیراد باشرد ،فسرفر مریتوانرد بره
شکلهای پایدارتر خود مثل آپاتیت تبردیل شرود و در نهایرت میرزان
آپاتیت در خاک افزایش یابد .محققین گرزارش دادنرد کره مراده آلری
تشکیل آپاتیت را به میزان  10درصرد کراهش داده و حتری قرادر بره
جداسازی فسفر از بلورهای تازه تشکیل شده آپاتیرت مریباشرد (.)46
مواد آلی و اسید هیومیک حاصل از تجزیه آنها در خاکهرای آهکری،
سطوح کربنات کلسیم را اشغال و از رسوب فسفر به صورت هیدوکسی
آپاتیت جلوگیری میکند ( .)23والن و چانگ ( )53گزارش کردنرد کره
استفاده دراز مدت از مواد آلی باعرث نگهرداری فسرفر برا پیونرد کرم
انرژیتر شده و قابلیت فراهمی آن را در خاک افزایش میدهد.
کالسن و همکاران ( )11چند ساز و کار بررای کراهش فسرفر در
خاکها با ماده آلی زیاد ارائه کردند  )1ملکولهای هیومیک به سرطح
رسها و ذرات اکسیدهای هیدراته فلزات چسپیده و روی مکرانهرای
تثبیت کننده فسفر را میپوشانند )2.اسیدهای آلی تولید شده به وسیله
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رشد گیاهان و تجزیه میکروبی برای جذب شدن روی سطوح رسها و
هیدروکسیدها با فسفات رقابت میکنند )3 .اسیدهای آلری برا آهرن و
آلومینیم کمپلک های پایدار به نا کیلیت تشکیل میدهند و مانع از
واکنش این فلزات با یون فسفر محلول خاک میشوند  )4با زیاد شدن
ماده آلی خاک ممکن است میزان معدنی شدن فسرفر آلری هرم زیراد
شود .سپهر و زبردست ( )44گزارش کردند که مصرف مواد هیرومیکی
و کودهای فسفاته از طریق رقابت بر سر مکانهای جذب و درنتیجره
کاهش تثبیت فسفر در خاک ،میتواند گامی مهم در کراهش مصررف
کودهای فسفر در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی باشد .از آنجا که
اسید هیومیک منبعی با ارزش از عناصر غذایی پرمصرف و کممصررف
است ،هنگا کاربرد همزمان برا کودهرای شریمیایی تعرادل تغذیرهای
مناسبی را برای گیاه فراهم میکنند و به جذب بیشتر عناصر غرذایی و
پاسخهای عملکردی مشخص در گیاه منجر میشوند.

جدول  -6مقایسه میانگینهای اثرات متقابل سطوح اسید هیومیک  ،سطوح فسفر و روشهای کاربرد آنها بر غلظت فسفر در خاك و گیاه کلزا
Table 6- Compare of means for interactions of humic acid levels, P levels and methods of their application on P
concentration in soil and canola

فسفر اولسن

فسفر سلطانپور و شواب
)NH4HCO3 + DTPA(mg.kg-1

0.5

1

0.5

1

0

0.5

در هر ستون برای هر تیمار ،حروف مشابه نمایانگر عد اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد است.
Within each column, data with different letters were significantly different at p < 0.05.

1

Coated P with humic acid Use with irrigation water

0

مصرف خاکی

0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100
0
50
100

0

Soil application

0.16w
0.18t
0.20p
0.19r
0.22k
0.25h
0.22m
0.27e
0.28c
0.17v
0.19s
0.21n
0.20q
0.23i
0.26f
0.22lk
0.30a
0.30a
0.17u
0.19s
0.20o
0.20o
23j
0.25g
0.22l
0.27d
0.29b

P Levels

Humic acid
levels

مصرف همراه با آب آبیاری

8.48mn
11.24jik
12.03i
14.64g
18.98f
20f
14.09hg
26.24d
41.16a
7.69n
8.88mln
9.59mlk
10.22jlk
11.01jik
12.59hi
12.11i
24.74ed
29.87c
8.88mln
9.74mlk
11.01jik
11.72ji
15.35g
18.51f
12.59hi
23.64e
33.58b

HCO3

concentration in shoots
)(%

سطوح فسفر

هیومیک

فسفر پوششدار با اسید هیومیک

1.10no
1.27mno
1.39ml
1.78k
2.19gh
2.37gf
2.09gih
4.21dc
5.24a
1.01o
1.24mno
1.34mn
1.41ml
1.81jk
2.07jih
1.63lk
3e
3.98d
1.24mno
1.78k
1.83jik
2.07jih
2.35gfh
2.62f
2.16gh
4.29c
4.76b

)0.5M(mg.kg-1

-

غلظت فسفر اندام هوایی P

سطوح اسید
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همبستگی ساده بین تیمارهای آزمایش

همبستگی برین فسرفر اسرتخراج شرده توسرط عصرارهگیرهرای
شیمیایی با خصوصیات فیزیولوژیک و مقادیر غلوت فسفر در خراک و
گیاه در جدول  7آورده شده است .بررسی نتای حاکی از آن است کره
بین فسفر عصارهگیری شده به روش اولسن با فسفر عصارهگیری شده
به روش سلطانپور و شواب همبسرتگی براالیی ( )r =0/95در سرطح
آماری یک درصد وجود داشرت (جردول  .)7کرامپراز و واتسرون ()26
گزارش کردند که مکانیسم استخراج فسفر با روشهای اولسن ،کرول
ول و سلطانپور و شواب مشابه است یعنی آنیون بیکربنات با کلسریم
موجود در خاک ترکیب شده و در نتیجه ضمن کاهش فعالیت کلسریم
باعث آزاد شدن فسفر متصل به کلسیم میگردد .آنان همچنرین بیران
داشتند که علت اصلی کمتر بودن مقدار فسفر عصرارهگیرری شرده برا
روش سلطانپور و شواب احتماالً ناشی از کم بودن زمان عصارهگیری
میباشد .بررسی نتای مولینا و همکاران ( )33نشان داد که مقدار فسفر
استخراجی در خاکهای قلیرایی و اسریدی توسرط روش بریکربنرات
آمونیو -دی تی پی ای با فسفر استخراجی به روش اولسن همبسرتگی
( )r =0/747در سطح آماری پن درصد داشت .همچنرین مقصرودی و
همکاران ( )31در بررسی  25خاک مورد مطالعه در اسرتان آذربایجران
شرقی گزارش کردند کره همبسرتگی براالیی ( )r =0/97برین فسرفر
استخراج شده با روش اولسن و روش چند عنصری سلطانپور و شواب
وجود داشت .بین مقدار فسفر عصارهگیرری شرده برا بریکربنرات 0/5
موالر و غلوت فسفر انردا هروایی گیراه کلرزا ( )r=0/84همبسرتگی
معنیداری در سطح پن درصد دیده شد .همچنین بین مقردار فسرفر
عصارهگیری شده با روش بیکربنات آمونیو -دی تی پی ای با غلوت
فسفر نیز همبستگی براال ( )r=0/85و معنریداری مشراهده شرد کره
نشاندهنده این امر است که این دو عصارهگیرر سراز و کرار مشرابهی
برای اندازهگیری فسفر دارند (جدول  .)7نتای البستوار و سرلطانپرور
( )29حاکی از وجود همبستگی ( )r=0/52بین فسفر جذب شده توسط
یونجه و فسفر عصارهگیری شرده توسرط سرلطانپرور و شرواب برود.
ملکوتی و همایی ( )32به طور کلی تأثیر ماده آلی برر افرزایش جرذب
فسفر را به تولید  CO2در اثر تجزیه این مواد ،تشرکیل ترکیبرات آلری
فسفر ،تماس فسفر با سطوح ذرات اکسیدهای آهن و آلومینیم ،رس و
کربنات کلسیم و در نتیجه کاهش تثبیرت آن مریداننرد .حرالجنیرا و
همکاران ( )19گزارش کردند که ماده آلی و اسیدهای آلری حاصرل از
تجزیه آن ،سطوح کربنات کلسریم را اشرغال کررده و فراینرد تشرکیل
رسوب فسفاتهای کلسیم نامحلول و کم محلول را کند مریکنرد در
نتیجه مواد آلی موجب افزایش فراهمی فسفر در خاکهای آهکی مری
شوند .بین وزن تر و خشک اندا های هوایی ،انرواع کلروفیرل ( b ،aو
 )abو کارتنوئید با مقادیر فسفر استخراج شده توسط روشهای اولسن
و سلطانپور و شواب همبستگی باال و معنیداری در سطح پن درصرد
وجود داشت (جدول  .)7کریمی و همکاران ( )27نیز گزارش کردند که

فسفر عصارهگیری شده با روشهای اولسن ،بی کربنات آمونیرو -دی
تی پی ای همبستگی معنریداری برا شراخصهرای (عملکررد نسربی،
غلورت و جرذب فسرفر) گیراه بررن دارد .پگلیراری و همکراران ()38
گزارش کردند که فسفر استخراج شده با روش اولسن شاخص مناسبی
از فسفر قابل استفاده ذرت است و از همبستگی براالیی ( )r=0/89برا
جذب فسفر در ذرت ) (Zea mays L.برخوردار است .آزمون شیمیایی
اولسن در خاکهای آهکری بررآوردی واقرع بینانرهترر از فسرفر قابرل
دسترس گیاه دارد از طرف دیگر ،امروزه به دلیل افزایش تقاضا بررای
آزمون شیمیایی خاک و همچنرین صررفه جرویی در وقرت و هزینره،
استفاده از عصارهگیرهای چند منووره مانند روش بریکربنات آمونیرو
دی تی پی ای رواج یافته است .در این پژوهش نیز مشخص شد هرر
دو روش عصارهگیرری فسرفر برا خصوصریات فیزیولوژیرک و مقرادیر
غلوت فسفر در خاک و گیاه همبستگی باال و معنیداری دارد .بنابراین
میتوان از هر دو روش عصارهگیری بسته به شررایط آزمرایش بررای
ارزیابی فسفر قابل استفاده کلزا در خاکهای آهکی استفاده کرد.

نتیجهگیری
قابلیت جذب فسفر ،تابع عوامل بسیاری است .در خاکهای آهکی
به علت وجود کلسیم با فعالیت زیاد با اضرافه شردن کودهرای فسرفر،
فسفاتهای کلسیم تشکیل میشود که با گذشت زمان نیز به فر های
نامحلول تبدیل میگردد .در دسترس بودن فسفات بررای جرذب گیراه
یک موضوع مهم کشاورزی ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشرک
با خاک آهکی است .فسفر یک ماده غذایی ضرروری گیراهی بروده و
سطح پایین فسفات میتواند تولید را محدود کنرد .مرواد هیومیرک در
تعامل با فسفر در خاک ،میتواند باعث کاهش تثبیت فسفر و افرزایش
فسفر در دسترس گیاهان شود .بر اساس نتای این پرژوهش ،مصررف
ترکیبی  100میلیگر بر کیلوگر فسفر و  1گر بر کیلوگر مصررف
همراه برا آب آبیراری اسرید هیومیرک بیشرترین افرزایش را در انرواع
کلروفیل ( b ،aو  ،)abکارتنوئید ،مقردار فسرفر در انردا هروایی کلرزا
(هایوال  )50داشت .بیشترین مقدار فسفر عصارهگیری شرده بره روش
اولسن با میانگین  41/16میلیگر بر کیلوگر و روش سرلطانپرور و
شواب با میانگین  5/24میلیگر بر کیلروگر مربرو بره تیمرار 100
میلیگر برکیلوگر فسفر و مصرف خاکی یک گر بر کیلوگر اسرید
هیومیک بود .همچنین همبستگی باال و معنیداری بین فسفر عصراره
گیری شده به روش اولسن و سرلطانپرور و شرواب برا صرفات مرورد
مطالعه مشاهده شد .بهنور میرسرد کره اسرتفاده از فسرفر همرراه برا
اسیدهیومیک ،بیشتر از کاربرد فسفر بهتنهایی ،میتواند باعث افرزایش
فسفر قابلدسترس در خاک و نیز غلوت فسفر گیراه شرود .در نهایرت
میتوان مصرف  100میلیگر بر کیلوگر فسفر همراه با  0/5گر بر
کیلوگر اسرید هیومیرک همرراه برا آب آبیراری را در شررایط مشرابه
پیشنهاد کرد لیکن با توجه به تغذیه گیاه و برای بررسی ایرن موضروع
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.گیاهان مختلف نیز مورد پژوهش قرار گیرد

بهصورتی که به واقعیت نزدیکتر باشد توصیه مریگرردد ترأثیر اسرید
هیومیک بر فراهمی فسفر در خاک آهکی در مقیاس مزرعهای و برای

 ضریب همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه-7 جدول
Table 7- Simple correlations coefficients between studied traits
1
2
3
5
6
1

فسفر اولسن

7

8

HCO3- 0.5M
0.955**

1

0.841**

0.856**

1

0.740**

0.752**

0.962**

1

0.838**

0.804**

0.929**

0.927**

1

کلروفیل کل

0.772**

0.773**

0.967**

0.996**

0.955**

1

Total chlorophyll
Carotenoid کارتنوئید

0.891**

0.896**

0.981**

0.928**

0.925**

0.939**

فسفر سلطان پور
NH4HCO3 + DTPA

فسفر اندا هوایی
% P shoots
a کلروفیل
Chlorophyll a
b کلروفیل
Chlorophyll b

1

. * و ** به ترتیب غیر معنیداری و معنیداری در سطح احتمال یک و پن درصد میباشد،ns
ns, * and **: non-significant, significant at significance levels of 5% and 1% , respectively.
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Introduction: One of the most important needs in the farm planning is the evaluation of different systems of
plant nutrition. By supplying the correct way of plant nutrition, one can preserve the environment and increase
the efficiency of agricultural inputs. Humic acid contains many nutrients that increase soil fertility, soil organic
matter content, and access to macro- and micro-nutrients by preventing the formation of insoluble salts and
chelating properties. Phosphorus and humic acid stimulate vegetative growth, improve reproductive growth, and
increase the quantitative and qualitative yield of plants. In this regard, the positive effects depend on the amount
and how they are applied. The present study was conducted with the aim of investigating the effects of different
levels of humic acid and phosphorus fertilizer on phosphorus availability and photosynthetic pigments (a, b and
carotenoids) in canola (cv. Hyola 50).
Methods and Materials: The soil used in this study was collected from 0-30 cm layer of a soil profile
passed through a 2-mm sieve after air-drying. The soil chemical and physical properties were then determined.
The pot experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with three replications.
Treatments include phosphorous fertilizer as super phosphate in three levels (0, 50 and 100 mg/kg) and humic
acid in three levels (0. 0.5 and 1 gr/kg soil), phosphorous and humic acid application ways. Humic acid and
phosphorous treatments were mixed in various forms including simultaneous mixing of humic acid and
phosphorous fertilizer in the soil matrix, application of humic acid and phosphorous via irrigation water and
coting of phosphorous fertilizer via solid humic acid before soil application. Then 10 canola seeds were planted
in each pot at 2-cm depth which were declined to 4 plants in each pot after emerging and greening phases. At the
end of the growth period (158 days), the plants were harvested. Determination of phosphorus concentrations of
plant extracts by molybdenum vanadate or yellow method and chlorophyll content (a, b and ab) and carotenoids
were measured precisely before harvesting using Barnes method. After harvesting the plants, the soil was
immediately air-dried and passed through a 2mm sieve. Then, the amount of phosphorus was determined by
sodium-DTPA and sodium bicarbonate. The statistical results of the data were analyzed using SAS software and
LSD test (at 5% level) was used for comparing the mean values.
Results and Discussion: The interactions of humic acid and phosphorus and its application methods were
significant for all measured traits at the 5% level. The results of the triple effects of humic acid levels and its
application at the presence of phosphorus treatments showed that the highest chlorophyll (a, b and ab) and
carotenoid content was obtained at 100 mg/kg phosphorus and 1 g/kg humic acid along with irrigation water.
The highest concentration of plant shoot phosphorus with an average of 0.30% was observed in 1 g/kg humic
acid with irrigation water at the level of 100 mg/kg phosphorus, although had no significant difference with 0.5
g/kg of humic acid with irrigation water. Maximum amount of P was extracted by Olsen method with the mean
of 16.14 mg/kg and Soltanpour and Schwab method with the mean of 5.24 mg/kg obtained in 100 mg/kg
phosphorus and 1 g/kg soil humic acid application. There was a significant correlation between the phosphorus
extracted by Olsen method and Soltanpour and Schwab method (r = 0.95), which was significantly correlated
with concentration of phosphorus (r = 0.84) and (r = 0.85) (P<0.05). There was also a significant correlation
between fresh and dry above-ground biomass, types of chlorophyll (a, b and ab) and carotenoids with
phosphorus extracted by Olsen and Soltanpour and Schwab methods at 5% significance level.
Conclusion: P adsorption capacity is a function of many factors. Application of phosphorous fertilizers in
calcareous soils, due to the presence of calcium with high activity, results in the formation of calcium
phosphates, which becomes insoluble, over time. Humic material in interaction with phosphorus in the soil can
reduce phosphorus stabilization and increase plant available phosphorus. The results of this study showed that
the use of phosphorus with humic acid, rather than the use of phosphorus alone, could increase the available
phosphorus in the soil and also the phosphorus concentration within the plant.
Keywords: Carotenoid, Chlorophyll, Fresh and Dry Weight, Shoots
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تأثیر آبیاري زیرزمینی با پساب شهري تصفیهشده بر عملکرد گیاه برنج
لیلی قربانی مینائی -1مهدي ذاکري نیا -*2عباس رضاییاصل -3حمیدرضا
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چکیده
با توجه به محدودیت منابع آب در کشور ،استفاده از شیوههاي نوین آبیاري برنج با مصرف کمتر آب امري بدیهی خواهد بود .یکی از راههاي افزاای
بهرهوري آب ،استفاده از روش آبیاري زیرزمینی است .همچنین براي مقابله با بحران آب میتوان از آبهاي نامتعارف و به عبارت دیگر آبهاي با کیفیت
نامطلوب استفاده نمود .به منظور بهبود کیفیت آب مصرفی در کشاورزي روشهاي مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از میدانهاي مغناطیسی
است .در پژوه حاضر اثر مغناطیسیشدن پساب تصفیه خانه شهري گرگان و آب معمولی به روش آبیاري زیرزمینی در پردیس کشاورزي دانشگاه علوم
کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بر صفاتی همچون عملکرد شلتوک ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،کارایی مصرف آب ،بهزرهوري فیایکزی آب و
بهرهوري اقتصادي آب مورد بررسی قرار گرفت .آزمای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در  3بلوک ،از اردیبهشت تا شهریور
ماه سال  1397انجام شد .تیمارهاي آزمای شامل فاکتور نوع آب آبیاري در دو سطح شامل آب معمولی ( )Cو پساب تصفیه شده شهري گرگان ()W
و فاکتور دوم شامل روش اصالح آب در دو سطح شامل مغناطیس ( )Mو عدم مغناطیس ( )Oبود .نتایج مقایسه میانگین فاکتور نوع آب نشان داد کزه
بین تیمار پساب و آب معمولی در پارامترهاي اندازهگیري تفاوت معنیداري مشاهده نشد .فاکتور روش اصالح آب نشان داد کزه تیمزار ریرمغنزاطیس در
پارامترهاي عملکرد شلتوک ،کارایی مصرف آب ،بهرهوري فیایکی آب و بهرهوري اقتصادي آب نسبت به تیمار مغناطیس معنیدار بود اما در پارامترهاي
عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اثر معنی دار مشاهده نشد .همچنین مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع آب و روش اصالح بر همه پارامترهاي اندازه
گیري شده حاکی از برتري پساب ریرمغناطیس نسبت به بقیه تیمارها درسطح  5درصد بود .براساس نتایج این تحقیق میتوان گفت که کشت بزرنج از
نظر آبیاري نیازي به ایجاد یک الیه ایستابی در سطح خاک ندارد و همچنین استفاده از پساب تصفیهخانه شهري گرگان به عنوان آب آبیاري ،عالوه بر
امکان کاه برداشت از منابع آبی با کیفیت باال ،هاینههاي مصرف کود (شیمیایی و آلی) در تولید محصول را نیا کاه داد.
واژههای کلیدی :آبیاري زیرزمینی ،پساب تصفیه شده شهري ،پساب مغناطیس ،زهکشی کنترل شده ،عملکرد برنج
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کشاورزي به عنوان یکی از بخ هاي حیاتی کشور نقز بسزیار
حساسی در برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعی دارد .در این میزان
کشت برنج در جایگاه خود داراي ارزش و اهمیت ویژهاي بوده و بعد از
گندم رذاي اصلی مردم جهان را تشکیل میدهزد ( 40 ،34 ،12و .)41
آب یکی از منابعی است که در تولید محصوالت کشاورزي نق مهمی
را ایفا میکند و چنانچه به صورت صحیح مدیریت نشزود محزدودیت
 1و  -2بهترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشزگاه
علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
)Email: mzakerinia@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار گروه مکانیک بیوسیسزت ،،دانشزگاه علزوم کشزاورزي و منزابع طبیعزی
گرگان ،گرگان ،ایران
 -4دانشجوي دکتري اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحزد علزوم و تحقیقزات
تهران ،تهران ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.79542

زیادي را در مصرف آب شرب و کشزاورزي بوجزود مزیآورد .یکزی از
روشهاي مدیریتی که بزه طزور متزداول در منزاطق مرطزوب و نیمزه
مرطوب به کار گرفته میشود کنترل سطح ایستابی در زیر عمق توسعۀ
ریشه است که به صورت روشهاي زهکشی کنترل شزده یزا آبیزاري
زیرزمینی در زمینهاي کشاورزي اعمال مزیشزود .در روش زهکشزی
کنترل شده با افاای رقوم ارتفاعی خروجی زهک ها از خزرو زهآب
ها جلوگیري و اجازه داده میشود که سطح آب در خاک باالتر آید و در
زمان بیشتري در منطقۀ توسعۀ ریشه باقی بماند .در آبیاري زیرزمینی،
جریان ورود و خرو آب در زمین معکوس میشود .به این مفهوم کزه
آبیاري از طریق لولههاي زهک وارد زمین میشود و بزا ایجزاد یزک
سطح ایستابی معلق ک ،عمق ،آب در اختیار گیاه قرار میگیرد .این دو
روش در مناطق مرطوب و نیمهمرطوب از سالها پی گرفته شزده و
گسترش یافته است و داراي ماایاي زیادي از جمله کاه زهآبهاي
خروجی ،کاه تلفات کودهزاي شزیمیایی ،کزاه آلزودگی محزی
زیست  ،افاای تعرق ،افاای محصزول ،و ماایزاي دیگزر اسزت .در
مناطق خشک و نیمهخشک به علت تبخیر و تعرق زیاد ،وجزود سزطح
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ایستابی ک ،عمق باعث صعود نمک به سطح خاک و افاای شزوري
در ناحیۀ ریشه میشود .در نتیجزه ،زهکشزی کنتزرل شزده و آبیزاري
زیرزمینی در این مناطق باید بزا مزدیریت خاصزی اعمزال شزود (.)18
امیري ( )6با بررسی مدیریت آبیاري برنج در استان گزیالن روي رقز،
هاشمی ،مقدار بهرهوري آب بر اسزاس میزاان آبیزاري را در محزدوده
0/29-0/92کیلوگرم دانه بر متزر مکعزب آبیزاري محاسزبه نمزود .در
مدیریتهاي جدید ،شیوههاي مختلف آبیاري متناسب بزا فیایولزوژي
گیاه در جهت افاای محصول ،کاه مصرف آب ،باال بردن راندمان
آبیاري و جلوگیري از ماندابی شدن اراضی شالیکاري اعمال مزیشزود.
تن آبی ناشی از آبیاري ریر ررقابی ضمن تأثیر بر میاان آب مصرفی
یا جلوگیري از انتقال نمکها و مواد رذایی به گیاه و کاه فتوسزنتا
باعث کاه تعداد پنجه ،سطح برگ ،تجمع ماده خشک ،تعداد دانه پر
در خوشه ،وزن صد دانه و در نهایت عملکزرد مزیشزود ( 42 ،6و .)47
بومان و همکاران ( )11گاارش کردند برنج بیشترین مقدار مصرف آب
را در بین محصوالت کشاورزي دارا بوده و حدود  80درصد کل منزابع
آب شیرین مصرفی آسیا را شامل میشود .اسزدي و محمزدیان ( )7و
هادیان و قرباننژاد ( )22گاارش نمودند که کمتر از  5درصد از کل آب
مورد نیاز گیاه برنج که عمدتاً توسز ریشزه جزذب مزیشزود صزرف
تشکیل اندامهاي گیاهی شده و  95درصد باقیمانده از طریق تبخیزر و
تعرق از دسترس گیاه خار میشود .کمبود آب در سالهاي اخیزر بزه
عنوان یک بحران مطرح گردیده و تولید برنج را در کشور دچار چال
نموده است ،بنابراین براي رفع مشکل کنزونی ،چزارهاي جزا افزاای
بهرهوري و همچنین استفاده بهینه از آب با کیفیت پائین وجزود نزدارد.
فاضالب به دلیل دارا بودن موادآلی و عناصر رذایی مزورد نیزاز بزراي
رشد گیاه و نیا موادآلی مورد نیاز براي حاصلخیاي و بهرهوري خزاک
مخصوصاً در مناطق خشک میتواند پس از انجام تصفیههاي الزم ،در
عملیات آبیاري گیاهان مورد اسزتفاده قزرار گیزرد ( 39 ،38 ،27و .)45
بنابراین استفاده مجدد از پساب فاضالبهاي تصفیه شده ،میتواند بزه
عنوان یک منبزع آب جدیزد ،جبزران کننزده کسزري منزابع آب قابزل
دسترس بخ کشاورزي محسوب شود و نیا از اثرات سوء تخلیه بزی
رویه فاضالب به محی زیست و خسارات وارده به آن ،جلزوگیري بزه
عمل آورد ( 53 ،46 ،27و  .)54در نتیجه میتوان آبهاي بزا کیفیزت
باالتر (آب منابع تجدیدپذیر) را در مصارف با اهمیتتر مزورد اسزتفاده
قرار داد ( 27و  .)39یکی دیگر از راهکارهایی که در این راستا در سزال
هاي اخیر مورد استفاده قرار گرفته ،کاربرد آب مغناطیسی با عبور دادن
آب آبیاري از میدان مغناطیسی ثابت مزیباشزد ( 31و  .)36در نتیجزه
عبور آب از میدان مغناطیسی ،در اثر نیزروي القزایی ناشزی از میزدان،
خوشههاي مولکولهاي آب شکسته شده و بخ هزاي ریزر هز،نزام
مولکول آب در یک راستا قرار میگیرنزد و مولکزولهزاي آب آزاد مزی
شوند .این حالت سبب میشود که فضاي کمتري توسز مولکزولهزا
اشغال شود .در واقع میدان مغناطیسی روي خودِ مولکولهاي آب اثزر
میگذارد و آزادي و تحرک مولکولهاي آب را افاای میدهد .با عبور
آب از میدان مغناطیسی و شکسته شدن پیوند هیدروژنی و واندروالسی

بین مولکولهاي آب ،نیروي کش سطحی آب کاه مییابزد (.)43
در نتیجه سیالیت آب افاای یافته و خاصیت ترکنندگی آن بیشتر مزی
شود ( .)49بنابراین جذب آب مغناطیسی راحتتر صورت میگیرد و در
مقایسه با آب مغناطیس نشده ،گیاه به راحتزی مقزادیر بیشزتري از آب
مغناطیسی را جذب خواهد کرد .با افاای جذب آب توسز گیزاه مزی
توان انتظار داشت امالح بیشتري نیا در اختیار گیزاه قزرار گیزرد .لزذا
آبیاري با آب مغناطیسی سبب جذب راحتتر و بیشترِ آب از خاک شده
که به دنبال آن جذبِ مواد رذایی و امالح نیا از خاک بهتر و بی تزر
صورت خواهد گرفت که موجزب افزاای رشزد و در نهایزت موجزب
افاای عملکرد گیاه خواهد شد ( .)1با توجه به کمبزود منزابع آبزی و
نیاز فراوان کشت مرسوم محصول برنج ،به تحقیقی که بزا اسزتفاده از
منابع آبی نامتعارف اصالح شده و روش کاشت جایگاین روش ررقابی
( مانند آبیاري زیرزمینی) ضروري به نظر میرسد .بنزابراین هزدف از
این پژوه  ،بررسی امکان اجراي آبیاري زیرزمینی (زهکشی کنتزرل
شده) بر عملکرد برنج با آب مغناطیس شده پساب تصفیهخانه فاضالب
شهري گرگان میباشد.

مواد و روشها
در این پژوه  ،آزمای به صزورت فاکتوریزل دو عزاملی شزامل
فاکتور نوع آب آبیاري در دو سطح شزامل آب معمزولی ( )Cو پسزاب
تصفیه شزده شزهري گرگزان ( )Wو فزاکتور روش اصزالح آب در دو
سطح شامل مغناطیس ( )Mو عزدم مغنزاطیس ( )Oدر قالزب طزرح
بلوکهاي کامل تصادفی در  3بلوک از اردیبهشت تا شهریور ماه سال
1397در دانشززگاه کشززاورزي و منززابع طبیعززی گرگززان بززا موقعیززت
جغرافیایی  54درجه و  23دقیقه عرض شرقی و  36درجه و  50دقیقه
عرض شمالی و ارتفاع  70متر از سطح دریا بر روي گیزاه بزرنج رقز،
طارم هاشمی بصورت الیسیمتري انجزام شزد .آب و هزواي گلسزتان
مدیترانهاي (نیمه مرطوب ،نیمهخشک و خشک) میباشد .ویژگیهزاي
فیایکی و شیمیایی خاک اندازهگیري و نتایج در جزدول  1ارائزه شزده
است .آب معمولی به عنوان شاهد و پساب از تصفیهخانه پساب شهري
گرگان تهیه گردید .تصفیهخانه فاضالب گرگزان بزا ررفیزت 30هزاار
مترمکعب در شبانهروز در سال  1382آراز و بهرهبزرداري آزمایشزی از
آن در اردیبهشت سال  1392صورت گرفته است .این تصزفیهخانزه در
قسمت شمال شهر گرگان قرار دارد و شامل تصزفیه مقزدماتی ،اولیزه،
ثانویه و ضدعفونی پساب میباشد .آنزالیا شزیمیایی آب و پسزاب نیزا
اندازه گیري و در جدول  2ارائه شد.
در این پژوه  ،به منظور مغنزاطیس نمزودن آبهزاي آبیزاري از
دستگاه مولد میدان مغناطیسی ،واقع در آزمایشگاه مکانیک بیوسیست،
دانشگاه علوم کشاورزي و منزابع طبیعزی گرگزان ،اسزتفاده شزد .ایزن
دستگاه از دو رشته سی ،پیچ تشکیل شده است که بزه دور دو هسزته
فلاي مجاا از ه( ،با تعداد دور  )3000پیچیده شده است.

تأثیر آبیاري زیرزمینی با پساب شهري تصفیهشده بر عملکرد گیاه برنج

887

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Physical and chemical properties of soil

پتاسیم

منیزیم

سدیم

کلسیم

اسیدیته

(میلیاکی واالن بر لیتر)
K

هدایت الکتریکی

شن

رس

سیلت

Ca
Mg
))meq/l

Na

pH

(دسیزیمنس بر متر)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

Ec
)(dS/m

Sand
()%

Silt
()%

Clay
()%

0.03

19

7.52

1.48

38

30

32

کالس بافت
Texture class

لوم رسی
8.4

1.61

Clay loam

جدول  -2خصوصیات شیمیایی آب و پساب
Table 2- Chemical properties of water and waste water

پتاسیم

منیزیم

کلسیم

سدیم

(میلیاکی واالن بر لیتر)
K

Ca

Mg

هدایت الکتریکی
اسیدیته

Na

pH

))meq/l

Ec

(دسیزیمنس بر
متر)

نوع آب
Water type

)(dS/m

آب معمولی

0.09

2.3

3.1

0.9

7

0.58

0.45

4.4

5.2

1.2

8.2

1.4

Waste water

0.07

2.1

2.95

0.8

7.2

0.57

آب معمولی مغناطیسی

0.38

4.2

4.98

1.1

8.3

1.35

حداکثر شزدت میزدان مغناطیسزی تولیزدي ،وزن و مسزاحت 1/2
تسال150 ،کیلوگرم و  80سانتیمتر مربع می باشد .با توجه به این که
میدان مغناطیسی از طریق ایجاد جریان الکتریسیته تولید میشود .لزذا
براي ایجاد این جریان ،از دستگاه منبع تغذیه اسزتفاده شزد کزه داراي
یک صفحه نمایشگر ،پیچهاي تنطی ،کننده ولتاژ و آمپر و یک قسمت
الکتریسیته است که توس سی،هاي راب به دستگاه متصل میگردد و
حداکثر ولتاژ و آمپر تولیدي توس این دستگاه بزه ترتیزب  50ولزت و
 10آمپر میباشد( .بنابراین با عبور جریان الکتریکی از یک رشته سی،
پیچ به دور یک هسته فلاي ،شدت میدان مغناطیسی در شیار بزین دو
هسته فلاي متناسب با جریان ،جنس هسته و تعداد دور سزی ،پزیچ در
هستههاي فلاي ایجاد می شود) .الزم بزه ککزر اسزت میزاان شزدت
میدان مغناطیسی با اسزتفاده از دسزتگاه کزوچکی بزه نزام تسالسزنج
مشخص شد .براي این کار با حرکت دادن پیچهاي تنظی ،کننده ولتاژ
و آمپر ،میاان شدت میدان مغناطیسی به کمزک تسالسزنج کنتزرل و
شدت میدان مغناطیسی مدنظر به دست آمد .ابعاد الیسزیمتر بزا قطزر
دهانززه  30سززانتیمتززر و ارتفززاع  50سززانتیمتززر بززود .ابتززدا در بدنززه
الیسیمترها از یک طرف به اندازه یک سانتیمتر باالتر از کف ،روزنزه
اي ایجاد و واشر مناسبی در این روزنه تعبیه شد .سپس مقداري شزن
ریا به عنزوان فیلتزر ،بزر روي پارچزه تنظیزف قزرار داده شزد (جهزت

Common water

پساب

Magnetic common water

پساب مغناطیسی
Magnetic waste water

جداسازي شن از نمونه خاک) و به شلنگ تراز که با استفاده از پارچزه
تنظیف مسدود شده بود ،یک عدد رابز شزماره  16آبیزاري قطزرهاي
متصل گردید .سپس راب در تماس با شزن قزرار گرفزت و محتویزات
پارچه با سی ،راویا به شزلنگ بسزته شزد و در کزف الیسزیمتر جزاي
گرفت .در انتها ،طرف دیگر شلنگ نیا از واشر عبزور داده شزد .بزراي
جلوگیري از ایجزاد جریزان ترجیحزی ،جزداره داخلزی الیسزیمترها بزا
مقداري شن و چسب  PVCپوشانده شد .همچنین بزراي ثابزت نگزه
داشتن سطح آب ،از دو مخان (یکی به عنزوان تثبیزت کننزده سزطح
ایستابی و دیگري براي اندازهگیري میاان آب مصزرفی) اسزتفاده شزد.
روش کار بدین صورت است که لوله آبده با اسزتفاده از یزک لولزه بزه
مخان تثبیت سطح ایستابی متصل گردید .در مخزان تثبیزت ،سزطح
ایستابی با کمک شناوري که با منبع آب متصل است ،در سطح مزورد
نظر ثابت شد .بخشی از دو نزوع آب معمزولی و پسزاب بزا اسزتفاده از
دستگاه مولد میدان مغناطیسی  DCو با شزدت میزدان مغناطیسزی 1
تسال ،مغناطیسی شد .سپس به روش زیرزمینی ،آبیاري در ستونهزاي
خاک که گیاه برنج در آنها کشت شده است ،انجام گرفت به طوريکه
عمق سطح ایستابی ثابت شد و در  5سانتیمتري از سطح خاک برقرار
گردید (شکل .)1
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شکل  -1سیستم آبیاری زیرزمینی
Figure 1- Sub Irrigaation System

به منظور تثبیزت خزاک ،الیسزیمترها دو مرتبزه پزی از شزروع
آزمای  ،آبیاري شدند .سزپس نشزا در مرحلزه چهزار برگزی از خاانزه
مطمئن برنج تهیه شد که در هر الیسیمتر  9دسزته نشزاء بزه فاصزله
 10×10کشت گردید .براي استقرار کامل گیاه ،تیمارها به مزدت یزک
هفته با آب معمولی و به روش مرسزوم آبیزاري شزدند و از هفتزه دوم
تیمارها اعمال گردید .بافت خاک با روش هیدرومتري ،میاان پتاسی ،و
سدی ،بزا دسزتگاه فلزی،فتزومتر و میزاان کلسزی ،و منیزای ،بزه روش
تیتراسیون ،هدایتالکتریکی با دسزتگاه ECمتزر و اسزیدیته خزاک بزا
دستگاه pHمتر اندازهگیري شد.
در این پژوه نیاز آبی گیاهان کلیه تیمارها با یکدیگر برابر بوده
و با استفاده از نرمافاار  ،NETWATتاریخ شزروع و خاتمزه و زمزان
فصل رشد هر گیاه صورت گرفت و با استفاده از اطالعزات موجزود در
نشریه فائو  )5( 56طول مراحل چهارگانه فصل رشد و ضرایب گیاهی
سهگانه هر گیاه در هر منطقه استخرا شدند .ضریب گیاهی روزانه هر
گیاه محاسبه و میانگین آنها در ماههاي مختلف فصزل رشزد تعیزین
گردید .با محاسبه میانگین تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجزع از
روش پنمن -مانتیت ( )5بر اساس میانگین ماهانه دادههاي هواشناسی،
با استفاده از معادله زیر تبخیر -تعرق پتانسیل گیاه در هر ماه محاسزبه
گردید:
()1
تبخبر-تعرق پتانسیل گیزاه در هزر مزاه از
در معادله فوق
فصل رشد برحسب میلیمتر میباشد که برابر نیاز آبی گیاه در آن ماه
در نظر گرفته شد.

میانگین تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه گیاه

مرجع برحسزب میلزیمتزر در روز ،ضزریب گیزاهی و تعزداد
روزهاي ماه مورد نظر هستند .از دادههاي بارندگی در هر ماه سال و
در هر منطقه ،مقدار بزاران مزرثر از روش سزازمان حفارزت خزاک
آمریکا محاسبه شد ( )20و با ک ،کردن مقدار بارانمزرثر ماهانزه از
نیاز آبی ماهانه ،مقدار نیاز آبیاري هر مزاه از فصزل رشزد محاسزبه
گردید .در ماههایی که باران مرثر بیشتر از نیاز آبی بود ،مقدار نیزاز
آبیاري برابر صفر منظور شد و از رطوبت باقیمانده اضزافی در خزاک

که ممکن است به ماه بعد انتقال یابد ،صرفنظر گردیزد .بزا جمزع
کردن نیاز آبیاري کلیه ماههاي فصل رشد ،نیاز آبیاري گیاه در کزل

فصل رشد مشخص گردید.
صفات اندازهگیري شده در این پزژوه شزامل صزفات عملکزرد
شلتوک ،عملکرد بیولوژیک ،شزاخص برداشزت ،کزارایی مصزرف آب،
بهرهوري فیایکی آب و بهرهوري اقتصادي آب بود .برداشت محصول
از سطح یک الیسیمتر انجام شزده و پزس از تزوزین و تعیزین درصزد
رطوبت ،عملکردشلتوک براسزاس کیلزوگرم در هکتزار (رطوبزت )%14
محاسبه شد ( .)52عملکرد بیولوژیک در بوته به مجمزوع وزن خشزک
خوشه ،ساقه ،برگ در بوته گفته میشود .شاخص برداشت یکی دیگزر
از پارامترهاي مه ،در تحلیلهاي زراعی میباشد که به طور خالصه با
رابطه زیر بیان میشود.
()2
 :شاخصبرداشت ،بدون بعد بر حسب درصد بیان مزیشزود.
 :عملکرد اقتصادي (عملکردشلتوک) بر حسب کیلوگرم بر هکتار،
 :عملکرد بیولوژیک بر حسب کیلوگرم بر هکتزار .بزراي محاسزبه
کارایی مصرف آب آبیاري از معادله زیر استفاده شد.
()3
 :کززارایی مصززرف آب آبیززاري بززر حسززب کیلززوگرم بززر
:
مترمکعب : ،عملکرد محصول بر حسب کیلوگرم بزر هکتزار،
میاان آب مصرفی بر حسب متر مکعب بر هکتار میباشزد کزه شزامل
تبخیر از سطح خاک ،تعرق گیاه ،رواناب و زهکشی اسزت ( .)26سزاده
ترین روشی که در ماارع کشاورزان براي برآورد بهرهوري فیایکی آب
یک گیاه میتوان بکار برد ،اندازه گیزري سزه عامزل  -1عملکزرد -2
مقدار آب آبیاري و  -3مقدار بارش در طی فصل است.
()4
 :به ترتیزب
 :عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار،
:
مقدار عمق آب آبیاري و باران بر حسب متر مکعب در هکتار،
بهرهوري فیایکی آب بر حسب کیلوگرم در متر مکعب میباشد (.)26
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر نوع آب و اصالح آب بر بر روی عملکرد ،شاخصبرداشت ،کارایی مصرف آب و شاخصهای بهرهوری
Table 3- Variance analysis of effect water type and water correction on the yield, harvest index, water use efficiency and
Productivity Indicators

میانگین مربعات
Sum of squares

بهره وری

بهره وری

کارایی

شاخص

عملکرد

اقتصادی

فیزیکی

مصرف آب

برداشت

بیولوژیک

BPD

)WP (I+P

WUE

Harvest
index

Biological
yield

عملکرد شلتوک

درجه آزادی

منابع تغییرات

dF

Source of
variance

Yield of rough
rice

240488.1ns

0.006ns

0.006ns

14.66ns

12936873ns

276543.8ns

2

95944.08ns

0.002ns

0.002ns

48ns

11834574ns

1465803ns

1

**2126050

**0.049

**0.053

36.75ns

32455852ns

**7498683

1

188752.1ns

0.005ns

0.005ns

14.96ns

4621484ns

239701.3ns

1

148262.8

0.004

0.004

9.304

13388618

460242.5

6

بلوک
Block
نوع آب )(A
Water type
اصالح آب )(B
Water Correction
A×B

خطا
Error

 ** ،* ،nsبه ترتیب به مفهوم ریر معنیدار و معنیدار در سطح  5%و  1%میباشد.
ns , * and **: Nonsignificant and significant at %5 and %1 level of probability respectively.

پیشنهاد میشود بعد از محاسبه بهرهوري فیایکی آب ،بهزرهوري
اقتصادي آب نیا برآورد گردد .البته این مورد ه ،خیلی سزخت نیسزت.
در صورت کسر باال به جاي تولید ،سود خالص دریافتی (تفاوت ناشی از
درآمد محصول و هاینهها) جایگاین شود.
()4
 :درآمد خالص که از تفاوت هاینههاي انجام شده در طی فصل
و درآمد ناشی از تولید به دست مزی آیزد (تومزان) ،و  :بزه ترتیزب
:
مقدار عمق آب آبیاري و باران بر حسب متر مکعب در هکتزار،
بهرهوري اقتصادي آب بر حسب تومان بر متر مکعب مزیباشزد (.)26
بنابراین ،این شاخص نشان میدهد که با مصرف هر متر مکعزب آب،
چند ریال محصول به دست میآید .بزاالتر بزودن ایزن شزاخص نیزا
نشاندهنده بهرهوري اقتصادي بهتري است .در واقع این معیار نشزان
میدهد که هر واحد آبی که مصرف شزده ،در نهایزت و پزس از کسزر
هاینههاي عملیاتی چقدر ارزش ریالی ایجاد کرده است .بزا توجزه بزه
پولی بودن این معیار ،میتوان از آن براي مقایسه محصوالت مختلزف
نیا استفاده نمود و بنابراین از این جهت در تحلیلهزاي اقتصزادي بزر
معیار قبلی برتري دارد ( .)24تجایه آماري دادههزا بزا اسزتفاده از نزرم
افاار  SPSSانجام شد .همچنین مقایسزه میزانگینهزا بزا اسزتفاده از
آزمونهاي تیتست و دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث
عملکرد شلتوک

با توجه به جدول  3اثر متقابل دو فاکتور نوع آب و اصزالح آب و
همچنین اثر ساده فاکتور نوع آب در سطح پنج درصد معنیدار نشد اما
اثر ساده فاکتور اصالح آب در سطح یک درصد معنزیدار شزد .نتزایج

مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکزن در سزطح پزنج درصزد در
جدول  4و شکل  2نشان داد که بی ترین مقدار عملکرد شزلتوک در
تیمار پساب ریرمغناطیس به مقدار  6577کیلوگرم در هکتار و ک،ترین
مقدار عملکرد شلتوک در تیمار آب معمولی مغناطیس و تیمزار پسزاب
مغناطیس که به ترتیب به مقزدار  4297و  4713کیلزوگرم در هکتزار
میباشد که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  18درصد افزاای و  23و
 16درصد کاه عملکرد شلتوک نشان میدهد .جزدول  4نشزان داد
فاکتور نوع آب به تنهایی تاثیر معنیداري بزر عملکزرد شزلتوک گیزاه
برنج نداشت اما اثر فاکتور اصالح آب نشان داد که تیمار ریرمغناطیس
نسبت به تیمار مغنزاطیس افزاای  25درصزدي عملکزرد شزلتوک را
داشت .طی پژوهشی معلوم شد اسزتعمال پسزاب تصزفیهشزده باعزث
افاای معنیدار عملکرد گندم در مقایسه با آب چاه میشود ( .)35این
در حالی است که نتایج پژوهشی دیگر عدم تأثیر معنزیدار آبیزاري بزا
فاضالب بر عملکرد دانه گندم را نشان مزیدهزد ( .)16گزاارش شزده
است که تحت تأثیر میدان مغناطیسی اعمال شده بر روي بزذر و آب،
عملکرد بذر گیاهان مختلف کتزان ،گنزدم ،عزدس و نخود بزه ترتیزب
 26/9 ،33 ،10و  46/62درصد در مقایسه بزا تیمزار شزاهد افززاای
یافزت ( .)23هز،چنزین نتایج آزمای هاي آبیاري با آب مغناطیسی در
اورگان آمریکا بر روي  4ماارع یونجه نشان داد که عملکرد یونجه 65
درصد افاای یافزت ( .)8ماهشواري و گروال ( )28طزی پژوهشزی در
گلخانه ي دانشگاه وسترنسیتی استرالیا مشاهده کردند که مغنزاطیس
کردن آب شرب ،پساب تصزفیه شزده و آب شزور  1000ppmموجزب
افاای معنیداري عملکرد نخود برفی در مقایسه با تیمار شزاهد بزه
ترتیب به مقدار  5/9 ،7/8و  6درصد شد .در این تحقیق مشاهده شده
که استفاده از آب شور ( 1500ppmو  ،)3000پساب تصفیه شده و آب
شرب مغناطیسی براي آبیاري نخود اثر معنیداري بر عملکرد نداشت.
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شکل  -2مقایسه میانگین اثر نوع آب و اصالح آب بر عملکرد شلتوک
Figure 2- Comparison of the effect of water type and water correction on yield of rough rice

عملکرد بیولوژیک

با توجه به جدول تجایه واریانس  3اثر متقابل دو فاکتور نزوع آب
و اصالح آب و همچنین اثر ساده فاکتور نوع آب و اثزر سزاده فزاکتور
اصالح آب در سطح پنج درصد معنیدار نشد .نتایج مقایسزه میزانگین
جدول  4نشان داد که اثر متقابل دو فزاکتور نزوع آب و اصزالح آب و
همچنین اثر فاکتور نوع آب و فاکتور اصالح آب هر یزک بزه تنهزایی
تاثیر معنیداري بر عملکرد بیولوژیزک گیزاه بزرنج نداشزت .عملکزرد
بیولوژیک نشاندهندهي میاان کل ماده تجمع یافته در انزدام هزوایی
گیاه در زمان برداشت میباشد ( .)14یکی از دالیزل کزاه عملکزرد
بیولوژیک در تیمار پساب تصفیه شده را میتوان کوتاه شدن دوره رشد
رویشی و زایشی دانست ( .)50عملکرد زیست توده در تیمار آبیاري بزا
فاضالب در تمزام مراحزل رشزد در مقایسزه بزا شزاهد (آب معمزولی)
بیشترین مقدار بود ( .)4آبیزاري بزا فاضزالب باعزث افزاای معنزادار
عملکرد بیولوژیکی بزرنج در مقایسزه بزا شزاهد بزود ( .)51هز،چنزین
اعمزال میزدان مغناطیسی بر روي آب آبیاري منجزر بزه تغییزر معنزی
داري بر روي عملکرد بیولوژیکی گیاه نخزود نشزد ( .)30در آزمایشزی
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم نان تحت تیمار آب مغناطیسی
حدود  25 ،31و  28درصد بی تر از آب ریرمغناطیسی به دسزت آمزد
( .)29عبدالقدوس و هوزایین ( )2گاارش کردند آبیاري گیاهان عدس و
گندم با آب مغناطیسی عملکرد بیولوژیک گیاه را بزه ترتیزب  25/82و
 35/25درصد افاای داد.
شاخص برداشت

جدول  3اثر متقابل دو فاکتور نوع آب و اصالح آب و همچنین اثر
فاکتور نوع آب و اثر فاکتور اصالح آب در سطح پزنج درصزد معنزیدار
نشد .نتایج مقایسه میانگین در جدول  4نشان داد که بی ترین مقزدار
شاخص برداشت در تیمار پساب ریرمغناطیس  26/7درصد و ک،تزرین
مقدار شاخص برداشت در تیمار آب معمولی مغناطیس به مقزدار 19/2

درصد میباشد که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  30درصد افاای و
 6درصد کاه شاخص برداشت نشان میدهزد .جزدول  4نشزان داد
فاکتور نوع آب و فاکتور اصالح آب هر یک به تنهایی تاثیر معنیداري
بر شاخص برداشت گیاه برنج نداشت .شاخص برداشت نشزاندهنزده
چگونگی تسهی ،مواد پرورده بین سازههاي رویشی و دانه اسزت (.)44
به عبارت دیگر این شاخص بیانگر میاان مواد فتوسزنتاي اختصزا
یافته به اندام اقتصادي گیاه نسبت به کل مواد تولیدي کخیره شزده در
طول دوره رشد و نمو گیاه میباشد .طی پژوهشی معلزوم شزد میزاان
شاخص برداشت در تیمار آب سال ،در حدود  47/6درصزد بزی تزر از
مقدار آن در تیمار پساب تصفیه شده بود ( .)10ولزی نزژاد و همکزاران
( )48طی پژوهشی به منظور تاثیر کاربرد پساب شاهینشزهر اصزفهان
بر رشد و عملکرد کرت ،اثر معنیدار پساب بر افاای شاخص برداشت
نسبت به آب چاه گاارش کردند.
کارایی مصرف آب

با توجه به جدول  3اثر متقابل دو فاکتور نوع آب و اصزالح آب و
همچنین اثر ساده فاکتور نوع آب در سطح پنج درصد معنیدار نشد اما
اثر ساده فاکتور اصالح آب در سطح یک درصد معنزیدار شزد .نتزایج
مقایسه میانگین در جدول  4نشان داد که بزی تزرین مقزدار کزارایی
مصرف آب در تیمار پساب ریرمغناطیس  0/47کیلوگرم در متر مکعب
و ک،ترین مقدار کارایی مصرف آب در تیمارهاي پسزاب مغنزاطیس و
آب معمولی مغناطیس به ترتیب به مقزدار  0/30و  0/31کیلزوگرم در
مترمکعب میباشد که نسبت بزه تیمزار شزاهد بزه ترتیزب  17درصزد
افاای و  23و  26درصد کاه کارایی مصرف آب نشزان مزیدهزد
(شکل  .)3جدول  4نشان داد فاکتور نوع آب بزه تنهزایی تزأثیر معنزی
داري بر کارایی مصرف آب گیاه برنج نداشت اما اثر فاکتور اصالح آب
نشان داد که تیمار ریرمغناطیس نسبت به تیمار مغناطیس افاای 30
درصدي کارایی مصرف آب را داشت.
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شکل  -3مقایسه میانگین اثر نوع آب و اصالح آب بر کارایی مصرف آب
Figure 3- Comparison of the effect of water type and water correction on water use efficiency

ماهشواري و گروال ( )28طزی پژوهشزی در گلخانزهي دانشزگاه
وسترن سیتیاسترالیا مشاهده کردند که استفاده از پساب تصفیه شده و
آب شرب مغناطیسی براي آبیزاري نخزود اثزر معنزیداري بزر کزارائی
مصرف آب نداشت .قنبري و همکاران ( )21در پژوهشی در سیستان و
بلوچستان نشان دادند که آبیاري با پساب ،کارایی مصرف آب گنزدم را
نسبت به تیمار شاهد افاای داده است .با عبور دادن آب از یک میدان
مغناطیسی ،جذب امالح معدنی ،نمکهاي مفید و عناصر موجود در آب
و خاک افاای مییابد .ه،چنین به دلیل منظ،تر شدن مولکولهزاي
آب و اشغال فضاي کمتر توس آنهزا و افزاای توانزائی جزذب آب
توس گیاه ،کارایی مصرف آب نیا افاای می یابد ( .)3استفاده از آب
مغناطیس شده براي آبیاري سبب افاای کارایی مصرف آب گیاه بزه
میاان 9درصد در مقایسه با گیاهان آبیاري شزده بزا آب معمزولی شزد
(.)25
بهرهوری فیزیکی آب

با توجه به جدول  3اثر متقابل دو فاکتور نوع آب و اصزالح آب و
همچنین اثر ساده فاکتور نوع آب در سطح پنج درصد معنیدار نشد اما
اثر ساده فاکتور اصالح آب در سطح یک درصد معنزیدار شزد .نتزایج
مقایسه میانگین در جدول  4نشان داد که بی ترین مقزدار بهزرهوري
فیایکی آب در تیمار پساب ریرمغناطیس  0/46کیلوگرم در مترمکعب
و ک،ترین مقدار بهرهوري فیایکی آب در تیمارهاي پساب مغنزاطیس
و آب معمولی مغناطیس به ترتیب به مقدار  0/29و  0/31کیلزوگرم در
مترمکعب میباشد که نسبت بزه تیمزار شزاهد بزه ترتیزب  18درصزد
افاای و  22و  25درصد کاه بهرهوري فیایکی آب نشان میدهد.
جدول  4نشان داد فاکتور نوع آب به تنهایی تاثیر معنیداري بزر بهزره
وري فیایکی آب گیاه برنج نداشت اما اثر فاکتور اصالح آب نشان داد
که تیمار ریرمغناطیس نسبت به تیمار مغناطیس افاای  30درصزدي

بهرهوري فیایکی آب را داشزت .کزاي و روزگرانزت ( )13بزه بررسزی
بهرهوري آب در سطح جهانی پرداختند ،براساس پژوه آنها دامنزه
شاخص بهرهوري آب براي برنج از  0/15-0/6کیلوگرم بر مترمکعزب
در تغییر میباشد و در مورد سایر رالت (به جزا بزرنج) محزدوده ایزن
شاخص  0/2-2/4کیلوگرم بر مترمکعب میباشد .در مطالعه اسماعیلی
خوشمردان ( )19متوس بهزرهوري آب در سزطح جهزان بزراي بزرنج
 0/39برآورد شد .همچنین بر اساس پی بینی صورت گرفته تزا سزال
 2025میاان متوس بهزرهوري آب در تولیزد بزرنج بزه میزاان 0/52
کیلوگرم بر متر مکعب افاای خواهد یافزت .پزایین بزودن بهزرهوري
برنج به این دلیل میباشد که برنج در مقایسه با سایر رزالت در اکثزر
نقاط جهان آب بیشتري مصرف میکند .متوس بهرهوري آب در تولید
برنج و سایر رالت در صحراي آفریقا داراي پزایینتزرین حزد ممکزن
میباشد این شاخص براي برنج  0/14کیلزوگرم بزر متزر مکعزب و (از
 0/10تا  )0/25و در مورد سایر رالت  0/3کیلوگرم بر متر مکعزب (از
 0/1تا  )0/6محاسبه گردیده است .متوس شاخص بهرهوري آب براي
برنج در کشورهاي توسعهیافته  0/47کیلوگرم بر متزر مکعزب و بزراي
کشورهاي درحال توسعه  0/39کیلزوگرم بزر متزر مکعزب مزیباشزد.
تغییرات در مقدار این شزاخص را بزه طزور عمزده بزه عوامزل اقلزی،،
مدیریت آبیاري و مدیریت کود نسبت دادند .بر اساس نتزایج تحقیزق
صورت گرفته ،آبیاري گیاهان آفتابگردان با پساب تصفیه شده شهري،
بهره وري مصرف آب را  40درصد نسبت به تیمار آب چاه افزاای داد
( .)9ه،چنین نتایج آزمای صورت گرفتزه نشزان داد آبیزاري دو رقز،
متفاوت سیب زمینزی )مارفونزا و نویتزا) بزا پسزاب بزا روش قطزرهاي
زیرسطحی )عمق  95سانتی متري) در مقایسزه بزا شزاهد بهزرهوري
مصرف آب را به ترتیب  7/81و  3/84کیلوگرم بر متر مکعب افزاای
داد ( .)33تحقیقی نشان داد روند تغییرات نتایج در ایزن دو صزفت در
تیمارهاي مختلف بهرهوري مصرف نشان داد که بی ترین مقدار این
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صفت در تیمار 100درصد پساب بود و ک،ترین مقدار در تیمزار شزاهد
مشاهده شد ( .)37نتایج آزمزای گلخانزهاي نشزان داد عبزور آب بزا
شوري  1155و  9555میلیگرم در لیتر و پساب تصفیه شده از میزدان
مغناطیسی باعث افاای بهزرهوري مصزرف آب در گیزاه کزرفس بزه
میاان 24 ،11و  12درصد )به ترتیب) ،نسبت به تیمار شاهد شزد (.)28
در پژوه گلخانهاي دیگر ،بهرهوري مصرف آب در گیاه کرت تحزت
تیمار آب مغناطیسی  1/28کیلوگرم در مترمکعزب نسزبت بزه تیمزار
ریرمغناطیسزی افزاای داشزت ( .)36اسزتفاده از آب مغناطیسزی در
عملیات آبیاري ،سبب افاای عملکرد گیاه شده و در نهایت بهرهوري
مصرف آب ،افاای مییابد ( .)17ه،چنزین عبزور آب از یزک میزدان
مغناطیسی سبب افاای جذب آب میشزود ( .)3بنزابراین در شزرای
آبیاري با آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی ،گیاه بزه ازاي مصزرف
واحد آب آبیاري معین ،آب بیشتري جذب و محصول بیشتري تولید می
کند که نتیجهي آن افاای بهرهوري مصرف آب میباشد .ماهشواري
و گروال ( )28در گاارشات خود بیان کردند استفاده از آب مغناطیسزی
براي آبیاري سبب افاای بهرهوري مصرف آب گیاهان نخود برفزی و
کرفس شد.
بهرهوری اقتصادی آب

با توجه به جدول  3اثر متقابل دو فاکتور نوع آب و اصزالح آب و
همچنین اثر ساده فاکتور نوع آب در سطح پنج درصد معنیدار نشد اما

اثر ساده فاکتور اصالح آب در سطح یک درصد معنزیدار شزد .نتزایج
مقایسه میانگین در جدول  4نشان داد که بی ترین مقزدار بهزرهوري
اقتصادي آب در تیمار پساب ریرمغناطیس  2992تومان در متر مکعب
و ک،ترین مقدار بهرهوري اقتصادي آب در تیمارهاي پساب مغناطیس
و آب معمولی مغناطیس به ترتیب به مقدار  1899و  1971کیلوگرم در
متر مکعب میباشد که نسبت به تیمزار شزاهد بزه ترتیزب  17درصزد
افاای و  23و  26درصد کاه بهرهوري اقتصزادي آب نشزان مزی
دهد .جدول  4نشان داد فاکتور نوع آب به تنهایی تأثیر معنیداري بزر
بهرهوري اقتصادي آب گیاه برنج نداشت امزا اثزر فزاکتور اصزالح آب
نشان داد که تیمار ریرمغناطیس نسبت به تیمار مغناطیس افاای 30
درصدي بهرهوري اقتصادي آب را داشت .مختاري ( )32بررسزی کزرد
که فعالیتهاي بارداري داراي سودآوري قابل توجه و بزاالبودن بزازده
ریالی هر متر مکعب آب در مقایسه با فعالیتهزاي زراعزی مزیباشزد.
عمق فاجعه در خصو محصول برنج کزه کشزت اصزلی کشزورهاي
پرباران جنوب شرقی آسیاست عمیقتر میباشد .البته در حال حاضر در
اراضی باالدست سد درودزن که بالغ بزر  10000هکتزار از اراضزی آن
زیرکشت محصول برنج قرار دارد ،تمایالت جدیدي براي توسعه بارات
سیب آراز گردیده است .هرکدام از بارزداران ،هزر هکتزار بزاب سزیب
موجود را حدود  6تا  8میلیون تومزان اجزاره مزیدهنزد در حزالی کزه
عایدي بهرهبرداران برنج کمتر از این مقدار میباشد.

جدول  -4مقایسه میانگین اثر نوع آب و اصالح آب بر روی عملکرد ،شاخصبرداشت ،کارایی مصرف آب و شاخصهای بهرهوری
Table 4- Means comparison of effect water type and water correction on the yield, harvest index, water use efficiency and
productivity indicators

بهرهوری

بهرهوری

کارایی مصرف

شاخص

اقتصادی

فیزیکی

آب

برداشت

(تومان در متر

(کیلوگرم در

(کیلوگرم در

(درصد)

مکعب)

متر مکعب)

متر مکعب)

BPD
)(Toman/m3

)WP (I+P
)(Kg/m3

WUE
)(Kg/m3

Harvest
index
)(%

بیولوژیک
(کیلوگرم در
هکتار)
Biological
yield
)(Kg/ha

(کیلوگرم در
هکتار)
Yield of rough
rice
)(Kg/ha

آب معمولی

2777 a

0.43 a

0.44 a

23.60 a

26141 a

6086.5 a

Non magnetic

1935 b

0.30 b

0.31 b

20.09 a

22852 a

4505.5 b

مغناطیسی

2562 ab
1971 b
2992 a
1899 b

0.39 ab
0.31 b
0.46 a
0.29 b

0.41 ab
0.31 b
0.47 a
0.30 b

20.47 ab
19.2 b
26.7 a
20.97 ab

27754 a
23224 a
24527 a
22479 a

5595 ab
4297 b
6577 a
4713 b

ریرمغناطیسی

اعداد با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معنیدار ( )P<0.05نمیباشند
)Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05

Magnetic
OC
MC
OW
MW

اصالح آب )(B
Water
correction

2445.3 a

0.38 a

0.39 a

23.84 a

23503a

5645.5 a

پساب
Waste water

A×B

0.35 a

0.36 a

19.85 a

25489 a

4946.5 a

Common water

نوع آب )(A
Water water

2266.5 a

عملکرد

عملکرد شلتوک
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وردي نژاد و همکزاران ( )48بزا بررسزی و بزرآورد بهزرهوري آب
کشاورزي در حوزه آبریا زایندهرود (شبکه آبیاري سمت راسزت آبشزار)
نتیجه گرفتند که براساس هاینزههزاي تولیزد و آب و قیمزت فزروش
محصول پایه گندم ،متوس بهرهوري اقتصادي آب )سود ناخالص) بزه
ازاي واحد آب مصرفی براي سال زراعی  1060/8 ،1385-86ریال بر
متر مکعب و بزراي سزال زراعزی  2392/9 ،1386-87ریزال بزر متزر
مکعب محاسبه شزد .دریجزانی و همکزاران ( )15بزه منظزور بررسزی
وضعیت شاخصهاي بهرهوري مصرف آب در مزاارع بزرنج شزهرهاي
مختلف استان مازندران پرداخته است .در شزاخص سزود ناخزالص بزه
ازاي هر مترمکعب آب مصرفی ،فریزدونکنزار و آمزل بزا  411و 395
بیشززترین مقززدار را دارا مززیباشززند و نشززان دهنززدهي آن اسززت کززه
کشاورزان این شهرها بیشترین سود ناخزالص از هزر متزر مکعزب آب
مصرفی را داشتهاند .سوادکوه و جویبار با  177و  ،250کمترین مقزدار
را دارا میباشند.

نتیجهگیری
این تحقیزق بزراي بررسزی و مطالعزۀ بیشزتر دو روش مزدیریتی
زهکشی کنترل شده و آبیاري زیرزمینی براي کشزت بزرنج بزا پسزاب
تصفیهخانه شهري گرگان انجام شد .با توجه به نتایج مقایسه میانگین
اثرات متقابل ترکیبات تیماري ،پساب ریرمغنزاطیس بهتزرین ترکیزب
تیماري در این آزمای شناخته شد .نتایج مقایسه میانگین فاکتور نوع
آب نشان داد که بین تیمار پساب و آب معمولی در پارامترهاي انزدازه
گیري تفاوت معنیداري ندارد .فاکتور اصالح آب نشان داد کزه تیمزار
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ریرمغناطیس در پارامترهاي عملکزرد شزلتوک ،کزارایی مصزرف آب،
بهززرهوري فیایکززی آب و بهززرهوري اقتصززادي آب نسززبت بززه تیمززار
مغنززاطیس برتززري داشززت امززا در پارامترهززاي عملکززرد بیولوژیززک و
شاخص برداشت اثر معنیدار مشاهده نشد .براساس نتایج این تحقیزق
میتوان نتیجه گرفت که استفاده از پساب تصفیهخانه شزهري گرگزان
براي کشت گیاه برنج به عنوان آب آبیاري ،عالوه بر امکزان کزاه
برداشت از منابع آبی با کیفیت باال ،هاینههاي مصرف کود (شیمیایی و
آلی) در تولید محصول را نیا کاه مزیدهزد .همچنزین نتزایج ایزن
تحقیق نشان داد که گیاه برنج از نظر آبیاري نیازي به ایجاد یک الیزه
ایستابی در سطح خاک نزدارد و در مواقزع خشکسزالی بزا داشزتن آب
مطمئن و حتی استفاده از روشهاي دیگر آبیاري میتوان ضمن حفظ
عملکرد در شرای زارع ،با صرفهجویی در مصرف آب ،سطح بیشزتري
را از نظر آبیاري به خود اختصزا داد و یزا آب را بزه مصزارف دیگزر
رساند .در مجموع اگرچه نتایج تحقیزق حاضزر نشزان داد کزه فزاکتور
مغناطیسی تاثیري بر بهبود عملکرد شلتوک ،کارایی مصرف آب ،بهزره
وري فیایکی آب و بهرهوري اقتصادي آب در شرای آبیاري زیرزمینی
نداشت .با اینحال بایستی توجه داشت که نتزایج ایزن تحقیزق تنهزا
توس یک مدل دستگاه مغناطیسی بدست آمده اسزت .بنزابراین ایزن
احتمال وجزود دارد کزه اسزتفاده از مزدلهزاي مختلزف دسزتگاههزاي
مغناطیسی به نتایج متفاوتی منجر گردد .این احتمال نیا وجود دارد که
عبور آب آبیاري بزا ترکیبزات متفزاوت (درصد کاتیون و آنیزونهززاي
مختلزف) از بزین دسزتگاه مغناطیس بتواند به نتایج متفاوتی بزر روي
گیاهزان زراعزی دیگر و یا ارقام مختلف یک گیاه زراعی بیانجامد.
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Introduction: Due to limited water resources in the country, the use of new methods of irrigation with low
water consumption seems necessary. Subsurface irrigation is one of the few methods to increase crop water
productivity. Also, in order to cope with the water crisis, unconventional water can be used, in other words, poor
water quality is being applied. There are several methods for improving the quality of water in the agriculture
section, one of which is the use of magnetic fields. The purpose of this study was to investigate the effect of
groundwater table management on reducing water consumption and to investigate the possibility of subirrigation (drainage controlled) with magnetized wastewater of Gorgan urban refinery on rice yield.
Materials and Methods: This study was conducted from May to September of 2018 in Gorgan Agricultural
and Natural Resources University. The experiments were carried out in a lysimeter with a diameter of 30cm and
a height of 50cm. The experiment was conducted as a factorial based on randomized complete block design with
three replications. Treatments included water type factor (ordinary water (C) and sewage (W)) and water
correction factor (magnetic (M) and non-magnetic (O)). To control the water level, two water tanks were used,
one as a stabilizer water table and another to measure the amount of water used. Part of the ordinary water and
wastewater was magnetized using a DC magnetic field generator with magnetic one tesla field intensity.
Underground irrigation was then carried out on the soil columns in which the rice plant was cultivated so that the
water table depth was fixed at 5 cm from the soil surface. The lysimeters were irrigated with ordinary water for
one week, in the second week of treatments were applied. At the end of the growing season, traits such as rice
husk yield, biological yield, harvest index, water use efficiency, physical water productivity and economic water
productivity were determined. The measured data were analyzed using SPSS. Also, comparisons of means were
performed by using the t-test and Duncan tests at 5% level of probability.
Results and Discussion: The results of the comparison mean water type factor showed that there was no
significant difference between the wastewater and the normal water in the parameters of the measurements.
Correction Water showed that non-magnetic water was significant in rough rice yield, water use efficiency,
water physical productivity, and water economic efficiency compared to magnetite, but on biological yield and
harvest index had not a meaningful effect. Also, the comparison of the mean of water type and correction water
method on all measured parameters indicated that the nonmagnetic wastewater was superior to the rest of the
treatments at the 5% level.
Conclusion: This study was conducted to investigate and further study two methods of controlled drainage
management and underground irrigation for rice cultivation with the Gorgan municipal wastewater treatment
plant. Based on the results of the comparison of mean interaction effects of treatment compounds, non-magnetic
effluent was identified as the best treatment composition in this experiment. According to the results of this
research, we can say: Rice cultivation in terms of irrigation does not require the formation of a standing water
layer on the surface of the soil. Also, by using wastewater of Gorgan urban refinery for irrigation water, in
addition to reducing the harvesting of high-quality water resources, the cost of fertilizer use (chemical and
organic) in the production of crops can be reduced. Overall, the results of this study showed that the magnetic
factor had no effect on the improvement of rough rice yield, water use efficiency, physical productivity water
and economic efficiency of water under underground irrigation conditions. However, it should be noted that the
results of this research are only It is obtained by a magnetic device model. Therefore, it is possible that the use of
different models of magnetic devices results in different results. It is also probable that the passage of irrigation
water with different compositions (percentage of cations and various anions) from the magnetometer can lead to
different results on other crops or cultivars of a crop.
Keywords: Controlled drainage, Magnetism wastewater, Rice yield, Sub-irrigation, Urban wastewater
treatment
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اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزی گونه گلوموس موسهآ با نخود بر پایداری ساختمان
خاک و توزیع اندازه خاکدانهها در دو شرایط گلخانهای و مزرعهای
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چکیده
علیرغم تأثیر قابل توجه قارچها و باکتری ها بر پایداری ساختمان خاک ،تأثیر قارچ مایکوریزا گونه گلوموس موسهآ و باکتری ریزوبیوم بر سااختمان
خاک ،بهندرت مورد بررسی قرار گرفته است .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو مرحله گلخانهای و مزرعاهای باا کتات
نخود اجرا شد .در شرایط مزرعه تیمارهای آزمایتی شامل قارچ مایکوریزا گونه گلوموس موسهآ ،باکتری ریزوبیوم ،ترکیب تیماار اول و دوم (ماایکوریزا-
باکتری ریزوبیوم) و شاهد (بدون تلقیح) و در شرایط گلخانه عالوه بر چهار تیمار فوق تیمار ماده زمینه سترون شده قارچ مایکوریزا و تیماار بادون گیااه،
تیمارهای آزمایتی بودند .مقدار کربن آلی و پایداری خاکدانهها در حالت تر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج گلخانهای نتان داد که تیمار مایکوریزا نساتت
به تیمار شاهد و شاهد بدون گیاه باعث افزایش معنیدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها (بهترتیب  51/6و  189/1درصد) شاد .در شارایط گلخاناه مقادار
کربن آلی دارای همتستگی باال با میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( )R2=0/53بود و تیمار حاوی مایکوریزا باعث افازایش کاربن آلای از  0/73درصاد در
شاهد بدون گیاه به  1/02درصد شد .در شرایط گلخانه تیمارمایکوریزا باعث افزایش خاکدانههای درشت و کاهش خاکدانههای ریز شد .همچنین استفاده
همزمان باکتری و قارچ تأثیر کمتری بر پایداری خاکدانهها نستت به اثرات جداگانه آنها داشت ،زیرا استفاده همزمان ،تأثیری بر رشاد گیااه نداشات .در
شرایط مزرعه تیمارها تأثیر معنیداری بر سایر کالس اندازه خاکدانهها نداشتند .نتایج نتان داد که همزیستی میکوریزی و باکتری ریزوبیوم بهعنوان یک
روش بیولوژیک و پایدار باعث ارتقای کیفیت ساختمان خاک شد.
واژههای کلیدی :کود بیولوژیک ،کربن آلی ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها

مقدمه

4321

خاک یکی از منااب طتیعای حیاات اسات و نقاشهاای کلیادی
بسیاری در اکوسیستم ایفا میکند .در دو دهه اخیر ،توجه عموم نستت
به کیفیت خاک در دنیا افزایش یافته است .همچنین بررسای کیفیات
خاک بهمنظور حداکثر بهرهبرداری از کتااورزی باا کمتارین تخریاب
زیست محیطی ضروری میباشد .بر همین اسااس اساتفاده از اصاالح
کنندهها و افزودنیهای خاک از قتیل ماواد طتیعای ،آلای و مصانوعی
بهمنظور افزایش پایداری سااختمان خااک و بهتاود خاواز فیزیکای
خاک مورد آزمایش قرار گرفته است.
ریتاه گیاهاان ،زیساتگاه مناساتی را بارای فعالیات بسایاری از
 5 ،4 ،2 ،1و  -6به ترتیب دانتجوی دکتری ،دانتیار ،دانتجوی دکتری ،دانتاجوی
سابق کارشناسی ارشد و دانتجوی سابق کارشناسی ،گروه علوم و مهندسای خااک،
دانتگاه بوعلی سینا ،همدان
(Email: h.bayat@basu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانتیار گروه زراعت و اصالح نتاتات ،دانتگاه بوعلی سینا ،همدان
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.79810

میکروارگانیسامهاای خااک فاراهم ماینمایناد .در ایان خصاوز
همزیستی ریته گیاهان با قارچهای میکوریزا ،از رایجتارین و ساابقه
دارترین روابط همزیستی است که در اکثر اکوسیستمها وجاود دارد و
در حدود  95درصد گونههای گیاهان آوندی ،الاقل یکی از گونههای
میکوریزا را دارا هستند ( .)2همچنین ریزوبیومها قادر به ترشح موادی
هستند که میتوانند ذرات خاک را باه یکادیگر بچساتانند و از ایان
طریق در افزایش کیفیت ساختمان خاک مؤثر باشاند ( .)22بناابراین
بررسی نقش کودهای زیستی بهویژه کودهای زیستی شامل باکتریها
و قارچها در بهتود خواز فیزیکی خاک و بهکارگیری آنها بهعناوان
جایگزینی برای سایر تثتیت کنندهها و افزودنیهای معمول و کودهای
شیمیایی ،بهشرط بررسی آزمایتگاهی و در نظر گارفتن ابعااد محایط
زیستی آنها ضروری به نظر میرسد.
ساختمان خاک حاصل آرایش ذرات خاک در کنار یکدیگر و اتصال
این ذرات بهوسیله نیروهای چستنده است .خاکدانههاا ذرات ثانویاهای
هستندکه در اثر هماوری ذرات اولیاه باه هماراه ماواد آلای و عوامال
اتصال دهنده تتکیل میشوند ( .)24از طرفی نیز پایداری خاکداناههاا
اثر مهمی در گسترش سیستم ریتهای ،چرخه کربن ،مقدار آب و نیاز
مقاومت خاک در برابر فرسایش ایفا میکند ( .)3توزی اندازه خاکداناه
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ها بهعنوان شاخصی از پایداری ساختمان خاک باه کاار رفتاه اسات.
همچنین شاخصهای متعددی برای ارزیابی توزی اندازه خاکدانههاا و
پایداری خاکدانهها پیتنهاد شده است ( .)13از جمله ایان شااخصهاا
میتوان به میاانگین وزنای قطار خاکداناههاا  )MWD(1و میاانگین
هندسی قطر خاکدانهها  )GMD(2اشاره کرد.

در اکثر مطالعات ماده آلی را باهعناوان عامال اصالی در تتاکیل
خاکدانه در نظر گرفتهاند و تأثیر مایکوریزا و باکتری همزیسات را ،باا
توجه به اهمیت زیادی که ایان میکروارگانیسامهاا در روناد تتاکیل
خاکدانهها دارند ،کمتر مورد بررسی قرار دادهاند .پایداری خاکدانههاای
خاااک در نتیجااه واکاانش پیچیااده فرایناادهای فیزیکاای ،شاایمیایی و
بیولوژیکی خاک ایجاد میشود ( .)50از طرفی نیز کودهای بیولوژیاک
با تأثیر بر رشد گیاه و ریته گیاه باعث بهتاود در خاکداناهساازی مای
شوند .پارمار و همکاران ( )38گزارش کردند که تلقیح نخود با باکتری
ریزوبیوم باعث افزایش وزن گرهها ،ریته و سااقه و نیتاروژن کال در
گیاه شد .نتایج بررسی بتلنفالوی و همکاران ( )5حاکی از آن باود کاه
خاکدانههای پایدار در آب با ریته و توسعه میسیلیوم قاارچ ماایکوریزا
در خاک همتستگی مثتت دارند .ایساا و همکااران ( )19نیاز گازارش
کردند که خاک با پوشش سیانوباکتر ماده آلی تولید مایکناد و مقادار
کربن آلی را افزایش داده و باعث پایاداری بیتاتر خاکداناههاا در آب
میشود ،که وجود خاکدانه قوی در خاک با تیماار بااکتری همزیسات
میتواند به تولید پلیساکارید نستت داده شود.
مطالعات متعددی گزارش کردند که پلیمر خارج سلولی که توساط
کود بیولوژیک (سیانوباکتر) استخراج میشود یک بستر مناساب بارای
رشد گیاه فاراهم مایکناد و باعاث افازایش فعالیات میکروفلورهاای
هتروتروف شتیه ساپروفیت و همزیستهاا (ریزوبیاوم) مایشاود ،کاه
بهنوبه خود باعث افزایش تولید پلیساکارید و در نتیجه باعث پایاداری
ساختمان خاک میگاردد ( .)35همچناین هامال و همکاارن ( )16باا
تحقیق بر روی تره فرنگی ،افزایش تعداد خاکدانهها در دامنهی  0/5تا
 2میلیمتر ،که ارتتاط مثتت با تلقیح گلوموس اینتراداسه 3و گلوماوس
ورتیسفورم 4داشت ،را نتان دادند .از طرفی نیز کود بیولوژیاک حااوی
سیانوباکترهای تثتیت کننده ازت باعث بهتود پایاداری خاکداناههاا از
طریق افزایش ماده آلی و بهتود فعالیتهای میکروبی و تولید پلایمار
خارج سلولی ( )29و کاهش فرسایش میشاود ( .)27آمار و همکااران
( )51ارتتاط بین مؤلفههای پایداری خاکدانهها ،غلظت مواد آلی ،بافات
خاک و جرم مخصوز ظاهری را با برخای مؤلفاههاای پایاایی ریاز
موجودات خاکزی از قتیل تنفس پایه ،تانفس ناشای از بساتر ،زیسات
توده میکروبی و ضریب سوخت و ساز میکروبی بررسی کردناد .نتاایج
1- Mean weight diameter
2- Geometric mean diameter
3- Glomus intraradices
4- Glomus versiforme

حاکی از وجود همتستگی مثتت بین پایداری خاکدانهها و مؤلفاههاای
مذکور و از همه بیتتر با میزان سوخت و ساز میکروبای باود .عاالوه
براین ،مؤلفههای میکروبیولوژیکی و پایداری خاکدانهها در خااکهاای
جنگلی (به علت سوخت و ساز میکروبی) به مراتب فعالتر و بیتتر از
خاکهای پدزولی بود .پژوهش اسکیرینر و بتلنفالوی ( )43نیاز نتاان
داد که تجم خاک بهوسیله قارچ مایکوریزا ممکن اسات شاامل گاره
خوردگی فیزیکی هیف قارچ مایکوریزا و ریتههای نازک گیاه میزباان
با ذرات خاک یا ترشح مواد شایمیایی توساط هیاف قاارچ ماایکوریزا
آربسکوالر باشد ،که باعث اتصال ذرات خاک به یکدیگر میشود .میلر
و جاسترو ( )32طی تحقیقی ،اثر قارچهاای میکاوریز را بار سااختمان
خاک بررسی کارده و نتیجاه گرفتناد که این قارچها بیتاترین اثار را
بر پایاداری خااکداناههاای درشت (بزرگتر از  250میکرومتر) دارند.
علیرغم اینکه همزیستی سه جانتاه قاارچ ماایکوریزا ،بااکتری و
حتوبات در کتاورزی اهمیت دارد و بر ساختمان خاک تأثیر میگذارند
و محققان در تالش برای یافتن گوناههاای بهتار قاارچ ماایکوریزا و
باکتری تحت شرایط مختلف از جمله تنشهای محیطای هساتند ،باا
این وجود تاأثیر تلقایح بااکتری ریزوبیاوم و قاارچ میکاوریزای گوناه
(گلوموس موسهآ) بر توزی اندازه خاکدانهها ،همزماان در دو شارایط
مزرعه و گلخانه ،بهندرت مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین هدف
از این پژوهش بررسی اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قاارچ میکاوریزای
گونه گلوموس موسهآ با نخود بر پایداری خاکداناههاا و توزیا انادازه
خاکدانهها در دو شرایط مزرعهای و گلخانهای بود.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک شامل باکتری ریزوبیاوم
و قارچ مایکوریزا گونه گلوموس موسهآ بر برخی خواز فیزیکی خاک،
آزمایتی در دو مرحله و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در مزرعهی تحقیقاتی عتاس آباد و گلخاناه تحقیقااتی واقا در
دانتگاه بوعلی سینا -همدان اجرا شد.
آزمايش مزرعهاي

این آزمایش در سال زراعی  1392-93در مزرعاهی عتااس آبااد
واق در دانتگاه بوعلی سینا با موقعیت جغرافیایی (34°47'26.21"N
و  ،)48°28'40.14"Eبه صورت طرح بلوکهای کامل تصاادفی باا 3
تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذور با قارچ ماایکوریزا
( ،)Glomus mosseaeتلقیح بذور با باکتری ریزوبیوم ،تلقیح همزمان
با مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم و شاهد با گیااه (بادون تلقایح) باود .در
آزمایش مزرعهای  12واحد آزمایتی باه ابعااد  15 × 10متار در نظار
گرفته شد .گیاه نخود در اسفند ماه  92کاشته شد و در اواخر خرداد ماه
 93نیز برداشت شد .برای آلودهسازی باا بااکتری ریزوبیاوم ،باذرهای
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نخود با کاود ریزوچاک پای ساوپر پاالس 1تلقایح داده شادند .کاود
ریزوچک پی سوپر پالس به گونه پودری بود که بر پایاه روش آمااده
سازی آن که بر روی محصول نوشته شده باود آمااده گردیاد .در روز
کاشت بذرهای نخود ،با وزن ویژهای ( 0/064گرم) از چسب که داخل
جعته کود قرار داشت با اندازه متخصی از آب شاهری ( 8میلایلیتار)
مخلوط شد و بذرهای نخود ( 200گرم) با آن آغتته گردیدند و سپس
میزان  5/71گرم از کود بر روی بذرهای نخود ،آماده شده باا چساب،
2
پاشیده شد و به این ترتیب بذرهای نخود به بااکتری مازو ریزوبیاوم
آلوده شدند.
مایه تلقیح قارچی از کلینیک گیاه پزشکی ارگانیک اسد آباد تهیاه
گردید .مایه تلقیح شامل خاک ،بقایای ریتهای و اندامهاای قاارچی و
در هر گرم مایه تلقیح شامل  50تا  100عادد اساپور باود .اساتفاده از
مایه تلقیح بدین صورت انجام شد که قتال از کاشات در کارتهاای
مربوط به تیمار قارچی  2تا  3گرم مایه تلقایح درون حفارههاایی ،باه
عمق  8سانتیمتر و قطر  3سانتیمتر ،که برای کاشت بذر ایجاد شاده
بودند ریخته شد ،سپس روی مایاه تلقایح  3باذر قارار داده شاد و در
نهایت بذرها با خاک پوشانده شادند .تلقایح باذور نخاود باا بااکتری
ریزوبیوم و مایکوریزا به این صورت بود که متابه باا روشهاای قتال
بذرهای نخود با بااکتری ریزوبیاوم تلقایح و ساپس در درون حفارات
حاوی قارچ مایکوریزا (متابه با روش تلقیح با قاارچ ماایکوریزا) قارار
داده شدند.
نمونهبرداری در اوایل تیرماه  93پاس از برداشت محصول انجاام
گرفت بهطوری که از هر واحد آزمایتی ،در عمق  5تا  10سانتیمتری
نمونه دستخورده برداشت شد.
آزمايش گلخانهاي

آزمایش گلخانهای در گلخانه تحقیقاتی دانتکده کتااورزی واقا
در دانتگاه بوعلی سینا در سال زراعی  1393-94به مدت چهاار مااه
اجرا شد .برای انجام آزمایش گلخاناهای یاک نموناه خااک لاومی از
مزرعه تحقیقاتی عتاس آباد (دقیقا از محل آزمایش مزرعهای) از عمق
 0تا  30سانتیمتری تهیه گردید .سااپس ،در گلخاناااه هاوا ختاک
گردیده و بهمنظور ایجااد یکناواختی از الاک  4/75میلیمتاری عتاور
داده شد .سااپس در بهمان  1393در گلااادانهاااای پالساااتیکی
(قطاااار  19/5و ارتفااااا  23/5سااانتیمتاار) ،بااار اسااااس جااارم
مخصاوز ظااهری خااک مزرعاه ( )1/5gcm-3پر گردید.
آزمایش در قالاب طارح بلاوکهاای کامل تصادفی با شش تیمار
شامل :تلقیح بذور با مایکوریزا ،تلقیح با ریزوبیاوم ،تلقایح همزماان باا
مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم ،ماده زمینه سترون شده قارچی ،شااهد باا
گیاه (بدون تلقیح) و شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) در سه تکارار اجارا

گردیاد .تلقیح بذور با باکتری ریزوبیوم متابه با پژوهش مزرعهای بود
و برای تلقیح بذور با قارچ مایکوریزا به گلادانهایی که حااوی تیماار
قارچ مایکوریزا بودند مقدار  100گرم مایه تلقیح قاارچ اضاافه گردیاد.
برای آماده کردن تیمار ماده زمینه سترون شده مایکوریزا (حذف قاارچ
مایکوریزا) ،مقداری از کود بیولوژیک حاوی مایکوریزا برای سه مرتتاه
به مدت  15دقیقه در اتوکالو (فتاار  1اتمسافر و دماای  121درجاه
سلسیوس) استریل گردید .به گلادانهایی که حاوی تیمار ماده زمیناه
سترون شده مایکوریزا بودند مقدار  100گرم از تیمار مورد نظر اضاافه
گردید .پس از تلقیح بذور نخود با باکتری ،بذرها در سینیهای کتات
کاشااته شاادند .پااس از جوانااه زدن بااذرها ،گیاهچااههااای نخااود بااه
گلدانهای آماده شده برای هر تیمار منتقل شدند .در ابتدا در درون هر
گلدان تعداد  5بذر جوانه زده شدهی نخود قرار داده شد و بعد از خاارج
شدن گیاهچه از خاک فقط  2گیاهچه در گلدان حفا و بقیاه حاذف
شدند .پاس از برداشت محصول در خرداد ماه ،یک نمونه دستخورده
با احتیاط کامل و حاداقل دستخوردگی (از عمااق  5تااا  10ساانتی
متری) برداشت شد .مواد آلی به روش اکسیداسایون تار ( )52انادازه-
گیری شد.
ميانگين وزني قطر خاکدانهها

برای به دست آوردن میانگین وزنی قطر خاکداناههاا ( )MWDاز
روش کمپر و روزنا ( )21که متاابه روش یاودر ( )57اسات ،اساتفاده
گردید 30 .گرم از خاکدانههای هوا ختک به قطر  4تا  8میلیمتر بار
روی سری الکها گذاشته شدند ( .)W1اندازه سوراخهای سری الکها
از باال به پاایین  0/5 ،1 ،2 ،4و  0/25میلایمتار باود .دامناه حرکات
عمودی در داخل آب  2/6سانتیمتر و با شدت نوسان 30دور در دقیقه
برای مدت زمان  12/5دقیقه درون سطل پر از آب با حرکات رفات و
برگتتی الک شد .پس از پایان الک کردن خاکدانههای باقیمانده روی
هر الاک باه درون پتاریدیاش شساته شااده و نهایتااا در آون بااا
دماای  105درجاه سانتیگراد ختاک و ساپس وزن گردیدناد (.)W2
پس از وزن کردن هر سری از خاکدانهها ،درصد شن و سنگریزه آنها
با اساتفاده از هماان الاک انادازهگیاری شاد ( )W3و از وزن اولیاااه
خاکداناههاای روی هاار الاک کاام گردیااد .وزن آب خاکدانههاای
هوا ختک با قارار دادن  10گارم از آن در آون در دماای  105درجاه
سانتیگراد اندازهگیری گردید و بر پایاه  gg-1محاساته شاد ( .)Wcدر
پایان از فرمول زیر برای برآورد خاکدانههاای پایادار در آب ()WSAi
در هر اندازه بهرهگیری شد.
()1
) WSAi = (W2i - W3i ) / (WS -  W3i
()2
WS =  W1 / (1+ Wc ) 
برای محاسته  MWDاز فرمول زیر استفاده شد:
()3

1- Rhizochick pea super plus
2- Mezorhizobium
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n

MWD =  x i WSAi
i=1

 iشاخص کالس اندازه خاکدانههاا n ،تعاداد غرباال کاه در ایان
آزمایش  5الک به کار رفت و  xiمیانگین قطر خاکدانههای بهجا مانده
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وجود نداشت .از طرف دیگر ضریب چولگی در دامنه  1و  -1و ضریب
کتیدگی در دامنه  3و  -3قرار داشت .این نتایج نیز نتااندهناده آن
است که مقادیر خطای مدل برای تمام متغیرها از توزی نرمال پیاروی
میکند (دادهها گزارش نتده است).

بر روی هر الک که برابر باا میاانگین قطار روزناههاای غرباالی کاه
خاکدانهها بر روی آن بهجا مانده و قطر روزنه غربال باالیی آن بود.
برای بررسی جرم خاکدانههاا در هار کاالس انادازه ذرات ،جارم
خاکدانههای باقی مانده بر روی هر الک اندازهگیری شد و مورد آناالیز
قرار گرفت .تجزیه واریانس ،مقایسه میانگین و بررسای نرماال باودن
توزی خطاها (آزمون کولموگرف-اسامیرنف) باا اساتفاده از نارمافازار
 )18( SASانجاام گرفات .در صاورت نرماال نتاودن توزیا خطااای
متغیرها ،تتدیل داده بر روی آنها انجام گرفت.

تأثير کودهاي بيولوژيک بر ارتفاع و عملکرد کل در شرايط
گلخانه و کربن آلي در دو شرايط گلخانه و مزرعه

نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارها در شرایط گلخانه نتان داد که
تأثیر تیمارهای مختلف بر مقدار عملکرد کل گیاه در شارایط گلخاناه
معنیدار نتد .اما تأثیر تیمارها بر ارتفا گیاه و ماده آلی (در سطح یک
درصد) معنیدار شد (جدول .)2
از طرفی نیز نتایج تجزیه واریانس دادهها در شرایط مزرعه نتاان
داد که تأثیر تیمارهای مختلف بر ماده آلی معنیدار نتد (جدول  .)2در
مزرعه شرایط کنتارل نتاده (از نظار بارنادگی ،دماا و آبیااری) باود.
همچنین آبیاری به صورت دیم صورت گرفت .ولی در شرایط گلخاناه
گلدانها آبیاری میشدند و همچنین شرایط دمایی کنترل شده بود .در
نتیجه احتماال این پارامترها با تأثیر بر چرخههای تار و ختاک شادن
باعث تفاوت در نتایج مزرعه و گلخانهای شدند .همچناین در شارایط
مزرعه بارندگیهای صورت گرفته نیز میتواند بر پایاداری خاکداناه و
ساختمان خاک تأثیر گذاشته باشد و باعث کاهش تفاوت اثر تیمارهای
مختلف شده باشد.
در شرایط گلخانه تیمار حاوی مایکوریزا باعث افزایش ارتفا گیاه
نستت به سه تیمار شاهد با گیاه ،مایکوریزا-باکتری ریزوبیاوم و تیماار
سترون شده شد ،اما تفاوت معنیداری را باا بااکتری ریزوبیاوم ایجااد
نکرد .ارتفا گیاه در تیمار مایکوریزا-باکتری ریزوبیاوم تفااوت معنای
داری با مایکوریزا نداشت ،ولی افزایش معنیداری نستت به ماده زمینه
سترون داشت (شکل  .)a-1نساری و همکاران ( )36بیتاترین مقادار
وزن ختک ریته و ساقه ،ارتفا و تعداد برگ در تیمار تلقیح شاده باا
باکتری گزارش کردند .محمدی و همکاران ( )34افزایش ارتفاا گیااه
را  90روز بعد از کاشت در تیمار حاوی مایکوریزا و کود فسفره گزارش
کردند.

نتایج و بحث
برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی در این
پژوهش در جدول  1نتان داده شده است .خاک مورد آزماایش دارای
کالس بافت لوم شنی بود .مقدار متوسط سه تکرار میانگین وزنی قطر
خاکدانههای خاک مورد استفاده در این پژوهش  0/12میلیمتر بود که
طتق تقسیمبندی لی بیسونایس ( )6جزو خاکدانههاای بسایار ناپایادار
تقسیمبندی شاد .همچناین در خااک ماورد آزماایش مقادار رطوبات
پژمردگی دائم پایین است .زیرا مقدار رس ( 15/33درصد) خااک کام
است (جدول  .)1این خاک دارای پ-هاش قلیایی متعادل بوده ( )11و
میزان فسفر قابل جذب آن اندک میباشد ()17؛ بنابراین انتظار بار آن
است که قابلیت جذب فسفر و عناصر کممصرف در این خاک به علت
باال بودن پ-هاش ،پائین باشد .هدایت الکتریکی خاک مورد مطالعاه
نتان داد که این خاک ،غیر شور است ( .)41گنجایش تتادل کااتیونی
خاک مورد استفاده در این پژوهش در حد متوسط بود (جدول .)1
بررسي دادهها و ارزيابي فرضيات آزمون

با توجه به آزماون کولماوگرف-اسامیرنف (فار توزیا نرماال
خطای مدل برای متغیرها را آزمون میکند) برای تمامی متغیرها بهجز
میانگین وزنی قطر خاکدانهها در شرایط مزرعه از  0/05بیتاتر اسات،
نتیجه گرفته میشود که توزی خطای مادل بارای متغیرهاا از لحاا
آماری نرمال میباشد .دادههای میانگین وزنی قطر خاکداناههاا بارای
شرایط مزرعه با روش  cosنرماال شاده اسات .همچناین در تماامی
متغیرها تعداد داده پرت مورد بررسی قرار گرفت ،که های داده پرتای

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 1- Physical and chemical properties of the studied soil
MWD

Texture

Silt

Sand

Clay

PWP

FC

pH

℅

℅

℅

درصد وزنی

درصد وزنی

-

CEC
cmolc kg-1

Db
gcm-3

EC
dSm-1

OC

℅

P
mgkg-1

mm
لوم
10.8
0.73
0.34
1.5
21.67
7.82
20
7
15.33 44.59 40.08
0.12
* :MWDمیانگین وزنی قطر خاکدانهها :Db ،جرم مخصوز ظاهری :OC ،کربن آلی :CEC ،گنجایش تتادل کاتیونی :EC ،هدایت الکتریکی :P ،فسفر :Clay ،رس:Sand ،
شن :Silt ،سیلت :PWP ،رطوبت نقطه پژمردگی دائم ،FC ،رطوبت ظرفیت زراعی.
mean weight diameter, Db: bulk density, OC: organic carbon, CEC: cation exchange capacity, EC: electrical conductivity, P:
Phosphorus, PWP: permanent wilting point and FC: field capacity.

*MWD:
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،کربن آلی خاک و ارتفاع و عملکرد کل بوته در شرایط گلخانه و
مزرعه
Table 2- Analysis of variance of the effects of treatments on mean weight diameter of the aggregates, organic carbon and
height and total performance in the greenhouse and field conditions

میانگین مربعات
Mean squares

ارتفاع
بوته
Height
)(cm

عملکرد کل

کربن آلی

Yield
)(g

OC
)℅(

میانگین وزنی قطر خاکدانهها
)MWD (mm

درجه آزادی
Degree of freedom

منابع تغییر
Source of variations

**89.68

117.28ns

**0.057

**0.022

5

11.33ns

32.42ns

0.0099ns

0.0035ns

2

8.13

56.89

0.0069

0.003

10

0.026ns

0.003ns

3

0.0069ns

0.005ns

2

0.0105

0.022

6

تیمار (گلخانه)
)Treatment (Greenhouse

تکرار
Replication

خطا
Errors

تیمار (مزرعه)
)Treatment (Field

تکرار
Replication

خطا
Errors

 nsو ** بهترتیب نتان دهنده عدم تاثیر معنیدار و تاثیر معنیدار در سطح  1درصد میباشند .دادههای میانگین وزنی قطر خاکدانهها برای شرایط مزرعه با روش  cosنرمال شده
است.
ns, and ** indicate not significant and significant at p < 0.01, respectively. The mean weight diameter of the aggregates data for field
condition normalized with cos transformation.

نتایج مقایسه میانگین عملکرد کل تیمارهاا نتاان داد کاه تیماار
مایکوریزا باعث افزایش معنیدار عملکرد گیاه نساتت باه تیماار مااده
زمینه سترون شد .اما تفاوت معنیداری بین سایر تیمارها وجود نداشت
(شکل  .)b-1رجب زاده مطلق ( )39افزایش وزن ختک اندام هاوایی
و شاخص سطح برگ را در اثر تلقیح بذر لوبیا قرمز با میکوریزا گزارش
کرد .اختر و سیدیکیو ( )1افزایش اندام هوایی نخود را در اثر تلقیح باا
قارچ مایکوریزا اینترادیسه گزارش کردند.
مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر مقدار کربن آلی خاک در
شرایط گلخانه نتان داد که تیمار مایکوریزا باعاث افازایش معنایدار
کربن آلی خاک نستت به تیمارهای شاهد با گیاه و بدون گیاه (بادون
تلقیح) و باکتری ریزوبیاوم و مااده زمیناه ساترون شاده قاارچی شاد
(شااکل .)c-1از طرفاای نیااز تفاااوت بااین تیمارهااای مااایکوریزا بااا
مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم معنیدار نتد (شکل .)c-1 -ارتااس ()37
نیز گزارش کرد که تیمارهای کودی حاوی ماایکوریزا باهطاور معنای
داری دارای مقدار کربن آلی بیتتری نستت باه تیماار شااهد (بادون
تلقیح) و کودهای شیمیایی دیگر بودند .از طرفای تفااوت معنایداری
بین سه تیمار باکتری ریزوبیوم ،مااده زمیناه ساترون شاده قاارچی و
شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) وجود نداشت (شکل .)c-1هرچناد کاه
مقدار کربن در تیمار ماده زمینه سترون شده کمتر از شاهد بدون گیااه
بود ،ولی این تفاوت معنایدار نتاد .همچناین متاابه باا نتاایج ایان
پژوهش در شرایط مزرعه سولفاب ( )48نیز گزارش کرد کاه بااکتری

ریزوبیوم تأثیر معنیداری بر مقدار کربن آلی ،نستت کربن به نیتروژن،
پ-هاش ،هدایت الکتریکی و ظرفیت تتادل کااتیونی نداشات .ریتاه
گیاهان موجب بهتود شرایط فیزیکی و ایجاد خاکدانه میشوند .کاربن
آلی درون خاکدانهها نستت به کربن بیارون خاکداناهای کمتار تحات
تأثیر تجزیه قرار میگیرد (اوادز .)1984 ،تیمار شاهد با گیاه مقدار ماده
آلی بیتتری نستت به ماده زمینه سترون شده داشات .احتمااال حجام
ریته گیاه و عملکرد گیاه نستت به تیماار مااده زمیناه ساترون شاده
بیتتر باشد که در نتیجه باعث افزایش ماده الی خاک نستت باه ایان
تیمار گردیده است .کمترین مقدار عملکرد نیز در این پژوهش در تیمار
ماده زمینه سترون شده متاهده شد .از طرفای شااید اساتریل شادن
تیمار ماده زمینه سترون شده در دماای  121درجاه ساانتیگاراد ،باه
نحوی کارایی مادهآلی آن را از بین برده است.
تیمار مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم باعث افازایش معنایدار کاربن
آلی نستت به تیمارهاای شااهد بادون گیااه (بادون تلقایح) ،بااکتری
ریزوبیوم و ماده زمینه سترون شده قاارچی شاد .وو و همکااران ()56
گزارش کردند که بیتترین آلودگی ریته (سرایت قارچ باه ریتاه) باه
قارچ مایکوریزا گونه گلوموس موسهآ در حضور تلقیح با باکتری اسات.
از طرفی همتستگی معنیدار بین مقدار ماده آلای باا بیومااس گیااهی
حاکی از آن است که ماده آلی در ریزوسفر ریته بهطور عماده تحات
تأثیر رشد گیاه ،بهخصاوز ترشاحات ریتاه در فرایناد متابولیسام و
فعالیتهای فیزیولوژیکی قرار میگیرد.
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شکل  -1مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف :در شرایط گلخانه بر ( )aارتفاع گیاه )b( ،عملکرد کل گیاه )c( ،کربن آلی )d( ،میانگین وزنی
قطر خاکدانهها
 C ،S ،B ،MB ، Mو  CNبه ترتیب نتاندهنده تیمار مایکوریزا ،مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم ،باکتری ریزوبیوم ،تیمار سترون شده مایکوریزا ،شاهد با گیاه (بدون تلقیح) و
شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) میباشند .وجود حروف متابه بر روی هریک از ستونها نتان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشد .خطوط
عمودی بر روی هر ستون نتان دهنده انحراف استاندارد دادهها است.
Figure 1- The mean comparison of the effect of different treatments: in greenhouse condition on (a) Plant height, (b) Total
yield, (c) Organic carbon (d) Mean weight diameter of the aggregates
M, MB, B, S, C and CN, show mycorrhiza, mycorrhiza - rhizobium bacterium, rhizobium bacterium, sterilized mycorrhiza
background material, control with plant (non-inoculated) and control without plant (non-inoculated). Similar letters on the columns
indicate no significant difference at P < 0.05 based on Duncan’s multiple mean comparison. The vertical line on bars shows the
data’s standard deviation.

چرا که رسول و همکاران ( )40گزارش کردند کاه کودهاای غیار
آلی با افزایش بیومس ریته نستت به گلدانهای شاهد باعث افازایش
مقدار ماده آلی خاک شدند .همچنین هرچند که تفاوت معنیداری بین
دو شاهد وجود ندارد اما با توجه به (شکل  )c-1مقدار کربن بیتاتری
در تیمار شاهد با گیاه (بدون تلقیح) متاهده شد (شکل  .)c-1چرا که
وجود خود ریته و ترشحات ریته در تیمار شاهد با گیاه (بدون تلقیح)
بر روی مقدار کربن آلی تأثیر گذاشته و باعث افزایش کربن آلی نستت
به شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) شده است .بنابراین عدم وجود گیاه و
ریته گیاه میتواند دلیلی برای کم بودن کاربن آلای در تیماار شااهد
بدون گیاه (بدون تلقیح) باشد.

تأثير کودهاي بيولوژيک بر ميانگين وزني قطر خاکدانههاا
در شرايط مزرعه و گلخانه
در مطالعه حاضار پایاداری خاکداناههاا توساط شااخص MWD

اندازهگیری شد .نتایج تجزیه واریانس دادهها در شرایط گلخانه نتاان
داد که تأثیر تیمارهای مختلف در سطح  1درصد آماری ،بار میاانگین
وزنی قطر خاکدانهها معنیدار بود (جدول  .)2در شرایط مزرعاه تاأثیر
تیمارهای مختلف بر میانگین وزنای قطار خاکداناههاا معنایدار نتاود
(جدول  .)2ریتهها چرخه ختاک و مرطاوب شادن خااک مجااور را
افزایش میدهند (ریتهها به دنتال جذب عناصر غذایی ،تعادل اسمزی
و یونی خاک مجاور را تغییر میدهند) و از این طریق میتوانند ساتب

اثر تلقیح باكتري ریزوبیوم و قارچ میکوریزي گونه گلوموس موسهآ با نخود بر پایداري

افزایش یا کاهش پایداری خاکدانهها شوند ،که احتماال وابسته به ناو
رس است .بنابراین احتماال طتق موارد ذکر شاده در قتال ،در شارایط
مزرعه به علت شرایط آب و هوایی کنترل نتده و ابیاری ،چرخههاای
تر و ختک شدن باعث کاهش تفکیک اثر تیمارها بر میاانگین وزنای
قطر خاکدانهها شده است .متابه با این پاژوهش وو و همکااران ()55
گزارش کردند که مقدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها در تیمار حااوی
ریته و هیف و تیمار حاوی ریته و بدون هیف قارچ مایکوریزا متاابه
است و مهم نیست که خاک تحت تیمار مایکوریزا یاا غیار ماایکوریزا
باشد .از طرفی ریته خود گیاه در مقدار ماده آلی خاک شارکت دارد و
بنابراین خاکدانههای خاک را بهطور مستقیم از طریق مواد خود ریتاه
( )54و بهطور غیرمستقیم از طریق تحریک فعالیت میکروبی در ناحیه
ریزوسفری تحت تأثیر قرار میدهد ()49؛ بنابراین یکی از دالیل عادم
تأثیر تیمارها بر میانگین وزنی قطر خاکدانهها احتمااال پوشاش تاأثیر
مایکوریزا و باکتری توسط اثر ریتهها در شرایط مزرعه بوده است.
در شرایط گلخانه مقایسه میاانگین تاأثیر تیمارهاای مختلاف بار
میانگین وزنی قطار خاکداناههاا نتاان داد کاه اساتفاده از کودهاای
بیولوژیک باعث افزایش معنیدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها نستت
به تیمار شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) شد (شکل  .)d–1همچنین در
بین تیمارهای کود بیولوژیک میانگین وزنی قطار خاکداناههاا در اثار
همزیستی با قارچ گلوموس موسهآ نستت به تیمارهای شاهد با گیااه و
بدون گیاه (بدون تلقیح) ،تیمار ماایکوریزا-بااکتری ریزوبیاوم و تیماار
ماده زمینه سترون شده مایکوریزا افزایش یافات و کمتارین میاانگین
وزنی قطر خاکدانهها در تیمارهای ذکر شده در تیمار شاهد بدون گیااه
(بدون تلقیح) متاهده شد .این یافته نتان دهنده اهمیت خاود ریتاه
گیاه در ایجاد خاکدانههای پایدار در خاک میباشد .مطالعاات مختلفای
اثر پوشش گیاهی بر سااختمان خااک و پایاداری سااختمان خااک را
گزارش کردهاند ( .)8چرا که وجود ریته گیاهان باعث درهام رفتگای
ذرات خاک شده و از طریاق ترشاحات اساتخراج شاده باعاث تغییار
خصوصاایات فیزیکاای ،شاایمیایی و بیولااوژیکی و در نتیجااه پایااداری
خاکدانهها میشود (.)10
افازایش  MWDدر تیمارهااای قاارچی گونااه گلوماوس موسااهآ
احتماال میتواند در اثر ترشحات گلیکوپروتئینی به نام گلوماالین باشاد
(در این تحقیق اندازهگیری نتده است) که موجاب باه هام پیوساتن
ذرات خاک و تتکیل خاکدانهها میگردد ( .)28در این پژوهش متابه
با پژوهش وانا و همکااران ( )53تیماار ماایکوریزا باعاث افازایش
معنیدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها نساتت باه تیماار مااده زمیناه
سترون شده مایکوریزا شد .همچنین با توجه به شاکل  d-1اخاتالف
معناایداری بااین تیمارهااای مااایکوریزا-باااکتری ریزوبیااوم ،باااکتری
ریزوبیوم ،تیمار ماده زمینه سترون شاده ماایکوریزا و شااهد باا گیااه
(بدون تلقیح) وجود ندارد .از طرفی نیاز اخاتالف معنایداری باین دو
تیمار باکتری ریزوبیوم و تیماار ماایکوریزا وجاود نداشات .بسایاری از
لگوم هاا باه طاور همزماان باا قاارچ ماایکوریزا و بااکتری ریزوبیاوم
همزیستی دارند و تلقیح توام آنها با هر دو میکروارگانیسم ،مایتواناد
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باعث دسترسی بیتتر گیاه به فسفر و نیتروژن شود ( .)47هرچناد کاه
عدم تأثیر افزاینده و معنیدار تلقیح تلفیقی این دو میکروارگانیسام بار
رشد گیاه نیز گزارش شده است ( 47و  .)20بناابراین احتمااال در ایان
تحقیق نیز متابه با تحقیقهای صورت گرفته تلقیح همزمان بااکتری
و قارچ بر رشد گیاه تأثیر معنیداری نداشاته اسات .در ایان پاژوهش
مقدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها در تیمار شاهد بادون گیااه 0/13
میلیمتر است .اما در تیمار حاوی باکتری و قارچ باه  0/25میلایمتار
افزایش پیدا کرد .هر چند که تفاوت آن نستت به حضور جداگاناه هار
کدام از تیمارها کمتر بود ،که میتواند به علت ذکر شاده ،یعنای عادم
تأثیر معنیدار تلقیح تلفیقی این دو میکروارگانیسم بر رشد گیاه باشد.
ایسا و همکاران ( )19متاهده کردند کاه خااک باا پوشاش کاود
بیولوژیک (سیانوباکتر) ماده آلی تولید میکند که مقادار کاربن آلای را
افزایش داده و باعث پایداری بیتتر خاکدانهها در آب مایشاود .پاس،
خاکدانههای بهتر در خاک با تیمار باکتری همزیست میتواند به تولید
پلیساکارید نستت داده شود .از طرفی نیاز تیماار ماایکوریزا-بااکتری
ریزوبیوم هرچند که اختالف معنیداری با تیماار مااده زمیناه ساترون
شده و شاهد با گیاه ایجاد نکرد ،اماا باا توجاه باه شاکل  d-1باعاث
افزایش معنیدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها نستت به تیماار شااهد
بدون گیاه (بدون تلقیح) شد .بتلنفاالوی و همکااران ( )5نیاز گازارش
کردند که تلقیح همزمان قارچ مایکوریزا باا بااکتری ریزوبیاوم باعاث
افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانهها نستت به تیمار شاهد (قاارچ باه
همراه ازت) ،تیمار قارچ× آمونیوم و تیمار قارچ× نیترات شد .همچناین
بیومس بیتتر در ساقه و ریته گیاهان ممکن است به بهتود ساختمان
خاک و یا افزایش در جذب عناصر غذایی و آب ( )9نستت داده شاود.
در این پژوهش نیز تلقیح چهار ماه قاارچ ماایکوریزا و دو تیماار کاود
بیولوژیک دیگر باعث افزایش معنیدار میانگین وزنی قطر خاکدانههاا
نستت به شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) شد (شاکل  .)d-1متاابه باا
نتایج این پژوهش ،وان و همکاران ( )53نیز گزارش کردند که تلقیح
چهار ماه گیاه با گونههای مختلف مایکوریزا باعاث افازایش معنایدار
میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانههاا شاد .در ایان تحقیاق طتاق
پژوهشهای انجام شده هدف بررسی تاثیر کوتاه مدت این کودها بود.
همچنین بررسی تأثیر خود ریته نیز بر هم آوری ذرات مورد نیاز باود.
زیرا ریته از طریق ترشح مواد و ایجاد شتکهها بر ایجاد خاکدانهها و
پایداری آنها مؤثر است .بنابراین مدت زمان این تحقیق برای بررسی
تأثیر تیمارهای حاوی کود بیولوژیک بر پایاداری خاکداناههاا کفایات
میکرد.
از طرفی نیاز میاانگین وزنای قطار خاکداناههاا کاه شاخصای از
خاکدانههای خاک است بهطور مثتت وابسته به کاربن آلای اسات .باا
توجه به شکل  c-1بیتترین مقدار کربن آلی در تیمار قارچ ماایکوریزا
و مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم و کمتارین مقادار کاربن آلای در تیماار
سترون شده مایکوریزا و شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) متااهده شاد.
همچنین در این پژوهش نیز همتستگی مثتت و باالیی بین کربن آلی
با میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( )R2=0/53متاهده شد .در واق ماده
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به سه تیمار شاهد با و بدون گیاه (بدون تلقایح) و تیماار مااده زمیناه
سترون شده مایکوریزا شد (شکل  .)a-2همچنین تیمارهای مایکوریزا،
باکتری ریزوبیوم و شاهد با گیاه باعث افزایش معنیدار جارم خاکداناه
های  2-4میلیمتر نستت به شاهد بدون گیااه (بادون تلقایح) شادند
(شکل  .)a-2یکی از دالیل کارایی کم تیمار سترون شاده ماایکوریزا
در این پژوهش میتواند به علت مقدار کمتر ماده آلی (شاکل  )c-1و
همچنین با توجه به استریل شادن ایان تیماار و از باین رفاتن قاارچ
مایکوریزا باشد.
متابه با این پژوهش اسکینر و همکاران ( )44نیز گزارش کردناد
که گونههای قارچی مانند گلوماوس موساهآ ،گلوماوس اتونیکااتوم و
گیگاسپور روزا از طریق افزایش خاکداناههاای  2-4میلایمتار باعاث
افزایش پایداری خاکداناههاا شادند .همچناین احتمااال عادم اتصاال
خاکدانههای  2تا  4میلیمتر و تتدیل شدن آنها باه خااکداناههاای
درشتتر ،عامل بیتتر بودن جرم خاکدانههایی با قطر  2تا  4میلیمتار
در تیمار با گیاه (بدون تلقیح) باشد .ماده آلی با اتصال خاکداناههاا باه
همدیگر باعث تتدیل خاکدانههای کوچک به خاکدانههای درشت شده
است و جرم این کالس از خاکدانهها را افازایش داده اسات .افازایش
جرم خاکدانههایی با قطر  4-8میلیمتر که جزو اندازه درشت هساتند،
نتاندهنده مطلوبیت ساختمان خاک است .از طرفی نیز خاکدانههاای
بزرگ تر از  0/25میلیمتار باهعناوان خاکداناههاای پایادار و بازرگ
محسوب شده ( )31و از این نظر میتوان عناوان داشات کاه کااربرد
تیمارهای مایکوریزا و باکتری ریزوبیوم باعث افزایش جرم این کالس
از خاکدانهها ( 4-8و  2-4میلیمتر) شده است.

آلی بهعنوان یک عامل سایمانی کنناده عمال کارده و بارای همااور
نمودن ذرات خاک و تتکیل خاکدانههای مقاوم اهمیات دارد .نیاروی
چستندگی بیتتر بهواساطه تتادید نیروهاای هام چساتی باین ذرات
معدنی و پلیمرهای آلی قابلیت خایس شادن خاکداناههاا و در نتیجاه
تخریب و فروپاشی آنها را کاهش میدهد.
عالوه بر کربن آلی عوامل دیگری مانند هیف ،اساپور ،گلوماالین،
عملکرد گیاه و ریته نیز بر پایداری خاکدانهها موثر هساتند .بناابراین
هر چند که در تیمار باکتری-قارچ مقدار ماده آلی بیتاتر اسات ،ولای
احتماال در این تیمار تاثیر عوامل دیگر بر پایداری خاکدانه نساتت باه
سایر تیمارها (باکتری و قارچ به صورت جداگانه) کمتر بوده است .زیرا
نتایج مربوط به عملکرد و ارتفا گیاه گواهی بر ایان موضاو اسات و
این تیمار تفاوت معنیداری از نظر عملکرد و ارتفا گیاه ،با شااهد (باا
گیاه) نداشت .اما در این تحقیق تیمار ماده زمینه سترون شاده عاالوه
بر کم بودن مقدار ماده آلی کمترین مقدار عملکرد را نستت باه ساایر
تیمارها داشت که این علات مایتواناد یکای از عوامال کمتار باودن
 MWDدر این تیمار باشد.
تأثير کودهاي بيولوژياک بار مارا خاکداناههاا در کا
اندازههاي مختلف در شرايط گلخانه و مزرعه

نتایج تجزیه واریانس دادهها نتان داد که تأثیر تیمارهای مختلاف
در سطح  5درصد آماری بر جرم خاکدانههای  4-8و  2-4میلیمتر در
شرایط گلخانه معنیدار بود (جدول  .)3مقایسه میانگین اثر تیمارهاای
مختلف بر جارم خاکداناههاای  4-8میلایمتار نتاان داد کاه تیماار
مایکوریزا باعث افزایش معنیدار جرم این کالس از خاکدانهها نساتت

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارها بر جرم خاکدانهها با اندازههای مختلف در شرایط گلخانه و مزرعه
Table 3- The results of analysis of variance of the effects of treatments on the mass of aggregates with different sizes in the
greenhouse and field conditions

میانگین مربعات
Mean
squares
0.150.053

0.250.15

0.5-0.25

1-0.5

2-1

4-2

درجه آزادی
8-4
)(mm

Degree of
freedom

منابع تغییر
Source of variations

تیمار (گلخانه)

2.69ns

1.82ns

0. 57ns

**0. 20

**0.12

*0.18

*0.076

5

3.37ns

1.86ns

0. 29ns

0.028ns

0.0072ns

0.028ns

0.034ns

2

1.69

0.81

0.20

0.033

0.017

0.041

0.027

10

0.30ns

2.95ns

**0.50

0.23ns

**0.047

0.076ns

0.023ns

3

0.03ns

0.35ns

0.30ns

0.076ns

0.032ns

0.076ns

0.51ns

2

0.50

2.03

0.48

0.12

0.0058

0. 11

0.31

6

Treatment
)(Greenhouse

تکرار
Replication

خطا
Errors

تیمار (مزرعه)
)Treatment (Field

تکرار
Replication

خطا
Errors

 * ،nsو ** بهترتیب نتان دهنده عدم تأثیر معنیدار در سطح  5درصد ،تأثیر معنیدار در سطح  5درصد و تأثیر معنیدار در سطح  1درصد میباشند.
ns, * and ** indicate not significant at P < 0.05, significant at P < 0.05 and P < 0.01, respectively.
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Treatment
شکل  -2مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف در شرایط گلخانه بر ( )aجرم خاکدانههای درشت و کوچک در کالسهای مختلف اندازه و ( )bدر
شرایط مزرعه بر جرم خاکدانههای  1تا  2میلیمتر
 C ،S ،B ،MB ،Mو  CNبه ترتیب نتاندهنده تیمار مایکوریزا ،مایکوریزا و باکتری ریزوبیوم ،باکتری ریزوبیوم ،تیمار سترون شده مایکوریزا ،شاهد با گیاه (بدون تلقیح) و
شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) میباشند .وجود حروف متابه بر روی هریک از ستونها در هر کدام از کالسهای اندازه ،نتاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد
آزمون دانکن بین تیمارهای آن کالس اندازه میباشد .خطوط عمودی بر روی هر ستون نتاندهنده انحراف استاندارد دادهها است
Figure 2- The mean comparison of the effect of different treatments in the greenhouse condition (a) the mass of macro and
micro aggregates in different size classes and in the field condition (b) on mass of aggregates of 1-2 mm
M, MB, B, S, C and CN, show mycorrhiza, mycorrhiza - rhizobium bacterium, rhizobium bacterium, sterilized mycorrhiza
background material, control with plant (non-inoculated) and control without plant (non-inoculated). Similar letters on the columns
indicate no significant difference at P < 0.05 based on Duncan’s multiple mean comparison. The vertical line on bars shows the
data’s standard deviation.

نتایج تجزیه واریانس تیمارهاا در شارایط گلخاناه نتاان داد کاه
تیمارهای مختلف ،جارم خاکداناههاا در کاالسهاای  1-2و 0/5-1
میلیمتر را بهطور معنیداری (در سطح احتمال یک درصد) تحت تأثیر
قرار دادند (جدول  ،)3اما تأثیر معنیداری بر جرم خاکداناههاای -0/5
 0/25میلیمتر ایجاد نکردند .همچنین تأثیر تیمارهای مختلف بر جرم
خاکدانهها در کالسهای مختلف در شرایط مزرعه نتان داد که تاأثیر
تیمارهای مختلف بر جرم خاکدانههای  1-2میلیمتر همانند پاژوهش
گلخانهای معنیدار (در سطح احتمال یک درصاد) باود .نتاایج تجزیاه
واریانس تأثیر تیمارهای مختلف بر جرم خاکدانههاا در کاالس انادازه
های دیگر معنیدار نتد (جدول  .)3از طرفای باا توجاه باه معنایدار
نتدن اثر تیمارها بر جرم خاکدانهها در انادازههاای مختلاف ،مقایساه

آن ها مورد بحث قرار نگرفت .بناابراین باا توجاه باه تاأثیر کودهاای
بیولوژیک بر پایداری خاکدانهها و همچنین افزایش میانگین وزنی قطر
خاکدانهها میتوان گفت کاه تیمارهاای کاود بیولوژیاک باا افازایش
پایداری خاکدانهها بر خاکدانههای درشت تأثیر گذار بودهاند.
مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مختلف بر جرم خاکدانههای 1-2
میلیمتر در شرایط گلخانه نتان داد که تفااوت معنایداری باین ساه
تیمار کود بیولوژیک وجود نداشت .اما هر ساه تیماار کاود بیولوژیاک
باعث افزایش معنیدار جرم این کالس از اندازه خاکدانهها نساتت باه
تیمار شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) شدند (شکل  .)a-2از طرفی نیاز
مقایسه میانگین بین دو تیمار شاهد نیز معنیدار شاد و تفااوت معنای
داری بین ماده زمینه سترون شده مایکوریزا و شاهد بدون گیاه (بدون
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تلقیح) وجود نداشت؛ که این میتواند به علت کمتر بودن ماده آلای در
دو تیمار مذکور نستت به سایر تیمارها باشد .چرا که انادازه خاکداناه-
های  1-2میلیمتر نستت باه مادیریتهاای کوتااه مادت حساسایت
بیتتری دارند ( .)20نتایج مقایسه میاانگین در شارایط مزرعاه نتاایج
نتان داد که تیمار باکتری ریزوبیوم باعث افزایش معنیدار جارم ایان
کالس از اندازه خاکدانهها نستت به تیمار شاهد و ماایکوریزا-بااکتری
ریزوبیوم شد (شکل  .)b-2کاالب و همکااران ( )13تاأثیر  16پلای-
ساکارید استخراج شده از ریزوبیوم بر پایداری خاکدانهها در  10نموناه
خاک را بررسی کردند و گزارش کردند که پلیساکارید استخراج شاده
ریزوبیوم از عوامل موثر در تتکیل ساختمان خاک هساتند .همچناین
خاکدانهسازی باهطاور معنایداری باا افازایش حجام ریتاه ،جامعاه
میکروبی و درصد تاج پوشش افزایش مییابد ( .)42در شرایط مزرعاه
تیمار مایکوریزا نیز باعث افزایش معنیدار جرم ایان کاالس از انادازه
خاکدانهها نسب به تیمار مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم شد (شکل .)b-2
آزمایش فنج و همکاران ( )15نتان داد که نقش هیف قارچ مایکوریزا
در ایجاد خاکدانههای  2-5و  1-2میلیمتر بیتتر از ریتاه گیااه ذرت
است .وو و همکاران ( )55نیز گزارش کردناد کاه در باین تیمارهاای
مختلف ،کالس اندازه خاکدانههای  1-2میلیمتر تنها تحت تاثیر تیمار
مایکوریزا گونه گلوموس موسهآ قرار گرفت.
در مقایسه میانگین تاثیر تیمارهای مختلف بر جرم خاکداناههاای
 0/5-1میلیمتر تیمارهای مایکوریزا و باکتری ریزوبیوم باعث افزایش
معنیدار جرم این کالس از اندازه خاکدانهها نستت به تیمارهای دیگر
شدند (شکل  .)a-2علت این افزایش را میتوان به اثر افزایش حجام
ریته ،جمعیت میکروبی و گلومالین در باین دیگار عوامال نساتت داد
( .)42همچنین تفاوت بین تیمارهای مایکوریزا-باکتری ریزوبیوم ،ماده
سترون شده مایکوریزا و هار دو شااهد معنایدار نتاد (شاکل .)a-2
شکل  a-2نتان میدهد که فراوانی خاکدانهها در این کاالس انادازه
خاکدانهها ،بسته به نو تیمارها تا حدی متفاوت است .گلومالین باعث
تتدیل خاکدانههای کوچک ( 0/25-0/5میلیمتار) باه خاکداناههاای
درشت ( <2و  2-1میلیمتر) میشود .استفاده از تیمار مایکوریزا باعث
افزایش فراوانی کالس  0/25-0/5میلیمتر شد .همچنین شاکل a-2
نتان میدهد که برای همهی تیمارهاا ،جارم خاکداناههاا در کاالس
اندازه  0/25-0/5و  0/5-1میلیمتار بیتاترین و خاکداناههاای 4-8
میلیمتر کمترین فراوانی را به خود اختصاز دادند؛ که ایان موضاو
نتان دهندهی این است که در حضاور آب و باه دلیال نیاروی وارده،
خاکدانهها بیتتر تخریب شدهاند ،در نتیجه جارم خاکداناههاا در ایان
کالسها افزایش پیدا کرده است.
نتایج تجزیه واریانس دادهها نتان داد که تأثیر تیمارهای مختلاف
بر جرم خاکدانههای  0/15-0/25و  0/053-0/15میلیمتار معنایدار
نتود (جدول  .)3در مناب متعددی قطر  0/25میلیمتر باهعناوان مارز
خاکدانههای ریز و درشت گزارش شاده اسات .در ایان پاژوهش و باا
توجه به جدول  4و شکل  a-2نتایج نتاان داد کاه تاأثیر تیمارهاای
مختلف بر خاکدانههای درشاتتار از  0/25میلایمتار معنایدار باود،

درحالی که تأثیر این تیمارها بر خاکدانههای کوچکتار از  0/25میلای
متر معنیدار نتد .در این تحقیاق تاأثیر تیمارهاای مختلاف بار جارم
خاکدانههای  0/15-0/25میلیمتر معنیدار بود (شکل  .)a-2در واقا
در بین تیمارهای مختلف بیتاترین جارم خاکداناههاای 0/15-0/25
میلیمتر مربوط به تیمار ماده زمینه سترون شاده ماایکوریزا باود کاه
دارای اختالف معنیدار با تیمار قارچ مایکوریزا و شاهد با گیااه (بادون
تلقیح) بود .از طرفی هر چند کاه تفااوت معنایداری باین تیمارهاای
حاوی کود بیولوژیک با شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) وجاود نداشات،
اما با توجه به شکل  2میانگین جرم خاکدانهها در این کالس در تیمار
شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) بیتتر باود .از طرفای تیماار ماایکوریزا
باعث کاهش جرم این کالس از خاکدانهها شد .دلیل این کاهش قرار
گرفتن درصد بیتتری از خاکدانههاا در کاالس انادازه درشات اسات.
افزایش خاکدانههای درشت نتان دهنده بهتود سااختمان خااک مای
باشد.
با توجه به شکل  a-2بیتترین میانگین جرم خاکدانههاای 0/15
  0/053میلیمتر در تیمار شاهد بدون گیاه (بادون تلقایح) متااهدهشد .بنا به دالیل یاد شده در بخش پایداری خاکدانهها ،کاهش مقادار
خاکدانهها با اندازههای درشتتر در تیماار شااهد بادون گیااه (بادون
تلقیح) باعث افزایش خاکدانههای ریز شده است .عالوه بر ایان عادم
وجود ریته گیاه ،هیف قارچ و ترشحات ریته و در نتیجه ماده آلی کم
در تیمار شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) باعث شده که خاکدانهها در اثر
نیروی آب متالشی شده و به خاکدانههای ریزتر تتدیل شاوند (و یاا از
ابتدا خاکدانههای درشت تتکیل نتوند) و تنها حدودی از آنها در آب
پایدار بوده و در نتیجه جرم این کالس از اندازه خاکدانهها افزایش پیدا
کند.
با اعمال تیمارهای کود بیولوژیک فراوانی خاکداناههاا در کاالس
اندازه خاکدانههای ریز کاهش پیدا کرد ،در حالی که فراوانی خاکدانهها
در کالس اندازههای درشتتر افزایش پیدا کرد (شکل  ،)a-2که نتان
دهنده افزایش پایداری ساختمان خاک است .لتارن و همکااران ()26
نقش ماده آلی در سیستمهای مختلف کتت را در پایداری خاکدانههاا
مهم دانستند .به نظر میرسد که هر منت آلی بسته به خصوصیاتی که
دارد ،بعد از زماان متخصای باعاث تغییار معینای در کاالس انادازه
خاکدانهها میشود.

نتیجهگیری
باکتریها و قارچها با افزایش کربن آلی در تیمارهای حاوی کاود
بیولوژیک میتوانند عاملی برای بهتود ساختمان خااک باشاند .نتاایج
پایداری خاکدانهها نتان داد که پایداری خاکدانهها در شرایط گلخاناه
ای تحت تأثیر تیمارهای کود بیولوژیک قرار گرفت و تیمارهای حاوی
کود بیولوژیک با افزایش خاکدانههای درشت ،باعث پایداری خاکدانه-
ها و بهتود ساختمان خااک شادند .از طرفای در شارایط گلخاناه نیاز
پایداری خاکدانهها در دو تیمار شاهد بدون گیاه (بدون تلقیح) و تیماار
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 بناابراین باا.شیمیایی در اراضی کتاورزی دستخوش تغییرات شدهاند
،توجه به محدودیتهای موجود بارای باهکاارگیری تثتیاتکننادههاا
استفاده از کودهای بیولوژیک و آلای یاک راه حل مناساب در جهات
 توصیه میشود در تحقیقات بعادی.رف این متکالت به شمار میرود
کارآیی سایر گونههای قاارچ میکاوریزی و بااکتری ریزوبیاوم نیاز در
ارتقای کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک به ویژه در مقیاس مزرعاهای
 همچنین با توجه به انجام شادن ایان طارح در شارایط.مطالعه گردد
 مکاانیکی و،مزرعه پیتنهاد به بررسی دقیقتر خصوصایات فیزیکای
.شیمیایی خاک در بلند مدت میشود

ماده زمینه سترون شده به علت کمتود ماده آلای خااک و تاراکم کام
ریته و ترشحات آن در ناحیه ریزوسفر نستت به تیمارهای حاوی کود
 بهطور کلی تیمارهای حاوی کودی بیولوژیاک باا.بیولوژیک کمتر بود
تأثیرگذاری بر عملکرد گیاه و ریته گیاه باعث بهتود سااختمان خااک
 همچنین تأثیر کمتر کودهای بیولوژیک بر پایداری خاکدانهها و.شدند
افزایش خاکدانههای درشت در شرایط مزرعه میتواند به علت وسعت
 شرایط آب و هوایی (کنترل نتده در مقایسه با گلخاناه) و،زیاد منطقه
 از طرفی در چند دهه.همچنین کوتاه مدت بودن طرح مورد نظر باشد
اخیر خواز فیزیکی و شیمیایی خاکهاا در اثار مصارف نهاادههاای
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Effects of Chickpea Inoculation with Rhizobium (Mesorhizobium caesar) and
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Introduction: Stability of soil aggregates is a result of complex physical, chemical and biological processes
in the soil. In many studies, organic matter has been studied as a major factor in formation of aggregates and the
effects of symbiosis between mycorrhizal fungi and bacteria largely ignored, however these microorganisms
have a great effect in the formation of the aggregates. Plant roots provide a suitable habitat for the activity of
many soil microorganisms. In this regard, the symbiosis of plant roots with fungi is one of the most common and
long-lived symbiotic relationships that are found in most ecosystems. On the other hand, biological fertilizers
can improve soil aggregation through influence the growth of root and plant. Despite the significant effect of
fungi and bacteria on the stability of the soil structure, the effect of arbuscular mycorrhizal fungi species Glomus
mosseae and Rhizobium species Mesorhizobiumon caesar on the soil structure has been rarely investigated.
Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of chickpea inoculation with Rhizobium
(Mesorhizobium caesar) and mycorrhizae (Glomus mosseae) on soil structural stability and aggregates size
distribution under both greenhouse and field conditions.
Materials and Methods: The present study was conducted as a randomized complete-block design with
three replications in both greenhouse and field conditions. The treatments under field condition were mycorrhizal
fungus (Glomus mosseae), Rhizobium (Mesorhizobium caesar), mycorrhizae – rhizobium combined treatment
and a control (no inoculation). In the greenhouse condition, sterilized mycorrhiza background material and
without plant (without inoculation) treatments were also added. Chickpea was planted at both conditions. Soil
sampling was carried out after harvesting. The stability of aggregates using wet sieving method and soil organic
carbon content were investigated.
Results and Discussion: Greenhouse study results showed that mycorrhizae treatment significantly
increased the mean weight diameter of the aggregates by 51.6% and 189.1%, in comparison with the control
(without inoculation) and control- without plant (without inoculation), respectively. This treatment increased
macro aggregates and decreased the fine aggregates. In the greenhouse condition, soil organic carbon content
had a high correlation with the mean weight diameter of the aggregates (R2 = 0.53) and mycorrhizal treatment
increased organic carbon content from 0.73% in the control (without plant) to 1.02%. However, the mycorrhizae
– rhizobium combined treatment had less effect on the stability of the aggregates than their single effects. The
mass of aggregates of 1–2 mm are more sensitive to short-term management. In the greenhouse condition all the
three biofertilizer treatments significantly increased the mass of the aggregates of 1-2 mm in comparison with
the control treatment without plant (without inoculation). On the other hand, the mean comparison results
showed that there was no significant difference between the sterilized mycorrhizal background and the control
without plant (without inoculation). This may be due to the lower organic matter content in these two treatments
compared to others. In the greenhouse condition, increasing the mass of coarse aggregates of 4-8 mm in diameter
indicates the suitability of soil structure. On the other hand, aggregates coarser than 0.25 mm are considered as
coarse and stable aggregates. It can be concluded that the application of mycorrhiza and rhizobium increased soil
structural stability through the increase of the mass of these classes of the aggregates (2-4 and 4-8 mm), probably
by affecting the length and volume of the root and plant yield. Under the field condition, the treatments had no
impact on the mass of the aggregates in different size classes.
Conclusion: Bacteria and fungi can be effective factors in improving soil structure through increasing
organic carbon in soil. The results of the present study indicated that aggregate stability was affected by
biological fertilizer treatments under greenhouse condition so that the treatments containing biofertilizers
1, 2, 4, 5 and 6- Ph.D. Student, Associate Professor, Ph.D. Student, Former M.Sc. Student and Former Undergraduate
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increased soil aggregate stability and improved the soil structure that was probably due to increasing plant yield
and root. Also, the less effect of biofertilizers on the stability of the aggregates and the increase of coarse
aggregates under the field condition can be due to the uncontrolled climatic conditions compared to the
greenhouse and the short duration of the study. In recent decades, the physical and chemical properties of soils
have changed due to the use of chemical inputs in agricultural lands.The use of biological and organic fertilizers
is an appropriate solution to these problems. It is recommended further study on the efficacy of other species of
mycorrhizal fungi and rhizobium bacteria in improving soil physical and chemical quality, especially at the field
scale. Also, considering the implementation of this project in the field condition, it is suggested to study the
physical, mechanical and chemical properties of soil in the long term.
Keywords: Biofertilizer, Mean weight diameter, Organic carbon

نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Water and Soil
Vol. 33, No. 6, Jan-Feb. 2020, p. 913-922

جلد  ،33شماره  ،6بهمن – اسفند  ،1398ص913-922 .

اثر آتش بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک جنگل در نزدیک تنه و مرز تاج بلوط ایرانی
()Quercus brantii Lindl.
الهام یزدانی -1وحید حسینی -*2کیومرث محمدی

سمانی3

تاریخ دریافت1398/04/17 :
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چکیده
آتش میتواند طیف گستردهای از خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی و زیستی خاک را بسته به شدت خود تغییر دهد .هدد از اناداا اید
پژوهش ،بررسی و مقایسه اثر آتش بر ویژگیهای شیمیایی خاک جنگلی در موقعیتهای متفاوت در زیر گونه درخت بلوط ایرانی (بدرودار (Quercus .
 brantii Lindlدر شهرستان مریوان بود .برای انااا ای تحقیق ،دامنهای که در مرداد ماه سال  1396آتشسوزی رخ داده بود ،انتخاب شدد .سد
ترانسکتی بر روی خطوط تراز به طول  250متر پیاده شد و در فواصل  30متری نزدیکتری درخت برودار انتخاب شد و در نهایدت دو نمونده خداک در
عمق  0-5سانتیمتری و در دو فاصله نزدیک تنه ( 50سانتیمتری و مرز تاج برداشت شد .در مااورت ای دامنه؛ منطقده شداهد انتخداب و بده همدی
ترتیب عمل شد .در نهایت  32نمونه خاک سوخته و نسوخته ،برداشت و پ از انتقال به آزمایشگاه برخی ویژگیهای شیمیایی شدامل کدرب  ،نیتدرو ن،
فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم تبادلی pH ،و  ECاندازهگیری شد .نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از تنه درخت ،مقدار کرب و نیترو ن خاک افزایش
یافت .فسفر ،کلسیم ،منیزیم و پتاسیم با حرکت به سمت مرز تاج درختان کاهش معنیداری داشتند pH .و هدایت الکتریکی نیز با افزایش فاصله از تنده
درختان کاهش معنیداری داشتند .به طور کلی میتوان گفت با حرکت از موقعیت نزدیک تنه به طر مرز تاج خصوصیات خاک سدوخته متفداوت بدوده
است که به دلیل تفاوت در مقدار مواد قابل اشتعال تامعیافته ،احتماال شدت آتش کمتر شده و در نتیاه اثرات متفاوتی بر خاک گذاشته است.
واژههای کلیدی :تاج درخت ،جنگل بلوط زاگرس شمالی ،خاک جنگل ،شدت آتش

مقدمه

1

جنگلها نقش حیاتی در تداوا جوامع انسانی به ویژه در ایران که
یکی از کشورهای خشک جهان است ،ایفا میکنند ( 16و آتش یکدی
از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ای اکوسیستمها است ( . 6آتشسدوزی
گیاهان از ابتدای تشدکیل حیدات ،فراینددی طبیعدی بدوده اسدت ،بده
طوریکه از اواخر دوره سیلوری  ،زمانی که گیاهان آوندی برای اولی
بار به وجود آمدند ،وجود داشته است ( . 38در کشور ایران هم سداالنه
صدها آتشسوزی در جنگلها و مراتع اتفاق میافتد و باعث سوزاندن
هزاران هکتار میشود ( 5و  . 16به طدور کلدی دو ندوت آتدشسدوزی
تاویزی و طبیعی در جنگل وجود دارد .آتشسوزی تادویزی ،شدامل
سوزاندن مواد انباشته شدده در سدطج جنگدل اسدت کده یدک اقدداا
استاندارد برای کاهش میزان مواد قابدل اشدتعال و بدا هدد کداهش
شدت آتش ،تسهیل جوانهزنی و رشد گونههای جنگلی میباشدد (. 42
 2 ،1و  –3بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و اسدتادیاران گدروه جنگلدداری،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
(Email: V.Hosseini@uok.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 1022067//jsw.v33i6.80914

اما در مقابل آتشسوزی کنترل شده ،آتشسوزی طبیعی وجود دارد که
در حضور مواد قابل اشتعال فراوان اتفاق میافتد و معموال شدید است
( . 33آتش میتواند به عنوان یک عامل مهم بر خاک اثر گذاشته و از
طریق گرما و تولید خاکستر تغییراتی را بر خاک اعمدال کندد ( 9و . 7
تحقیقات نشان داده است کده آتدش مدیتواندد طیدف گسدتردهای از
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی و زیستی خاک را بسته به
شدت خود تغییر دهد ( . 9آتدش از یدک طدر  ،یدک عامدل زیسدت
محیطی فعال است که قادر به تامع مواد مغذی در خاک اسدت (، 39
اما از سوی دیگر ،میتواند به عنوان یک دلیدل اولیده بدرای تخریدب
خاک به دلیل از دست دادن مواد مغذی از طریدق تبخیدر ،آبشدویی و
فرسایش به ویژه در آتشسوزیهای شدید در نظر گرفتده شدود (. 28
تأثیر آتشسوزی بر خاک به عواملی همچون نوت خاک ،زمدان آتدش
سوزی ،اکوسیستم و گوندههدای سدوخته شدده ،شددت آتدشسدوزی،
توپوگرافی منطقه و شرایط آب و هوایی در طدی آتدش و پد از آن،
بستگی دارد ( 8 ،7و  . 29حسینی و حسینی ( 17پ از بررسی تداثیر
زمان وقوت آتش بر مشخصههای خاک در فواصل زمانی مختلدف ،بده
ای نتیاه رسیدند که تأثیر آتش بر خواص شدیمیایی خداک در اولدی
سال پ از آتشسوزی بیشتر از دو و سه سال پ از آن بدود .آتدش
می تواند بر از دسدت دادن یدا کداهش مداده آلدی ،کداهش تخلخدل و
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افزایش  pHخاک اثرگذار باشد ( . 10آلکانیز و همکاران ( 2دریافتندد
که مقدار  pHو  ECخاک پ از آتشسدوزی بده طدور شدمگیدری
افزایش یافت .آتشسوزی با شدت پایی مدیتواندد مقددار مداده آلدی،
نیترو ن کل و کاتیونهای قابل تبادل را افدزایش دهدد ،در حدالیکده
شدت آتشسوزی باال موجب از بی رفدت کامدل مداده آلدی شدده و
نیترو ن را نیز به طور قابل توجهی کداهش مدیدهدد و اساسدا مقددار
کاتیونهای تبادلی را افزایش میدهد ( 7 ،6و  . 31به طوریکه نظری
و همکاران ( 27در بررسی اثر شدت آتش بر خاک جنگلدی دریافتندد
که بیشتری و کمتری مقدار کرب و نیترو ن بده ترتیدب مربدوط بده
دماهای  150و  490درجه سانتیگراد بود .میزان خسارت وارد شده بدا
توجه به شدت و مدت آتشسوزی ،میزان اشتعالپدذیری مدواد ،محدل
آتشسوزی ،نوت خاک و محتدوای مدواد معددنی ،اقلدیم و توپدوگرافی
منطقه متفاوت است ( 24و  . 43بلوط ایرانی ،گونه اصدلی درختدی در
جنگلهای زاگرس است که در بیشتر جاها به شکل رویشی شداخهزاد
مشاهده میشود ( 36به طدوری کده هدر درخدت دارای جسدتهدای
زیادی است .درون جستگروهها و نزدیک تنه درختان به دلیل انباشت
الشبرگها و شاخهها ،مواد قابدل اشدتعال بیشدتری وجدود دارد (، 12
بنابرای هر ه آتش از سمت نزدیک تنه درختان به سدمت مدرز تداج
پیش میرود با کاهش تراکم ماده سوختنی ،شدت و مدت آتشسوزی
هم کمتر شده و در نتیاه اثری که خاک از آتش مدیپدذیرد ،متفداوت

است ( . 31در ای راستا حسدینی و همکداران ( 18در مطالعدهای بدر
روی ویژگیهای خاکستر دریافتند که با فاصله از تنه درختان ،از شدت
آتش کم شده و ویژگیهای خاکستر در موقعیتهای مختلف ،متفاوت
بود ( . 18آتشسوزی در جنگلهای زاگرس که به عندوان مهدمتدری
رویشگاه بلوط در ایران به شمار میرود ،بسیار شایع است ،به طوریکه
طبق آمارهای موجود در اداره کدل مندابع طبیعدی اسدتان کردسدتان،
آتشسوزی یکی از مهمتری عوامل تهدیدکننده و تخریب جنگلهای
عرصه زاگرس محسوب میشود ( . 27از آن جا که اید جنگدلهدا از
لحاظ تاج پوشش ،تنک و دارای تاج باز هستند ،ندوت آتدشسدوزی در
آنها سطحی میباشد ،اما ناهمگونی مواد قابل اشتعال در کف جنگدل
میتواند منار به آتشسوزی با شدتهای متفاوت شود ( . 32با توجده
به اهمیت جنگلهای زاگرس از لحداظ حفدم مندابع آب و خداک و از
طرفی هم آتشسوزیهای متوالی که هر ساله در ای جنگلها اتفداق
میافتد ،جهت حفم ای اکوسیستم ،شناخت کامل آن و اثدرات آتدش
بر ای اکوسیستم ضروری میباشد .بنابرای هد از انااا ای تحقیق
بررسی و مقایسه اثر آتشسوزی بر برخی ویژگیهای شیمیایی خداک
در دو موقعیت نزدیک تنه و مرز تاج در زیر گونه درختی بروداریا بلوط
ایرانی ( Quercus brantii Lindl.بود.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان کردستان
Figure 1- Geographical location of the study area in the Kurdistan province, Iran

اثر آتش بر برخی ویژگیهاي شیمیایی خاك جنگل در نزدیک تنه و مرز تاج بلوط ایرانی

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه ،جنگلهای روستای مرانده در  15کیلدومتری
شهرستان مریوان واقع در استان کردستان بود .اید منطقده در طدول
جغرافیایی ” 46° 03´ 8و عرض جغرافیایی ” 35° 35´ 24و با ارتفات
 1591متر از سدطج دریدا واقدع شدده اسدت .میدانگی بارنددگی 804
میلیمتر و رطوبت نسبی  51درصد میباشد .پوشش غالدب منطقده از
سه گونه بلوط ایرانی (برودار  ،مازودار ()Quercusinfectoria Oliv.
و ویول ( )Quercus libani Oliv.تشدکیل شدده اسدت .همچندی
شکل رویشی ای جنگل اکثرا شاخهزاد بدود و گوندههدای بداداا تلد ،
گالبی وحشی ،کیکم ،زالزالک و آلبالوی وحشی به صورت گونه همراه
وجود دارند (. 3
روش نمونهبرداری و اندازهگیری ويژگیهای خاک

منطقه مورد مطالعه در مرداد ماه سدال  1396د دار آتدشسدوزی
شدید شده بود .پ از بازدید از منطقده سدوخته و شداهد ،در منطقده
سوخته و بر روی خطوط تراز ،ترانسکتی به طول  250متر پیداده و در
فواصل  30متری در زیر نزدیک تری درخت برودار ،دو نمونده خداک
در دو فاصله نزدیک تنه ( 50سانتیمتری و مدرز تداج در عمدق 0-5
سانتیمتر ،حدود یک هفته پ از رخداد آتش ،برداشت شد .در مدورد
منطقه شاهد نیز  8پایه درخت برودار در مااور منطقه سدوخته کده از
لحاظ شرایط توپوگرافی ،مواد مدادری ،پوشدش گیداهی و درختدی بدا
منطقه سوخته مشابه بودند ،انتخاب و در زیر هر پایه درخت یک نمونه
در نزدیک تنه و یک نمونده در مدرز تداج در عمدق  0-5سدانتیمتدر،
همزمان با منطقه سوخته برداشت شد .بنابرای در مامدوت  16نمونده
خاک سوخته و  16نمونه خاک نسوخته برداشت شد .نمونههای خداک
پ از برداشت از از الک  2میلیمتری گذراندده شددند و خصوصدیات
شیمیایی شامل کرب آلی به روش والکی و بالک ،نیتدرو ن کدل بده
روش کالدال با استفاده از دستگاه اتوکالتیک و فسفر قابل جذب بده
روش اولس و با استفاده از دستگاه اس کتروفتومتر اندازهگیدری شددند
( . 19همچنی کلسیم ،منیزیم و پتاسیم قابل دسترس به روش استات
آمونیددوا ( 40و بددا اسددتفاده از دسددتگاه فلددیمفتددومتر pH ،و هدددایت
الکتریکی در آب مقطر و با نسبت  1به  2/5و بده روش پتانسدیومتری
( 41اندازهگیری شدند.
تجزيه و تحلیل دادهها

دادهها با استفاده از نراافزارهای  SPSS 16و  Excel 2016و بدا
استفاده از طرح کامال تصادفی تازیه و تحلیل شدد .در اید تحقیدق
پ د از بررسددی نرمددال بددودن دادههددا توسددط آزمددون کلمددوگرو -
اسمیرنو به منظور تازیه و تحلیدل تغییدرات خصوصدیات خداک از
تازیه واریان یک طرفه ( )ANOVAو برای مقایسه میانگی هدا از
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آزمون ند دامنه دانک در سدطج هدای خطدای قابدل قبدول آمداری
( α=0.05و  )α=0.01استفاده شد.

نتایج و بحث
کربن آلی ( ،)Cنیتروژن کل ( )Nو فسفر قابل جذب ()P
نتایج نشان داد که مقدار کدرب و نیتدرو ن در خداک نسدوخته و
سوخته در هر دو موقعیت ،به استثناء کرب در موقعیت نزدیک تنه ،بدا
یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند ( . P>0/01کرب خداک سدوخته از
 6/19درصد در نزدیک تنه به  9/15درصد در خاک سوخته مدرز تداج
افزایش یافت (شکل  .2الف  .نیترو ن از  0/39درصد در خاک سوخته
نزدیک تنه به  0/42درصد در خاک سوخته مرز تاج افزایش یافت امدا
ای تفاوت معنیدار نبود (شکل  .2ب  .همچنی نتایج ،افزایش مقددار
فسفر را در خاک سوخته در مقایسه با خداک نسدوخته نشدان داد و بدا
فاصله از نزدیک تنه از مقدار آن کاسدته شدد .بیشدتری مقددار فسدفر
( 131/08میلددیگددرا در کیلددوگرا در خدداک سددوخته نزدیددک تندده و
کمتری مقدار آن ( 65/67میلیگرا در کیلوگرا در خاک نسوخته مرز
تاج اندازهگیری شد .اختال بی میانگی مقددار فسدفر موجدود در دو
خاک سوخته و نسوخته در هر دو موقعیت نزدیدک تنده و مدرز تداج از
لحاظ آمداری معندیدار ( P<0/01بدود (شدکل  .2ج  .نتدایج تازیده
واریان نشان داد که دو موقعیت نزدیک تنده و مدرز تداج بدر مقددار
کرب  ،نیترو ن و فسفر اثر معنیداری داشت (جدول . 1
کرب از طریق تازیه شدن بقایای گیاهی وارد خاک شده و سبب
تامع مواد آلی در خاک میگردد ( . 19نتدایج اید پدژوهش کداهش
کرب آلی را در خاک سوخته نشدان داد .کداهش کدرب آلدی پد از
آتشسوزی میتواند به دلیل خروج کرب آلی و یا سوخت کامل مداده
الی و تبدبل آن به خاکستر باشد ( . 34در مطالعهای آزمایشدگاهی بدر
خاک جنگلهای زاگرس باالتری مقدار کرب در خاک سوزانده شدده
را در دمای  150درجه سانتیگراد و همچندی کداهش آن را از دمدای
 220درجه سانتیگراد به باال گزارش کردند (. 27
در جنگلهای زاگرس درون تودههای جوان مقدار زیادی از مدواد
قابل اشتعال وجود دارد که میتواند منار به آتشسوزیهایی با شدت
باال و متوسط نسبت به خارج از تودههدا شدود ( . 31بندابرای مطدابق
نتایج ای پژوهش مقدار کرب آلی خاک سوخته در موقعیدت نزدیدک
تنه به دلیل باال بودن تامع مواد قابل اشتعال و باال بودن شدت آتش،
کمتر از مرز تاج بود .برخی از پژوهشگران افزایش نیتدرو ن در دمدای
 200درجه سانتیگراد و س کاهش آن در دماهای بداال را گدزارش
دادند ( 10و  . 20دلیل ای کداهش را مدیتدوان پدایی بدودن دمدای
تصعید نیترو ن بیان کرد ،زیرا نیترو ن یکی از مواد مغذی اسدت کده
دارای بیشتری اثرپذیری از آتش میباشدد ( . 25تصدعید نیتدرو ن در
طول سوخت به طور مستقیم به دمای خاک و مقدار ماده آلی مصر
شده بستگی دارد ،اما شرایط نیتراتی شددن معمدوال پد از سدوخت
بهبود مییابد ( 10 ،11و . 25
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شکل  -2مقایسه میانگین کربن ،نیتروژن و2فسفر خاک 1
درموقعیت نزدیک تنه ( )1و مرز تاج ( )2دردرختان برودار در سطح P>0/01
Figure 2- Mean comparison of carbon, nitrogen and soil phosphorus near tree trunk (1) and crown border (2) in Persian oak
trees at the P <0.01 level
موقعیت

سدوخته در
مطابق نتایج به دسدت آمدده ،مقددار فسدفر در خداک
Position
مقایسه با خاک نسوخته افزایش معنیداری یافت .روند مشابهی توسط
برخی از پژوهشگران در جنگلهای زاگرس گدزارش شدد ( 14و . 27
افزایش فسفر پ از آتشسوزی را در نتیاده جدایگزی شددن الیده
خاکستر به جای الیه الشبرگ که حداوی کدرب آلدی و مدواد مغدذی
حاصل از سوخت پوشش گیاهی است ،گزارش کردند ( . 11همچندی
آتشسوزی باعث تبدیل فسفر آلی به فسفر قابل جذب (اورتوفسدفات
میگردد ( 11و  . 44مقدار فسفر در خاک سوخته موقعیت نزدیک تنده
بیشتر از مرز تاج بود .به طور معمول افزایش دما موجب افزایش فسفر
قابل جذب به دلیل معدنی شدن مدواد آلدی مدیشدود ( . 23بندابرای
تغییرات در مقدار فسفر خاک به شدت و مدت آتشسوزی بستگی دارد
(. 11
پتاسیم ( ،)Kکلسیم ( )Caو منیزيم ( )Mgتبادلی

بر اساس نتایج ،مقدار سه عنصدر کلسدیم ،منیدزیم و پتاسدیم بده
استثناء پتاسیم در موقعیت مرز تاج ،در خاک سدوخته بیشدتر از خداک

نسوخته بود .همچنی با فاصله از موقعیت نزدیک تنه از مقدار پتاسدیم
موجود در خاک سوخته کاسته شدد ،بده اید ترتیدب کده از 155/27
میلیگرا در کیلوگرا در خاک سوخته نزدیک تنه درختان بده 134/98
میلیگرا در کیلوگرا در خاک سوخته مرز تاج رسدید .اخدتال مقددار
پتاسیم بی خاک سوخته و نسوخته فقدط در موقعیدت نزدیدک تنده از
لحاظ آماری معنیدار ( P<0/01بود (شدکل  .3الدف  .مقددار کلسدیم
موجود در خاک سدوخته نیدز از  5333/18میلدیگدرا در کیلدوگرا در
نزدیک تنه به  4213 /64در خداک سدوخته مدرز تداج کداهش یافدت
(شکل  .3ب  .تغییرات منیزیم در خاک سوخته نیز مشابه کلسیم بدود،
به طوریکه مقدار آن در نزدیک تنه  2332/75میلیگرا در کیلدوگرا
و در مرز تاج  2387میلیگدرا در کیلدوگرا بده دسدت آمدد .بندابرای
اختال بی میانگی های کلسیم و منیدزیم بدی دو خداک سدوخته و
نسوخته در هر دو موقعیت از لحداظ آمداری معندیدار ( P<0/01بدود
(شکل  .3ج  .نتایج حاصل از تازیه واریان نشان داد که دو موقعیت
نزدیک تنه و مرز تاج دارای اثر معنیداری بر مقدار پتاسیم ،کلسدیم و
منیزیم خاک ،بودند (جدول . 1
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جدول  -1تجزیه واریانس عاملهای مورد مطالعه خاک در دو موقعیت نزدیک تنه و مرز تاج در درختان برودار (** معنیداری در سطح )0/01
Table 1- Analysis of variance of soil parameters in two positions (near tree trunk and crown boundary) in Persian oak trees
)(**significant differences at 1% level
p

F

درجه
آزادی
df

12.3

میانگین
مربعات
Mean
square

3
28

20.52
1.67

ns

0.49

3
28

0.006
0.013

**

54.44

3
28

6536.72
119.98

**

6.43

3
28

787.60
122.58

**

37.25

3
28

4253230.78
114120.96

**

10.56

3
28

240799.45
22789.48

**

13.00

3
28

0.795
0.061

**

26.11

3
28

2.73
0.104

**

منبع تغییرات
Source of variation

کرب (درصد
C%
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
نیترو ن (درصد
N%
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) P (mg/Kgفسفر (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) K (mg/Kgپتاسیم (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) Ca (mg/Kgکلسیم (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) Mg (mg/Kgمنیزیم (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
pH

 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
)EC (mS/cm

بر اساس نتایج ای پژوهش ،مقدار پتاسیم ،کلسدیم و منیدزیم بده
استثناء پتاسیم مرز تاج ،در خاک سوخته افزایش معنیداری نسبت بده
خاک نسوخته داشت .ای موضوت مدیتواندد بده علدت افدزوده شددن
خاکستر حاصل از سوخت بقایای گیاهی به خاک و اکسید شدن مداده
آلی باشد که موجب رهاسازی مقادیر زیادی از کاتیونها میشدود ( 4و
 . 35افزایش پتاسیم ،کلسیم و منیزیم بالفاصله پد از آتدشسدوزی
توسط بسیاری از محققی تایید شده اسدت ( 1و  . 2همچندی مقددار
ای عناصر در خاک سوخته موقعیت نزدیک تنه نسبت به موقعیت مرز
تاج افزایش یافت که ای افزایش را میتوان بده دلیدل تامدع بداالی
مواد قابل اشتعال و به دنبدال آن بداال بدودن شددت آتدشسدوزی در
موقعیت نزدیک تنه و در نتیاه افزایش مقدار خاکستر تامع یافته بدر
روی خاک بیان کرد ( ، 31زیرا ترکیبات خاکستر حاصل از اتشسوزی
عموما از عناصر مانند پتاسیم ،کلسیم و منیزیم غندی مدیباشدد ( 21و
 . 22همچنی غلظت کلسیم و منیزیم با باال رفت دمدا ،افدزایش مدی
یابد که علت آن تازیه حرارتی میباشد ( 7و . 22

 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی

 pHو هدايت الکتريکی ( )ECخاک

بددر طبددق نتددایج حاصددل از اید پددژوهش ،مقدددار  pHو هدددایت
الکتریکی موجود در خاک سوخته نسبت به خاک نسوخته در موقعیدت
نزدیک تنه درخت ،بیشتر بود .مقدار  pHبا دور شددن از تنده درختدان
کاهش یافت ،به صورتیکه از  7/62در خاک سوخته نزدیدک تنده بده
 7/05در خاک سوخته مرز تاج رسید (شدکل  .4الدف  .روندد تغییدرات
هدایت الکتریکی نیز مشابه  pHبود به اید ترتیدب کده مقددار آن از
 1/69میلیزیمن بر سانتیمتر در خاک سوخته نزدیک تنده درختدان
به  0/65میلیزیمن بر سانتیمتر در خاک سوخته مدرز تداج کداهش
یافت .تفاوت بی میانگی های  pHو هدایت الکتریکی بی دو خداک
سوخته و نسوخته فقط در موقعیت نزدیک تنه از نظر آمداری معندیدار
( P<0/01بود (شکل  .4ب  .نتایج حاصل از تازیده واریدان نشدان
داد که دو موقعیت نزدیک تنه و مرز تاج از لحاظ آماری اثر معنیداری
( P<0/01بر مقدار  pHو هدایت الکتریکی موجود در خداک ،داشدتند
(جدول . 1

1398  اسفند-  بهمن،6  شماره،33  جلد،نشریه آب و خاك

918

P >0/01 ) دردرختان برودار در سطح2( ) و مرز تاج1(  کلسیم و منیزیم خاک درموقعیت نزدیک تنه، مقایسه میانگین پتاسیم-3 شکل
Figure 3- Mean comparison of potassium, calcium and soil magnesium near tree trunk (1) and crown border (2) in Persian
oak trees at the P <0.01 level

P>0/01 ) در درختان برودار در سطح2( ) و مرز تاج1(  و هدایت الکتریکی خاک در موقعیت نزدیک تنهpH  مقایسه میانگین-4 شکل
Figure 4- Mean comparison of acidity and soil electrical conductivity near tree trunk (1) and crown border (2) in Persian oak
trees at the P <0.01 level
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نتیجهگیری
به طور کلی میتوان نتیاه گرفت که آتشسوزی موجب تغییرات
قابل توجهی بر برخی از ویژگیهایی شیمیایی خاک جنگلی مدیشدود
که ای تغییرات میتواند بسته به موقعیت مکانی رخداد آتش (نزدیدک
 میتوان گفت که در بررسی آتشسوزی. متفاوت باشد، تنه و مرز تاج
 زیدرا،و اثرات آن بر خاک باید موقعیت آتشسوزی در نظر گرفته شود
 تغییدرات در،همان طور که نتایج حاصدل از اید پدژوهش نشدان داد
ویژگیهایی شیمیایی خاک در موقعیت نزدیک تنه نسبت به موقعیدت
 به طوریکه در ای تحقیق بدا حرکدت از سدمت،مرز تاج متفاوت بود
 و هددایتpH ، کلسدیم، منیدزیم، پتاسدیم،تنه درختان از مقدار فسدفر
الکتریکی کاسته شد و مقدار کرب افزایش یافت امدا مقددار نیتدرو ن
 درواقع ای تغییرات احتماال نشداندهنددهی بداال بدودن.تغییری نکرد
شدت آتشسوزی به دلیل انباشت بیشتر الشبرگ و مواد قابل اشدتعال
.خشبی شده شامل ساقه و شاخه در موقعیت نزدیک تنه درختان بود

هدایت الکتریکی بیانگر مقدار کاتیونها در محلول خاک میباشد
. 19( که یکی از عوامل اثر گذار بر رشد گیاهدان محسدوب مدیشدود
 و هدایت الکتریکی در خاک سوخته نزدیک تنده راpH افزایش مقدار
،میتوان به دلیل سوخت الشبرگهای تامع یافته در سدطج جنگدل
، و تولید خاکستر بیان کرد37( آزاد شدن کاتیونهای موجود در آنها
 کلسدیم و منیدزیم را،که مقادیر زیادی از کاتیونهای اساسی (پتاسیم
 و هددایت الکتریکدیpH فراهم نموده و در نهایت منار بده افدزایش
 در، خاک پ از آتشEC  وpH  همچنی افزایش. 30  و7( میشود
جنگلهای زاگرس و مناطقی از اروپا و اسدترالیا گدزارش شدده اسدت
 و هدددایت الکتریکددی در موقعیددتpH  افددزایش. 27  و26 ،17 ،13(
pH  افدزایش.نزدیک تنه نیز احتماال به دلیل شدت باالی اتدش بدود
پ از آتش دواا زیادی نداشته و معموال در طی یک فصدل مرطدوب
 زمدان. 15( از بی میرود و به مقدار خود قبدل از آتدش برمدیگدردد
 دامندده. 45  و30( بازیددابی آن بدده ترفیددت بددافر خدداک بسددتگی دارد
 ماه پ از آتش به دلیل حذ سریع خاکستر توسدط3 تغییرات ان از
. 41(  از یک تا ندی سال به طول میاناامد30( باد و بارندگی
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Introduction: Fires are natural processes in many ecosystems, constituting a natural, even vital, component
of forests. Fire can change the soil properties depending on its severity. In semi-arid regions, the effects of fire
are more vigorous in comparison with other regions. In these regions, forests restoration is much more difficult
especially in the summer when temperatures reach maximum levels and cause fires that reduce soil nutrients by
burning organic matters and vegetation. Since the frequency of fire events in Zagros oak forests have been
increasing in recent years, therefore, in this study, the chemical properties of soil investigated immediately after
fire. Most wildfires in these forests are surface fires with low-to-moderate severity due to low forest density,
great distances between trees and few forest floor plants.
Materials and Methods: The study area is located in Kurdistan Province, western Iran, around Marivan that
has been burned in July 2017. One transect was installed on the contour line with 250 m length on the burnt
slope. Eight Persian oak trees were selected at 30 meters interval. Two soil samples were collected in each tree
from depth of 0-5 cm. The two positions of soil samples including: the first one was 50 cm far from the base
trunk and the second one was on the edge of tree crown border. In the control area, eight Persian oak were
selected in the adjacent area of burned area with same topographic and plant conditions and soil samples were
collected same as burned area. Finally, soil organic carbon (SOC), Total nitrogen (TN), available phosphorus,
potassium, calcium, magnesium, pH, and EC were analyzed.
Results and Discussion: The results of this study showed that fire has a significant effect on soil properties,
so that organic carbon reduced and amount of available phosphorus, calcium, magnesium and potassium of soil
increased in burned soil. Organic carbon decreased significantly (P<0.01) in the burned soil in comparison to
control treatment near tree trunk while it did not have any significant difference in the border of tree crown. The
lowest Organic carbon was 6.19% in burned soil near tree trunk and the highest 9.15% in unburned soil in the
border of tree crown. Total nitrogen did not show any significant difference between all treatments. Phosphorus
increased significantly after the fire in the burned soil by comparison with control in the both positions. The
increase of available P in soil after fire can be due to added ash as the fire partially and completely combusted
plant debris in the soil. The highest phosphorus was 130.08 mg/kg in the burned soil near tree trunk and the
lowest was 65.67 mg/kg in soil of control area in the border of tree crown. Cations including Ca, Mg and K were
significantly higher near tree trunks in burned soil compared with control area, while only Ca and Mg of soil
showed significant differences in the border crown position. The pH of burned soil was 7.62 and 7.05 near tree
trunk and border of tree crown, respectively, and it was 7.15 and 6.89 near tree trunk and border of tree crown,
respectively, in control area. The EC of burned soil was 1.70 mS/cm and 0.66 mS/cm near tree trunk and border
of tree crown, respectively and it was 0.44 mS/cm and 0.54 mS/cm near tree trunk and border of tree crown,
respectively in control area. One-way ANOVA showed that two positions of soil samples had significant effect
on all soil parameters except nitrogen. In the Zagros oak forests, there are a lot of flammable materials inside
stands, which can lead to low and medium intensity fire .According to the results of this study, the amount of
organic carbon of burned soil near tree trunk was less than the crown border because of high accumulation of
flammable materials and high fire intensity.
Conclusion: In general, it can be concluded that wildfire causes significant changes in chemical properties of
forest soils. Changes in the chemical properties of soil between burned soil and control area differed with
movement from tree trunk to border of tree crown, so that the amounts of phosphorus, potassium, magnesium,
calcium, acidity and electrical conductivity were reduced and the amount of carbon increased. Hence, it seems
that properties of soil burned has diffiered by moving from the tree trunk to the border of crown trees probabley
because of the differences in the amount of accumulated litter, consequently has an effect on the characteristics
of the soil in different postions.
Keywords: Forest soil, Northern Zagros oak forest, Tree crown, Wildfire severity
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﮐﺸﻤﺸﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از آﻣﺎر  200اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺑﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر از ﻣﺪل ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ  CHاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻻزم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ دوره رﮐﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮاي
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺮان  42195637,8ﻫﮑﺘﺎر داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و  42721336,2داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺿﻌﯿﻒ و  75492510ﻫﮑﺘﺎر از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺸـﺖ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ
داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ ،ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷـﺮق ﻗـﺮار دارد .ﻣﺤـﺪوده
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر  42درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن
ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮان اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :اﯾﺮان ،درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
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ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﯾﺪار دارد ) .(7ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻﺧﺺ
ﻣﯿﻮهﮐﺎري از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،در اﻣـﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺤﯿﻄﯽ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ).(10
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺑﺎغ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ) .(43آب و ﻫﻮا ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه و ﻗﻄﻌـﯽ در ﺗﻮزﯾـﻊ
ﮔﯿﺎﻫــﺎن و ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﻨﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ آنﻫــﺎ ﻣﺤﺴــﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ) .(35ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎري ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮ اﯾﯽ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎر
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ) .(33ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻻزم
 2 ،1و  - 3ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎدﯾﺎر
اﻗﻠﯿﻢﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑـﯿﻢ ﺳـﺒﺰواري ،ﺳـﺒﺰوار،
اﯾﺮان
(Email: g.fallah@hsu.ac.ir
)*  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:
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اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ در ﭘـﺮورش ﻣﯿـﻮهﻫـﺎ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺧﺎﺻـﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺑﺎﻏﺎت
از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) .(43ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارﻗـﺎم
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و روي آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐـﺮد،
ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﻣﻼك ﻗﺮار داد .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ
روي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﺨﺼﻮص درﺧﺘﺎن ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ) .(26در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ و ﺳـﺎزﮔﺎري درﺧﺘـﺎن ﻣﯿـﻮه
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ) 22و  .(38آب و ﻫﻮا ،ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آب و ﻫﻮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺸـﺖ ﯾـﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺛﺒﺎت ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(33اﻣﺮوزه اﻧﮕﻮر در ﺑـﯿﺶ از 40
ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آب و ﻫﻮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮ
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ آن ،ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎي ﺣﺮارﺗـﯽ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﻧﮕﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(17ﮔﯿﺎه
ﻣﻮﻟﺪ اﻧﮕﻮر ﺑﻨﺎم ﻣﻮ ﯾـﺎ ﺗـﺎك ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻣـﻮ ﮔﯿـﺎﻫﯽ از ﺗﯿـﺮه
 Ampelidaceaeاﺳﺖ .ﮔﯿﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه درﺧﺘﭽـﻪﻫـﺎي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
داراي ﺳﺎﻗﻪاي ﮔﺮه دار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧـﺪ ،ﺑـﺎﻻ
روﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺎك آﺳﯿﺎﯾﯽ–اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم وﯾﺘﯿﺲ وﯾﻨـﯽ
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ﻓﺮا اﺳﯿ ﺎي ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اﻧﮕﻮر ﮔﯿﺎﻫﯽ روﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درازاي آن ﺑﻪ -15
 10ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻃﻮل دوره رﺷﺪ آن ﺑﯿﻦ  5-6ﻣﺎه اﺳﺖ .اﻧﮕـﻮر ﺑـﻮﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺑـﻮده و ارﻗـﺎم ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن از ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ).(43
در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ،درﺧﺖ اﻧﮕـﻮر 294249
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﮐ ﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻏﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
زﯾﺮ ﮐﺸﺖ 3167437 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﮕﻮر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﻪ
ازاي ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر در ﮐﺸﺖ اﺑﯽ  13976ﺗﻦ و در ﮐﺸﺖ دﯾـﻢ  3921ﺗـﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﮕﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روشﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰي ،اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ دﺳـﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿـﺎره ،ﻓﺮاﯾﻨـﺪ AHP
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) 19و  .(15ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ  AHPدر واﻗﻊ ﯾﮑﯽ
از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻣـﺎس ﺳـﺎﻋﺘﯽ
) (1980اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﺑـﺮ روي
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺿـﺮاﯾﺐ
وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑـﺮاورد ﻧﻤـﻮد ) .(36ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت را آﺳﺎن و دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت
را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ) .(9ﻣﺰﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ  ،اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﯽ ﻣـﺪارج ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه از
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ از ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎص اﺳﺖ ).(15
اﻟﻔﻮﻧﺲ (5) 1ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در ﮐﺸﺎورزي در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .روش  AHPﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﯾﮏ روش ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺸﺎورزي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﮐــﺎﻟﻮﮔﺮﯾﻮ (23) 2ﺑﺮاﺳــﺎس ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ و  GISﺑــﻪ ارزﯾــﺎﺑﯽ
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اراﺿﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖﻫـﺎ و
ﺗﻮانﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزي دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﭼـﺎوز 3و ﻫﻤﮑـﺎران
) (12ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪل  AHPاﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻨﻮع ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﮐﺸـﺖ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮا دادهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﻠﯿﻤﯽ ،زراﻋﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﮐﺸـﺖ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ.
آﮐﻨﺴﯽ 4و ﻫﻤﮑﺎران ) (3اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪﮐﺸﺎورزي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ  AHPو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GISرا ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .در اﯾـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎي اﻗﻠﯿﻤــﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ را وزن دﻫــﯽ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﻣﺤﻤـﺪ و ﻫﻤﮑـﺎران )(30
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎرﻧﺎﺗﺎﮐﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GISو
ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﮑﻨﯿـﮏﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﯿـﺎره
1- Alphonce
2- Kalogirou
3- Chavez
4- Akıncı

واﮐﺎوي ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﯿﺪري و ﺳﻌﯿﺪ آﺑﺎدي ) (17ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭼﻨﺪ
ﻣﻌﯿﺎري ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه و ﻫﻤﮑﺎران ) (42اراﺿـﯽ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﮐﺸـﺖ ﺑـﺎدام در اﺳـﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﮐﺸـﺖ ﺑـﺎدام را ﻣﺸـﺨﺺ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﻫﯿﻮﻧﺪي و ﻫﻤﮑـﺎران ) (40ﮐﺸـﺖ ذرت داﻧـﻪاي در اﺳـﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺷﺮﻓﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران ) (7ﺗﻮانﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﺸﺖ ﻋﻨﺎب را ﻣﮑﺎﻧﯿـﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي
اﻗﻠﯿﻤﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮان و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑـﺮاي ﮐﺸـﺖ ﻋﻨـﺎب
ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﻮي زاده و ﻫﻤﮑﺎران ) (4ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﮐﺸـﺖ
زﻋﻔﺮان در دﺷـﺖ ﮐﺎﺷـﻤﺮ را اﻣﮑـﺎنﺳـﻨﺠﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ را ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ذواﻟﻔﻘﺎري
و ﻫﻤﮑﺎران ) (44ﺗﻮانﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺳـﻮﯾﺎ را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪودهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را داراﺑﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش  AHPدر ﻣﺤﯿﻂ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺠﺎزي زاده
و ﻫﻤﮑﺎران ) (18ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﺸﺖ زﯾﺘﻮن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي
اﻗﻠﯿﻤﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي در
ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﺸﺖ زﯾﺘﻮن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺠﺮد و ﻏﻔﻮري زاده ) (31ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺮدﺳـﺘﺎن را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤـﯽ و وزندﻫـﯽ
ﻧﺴﺒﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط ﻫﻢارزش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺟﻮاد ﺑﯿـﺪادي و ﻫﻤﮑـﺎران
) (9ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ ﺳﻮﯾﺎ در ﺣﻮزه ﻗـﺮهﺳـﻮ را ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﮑﻨﯿـﮏ AHP
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺮﻣﻮﺳﻮي و ﻣﯿﺮﯾﺎن ) (29ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﭘﻬﻨـﻪﺑﻨـﺪي
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﺖ ﭘﺴـﺘﻪ در اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ از
ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎي ﻣﮑــﺎﻧﯽ در ﮐﻨــﺎر ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎي اﻗﻠﯿﻤــﯽ و ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋــﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸـﺖ ﭘﺴـﺘﻪ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .ﻓـﻼح
ﻗﺎﻟﻬﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (13ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم دﯾـﻢ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس( از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺑـﺮ روي
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎ و ﻋﻠﯿﺰاده ) (10ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ
ﮐﺸﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿـﻞ  AHPﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﺎن از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﯽ ،ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮ روي
ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ داراي ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي اﺳﺖ.

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
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ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮر
Figure 1- The position of the meteorological stations studied in the country

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﺎورزي اﯾـﺮان ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎي ﻋﻤـﺪه
ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺿﺮورت ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ و
آﻣﺎﯾﺶ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﻬﻨﯿﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻي ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺑـﺮ ﻣﮑـﺎنﯾـﺎﺑﯽ
ﺑﺎﻏﺎت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان
ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﮐﺸﻤﺸﯽ ﺑﯽداﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﺎري–ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و از
ﻧﻈﺮ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﺪف از آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﻋﺘﯽ
و روزاﻧــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ .در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  200اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪﯾــﺪ و
اﻗﻠﯿﻢﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت و ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده از ﺑـﺪو
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل  2008اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ )ﺷـﮑﻞ  .(1آﻣـﺎر ﻻزم از ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ دوره آﻣﺎري  30ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل  1979ﺗﺎ
 2008اﺳـﺘﺨﺮاج و ﭘـﺎﻻﯾﺶ ﮔﺮدﯾـﺪ .در اداﻣـﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎه داده اﻗﻠﯿﻤــﯽ از
دادهﻫﺎي ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ ،ﮐﻤﯿﻨﻪ دﻣﺎ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺑﺎرش،
ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ،دﻣﺎي دوره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺪل ﺳـﺎﻋﺎت ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ  CHﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷـﺖ و ﻧﯿـﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺎﻋﺎت

ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻗﺪﯾﻢ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺧﻮاب اواﺳﻂ آﺑﺎن
ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻧﺪازهﮔﯿـﺮي
ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ را اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ
زﯾﺮ  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺗﻨﺰل ﮐﺮد( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧـﺪ ) .(2ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﻌـﺪاد
ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧـﻮاب ﺟﻮاﻧـﻪ را ﺑـﺮاي ﯾـﮏ
ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ وارﯾﺘﻪ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ وارﯾﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
) .(34ﺑــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾــﺎد ﻣﻌﻤــﻮلﺗــﺮﯾﻦ ﻣــﺪل ﺳــﺮﻣﺎﯾﯽ و ﯾﮑــﯽ از
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ،ﻣﺪل  CHﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺪل واﯾﻨﺒﺮﮔﺮ (1950) 1و ﺑﻨﻨﺖ (1949) 2ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻟﻮدﻟﯿﻨﮓ 3و ﻫﻤﮑﺎران) (27اﯾﻦ ﻣﺪل اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي درﺧﺘﺎن ﻫﻠﻮ
در ﺟﺮﺟﯿﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ داده ﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎﻋﺎت ﺑـﺎ
دﻣﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  7,2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﯿـﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ) tزﻣـﺎن از آﻏـﺎز دوره
رﮐﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ( ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ):(13
)(1

:1
:0

0C  T  7.2C
T7.2  
else

t

CHt  T7.2 ,
i 1

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ روش در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮماﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﺗﻬﯿـﻪ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر روزاﻧـﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ دﯾﮕـﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
1- Weinberger
2- Bennet
3- Luedeling
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ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ

ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒــﯽ در واﻗــﻊ ﯾﮑــﯽ از ﺟــﺎﻣﻊﺗــﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ) (AHPروﺷﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ﻗﻮي و ﺳﺎده
اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎ ﻣﺘﻀـﺎد ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ را دارد .ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر از روش وزندﻫﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس
روﯾﮑﺮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎري و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﺗﺼـﻤﯿﻢ را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﯿـﺎره
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(17روش ) (AHPدر ﺳﺎل  1992ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ) .(37ﻫـﺪف ﻋﻤـﺪه ﺗﺼـﻤﯿﻢ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻣﻌﯿﺎر و زﯾـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫـﺎي
ﺗﺼﻤﯿﻢ ،در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ).(5
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻢ و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾـﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻌــﺪ از ﭘـﺎﻻﯾﺶ و ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻻزم ﺑــﺮاي زﯾــﺮ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻻﯾﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ دﯾﺘـﺎﺑﯿﺲ  200اﯾﺴـﺘﮕﺎه
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻔﺎع از ﻻﯾﻪ رﻗﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪ .ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﯾـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧـﺖ ﺳـﯿﺐ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ .ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻻﯾـﻪﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ
) (AHPدر ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  15) Expert Choice11و  (21ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
و زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ارزش و وزن داده ﺷـﺪ .در اداﻣـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺎزﮔﺎري و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﯾﻦ وزندﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ،GISوزن ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر و زﯾﺮ ﻣﻌﯿـﺎر
در ﻻﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وزن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷـﮑﻞ  .(2ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ وزن در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ :اﻟـﻒ :وزن ﻧﺴـﺒﯽ و ب:
وزن ﻣﻄﻠﻖ .وزن ﻧﺴﺒﯽ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽآﯾـﺪ و
وزن ﻣﻄﻠﻖ ،رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﯿﻖ وزنﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺮخ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﯿﺴﺘﻢ ) (CRاز  0,1ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ  CRاز ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري  CIﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري  RIﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽ-
ﺷﻮد ) .(24ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزشﻫـﺎي ﻧﺴـﺒﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ارزش ﻧﺮﻣـﺎل و
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺤﺪوده ﮐﺸـﺖ اﻧﮕـﻮر در اﯾـﺮان ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ 1ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾـﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر از ﻧﻈﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ،دو ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وزن
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ آن در ﺟﺪول  1ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻣﻌﯿـﺎر
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ وزن  0,833ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه اﺳﺖ .ﻫـﺮ درﺧﺘـﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻘـﻂ در
ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاص ذاﺗﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ
) .(28ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﺐ و ارﺗﻔﺎع را در ﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد در
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم از اﻫﻤﯿﺖ و وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0,167ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي درﺧﺘـﺎن اﻧﮕـﻮر از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪر و ﻫﻤﮑﺎران (2018)2ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮده
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻋﺎﻣـﻞ اﻗﻠـﯿﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘـﺶ را در
ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ).(8
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ

ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ،ﺑﺎرش ،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﯽ ،دﻣـﺎي دوره رﺷـﺪ،
دﻣﺎي دوره رﮐﻮد و ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ
اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺟﺪول  2ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر ﻧﯿﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  0,317ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وزن را در ﺑـﯿﻦ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي اﻗﻠـﯿﻢ در
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻣﺎﻫﺎي دوره
رﮐﻮد و دوره رﺷـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ وزن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ.
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎي ﺑــﺎرش و رﻃﻮﺑــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ از وزن ﮐﻤﺘــﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀـﺎﯾﯽ زﯾـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﻧﯿـﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺠﺎري ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ و
ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎز و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ در دوره رﮐﻮد ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(2در
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺎغ ،ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ درﺧﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ
ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ درﺧـﺖ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺗـﺄﺧﯿﺮ در
ﮔﻠﺪﻫﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ روي درﺧـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ).(39
1- Paired comparison
2- Badr et al

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر
Evaluating the Ability of Grapevine Cultivation

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ اﻧﮕﻮر
Extracting the Grapevine Climatic Requirments

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي اﻗﻠﯿﻤﯽ – ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ
Climate and spatial zoning of climatic criteria

ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻨﯽ

ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﻠﯿﻤﯽ

Land Resources Database

Climate Resources Database

ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
Determining criteria and sub-criteria

Expert opinions
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Expert Choise  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار،AHP وزندﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل
Weighting based on the AHP model, using Expert Choise software

ﺳﺎزﮔﺎر
Consistence

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﻀﺎوتﻫﺎ
Chek Compatibility of judgments

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
Inconsistence

GIS ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ وزنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ
Integrating layers with weights in GIS

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺤﺪوده رﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان
Determination of grape cultivation areas in Iran in in
(AHP)  ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ روش ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ- 2 ﺷﮑﻞ
Figure 2- Conceptual Model of feasibility of grape cultivation using Analytical Hierarchy Process (AHP) method

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر- 1 ﺟﺪول
Table 1- Pairwised comparison of the main criteria for determining suitable areas to grape cultivation

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
Climate conditions

ﺗﻮ ﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ
Topography

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ

ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ

وزن ﻧﺴﺒﯽ

Climate conditions

Topography

Relative weight

1

5

0.833

-

1

0.167

(0) ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري

ﻧﺮخ

Inconsistency rate (0)
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ﺟﺪول  - 2ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative
weight

ﺑﺎرش
Precipi
tation

Table 2- Pairwised comparison matrix of climatic sub-criteria for grape cultivation
ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ
ﺳﺎﻋﺎت
رﻃﻮﺑﺖ
ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ
دﻣﺎي دوره رﺷﺪ
دﻣﺎي دوره رﮐﻮد
دﻣﺎ
دﻣﺎ
آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﻧﺴﺒﯽ
Chilling
Growth
Dormancy
Absolute
Relative
humidity

Sunshine
hours

Absolute
maximum
temperature

minimum
temperatur
e

period
Temperature

period
Temperature

Require
ment

0.317

7

7

7

4

3

4

2

1

0.210

6

7

7

3

1

3

1

-

0.127

5

5

5

2

1

1

-

-

0.155

3

6

6

3

1

-

-

0.093

1

7

7

1

-

-

-

-

0.034

2

2

1

-

-

-

-

-

0.025

1

1

-

-

-

-

-

-

0.038

1

-

-

-

-

-

-

-

ﻧﺮخ

ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ
Chilling Requirment

دﻣﺎي دوره رﺷﺪ

Growth period
Temperature

دﻣﺎي دوره رﮐﻮد
Dormancy period
Temperature

ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ
Absolute minimum
temperature

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ

Absolute maximum
temperature

ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ

Sunshine hours

رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ

Relative humidity

ﺑﺎرش
Precipitation

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,07

)Inconsistency rate (0.07

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي درﺧـﺖ
اﻧﮕﻮر در ﺟﺪول  3ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎ
در ﻓﺼﻞ رﮐﻮد درﺧﺘﺎن ﺧﺰاندار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺎﻏـﺎت
ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
 1200ﺑﺎ  0,569ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن را در ﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر
دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻃﺒﻘﻪ  ٨٠٠ -1200ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ،از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ و اﻋﻤﺎل وزن ﺑﺮ روي ﻻﯾﻪ ﮐﺸﻮر در
ﺟﺪول ) (٤ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺎﻟﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر از ﻧﻈﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از وزن ﻣﻄﻠـﻖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0,150و  0,069ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از
 ٨٠٠ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ )28
و  (33ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  ٨٠٠ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ) 3اﻟﻒ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ در دوره رﮐﻮد را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮر ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ
زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮاي درﺧﺘﺎن ﺧـﺰاندار اﻧﮕـﻮر را دارا
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎي
ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺗﺠﺎري درﺧﺘﺎن ﺧﺰاندار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ واﻗﻊ در ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ،ﺷـﻤﺎل
ﺷﺮق ،ﻏﺮب ،ﻣﺤﺪوده ﺷـﻤﺎل ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي و ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﯽ و
ﺟﻨﻮﺑﯽ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪﻫﺎ و داﻣﻨﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻓـﻼت اﯾـﺮات از ﺗـﻮان
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎي ﻻزم ﺑﺮاي وارﯾﺘﻪﻫﺎي اﻧﮕﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻣﯿـﺰان اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ در
اﯾﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻋﺮضﻫﺎي ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ،از ﺗﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕـﻮي ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎي
درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ،ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ اﯾﻔـﺎ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ،اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ ارﻗﺎم
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از  800ﺳﺎﻋﺎت را ﺑﺎ دﻣﺎي  4ﺗﺎ  7درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽﮔـﺮاد ﺑـﺮاي آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارد .ﮐﺸﺖ اﯾﻦ درﺧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮ ﮐﺸﻮر
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
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ﺟﺪول  -3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر
Table 3- Pairwised comparison of chilling requirment for grape

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.569
0.264

0- 400

400- 800

800- 1200

>1200

7
5

5
3

3
1

1

0.106

2

1

0.061

1

-

-

-

>1200
800-1200
400-800
0-400

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )( 0,03
)Inconsistency rate (0.03

ﺟﺪول  - 4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان
Table 4- Charectristics of the chilling requirment layer over Iran

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.150

ﻋﺎﻟﯽ

>1200

1

1200-800

2

800-400

3

0-400

4

0.069
0.027
0.016

Excellent

ﻣﻨﺎﺳﺐ
Appropriate

ﺿﻌﯿﻒ
Weak

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
Inappropriate

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ زﯾـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ دﻣـﺎي
دوره رﮐﻮد

1

ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﯿﺘﻮ و ﮐﺎرﺑﻨﻮ  ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ).(41
دﻣﺎي دوره رﮐﻮد در درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
دارد .دﻣﺎي ﻫﻮا در داﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﺴـﺘﻦ دوره رﮐـﻮد ﯾـﺎ
ﺧﻮاب درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎي ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ دﻣﺎي دوره رﮐﻮد در ﭼﻬﺎر
ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﺪول ) (5ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻣﺎﻫﺎي  0- 3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ-
ﮔﺮاد ﺑﺎ وزن  0,462ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دوره
رﮐﻮد در ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ٦ ،درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﻪ وزن دﻣﺎي رﮐﻮد در ﮐﺸﻮر در
ﺟﺪول ) (6ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ  58896478,9ﻫﮑﺘـﺎر ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ دﻣﺎي دوره رﮐﻮد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده
و در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
دﻣﺎي ﺳﺮد ﺑﺮاي دوره ﺧﻮاب درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ) 3ب( ،ﺗﻮزﯾﻊ
ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻣﺎي دوره رﮐﻮد ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔـﻊ و
ﻋﺮضﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏـﺮب ،ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب ،ﺷـﻤﺎل و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎﻟﯽ
1- Tonietto & Carbonneau

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟـﺰو ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺿـﻌﯿﻒ و
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ،دﻣﺎي دوره
رﮐﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﺗﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮐﺎﺳـﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮزﯾﻊ دﻣﺎي دوره رﮐﻮد از ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ،
ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر دﻣﺎي دوره رﺷﺪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻨﮏ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  39درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔـﺮاد دارﻧـﺪ ﯾـﺎ
آﻓﺘﺎب ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ) 39و  .(32ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻟﺬا دﻣﺎ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷـﺪ درﺧـﺖ
اﻧﮕﻮر  5ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  150ﺗﺎ  180روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ .در اﯾـﻦ
راﺳﺘﺎ ،دﻣﺎي دوره رﺷﺪ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر از اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
ﺑ ﺎ رﺧﺪاد آﺧﺮﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﻣﺎي ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺪ و ﺟﻮاﻧـﻪ
زﻧﯽ اﻧﮕﻮر ﯾﻌﻨﯽ  10درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ
زﻣﺎن رﺧﺪاد آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﭘﺎﯾﻪ  10درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه
در ﺑﺎزه دﻣﺎﯾﯽ  20ﺗﺎ  26درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  –5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ دﻣﺎي دوره رﮐﻮد )ﻣﺎهﻫﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎرس( ﯾﺎ ﺧﻮاب ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر
Table 5- Pairwised comparison of the dormancy period temperature
(November to March) for the grape

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.462
0.274

>10

7-10

4-7

0-3

4
3

3
2

2
1

1

0.178

3

1

-

1
ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,03

0.086

-

0-3
4-7
7-10
>10

)Inconsistency rate (0.03

ﺟﺪول  -6ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دوره رﮐﻮد )ﻣﺎهﻫﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎرس( ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر
Table 6- Charectristics of the mean temperature of the dormancy period (November to March) for the grape

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.048

ﻋﺎﻟﯽ

0-3

1

4-7

2

7-10

3

>10

4

Excellent

ﻣﻨﺎﺳﺐ

0.028

Appropriate

ﺿﻌﯿﻒ

0.018

Weak

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

0.009

Inappropriate

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻮاﻧﺘﺎ ) (32ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ
اﻧﮕﻮر  20ﺗﺎ  26درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ وﺿـﻌﯿﺖ
دﻣﺎي دوره رﺷﺪ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ  4ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﺟﺪول  7ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
زوﺟﯽ اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ دﻣﺎﯾﯽ  22-24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن را ﺑﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ از اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ از وزن ﮐﻤﺘـﺮي
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در دوره رﺷﺪ از ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ دﻣﺎﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي دوره رﺷﺪ در ﺳﻄﺢ اﯾﺴـﺘﮕﺎهﻫـﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺑﺎزه دﻣﺎﯾﯽ  15ﺗﺎ  23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﯿـﺎر دﻣـﺎي دوره رﺷـﺪ در ﺟـﺪول 8
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻻﯾـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر از ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع و ﭘﺴﺖ ﻋﺮضﻫﺎي ﺟﻨـﻮﺑﯽ و
ﺟﻠﮕﻪ ﺧﺮزي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﯿﻎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ
دﻣﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻧﮕﻮر ،ﺧﺎرج از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮاي
ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ و داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫـﺎي ﻣﺮﺗﻔـﻊ
ﺑﺨﺼﻮص در ﻏﺮب ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐـﺰي از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑ ﺎﻻﺗﺮي از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻧﮕـﻮر ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ) 3ج( ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر دﻣﺎي دوره رﺷﺪ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﮕﻮي ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺑـﻪ ﺷـﺪت از وﺿـﻌﯿﺖ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨـﻮب و از
ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺪول  –7ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ دﻣﺎي دوره رﺷﺪ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر
Table 7- Pairwised comparison of the growth period temperature climatic sub-criteria for the grape
وزن ﻧﺴﺒﯽ
>26 24-26 22-24 20-22 <20
Relative weight
>26
1
1/2
1/4
1/5
1
0.077
24-26
1
1/3
1/2
2
0.148
22-24
1
2
3
0.391
0.298

4

0.087

1

1

ﻧﺮخ

-

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,02

)Inconsistency rate (0.02

-

20-22
<20

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
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ﺟﺪول  - 8ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ دﻣﺎي دوره رﺷﺪ اﻧﮕﻮر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
Table 8- Characteristics of the layer of the growth period temperature sub-criteria over the country

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.013

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

>26

1

24-26

2

22-24

3

20-22

4

<20

5

Inappropriate

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.025

Medium

ﻋﺎﻟﯽ

0.068

Excellent

ﻣﻨﺎﺳﺐ

0.052

Appropriate

ﺿﻌﯿﻒ

0.015

Weak

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ
ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در
ﺷﮑﻞ ) 3د( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ در
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠـﻖ دﻣـﺎ ،ﺑـﺮاي درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر
ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ
زاﮔﺮس ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻣﺤﺪودﻫﺎﯾﯽ از ﺷـﻤﺎل
ﺷﺮق اﯾﺮان را در ﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .در واﻗـﻊ ﺑﺠـﺰ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺳـﺘﯿﻎ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ﺑﺮاي درﺧﺖ
اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﮐﺸـﻮر
اﯾﺮان ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎ و ﻋﺮض
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﮐﺸـﻮر ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﻘﺰ ،دﻣـﺎي -36
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑـﺎﻧﯽ زﯾـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﮐﻤﯿﻨـﻪ

ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .درﺧﺖ
اﻧﮕﻮر ﺗﺎ  -15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ دارد ) .(19ﮐﻤﯿﻨـﻪ ﻣﻄﻠـﻖ
دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺮاي درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر در  4ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﮐـﻢ ﺑـﻪ زﯾـﺎد
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(9ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠـﻖ دﻣـﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر 200
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  -15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ -36 ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﻣـﺎﯾﯽ ) (0ﺗـﺎ ) (-10درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽﮔـﺮاد از وزن
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ )ﺟـﺪول  .(10ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ
ﻃﺒﻘﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﻦ  -10ﺗﺎ  -20درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽﮔـﺮاد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﺎت دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از  -30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،ﺑـﺮاي درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر

ﺟﺪول  –9ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر
Table 9- Pairwised comparison of the absolute minimum temperature for the grape

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.483
0.272
0.157
0.088

)< (-30

)(- 20) – (- 30

)(- 10) – (- 20

)0-(- 10

5
3
2
1

3
2
1
-

2
1
-

1
-

ﻧﺮخ

)0-(-10
)(-10) – (-20
)(-20) – (-30
)<(-30

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,01

)Inconsistency rate (0.01

ﺟﺪول  –10ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
Table 10- Characteristics of the layer of the absolute minimum temperature over the country

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.062

ﻋﺎﻟﯽ

)0-(-10

1

)(-10) – (-20

2

)(-20) – (-30

3

)<(-30

4

0.035
0.020
0.011

Excellent

ﻣﻨﺎﺳﺐ
Appropriate

ﻣﺘﻮﺳﻂ
Medium

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
Inappropriate
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ﻧﺸﺮﯾﻪ آب و ﺧﺎك ،ﺟﻠﺪ  ،33ﺷﻤﺎره  ،6ﺑﻬﻤﻦ  -اﺳﻔﻨﺪ 1398

ﺟﺪول  – 11ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ
Table 11- Pairwised comparison of the absolute maximum temperature sub-criteria

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.576
0.264

35-40

>50

45-50

40-45

7
6

6
3

3
1

1

0.108

3

1

0.052

1
ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,05

-

-

35-40
35-40
40-45
45-50

>50

)Inconsistency rate (0.05

ﺟﺪول  - 12ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
Table 12- Charectristics for the absolute maximum temperature over the country

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.044

ﻣﻨﺎﺳﺐ

35-40

1

40-45

2

45-50

3

>50

4

Appropriate

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.020
0.008
0.004

Medium

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
Inappropriate

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺎد
Inappropriate

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ
ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﻫﻮا

آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر  38ﺗﺎ  40درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) 32و  .(20درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﯾﮏ درﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و دﻣﺎﻫﺎي ﮔﺮم دوره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﺪم
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ دﻣـﺎي
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﻧﮕﻮر ) (38-40در  4ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ در ﺟﺪول
 11ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
وزن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﻣﺎﯾﯽ  35-40درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻗﺮار دارد .دﻣﺎﻫﺎي ﺑـﯿﻦ
 40-45ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣـﺎي ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﺤﻤﻞ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ . .دﻣﺎﻫﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از آﺳـﺘﺎﻧﻪ 40
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ وي ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﺑـﺎزدﻫﯽ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ در
ﮔﺴﺘﺮه ﮐﺸﻮر ،در ﺟﺪول  12ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در واﻗـﻊ
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻧﯿﻤـﯽ
دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻗـﺮار
دارد .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﻣﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در
ﺷﮑﻞ ) 3ر( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﮑـﺎﻧﯽ
دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در وﻫﻠﻪ اول از ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﺳـﭙﺲ از
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق و از ﺷـﻤﺎل
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕـﻮر از ﻧﻈـﺮ دﻣﺎﻫـﺎي
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻏـﺮب و ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب و

ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﻧﻮاﺣﯽ اﻟﺒﺮز ،ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺮ ﺟﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎرز ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﺰد ،ﮐﺮﻣـﺎن و
ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷـﻤﺎل ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ،ﻧﯿـﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ
دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕـﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻠﮕـﻪ ﺧـﺰري ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮔﺮﻣـﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻄﻠـﻖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎرش

درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  700ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻧﯿﺎز دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﮐﻤﺘﺮ از  700ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺑﺪون
آﺑﯿﺎري ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﺑﺮاي رﺷﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ ،ﺑﻪ 600
ﺗﺎ  700ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) 20و  .(32در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺑﺎرش از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در ﺟﺪول  13ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرش ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  700ﻣﯿﻠـﯽﻣﺘـﺮ از
وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕـﻮر ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻻﯾﻪ ﺑﺎرش در ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در ﺟﺪول
 14ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرش ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺷـﯿﻪ درﯾـﺎي
ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﺎرش ﮐـﺎﻓﯽ
ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ دﯾﻢ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾـﺮان در
ﺷﮑﻞ ) 3ز( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﯿﺶ از  700ﻣﯿﻠـﯽﻣﺘـﺮ
ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻬﯿﺎﯾﯽ آب ﺑﺎران ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺧﻮد

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ

را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرش ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﻂ در
ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﯽ درﯾـﺎي ﺧـﺰر در اﺳـﺘﺎن
ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻣﺴـﺘﺎنﻫـﺎي ﻣﻼﯾـﻢ ﻧﯿـﺎز ﺳـﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي درﺧﺘـﺎن
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ﺳﺮدﺳﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرش اﯾﺮان ،درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر ﺑـﺮاي
ﺑﺎردﻫﯽ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺑﯿﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻻزم دارد.

ﺟﺪول  - 13ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎرش
Table 13- Pairwised comparison of the precipitation climatic sub-criteria

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.665
0.195

<200

200-400

400-700

>700

9
4

7
3

5
1

1

0.086

2

1

0.053

1

-

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,04

>700
400-700

-

200-400
<200

)Incsonsistency rate (0.04

ﺟﺪول  – 14ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﺑﺎرش
Table 14- Charectristics of the precipitation Layer

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.021

ﻋﺎﻟﯽ

>700

1

500-700

2

300-500

3

<300

4

Appropriate

ﻣﻨﺎﺳﺐ

0.006

Weak

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.002

Inappropriate

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

0.001

Inappropriate

ﺟﺪول  – 15ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ
Table 15- Pairwised comparison of the relative humidity

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.073
0.395
0.268

<20

20-30

30-40

40-50

>50

1/2
4
3

1/3
3
2

1/4
2
1

1/3
1

1

0.164

2

1

0.100

1

-

-

-

>50
40-50
30-40
20-30

<20

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )( 0,04
)Inconsistency rate (0.04

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ رﻃﻮﺑـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟـﯽ زﯾـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ در ﺟـﺪول 15
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑـﯿﻦ -50
 40درﺻﺪ ،وزﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  0/395را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﺑـﺮاي
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ رﻃﻮﺑـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  48,5درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزه  40ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ

در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ
ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در ﺷﮑﻞ ) 3ح( ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ درﺧـﺖ
اﻧﮕﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ،در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴـﺒﯽ
ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ،زﯾﺎد اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(16در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﮐﻮﯾﺮي
ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در ﮐـﻞ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ
اﯾﺮان از ﻣﯿـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﻻزم ﺑـﺮاي درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪول  - 16ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ
Table 16- Charectristics of the relative humidity layer

وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

Class

Row

>50

1

40-50

2

30-40

3

20-30

4

<20

5

0.0020

Inappropriate
ﻋﺎﻟﯽ

0.011

Excellent
ﻣﻨﺎﺳﺐ

0.007

Appropriate
ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.004

Medium
ﺿﻌﯿﻒ

0.0028

Weak

ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗﻨـﺪ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﯿـﻮه اﻧﮕـﻮر را ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎي
ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  1500ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ را دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑـﯿﺶ از  2000و در ﻧﯿﻤـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐـﺰي
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  3000ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺷـﺮاﯾﻂ
آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺳـﺎﻋﺎت
آﻓﺘﺎﺑﯽ

درﺧﺖ اﻧﮕﻮر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺻﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻗﻨﺪ و اﺳﯿﺪ دارد .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺰه
ﻣﯿﻮه ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﯽ دارد) .(11ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟـﯽ زﯾـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﯽ در ﺟـﺪول  17و
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﺟﺪول ) (18ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﻫﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از آﻓﺘـﺎب ﺑﯿﺸـﺘﺮي
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺧﺰان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻮر،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  2500ﺳﺎﻋﺖ در
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻻﻧﻪ ،از وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ دﯾﮕـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ،در ﮐﺸـﻮر اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺳـﻮاﺣﻞ درﯾـﺎي
ﺧﺰر ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ زﯾﺎد ،ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر از ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮاي درﺧـﺖ
اﻧﮕﻮر در ﺷﮑﻞ ) 3خ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻼت اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﯽ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﺑـﺮاي
ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ از ﻋﺎﻣـﻞ
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت
آﻓﺘﺎﺑﯽ اﻓﺰاوده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳـﺎﻋﺎت اﻓﺘـﺎﺑﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗـﻊ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ )ارﺗﻔـﺎع از
ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ،ﺷﯿﺐ( در ﺟﺪول 19ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ وزن  ، 0,8ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺷـﯿﺐ ﺑـﺎ ،0,2
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وزن را در ﺑـﯿﻦ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ دارا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر ارﺗﻔﺎع در ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ارﺗﻔﺎع
از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ

در ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕـﻮر  200ﺗـﺎ 1400ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) 20و .(28
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪاي وﺿـﻌﯿﺖ ارﺗﻔـﺎع در ﭼﻬـﺎر ﻃﺒﻘـﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼسﺑﻨﺪي ﺷﺪ.

ﺟﺪول  –17ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ
Table 17- Pairwised comparison of Sunshine hours climatic sub-criteria

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.448
0.283

1000-1500

1500-2000

2000-2500

<2500

3
3

3
2

2
1

1

0.164

2

1

0.106

1

-

-

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )( 0,08
)Inconsistency rate (0.08

-

>2500
2000-2500
1500-2000
1000-1500

ﺗﻮانﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
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ﺟﺪول  –18ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
Table 18– Charecteristics of sunshine hours layer in the country
ردﯾﻒ
ﮐﻼس
وﺿﻌﯿﺖ
وزن ﻣﻄﻠﻖ
Absolute weight

Condition

Class

Row

0.009

ﻋﺎﻟﯽ

>2500

1

2000-2500

2

1500-2000

3

Excellent

ﻣﻨﺎﺳﺐ

0.005

Appropriate

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0.003

Medium

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

0.002

Inappropriate

4

1000-1500

ﺟﺪول - 19ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
Table 19– Pairwised comparison of topographic or geographical sub-criteria

وزن ﻧﺴﺒﯽ

ﺷﯿﺐ

ارﺗﻔﺎع

Relative weight

Slope

Height

0.8

4

1

0.2

1

-

ارﺗﻔﺎع
Height

ﺷﯿﺐ
Slope

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(٠
)Inconsistency rate (0

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﺗﻔﺎع  200ﺗﺎ  1400ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي درﺧﺖ
اﻧﮕﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ) (1000-1400ﻣﺘﺮ از ﺳـﻄﺢ
درﯾﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ،در واﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي در ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺟﺪول  .(20در ﺟﺪول
 ،21ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻻﯾﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ
ﺑــﺎﻻﺗﺮ از  1000ﻣﺘــﺮ ﺗــﺎ  1400ﻣﺘــﺮي از ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺑﻬﺘــﺮي ﺑﺮﺧــﻮردار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮ از  200ﻣﺘﺮي ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﻄﻮح ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞ
) 3ك( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ و ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮق
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮهﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ ﻧﯿـﺰ در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ ﺳﺮدﺳﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺮﺗﻔﻌـﯽ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﻧﮕﻮر در آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺷﻤﺎل
ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻫﻤﻮار و ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑـﻪ

ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ

ﺷﯿﺐ ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر ﺗﺎ  25درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ درﺧﺘـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺷﺪ در ﺷﯿﺐ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را دارا ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻧﻈﺮ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در  4ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﺪول  22ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘ ﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪوده  5-10درﺻـﺪ از
وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺪول  23وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر ﺷﯿﺐ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺷﯿﺐ  5ﺗﺎ  20درﺻﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺮاي درﺧﺘﺎن اﻧﮕﻮر وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﻻﺗﺮ از  20درﺻﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﺮان
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺐ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در ﺷﮑﻞ ) 3گ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗـﺪرت ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎﻻ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺑﺠﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺳﺘﯿﻎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫـﺎ ،از ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﮐﺎﺷـﺖ اﻧﮕـﻮر
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  – 20ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ

Table 20– Pairwised comparison of the elevetion (from the sea lelvel) sub-criteria

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relativ weight
0.329
0.402

<200

200-600

600-1000

1000-1400

>1400

5
9

5
7

3
3

1
1

1

0.159

5

3

1

0.067

2

1

0.043

1

-

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,03

-

)Inconsistency rate (0.03

-

>1400
1000-1400
600-1000
200-600

<200
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ﺟﺪول  - 21ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ در ﮐﺸﻮر
Table 21– Charectristics of the elevation(from thr sea level) layer over the country
وزن ﻣﻄﻠﻖ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻼس

ردﯾﻒ

Absolute weight

Condition

Class

Row

0.043

ﻣﻨﺎﺳﺐ

>1400

1

1000-1400

2

600-1000

3

200-600

4

<200

5

Appropriate

ﻋﺎﻟﯽ

0.053

Excellent
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Medium
ﺿﻌﯿﻒ
weak

0.021
0.008
0.005

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
Inappropriate

ﺟﺪول  - 22ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ )ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ(
Table 22- Pairwised comparison of the slope (in percent) sub-criteria

وزن ﻧﺴﺒﯽ
Relative weight
0.124
0.194
0.356
0.326

0-5

5-10

10-20

>20

1/2
1/2
1
1

1/3
1/2
1
-

1/2
1
-

1
-

ﻧﺮخ

>20
10-20
5-10
0-5

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري )(0,02

)Inconsistency rate (0.02

ﺟﺪول  - 23ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
Table 23– Charectristics of the slope layer as a geographic sub-criteria
ردﯾﻒ
ﮐﻼس
وﺿﻌﯿﺖ
وزن ﻣﻄﻠﻖ
Absolute weight

Condition

Class

0.004

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

>20

1

10-20

2

5-10

3

0-5

4

0.006
0.011
0.010

Inappropriate

ﻣﺘﻮﺳﻂ

Medium

ﻋﺎﻟﯽ

Appropriate

ﻣﻨﺎﺳﺐ

Weak

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ
ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزنﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺼـﻮرت ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺎ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﮑﻞ ) 3ل( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
 42195637,8ﻫﮑﺘﺎر داراي ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و  42721236,2داراي
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ و  75492510ﻫﮑﺘﺎر از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﮐﺸـﺖ
اﻧﮕﻮر در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در واﻗـﻊ  754924ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧـﺖ اﻧﮕـﻮر ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕـﻮر ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ داﻣﻨـﻪﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻊ در ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﺷﻤﺎل ﺷـﺮق و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ ،ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻗﺮار دارد .ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن اﻧﮕـﻮر  42درﺻـﺪ از ﺳـﻄﺢ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﮐﺸـﻮر را ﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.

Row

ﻣﺮز و ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
– ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﺗﻔﺎع و ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕـﻮر در ﮔﺴـﺘﺮه اﯾـﺮان در
ﺷــﮑﻞﻫــﺎي ) 3ل( و ) 3س( ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻌــﺪ از ﺳﻠﺴــﻠﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻣـﺮز و
ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻄـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸـﻮر در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ) (GISﻧﻘـﺶ
ﻣﻮﺛﺮي در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﺳـﻨﺠﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﺮان ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﮐﺸﻤﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ  - 3ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در اﯾﺮان
Figure 3- Spatial distribution of climatic sub-criteria and suitable areas to grape cultivation in Iran

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻮان اﻗﻠﯿﻤﯽ  -اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭼﻨـﺪ
ﻣﻌﯿﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ  ، AHPاز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮاي اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸـﺖ
درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاي درﺧﺖ اﻧﮕﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
آﭼﺮﯾﺎ وﯾﺎﻧﮓ ،(2015)2ﺑﺪر و ﻫﻤﮑﺎران (2018)3و ﺟﻤﺸﯿﺪي ) (1396ﻧﯿﺰ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي دﯾﮕﺮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮي
و ﻣﯿﺮﯾﺎن ) (1393و ﻓﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) (1392ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎي
اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ اﻗﻠﯿﻤـﯽ-
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ را اﻓﺰﯾﺶ داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ
ﻣﻌﯿﺎر اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻧﻘﺶ و وزن ﺑـﺎﻻﺗﺮي در
اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﮐﺸﻤﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ-
ﻫﺎي دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ،دﻣﺎي دوره رﮐﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎي
2- Acharya & Yang
3- Badr et al

ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺖ اﻧﮕـﻮر
ﮐﺸﻤﺸﯽ ،از ارزش و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ از
ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ارﺗﻔﺎع از
ﺳﻄﺢ درﯾﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
اﻣﯿﻨــﯽ ) (1392ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺗﻠﻔﯿــﻖ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎي اﻗﻠﯿﻤــﯽ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮاي اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﮐﺸﻤﺸﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﺮان 42195637 ،ﻫﮑﺘﺎر
داراي ﻗﺎﺑﻠﯿـــﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ و  42721236داراي ﻗﺎﺑﻠﯿـــﺖ ﺿـــﻌﯿﻒ و
 75492510ﻫﮑﺘﺎر از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷـﮑﻞ  .(3در
واﻗﻊ  754924ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎدل  42درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑـﺮاي
ﮐﺸﺖ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺪوده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸـﺖ
درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻊ در
ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،ﺷﻤ ﺎل ﺷﺮق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ ،ﺷﺮق و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻗﺮار دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻓـﻼت اﯾـﺮان ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ.
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Introduction: In order to choose the best forms for each region and invest, the climatic conditions should be
considered. Among the climatic elements, thermal indexes are effective factors in the production cycle, and the
quality and quantity of grapes. Given the lack of water resources and the threat of climate change, there is a need
for potentiometry and clustering of different regions.
Materials and Methods: According to the content and purpose of statistics and information, the hourly and
daily climatic data of 200 climate stations were used. In order to compute the required chilling, the CH model
was prepared and implemented. According to daily and monthly statistics, climate parameters were refined and
investigated. We used a weighting method based on hierarchical approach for accurate decision making and
identifying the relative importance of climatic criteria for grape cultivation. For the following climatic criteria,
the information layer was arranged through a database of 200 meteorological stations of the Iranian
Meteorological Organization. For the following geographic criteria, layers were used in the country. In order to
determine the suitable areas for planting grapevine, using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method in the
Expert choice11 software environment, the criteria and sub criteria were weighted. Then, using the Geographical
Information System, the layers were overlapped based on their weight and the final land suitability map for
planting grapevine in Iran was obtained based on climatic conditions.
Results and Discussion: Pairwise comparison of criteria and sub-criteria based on hierarchical analysis
showed that the criterion of climatic conditions with a weight of 0.833 was considered as the most important
criterion in determining suitable areas for grapevine cultivation. Pairwise comparison of the climatic conditions
criterion indicated that the sub-criteria of 0.317 were the highest among the sub-criteria in the grape trees.
Temperature sub-criteria exhibited the greatest weight during the slump and growth period. Paired comparison
and spatial distribution of the climate-chilling showed that a large part of the country does not supply winter
creeps or cold storage for grapevine trees. The southern half of Iran is entirely unsuitable due to the existence of
mild winters for commercial cultivation of creeping trees such as grapes. Paired comparison and spatial
distribution under the climatic criterion of the slump period demonstrated that largest spatial distribution is
allocated to the middle class in the margin of highlands and high latitudes regions. Paired comparison and spatial
distributions under the scale of the growth period illustrated that the spatial pattern in this sub-criteria is highly
dependent on the altitude and latitude. From the north to the south and from the west to the east, the suitability
for growing grapevine decreases. Paired comparison and spatial distributions under the climatic criteria of
absolute minimum temperature revealed that in terms of absolute minimum temperature, there is a limitation on
grapevine for some regions of Iran. These areas are mainly mountainous belts of the Zagros mountain, the
northwest cold region and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distribution under the climate criteria
of maximum air temperature showed that temperatures above the threshold of 40 degrees Celsius adversely
influence the quality and yield of grapevine. In fact, in terms of absolute maximum temperatures, more than half
of the country's surface area is unsuitable. Paired comparison and spatial distributions under the geographic scale
elevation above sea level showed that suitable altitude areas are limited to the high and mountainous regions of
the northwestern, northern, and northeastern Iran. Paired comparison and spatial distributions under the relative
climate of relative humidity indicated that due to the relative humidity of the grape vine compared to many fruit
trees, the relative humidity in Iran is high for the grapevine tree. Paired comparison and spatial distributions
under the climatic criteria of sunshine hours illustrated that the distribution of sunshine hours affects the latitude
factor causing an increase in sunshine hours from north to south. A wide range of growing fruit trees in terms of
sunshine days can be found in Iran. Therefore, most regions in the country provide unlimited solar radiation for
grapevine growth. Paired comparison and spatial distributions under the geographic scale elevation above sea
level showed that altitude plays an important role for locating vineyards. Suitable high-altitude areas are limited
to the high and mountainous regions of the northwestern, northern, and northeastern Iran. Paired comparison and
4, 2 and 3- Ph.D. Student of Agro Climatology, Associate Professor and Assistant Professor, Faculty of Geography and
Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran, respectively.
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spatial distribution below the gradient geographic scale showed that planting fruit trees, especially grapes, is
more cost-effective in steep slopes. Considering the high adaptability and physiological conditions of the
grapevine, almost all regions of Iran, except very high and mountainous regions, are suitable for planting grapes.
Suitable vineyard cultivars are adapted to the slopes of mountainous and relatively high mountainous regions in
the mid-west, northwest, northeast, and scattered areas of the center, east and south east of the country. The
range of cultivating grapevine trees is 42% of the country's surface area.
Conclusion: The results revealed that the climate criterion has a pivotal role for determining land suitability
for grapevine trees. The suitable vineyard cultivars are located in the mountainous and relatively hilly mountains
in the northwest, northwest, northeast, and dispersed areas of the center, east and south east of Iran. These
findings are important for land use planning and spatial planning with emphasis on climatic and geographic
capabilities for efficient use of natural resources.
Keywords: Climatic condition, Grapevine, Land suitability
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چکیده
خشکسالی به عنوان پیچیدهترین ،اما کمتر شناخته شدهترین خطر در میان تمام خطرات طبیعی است که نسبت به هر خطرر طبیعری دی،رر ،درصرد
بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار میدهد .خشکسالی یکی از پدیدههای طبیعی و مکرر اقلیمی است؛ تجزیره و تحلیر ریسر خشکسرالی ترکیبری از
تجزیه و تحلی خطر خشکسالی و تجزیه و تحلی آسیبپذیری خشکسالی است .در ایرن مطالعره سرعی شرده اسرت چشر انرداری از تیییررات ریسر
خشکسالی هواشناسی در آینده نشان داده شود .مطالعه به صورت موردی برای زیرحوضه افین (واقع در استان خراسان جنروبی انجرام شرده اسرت .دوره
آماری استفاده شده برای دوره پایه  33سال ( 1983-2015میباشد .دادههای آینده براساس سه مدل از پروژه  CORDEXبدسرت آمرده اسرت .دوره
آتی ،به سه دوره  27ساله شام  ،آینده نزدی ( ، 2020-2046آینده میانی ( 2047-2073و آینده دور ( 2074-2100تقسری شرده اسرت .بره من رور
محاسبه ریس خشکسالی ،مخاطره خشکسالی براساس سه شاخص خشکسالی  SPEI ،SPIو  eRDIبرای دوره پایه و دورههای آتری و پرا از آن
آسیبپذیری تعیین شد .افزایش شدت خشکسالیها در دورههای آتی از دی،ر نتایج حاص از این مطالعه است .خروجیهای ریس بدست آمرده از رو
مستقی محاسبه ریس که با دادههای  CORDEXو نیز رو استفاده از مدل پیشبینی ریس که در این مطالعه بدست آمد ،نشان از افزایش تعداد
وقایع خشکسالی و بدنبال آن افزایش وقایع ریس خشکسالی در منطقه دارد .همچنین ،مشاهده شد شدت ریس خشکسالیها براساس سناریوی انتشار
 RCP8.5بیشتر از  RCP4.5میباشد
واژههای کلیدی :آسیبپذیری خشکسالی ،ریس

مقدمه

خشکسالی ،مخاطره خشکسالیARIMA ،CORDEX ،

1

در سراسر جهان ،خشکسالی در میان تمام خطرات طبیعی از ن رر
تعداد افرادی که به طور مستقی تحت تأثیر قررار دارنرد ،رتبره اول را
دارد ( . 16خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی فصلی ،یر پدیرده
شایع در کشورهای دارای آب و هوای نیمهگرمسیری است و افرزایش
آن در آینده ،قاب انت ار است .خشکسالی از جمله پدیدههای طبیعی و
مکرر اقلیمی در زمرین اسرت .مردلهرای آب و هروایی و مشراهدات
ماهواره هر دو نشان میدهند که مقدار ک آب موجود در اتمسرفر بره
میزان  ٪7در هر واحد کلوین گرمایش سطحی ،افزایش خواهد یافت،
این درحالی است که مدلهای آب و هوایی پیشبینری مریکننرد کره
بار های جهانی به میزان بسیار کمتر ،حردود  1ترا  3درصرد در هرر
درجه کلوین افزایش پیدا کنند .اگرر تیییررات شردت و توزیرع مکرانی

 3 ،2 ،1و -4بهترتیب دانشرجوی دکترری و اسرتادان گرروه علروم و مهندسری آب،
دانشکده کشاورزی ،دانش،اه فردوسی مشهد
Email: mousavib@um.ac
(* -نویسنده مسئول:
 -5استادیار گروه علوم ریاضی ،دانش،اه فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jsw.v33i6.81650

بارندگی قاب توجه باشد ،ممکن اسرت یکری از جردیتررین خطررات
ناشی از تیییرات آب و هوایی باشد ،بعبارت دی،ر در صورتی که ال،وی
مکانی و زمانی بار تیییر کند ،میتواند بر اقلی بخشهای مختلر
کره زمین به واسطه پدیدههای دور پیوند ،اثرگذار باشد ( . 30در حرال
حاضر شواهد قوی در مورد گرمایش جهرانی وجرود دارد و برر اسراس
بسیاری از شواهد متعدد ،گروه بین دولتی تیییررات آب و هروایی (25
نتیجه گرفته است که بیشترین افزایش در دمای هوا در سطح جهرانی
از اواسط قرن 20ام به دلی افرزایش در غل رت گازهرای گلخانرهای
ناشی از فعالیت انسانی میباشد .گرمایش جهرانی منجرر بره تیییرر در
بارندگی و سایر متییرهای آب و هروایی خواهرد شرد ( . 19اولرین راه
شناسایی وقایع خشکسالی ،شاخصهرای خشکسرالی مریباشرند کره
معموال در این شاخصها عوام هواشناسی ،کشاورزی و هیدرولوژی
را در ن ر می گیرند .سپا احتمال خشکسالی محاسبه میشود (. 34
تجزیه و تحلی ریس خشکسالی ،ترکیبری از تجزیره و تحلیر
خطر خشکسالی و تجزیه و تحلی آسیبپذیری خشکسالی است (. 24
رو های بررسی ریس خشکسالی را میتروان هر بره رو هرای
سنجش از دور و ه به رو های آماری و یا تلفیقی از هرر دو رو ،
محاسبه کرد .پایه و اساس تمامی مطالعات ریس  ،براسراس تعریر
معمول ریس که عبارت است از حاصلضرب احتمرال وقروپ پیشرامد
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مورد ن ر (خشکسالی مشخص با شدت مشخص (مخاطره در میزان
آسیبپذیری آن پیشامد ،مریباشرد .تفراوت در رو هرا مریتوانرد در
قسمت محاسبه مخاطره و یا آسریبپرذیری باشرد .درواقرع ،محاسربه
ریس خشکسالی ،نمایی مناسب و دقیقترر از خشکسرالی را نمرایش
میدهد چرا که عالوه بر داشتن شدت آن ،احتمرال وقروپ هرر واقعره
خشکسالی و تأثیری که این پدیده بر محریط و منطقره مرورد بررسری
میگذارد را بهطور همزمان در برمیگیرد .اثرات مخرب و خسارتهای
وارده به دلی این پدیرده طبیعری در منراطق و زمرانهرای مختلر ،
متفاوت میباشد .این بدان دلی است که برخری از نرواحی بره علرت
عوام فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی بره خشکسرالی
مستعدترند و از طرفی ظرفیت آمادگی ،سازگاری و مقابله آنها با هر
فرق میکند .بهمن ور بررسی ریس خشکسالی ،مطالعات مختلفی در
داخ و خارج از کشور صرورت پذیرفتره اسرت .واورو و ولهایرت (33
ریس خشکسالی را برای ذرت و سرویا در نبراسرکا بررسری نمودنرد.
آنها از دادههای هفت،ی در طی فص رشد و دورههای قب از کشرت
بهعنوان عاملی تأثیرگذار در ریس اسرتفاده کردنرد .در ایرن مطالعره،
ریس با رو چند متییره آماری محاسبه شد .در انتها ،نقشه ریس
پا از اعتبارسنجی ،با استفاده از نرمافزار  GISرس شرد .نترایج ایرن
مطالعه حاکی از تأثیرگذاری ک تیییرات اقلیمی بر روی محصول ذرت
و سویا میباشد.
شهید و بهروان ( 24در مطالعهای به ارزیرابی ریسر در بخرش
غربی بن،الد پرداختند .آنها در مطالعهی خود روشی برای ارزیابی
مکانی ریس خشکسالی در بن،الد را نشان دادند .در ابتدا شاخص
 SPIدر محیط  GISبه من ور نشان دادن مخراطره آن در گرامهرای
زمانی مختل تهیه شد .سپا عوام کلیدی اجتماعی و فیزیکی کره
آسیبپذیری آن را در بافت برن،الد تعریر مریکننرد شناسرایی و
نقشههای مربوط به موضوعی در سطح منطقه آماده شد .نقشه ترکیبی
آسیبپذیری از تجمیع نقشههای موضوعی اجتماعی و فیزیکری تهیره
شد .بدین ترتیب ریس بهعنوان ی محصرول از ادغرام مخراطره و
آسیبپذیری محاسبه شد .نتایج این مطالعه نشان داد کره خشکسرالی
بیشترین خطر را برای مناطق شرمالی و شرمالغربری برن،الد دارا
میباشد .پی و همکاران ( 20آنالیز مکانی -زمانی ریس خشکسرالی
در استان هیلون،جیانگ ،چین را انجام دادند .آنها بره من رور بهبرود
پیشبینی ریس کشاورزی ،مدل ترکیبی را توسعه دادند .مطالعره آن
ها نشان داد که تفاوت در ریس های خشکسالی در منراطق مختلر
به دلی تفاوت در میزان بارنردگی و منرابع آب در منطقره مریباشرد.
تجزیه و تحلی روند نشان داد که قرار گررفتن در معرر خطرر هرر
منطقه ،ی روند افزایشی دارد .لنر و همکاران ( 15پیشبینی ریس
خشکسالی را در صورت افزایش  1/5تا  2درجه سانتیگرادی در دمای
هوا انجام دادند .آنها در این مطالعه از دادههرای سرناریوی RCP8.5

1

استفاده نمودند .شاخص خشکسالی استفاده شده در این مطالعه ،پالمر
 PDSIمیباشد .نتایج این مطالعه نشان داد که برا افرزایش  1/5ترا 2
درجهای دما ،ریس خشکسالی به صورت قاب توجهی افرزایش پیردا
خواهد کرد .البته این افزایش دما در برخی منراطق بیشرتر (مدیترانره،
اروپای مرکزی و جنوب افریقا و در برخی مناطق (جنوب شرق آسریا
این افزایش معنیدار بن ر نمیرسد.
خلیلی و بذر افشان ( 12ریس خشکسالی هواشناسی را محاسبه
نمودهاند .آنها در مطالعهی خود ریس را بهصورت احتمرال عبرور از
ی پدیده بحرانی ،در مدت زمان معین تعیین نمودنرد .پورطراهری و
همکاران ( 20مطالعهای با هرد کراهش آسریبپرذیری کشراورزان
روستایی در برابر پیامدهای خشکسالی با تأکیرد برر مردیریت ریسر
انجام دادند .برای این من ور در ابتدا به بررسی سطوح آسریبپرذیری
پرداخته شده و با تکمی پرسشنامه مه ترین ابعراد آسریبپرذیری در
مناطق روستایی مشخص گردید .قاسمینژاد و همکاران ( 23ریسر
خشکسالی استان اصفهان را بررسی نمودنرد .ریسر خشکسرالی بره
صورت تابعی از شاخص خطر و شاخص آسیبپذیری تعریر نمودنرد.
شاخص  SPIبهعنوان شاخص خطر خشکسرالی در ن رر گرفترهشرد.
آنالیز آسریبپرذیری از طریرق شراخصهرای اقتصرادی -اجتمراعی و
شاخص فیزیکی انجام شد .رو مورد استفاده برای تلفیق الیرههرای
آسیبپذیری ،رو ترکیب خطی وزنی و رو مرورد اسرتفاده بررای
استانداردسازی و وزندهی به معیارها ،به ترتیب از رو تابع فرازی و
رو تحلی ساختار سلسله مراتبی میباشد .برای پیشبینی و داشرتن
اطالعاتی اقلیمی از آینده ،میتوان از مدلهای متعرددی کره در دهره
های اخیر بسط و توسعه یافته ،استفاده نمود .مدلهای  GCMکره در
گزار پنج هیئت بینالدول گزار شده است ،مدلهرای مناسربی
برای دستیابی به اطالعات اقلیمی آینده میباشد .بهمن وراستفاده بهتر
از این مدلها ،مناسب است که تصحیحاتی بر روی این دادهها انجرام
شود .یکی از رو های تصحیح مقادیر خروجیهای ریزمقیراس شرده
این مدلها ،رو تیییر فاکتور 2میباشد.
های و همکاران ( 7مطالعهای بررای مقایسره برین تیییرر دلترا و
سناریوهای ریزمقیاس نمایی مدلهای گرد عمومی انجام دادند .در
اینجا دو رو تولید سناریوهای آب و هوایی مقایسه شد 1 :تیییررات
دلتا  2ریزمقیاسنمایی آماری .نترایج ایرن مطالعره نشران داد کره در
حوضههای آزمایش شده ،مدل بار -رواناب می تواند سرری روانراب
واقع گرایانه را برای شرایط فعلری برا اسرتفاده از خروجری  NCEPاز
لحاظ آماری به دست آورد.
با توجه به توضیحات بیان شده ،محاسبه ریسر خشکسرالی بره
شناخت دید دقیق و مناسب از وضعیت خشکسالی در هر منطقه کم
مینماید .در واقع این شناخت ،باعث کم بره مردیران بررای اتخراذ

)1- Palmer Drought Severity Index (PDSI
2- Change factor
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تصمی های بهتر برای سازگاری با خشکسالی در دورههای زمانی آتری
میباشد .از اینرو در این مطالعه ،حوضه آبریز افرین (واقرع در اسرتان
خراسان جنوبی بعنوان ی نمونه موردی برای بررسی پایش و پریش
بینی ریس خشکسالی هواشناسی مورد بررسری قررار گرفرت .بررای
پایش وضعیت ریس خشکسالی در دوره پایه این منطقه از دادههرای
مشاهداتی و برای بررسری ریسر خشکسرالی در دورههرای آتری ،از
دادههررای ریزمقیرراس شررده اقلیمرری حاص ر از پررروژه 1CORDEX
شده است.

تبخیرسنجی داخ و اطرا حوضه گردآوری شده است .برا توجره بره
وسعت ک حوضه ،در انتها پا از انجام و بررسی دوره پایه مشترک و
نیز آزمونهای آماری پایه (آزمون هم،نی و ایسرتایی ،بررسری رونرد،
بررسی تصادفی بودن دادهها و داده پرت که به ترتیب از ازمرونهرای
آماری من -ویتنی ،5آزمون مرن -کنردال ،6آزمرون تروالی  7و آزمرون
گروبز -ب  8استفاده شد تمام ایست،اهها موجود ،از دو ایست،اه براران
سنجی افین و قاون و نیز دو ایست،اه تبخیرسنجی افین و قاون استفاده
شد .سالهای آماری مورد مطالعه بررای دوره پایره 33،سرال (-2015
 1983میباشد.
برای انجام محاسبات این بخش از پکیجهای lawstat ،gMWT

منطقه مورد مطالعه

و  kendallدر محیط نرمافزاری  R-studioاستفاده شد.

زیرحوضه آبریز افین ،واقع در برین عرر هرای  33درجره و 42
دقیقه شمالی تا  33درجه و  58دقیقه شمالی و  52درجه و  35دقیقره
شرقی تا  53درجه و  31دقیقه شمالی واقع شرده اسرت .وسرعت ایرن
حوضه  655کیلومتر مربع میباشد .این زیرحوضره در حوضره اسرفدن
واقع شده است .اسفدن از سمت شمال شرقی با منطقه زوزن و پا از
آن با نمکزار خوا و از سمت شمال غربی به قاون ،از سرمت جنروب
شرقی به شاهرخت و از سمت جنروب غربری بره سرده و پرا از آن
بیرجند در ارتبراط اسرت .متوسرط بارنردگی در منطقره حردود 156/4
میلیمتر و متوسط دمای منطقه 14/7 ،درجره سرانتیگرراد مریباشرد.
موقعیت جیرافیایی زیرحوضه افین در شک  1نشان داده شرده اسرت.
اقلی این زیرحوضه براساس اقلی بندی دومرارتن خشر و براسراس
اقلی بندی آمبرژه خش سرد میباشد .وجرود ایرن اقلری (خشر و
سرد زیرحوضه را مناسب برای کشرت زرشر کررده اسرت .اقتصراد
روستایی زیر حوضه افین از سالیان دور بر مبنای کشاورزی و محصول
شاخص زرش بوده است .بیشترین زرش تولیدی کشور در اینجا به
ثمر میرسد.

الزم به ذکر است با توجه به اینکه هد این مطالعه ،بررسی تأثیر
تیییر اقلی بر ریس خشکسالی میباشد ،لرذا بررای انتخراب حوضره
مورد مطالعه ،باید شرایط ذی برقرار باشد،
 1تیییر کاربری اراضی طی چند دهه اخیر خیلی ک و در بهتررین
حالت ،تیییر کاربری اراضی حادث نشده باشد.
 2سه پوشش بر در تولید رواناب منطقه ،بسیار ناچیز باشد ،بره
گونه ای که بتوان مقدار رواناب منطقه را تنهرا ناشری از برار
باران دانست.
 3اطالعات و دادههای هواشناسی و دادههای مربوط به محصرول
کشاورزی منطقه تا حد امکان در دسترس باشد.
الزم به ذکر است که شاخص شناسایی خشکسالی مرؤثر اصرالح
شررده شرراخص خشکسررالی ( RDI9شرراخص شناسررایی خشکسررالی
میباشد ( 27در این شاخص بار مؤثر جای ک بار استفاده مری
شود .جهت محاسبه میزان بار مؤثر از رو  USBR10کره مناسب
منراطق خشر و نیمرره خشر مریباشررد ،اسرتفاده شرده اسررت (4
(معادالت  1و . 2بهمن ور بررسی ریس خشکسالیهرای هواشناسری
براساس سه شراخص  SPEI ،SPIو  eRDIبررای دوره آتری ،از داده
های حاص از مدلهای اقلیمی گزار پنج هیئت بینالردول تیییرر
اقلی استفاده شد .دادههای ریزمقیاس شده از پروژه  CORDEXتهیه
شد .در بسیاری از پژوهشهای مرتبط با موضوپ تیییر اقلی اقدام بره
ریزمقیاس نمایی برونداد مردلهرای گررد عمرومی بره رو هرای
مختل میشود و یا اینکه از دادههای ریزمقیاس شده استفاده میشود.
سازمان جهانی هواشناسری بررای استانداردسرازی ریزمقیراس نمرایی
برونداد مدلهای گرد عمومی پرروژهای بره نرام  CORDEXرا در
دست اجرا دارد.

مواد و روشها

دادهها

بهمن ور ارزیابی ریسر خشکسرالی هواشناسری در دوره پایره و
پیشبینی آن برای زمانهای آتی و باتوجره بره اینکره شراخصهرای
خشکسالی بهکار رفته در این مطالعه ،سه شاخص خشکسرالی ،برار
اسررتاندارد شررده ) ، SPI2شرراخص خشکسررالی بررار -تبخیررر تعرررق
استاندارد شده ( SPEI3و شاخص شناسایی خشکسالی مؤثر (eRDI4
میباشد ،از اینرو از دادههای متوسط دمرای حرداک،ر ،متوسرط دمرای
حداق  ،متوسط دما در ارتفاپ  2متری سطح زمرین و برار اسرتفاده
شد .دادههای الزم بررای دوره پایره از ایسرت،اههرای برارانسرنجی و
1- COrdinated Regional climate Downscaling
EXperiment
2- Standardized Precipitation Index
3- Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index
4- effective reconnaissance drought index

5- Mann-Whitney Test
6- Mannkendall Test
7- Run Test
8- Grubbs-Back Test
9- Reconnaissance drought index
10- United States Bureau of Reclamation
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی زیرحوضه افین
Figure 1- Geographical location Afin sub-basin

 CORDEXتحت برنامه جهانی  WCRP1مریباشرد .هرد از
پروژه  CORDEXمردل سرازی اقلری آینرده کرره زمرین برر اسراس
استاندارد بینالمللی با هماهن،ی برنامه  WCRPو بررسری پیامردهای
تیییر اقلی و رو های سازگاری با آن در مقیاس منطقهای میباشرد.
اغلب کشورها از مدلهای  RegCM4و  WRFبرای مدلسازی اقلی
آینده مناطق  13گانه مشخص شده توسط  CORDEXاسرتفاده مری
کنند .کشرورمان از ن رر جیرافیرایی در منراطق ( 6جنروب آسریا و 8
(آسیای مرکزی پروژه یاد شده قرار میگیرد .با توجه به اینکه مردل-
های مناسب برای منطقه مورد بررسی ،در دامنه ( MENAخاورمیانره
و شمال آفریقا میباشد و نیز براساس اینکه در این تحقیق سعی شده
است که ریس با دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5محاسبه شود ،از
اینرو علیرغ وجود مدلهای با قدرت تفکی  22کیلومتر ،اما بدلی
دارا نبودن شرایط مرذکور (مردل  22کیلرومتری بررای چهرار پرارامتر
هواشناسی موردنیاز این مطالعه در  MENAو یا عدم وجود RCP4.5
یا  RCP8.5از اینرو ،از مدلها با قدرت تفکیر  44کیلرومتر معرادل
 0/44درجه استفاده شد .علت انتخاب این دو سناریو ،بررسری ریسر

آینده در خو بینانهترین حالت و بدبینانهترین وضعیت ممکرن مری-
باشد .از آنجایی که نیاز به دادههای برار  ،متوسرط دمرای حرداق ،
متوسط دمای حرداک،ر و متوسرط دمرا در ارتفراپ  2مترری مریباشرد،
بنابراین مدلهایی بایرد انتخراب شرود کره دوره تراریخی آنهرا و دو
سناریوی  RCP4.5و  RCP8.5آنها یکسان باشد ،از اینرو از میران
چندین مدل موجود ،تنها سه مردل انتخراب شرد (جردول  . 2پرا از
انتخاب مدلها و تهیه آنها ،مناسب بودن بررسی گردیرد .بررای ایرن
من ور در ابتدا دادههای دوره مشاهداتی با دادههای تاریخی در همران
زمان دوره مشاهداتی ،مورد بررسی قرار گرفتند و ضرایب همبسرت،ی،
ضریب تبین ( R2و ضریب نتش -سراتکلی ( NSمحاسربه شرد .در
ادامه با توجه به نتایج ضرایب قب  ،اقدام به تصرحیح مقرادیر برار ،
متوسط دمای حداک،ر ،متوسط دمای حداق و متوسط دما در ارتفراپ 2
متری شد .رو تصحیح استفاده شده ،رو تیییر فاکتور 2مریباشرد.
برای داده بار  ،تیییر فاکتور ضرربی اسرتفاده شرد .پرا از تصرحیح
مقادیر بار و پارامترهای دمرایی ،بره من رور کراهش خطرای عردم

1- World Climate Research Program

2- Change Factor
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قطعیت ناشی از انتخاب مدل ،ی مدل ترکیبی 1براسراس سره مردل
اقلیمی استفاده شده ،توسعه داده شد .برای توسعه ایرن مردل از رو
بیزین 2استفاده شد (معادله  . 2پا از این مرحله ،شاخص خشکسرالی
هواشناسی  SPEI ،SPIو  eRDIمحاسبه شرد .پرا از اینکره مقردار
شاخص خشکسالی محاسبه شد ،با استفاده از رابطره ذیر (معادلره 3
مقدار مخاطره خشکسالی براورد گردید .مخاطره در واقع ،حاصلضررب
احتمال وقوپ ی پدیده خشکسالی در شدت آن میباشد.
(1
(2
(3
(4
در معادله ( 3که معادله وزندهی میان،ینهای مشاهداتی (دمرا و
وزن داده شده به هر ی
بار در قالب رویکرد بیزین میباشد،
اختال میان،ین دما (بار شربیهسرازی شرده دوره
از مدلها،
آینده از میان،ین دمای (بار مشاهداتی دوره پایه در هر مراه )  (iو
 nتعداد مدلها -سناریوها میباشرد ( . 8در معادلره (3
نمایان،ر احتمال وقوپ هر طبقه خشکسالی مریباشرد .بررای محاسربه
طبقه خشکسالی هر طبقه ،باتوجه به جدول طبقهبندی خشکسالی و با
توجه به اینکه چهار طبقه خشکسالی (خفی  ،متوسط ،شردید و خیلری
شدید موجود میباشد ،با استفاده از جردول  Zنرمرال و برا توجره بره
مقادیر شدت خشکسالی هر طبقه ،احتمال وقوپ خشکسالی بررای هرر
طبقه مطابق جدول  3محاسبه شد ،W .وزن هر طبقه مریباشرد .وزن
هر طبقه براساس طبقه شدت خشکسالیها تعیین میشود ،بدینترتیب
که طبقه خشکسالی خفی وزن  ،1طبقه خشکسالی متوسرط وزن  2و
طبقه خشکسالی شدید وزن  3و طبقه خشکسالی خیلی شدید طبقه 4
را میگیرد I .نیز بیان،ر شدت خشکسالی  SPIو  SPEIبرای هر واقعه
خشکسالی میباشد.
با توجه به رابطه محاسبه ریس (معادله  ، 5مقدار آسریبپرذیری
منطقه مورد مطالعه نیز باید تعیین شرود .از ایرنرو ،اقردام بره تهیره و
تکمی پرسشنامه شد .پرسش نامه متشک از سه شاخص اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی و تعداد  37گویره ( 12گویره اقتصرادی8 ،
گویه اجتماعی و  17گویه زیستمحیطی میباشد .با توجه بره هرد
مطالعه و برا اسرتفاده از نررمافرزار آمراری  NC-PASSتعرداد نمونره
مشخص گردید .تعداد  46نمونه برای این مطالعه مشخص شد .پا از
تکمی پرسشنامه به کم کشراورزان در منطقره مرورد مطالعره ،برا
استفاده از آزمرونهرای تحلیر عراملی اکتشرافی 3و تأییردی 4مقردار
1- Ensemble
2- Bayesian Approach
3- Exploratory Factor Analysis
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شاخص آسیبپذیری محاسبه شد .با استفاده از شاخص آسیبپذیری و
باتوجه به معادلره محاسربه ریسر  ،مقردار ریسر بررای دوره پایره
( 1983-2015و دوره آتی ( 2020-2100محاسبه شد .الزم به ذکرر
است به من ور مقایسره و آشکارسرازی تیییررات ریسر خشکسرالی
ناشی از تیییرات اقلیمی ،دوره پایه ی دوره  27سراله (1989-2015
انتخاب و دوره آتی به سه دوره  27ساله دوره آینرده نزدیر (-2046
 ، 2020آینرررده میرررانی ( 2047-2073و آینرررده دور (2074-2100
تقسی شد.
برای آشکارسازی تیییرات اقلیمی از آزمون مقایسه میان،ین من-
ویتنی استفاده شد .مقایسهها میان دوره پایره و سره دوره آتری و نیرز
میان هر ی از دورههای آتی با یکدی،ر انجام شد.
(5
براساس معادله فوق (معادله  R 5مقدار ریسر خشکسرالی،H ،
مخاطره خشکسالی و  Vبرابر با مقدار شاخص آسیبپذیری خشکسالی
منطقه میباشد.
مقیاسهای زمانی استفاده شده در این مطالعه فصر هرای پراییز،
زمستان ،بهار 9 ،ماه منتهی به آبان (فص برداشت زرش در منطقره
و  12ماه منتهی به شهریور (ساالنه مریباشرد .در انتهرا ،بره من رور
پیشبینی ریس خشکسالی برای سالهای آتی ،جهت محاسبه سراده
ریس و عدم نیاز به محاسبه شراخصهرای خشکسرالی هواشناسری
 SPEI ،SPIو  eRDIاز مدلهای سرری زمرانی  ARRIMAجهرت
پیشبینی ریس استفاده شرد .در واقرع ،از مردلهرای سرری زمرانی
 ARIMAبرای پیشبینی مقرادیر مخراطره اسرتفاده شرده و پرا از
محاسبه مخاطره براساس شاخص خشکسالی مورد ن ر ،مقردار ثابرت
آسیبپذیری در مقدار مخاطره پیشبینی ضررب خواهرد شرد و مقردار
ریس محاسبه میشود.
الزم به ذکر است که تمامی محاسبات با استفاده از نررمافرزار ،R
انجام شده است .برای استفاده از خروجیهرای مردلهرای اقلیمری از
نررمافزارهررای  GrADSو  NCdumpتحرت سیسررت عامر Linux
استفاده شد.

نتایج و بحث
پایش خشکسالی در دوره پایه ()1989-2015

بهطور کلی میتوان گفت که شاخص  SPIنسبت به دو شراخص
 SPEIو  eRDIوقایع خشکسالی را کمتر نشان میدهد .دلی این امر
شاید به واسطه استفاده از بار  ،برهعنروان تنهرا متییرر تأثیرگرذار در
براورد میزان خشکسالی دانست.

4- Confirmatory Factor Analysis
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جدول  -1طبقات مختلف شاخص خشکسالی

eRDI ,SPEI ،SPI

Table 1- Different classes of drought index SPI, SPEI, eRDI
)(SPI: Mckee etal,1993, SPEI:Vicent-serrano etal, 2010, eRDI: Tigkas rtal, 2017
Describe the situation Indicator classes

توصیف حالت
Extra severe wet
ترسالی خیلی شدید

شاخص طبقه
More Than 2

بیشتر از 2

Severe wet

1.5 – 1.99

ترسالی شدید
Moderate wet

1 – 1.49

ترسالی متوسط
Normal

-0.99 – 0.99

نرمال
Moderate drought

-1.49 - -1

خشکسالی خفی
Severe drought

-1.99 - -1.5

خشکسالی شدید

Less Than-2

Extra severe drought

کمتر از -2

خشکسالی خیلی شدید

جدول  -2مشخصات مدلهای اقلیمی استفاده شده در این مطالعه
Table 2- Specifications of climatic models used in this study
model
name

Institute ID

Country

Modeling Center or Modeling Group

شناسه مؤسسه

کشور

مرکز مدل سازی یا گروه مدلسازی

CNRMCM5

CNRMCERFACS

France

Modèle du Centre National de Recherches Météorologiques - Centre Européen de
Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique

GFDLESM2M

NOAA GFDL

EC-EARTH

EC-EARTH

نام مدل

فرانسه

مدل مرکز ملی تحقیقات هواشناسی-مرکز تحقیقات و آموز

USA

پیشرفته اروپا در محاسبات علمی

ایاالت متحده
امریکا

NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
آزمایش،اه دینامی سیاالت ژووفیزی NOAA

Ireland

EC-EARTH consortium
کنسرسیوم EC-EARTH

ایرلند

جدول  -3احتمال وقوع و وزن طبقات خشکسالی برای هر طبقه خشکسالی eRDI ،SPEI ، SPI
Table 3- Likelihood of occurrence and weight of drought classes for each drought class SPI, SPEI, eRDI
Weight class The possibility of class Intensity of classes Describe the situation Abbreviation

مخفف

توصیف حالت
Mild drought

M
Mo

خشکسالی خفی
Moderate drought

خشکسالی متوسط
S
ES

Severe drought

خشکسالی شدید

شدت طبقه
-0.99 - 0
-1.49 - -1
-1.99 - -1.5

Extra severe drought

Less than -2

خشکسالی خیلی شدید

کمتر از 2-

در مقایسه بین دو شراخص  SPEIو  eRDIنیرز مریتروان بیران
داشت که هر دوشاخص تقریبا تعداد وقایع خشکسالی را یکسان نشان
دادهاند (البته شاخص  eRDIدر مقیاسهای زمانی بهار و ساالنه وقایع
خشکسالی را دو مورد بیشرتر نسربت بره شراخص  SPEIنشران داده

احتمال وقوع طبقه

وزن طبقه

0.3159
0.0906

1
2

0.0445

3

0.0226

4

است  .اما در ارتباط با شدت خشکسرالیهرا بایرد گفرت کره شراخص
 eRDIشدتهای شدیدتری از خشکسالی را در منطقه مرورد بررسری
نشان دادهاند .در سالهایی کره هرر سره شراخص برهطرور مشرترک
خشکسالی نشان داده است ،دیده مریشرود کره شراخص  SPIماننرد

توسعه یک مدل پیشبینی ریسک خشکسالی هواشناسی

شاخص  eRDIشدتهای شردید خشکسرالی را نسربت بره شراخص
 SPEIنشان داده است .براساس هر سه شاخص خشکسالی ،مشراهده
میشرود کره زیرحوضره افرین در طری  27سرال اخیرر ،تجربرههرای
خشکسالی جدی و زیادی را نداشته است .باتوجه بره شراخص eRDI
بهعنوان سخت،یرانهترین شاخص در میان سه شاخص مورد بررسری و
و نیز شاخص  SPIبهعنوان شاخصی با سخت،یری کمتر ،فص بهار و
فص زراعی  9ماهه منتهی به فص برداشت زرش (آبان مراه تنهرا
مقیاسهایی هستند که تجربره خشر دورههرای خیلری شردیدی را
داشتهاند.
نتایج بررسی مناسب بودن مدلهای اقلیمی مورد بررسیی
و توسعه یک مدل ترکیبی

دادههررای ترراریخی در ایررن مطالعرره دارای دوره آمرراری  55سرراله
( 1951-2005و دادههای مشراهداتی دوره  33سراله (1983-2015
میباشد .به من ور بررسی دقت و توانایی مدلهرای اقلیمری انتخراب
شررده ،دوره پایرره مشررترک  22سرراله ( 1983-2005میرران دادههررای
مشاهداتی و دادههای تاریخی استفاده شده است .برای بررسی مناسب
بودن مدلهای اقلیمی استفاده شرده ،از ضررایب همبسرت،ی ،ضرریب
تبین ( R2و ضریب نتش -ساتکلی ( NSاسرتفاده شرد (جردول . 4
نتایج این ضرایب حاکی از مناسبت کامر تمرام مردلهرای دمرایی و
برای هر سه پارامتر دمایی (متوسرط دمرای حرداک،ر ،متوسرط دمرای
حداق و متوسط دما در ارتفاپ  2متری از سطح زمین میباشد .اما هر
سه مدل بار استفاده شده در این مطالعه ،هیچ یر مناسرب برودن
آنها تأیید نشد ،از اینرو با اسرتفاده از رو تیییرر فراکتور ،سرعی در
تصحیح مقادیر بار برای منطقه مورد استفاده در هر سه مدل شد.
پا از اینکه مقادیر تصرحیح شردند ،سرپا برا اسرتفاده از رو
بیزین مدل ترکیبی برای بار و پارامترهای دمایی مشخص گردیرد.
در واقع براساس این متد ،ضریب وزن هر ی از مدلهرا تعیرین و برا
استفاده از میان،ین وزنی و بر اساس هر سه مدل ،مقدار نهایی پرارامتر
مورد ن ر محاسبه میشود .براساس رو بیزین برای دادههای بار ،
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باتوجه بره سرناریوی  RCP4.5مردل  ICHEC-EARTHبیشرترین
ضریب را در مدل ترکیبی داشته است ،براسراس سرناریو  RCP8.5در
سه دوره آتی متفاوت است ،اما بهصورت کلی میتوان گفت در آینرده
نزدی ر مرردل  ،CNRMدر آینررده میررانی هررر دو مرردل  CNRMو
 ICHEC-EARTHبه صورت یکسان در مدل ترأثیر داشرتهانرد و در
آینده دور مدل  ICHEC-EARTHدارای بیشرترین ترأثیر مریباشرد.
برای هر سه پارامتر دمایی ،و براساس هر دو سرناریو ،مردل GFDL-
 ESM2Mبیشترین وزن را در تهیه مدل ترکیبی داشته اسرت .علرت
تأثیر بیشتر مدلی نسبت به مدل دی،ر را میتوان در براورد و پیشبینی
میزان بار بار دانست .چون تمامی مدلهرا بررای تعیرین وزن در
رو بیزین با دوره بار در زمان مورد مطالعره مقایسره مریشروند.
بنابراین مدلی که بیشترین وزن را گرفته است ،دارای بیشترین میرزان
نزدیکی با مقادیر واقعی بار در دوره مشاهداتی این مطالعره داشرته
است.
پیشنگری خشکسالی در دوره ()2020-2100

در بررسی این بخش ،همانگونه کره در بخرش مرواد و رو هرا
بیان شد ،دوره  81سراله آتری بره سره دوره  27سراله آینرده نزدیر
( ، 2020-2046آینررده میررانی ( 2047-2073و آینررده دور (-2100
 2074تقسی شد .در این بخش نیز با توجه به اینکه دادهها براساس
دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5تهیه شده است ،از اینرو باید نترایج
را براساس هر دو سناریو بهصورت مجزا بیان نمود .با توجه به سرناریو
 ،RCP4.5نتایج حاص از بررسری مقرادیر شردت خشکسرالی  SPIو
 SPEIدر این دوره نیز نشان از برابری دو شراخص در نمرایش تعرداد
دفعات وقوپ پدیدههای خشکسالی میباشد .امرا هماننرد دوره پایره در
این دوره نیز ،شاخص  SPIشدتهای شدیدتری از خشکسالی را نشان
میدهد و همانند دوره پایه ،شاخص  SPIدر فص بهار ،پاییز و  9مراه
منتهی به آبان (نوامبر -دسامبر و  12ماه منتهی به شهریور (سپتامبر-
اکتبر شدت خشکسالیهای شدیدتر از  -2نیز مشاهده شد.

جدول  -4مقادیر ضرایب نتش ساتکلیف ( ،)NSضریب تببین و ضریب همبستگی ( )R2میان دادههای تاریخی مدلها و دادههای مشاهداتی برای
دوره پایه مشترک آماری ( )1983-2005پارامتر بارش و متوسط دما در ارتفاع  2متری از سطح زمین
Table 4- The values of the Sutcliff coefficient (NS), the coefficient of variation and correlation coefficient (R2) between the
historical data of the models and observational data for the rainfall parameter and the mean temperature at 2 meters above
the ground
Meteorological parameter
Climate model
R2
R
NS
پارامتر هواشناسی
مدل اقلیمی
-0.60

0.04

0.02

CNRM-CERFAC

-0.60

0.1

0.09

GFDL- ESM2M

-0.58

0.2

0.41

ICHEC-EC-EARTH

0.76

0.94

0.94

CNRM-CERFAC

0.79

0.94

0.97

GFDL- ESM2M

0.71

0.92

0.96

ICHEC-EC-EARTH

Precipitation

بار

Average temperature 2 m above the ground

متوسط دما در ارتفاپ دو متری از سطح زمین
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دلی این افزایش شردت خشکسرالیهرا براسراس شراخص
استفاده از داده بار بعنوان تنها متییر مؤثر در خشکسالی مریباشرد.
براساس سناریو  RCP8.5تعداد وقایع خشکسالیها در هر دوره نسبت
به سناریو  RCP4.5تفاوت ندارد ،اما شردتهرا نسربت بره RCP4.5
بیشتر است .علت این افزایش میتواند به دلی بدبینانه بودن سناریوی
انتشار  RCP8.5باشد .در این سناریو بیشترین میزان انتشار وجود دارد
که این امر باعث افزایش دمایی میشود .این افزایش دمایی در دمرای
حداق  ،دمای حداک،ر و نیز در متوسط دما دیده میشرود .البتره قابر
توجه است کره هرچره مقیراس مرورد بررسری بزرگترر شرود ،شردت
خشکسالی بیشتر میشرود ،برهعنروان م،رال در مقیراسهرای فصرلی
براساس شاخص  SPEIخش دوره خیلی شدید مشراهده نشرد ،ایرن
درحالی است که در مقیاس  9ماه منتهی به ماه آبان ،خش دورههای
خیلی شدید نیز به چش میخورد .بزرگ شردن مقیراس زمرانی مرورد
مطالعه و افزایش شدت خشکسالیها میتواند به دلی افرزایش بیشرتر
دما توام با کاهش برار در مقیراس مرورد بررسری باشرد .براسراس
شاخص  eRDIوقایع خشکسالی در دوره آینده نزدی نسبت به آینده
میررانی و دور کمتررر مرریباشررد .براسرراس  RCP8.5ال،رروی تیییرررات
خشکسررالی براسرراس تعررداد وقررایع و شرردت هماننررد ال،ررو تیییرررات
خشکسالی در سه دوره آتی براساس  RCP4.5میباشد ،با این تفاوت
که براساس  RCP8.5شردت خشکسرالی در طبقره خشکسرالیهرای
شدید بیشتر شده است .براساس هر دو  RCPسالهای خشکسالی در
هر طبقه از شدت ،یکسان میباشد .در بررسی نتایج مشخص شد کره
روند تیییرات خشکسالی در دورههای آتری هماننرد رونرد تیییررات در
دوره پایه میباشد .این وضعیت یکسران رونرد مقرادیر خشکسرالی در
دورههای آتری و دوره پایره در تمرامی مقیراسهرای مرورد بررسری و
براساس هر دو شاخص خشکسالی مشاهده شد .نکترهی دی،رری کره
براساس هر دو شاخص و با توجه به هر دو سرناریو  RCPدیرده مری
شود ،افزایش شدت خشکسالیها در دورههای آتری اسرت ،برهعبرارت
دی،ر شدت خشکسالی دوره آتی میانی از شدت خشکسالی دوره آینده
نزدی بیشتر و شدت خشکسالی آینده دور از آینرده میرانی و نزدیر
بیشتر میباشد .براساس هر دو سناریو ،افزایش دما مشاهده مریشرود،
در سناریوی انتشار  4/5این افزایش کمترر و در سرناریوی انتشرار 85
این افزایش کمی بیشتر است .بنابراین شدت خشکسالی در سالهرای
آتی بیشتر میشود .پارامتر بار نیز براساس هر دو سرناریوی انتشرار
کاهش را نشان میدهد .بنابراین براساس هر دو شراخص خشکسرالی
 SPIو  SPEIافزایش شدت خشکسالیها امری بدیهی پیشبینی می
شود .در بررسی نتایج خشکسالی باتوجه به دو شراخص  SPIو SPEI
و براساس هر دو  RCPمشخص شده است که همانگونه که در دوره
پایرره مشرراهده شررد ،در دورههررای آترری نیررز شرراخص  SPEIشرردت
خشکسالی را نسبت به شاخص  SPIبا شدت کمتر نشان میدهد ،این
در حالی ست که شاخص  SPIدر شدتهای مختلر خشکسرالی بره
خصوص در شدت خیلی شدید همانند  eRDIمیباشد.
SPI

ریسک خشکسالی در دوره پایه و دورههای آتیی براسیا
خروجیهای  CORDEXو مدلهای سری زمانی

در محاسربه ریسر  ،دو بخررش محاسربه مخرراطره و پررا از آن
محاسبه آسیبپذیری انجام شرد .در بحرث محاسربه مخراطره ،مقردار
احتمال وقوپ هر حادثه خشکسالی در شدت همان خشکسرالی ضررب
شده و در انتها در وزن طبقه قرار گرفته ضرب و مقدار نهایی مخاطره
برای هر سال از هر مقیاس زمانی محاسبه شد محاسبه میزان آسریب
پذیری با استفاده از نتایج بدست آمده از تکمی پرسشنامه انجام شد.
همانطور که قربال گفتره شرد ،برا اسرتفاده از آنرالیز تحلیر عراملی و
اکتشافی و در طی مراح مختل  ،میزان آسریبپرذیری بدسرت آمرد.
میزان آسیبپذیری به طور کلی عددی برین صرفر و یر اسرت کره
براساس پرسشنامه های این مطالعه ،مقدار  0/53برای این زیرحوضه
تعیین شد .در واقع ،این عدد نشران مریدهرد کره در حردود نیمری از
آسیبپذیری زیرحوضه به دلی عوام اقتصرادی ،اجتمراعی و زیسرت
محیطی این زیرحوضه میباشرد .ایرن مقردار اسریبپرذیری در واقرع
میان،ینی از حساسیت سه عام میباشد .به صورت مجزا میزان آسیب
پذیری برای هری از عوام اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی به
ترتیب عبارتند از  0/34 ،0/30و صرفر .برراین اسراس ،عامر زیسرت
محیطی سه بیشتری در آسیبپذیری زیرحوضه افین را دارا میباشد.
در مقاب عوام اقتصادی تأثیری در آسریبپرذیری منطقره نردارد .در
مدلسازی ریس خشکسالی باتوجه بره اینکره مقردار آسریبپرذیری
بدست آمده از پرسشنامه ،در طی زمانهرای مختلر ثابرت در ن رر
گرفته شده است ،از ایرنرو بررای مردلسرازی ،در واقرع مردلسرازی
مخاطره انجام شده است .پا از پیشبینی مخاطره ،با ضررب کرردن
مقدار آسیبپذیری که در قسمت قب توضیح داده شد ،مقدار ریسر
خشکسالی برای سالهای آتی محاسبه میشود.
پیشبینی ریس برای دورههای آتری ،براسراس دو رو انجرام
شد .در رو اول که استفاده از خروجیهای  CORDEXمیباشد ،در
ابتدا مانند دوره پایه شاخصهای خشکسالی مورد ن ر محاسبه و پرا
از آن مخرراطره خشکسررالی و در انتهررا ریس ر محاسرربه شررد (رو
مستقی  .نتایج این بخش نشان داد که براساس شراخص خشکسرالی
 SPIدر دورههای آتی تعداد وقایع خشکسالی نسبت به دوره پایه نسبتا
بیشتر میشود ،بدین ترتیب که تعداد وقایع خشکسرالی (شرام چهرار
وضعیت خشکسالی در دوره آینده دور نسبت به دو دوره آینده میانی و
نزدی بیشتر میشود .البته تفاوت دفعات خشکسالی نسربت بره دوره
پایه زیاد نمیباشد و البته همان تعداد تفاوتها به دلی حرادث شردن
خش دورههای شدید و یا متوسط و در برخی موارد خشکسرالیهرای
خیلی شدید اسرت .بعنروان م،رال تعرداد وقرایع خشکسرالی در فصر
زمستان و  9ماه منتهی به فص برداشت زرش در جدولهای  5و 6
اراوه شده است .همچنین نتایج وقوپ خشکسالیها و شدتهای آنهرا
در دورههای آتی نشان داد که شدت خشکسالیها مترأثر از سرناریوی
انتشار نیز میباشد ،بدین ترتیب که با افزایش میرزان انتشرار گازهرای

توسعه یک مدل پیشبینی ریسک خشکسالی هواشناسی

گلخانهای ،شدت و یا حتی تعداد دفعات خشکسالیها افزایش مییابرد
که البته این مطلب در نتایج بدست آمده از شاخص خشکسالی SPEI
بهتر نمایان است ،چرا که در این شاخص عالوه بر بار  ،پارامترهای
دمایی نیز دخی هستند .با افزایش گازهرای گلخانرهای حربا شردن
گرمای (مادون قرمز منعکا شده از سطح زمین افزایش و درنتیجره
باعث باالرفتن دماهای سطحی خواهد شد .براسراس شراخص eRDI
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مشاهده میشود که در دورههای آتی به ویژه در دوره آینرده نزدیر ،
فراوانی وقایع خشکسالی کمتر خواهد شد ،اما شراید بتروان گفرت کره
شدت خشکسالی در سالهای آتی نسبت به دوره پایه کمری افرزایش
خواهد داشت.

جدول  -5تعداد وقایع خشکسالی (ریسک) در دورههای پایه ،آینده نزدیک ،میانی و دور براساس شاخصهای  SPEI ،SPIو  eRDIدر مقیاس
زمانی فصل  9ماهه منتهی به فصل کشت
Table 5- The number of drought events (risk) in base, near-term, middle and distant periods based on the SPI, SPEI and
eRDI indicators at the time scale of the 9-month season leading to the cultivation season
Drought
eRDI index
SPEI index
SPI index
class
شاخص eRDI
شاخص SPEI
شاخص SPI
 Exterطبقه خشکسالی
Exte
Exte
Mild
خفیف

Mediu
m
متوسط

Sever
e
شدید

ra
Seve
re
خیلی

Mild
خفیف

Mediu
m
متوسط

Sever
e
شدید

شدید

ra
Seve
re
خیلی

Mil
d
خفیف

شدید

Med
ium
متو
سط

Sever
e
شدید

a
Sever
e
خیلی

Time period
دوره زمانی

شدید

9

3

-

-

10

5

2

-

12

3

2

-

7

3

1

-

6

3

1

-

12

1

1

-

12

4

1

-

12

3

2

-

13

2

2

-

11

4

1

-

12

3

2

-

13

2

2

-

8

4

1

-

9

3

1

-

11

2

1

-

7

4

1

-

11

2

1

-

9

2

2

-

12

3

2

-

11

3

2

1

13

3

2

-

Basic period

دوره پایه
Near
futur
e

آینده
نزدی
Midd
le
futur
e

آینده
میانی

RCP
4.5

Far
futur
e

آینده
دور
Near
futur
e

آینده
نزدی
Midd
le
futur
e

آینده
میانی
Far
futur
e

آینده
دور

RCP
8.5
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جدول  -6تعداد وقایع خشکسالی (ریسک) در دورههای پایه ،آینده نزدیک ،میانی و دور براساس شاخصهای  SPEI ،SPIو  eRDIدر مقیاس
زمانی  9ماهه منتهی به فصل برداشت زرشک
Table 6- Number of drought events (risk) in base, near, mid, and distant periods based on SPI, SPEI and eRDI indices in 9.month time intervals leading to barberry harvest season
SPI index
شاخص SPI

SPEI index
شاخص SPEI
Extera
Severe
خیلی

eRDI index
شاخصeRDI
Extera
Severe
خیلی

Drought
class
Extera
Severe
خیلی

خشکسالی

شدید

Time period

Mild
خفیف

Mediu
m
متوسط

Seve
re
شدید

12

2

3

-

11

1

3

1

3

1

-

5

3

-

1

3

-

10

2

2

1

-

10

1

3

1

9

-

3

1

2

2

1

3

1

1

Mild
خفیف

Medium
متوسط

Severe
شدید

Mild
خفیف

Medium
متوسط

Severe
شدید

9

-

2

1

6

3

-

1

6

9

-

3

1

9

2

9

-

3

1

8

3

4

8

1

3

1

7

3

1

-

8

-

3

1

9

3

1

-

7

8

2

1

1

8

3

3

1

6

شدید

شدید

طبقه

دوره زمانی
Basic period

دوره زمانی پایه
Near
futur
e

آینده
نزدی
Midd
le
futur
e

آِینده
میانی
Far
futur
e

آینده
دور
Near
futur
e

آینده
نزدی
Midd
le
futur
e

آینده
میانی

نتایج بررسی هر سه شاخص خشکسالی نشران داد کره بیشرترین
تیییرات خشکسالی در مقیاسهای مرورد مطالعره ،در فصر زمسرتان
مشاهده میشود .با توجه به موقعیت منطقه و بررسی مقادیر بار در
فص های مختل این منطقه مشخص مریشرود کره تراکنون غالرب
بار ها در فص زمستان با متوسط  83میلیمتر و پا از آن در فص
بهار با مقدار  41/7رخ داده است و این نشان از رژیر مدیترانرهای در

RCP
4.5

RCP
8.5

Far
futur
e

آینده
دور

منطقه را دارد .نتایج خشکسالی نشان میدهد کره در فصر زمسرتان
بیشترین تیییرات تعداد دفعات خشکسالی نسبت بره دوره پایره حرادث
خواهد شد.
مدلهای پیشبینی میزان مخاطره خشکسالی برای مقیراسهرای
زمررانی مررورد مطالعرره ،باتوجرره برره انتخرراب بهترررین مرردل براسرراس
نمودارهای  acfو  pacfو سعی و خطا در انتخاب مدلهرای احتمرالی

توسعه یک مدل پیشبینی ریسک خشکسالی هواشناسی

براساس این نمودارها ،مدل )( ARIMA(0,0,0به است،ناء فص بهرار
با مدل ) ARIMA(1,0,0برای هر سه شراخص مناسرب تشرخیص
داده شد .این مردل بره ایرن معنری مریباشرد کره دادههرای ریسر
خشکسالی هرسال ،به ریس خشکسالی سالهای قب وابسرته نمری
باشد و تنها مقادیر ریس خشکسالی وابسته به زمان میباشند .پیش-
بینی میزان ریس براساس این مدل از ی فرایند گوسی تبعیت می-
کند.
براساس شاخص خشکسالی  SPIبا توجه بره اینکره تنهرا متییرر
برای محاسبه شاخص ،بار میباشد ،از اینرو مدلهای سری زمانی
بدست آمده ،ضرایب مختلفی از برار برا عرر مبرداهای متفراوت
هستند .باتوجه بره شراخصهرای  SPEIو  eRDIکره چهرار پرارامتر
متوسط دما ،متوسط دمای حداق  ،متوسط دمای حداک،ر و بار برای
محاسبه مقدار آن الزم میباشد ،براساس مردلهرای سرری زمرانی و
انتخاب بهترین مدل ،پارامترهای مؤثر در براورد خشکسالی در هریر
از مقیاسهای زمرانی مرورد مطالعره ،مشرخص و پریشبینری میرزان
مخاطره و پا از آن ،محاسبه ریس صورت پذیرفت (جدول . 7
همانطور که از مدلها مشخص است پارامتر بار بررای تمرامی
مقیاسهای زمانی شاخص  SPIو برای چهرار مقیراس زمرانی فصر
بهار ،فص پاییز ،فص زمستان و ساالنه شراخص خشکسرالی ،SPEI
پارامتری مؤثر در براورد خشکسالی و تأثیرگذار بر وقوپ خشکسرالی در
منطقه مورد مطالعه میباشد .پارامتر دمای حداق و دمای متوسرط در
دو مقیاس زمانی ساالنه و  9ماهه منتهی به فصر برداشرت زرشر
تأثیرگذار میباشد .با توجه به اینکه در فصول مورد بررسی تنها برار
پارامتر مؤ ثر است و همچنرین بره دلیر برار بسریار کر در فصر
تابستان این منطق ،و با عنایت به اینکه دو مقیاس زمانی سراالنه و 9
ماهه منتهی به فص برداشت زرش فص تابستان را نیز شام مری
شود ،میتوان گفت که احتماال دمای حداق منطقه و نیز متوسط دمرا
در این مقیاسها بهویژه در فص تابستان بسریار تأثیرگرذار اسرت .برا
توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه ،منطقرهای برا تابسرتانهرای گررم
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است ،از این رو افزایش دمای حداق در منطقه در فص تابستان مری
تواند مؤثر در خشکسالی آن باشد .همچنرین افرزایش دمرای حرداق ،
افزایش در دمای متوسط را نیز سبب میشود .براساس خروجریهرای
 CORDEXو با توجه به دو سناریوی انتشرار  RCP4.5و RCP8.5
دمای حداقلی عالوه بر دمای حرداک،ری در منطقره در حرال افرزایش
است.
بهمن ور صحتسنجی مدلها 10 ،سال آخر دوره پایه بررای ایرن
من ور استفاده شد .بدین ترتیب که  23سرال نخسرت (1983-2005
برای انتخاب مدل و  10سال پا از آن ( 2006-2015برای صرحت
سنجی استفاده شد .برای تعیین درستی و مناسرب برودن مردلهرا ،از
آزمون  T.studentو نیز ضریب همبست،ی  R2استفاده شده است .برا
استفاده از آزمون  ،T.studentوجود و یا عدم وجود اختال معنریدار
بین مقادیر مخاطره مشاهده شده ( 10سال اخیر برا مقرادیر مخراطره
بدست آمده از رو های مدلسازی ،تعیین میشود .با اسرتفاده از ،R2
همراستایی میان مقادیر دو دسته مشخص میشود .در بررسی مقرادیر
ریس بدست آمده از مدل سری زمانی با مقادیر ریس مشاهده شده
در ده سال اخیر ،همراستایی قوی بین مدلهای پریشبینری و مقرادیر
مشرراهده شررده دیررده مرریشررود ( R2>0.69جررز در فصر بهررار کرره
 R2=0.55دارد  .اما نتایج ازمون  ،T.studentاختال معنریدار برین
میان،ین مقادیر مخاطره رو مستقی و مدلهای  ARIMAبدسرت
آمده داشته است .دلی این امر ،میتواند ک براوردی یا بیشبرراوردی
مدلهای  ARIMAباشد .در بحث پیشبینی ریس برای دورههرای
آتی ،به من ور بررسی مناسب برودن مردلهرای پریشبینری ،مقرادیر
ریس بدست آمرده از مردلهرای سرری زمرانی برا مقرادیر ریسر
خشکسالی که به صورت مستقی براساس خروجیهرای CORDEX
محاسبه شده است (ریس مستقی  ،مقایسه شده است .در این بخش
نیز بهمن ور مقایسه میان دو ریسر بدسرت آمرده (رو مسرتقی و
رو مدلسازی از مقدار  p-valueازمرون  T.studentو  R2اسرتفاده
شده است.

جدول  -7مدلهای سری زمانی  ARIMAبدست آمده برای هر یک از مقیاسهای زمانی براساس هر دو شاخص خشکسالی  SPIو SPEI
Table 7- ARIMA time series models for each time scale based on each SPI and SPEI drought indicator
Time step
eRDI drought index
SPEI drought index
SPI drought index
گام زمانی
شاخص خشکسالیeRDI
شاخص خشکسالی SPEI
شاخص خشکسالی SPI
Winter

زمستان
Spring

بهار
Fall

پاییز
9 months leading up to the
barberry harvest season

9ماهه منتهی به فص برداشت زرش
Annual

ساالنه
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در رو ریس خشکسالی مسرتقی  ،برا اسرتفاده از پارامترهرای
هواشناسی (متوسط دما در ارتفراپ  2مترری ،متوسرط دمرای حرداق ،
متوسط دمای حداک،ر و بار سالهای آتی ،در ابتردا شراخصهرای
خشکسالی  SPEI ،SPIو  eRDIمحاسبه ،پا از آن مخاطره هری
از خشکسالیها تعیین و در انتها با توجه به ثابت فر نمرودن مقردار
آسیبپذیری در طی دوره پایه و آینده (برای دوره آینده مقدار آسریب-
پذیری با مقدار م،بت و منفی میزان انحرا معیار آن در ن رر گرفتره
شد بعبارت دی،ر آسیبپذیری سالهای آتی برابر است با بازه ( /36ترا
 ، 0/70مقدار ریس خشکسالی برای هر ی از مقیاسهرای مرورد
مطالعرره محاسرربه شررد .در بررسرری نتررایج ریس ر حاصر از دادههررا
مشاهداتی و رو مدلسازی سری زمانی (دوره صحتسنجی مدلها
مشخص گردید که مدلهای سری زمانی با مقرادیر ریسر مشراهده
شده ،همبست،یهای قوی (جدول  8و معنیدار را نشان میدهند کره
این بیان،ر وجود ه راستایی بسیار بین مقادیر مشاهده شرده و مقرادیر

بدست امده از مردل اسرت (شرک  . 2در  81سرال آینرده ،براسراس
شاخص خشکسالی  ،SPIریس خشکسالی پیشبینی شرده براسراس
رو مدلسازی  ARIMAبا مقرادیر ریسر مسرتقی  ،نترایج تقریبرا
یکسررانی برررای هررر دو  4.5(RCPو  8.5نشرران داد .بعبررارت دی،رر
براسرراس ایررن رو مدلسررازی بررا رو محاسرربه ریس ر مسررتقی
همراسرتایی براالیی ( R2>0.70بررای  RCP4.5و  R2>0.72برررای
 RCP8.5مشاهده شد .مقردار  P-valueازمرون  T.studentدر ایرن
رو  ،براساس  RCP4.5در مقیاسهای زمانی پاییز ،بهار و ساالنه و
براساس  RCP8.5در پاییز ،بهار 9 ،ماهه و ساالنه اختال معنیداری
را در سطح  %99نشان ندادند .براساس شاخص خشکسالی  SPEIنیرز
ریس های خشکسالی پیشبینی شده برر مبنرای رو  ARIMAبرا
رو مستقی در  RCP8.5همبسرت،ی کمترری را نشران داده اسرت
( RCP4.5>0.58و ( RCP8.5>0.40جدول . 9

شکل  -2نمودار مقادیر ضریب همبستگی ریسک خشکسالی  SPEI ،spiو  eRDIحاصل از مدل سری زمانی و ریسک بدست آمده حاصل از خروجی
های  CORDEXبراساس  RCP4.5و  RCP8.5در مقیاس زمانی  9ماهه منتهی به فصل برداشت زرشک
Figure 2- Spi, SPEI, and eRDI correlation coefficients for the time series and the obtained risk from CORDEX outputs based
on RCP4.5 and RCP8.5 on the 9-month time interval of the harvesting season of Barberry
جدول  -8مقادیر ضریب همبستگی و  p-valueازمون  T-studentبین ریسک خشکسالیهای  SPIو  SPEIبراساس مقدار بدست آمده از مدلهای
سری زمانی و مقادیر ریسک مشاهده شده ده سال اخیر
Table 8- Correlation coefficient and p-value of T-student between SPI and SPEI drought risk based on the obtained time
series models and observed values of ten years
Time sptep
گام زمانی
Annual
9 months leading up to the barberry harvest season
Spring
Winter
Fall
ساالنه
 9ماهه منتهی به فصل برداشت زرشک
بهار
زمستان
پاییز
Drought index

طبقه خشکسالی
0.93
0.15
0.92
0
0.92
0.05

0.81
0.55
0.83
0
0.56
0.8

0.55
0.42
0.58
0.13
0.60
0.2

0.93
0.28
0.32
0
0.95
0.56

0.88
0.34
0.59
0.001
0.39
0.30

SPI
SPEI
eRDI
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جدول  -9مقادیر ضریب همبستگی ( )R2و مقدار  p-valueآزمون  T.studentبین مقادیر ریسک خشکسالی بدست آمده از مدلهای پیشبینی
سری زمانی با ریسک خشکسالی مستقیم براساس دو سناریو انتشار ()RCP4.5, RCP8.5
Table 9- The correlation coefficient (R2) and the value of p-value of the T.student test between the drought risk values
( obtained from time series prediction models with direct drought risk based on two scenarios (RCP4.5, RCP8.5
SPI
R2
0.92

()0.94
0.85

()0.86
0.79

()0.8
0.89

()0.87
0.70

()0.72

SPEI

p-value
)(t.student

)0( 0
)0.32( 0.32
)0( 0
)0.05( 0.42
)0( 0.003

R2
0.75

()0.74
0.56

()0.73
0.49

()0.78
0.75

()0.75
0.72

()0.74

eRDI

p-value
)(t.student

)0( 0
)0( 0
)0( 0
)0( 0
)0( 0.001

در جرردول  8مقرردار برراالیی هررر مقیرراس زمررانی ،مقرردار ضررریب
همبست،ی و مقدار پایین مقدار  p-valueاز مون  T-studentمیباشد.
در جدول فوق اعدا داخ پرانتز مربوط بره  RCP8.5و بیررون از
پرانتز مرتبط با  RCP4.5میباشد.
بهطور کلی میتوان گفت هر سه شراخص خشکسرالی ،برا مردل
سری زمانی ) ARIMA (0,0,0توانستهاند برهخروبی مقرادیر ریسر
خشکسالی را پیشبینی کند (با توجه به مقادیر ضرریب همبسرت،ی در
دوره صحتسنجی تنها کمی اختال معنیدار برین مقرادیر مشراهده
شده و نتایج بدست آمده از مدلها وجرود دارد کره بره دلیر کرالیبره
نبودن مدلها میباشد (جدول  . 8در بحث پیشبینی ریس در آینرده
بر اساس رو مستقی و رو مدلسازی ،مشاهده میشود که مدلها
توانستهاند به خوبی ،ریس را برای  81سال آینده پریشبینری کننرد.
شاخص خشکسالی  SPEIبهتر توانستهاست مدلسرازی بررای آینرده
داشته باشد (براساس مقرادیر ضرریب همبسرت،ی و  p-valueازمرون
 t.studentدر دوره صحتسنجی و در  81سال آینده .
در بحث آشکارسازی وجود تیییر اقلی و ترأثیر آن برر مخراطرات
خشکسالیهای هواشناسی ،که با استفاده از آزمرون مقایسره میران،ین
من -ویتنی انجام شد ،مشخص گردید کره در تمرامی دورههرا (آینرده
نزدی  ،میانی و دور و در مقایسه با دوره پایه و همچنین با توجه بره
دوسناریو انتشار مورد بررسی در این مطالعه ،اختال معنیدار بین هرر
ی از دورهها با دوره پایه وجود دارد .همچنین در مقایسهای که برین
هر ی از دورههای  27ساله مورد برسی با دوره  81سراله آتری (دوره
ک  2020-2100انجام شد نیز دیده شد که تمامی دورهها نسبت بره
دوره ک دارای اختال میران،ین معنریداری مریباشرند .وجرود ایرن
اختال معنیدار میتواند حاکی از تیییرر اقلری در منطقره باشرد کره
براساس نتایج مدلهای اقلیمی استفاده شده در این مطالعره ،افرزایش

Drought index

p-value
)(t.student

R2
0.78

()0.64
0.74

()0.74
0.75

()0.76
0.82

()0.81
0.48

()0.38

Time step

گام زمانی
Fall

)0( 0

پاییز

)0.55( 0.58

Winter

زمستان
Spring

)0( 0

بهار

)0.12( 0.51
)0.2( 0.06

دما و کاهش بار
اقلی باشد.

طبقه خشکسالی

9 months leading up to the barberry
harvest season

 9ماهه منتهی به فص برداشت زرش
Annual

ساالنه

در دورههای آتی ،میتواند تایید کننده وجود تیییرر

نتیجهگیری
در این تحقیق ،به بررسی وضعیت ریس خشکسالی هواشناسری
در دوره پایررره ( 1989-2015و در دورههرررای آتررری (2020-2100
پرداخته شد .برای محاسبه ریس خشکسالی ،در ابتدا نیاز بره تعیرین
خشکسالی میباشد که برای این من رور از شراخصهرای خشکسرالی
 SPIو  SPEIاستفاده شد .بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که:
شاخص خشکسالی  SPIو  eRDدر مقایسه با شاخص خشکسالی
 SPEIشدت خشکسالیها را بیشتر نشان میدهد .این موضوپ نهتنهرا
در دوره پایه بلکه در دورههای آتری براسراس هرر دو سرناریو انتشرار
 RCP4.5و  RCP8.5نیز قاب مشاهده است (مقایسه بین دو شاخص
 SPIو  . 17( SPEIدر بررسی خشکسرالیهرای دوره هرای آتری (3
دوره  27ساله اینده در دورههای اتی براساس  RCP8.5تعداد وقرایع
خشکسالیها در هر دوره نسبت به  RCP4.5تفاوت ندارد ،امرا شردت
خشکسالیها نسبت به  RCP4.5بیشتر خواهد شد .علت این افرزایش
میتواند به دلیر بدبینانره برودن سرناریوی  RCP8.5باشرد .در ایرن
سناریو بیشترین میزان انتشار وجود دارد که ایرن امرر باعرث افرزایش
دمایی میشود .این افزایش دمایی در دمای حداق  ،دمرای حرداک،ر و
نیز در متوسرط دمرا دیرده مریشرود .در بحرث آسریبپرذیری مقردار
آسیبپذیری  %53بدست آمده بیان،ر تأثیر عوام اقتصادی ،اجتمراعی
و زیست محیطی در میزان آسیبپذیری هر واقعره خشکسرالی اسرت.
بهعبارت دی،رر بره طورمتوسرط نیمری از آسریبپرذیری خشکسرالی
زیرحوضه افین تحت تأثیر این سه عام میباشد و نی دی،ر میتواند
به دلی کاربری اراضی و بافت خاک نیز باشد .در پریشبینری ریسر

1398  اسفند-  بهمن،6  شماره،33  جلد،نشریه آب و خاك

 ماهه منتهی به9  مقیاس زمانیARIMA ریس بدست آمده از مدل
 میتوان گفت که مردلهرای تصرادفی سرری، فص برداشت زرش
زمانی نیز در برآورد میزان پارامترهای دمایی نیز بهخوبی عمر کررده
 سرلطانی گردفرامررزی و، 6(  نتایج تحقیقات گودرزی و روزبهانی.اند
 همراستایی با نتایج10(  و جاویدی صباغیان و شریفی25( همکاران
 در بحث آشکارسازی وجود تیییر اقلی و تأثیر آن برر.این تحقیق دارد
 که با استفاده از آزمون مقایسره،مخاطرات خشکسالیهای هواشناسی
ینهرای، اختال معنریدار برین میران، ویتنی انجام شد-ین من،میان
 همچنین ایرن اخرتال معنریدار،دوره پایه و دورههای آتی دیده شد
- که این امر می،ر نیز دیده شد،بین دورههای آتی در مقایسه با یکدی
ر تیییر اقلی در منطقه باشد که براسراس نترایج مردلهرای،تواند بیان
 افزایش دمرا و کراهش برار در،اقلیمی استفاده شده در این مطالعه
 در. 16(  می تواند تأیید کننده وجود تیییر اقلری باشرد،دورههای آتی
- پیشنهاد مری،انتها الزم به ذکر است برای دستیابی به نتایج دقیقتر
شود که از مدلهای بیشتر (بیش از سه مدل گزار شش هیات بین
.الدول تیییر اقلی استفاده شود
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 بارSPEI  مشخص گردید که براساس شاخص،برای دورههای آتی
پارامتری مؤثر در مدلسازی ریس خشکسالیهای منطقره در مقیراس
 متوسرط، از میان سه پرارامتر دمرایی. پاییز و زمستان است،های بهار
 متری در پریشبینری ریسر2 ر و متوسط دما در ارتفاپ،دمای حداک
 براسراس. 1( خشکسالی در مقیراس زمرانی سراالنه مرؤثر مریباشرد
 برار تنهرا پرارامتر تأثیرگرذار در پریشبینری میرزانeRDI شاخص
مخاطره و بدنبال آن ریس در آینده برای پنج مقیراس زمرانی مرورد
 نترایج بررسری هرر سره شراخص. مریباشرد،مطالعه در این تحقیرق
خشکسالی نشان داد که بیشترین تیییرات خشکسالی در مقیراسهرای
 نترایج خشکسرالی. در فص زمستان مشراهده مریشرود،مورد مطالعه
نشان میدهد که در فص زمستان بیشرترین تیییررات تعرداد دفعرات
 مدلهای پریشبینری.خشکسالی نسبت به دوره پایه حادث خواهد شد
 مردلهرای. بدسرت آمردARIMA(0,0,0)  مدل،ریس خشکسالی
سری زمانی با توجه به ماهیت تصادفی بودن آنها بسریار مفیرد بررای
ی قوی و نیز عدم، با توجه به همبست.پیشبینی مقادیر بار میباشد
وجود اختال معنیدار بین مقادیر رو محاسبه ریسر مسرتقی برا
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Introduction: Drought is the most complex, but less well-known risk among all natural hazards, which
affects more people than any other natural hazard. Meteorological and seasonal hydrological drought is a
common phenomenon in subtropical countries and is expected to increase further in the future. Drought is one of
the natural and frequent climate phenomena. Drought risk analysis is a combination of drought risk and drought
vulnerability analysis. Drought risk assessment can be estimated either by remote sensing or by statistical
methods or by a combination of both previous methods. Drought risk assessment shows a more suitable and
accurate view of the drought. Drought risk in addition to drought severity is simultaneously includes the
probability of occurrence of drought and the impact this phenomenon on the environment and the region. This
study has been made to illustrate the visionary of changes in future meteorological drought risk.
Materials and Methods: The study was conducted as a case study for the Afin sub-basin. In this research the
average of minimum average of maximum temperature, the average temperature at 2 meters above ground level
and rainfall data have been used. The statistical period used for the base period is 33 years (1983-2015). Future
data is derived from three models of the cordex project. The upcoming period is divided into three 27-year
periods including the near future (2020-2046), the middle term (2047-2073) and the distant future (2074-2100).
In order to investigate the drought in future, a combined model of three climatic models using the Bayesian
method. Then, the future values of the meteorological parameters were calculated. Drought risk for the
upcoming periods was calculated by the direct method and modeling method. Finally, a comparison was made
between the two methods in order to determine the appropriateness of the predicted model.
Results and Discussion: In the survey of the intensity of SPI and SPEI drought indices during the base time
period for time scales studied, the SPEI and SPI drought indices showed that both, drought events were the same
during the studied period, while the SPEI shows more mild and moderate droughts, and the SPI index has shown
intense intensity on some scales. In future periods, according to the RCP8.5 scenario, the number of drought
events in each period does not differ from the RCP4.5 scenario, but the intensities are higher than RCP4.5. By
completing the questionnaire and using exploratory and confirmatory factor analysis methods, the drought
vulnerability was determinated 53%. ARIMA (0, 0, 0), the appropriate time series model was used to predict the
level of risk. In the drought risk prediction section, the results showed that according to the SPI drought index in
the upcoming periods, the number of drought events relative to the base period is relatively higher, thus the
number of drought events (including four drought conditions) will increase in the far future than the two
upcoming middle and nearer periods. According to prediction of models of risk, rainfall parameter for all time
scales of SPI index and for four-time scales of spring, autumn, winter and annual drought index SPEI, is an
effective parameter in drought estimation and effect on drought occurrence in the study area.
Conclusion: The results of this study indicate an increase in temperature in future periods based on both
RCP emission scenarios. Increasing the severity of droughts in future is another result of this study. The risk
outcomes obtained from the direct risk-measurement method, which was obtained with CORDEX data as well as
the method of using the risk-predictive model obtained in this study, showed strong correlation and no
significant difference in mean, which indicates the model's appropriateness for risk prediction (hazard and after
that risk) for the future. Also, the risk outcomes obtained from the direct risk calculation method, which is based
on CORDEX data with the method of using the risk prediction model obtained in this study, indicates an
increase in the number of drought events followed by an increase in drought risk events in the region. Also, it
was observed that the severity of drought risk according to the RCP8.5 release scenario is higher than RCP4.5. It
is suggested that a number of models (more than three models) being used from the sixth report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change.
Keywords: ARIMA, CORDEX, Drought risk, Drought vulnerability, Drought Hazard
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