آب و ﺧﺎك
)ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي(

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ  21/2015ﻣﻮرﺧﻪ 1368/4/11و درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ– ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎره  26524ﺗﺎرﯾﺦ  1373/10/19از
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﺟﻠﺪ 34

ﺷﻤﺎره 2

ﺧﺮداد – ﺗﯿﺮ ﺳﺎل1399

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﻋﺘﻒ از ﺳﺎل  ،1398ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت داراي درﺟﻪ "ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ" ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻋﻠﻤﯽ" ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز:

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل:

رﺿﺎ وﻟﯽزاده

اﺳﺘﺎد -ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

اﻣﯿﺮ ﻓﺘﻮت

اﺳﺘﺎد -ﻋﻠﻮم ﺧﺎك )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﺳﺮدﺑﯿﺮ:

اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
اوﺳﺘﺎن ،ﺷﺎﻫﯿﻦ

اﺳﺘﺎد -ﻋﻠﻮم ﺧﺎك )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ(

ﺧﺮﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد

اﺳﺘﺎد -ﻋﻠﻮم ﺧﺎك )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن(

اﺳﺘﺎدﯾﺎر -آﺑﯿﺎري )داﻧﺸﮕﺎه اوﮐﻼﻫﻤﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ (

ﺗﻘﻮاﺋﯿﺎن ،ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻠﯿﺰاده ،اﻣﯿﻦ

اﺳﺘﺎد -آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻗﺪﯾﺮي ،ﺣﺴﯿﻦ

اﺳﺘﺎد  -ﺧﺎﮐﺸﻨﺎﺳﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮﯾﻔﯿﺖ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ(

اﺳﺘﺎد -ﻋﻠﻮم ﺧﺎك )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻓﺘﻮت ،اﻣﯿﺮ

ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ

داﻧﺸﯿﺎر -ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي )داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان(

ﻟﮑﺰﯾﺎن ،اﻣﯿﺮ

اﺳﺘﺎد -ﻋﻠﻮم ﺧﺎك )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻟﯿﺎﻗﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ

اﺳﺘﺎد -آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ) داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﻣﺴﺎﻋﺪي ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

اﺳﺘﺎد -آﺑﯿﺎري وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺎﯾﮕﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ

ﻧﺎﺷﺮ :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

اﺳﺘﺎد -ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي )داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ(

ﭼﺎپ :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻧﺸﺎﻧﯽ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ -داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي  -ص .پ - 91775-1163 .دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ -ﻧﺸﺮﯾﻪ آب و ﺧﺎك

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ درﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم اﯾﺮان )(ISC

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )(SID

ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر )(MAGIRAN

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽjswa3@um.ac.ir :

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺳﺎﯾﺖ  http://jm.um.ac.irﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )ﺷﺶ ﺷﻤﺎره در ﺳﺎل( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي :رودﺧﺎﻧـﻪ ﻗـﺮهﺳـﻮ،

241

درك ﭘﯿﻮﻧﺪ آب-ﻏﺬا-اﻧﺮژي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهوري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻮدرزي  -رﺿﺎ ﭘﯿﺮﯾﺎﺋﯽ  -ﻣﯿﺮ رﺣﯿﻢ ﻣﻮﺳﻮي

255

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(
رﺳﻮل ﻗﺒﺎدﯾﺎن  -ﺣﺎﻣﺪ ﺷﮑﺮي

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﭘﯿﺸﺮوي آبﺷﻮر در آﺑﺨﻮانﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر(
ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺼﯿﺮي  -ﻣﻬﺪي ﺣﻤﯿﺪي  -ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎردان ﻣﻘﺪم

269

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار و ارزش آب ﻣﺠﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه زراﻋﯽ

287

ﺗﺄ ﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :آﺑﺨﻮان رﺷﮑﺎن(

301

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﯿﻦﺣﻮﺿﻪاي ﺑﻪ ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﺑﺎ روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره COPRAS
ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺻﺪ  -ﻋﺒﺎس روزﺑﻬﺎﻧﯽ  -ﻣﻬﺪي ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺪاﻧﯽ

317

ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮأم ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دﺑﯽ ﻟﺤﻈﻪاي–ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ زرﯾﻨﻪرود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ دوﺑﻌﺪي
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﺮي ﺗﻬﺮودي  -ﯾﻮﺳﻒ رﻣﻀﺎﻧﯽ -ﮐﺎرﻟﻮ دي ﻣﯿﮑﻠﻪ  -رﺳﻮل ﻣﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي

333

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﭘﯿﺎز رﻃﻮﺑﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﭘﺎﻟﺴﯽ
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮐﺮﯾﻤﯽ -ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ

349

ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﺸﺎر ﺑﮑﺸﻠﻮ  -ﮐﯿﻮﻣﺮث زراﻓﺸﺎﻧﯽ  -ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﻫﺎدي ﺑﺎﻧﺴﻮﻟﻪ
ﻣﻬﺪي ﻣﻄﻠﺒﯿﺎن  -ﺣﺠﺖ اﺣﻤﺪي  -اﻣﯿﺮ رﺋﻮف  -ﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ

ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮاﮐﺎوﺷﯽ در ﻣﺪل روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ  -ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ  -ﮐﺎﻇﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ  -ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ ﺧﺪاﺷﻨﺎس
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ  Q/Iﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﺧﺎكﻫﺎي آﻫﮑﯽ
اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻮر  -اﮐﺒﺮ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ  -ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺻﺒﻮري

ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺎرچ ﻣﺎﯾﮑﻮرﯾﺰا ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم در ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب
ﮐﺎوه ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺟﻢ  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ  -داود ﺣﺒﯿﺒﯽ  -اﺣﻤﺪ اﺻﻐﺮزاده  -ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽراد

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻏﺎلزﯾﺴﺘﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ در ﻋﺮﺿﻪ آﻫﻦ و رﻓﻊ ﮐﻠﺮوز آﻫﻦ ﺳﻮﯾﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎك آﻫﮑﯽ
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎلﻟﯽ زاده  -اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دردي ﭘﻮر  -ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ  -ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻗﺮﻧﺠﯿﮑﯽ
ﺗﺄ ﺛﯿﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺘﺮاتزاﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺎت رﺷﺪي و ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮات در ﮐﺎﻫﻮ
ﺳﺎرا ﺳﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪي  -اﻣﯿﺮ ﻟﮑﺰﯾﺎن  -ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آﺳﺘﺎراﯾﯽ  -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﯾﺎن اول  -ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮي

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﺴﻔﺮ در ارﻗﺎم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﮐﻠﺰا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺟﻼل ﻗﺎدري  -ﻓﺮﯾﺪون ﻧﻮرﻗﻠﯽ ﭘﻮر

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦﺷﯿﺎري و ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎك در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان
آرزو ﺷﺮﯾﻔﯽ  -ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮاﻧﯽ  -ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺴﺎﻟﺖ ﭘﻮر  -ﻋﯿﺴﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎرﭘﻮر ﺑﺮوﺟﻨﯽ

365
379

393
409
423
439
455

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎكﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﻬﻨﻮش ﮐﻤﺎﻟﯽ -ﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪوي ﻣﺰده  -ﻋﺒﺎس ﺳﺘﻮده ﻧﯿﺎ

471

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮوﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺗﮏ ﻣﻨﺒﻌﯽ و دوﻣﻨﺒﻌﯽ ﺳﻨﺠﺶ از دوري )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺮازﺟﺎن(
ﺑﻬﺎره ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎدي  -ﻋﺒﺎس ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ
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بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانههای طبیعی
(مطالعه موردی :رودخانه قرهسو ،کرمانشاه)
رسول قبادیان -*1حامد شکری
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چکیده
چگونگی تغییرات غلظت رسوب معلق در طول مسیر رودخانه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه مهندسین علم هیدرولیک و محیط
زیست میباشد .عدم وجود ایستگاههای اندازهگیری کافی و مشکالت نمونهبرداری رسوب معلق ،تهیه مدلهایی که به درستی رسوب معلقق را در طقول
مسیر رودخانه روندیابی نمایند ضروری مینماید .در طبیعت رسوب بصورت نامتعادل انتقال مییابد در حالیکه خیلی مدلهای تجاری حالت ظرفیت حمل
یا متعادل را در نظر میگیرند .از این رو در تحقیق حاضر مدلی عددی تهیه شده با حل عددی معادله تکبعقدی انتققال و ش قی غیرمانقدگار رونقدیابی
رسوب معلق در یک بازه رودخانهای را در شرایط عدم تعادل انجام میدهد .شس از صحتسنجی مدل ،تأثیر ده روش عددی منفصلسازی ،شقن معادلقه
انتقال رسوب ،هشت رابطه ضریب ش شیدگی و هشت رابطه سرعت سقوط ذره بر تغییرات بار رسوب معلق در طول بازه مورد مطالعه بررسی شقد .نتقای
تحقیق نشان داد استفاده از رابطه تجربی وایف مقدار رسوب معلق بیشتری را نسبت به سایر روابط دیگر برآورد میکند .در میان روابط سرعت سقوط ذره
رابطه استوکس سرعت سقوط بیشتری را برآورد میکند که باعث میشود احتمال معلق شدن ذرات رسوب کمتر و در نتیجه غلظت آن نسقبت بقه سقایر
روشها کمتر باشد .همچنین در بین روشهای منفصلسازی روش وان لییر خطای کمتری را دارا است .از طرفی رابطه القدر کمتقرین و رابطقه کاشقفی
شور– فالکونر بیشترین مقدار ش شیدگی را در هیدروگراف غلظت از خود بجا میگذارند .عالوه بر این نتای تحقیق حاضر نشان داد غلظت رسوب بقرآورد
شده در حالت عدم تعادل حدود  11/7درصد بیشتر از ظرفیت حمل بار معلق محاسبه شده توسط روابط تجربی میباشد.
واژههای کلیدی :روندیابی رسوب معلق ،سرعت سقوط ،شبیهسازی عددی ،ضریب ش شیدگی ،معادله انتقال و ش ی

مقدمه

21

امروزه یکی از مهمترین نگرانیها در مسائل موجود در رودخانهها
انتقال رسوب و تأثیر منفی آن روی زندگی منطقه مقیباشقد .یکقی از
عوامل تأثیرگذار بر میزان رسوب ورودی به م ازن سدها و دریاچههقا
بارمعلق ورودی میباشد .بقرآورد دییقق میقزان بقار رسقوب معلقق از
جنبههای گوناگون اجتماعی و ایتصادی حائز اهمیت است.
با توجه به اهمیقت موضقو تقاکنون روشهقای م تلفقی بقرای
محاسبه بار رسوب معلق ارائه شده است .این روشها میتوانند مبنای
تجربی و نیمه تئقوری داشقته باشقند .یوایقف ،لقین و کالینسقکی ی،)5
توفالتی ی )10و وانراین ی .))11این معادالت ارائه شده عموما ظرفیقت
 1و  -2بهترتیب دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ،گروه مهندسقی
آب ،دانشگاه رًًازی ،کرمانشاه
)Email:rsghobadian@gmail.com
ی* -نویسنده مسئول
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.76326

حمل رسوب به صورت بار معلق را برآورد مینمایند .ژانگ و همکاران
ی )13اعالم داشتند بسیاری از روابط انتقال رسوب برای شرایط تعادلی
توسعه داده شدهاند که در این حالت فرض بر این اسقت کقه ظرفیقت
حمل رسوب با مقدار انتقال رسوب برابر است .با این وجود ،ویتی کقه
بستر کانال در حال فرسایی و رسوبگذاری باشد ،میزان انتقال رسوب
ممکن است کمتر یا بیشتر از ظرفیت حمل رسوب گردد.
به منظور برآورد رسوب معلق در شقرایط عقدم تعقادل کقه در آن
تبادل ذرات رسوب بین بستر و ستون آب با تاخیر مکانی و زمانی اتفاق
3
میافتد و به صورت آنی نیست ،الزم است در معادله انتققال-ش قی
که در رابطه زیر ارائه شده مقدار  Cیا همان غلظقت میقانگین مقطق
همراه با ترم منب به صورت عددی حل شود.
 AC   AUC   
C 
ی)1


DA
S
C


x 


x 

x

t

3- Advection-diffusion
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در این رابطه  uسرعت جریقان D ،ضقریب ش شقیدگی طقولی و
بسته به شبیهسازی نو آلودگی ،تقرم منبق ) (SCاز روابقط م تلفقی
محاسبه میشود .که برای رسوب معلق میتوان از رابطه زیر اسقتفاده
کرد.
ی)2

q

S C   sTw  s  C 
q
 w


ی)3

  3.25  0.55 ln 

 s 
 
 k U 

کقه در آن  Cغلظقت رسققوب معلقق  s ،سقرعت سقققوط ذرات
رسوب Tw ،عرض سطح آب q s ،ظرفیقت حمقل رسقوب معلقق در
واحد شهنای کانال q w ،دبی جریان در واحد عرض کانال  kضقریب
وان کارمن که معمقوال برابقر  0/41در نظقر گرفتقه مقیشقود و U 
سرعت برشی میباشد .حقل معادلقه  1تحقیققات زیقادی را بقه خقود
معطوف داشته است از جمله آشادو ی )1که با استفاده از سه روش لکس
وندروف به صورت صریح و کرنک نیکلسون به صورت ضمنی و روش
تفاضل محدود غیر استاندارد به حقل معادلقه یقک بعقدی جابجقایی و
ش ی با ضرایب ثابت شرداخت .نتای ایشان نشان داد روشهای لکس
وندروف و روش تفاضل محدود روشهای مناسبی برای حقل معادلقه
یکبعدی جابجایی و ش ی است.
کاشققفیشققور و تققوکلیزاده ی )4بققه معرفققی مققدل یققک بعققدی
1
هیدرودینامیکی و کیفی فستر و همچنقین اسقتفاده از روش کرنقک
نیکلسون به شکل تفاضل مرکزی شرداختند .شس از اجرای مدل بقرای
یک مثال خاص تحت عنوان انتقال خالص با عقدد کورانقت  1 ،0/5و
 1/5و مقایسه با مقادیر تحلیلی بدست آمده ،مدل فستر را مدلی دییق
اعالم کردند .باغبانزاده و کاشفیشقور ی )2بقه کمقک مقدل عقددی و
استفاده از معادالت سنت-ونانت و هم چنقین معادلقه انتققال-ش قی
برای مدلسازی جریان و انتقال رسوب معلق به مطالعه انتقال رسقوب
معلق غیرچسبنده در رودخانه کرخه شرداختند .شس از اجرای برنامه با 5
معادله رسوب معلق و  6معادله برای تعیین ضریب ش ی و مقایسه بقا
دادههای اندازهگیری شده ،ترکیقب معادلقه رسقوب معلقق وانرایقن و
معادله ضریب ش قی فیشقر نتقای مناسقبی را ارائقه کقرد .صقدائی و
همکاران ی )7به بررسقی میقزان دیقت شقی فرمقول بگنولقد ،لقین و
کالینسکی ،انیشتین ،چانگ-سایموز-ریچاردسون ،بروکس ،توفالتی در
برآورد بار معلق رسوب نسبت به دادههای اندازهگیری شده در رودخانه
سولگان شرداختند  .با انجقام ایقن تحقیقق مشق ص شقد کقه از بقین
فرمول های بررسی شده فرمول بروکس برای سولگان دارای برآورد با
دیت باالیی بود .صدائی و سلیمانی ی )8به بررسقی دو فرمقول لقین و
کالینسکی و بگنولد برای محاسبه بار معلق در رودخانه ارمند با مقادیر
1- Faster

اندازه گیقری شقده و اجقرای روش تحلیقل مسقیر در رودخانقه ارمنقد
شرداختند .در نهایت با بررسیهای صقورت گرفتقه مشق ص شقد کقه
فرمققول بگنولققد دارای بققرآورد نزدیکتققری نسققبت بققه فرمققول لققین و
کالینسکی است .صدائی و سلیمانی ی )9به ارزیابی فرمولهای بقرآورد
بار رسوب معلق یتوفالتی ،چانگ-سایمونز-ریچاردسون و بگنولقد) بقر
مبنای دادههای سه رودخانه بازفقت ،سقولگان و ارمنقد بقا اسقتفاده از
2
روش تحلیل سلسقله مراتبقی شرداختنقد .فرمقول چانقگ-سقایمونز-
ریچاردسون در رودخانههای ذکر شده به عنوان فرمول مناسب جهقت
برآورد بار رسوب معلق شیشنهاد گردید .همچنین حبیبی ی )3بر اسقا
مفاهیم اصلی هیدرولیک ،انتقال انرژی و حرکت ذرات در جریان آب و
رسوب و با فرض اینکه غلظت رسوبات در هر عمق مش ص از کقف
کانال متناسب با انرژی جنبشی آشقفته ایجقاد شقده در همقان عمقق
میباشد یک رابطه نیمه تجربی ارائه داد.
الزم به ذکر است در سالهای اخیقر تحقیققات زیقادی مبنقی بقر
هوش محاسباتی غلظت بار معلق در مجاری روبقاز از جملقه شقشوهی
رجایی و میر بایری ی )6که با استفاده از شقبکه عصقبی مصقنوعی بقه
شییبینی غلظت بار معلق شرداختند انجام گرفته است .شس از مقایسقه
با روش منحنی سنجه رسوب ،نتای نشقاندهنقده برتقری مقدلهقای
شبکه عصبی مصنوعی بود.
مطالعات یبلی عمدتا بقر روی تعیقین نسقبی مققدار بقار معلقق و
مقایسه آن با روابط ارائه شده مبنی بر ظرفیت حمل در محل یقک یقا
چند ایستگاه هیدرومتری در یک رودخانه اعالم شقده اسقت .بررسقی
تغییرات غلظت بار معلق و عوامل موثر بر آن در طول یقک بقازهای از
رودخانه به ویشه در شرایط عدم تعادل که به وایعیت نزدیکتر است در
این تحقیق مورد توجه یرار گرفته است .از ایقن رو در تحقیقق حاضقر
بازه ورودی رودخانه یرهسو به شهر کرمانشاه که از نقطقهنظقر محقیط
زیستی بسیار حائز اهمیت است ،مورد توجه یرار گرفت .با ایقن وجقود
به علت نبود ایستگاه اندازهگیری رسوب و جریان در محدوده مذکور و
همچنین مشکالت و هزینه بسیار زیاد اندازهگیری بار رسوب معلقق از
طرف دیگر ،لزوم تحقیقی به منظور بررسی تاثیر شارامترهقای م تلقف
بر توزی غلظت بار معلق در طول بازه مورد نظر و تعیین محدودههای
بحرانی از نقطه نظر آلودگی رسوب معلق را دو چندان مینماید.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه

برای مدلسازی رسوب معلق در این مقاله ،رودخانقه یقرهسقو بقه
طول  18480متر و تعداد  60مقط عرضی برداشت شده مورد بررسی
یرار گرفته است .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است جهت
2- AHP
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کلی جریان در سیستم رودخانهای مذکور از شقمال غقرب بقه سقمت
جنوب شرق میباشد .برخی مقاط عرضی برداشت شقده در شقکل 2
نشان داده شده است .در رودخانه یرهسو چهار دانقهبنقدی مقواد بسقتر
برای بازه مورد مطالعه در نظر گرفته شده اسقت .در شقکل  3منحنقی
دانهبندی مواد بستر ارائه شده است .در این شکل دانقهبنقدی تیق 1
برای مقط عرضی  1تا  10یکیلومتر صفر تا  ،)2754دانهبندی تی 2
برای مقاط  11تا  26یکیلومتر  2754تقا  ،)6505دانقهبنقدی تیق 3
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برای مقاط عرضقی 27تقا  42یکیلقومتر  6505تقا  )12126و نهایتقا
دانهبندی تیق چهقار بقرای مققاط  43تقا  60یکیلقومتر  12126تقا
 )18405استفاده شده است .از دانهبندی و مقاط عرضقی بقه عنقوان
شرایط اولیه ورودی مدل جریان و رسوب استفاده شد.
همچنین تغییرات ضریب زبری در طول بازه ،مطابق بقا جقدول 1
برای ساحل چ  ،کانال اصلی و ساحل راست رودخانه بقرای مقدل در
نظر گرفته شده است.

Flow

شکل  –1پالن رودخانه قرهسو
Figure 1– Schematic of Gharasoo river plan

شکل  -2پروفیل عرضی برخی از مقاطع رودخانه قرهسو
Figure 2– Some cross sections of Gharasoo river

جدول  -1مقادیر مربوط به ضریب زبری مانینگ رودخانه قرهسو در بازه مورد مطالعه
Table 1- Manning roughness coefficient for Gharasoo river in the studied area

فاصله از پاییندست (متر)

ضریب ساحل چپ

ضریب کانال میانی

ضریب ساحل راست

]Distance from downstream [m
3396.639 to .000
3396.639 to 6374.857
6374.857 to 10520.43
10520.43 to 11714.28
11714.28 to 13600.91
13600.91 to 15026.23
15026.23 to 15909.50
15909.50 to 18409.03

n Left canal
0.045
0.045
0.050
0.040
0.048
0.045
0.045
0.045

n Main canal
0.036
0.030
0.028
0.025
0.030
0.025
0.030
0.025

n Right canal
0.045
0.045
0.050
0.040
0.048
0.045
0.045
0.045
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شکل  –3دانهبندی مواد بستر در طول رودخانه قرهسو
Figure 3- Grain size distribution curve along Gharasoo river

معادالت جریان

اولققین مرحلققه در محاسققبات بققار معلققق تعیققین خصوصققیات
هیدرولیکی جریان در مقاط م تلف میباشد .از آنجائی کقه در ایقن
تحقیق شرایط جریان ماندگار و شبه ماندگار تکبعدی در نظر گرفته
شده است برای محاسبه نیمرخ سطح آب در این رایقط از روش گقام
به گام استاندارد و حل رابطه انرژی برای مقاط نقامنظم بقه عنقوان
معادله حاکم استفاده شد:
ی)4

Q12
Q22
 Z1  y2   2
 Z 2  sf  L
2
2 gA1
2 gA22

y1  1

 Aسطح مقط  Q ،دبی جریان Z ،ریوم کف y ،عمق جریان
و  sfمیانگین شیب خط انرژی است که برابر:
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2
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کقه درآن  nضقریب زبقری مانینقگ و  Rشقعا هیقدرولیکی
میباشد .زیرنویسهای 1و  2اشاره به مقاط شماره  1در باالدست و
مقط شقماره  2در شقایین دسقت بقا فاصقله  Lاز یکقدیگر دارد .در
تحلیل مسائل در کانالهای با سقطح مقطق مقنظم    1فقرض
میگردد و برای مقاط نامنظم در این تحقیق با استفاده از رابطه زیر
محاسبه گردید.
2
i

در این روابط  k iضریب انتقال در زیر مقط  iام از مقط مورد
نظر میباشد.
شقس از تغییقر رابطقه  4بقه شقکل رابطقه  10بقا معلقوم بقودن
مش صات جریان در مقط کنترل یمثال مقط شماره  )1و همچنقین
وارد کردن مقاط عرضی به مدل با اسقتفاده از روش نصقف کقردن
فاصله و حل رابطه غیرخطی زیر ،بر حسب  y 2مقادیر عمق جریان
و در نهایت سرعت و نیمرخ طولی سطح آب در طول بقازه محاسقبه
میشود.
Q2
2 gA12

+ Z2 + sf × L

y1 + α1
Q2

2 gA22

= ) f (y 2

y 2 + α2

معادالت رسوب

با استفاده از روش احجام محقدود منفصقلسقازی معادلقه  1بقه
روش کامال ضمنی انجام شد و رابطه جبری زیر بدست آمد:
ی)11
dt
= SC dt
dx

dt
dx
C in +11

) Aw u w Cwn +1

C in ) + (Ae u e C en +1

AP (C in +1

C in++11 C in +1 dt
C in +1
+ Aw Dw
dx e
dx
dxw

Ae De

به منظور تقریب زدن مقادیر غلظقت بقر روی سقطوج حجقم
کنترل ی  ) Cen1 , Cwn1در رابطه  11طرجهای م تلفقی وجقود دارد.
در این تحقیق از روشهای توان-شیرو ،کوییک ،اخقتالف مرکقزی و
1
طرج کاهی اختالف مجمو استفاده شده است.
1- TVD
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جدول  -2روشهای منفصلسازی ،معادالت سرعت سقوط ،ضریب پخشیدگی و رسوب معلق
Table 2- Discretization methods, fall velocity relations , Diffusion coefficient and suspended sediment equation

فرمولهای بار معلق
qs Formula
)Lane kalinske (1941
)Tofaletti (1963
)Van rijn (1984
)Wife et al.(1966
)Habibi (1984

فرمولهای سرعت
سقوط
ωs Formula
)Stocks (1851
)Rouby (1993
)Zank (1977
)Chang (1984
)Van rijn (1989
)Julian (1995
)Soulsbey (1999
)Zhang (1989

ضریب پخشیدگی

روشهای منفصل سازی

Dispersion coefficient
)McQuivey and Keefer (1974
)Fischer (1966
)Elder (1959
)Kashefipour and Falconer(2002
)Rajeev and Dutta(2009
)Li et al. (1998
)Seo and Cheong (1998
)Liu (1967

Difference method
Power Low
Quick
Central
Van Leer
Van Albada
Min Mode
Superbee
TVD
Sweby
Quick
Umist

عالوه بر روشهای منفصلسقازی معادلقه انتققال و ش شقیدگی،
روابطققی کققه بققرای ت مققین سققرعت سقققوط ذرات رسققوب ،ضققریب
ش شیدگی و روابط ت مین رسوب معلق مقورد اسقتفاده شقده در ایقن
تحقیق به اختصار در جدول  2آورده شده است.
شرایط مرزی

مقاط هندسی بازه مورد نظر و منحنقی دانقهبنقدی رسقوبات بقه
عنوان شرایط اولیه به مدل وارد میشود .شرط مرزی باالدسقت بقرای
مدل جریان ،مقدار دبی مش ص و شقرط مقرزی شقاییندسقت رابطقه
دبی -اشل است که برای مقط آخر رودخانه یرهسو با توجه به شقیب
عمومی رودخانه از رابطه مانینگ ساخته میشود.
در مدل انتقال-ش ی شرط مرزی باالدست مقدار غلظقت معلقوم
است این غلظت میتواند بصورت شیوسقته ،آنقی یقا مقدت محقدود از
باالدست وارد رودخانه مذکور شود .شقرط مقرزی گرادیقان صقفر بقه
عنوان شرط مرزی شاییندست برای مقط آخر رودخانه یرهسو تعریقف
شده است .مدل مورد توجه ایقن تحقیقق در محقیط ویقشوال بیسقیک
نوشته شده است .کلیه معادالت رسوب ،ضریب طولی ،سرعت سققوط
و روشهای منفصلسازی م تلف در زیر برنامههای این مدل تعریقف
شده که در هنگام اجرای برنامه بر حسب مورد فراخوانی میشوند.

نتایج و بحث
صحتسنجی مدل هیدرولیکی

به منظور بررسی دیت مدل هیدرولیکی از نقطهنظر برنامهنویسی،
از محدوده مورد مطالعه این تحقیق یعنی رودخانقه یقرهسقو بقا طقول
 18480متر و تعقداد 60مقطق عرضقی اسقتفاده شقد .بقدین منظقور
مش صات رودخانقه بقه همقراه دبقی متوسقط ورودی  2سقاله m3/s
 180/4به عنوان شرط مرزی باالدست و ریوم سطح آب که از رابطقه

مانینگ ساخته میشود به عنوان شرط مقرزی شقاییندسقت بقه مقدل
حاضر و نرمافزار هکر وارد شد.
به منظور بررسی عملکرد مدل ،هر دو مدل به إزای ضریب زبری
مانینگ یکسان  0/03اجرا شدند و نیمقرخ طقولی سقطح آب در بقازه
محاسبه شد .همانطور که در شکل  4مشق ص اسقت نیمقرخ طقولی
سطح آب محاسبه شده در دو مقدل بقر هقم منطبقق شقده اسقت بقه
طوریکه ماکزیمم خطای مطلق ریوم سطح آب محاسبه شده با مقدل
حاضر از مدل هکر حقدود  5/3سقانتیمتقر در مقطق شقماره  11و
میانگین خطای مطلق  1/52سانتیمتر در طول بازه میباشد.
صحتسنجی مدل رسوب

به منظور بررسقی دیقت مقدل شقبیهسقاز رسقوب از نقطقهنظقر
برنامه نویسی ،بقا حفقه همقان شقرایط جریقان اشقاره شقده در یبقل،
هیدروگراف غلظت نشان داده شده درشقکل  5بقه عنقوان ورودی بقه
مدل معرفی شد .یله اول هیدروگراف مذکور شبیه تزریق شیوسته و یله
آخر شبیه تزریق لحظهای غلظت در رودخانه است عالوه بر ایقن یلقه
وسط شبیه تزریق به مدت محدود است .حجم زیقر ایقن هیقدروگراف
نمودار غلظت-زمان  182/475میباشد .با حذف ترم منب در رابطه 1
مدل به ازای روشهای م تلف منفصلسقازی اجقرا شقد .حجقم زیقر
هیدروگرافها دریک مقطق میقانی بقازه یمقطق  )15و انتهقای بقازه
یمقط  )59با ورودی مقایسه شد .به منظقور مقایسقه دییققتقر مقدل
مقققادیر حجققم زیققر هیققدروگرافهققا بققه إزای روشهققای م تلققف
منفصلسازی در جدول  3ارائه شده است .ماکزیمم انحراف حجم زیقر
هیدروگراف مقاط میانی و خروجی بازه از هیدروگراف ورودی 0/029
درصد است .این مقدار کم خطا نشان از دیت باالی مقدل و اطمینقان
به نتای آن برای ادامه تحقیق دارد.

1399  تیر-  خرداد،2  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك
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 مقایسه پروفیل سطح آب محاسبه شده با مدل هکرس و مدل حاضر-4 شکل
Figure 4- Comparison of water surface elevation in HEC-RAS and present model

 هیدروگراف غلظت ورودی به بازه مورد مطالعه-5 شکل
Figure 5- Input concentration hydrograph to the studied area

59  و15 زمان برای روشهای مختلف در مقاطع- حجم زیر نمودار غلظت-3 جدول
Table 3- The volume below the concentrationhydrograph for different methods in sections 15 and 59

15 مقطع

59 مقطع

Section 15

روش منفصلسازی

حجم زیر نمودار

Difference
method
Power Low
Quick
Central
Van Leer
Van Albada
Min-Mode
Super Bee
Sewby
Quick Tvd
Umist

Volume under concentration
hydrograph
182.49
182.49
182.49
182.51
182.50
182.51
182.50
182.48
182.49
182.50

Section 59

میزان خطا

حجم زیر نمودار

% Error

Volume under concentration hydrograph

0.018
0.018
0.018
0.029
0.024
0.029
0.024
0.013
0.018
0.024

182.49
182.49
182.49
182.51
182.49
182.49
182.50
182.49
182.49
182.49

میزان
خطا
%
Error
0.018
0.018
0.018
0.029
0.018
0.018
0.024
0.018
0.018
0.018
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Cross Section 7

شکل  –6هیدروگراف غلظت محاسبه شده به روشهای مختلف منفصلسازی
Figure 6- Calculated concentration hydrograph by different discretization methods

تعیین مناسبترین روش منفصلسازی

برای تعیین بهترین روش منفصلسازی ،با حذف ترم منب و تقرم
1
ش شیدگی ،رابطه  1به رابطه انتقال خالص تبدیل میشقود .بهتقرین
روش منفصلسازی روشی است که در آن هیدروگراف غلظقت نشقان
1- pure advection

داده شده در شکل  5یکه به عنوان ورودی در این حالت نیقز در نظقر
گرفته میشود) تنها در جهت محور زمقانی جابجقا نمایقد و هیچگونقه
ش شیدگی و شایین افتادگی در یلههای هیدورگراف رخ ندهد .به منظور
بررسی دییقتر برای روشهای م تلف منفصلسقازی اشقاره شقده در
جدول  2مدل اجرا گردید .همانگونه که در شکل  6مشاهده مقیشقود
همه روشهای منفصلسازی به جقز طقرج اخقتالف مرکقزی ،بقرای
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شققبیهسققازی یلققه اول و دوم هیققدروگراف ورودی از دیققت مناسققبی
برخوردار هستند ولی در شبیهسازی یله سوم هیقدروگراف کقه شقکل
نوک تیز دارد و رعایت الگقوی هیقدروگراف ورودی روش وان لییقر از
دیت بیشتری برخوردار است.
تأثیر ضریب پخشیدگی بر غلظت

شس از صحتسنجی مدلهای جریقان و رسقوب و اطمینقان بقه
نتای آنها تأثیر ضریب ش شیدگی بر توزی غلظت بررسی شقد .بقدین
منظور مجموعهای از روابط ارائه شده در مناب م تلقف بقرای تعیقین
ضریب ش شیدگی جم آوری شد و با معرفی هر یک از آنها بقه مقدل،
هیدروگراف غلظت در خروجی بازه محاسبه گردید .همانگونقه کقه در
شکل  7نشان داده شده است اسقتفاده از رابطقه القدر بقرای محاسقبه
ضریب ش شیدگی و جایگزینی در معادله انتققال و ش قی یرابطقه )1
باعث شده است که یله اول ،دوم و سوم هیدروگراف کمترین اختالف
غلظت و تغییر شکل را با هیدروگراف وروی به بازه داشته باشقند .بقه
عبارتی رفتار معادله انتقال و ش ی بیشتر شبیه معادلقه انتققال خقاص
شده است و دلیل این امر مقادیر ناچیز ضریب ش قی محاسقبه شقده
توسط رابطه الدر مقیباشقد .از طرفقی رابطقه کاشقفیشقور و فقالکونر
بیشترین مقدار ش شیدگی را در هیدروگراف غلظت از خود بجا گذاشته
است .استفاده از این رابطه باعث شده است که هر سه یله هیدروگراف
غلظت فروافتادگی داشته باشد و به دلیل حفط شیوسقتگی یحجقم زیقر
هیدرو گرافهای غلظت در خروجی با هیدروگراف ورودی برابر است)
شکل یلههای هیدروگراف در مقایسه با سایر روابط بیشتر کشیده شده
است.
مقایسه روابط سرعت سقوط

سرعت سقوط ذره یکی از شارامترهای تاثیرگذار در انتققال رسقوب
میباشد .از آنجائیکه روابط متعددی برای محاسبه سرعت سقوط ارائه

شده است ،در این مرحلقه برخقی از معقروفتقرین روابقط ارائقه شقده
جم آوری و تأثیر آنها بر غلظت رسوب رودخانه یرهسو مقورد بررسقی
یرار گرفت .بدین منظور از روش منفصلسقازی وان لییقر بقه عنقوان
روش برتر ،رابطه مک کوئیری و کیفر برای ضقریب ش قی طقولی و
همچنین استفاده از رابطه بار معلق وانرایقن بقرای محاسقبه ظرفیقت
حمل رسوب معلق استفاده شد .در شکل  8توزی غلظقت رسقوب بقار
معلق در طول بازه به ازای روابط م تلف محاسبه سرعت سقوط نشان
داده شده است .الزم به ذکر است با توجه به غیریکنواختی دانهبنقدی
رسوب در طول بازه غلظت رسقوب بقار معلقق بقرای هقر ذره رسقوب
جداگانه محاسبه شده و سپس بقا توجقه بقه درصقد وزنقی آن ذره در
منحنی دانهبندی غلظت رسوب کل ذراتی بصقورت حجمقی و بقدون
بعد) در هر مقط محاسبه و در شکل  8نشان داده شده است.
همانطور که در شکل مش ص است کمترین غلظت رسوب بقار
معلق هنگامی بدست میآید کقه از رابطقه اسقتوکس بقرای محاسقبه
سرعت سقوط استفاده شده است .استفاده از رابطه اسقتوکس سقرعت
سقوط بیشتری در مقایسه با سایر روشهقا ارائقه مقیدهقد و احتمقال
معلق شدن ذرات را کمتر نشان میدهد .روابقط وانرایقن و زانقک در
مقایسه با سایر روابط غلظت رسوب بیشتری را نشان میدهد.
تأثیر معادله رسوب معلق

به منظور بررسی تقاثیر معادلقه رسقوب معلقق در بقرآورد غلظقت
رسوب در طول بازه مورد بررسی ،برخقی روابقط تجربقی مشقهور بقه
عنققوان  qsدر رابطققه  2در نظققر گرفتققه شققد .بققدین منظققور از روش
منفصلسازی وان لییر ،رابطه مک کوئیری و کیفر برای ضریب ش ی
طولی و سرعت سقوط روبقی اسقتفاده شقد .تغییقرات طقولی غلظقت
متوسط رسوب در هر مقط در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  -7تأثیر ضرایب مختلف پخشیدگی بر توزیع غلظت رسوب
Figure 7– Effect of different diffusion coefficients on sediment distribution
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شکل  –8تأثیر روابط مختلف سرعت سقوط بر توزیع غلظت
Figure 8– Effect of different velocity formula on sediment distribution
Wife
Van Rijn
Toffaletti
Lane and Kalinske
Habibi

شکل  –9تأثیر روابط مختلف تجربی برآورد ظرفیت حمل رسوب بر توزیع غلظت
Figure 9– Effect of different empirical relation to predict capacity of suspended sediment on the sediment distribution

همانگونه که مالحظه میشود روشهای توفالتی ،لین-کلینسکی،
وانراین و حبیبی روند تقریبا یکسانی را نشان مقیدهنقد هرچنقد کقه
روش وانراین مقدار بیشتری رسقوب معلقق را در عمقده مسقیر بجقز
حوالی کیلومتر  3در مقایسه با این سه روش برآورد میکند .عالوه بقر
این روش وایف بیشترین و تفالتی کمترین مقدار بار معلقق رسقوب را
در بازه مورد مطالعه برآورد میکند .از جملقه دالیقل اخقتالف فقاحی
روش وایف و همکاران با سایر روشها در این است که در ایقن روش
ظرفیت حمل رسوب حساسیت بیشتری بقه سقرعت جریقان ،عمقق و
شیب رودخانقه دارد بقه گونقهای کقه بقا تقوان دوم حاصل قرب ایقن
شارامترها در ارتباط است.

معلق نشان داده شده اسقت .غلظقت رسقوب بقرآورد شقده در حالقت
نامتعادل در مقایسه با ظرفیت حمل رسوب معلق محاسبه شده توسقط
روشهای وایف و همکاران ،لین و کالینسقکی ،وان رایقن ،حبیبقی ،و
تفالتی به ترتیب  12/7 ،13/9 ،11/5 ،12/7و  9/6درصد بیشتر است.
غلظت رسوب برآورد شده در حالت عدمتعقادل همانگونقه کقه در
شکل  11نیز نشان داده شده است حدود  11/7درصد بیشتر از ظرفیت
حمل بار معلق میباشد .از آنجاییکقه در طبیعقت ،رسقوب معلقق بقر
اسا شرایط عدمتعادل منتقل میشقود ،عقدم در نظقر گقرفتن ایقن
اختالف در مسائل مرتبط با مدیریت رسوب از یبیل محاسبه عمر مفید
سدها باعث میشود عمر مفید غیر وای بینانه بیشتر برآورد شود.

مقایسه حالت تعادل و عدم تعادل

نتیجهگیری

غلظت رسوب معلق در حالت تعادل با اسقتفاده از روابقط تجربقی
ارائه شده توسط محققین م تلف برآورد میشقود .غلظقت رسقوب در
حالت عدم تعادل با استفاده از حل عددی معادله  11بدست میآید که
میتواند بیشتر یا کمتر از حالت تعادل باشقد .در شقکل  10مققدار بقار
معلق را در حالت تعادل و عدم تعادل به ازای معادلههای م تلقف بقار

در این تحقیق مدلی عددی برای شبیهسازی انتقال رسوب معلقق
با دانهبندی غیریکنواخت و در شرایط عقدم تعقادل توسقعه داده شقد.
صحتسنجی مدل در ب ی هیدرولیک جریان و رسوب ،نتای دییقق
و یابل یبولی را ارائه داد .در این مدل با حل عقددی معادلقه انتققال و
ش ی غیرماندگار همراه با تقرم منبق  ،توزیق غلظقت در طقول بقازه
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رودخانه یرهسو محاسبه شد .در ترم منب روابط تجربی متعددی بقرای
برآورد ظرفیت حمل بار رسوب معلق در نظر گرفته شده اسقت .نتقای
تحقیق نشان داد غلظت بار رسوب معلق در طول بازه هنگام استفاده
از روشهای توفالتی ،لین-کلینسکی ،وانراین و حبیبی در تقرم منبق
تقریبا یکسان است.
با این وجود روش وایف بیشترین و تفالتی مقدار کمترین غلظقت
رسوب معلق را برآورد میکند .تحقیقات یبلقی نشقان داده اسقت کقه
روابط انتقال رسوب م تلف با توجقه شقرایط هیقدرولیکی ،هندسقی و
رسوبی رودخانه لزوما جواب های یکسانی را ارایه نمیدهنقد .از اینقرو
برای هر رودخانه رابطه و یا روابط ویشهای شیشنهاد شده اسقت .بقرای

مثال باغبان زاده و کاشفی شوری )2در شبیه سازی انتقال رسوب معلقق
غیرچسبنده در رودخانه کرخه مناسبترین رابطه شبیهسازی بار معلق را
رابطه وانراین شیشنهاد کردند .صدائی و همکاران ی )7رابطه بروگقز را
برای شبیهسازی رسوب معلق رودخانه سولگان شیشنهاد کردند .صدایی
و سلیمانی ی )8رابطه بگنود را در محاسبه رسوب معلق رودخانه ارمنقد
مناسقب تقر از رابطققه لقین و کالینسقکی تشق یص دادنقد .صققدائی و
سلیمانی ی )9با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فرمول برآورد بار
رسوب معلق چانگ-سایمونز-ریچاردسون را برای سه رودخانه بازفت،
سولگان و ارمند شیشنهاد کردند.

شکل  -10مقایسه حالت تعادل و عدمتعادل با روابط مختلف رسوب معلق
Figure 10– Comparison of equilibrium and non-equilibrium conditions by different qs equations

شکل  -11مقایسه بار رسوب محاسبه شده در حالت تعادل و عدم تعادل
Figure 11– Comparison of calculate suspended load under equilibrium and non-equilibrium conditions
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) رابطقه ضقریب2 باغبقان زاده و کاشقفی شقور ی.غلظت ایجاد کردنقد
.ش شیدگی فیشر را در شقبیهسقازی رودخانقه کرخقه شیشقنهاد کردنقد
بررسی میزان رسوبات در حالت تعادل و عدمتعادل نشان داد که مقدار
11/7 رسوب برآورد شده در رودخانه یره سقود در حالقت عقدم تعقادل
.درصد بیشتر از مقدار آن در حالت تعادل است

بدلیل اینکه سرعت سقوط محاسبه شده توسط رابطه استوکس از
 غلظت رسوب معلق محاسبه شقده در،سایر روابط بیشتر برآورد گردید
. از سایر روشها کمتر بدست آمد،بازه هنگام در نظر گرفتن این رابطه
همچنین در بین روابط ضریب ش شیدگی طولی رابطه الدر کمتقرین و
 فالکونر بیشترین مقدار ش شیدگی را در هیدروگراف-رابطه کاشفیشور
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Suspended Sediment in Natural Rivers
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Introduction: The concentration changes of suspended load along the river reach and the contributing
factors are of importance for hydraulic and environmental engineers. The first step to calculate the concentration
of suspended sediment load is determining the flow hydraulic characteristics along a river reach. Although most
of flow in nature are unsteady, the quasi-steady flow condition was considered to be simple in this study and the
water surface profile along the river reach with irregular cross sections was calculated by standard step-by-step
method. In order to calculate suspended sediment load under non-equilibrium condition, the advection-diffusion
equation with source term was numerically solved. In the present sediment model, ten discretization methods,
five relations for calculating capacity of suspended sediment load, eight relations for diffusion coefficients and
eight relations to calculate particle fall velocity were used and their effects on suspended sediment distribution
along 18480 m of Gharasoo river were investigated.
Results and Discussion: The HEC-RAS model output was used to calibrate the present hydraulic model.
The models were run with the conditions as same as Manning roughness coefficient and river geometry
conditions. The results showed that the calculated water surface profile along the river reach by two models are
completely overlapped each other. In other words, the present model has a very good accuracy to predict the
water surface profile in the river reach. As most commercial 1-D models (same as HEC-RAS) only consider the
equilibrium condition for sediment transport and the bed or total load sediment, comparing the results of
present sediment model with them seems not to be reasonable. Therefore, to validate the present suspended
sediment model and finding the best method of discretization, an especial shape concentration hydrograph was
introduced to the present model as input hydrograph and the model was run when the source term has been
deleted deliberately. The volume below the input concentration hydrograph and calculated hydrographs in
different cross sections was compared to each other. Comparing the hydrographs showed that the maximum
error in calculating the volume of concentration hydrograph with the input hydrograph was 0.029% implying
that the model satisfies the conservation laws as well as reliable programing. Among ten discretization methods,
the best method for discretization of the advection-diffusion equation was Van Leer's method with the least error
compared to other methods. After validating the model, effect of five relations for calculating capacity of
suspended sediment load was investigated. The results showed that using the Wife equation estimated the
amount of suspended sediment higher than other equations. The Toffaletti equation also estimated suspended
sediment load lower than other equation. Among eight particle fall velocity formulas, Stokes relationship
estimated the fall velocity larger than other equations. Hence, the Stokes equation application decreases the
possibility of suspending the sediment particles. However, employing Van Rijn and Zanke relationships resulted
in a greater suspended sediment load distribution along the river reach. Among eight relationships for diffusion
coefficients, Elder and the Kashifipour - Falconer equations exhibited the lowest and the highest amount of
diffusion in the concentration hydrograph, respectively. Furthermore, the calculated suspended sediment
concentration under non-equilibrium conditions was 11.7 % higher than that under equilibrium conditions along
the river reach.
Conclusion: Most 1-D numerical models only simulate the bed and total loads sediment transport under
equilibrium condition while sediments are transported under non-equilibrium conditions in nature. Sediment
transport under non- equilibrium conditions may be greater or lower than the equilibrium condition known as the
capacity of sediment transport. In this research, a numerical model was developed to simulate the suspended
sediment transport in a river reach under non-equilibrium conditions. The amount of suspended sediment
concentration was calculated for each sediment grain size. The results showed that the distribution of suspended
1 and 2- Associate Professor and M.Sc. Student of Water Structure,, Department of Water Engineering, Razi
University, Kermanshah, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: rsghobadian@gmail.com)
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load along the river reach is not significantly sensitive to the fall velocity relations while the type of sediment
transport equation affected the suspended sediment transport concentration. The concentration of suspended
sediments for non-equilibrium conditions was also 11.7% higher than the concentration of sediments in
equilibrium condition.
Keywords: Gharasoo River, Kermanshah, None-equilibrium condition, Numerical simulation, Suspended
sediment
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مقاله علمی-پژوهشی

درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهرهوری از منابع آب موجود
محمدرضا گودرزی -*1رضا پیریائی -2میر رحیم موسوی

3

تاریخ دریافت1397/11/08 :
تاریخ پذیرش1398/11/28 :

چکیده
بررسیها بر روی پیوند آب ،غذا و انرژی 4یک مبنای مشترک برای پژوهشگران ،ذینفعان و دولت جهت درک و مدیریت ،امنیت و استفاده از روابط
 WEFفراهم میکند .نمونه رابطه  WEFرواب ویژهای را برای تحقیقات بین رشتهای که مدیریت یکپارچه منابع آب است مهیا میکند .هطد از ایطن
پژوهش بهرهوری مناسب از منابع آب موجود با استفاده از رویکرد آب ،غذا و انرژی و با توجه به تغییرات آبوهوایی آتی در شهر بروجطرد اسطت .در ایطن
مطالعه از خروجی مدل  HADGEM2تحت دو سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5مربوط به پنجمین گزارش ارزیابی هیئت بینالدول تغییر اقلیم
استفاده شد .ریزمقیاس نمایی با استفاده از مدل  LARS-WGانجام شد .شهر بروجرد با نرمافزار  GISمدل شد و رویکرد آب ،غذا و انرژی برای نهایت
بهرهمندی از منابع آب مورد استفاده قرار گرفت .خروجی مدل  HADGEM2تحت دو سناریوی  RCP2.6و  RCP8.5نشان داد که در دوره آتی دما
بین  1/5تا  3درجه سانتیگراد و بارش بین  20تا  40میلیمتر تغییر را تجربه خواهنطد کطرد .نتطایش نشطان داد بجطم بطارش بطه دسطت آمطده از بطارش
 612612/45متر مکعب در سال میباشد و چرخه فاضالب  12750000متر مکعب در سال میباشد .بنابراین بعطد از تفطفیه و بازچرخطانی دوبطارهی آب
میتواند  60/74درصد تقاضای فعلی آب شهر بروجرد را تأمین کند .میتوان از این منابع آب برای کشاورزی شهری در و یا آبیاری درختان و فضای سبز
و از فاضالب برای تولید انرژی الکتریکی در شهر استفاده کرد.
واژههای کلیدی :تغییرات آبوهوایی ،منابع آب ،مدل Water-Energy-Food Nexus ،HADGEM2

مقدمه

4 321

نحوه استفاده و تأمین غذا ،انرژی و آب رابطهای بط نشطدنی بطا
هم دارند .مطابق با تقاضای جهانی بطرای آب ،غطذا و انطرژی و رونطد
افزایش آن تأمین این منابع جدانشدنی و مرتب با هطم چنطدان می طر
نشده و اطمینان چندانی به تأمین آنها نی طت ،یطک روش زمطانبطر
جوامع جهانی تطالشهطای تحقیقطاتی خطود را بطرای مطالعطه سل طله
پیوندی آب ،غذا و انرژی در یک چارچوب ک نگرانه به کار گرفتند بطا
این هد که اهدا توسعه پایدار ارائه شده از سوی جامعه مل تأمین
گردد( .)23 ،18 ،2چنین گفته میشود که  SDGS5یطا همطان اهطدا
 -1استادیار (دکتری عمران-آب) ،دانشکده عمران ،دانشگاه یزد
)Email: goodarzimr@yazd.ac.ir
(* -نوی نده م ئول:
 2و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای تخففی ،مطدیریت سطاخت،
مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه آیتالهالعظمی بروجردی (ره) ،بروجرد
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.78589
)4- Water-Energy-Food (WEF
)5- Sustainable Development Goals (SDGS

توسعه پایدار چندان یکپارچه نی تند بهخفوص در مورد گروه سل طله
آب ،غذا و انرژی این وضیعت دیده میشود ( .)33نمونه گروه آب ،غذا
و انرژی ایجاد یک جایگاه مخفوص برای تحقیقات سیاسطتگطذاری
ذینفعان و سهامداران بخشهای آب ،غذا و انرژی جهت درک و بط
موارد پیچیده و گوناگون مربوط به این سه بخش است ( 4و  .)13این
موارد شام اختفاص منابع سطرمایهگطذاری بطرای زیرسطازی توسطعه
اجتماعی-اقتفادی و بفظ منابع طبیعی میباشد .وقتی محققان بوزه
آب با انجمنهای تحقیقاتی غذا و انرژی گرد هم میآیند ،قطرار اسطت
کاری فراتر از قب انجام بگیطرد و جامعطه مطا بطا سطتاقت تحقیقطاتی
ب یاری مواجه میشود .محققطان بطوزهی آب بطرای درک ،مفهطوم و
مدیریت مبتنی بر مهارتها و تجربههای فعلی ما با سی تم آب ،غطذا
و انرژی به دنبال راهکارهایی برای مشارکت ه طتند و اینکطه بطا چطه
راهکارهایی میتوان روششناسیهای سنتی بطه کطار رفتطه در آنطالیز
سی تمهای آب را به سی تمهطای ارزیطابی جدیطد آب ،غطذا و انطرژی
توسعه داد .در چه موارد خاصی محققان آب با محققان بوزه انطرژی و
غذا میتوانند همکاری داشته باشند؟ برای متخففان آبشناسی کدام
فرآیند اساسی آبشناسی تحت تأثیر فرآیند بخش دیگر واقع شده و یا
میشوند؟ برای مهندسین آب و سیاستگذاران چه م یرهای جدیطدی
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برای فناوری زیرسازی و توسعه سیاسی جهت ارتقاء درازمطدت باعط
ایجاد انگیزه در دیدگاه آب ،غذا و انرژی میشود؟ این ستاقت باعط
ایجاد انگیزه در دیدگاهها میشطود تطا بطرای روشطنسطازی چگطونگی
مشارک هم ان محققان آب و کارورزان برای ظهور و یا نظمدهی به
امور گروه آب ،غذا و انرژی تالش کنیم.
برای محققان آب ایده مدیریت یکپارچه منابع یطک مطورد جدیطد
نی ت با بازگشت به برنامه آب ( )20محققان برای مطالعه آب در یک
چارچوب نظاممند درونی دعوت شدند تا رواب چندوجهی آب با جامعه
بشری و محی زی ت روشن شود بطه ایطن ترتیطب دفطا از تحقیقطات
درون رشتهای در بوزه آب یک م یر گ طترده در فرآینطد پیطدا کطرده
است.هد از مطالعه گروه آب ،غذا و انرژی ارتقاء کارایی و سودمندی
سی تم ثبات پایدار و افزایش عملکرد اجرایی سی طتم از طریطق درک
ک نگرانه ،مدیریت منابع و انعکاس اهطدا یکپارچطه مطدیریت منطابع
( )1IWRMمیباشد ( IWRM .)3تحت عنطوان فرآینطد ارتقطا دهنطده
توسعه و مدیریت هماهنگ آب ،زمین و منابع مطرتب بطه منظطور بطه
بداکثر رسانی رفاه اجتماعی و پیامدهای اقتفادی به روشی عادقنه و
بدون به مخاطره انداختن ثبات اکوسی تمهای بیاتی تعریف میشطود
( )9و به عنوان یک کلید کاربردی جهت توسعه پایطدار از سطوی ملط
متحد شناسایی شده ()31که با آژانسهای پیشتاز بینالمللی 2ب طیاری
ارتقا مییابد ( IWRM .)11آن طوری کطه انتظطار مطیرفطت اجطرای
گ ططتردهای نداشططت وتحططت عنططوان دسططتورالعم بططرای فلجططی (از
کارافتادگی) مورد انتظار قرار میگیرد ( .)21هرینگ و اینگلطد ()2012
بیان داشتند که برکت به سوی نیازهای محدودههای تنظیمطی بطرای
یکپارچهسازی و یکپارچهسازی فرابخشی در صطورتی نیطاز اسطت کطه
نقصها و کمبودهایی به واسطه فعالیتهای خارج از بوزه آب بطه روز
باشططد در واقططع  IWRMرابطططه بططین تططأمین آب و غططذا در انططرژی را
بزرگنمایی میکند (.)13
منابع آب محدود و ایمنی مواد غذایی و انرژی یکی از چالشهای
اصلی است که جهان در آینده بطا آن روبطرو خواهطد شطد .پطیشبینطی
می شود که تا سال  2030میالدی جمعیت جهطان بطه  8میلیطارد نفطر
افزایش یابد که به ناچار فشار زیادی بر روی منابع آب ،غطذا و انطرژی
این سیاره خواهند داشت ( 27و  .)36منابع اقلیمی نه تنهطا از افطزایش
جمعیت و نیازهای آب و غذایی تأکید میشود ،بلکه افزایش رقابطت از
سوی صنعت عالوه بر تأثیرات تغییرات اقلیمی افزایش خواهطد یافطت
( .)40دربالیکه بهبود تولید محفول برای نیازهای غطذایی در آینطده
ضروری است ،ولی منابع محدود آب نمیتوانند نیازهای آب مورد نیطاز
را برآورده سازند و کشطورهایی ماننطد چطین بایطد تولیطد مطواد غطذایی
)1- Integrated Water Resources Management (IWRM
2- International

کشاورزی خود را با همان مقدار یا بتی کمتر از آب مفطرفی افطزایش
دهند ( .)29به دست آوردن محفوقت و انرژی بیشطتر در هطر قططره
آب ،بهویژه در مناطقی که منابع آب بطه دلیط تغییطرات آب و هطوایی
ضعیف میشوند ،برای دستیابی به امنیت غذا و انرژی در سراسر جهان
ضروری است ( .)32تکنیکهای سنتی مدیریت آب در کشطاورزی بطه
دنبططال بهططرهوری محفططول بططا اسططتفاده از روشهططای کشططاورزی،
زی ت شناسی و مهندسی از جمله ارتقاء فنطاوری صطرفهجطویی آب در
آبیاری (آبیاری بارانی) ،اتخاذ روش هایی برای کطاهش میطزان تبخیطر
خاک و افزایش تحم به خشکی محفول از طریق اصالح انتخابی و
اصالح ژنتیکی ه تند ( 5و ( .)37بنابراین مدیریت منطابع طبیعطی بطه
طور عمده بر روی توزیع آب و افزایش بهطرهوری منطابع آب در ططول
فرآیند تولید تمرکز دارد .دربالیکه تحقیقات و تجزیطهوتحلیط کمطی
کاهش مفر آب در تولید محفوقت کشاورزی و انطرژی از طریطق
تغییر الگوی مفر در جمعیت یک اسطتراتژی جدیطد بطرای کطاهش
فشار بر منابع آب فراهم میکند.
یک روش متثر برای بح در مورد اهمیت الگوهطای مفطر در
مفر آب از طریق مفهوم اثر آب است .اثر آب شاخفطی اسطت کطه
اثرات متعددی که تولید و مفر ان ان به منابع آب و محی زی ت از
نو مفر  ،مقدار ،هد و بهرهوری مفر آب را بیان میکند ( 12و
 .)41مفهوم اثر آب هنگامی که تجزیه و تحلی رابطهی بین منابع آب
و نیازهای مفر را نشان میدهد به عنوان شطاخص جدیطدی عمط
میکند و پایهای برای تفمیمگیری در مورد استفاده مناسطب از منطابع
آب را فراهم می کند .سی تم ارزیابی سنتی مدیریت منابع تولید اکنون
می تواند گ ترش یابد تا شام مدیریت مفر باشد که می تواند یک
روش برای بهبود بهرهوری استفاده از منطابع آب باشطد ( .)16در بطال
باضر تحقیقات انجام شده در زمینه منابع آب به طور عمطده بطر سطه
جنبططه تمرکططز دارد -1 :نظریططه اثططر آب و تجزیططهوتحلی ط کمططی-2 ،
مطالعات موردی -3 ،ارزیابی و مطدیریت منطابع آب .ژائطو و همکطاران
( )2009یک چارچوب برای مفاببهی اثر آبهای ملی بطا روشهطای
ورودی -خروجی در چین برای سال  2002ارائه کردند ( .)39هابک و
همکاران ( )2009م یرهای فعلی و سطناریوهای تغییطر شهرنشطینی و
شیوه زندگی و سایر اهمیتهای اقتفادی و اجتماعی مهم چطین را بطا
استفاده از اثرات زی طت محیططی و آب مطورد بررسطی قطرار داد .ایطن
مطالعه نشان داد که توانایی ساخت جوامع پایدار در آینده یک چطالش
کلیدی برای چین است ( .)14هاک ترا و همکطاران ( )2011چطارچوب
تحلی و ارزیطابی کمیطابی آب را پیشطنهاد دادنطد و در مطورد هطد و
استراتژی آب توضطی دادنطد ( .)12چاپطاگین و تیکنطر ( )2012اشطاره
کردند که ابعاد آب یک ابزار متثر برای ارزیابی میزان مفر آب است
و می تواند به درک بهتر ارتباطات بین استفاده از آب توسعه اقتفادی،
عملکرد تجاری و خطرات اجتماعی و محطی زی طت کمطک کنطد (.)6
ژانگ و همکاران ( )2013اشاره کردنطد مطالعطات ارزیطابی و مطدیریت
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منابع آب شام ارزیابی اثر آب راهبط جدیطدی بطرای تعیطین اثطرات
مفر ان انها برای منابع آب میباشد و به سطازمانهطای مطدیریت
برای دستیابی به توسعه پایدار کمک میکنطد ( .)38عطدم امنیطت آب،
انرژی و مواد غذایی به این معنی است که امنیت آب ،امنیت انطرژی و
امنیت غذایی قطعاً پیوند دارند و اقدامات در هر یک از اینهطا معمطوقً
در یک یا هر دوتای دیگر تأثیر میگذارد .با توجه بطه اینکطه جمعیطت
جهان تقریباً به  8میلیارد نفر میرسد ،با افزایش تقاضا بطرای خطدمات
اساسی و افزایش تمای به استانداردهای زندگی باقتر ،نیاز به مراقبت
بیشتری از منابع بیاتی موردنیطاز بطرای دسطتیابی بطه ایطن خطدمات و
خواستهها آشکار و الزامی شده است (.)19
امنیت آب و غذا در ایران با توجه به تغییرات آب و هوایی کطه در
بال رخ دادن است نگرانیهای زیادی را به خود اختفاص داده اسطت
که این م ئله شام شهرهای کوچک همچون بروجرد نیز شده است.
ارزیابی جامع و بهره وری منطابع آب در شطهرها ضطروری اسطت ،زیطرا
می تواند اطالعاتی را برای متس طات دولتطی و عمطومی مطردم بطرای
توسعه الگوهای مناسب ارائطه دهطد .هطد ایطن پطژوهش اسطتفاده و
بهرهوری مناسب از منابع آب موجود در شهرستان بروجرد مطیباشطد و
مبنای آن بازگشت آب های مفر شده به چرخه و استفاده مجطدد از
منابع آب و کاهش برداشت از آبهای زیرزمینطی مطیباشطد .بنطابراین
پتان ی صرفه جویی در استفاده از منابع آب و بازگشت این منطابع بطه
چرخه مورد ارزیابی قرار گرفته شد و نتایش می توانطد بطه عنطوان یطک
راه ب بالقوه برای کمبود آب آینده در شهر بروجرد با استفاده از پیونطد
آب ،غذا و انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

* امنیت آب در اهدا توسعه هزاره 1به عنوان "دسترسی بطه آب
آشامیدنی سالم و بهداشت" تعریف شده که هر دوی آنهطا اخیطراً بطه
یک بق ان انی تبدی شدهاند ،در بالی که بخش عمدهای از تعاریف
امنیت آب در دست نی ت دسترسی بطه آب بطرای سطایر کاربردهطای
ان انی و اکوسی تم از دیدگاه ارتباطی نیز ب یار مهم است (.)30
* امنیت انرژی به عنوان "دسترسی به خدمات تمیز ،قاب اعتماد
و مقرون به صرفه برای پختوپز و گرمایش ،نطورپردازی ارتباططات و
کاربردهای تولیدی" تعریف شده است و به عنوان دسترسطی فیزیکطی
بدون وقفه انرژی با توجه به نگرانیهای محیطی مقطرون بطه صطرفه
است (. )1
2
* تأمین مواد غذایی توس سازمان غذا و کشطاورزی بطه عنطوان
"دسترسی به غذای کافی و سالم برای رفع نیازهای غطذایی و تنظطیم
غذا برای یک زندگی سالم و فعال" تعریف شده است .غذای مناسطب
نیز به عنوان یک بق ان انی تعریف شده است (.)8
دیدگاه ارتباطی ،درک واب تگیهای متقابط در بخطشهطای آب،
انرژی و غذا را افزایش میدهد و سیاستها را در نگرانطیهطای دیگطر
مانند آبوهوا و تنو زی تی تحت تطأثیر قطرار مطیدهطد .چشطمانطداز
ارتباطی به برکت به جلو از سیلوها و برجهای عاج کمک میکند که
راهب های بین رشتهای را کنار بگذارند ،درنتیجه فرصتهطایی بطرای
پاسخهای دو طر سودمند و افطزایش پتان طی همکطاری بطین و در
میان تمام بخشها فراهم میشود .هر کس در تمام رشتهها باید فکطر
کند و از دیدگاه ارتباطات به منظور تحقق بخشطیدن بطه تطأثیر کامط
همکاری م تقیم و غیرم تقیم که میتواند منجر به عم شود.

مواد و روشها

تغییر اقلیم

رویکرد WEF Nexus

آب ،انرژی و امنیت غذایی در سط جهانی را میتطوان از طریطق
یک رویکرد ارتباطی به دست آورد ،رویکردی که مدیریت و باکمیطت
را در سراسر بخشها و مقیاسها ادغام میکند .یک رویکرد ارتبطاطی
می تواند از انتقال به اقتفاد سبز بمایت کند کطه هطد آن ،در میطان
سایر موارد ،در بهره وری استفاده از منطابع و ان طجام سیاسطت بیشطتر
است .با توجه به افزایش ارتباططات بطین بخطشهطا در فضطا و زمطان،
کاهش نگرانی اقتفادی ،اجتماعی و محیطی منفی مطیتوانطد کطارایی
کلی منابع را افزایش دهد ،مزایای بیشتری را تأمین کند و بقوق بشطر
را برای آب و غطذا تطأمین کنطد .در یطک رویکطرد مبتنطی بطر رابططه،
سیاست گذاری و تفمیمی متداول در سیلوها به این ترتیب رویکطردی
را که سبب کاهش ترکیبطات و ایجطاد همکطاری در میطان بخطشهطا
میشود ،متوقف میکند.

تابشهای خورشیدی و بعضاً فعالیتهای آتشفشانی به عنطوان دو
عام طبیعی خارجی بر سی تم اقلطیم کطره زمطین تطأثیر مطیگذارنطد.
خورشید مهمترین منبع تأمین گرمایش زمین می باشد .ایطن در بطالی
است که پطس از فعالیطتهطای آتشفشطانی ذرات معلطق ب طیاری وارد
اتم فر منطقه شده و با انعکطاس نطور خورشطید مطانع از رسطیدن نطور
خورشید به سطوح پایینی اتم فر شده و سبب میشود تا دمای منطقه
سرد گردد .به مجمطو تغییطرات ناشطی از عوامط طبیعطی خطارجی و
همچنین تغییرات ناشی از نوسانات درونی سی طتم ،نوسطانات طبیعطی
اقلیم اطالق میگردد (.)15

)1- Millennium Development Goals (MDGs
2- FAO
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تغییرات اقلیمی

انرژی

غذا

محیط
شکل  -1نمودار شماتیک )34( WEF nexus
)Figure 1- WEF nexus schematic diagram (34

پدیططدهی تغییططر اقل طیم کططه ناش طی از افططزایش غلظططت گازهططای
گلخانهای ،به ویژه گاز دیاک یدکربن در جو میباشد ،سبب تغییطرات
ففلی ،تداوم خشک طالی ،تغییطرات در رژیطم بطارش ،میطزان جریطان،
سرعت باد ،تابش خورشطیدی رسطیده بطه سطط زمطین و دمطای هطوا
میشود .تغییر تطابش مطنعکس شطدهی خورشطید ،تغییطر مطدار زمطین،
گازهای گلخانهای و رانش قارهها ،مهمترین فاکتورهطایی ه طتند کطه
تغییر اقلیم را تشدید میکنند .بروز و تشدید پدیطدههطای بطدی ماننطد
طوفان های سهمگین ،یخبندان های نابهنگام ،خشک الیهطا ،فراوانطی
جریانهای کمینه و موارد مشابه ،نتیجهی چنین تغییراتی است که مطا
را در برخورد با تهدیدی جهانی به یقین رسانده است .پدیطدهی تغییطر
اقلیم می تواند بر سی تم های مختلفی تأثیر بگذارد که سی طتم منطابع
آب از اصلیترین آنها است .بنابراین این پدیده مطیتوانطد بطه عنطوان
عمدهترین چالش بشر در دورههای آتی قلمداد گطردد .افطزایش دمطای
سط زمین و تغییر در الگوهای بارندگی پدیطدههطای قالطب در تغییطر
اقلیم میباشند که این دو تقریباً تمام بخشهای دیگر چرخطهی آب را
تحت تأثیر قرار میدهند تمام مدلهای گردش عمومی افزایش دمطا و
تغییر در شدت و مقدار بارش را برای قرن باضر پیشبینطی مطیکننطد
(.)10
در بال باضر معتبرترین ابزار جهطت تولیطد سطناریوهای اقلیمطی
مدلهای سه بعدی جفطت شطده اقیطانوس-اتم طفر گطردش عمطومی
1
اتم فر که بعد از این در این متن به آن  AOGCMاطالق میگردد،
میباشد ( 17و  .)35مدلهای  AOGCMبر پایه قوانین فیزیکی کطه
بهوسیله رواب ریاضی ارائه میشوند ,استوار میباشند .انجمطن IPCC
در تدوین گزارش پطنجم ارزیطابی خطود ( )ARSاز سطناریوهای جدیطد
1- Atmosphere-Ocean General Circulation Model

 RCPبه عنوان نمایندههای خطوط سیر غلظتهای گوناگون گازهای
گلخانهای استفاده کرده است .سناریوهای جدید دارای چهار خ سطیر
کلیططدی بططا نططامهططای  RCP6.0 ،RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
میباشند که بر اساس میزان واداشطت تابشطی آنهطا در سطال  2100و
مشخفات متفاوت سط تکنولوژی ،وضطعیت اجتمطاعی و اقتفطادی،
خ مشیها در آینده میباشند که در هر شرای مطیتواننطد منجطر بطه
سط انتشار متفاوت گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمطی گردنطد .در
هر ن خه از این سناریوها ،اثر انتشطار گازهطای گلخانطهای بطر اسطاس
نقش آن بر سط واداشتهای تابشی به چهطار دسطت  4/5 ،6 ،8/5و
 2/6وات بر متر مربع تا پایان قرن  ،21طبقهبندی شدهانطد .همچنطین
نتایش این سناریوها از سال  1850تا پایان قرن  21را پوشش میدهند
و همچنین تا سال  2300فرموله شدهاند .سناریوهای  RCPبا ابتمطال
تغییرات وسیع در فعالیتهای ان انی و انتشطار گازهطای گلخانطهای در
آینده همراه میباشند (.)7
در سناریوی  RCP8.5میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 1370تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانهای بر
واداشتهای تابشی را تا  8/5وات بر متر مربع تخمین زده است.
در سناریوی  RCP6.0میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 850تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانطهای بطر
واداشتهای تابشی ،تا  6وات بر متر مربع تخمین زده است.
در سناریوی  RCP4.5میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 650تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانطهای بطر
واداشتهای تابشی را  4/5وات بر متر مربع تخمین زده است.
در سناریوی  RCP2.6میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 490تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانطهای بطر
واداشتهای تابشی تا  2/6وات بر متر مربع تخمین زده است.
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مدل LARS-WG

 LARS-WGیک مولد آبوهوای تفادفی اسطت کطه مطیتوانطد
برای شبیهسازی دادههای جوی در یک ای تگاه تحطت شطرای اقلطیم
کنونی و آینده استفاده شود .اولین ن طخه  LARS-WGدر بوداپ طت
در سطال  1990بطه عنطوان بخشططی از ارزیطابی ری طک کشططاورزی در
مجارستان توسعه یافته بود ( .)22سپس در سال  1998توس سمنو
1
بازنگری و بارو تعدی شد ( .)25این مدل سریهای زمانی روزانطه از
دمای بداق  ،دمای بداکثر ،بارندگی و تابش خورشید را تولید میکند.
یک مولد آبوهوای تفادفی از آبوهوای روزانه مشاهده شده در یک
ای تگاه برای محاسبه یک مجموعطه از پارامترهطا بطرای توزیطعهطای
ابتمال متغیرهای هواشناسی ،به عطالوه ارتبطاط بطین آنهطا اسطتفاده
میکند .ایطن مجموعطه از پارامترهطا بطرای تولیطد سطریهطای زمطانی
متغیرهای هواشناسی سطاختگی بطا ططول دلخطواه از طریطق انتخطاب
تفادفی مقادیر از توزیعهای مناسطب اسطتفاده شطده اسطت .از طریطق
دخالت پارامترهای توزیعها بطرای یطک ای طتگاه بطه همطراه تغییطرات
پیشبینیشده اقلیمی که از مدلهای اقلیم جهانی یا منطقهای نتیجطه
شده ،سناریوی اقلیم روزانه برای این ای تگاه میتواند تولید شود و در
اتفال به مدلهای شبیهسازی سامانههای مختلف از جمله منابع آب و
کشططاورزی بططرای ارزیططابی اثططرات اسططتفاده گططردد LARS-WG .در
اقلیمهای مختلف امتحان شده است و نتایش خوبی را در تولید آمارهای
آبوهوای گوناگون شام بوادث شدید آبوهوایی نشطان داده اسطت
(.)24
منطقه مورد مطالعه

شهرستان بروجرد یکی از شهرستانهای استان لرستان مح طوب
میشود .این استان با م ابت  28064کیلومترمربع در غرب ایطران و
بین مدار  46درجه و  51دقیقه تا  50درجه و  3دقیقه طول شطرقی از
نففالنهار گرینویچ و  32درجه و  37دقیقه تا  34درجطه و  22دقیقطه
عرض شمالی واقعشده است .شهرسطتان بروجطرد بطا م طابت 1606
کیلومترمربع در بطدود  5/7درصطد از سطط کط اسطتان را بطه خطود
اختفاص داده است .این شهرستان که در شطمال اسطتان واقطع شطده،
دارای موقعیت جغرافیایی  48درجطه و  45دقیقطه ططول شطرقی و 33
درجه و  53دقیقه عرض شمالی است .شهرستان بروجرد از شمال بطه
شهرستان مالیر از اسطتان همطدان ،از جنطوب بطه شهرسطتان دورود و
خرمآباد ،از غرب و جنوبغربی به شهرستان خرمآباد ،از شمالغربی به
شهرستان نهاوند و از جهت شرق به شهرستان اراک محدود میشطود.
این شهرستان ازنظر تق طیمات کشطوری دارای دو نقططه شطهری بطه
نامهای بروجرد و اشترینان و  2بخش به نامهای اشترینان و مرکطزی
1- Barrow
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و  7ده تان به اسامی (اشطترینان ،بطردهسطره ،گطودرزی ،درهصطیدی،
شیروان ،واقنجرد و همتآباد) است .شهر بروجرد در بخطش مرکطزی
این شهرستان واقع شده و وسعتی بطال بطر  3393هکتطار و یطا 33/9
کیلومتر مربع را داراست (.)28

نتایج
تغییر اقلیم

در ایططن پططژوهش ،از خروجططی مططدل  HADGEM2تحططت دو
سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5مربطوط بطه پنجمطین گطزارش
ارزیابی هیئت بین الدّول تغییر اقلیم ،استفاده شد .این مجموعه دادهها
آزادانه از طریق مرکز توزیطع داده کطه توسط  IPCCدر سطال 1998
شک گرفته ،قابط دسترسطی مطیباشطند (.)www.IPCC-data.org
جهت دسترسی به دادههای مربوط به منطقه مطالعطاتی در دورههطای
 20ساله پایه و آتی ،با وارد کردن مختفات مکانی موقعیت مورد نظطر
و همچنین طول آماری مورد نیاز سریهطای زمطانی دمطا و بطارش در
دوره پایه ( )1986-2005و دوره آتی ( ،)2020-2039خروجی ماهانطه
این متغیرها در دو دوره زمانی به دست میآید.
جهت اجطرای اولیطه مطدل  LARS-WGبایطد در ابتطدا دو فایط
ورودی آماده شد ،که یک فای شام نطام ،عطرض جغرافیطایی ،ططول
جغرافیایی و ارتفا مربوط به ای تگاه اندازهگیری دادههای هواشناسطی
میباشد که در آن فرمت و ترتیب دادههای ورودی مدل نیز مشطخص
میشود .فای دیگر شام دادههای هواشناسطی ورودی بطه مطدل کطه
بهترتیب از سال کم به زیاد مرتب شده و محتطوی سطال ،شطماره روز،
بداق دما ،بطداکثر دمطا ،بطارش و سطاعات آفتطابی (دلخطواه) روزانطه
میباشد.
در ق مت اول که واسنجی مدل نطام دارد ،بطه کمطک آنالیزهطای
مدل بر روی دادههای ورودی دو فای باصط مطیشطود .یطک فایط
شام خفوصیات آماری دادههای مشاهداتی از قبی طول سریهطای
خشک و مرطوب به صورت ففلی و میانگین و انحطرا معیطار دوره-
های خشک و مرطوب به صورت ماهانه ،توزیعهطای تجربطی ،مقطادیر
میانگین ،انحرا معیار ،ماکزیمم و مینیمم و تعداد دادههای ثبت شطده
بارش به صورت ماهانه ،و مقادیر بداق  ،بطداکثر ،میطانگین ،انحطرا
معیار و تعداد دادههای ثبت شده بطداکثر و بطداق دمطا و تشعشطعات
آفتابی به صورت ماهانه و روزانه ،همچنین بطا اسطتفاده از توزیطعهطای
تجربی ففلی دورههایی از سرما و گرما مدلسازی میشطود ،بطر ایطن
اساس که روز سرد به روزی اطالق میشود که دمای بطداق آن بطه
زیر صفر درجه سانتیگراد و روز گرم نیز روزی مح وب میشطود کطه
دمای بداکثر آن به باقی  30درجه سانتیگراد برسد.
فای دیگر پارامترهای استفاده شطده توسط مطدل LARS-WG
جهططت بططاز تولیططد دادههططای مشططاهداتی اسططت کططه شططام بططازههططای
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هی توگرام ماهانه و فراوانی رخدادهای مربوط به هر کطدام از بطازههطا
بططرای بططارش ،طططول دورههططایی از سططریهططای خشططک و مرطططوب و
تشعشعات آفتابی ،ضرایب فوریه مربوط به میانگین و انحطرا معیطار،
بطداکثر و بططداق دمططا در دورههططای خشطک و مرطططوب بططه صططورت
جداگانه ،متوس خود همب تگی مربوط بطه بطداق و بطداکثر دمطا و
تشعشعات آفتابی (خود همب تگی بر این اساس که مقادیر مربطوط بطه
هر روز به شرای روزهای قب ب تگی دارد) ،را نشان میدهد .بعطد از
واسنجی مدل ،گام بعدی ارزیابی توانایی مدل برای شبیهسازی اقلطیم
در ای تگاه منتخب میباشد .در این مربله دادههای ساختگی با فرض
اینکه هیچگونه تغییر اقلیمی وجود ندارد برای هر تعطداد سطال دلخطواه
مبتنی بر فای پارامتر ای تگاه منتخب تولید شد که در دو فای ذخیطره
میشود .سپس مشخفههای آماری دادههای هواشناسی مشاهده شده
و ساختگی برای تعیین اینکه آیا اختالفات قاب توجه آماری وجود دارد
یا نه تحلی میشوند .در واقع این مقای ه بین دو فای آمطاری نتیجطه
شده از دادههای مشاهده شده و نتیجه شطده از دادههطای تولیطد شطده
انجام میپذیرد .مدل برای مقای ه بین دادههای مشاهده شده و تولیطد
شده از سه معیار توزیعهای ابتمال ،میانگینها و انحرا معیارهطا بطه
ترتیب از طریق آزمونهای آماری کای اسطکوئر ( T ،Kو  )Fاسطتفاده
میکند .این آزمونهطا بطر اسطاس ایطن فطرض ه طتند کطه دادههطای
هواشناسی مشاهده شده و تولید شده ،هر دو نمونطههطای تفطادفی از
توزیعهای موجود ه تند .این آزمونها فرض صفر را بررسی میکنند.
فرض صفر به این معنطی اسطت کطه هطر دو توزیطع مشطابه ه طتند و
اختال معنیدار نی ت ،یعنی در اینجا اختالفطی بطین اقلطیم واقعطی و
اقلیم شبیه سازی شده برای آن متغیطر وجطود نطدارد و دو مجموعطه از
دادهها میتوانند از توزیع یک ان به دست آیند .هر آزمون دارای یطک
مقدار  Pمیباشد که ابتمال اینکه هر دو مجموعه از دادهها متعلق بطه
همان بنابراین ،برای یک مقدار  Pخیلی پایین فرض صفر رد میشود،
یعنی اختال بین اقلیم واقعی و اقلیم شبیهسازی شده برای آن متغیطر

معنیدار است و شباهت بین آنها غیرمحتم میباشد .برعکس ،یک
مقدار  Pبزرگ بیانگر آن است که فرض صفر قبول مطیباشطد ،یعنطی
تفاوتها به اندازه کافی کوچک ه تند و اختال معنیدار نی طت .در
اینجا برای این آزمونها سط اطمینان  1درصد در نظطر گرفتطهشطده
است ،بنابراین برای ( )P≥0.01میتوان فرض صفر را پذیرفت.
در مربله سوم که تولید دادههای هواشناسطی نطام دارد ،دادههطای
هواشناسی(دمای بداق  ،دمای بداکثر و بارش) برای هر تعطداد سطال
دلخواه بر طبق سناریوی تغییطر اقلطیم خاصطی در آینطده شطبیهسطازی
میشوند ( .)26مدل برای تولید سریهای زمانی روزانه دما و بارش در
آینده نیاز به معرفی فای سناریوی تغییر اقلیم که در بخش قب به آن
اشاره شد ،دارد .در نهایت بطا اسطتفاده از بخطش تولیدکننطده آبوهطوا،
مقادیر سری زمانی دادههای روزانه دما ،بارش تولید خواهد شد.
با توجه به تغییرات بارش ماهانطه مشطاهده شطد کطه تغییطرات در
ماههای فف زم تان از ژانویطه تطا مطارس در سطناریو  RCP2.6بطه
صورت افزایشی ،ولی در سناریو  RCP8.5کاهشی خواهد بود و تا 20
درصد کاهش را ن بت به دوره پایه تجربه خواهطد کطرد .در مطاههطای
فف بهار ،این دو سناریو تغییرات مشابه خواهند داشطت و در شطرای
ن بتاً برابر با دوره پایه قرار خواهند گرفت .در ففط تاب طتان هطر دو
سناریو تا  40درصد کاهش را ن بت به دوره پایه تجربه خواهند کطرد.
در طی فف پاییز سناریو  RCP2.6تطا  20درصطد افطزایش بطارش و
سناریو  RCP8.6بدود  10درصد کاهش را تجربه خواهند کرد.
با توجه به تغییرات دمای کمینطه در هطر دو سطناریو بطداق 1/5
درجه افزایش دما ن بت به دوره پایطه اتفطاق خواهطد افتطاد .بیشطترین
افزایش دما در ماههای فف پاییز اتفاق خواهد افتطاد و تطا  2/5درجطه
افزایش در ماه اکتبر اتفطاق خواهطد افتطاد .سطناریو  RCP2.6بطهططور
متوس  0/5درجه کمتر از سناریو  RCP8.5افزایش دما را بطرای دوره
پایه پیشبینی کرده است.

جدول  -1تغییرات بارش و دمای کمینه و بیشینه برای سناریو  RCP2.6نسبت به دوره پایه
Table 1- Changes in rainfall and minimum and maximum temperatures for RCP2.6 scenario relative to baseline
RCP2.6
ماه
تغییرات نسبی بارش )mm( 2.6
دمای بیشینه  ) ( 2.6دمای کمینه ) ( 2.6
Month Relative precipitation variations RCP2.6
T Minimum
T Maximum
Jan
1.11
1.81
1.95
Feb
1.01
1.64
2.17
Mar
1.08
1.58
2.19
Apr
1.03
1.65
2.3
May
0.98
1.65
2.38
Jun
1.11
1.55
2.06
Jul
0.96
1.61
2.05
Aug
0.66
1.88
2.41
Sep
0.72
2.2
2.63
Oct
1.03
2.22
2.5
Nov
1.14
2.02
2.22
Dec
1.16
1.95
1.97
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جدول  -2تغییرات بارش و دمای کمینه و بیشینه برای سناریو  RCP8.5نسبت به دوره پایه
Table 2- Changes in rainfall and minimum and maximum temperatures for RCP8.5 scenario relative to baseline
RCP8.5

دمای بیشینه ) ( 8.5

دمای کمینه ) ( 8.5

تغییرات نسبی بارش )mm( 8.5

ماه

T Maximum
2.18

T Minimum
1.45

Relative precipitation variations RCP8.5
0.91

Month
Jan

2.48

1.37

0.82

Feb

2.68

1.61

0.91

Mar

2.56

1.79

1.04

Apr

2.34

1.62

0.99

May

2.15

1.67

1.09

Jun

2.28

2.06

1.26

Jul

2.67

2.29

0.97

Aug

2.91

2.4

0.68

Sep

2.91

2.47

0.84

Oct

2.73

2.31

0.99

Nov

2.35

1.88

0.98

Dec

تغییرات دمای بیشینه نشاندهنده افزایش بداق  2درجهای دمطا
در هردو سناریو ن بت به دوره پایه میباشد .برای این پارامتر اقلیمطی
در فف زم تان بیش از  2/5درجه افزایش دما در سطناریو RCP8.5
و در فف پاییز نزدیک به  3درجه افزایش دما را ن بت به دوره پایطه
پیشبینی کرده است.
مدل GIS

مجموعه دادههای ریخطتشناسطی شطهری ویژگطیهطای سططوح
شهری از طریق سطازمان مطدیریت و برنامطهریطزی اسطتان لرسطتان و
شهرداری شهر بروجرد فراهم شدند .آمارهای جدولی جمعیت در سط
بلوک و شهر از طریق بخش آمطار سطازمان مطدیریت و برنامطهریطزی
استان تهیه شدند .عمر ساختمانها ،ویژگیهای ساختمان و آمارهطای
کمیت و استفاده از کف زمین تهیه شدند .تراکم ساختمانهطا و تطراکم
جمعیت بر ایطن اسطاس محاسطبه مطیشطوند .آمارهطا بطا اسطتفاده از
ArcGISبه عنوان سی تم اطالعات جغرافیایی محاسبه شد .آمارهطای
فضایی و جدولی که در  ArcGISاز طریق شمارهگطذاری بلطوکهطا و
خانهها به هم متف اند با توجه به نگرشی یکپارچه و اصط محاسطبه
همهی دادههای موجود تهیه شده اند .محاسبه سط منطقه به عنطوان
کاری استاندارد در  ArcGISبرای منطقه درون بیاط بلوکها و سط
پشتبامها اجرا شد .به منظور م تثنا قرار دادن لبههای چندضلعی بین
ساختمانهایی که بهطور م تقیم به هم متف انطد ،چندضطلعیهطا بطه
طور فضایی در سط بلطوک از طریطق  Dissolveو سطپس معکطوس
کردن خطوط ،ترکیب می شوند .خطوط انعطا پذیر به دست آمطده در

رأسها از هم جدا میشوند که لبههای ساختمان را برای ارتفطا هطای
مختلف ساختمانهای مجاور تشکی مطیدهنطد .بطرای ارزیطابیهطا 13
درصد از ساختمانهای یک طبقه م کونی و بقیه گاراژ و  ...مطیباشطند ،از
ساختمانهای دوطبقه  15درصد آنها محاسبه شد و مابقی کارگطاه و  ...در
نظر گرفته شدند کطه غیرم طکونی مطیباشطند و در ایطن پطژوهش بطذ
شدهاند.
* ساختمانهای سه طبقه و بیشتر م کونی فرض میشوند.
* پشتبامهای با بیشطتر از  15درجطه بطرای برداشطت آب بطاران
مناسب ه تند و  15درصد سقفهای شهر شیروانی تخمین زده شد.
* در بدود  30درصد از ساختمانهای شطهر دارای پارکینطگ بطه
ارتفا  2/5متر میباشند و عرض و طول پارکینگها  10متطر در نظطر
گرفته میشود.
برای همین منظور با توجه به توضیحاتی که ذکر شد و اطالعاتی کطه
از ادارات مرتب جمعآوری شدند ،نقشههای مدل شهر به منظور به دسطت
آوردن سطوح موردنظر محاسبه شد.
بهرهوری ازمنابع آب

در بروجرد به دلی فراوانی آبهای زیرزمینی و سططحی مناسطب
روش سی تماتیک برای ک آبیاری محفوقت وجود نطدارد .البتطه در
سالهای اخیر و با توجه به کاهش بارشها آبیاری درختان و مزار به
سمت آبیاری تحتفشار و قطری سو گرفته است ،ولطی هنطوز هطم در
بعضی مزار هنگامی که محفطول نیطاز بطه آب دارد ،آب بطه رابتطی
استفاده می شود .بروجرد برای  240654نفطر جمعیطت سطاکن در ایطن
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شهر 22 ،میلیون متر مکعب آب در سال تولید میکند.
از این  22میلیون متر مکعب در بدود  17میلیون متطر مکعطب در
دسترس قرار میگیرد و  5میلیون متطر مکعطب آن هطدر رفطت اسطت.
میانگین مفطر آب شطیرین در بروجطرد بطرای هطر نفطر در هطر روز
 196/22لیتر میباشد .از این مقطدار مفطر آب در شطهر بروجطرد در
بدود  %75آن برای سیفون ،سینک ظر شویی و  ...استفاده میشود.

اگر آب سیاه و آب خاک تری قاب استفاده باشد ،پطس بعطد از تفطفیه
آب موجود برای استفاده دوباره بدوداً  %75فاضالب است و فاضطالب
روزانه در مدل نرمافزاری شهر  35416/6متر مکعب در روز میباشطد.
ک فاضالب تولیدی مدل نرمافزاری بروجرد در سال  12750000متر
مکعب میباشد.

شکل  -2نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجرد به تفکیک فضاها
Figure 2- Land use map of Borujerd city by spatial separation
پس از ترسیم فضاهای مورد نظر در محی  GISتعداد ساختمانها به تفکیک طبقات در جدول  3ارائه شد.

جدول  -3اطالعات مربوط به طبقات ساختمانهای مسکونی و سطح قابل استفاده
Table 3- Information on the floors of residential buildings and usable surface

تعداد ساختمانهای
پارکینگدار
Number of parking
buildings

تعداد سایر ساختمانها

تعداد بلوک مسکونی

تعداد کل ساختمانها

تعداد طبقات

Number of other
buildings

Number of residential
blocks

Total number of
buildings

Number of
floors

1836

274

12110.25

یک طبقه
دو طبقه
سه طبقه
چهار طبقه
پنش طبقه
شش طبقه و بیشتر
جمع

-

2184

385

9569

360

1200

10559.75

483

472

720

6592.75

879

490

520

3009.25

1512

300

434

1734

2874

5642

3533

43573

سقفهای با زاویه تا  15درجه و بیشتر از آن برای محاسبات جداسازی در جدول  4نمایش داده شدند.
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جدول  -4مساحت سقفهای مورد نیاز و حجم پارکینگها
Table 4- Area of required ceilings and volumes of parking lots

مساحت غیرشیروانی
()s<15˚( )m2

تعداد بلوک مسکونی

حجم کل پارکینگها
()m3

Non-dairy area

مساحت کل شیروانیها
()s>15˚( )m2

شیروانی

The total area of
the gables

Number ofgable
residential blocks

718500

7314453

1361361

530

All parking lots

چون در سالهای آینده با کاهش بارش باران مواجه خواهیم بطود
که ناشی از تغییرات آب و هوایی است ،فاضالب تولیدی شهر میتواند
پتان ی منبع آب باشد .منبع مهم دیگطر در شطهر بروجطرد کطه مطورد
بهرهبرداری قرار نمیگیرد ،بارش باران است .همانطور که گفتطه شطد
سطوح بامهایی که از  15°بیشتر شیب دارند میتواند بطرای برداشطت
آب باران استفاده شوند .همچنین از کف خیابانها و سطوح غیطره کطه
به اصالح تکنیکی خاصی نیاز ندارند ،میتواند برای برداشت آب باران
استفاده کرد .ک منطقه بامها برای این کار در مدل نرمافطزاری شطهر
 136/13هکتار میباشد .با توجه به بطارشهطای پطیشبینطی شطده در
سالهای گذشته و تغییرات در بارش ساقنه ،میزان بارش بین  0/4تطا
 0/5متر متغیر است که  0/45متر فرض میشود .همانطور کطه قطبالً
سطوح محاسبه شده با توجه به رابطه  1مطیتطوان میطزان بجطم آب
باران را محاسبه کرد:
رابطه ()1
3
که در آن  VPبجم ک بطارش (  p ،)mمقطدار بطارش ( )mو SG
م ابت سطوح شیروانی( )m2میباشد .بجم بارش به دسطت آمطده از
بارش  612612/45متر مکعب در سال میباشد ،یعنی بجطم کط آب
باران موجود در مدل نرم افزاری شهر بطرای پوشطش دادن مقطداری از
تقاضای آب شیرین فعلی شهری مناسب است که بهطور فرضی %3/6
منبع آب شطیرین را کطاهش مطیدهطد .بطرای ذخیطره آب بطاران هطم
پارکینگهای زیرزمینی که در جدول  4محاسبه شده است مطیتواننطد
به مخازن آب تبدی شوند و مطورد اسطتفاده قطرار گیرنطد .بجطم ایطن
پارکینگها  718500متر مکعب است ،ظرفیت ذخیره آب موجود کمتر
از بجم محاسبه شده میباشد .پس برای ذخیره سطازی آب باصط از
باران مشکلی وجود ندارد .با توجه به محاسبات اگر در زیرساختهطای
شهری آب باص از باران قاب جمعآوری نباشد ،با توجه به شطک 3
که م یر برکت آب باران را نشان میدهد ،میتوان زیرساختهایی را
در مح تالقی و خروجی آب از سط شطهر فطراهم آورد تطا بطداکثر
استفاده را از این منبع آب شیرین در شهر بروجرد داشت.

بحث
در این پژوهش از خروجی مدل  HadGM2تحطت دو سطناریوی
انتشار  RCP2.6و  RCP8.5که خوشبینانهترین و بدبینانهترین بالت

می باشند ،مربوط به پنجمطین گطزارش ارزیطابی اسطتفاده شطد .منطقطه
مطالعططاتی در دورههططای  20سططاله پایططه ( )1986-2005و دوره آتططی
( )2020-2039مورد بررسی قرار گرفت .نتایش باص از ایطن بررسطی
نشاندهنده ی تغییرات آب و هوایی در دوره آتی میباشد که به شطرح
زیر است:
با توجه به تغییرات بارش می توان گفت که تغییرات در مطاههطای
فف زم تان از ژانویه تا مارس در سناریوی  RCP2.6کطاهش و تطا
 20درصد کاهش را تجربه خواهد کرد .تغییرات بارش در ففط بهطار
تقریباً مشابه و شرای برابری با دوره پایه دارند .در ففط تاب طتان دو
سناریو  40درصد کاهش را تجربه میکننطد و در ففط پطاییز سطناریو
 RCP2.6تا  20درصد افزایش بارش و سناریو  RCP8.5در بدود 10
درصططد کططاهش را تجربططه مططیکننططد .دو سططناریو بططداق  1/5درجططه
سانتیگراد افزایش را نشان میدهند و بیشترین افزایش در فف پاییز
اتفاق میافتد و در ماه اکتبر  2/5درجه افطزایش را شطاهد مطیباشطیم.
تغییرات دمای بیشینه نشاندهنده افزایش بطداق  2درجطهای دمطا در
هردو سناریو میباشطد .در ففط زم طتان دمطای بیشطینه  2/5درجطه
افزایش دما در سناریو  RCP8.5و در فف پاییز  3درجه افزایش دمطا
را خواهد داشت.
با توجه به نتایش فوق میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تغییطرات
پیشبینطی شطده بطاکی از تغییطرات آب و هطوایی در  20سطال آینطده
میباشد و تغییرات در بارش و دما میتواند بطر روی منطابع آب ،غطذا و
انرژی اثر بگذارد .تغییراتی در آبهای سطحی و آبهطای زیرزمینطی،
آب مورد نیاز برای کشاورزی و بطه طبطع آن در بخطش غطذا و انطرژی
پدیدار می گردد .پس باید تمهیدات قزم برای مقابله بطا ایطن تغییطرات
برای سالهای آتی در نظر گرفته شود تا به مشک کمبود آب برخورد
نکرد .در بروجرد به دلی فراوانی آبهای سطحی و زیرزمینی (آبخوان
دشططت سططیالخور) روش نططو و سی ططتماتیک بططرای آبیططاری باغططات و
محفوقت وجود ندارد .شطرکت آب و فاضطالب شطهر بروجطرد بطرای
 240654نفر جمعیت ساکن در ایطن شطهر در سطال  22میلیطون متطر
مکعب آب برداشت میکند .از این مقطدار آب 5 ،میلیطون متطر مکعطب
هدررفت و مابقی آن در دسترس شهروندان قرار مطیگیطرد .مطیتطوان
گفت هر نفر در شهر بروجرد روزانه  196/22لیتر آب مفر میکنطد
که  %75از این مقطدار جهطت سطیفون ،سطینک ظطر شطویی ،بمطام،
پختوپز و  ...استفاده میشود.
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شکل  -3نقشه حرکت آبهای سطحی
Figure 3- Surface water map

اگر تمهیدات قزم جهت تففیه آب سیاه و خاک طتری اندیشطیده
شود ،فاضالب روزانه شطهر بروجطرد کطه  35416/6مترمکعطب در روز
میباشد ،می تواند به چرخه آب مفرفی برگردد .ک فاضالب شطهر در
سال 12750000 ،متر مکعب می باشطد کطه بطا توجطه بطه تفطفیه آن
میتوان از برداشت آبهای زیرزمینی جلوگیری کرد.
همچنین منبع مهم دیگر در شهر بروجرد که مطورد بهطرهبطرداری
قرار نگرفته است ،بارش باران است .مطیتطوان بطامهطای شطیروانی و
بامهایی کطه زاویطه شطیب آنهطا از  15درجطه بیشطتر اسطت را بطرای
جمعآوری آب باران در فف های پربارش در نظر گرفت .کط منطقطه
این بامها  136/13هکتار است و با توجه به میانگین متغیر بارش کطه
 0/454متر می باشد ،از این منبع نهایت استفاده را داشت .بجم بارش
به دست آمده در سال برای شهر  612612/45متر مکعطب اسطت کطه
قاب توجه است .بهطور فرضی مطیتوانطد  %3/6منبطع آب شطیرین را
تأمین کند .همچنین اگر بجم فاضالب برای تفطفیه در نظطر گرفتطه
شود مقدار منبع آب در دسترس به 13362612/45مترمکعب میرسطد
که میتواند  60/74درصد تقاضای آب فعلی را تأمین کند.

برای استفاده از آب باران فق بح تففیه و در اختیار قرار دادن
آن مورد بح است .در شهر بروجرد به دلی وجود آب شیرین ناشطی
از آبهای سططحی (بطدود  %30آب شطرب را تشطکی مطیدهنطد) و
آبهای زیرزمینی مناسطب (بطدود  %70از آب شطرب شطهر را تطأمین
میکنند) انرژی زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه بر این میتوان
از فاضالب بازیافتی شهر بعد از تففیه برای آبیاری کشاورزی شطهری
دوباره استفاده کرد ،اگرچه در بروجرد بطه دلیط وجطود آب زیرزمینطی
مناسب که می توان به سفره آب زیرزمینی سیالخور اشاره کطرد دارای
منابع آبی کافی است ،ولی باید توجه داشطت کطه بطا در نظطر گطرفتن
تغییراتی که در قب ذکر شده و مقدار بارش باران کاهش پیدا میکند،
بفظ این منابع آب برای کمآبی در آینده ضروری است.

نتیجهگیری
تقریباً هر سال ،ما تشریفات ساقنهای را دربطاره اجطرای خروجطی
رسانهها ،گزارشات دولت ،وبالگهای علمطی مشطاهده مطیکنطیم کطه
نشان میدهند سال قبط گطرمتطرین سطال بطوده یطا بطداق درمیطان
گرمترین سالها بوده و داستانهایی را در این رابطه میخوانیم .به این
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، یططک رویکططرد ارتبططاطی.دیگططر را هططم تحططت تططأثیر قططرار م طیدهططد
سرمایه گذاری دانش و به اشتراکگذاری مهارتها و تخفص را برای
ایجاد راهب های نوآورانطه بطرای پیچیطدگیهطای بطینالمللطی مطرتب
.میکند
آب باران به عنوان یک منبع طبیعی در شهر بروجرد مورد استفاده
قرار نمی گیرد و به صورت روانطاب بطه رودخانطههطای ففطلی ریختطه
میشود که می توان گفت برداشت آب باران برای کاهش کطمآبطی در
 سی تم آب باص از بارش باران از.آینده یک فرصت به شمار میآید
.طریق لوله هطای انتقطال آب و سی طتم فاضطالب هطدایت مطیشطوند
می توان بارش باران و آب باصط از ذوب بطر در زم طتان را بطرای
استفاده در فف های کمآبی ذخیره کرد و از مازاد آن میتطوان بطرای
 همچنطین بطا توجطه بطه.تغذیه سفرههای آب زیرزمینی اسطتفاده کطرد
تغییرات آب و هطوایی و کشطاورزی در بروجطرد بایطد برنامطهای بطرای
کاهش استفاده از منابع آب در تاب تان ارائه داد که در سطالهطای نطه
. انتظار اجرای آن میرود،چندان دور

 ثبطت، داستان درباره موضوعاتی مانند تغییر آبوهطوا،داستان معمولی
 عقططبنشططینی، سططط یططخهططای قطططب شططمال،دماهططای محلططی بططاق
یخچالهای قطب جنوب و تفویری از پوشش معرو تغییر اقلیم مطا
 موضوعی که کمتر در صطفحه اول.که در بال ظهور است را بیفزایید
روزنامهها یا اخبار داغ مطرح می شود افزایش مداوم نگرانطی در میطان
تحلی گران امنیت و دانشمندان ب یاری از رشتهها از وجود رواب زیاد
 ما رواب. محلی و بینالمللی ان ان است،بین تغییر اقلیم و امنیت ملی
نزدیک منابع و چالشهای مطدیریتی در بطال ظهطور را نیطز بطه ایطن
.نگرانیها اضافه میکنیم
 فرصطتهطا و، غذا و انرژی تعدادی از پیچیدگیهطا،ارتباطات آب
 متقابلی و چندبخشهای ه تند را نشان،چالشهایی را که بینرشتهای
 بلکطه، این پیچیدگیها صرفاً به یک بخش محدود نمیشطود.میدهد
 غذا و انرژی به منطابع ذاتطی مطرتب،به دلی واب تگی بین منابع آب
.است تا منابع ان انی برای رشد بیشتر ان انی و اقتفادی فراهم شطود
در نتیجه تعامالت و شوک به یکی از این منابع یطک یطا چنطد بخطش
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Introduction: Due to climate change that is happening, the security of water and food in Iran has caused
many worries, which include small towns like Boroujerd. A comprehensive assessment is necessary as well as
the productivity of water resources, because it can provide information for government agencies and the public
to develop appropriate patterns. The aim of this study is the use and productivity of water resources in Borujerd
city, the aim of this study to utilize appropriately the existing water resources in the city of Boroujerd and it is
based on recycling and reusing water resources and reduced harvesting of ground water. So the potential of
water saving and return to the cycle has been evaluated, and the results can be used as a potential solution for
water shortage in Boroujerd in the future.
Materials and Methods: Water, energy, and food security globally are achieved through a communication
approach, an approach that integrates governance and management into all over sectors and scales. A
communication approach can support the transition to a green economy which aims instead, among other things,
the use of resources and policy coherence. Given the increasing communication between sectors in space and
time, reducing economic, social and adverse environmental concerns can increase overall resource efficiency,
more benefits and provide human rights for water and food. Therefore in a relationship-based approach, common
policy and decision making an approach which reduces the composition and creates collaboration among sectors
is in need.
Currently, the most reliable tool to produce climate scenarios is the paired 3D Atmosphere-Oceans General
Circulation Models which called AOGCM in this paper. AOGCM is based on the physical relationships that are
presented by mathematical relations. In formulating its AR5 synthesis report, the IPCC has made use of new
RCP scenarios of greenhouse gas (GHG) emissions. The IPCC society has used new scenarios as trajectory
representatives of various concentrations of greenhouse gases. New scenarios have four key trajectories called
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 that are based on their radiative stimulus in 2100 and different
specifications of the technology level, social and economic situation and future policies.
LARS-WG is a random weather generator that can be used to simulate atmospheric data at a station under
current and future climate conditions. The first version developed in Budapest in 1990 as part of an agricultural
risk assessment in Hungary, then reviewed and moderated by Semenov in 1998. This model produces a daily
time series of minimum and maximum temperature, rainfall and solar radiation.
Results and Discussion: Concerning precipitation variations, it can be concluded that changes in winter
months from January to March in RCP2.6 will decrease by 20%. Rainfall variations in the spring are the same
and have equal status with the base time. In summer, two scenarios experience a 40% reduction, in fall, RCP2.6
shows a 20% increase in rainfall and the scenario RCP8.5 shows about 10% precipitation reduction. The two
scenarios show at least 1.5 degrees Celsius increase and the highest increases are in fall, and in October, a rise of
2.5 degrees has seen. Maximum temperature changes which indicate the temperature increase to 2 degrees at
least in both scenarios. In scenario RCP8.5, in winter and fall, the maximum temperature is increased to 2.5 and
3 degrees, respectively. Boroujerdʼs water and sewage company harvests 22 hm3 (MCM) water annually for its
population of 240,654 people. If the necessary measures are taken for gray and black water purification,
Boroujerdʼs daily city sewage that is 35416/6 m3 daily, can return to the water cycle. The city's total wastewater
is 12,750,000 m3 per year and it is possible to prevent underground water harvesting with purification. Rainfall is
another important resource never utilized in Boroujerd. The gable roof and those with more than 15 degrees
gradient can be used to collect the rainwater in the high rainfall season. The total roofs are 136.13 ha and
1- Assistant Professor, Civil Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
(*- Corresponding Author Email: goodarzimr@yazd.ac.ir)
2 and 3- M.Sc. Student in Hydraulic Straucture and Water Engineering and Assistant Professor, Engineering Faculty,
Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran, respectively.
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.78589

1399  تیر-  خرداد،2  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

268

according to the average rainfall 0/454m, it can be the maximum use of this resource. The annual volume of
precipitation for this city is 612612/45m3 which is significant. Supposedly, it could provide 3.6% of fresh water.
Also, if the volume of sewage is considered for purification, the amount of available water source reaches
13362612/45m3 which can meet 60/74% of current water demand.
Conclusion: Rainwater is not used as a natural resource in Borujerd city and flows into seasonal rivers as
runoff. It can be said that harvesting rainwater is an opportunity to reduce water shortage in the future. Rainwater
system transferred through the water pipelines and sewage system. It is possible to store rainfall and water
remained after snow melts for dry seasons and its surplus can be used to supply. Also due to climate changes and
agriculture in Borujerd city, a plan should be provided to reduce the use of water in the summer which is
expected to be implemented shortly.
Keywords: HADGEM2 Model, Climate changes, Water resources, Water-Energy-Food Nexus
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چکیده
استخراج بیش از حد از آبهای زیرزمینی میتواند منجر به کمبود آب شیرین ،نفوذ آبشور به آبخوانهای ساحلی و درنتیجهه شهوری بهیش از حهد
آنها شود .مدلهای شبیهسازی آب زیرزمینی ابزاری مفید جهت شناخت رفتار سیستم آبخوانهای ساحلی هستند .سواحل جنوبی دریهای خهزر ی هی از
مناطقی است که با معضل پیشروی آبشور به آبخوانهای ساحلی روبرو است .بهمنظور شبیهسازی جریان آب زیرزمینی و پیشروی آب شور در آبخهوان
ساحلی دریای خزر در منطقه ساری -ن ا مدلهای عددی  MT3DMS ،MODFLOWو  SEAWATدر محیط نهر افهزار  GMS10.0بهه کهار
گرفته شدند .پس از شبیهسازی برای ارزیابی مدل ،واسنجی در مدل کمی برای تراز آب زیرزمینی و در مدل کیفی برای غلظت شوری به مدت  4سال از
مهر  1389تا شهریور  1393بهصورت ماهانه انجا گرفت .مدل واسنجی شده با استفاده از اطالعات در دسترس برای یک سال آینده از مههر  1393تها
شهریور  1394برای تراز آب زیرزمینی و غلظت شوری صحتسنجی شد .نتایج پهنهبندی م انی مدل حاکی از کیفیت مطلوب آب زیرزمینهی در نهواحی
مرکزی و جنوبی آبخوان ساری-ن ا بود .پس از صحتسنجی مدل و با فرض ثابت ماندن شرایط هیدروژئولوژی ی آبخوان ،نتایج پیشبینهی مهدل بهرای
نواحی با  TDSبیشتر از  2000میلیگر بر لیتر برای  6سال آینده بیانگر هجو آبشور در مناطق شمالی آبخوان بود.
واژههای کلیدی :آبخوان ساحلی ،آبخوان ساری–ن ا ،تهاجم آبشور ،غلظت شوری

مقدمه

1

32

پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی با توجه به حجهم بها ی
برداشت از منابع آب زیرزمینی در این نواحی و با توجه به قابلیتهها و
پتانسیلهای بهرهبرداری بهعنوان ی ی از معضالت مدیریت منابع آب
تبدیل شده است .در نواحی سهاحلی آبخهوان آب شهیرین بها آبشهور
ارتباط هیدرولی ی داشته و با توجه به میزان تراز آب زیرزمینی جههت
جریان به سمت دریا یا اقیانوس برقرار است .تغییر در میهزان تهراز آب
سبب مع وس شدن جریان آب زیرزمینی میشود و این موضوع سبب
میگردد تا جبهههای آب شور وارد آبخوان شود .این تههاجم و انتقهال

آب شور از طرف دریا به ساحل بهعنوان تداخل آبشهور و شهیرین یها
4
نفوذ آبشور معرفی میشود .تههاجم جبهههههای آبشهور مهیتوانهد
تأثیرات منفی زیستمحیطی بر سیستم بهرهبرداری سهاحلی بگهرارد و
بهرهبرداری از آنها را بهعنوان منبهع تهأمین آب بها کیفیهت مناسهب
بهمنظور تأمین آب شرب و انجا فعالیتهای کشاورزی محهدود کنهد.
با توجه به افزایش جمعیت و افزایش نیاز از یهکطهرف و تهنشههای
اقلیمی و محیطی از طرف دیگر مدیریت منابع آب شیرین آبخهوانهها
بسیار حهائز اهمیهت اسهت؛ بنهابراین بها توجهه بهه مشه الت تههاجم
جبهههای آب شور در نوار سهاحلی ،توجهه بهه مهدیریت آبخهوانههای
5
ساحلی جهت کاستن از حرکت گوه آبشور به آبخوانها و بها زدگی
6

 1و  -2بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و استادیار مهندسی آب و سازهههای
هیدرولی ی ،دانش ده عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،بابل ،ایران
)Email: hamidi@nit.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.79639

مخروطی آب دریا نزدیک چاههای پمپاژ بهعنوان ی ی از اولویتهای
اصلی مدیریت منابع آب مطرح است.
4- Saltwater intrusion
5- Wedge
6- Up-coning
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درجه نفوذ آب شور در م انها و شرایط هیدروژئولوژی ی مختلف،
متفاوت است .در بسیاری از موارد ،ناحیه آلودهشده توسط نفوذ آبشور
به بخشهای کوچ ی از آبخوان محدود میشهود و ههیت تهأثیری بهر
روی چاههای پمپاژ که جهت تأمین آب مورد استفاده قهرار مهیگیهرد،
نداشته و یا تأثیر بسیار کمی دارد .در سایر مهوارد ،آلهودگی بههصهورت
منطقههای بههوده و تهأثیر قابههلتههوجهی بهر منههابع آب زیرزمینههی دارد.
گسترش آب شور به یک آبخوان به چندین عامهل بسهتگی دارد .ایهن
عوامل شامل مجموع آب زیرزمینی تخلیهشده نسبت بهه مجمهوع آب
شیرین تغریهشده به آبخوان ،فاصهله تهنشهها (چهاههها ،کانهالههای
1
زه شی) از منبع (منهابع) آب شهور ،سهاختار زمهینشناسهی و توزیهع
خصوصیات هیدرولی ی آبخوان و حضور واحدهای محدودکنندهای که
مم ن است مانع حرکت عمودی آبشور به سهمت آبخهوان یها درون
آبخوان شوند ،میباشد .عالوه بر این ،زمان ز برای جبههه آبشهور
جهت عبور از آبخوان و رسیدن به یهک چهاه پمپهاژ مهیتوانهد بسهیار
طو نی باشد .این زمان بسته به محل و عرض جانبی ناحیهه انتقهالی
دارد ( .)16هجههو آبشههور اسههتفاده از آبهههای زیرزمینههی را جهههت
مصارف شرب ،کشاورزی یا صنعت محدود میکند .ازاینرو ،ضهرورت
پیشبینی م ان و حرکت آلودگی در برابر خطرات احتمالی وجهود دارد
( .)10طی سه دهه اخیر ،پژوهشهای متعددی در ارتباط با جنبهههای
مختلف حرکت امالح در آبخوانهها صهورت گرفتهه اسهت .هم نهین
مدلسازی پیشروی آب شور به سیستم آب زیرزمینی توجه زیادی را به
خود اختصاص داده است و چندین مدل ریاضی و عددی در این ارتباط
توسعه یافته است .این مدلها بهمنظور پیشبینی مرز مشترک یا ناحیه
انتقالی بین آب زیرزمینی (آب شیرین) و آب دریا در مناطق ساحلی به
کار گرفته میشوند ( .)19توسعه این مدلها عمهدتاً بهه دلیهل مسهائل
مختلف مربهوط بهه آب ههای زیرزمینهی ،ازجملهه ارزیهابی ذخهایر آب
زیرزمینی ،پیشبینی نفوذ آبشور و حرکت روبهجلو یا رو به با ی مرز
مشترک در پاسخ به شیوههای بهرهبرداری از آب زیرزمینی بوده است.
مسئله پیشروی آب شور در سراسر جهان ازجمله در مادراس واقهع
در هند ( ،)23آبخوان دلتای نیل در مصر ( ،)24حوزه آبریز یون لین در
جنوب غربی تایوان ( ،)27مناطق جنوب غربی بنگالدش ( ،)20هماندو
در فلوریدا ( ،)9حوزه آبریز رودخانه جائه در شاندوگ چین ( )4و ساوانا
در گرجستان ( )14گزارش شده است .در بیشتر ایهن مطالعهات عامهل
اصلی پیشروی آب شور به آبخوانهای ساحلی ،بهرهبرداری بیشازحهد
و عد مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی بوده است .زمه مهدیریت
آبخوانهای ساحلی ،انتخاب استراتژیههای مناسهب جههت کنتهرل و
کاهش نفوذ آب شور میباشد .این استراتژیها تنها زمهانی مهیتواننهد
ت امل یابند که فرآیندهای فیزی ی موجهود در آبخهوانههای سهاحلی
1- Source

بهطور قابلاعتمادی شهبیهسهازی شهده و مهورد مطالعهه قهرار گیرنهد.
مدلهای ریاضی به کار گرفته شده برای یک منطقهه خهاص پهس از
واسنجی و صحتسنجی میتواند جههت شهبیهسهازی پاسهخ سیسهتم
آبخوان با در نظر گرفتن استراتژیهای مختلف پمپاژ و تغریه بهه کهار
گرفته شوند .در سالیان اخیر محققان بسیاری به بررسی نحوه پیشروی
آب شور در آبخوانههای سهاحلی بها اسهتفاده از مهدلههای مختلهف
شبیهسازی پرداختهاند که از آن جمله میتوان به مطالعات زیهر اشهاره
داشت.
وفایی و هم هاران ( )26بها بههکهارگیری مهدل  SEAWATبهه
بررسی چگونگی پیشروی آبشور در اثر برداشت بیرویه آب زیرزمینی
در سواحل پرداختند .اعمال هفت نرخ افزایشی مختلف بهرای تهراز آب
نشان داد که این مسئله کاهش گرادیان هیهدرولی ی آب زیرزمینهی و
افزایش نفوذ شوری به آبخوان ساحلی را به دنبال دارد .هم نین انجا
پمپاژ با دبی دو و سه برابر و احداث مانع زیرزمینی به ترتیب منجر بهه
افزایش و کاهش پیشروی شوری شده است .کتاب ی و هم اران ()15
در پژوهش خود با بههکهارگیری مهدل عهددی  SUTRAبهه بررسهی
تأثیرات تغییرات اقلیم در میهزان پیشهروی آب شهور در آبخهوانههای
ساحلی شیبدار پرداختند .نتایج نشان میدهد که تأثیر توأمان افزایش
سطح آب دریا و تغییرات خط ساحلی موجب تشدید پیشروی آب شهور
میگردد که در مناطق ساحلی با شیب کم ،پیشهروی آب شهور بیشهتر
است .رضاپور و هم اران ( )22در تحقیق خود چگونگی پیشهروی آب
شور را تحت شرایط کاهش سطح ایستابی آبخوان مورد بررسهی قهرار
دادند .نتایج بررسی آنها نشان داد که دو عامل اختالف چگهالی بهین
آب شور و شیرین و شیب هیدرولی ی مع وس شده سبب پیشروی آب
شور به داخل آبخوان میگردد .فتحی زاد و هم اران ( )7بهوسیله مدل
 SHARPبه بررسی موقعیت مرز مشترک آب شور و شهیرین در زیهر
حوزه تا ر پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در مناطق غربی
زیر حوزه تا ر آب شور تا فاصله  4/5کیلهومتری از خهط سهاحلی بهه
داخل آبخوان نفوذ کرده اسهت .هم نهین در نهواحی مرکهزی میهزان
پیشروی آب شور در حهدود  3/5کیلهومتر از خهط سهاحلی مهیباشهد.
کههاردان مقههد و هم ههاران ( )13در پژوهشههی بههه بررسههی اثههرات
زیستمحیطی هجو جبهههای آبشور به آبخهوان سهرایان واقهع در
استان خراسان جنوبی پرداختنهد .نتهایج ایهن پهژوهش نشهان داد کهه
مدیریت برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از سناریو مدیریتی کاهش
برداشت آب از منابع زیرزمینی بهمنظور بهبود کیفیت آب آبخوانههای
کویری و ممانعت از تههاجم آبشهور کهویری بهه آنهها بها توجهه بهه
خش سالیهای اخیر ضروری است .کوبانر و هم هاران ( )6در مطالعهه
خود به توسعه یک مدل برای کنترل و جلهوگیری از نفهوذ آبشهور در
آبخههوان سههاحلی دشههت  Silifke-Goksuبهها بهههکههارگیری مههدل
 SEAWATدر طههول دریههای مدیترانههه در ترکیههه پرداختنههد .نتههایج
شبیهسازی نشان داد که آبخوان دشت یادشده به افزایش بهرهبهرداری
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از آب زیرزمینی حساس است .چیتراکهار و هم هاران ( )5بهه بررسهی
الگوی نفوذ آب دریها در دشهت سهاحلی  AlBatinahواقهع در عمهان
پرداختند .مدل ساختهشده برای شبیهسازی دو سناریوی کاهش پمپهاژ
و تغریه مصنوعی با پمپاژ ثابت برای کاهش نفوذ آبشور به کار گرفته
شد .پیشبینیهای مدل نشان داد که بهینهسازی نرخ پمپهاژ و تغریهه
مصنوعی موجب کاهش نفوذ آب دریا در دشهت سهاحلی AlBatinah
میشود.
با مروری بر مطالعات صورت گرفته میتوان بهه اهمیهت بررسهی
مسئله تهاجم شوری در آبخهوانههای سهاحلی بههمنظهور مهدیریت و
برنامهریزی صحیح جهت کاهش اثرات زیانبار آن پی برد؛ بنابراین با
توجه به این ه در آبخوانهای سهواحل شهمالی کشهور ،آب زیرزمینهی
بهعنوان یک منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی به شمار میرود
و به علت مجاورت این آبخوانها با دریای خزر ام ان تههاجم شهوری
به این مناطق ساحلی ،نابودی منهابع آب زیرزمینهی و اثهرات مخهرب
زیستمحیطی و اقتصادی وجود خواهد داشت؛ لرا در پژوهش حاضر با
بهکارگیری مدل عددی  GMSاقدا به ارزیابی کمهی و کیفهی منهابع
آب زیرزمینی آبخوان ساحلی ساری -ن ها واقهع در اسهتان مازنهدران،
1
شبیهسازی غلظت کل جامدات محلول و کلراید ،تعیین مرز مشهترک
آب شور و شیرین و پیشبینی نحوه پیشهروی آبشهور طهی زمهان در
آبخوان ذکر شده پرداخته میشود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این تحقیهق در محهدوده سهاری -ن ها واقهع
میباشد که بین طولههای جغرافیهاییʹ 52º34تها ʹ 54º44شهرقی و
ʹ 35º56تا ʹ 36º52شمالی در شمال کشور ایران قهرار دارد .مسهاحت
این محدوده  6938/5کیلومترمربع میباشد کهه  970کیلومترمربهع آن
را دشت و مابقی اراضی در ارتفاعات است .سه رودخانه اصهلی تجهن،
ن ارود و سیاهرود آبخوان سهاحلی را تغریهه مهیکنهد .رونهد عمهومی
منحنی های تراز آب زیرزمینی در این دشهت شهرقی -غربهی بهوده و
فواصل منحنیهای همتراز سهطح آب زیرزمینهی در اراضهی مخهروط
اف نهای و جنوبی دشت کم بوده و شهیب هیهدرولی ی آب زیرزمینهی
با می باشد .با حرکت به سمت شمال در اراضی میانی دشت و پایاب
دشههتی فواصههل منحنهیههها افههزایش یافتههه و شههیب هیههدرولی ی آب
زیرزمینی کاهش مییابد .مقادیر توزیع سا نه بارندگی ،تبخیهر و دمها
طی دوره آماری  45ساله ( )1345-90به ترتیب برابر  664میلهیمتهر،
 1176/40میلی متهر و  16/51سهانتی گهراد مهی باشهد ( .)18موقعیهت
1- Total dissolved solids
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محدوده مطالعاتی در ش ل  1نشان داده شده است.
روش پژوهش

در این پژوهش ابتهدا بها بههکهارگیری مهدل  MODFLOWبهه
ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی پرداختهه مهیشهود و نتهایج حاصهل
ازآنجهت شبیه سازی انتقال شوری با در نظر گهرفتن فرآینهد انتقهال،
پراکنههدگی ،انتشههار وارد مههدل  MT3DMSمههیشههود و درنهایههت
خروجیهای حاصل از مدل  MT3DMSجههت شهبیهسهازی انتقهال
شوری بها در نظهر گهرفتن تغییهرات چگهالی وارد مهدل SEAWAT
میشود.
معادالت حاکم

در ایههن پههژوهش ،از مههدل عههددی  SEAWATکههه توانههایی
شبیهسازی سهبعدی جریان آب زیرزمینی بها در نظهر گهرفتن چگهالی
جریان در محیط متخلخل را دارد استفاده شده است .مفههو اساسهی
این مدل عددی ،ترکیب دو نر افزار شهبیهسهاز جریهان آب زیرزمینهی
 )11( MODFLOWو شبیهساز انتقال آ ینده  )29( MT3DMSبهه
یک برنامه واحد جهت حل معاد ت جریان آب زیرزمینی وابسهته بهه
چگالی و انتقال آ ینده میباشد MODFLOW .یهک مهدل تفاضهل
محدود سهبعدی برای شهبیهسهازی جریهان آب زیرزمینهی در شهرایط
ماندگار و غیر ماندگار میباشد .معادله حاکم برای جریان آب زیرزمینی
تحت تأثیر چگالی که توسهط  MODFLOWدر مهدل SEAWAT
حل میگردد به شرح زیر بیان میشود (:)8
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کههه در آن  β ،αو  γمحورهههای مختصههات عمههود بههرهم در
جهتهای اصلی نفوذپریری Kfβ ،Kfα ،و  Kfγههدایت هیهدرولی ی در
سه جهت اصلی ( ρ ،)m/sچگهالی سهیال ( ρf ،)kg/m3چگهالی آب
شیرین ( hf ،)kg/m3ههد آب شهیرین ( Z ،)mارتفهاع بها ی مرکهز
سلول مدل ( Sf ،)mضریب ذخیره ( θ ،)1/mتخلخهل مهؤثر (بهدون

بعد) C ،غلظت امالح (  ،)kg/m3چگالی آب ورودی از منبع تغریهه
یا خروجی از طریق منبع تخلیه ( qs ،)kg/m3نرخ حجمی جریهان بهر
واحد حجم با توجه به تغریه و تخلیه آب در واحد زمان ( )1/sو  tزمان
( )sمیباشد.
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شکل  -1منطقه موردمطالعه
Figure 1- Study area

 MT3DMSسهههاختاری مشهههابه مهههدل  MODFLOWدارد و
بهمنظور شبیهسازی تغییرات غلظت آ یندهههای محلهول بها در نظهر
گرفتن فرآیند انتقال ،پراکندگی ،انتشار و واکنشهای شیمیایی به کهار
میرود .بعد از توسعه و واسنجی مدل جریان ،اطالعات موردنیاز بهرای
شبیهسازی انتقال آلودگی (مانند حجم جریان انتقالیافته بین سلولها)
به این مدل داده میشود ( .)21کد  SEAWATبا بهکهارگیری مهدل
عددی  MT3DMSبه حهل معهاد ت حهاکم بهر انتقهال امهالح کهه
بهصورت زیر بیان میشود ،میپردازد (:)28
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k 1
کههه در آن  Dضههریب پراکنههدگی هیههدرودینامی ی (Cs ،)m2/s
غلظت امالح ورودی از منبع تغریه یا خروجی از طریهق منبهع تخلیهه
( )kg/m3و ( Rk )k=1, …, Nنرخ تولید یا تجزیهه در واکهنش  Kاز
 Nواکنش متفاوت ( ،)kg/ m3sهستند.
در شبیهسازی جریان وابسته بهه چگهالی و انتقهال امهالح فهرض
میشود که چگالی سیال تنها تابعی از غلظت امالح اسهت و از اثهرات
تغییرات فشار و دما بر چگالی سیال صرفنظر میگهردد ( .)17معادلهه
خطی جهت تبدیل غلظت امالح به چگالی سیال در کهد SEAWAT
بهصورت رابطه ( )3بیان میشود:
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مقدار
C
کاربر طی شبیهسازی دارد .برای نمونه اگر واحد متر و کیلوگر بهرای

برابههر  0/7143اسههت کههه
شههبیهسههازی اسههتفاده شههود ،مقههدار
C
بهصورت تقریبی معادل تغییرات چگالی سیال تقسیم بر غلظت امهالح
برای آب شیرین و آبشور میباشد.

در رابطه فوق بستگی به واحهد انتخهابشهده توسهط

مدل مفهومی و مدلسازی کمی آبخوان

مدل مفهومی جریهان آب زیرزمینهی یهک چهارچوب توصهیفی و
ی پارچه است که میتوان با استفاده از آن دادهها و اطالعهات مربهوط
به هیدرولوژی آبهای زیرزمینی را تفسیر نمود .تهیه مهدل مفههومی
مستلز تلفیق دقیق دادهها ،اطالعات و گزارشهای مربوط به آبخوان
و جریان آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی است (.)21
پارامترهای ز برای مدل مفههومی شهامل تهراز آب چهاه ههای
مشاهدهای ،موقعیت و دبی چاههای بههرهبهرداری ،دبهی رودخانهههها،
توپوگرافی سطح زمین ،سنگ کهف ،محهدوده مهدلسهازی و هندسهه
آبخههوان اسههت .تخمههین ضههرایب هیههدرودینامی ی آبخههوان (هههدایت
هیدرولی ی و آبدهی ویژه برای مدل کمی و پراکنهدگی طهولی بهرای
مدل کیفی) و تعیین میزان جریانهای ورودی و خروجی آب زیرزمینی
و تعیین هرگونه منابع تغریهه و تخلیهه آبخهوان از دیگهر پارامترههای
موردنیاز جهت تهیه مدل مفهومی است.
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پس از تهیه مدل مفهومی ،برای انجا مدلسازی عهددی شهب ه
تفاضل محدود با سلولهایی به ابعاد  500 * 500متهر مهورد اسهتفاده
قرار گرفت .در گا بعدی هندسه آبخوان که شهامل مرزههای مهدل و
توپوگرافی سنگ کف و سطح آبخوان است بها اسهتفاده از روشههای
درونیابی در مدل اعمال گردید .یههای تراز ارتفاعی سطح زمهین از
1
دادههای  DEMاستخراج و با استفاده از درونیابی ،کلیه نقاط بهطور
مستقیم به شب ه مدل تعمهیم داده شهد .یهه ارتفهاعی سهنگبسهتر
آبخوان نیز به کمک تفاضل دادههای تراز سطح زمین و نقشه تغییرات
ضخامت آبخوان ساخته شده و از طریق درونیابی وارد مهدل گردیهد.
مدلسازی آبخوان در حالت ماندگار برای مهر  1389و در حالهت غیهر
ماندگار برای یک دوره  4ساله شامل  48دوره تنش از مههر  1389تها
شهریور  1393در نظر گرفته شد .به دلیل کمتر بودن نوسان تهراز آب
زیرزمینی و توازن بین تغریه و تخلیه آبخوان در مهاه اول سهال آبهی،
مهرماه برای شروع مدلسازی انتخاب گردید .در طی این دوره مهدل
واسنجی شد و صحتسنجی نیز بهرای یهک دوره یهکسهاله از مههر
 1393تا شهریور  1394انجا گرفت.
بهها ترسههیم نقشههه هههمپتانسههیل آب زیرزمینههی در نههر افههزار
 ArcGIS10.5با استفاده از آمهار تهراز آب زیرزمینهی  14حلقهه چهاه
مشاهدهای در مهرماه  1389و اعمال آن به سلولهای مدل از طریهق
درون یابی ،شرایط اولیه مدل تعیین شد .مرز ورودی و خروجی آبخوان
شدت جریان وابسته به بهار هیهدرولی ی GHB2در نظهر گرفتهه شهد.
بخشهای جنوبی آبخوان بهعنوان مرز ورودی و بخش شمالی آبخوان
که محل تخلیه جریانهای سطحی رودخانههههای واقهع در محهدوده
مطالعاتی به دریا میباشند مرز خروجهی جریهان در نظهر گرفتهه شهد.
هدایت هیدرولی ی در محدوده آبخوان با توجه بهه نقشهه ههمقابلیهت
آبخوان و نقشه همضخامت یه آبدار به مدل اعمال گردید .بها توجهه
به ناهمگنی آبخوان و متفاوت بودن بافت زمینشناسی منطقه در نقاط
مختلف ،محدوده مطالعاتی موردنظر به چنهدین ناحیهه جههت اعمهال
هدایت هیدرولی ی و آبدهی ویژه تقسیمبندی گردید.
در شرایط غیر ماندگار ،مقهادیر آبهدهی ویهژه براسهاس نتهایج 14
آزمایش پمپاژ و باتوجه به مطالعهات جبهاری و هم هاران ( )12بهرآورد
شده است .متوسط ضریب هدایت هیدرولی ی در آبخوان  10متهر بهر
روز برآورد گردید .مقدار حداکثر ،حهداقل و متوسهط آبهدهی ویهژه بهه
ترتیب  1 ، 8و  3/4درصد در نظر گرفته شد .مقادیر این دو پهارامتر در
مرحله واسنجی تصحیح خواهند شد .میزان نفوذ از بارندگی در سهطح
ناحیه دشتی ساری -ن ا نیز  65/82میلیمتر محاسبه شده اسهت کهه
 9/91درصد از میزان بارندگی سطح دشهت را شهامل مهیشهود (.)18
هم نین با توجه به بافت خاک دشت ،وضعیت کهرت بنهدی و شهیوه
1- Digital elevation model
2- General Head Boundary
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آبیاری  20درصد از نرخ برداشت چاههای کشاورزی کاهش داده شد و
تحت عنوان تغریه از طریق آب برگشتی کشاورزی به مدل اعمال شد
( .)18با توجه به متغیر بودن مؤلفههههای تغریهه و تخلیهه آبخهوان در
دورههای تنش مختلف ،در شبیهسازی حالت غیر ماندگار ایهن مقهادیر
برای هر دوره تنش متفاوت خواهد بود.
در دشت ساری -ن ا به دلیهل غرقهابی بهودن آبیهاری در فصهول
کشاورزی (کشت غالب منطقهه بهرنج اسهت) تبخیهر از آب زیرزمینهی
صورت نمیگیهرد؛ بنهابراین در فصهول کشهاورزی از تبخیهر و تعهرق
صرفنظر میگردد و در سایر فصول مقدار تبخیر از آب زیرزمینی برابر
 9/78میلیههون متههر م عههب در نظههر گرفتههه شههد ( .)18خصوصههیات
رودخانهها جهت ورود به مدل عددی با توجه به نقشههای حد حریم و
بستر رودخانهها و مقادیر آبدهی در گزارشات بیالن منهابع آب منطقهه
اسههتخراج و در مههدل اعمههال شههد .در ش ه ل  2موقعیههت چههاههههای
بهرهبرداری و مشاهدهای کمی ،سلولهای فعال و غیرفعهال ،مرزهها و
سلولهای مربوط به رودخانه آورده شده است.
مدلسازی کیفی آبخوان

پس از ساخت ،واسنجی و صحتسنجی مدل کمی جریان ،مهدل
کیفی آب زیرزمینی در نر افهزار  MT3DMSتهیهه گردیهد .در مهدل
کیفی که به بررسی پدیده انتقال امهالح در آب زیرزمینهی مهیپهردازد
مانند مدل جریان زیرزمینی نیاز به تعریف شرایط مرزی است .شهرایط
مرزی در نظر گرفته در این مدل شامل مرز با غلظت اولیه معهین کهه
در تما محدوده مدل اعمال شده و مربوط به زمان شروع مدلسهازی
است ،میباشد .مرز با غلظت معین برابر با  35000میلیگر بر لیتر در
قسمت شمالی آبخوان برای پارامتر  TDSو  282/2میلهی اکهیوا ن
بر لیتر (در حدود  10000میلیگر بهر لیتهر) بهرای پهارامتر کلرایهد در
مجاورت دریای خزر اسهت .غلظهت اولیهه مهدل از طریهق درونیهابی
مقادیر غلظت  TDSو کلراید قرائتشده در چاههای مشاهدهای کیفی
( 18حلقه چاه کیفی) در آغاز شبیهسازی (مهر  )89به مدل اعمال شده
است .مقادیر پخشیدگی طولی اولیه ،نسبتهای پراکندگی جانبی افقی
به پراکندگی طولی و پراکندگی جانبی قائم بهه پراکنهدگی طهولی بهه
ترتیب برابر  50متر و  0/1و  0/01در نظر گرفته شهده اسهت ( 2و .)3
مقدار تخلخل در آغاز شبیهسازی در تمامی محدوده مدل برابر  0/35و
ضریب انتشار مل ولی برابر  10 -9متر مربع بر ثانیه منظور گردید .این
مقادیر طی فرآیند واسنجی تصحیح خواهند شد .هم نین اطالعاتی از
قبیل محدوده اجرای مدل ،شب هبنهدی و توپهوگرافی سهطح زمهین و
سنگبستر همانند مدل کمی است .تقسیمبندی زمانی کیفی آبخوان با
گا های زمهانی  6ماههه و بها توجهه بهه دادهههای مهاهههای آبهان و
اردیبهشت در  8دوره تنش از مهر  89تا شهریور  93صورت پهریرفت.
صحت سنجی مدل کیفی به مدت یک سهال شهامل دو دوره تهنش 6
ماهه از مهر  93تا شهریور  94اجرا شد.
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شکل  -2مدل مفهومی آبخوان ساری -نکا
Figure 2- Conceptual model of Sari-Neka

نتایج و بحث
نتایج واسنجی و صحتسنجی مدل کمی

اصو ً یک مدل آب زیرزمینی با عد قطعیتهای مختلفی روبهرو
اسههت .ی ههی از بههارزترین پارامترهههای ایجادکننههده عههد قطعیههت در
شبیه سازی ،پارامترهای هیدرودینامی ی آبخوان (هدایت هیدرولی ی و
آبدهی ویژه) میباشند که باید به نحوی مطلوب ناحیهبنهدی و مقهادیر
مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود ( .)1بر این اساس مدل ابتدا در
حالت ماندگار برای گا زمانی مهر  1389با استفاده از دادهههای تهراز
آب مربوط به این ماه و سپس در حالت غیهر مانهدگار در دوره زمهانی
مهر  1389تا شهریور  1393اجرا و واسهنجی شهد .ایهن واسهنجی بها
استفاده از دادههای تراز آب مربوط به این دوره آمهاری بههمنظهور بهه
حداقل رساندن اخهتالف تهراز آب مشهاهداتی و محاسهباتی در محهل
چاههای مشاهدهای به روش سعی و خطا به ترتیب با تغییر محدود در
پارامترهای هدایت هیدرولی ی و آبدهی ویژه انجا شد .ز بهه ذکهر
است که نتایج مدل واسنجی شده در حالت ماندگار بههعنهوان شهرایط
اولیه در شبیهسازی حالت غیهر مانهدگار در نظهر گرفتهه مهیشهود .در

اش ال  3و  4پهنهبندی مقادیر هدایت هیدرولی ی در واسنجی ماندگار
و آبدهی ویژه در ابتدا و انتهای واسنجی غیر ماندگار ارائه شده اسهت.
با توجه به اش ال  3و  4مشخص میگردد مقهادیر ایهن پارامترهها در
نواحی شمالی کمتر و در نهواحی جنهوبی بیشهتر اسهت کهه ایهن امهر
نشاندهنده نفوذپریری کمتر و ریزدانهتر بهودن انهدازه ذرات خهاک در
بخشهای شمالی آبخوان است.
مقایسه مقادیر مشاهداتی در مقابهل مقهادیر محاسهباتی تهراز آب
زیرزمینههی در دوره واسههنجی در ش ه ل  5ارائههه شههده اسههت .نتههایج
بهدستآمده نشاندهنده تطابق قابلقبهول بهین مقهادیر محاسهباتی و
مشاهداتی است.
هم نین در ش ل  6تراز سهطح آب مشهاهداتی و محاسهباتی در
طول زمان واسنجی غیرماندگار در محل دو چاه مشاهدهای به عنهوان
نمونه ارائه شده است.
مقایسه مقادیر مشاهداتی در مقابهل مقهادیر محاسهباتی تهراز آب
زیرزمینی در دوره صحتسنجی در ش ل  7ارائهه شهده اسهت .نتهایج
بهدستآمده نشاندهنده برازش قابلقبهول بهین مقهادیر محاسهباتی و
مشاهداتی است .میهزان خطهای آمهاری مهدل در مرحلهه واسهنجی و
صحت سنجی در جدول  1آورده شده است .میهزان خطاههای آمهاری
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برآورد شده در شبیهسازی مدل کمی حاکی از صحت مدل ساختهشده
میباشد.
ارزیابی مدل کیفی

فرآیند واسنجی در مدل کیفی همانند مدل کمی به روش سعی و
خطا و با تغییر پارامترههای پراکنهدگی افقهی ،نسهبتههای پراکنهدگی
جانبی افقی به پراکندگی طولی و پراکندگی جانبی قائم به پراکنهدگی
طولی صورت پریرفت .در طی مرحله واسنجی مقادیر غلظت  TDSو
کلراید قرائتشده در چاههای مشهاهدهای منتخهب بها مقهادیر غلظهت
شبیهسازیشده توسط مدل طی دوره آمهاری مههر  1389تها شههریور
 1393مقایسه گردید تا میزان خطای آماری مدل به سطح قابل قبولی
از دقت برسد .جهت کنترل روند فرآیند واسنجی مدل کیفهی مقایسهه
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بین مقادیر غلظت  TDSو کلراید قرائتشده در چاهههای مشهاهدهای
در مقابل مقادیر غلظت  TDSو کلراید شبیهسازیشده توسط مدل در
ش ل  8ارائه شده است .همانطور که مشاهده مهیشهود غلظهت آب
زیرزمینی با ضریب تبیین کمتر از  0/85همبستگی کمتری نسبت بهه
مقادیر تراز آب زیرزمینی دارنهد .دلیهل ایهن امهر تهأثیر کهم تغییهرات
پارامترهای مؤثر بر پخش به عنوان تنها عامل ورودی مدل ،بر کاهش
خطای آماری مدل در فرآیند واسنجی است.
اشهه ال  9و  10نیههز مقایسههه بههین غلظههتهههای مشههاهداتی و
محاسباتی را در محل دو چاههای مشاهدهای طی واسنجی مدل کیفی
نشان میدهد.

شکل  -3مقادیر هدایت هیدرولیکی آبخوان (متر بر روز) (الف) بعد از واسنجی( ،ب) قبل از واسنجی
Figure 3- The value of Hydraulic conductivity in aquifer (m/day), (A) after calibration, (B) before calibration

شکل  -4مقادیر آبدهی ویژه آبخوان (الف) بعد از واسنجی( ،ب) قبل از واسنجی
Figure 4- The value of Specific yield in aquifer, (A) after calibration, (B) before calibration
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 (ب) مدل جریان غیر ماندگار، مقایسه تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در واسنجی (الف) مدل جریان ماندگار-5 شکل
Figure 5- Comparison of observed and calculated head in the calibration (A) steady state flow model, (B) transint flow model

 تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در دو چاه مشاهدهای نمونه-6 شکل
Figure 6- Calculated and Observed groundwater level of two sample observation wells

 مقایسه تراز آب مشاهداتی و محاسباتی در صحتسنجی مدل جریان-7 شکل
Figure 7- Comparison of observed and calculated head in the validation flow model
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 میزان خطای مدل کمی-1 جدول
Table 1- Error in quantitative model

پارامتر
Parameter

میانگین خطا
(Mean error)

میانگین مطلق خطا
(Mean absolute error)

میانگین مجرور خطا
(Root mean squared error)

شرایط ماندگار

شرایط غیر ماندگار

صحتسنجی

Steady state
(m)

Transient state
(m)

Validation
(m)

0.359

-0.244

-0.162

0.553

0.751

0.772

0.621

0.922

0.958

 بعد از واسنجی مدلCl ) (ب،TDS ) مقایسه غلظت مشاهداتی و محاسباتی برای (الف-8 شکل
Figure 8- Comparison of observed and calculated (A) TDS, (B) Cl after calibration model

 مشاهداتی و محاسباتی در دو چاه مشاهدهای نمونهTDS  غلظت-9 شکل
Figure 9- Calculated and Observed TDS concentration of two sample observation wells
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شکل  -10غلظت کلراید مشاهداتی و محاسباتی در دو چاه مشاهدهای نمونه
Figure 10- Calculated and Observed CL concentration of two sample observation wells

شکل  -11مقایسه غلظت مشاهداتی و محاسباتی برای (الف) ( ،TDSب)  CLبعد از صحتسنجی مدل
Figure 11- Comparison of observed and calculated (A) TDS, (B) Cl after validation model

صحتسنجی مدل کیفی جهت تأییهد مهدل در بهازه زمهانی مههر
 1393تا شهریور  1394شامل دو دوره تنش  6ماههه صهورت گرفتهه
است .همبستگی بین غلظتهای  TDSو کلراید شبیهسهازیشهده در
محل چاههای مشاهداتی و غلظت اندازهگیری شده صحرایی در ش ل
 11ارائه شده است .با توجه به مقادیر ضریب تبیین مقادیر مشهاهداتی
و محاسباتی همبستگی قابل قبولی دارند.
پس از اجرای نهایی مهدل کیفهی ،بهرای ارزیهابی نتهایج مهدل از
شاخص های آماری میهانگین مجهرور خطها ،میهانگین مطلهق خطها و
میانگین خطا استفاده گردید که به ترتیب برای پهارامتر  TDSدر دوره
واسنجی مدل غیرماندگار برابر با  1 ،74 ،100میلیگهر بهر لیتهر و در
دوره صحتسنجی برابر با  -18 ،66 ،89میلیگهر بهر لیتهر محاسهبه
گردید .هم نین مقادیر میانگین مجرور خطا ،میانگین مطلهق خطها و

میانگین خطا برحسب میلیگر بر لیتر به ترتیب برای پهارامتر کلرایهد
در واسههنجی غیههر مانههدگار برابههر بهها  -15 ،60 ،81و در مرحلههه
صحتسنجی مدل برابر با  13 ،49 ،65محاسبه شد .نتایج مدل کمهی
و کیفی نشاندهنده دقت قابلقبول شبیهسازی است؛ بنابراین از مهدل
میتوان جهت پیشبینیهای آتی استفاده نمود.
نتایج حاصل از پهنههبنهدی  TDSدر شه ل  12ارائهه داده شهده
است .نتایج نشان میدهد این پارامتر در نواحی نزدیک بهه سهاحل در
شههمال آبخههوان دارای بیشههترین غلظههت و کیفی هت نامناسههب جهههت
بهرهبرداری به دلیل مجاورت با دریای خزر است و از میزان آن در آب
زیرزمینی به سمت جنوب محدوده مطالعاتی کاسته مهیشهود .منهاطق
جنوبی آبخوان وضعیت مطلوبی در نفوذ آبشور دارنهد ،بههنحهویکهه
 TDSکمتر از  1000میلیگر بر لیتهر بخهش اعظمهی از آبخهوان را

شبیهسازي پیشروي آبشور در آبخوانهاي ساحلی

پوشش داده است که این مناطق حاوی آب زیرزمینی با اندکی شوری
میباشد که برای کشاورزی مناسب هستند .مقهادیر  TDSبهه سهمت
شمال آبخوان روند افزایشی دارد و در بخشهای میهانی آبخهوان کهه
عمده چاههای بهرهبرداری در ایهن منهاطق قهرار دارنهد ،مقهادیر آن از
 1000میلیگر بر لیتر تها  2000میلهیگهر متغیهر اسهت .هم نهین
بررسی نقشه مربوط به غلظت کلراید نشان میدهد کهه غلظهت ایهن
متغیر همانند غلظت  TDSدر بخشهای شمالی آبخهوان و در نهواحی
ساحلی به طور چشمگیری افزایش داشته است بهه طهوریکهه غلظهت
کلراید این مناطق از آب زیرزمینی نسبتاً شور تا آب دریا متغیر است.
در ادامه بهمنظور مدلسهازی پیشهروی شهوری بههجهای در نظهر
گرفتن تمامی محدوده مطالعهاتی ،منهاطقی کهه غلظهت  TDSآنهها
بیشتر از مقدار  2000میلیگر بر لیتر است در نظر گرفته شده اسهت.
این انتخاب با توجه به توصهیه نشهریه  FAOمبنهی بهر درنظرگیهری
حداکثر  TDSمجاز جهت مصارف کشاورزی انجا شده است.
ش بیهس ازی ب ا م دل  SEAWATو پ یشبین ی وض عیت
آبخوان
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تغییههرات چگههالی از مههدل عههددی  SEAWATدر محههیط نههر افههزار
 GMS10.0استفاده شده است .گسسته سازی منطقه موردنظر شهامل
شب ههایی با ابعاد  250* 250متر در راستای طول و عرض ،مشهتمل
بر  808سلول فعال و در  5یهه بها توجهه بهه خصوصهیات منطقهه و
ضخامت آبخوان در نظر گرفته شده است .است .ضخامت آبخوان بهه
دلیل وضوح در نمایش  250متر در نظر گرفته شده است .هندسه مدل
و شرایط مرزی مدل در ش ل  13ارائه شده است .مرز جنوبی آبخوان
که جریان آب زیرزمینی برای تخلیه به سمت دریا وارد آن میگهردد و
هم نین مرز شمالی آبخوان که منطبق بر دریای خزر است (خروجهی
آبخوان) بهعنوان مرز با جریان وابسته به بار هیدرولی ی در نظر گرفته
شدهاند .هم نین غلظت  35000میلیگر بر لیتر برای پهارامتر TDS
و غلظت  282/2میلی اکی وا ن بر لیتر (حدود  10000میلیگهر بهر
لیتر) برای پارامتر کلراید به دلیل مجاورت با دریای خزر به مرز شمالی
مدل اعمال شد .میزان برداشت از چاههای واقهع در محهدوده در نظهر
گرفتهشده نیز طبق نتایج آمار استخراجشهده از شهرکت آب منطقههای
مازندران به مدل اعمال گردید.

در این قسمت بهمنظور شبیهسهازی انتقهال آلهودگی تحهت تهأثیر

شکل  -12پهنهبندی (الف) کل جامدات محلول( ،ب) کلر بعد از واسنجی مدل
Figure 12- Zoning of (A) TDS, (B) Cl after calibration model

شکل  -13شرایط مرزی مدل ،دامنه مدل و شبکهبندی مدل
Figure 13- Boundary condition, Model domain and Model discretization
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 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیTDS  توزیع شوری-14 شکل
Figure 14- Concentration distribution of TDS in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6 years

 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیTDS  درصد50  تغییر موقعیت خط هم غلظت-15 شکل
Figure 15- The 50% iso-concentration contour movement for TDS in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6
years
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 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیCL  توزیع شوری-16 شکل
Figure 16- Concentration distribution of CL in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6 years

 (ج) شش سال، (ب) سه سال، پس از (الف) یک سالa-a  در مقطع عرضیCL  درصد50  تغییر موقعیت خط هم غلظت-17 شکل
Figure 17- The 50% iso-concentration contour movement for CL in the cross section a-a after, (A) 1 year, (B) 3 years, (C) 6
years
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پس از اعمال شرایط فوقالرکر در مهدل  ،SEAWATبههمنظهور
بررسی تأثیر سیاست فعلی روند برداشت از آبخوان بر نحهوه پیشهروی
شوری ،مدل برای  6سال آینده با گا زمانی سهالیانه (مههر  1393تها
شهریور  )1400با فرض ثابت ماندن استرسهای وارد بر سیستم اجهرا
و نتایج آن در مقطع عرضی  a-aاستخراج گردید .ز به ذکر است در
تمامی اش ال ارائهشده محور افقی برابر  x=1500mو محور عمهودی
 z=250mاست و دریا در سمت راست واقع گردیهده اسهت .هم نهین
خط هم غلظت  50درصد شوری بهعنوان مرز مشترک بین آبشهور و
شیرین در نظر گرفته شد.
ش لهای  14و  15به ترتیب روند پیشروی شوری و حرکت خط
همغلطت  50درصد شوری برای پارامتر  TDSرا در طی زمان نشهان
میدهد .نتایج حاصل از پیشبینهی مهدل بهرای پهارامتر  TDSنشهان
میدهد که در سال اول پیشبینی مقدار پیشروی خط همغلظت
 50درصد شوری به میزان  240متر بهدستآمده اسهت .در سهال
سو پیش بینی ،میزان پیشروی  265متر شده است که بیانگر افزایش
 10درصدی پیشروی شوری نسبت به ابتدای دوره پیشبینی میباشهد
و در نهایت در انتهای دوره پیشبینی میزان پیشهروی بهه مقهدار 440
متر است که نسبت به ابتدای دوره پیشبینی حدود  80درصد افزایش
نفوذ شوری را شاهد خواهیم بود.
ش لهای  16و  17نشاندهنده نحوه تهاجم شوری و حرکت خط
هم غلظت  50درصد کلراید به سمت آبخوان اسهت .همهانطهور کهه
مشاهده میشود روند تهاجم شوری غلظت کلراید در طی زمان مشابه
غلظت  TDSاست به نحوی که در سال سو و ششم پیشبینی خهط
همغلطت شوری نسبت به ابتدای پیشبینی به ترتیهب بهه میهزان 25
متر و  200متر بیشتر در داخل آبخوان نفوذ میکند .این میهزان نفهوذ
بیشتر ناشی از بهره برداری بدون برنامههریهزی بهوده و سهبب هجهو
جبهههای آب شور از طرف دریا به ساحل میشود.

نتیجهگیری
بحث بهرهبرداری مناسب با کمترین اثرات سوء ی ی از مهمتهرین
موضههوعات در مههدیریت منههابع آب اسههت .بحههث کههاهش سههطح آب
زیرزمینی و شورشدن آبخوانها بخصوص در آبخوانهای شهمالی کهه
در معرض تهاجم جبهههای آب شور قهرار دارنهد بسهیار مههم و حهائز
اهمیت است .در پژوهش حاضر آبخوان دشت ساری-ن ا با استفاده از
مدل عددی  MODFLOWو  MT3DMSشهبیهسهازی جریهان آب

زیرزمینی و انتقال شوری انجا گرفت .پس از ساخت و اجهرای مهدل
جریان آب زیرزمینی ،مدل کیفی آبخهوان جههت شهبیهسهازی انتقهال
شههوری بهها اسههتفاده از غلظههت  TDSو  CLو بهها بهههکههارگیری مههدل
 MT3DMSتهیههه و در همههان دوره شههبیهسههازی مههدل جریههان آب
زیرزمینی و با گا زمانی  6ماهه اجرا گردیده و پس از آن پارامترههای
مؤثر بر پراکندگی واسنجی شد .نتایج مدل کمی و کیفی بیانگر دقهت
با ی مدل شبیهسازی شده است .در ادامه جهت بررسی هجو جبههه
آب شور به آبخوان دشت ساری-ن ا با اسهتفاده از مهدل SEAWAT
به جای در نظر گرفتن تمامی محدوده مطالعهاتی ،منهاطقی کهه دارای
 TDSبا غلظت بیشتر از  2000میلیگر بر لیتر بودهاند در نظر گرفته
شهد .از مههدل سههاخته شههده در محههیط نههر افههزار  SEAWATبههرای
پیشبینی وضعیت پیشروی آب شور در  6سال آینده با فرض اسهتمرار
روند کنونی در تغریه و تخلیه آبخوان ،استفاده گردید .تههاجم شهوری
برای غلظت  TDSو کلراید رفتاری مشابه داشته است به طوریکه در
سال سو و ششم پیشبینی میزان تهاجم شوری به ترتیب حهدود 10
درصد و  80درصد نسهبت بهه سهال اول پهیشبینهی افهزایش یافهت.
هم نین حرکت مرز مشترک آب شور و شیرین به سهمت آبخهوان از
 240متههر در ابتههدای شههبیهسههازی بههه حههدود  440متههر در انتهههای
شبیهسازی رسید .نتایج پیشبینی مدل حاکی از آن است که بها ادامهه
روند کنونی آبخوان و عد تغییر در شرایط فعلی حاکم و بدون در نظهر
گرفتن افزایش یا کاهش برداشت از آبخوان ،ام ان بهم خوردن تعادل
بین آبشور و شیرین ،پیشروی بیشتر آبشور به سمت آبخوان دشهت
وجود دارد .نتایج به دست آمده از تهاجم جبهههای آب شهور دریها بهه
طرف آبخوان نشان میدهد که این موضهوع مطهابق مطالعهات سهایر
محققین است .نقش بهرهبرداری و افزایش آن در پیشروی جبههههای
آب شور تأثیر زیادی داشته که نتایج ایهن مطالعهه بها نتهایج اسهتین و
هم اران در سال  )25( 2019که به بررسی و نقش تههاجم و اینترفهاز
آب شور و شیرین پرداخته بود همخوانی دارد .حفر چاههای غیرمجاز و
اضافه برداشت از چاههای آب مهمترین عهاملی اسهت کهه منهابع آب
شیرین زیرزمینی در دشت ساری-ن ا را مورد تهدید قهرار مهیدههد و
موجب افت تراز آب زیرزمینی و بهتبع آن تسهریع رونهد پیشهروی آب
شور خواهد شد .با توجه به این ه با پیشروی آب شور در آبخوانههای
ساحلی برگشهت آن زمهانبهر و مشه ل اسهت لهرا لهزو مهدیریت و
تصمیمات صحیح بهمنظور جلوگیری از اثرات مخرب زیستمحیطی و
نابودی آبخوان ضرورت مییابد.
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Introduction: The issue of seawater intrusion has become an environmental problem considering the
increasing trend in groundwater extraction from coastal aquifers. Increased groundwater exploitation and lack of
coastal aquifers management have caused seawater intrusion into coastal aquifer. The intrusion has led to the
salinization of aquifers, causing many problems in the exploitation of water resources. This pumping has
continually increased the risk of seawater intrusion and deterioration of freshwater quality in the sari-Neka
aquifer. Seawater intrusion limits the usage of groundwater for agriculture, industry, and public water supply.
Materials and Methods: For the present study, Sari-Neka aquifer was selected. The study area is located in
the southern shores of the Caspian Sea, in the northern part of Iran. The MODFLOW version 2000 is used to
simulate a steady-state and transient groundwater flow system in Sari-Neka aquifer. To simulate solute transport,
MT3DMS and SEAWAT are used. In MT3DMS, advection package, dispersion, and source/sink mixing
packages are used. The numerical code MT3DMS does not consider the effect the density. Thus, SEAWAT-Variable Density Flow package was initialized. The necessary data for modeling of groundwater flow can be
categorized into water resources data, meteorological data, hydrodynamic characterization, topography map, and
geological information. To build the flow model, flow type (steady-state and transient state), initial conditions
(groundwater level in September 2010 for the steady-state) and type of boundary conditions (general head
boundary), flow package (LPF package), temporal discretization (48 monthly stress periods from September
2010 to August 2014 in transient condition) and monthly time steps were assigned to the model. To prepare the
flow and transport model grid, the study area was discredited horizontally into 3694 active square cells (500×500
m). The MT3DMS model was used to simulate the qualitative changes on the aquifer surface and the SEAWAT
model to simulate the depth of the aquifer. Therefore, the conceptual model of solute transport was prepared by
making the necessary changes in the conceptual flow model. September 2010 groundwater level data and TDS
and Cl data are taken as the initial conditions in the flow and transport model, respectively. The Caspian Sea
bordering the study area in the north is represented by a constant TDS concentration of 35000 mg/l and constant
CL282.2 meq/l. In this model, we entered the water heads of the observation wells, hydraulic conductivity,
storage coefficient, effective porosity, aquifer discharge, and aquifer recharge, porosity, Coefficient of molecular
water diffusion, Longitudinal dispersivity, Horizontal transverse dispersivity, vertical transverse dispersivity.
Results and Discussion: The calibration of the flow model was carried out for both steady and transient
conditions using the trial and error approach. Monthly groundwater levels of data from 14 observation wells
were used for calibration purposes. Steady-state calibration for the flow model was performed by comparing the
observed groundwater levels and calculated values of groundwater levels in September 2010. During calibration,
hydraulic conductivity values were adjusted, until groundwater level values calculated by MODFLOW were
matched the observed values within an acceptable level of accuracy (±1m). After steady-state calibration, the
transient model was simulated for the four year period between September 2010 and August 2014 that was
divided into 48 stress periods with monthly time steps. At the end of flow model calibration, the resulting
hydraulic conductivity ranged from 5.3 to 21. 6 m/day, while the resulting specific yield values were from %3.4
to % 5.9. The validation flow model was simulated for the period between September 2010 and August 2014 (12
stress periods). The values of the correlation coefficient in the steady-state model, transient model and validation
model in the flow model were obtained 0.99, 0.98, and 0.97, respectively. The results illustrate a good agreement
between the observed and calculated groundwater levels. The transport model was calibrated using TDS and CL
concentration data from September 2010 to August 2014 (8 stress periods) by adjusting parameters affecting the
dispersion process. To confirm the accuracy of the model, TDS and CL concentration data from August 2014 to
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September 2015 were used for validation purposes. By considering the TDS and Cl concentration in September
2010 as the initial condition, the transient model was run. Transport model calibration was achieved through a
trial-and-error. The values of the correlation coefficient in the transport model for TDS are obtained 0.83 and
0.87 in the transient model and validation model, respectively. The values of the correlation coefficient in the
transport model for CL were obtained 0.82 and 0.86 in the transient model and validation model, respectively.
Conclusion: After the validation of transport model and assuming all the hydrogeologic conditions remain, a
predictive 6-year simulation run using SEAWAT model indicates that further seawater intrusion into the coastal
aquifers can occur in the study area.
Keywords: Coastal aquifer, Salt concentration, Sari-Neka aquifer, Seawater intrusion
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چکیده
استان کرمانشاه با دارا بودن حدود یک میلیون هکتار اراضی زراعی و باغی ،یکی از قطبهاي عمده کشاورزي کشوور اسوک کوا بوا برخوورداري از
رتباهاي متعدد در سطح و تولید محصوالت زراعی ،نقش مهمی در تامین امنیک غذایی و اقتصاد دارد .با اینحال مصرف بیرویا آب در بخش کشاورزي
منجر با مخاطره افتادن ذخایر آبی و ایجاد دشکهاي ممنوعا از جملا دشک ماهیدشک ،اسالمآباد و کنگاور گردیده کا با زودي با پدیدههوایی همووون
فرونشسک زمین و فروچالا ها مواجا خواهند شد .تحلیل مقدار و ارزش واقعی آب مورد استفاده در تولید کا معادل آب مجازي اسک مویتوانود راهکواري
موثر در جهک حفظ منابع آب و ممانعک از بروز بحرانهاي زیسک محیطی باشد .لذا در این مطالعا ،مقدار و ارزش آب مجازي محصوالت عموده زراعوی
استان شامل گندم آبی و دیم ،جوو آبوی و دیوم ،نخوود دیوم ،ذرت دانوااي ،چغندرقنود و گوجوافرنگوی طوی سوال زراعوی  93-94بوا اسوتفاده از نورم
افزارهاي AGWAT ،CROPWATو  EXCELمورد تحلیل قرار گرفک .روش تحقیق این مطالعا با روش کمی از نوع پژوهشهاي اسنادي اسک.
مطابق نتایج ،بیشترین و کمترین مقدار آب مجازي با ترتیب مربوط با محصول گندم آبی و گوجافرنگی بوده و همونین بیشترین و کمتورین ارزش آب
مجازي با ترتیب مربوط با محصوالت نخود دیم و جو دیم می باشد .با بررسی سهم آب مجازي سبز و آبی ،مناسبترین مناطق تولید محصووالت موورد
مطالعا تعیین گردید .با طور مثال مطابق نتایج ،محصول گندم آبی در شهرستان جوانرود با کمترین سهم آب مجازي آبوی تولیود موی شوود .در مرحلوا
بعدي ،شهرستانها بر اساس مقدار و ارزش آب مجازي محصوالت مورد مطالعا در بین کالس  Aتا  Iپهنابندي شودند .علیورغم اینکوا مطوابق نتوایج
پهنا بندي محصوالت گندم آبی ،جو آبی ،گندم دیم ،جو دیم و نخود دیم در اغلب شهرستانها در وضعیک مطلوبی قرار ندارند اما با توجا با اهمیوک ایون
محصوالت در امنیک غذا یی کشور باید با اتخاذ راهکارهاي مناسب فنی و حمایتی نسبک با بهبود جایگاه آنها اقدام نمود .نتوایج ایون مطالعوا مویتوانود
دستاوردهاي مهمی براي مدیریک منابع آبی کشور و با ویژه استان کرمانشاه با همراه داشتا باشد .با عبارت دیگر ،پهنوابنودي منواطق بور اسواس آب
مجازي در تعیین الگويکشک پایدار توام با مدیریک منابع آبی منطقا ،تاثیرگذار اسک.
واژههای کلیدی :آب مجازي ،آب مجازي آبی ،آب مجازي سبز ،ارزش آب مجازي ،پهنابندي

مقدمه

321

امروزه کشاورزي با عنوان اصلیترین بخش تأمین کننده نیازهاي
غذایی مردم جهان محسوب میشود با طووري کوا کشوورها توالش
میکنند با تقویک این بخش ،ضمن افزایش ضریب خودکفوایی توأمین
 1و  -2باترتیب دانشجوي دکتوري و دانشویار گوروه تورویج و آمووزش کشواورزي،
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ایران
)Email: zarafshani2000@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار گروه مهندسی آب ،پردیس کشاورزي و منوابع طبیعوی ،دانشوگاه رازي،
کرمانشاه ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.80866

محصوالت اساسی ،صادرات این محصوالت را نیز افزایش دهند .رشد
جمعیک و نیاز روز افزون با موواد غوذایی ،منجور بوا تشودید توالش
کشورها در جهک افزایش سطح و تولید محصووالت کشواورزي شوده
اسک با گونااي کوا اکنوون دسوتیابی بوا رتبواهواي برتور در تولیود
محصوالت کشاورزي ،یکی از شاخصهاي ارزیابی توسوعا اقتصوادي،
محسوب میشود.
بخش کشاورزي استان کرمانشواه نیوز بوا مصورف حوداکثري آب
هموون دیگر مناطق کشور این نهواده ارزشومند را بوا بهواي بسویار
ناچیزي در اختیار دارد و با عنوان یکی از قطبهاي عموده کشواورزي
کشور از رتباهاي متعدد کشوري از جملا رتبا سوم عملکورد در واحود
سطح گندم آبی ،رتبا پنجم سطح گندم آبی ،رتبوا اول سوطح و رتبوا
دوم تولید نخود ،رتبا دوم عملکرد ذرت ،رتبا سوم عملکرد چغندر قند،
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رتبا اول سطح جو ،رتبا سوم سطح و تولید ذرت دانااي ،رتبا چهوارم
در سطح و تولید چغندر قند و رتبا هشوتم در تولیود گوجوافرنگوی در
کشور برخوردار اسک ( .)18مصرف بیرویا آب در استان با طور قطوع
موجب وقوع بحران هاي زیسک محیطی خواهد شد .کموا اینکوا طوی
چند سال اخیر با دلیل الگوي نادرسوک مصورف آب تعوداد زیوادي از
دشکهاي استان با محدوده ممنوعا تبدیل شدهاند کوا وسوعک ایون
دشکهاي ممنوعا در حال افزایش اسک و چنانوا روند مصرف منوابع
آب هاي زیرزمینی همینگونا اداموا پیودا کنود ،بوا طوور حوتم شواهد
فرونشسک در دشک هاي استان خواهیم بوود ( .)26فرونشسوک زموین
پدیدهاي اسک کا علک آن تداوم کشک محصوالت آببور و برداشوک
بیرویا آبهاي زیرزمینی میباشد .در سالهاي اخیر پدیده فرونشسک
زمووین در ارتبوواط بووا افووک سووطح آبهوواي زیرزمینووی در بسوویاري از
دشک هاي کشور از جملا دشک سیرجان و زرند استان کرموان ،دشوک
اردکان استان یزد ،دشک کبودرآهنگ استان همدان و دشوک شوهریار
استان تهران گزارش شوده اسوک ( .)19لوذا پیشوگیري از وقووع ایون
بحران در استان کرمانشاه نیز قطعا نیازمند چارهاندیشی اسوک .اموروزه
محققین و پژوهشگران بسیاري بر بازنگري در رویکردهواي مودیریتی
منابع آب تاکید دارند و رویکرد پیشنهادي ایشان ،رویکرد مدیریتی آب
مجازي اسک ( .)1بنا با تعریو آلون ،آب مجوازي ،آب مصورفی یوک
محصول طی فرآیند تولید اسک تا با مرحلا تکامول برسود و مقودار آن
برابر جموع کول آب مصورفی زنجیوره تولیود از آغواز توا پایوان تولیود
محصوالت زراعی یوا صونعتی مویباشود ( .)27پوژوهش و مطالعوا در
خصوص وضعیک آب مجازي میتواند در تعیین الگوي کشک پایودار و
حفاظک از منابع ارزشمند آبی بسیار اثربخش باشد .قرار داشتن اسوتان
کرمانشوواه در محوودوده آب و هوووایی نیموواخشووک کشووور و وقوووع
خشکسالیهاي متعدد در استان طی سالهاي اخیر با خشکسالیهواي
متعدد ،اهمیک پرداختن با مسالا آب مجازي را صدچندان نموده اسک.
لذا انجام این مطالعا با پهنابندي شهرستانهاي استان بر اساس مقودار
و ارزش آب مجازي محصوالت عمده زراعی میتواند در تعیین الگوي
کشک پایدار و همونوین مودیریک منوابع آبوی موؤثر بووده و از وقووع
بحرانهاي زیسک محیطی در استان پیشگیري نماید.
مطالعات متعددي در خصوص آب مجازي در دنیا و کشوور انجوام
گرفتا اسک .آلن از مفهوم آب مجازي با عنوان یک راه حل راهبردي
براي کشورهاي خاورمیانا و شمال آفریقا اسوتفاده نمووده اسوک (.)27
مطابق نتایج مطالعات حدود  15درصد آب مورد مصرف در جهوان بوا
شکل آب مجازي صادر می شود .از کل مقدار آب مجوازي مورتبب بوا
تجارت جهانی67 ،درصد مورتبب بوا محصووالت زراعوی و  23درصود
مرتبب با محصوالت دامی بوده و فقب 10درصد مرتبب با محصووالت
صنعتی اسک ( .)7امیدي و همایی ( )22با بررسی جریان آب مجوازي
محصول گندم در استان فارس و مقایسا آن با کلکشور در یوک دوره
دهسالا عنوان نمودند علیرغم اینکا اسوتان فوارس طوی سوال هواي

مطالعا ،بیشترین تولید گندم آبی را با خود اختصاص داده اما مصورف
آب باالیی هم داشتا اسک .لذا تغییر کاربري اراضی از دیم با آبوی در
راستاي افزایش تولید در این استان ،بدون توجا با اقلیم منطقا ،سبب
افزایش آب مجازي و هزیناها گردیده اسک و اداموا چنوین وضوعیتی
توجیا علمی ،اقتصادي و زیسک محیطی ندارد .درمطالعا بذر افشان و
گرگانی نژاد ( )8نتایج بررسی تغییرات زمانی و مکوانی آب مجوازي و
ردپاي آب در محصول گوجا فرنگی تحک تاثیر تغییرات اقلیموی طوی
 15سال ( )1381-1395در استان هرمزگوان ،نشوان داد متوسوب آب
مجازي در تولید گوجافرنگی استان  0/93متر مکعب در کیلوگرم بوده
کا بیشترین و کمترین مقدار آن مربوط با شهرستان جاسک و بستک
اسک .زارع ابیانا و همکاران ( )31نیز در پژوهشی با بررسی حجوم آب
مجووازي شووش محصووول مهووم زراعووی اسووتان هموودان ،محصوووالت
کممصرف و پرمصرف را شناسایی نمودند .همونین با مطالعوا مقوادیر
آب مجازي استان همدان ،اعالم نمودند کا با سیاسوکهواي مناسوب
میتوان از صادرات حجوم زیوادي از منوابع آب بوا صوورت مجوازي،
جلوگیري نمود .همونین مطابق نتایج پژوهش میرچوولی و همکواران
( )20با توجا با میزان آب مجازي در محصوالتی نظیر نخودفرنگی و
برنج با نظر میرسد با کاهش سوطح زیورکشوک ایون محصووالت و
جایگزینی محصوالتی با هزینا فرصک باالتر میتوان سوود حاصول از
واردات و صادرات آب مجازي را بیشینا نموود .در بررسوی میوزان آب
مجازي گندم آبی و دیم در شهرستانهاي استان فارس توسب رجحانی
شیرازي ( )23مشخص گردید ،میزان آب مجازي کشک گنودم آبوی و
دیم در استان فارس طی سالهاي مختل  ،بسیار بواالتر از اسوتاندارد
جهانی اسک .لذا مطابق برآورد میوزان و ارزش آب مجوازي مویتووان
نسبک با پهنا بندي الگوي کشک اقدام نموود .از طرفوی بوا توجوا بوا
اینکا آب مجازي از دو بخش عمده آب سبز و آب آبی تشوکیل شوده
اسک ،لذا تفکیک آن اطالعات ارزشومندي را در اختیوار برنامواریوزان
بخش کشاورزي قرار میدهد .مطابق تعری  ،آب آبی 1شامل آبهاي
سطحی و زیرزمینی موجود در منطقا بوده و تنهوا منبوع آب اسوک کوا
میتواند در صنعک نیز مورد استفاده قرار گیرد .این در حالی اسوک کوا
2

آب سبز شامل رطوبک خاك بوده کا قابول اسوتفاده مسوتقیم بوراي
انسان و جانوران نمی باشد ،اما توسب گیاهان با راحتی استفاده میشود
و منبع مناسب و جایگزین براي آب آبی اسک .خصوصا با توجا با کوم
آبی هاي اخیور ،منوابع آب سوبز جوایگزین مناسوبی بوراي کشواورزي
محسوب می شود .باعبارتی در راستاي کشاورزي پایودار بایود بیشوتر
برکشاورزي دیم و استفاده از آب سبز ،تمرکز شود ،با این ترتیوب ،آب
آبی بیشتري ،حفظ شده و براي مصارف آشامیدنی بکار برده مویشوود
1- Blue water
2- Green water
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( .)2چاپاگین و هوکسترا ( )9با این نتیجا رسیدند کا بوراي محاسوبا
مقدار آب مجازي محصوالت کشاورزي ،صنعتی و  ...مصارف مستقیم
و غیرمستقیم از منابع آب اعم از باران ،آب سطحی یا آب زیرزمینی در
محاسبات مورد توجا قرار گیرد ( .)14ونهام ( )28نیز در مطالعوا خوود
در خصوص ارزیابی وضعیک تعادل آب مجازي محصوالت کشواورزي
در حوضا رودخاناهاي اتحادیا اروپا بر تحلیل تفکیکی آب آبوی و آب
سبز تاکید نموده اسک .همونین مطابق نتیجا مطالعا آلدیا و همکاران
( )3بیشترین سهم آب مجازي گندم ،ذرت و سویا مربوط بوا آب سوبز
اسک کا با روش دیم کشک شده و از ایاالت متحده ،کانادا ،استرالیا و
آرژانتین صادر میشوند ( .)27مطابق نتایج مطالعا یانگ و ژنودر ()29
در برخی کشورها تقریباً تمامی آب مجوازي محصووالت صوادراتی ،از
منابع آب سبز ،تأمین شده اسک .بر اساس مطالعوات فوادر و همکواران
( )13در میان  10کشور جهان ،ایران و پاکستان ،پرمصرفترین کشورها
از نظر آب آبی بوده و در مقابول ،کشوورهاي ایواالت متحوده آمریکوا و
هندوستان در بخش آب سبز ،پرمصرف میباشند کوا نشوانگر اسوتفاده
بهتر این کشورها از مزارع دیم و حفظ منابع آب می باشود ( .)14طبوق
نتایج مطالعات هوکسوترا و مکنوون ( )17ایوران ،صوادرات آب آبوی و
واردات آب سبز دارد و این بدان معناسک کا منابع آب ارزشومند خوود را
صادر میکند و منوابع کوم ارزشتور آب سوبز را از سوایر کشوورها ،وارد
میکنود ( .)11ژانوگ و همکواران ( )31نیوز طوی یوک دوره  9سوالا
( )2002 -2010با برآورد میزان آب مجازي سبز و آبی پنج محصوول
اصلی در استان گانسو کشور چین پرداختند .در این مطالعا بور اسواس
میزان و ارزش آب مجازي با اولویکبندي مکانی کشوک محصووالت
غالب منطقا در سا کالس خوب ،متوسوب و ضوعی  ،اقودام گردیوده
اسوک .همونووین بور اسوواس مطالعوا علیقلووی نیوا و همکوواران ( )4در
خصوص تخمین و ارزیابی ردپاي آب آبی و سوبز محصووالت عموده
مورد کشک در حوضا آبریز دریاچا ارومیا ،دو محصول ذرت علوفااي
و چغندرقند ،باالترین نسبک آب آبی با سبز را داشتااند .نتایج پژوهش
ساالري و همکاران ( )24با موضوع بررسی آب مجازي گندم در استان
سیستان و بلوچستان ،همونین مطالعا آب مجازي اسوتان هرمزگوان،
توسب بابازاده و سرائی تبریزي ( )6موید این مسئلا اسک کا آب سبز،
سهم ناچیزي در فرایند تولید محصوالت در کشور دارد .لذا الزم اسوک
با اتخاذ یک رویکرد جدید الگوي کشک بوا سومک اسوتفاده بیشوتر از
منابع آب سبز هدایک شود .روشهواي مختلفوی جهوک محاسوبا آب
مجازي سبز و آبی وجود دارد کا هرکدام از روشهاي مزبور با شورط
در اختیار داشتن دادههاي موورد نیواز ،قابول اسوتفاده موی باشوند .بوا
طور کلی بررسی متون داخل و خارج از کشوور نشوان موی دهنود کوا
تحلیل وضعیک آب مجازي با عنوان یک راهکار نوین مورد توجا قرار
گرفتا اسک در برخی مطالعات مقدار آب مجازي فارغ از ارزش ریوالی
آن مووورد توجووا قوورار گرفتووا اسووک و یووا اینکووا صوورفا آب مجووازي
محصوالت آبی تحلیل گردیده اسک .در این مطالعا ضمن برآورد سهم
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آب مجازي سبز و آبی ،مقدار و ارزش آب مجازي محصووالت عموده
استان کرمانشاه شوامل محصووالت دیوم و آبوی ،موالك پهنوابنودي
شهرسوتانهاي اسووتان قوورار گرفووک .لووذا نتووایج ایوون مطالعووا ،تحلیوول
کامل تري در خصوص وضعیک آب مجازي استان کرمانشاه در اختیوار
برناماریزان قرار خواهد داد.

مواد و روشها
در این مطالعا روش کمی از نووع پوژوهشهواي اسونادي اسوک.
روش پژوهش اسنادي شامل دامنا گستردهاي از فعالیکهایی اسک کا
تحلیل منابع و مدارك را با سازماندهی بیشتر ،تسوهیل مویکنود .ایون
روش ،جهک تحلیل مدارك تاریخی و متون سازمانی نظیر گزارشهوا،
صورت جلسات ،تفاهم ناماها و  ...همونوین متوون دیجیتوالی شوامل
بانکهاي اطالعاتی ،صفحات وب ،ایمیلها و غیوره بوا کوار مویرود
( .)16دادههاي تحقیق از نووع دادههواي دسوتا دوم بووده و از منوابع
مختلو شووامل سووایک اطالعووات فووائو ،بانووک آمووار سووازمان جهوواد
کشاورزي ،سازمان هواشناسی استان ،مرکز تحقیقات کشاورزي استان،
مدیریک آب و خاك و مدیریک زراعک سازمان جهاد کشاورزي استان،
نشریا "قیموک فوروش محصووالت و هزینوا خودمات کشواورزي در
مناطق روستایی کشور"جمع آوري گردید .همونوین از نورمافزارهواي
مختل شامل نرمافزارهواي  AGWAT ،CROPWATو EXCEL
و فرمولهاي مرتبب استفاده شد.
در این مطالعا آب مجازي با تفکیک شهرستان براي محصوالت
زراعی عمده استان طی سال زراعی  93-94بوا اسوتفاده از رابطوا ()1
برآورد گردید.
VWC = (Ir + Pe)/ Y
()1
در این رابطا  VWCمعادل میزان آب مجوازي (متور مکعوب بور
کیلوگرم محصول) Ir ،نیاز ناخالص آبیاري (متر مکعوب در هکتوار)Y ،
عملکرد محصول (کیلوگرم بر هکتار) و  Peبارش مؤثر (متر مکعوب در
هکتار) می باشد .نیاز ناخالص آبیاري از طریوق محاسوبا نسوبک نیواز
خالص آبیاري با راندمان آبیاري از طریق رابطا ( )2برآورد شد.
Ir = Irn / Efficiency
()2
نیاز خالص آبیاري با عنوان مولفا اصلی موردنیاز در محاسوبا آب
مجازي مطابق رابطا ( )3و از طریوق کسور میوزان بارنودگی موؤثر از
تبخیر و تعرق گیاهی (نیاز آبی گیاه) محاسبا گردید.
)Irn = (Etc - Pe
()3
 :Irnمعادل نیاز خالص آبیاري و  :ETcمعوادل نیواز آبوی گیواه یوا
تبخیر و تعرق گیاه (متر مکعب بر هکتار) میباشد.
نیاز آبی گیاه بر اساس مقادیر ماهیانا تبخیور و تعورق پتانسویل و
ضریب گیاهی در مراحل رشود محصووالت بوا اسوتفاده از رابطوا ()4
برآورد گردید.
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()4

ETc = Kc × ETo

 EToمعادل تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (متور مکعوب بور
هکتار) و  :Kcمعادل ضریب گیاهی میباشد.
در این مطالعا با منظور برآورد تبخیور و تعورقق گیواه از نورمافوزار
کراپوات و روش پنمن مانتیث استفاده گردید .روش پنمن -مانتیث از
معتبرترین روشها براي تخموین تبخیور و تعورق پتانسویل محسووب
میگردد ( .)5فائو در نشریا  ،56روش پنمن مانتیث را با عنوان روش
استاندارد برآورد تبخیر و تعورقق گیواه مرجوع معرفوی نموود .دادههواي
الزامی نرمافزار کراپوات شامل دادههاي هواشناسی ،دادههاي زراعوی
و دادههاي مربوط با خصوصیات خاك ،جمعآوري و پوردازش شود .در
خروجی نرم افزار کراپوات ،میزان تبخیر و تعرق ،بوارش موؤثر موورد
نیاز براي هر محصول در هر شهرستان تعیین گردید .نهایتا با اسوتفاده
از رابطا ( )1میزان آب مجازي هر محصول در شهرستانها محاسبا و
در اداما میزان آب مجازي سبز و آبی برآورد گردید.
برآورد میزان آب مجازی سبز و آبی

آب مجازي مطابق مطالعوات ژانوگ و همکواران ( )31شوامل آب
مجازي سوبز و آب مجوازي آبوی اسوک .آب مجوازي آبوی از طریوق
محاسبا نسبک نیاز آبیاري با عملکرد محصول و آب مجازي سوبز بوا
محاسبا نسوبک میوزان بوارش مووثر بوا عملکورد محصوول مطوابق
رابطاهاي ( )5و ( )6برآورد شد.
VWCgreen= Pe/ Y
()5
VWCblue= Ir / Y
()6
در نهایک مقودار کول آب مجوازي و هومچنوین مقوادیر و سوهم
آب مجازي سبز و آبی با تفکیک محصول در شهرسوتانهواي اسوتان
برآورد گردید.
محاسبه ارزش آب مجازی ))UWV

با توجا با اینکوا صورفا بور اسواس مقودار آب مجوازي مصورفی
نمیتوان در مورد محصول بهینا قضاوت کرد ،لذا با محاسبا ارزش و
یا سوددهی واحد آب مجازي براي هر محصول اقدام گردید .بوا ایون
ترتیب محصولی کا با ازاي مصورف یوک واحود آب مجوازي ،ارزش
ریالی بیشتري را ایجاد نماید با عنوان محصول بهینا ،انتخاب میشود
( .)19ارزش آب مجازي توسب رابطا ( )7و از تقسیم قیمک محصوول
(ریال بر کیلوگرم) با میزان آب مجازي صورفشوده بوراي تولیود آن
محصول محاسبا شد (.)31
( )7مقدار آب مجازي  /قیمک محصول = ارزش واحد آب مجازي
در مرحلا بعد محصوالت بور اسواس مقودار و ارزش آب مجوازي
مطابق جدول  1در سا سطح طبقابندي شدند .محصوالت سوطح ()1
با مقدار آب مجازي کمتر از یک مترمکعب در کیلوگرم از محصووالت

کم مصرف محسوب میشووند .محصووالت سوطح ( )2بوا مقودار آب
مجازي بین یک تا سوا مترمکعوب در کیلووگرم جوزص محصووالت بوا
مصرف متوسب و محصوالت سطح ( )3با مقدار آب مجوازي بیشوتر از
سا مترمکعب در کیلوگرم باشد در گوروه محصووالت پرمصورف قورار
گرفتند (.)15
جدول  -1طبقهبندی محصوالت بر اساس سطوح مقدار آب مجازی
Table 1- Classification of products based on levels of
virtual water content
مقدار آب مجازی (متر مکعب/کیلوگرم)
)VW (m3/kg
VW< 1
1 >VW < 3
VW > 3

سطح
Level
1
2
3

همونین با منظور سطح بندي ارزش آب مجازي ابتدا میوانگین و
انحراف معیار مقادیر ارزش آب مجوازي هور محصوول محاسوبا شود
سپس با استفاده از روش فاصلا انحراف از میانگین مطابق رابطاهواي
( )8و ( )9مقادیر حداکثر و حداقل ارزش آب مجوازي تعیوین و نهایتوا
دادهها مطابق جدول  2در سا سطح شامل سوطح ( )1بوا ارزش بواال،
سطح ( )2با ارزش متوسب و سوطح ( )3بوا ارزش پوایین طبقوابنودي
شدند.
X1:Mean+1/2Sd
()8
X2:Mean-1/2Sd
()9
جدول  -2طبقهبندی محصوالت بر اساس سطوح ارزش آب مجازی
Table 2- Classification of products based on levels of
virtual water value

ارزش آب مجازی

سطح

(UVW)m3/Rial

Level

UVW > X1
X1 >UVW < X2
UVW < X2

1
2
3

در نهایک با منظور اولویوکبنودي مکوانی کشوک محصووالت از
ترکیب شاخصهاي  VWو  UWVاستفاده شد ( .)31بر ایون اسواس
مطابق جدول  3در ستون اول مقدار آب مجازي (شواخص  )VWو در
ستون دوم ارزش آب مجازي (شاخص )UWVاولویک قورار گرفوک و
مناطق بر اساس اولویک ها در کالسهاي  Aتا  Iپهنابنودي گردیود.
کالس  Aایدهآلترین وضعیک و با مفهوم حداقل مقدار آب مجازي و
حداکثر ارزش آب مجوازي ،کوالس  Iنوامطلوبتورین وضوعیک و بوا
مفهوووم حووداکثر مقوودار آب مجووازي و حووداقل ارزش آب مجووازي و
همونین کالس  Dبا مفهوم متوسب مقدار و ارزش آب مجازي اسک.
سایر کالسها نیز بر اساس اولویک ستونها تعیین میگردد .بوا طوور
مثال کوالس  Bدرسوتون بوا اولویوک  VWداراي مقودار حوداقل آب
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مجازي ( (VW1و مقدار متوسب ارزش آب مجازي ( (UVW2اسوک.
کالس مزبور در جودول بوا اولویوک  UWVداراي حوداکثر ارزش آب

مجووازي
میباشد.

) (UVW1و مقوودار متوسووب مقوودار آب مجووازي )(VW2

جدول  -3اولویتبندی مکانی کشت محصوالت بر اساس ترکیب شاخصهای  VWو UWV
Table 3- Spatial Prioritization of Cultivation of Products Based on the Combination of VW and UWV

اولویتبندی با ارجحیت ارزش آب مجازی

اولویتبندی با ارجحیت مقدار آب مجازی

Prioritize with virtual water value
preference

Prioritize with virtual water
preference

Class

UVW1 - VW1

VW1 - UVW1

A

کالس

UVW1- VW2

VW1 - UVW2

B

UVW2 - VW1

VW2 - UVW1

C

UVW2- VW2

VW2 - UVW2

D

UVW1 – VW3

VW1 – UVW3

E

UVW2 – VW3

VW 2– UVW3

F

UVW3 - VW1

VW3 - UVW1

G

UVW3 – VW2

VW 3- UVW2

H

UVW3 – VW3

VW3 – UVW3

I

نتایج و بحث
در بخش اول ،مقادیر آب مجازي محصوالت همونین سهم هور
یک از اجزاي آب مجازي در تامین نیاز آبی هر محصول با تفکیوک
شهرستانها ارائا شده اسوک .مطوابق جودول  4میوزان آب مجوازي
محصول گندم آبی در شهرستانهاي استان بین  1.96توا  3.68متور
مکعب بر کیلوگرم قرار دارد .بیشترین سهم آب مجازي آبی در تولیود

این محصول مربوط بوا شهرسوتان هرسوین و کمتورین درصود آب
مجازي در شهرستان جوانرود می باشد .با عبارتی شهرستان جووانرود
بیشترین درصد سهم آب سبز معوادل  38.4درصود را در تولیود ایون
محصول با خود اختصاص داده اسک.

جدول  -4آب مجازی گندم آبی در استان کرمانشاه (متر مکعب بر کیلوگرم)
3

)Table 4- Virtual water of wheat in Kermanshah province (m /kg
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
Kermanshah

واحد

2.19

1.96

2.50

3.23

1.99

2.14

3.15

2.63

3.68

3.62

3.05

3.50

(مترمکعب
بر
کیلوگرم)
m3/kg

82.1

82.1

79.9

71.3

69.7

61.6

85.8

79.9

89.6

88.6

81.9

88.6

%

17.9

17.9

20.1

28.7

30.3

38.4

14.2

20.1

10.4

11.4

18.1

11.4

%

مطابق جدول  5میزان آب مجازي محصول چغندرقند بهاره بوین
0.437تا  0.624متر مکعب بر کیلوگرم در بین شهرستانهواي اسوتان
می باشد .بررسی درصد آب مجوازي سوبز و آبوی در تولیود چغندرقنود
مطابق شکل  2نشان داد کا سهم آب مجازي آبی ایون محصوول در
اغلب شهرستانهاي استان حدود  100درصد میباشد .با عبارت دیگر
این محصول تقریبا تمام نیاز آبی خود را از منوابع آبهواي سوطحی و
زیرزمینی تامین میکند.

آب مجازي
Virtual water
سهم آب مجازي آبی
Share of blue
virtual water
سهم آب مجازي سبز
Share of
green virtual
water

مطابق جدول  6میزان آب مجازي محصول جوآبی بوین  1.19توا
 3.02متر مکعب بر کیلوگرم در بین شهرسوتانهواي اسوتان محاسوبا
گردید .همونین بررسوی درصود آب مجوازي سوبز و آبوی نشوان داد
کمترین سهم آب مجازي آبی ایون محصوول مربووط بوا شهرسوتان
قصرشیرین و بیشترین سهم آب مجوازي آبوی در شهرسوتان صوحنا
میباشد.
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جدول  -5آب مجازی چغندرقند بهاره در استان کرمانشاه (متر مکعب بر کیلوگرم)
)Table 5- Virtual water of spring sugarbeet in Kermanshah province (m3/kg
روانسر
Ravansar

کنگاور
Kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamababd

کرمانشاه
Kermanshah

واحد

0.444

0.437

0.605

0.624

0.554

0.59

(متر مکعب بر کیلوگرم)

m3/kg

آب مجازی
Virtual water
سهم آب مجازی آبی

98.3

98.4

99.1

98.5

98.6

98.7

%

Share of blue virtual
water

جدول  -6آب مجازی جو آبی در استان کرمانشاه (متر مکعب بر کیلوگرم)
3

)Table 6- Virtual water of Barley in Kermanshah Province (m /kg
اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
Kermanshah

2.78

%

%

سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kanghavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

1.49

1.19

1.36

1.79

2.02

3.02

2.26

2.53

2.62

2.86

60.0

58.3

46.2

61.1

50.0

80.6

73.9

84.0

84.6

78.6

82.1

39.3

40.8

58.5

38.3

51.0

16.8

24.3

17.2

16.2

23.6

17.1

واحد

شهرستان

(متر مکعب
بر کیلوگرم)
m3/kg

آب مجازی
Virtual water

سهم آب مجازی
آبی
Share of blue
virtual water

سهم آب مجازی
سبز

مطابق جدول  7میزان آب مجازي محصول ذرتدانااي بوین 1.6
تا  2.8متر مکعب در کیلوگرم در بین شهرستانهاي استان قورار دارد.

Share of green
virtual water

همونین سهم آب مجازي آبی این محصول در اغلب شهرستانهواي
استان تقریبا حدود  100درصد میباشد.

جدول  -7آب مجازی ذرت دانهای در استان کرمانشاه (متر مکعب بر کیلوگرم)
3

)Table 7- Virtual water of Maize in Kermanshah Province (m /kg
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

کنگاور
Kanghavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

واحد

(متر
مکعب بر
کیلوگرم)
m3/kg

1.6

2.2

2

2.8

2.1

2.5

1.9

2.3

2.4

2.5

2.6

95.2

98.2

97.5

99.5

99.4

99

99.3

99.8

99.6

99.3

99.5

%

4.8

1.8

2.5

0.5

0.6

1

0.7

0.2

0.4

0.7

0.5

%

آب مجازی
Virtual water

سهم آب مجازی
آبی
Share of blue
virtual water

سهم آب مجازی
سبز
Share of green
virtual water
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جدول  -8آب مجازی گوجهفرنگی در استان کرمانشاه (متر مکعب بر کیلوگرم)
3

)Table 8- Virtual water of tomato in Kermanshah Province (m /kg
اسالم آباد
Eslamabad

سرپل ذهاب
Sarpolza
hab

گیالنغرب
Gilanghar
b

قصر شیرین
Ghasrshiri
n

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kanghavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

0.095

0.093

0.133

0.372

0.293

0.385

0.323

0.354

0.361

0.373

0.344

84.6

86.2

90.2

99.3

98.9

98.7

99.1

98.8

99.6

99.2

99.0

99.2

15.4

13.8

9.8

0.7

1.1

1.3

0.9

1.2

0.4

0.8

1.0

0.8

کرمانشاه
kermanshah

واحد

شهرستان

0.363

(متر مکعب بر
کیلوگرم)
m3/kg

آب مجازی
Virtual water

%

%

سهم آب مجازی
آبی
Share of blue
virtual water

سهم آب مجازی

در جدول  8میزان آب مجازي محصول گوجافرنگی مورد مطالعا
قرار گرفتا اسک کا بین  0.093تا  0.385متر مکعب بور کیلووگرم در
بین شهرسوتانهواي اسوتان قورار دارد .سوهم آب مجوازي آبوی ایون
محصوول در اغلووب شهرسوتانهووا حودود  100درصوود مویباشوود کووا
نشاندهنده اتکاي کامل تولید این محصوول بوا آبهواي سوطحی و
زیرزمینی اسک.
در جداول  9مقدار آب مجازي محصوالت گندم ،جو و نخود دیوم
با تفکیک شهرستانها آورده شده اسک .مقدار آب مجوازي محصوول
گندم دیم بین  1.4تا  4متر مکعب بر کیلوگرم اسک کا حداقل مقودار
آب مجازي معادل در شهرستان گیالنغرب و بیشترین مقدار مربوط با
شهرستان اسالمآباد میباشد .مقدار آب مجازي محصول جو دیم بوین
 1.9تا  4.35متر مکعب بر کیلوگرم اسک کا حداقل و حوداکثر مقودار
آب مجازي با ترتیب مربوط با شهرسوتان هواي گیالنغورب و ثوال
می باشد .مقدار آب مجازي محصول نخود دیم بوین  0.8توا  4.3متور

سبز
Share of green
virtual water

مکعب بر کیلوگرم اسک کا حداقل مقدار آن مربوط با شهرستان سنقر
و حداکثر مقدار آب مجازي در شهرستانهاي جوانرود میباشد.
در بخش دوم نتایج با پهنابندي مناطق استان بر اساس مقودار و
ارزش آب مجازي پرداختا شده اسک.
محصول گندم آبی :مطابق جدول  10حودود 60درصود از سوطو
زیرکشک گندم آبی در شهرستانهاي کرمانشاه ،صحنا ،هرسین ،سنقر
قرار دارند کا بر اساس نتایج پهنابندي در جودول  11ایون منواطق از
نظر مقدار و ارزش آب مجازي در نامطلوبترین وضعیک و در کوالس
 Iقرار دارنود .لوذا پیشونهاد موی گوردد منوابع ارزشومند آب بوا تولیود
محصوالتی بوا بهوره وري بواالتر اختصواص یابنود ،اموا بوا توجوا بوا
استراتژیک بودن محصول گندم و اهمیک آن در تامین امنیک غوذایی
پیشنهاد می گردد در جهک بهبود وضعیک آب مجوازي ایون محصوول
تمهیدات مناسبی اتخاذ گردد کا مهمتورین اقودام در ایون خصووص،
افزایش عملکرد محصول میباشد.

جدول  -9آب مجازی گندم ،جو و نخود دیم در شهرستانهای استان کرمانشاه (متر مکعب بر کیلوگرم)
3

)Table 9- Virtual Water of rainfed Wheat, Barley and Chickpea in Kermanshah province (m /kg
روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kanghavar

هرسین
Harsin

صحنه
Shahne

اسالم آباد
Eshamabad

کرمانشاه
kermanshah

سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

3.2

3.2

2.8

2

2.2

4

2.2

1.7

1.4

2.3

3.7

3

3.40

2.90

2.10

2.10

4.00

2.30

2.30

1.90

3.40

4.35

3.28

3.89

0.8

1.5

1.8

2.7

2.1

1.9

3.1

2.4

2.5

3.4

2.5

4.3

واحد

محصول

(متر مکعب بر
کیلوگرم)
m3/kg
(متر مکعب بر
کیلوگرم)
m3/kg
(متر مکعب بر
کیلوگرم)
m3/kg

گندم دیم
Rainfed
Wheat
جو دیم
Rainfed
Barley
نخود دیم
Rainfed
Chickpea
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جدول  -10درصد سطح زیر کشت محصوالت در شهرستانهای استان کرمانشاه
Table 10- Cultivated area of products in Kermanshah province
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

روانسر

ثالث
Salas

جوانرود
Javanrood

Ravansar

کنگاور
Kanghavar

سنقر
Songhor

صحنه
Sahne

هرسین
Harsin

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

واحد

محصول

11.7

5.8

1.5

1.5

6.2

0.3

6.5

6.3

6.3

8.3

6.3

39

درصد

گندم آبی
Wheat

15.5

14.2

0.4

0.8

12.5

0.1

0

5.5

5.1

1.4

0.5

46.6

درصد

ذرت دانااي
Maize

2.6

0.8

0.2

0.1

29.4

1.2

0.3

1.6

1.3

3.2

1.6

55.4

درصد

19.3

13.2

20.1

34.2

21.3

درصد

0.7

0.4

0.9

0

1.4

0.04

29.1

10.1

7.2

21.7

3.6

24.6

درصد

3.9

5.0

3.2

5.1

6.0

2.5

16.6

2.9

1.7

3.2

13.0

26.4

درصد

1.2

2.4

0.1

1.5

3.7

1.1

8.7

6.5

3.5

4.5

12.3

44.9

درصد

0.7

5.0

0.1

2.3

8.1

2.7

14.6

2.3

5.0

2.3

11.9

33.1

درصد

0.3

گوجا فرنگی
tomato
چغندرقند
Sugarbeet
جو آبی
Barley
گندم دیم
Rainfed Wheat
جو دیم
Rainfed Barley
نخود دیم
Rainfed Chickpea

جدول  -11پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول گندم آبی
Table 11- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of wheat
سرپل

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

F

F

D

I

C

C

I

D

I

I

D

I

H

H

D

I

B

B

I

D

I

I

D

I

ذهاب
Sarpolzahab

VW
مقدار آب
مجازی
UVW
ارزش آب
مجازی

لذا اگرچا گندم آبوی اسوتان در سوال  93-94بوا عملکورد 4220
کیلوگرم در هکتار د اراي رتبوا سووم کشووري بووده اموا همونوان بوا
عملکرد برتر گندم آبی کشور در سال مزبور کا معادل  5462کیلوگرم
در هکتار فاصلا دارد ( ،)15لذا انجام اقدامات بازراعی و بوانوژادي در
راستاي بهبود عملکورد محصوول الزاموی اسوک .همونوین بوا اتخواذ
راهکارهایی هموون افزایش قیموک محصوول ،بهبوود سیاسوکهواي
حمایتی و آموزشی می توان نسوبک بوا افوزایش ارزش آب مجوازي و
همونین کاهش مقدار آقب مجازي اقدام و جایگاه این محصوول را در
پهنابندي بهبود داد.
محصول ذرت دانااي :مطابق نتایج تحقیق حدود  80درصود ذرت
دانا اي استان در مناطقی تولید میشود کا مطابق جودول  12از نظور
میزان و ارزش آب مجازي در موقعیک نامطلوب و یا متوسب قرار دارد.
لذا علیرغم اینکا استان کرمانشواه بوا  10درصود از کول تولیود ذرت
دانا اي داراي رتبا سوم کشوري میباشد ( ،)15اما توسعا کشوک ایون
محصول از لحاظ میزان و ارزش آب مجازي با صورفا نیسوک ضومن
اینکا بدلیل وابستگی باالي این محصول با منابع آب آبوی (بیشوتر از

 88درصد) ذرت دانا اي محصول مناسوبی در شورایب اقلیموی فعلوی
استان نمیباشد .لذا توصیا میشود این محصول با سوایر محصووالت
با گونااي جایگزین گوردد کوا ضومن صورفاجوویی در مصورف آب،
وضعیک اقتصادي و معیشک کشاورزان را بهبود ببخشد.
مطابق نتایج تحقیق معادل  86درصد سطح زیر کشوک محصوول
جو آبی در شهرستانهایی قرار دارد کا مطابق جدول  13وضوعیک آب
مجازي مناسبی ندارند .خصوصا در شهرستان سنقر ،محصول جو آبوی
با  29درصد سطح زیر کشوک از نظور مقودار و ارزش آب مجوازي در
بدترین وضعیک قرار دارد .لذا پیشنهاد میشود با توجا با سطح بواالي
زیر کشک جو آبی در استان نسبک با ارتقواص عملکورد محصوول اقودام
نمود .جوآبی اسوتان در سوال  93-94بوا عملکورد  3921کیلووگرم در
هکتار رتبا چهارم کشوري را دارد ( )15کا میتوان با اجراي اقودامات
بازراعی عملکرد این محصول را ارتقا داد .همونین میتوان با افزایش
قیمک محصول و توسعا کشک محصول در مناطق مناسب در راستاي
بهره گیري هر چا بیشتر از منابع آب سبز ،نسوبک بوا بهبوود وضوعیک
محصول از لحاظ مقدار و ارزش آب مجازي اقدام نمود.

پهنهبندي شهرستانهاي استان كرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازي محصوالت عمده زراعی
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جدول  -12پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول ذرت دانهای
Table 12- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of Maize
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Ghilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

کنگاور
Kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

B

D

B

F

D

F

B

D

D

F

F

VW
مقدارآب مجازی

C

D

C

H

D

H

C

D

D

H

H

UVW
ارزش آب مجازی

جدول  -13پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول جو آبی
Table 13- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of Barley
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Ghilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kangaar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

C

C

C

D

D

I

D

F

F

F

F

B

B

B

D

D

I

D

H

H

H

H

مقدار آب مجازی
VW
ارزش آب
مجازی
UVW

جدول  -14پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول گوجهفرنگی
Table 14- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of tomato
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

A

A

A

E

B

E

B

E

E

E

E

E

مجازی
VW
ارزش آب

A

A

A

G

C

G

C

G

G

G

G

G

مجازی
UVW

مقدار آب

محصول گوجا فرنگی :مطابق جدول  14در تمامی شهرسوتانهوا
این محصول داراي مقدار حداقل مقدار مصرف آب مجوازي اسوک .از
لحاظ ارزش آب مجوازي بوا اسوتثناي شهرسوتانهواي قصرشویرین،
گیالنغرب و سورپلذهواب کوا در شورایب ایودهآل قورار دارنود سوایر
شهرستانها داراي مقدار پایین و متوسب ارزش آب مجازي میباشوند.
وضعیک مطلوب محصول از لحاظ مقدار آب مجازي بواسطا عملکورد
باالي این محصول اسک .با این حال با دلیول وابسوتگی تقریبوا 100
درصدي این محصول با آب آبی و لزوم تامین بیشترین آب مورد نیواز
این محصوالت از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی منطقا و با توجوا
با شرایب وخیم آبی پیشنهاد میگردد ،محصوالت جایگزین در الگوي
کشک منطقا قرار گیرد.
محصول چغنودر قنود :مطوابق نتوایج ایون مطالعوا در جودول 15
محصول چغندرقند در شهرستانهواي زیور کشوک از نظور مقودار آب
مجووازي وضووعیک مطلوووب و از لحوواظ ارزش آب مجووازي در شوورایب
متوسطی قورار دارد .بوا ایونحوال محصوول چغندرقنود هماننود سوایر

محصوالت بهاره نیاز آبی باالیی دارد و با توجا با تامین حوداکثر نیواز
آبی خود از آبهاي سطحی و زیر زمینی ،محصول مناسبی در شورایب
اقلیمی استان نمی باشد .لذا توسوعا کشوک ایون محصوول منجور بوا
ناپایداري در وضعیک منابع آب استان خواهد شد .اموا بوا تغییور تواری
کشک محصول چغندرقند از بهار با پاییز در مناطق گرمسویر اسوتان و
افزایش سهم منابع آب سبز در تولید این محصول میتوان هدر رفوک
منابع ارزشمند آب را تا میزان قابلتوجهی کاهش داد .لذا با توجوا بوا
درآمدزایی محصول چغندرقند ،تبحر خاص کشاورزان استان در زمینوا
تولید این محصول و هم چنین با عنایک با انجوام اقوداماتی از جملوا
استفاده از بهترین بوذور و کنتورل بیمواريهوایی نظیور ریشواریشوی
(رایزومانیا) در استان طی سالهاي اخیر ،کشک پواییزه ایون محصوول
داراي مزیک تولید خواهد بود.
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جدول  -15پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول چغندرقند
Table 15- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of sugarbeet
روانسر
Ravansar

کنگاور
Kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

A

E

E

E

B

E

A

G

G

G

C

G

مقدار آب مجازی
VW
ارزش آب مجازی
UVW

جدول  -16پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول گندم دیم
Table 16- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of of rainfed Wheat
ثالث
Salas

سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Ghilangharb

قصر شیرین
Ghasrshirin

B

B

D

I

C

C

D

I

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kangavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

F

I

I

D

B

D

I

D

H

I

I

D

C

D

I

D

مقدار آب
مجازی
VW
ارزش آب

محصول گندم دیم :در خصوص تولید گنودم دیوم مطوابق نتوایج
مطالعا در جدول  16با استثناي شهرستانهاي هرسین ،گیالنغورب و
سرپل ذهاب ،سایر مناطق استان از لحاظ میوزان و ارزش آب مجوازي
گندم دیم در شرایب متوسطی قرار دارند .ضمن اینکا شهرسوتانهواي
اسالمآباد ،سنقر ،جووانرود و ثوال در کوالس  Iو در نوامطلوبتورین
وضعیک قرار دارد یکی از دالیل مهم این مسالا ،پایین بودن عملکورد
این محصول میباشد .متوسب عملکرد محصول در استان طوی سوال
 93-94معووادل  750کیلوووگرم در هکتووار موویباشوود .در صووورتی کووا
عملکرد گندم دیم در همان سال در کشور معوادل  1043کیلووگرم در
هکتار بوده اسوک ( )15لوذا اسوتان کرمانشواه از لحواظ عملکورد ایون
محصول ،جایگاه مناسبی ندارد .با عنایک با اینکوا  40درصود سوطح
زیرکشک محصوالت زراعی اسوتان بوا گنودم دیوم اختصواص دارد و
همونین با توجا با گرایش کشورها با تولیود و تجوارت محصووالت
دیم بواسطا وابستگی کامل با منابع آب سوبز پیشونهاد مویگوردد در
خصوص افزایش عملکورد و همونوین قیموک ایون محصوول تودابیر
مناسبی اتخاذ گردد.
محصول جودیوم :مطوابق جودول  17تولیود جوو دیوم باسوتثناي
شهرسووتانهوواي کرمانشوواه ،صووحنا ،هرسووین ،کنگوواور ،گیالنغوورب و

مجازی
UVW

سرپلذهاب در سایر مناطق استان در شرایب نامناسبی از لحاظ مقودار
و ارزش آب مجازي قرار دارد .با توجا با اینکا استان از لحاظ سوطح
زیوور کشووک ایوون محصووول ،رتبووا سوووم کشوووري را داراسووک ( )15و
همونین با واسطا وابستگی کامل این محصول با آب سبز ،ضرورت
دارد نسبک با ارتقا جایگاه این محصوول از لحواظ مقودار و ارزش آب
مجازي اقدام نمود .یکی از مهمترین راهکارها در این خصوص؛ ارتقوا
عملکرد محصول اسک .مطابق آمار سوال  93-94عملکورد محصوول
جو دیم در استان با عملکرد این محصول در استان قم با عنوان استان
برتر کا معادل  4151کیلوگرم در هکتار میباشد ،فاصولا زیوادي دارد
( .)15لذا لزوم اتخواذ راهکارهواي بوا زراعوی و بهبوود سیاسوکهواي
قیمکگذاري میتواند در افزایش میزان و ارزش آب مجازي محصوول
بسیار اثرگذار باشد.
محصول نخود دیم :مطابق جدول  18با استثناي شهرستانهواي
جوانرود و ثال کا براي تولید محصول نخود دیم بیشوترین مصورف
آب مجازي و حداقل ارزش آب مجازي را دارند .سایر شهرستانهوا از
لحواظ مقودار و ارزش آب مجوازي بوراي ایون محصوول در وضووعیک
متوسطی هستند.

جدول  -17پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول جودیم
Table 17- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of of rainfed Barley
قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kanghavar

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Ghilangharb

B

B

I

I

I

I

I

D

B

B

I

B

مجازی
VW
ارزش آب

C

C

I

I

I

I

I

D

C

C

I

C

مجازی
UVW

مقدار آب
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جدول  -18پهنهبندی شهرستانهای استان بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصول نخود دیم
Table 18- Zoning of cities based on the amount and value of virtual water product of of rainfed Chickpea
سرپل ذهاب
Sarpolzahab

گیالنغرب
Gilangarb

قصر شیرین
Ghasrshirin

ثالث
Salas

روانسر
Ravansar

جوانرود
Javanrood

سنقر
Songhor

کنگاور
Kanghavr

هرسین
Harsin

صحنه
Sahne

اسالم آباد
Eslamabad

کرمانشاه
kermanshah

H

D

D

I

D

I

A

C

D

D

D

D

F

D

D

I

D

I

A

B

D

D

D

D

مقدار آب مجازي

VW
ارزش آب مجازي

دلیل اصلی اینکا مناطق مختل استان وضعیک چندان مطلوبی از
نظر مقدار آب مجازي در تولید نخود دیم ندارند ناشی از عملکرد پایین
محصول میباشد .در سال زراعی  93-94عملکرد نخوود دیوم اسوتان
حدود  300کیلوگرم در هکتار بوده اسک در صورتیکا متوسب عملکرد
نخود کشور  402کیلوگرم در هکتار و عملکرد نخود استان کهکیلویوا
و بویر احمود بوا عنووان اسوتان اول در ایون خصووص معوادل 1656
کیلوگرم در هکتار بوده اسوک ( .)15لوذا بوا عنایوک بوا اینکوا اسوتان
کرمانشاه با  26درصد سطح زیر کشک محصول نخود ،رتبا اول سطح
زیرکشک در کشور را دارا اسوک ( )15و همونوین بوا توجوا بوا طعوم
بی نظیر نخود استان الزم اسک با اتخاذ تمهیدات الزم نظیر بانژادي و
بازراعی ،همونین بهبود قیمکگذاري مناسب ،توسعا کشوک مکوانیزه
نخود پاییزه و ترغیب بهورهبورداران در ایونخصووص ،زمینوا کواهش
مصوورف آب مجووازي و همونووین افووزایش ارزش آب مجووازي ایوون
محصول را فراهم آورد .ضمن اینکا این تدابیر منجر با افزایش مزیک
تولید محصول در استان و افزایش قدرت رقابکپذیري ایون محصوول
در مقابل وارادات نخود توسب رقباي خارجی خصوصوا کشوور روسویا
افزایش یابد.
با طور کلی نتایج این مطالعا نشان داد کا محصوالت چغندرقنود
و گوجافرنگی از لحاظ مقدار و ارزش آب مجازي شورایب مناسوبی در

UVW

اغلب مناطق استان دارند ،اما با توجا با اتکاي کامل این محصووالت
با منابع آب آبی توصیا میشود با اتخاذ راهکارهوایی همووون تغییور
زمان و مکوان کشوک ،بهورهوري از منوابع آب سوبز را در تولیود ایون
محصوالت با حداکثر رساند .همونین در خصوص محصوالت عموده
شامل گندم ،جو و نخود علیرغم این کا محصووالت مزبوور از لحواظ
مقدار و ارزش آب مجازي وضعیک مناسبی در پهنابنودي شهرسوتانها
ندارد ،اما بواسطا جایگاه این محصوالت در معیشوک پایودار ،حوذف و
جایگزینی آنهوا امکوانپوذیر نبووده و مالحظوات سیاسوی در راسوتاي
خودکفایی کشور میطلبد کا سیاسکگزاران بخش کشاورزي با انجوام
تمهیدات مناسب نسبک با برناماریزي درخصووص تولیود پایودار ایون
محصوالت اقودام نماینود .انجوام اموور بوا زراعوی ،بوا نوژادي ،تغییور
فصل کشک مطابق شرایب اقلیمی ،توسعا کشک در منواطق مناسوب و
همونین اعمال سیاسکهاي مناسب قیمکگذاري و حموایتی از جملوا
آموزش بهره برداران ،بهبود ساز و کار مناسوب بیموا و  ...خصوصوا در
مورد محصوالت گندم ،جو و نخود دیم کوا حودود  80درصود از کول
سطح زیر کشک زراعی استان را با خود اختصاص دادهاند و بوا دلیول
اتکووا بووا نووزوالت جوووي ،محصوووالت مناسووبی در تولیوود و صووادرات
محسوب میشوند بسیار اثربخش خواهد بود.
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Introduction: Kermanshah Province with one million hectares of arable land play an important role in food
security and economy of Kermanshah province. For example, Kermanshah province holds third in wheat yield
per hectare; second in chickpea production; third in maize production; third in sugar beet yield per hectare; and
seventh in tomato production. However, unsustainable behavior of farmers in one hand and overuse of water
consumption have depleted water reserves which in turn has developed “prohibited plains” in the region. For
example, several regions such as Mahidasht, Islamabad, and Kangavar are consider as forbidden areas and still
extending in size. In addition, with the continued overuse of water resources we will soon experience huge
sinkholes across the province. Therefore, there is a need to study the content and value of virtual water in order
to zone cultivated areas based on virtual water. This could be an effective way to maintain water resources and
prevent environmental crises.
Materials and Methods: This study used quantitative documentary research method. Using secondary data
source, we collected data from various sources such as FAO data bank, Agricultural Jihad Organization data
source, Meteorological organization, Agricultural Research Center, and Department of Soil and Water
Management. This documentary research sought to investigate the content and value of virtual water used in
irrigated and rainfed farming across wheat, barley, chickpea, maize, sugar beet, and tomatoes during 2014-2015
using CROPWAT, AGWAT, and EXCEL software. In addition, the share of green and blue virtual water was
estimated in the study. Finally, 12 provinces were zoned from classes A to Z based on virtual water content and
value of the products.
Results and Discussion: Results revealed that wheat with 1.96 to 3.68 m3/kg is the most consumable product
that about 60 percent of the cultivated areas of wheat are located in areas of the province that are inappropriate in
terms of content and value of virtual water. Also, tomato with the value of 0.09 to 0.38 m 3/kg had the lowest
virtual water content and average value of virtual water. According to the results, the sugar beet product is in
desirable condition in terms of virtual water content and had moderate conditions in virtual water value. Finally,
about 80% of maize produced in areas that are not in a desirable position in terms of virtual water content and
value.
Results of green and blue virtual water showed that spring products such as sugar beet, tomatoes and maize
received their water requirement from surface and groundwater resources. In addition, the largest blue
component of wheat was related to Harsin city and the lowest was related to Javanrod city. For irrigated barley,
the smallest and the largest share of blue virtual water were related to cities of Qasr Shirin and Sahne
respectively.
Conclusion: Overall, the results of this study revealed that irrigated wheat and barley have a poor condition
in terms of the content and the value of virtual water. However, since wheat and barley are considered as a
strategic products policymaker should take appropriate measures in order to provide sustainable cultivation of
wheat and barley. For example, improved farming, plant breeding, changing the growing season according to
climatic conditions, developing cultivation in suitable areas, as well as applying appropriate pricing and support
policies, including training of beneficiaries, and improving insurance policies could provide appropriate
measures if Iran is to be self-sufficient in wheat and barley production.
Results of this study has practical significance for agricultural policymakers in Iran in general and
Kermanshah province in particular. For example, zoning of crop cultivation based on the content and value of
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virtual water provided in this study can be an effective tool in modelling cropping pattern and sound water
management policies. In addition, effective cropping pattern as well as sound water management resources
would encourage farmers to engage in climate smart agriculture. Moreover, cultivation zoning based on content
and value of virtual water is considered as a climate smart agriculture technique. This in turn would create
resilient farming system in the study area. Through resilient farming system, farmers better adapt to climatic
condition more effectively.
Keywords: Virtual water, Green virtual water, Blue virtual water, Virtual water value, Zoning
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چکیده
در سالهای اخیر به دالیل مختلف ،از حجم دریاچه ارومیه کاسته شده است .هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه
بر تراز آب زیرزمینی و میزان پیشروی و یا پسروی آب شور نسبت به سفره آب شیرین ساحلی محدود به غرب دریاچه میباشد .در این پژوهش به منظور
شبیهسازی رفتار متقابل آب زیرزمینی ساحلی و آب شور دریاچه از مدل  SEAWATاستفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که در سالهای اخیر تغییر
چشمگیری در جابهجایی گوه آب شور صورت نگرفته است و این تغییر کمتر از  50متر در عرض میباشد .قسمت بااالی گاوه کاه متبال باه دریاچاه
میباشد بیشتر تحت تأ ثیر کاهش تراز دریاچه قرار گرفته است که دلیل آن پسروی شرایط مرزی اعمال شده در اثر پسروی آب دریاچه اسات .همنناین
یافتههای تحقیق نشان داد در صورتی که غلظت آب دریاچه ثابت در نظر گرفته شود میزان افزایش و یا کاهش تراز آب زیرزمینی برابر با افازایش و یاا
کاهش تراز سطح دریاچه در سراسر آبخوان خواهد بود .در زمانی که تأثیر تغییرات چگالی نادیده گرفته شود سطح آب زیرزمینی بایش از حادود  2برابار
نسبت به زمانی که تغییرات چگالی در نظر گرفته شود تحت تأثیر تغییرات تراز دریاچه میباشد .نتایج بررسی نشان داد باوجود کاهش حدود  7متری تراز
دریاچه ارومیه به دلیل افزایش چگالی قابل مالحظه آب آن ،گوهی آب شور پیشروی داشته است .بررسیها نشان میدهد حتی در صورت افازایش تاراز
آب دریاچه و به تبع آن کاهش چگالی آب ،گوه آب شور پسروی خواهد کرد.
واژههای کلیدی :آبخوان ساحلی ،تداخل آب شور ،تغییر غلظت ،مدل SEAWAT

مقدمه

1

آب شیرین مورد نیاز در مناطق سااحلی از آبخاوانهاای سااحلی
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سمت آنها در معرض شور شدن قارار گرفتاهاناد باه طاوریکاه آب
برداشتی از این آبخوانها برای مدت طاوالنی قابال اساتفاده نیسات
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به دلیل افت سطح آب زیرزمینای و ایجااد امناان انتقاال جاانبی یاا
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آب زیرزمینی میگردد (.)7
دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بیستمین
دریاچه جدان از نظر وسعت ،اهمیت ویژهای دارد ( .)23این دریاچه به
عنوان ینی از مدمترین زیستگاههای طبیعی در سطح منطقاه مطار
بوده و به عنوان مناسبتارین محایط زیسات بارای میگاوی آرتیمیاا
محسوب میشاود ( .)22طای ساالهاای گششاته بار اثار یاه دوره
خشهسالی و طر های احداث سد که همزمان به وقاو پیوساتهاناد،
زمینااه تبخیاار باایش از پاایش آب دریاچااه ارومیااه فااراهم گردیااده و
تفاوتهای قابل توجدی در سطو آب این دریاچه به وجود آمده است
( .)27آل شیخ و همناران ( )4باه بررسای تغییارات خطاوح سااحلی
دریاچه ارومیه باین ساالهاای  1998تاا  2001مایالدی باا تننیاه
سنجش از دور پرداختند ،نتایج کاهش  1040کیلومتر مربعای خطاوح
ساحلی دریاچه ارومیه در این دوره را نشان میدهد .همننین رسولی و
عباسیان ( )23به تحلیل سریهاای زماانی تاراز آب دریاچاه ارومیاه
پرداختند که نتایج این تحقیق تغییرات و نوسانات معنایداری در تاراز
سطح آب دریاچه ارومیه را نشان میدهد .رسولی و همناران ( )21باه
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پایش نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه با پردازش تباویر مااهوارهای
پرداختند .نتایج این مطالعه کاهش  23درصدی سطو آب دریاچاه در
طی دوره مطالعه را نشان داد.
به دلیل ایننه دریاچه ارومیه هیچ خروجی به غیراز تبخیار نادارد،
کاهش سطح آب و یا تراز آن موجب افزایش شاوری خواهاد شاد .در
این خبوص ضیائیان فیروزآبادی و همناران ( )28به ارزیابی تغییرات
سطح آب و شوری جنوب شرق دریاچه ارومیه پرداختند .نتاایج نشاان
داد که سطح آب دریاچه ارومیه کاهش یافته و شوری دریاچه افازایش
یافته است .دریاچه ارومیه از نمه اشابا شاده اسات تاا حادی کاه
کریسااتالهااای نمناای باار روی سااطح دریاچااه تشاانیل ماایشااوند
بهطوریکه شوری دریاچه ارومیه از  169گرم در لیتار در ساال 1995
به بیش از  300گرم در لیتر در سال  2004-2003افزایش یافته است
( 3و  .)24مطالعه کرباسای و همنااران ( )12نشاان دهناده افازایش
غلظت شوری دریاچاه در طای ساالهاای  1987تاا  2017دارد باه-
طوریکه در طی این سالها میازان غلظات نماههاای مختلاف در
دریاچه از  214گرم در لیتر به بایش از  400گارم در لیتار در انتداای
دوره مطالعاتی رسیده است .به همین صورت میزان چگالی آب شور از
 1/08به  1/29گرم در لیتر افزایش یافته اسات .در مطالعاات صاورت
گرفته غلظت شوری آب دریاچاه ارومیاه درساالهاای قبال از 2001
معموال کمتر از  150گرم در لیتر و پس از آن تا کناون بایش از 300
گرم گزارش شده است ( 15و .)21
عموماً ،تغییرات شایمیایی و هیادرودینامینی کاه در دریاهاا و یاا
دریاچهها رخ میدهد بر روی مشخبات هیادرودینامینی و شایمیایی
آبهای زیرزمینی ساحلی تأثیرگشار است .مطالعات صورت گرفتاه بار
روی دریاچه ارومیه و اندرکنش آن با سفرههای سااحلی نشااندهناده
اثرگشاری دریاچه ارومیه و تغییارات رخ داده بار آن بار روی برخای از
ساافرههااای ساااحلی اساات ( 9و  .)10جااوانمرد و همناااران ( )11بااه
مدلسازی عدم قطعیت آسیب پشیری آبخوان پرداختناد ،نتاایج نشاان
داد که آسیبپشیری سفرههای آزاد دشات ارومیاه در محادوده بادون
خطر آلودگی تا آلودگی زیاد قرار میگیرد و این نشان از تغییرات نسبتا
شدید آسیبپشیری در سطح آبخوان دارد .جعفری و افتخاری ( )10باه
بررسی تباادالت آبای و نفاوذ جبداهی آب شاور دریاچاه ارومیاه باه
آبخوانهای همجوار پرداختند که نتاایج نشاان داد بار اساا نتاایج
ورودی آب زیرزمینی دریاچة ارومیه از آبخوانهاای همجاوار در دهاة
گششته در اثر بدرهبرداری بیش از حاد کااهش یافتاه اسات .باه ایان
ترتیب که در آبخاوانهاایی مانناد مدابااد ،تبریاز ،آذرشادر ،شبساتر،
صوفیان و عجب شیر جدت جریان آب زیرزمینی تغییر کرده و ورودی
زیرزمینی به دریاچه صفر شده است .همننین مشخص شد توجاه باه
مقااادیر متوسااط پارامترهااایی ماننااد افاازایش شااوری و افاات در
تبمیمگیری و مدیریت آبخوان اثرهای ناامطلوبی باه هماراه خواهاد
داشت و تحلیل صحیح تغییرات کمی و کیفی آبخوان باید به صاورت

توأمان و موضعی باشاد .فرهاودی و کتاابنی ( )9انادرکنش دریاچاه
ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجب شیر را شبیهسازی نمودند .نتاایج
نشان داد که کاهش سطح تراز دریاچه با روند  0/4متر در ساال ،تاراز
متوسط آبخوان را به انادازه  1/7متار کااهش مایدهاد در حاالیکاه
افزایش تراز دریاچه به تراز اکولوژیه آن ،باعث افزایش  0/75متاری
تراز متوسط آبخوان در  30سال میگردد.
امروزه پیشروی و نفوذ آب شور به آبخوانهاای سااحلی ،ینای از
مشنالت مدم در خبوص حفاظت از آبهاای زیرزمینای در منااطق
ساحلی است که محققان بسیاری باا اساتفاده از مادلهاای عاددی و
تحلیلی به بررسی آن پرداختاهاناد ( .)25مادلساازی عاددی روشای
کارآمد با کمترین هزیناه امناان مطالعاه پینیادگی جریاان آبهاای
زیرزمینی را فراهم میکند ( .)18ابدالتی و همنااران ( )1باه بررسای
بعضی از پارامترهای بالقوه و تأثیرشان بر تداخل آب شاور در آبخاوان
دلتای نیل پرداختناد .کاه در ایان مطالعاه جدات شابیه ساازی تاأثیر
پارامترها از مدل ساه بعادی  SEAWATبداره گرفتناد .نورآباادی و
همناران ( )18به بررسی آزمایشگاهی تأثیرات اساتخرا آب بار روی
جابااهجااایی گااوه آب شااور پرداخاات .کااه در ایاان مطالعااه از ماادل
 SEAWATجدت مطالعه عددی فرایند تحات ساناریوهای مختلاف
استفاده گردید .احمدی و همناران ( )2به پیشبینی گاوهی آب شاور
تحت شرایط پیشروی و پسروی با استفاده از مدلهای CTRAN/W
و  SEAWATپرداختنااد .کااه نتااایج نشااان داد کااه ماادلهااای
 CTRAN/Wو  SEAWATدقت باالییدر شبیهسازی و پیشبینای
موقعیت و حرکت گوهی آب شور را با متوسط میانگین مربعات خطا به
ترتیب معادل  0/67و  0/58سانتیمتار (کمتار از  10درصاد متوساط
دادههای واقعی) دارا میباشند .افزایش سطح آب دریا باعث باال آمدن
سطح آب زیرزمینی در سرتاسر آبخوان ساحلی به میزان باال آمدن تراز
آب دریا میشود (.)8
بررسی منابع انجام شده نشان دهنادهی کااهش تاراز دریاچاهی
ارومیه و در نتیجه افزایش غلظت نمه دریاچهی ارومیه میباشد.
مطالعات صورت گرفته بر روی پسروی دریاچه ارومیه و ارتباح آن
با آبهای زیرزمینی ،بیشتر بر تاأثیر بدارهبارداری از سافرههاای آب
زیرزمینی بر پیشروی گوه آب شور تمرکز کاردهاناد .بناابراین در ایان
تحقیق سعی شده است که تأثیر تغییرات تراز سطح دریاچه بر تراز آب
زیرزمینی و تغییرات گوه آب شور تعیاین گاردد و همنناین عملنارد
توأمان تراز آب دریاچه و تراز آب زیرزمینی برای دوره  14سااله اخیار
شبیهسازی شود .در این مطالعه نظر باه مطالعاات گششاته کاه مادل
عااددی  SEAWATدارای اعتبارساانجی باااالیی ماایباشااد جداات
شبیهسازی مسئله استفاده گردید.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و چاههای پیزومتری موجود
Figure 1- Location of the study area and existing piezometric wells

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

به منظور بررسی تأثیر نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه بر میزان
نوسانات سطح آبهاای زیرزمینای ،آبخاوان دشات رشانان واقاع در
ساحل غربی دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت .محدوده مطالعاتی
مورد نظر در جنوب شدر ارومیه و در فاصاله  35کیلاومتری آن واقاع
شده است .این محدوده از شمال به دشت ارومیه ،از جنوب باه دشات
نقده و محمدیار ،از غرب به روستاهای رشنان (پیرعلی) ،داش آغل و
ثمرتو و از شرق به دریاچه ارومیه محدود میشود .محدوده مطالعاتی از
طریق جاده ارومیه -نقاده قابال دسترسای اسات .از نظار مختباات
جغرافیااایی بااین طااولهااای´ 45º18تااا ´ 45º20شاارقی و
عرضهای´ 37º12تا´ 37º20شمالی قرار گرفتاه اسات .متوساط
ارتفا محدوده  1290متر از سطح دریاهاای آزاد مایباشاد .شانل ،1
موقعیت محدوده مطالعاتی را روی نقشه کشور ایران نشان میدهد .در
محدوده مطالعاتی تعداد  12حلقه چاه مشاهدهای موجود میباشاد کاه
توسط شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی حفر گردیده است کاه در
این مطالعه جدت بررسی نوساانات ساطح آب زیرزمینای از آن بداره
گرفته شده است.
نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه

در طی سالهای گششته از حدود سال  1375روناد کاهشای تاراز
دریاچه ارومیه بطور پیوسته شرو شد .با توجه به بازه زماانی بررسای

شده در این تحقیق روناد تغییارات تاراز آب دریاچاه ارومیاه در طای
سالهای  2004تا  2017که از واحد مطالعات شارکت آب منطقاهای
آذربایجان غربی تدیه گردید در شنل  ،2ارائه شده است:
نوسانات تراز آب آبخوان مجاور دریاچه ارومیه

به منظور مشااهده نوساانات ساطح آب آبخاوان در محال ماورد
مطالعااه ،نوسااانات سااطح آب چاااههااای مشاااهدهای واقااع در محاال
روستاهای پیرعلی (رشانان) ،داش آغال و ثمرتاو کاه باه ترتیاب در
فاصله  1.7 ،1و  2.5کیلومتری از دریاچه قرار دارند در طی سالهاای
 2004تا  2017مورد مطالعه قرار گرفتند .شانل  ،3تغییارات تاراز آب
زیرزمینی را در این چاهها نشان میدهد که اطالعات موجاود در ایان
شنل از واحد مطالعات شرکت آب منطقهای آذربایجاان غربای تدیاه
گردیده است که به صورت گزارش منتشر نشاده اسات .باا توجاه باه
نمودار نشان داده شده در شنل  ،3میازان افات ساطح آب چااههاای
پیرعلی ،داش آغل و ثمرتو در طی بازه زمانی مشکور به ترتیاب ،2/54
 3/13و  3/42میباشد.
تغییرات چگالی آب دریاچه

با توجه به ایننه افزایش و کاهش تراز سطح آب دریاچه متناساب
با ورودی و تبخیر از سطح دریاچه مایباشاد بناابراین میازان شاوری
متناسب با حجم آب دریاچه بسته به ارتفا ساطح آب دریاچاه متغیار
میباشد .به منظور ایننه بتوان به طاور ماؤثر میازان تاأثیر کااهش و
افزایش سطح دریاچه ارومیه بر پیشروی گوه شور و تراز آب زیرزمینی
را بررسی نمود ،دادههای مربوح باه تغییارات تاراز دریاچاه ارومیاه و
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غلظت شوری به همراه سالهای انادازهگیاری آن ارائاه شاده اسات.
جدت تلفیق دادهها برای سالهای مورد مطالعه در این تحقیق با توجه
به تراز آب دریاچه میانیابی صورت گرفت.

غلظت آب شور تدیه گردیاد کاه ایان اطالعاات برگرفتاه از مطالعاه
کرباسی و همناران ( )11و دادههای شرکت آب منطقهای آذربایجاان
غربی میباشد .در جدول  ،1اطالعات مرباوح باه تاراز آب دریاچاه و

شکل  -2روند تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه در بازه زمانی 1383-1396
Figure 2- Trend of the water level changes of Lake Urmia over 2004-2017
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شکل  -3روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در سالهای مختلف
Figure 3- Trend of groundwater level changes in different years

جدول  -1تراز و غلظت آب دریاچه ارومیه در سالهای مختلف
Table 1- Water level and concentration of Lake Urmia in different years

چگالی

غلظت نمک (گرم بر لیتر)

تراز دریاچه (متر)

سال

Density
1.16
1.11
1.19
1.25
1.29
1.3

(Salt concentration )g/L
230
166
260
340
400
426

)Lake level (m
1276
1277.8
1274
1272
1270.6
1270.3

Year
1987
1995
2004
2008
2012
2016

تراز سطح آب (متر)

) Water table (m

1295
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معادالت حاکم

معادالت حااکم بار انادرکنش آب شاور و شایرین باه دو بخاش
معادالت جریان و معاادالت انتقاال جارم تقسایم مایشاود کاه ایان
معادالت به صورت کوپل و همزمان در حالاتهاای غیرمانادگار حال
میگردند .بدین منظور در هر گام محاسباتی ابتدا با حل معادله جریان
سرعت و جدت جریان در هر نقطه حاصل شده و بهعناوان اطالعاات
ورودی برای حل یه گاام زماانی از معاادالت انتقاال جارم اساتفاده
میشود و بر اسا شرایط جدیاد حاصاله مجادداً بارای گاام بعادی
سرعت و جدت جریان تعیین شده و حل مسئله ادامه مییابد (.)2
معادالت جریان

معادله عمومی حااکم بار حرکات آبهاای زیرزمینای از ترکیاب
معادالت پیوستگی و دارسی به دست میآید و باه صاورت زیار بیاان
میشود که در مدلهای ریاضی باه منظاور شابیهساازی جریاان آب
زیرزمینی به روشهای عددی خاصی مانند اجازای محادود ،اخاتالف
محدود ،اجزای مرزی حجم محدود حل میشود ( 14و .)19
()1
( مقادیر هدایت هیادرولینی در ساه
که در آن
جدت مختبات میباشد t ،زمان h ،ارتفا بار آبی ،آبادهی ویاژه
میباشد و میزان تغشیه یا تخیله در واحد حجم آبخوان اسات .باه
منظور دستیابی به مجدول ) ،h (x,y,xمعادالت دیفرانسیل حااکم بار
جریان آب زیرزمینی از طریق معادلهی پیوستگی بسط داده مایشاود،
بدین معنی که جمع جبری جریان-هاای ورودی و خروجای باه یاه
بلوک باید برابر میزان تغییرات ذخیرهی آن بلوک باشد .در این تحقیق
معادلهی ( )1از روش تفاضل محدود توسط کاد  MODFLOWحال
گردید.
جریان آب زیرزمینی با چگالی متغیر

در فرآیند مربوح به اختالح آب شور و شیرین بدان علات کاه دو
سیال با چگالیهای متغیر با هم در ارتباح مایباشاند مناانیزم آن باا
زمانی که فقط یه سیال باشد متفاوت بوده و تغییر میکناد .بناابراین
زمانی که تأثیر چگالی در معادله جریان آب زیرزمینی (رابطه ( ))1وارد
گردد ،رابطه به صورت زیر تغییر خواهد کرد ( 6و :)17
()2
 :اندازه بردار سرعت نشت : ،طول مشخبه که
که در آن
معموالً برابر عرض سلول شبنه در نظر گرفته مای شاود : ،ضاریب
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پخش میباشد .
معادالت انتقال

فرآیندهای انتقال ،چگونگی انتقال و توزیع ماواد حال شاده را از
نقطه ای به نقطه ای دیگر در آب زیرزمینی بیان می کنناد .ساامانه آب
زیرزمینی ،وسیله این انتقال و توزیع است .به علت اتفاقات زیادی کاه
هم زمان با هم در محیط رخ میدهد ،شر این فرآیندها باه شایوهای
ساده مشنل است .فعل و انفعاالت شیمیایی و زیستی احتمالی ،مقدار،
کیفیت و توزیع مواد حل شده در سامانه آبی را تغییر می دهاد .اگرچاه
ظاهراً ماده همراه با جریان آبزیرزمینی و سوار بر آن حرکت میکناد،
اما این ماده می تواند در حین حرکت ،جشب ذرات جامد محیط شاود و
یا احیاناً توسط باکتری های موجود در محیط مبرف گردد .فرآیندهای
فیزینی که شار ماده در یه حجم معیار از محیط متخلخل را کنتارل
می کنند ،شامل فراینادهای جاباهجاایی و پراکنادگی هیادرودینامینی
است .در بسیاری از مسائل انتقال آلودگی ،سدم جابهجایی ،نسابت باه
سایر فرآیندهای انتقال غالب است .جدات انادازهگیاری درجاه غالاب
بودن جابهجایی نسبت به سایر پارامترهای معادله انتقال ،از عدد بی بعد
پنلت استفاده میشود که به صورت زیر تعریف میشود (:)2

()3
که در آن

 :باار آبای آب شایرین،

 :هادایت

هیدرولینی آب شیرین در سه جدت مختبات : ،چگالی آب آبخوان،
 :چگالی آب شیرین : ،ذخیره ویژه :C ،غلظت امال  : ،تخلخل
مؤثر : ،چگالی آب ورودی از یه منبع و یا آب رهاشده از ساینه،
 :نرخ حجمی آب بر واحد حجم آبخوان میباشد.
در مسائلی که پدیده جابهجایی غالب است ،عدد پنلت عدد بزرگی
است و در مسائلی که جابهجایی صرف وجود دارد ،عدد فوق به سامت
بیندایت میل می کند .حرکت امال در محیط متخلخال توساط ساه
عامل جریاان آب زیرزمینای (انتقاال) ،انتشاار مولناولی ،پخشایدگی
منانینی اتفاق میافتد .معادله دیفرانسایل زیار بیاان کنناده تغییارات
غلظت ماده نسبت به زمان و منان یا حرکت امال در آب زیرزمینای
میباشد(:)29
()4
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که در آن
جریان،

سارعت

ضاریب پخشایدگی هیادرودینامینی،

 :غلظت آب ورودی یا خروجی از چشمه یا چاه،

 :نرخ

تولید یا زوال در واکنش از واکنش مختلف میباشند.
در رابطه ( )4ضریب پخشایدگی هیادرودینامینی باا اساتفاده از
رابطه زیر قابل محاسبه است:
V 2
V 2
V 2
* D   L  L   H  H  V  V  D

()5







که در آن  :ضریب پخشایدگی هیادرودینامینی،
طولی،

 :سارعت طاولی جریاان،

سرعت افقی جریان،
جریاان،

 :پخشایدگی افقای،

 :پخشیدگی عمودی،

 :ضاریب انتشاار مولناولی،

 :پخشایدگی
:

) (DEMبه مدل معرفی گردید ،حدود  60متر از ضخامت آبخوان باه
علت موجود بودن پروفیلهای خاک تا این عمق در مجاورت دریاچه و
بر مبنای مطالعه شناسایی منابع آب محدوده رشنان ( )16باه عناوان
عمااق متوسااط انتخاااب شااده اساات .ماادل بااا تعااداد  60000ساالول
شبنهبندی و ضخامت مدل واحد در نظر گرفته شد که تعداد سلولهاا
براسا استقالل محاسباتی به روش آزمون سعی و خطا تعیین گردید.
مشخبات خاک مانند هدایت هیدرولینی خااک از روی بافات خااک
منطقه با توجه به پروفیلهای خاک موجاود ارائاه شاده در مطالعاات
شناسایی منابع آب محدودهی رشنان ( )16تعیین گردید که مقدار آن
بین  0/8تا  1متر در روز تخمین زده شد.

 :سرعت عماودی
 :مقادار سارعت نفاوذ

میباشد.
انتقال امالح تحت تأثیر چگالی

برای جریان آب زیرزمینی با تغییرات چگالی زیاد در امال منتقل
شده ،توزیع غلظت امال چگالی را تغییر میدهد که در نتیجه بر روی
جریان آب زیرزمینی تأثیر میگشارد .بنابراین ،جریاان آب زیرزمینای و
انتقال امال در آبخوان در چنین وضاعیتی فرآینادهایی مارتبط بااهم
هستند به طوریکه معادله ( )2و معادلاه ( )4بایاد باه طاور پیوساته و
همزمان حل شوند (.)2
مدل SEAWAT

مدل  SEAWATتوسط سازمان تحقیقات زمین شناسی آمریناا
( )26تدیه شده است .این مدل توانایی شبیهسازی سهبعدی جریان آب
زیرزمینی و انتقال امال با شرایط چگالی متغیر باا تلفیاق مادلهاای
 MODFLOWو  MT3DMSبه روش تفاضل محادود را داراسات.
در این مادل ابتادا توساط  MODFLOWشابیهساازی جریاان آب
زیرزمینی انجام شده و سپس خروجی آن جدات شابیهساازی انتقاال
امال به صورت همرفت–پراکندگی در اختیار مدل  MT3DMSقارار
گرفته و نتایج حاصله از مدل  MT3DMSنیز باه مادل SEAWAT
وارد شده تا شبیهسازی انتقال امال تحت تأثیر چگالی صورت پاشیرد
(.)2
در این مطالعه جدات اساتفاده از مادل  ،SEAWATاز بساتهی
نرمافازاری  GMSکاه واساط گرافینای و باه عناوان پایشپارداز و
پسپرداز چندین مدل آب زیرزمینی است ،بدره گرفته شد.
ورود اطالعات به مدل SEAWAT

اطالعات توپوگرافی سطح زمین با فراخوانی رقوم ارتفاعی منطقه

شرایط مرزی و اولیه

به منظور تعریف شرایط مرزی به مدل ،تراز آب دریاچه به عناوان
شرح مرزی سمت شرق آبخوان که منتدی به دریاچه ارومیه میباشاد
معرفی شد و تراز سطح آب در چاههای انتدایی سامت چام محادوده
آبخوان به عنوان شرح مرزی سامت غارب آبخاوان معرفای گردیاد.
شرایط مرزی معرفی شده به مدل در شنل  ،4نشان داده شده است.
به منظور تعریف شرایط اولیه در شرو شبیهساازی از درونیاابی
تراز سطح آب  12چاه موجود در تاریخ  2003/08/23باه روش IDW
که در مدل  GMSصورت گرفت استفاده شد.
ارزیابی مدل

جدات ارزیااابی مادل در مراحاال واسانجی و صااحتساانجی از
شاخصهای آماری نظیر ریشاه میاانگین مربعاات خطاا ) (RMSEو
میانگین خطای مطلق ) ،(MAEطبق روابط  6و  7استفاده شده است
(.)2
()6
()7
در رابطااههااای فااوق O i ،مقاادار واقعاای Pi ،مقاادار تخمیناای
مدل O ،میانگین مقادیر مشاهده شده P ،میانگین مقاادیر بارآورده
شده میباشد .مقدار بدینه شاخصهای  RMSEو  MAEبرابر صافر
است.
واسنجی و صحتسنجی مدل

واسنجی مدل با تغییر پارامترهای حساا کاه باا عادم قطعیات
همراه است صورت گرفت .کاه در ایان تحقیاق جدات کالیبراسایون
جریان مدل از پارامترهای هدایت هیدرولینی و آبدهی ویاژه اساتفاده

تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی

گردیااد .بااه منظااور کالیبراساایون ماادل از گزینااه
 Estimationمدل  MODFLOWاستفاده شد .پس از کالیبراسایون
و برآورد مقادیر پارامترهای مشکور ،صحتسنجی مدل انجاام شاد .در
شنل  ،5هندسه و محدوده مورد مطالعه به همراه نقاح مشااهداتی در
نظر گرفته شده به منظور کالیبراسیون و صحتسنجی مدل نشان داده
شااده اساات .در جاادول  2پارامترهااای تخمااین زده شااده پااس از
کالیبراسیون به اختبار آمده است.
در شنل  ،5ارتفا آب در نقاح مشاهدهای و مقادیر محاسبه شاده

پس از کالیبراسیون مدل مقایسه شده است .متوساط مقاادیر شااخص
آماری مربوح به مراحل کالیبراسیون و صحتسنجی مادل در جادول
 ،3آمده است .مقدار  RMSEو  MAEبین مقادیر مشاهداتی و مقادیر
محاسبه شده بارای هار یاه از چااههاای مشااهداتی بارای مرحلاه
کالیبراسیون و صحتسانجی کمتار از  10درصاد مااکزیمم تغییارات
سطح آب هر یه از چاهها میباشد کاه دقات بااالی مادل را نشاان
میدهد.

Parameter

شکل  -4هندسه و محدوده منطقه مورد مطالعه و شرایط مرزی
Figure 4- Geometry and domain of the study area and boundary conditions

جدول  -2مقادیر پارامترهای آبخوان پس از کالیبراسیون
Table 2- Values of aquifer parameters after calibration

مقدار

پارامتر

Value

Parameter

1 m/day

هدایت هیدرولینی

0.15
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Hydraulic conductivity

آبدهی مخبوص
Specific yield

جدول  -3متوسط مقادیر شاخص آماری پس از واسنجی و صحتسنجی
Table 3- Average of statistical parameters after calibration and verification
RMSE MAE
0.25

0.33

0.32

0.41

واسنجی
Calibration

صحتسنجی
Verification
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شکل  -5مقایسه ارتفاع آب در نقاط مشاهدهای و مقادیر محاسبه شده
Figure 5- Comparison between observed heads and simulated heads

پروفیلهای انتخابی جهت شبیهسازی

به منظور مشاهده میزان پیشروی گوه آب شور در سالهای اخیر،
سه پروفیل در شمال و مرکز و جنوب منطقه مورد مطالعه با توجه باه
جدتهای جریان انتخاب گردید .در شانل  ،6موقعیات پروفیالهاای
انتخابی نشان داده شده است.

نتایج و بحث
در این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات ساطح آب دریاچاه
ارومیه بر تراز آب زیرزمینی آبخوانهای همجوار ابتدا مادل واسانجی
گردید و سپس شبیهسازیها در قالب چداار ساناریو باه صاورت زیار
تعریف گردید:
 میزان پیشروی گوهی آب شور در سالهای اخیر تأثیر میزان افت ساطح آب دریاچاه ارومیاه بادون در نظارگرفتن تغییر چگالی آب دریاچه

شکل  -6جهت جریان در محدوده مطالعاتی و پروفیلهای انتخابی
Figure 6- The direction of flow in the study area and selected profiles

تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی

-

تأثیر میزان افت سطح آب دریاچه ارومیه با در نظار گارفتن
تغییر چگالی آب دریاچه
تأثیر میزان افت سطح آب دریاچاه ارومیاه بار روی میازان
پیشروی گوهی آب شور

میزان پیشروی گوه آب شور در سالهای  2004تا 2017

در این سناریو جدت مشاهده میازان پیشاروی گاوه آب شاور در
سالهای اخیر ،شبیهسازی برای سه پروفیل نشان داده شده در شانل
 ،6انجام شد .در این سناریو ابتدا به منظور ایجاد شارایط اولیاه بارای
شبیهسازی حالت گشرای  14سال اخیر ،شرایط مرزی دریاچه و آبخوان
به ترتیب معادل متوسط تراز سطح آب دریاچه و متوسط تراز آبخاوان
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در طی سالهای مشکور در نظر گرفته شد .پس از ایننه گوه آب شاور
به تعادل رسید شرایط گشرا بر مدل اعمال گردید .که در این حالت نیز
تغییرات چگالی با تغییرات تراز سطح دریاچه نیز اعمال گردید .با توجه
به نتایج ارائه شده در شنلهاای  8 ،7و  9مایتاوان دریافات کاه در
سالهای اخیر تغییرات چشمگیری در جابهجایی گوهی آب شور ایجااد
نشده است .همانطور که از شنلهاای ماشکور بار مایآیاد بیشاترین
تغییرات در فواصل نزدیه به دریاچه ایجاد شده که دلیل آن تغییارات
شرایط مرزی در ساحل بوده که به علت کااهش ساطح آب دریاچاه،
ساحل نیز عقبنشینی کرده است.

شکل  -7نحوه تغییرات گوه آب شور در پروفیل شماره 1
Figure 7- Saltwater-wedge variations in profile #1

شکل  -8نحوه تغییرات گوه آب شور در پروفیل شماره 2
Figure 8- Saltwater-wedge variations in profile #2
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شکل  -9نحوه تغییرات گوه آب شور در پروفیل شماره 3
Figure 9- Saltwater-wedge variations in profile #3

تأثیر میزان افت سطح آب دریاچه ارومیه بر افتت تتراز آب
زیرزمینی بدون در نظر گرفتن تغییر چگالی

با توجه به ایننه در سالهای اخیر تراز آب دریاچه ارومیه بناا باه
دالیلی کاهش یافته است بنابراین در این سناریو نحوه تغییرات ساطح
آب زیرزمینی تحت تاثیر تغییرات تراز آب دریاچه بررسای شاده اسات
که در این بخش تغییرات چگالی مؤثر از تغییرات تراز دریاچه در نظار
گرفته نشده است تا به طور واضحتر بتوان متوجه شد که تأثیر تراز باه
تندایی به چه میزان میتواند موثر واقع گردد که بادین منظاور نحاوه
تغییرات در سه تراز ساطح آب دریاچاه  1276 ،1274 ،1272مقایساه
گردید و همننین مقایسهای بین حداکثر تراز دریاچه ارومیاه 1277/8
و حداقل تراز دریاچه ارومیه  1270/6تا سال  1396صورت گرفات .در
مقایسه اول شرایط اولیه با تراز  1274و در مقایسه دوم شارایط اولیاه
برای تراز  1277/8برقارار گردیاد .در حالات اول غلظات شاوری آب
دریاچه  340گرم در لیتر و در حالت دوم غلظت شاوری دریاچاه 166
گرم در لیتر ثابت در نظر گرفته شد .در طول کل شبیهسازیها تغشیاه

آب زیرزمینی معادل  75میلیمتر در سال که حدودا معاادل  30درصاد
متوسط بارش ساالنه ارومیه میباشد منظور گردید .جدت بررسی ایان
سناریو پروفیل شماره  2در نظر گرفته شد .همانطور که در شانل ،10
مشاهده میشود سطح آب زیرزمینی در تراز های مختلف آب دریاچاه
تقریبا موازی یندیگر میباشد .با افزایش تراز آب دریاچه به میازان 2
متر سطح آب زیرزمینی نیز در سراسر سفره باه میازان حادودا  2متار
افزایش یافته و با کاهش سطح آب دریاچه به میزان  2متار ،تاراز آب
زیرزمینی نیز حدود  2تا  2/33متر کاهش یافته است .شانل  ،11نیاز
نشان میدهد که با کاهش تراز دریاچه باه میازان  7/2متار تاراز آب
زیرزمینی نیز حدود  7/2متر کاهش یافته اسات .نتاایج ارائاه شاده در
شنلهای  10و  11به طور کلی نشان میدهد در صورتی که غلظات
آب دریاچه ثابت در نظر گرفته شود میزان افزایش و کااهش تاراز آب
زیرزمینی معادل با افزایش و کاهش تراز سطح دریاچه خواهد بود کاه
این میزان در سراسر آبخوان حدودا برابر میباشد.

شکل  -10پروفیلهای سطح آب زیرزمینی بدون تأثیر تغییرات چگالی
Figure 10- Groundwater level profiles without density changes
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شکل  -11پروفیل های سطح آب زیرزمینی در حداکثر و حداقل تراز دریاچه بدون تأثیر تغییرات چگالی
Figure 11- Groundwater level profiles in maximum and minimum Lake levels without density changes

تأثیر میزان افت سطح آب دریاچه ارومیه بر افتت تتراز آب
زیرزمینی با در نظر گرفتن تغییر چگالی

این سناریو مشابه با سناریوی قبل میباشد با ایان تفااوت کاه در
این حالت تأثیرات تغییر غلظت آب دریاچه با افازایش و کااهش تاراز
آب با توجه به جدول  ،1نیز در نظر گرفته شاده اسات .بادین منظاور
نحوه تغییارات در ساه تاراز ساطح آب دریاچاه 1276 ،1274 ،1272
مقایسه گردید و همننین مقایسهای بین حداکثر تراز دریاچاه ارومیاه
 1277/8و حداقل تراز دریاچه ارومیه  1270/6تا ساال  1396صاورت
گرفت .در مقایسه اول ابتدا به منظور ایجااد شارایط اولیاه ساطح آب
دریاچه در تراز  1274ثابت شد تا حالت پایدار ایجاد شود و پاس از آن
سطح آب دریاچه به تراز  1276افزایش داده شد تا شارایط باه حالات
پایدار رسیده و سپس تراز آب دریاچه به  1272کاهش داده شد .نتایج
نشان داد که افزایش تراز آب دریاچه به میزان  2متر موجاب افازایش
تراز آب زیرزمنی بسته به فاصله از دریاچه بین  1/5تا  2متار شاد .باا
کاهش تراز دریاچه به میزان  2متر نیز سطح آب زیرزمینای بساته باه
فاصله از دریاچه باین  0/86تاا  2متار کااهش یافات .در شانل ،12
مشاهده میشود که میزان افزایش تراز آب زیرزمینی وقتای کاه تاراز
دریاچه از  1274به  1276میرسد بیشتر از میازان کااهش ساطح آب
زیرزمینای در زماانی اساات کاه تااراز آب دریاچاه از  1274بااه 1272
میرسد که این بدین علت است که وقتی تراز دریاچه  2متار افازایش
یافته است غلظت نمه در آن  30گرم کاهش یافته است و زمانی که
تراز آب دریاچه  2متر کاهش پیدا کرده است غلظات نماه  80گارم
افزایش یافته است .در مقایسه دوم نیز به منظور ایجاد شارایط پایادار
اولیه سطح آب دریاچه در تراز  1277/8متر ثابت شد .پس از رسایدن
به شرایط پایدار تراز دریاچه به  1270/6کاهش داده شد و نتایج نشان

داد که با کاهش 7/2متری تراز دریاچه بسته به فاصله از دریاچه تاراز
آب زیرزمینی بین  3تا  7/2متر کااهش یافات .نتاایج ارائاه شاده در
شنلهای  12و  13بیانگر این است که میزان کااهش و افازایش آب
زیرزمینی در آبخوان تحت تأثیر فاصاله از دریاچاه باوده و در فواصال
نزدیه دریاچه میزان تأثیر بیشتر بوده و باا فاصاله گارفتن از دریاچاه
کاهش یافته و به میزان ثابتی میرسد .در شنل  ،14مقایساهای باین
پروفیلهای سطح آب زیرزمینی در حداقل تاراز دریاچاه ارومیاه باا و
بدون در نظر گرفتن تغییر چگالی انجام شده است که میتوان نتیجاه
گرفت زمانی که تأثیر تغییرات چگالی نادیاده گرفتاه شاود ساطح آب
زیرزمینی بیش از حدود  2برابر نسبت به زمانی که تغییارات چگاالی
تحت تأثیر تغییرات تراز دریاچه است کاهش مییابد .پس با این وجود
افزایش و کاهش غلظت و در نتیجه افزایش و کاهش چگالی میتواند
تأثیر زیادی در کاهش و افزایش تراز آب زیرزمینی داشته باشد.
تأثیر میزان افت سطح آب دریاچه ارومیته بتر روی میتزان
پیشروی گوه آب شور

به منظور تعیین تأثیر میزان پسروی آب دریاچه بر گاوه آب شاور
پروفیل شماره  2از شنل  ،3در نظر گرفته شد .برای این شابیهساازی
دو حالت در نظر گرفته شد :الف :کاهش سطح آب دریاچاه در شارایط
غلظت ثابت ،ب :کاهش سطح آب دریاچه همراه با افازایش غلظات و
افزایش چگالی .ابتدا به منظور ایجااد شارایط پایادار اولیاه ساطح آب
دریاچه در تراز  1277/8متر ثابت فرض شد .در حالات (الاف) پاس از
رسیدن به شرایط پایدار ،تراز دریاچه بدون تغییار غلظات باه 1270/6
کاهش داده شد و در حالت (ب) پس از رسیدن به شرایط پایدار ،تاراز
دریاچه با تغییر غلظت به  1270/6کاهش یافت.
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شکل  -12پروفیلهای سطح آب زیرزمینی با تأثیر تغییرات چگالی
Figure 12- Groundwater level profiles with density changes

شکل  -13پروفیلهای سطح آب زیرزمینی در حداکثر و حداقل تراز دریاچه با تأثیر تغییرات چگالی
Figure 13- Groundwater level profiles in maximum and minimum Lake levels with density changes

شکل  -14پروفیلهای سطح آب زیرزمینی با و بدون تغییر چگالی در حداقل تراز دریاچه
Figure 14- Groundwater level profiles with and without the density variation in the minimum level of Lake

نتایج نشان میدهد که در هر دوحالت باه علات پساروی سااحل
زمانی که تراز کاهش مییابد ،قسمت فوقانی گوه نیز به سمت دریاچه
پسروی میکند .با توجه به شنل  ،15واضح است زمانی که تغییارات
غلظت و در نتیجه تغییرات چگالی تأثیر داده میشود با کاهش ساطح

تراز دریاچه ،گوهی آب شور پیشروی میکند که در این مطالعه پس از
ایجاد شرایط پایدار گوهی آب شور حدود  480متر پیشروی کارد و در
زمانی که تغییرات غلظت تأثیر داده نشود گوه آب شور پسروی میکند
که در این شبیهسازی گوه آب شور حدود  160متر پسروی نمود.
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شکل  -15گوه آب شور در حداکثر و حداقل تراز دریاچه با و بدون در نظر گرفتن تغییر چگالی
Figure 15- Saltwater wedge in the maximum and minimum lake levels with and without density variation

نتیجهگیری
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پسروی آب دریاچاه ارومیاه
بر میزان افت تراز آب و میزان پیشاروی و پساروی گاوه آب شاور در
آبخوانهای مجاور ،شبیهسازیها در چدار ساناریو صاورت گرفات .در
سناریوی اول به منظور بررسی میازان پیشاروی گاوهی آب شاور در
سالهای اخیر سه پروفیل در شامال و مرکاز و جناوب منطقاه ماورد
مطالعه بررسی گردید که نتاایج نشاان داد در ساالهاای اخیار تغییار
چشمگیری در جابهجایی گوه آب شور صورت نگرفته است و این تغییر
عرضی کمتر از  50متر میباشد و تنداا قسامت ابتادایی گاوه بیشاتر
تحتتأثیر کاهش تراز دریاچه قرار گرفته کاه دلیال آن عقابنشاینی
ساحل دریاچه و در نتیجه پسروی شرایط مرزی اعمال شده میباشاد.
در سناریوی دوم تأثیر پسروی دریاچه ارومیه بر تراز آب زیرزمینای در
تأثیر تغییرات چگالی بررسی گردید کاه یافتاههاا نشاان مایدهاد در
صورتی که غلظت آب دریاچه ثابت در نظر گرفته شود میزان افازایش
و کاهش تراز آب زیرزمینی برابر با افزایش و کاهش تراز سطح دریاچه

در سراسر سفره خواهد بود که با نتایج چانگ و همناران ( )8مطابقت
دارد .در ساناریوی سااوم تااأثیر پسااروی دریاچاه ارومیااه باار تااراز آب
زیرزمینی در تأثیر تغییرات چگاالی بررسای گردیاد و مقایساه نیاز باا
سناریوی دوم صورت گرفت که نتایج بدین صورت بود که وقتی تأثیر
تغییرات چگالی نادیده گرفته شود سطح آب زیرزمینی بیش از حدود 2
برابر نسبت به زمانی که تغییرات چگالی در نظر گرفته شود تحت تأثیر
تغییرات تراز دریاچه میباشد .پاس باا ایان وجاود افازایش و کااهش
غلظت و در نتیجه افزایش و کاهش چگالی میتواند تاأثیر زیاادی در
کاهش و افزایش تراز آب زیرزمینی داشته باشد .در ساناریوی چداارم
نیز تاثیر پسروی دریاچه بر گوه آب شور بررسی شد که مایتاوان باه
این نتیجه رسید ،زمانی که تغییرات غلظت و در نتیجه تغییرات چگالی
تأثیر داده میشود با کاهش سطح تراز دریاچه ،گوه آب شور پیشاروی
و در زمانی که تغییرات غلظت تأثیر داده نشود گوه آب شاور پساروی
میکند.
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Introduction: Aquifers are the major source of freshwater in many parts of the world. Saltwater intrusion
)SWI) is a serious environmental issue since 80% of the world’s population live along the coast and utilize local
aquifers for their water supply. Globally, coastal aquifers are under threat from saltwater intrusion (SWI). SWI is
caused by changes in coastal aquifer conditions resulting from ground water extraction, climate drivers, sea-level
rise, oceanic over topping events, and land use change. Under natural conditions, these coastal aquifers are
recharged by rainfall events, and the regional groundwater flow towards the ocean counters the intrusion of
saltwater into the freshwater region. However, over-exploitation of coastal aquifers in some regions has resulted
in a reduction in fresh groundwater levels (and hence reduced natural flow) and this has led to an increase in
saltwater intrusion. Saltwater intrusion degrades the quality of coastal aquifer groundwater resource which can
lead to a reduction in crop yield efficiency, limitation on the drinking water resource as well as soil fertility and
salinity of operated wells. Such problems are more crucial where groundwater aquifers are shallow.
Materials and Methods: The aim of this study is to investigate the effect of Lake Urmia water-level
fluctuations on groundwater table and rate of the intruding or receding of salt water to the coastal aquifer. In
order to achieve this purpose, Rashakan coastal aquifer in the vicinity of Lake Urmia in the northwest of Iran
was simulated. In this study, SEAWAT model was used to simulate the problem. SEAWAT was specifically
designed for the simulation of SI, although it has many other applications as well, notably the combined
simulation of groundwater flow and heat transfer. SEAWAT as a widely used, three-dimensional variabledensity groundwater flow and transport model has been developed by the USGS based on MODFLOW and
MT3DMS and includes two additional packages: Variable-Density Flow (VDF) and Viscosity (VSC). First, the
model was calibrated and then the simulations were defined in four scenarios as follows: a) The rate of the
intruding or receding of salt water to the coastal aquifer during recent years b) The effect of the drop-in lake
water level on groundwater level changes trend regardless of changes in lake water density c) The effect of the
drop-in lake water level on groundwater level changes trend in view of changes in lake water density d) The
effect of the drop-in lake water level on the rate of the intruding or receding of salt water.
Results and Discussion: In this study, simulations were carried out under four scenarios in order to
investigate the effect of Lake Urmia water-level fluctuations on groundwater table and rate of the intruding or
receding of salt water to the coastal aquifer. In the first scenario, in order to assess the rate of the intruding or
receding of salt water to the coastal aquifer in recent years, three profiles have been investigated in the north and
the center and south of the study area, and the results showed that in recent years there has been no significant
change in the displacement of the salt-water wedge and this change was less than 50 meters and only the upper
part of wedge connected to the lake was more affected by dropping water level of lake, which was due to retreat
of the boundary imposed by lake water recession. In the second scenario, the effect of the drop-in lake water
level on groundwater level changes trend, regardless of changes in lake water density, was investigated. The
findings of the study showed that if the concentration of lake water is considered constant, the increase and
decrease in groundwater level across the aquifer would be almost equal to the increase and decrease the lake
water level. In the third scenario, the effect of the drop-in lake water level on groundwater level changes trend in
view of changes in lake water density was investigated and the findings was also made with the second scenario,
1 and 2- Ph.D. Student of Hydraulic Structures and Associate Professor, Department of Water Engineering, Urmia
University, Urmia, respectively.
(*- Corresponding Author Email: hojjat.a@gmail.com)
3- Assistant Professor, Department of Earth Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
4- Assistant Professor, School of Built Environment and Engineering, Griffith University, Southport, Queensland,
Australia
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where the results showed that when the effect of the density changes is neglected, the groundwater level is
affected by the lake water level changes more than about 2 times that when the density changes are considered.
However, increasing and decreasing concentrations, and consequently increasing and decreasing the density,
may have a great effect on the reduction and increase of groundwater levels. In the fourth scenario, the effect of
the drop-in lake water level on the rate of the intruding or receding of salt water was also investigated. It can be
concluded that when concentration changes and as a result of variations in density are affected, by decreasing the
level of the lake, saltwater wedge would be intruded and when the effect of the density changes is neglected,
saltwater wedge would be receded.
Conclusion: The results of this study indicated that during recent years there has been no significant change
in the location of the salt water wedge, and this change is less than 50 meters. The upper part of wedge
connected to the lake is more affected by dropping water level of lake, which is due to retreat of the boundary
imposed by lake water recession. Also, the findings of the study showed that if the concentration of lake water is
considered constant, the increase and decrease in groundwater level across the aquifer will be almost equal to the
increase and decrease of the lake water level. When the effect of the density changes is neglected, the
groundwater level is affected by the lake water level changes more than by about 2 times that when the density
changes are considered. Despite the decreasing of about 7 meters of lake Urmia water level, due to increase the
density of water, the wedge has intruded. This research shows that in the event of an increase in the water level
of Lake and consequently a decrease in water density, Saltwater wedge would be receded.
Keywords: Coastal aquifer, Lake Urmia, Saltwater intrusion, SEAWAT model
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مقاله علمی-پژوهشی

ارزیابی سناریوهای انتقال آب بینحوضهای به فالت مرکزی ایران با روش تصمیمگیری
چند معیاره

COPRAS

حامد قاصد -1عباس روزبهانی -*2مهدی هاشمی شاهدانی

3

تاریخ دریافت1398/04/17 :
تاریخ پذیرش1398/11/20 :

چکیده
بهمنظور غلبه بر کمبود آب ،تأمین افزایش تقاضا در بخش شرب ،صنعت ،کشاورزی ،برقآبی و غیره و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی از راه
کارهای نهایی و پر چالش برای رسیدن به تعادل منطقهای طرحهای انتقال آب بین حوضهای از طریق مرزهای ب ینالملل ی ،مل ی ،منطق های و محل ی
میباشد که به عنوان یکی از روشهای کاهش بحران در کنار دیگر روشها نیز مطرح است .در این مطالعه ،هش ت س ناریو ب همنظ ور اولوی تبن دی و
ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین حوضهای از حوضه ی کارون بزرگ به فالت مرکزی ایران با استفاده از چهار معیار مهم و تأثیرگذار در انتقال آب ب ین
حوضهای با توجه به معیارهای یونسکو برای ارزیابی کمی و کیفی سناریوهای منتخب تعیین ش د .در ادام ه ،وزن معیاره ا از س ه روش تحلی ل سلس له
مراتب ی ) ،(AHPآنتروپ ی ش انون و دیمت ل ) (DEMATELبدس ت آم د .در نهای ت ،ب ا اس تفاده از روش تص میم گی ری چن د معی اره ک وپرا
) (COPRASکه روشی کارآمد برای ارزیابی و رتبهبندی کامل گزینهها براسا درصد با درنظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی در تصمیمگی ریه ای
چند معیاره است ،هشت سناریوی منتخب اولویتبندی شد .نتایج نشان داد ،انتقال آب از حوضه بهشتآباد از طری ق پما او و تون ل کوت اه از دب ی پای ه
بهشتآباد برای استان اصفهان و از حوضه خرسان-سد خرسان  3برای استانهای یزد و کرمان به عنوان سناریوی هشتم با توجه به تغییر در روشه ای
وزندهی سناریوی برتر میباشد.
واژههای کلیدی :انتقال آب بین حوضهای ،تصمیمگیری چند معیاره ،حوضهی فالت مرکزی ایران ،روش کوپرا

مقدمه

12

پرووههای انتقال آب ب ین حوض ه ای دارای پارامت رهای چ الش
برانگیز ،گوناگون ،پیﭽیده و غالباً کیفی میباش ند که تصمیمگیری در
مورد آنه ا به علت نقش متفاوت هرکدام از پارامترها بر پرووه مورد
نظر ،مقدار اثر بخشی متفاوت آنه ا ،کیفی بودن برخی معیاره ا و
یکسان نبودن معیار سنﺠش در مورد بقیه عناصر باعﺚ میشود که
عدمقطعیتهایی در تصمیمگیری نهایی وجود داشته باش د و نتوان به
راحتی درباره آنها تصمیمگیری نمود .در مسائل تص میمگی ری چن د
معیاره  ،(MCDM)3گزینههای مورد نظر با توج ه ب ه ش اخ ه ای
مختلف ،که ممکن است در تعارض با یک دیگر باش ند ،اولوی تبن دی
 2 ،1و  -3بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب و دانشیاران گروه
مهندسی آبیاری ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
)Email: roozbahany@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.81708
3- Multi Criteria Decision Making

)(COPRAS

میشوند ( .)13مطالعات فراوانی در مورد مس ائل تص میمگی ری چن د
4

شاخصه ) (MADMو انتقال آب بینحوضهای ،بویژه در بحﺚ تأمین
آب شرب در طی سالهای گذشته ت ا ب ه ام روز انﺠ ام ش ده اس ت.
ضرغامی و همکاران ( )2009روشی ب رای تص میمگی ری کارآم د در
انتقال بینحوضهای آب در فالت مرکزی ایران (حوضهی زاین ده رود)
با استفاده از عملگر میانگین وزنی مرتب شده (OWA)5به عنوان یک
روش تصمیمگیری چند معیاره ارائه نمودند .نتایج نشان داد ک ه روش
پیش نهادی بهت ر از س ایر روشه ای ق دیمی  MCDMاس ت و
تصمیمگیریهای با حساسیت باال را بایستی ب ا روشه ای جدی د ب ه
دست آورد ( .)18سالیزایا و همک اران ( )2010پیش نهادات و تﺠزی ه و
تحلیل روش تصمیمگیری چند معیاره را در حوضهی دریاچه پوپو ک ه
با کمبود شدید کمیت و کیفیت آب مواجه است ،بر اس ا معیاره ای
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در یک محیط تصمیمگیری تحت
4- Multiple Attribute Decision Making
5- Ordered Weighted Averaging
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عدم قطعیت برای حمایت از ذینفعان در مدیریت منابع آب ،با اس تفاده
از تئوری تحلیلی سلسله مراتبی (AHP)1ارائه دادند .نت ایج نش ان داد
روش به کار گرفته شده در تحقیق حاض ر ،بهت رین راه ح ل را ب رای
مدیریت منابع آب در حوضهی پوپ و ارائ ه م یده د ( .)8محم دی و
همکاران ( )1391به رتبهبندی  7گزین ه پیش نهادی ط رح انتق ال آب
بهشت آب اد ب ا در نظ ر گ رفتن  6معی ار کم ی و کیف ی (اقتص ادی،
اجتماعی ،زیست محیطی و فنی) با اس تفاده از روش تحلی ل سلس له
مراتبی ) (AHPاق دام نمودن د .نت ایج نش ان داد ک ه معی ار س هولت
بهرهبرداری مهمترین معیار در این تحقیق میباش د .همﭽن ین معی ار
زیستمحیطی به عنوان چهارمین معیار حسا انتخ اب ش د و تغیی ر
وزن معیارهای اجتماعی و زمین شناسی تغییری در رتبه بن دی ایﺠ اد
نکرد ( .)12روزبهانی و همکاران ( )2012یک روش جدید از مﺠموع ه
روشهای تصمیمگیری چن د معی اره ب ا ترکی ب ارزی ابی رتب هبن دی
 )PROMETHEE)2و تصمیمگیری چند معیاره با لحاظ اولوی ت در
معیارها را در قالب مدل جدیدی تح ت عن وان  PPOC3در م دیریت
آبرس انی ش هری ملب ورن معرف ی نمودن د .نت ایج نش ان داد ،روش
پیشنهادی برای حل مسائل مختلف تصمیمگی ری در م دیریت من ابع
آب شهری میتواند مورد استفاده قرار گیرد ( .)14عابد عل م دوس ت و
کراچیان ( )2013مﺠموعهای از معیارهای جامع از جمله ،سود ناخال
منطق های ،به رهوری آب ،وج ود من ابع ج ایگزین آب ،وج ود
زیرساختهای کشاورزی و صنعتی ،حمایت سیاسی از دولت و مﺠلس
و همﭽنین برخی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره ) (MCDMاز
جمله فرآیند تحلیل سلسله مراتب ی ) ،(AHPفرآین د ش بکه تحلیل ی
6

 ،)ANP)4روش  ER5و روش تاپس یس  TOPSISرا ب رای تعی ین
قدرت کاربران در سیستمهای تخصی آب بین حوضهای (انتقال آب
بینحوضهای از حوضهی رودخانه کارون به دشت رفسنﺠان در ف الت
مرکزی ایران) به روش کمی ب ه ک ار بردن د ( .)2رئ وفی و همک اران
( ) 1393به ارزی ابی طراح ی مطل وب ابع اد ی ک سیس تم انتق ال آب
بینحوضهای در قالب مطالعه موردی طرح انتق ال آب بهش ت آب اد از
حوضهی باال دست کارون به حوضهی آبریز گ اوخونی ب ا اس تفاده از
مدل برنامهریزی منابع آب  ،MODSIMمدلهای تصمیمگیری چن د
معیاره (برنامهریزی سازش ی)Fuzzy TOPSIS ،SAW7 ،TOPSIS ،
1- Analytic Hierarchy Process
2- Preference Ranking Organization Method for
Enrichment Evaluations
3- PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria
4- Analytical Network Process
5- Evidential Reasoning
6- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
7- Simple Additive Weighting

در قالب  6سناریو پرداختند .نتایج مدل نشان داد ک ه حﺠ م آب قاب ل
انتقال با لحاظ شرایط دوره هیدرولوویک بلند مدت در حدود  190و در
شرایط دوره هیدرولوویک خشک در حدود  147میلیون متر مکع ب در
سال میباش د ( .)15آذرنیون د و همک اران ( )2015ب ه اولوی تبن دی
گزینههای استراتژیک برای احیای منابع آب دریاچه ارومی ه از طری ق
یک مدل  ،MCDMبراسا تواناییهای راهبرد رضایت از معیارهای
توسعه پایدار با روش ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرص ت ،تهدی دات
) (SWOT-TOWSو مقایسه دوگانه  FAHPپرداختند .نتایج نش ان
داد مدیریت منابع انسانی و ترویج مشارکت ذینفعان نس بت ب ه س ایر
گزینههای استراتژیک برتر است .همﭽنین تﺠزیه و تحلیل حساس یت
نشان داد که  FAHPیک ابزار قوی برای تص میم گی ری در مس ائل
زیست محیطی جامع است و مشارکت قابل اعتم ادی را در چ ارچوب
مدیریت استراتژیک اعمال میکند ( .)3فضلاللهی و همکاران ()1396
به بررسی تأثیرات انتقال آب بینحوضهای از دیدگاه فن ی ،اقتص ادی،
اجتماعی و زیستمحیطی پرداختند .نتایج نشان داد طرحه ای انتق ال
آب بینحوضهای باعﺚ افزایش ارزش اقتصادی منابع آب میشود امّ ا
میتواند تغییرات چشمگیری در حوضههای مبداء و مقص د بخص و
حوضهی مبدأ به همراه داشته باشد ( .)9وو و همک اران ( )2016ی ک
مدل تامین مالی برای پرووه انحراف آب از  Hanبه رودخان ه  Weiدر
استان  Shaanxiبا روشه ای تحلی ل سلس له مراتب ی  ،AHPروش
دلفی ،مدل وزندهی خاکستری (بازهای) توسعه دادند .نتایج نش ان داد
مدل توسعه یافته با توجه به وضعیت واقعی دیگر پرووههای انتقال آب
منطقی و امکانپذیر است ( .)19کفایتی و همکاران ( )2018به توسعه
شاخ های ارزیابی توسعه پایدار در حوض هه ای آبری زی ک ه دارای
طرحهای انتقال آب بینحوضهای هستند پرداختن د و  15ش اخ در
سه بخش اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ارایه داده و با اس تفاده
9

از روش های  PCA8و  CISبه ارزیابی و تلفیق این ش اخ ه ا در
طرح انتقال آب از حوضهی کارون (طرح بهش ت آب اد) ب ه حوض هی
گاوخونی پرداختند ( .)10انﺠام مطالعات متنوع تصمیمگی ری در م ورد
انتقال آب در سطح ایران و جهان ،حاکی از اهمیت موضوع انتقال آب
میباشد .امروزه استفاده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند معیاره
جهت پیشبینی ،ارزیابی ،رتبهبندی و مقایسه نتایج راهحلهای موجود
وانتخاب صحیح یکی از راه حلها برای رسیدن به هدف مطلوب ،رشد
سریعی داشته است و بدین منظور مدله ای متن وعی در ای ن زمین ه
ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است .در این مطالعه ،از روش کوپرا
10

) (COPRASقطع ی ک ه روش نس بتاً جدی دتری در مقایس ه ب ا
8- Principal Component Analysis
9- Composite Indicators of Sustainability
10- Complex Proportional Assessment

ارزیابی سناریوهاي انتقال آب بینحوضهاي به فالت مركزي ایران با روش تصمیمگیري…

روشهای موجود تصمیمگی ری م یباش د ،بهه وهت گ وری ه ب ا
وزنهای بدست آمده از س ه روش تحلی ل سلس له مراتب ی )،(AHP
دیمتل (DEMATEL)1و آنتروپ ی ش انون )،(Entropy Shannon
بهمنظور تحلیل حساسیت در وزندهی ب رای نخس تین ب ار ب ا ه دف
اولویت بندی و ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین حوضهای به ف الت
مرکزی ایران استفاده شده است .همﭽنین الزم به ذکر است ک ه ای ن
روش به طور محدودی تاکنون در حوضه مطالعات منابع آب در سطح
ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است .ویژگ ی مهم ی ک ه
باعﺚ انتخاب این مدل شد ،توانایی تخمین زدن میزان بهت ر ی ا ب دتر
بودن یک گزینه و درجه اهمیت هر گزینه و نش ان دادن آن براس ا
درصد و مقایسه کامل میان گزینهها است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضهی فالت مرکزی ای ران ب ا مس احتی غال ب ب ر 824/356
کیلومتر مربع بیش از نیم ی از مس احت ای ران را در خ ود ج ای داده
اس ت .ط رح انتق ال آب ب ین حوض های ف الت مرک زی ای ران از
سرشاخههای حوضههای آبریز کارون بزرگ متشکل از رودخانههای دز
و کارون با مساحت  67/257کیلومتر مرب ع ب ه مختص ات جغرافی ایی
' 48°00تا ' 52°30درج ه ط ول ش رقی و' 30°00ت ا ' 34°05درج ه
عرض ش مالی م یباش د ک ه  67درص د آن را من اطق کوهس تانی و
کوهاایه و  33درصد آن را دشتهای مرتفع تشکیل داده است .از ای ن
حوضه ،حوضههای مبدأ شامل ،بهشت آباد ،بازفت ،خرس ان و گوک ان
که بخش عمده آنها واقع در استان چهار محال و بختیاری میباش د
بهمنظور تأمین بخشی از آب مورد نی از س ه اس تان اص فهان ،ی زد و
کرمان در نظر گرفت ه ش دهان د .در ای ن انتق ال آب ب ین حوض های،
حوضههای مقصد شامل استان اصفهان با مساحت  107/045کیل ومتر
مربع (معادل  6/57درصد از مساحت کشور) در بخ ش مرک زی ای ران
واقع است ،استان یزد با مساحت 131/575کیل ومتر مرب ع در قس مت
مرکزی فالت ایران و اس تان کرم ان ب ا مس احت ب یش از 183/285
کیل ومتر مرب ع و ب ا در ب ر گ رفتن ح دود ی ازده درص د ک ل کش ور
پهناورترین استان ایران است که در جنوب خاوری ای ران واق ع ش ده
است .موقعیت کلی منطقه مورد مطالعه در شکل  1ارایه شده است.
معرفی معیارهای تصمیمگیری

پرووههای انتقالآب که یکی از راه حله ای نه ایی جه ت ح ل
1- DEcision-Making Trial and Evaluation Laboratory
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کمب ود من ابع آب ب ه ش مار م ی رود ،بایس تی براسا لحاظ کردن
معیارهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،مسائل سیاسی
و غی ره صورت پذیرد .یونس کو در س ال  1999بمنظور توجیه یا کنار
گذاشتن طرحهای انتقال بینحوضهای آب معیارهایی را تدوین نم وده
است (کاکس .)1999 ،این معیارها عبارتند از -1 :ناحیه مقصد با وجود
استفاده از منابع جایگزین تامین آب و انﺠام تم امی اق دامات منطق ی
برای کاهش تقاضای آن ،باز هم در تامین نیازهای فعلی و پیشبین ی
شده ،کمبود جدی داشته باشد -2 .حوضهی مقصد در حال حاض ر ی ا
آینده نزدیک دچار بحران آبی شده و یا رشد و توسعه منطقه از لح اظ
مسائل مختلف منوط به تأمین آب به روش انتقال باشد و انتقال آب از
حوضهی مبدأ نیز توسعه این منطقه را در حال حاض ر ی ا آین ده دچ ار
بحران و مشکل جدی نکند -3 .طرح نباید ب ر مح یطزیس ت اث رات
تخریبی زیاد و غیرقابل جبران داشته باشد .ارزی ابی ج امع پیام دهای
زیستمحیطی بایستی نشاندهد که سطح معق ولی از قطعی ت وج ود
دارد که طرح انتقال ،به شکل اساس ی ،کیفی ت زیس تمحیط ی را در
حوضهی مب دأ ی ا مقص د تخری ب نم یکن د .ب ا ای ن ح ال چنانﭽ ه
هزینههای جبران خسارت زیستمحیطی ف راهم ش ود ،ط رح انتق ال
ممکن است توجیهپذیر باشد -4 .ارزیابی ج امع پیام دهای اجتم اعی،
فرهنگی باید نشان دهد سطح معقولی از قطعیت وجود دارد ک ه ط رح
انتقال ،سبب بروز اختالل اساس ی اجتم اعی و فرهنگ ی در حوض هی
مبدأ یا مقصد نخواهد شد .اگ ر ط رح در حوض هی مب دا ی ا در ط ول
مسیر ،مسایل اجتماعی فراوان داشته باشد ،نباید اجرا ش ود -5 .من افع
خال ناشی از اجرای طرح بایستی عادالنه میان حوضهه ای مب دأ و
مقصد تقسیم شود .پس نهتنها طرح باید بازده اقتصادی داش ته باش د،
بلکه منافع آن نیز نباید فقط برای مﺠری طرح یا مقصد ص رف ش ود
(.)7
معیارهایی که با در نظر گرفتن معیارهای تدوین شده یونس کو در
سال ( )1999بهمنظور توجیه و یا کنار گذاشتن ط رحه ای انتق الآب
بینحوضهای انتخاب گردیده است؛ عبارتاند از:
 -1ریسکهای فن ی و ص عوبت اج راء )(C1؛ ش امل :مش کالت
زمینشناسی و آببندی مخزن ،مراحل بررسی فنی و مطالع ات اولی ه
برخی سدها و مسائل فن ی آنه ا ،ریس ک درخواس ت تخص ی آب
برخی مناطق از منابع انتقال اجرای طرحها ،شروع نشدن طراحیه ای
آبگیری آب شرب ،مدت زمان اجرای طرح ،مشکالت زم ین شناس ی
سد و سامانه انتقال آب ،انروی مورد نیاز سامانه ،تضمین باالی ت امین
آب شرب ،طول لوله و تونل ها ،عبور از من اطق گس له و کارس تیک،
پمااو بلند با حﺠم زیاد ،سهولت بهرهبرداری.

320

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،2خرداد  -تیر 1399

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Study area

 -2مشکالت سیاسی و اجتماعی )(C2؛ شامل :مس ائل حق وقی و
قانونی تملک اراضی ،خسارت مخزن ناشی از زیر آب رفتن شهر ک ا
در صورت احداث سد بهشتآباد و برخی روستاها و واحدها ،مه اجرت،
وجود مناطق محافظت شده ،شرایط قومی ،فرهنگی ،بافت عشایری و
ایالتی محدوده مطالعاتی ،تهیه و ارائه نقشه ک اربری اراض ی و نقش ه
کاداستر مسیر سامانه پس از انتخاب سناریو برت ر و بهین ه و ض رورت
مستند سازی میراث فرهنگی و آثار تاریخی محدوده اجرای طرح.
 -3مشکالت زیست محیطی )(C3؛ شامل :تخریب محیط زیست
هنگام ایﺠاد خط لوله و تونل ،کاهش کیفیت آب و آلودگی منابع آب و
خشک شدن چاه و چشمه.
 -4قیم ت تم ام ش ده ه ر مت ر مکع ب آب )(C4؛ ش امل:
سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز برای احداث س امانه انتق ال آب ،می زان
تولید انروی برقابی (انروی تولی دی) ،هزین ه و می زان ب ر مص رفی
(انروی مصرفی) ،هزینه جاری ،هزینههای به رهب رداری و نگه داری)
میباشد .الزم به ذکر است که قیمت تمام ش ده ه ر مت ر مکع ب آب
توسط شرکت توسعه منابعآب و نی روی ای ران ب رآورد گردی ده و ب ه
صورت عددی و کمی بر خالف سه معیار دیگر که به ص ورت کیف ی
میباشد ،در نظر گرفته شده است.

معرفی سناریوها

بهمنظور انتقال آب بین حوضهای به فالت مرک زی ای ران ب رای
تأمین کمبود  580میلیون متر مکعب آب شرب س ه اس تان اص فهان،
یزد و کرمان ،هشت سناریوی انتقال آب برای ارزیابی ،اولویتبن دی و
ارائه گزینه برت ر ب ا اعم ال نظ رات متخصص ین آب و ب ا توج ه ب ه
گزارشات شرکت توسعه منابعآب و نیروی ایران ،تعی ین ش د ک ه ه ر
کدام به صورت جداگانه به شرح زیر است .الزم به ذکر است که قطعا
هیچ یک از این سناریوها قادر به تامین کلیه اه داف و اس تانداردهای
انتقال آب بین حوضه ای نیستند لیکن در این تحقیق سعی شده است
تا با به کارگیری ارزیابی چند شاخص ه س ناریویی انتخ اب ش ود ک ه
بیشترین نزدیکی را به این اهداف و معیارها دارا است.
 -1انتقال آب از حوضهی بازفت-سد چمنگل ی (از طری ق تون ل
کوهرنگ )3به استانهای اصفهان ،ی زد و کرم ان )(A1؛ ای ن گزین ه
مبتنی به انتقال آب به دره کوهرنگ و استفاده از س امانه کوهرن گ 3
برای انتقال آب به فالت مرکزی ایران است .اجزاء اصلی طرح انتق ال
شامل یک سد حدود  150مت ری در دره بازف ت ،در ح والی روس تای
چمنگلی با گنﺠایش مخزن حدود  700میلیون متر مکعب اس ت ک ه
وظیفه تنظیم آب را به عهده خواهد داشت .انتق ال آب ب ا حﺠ م 580
میلیون متر مکعب توسط شبکهای تشکیل شده از  13کیلومتر تونل و

ارزیابی سناریوهاي انتقال آب بینحوضهاي به فالت مركزي ایران با روش تصمیمگیري…

 19کیلومتر لوله به همراه  4ایستگاه پمااو ب ه دره کوهرن گ ص ورت
میگی رد ،در ادام ه آب بع د از خ رو از تون ل کوهرن گ  3در بس تر
زایندهرود جریان مییابد و تا باغ بهادران (مح ل فعل ی تص فیه خان ه
اصفهان (بابا شیخ علی) و محل فعلی برداشت آب انتقالی به یزد) ادامه
مییابد ،ساس آب استان اصفهان ( 250میلیون متر مکع ب) از ی زد و
کرمان جدا میشود ،آب ی زد ب ه می زان  150میلی ون مت ر مکع ب از
طریق احداث خط لوله به موازات خط اول به طول  352کیلومتر و آب
کرمان به میزان  180میلیون متر مکعب از طریق احداث خط لوله ب ه
طول  660کیلومتر انتقال مییابد.
 -2انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو مستقل از سد
بهشت آباد با استفاده از خط لوله و تونل کوتاه به استانهای اصفهان،
یزد و کرمان)(A2؛ این سناریو ،شامل احداث ی ک س د بلن د ب یش از
170متری در پاییندست مح ل الح ا رودخان هه ای بهش تآب اد و
کوهرنگ با خسارت مخزن زیاد با توجه به زیر آب رف تن ش هر4000
نفری کا است .بر مبنای این س ناریو ،س د بلن د ح دود  170مت ری
وظیفه ذخیره و تنظیم آب را انﺠام خواهد داد .انتقالآب با حﺠ م 580
میلیون متر مکعب ،توسط شبکهای تشکیل شده از تونل ،خ ط لول ه و
پمااو از مبداء تا مقصد برای اصفهان (تونل  7/8کیل ومتر ،ط ول لول ه
 62.8کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) ،یزد (تونل  6/4کیلومتر ،طول لوله 430
کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) ،کرمان (تونل 6/4کیل ومتر ،ط ول لول ه 713
کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) انﺠام میگیرد.
 -3انتقال آب از حوضهی خرسان-سد خرسان 3و رودخانه م اربر
به سه استان اصفهان ،کرمان و یزد )(A3؛ در این سناریو انتقالآب ب ا
حﺠم  580میلیون متر مکع ب از مب داء ت ا مقص د ب ه ترتی ب ب رای
اصفهان از بند ماندگان واقع بر روی رودخانه ماربر (تونل  2/8کیلومتر،
طول لوله  198/1کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) ،یزد از سد خرسان ( 3تونل
 22کیلومتر ،طول لوله  462کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) و کرم ان از س د
خرسان ( 3تونل 21/3کیلومتر ،طول لوله  655کیلومتر 6 ،مرحله پمااو)
انﺠام میگیرد.
 -4انتقال آب از حوضهی بازفت-سد شیخعالی به اصفهان و ی زد
و از سد خرسان  3و رودخانه ماربر برای کرم ان )(A4؛ در بخ ش اول
این سناریو ساالنه  400میلیون متر مکعب آب ،از بازفت به استانهای
اصفهان و یزد با احداث یک سد با ارتفاع  106متر و حﺠم کل مخزن
معادل  580میلیون متر مکعب در ساختگاه شیخعالی و ب ا اس تفاده از
یک خط انتقال  11کیلومتری 3 ،مرحله پما او و ب ا مﺠم وع  5قطع ه
تونل به طول کل  25کیلومتر با اضافه شدن آب سرشاخههای نازی و
الگی به دره کوهرنگ منتقل و در ادامه ت ا س د چ م آس مان (مح ل
آبگیری فعلی تصفیه خانه اصفهان و آبگیر طرح در حال به رهب رداری
انتقال آب به یزد) از طریق رودخانه زایندهرود ادامه م ییاب د .در ای ن
نقطه سهمآبه اصفهان به تصفیه خانه منتقل شده و  150میلی ون مت ر
مکعب سهم یزد به موازات خط انتقالی قبلی با احداث خط لوله جدی د

321

به طول  365کیلومتر انتقال خواهد یافت .بخش دوم سناریو ،انتقالآب
از سد خرسان  3و رودخانه ماربر به کرمان نیز با حﺠم انتقال آب برابر
با  180میلیون متر مکعب با احداث تونلی ب ه ط ول  21/3کیل ومتر و
خط لولهای به طول  655کیلومتر با  6مرحله پمااو بلند با حﺠ م زی اد
تا ارتفاع حدود  1200متر صورت میگیرد.
 -5انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوت اه
از سد بهشت آباد برای استانهای اصفهان و یزد و از حوضه خرسان-
سد خرسان  3برای کرمان )(A5؛ شرایط و ویژگیهای س د و س امانه
انتقال آب در بخش اول ای ن س ناریو (انتق ال آب ب رای اس تانه ای
اصفهان و یزد از طریق پمااو و تونل کوتاه از سد بهش تآب اد) مش ابه
سناریوی  2میباشد ،انتقالآب در این بخش با حﺠم  400میلیون متر
مکعب توسط شبکهای تشکیل شده از تونل ،خط لوله و پمااو از مبداء
تا مقصد به ترتیب برای اصفهان (تونل  7/8کیلومتر ،طول لول ه 62/8
کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) و ی زد (تون ل  6/4کیل ومتر ،ط ول لول ه430
کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) صورت میپذیرد .بخش دوم س ناریو ،انتق ال
 180میلیون متر مکعب آب تخصی یافته به اس تان کرم ان از س د
خرسان  3میباشد ،که این بخش از س ناریو ک امالً مش ابه س ناریو 4
است.
 -6انتقالآب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوت اه
از دبی پایه بهشتآباد برای استانهای اص فهان و ی زد و از حوض هی
خرسان-سد خرسان  3ب رای اس تان کرم ان )(A6؛ بخ ش اول ای ن
سناریو ،تامین  400میلیون متر مکعب آب شرب دو استان اص فهان و
یزد از آب موجود معادل  647میلیون متر مکع ب دب ی پای ه رودخان ه
بهشتآباد پس از تخصی و کسر نی از آب ی ط رحه ای باالدس ت و
رهاسازی نیاز زیستمحیطی طرح بهش تآب اد ،ب رای اه داف ش رب
اصفهان و یزد است .در این سامانه بند و آبگیری با ظرفیت بیشینه 30
متر مکعب بر ثانیه ب ر روی رودخان ه بهش تآب اد اح داث م یگ ردد.
انتقالآب توسط سه مرحله پمااو از تراز  1660با خط لولهای به ط ول
 43کیلومتر و تونلی آب بر به طول  5کیلومتر تا دره منتهی به مخ زن
سد کوهرنگ  3انﺠام میپذیرد .سامانه در ح ال اح داث کوهرن گ 3
شامل سد و تونل ،آب دریافتی را به رودخانه طبیعی باالدست مخ زن
سد زاینده رود هدایت میکند .انتقالآب سهم یزد از آبگیری در مح ل
سد چم آسمان واقع در باغ بهادران توسط خط لولهای به طول ح دود
 335کیلومتر با دو مرحله پمااو در ابتدا و میانه مسیر انﺠام م یگی رد.
بخش دوم سناریو ،انتقال  180میلیون متر مکعب آب تخصی یافت ه
به استان کرمان از سد خرسان  3اس ت ک ه ک امالً مش ابه س ناریو 4
میباشد.
 -7انتقال آب از حوضهی گوکان-سد گوکان به استان اصفهان و
از حوضهی خرسان-سد خرسان  3برای یزد و کرم ان )(A7؛ در ای ن
سناریو خط اول انتقال آب به یزد به می زان  98میلی ون مت ر مکع ب
حذف میگردد ،بنابراین میزان آب مورد نیاز برای استان اص فهان ب ه
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 150میلیون متر مکعب کاهش یافته و  98میلیون متر مکعب ب ه آب
مورد نیاز استان یزد اضافه میگردد .در بخش اول ای ن س ناریو س ازه
اصلی تنظیم کننده آب یک سد مخزنی به ارتفاع  168مت ر ب ا حﺠ م
مخزن  157میلیون مت ر مکع ب اس ت ک ه در دره گوک ان و ح والی
روستای وزوه احداث خواهد گردید .در ای ن ط رح ک ل مس یر انتق ال
شامل :تونلهای فرعی و اصلی ،دو بند انحرافی به ارتفاع حدود  5متر
و  3قطعه تونل با مﺠموع طول  6/97کیلومتر به صورت ثقلی با عبور
از مناطق کارستیک و گسله طراحی شده است .در این س ناریو انتق ال
آب به میزان  150میلیون متر مکعب از خروجی آخرین تونل تا مح ل
مصرف آب (تصفیه خانه باباشیخ علی) بر بستر رودخانه زاین ده رود در
نظر گرفته شده و در صورت نیاز به احداث خط لوله مستقل جهت این
انتقال بایستی هزین ه ه ای آن جداگان ه محاس به گ ردد .بخ ش دوم
سناریو ،انتقالآب از سد خرسان  3به دو استان یزد و کرمان میباش د
که با حﺠم  430میلیون متر مکعب توسط ش بکهای تش کیل ش ده از
تونل ،خط لوله و پمااو از مبداء تا مقصد به ترتیب برای یزد (تونل 22
کیلومتر ،طول لوله  462کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) و کرمان (تونل 21/3
کیلومتر ،طول لوله  655کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) انﺠام میپذیرد.
 -8انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوت اه
از دبی پایه بهشتآباد برای استان اصفهان و از حوضهی خرسان-س د
خرسان  3برای استانهای یزد و کرمان )(A8؛ در بخش اول س ناریو،
سامانهای برای برداشت و انتقال ساالنه  250میلیون متر مکعب برای
تامین کمبود آب شرب اصفهان دیده شده است .بدین منظور ب ر روی
رودخانه بهشتآباد بند و آبگیری با ظرفیت بیشینه  14متر مکع ب ب ر
ثانیه احداث میگردد که وظیفه برداشت آب از ت راز  1660را برعه ده
دارد ،از این نقطه آب توسط خط لولهای به طول  43کیلومتر و ت ونلی
آب بر با قطر کمتر نسبت به سناریو  6به طول  5کیلومتر بوسیله س ه
مرحله پمااو انتقال مییابد ،هدایت آب تا رودخان ه طبیع ی باالدس ت
مخزن سد زایندهرود بوسیله سامانه سد و تون ل کوهرن گ  3ص ورت
میگیرد .بخش دوم انتقال آب از سد خرسان  3برای دو استان ی زد و
کرمان به میزان 330میلیون متر مکعب توسط شبکهای تشکیل ش ده

از تونل ،خط لوله و پمااو از مبداء تا مقصد به ترتیب برای ی زد (تون ل
 22کیلومتر ،طول لوله  462کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) و کرم ان (تون ل
 21/3کیل ومتر ،ط ول لول ه  655کیل ومتر 6 ،مرحل ه پما او) انﺠ ام
میپذیرد.
معرفی روش تصمیمگیری چند معیاره

در این تحقیق ،پس از تعی ین گ روه تص میمگیرن دگان و تعی ین
معیارها و گزینهها ،ماتریس معیارها و ماتریس تصمیمگی ری گروه ی
تشکیل شد .در ادامه ،با استفاده از سه روش تحلی ل سلس له مراتب ی،
روش آنتروپی شانون و روش دیمتل وزن معیارها بدست آمد .س اس،
از روش کوپرا برای ارزیابی و اولویتبندی سناریوها اس تفاده ش د.
شکل  2فلوچارت مراحل مدلسازی تحقیق را نشان میدهد.
روش وزندهی )(AHP

این روش توس ط محقق ی ب ه ن ام توم ا -ال-س اعتی عراق ی
االصل ،در سال  1980میالدی ارائه ش د ( .)16روش تحلی ل سلس له
مراتبی در زمانی که تصمیمگیری با چند گزینه و معیار تص میمگی ری
مواجه اس ت م یتوان د م ورد اس تفاده ق رار بگی رد .ای ن ن وع روش
تصمیمگیری بر پایة مقایسات زوجی با در نظر گرفتن کم ی و کیف ی
بودن معیارهای مورد نظر است .در این تحقیق ،بهمنظور بدست آوردن
وزن معیارها و اولویتبندی آنها بر اسا اهمیّت هر کدام از معیارها
از این روش استفاده شده است .مراحل محاسبات برای بدس ت آوردن
وزن معیارها به شکل زیر است:
مرحله  -1در این مرحله عناصر هر سطح نسبت به س ایر عناص ر
مربوط خود در سطح ب االتر ب ه ص ورت زوج ی مقایس ه م یش ود و
ماتریسهای مقایسه زوجی تشکیل م یگ ردد .تخص ی امتیازه ای
عددی مربوط به مقایسه زوجی اهمیّت دو معیار ،ب ر اس ا ج دول 1
صورت میگیرد.

جدول  -1مقیاس مقایسات زوجی )(Saaty, 1980
)Table 1- Scale for pairwise comparisons (Saaty, 1980

مقادیر بینابین
Intermediate
values
2,4,6,8

مطلقاً با

بسیار با اهمیّتتر

اهمیّتتر
Extreme
importance

Very strong or
demonstrated
Importance

Strong
importance

9

7

5

با اهمیّتتر

نسبتاً با

اهمیّت

اهمیّتتر

مساوی

Moderate
importance

Equal
importance

3

1

معادل لفظی
Verbal
equivalent

درجه
Degree
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شکل  -2فلوچارت تحقیق
Figure 2- Research Flowchart

مرحله  -2تشکیل ماتریس مقایسه زوجی تﺠمیع ش ده از نظ رات
گروهی خبرگان :هر عنص ر در م اتریس نه ایی از می انگین هندس ی
عناصر ماتریس پاسخ دهندگان طبق رابطه ( )1بهدست میآید.
()1
در این رابطه k ،و  nتعداد معیار aij ،درایهه ای م اتریس مقایس ه
زوجی و  lتعداد تصمیم گیرندگان میباشد.
مرحل ه  -3محاس به وزن نس بی ب ا اس تفاده از روش می انگین
هندس ی :روشه ای مختلف ی ب رای محاس به وزن نس بی براس ا
ماتریس مقایسه زوجی وجود دارد .در این پژوهش ،برای بدست آوردن
وزن معیارها از بین روشهای موجود ،روش میانگین هندسی اس تفاده
شده است .وام ای محاسبه یزن معیا ا به وت گ زیر است:
 میانگین هندسی عناصر هر سطر از رابطه ( )2محاسبه میشود.نرمال شده بردار حاصل ،بردار وزن خواهد بود.
()2
در این رابطه k ،و  nتعداد معیار aij ،درایههای ماتریس مقایسه
زوجی میباشد.
 برای تعیین بردار نرمال شده (بردار وزن) از رابط ه ( )3اس تفادهمیشود :در این رابطه ln ،درایههای ب ردار حاص ل ش ده از رابط ه ()2
میباشد.

()3
مرحله  -4محاسبه نرخ ناسازگاری سلسله مراتبی :یکی از مزایای
فرآیند تحلیل سلسله مراتب ی کنت رل س ازگاری تص میم اس ت ،ن رخ
ناسازگاری سلسله مراتبی با اعمال وزن عناصر سازنده سلسله مراتب ی
محاسبه میشود .به طور خالصه نحوه تعیین نرخ ناسازگاری به ش رح
زیر است:
 -1تشکیل مارتیس مقایسه زوجی )(A
 -2محاسبه بردار وزن )(Wi
 -3ضرب بردار وزن در ماتریس A
 -4طبق رابطه  A×W=λ.Wب رای محاس به مق ادیر وی ژه )،)λ
حاصل ضرب مرحله  3بر بردار وزن ) (Wiتقسیم میشود.
 -5با میانگینگیری از مق ادیر  ،λبزرگت رین مق دار وی ژه ))λmax
تخمین زده میشود.
 -6با استفاده از رابطه ( )4شاخ ناسازگاری محاسبه م یش ود:
در این رابطه  nتعداد معیارها میباشد.
()4
 -7با اس تفاده از رابط ه ( )5و ی ا ج دول  2ش اخ
تصادفی محاسبه میشود:
()5

ناس ازگاری
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جدول  -2شاخص تصادفی ) R.I.Iالونسو و الماتا)2006 ،
15
1.58

14
1.57

13
1.55

)Table 2- Random Index R.I.I (Alonso & Lamata, 2006
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.88 1.10 1.24 1.34 1.4 1.44 1.48 1.51 1.53

 -8با استفاده از رابطه ( )6نرخ ناسازگاری محاسبه میشود :دراین
مرحله ،نتیﺠه نرخ ناساگاری محاسبه شده اگ ر  0/1و ی ا کمت ر از آن
باشد ماتریس تصمیم کامالً سازگار بوده و قضاوت ها منطقی میباشد
در غیر این صورت بایستی به کارشناسان مورد نظر مراجعه و تغیی ری
در نظرات ایﺠاد گردد.
()6
روش دیمتل )(DEMATEL

روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیمگیری )،(DEMATEL
برای اولین بار بین سالهای  1972تا  1976توسط ف ونتال و گ ابو

3
0.52

2
0

1
0

N
RI

به کار برده شد ( .)4ب ه ط ور عم ده از ای ن روش ب رای شناس ایی و
بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها ،مشخ کردن روابط علّ ت
و معلولی و اولویتبندی آنها استفاده میش ود .مراح ل محاس بات در
این روش به شرح زیر میباشد:
مرحله  -1محاسبه م اتریس می انگین :در ای ن مرحل ه ،از پاس خ
دهنگان خواسته میشود تا بر طب ق قضاوتش ان ،اث ر مس تقیم می ان
عناصر را مطابق طیف لیکرت (جدول  )3ارزیابی کنند .ه ر عنص ر در
ماتریس نهایی از میانگین حسابی عناصر ماتریسهای مختل ف پاس خ
دهندگان بهدست میآید.

جدول  -3مقیاس زبانی برای اثر معیارها ((Kamalian, 2015
)Table 3- Linguistic scale for influence of criteria (Kamalian, 2015

تأثیر بسیار زیاد

تأثیر زیاد

تأثیر کم

تأثیر بسیار کم

Very high
influence

High
influence

Low
influence

Very Low
influence

No influence

4

3

2

1

0

مرحله  -2محاسبه ماتریس اثر مستقیم اولیه :ماتریس اثر مستقیم
اولیه ) (Zn×nاز تﺠمیع نظرات خبرگان تشکیل میشود:

 Znmدر ماتریس اثر مستقیم اولیه ،درایه ماتریس ارتب اط مس تقیم
برای معیار  nدر معیار  mمیباشد.
مرحله  -3ماتریس بی مقیا شده حاصل از ماتریس ارتباط Z
با  Xنامگذاری شده و از طریق رابطه ( )7محاسبه میگردد.

()7
در این رابطه Zij ،مقادیر درایههای ماتریس اثر مستقیم اولیه
میباشد که  iسطرها و  jستونها را نشان میدهد.
مرحله  -4هنگامی که ماتریس  Xیعنی ماتریس بی مقیا شده
ماتریس ارتباط محاسبه شد ،ماتریس ارتباط کل ب ا اس تفاده از رابط ه
( )8محاسبه میشود که در آن  Iماتریس همانی است.

بدون تأثیر

اصطالح زبانی
Linguistic
term

درجه
Degree

()8
مرحله  -5تحلیل نتایج اثرها و روابط :با توجه به م اتریس رواب ط
کلی ) ،(Tمﺠموع ستونها ) (Cjو مﺠم وع ردی فه ا ) ،(Riمحاس به
میشود .اگر  i=jباشد ،مقدار ) (Ri + Cjمیزان تأثیر و تأثر ش اخ i
میباشد .به عبارت دیگر هر چ ه مق دار ) (Ri + Cjبیش تر باش د ،آن
شاخ تعامل بیشتری با سایر شاخ ه ا دارد و نش اندهن ده درج ه
اهمیّتی است که پارامتر  iدر سیستم دارد .این مقدار را برتری یا ت أثیر
مینامند .بردار عمودی ) (Ri - Cjقدرت تاثیرگذاری شاخ  iو علّت
و معلولی بودن آن را نشان میدهد.
مرحله  -6تعیین مقدار آستانه ) :(aجهت ترس یم نم ودار علّ ت و
معلولی باید مقدار آستانه تعیین گردد .تنها روابطی که مقادیر آنه ا در
ماتریس نفوذ کامل از مقدار آس تانه بزرگت ر باش د در نم ودار علّ ت و
معلولی رسم میگردند .میانگین عناص ر م اتریس نف وذ از رابط ه ()9
محاسبه میشود:
()9
در این رابطه N ،تعداد درایه های ماتریس ارتباط کل و tijمﺠموع
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مقادیر سطر  iو ستون  jماتریس ارتباط کل میباشد.
مرحله  -7تشکیل ماتریس تعیین ارتباط میان معیارها :به منظ ور
ترسیم نمودار علّی و معلولی پس از تعیین مقدار آستانه ،تمامی مق ادیر
ماتریس  Tکه کوچکتر از مقدار آستانه باشد صفر (یعنی آن رابطه علّی
در نظر گرفته نمیشود) و بقیه یک قرار داده میشود.
مرحله  -8تعیین وزن معیارها ) :(Wiپس از تعیین مقادیر ماتریس
 ،Tوزن نرماالیز شده ه ر ک دام از معیاره ا از س تون ) (Ri+Cjو ب ا
استفاده میانگین حسابی محاسبه میشود.
روش آنتروپی شانون )(Entropy Shannon

آنتروپی یک مفهوم عمده در عل وم فیزیک ی ،عل وم اجتم اعی ،و
تئوری اطالعات میباشد به طوری که نشاندهنده مقدار عدم اطمینان
موجود از محتوای مورد انتظار اطالعاتی از یک پی ام اس ت .ب ه لف
دیگر آنتروپی در تئوری اطالع ات معی اری اس ت ب رای مق دار ع دم
اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته ) (Piب ه ط وری
که این عدم اطمینان ،در صورت پخش بودن توزیع ،بیشتر از م وردی
است که توزیع فراوانی تیزتر باشد ( .)6مراحل زیر برای بدست آوردن
وزن معیارها بر اسا مقادیر پراکندگی صورت میگیرد.
مرحله  -1ایﺠاد ماتریس تصمیمگیری که سطرهای آن گزینهه ا
و ستونهای آن معیارها میباشد .در این گام از ماتریس تصمیمگیری
تﺠمیع شده از نظ رات خبرگ ان اس تفاده م یش ود .مق ادیر م اتریس
تصمیمگیری  Rijکه نسبت ارجحیت گزینه  iنسبت به معیار  jرا نشان
میدهد پس از تبدیل مقادیر کیفی به کمّی و محاسبه میانگین حسابی
بدست میآید.
مرحله  -2بیمقیا سازی ماتریس تصمیمگیری :ب ا اس تفاده از
رابطه ( )10ماتریس تصمیمگیری نرماالیز شده و به صورت  Pijبدست
میآید .بیمقیا سازی به این صورت است که درای ه ه ر س تون ب ر
مﺠموع ستون تقسیم میشود.
()10
در این رابطه i ،نشان دهنده سطرها و  jنشاندهنده ستون ماتریس
تصمیمگیری میباشد.
مرحله  -3محاسبه آنتروپی هر شاخ  :آنتروپ ی ) (Ejب ا رابط ه
( )11محاسبه میگردد که در این رابطه  jنشان دهنده ستون ماتریس
تصمیمگیری نرماالیز شده k ،به عنوان مقدار ثابت و  mتعداد گزینهها
است که از رابطه ( )12محاسبه میشود.
()11
()12
مرحله  -4مقدار عدم اطمینان و یا درجه انحراف  djبا استفاده از
رابطه ( )13محاسبه میشود که بیان میکند شاخ مربوطه ) (djچه
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میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در اختیار تصمیمگیرنده ق رار
میدهد .هر چه مقادیر اندازهگیری شده شاخصی به هم نزدیک باش د،
نشاندهنده آن است که گزینههای رقیب از نظ ر آن ش اخ تف اوت
چندانی با یکدیگر ندارند.
()13
مرحله  -5وزن ( (Wjهر معیار با استفاده از رابطه ( )14محاس به
میشود:
()14
روش تصمیمگیری کوپراس

این روش توسط زاوداسکا و همکاران در س ال  1994معرف ی
شد ( .)17روش  COPRASبهترین گزینه را از بین گزینههای دیگ ر
تعیین میکند .در این روش برای ارزیابی ارزش ،هر دو شاخ کمینه
و بیشینه مورد استفاده قرار میگی رد و ت أثیر ش اخ ه ای کمین ه و
بیشینه روی ارزیابی نتایج به صورت جداگانه در نظر گرفت ه م یش ود
( .)4مراحل روش کوپرا به صورت زیر است:
مرحله  -1تشکیل ماتریس تص میمگی ری تﺠمی ع ش ده نظ رات
خبرگان :در این ماتریس گزینهه ا و ش اخ ه ا بی ان م یش ود ک ه
براسا اطالعات دریافتی از تصمیمگیرندگان و تخصی امتیازه ای
کیفی و تبدیل آنها به مقادیر کمی مربوط به مقایسه گزینهها نس بت
به هر کدام از معیارها ،بر اسا جدول  4صورت میپذیرد .هر عنص ر
در ماتریس نهایی پس از تبدیل اع داد کیف ی ب ه کم ی ،از می انگین
حسابی عناصر ماتریسهای مختلف پاسخ دهندگان بهدست میآید.

در این ماتریس Xij ،درایهی ماتریس تصمیم
میباشد.

برای گزینه  iدر معیار j

جدول  -4امتیاز زبانی برای معیارها
Table 4- Linguistic rating for criteria

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

Very high
9

High
7

Medium
5

Low
3

Very low
1

مرحله  -2بی مقیا کردن ماتریس تصمیم :جهت ب ی مقی ا
کردن ماتریس تصمیم از رابطه ( )15استفاده میگردد:
()15
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در این رابطه Xij ،مقادیر درایه های ماتریس تصمیمگیری گزین ه
 iدر معیار  jمیباشد.
مرحله  -3تعیین مقادیر ماتریس بی مقیا وزین :ب ا اس تفاده از
رابطه زیر ،ماتریس وزندار بدست میآید:
()16
در این رابطه Wi ،وزن معیارها ] [W1,W2,…,Wnمیباشد.
مرحله  -4تعیین ارزش نهایی شاخ ها :برای تعیین ارزش نهایی
شاخ ها ابتدا باید نوع منفی یا مثبت بودن معیارها مش خ گ ردد.
منظور از معیار مثبت ،معیاری است که افزایش آن باع ﺚ بهت ر ش دن
شرایط میشود و معیار منفی معیاری است که کاهش آن به صرفهتر و
در نتیﺠه باعﺚ بهتر شدن شرایط میشود .ساس ،ب ا در نظ ر گ رفتن
نوع منفی یا مثبت بودن شاخ ها ،ارزش نهایی هر شاخ از روابط
( )17و ( )18بدست میآید:
()17
()18
در این روابط k ،تع داد معیاره ای مثب ت در رابط ه ( )17و m-k
تعداد معیارهای منفی در رابطه ( )18میباشند و  Piو  Riنیز ب ا توج ه
به نوع مثبت و منفی بودن معیار ،ارزش نهایی معیار  iمیباشد.
مرحله  -5تعیین کمترین مقدار بدست آمده از رابطه (:)18
()19
مرحله  -6رتبه بندی نهایی گزینهها :مقدار ارزش نهایی هر ی ک
از گزینهها از طریق یکی از روابط ( )20و ( )21محاسبه میشود:
()20
()21
مرحله  -7تعیین بیشترین مقدار بدست آمده از مرحله (:)6
()22
مرحله  -8محاسبه درصد امتیاز هر گزینه و رتبه بندی آنها با استفاده
از رابطه (:)23
()23
در این رابطه Qi ،و Qmaxبه ترتیب مقدار بدست آمده و بیشیترین
مقدار بدست آمده از مرحله ( )7میباشد.

نتایج و بحث
در این مطالعه ،از روش کوپرا با سه تکنیک متفاوت وزنده ی
برای اولویتبندی س ناریوهای انتق ال آب ب ین حوض های ب ه ف الت
مرکزی ایران اس تفاده ش د .در ای ن روش پ س از تعی ین معیاره ا و
همﭽن ین س ناریوها ،و تعی ین طی فه ای م وردنظر ک ه در بخ ش
روششناسی تحقی ق ب ه آنه ا پرداخت ه ش د ،از  10تص میمگیرن ده
خواس ته ش د ت ا پرسش نامهه ای معیاره ا و همﭽن ین م اتریس
تصمیمگیری نهایی را با توجه به طیفهای مورد نظر پاسخ دهند .این
تصمیم گیرندگان عمدتا از وزارت نی رو ،ش رکت توس عه من ابع آب و
نیروی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران بودهاند و معیار انتخاب
ایشان بر مبنای سابقه کار ،تسلط و آشنایی با این طرح و ابعاد مختلف
فنی آن بوده است .در ادامه ،پس از تب دیل مق ادیر کیف ی ب ه کم ی،
ماتریس تصمیمگیری نهایی از تﺠمی ع نظ رات تص میمگیرن دگان ب ا
اس تفاده از می انگین حس ابی طب ق ج دول  5تش کیل ش د .س اس،
ماتریسهای معیارها ب ه ص ورت کم ی از تﺠمی ع نظ رات تص میم-
گیرندگان با استفاده از روابط هر یک از روشها بدس ت آم د .در ای ن
مطالعه ،ابتدا از ماتریس تصمیمگیری نه ایی تﺠمی ع ش ده از نظ رات
تصمیمگیرندگان (جدول  )5برای بدست آوردن وزن معیاره ا در روش
آنتروپی شانون استفاده شد و با استفاده روابط ی ک ه در بخ ش روش
شناسی به آن پرداخته شد وزن معیارها محاس به گردی د .در ادام ه ،از
ماتریس مقایس ه زوج ی تش کیل ش ده از نظ رات تص میمگیرن دگان
(جدول )6برای روش تحلیل سلسله مراتبی و محاسبه نرخ ناس ازگاری
استفاده و وزن معیارها تعیین شد .روش تحلیل سلسله مراتب ی نش ان
داد که ماتریس مقایسه زوجی تعی ین ش ده ب رای بدس ت آوردن وزن
معیارها با نرخ ناسازگاری  0/057س ازگار و منطق ی اس ت .در ادام ه،
ب همنظ ور تعی ین وزن معیاره ا ،بدس ت آوردن می زان تأثیرگ ذاری و
تأثیرپذیری و علّت و معلولی بودن معیارها از روش دیمتل استفاده شد.
در این روش ابتدا م اتریس مقایس ه زوج ی تص میمگیرن دگان طب ق
جدول  7تشکیل و در ادامه با استفاده از رواب ط ،وزن معیاره ا بدس ت
آمد.
به طور کلی جدول  9نتایج روشهای وزن دهی را نشان میدهد.
با توجه به این جدول ،نتایج وزندهی از روش تحلیل سلس له مراتب ی
نشان داد که معیار ریسکهای فنی و صعوبت اجراء ب ا بیش ترین وزن
دارای اهمیّ ت بیش تر نس بت ب ه س ایر معیاره ا و معی ار مش کالت
زیستمحیطی با کمترین وزن ،کم اهمیّت ترین معیار است .در ادام ه
وزندهی با روش دیمتل انﺠام ش د و نت ایج اثره ا و رواب ط در قال ب
جدول  8بدست آمد.

ارزیابی سناریوهاي انتقال آب بینحوضهاي به فالت مركزي ایران با روش تصمیمگیري…

327

جدول  -5ماتریس تصمیمگیری نهایی
Table 5– Pairwise comparison matrix for AHP Method
)(-

)(-

)(-

)(-

C4
33691
42553
41808
33968
38713
38730
33571
43385

C3
4.7143
7.8571
4.7143
4.4286
5.8571
4.7143
3.5714
3.2857

C2
5.2857
6.4286
4.7143
6.7143
5.5714
3.2857
3.5714
3.2857

C1
6.1429
8.4286
4.4286
5.5714
7.8571
3.2857
3.5714
2.4286

نوع معیار
Criteria
type
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی برای روشAHP
Table 6- Pairwise comparison matrix for DEMATEL Method

معیار

C4

C3

C2

C1

2.904
0.530
0.370
1

5.924
4.272
1
2.704

3.620
1
0.234
1.886

1
0.276
0.169
0.344

Criterion
C1
C2
C3
C4

جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی برای روش DEMATEL
Table 7- The Final decision making matrix
C4

C3

C2

C1

3.143
1.714
1.429
0

1.143
1.429
0
1.000

0.286
0
1.286
0.714

0
1.857
1.571
0.714

معیار
Criterion
C1
C2
C3
C4

جدول  -8ماتریس اثرها و روابط
Table 8- Matrix of Influences and Relationships

رتبه

رتبه

RAN
K
2
4
3
1

RAN
K
3
1
2
4

Wi
0.250
0.232
0.249
0.269

رتبه
(Ri)Cj
0.125
1.953
0.571
-2.649

RAN
K
2
4
3
1

نتایج در این روش با در نظر گرفتن نمودار علّت و معل ولی و نی ز
مقادیر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها ،نشان داد که معیار ریس ک-
های فنی و صعوبت اجراء ( ،)C1با توجه به تعامل متوسط ب ه ب اال ب ا
سایر معیارها و همﭽنین اثرگذاری و اثرپذیری متوسط رتبه دوم را دارد
و یک معیار علّت است ،معیار مشکالت سیاسی و اجتم اعی ( ،)C2ب ه
دلیل تعامل حداقل با سایر عوامل در رتبه چهارم قرار دارد و ب ه دلی ل
اثرگذاری بیشتر ب ر روی عوام ل دیگ ر ی ک معی ار ع ّل ت محس وب
میشود ،همﭽنین معیار مش کالت زیس ت محیط ی ( ،)C3ب ه دلی ل

(Ri+Cj
)
6.706
6.228
6.699
7.219

معیار
Ri

Cj

Criterion

3.290
2.138
3.064
4.934

3.415
4.091
3.635
2.285

C1
C2
C3
C4

تعامل متوس ط ،در رتب ه س وم ق رار م یگی رد و ب دلیل اثرگ ذاری و
اثرپذیری بیشتر یک معیار علّت میباشد و درآخر نیز معیار قیمت تمام
شده هر مت ر مکع ب آب ( ،)C4ب ا در نظ ر گ رفتن تعام ل بیش تر و
اثرپذیری بیشتر از سایر عوامل ،در رتبه نخس ت اس ت و ی ک معی ار
معلول محس وب م یگ ردد .در ادام ه وزن معیاره ا از روش آنتروپ ی
شانون نیز محاسبه شد .نتایج این روش نشان داد که معیار قیمت تمام
شده هر متر مکعب آب ) (C4با داش تن کمت رین مق دار وزن ) (Wjو
بیشترین مقدار  Ejدارای اثرگذاری یکسان برای کلیه گزینهه ا و ک م
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اهمیّت ترین معیار برای تعیین سناریوها میباشد و معیار ریس که ای
فنی و صعوبت اجراء ) ،(C1با داشتن بیش ترین مق دار وزن و کمت رین
مقدار  Ejاثرگذارترین و با اهمیّتترین معیار میباش د .ب ه ط ور کل ی
نتایج بدست آمده از روشهای وزندهی نشان میدهد که رتب هبن دی
معیارها با تغییر در روش وزندهی تغییر پیدا میکند که این نتیﺠه ب ه
ساختار و اصول روشها برم یگ ردد ک ه هرک دام براس ا اهمیّ ت،
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و همﭽن ین براس ا وض عیت س ناریوها از

لحاظ هر کدام از معیارها تعیین میشوند.
در ادامه ای ن تحقی ق ،ب ه منظ ور انتخ اب گزین ه برت ر از ب ین
سناریوهای مورد نظر از روش کوپرا استفاده شد .در ای ن روش بن ا
بهدلیل وجود  3روش برای وزندهی 3 ،نوع م اتریس تص میمگی ری
برای رتبهبندی نهایی ایﺠاد گردید .جدول  10نتایج نهایی رتب هبن دی
گزینهها را به تفکیک با هر یک از روشهای وزندهی نشان میدهد.

جدول  -9رتبهبندی نهایی معیارها
Table 9- Final ranking of criteria

وزن آنتروپی شانون

رتبه
Rank
1
2
3
4

Entropy Shannon
weights
0.5030
0.2330
0.2305
0.0334

رتبه

وزن دیمتل

رتبه

Rank

Dematel weights

Rank

2
4
3
1

0.250
0.232
0.249
0.269

1
3
4
2

وزن تحلیل سلسله
مراتبی
AHP weight
0.541
0.171
0.067
0.221

معیار
Criteria
C1
C2
C3
C4

جدول  -10رتبهبندی نهایی گزینهها
Table 10- Final Ranking of alternatives

رتبه
Rank
5
8
4
6
7
3
2
1

Dematel-COPRAS
)(Ni%
72.8180
52.8571
76.7488
70.8633
61.4535
90.1728
98.1477
100.0000

رتبه
Rank
6
8
4
5
7
3
2
1

AHP-COPRAS
)(Ni%
61.2884
45.6292
71.2182
61.9298
50.4528
89.0615
89.7575
100.0000

با توجه به نتایج روش کوپرا با وزنه ای بدس ت آم ده از س ه
روش متف اوت ،س ناریوی شش م ب ا عن وان انتق الآب از حوض هی
بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوتاه از دبی پایه بهش تآب اد ب رای
استانهای اصفهان و یزد و از حوضهی خرسان-سد خرس ان  3ب رای
استان کرمان ،رتبه سوم را با هر سه روش وزندهی آنتروپی ،تحلی ل
سلسله مراتب ی و دیمت ل ب ا درص دهای ب ه ترتی ب ،89/06 ،80/02
 90/17کسب کرد و سناریوی هفتم با عنوان انتق ال آب از حوض هی
گوکان-سد گوکان ب ه اس تان اص فهان و از حوض هی خرس ان-س د
خرسان  3برای یزد و کرمان ،رتبه دوم را با هر سه روش وزندهی ب ا
درص ده ای ب هترتی ب  98/147 ،89/757 ،81/939بدس ت آورد و
سناریوی هشتم با عنوان سناریوی انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از
طریق پمااو و تونل کوتاه از دبی پایه بهشتآباد برای استان اص فهان
و از حوضهی خرسان-سد خرسان  3برای استانهای ی زد و کرم ان،
سناریوی برتر و مناسبترین گزینه برای انتقال آب به فالت مرک زی
ایران شناخته شد .اما همان ط ور ک ه در نت ایج رتب هبن دی مش اهده

رتبه
Rank
5
8
4
6
7
3
2
1

Entropy-COPRAS
)(Ni%
53.2565
38.2379
64.1004
53.2468
43.7898
80.0236
81.9398
100.0000

سناریو
Scenario
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

میشود به جز سناریوهای پنج تا هشتم و سناریوی دوم باقی رتبههای
سناریوها با توجه به وزنهای متفاوت از روش های مختلف تغییر پیدا
میکنند که این نیز به دلیل تغییر در مقادیر وزنی بدست آم ده از س ه
روش متفاوت و همﭽنین ساختار هر کدام از روشها میباش د ک ه در
تحلیل نتایج معیارها به آن پرداخته شد.

نتیجهگیری
حوضهی فالت مرکزی ای ران ک ه از لح اظ مس احت بزرگت رین
حوضهی آبریز کشور محسوب میشود ،در طی چند دهه اخیر با توجه
به افزایش و پراکندگی جمعی ت و توس عه فعالی ته ای کش اورزی و
صنعتی با مشکل جدی کمبود آب شرب مواجه شده است .در ص ورتی
که روش های مؤثرتر بویژه م دیریت تقاض ا و بارچرخ انی پس اب در
حوضههای مقصد امک ان ت أمین کمبوده ا را میس ر نس ازد ،یک ی از
راهکارهای نهایی برای مقابله با این کمبود انتق ال آب ب ینحوض های
میباشد .با توجه به پیﭽیده بودن این طرحها از نظر مسائل اقتصادی،
فنی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و قانونی اجرای این طرحها با مشکالت
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 م یت وان از ای ن روش در،گزینهها و نشان دادن آن بر اسا درصد
تصمیمگیریهای پیﭽیده منابعآب که اغلب با تضاد معیارها و کم ی و
،کیفی بودن آنها مواجه است و حل کردن آنها را مشکل م یس ازد
 قطعا انتقال آب بین حوض ه ای پیش نهاد محقق ین ای ن.استفاده کرد
تحقیق نیست لیکن نشان داده شد که در صورت نیاز به ای ن راهک ار
استفاده از رویکردهای تصمیمگیری چند شاخصه جدید م یتوان د ب ه
انتخاب مؤثرتر طرح با لحاظ معیارهای مختلف توس عه پای دار کم ک
 نتایج حاصله از این تحقیق با، پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی.نماید
دیگر روشهای مرسوم و جدید تصمیمگیری چند معیاره مقایسه ش ود
و همﭽنین جهت تعیین معیارها و استراتژیه ای م ؤثر انتق ال آب از
 الزم ب ه. استفاده ش ودSWOT1 روشهای معتبری مانند روش آنالیز
ذکر است که با هدف تحلی ل ع دم قطعی ت در ارزی ابیه ای کیف ی
 محقق ین پ ژوهش حاض ر در،صورت گرفته توسط تصمیمگیرن دگان
حال توسعه مدل با قابلیت در نظر گرفتن مقادیر معیاره ا ب ه ص ورت
.فازی و بازهای نیز میباشند

بیشتری مواجه بوده و تصمیمگیری در مورد آنها به مراتب سختت ر
 برای انتقال آب بینحوضهای به ف الت مرک زی، در این مطالعه.است
 میلیون متر مکع ب آب ش رب اس تانه ای580 ایران و تامین کمبود
 هشت سناریو ب ا در نظ ر گ رفتن چه ار معی ار، یزد و کرمان،اصفهان
، مش کالت سیاس ی و اجتم اعی،ریسکهای فن ی و ص عوبت اج راء
مشکالت زیست محیط ی و قیم ت تم ام ش ده ه ر مت ر مکع ب آب
 تحلی ل سلس له، از س ه روش آنتروپ ی ش انون، در ادامه.انتخاب شد
مراتبی و دیمتل برای وزندهی و از روش کوپرا برای اولویتبندی
 نتایج کلی به دست آمده از مدل کوپرا با سه.سناریوها استفاده شد
روش متفاوت وزنده ی نش ان داد ک ه س ناریوی هش تم ب ا عن وان
سناریوی انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوتاه
س د-از دبی پایه بهشتآباد برای استان اصفهان و از حوضهی خرسان
 رتب ه نخس ت و ب ه عن وان، برای استانهای یزد و کرمان3 خرسان
سناریوی برتر و مناسبترین گزینه برای انتقال آب به فالت مرک زی
 با توجه به کارایی این روش در رتبهبندی و ارزیابی کام ل.ایران است
1
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Introduction: Inter-basin water transfer projects include essential, various, complex parameters where
mostly have a qualitative inherent. Making an appropriate decision on these projects have not been convenient
due to diverse impacts and effectiveness of the parameters as well as irregular and qualitative intrinsic of the
criteria. The main objective of this study is the evaluating and prioritizing of the practical inter-basin water
transfer scenarios to Central Plateau of Iran employing three approaches of the analytic hierarchy process (AHP),
DEMATEL and Shannon Entropy, and proposing this approach for decision making in water resources.
Materials and Methods: In this study to supply municipal water consumption deficit of 580 Million cubic
meters for three provinces of Esfahan, Yazd, and Kerman, eight practical inter-basin water transfer scenarios
were selected. The scenarios transfer water from the great Karun watersheds, including Behesht-Abad, Bazoft,
Khersan, and Gukan basins, to the mentioned provinces located in the Central Plateau of Iran. Four criteria,
considering the proposed UNESCO criteria for the qualitative and quantitative evaluation of these projects, were
assigned including technical risks and performance difficulty (C1); political and social obstacles (C2);
environmental difficulties (C3); and prime cost of a cubic meter of water (C4). Upon employing three
approaches of the AHP, Shannon Entropy, and DEMATEL, the criteria weights for decision making were
determined. Finally, the selected eight scenarios of the study were prioritized, considering the positive and
negative measures within the multi-criteria decision making, by using the COPRAS technique.
Results and Discussion: Regarding the results of the AHP method, criteria with the highest and the lowest
importance were obtained as the technical risks and performance difficulty and the environmental challenges
respectively. In the following, results of the DEMATEL method, considering cause and effect graphs, as well as
the impact and influence of the criteria, revealed that criteria of C1, C2, and C3, got the second, fourth, and the
third ranks respectively, while the C4 criterion was placed in the first rank. Also, the results showed that the
former criteria, C1 to C3, were considered as cause criteria, and the latter one, C4, was an effect criterion. In the
following, the weight of the criteria was computed using the Shannon Entropy method. Accordingly, the C4
criterion, including the lowest weight (Wj ) and the highest Ej value, had a common impact on the scenarios.
While, the C1, with the highest weight and the lowest Ej value, was selected as the most influential and essential
criterion. Then, the COPRAS technique was employed to find out the best scenario. The obtained results
revealed that the 8th scenario was selected as the best scenario and the most suitable one was based on the
assigned criteria. Moreover, the results showed that, except the scenarios 5 to 8 and the second one, other
scenarios had various weights by using the different weighting method.
Conclusion: In this study, eight inter-basin water transfer scenarios were evaluated upon four criteria,
including technical risks and performance difficulty; political and social obstacles; environmental challenges;
and prime cost of a cubic meter of water. In the following, weights of the mentioned criteria were determined to
employ three approaches of the AHP, Shannon Entropy, and DEMATEL, and COPRAS technique was used to
prioritizing of the criteria. The obtained results revealed that 8th scenario, including water transfer from the base
flow of the Behesht-Abad basin to Esfahan province, through the pumping and short water conveyance tunnel,
and from the Kheran-Kersan Dam 3 to Yazd and Kerman provinces was selected as the best scenario for water
transfer to central plateau of Iran. Application of the approach is recommended in complex decision making in
water resources management, mostly incorporated with conflicts and inhomogeneous qualitative and quantitative
1, 2 and 3- M.Sc. Graduate in Water Resources Engineering and Associate Professors, Department of Irrigation
Engineering, Aburaihan Campus, University of Tehran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: roozbahany@ut.ac.ir)
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criteria, due to practical utilization of this method in the evaluation and prioritizing of scenarios. It is worth
noting that the proposed method was conducted in forms of fuzzy and crisp configurations.
Keywords: Inter-basin water transfer, Multi criteria decision making, COPRAS technique, Central plateau of
Iran
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مقاله علمی-پژوهشی

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظهای–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینهرود با استفاده از
تحلیل دوبعدی
محمد ناظری تهرودی -1یوسف رمضانی -*2کارلو دی میکله -3رسول میرعباسی نجف آبادی
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چکیده
پدیدههای فرسایش ،انتقال رسوب و برآورد بار رسوب در رودخانهها با توجه به خسارات ناشی از آن یکی از مهم تمری و پچیچمدهتمری مووموتات
مهندسی رودخانه است .مدل سازی و تحلچل دقچق ای پارامتر با توجه به مچزان اهمچت آن در تعچچ تمر مفچد سمازههمای آبمی و شم کههمای آبچماری و
زهکشی میتواند بسچار مفچد واقع شود .در ای مطالعه تحلچل فراوانی بار معلق رسوب لحظهای حووه آبریز زرینهرود واقع در جنوب شرقی دریاچه ارومچه
با در نظر گرفت بچشچنه دبی لحظهای در محل ایستگاه هچدرومتری چالخماز در دوره آماری  1371-95با اسمتفاده از توابمع مف مل ممورد بررسمی قمرار
گرفت .به ای منظور در ابتدا هم ستگی دادههای مذکور با استفاده از آماره هم ستگی کندال تائو مورد بررسی قرار گرفته و هم ستگی  0/75بچ دادههما
محاس ه شد .با برازش  65تابع توزیع مختلف به سریهای یاد شده ،توزیع وی ول برای مقادیر بار معلق رسوب و توزیع پاریتو تعممچ یافتمه بمرای مقمادیر
بچشچنه دبی لحظهای بر اساس معچارهای ارزیابی بهتنوان توزیعهای حاشچهای مناسب انتخاب شد .نتایج بررسی دقت و کارایی توابع مف ل در مقایسه با
مف ل تجربی با استفاده از آمارههای جذر مچانگچ مربعات خطا ،نش–ساتکلچف ،بایاس و آکائچکه مورد بررسی قرار گرفته و مف مل گمابم وس از بمچ
مف لهای کاندید ،به تنوان مف ل برتر انتخاب شد .دوره بازگشت شرطی و توأم بار معلق رسوب م تنی بر مف ل با احتمابت  10تا  90درصد ارائه شد.
با مقایسه تحلچل دومتغچره و دوره بازگشت آن با حالت تک متغچره ،نتایج نشان داد که برآورد بار معلق رسوب م تنی بر مف ل به مقادیر بار معلق رسوب
ایستگاه چالخماز نزدیکتر بوده و دقت بابتری دارد .ه چنچ نتایج نشان داد که در حالت تک متغچره ،برآورد بار معلق رسوب در ایستگاه چالخماز کمتر
از مقدار واقعی آن در دوره بازگشت دوساله است .با توجه به نتایج حاصله میتوان از منحنیهای دوره بازگشت تولچد شده بهتنوان منحنیهای تچپ برای
مدیریت و تخ چص منابع آب در حووه استفاده کرد.
واژههای کلیدی :تابع مف ل ،توزیع حاشچهای ،چالخماز ،دریاچه ارومچه ،گابم وس

مقدمه

1

پدیدههای فرسایش ،انتقال رسوب و برآورد بار رسوب در
رودخانهها با توجه به خسارات ناشی از آن یکی از مه تری و
پچیچدهتری موووتات مهندسی رودخانه است .مدلسازی و
پچشبچنی دقچق ای پارامتر با توجه به مچزان اهمچت آن در تعچچ تمر

 1و  -2به ترتچب دانشجوی دکتری منابع آب و دانشچار گروه تلموم و مهندسمی آب،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بچرجند
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 -3استاد گروه هچدرولوژی ،دانشکده مهندسی تمران و محچط زیست ،دانشگاه پلمی
تکنچک مچالن ،ایتالچا
 -4دانشچار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.81812

مفچد سازههای آبی و ش کههای آبچاری و زهکشی میتواند بسچار مفچد
واقع شود .از طرفی جریان رودخانهها یکی از مؤلفههای اصلی منابع
آب محسوب میشود که مچزان رسوبات قابل حمل را تحت تأثچر قرار
میدهد .نچاز روزافزون جوامع شهری و روستایی به منابع محدود آب از
یک طرف و مسائل مربوط به تغچچرات اقلچمی و نزوبت جوی در چند
سال اخچر ،توجه و تنایت بچشتر به نگرش پچرامون جریانهای سطحی
را بچش از پچش نمایان میسازد .کاهش جریان رودخانهها با توامل
متعددی از جمله توامل ط چعی و انسانی میتواند در ارت اط باشد .ای
روند کاهشی میتواند تهدید بزرگی برای کره زمچ باشد .ه چنچ با
توجه به ازدیاد بارشهای حدی در طی سالهای اخچر ،تعداد
سچالبهای موجود نچز افزایش یافته است و به ت ع آن بار رسوبات
قابل حمل نچز افزایش داشته است .یکی از توامل ط چعی مؤثر بر دبی
جریان رودخانهها ،نزوبت جوی است که امروزه روند کاهشی را به
خ وص در شمال غرب ایران و نواحی دریاچه ارومچه در پچش گرفته
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است ( 16و  .)32جهت کاهش خسارات ناشی از سچل و رسوبات و
همینچ امکان طراحی بهچنه سازههای آبی ،تحلچل فراوانی و برآورد
دوره بازگشت پارامترهایی نظچر بچشچنه دبی لحظهای و بار معلق
رسوب وروری است .در رابطه با برآورد دوره بازگشت و تحلچل
فراوانی و ه چنچ مدلسازی پارامترهایی نظچر بچشچنه دبی جریان و
بار معلق رسوب ،روشهای مختلفی بسته به شرایط و دادههای موجود
به کار گرفته شده است که ال ته هر کدام نقاط قوت و وعف مربوط به
خود را داشته و لذا تحقچق و بررسی در ای خ وص همینان ادامه
دارد .ذکر ای نکته نچز وروری است که هچچ توزیع احتمابتی
نمیتواند دقچقاً با دادههای ث ت شده مطابقت داشته باشد و فقط یکی
از توابع توزیع در مقایسه با سایر توزیعها میتواند بهتنوان توزیع با
بهتری برازش انتخاب گردد (.)30
جدیدتری روش ارائه شده برای تحلچل چند متغچره پدیدههای
هچدرولوژیک ،اولچ بار توسط اسکالر معرفی و به نام تابع مف ل
شناخته میشود ( .)31توابع مف ل ،محدودیتهای توابع توزیع
دومتغچره را نداشته و میتواند با پچوند دادن توابع توزیع حاشچهای تک
متغچره متفاوت ،توابع توزیع چند متغچره را ایجاد و با استفاده از آنها
ساختارهای وابستگی را به شکل دقچقتری توصچف نمایند ( .)28در
دهههای اخچر ،مف لها بهتنوان یک ابزار کارآمد برای کمی کردن
ساختار وابستگی بچ کمچتهای هم سته معرفی شدهاند.
انعطافپذیری ارائه شده توسط مف لها برای ایجاد توزیعهای توأم
در مطالعات زیادی به اث ات رسچده است .توابع مف ل در مطالعات
هچدرولوژی اولچ بار بهوسچله دی مچکله و سالوادوری ( )12برای
تحلچل فراوانی باران بهکار برده شدند .در ایران نچز از توابع مف ل در
زمچنههای مختلفی همیون تحلچل خشکسالی ( 19 ،20و )2
مدلسازی دما و بارش ( )29و تحلچل فراوانی سچالب ( 25و )27
استفاده شده است .در مطالعات جدیدتر کاویانپور و همکاران ( )15با
استفاده از تابع مف ل به بررسی خ وصچات خشکسالی در شهرهایی
از ایران در دوره آماری  1982-2012پرداختند .نتایج نشان داد که
استفاده از تابع مف ل در بررسی و تحلچل خشکسالی دقچقتر از
شاخص  SPIاست و بدیهی است که حالتهای شدید را بهتر نشان
میدهد .آیانتوبو و همکاران ( )5فراوانی چند متغچره خ وصچات
خشکسالی شامل مدت دوام خشکسالی ،شدت ،پچک و فاصله زمانی
را با استفاده از توابع مف ل خانواده ارشمچدسی در کشور چچ در دوره
آماری  1961-2013مورد بررسی قرار دادند .ای مطالعه نشان داد که
یک رویکرد مف ل چهارگانه ،یک ابزار حچاتی برای تفسچر احتمابتی
از دادههای هچدرولوژیکی و هواشناسی در منطقه چچ است .نئوی هی
و همکاران ( )24به بررسی وابستگی خطر خشکسالی و
استراتژیهای انط اق با آن را با استفاده از توابع مف ل در استرالچا
مورد بررسی قرار دادند .در ای مطالعه از مف ل  C-Vineجهت
تحلچل دادههای بارش روزانه استفاده شد .نتایج ه چنچ نشان داد که

رویدادهای خشکسالی در ف ول مختلف ممک است کامالً در ه
آمچخته نشوند .نتایج ای تحقچق میتواند بهتنوان یک ابزار کارآمد
برای کاهش خطر کشاورزی تمل کند ،اما ه زمان میتواند اطالتات
فوقالعاده مفچدی را برای قچمت مناسب مح وبت م تنی بر
شاخصهای بچمه فراه کند .وظچفهخواه و همکاران ( )33تحلچل
دومتغچره ریسک خشکسالی با استفاده از شاخص ناپارامتری چند
متغچره استاندارد شده خشکسالی 1و توابع مف ل را مورد بررسی قرار
دادند .در ای مطالعه آنها به بررسی دوره بازگشت دومتغچره
 NMSDIبا استفاده از دو ویژگیهای خشکسالی معمولی (مدت
2
زمان و شدت) در  10ایستگاه در حووه بسته کونچا در ترکچه
پرداختند .انواع مختلف مف لها در مدلسازی وابستگی مشترک بچ
مدت و شدت خشکسالی در هر ایستگاه مورد توجه قرار گرفت.
تجزیه و تحلچل دوره دومتغچره نشان داد که در مناطق جنوب شرقی و
جنوب غربی حووه مورد بررسی برای سری  3 NMSDIماهه خطر
بابیی وجود دارد در حالی که در شمال و شمال غربی در معرض خطر
سری  6 NMSDIماهه قرار دارد .ناظری تهرودی و همکاران ()22
جهت پچشبچنی و برآورد متوسط بار رسوب سابنه در رودخانه
سچستان از مدلهای چندمتغچره و تلفچقی سری زمانی استفاده کردند.
نتایج پچشبچنی بار رسوب سابنه در رودخانه سچستان نشان از کاهش
بار رسوب در سالهای منتهی به  1400بود .احمدی و همکاران ()4
نچز جهت تحلچل چند متغچره جریانهای کمچنه حووه آبریز دز از توابع
مف ل استفاده کردند .بر اساس نتایج به دست آمده از تحلچل توأم
سریهای سچالب دو سرشاخه مت ل به ه مشخص شد که دو
رودخانه سپچد دشت سزار و سپچد دشت زاز هر  70سال یکبار
بهصورت ه زمان میتواند در معرض سچالب شدید قرار گچرند.
با وجود اینکه استفاده از توزیعهای تک متغچره در تحلچل
فراوانیهای پارامترهای مختلف و تعچچ معچار طراحی پروژههای
تمرانی بهصورت یک شچوه استاندارد در آمده است ،در بسچاری از
موارد به تلت ماهچت چندمتغچره رویدادهای مذکور ،توزیعهای تک
متغچر قادر به توصچف مناسب آنها نمیباشند .بررسیها نشان میدهد
کاربرد توزیعهای مف ل با وجود مناسبتر بودن در ای مسائل ،کمتر
دن ال شده است .هدف از مطالعه حاور ،تحلچل فراوانی دومتغچره،
بررسی رفتار توأم و دوره بازگشت شرطی بچشچنه دبی لحظهای و بار
معلق رسوب متناظر آن در محل ایستگاه هچدرومتری چالخماز واقع در
جنوب غربی حووه دریاچه ارومچه در دوره آماری  1371-95است.

1- Nonparametric Multivariate Standardized Drought
Index
2- Konya

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظهاي–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینهرود با استفاده از تحلیل دوبعدي

مواد و روشها
رودخانه زرینهرود در استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران
و جنوب حووه غربی دریاچه ارومچه قرار دارد .طول رودخانه زرینهرود
تا محل ایستگاه چالخماز  104کچلومتر و مساحت حووه آبریز آن در
محل ایستگاه  983کچلومتر مربع و دبی متوسط رودخانه در ای
ایستگاه حدود  0/82متر مکعب در ثانچه میباشد .در ای مطالعه از
دادههای دبی سابنه ( )m3/sو بار معلق رسوب (ت در روز) در حووه
آبریز زرینهرود و در محل ایستگاه هچدرومتری چالخماز در دوره آماری
 1371-95استفاده شد .مجموع بارش سابنه ای ایستگاه نچز حدود
 310مچلیمتر میباشد .شکل  1موقعچت ایستگاه هچدرومتری چالخماز
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و جدول  1خ وصچات آماری پارامترهای مورد بررسی در حووه
دریاچه ارومچه را نشان میدهد.
انتخاب توزیعهای حاشیهای

در روش متداول بمرآورد دوره بازگشت مقادیر حدی ،توزیمعهمای
آماری مختلف بر سری داده های مورد بررسی بمرازش داده ممیشمود.
پس از برازش توزیعهای آماری بمر روی سمری دادههما ،ممیبایسمت
نکویی برازش هر توزیع توسط یکی از آزممونهمای مناسمب از جملمه
آزمون کلموگروف -اسمچرینف مورد بررسی قرار گچرد.

شکل  -1موقعیت ایستگاه هیدرومتری چالخماز در سطح حوضه دریاچه ارومیه
Figure 1- The location of Chalekhmaz hydrometric stations in Lake Urmia basin

جدول  -1خصوصیات آماری دادههای مورد استفاده
Table 1- Statistical properties of used data

چولگی

ضریب تغییرات

انحراف معیار

میانگین

بیشینه

کمینه

پارامتر

Skewness

CV

STD

Mean

Max

Min

Parameter

1.26

0.96

5.22

5.41

19.14

0.06

بچشچنه دبی لحظهای (متر مکعب بر ثانچه)

2.71

1.74

1222.53

701.69

5290.42

1.57

)Maximum flow discharge (m3/s

بار معلق رسوب (ت در روز)
)Suspended sediment load (ton/day
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در صورتی که در سطح معنی داری پنج درصمد بمرازش ممدلهما
توسط آزمون کلموگروف -اسمچرینف ممورد تائچمد واقمع شمود ،توزیمع
احتمابتی مورد نظر پذیرفته میشود .پمس از کنتمرل آمماری نکمویی
برازش و تعچچ توزیعهای مورد ق مول ،بمرای انتخماب بهتمری ممدل
برازشی ،جذر مچمانگچ مربعمات خطما( )RMSE( 1رابطمه  )2و معچمار
نش -ساتکلچف( 2رابطه  )3محاس ه میشمود .هرکمدام از توزیمعهمای
برازشی که بچشتری مقمدار معچمار نمش-سماتکلچف ( )NSو کمتمری
 RMSEرا داشته باشند ،بهتنوان توزیع مناسب برگزیده میشود .آماره
آزمون کلموگروف – اسمچرینف نچز به شرح رابطه  4ارائه شد.
()2

 O i )2

n

i

 (S
i 1

n 1

()3

2

 S
NS  1 
 O

 Oi 

i

 Oi 

i 1
n

i

i 1

2

RMSE 

n

که در روابط فوق n ،تعداد دادهها O i ،مقدار نمونه مشاهده شده،
 O maxو  O minبممه ترتچممب مقممادیر حممداک ر و حممداقل نمونممههممای
مشاهده شده O ،مچانگچ مقادیر نمونه و  S iمقمدار خروجمی تمابع
توزیع مورد آزمون برای مقدار احتمال تجربی هر مقدار نمونه میباشد
(.)21
()4

D max  max{ F (x i )  G (x i ) ,
F (x i 1 )  G (x i ) } i  n  n -1

در رابطه فوق D max ،مچزان انحراف بچشچنه بمچ  CDFنظمری
( )  ) F (xو تجربی ( )  ) G (xو  nتعداد دادههای مشاهداتی اسمت.
تممابع  CDFتجربممی از رابطممه وی ممول (  m ، G (x )  mشممماره
n 1

ردیف و  nتعداد داده ها) تعچچ شده اسمت .در صمورتی کمه در سمطح
احتمال پنج درصد برازش مدلها توسط آزمون  K-Sمورد تائچمد واقمع
شود ،توزیع احتمابتی مورد نظر از نظر آماری قابل پذیرش است (.)4
توابع مفصل و تئوری اسکالر

متغچره میتواند به فرم توزیعهای چنمدمتغچره ترکچمب شموند .اسمکالر
نشممان داد کممه بممرای متغچرهممای ت ممادفی پچوسممته  dبعممدی
}  {X1 ,....,Xdبممما  CDFهمممای حاشمممچهای )  u j =FX (x jکمممه
j

 ، j=1,...,dیممک مف
بهطوریکه:
()5

ممل  dبعممدی یکتممای CU1 ,...,Ud

وجممود دارد

C U 1 ,,U D U 1 ,,U D  
H X 1 ,,X D  X 1 ,, X D 

که در آن  j ، u jامچ حاشمچه و  H X1 ,...,Xdهممان  CDFتموأم
}  {X1 ,....,Xdمیباشد .چون برای متغچرهای ت ادفی پچوسته تابع
 CDFحاشچهها از  0تا  1غچر کاهشمی ممیباشمند ،ممیتموان مف مل
 CU 1 ,...,U dرا به تنوان ت مدیل  H X1 ,...,Xdاز  [-,]dبمه [0,1]d
در نظر گرفت .نتچجه ای ت دیل ای است که توزیمعهمای حاشمچهای
از  H X1 ,...,Xdجدا میگردند و بنابرای  CU 1 ,...,U d ،تنها به ارت اط بچ
متغچرها مربوط میشوند و توصچف کاملی از ساختار وابستگی کلی ارائه
میدهند (.)23
در ای مطالعه از هفت تابع مف مل مختلمف بمه شمرح جمدول 2
بهمنظور تحلچل دومتغچره بار معلمق رسموب و بچشمچنه دبمی لحظمهای
استفاده شد .مقادیر  θدر ای جدول نشاندهنده پمارامتر تمابع مف مل
میباشد .بمرازش و انتخماب تمابع مف مل در ابتمدا بمه تعچمچ مچمزان
وابستگی دو متغچر مورد بررسی بسمتگی دارد .در ایم مطالعمه مچمزان
وابستگی دادههای مورد بررسی در محل ایستگاه چالخماز با استفاده از
روش کندال تاو( 3رابطه  )6محاس ه شد.
()6

 x j  y i  y j 

i

sign  x
ij

1

N 
  
2
وxوy

که در رابطه فوق N ،تعداد دادهها sign() ،تابع تالممت
جفت دادههای مشاهداتی به برای مقادیر یماد شمده ممیباشمد .بمرای
تخمچ پارامتر وابستگی مف ل در ای مطالعه از روش توابمع منطقمی
بممرای حاشممچههمما )IFM( 4کممه متممداولتممری روش بممرای تخمممچ
پارامترهای مف ل میباشد ،استفاده شد ( .)14برای مموارد دومتغچمره،
فرض شد دو متغچر ت ادفی هم سته  Xو  Yبمه ترتچمب بمهصمورت
توابمع  f X x;1 , 2 ,, p و f Y  y ; 1 , 2 ,, r 

مف لها یک شچوه انعطافپذیر برای ایجاد توزیعهای توأم آماری
با توابع توزیع حاشچه ای متفاوت ممیباشمند .مف ملهما توابمع توزیمع
چندمتغچره هستند که حاشچههای یمک بعمدی آنهما بمر بمازه ( 1و )0
یکنواخت باشند .معرفی و ارائه مف مل بمه اسمکالر ( )31نسم ت داده
شده است که در یک تئوری توصچف میکند چگونه توابع توزیع تمک

توزیممع شممدهانممد کممه  1 , 2 ,, pپارامترهممای )  f X (xو
  1 , 2 ,, rپارامترهای )  f Y ( yهستند .تعداد واقعی پارامترها
بستگی به نوع توزیعهای حاشچهای تک متغچره دارد .بمرای  nجفمت

)1- Normalized Root Mean Square Error (NRMSE
2- Nash–Sutcliffe

3- Kendall’s 
4- Inference Functions for Margins

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظهاي–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینهرود با استفاده از تحلیل دوبعدي

و  ˆ1 ,ˆ 2 ,,ˆ pدر معادله ( ،)7تمابع لگماریت درسمتنمایی ln L
برای به دست آوردن پارامتر مف ل تخمچنی ˆ بچشچنه میشود .بمرای

مشمماهده مسممتقل ،تممابع لگمماریت درسممتنمایی بممرای  Xو  Yیعنممی
 Ln LX  x ;1 , 2 ,, p و Ln LY  y ; 1 , 2 ,, r 

بهطور مجزا جهت تخمچ پارامترها بچشچنه شدندˆ1 ,ˆ 2 ,,ˆ p .
و  ˆ1 ,ˆ2 ,,ˆrپارامترهممای تخمچنممی مممیباشممند .تممابع لگمماریت

انتخاب مناسبتری مف ل ،پارامتر تابع مف مل بما روش )14( IFM
برآورد میشود .سپس با مقایسه نتایج هر کدام از مف لهما بما نتمایج
حاصل از احتمال تجربی ،مف ل مناسب بمرای دادههمای ممورد نظمر
انتخاب میشود.
در ای مطالعه ،بهتری برازش توزیع کاپوب ،توزیع مف ل تجربی
غچر پارامتری محاس ه و با مقادیر پارامتری مقایسمه شمد .بمرای یمک
مورد توأم دوبعدی ،مف ل تجربی دادههای مشاهده شمده ( )ui ،viبمه
شرح زیر است:

درستنمایی تابع چگالی احتمال توأم  f X ,Y x, y به صورت زیمر در
نظر گرفته شد:
Ln L  x , y ; ˆ1 ,ˆ 2 ,,ˆ p , ˆ1 , ˆ2 ,, ˆr , 
 Ln LC  x , y ; Fx  x  , Fy  y  ,  

()7
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Ln L X  x ;ˆ1 ,ˆ 2 ,,ˆ p 
 Ln LY  y ; ˆ1 , ˆ2 ,, ˆr 

که در آن  ln LCتابع لگاریت درستنمایی تابع چگالی مف ملهما
میباشند .با جاگذاری مقادیر تخممچ زدهشمده بمرای ˆ1 , ˆ2 ,..., ˆr
جدول  -2توابع مفصل مورد استفاده ()23
)Table 2- The used Copula functions (23

دامنه 
Range 

)C (u,v

1    1

uv
1   1  u 1 v 
1 

 0
 0

 0



 0
1    1
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Clayton
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فرانک
Frank

گابم وس
Galambos

گام ل-هوگارد
)Gumbel-Hougaard (GH

پالکت
Plackett

فارلی-گام ل-مورگنسترن
Farlie-Gumbel-Morgenstern
)(FGM
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()8

 Qi

P
 ui , i v i 

n 1
 n 1


1 n
I
n i 1

بهطور م ال بمرای تعچمچ دوره بازگشمت رخمداد وقمایع دومتغچمره بما
 X  xبه شرط اینکه  Y  yباشد ،با استفاده از توابمع مف مل
حاک بر متغچرها ،میتوان از رابطه زیر استفاده نمود.
C e (u i ,v i ) 

که در رابطه  C eبرابر با مف ل تجربمی n ،تعمداد مشماهدات و
1
 I  Aپارامتر شاخص ت ارت منطقی  Aاست .چنانیه ت مارت A
صحچح باشد ،مقدار یک و اگمر نادرسمت باشمد مقمدار صمفر را اختچمار
می کند Q i .و  Piرت ه داده مشاهداتی  iام مربوط به حجم کم مود
جریان و حج کم ود بارش میباشد.
تحلچل فراوانمی دومتغچمره در ممورد دو متغچمر ت مادفی هم سمته
به وسچله دوره بازگشت توأم تعریف میگردد .دورههای بازگشمت تموأم
در دو حالت تعریف شدهاند ( :)35دوره بازگشت توأمی که در آن مقدار
مشاهده شده از  xیا از  yتجاوز نمموده باشمد (یعنمی X  x ،یما
 ) Y  yکه با  TXYنشان داده میشود و دوره بازگشت تموأمی کمه
در آن جفت مشاهده شده ه از  xو هم از  yتجماوز نمموده باشمد
(یعنی X  x ،و  ) Y  yکه با 
 TXYنشان داده میشود.
1
T XY 

) P (X  x orY  y
()9
1
1  C  Fx  x  , Fy  y  
1

) P (X  x and Y  y
1
1  Fx  x   Fy  y   C  Fx  x  , Fy  y  

T XY 

()10

دوره بازگشت شرطی در حالت دومتغیره

در حالممت چنممد متغچممره ،دوره بازگشممت مممیتوانممد بممهصممورت
1
 T X x بچان شود که  xحمد آسمتانه خطمر بمرای
) P (X  x
یک واقعه  Xاست .پس میتوان رابطه مذکور را بهصورت زیر در نظر
گرفت:
()11

1
) 1  P (X  x

T X x 

حال برای تعچچ دورههای بازگشت شرطی برحسب سمال ،بمرای
وقایعی که حد آستانههای آن بمهطمور شمرطی بچمان ممیشموند ،نچمز
میتوان توابع توزیع توأم شرطی را جمایگزی )  P ( X  xنممود.
1- Indicator variable

()12
()13

1
T ( X |Y ) (x | y ) 
) 1  C (u | v
C u |v 
C u |v  
v

که در رابطه فوق )  C (U Vوقایعی را بچمان ممیکنمد کمه در
آنها  U  uبهشرط اینکه  u( V  vو  vتوابع توزیع حاشچهای
میباشند) ( .)24با در نظر گرفت حد آسمتانههمای شمرطی مختلمف و
استفاده از توابع توزیع توأم شرطی مربوطه میتوان به مجمع نقاطی با
دورههای بازگشت یکسان دست یافت و بر اساس معچارهای مد نظمر،
یکی از ای وقایع را بهتنوان واقعه طراحی انتخاب نمود.

نتایج و بحث
در ای مطالعه به تحلچمل تموأم بمار معلمق رسموب ) (ton/dayو
بچشچنه دبی لحظمهای ) (m3/sرودخانمه زرینمهرود در محمل ایسمتگاه
هچدرومتری چالخماز در دوره آماری  1371-95واقع در جنموب غربمی
حووه دریاچه ارومچه با استفاده از توابع مف ل پرداختمه شمده اسمت.
مقادیر دادههای مورد بررسی بهصورت شکلهای  2و  3ارائه شد.
انتخاب توزیع حاشیهای مناسب

پس از آمادهسازی دادههای بچشمچنه دبمی لحظمهای و بمار معلمق
رسوب رودخانه زرینهرود در محل ایستگاه هچدرومتری چالخماز ،از 65
تابع توزیع آمماری رایمج و پچشمرفته بمرای انتخماب توزیمع حاشمچهای
متناسب با دادهها استفاده شد .نکویی برازش توزیعهای مورد اسمتفاده
با استفاده از آزمون های اندرسون – دارلچنگ و کلموگروف-اسمچرینف
از نظر آماری بررسی شد .نتایج بررسی نکویی برازش دادههمای ممورد
نظر با توزیعهای آماری به شرح جدول  3میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای نکویی برازش کلموگروف-
اسمچرینف و اندرسون دارلچنگ ،میتوان مشاهده کرد که توزیع وی ول
و توزیع تعمچ یافته پاریتو ،به ترتچب بهتری گزینه بمرای پارامترهمای
بار معلق رسوب و بچشچنه دبی لحظهای ایستگاه هچدرومتری چالخمماز
میباشند .رت ه ای دو توزیع در بمچ  65تمابع توزیمع آمماری رایمج و
پچشرفته به دست آمده است .با انتخاب توابع توزیمع آمماری منتخمب،
بهخوبی میتوان دوره بازگشت تک متغچمره پارامترهمای بچشمچنه دبمی
لحظهای و بار معلق رسوب را برآورد کرد .اما جهمت تحلچمل فراوانمی
توأم ای دو پارامتر با استفاده از توابع مف ل ،شمرط مقمدماتی ،وجمود
هم ستگی بچ ای دو پارامتر است که در ایم مطالعمه بما اسمتفاده از
آزمون هم ستگی کندال (  )Kendall’s انجمام شمده اسمت .نتمایج
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بررسی هم ستگی بچ مقادیر یاد شده به شرح جدول  4ارائه شمد .بما
توجه به هم ستگی بچ مقمادیر بچشمچنه دبمی لحظمهای و بمار معلمق
رسوب ،میتوان بهخوبی از توابع مف ل در تحلچل توأم ای دو استفاده
کرد.
در صورت هم ستگی وعچف ،نممیتموان از توابمع مف مل جهمت
تحلچل چند متغچره استفاده کرد .بمه هممچ دلچمل وجمود هم سمتگی،
بزمه و پچش شرط مطالعات مف ل می باشد .با توجه بمه نتمایج ارائمه
شده ،هم ستگی بچ مقادیر مورد بررسی تایچد میشود و بما اطمچنمان
کامل می توان از صحت محاسم ات تحلچمل همای دومتغچمره اطمچنمان
حاصل کرد .مطالعات مختلف همیون ژانگ و همکاران ( ،)36کوک و
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همکاران ( ،)11کروویکا و کوک ( ،)18بدفورد و همکماران ( ،)6آس و
همکاران ( ،)1بزاک و همکاران ( ،)9بچواکموآ و همکماران ( ،)8خمان و
همکمماران ( ،)17گرالممر و همکمماران ( ،)13برانممر و همکمماران ( )10و
رمضمانی و همکماران ( )26نچمز آممماره کنمدال تمائو را جهمت بررسممی
هم ستگی جفت متغچرها تایچد و توصچه کردند .بعد از بررسی و تائچمد
هم ستگی بچ مقادیر یاد شده ،هفت تابع مف ل مورد بررسی (تلی-
مچخائچل-حق ،کالیتون ،گابم وس ،پالکت ،گام ل–هوگارت ،فارلی-
گام ل-مورگنسترن و فرانک) با استفاده از روش تخمچ پارامتر IFM
مورد بررسی قرار گرفته و تخمچ زده شد.

)Maximum Flow Discharge (m3/s

بیشینه دبی لحظهای (متر مکعب بر ثانیه)

شکل  -2مقادیر بیشینه دبی لحظهای رودخانه زرینهرود در محل ایستگاه هیدرومتری چالخماز در دوره آماری 1371-95
Figure 2- Maximum flow discharge of Zarinehrood River in Chalekhmaz hydrometric station in period of 1992-2016

)Suspended Sediment Load (ton.day

بار معلق رسوب (تن در روز)

شکل  -3مقادیر بار معلق رسوب رودخانه زرینهرود در محل ایستگاه هیدرومتری چالخماز در دوره آماری 1371-95
Figure 3- Suspended Sediment loads of Zarinehrood River in Chalekhmaz hydrometric station in period of 1992-2016
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جدول  -3برازش توابع توزیع آماری بر دادههای بیشینه دبی لحظهای و بار معلق رسوب مورد بررسی
Table 3- Fitting the statistical distribution functions on studied maximum flow discharge and suspended sediment load

بار معلق رسوب (تن در روز)

دبی (متر مکعب بر ثانیه)

پارامتر

)Suspended sediment load (ton/day

)Max flow discharge (m3/s

Parameter

ویبول

پاریتو تعمچ یافته

توزیع منتخب

Weibull

Generalized Pareto

Distribution function

5

6

1

2

0.708

0.094

0.100

0.217

اندرسون – دارلچنگ
رت ه

Anderson-Darling

کلموگروف– اسمچرینف

Rank

Kolmogorov-Smirnov

اندرسون – دارلچنگ
آماره

Anderson-Darling

Statistic

کلموگروف– اسمچرینف
Kolmogorov-Smirnov

جدول  -4نتایج بررسی آماره  Kendall’s در بررسی همبستگی مقادیر بیشینه دبی لحظهای و بار معلق رسوب
statistic in evaluation the max flow discharge and suspended sediment load

کندال







Table 4- Results of Kendall’s

پارامتر
Parameter

Kendall’s

دبی و بار معلق رسوب

0.75

Max flow discharge and suspended sediment load

جدول  -5نتایج بررسی توابع مفصل مختلف در برآورد توزیع توأم مقادیر دبی – بار معلق رسوب ایستگاه چالخماز
Table 5- Results of different copula functions evaluation in estimation the joint distribution of max flow discharge-suspended
sediment loads of Chalekhmaz station

مفصل مورد بررسی
Copula functions

معیار ارزیابی

Plaket

GH

Galambos

Frank

FGM

AMH

Clyton

-7.22
0.10

-7.36
0.05

-7.36
0.05

-7.30
0.06

-6.69
0.20

-7.10
0.14

-7.23
0.07

bias

0.87

0.96

0.96

0.94

0.40

0.73

0.94

N-S

0.10

0.06

0.06

0.07

0.22

0.15

0.07

RMSE

20.00

9.97

9.29

20.00

-0.47

1.00

7.50

Teta

برای انتخاب مناسمبتمری تمابع مف مل از آممارههمای آکائچکمه
( ،)AICبایاس ( ،)biasنش-ساتکلچف ( )N-Sو جذر مچانگچ مربعمات
خطا ( )RMSEبهره گرفته شد .نتایج آزمونهای نکویی برازش بمرای
هر یک از توابع مف ل برای دو پارامتر بار معلق رسوب و بچشچنه دبی
لحظهای به شرح جدول  5ارائه شد .با توجه به ایم جمدول مشماهده
میشود که مف ل گابم وس با داشت کمتری مقمدار خطما بهتمری
تملکرد را در برآورد مقادیر مشاهداتی داشته است .انتخاب مف لهای
مناسب به محدوده سطح وابستگی که میتوانند توصچف کنند ،بستگی
دارد .برای نمونه ،مف ل گام ل -هوگارد می تواند فقط برای وابستگی

Evaluation
criteria
AIC

م ت به کار رود (.)14
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  5میتوان مشماهده کمرد
که وابستگی پارامتری مورد بررسی مقمادیر م تمی بموده و در نتچجمه،
مف لهایی که برای وابسمتگیهمای م مت مناسمب بودنمد ،بهتمری
تملکرد را داشتهاند .بنابرای با توجمه بمه نتمایج آزممونهمای نکمویی
برازش ،در نهایت بمرای ایسمتگاه چالخمماز ،توابمع مف مل کالیتمون،
فرانک ،گابم وس و گام ل هوگارد برای ایجاد توزیعهای توأم ،نتمایج
یکسانی را ارائه کردند .تملکرد هر چهار مف ل یاد شده بما توجمه بمه
آمارههای خطا و توابع تملکرد ،تقری اً یکسان میباشمد .بما توجمه بمه
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آماره نش ساتکلچف ،میتوان از دو مف ل کالیتون و فرانک صرفنظر
کرد .از بچ دو مف ل گابم وس ( )N-S=0/9578و گام مل هوگمارد
( ،)N-S=0/9577مف ل گابم وس به دلچل اختالف نماچچز در آمماره
نش – ساتکلچف ،بهتنوان مف ل برتر انتخاب شد.
بعد از انتخاب مف ل گابم وس به تنموان مف مل برتمر ،تحلچمل
دومتغچره بار معلق رسوب و بچشچنه دبی لحظهای سابنه جهت بمرآورد
دوره بازگشت توأم بار معلق رسوب مورد بررسی قرار گرفت .شمکل 4
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نمودار بهتری تابع مف مل منتخمب را بمرای سمری دادههمای ممورد
بررسی ایستگاه هچدرومتری چالخماز نشان میدهد .با توجمه بمه ایم
شکل مشاهده میشود که مف ل گابم وس وابستگی بمچ دو متغچمر
حج کم ود دبی و حج کم ود بارش را بهخوبی توجچه مینماید .ای
برازش مناسب دلچلی بر هم ستگی بابی دو سری زمانی مورد بررسی
می باشد .در واقع هم سمتگی بمابی دو سمری زممانی ممورد بررسمی
(جدول  )4منجر به برازش مناسب تابع مف ل گابم وس شده است.

شکل  -4احتمال تجمعی توأم سری بیشینه دبی لحظهای و بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری چالخماز
Figure 4- Cumulative joint probability of maximum flow discharge and suspended sediment loads of Chalekhmaz
hydrometric station

)Suspended Sediment Load (ton.day

بار معلق رسوب (تن در روز)

)Max Flow Discharge (m3/s

بیشینه دبی لحظهای (متر مکعب بر ثانیه)
شکل  -5خطوط هم احتمال تجمعی توأم دادههای بیشینه دبی لحظهای و بار معلق رسوب در ایستگاه هیدرومتری چالخماز
Figure 5- Cumulative joint iso probability lines of maximum flow discharge and suspended sediment loads in Chalekhmaz
hydrometric station
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شکل  5نچز خطوط ه احتمال تابع توزیع توأم را برای داده همای
بچشچنه دبی لحظهای و بار معلق رسوب با احتمابت  10تا  90درصمد
نشان میدهد .ای نمودار نشان میدهد که چگونه میتوان با اسمتفاده
از احتمابت توأم ،بچشچنه دبی لحظهای و بار معلق رسموب را در یمک
ایستگاه به صورت ه زمان تعچچ نمود .ای اممر ممیتوانمد اطالتمات
بسچار مفچدی را در ارت اط با رفتار احتمابتی ایم دو متغچمر بمهمنظمور
بهرهبرداری بهچنه از آبهای سطحی ،در اختچمار کماربران و محققمان
قرار دهد .با توجمه بمه انمدازهگچمریهمای بچشمچنه دبمی لحظمهای در
ایستگاههای هچدرومتری توسط دستگاههای لچمنوگراف ،به کمک ای
نمودار (شکل  )5بهراحتی میتوان مچزان رسوب حاصل از سچالب را با
احتمابت مختلف تخمچ زد .در واقع از ای نمودارها میتوان بهتنوان
منحنی تچپ نچز استفاده کرد .ه چنچ با در اختچار داشت ای نمودار و
پچشبچنی مقادیر بچشچنه دبی لحظهای برای سالهای آتمی ،ممیتموان
مچزان رسوبات را با احتمابت مختلف تخمچ زد .ایم نموع نمودارهما
برای ایستگاههای هچدرومتری موجمود در بابدسمت سمدها ممیتوانمد
بسچار مفچد باشد.

ایستگاه چالخماز در دورههای بازگشت  2تا  100ساله ،از توزیع وی ول
استفاده شد .نتایج حاصل از تحلچل تک متغچره سری بار معلق رسموب
رودخانه زرینهرود در محل ایستگاه هچدرومتری چالخماز به شرح شکل
 6ارائه شد .جهت بررسی صمحت بمرازش دادههمای ممورد بررسمی و
برآورد دورههای بازگشت ،از آماره خی-دو استفاده شد .آماره خمی-دو
در ای محاس ات  2/16با مقدار  p-valueبرابر با  0/71حاصل شد که
در سطح  5درصد تائچد کننده برازش توزیع وی ول بر دادههای ممذکور
میباشد .ه چنچ حدود اطمچنمان  95درصمد نچمز جهمت اطمچنمان از
محاس ات دوره بازگشت ارائه شد.
همانطور که مشاهده میشود ،با افمزایش احتممال وقموع ،حجم
رسوبات نچز افزایش مییابد که نشان میدهد احتمال وقوع مقادیر باب
در حج رسوبات بسچار زیاد میباشد .ه چنچ نتایج نشان داد کمه در
روش تک متغچره ،کمتری احتمال وقوع  50درصد میباشمد .احتممال
وقوع بار معلق رسوب با دوره بازگشت دو ساله که تقری ماً هممه سماله
میتواند اتفاق افتد 50 ،درصد و با مقدار حدود  256تم در روز ممی-
باشد ،در حالی که متوسط مقدار بار معلق رسوب در طمی دوره آمماری
مورد بررسی حدود  700ت در روز است.

تعیین احتماالت تک متغیره

بهمنظور تحلچل فراوانی تک متغچره سری بار معلق رسوب سابنه

Exceedance Probability

بار معلق رسوب (تن در روز)
شکل  -6نمودار تغییرات دوره بازگشت سری زمانی دادههای بار معلق رسوب در حالت تک متغیره
Figure 6- Chart of changes in return period of suspended sediment loads time series in univariate mode

احتمال وقوع

)Suspended Sediment Load (ton.day

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظهاي–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینهرود با استفاده از تحلیل دوبعدي
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شکل  -7احتمال شرطی سری بار معلق رسوب در دورههای بازگشت مختلف با در نظر گرفتن دوره بازگشت بیشینه دبی جریان
Figure 7- Conditional probability of the suspended sediment load series during different return periods, with considering the
maximum flow discharge return period

تعیین احتماالت شرطی و توأم

پس از تحلچل تک متغچره و تعچچ توابع مف ل منتخب برای بچان
ساختار وابستگی بچ پارامترهای بچشچنه دبمی لحظمهای و بمار معلمق
رسوب ،می توان از ای توابع بهمنظور محاس ه دوره های بازگشت توأم
و شرطی استفاده نمود .مقادیر چندک های تک متغچمره بما اسمتفاده از
توزیع حاشچه ای منتخب در هر ایسمتگاه در دورههمای بازگشمت ،5 ،2
 50 ،20 ،10و  100سال محاس ه شد .با اسمتفاده از توابمع حماک بمر
متغچرهای مورد بررسی ،دوره بازگشت شرطی تعچچ و بهصورت شکل
 7ارائه شد.
با توجه به شکل  7میتوان مشاهده کرد که با دورههای بازگشت
مختلف ،احتمال مختلف وقوع بار معلق رسوب در ایستگاه هچدرومتری
چالخماز را میتموان بمرآورد و مشماهده کمرد .بما دورههمای بازگشمت
مختلممف ،بممار معلممق رسمموب رودخانممه زرینممهرود در محممل ایسممتگاه
هچدرومتری چالخماز از صفر تا  5300ت در روز متغچمر ممیباشمد .بما
افزایش احتمال ،به شرط وقوع بچشچنه دبی لحظهای ،بار رسوب معلمق
متناظر در ای ایستگاه ،افزایش مییابد .با توجه بمه ایم کمه احتممال
وقوع در ای شکل با در نظر گرفت بچشچنه دبی لحظمهای ممیباشمد،
نتایج متفاوتی نس ت به حالت تک متغچره حاصل شده است.
با مقایسه دو شکل  6و  7میتوان تفاوت بچ مقمادیر بمار معلمق
رسوب در حالتهای تک و دومتغچره را مشاهده کمرد .در حالمت تمک
متغچره ،کمتری احتمال وقوع ممک  50 ،درصد میباشد که در حالمت
دومتغچره ،ای احتمال جزئیتر نمایش داده شده است .با احتمال وقوع

 50درصد میتوان مشاهده کرد که مقدار بار معلق رسوب در ایسمتگاه
چالخماز در دوره آماری مورد بررسی حدود  400تم در روز ممیباشمد
که نس ت به حالت تک متغچره آن ،حدود  56درصد بچشتر میباشد که
ای مقدار به متوسط درازمدت بار معلق رسموب در ایسمتگاه چالخمماز
نزدیکتر است .ه چنچ نتایج نشان داد که با دوره بازگشت  2سماله،
احتمال وقوع مقادیر بار معلمق رسموب (تم در روز) در منطقمه ممورد
مطالعه با احتمال  50درصد ،بمچ  400تما  5300تم در روز متفماوت
میباشد .با در نظر گرفت دوره بازگشت بچش از  10سمال ،ممیتموان
مشاهده کرد کمه احتممال آورد رسموب در رودخانمه ممورد بررسمی بما
احتمال بچش از  80درصد قابل برآورد میباشد کمه مقمداری بمچش از
 1000ت در روز را شامل میشود .تحلچل پدیمدههمای هچمدرولوژیکی
نظچر سچالب با توجه به پچیچدگی و وابستگی آنها بمه سمایر تواممل
هواشناسی و هچمدرولوژیکی ،بمه صمورت تمک متغچمره قابمل بررسمی
نمیباشد .توابع مف ل با توجه به تحلچل توام و دو متغچمره ،ممیتوانمد
ای پچیچدگیها را کاهش داده و نتایج بهتر و قابمل اطمچنمانتمری را
ارائه دهد .نتایج بررسیها حاکی از دقت بابی توابع مف ل در بحم
تحلچلهای صمورت گرفتمه در حالمت تموام" ،و" و "یما" بمود کمه در
مطالعات بزاک و همکاران ( )9نچز اشاره شده است.

نتیجهگیری
در ای مطالعه مقادیر رسوب حاصل از بچشچنه دبیهای لحظمهای
اتفاق افتاده در محل ایستگاه چالخماز رودخانه زرینهرود در دور آماری
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 1371-95در دو حالت تک متغچره و توأم مورد بررسی قرار گرفت .در
حالت تک متغچره از مقادیر بار معلق رسوب رودخانه زرینهرود در محل
ایستگاه هچدرومتری چالخماز و در حالت دومتغچره از دو سمری زممانی
بچشچنه دبمی لحظمهای و بمار معلمق رسموب اسمتفاده شمد .در حالمت
دومتغچره ،تالوه بر برآورد دوره بازگشت توأم ،دوره بازگشمت شمرطی
نچز مورد بررسی قرار گرفت .جهت تحلچل دومتغچره پارامترهمای ممورد
بررسی از تئوری مف ل استفاده شد .بزمه استفاده از تئموری مف مل
در مطالعات مختلف ،وجود هم ستگی بچ پارامترها ممیباشمد کمه در
ای مطالعه از وریب هم ستگی کندال تائو استفاده شد .نتایج بررسمی
هم ستگی پچرسون ،نشان از هم ستگی  0/75بچ مقادیر بچشچنه دبمی
لحظهای و بار معلق رسوب بود .تحلچل تمک و دومتغچمره پارامترهمای
مورد بررسی بر اساس توابع توزیع حاشچهای برآورد شد .نتایج بررسمی
توابع توزیع حاشچهای نشان داد که بر اساس آزمونهای نکویی برازش
اندرسون دارلچنگ ،کلموگروف -اسمچرینف و خی دو ،توزیع حاشمچهای
وی ول برای بار معلق رسوب و توزیع پاریتو تعمچ یافتمه بمرای پمارامتر
بچشچنه دبی جریان انتخاب شد .با بررسی توابع مف ل ممورد اسمتفاده
نتایج نشان داد که از بچ  7تابع مف ل کاندید ،مف ل گمابم وس بما
توجه به معچارهای آکائچکه ،بایماس ،نمش سماتکلچف و جمذر مچمانگچ
مربعات خطا به تنوان مف ل برتمر انتخماب شمد .دقمت مف ملهمای
کالیتون ،فرانک ،گابم وس و گام مل هوگمارد نچمز در بمرازش تموأم
دادههای یاد شده قابل ق ول بود .نتایج احتمال توأم مقادیر بچشچنه دبی

لحظهای و بار معلق رسوب در ایسمتگاه ممورد مطالعمه نشمان داد کمه
احتمال وقوع توأم دادههای مذکور بچ  10تا  90درصد ممیباشمد .بما
افزایش احتمال وقوع ،مقادیر بچشچنه دبی لحظهای و بار معلق رسموب
نچز افزایش مییابد و با دقت بابتری تخمچ ها صورت میگچرد .جهت
مقایسه مچزان بار معلق رسوب برآورد شده در حالت دومتغچمره ،از دوره
بازگشت معمولی نچز استفاده شد .نتایج بررسی و مقایسه دوره بازگشت
معمولی و دومتغچره پارامترهای مذکور نشان داد کمه دامنمه احتممابت
قابل وقوع در حالت دومتغچره بچشتر از حالت تک متغچره آن میباشمد.
ه چنچ نتایج نشان داد که در حالت دومتغچره ،برآورد مقادیر بار معلق
رسوب به واقعچت نزدیکتر میباشمد .امما از آنجمایی کمه بمار معلمق
رسوب وابستگی زیادی به مقادیر بچشچنه دبی لحظهای دارد ،میتموان
نتچجه گرفت که برای بچشچنه دبی لحظهای ،میتوان بار معلق رسموب
را با استفاده از مف لهای دوبعدی و دورههمای بازگشمت شمرطی بما
اطمچنان بچشتری تخمچ زد .تحلچل ه زمان بچشچنه دبمی لحظمهای و
بار معلق رسوب به دلچل هم ستگی باب (ارت اط مستقچ ) بهخوبی می-
تواند در مدیریت حووههای آبریز مفچد واقع شود .در واقع بمه نحموی
میتوان از منحنیهای تچپ تولچد شده بهتنوان سچست هشدار بمرآورد
رسوب برای سدها استفاده کرد .حتی میتموان بما پمچشبچنمی مچمزان
بچشچنه دبی جریان در سطح حووه ،تخمچنمی از رسموب نچمز داشمت.
نتایج بررسی دقت محاس ات صورت گرفته نچز دلچلی بمر اطمچنمان بمه
توابع مف ل در تحلچل فراوانی ای وقایع میباشد.

منابع
1- Aas K., Czado C., Frigessi A., and Bakken H. 2009. Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance:
Mathematics and Economics 44(2): 182-198.
2- Abdi A., Hassanzadeh Y., Talatahari S., Fakheri-Fard A., and Mirabbasi R. 2016. Regional bivariate modeling of
droughts using L-comoments and copulas. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI:
10.1007/s00477-016-1222-x.
3- Ahmadi F., Radmaneh F., Parham G.A., and Mirabbasi R. 2017. Comparison of the performance of power law and
probability distributions in the frequency analysis of flood in Dez Basin, Iran. Natural Hazards 87(3): 1313-1331.
4- Ahmadi F., Radmanesh F., Parham G.A., and Mirabbasi Najaf Abadi R. 2017. Application of Archimedean and
Extreme values Copula Functions for Multivariate Analysis of Low Flows in Dez Basin. Journal of Water and Soil
)31(4): 1031-1045. (In Persian with English abstract
5- Ayantobo O.O., Li Y., and Song S. 2019. Multivariate drought frequency analysis using four-variate symmetric
and asymmetric Archimedean copula functions. Water Resources Management 33(1): 103-127.
6- Bedford T., and Cooke R.M. 2001. Probability density decomposition for conditionally dependent random
variables modeled by vines. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 32(1-4): 245-268.
7- Besharat S., Khalili K., and Tahrudi M.N. 2014. Evaluation of SAM and Moments methods for estimation of log
Pearson type III parameters (Case Study: daily flow of rivers in Lake Urmia basin). Journal of Applied
Environmental and Biological Sciences 4(S1): 24-32.
8- Bevacqua E., Maraun D., Hobæk Haff I., Widmann M., and Vrac M. 2017. Multivariate statistical modelling of
compound events via pair-copula constructions: analysis of floods in Ravenna (Italy). Hydrology and Earth System
Sciences 21(6): 2701-2723.
9- Bezak,N., Rusjan S., Kramar Fijavž M., Mikoš M., and Šraj M. 2017. Estimation of suspended sediment loads
using copula functions. Water 9(8): 1-23.
10- Brunner M.I., Furrer R., and Favre A.C. 2019. Modeling the spatial dependence of floods using the Fisher
copula. Hydrology and Earth System Sciences 23(1): 107-124.
11- Cooke R.M., Kurowicka D., and Wilson K. 2015. Sampling, conditionalizing, counting, merging, searching

345

برآورد فراوانی توأم بیشینه دبی لحظهاي–بار معلق رسوب حوضه آبریز زرینهرود با استفاده از تحلیل دوبعدي

regular vines. Journal of Multivariate Analysis 138: 4-18.
12- De Michele C., and Salvadori G. 2003. A generalized Pareto intensity‐duration model of storm rainfall exploiting
2‐copulas. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 108(D2).
13- Gräler B., van den Berg M., Vandenberghe S., Petroselli A., Grimaldi S., De Baets B., and Verhoest N. 2013.
Multivariate return periods in hydrology: a critical and practical review focusing on synthetic design hydrograph
estimation. Hydrology and Earth System Sciences 17(4): 1281-1296.
14- Joe H. 1997. Multivariate models and multivariate dependence concepts. London: Chapman & Hall, 399 pp.
15- Kavianpour M., Seyedabadi M., and Moazami S. 2018. Spatial and temporal analysis of drought based on a
combined index using copula. Environmental Earth Sciences 77(22):769.
16- Khalili K., Tahoudi M.N., Mirabbasi R., and Ahmadi F. 2016. Investigation of spatial and temporal variability of
precipitation in Iran over the last half century. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 30(4):
1205-1221.
17- Khan F., Spöck G., and Pilz J. 2020. A novel approach for modelling pattern and spatial dependence structures
between climate variables by combining mixture models with copula models. International Journal of
Climatology 40(2): 1049-1066.
18- Kurowicka D., and Cooke R.M. 2007. Sampling algorithms for generating joint uniform distributions using the
vine-copula method. Computational Statistics & Data Analysis 51(6): 2889-2906.
19- Mirabbasi R., Anagnostou E.N., Fakheri-Fard A., Dinpashoh Y., and Eslamian S. 2013. Analysis of
meteorological drought in northwest Iran using the Joint Deficit Index. Journal of Hydrology 492: 35-48.
20- Mirabbasi R., Fakheri-Fard A., and Dinpashoh Y. 2012. Bivariate drought frequency analysis using the copula
method. Theoretical and Applied Climatology 108(1-2): 191-206.
21- Nash J.E., and Sutcliffe J.V. 1970. River flow forecasting through conceptual models part I—A discussion of
principles. Journal of Hydrology 10(3): 282-290.
22- Nazeri Tahroudi M., Khalili K., Abbaszadeh Afshar M., Nazeri Tahroudi Z., Ahmadi F., and Motallebian M. 2016.
Evaluation of the Univariate, Multivariate and Combined Time Series Models in order to Prediction and
Estimation the Mean Annual Sediment Load. Quarterly journal of Environmental Erosion Research 6: 1(21):52-70.
(In Persian with English abstract)
23- Nelsen R.B. 2006. An introduction to copulas. Springer, New York, 269p.
24- Nguyen-Huy T., Deo R.C., Mushtaq S., Kath J., and Khan S. 2019. Copula statistical models for analyzing
stochastic dependencies of systemic drought risk and potential adaptation strategies. Stochastic Environmental
Research and Risk Assessment 1-21.
25- Rahimi L., Dehghani A.A., Abdolhosseini, M., Ghorbani K. 2014. Flood frequency analysis using archimedean
copula functions based on annual maximum series (Case Study: Arazkuseh hydrometric station in Golestan
province). Iranian Journal of Irrigation and Drainage 2(8): 353-365.
26- Ramezani Y., Tahroudi M.N., and Ahmadi F. 2019. Analyzing the droughts in Iran and its eastern neighboring
countries using copula functions. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 123(4): 435-453.
27- Salvadori G., and De Michele C. 2004. Frequency analysis via copulas: Theoretical aspects and applications to
hydrological events. Water Resources Research 40(12).
28- Salvadori G., and De Michele C. 2007. On the use of copulas in hydrology: theory and practice. Journal of
Hydrologic Engineering 12(4): 369-380.
29- Sanikhani H., Mirabbasi Najaf Abadi R. and Dinpashoh Y. 2014. Modeling of temperature and rainfall of tabriz
using copulas. Journal of Irrigation and Water Engineering 5(17): 123-134. (In Persian)
30- Shiau J.T. 2006. Fitting drought duration and severity with two-dimensional copulas. Water Resources
Management 20(5): 795-815.
31- Sklar A. 1959. Fonctions de Repartition and Dimensions et Leurs-Marges. Publications de L’Institute de
Statistique, Universite’ de Paris, Paris. 8: 229–231.
32- Tahroudi M.N., Ramezani Y., and Ahmadi F. 2019. Investigating the trend and time of precipitation and river flow
rate changes in Lake Urmia basin, Iran. Arabian Journal of Geosciences 12(6): 219-239.
33- Vazifehkhah S., Tosunoglu F., and Kahya E. 2019. Bivariate risk analysis of the droughts using a nonparametric
multivariate standardized drought index and copulas. Journal of Hydrology Engineering 24(5): 1-17.
34- Yue S., and Rasmussen P. 2002. Bivariate frequency analysis: discussion of some useful concepts in hydrological
application. Hydrological Processes 16(14): 2881-2898.
35- Yue S., Ouarda T.B.M.J., and Bobée B. 2001. A review of bivariate gamma distributions for hydrological
application. Journal of Hydrology 246(1): 1-18.
36- Zhang D., Yan M., and Tsopanakis A. 2018. Financial stress relationships among Euro area countries: an R-vine
copula approach. The European Journal of Finance 24(17): 1587-1608.

Journal of Water and Soil
Vol. 34, No. 2, May-June 2020, p. 333-347

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
1399  تیر-333
خرداد
،2 شماره
،34 جلد
نشریه،34 346
-347
. ص،1399
– تیر،خاك
 وخرداد،آب
2 شماره
جلد

Estimation of the Joint Frequency of Peak Flow Discharge-Suspended Load of
Zarinehrood Basin Using Two-Dimensional Analysis
M. Nazeri Tahroudi1- Y. Ramezani2*- C. De Michele3- R. Mirabbasi Najaf Abadi4
Received: 24-07-2019
Accepted: 10-02-2020
Introduction: The erosion, sediment transport, and estimation problems in the streamflow are the most
complicated and essential subjects in the river engineering studies. It is important to model and predict these
parameters correctly to determine the effective life of the hydraulic structures and drainage networks. On the
other hand, river flow discharge is considered as one of the main components of water resources, which affects
sediments. The increasing need of urban and rural communities for limited resources on the one hand, and issues
related to climate change and atmospheric precipitation over the past few years, more and more attention is paid
to the attitude of surface flows. The phenomena of erosion, sediment transport, and estimation of sediment load
in the rivers due to its damages are one of the most critical and complex issues of river engineering. The primary
goal of the frequency analysis is to relate extreme events to their frequency using probability distributions. In the
frequency analysis of meteorological and hydrological events, the observed data would be analyzed for a long
time at a basin. In these analysis, the assumption of independence and stationarity is considered. In fact, the basic
assumption is that the studied data are spatially and temporally independent. The main issue is identifying actual
distribution across different exiting distributions when using the frequency distribution to estimate the magnitude
of the event. There is no appropriate general distribution for all types of rainfall regimes, river flows, etc. On the
other hand, in order to analyze the frequency of a similar case, there is no agreement on the use of a particular
distribution function. The experience gained so far in the field of statistical analysis of hydrological data shows
that some data are more consistent with some specific statistical distributions.
Materials and Methods: In this study, the frequency analysis of total sediment load of the Zarinehrood
basin was investigated in the south-east of Lake Urmia with consideration of the peak flow discharge at the
Chalekhmaz hydrometric station during the statistical period of 1992-2016 using copula functions. At first, the
correlation of these data was investigated using Kendall Tau correlation statistics, and the correlation coefficient
was calculated as 0.75. In this study, Ali-Mikhail-Haq, Clayton, Frank, Galambos, Gumbel-Hougaard, Plackett,
and Farlie-Gumbel-Morgenstern copula functions were used. In the conventional method of estimating the return
period of extreme values, different statistical distributions are fitted on the studied data. After fitting the
statistical distributions on the data series, the accuracy of each distribution is evaluated by one of the goodness of
fit tests, such as the Kolmogorov-Smirnov test. After statistically controlling the goodness of fit test and
determining the acceptable distributions, the root means square error (RMSE) and the Nash-Sutcliffe criterion
are calculated to select the best fit model. Each of the fitting distributions that have the highest Nash-Sutcliffe
(NS) criteria, and the lowest RMSE is chosen as an appropriate distribution.
Results and Discussion: With the fitting of 65 different distribution functions into the series, the Weibull
distribution for total sediment load values and generalized Pareto distribution for peak flow discharge values
were selected based on the evaluation criteria as appropriate marginal distributions. The results of the evaluation
of the accuracy and efficiency of copula functions were studied by using root mean square error, Nash-Sutcliffe,
BIAS, and AIC statistics. In this regard, the results were compared with the experimental copula functions.
Finally, the Galambos copula was selected from the candidate copulas as superior copula function. The
conditional and joint return period of the total sediment load based copula was proposed with a probability of 10
to 90 percent.
In univariate mode, the lowest probability of exceedance is 50%. In a bivariate mode, this possibility is
presented more accurately. With a possibility of exceedance of 50%, it can be observed that the total sediment
load at Chalekhmaz station during the studied period is about 400 tons per day. This is about 56% higher than its
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univariate mode, which is the average long-term of the total sediment load is closer to the Chalekhmaz station.
Conclusion: By comparing the bivariate analysis and its return period with univariate mode, the results
indicated that more accurate calculation. Also the results showed the estimation of total sediment load is closer
to the total sediment load of the Chalekhmaz station in bivariate analysis mode. Also, the results showed that in
univariate mode, estimation of total sediment load at Chalekhmaz station was less than its actual value during the
two-year return period. Regarding the results, the generated return curves can be used as the type curves for the
management of water resources in the basin.
Keywords: Chalekhmaz, Copula function, Galambos, Lake Urmia, Marginal distribution
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چکیده
از پارامترهای مهم در طراحی سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی در نظر گرفتن الگوی سطح خیس شده باالی و پایین قطرهچکان میباشدد
در این تحقیق از یک مدل فیزیکی شفاف (مکعب مستطیل) از جنس پلیکربنات به ابعاد  3×1×0/5استفاده شد و آزمایشات بر روی سه نوع بافت خدا (سد،ک
متوسط و سنگین) با سه نوع دبی قطره چکان ( 4 2و  6لیتر در ساعت) در سه عمق مختلف نصب قطرهچکان (صفر  15و  30سانتیمتدری) بده انمداس رسدید
همچنین این آزمایشات برای دو نوع سیستم آبیاری پیوسته و پالسی صورت گرفت که در آبیاری پالسی زمان قطع و وصل پالسها مقادیر  40-20 30-30و -40
 20دقیقه در نظر گرفته شد که عدد اول بیانگر زمان آبیاری و عدد دوس زمان استراحت سیستم در هر چرخه خواهدد بدود سدبس بدا اسدتفاده از آندالیز رگرسدیون
غیرخطی و در نظر گرفتن متغیرهای زمان آبیاری دبی قطرهچکان هدایت هیدرولیکی اش،اع درصد شن و سیلت و رس چگدالی اداهری خدا رطوبدت اولیده
خا عمق نصب قطرهچکان و همچنین نس،ت پالس (نس،ت زمان آبیاری در هر چرخه به زمان کل یک چرخه) روابطی برای تخمین سطح خدیس شدده ج،هده
رطوبتی ارائه گردید نتایج مقایسه بین مقادیر اندازه گیری و ش،یهسازی شده نشان داد که مدل رگرسیون غیر خطی با دقت باالیی سطح خیس شده ج،هه رطوبتی
را برآورد میکند در نظر گرفتن این روابط در طراحی سامانههای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی میتواند باعث به،ود عملکرد این سیستمها شود
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای پیاز رطوبتی ش،یهسازی مساحت خیس شده مدیریت آبیاری

مقدمه

1

در میان روشهای آبیداری آبیداری قطدرهای بده علدت رانددمان
مصرف آب باال و عملکرد باالی محصول دارای مق،ولیت بیشدتری در
مناطق خشک و نیمه خشک میباشدند طراحدی و مددیریت مناسدب
سیستمهای آبیاری قطرهای به شدت نیازمند فهدم درسدت از الگدوی
توزیع رطوبت اطراف قطرهچکدان مدیباشدد (19 18 14 10 5 4
 24 23و  )29توزیع رطوبت در خا برای سیستم آبیداری قطدرهای
سددطحی ( )DI2و سیسددتم آبیدداری قطددرهای زیرسددطحی ( )SDI3بدده
پارامترهایی از ق،یل دبی خروجی قطرهچکان فاصله قطدرهچکدانهدا
ساختمان خا محل قطرهچکان (سدطحی یدا زیدر سدطحی) روش
کاربرد آب (پیوسته یا پالسی) و خصوصدیات فیزیکدی خدا دارد ()1
آبیاری قطرهای پالسی یکی از روشهای آبیاری میباشدد کده شدامل
 1و  -2بهترتیب استادیار و دانشموی کارشناسی ارشد گروه علوس و مهندسی آب
دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان سنندج ایران
)Email: bakhtiar.karimi@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.82228
2- Surface drip irrigation
3- Subsurface drip irrigation

ممموعهای از چرخهها میباشد که هر کداس از چرخدههدا از یدک فداز
آبیاری و یک فاز اسدتراحت تشدکیل شدده اسدت ( 17و  )27آبیداری
قطرهای پالسی با مددیریت خدوب پتانسدیل زیدادی در به،دود توزیدع
یکنواختی آب در خا را به همراه دارد در آبیاری قطرهای پالسی بده
جای اینکه از ابتدا تا انتهای آبیاری جریان پیوسدتهای از آب در داخدل
خا برقرار باشد جریان آب به دفعات متناوب قطع و وصل میشدود
هر دوره زمانی دارای یک زمان وصل جریان (مدت زمانی کده آب در
خا جریان دارد) و زمان قطع (مدت زمان بین پایان جریان ارسالی و
شروع دوره زمانی جریان بعدی) میباشد که میتواند به صورت ثابدت
و یا متغیر باشد؛ بنابراین دوره زمانی هر جریان آب برابدر بدا مممدوع
زمان قطع و وصل میباشد ( )26نتایج برخی از مطالعات انمداس شدده
بر روی سیستم آبیاری پالسی نشان مدیدهدد کده توزیدع رطوبدت در
سیستم آبیاری پالسی با سیستم آبیاری پیوسته دارای مقدادیر متفداوتی
میباشد ( 20و  )26با طراحی و مدیریت مناسدب در سیسدتم آبیداری
پالسی میتوان انتظار یکنواختی توزیدع رطوبدت و رانددمان بداال را بدا
بکددارگیری حمددم محدددود آب در ناحیدده توسددعه ریشدده داشددت ()26
مطالعات زیادی در زمینه تخمین ابعاد پیاز رطوبتی در سیسدتم آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی به انماس رسیده اسدت (8 7 6 3 2
 32 31 28و  .)33سوبایا ( )34با ارائه یک مقالده مدروری رایمتدرین
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مدلهای ارائه شده در زمینه مدلسازی الگدوی توزیدع رطوبدت را بدا
جزئیات کامل ارائه نمودند با توجه به اینکه بیشتر مطالعات ذکر شدده
در باال برای مدلسازی ابعاد پیاز رطوبتی (توزیع افقدی و عمدودی) در
آبیاری پیوسته بوده و مطالعات اندکی در زمینه آبیاری پالسدی صدورت
گرفته است همچنین یکی از استراتژیهای مهم برای به،ود وضعیت
طراحی در سیستمهای آبیاری قطرهای در نظر گرفتن مساحت خدیس
شده باال و پایین قطرهچکان میباشد ( 11و  )12که در تحقیقات ق،لی
کمتر به آن توجه شده است محمد بیگی و همکاران( )26بااستفاده از
آنالیز ابعادی و قضدیه  πباکینگهداس و بدا در نظدر گدرفتن سده متغیدر
(هدایت هیدرولیکی اش،اع دبی خروجی از قطرهچکان و زمان آبیاری)
روابطی را برای برآورد ابعاد پیاز رطوبتی (توزیدع افقدی و عمدودی) در
سامانه آبیاری قطرهای سطحی پالسی و پیوسته پیشدنهاد دادندد آنهدا
نشان دادندد ایدن روابدط دارای کدارایی قابدل ق،دولی در ایدن زمینده
میباشند کریمی و علی نظدری ( )15و همچندین کریمدی و کریمدی
( )16به ترتیب شکل کامل پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطرهای زیر
سطحی و سرعت پیشرویی ج،هه رطدوبتی خدا در سیسدتم آبیداری
پالسی را با استفاده از رگرسیون غیر خطی مورد ارزیابی قدرار دادندد و
نتایج حاصل از این دو تحقیق نشان داد که تکنیک رگرسیون تواندایی
قابل توجهی در تخمین پارامترهای مذکور دارد
با توجه به جمیع موارد فوق قابل ذکر است که مطالعدات انددکی
در زمینه سیستم آبیاری پالسی صورت گرفته و بیشتر مطالعات صورت
گرفته در زمینه سیستم آبیاری پیوسته و برای مددلسدازی ابعداد پیداز
رطوبتی میباشد همچنین تحقیقات صورت گرفتده در زمینده آبیداری
قطرهای زیر سطحی نیز چندان زیاد نمیباشد از آنمائیکه در کنار ابعاد
پیاز رطوبتی (توزیع در جهت افقی و عمودی) مساحت خیس شده پیاز
رطوبتی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است پس هددف اصدلی ایدن
تحقیق مدلسازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی با کاربرد پیوسدته و پالسدی مدیباشدد
همچنین با توجه به اینکه بیشتر محققین به علت سدهولت اسدتفاده از
مدلهای تمربی (بخصوص مدل رگرسیون غیر خطی) این تکنینک را
برای مدلسازی استفاده نمودهاند ( 1و  )25پس در این تحقیق جهت
مدلسازی مساحت خیس شده پیاز رطدوبتی از مددل رگرسدیون غیدر
خطی استفاده گردید

مواد و روشها
این آزمایشات در فاصله زمانی  15فرورودین  1395تدا  20مهدر
 1396به طول انمامید به منظور انمداس آزمایشدات مددلی از مکعدب
مستطیل بدا ابعداد ( )3×1×0/5متدر در دانشدکده کشداورزی دانشدگاه
کردستان ساخته شد به منظور مشاهده و اندازهگیری ج،هده پیشدروی
رطوبت صفحه جلدویی مددل از جدنس پلدیکربندات تخدت و سدایر

قسمتهای آن از جنس فلز ساخته شد برای راحتی انمداس آزمدای
این مدل به سه بخ مساوی تقسیم گردید و همزمان سده آزمدای
صورت میگرفت همچنین به منظور محاس،ه ج،هه پیشروی رطوبت
در جهات مختلف قسمت جلویی مدل به وسدیله متدر پارچدهای و بده
صورت کامال تراز در دو جهت افقدی و عمدودی درجدهبنددی گردیدد
همچنین به منظور جلوگیری از جریانات ترجیحی در حین آزمای بدا
استفاده از مالیدن چسپ بر روی سدطح پلدیکربندات تخدت و سدبس
پاشیدن شنهای زبر بر روی آن یک سطح نس،تاً زبر ایماد گردید بده
گونهای که شفافیت صفحه جلویی مدل را حفظ کرده بدود ( )9کلیده
لوازس و تمهیزات یک سیستم آبیاری قطرهای متناسب با شرایط واقعی
مزرعه در مدل فیزیکی ش،یهسازی گردید بطوریکه آب به وسیله پمپ
و از طریق لولههای پلیاتیلن ( لوله اصلی با قطر  32میلدیمتدر ولولده
نیمه اصلی و الترال به ترتیب با قطرهای  20و  16میلیمتدر) از یدک
مخزن  200لیتری به قطرهچکانها منتقل گردید همچندین در مسدیر
انتقال آب از شیر فلکه (به منظور هددایت جریدان) فیلتدر تدوری (بده
منظور جلوگیری از گرفتگی قطرهچکانها و عددس یکندواختی توزیدع)
فشارسنج (به منظور اعمال یک فشار ثابت در کلیه آزمایشات) و شدیر
قطع و وصل جریان (به منظور کنترل جریان به داخدل هدر محفظده)
استفاده گردید کلیه آزمایشات در فشار ثابت  2بار به انماس رسید و بدا
توجه به اینکه مقدار دبی خروجی خیلی کم بود به منظور کاه فشار
وارده به سیستم یک ممموعه بایپس نیز طراحی گردیدد ( 12و )13
در شکل  1نمای کاملی از موقعیت قرارگیدری کلیده تمهیدزات مدورد
استفاده در این تحقیق آورده شده است در کل تعداد  108آزمای در
این تحقیق به انماس رسیده است که بدر روی سده ندوع بافدت خدا
(س،ک متوسط و سنگین) که مشخصات فیزیکی آنهدا در جددول 1
آمده است در این تحقیق هددایت هیددرولیکی اشد،اع بدا اسدتفاده از
نرسافزار  Rosettaتخمین زده شد ( )30پر کردن هر محفظه از خا
خشک شده مطابق با وزن مخصوص ااهری هر خا صورت گرفت
و سبس به منظور پایداری خا و توزیع یکنواخت رطوبت اولیه خا
داخل محفظهها به مدت  24الی  48ساعت در قرار داده مدیشدد ()1
در این آزمایشات تغییرات مقادیر اولیه رطوبت در آزمای های مختلف
کم می باشد و این شرایط مطابق با شرایطی است که بیشتر مددلهای
تمربی ارائه شده است ( )22این آزمایشات با سه نوع دبی قطرهچکان
( 4 2و  6لیتر در ساعت) در سه عمدق مختلدف نصدب قطدرهچکدان
(صفر  15و  30سانتیمتری) به انماس رسید با توجه بده رایدج بدودن
نوع قطرهچکان در بازار منطقه از قطرهچکان نتافیم استفاده گردید که
مشخصات فنی آن در جدول  2آمده است همچنین ایدن آزمایشدات
برای دو نوع سیستم آبیاری پیوسته و پالسدی صدورت گرفدت کده در
آبیاری پالسی زمان قطع و وصل پالسها ( 40-20 30-30و 20-40
دقیقه) که عدد اول زمان آبیاری و عدد دوس زمان استراحت سیستم در
هر چرخه خواهد بود با توجه به اینکه آزمایشات بر روی یک نیمکدره

شبیهسازي مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستم آبیاري قطرهاي پالسی

به انماس رسیده است برای تعمیم آن به شرایط واقعی بایسدتی مقددار
دبی در عدد  2ضرب شود ( )21در ایدن پدژوه بده منظدور تعیدین
مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان در زمانهای مختلدف تدا
انتهای آبیاری (مددت زمدان  4سداعت) ج،هده پیشدروی آب بدر روی
صفحه پلیکربنات تخت با استفاده از ماژیک ترسیم گردیدد در پایدان
هر آزمای با تهیه عکسی از صفحه جلویی مدل و به کمک نرسافدزار
گرافر مقادیر مساحت خیس شده باال و پایین محاس،ه گردید از جملده
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پارامترهای مهم مساحت خیس شده ع،ارتند از مسداحت خدیس شدده
پایین قطرهچکان ( )Adبرای سیستم آبیاری قطدرهای سدطحی و زیدر
سطحی و همچنین مساحت خیس شده باالی قطرهچکان ( )Aupبرای
سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی بدا توجده بده شدکل  2مسداحت
خیس شده باال و پایین قطرهچکدان بدرای سیسدتم آبیداری قطدرهای
سطحی و زیر سطحی مشخص است

شکل  -1توصیف شماتیک از وسیله آزمایشگاهی  -1منبع  -2بایپس  -3پمپ  -4شرفلکه  -5فشارسنج  -6فیلتر  -7لوله اصلی  -8لوله نیمه
اصلی  -9شیر قطع و وصل
Figure 1- Schematic descriptions of the experimental device. 1-Reservoir 2- By-pass Assembly 3- Pump 4- Valve 5- Gage 6Filter 7- Main Pipe 8- Sub-main Pipe 9- Off-on Valve

شکل  -2شکل شماتیک توزیع مساحت خیس شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی
Figure 2- Schematic picture of wetted area distribution in surface and subsurface drip irrigation

جدول  -1خصوصیات فیزیکی نمومههای خاک
Table 1- Physical properties of soil samples

هدایت هیدرولیکی
)Ks (cm/h
0.85
0.92
3.95

چگالی ظاهری

رس

سیلت %

Silt%
Clay%
)Bulk density (gr/cm3
26
48
1.30
18
32
1.36
6
12
1.53
*
(بافت سنگین) Heavy texture
**

(بافت متوسط) Medium texture
#

(بافت س،ک) Light texture

شن %

بافت خاک

Sand%
26
50
82

Soil texture
Clay
Sandy-clay-loam
Loam-sandy

نام نمونه
Samples name
*HT
**MT
LT#
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جدول  -2خصوصیات فنی قطرهچکانهای مورد استفاده
Table 2- Technical properties of used emitters

دبی  4لیتر در ساعت

دبی  2لیتر در ساعت

)Emitter discharge (q=4 Lit/hr

)Emitter discharge (q=2 Lit/hr

99

98

0.017

0.032

معيارهاي ارزيابی

برای ارزیابی عملکرد مدلهای ارائه شدده در مقایسده بدا مقدادیر
مشاهداتی مساحت خیس دشه از پارامترهای آماری ضدریب ت،دین در
سطح پنج درصد ( )R2میانگین خطای مطلق ( )MAEریشه میانگین
مربعددات خطددا ( )RMSEشدداخص پراکندددگی ( )SIو شدداخص ندداش
ساتکلیف ( )NSEبهترتیب از روابط  1تا  5استفاده شد:
()1
()2
()3
()4
()5
که در آنها  Oiو  Ōبده ترتیدب مقدادیر مشداهداتی و میدانگین
مقادیر مشاهداتی  Piمقادیر محاس،اتی میانگین مقادیر محاسد،اتی
و  Nتعداد دادهها است
مدلهاي پيشنهادي

یکی از روشهایی که در ش،یهسازی حرکت ج،هده پیشدروی آب
مطرح است و اخیراً مطالعاتی نیز در این خصوص صورت گرفته است
روش تمربی رگرسیون غیرخطی است ( 1و  )25مزیت این روش بده
این دلیل است که متغیرهای ورودی بیشتری برای تخمین در نظر می
گیرد که با داشتن این پارامترها مدل میتواند شناخت بهتری از محیط
پیچیده خا داشته باشد عوامل بسیاری بر روی سدطح خدیس شدده
پیاز رطوبتی خا مؤثر هستند بخشی از ایدن عوامدل بدا مشخصدات
فیزیکی خا مرت،ط هسنتد از جمله :هدایت هیدرولیکی اش،اع مقدار
رطوبت اولیه چگالی ااهری و درصدهای شن سیلت و رس میباشد
در حالیکه بخشی دیگر از این عوامل بدا پارامترهدای سیسدتم آبیداری
قطرهای وابسته هستند مانند :دبی قطدرهچکدان زمدان سدبری شدده

ضریب یکنواختی توزیع
)(Distribution uniformity

درصد ضریب تغییرات ساخت قطره چکان
)(Variety coefficients

موقعیت قطرهچکان (سطحی یدا زیرسدطحی) و روش کداربرد آبیداری
(پیوسته یا پالسی) با توجه بده عوامدل تاثیرگدذار ذکدر شدده در ایدن
تحقیق یک مدل تمربی به منظور تخمین سطح خیس شدده و بدا در
نظر گرفتن پارامترهای دبی قطرهچکان هددایت هیددرولیکی اشد،اع
زمان کاربرد آبیداری وزن مخصدوص اداهری خدا عمدق نصدب
قطرهچکان رطوبت اولیه خا عمق نصب قطرهچکان و درصد شدن
و سیلت و رس برای سیستمهای آبیاری پیوسته پیشدنهاد گردیدد و در
سیستم پیشنهادی آبیاری پالسی عدالوه بدر پارامترهدای فدوق نسد،ت
پالس آبیاری (نس،ت زمان آبیاری در یک چرخه به زمدان کدل در هدر
چرخه ) نیز در نظر گرفته شد که فرس کلی معادلده پیشدنهادی در زیدر
آورده شده است در این پژوه تعداد دادههای مورد اسدتفاده جهدت
مدلسازی مساحت خیس شده پیاز رطوبتی در سیستمهدای قطدرهای
سطحی پیوسته  108و تعداد دادههای مورد استفاده جهت مدلسدازی
مساحت پایین و باالی قطره چکدان در سیسدتم زیرسدطحی پیوسدته
 220می باشد که شکل کلی این مدلهای پیشنهادی در معادالت 7 6
و  8آورده شده است و به شرح زیر میباشد
()6
()7
()8
و تعداد دادههای مورد استفاده جهت مدلسدازی مسداحت خدیس
شده پیاز رطوبتی برای سیستمهای قطرهای سطحی پالسی مقدار 529
و برای مدلسازی مساحت پایین و باالی سیستم زیرسطحی پالسی به
ترتیب مقدار  932و  1476می باشد که شدکل کلدی ایدن مددلهدای
پیشنهادی در معادالت  10 9و  11آورده شده است و بده شدرح زیدر
است
()9
()10

()11
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در مدلهای ارائه شده معادله  5و  8به ترتیب مربدو بده سیسدتم
آبیاری قطره ای پیوسته و پالسی می باشد و معادالت  6و  7به ترتیب
مربو به مساحت پایین و باالی قطره چکان در سیستم آبیاری قطدره
ای زیرسطحی پیوسته می باشد و همچنین معادالت  9و  10به ترتیب
مربو به مساحت پدایین و بداالی قطدره چکدان در سیسدتم آبیداری
زیرسطحی پالسی می باشد الزس به ذکر است در این روابط مسداحت
خیس شده پدایین قطدرهچکدان ( )Adمسداحت خدیس شدده بداالی
قطرهچکان ( )Aupمی باشد همچنین زمان آبیاری ( )tبر حسب دقیقه
دبی قطرهچکان ( )Qبر حسدب لیتدر در سداعت هددایت هیددرولیکی
اش،اع خا ( )Ksبر حسب سانتیمتدر در سداعت درصددهای شدن و
سیلت و رس ( Si Sو  )Cبر حسب درصد چگالی ااهری خا ()ρb
بر حسب گرس بر سانتیمتر مکعب رطوبت اولیه خا ( )θ0بر حسدب
درصد جرمی عمق نصب قطرهچکان در سیستم قطرهای زیرسدطحی
( )Zبر حسب سانتیمتر و نس،ت پالس آبیاری یا نس،ت زمدان آبیداری
در یددک چرخدده بددر زمددان کددل چرخدده در سیسددتم قطددرهای پالسددی
( )Ton/Ttotمیباشد همچنین ضرایب تمربدی تمدامی معدادالت ذکدر
شده با اسدتفاده از ندرسافدزار اکسدل  2010و بده کمدک Tool box
 solverبهینهسازی و محاس،ه گردیدد همچندین بده منظدور ارزیدابی
عملکرد و دقت این مدلها مقایسات آمداری بدین مددلهای پیشدنهاد
شده با مدل کریمی و همکاران ( )12ارائه شده صورت گرفت کریمی
و همکاران ( )12با استفاده از قضیه  πباکینگهاس و با استفاده از آندالیز
ابعادی و با در نظر گرفتن سه متغیر (هدایت هیدرولیکی اشد،اع دبدی
خروجی از قطرهچکان و زمان آبیاری) روابطی را بدرای بدرآورد سدطح
خیسشده در سامانه آبیاری قطرهای سدطحی و زیرسدطحی پیشدنهاد
دادند
()12
()13
()14
()15
معادله ( )12بدرای سیسدتم آبیداری سدطحی معادلده ( )13بدرای
سیستم آبیاری زیر سطحی معادلده ( )14بدرای سیسدتم آبیداری زیدر
سطحی (با عمق نصب قطرهچکان  15سانتیمتر) و معادله ( )15برای
سیستم آبیاری زیر سدطحی (بدا عمدق نصدب قطدرهچکدان  30و 45
سانتیمتر) میباشد در این معادالت :زمان آبیاری ( )tبر حسب دقیقه
دبی خروجی از قطرهچکانها ( )qبر حسدب لیتدر در سداعت هددایت
هیدرولیکی اش،اع خا ( )Ksبر حسب متر بر ساعت و مساحت بداال و
پایین قطرهچکان بر حسب متر مربع میباشد

نتایج و بحث
مقايسه سيستم آبياري پالسی و پيوسته
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سطح خیس شده اطراف قطدرهچکدان در سیسدتم هدای آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی از اهمیت ویژهای برخوردار است ()12
نتایج شکلهای  4 3و  5نشان میدهد مساحت خیس شدده اطدراف
قطرهچکان برای شرایط کاربرد پالسی و پیوسته متفداوت مدیباشدد و
همچنین برای آزمای های مختلف در سیستم آبیاری پالسی نیز سطح
خیس شده اطراف قطرهچکان متفاوت میباشد همچنین نتایج اشکال
 3و  4نشان میدهد که بیشترین و کمترین سطح خیس شدده پدایین
قطرهچکان (برای سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی)
به ترتیب مربو به خاکهای شنی و رسی میباشد زیرا در خدا هدای
شنی منافذ درشتتر میباشد و آب قابلیت گسترش در جهت عمدودی
(به سمت پایین) را بیشتر دارد و برعکس در خدا هدای رسدی خدا
قابلیت حرکت به سمت پایین را ندارد همچنین بیشترین سطح خیس
شده باالی قطرهچکان در سیسدتم آبیداری زیدر سدطحی مربدو بده
خا های لومی و رسی میباشد و این بدین خاطر میباشد که در این
خا ها هدایت موئینگی بیشتر مدیباشدد و آب قابلیدت گسدترش بده
سمت باال را بیشتر دارد (شکل  )5نتایج شکل  3نشان میدهد که در
سیسددتم آبیدداری سددطحی کدده بیشددترین سددطح خددیس شددده پددایین
قطرهچکان مربو به ) PI(30-30با دبی  6لیتر در ساعت میباشدد و
کمترین سطح خیس شده پایین قطرهچکان مربو به سیستم آبیداری
پیوسته با دبی  2لیتر در ساعت میباشد نتایج شکل  4نشان میدهدد
که بیشترین مساحت خیس شده پدایین قطدرهچکدان (بدرای سیسدتم
آبیاری زیر سطحی) مربو به ) PI(30-30میباشد و همانطور کده از
اشکال  4و  5نتیمه میشود که در تماس مورد بررسی با افدزای دبدی
قطرهچکانها سطح خیس شده باال و پایین به طور قابدل مالحظدهای
افزای مییابد همچنین نتایج شکل  5نشان میدهد که بدا افدزای
عمق نصب قطدرهچکدان در سیسدتم آبیداری قطدرهای زیدر سدطحی
اختالف بین سطح خیس شده باالی قطرهچکان در خا های لومی و
رسی در مقایسه با خا شنی بیشتر میشدود و بده ع،دارت دیگدر در
خا های شنی با افزای عمق نصب قطرهچکان امکان رسیده ج،هه
حرکت آب به سطح زمین به مراتب کمتر از خا های لدومی و رسدی
میباشد پس جهت اسدتفاده از سیسدتم آبیداری زیدر سدطحی بدرای
خا های شنی بایستی عمق نصب قطرهچکان کمتدر در نظدر گرفتده
شود این نتایج با پژوه کریمی و همکاران ( )11همخوانی دارد
مدلهاي پيشنهادي
ارزيابی عملکرد مدلهاي ارائه شده

در این تحقیق به کمک دادههدای آزمایشدگاهی و بدا اسدتفاده از
تول،ار  Solverدر برنامه مایکروسافت آفیس  2010و بدا انمداس آندالیز
رگرسیون غیر خطی ضرایب معادالت ( )4تا ( )9بهینه گردید و مقادیر
این ضرایب در جدول  3آورده شده است نتایج جدول  3نشان میدهد
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که مددل پیشدنهادی بدرای سیسدتم آبیداری پیوسدته و پالسدی دارای
عملکرد قابل ق،ولی میباشد و پارامترهای آماری در دامنه قابل ق،دولی
میباشد (با توجه به تحقیق کریمی و همکاران  )2015بدا توجده بده
جدددول  3مقددادیر پارامترهددای آمدداری  RMSE MAEو  R2بددرای
پی بینی سطح خیس شدده پدایین قطدرهچکدان در سیسدتم آبیداری
قطرهای سدطحی بدا کداربرد پیوسدته (معادلده  )4بده ترتیدب مقدادیر
 0/004 0/0031و  0/99میباشد این مقادیر برای سطح خیس شدده
پایین قطرهچکان در سیستم آبیداری قطدرهای زیدر سدطحی پیوسدته
(معادلدده  )5بدده ترتیددب مقددادیر  0/0033 0/0025و  0/99مددیباشددد
همچنین ایدن مقدادیر بدرای پدی بیندی سدطح خدیس شدده بداالی

قطرهچکان (معادله  )6بده ترتیدب مقدادیر  0/0044 0/0039و 0/95
میباشد همچنین در جدول  3مقادیر پارامترهدای آمداری ذکدر شدده
برای تخمین سطح خیس شده پایین قطرهچکدان در سیسدتم آبیداری
قطرهای سطحی با کاربرد پالسی (معادله  )4به ترتیب مقادیر 0/0044
 0/0057و  0/99میباشد همچنین این مقادیر برای پی بینی سطح
خیس شده پایین و باالی قطرهچکان در سیستم آبیاری قطدرهای زیدر
سطحی (معادله  7و  )8به ترتیب مقدادیر  0/99 0/0056 0/0044و
 0/96 0/0044 0/0033میباشد این نتایج بیدانگر ایدن اسدت کده
مدلهای پیشنهادی در سیستم آبیاری پیوسته و پالسی دارای عملکرد
مناس،ی میباشند

شکل  -3مقایسه مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای سطحی پیوسته و پالسی
Figure 3- Comparison of down wetted area of emitter for continuous and pulse surface drip irrigation

شکل  -4مقایسه مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی پیوسته و پالسی
Figure 4- Comparison of down wetted area of emitter for continuous and pulse subsurface drip irrigation
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شکل  -5مقایسه مساحت خیس شده باالی قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی پیوسته و پالسی
Figure 5- Comparison of up wetted area of emitter for continuous and pulse subsurface drip irrigation

جدول  -3ضرایب مدلهای پیشنهادی با شاخصهای آماری
R2
0.99
R2
0.99
R2
0.95
R2
0.99
R2
0.99
R2
0.96

RMSE
0.004
RMSE
0.0033
RMSE
0.0044
RMSE
0.0057
RMSE
0.0056
RMSE
0.0044

MAE
0.0031
MAE
0.0025
MAE
0.0036
MAE
0.0044
MAE
0.0044
MAE
0.0033

Table 3- The coefficients of the suggested models with statistical indices
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
0.613 0.126 0.207 0.174 0.118 0.824 -0.253
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
0.733 0.347 0.205 0.147 0.085 0.87
0.057
0.039
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
0.514 -0.181 0.316 0.292 0.107 1.097 -0.308 0.058
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
0.653 0.378 0.291 0.365 0.267 0.899 -0.188 0.777
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9
e10
0.834 0.075 0.475 0.124 0.096 2.111 0.363 -0.021 0.814
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
0.46 -0.143 0.265 0.264 0.166 1.431 0.168
0.064 0.494

سيستم آبياري پيوسته

ارزیابی مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و ش،یهسازی شدده
برای سیستم آبیاری سطحی با کاربرد پیوسته نشان میدهد (جدول )4
که در مدل پیشنهادی مقادیر خطای  MAEبدرای پدی بیندی سدطح
خیس شده پایین قطرهچکان از 0/0029تا  0/0033متر مربدع متغییدر
میباشد در حالی که این مقادیر برای مدل کریمی و همکاران ( )12از
 0/0293تا  0/0503متر مربع نوسان دارد همچندین مقدادیر RMSE
برای مدل پیشنهادی از  0/0036تا  0/0044متر مربع متغییر میباشدد
و برای کریمدی و همکداران ( )12از  0/0377تدا  0/0686متدر مربدع

a1
0.754
b1
0.76
c1
0.495
d1
0.657
e1
0.679
f1
0.435

a
1.745
b
0.885
c
1.171
d
0.694
e
0.327
f
1.242

)Eq. (4
)Eq. (5
)Eq. (6
)Eq. (7
)Eq. (8
)Eq. (9

متغییر است این نتایج نشان میدهد که مددل پیشدنهادی نسد،ت بده
مدل کریمی و همکاران ( )12که بر م،نای تحلیل ابعادی توسدعه داده
شده است دارای عملکدرد بهتدری مدیباشدد همچندین در شدکل 6
مقایسه بین مقادیر اندازهگیری شده در مقایسه با مقدادیر شد،یهسدازی
شده (با خط نیمساز  )1:1نشان میدهد که مددل پیشدنهادی عملکدرد
مناس،ی در تخمین سطح خیس شده برای آبیداری قطدرهای سدطحی
دارد همچنین نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی در جدول  4نشان میدهد
که در سیستم آبیاری قطرهای زیر سدطحی مقدادیر  MAEو RMSE
برای پی بینی سطح خیس شده پایین قطدرهچکدان بده ترتیدب بدین
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 0/0016-0/0039و  0/0021-0/0039متر مربع متغییر مدیباشدد در
حالی که این مقادیر برای مدل کریمدی و همکداران ( )12بده ترتیدب
 0/0318-0/0842و  0/0403-0/1091متدددر مربدددع نوسدددان دارد
همچنین در سیستم آبیاری زیر سطحی (پی بینی سطح خدیس شدده
پایین قطرهچکان) مقدادیر  R2بدرای مددل پیشدنهادی  0/98-0/99و
برای مددل کریمدی و همکداران ( )12ایدن مقدادیر بدین 0/96-0/99
متغییر است این نتایج نشان میدهد که مدل پیشنهادی سطح خدیس
شده پایین قطرهچکان را در سیستم آبیاری قطدرهای زیدر سدطحی بدا
دقت باالیی پی بینی میکند نتایج مقایسه بین مقدادیر انددازهگیدری
شده و ش،یهسازی شده نشان میدهد که در مددل پیشدنهادی مقدادیر
 MAEو  RMSEبرای پی بینی سطح خیس شده باالی قطرهچکان
به ترتیب بین  0/0026-0/0045و  0/0036-0/0052متر مربع متغییر
میباشد در صورتیکه دامنه تغییرات این مقادیر برای مددل کریمدی و
همکاران ( )12به ترتیب  0/0084-0/0195و  0/0128-0/0214متدر
مربع میباشد که این هم به نوبه خود برتری مدل پیشنهادی را نس،ت
به مدل کریمی و همکاران ( )12نشان میدهد همچندین مقدادیر R2
برای مدل پیشنهادی و مدل کریمی و همکاران ( )12به ترتیدب بدین
 0/94-0/97و  0/83-0/95متر مربع نوسان دارد همچنین در شدکل

 7مقادیر اندازهگیری شده و ش،یهسازی شده با خط نیمساز  1:1نشدان
مدیدهددد کده مدددل پیشددنهادی سدطح خددیس شدده بدداالی و پددایین
قطرهچکان زیر سطحی (با عمدق  15و  30سدانتیمتدر) را بدا خطدای
کمتری پی بینی میکند
سيستم آبياري پالسی

نتایج شاخصهدای آمداری جددول  5نشدان مدیدهدد کده مددل
پیشنهادی سطح خیس شده باال و پدایین قطدرهچکدان را در سیسدتم
آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی با کاربرد پالسی را با دقت قابل
ق،ولی پی بینی میکند (در مقایسه با تحقیق کریمی و همکاران ()12
شاخصهای آماری به طور نس،ی بهتر میباشد) نتدایج مقایسده بدین
دادههای اندازهگیری شده با دادههای ش،یهسازی شده نشان مدیدهدد
که مقادیر  MAEو  RMSEبرای پی بینی سطح خیس شده پدایین
قطرهچکان (برای آبیاری قطرهای سطحی) به ترتیدب بدین -0/0065
 0/0027و  0/0034-0/0082مترمربع متغییر میباشد و مقادیر  R2نیز
بین  0/98-0/99نوسان میکند و این نشان دهندده عملکدرد مناسدب
این مدلها میباشند

جدول  -4پارامترهای آماری برای مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان برای سیستم
آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی پیوسته
Table 4- Statistical parameters for the comparison of measured and predicted values of up and down wetted area in
continuous surface and subsurface drip irrigation

مساحت خیس شده
)(Wetted area
)MAE (m2

)RMSE (m2
Aup

Ad

Aup

Ad

آزمایش
)(Experiment
R2
Aup

Ad

LT-DI
)0.99 (0.99
)0.0031 (0.0503
)0.0041(0.0686
MT-DI
)0.99 (0.99
)0.0029 (0.0394
)0.0036 (0.0482
HT-DI
)0.99 (0.98
)0.0033 (0.0293
)0.0044 (0.0377
LT-SDI-15
)0.99 (0.99) 0.96 (0.88
)0.0024 (0.0743
)0.0037 (0.0133
)0.0031 (0.097) 0.0046 (0.0147
LT-SDI-30
)0.99 (0.99) 0.94 (0.91
)0.0019 (0.0842
)0.004 (0.0084
)0.0024 (0.1091) 0.0052 (0.0128
MT-SDI-15
)0.99 (0.99) 0.97 (0.94
)0.0018 (0.0477
)0.0035 (0.0195
)0.0021 (0.0628) 0.0041 (0.0214
MT-SDI-30
)0.99 (0.99) 0.97 (0.84
)0.0034 (0.0509
)0.0045 (0.017
)0.0039 (0.0655) 0.0052 (0.0199
HT-SDI-15
)0.98 (0.96) 0.96 (0.95
)0.0039 (0.0354
)0.0031 (0.0152
)0.0046 (0.0436) 0.0036 (0.0165
HT-SDI-30
)0.99 (0.99) 0.96 (0.83
)0.0016 (0.0318
)0.0026 (0.0114
)0.0029 (0.0403) 0.0039 (0.0134
)اعداد داخل پرانتز مربو به مدل کریمی و همکاران ( )2015میباشد( The numbers in parentheses refer to the model of Karimi et al. 2015a
و HTبه ترتتیب اشاره به بافت س،ک متوسط و سنگین دارد ( LT, MT and HT refer to light texture, medium texture and heavy texture, respectively
)MT LT
DI AND SDI-15 refer to surface drip irrigation and subsurface drip irrigation with installation depth 15 cm, respectively
 DIو  SDI-15به ترتیب اشاره به سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی با عمق نصب  15سانتیمتر دارد
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شکل  -6مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای سطحی پیوسته با
خط 1:1
Figure 6- Comparison of measured and predicted values of down wetted area for continuous surface drip irrigation with 1:1
line

شکل  -7مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی
پیوسته با خط 1:1
Figure 7- Comparison of measured and predicted values of up and down wetted area for continuous subsurface drip
irrigation with 1:1 line

همچنین در شکل  8مقایسه بین مقادیر اندازهگیری شده و ش،یه-
سازی شده با خط نیم ساز  1:1نشان میدهد که مدل پیشنهادی برای
تمامی پالسهای مدورد بررسدی ( 30-30 20-40و  )40-20و بدرای
تمامی خا های مورد بررسی ) (MT,LT,HTبا دقت بداالیی سدطح

خیس شده را در آبیاری قطرهای سطحی پی بینی میکند همچندین
پارامترهای آماری جدول  5نشان میدهد که مددل پیشدنهادی بدرای
سیستم آبیاری قطرهای زیر سدطحی بدا کداربرد پالسدی نیدز عملکدرد
مناس،ی دارد و قادر است سطح خیس شده باال و پایین قطرهچکدان را
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با خطای کمتری پی بینی کندد نتدایج ارزیدابی مددل مدذکور نشدان
میدهد که دامنه تغییرات مقادیر  MAEو  RMSEبدرای پدی بیندی
سطح خیس شده پایین قطرهچکان به ترتیب بدین  0/002-0/0077و
 0/0032-0/0098متر مربع میباشد و دامنه تغییرات مقادیر  R2بدین
 0/91-0/99میباشد همچنین این مدلها سطح خیس شدده بداالی
قطرهچکان را نیز با خطای کمتری پی بینی میکند و مقدادیر MAE
و  RMSEبرای آزمای های مورد بررسی به ترتیدب بدین -0/0067
 0/0015و  0/0019-0/0077متر مربع متغییر است و مقادیر  R2بدین
 0/89-0/99متغییددر اسددت در شددکل  9نتددایج مقایسدده بددین مقددادیر
اندازهگیری شده و ش،یهسازی شده با خط نیمساز  1:1نشان مدیدهدد
که ارائه شده سطح خیس شده باالی قطرهچکان زیرسطحی را نیز بدا
دقت مناس،ی پی بینی میکند علت اینکه مدلهای پیشنهادی سطح
خیس شده سطح خیس شده پایین قطرهچکان را بهتر از سطح خدیس
شددده بدداالی قطددرهچکددان پددی بینددی مددیکننددد ایددن اسددت کدده در
قطرهچکانهای زیرسطحی هنگامیکه ج،هه رطدوبتی بده سدطح زمدین
میرسد شکل پیاز رطوبتی باالی قطرهچکان از حالت نیمدایره یا ندیم
بیضی شکل خارج شده و از این زمان به بعد افزای مساحت خدیس

شده باالی قطرهچکان به صورت یک شدکل ندامنظم مدیباشدد و در
جهت افقی ج،هه رطوبتی مساحت افزای مییابد اما ج،هده رطدوبتی
پایین قطرهچکان همیشه به صورت نیم دایره یا نیم بیضی میباشدد و
شکل کلی پیاز رطوبتی تغییر اساسی نمیکند و به همین دلیدل مددل
پی بینی مناس،تری از آن دارد همچنین نتایج ارزیابی کلدی مددلهای
ارائه شده در جدول  6نشان میدهد که پارامترهدای آمداری  SI R2و
 NSEدر سیستم آبیاری سطحی و زیر سطحی (با کداربرد پیوسدته) و
برای مساحت خیس شده پایین قطرهچکان به ترتیب 0/0483 0/99
 0/996و  0/997 0/0441 0/99میباشدد و همچندین ایدن مقدادیر
برای مساحت خیس شده بداالی قطدرهچکدان 0/996 0/132 0/95
میباشد همچنین پارامترهای آمداری مدذکور بدرای سیسدتم آبیداری
سطحی و زیر سطحی (با کاربرد پالسی) و برای مساحت خدیس شدده
پایین قطرهچکان به ترتیب  0/994 0/0548 0/99و 0/0795 0/99
 0/99میباشد و برای مساحت خیس شده باالی قطرهچکدان 0/96
 0/957 0/109میباشد این پارامترهای آمداری نشدان مدیدهدد کده
مدلهای ارائه شده دارای کارایی باالیی میباشند

جدول  -5پارامترهای آماری برای مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باال و پایین قطرهچکان برای سیستم
آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی پالسی
Table 5- Statistical parameters related to comparison of measured and predicted values of up and down wetted area for pulse
surface and subsurface drip irrigation

مساحت خیس شده
)RMSE (m2
Ad
Aup
0.0082
0.0059
0.0057
0.0036
0.0056
0.0051
0.0034
0.0077
0.0058
0.0032 0.0041
0.0066 0.0019
0.0055 0.0044
0.0098 0.0055
0.0073 0.0058
0.007 0.0027
0.0064 0.004
0.0048 0.0027
0.0042 0.0044
0.0041 0.0026
0.0066 0.0044
0.0045 0.0019
0.0069 0.007
0.0045 0.0033
0.0051 0.0046
0.0068 0.0031
0.0044 0.0031
0.005 0.0077

Wetted area
)MAE (m2
Ad
Aup
0.0065
0.0049
0.0047
0.0029
0.0048
0.0038
0.0027
0.006
0.0046
0.002 0.0034
0.0056 0.0016
0.0043 0.0033
0.0077 0.0036
0.0061 0.0049
0.0054 0.0021
0.0052 0.0031
0.0039 0.002
0.0035 0.0037
0.0032 0.0021
0.0051 0.0035
0.0034 0.0015
0.0057 0.0054
0.0034 0.0026
0.0039 0.0041
0.0056 0.0025
0.0035 0.0026
0.0042 0.0067

R2
Aup
0.92
0.98
0.95
0.89
0.91
0.97
0.97
0.98
0.96
0.99
0.99
0.99
0.96
0.99
0.99
0.98
0.99
0.93

Ad
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.99
0.98
0.99
0.91
0.98
0.99
0.97
0.98
0.95
0.99
0.98
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.99
0.99
0.97
0.99
0.99

پالسی

آزمایش

Pulse

Experiment

30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40
30-30
40-20
20-40

LT-DI
LT-DI
LT-DI
MT-DI
MT-DI
MT-DI
HT-DI
HT-DI
HT-DI
LT-SDI-15
LT-SDI-15
LT-SDI-15
LT-SDI-30
LT-SDI-30
LT-SDI-30
MT-SDI-15
MT-SDI-15
MT-SDI-15
MT-SDI-30
MT-SDI-30
MT-SDI-30
HT-SDI-15
HT-SDI-15
HT-SDI-15
HT-SDI-30
HT-SDI-30
HT-SDI-30
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شکل  -8مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای سطحی پالسی با
خط 1:1
Figure 8- Comparison of measured and predicted values of down wetted area for pulse surface drip irrigation with 1:1 line

شکل  -9مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده پایین قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی
پالسی با خط
Figure 9- Comparison of measured and predicted values of down wetted area for pulse subsurface drip irrigation with 1:1
line
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شکل  -10مقایسه مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده مساحت خیس شده باالی قطرهچکان برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی
پالسی با خط
Figure 10- Comparison of measured and predicted values of up wetted area for pulse subsurface drip irrigation with 1:1 line

جدول  -6پارامترهای آماری برای ارزیابی کلی مدلهای ارائه شده در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی
Table 5- Statistical parameters for general evaluation in surface and subsurface drip irrigation

مساحت خیس شده
NS
Aup
0.951
0.96

Ad
0.996
0.997
0.994
0.99
-

Wetted area
SI
Ad
Aup
0.0483
0.0441
0.1338
0.0548
0.0795
0.109

نتیجهگیری
در این تحقیق ممموعدهای از آزمایشدات بدرای سیسدتم آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی با استفاده از سه دبی مختلدف ( 4 2و
 6لیتر در ساعت) سه نوع خا مختلف (رسی لدومی رسدی شدنی و
شنی لومی) برای دو سیستم آبیاری پیوسته و پالسی (بدا نسد،ت -40
 30-30 20و  )40-20به انمداس رسدید نتدایج حاصدل از آزمایشدات

کاربرد

پارامتر

Application

Parameter

R2
Aup
0.95
0.96

Ad
0.99
0.99
0.99
0.99
-

Continuous
Continuous
Continuous
Pulse
Pulse
Pulse

DI
SDI-Down
SDI-Up
DI
SDI-Down
SDI-Up

نشان میدهد که مساحت خیس شده اطراف قطرهچکان برای شدرایط
کاربرد پالسی و پیوسته برای خدا هدای و دبدیهدای مدورد بررسدی
مقادیر متفاوتی میباشد نتایج نشان داد که بیشترین سطح خیس شده
پایین قطرهچکان (برای سیستمهای آبیاری قطدرهای سدطحی و زیدر
سطحی) مربو به خا های شنی میباشد و همچنین بیشترین سطح
خیس شده باالی قطرهچکان در سیستم آبیاری زیر سطحی مربو به
خا لومی و رسی مدیباشدد همچندین نتدایج نشدان داد کده بدرای
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 مددیباشددد و بددرای0/99 0/0795 0/99  و0/994 0/0548 0/99
 میباشد0/957 0/109 0/96 مساحت خیس شده باالی قطرهچکان
این پارامترهای آماری نشان میدهد که مددلهدای ارائده شدده دارای
ی مددلهای ارائده بدرای،کارایی باالیی میباشند همچنین به طور نس
مساحت خیس شده پایین قطرهچکان (هم در سیسدتم پیوسدته و هدم
بای پالسی) در مقایسه با مدلهای ارائه شده بدرای تخمدین مسداحت
خیس شده باالی قطرهچکان دارای دقت به مراتب بیشتری میباشند
دلیل این امر بدین خاطر میباشند که این مدلها کده بدرای سیسدتم
هه رطوبتی به سطح زمین،آبیاری زیر سطحی میباشد هنگامی که ج
میرسد الگو و شکل پیاز رطوبتی تغییر میکند و بدین خاطر مددلهدا
به خوبی تخمین دقیقی از مساحت خدیس شدده بداالی قطدرهچکدان
ندارند ولی مدل های ارائده شدده بدرای مسداحت خدیس شدده پدایین
)قطرهچکان الگو پیاز رطوبتی به طور یکنواخت (به صورت ندیم دایدره
حفظ میشود استفاده روابط در طراحی سامانههدای آبیداری قطدرهای
سطحی و زیر سطحی میتواندد بده عندوان یدک دسدتورالعمل مفیدد
ود عملکرد این سیستمها گردد،میتواند باعث به

آزمای های مربو به کاربرد آب بیشترین سطح خدیس شدده پدایین
 میباشد30-30 قطرهچکان مربو به سیستم آبیاری پالسی با کاربرد
سبس با توجه به اهمیت مساحت خیس شده پیاز رطوبتی با اسدتفاده
از آنالیز رگرسیون غیرخطی مدلهای تمربی مختلفی برای پی بیندی
سطح خیس شده باال و پدایین قطدرهچکدان در سیسدتمهدای آبیداری
قطرهای سطحی و زیر سطحی ارئه گردید سبس عملکرد مددلهدای
پیشنهادی با مقایسه بین دادههای اندازهگیری شده و پی بیندی شدده
مورد ارزیابی قدرار گرفدت نتدایج نشدان داد کده مددلهدای تمربدی
ولی در پی بینی سطح خدیس شدده دارندد،پیشنهادی توانایی قابل ق
همچنین نتایج پارامترهای ارزیابی نشان داد کده در آبیداری پیوسدته و
R2 برای سیستم آبیاری سطحی و زیر سطحی و پارامترهای آمداری
 برای مساحت خیس شده پایین قطدرهچکدان بده ترتیدبNSE  وSI
 مددددیباشددددد و0/997 0/0441 0/99  و0/996 0/0483 0/99
همچنین این مقادیر برای مساحت خیس شده باالی قطدرهچکدان (در
 مدیباشدد همچندین در0/996 0/132 0/95 )آبیاری زیدر سدطحی
آبیاری پالسی پارامترهای آماری مذکور برای سیستم آبیاری سطحی و
زیر سطحی و برای مساحت خیس شده پایین قطرهچکدان بدهترتیدب
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Introduction: Among irrigation methods, a drip irrigation system (surface and subsurface) is more
acceptable in arid and semi-arid regions due to high water use efficiency and potential crop yield. Pulse drip
irrigation (with suitable management practices) is one of the drip irrigation methods (includes a set of cycles,
each cycle consisting of the irrigation phase and a resting phase) that have high potential to improve the
uniformity of soil moisture distribution. Suitable design and management of pulse or/and continuous drip
irrigation systems substantially require a proper understanding of the moisture distribution pattern around the
emitter. One of the critical parameters concerning the moisture distribution pattern, taking into account the
wetted area of emitter. Important parameters of the wetted area include the down wetted area (Ad) for the surface
and subsurface drip irrigation system as well as the up wetted area of an emitter (Aup) for the subsurface drip
irrigation. Modeling the wetted area pattern and considering this parameter in design as one of the criteria for
increasing water efficiency in surface and subsurface drip irrigation systems is critical and important.
Materials and Methods: In this research, experiments were carried out in a transparent rectangular cube
with dimensions of (3 * 1 * 0.5 m) using three different soil textures (fine, heavy, and medium). The drippers
were installed at three different soil depths (surface, 15cm, and 30cm). The emitter discharge was considered 2.4,
4, and 6 lit/hr. Also, these experiments were carried out for two continuous and pulse irrigation systems. In pulse
irrigation, the pulse cycles were considered 30-30, 20-40, and 40-20 min. The first number refers to the irrigation
time, and the second number refers to the resting time of the system in each cycle. In this research, using a
nonlinear regression model, empirical models were developed to predict the wetted area of the moisture front.
The input parameters of the suggested model include emitter discharge, saturated hydraulic conductivity,
application time, soil bulk density, emitter installation depth, initial soil moisture content, pulse ratio (the ratio of
irrigation time to complete period of each cycle) and the proportions of sand, silt and clay in the soil.
Results and Discussion: The results of this study show that the highest and the lowest down wetted area (for
surface and subsurface drip irrigation systems) are related to sandy and clay soils, respectively. Also, the highest
up wetted area in the subsurface irrigation system is related to loamy and clay soils. The results of the
comparison between measured and simulated values of down and up wetted area indicated that these models
have acceptable precision and accuracy in estimating the wetted area of the wetting front in surface and
subsurface drip irrigation (with pulsed and continuous application). The comparison between the measured and
simulated down wetted area of the emitter (for surface drip irrigation with pulsed application) showed that the
R2, MAE and RMSE values varied between 0.98-0.99, 0.0027-0.0065 m2 and 0.0034-0.0082 m2, respectively.
Concerning statistical values, it is evident that these models have excellent performance in estimation of down
and up wetted area for subsurface drip irrigation. For subsurface drip irrigation with the pulsed application, the
values of R2, MAE and RMSE for the down wetted area of emitter, ranged 0.91-0.99, 0.002-0.0077 and 0.00320.0098, respectively. These models also estimate up wetted areas with less error, and the values of R 2, MAE, and
RMSE for all treatments varied between 0.89-0.99, 0.0015-0.0067 m2, and 0.0019-0.0077 m2, respectively.
Conclusion: This paper was aimed at presenting relationships for estimating the up and down wetted area of
emitter for surface and subsurface drip irrigation (with pulsed and continuous application). Regarding the
importance and applicability of empirical models, in this research, nonlinear regression models (NLR, which are
more widely used among researchers) were applied. For NLR method, different ten input variables (i.e., emitter
discharge, saturated hydraulic conductivity, application time, soil bulk density, emitter installation depth, initial
soil moisture content, pulse ratio (the ratio of irrigation time to complete period of each cycle) and the
percentage of sand, silt and clay) were considered. The results of this study indicate that the NLR model can
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estimate the up and down wetted area, and the statistical indices values are within acceptable ranges.
Considering these relations in designing surface and subsurface drip irrigation systems can improve the
performance of these systems.
Keywords: Drip irrigation, Irrigation management, Moisture bulb, Simulation, Wetted area
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چکيده
روندیابی سیالب یکی از الزامات مهم در مطالعاات مهندسای رودخانا مسوا ب مایشا د .رونادیابی ییادرول کیکی در رودخانا یاا شاییانی و
رودخان یا فاقد آمار ح ض میانی متداول است .ب این منظ ر نیاز ب تهی مقاطع عیضی و تعیین شیبیا در کلی بازهیاا رودخانا مایباشاد .روش
ماسکینگام می ت اند با استفاده از آن ضمن صیف ج یی در زمان و یزین  ،اطالعات میب ط ب عمق و دبی جییان سیالبی را در یی زمان مشخص نمایاد.
کاربوت روشیا فیاکاوشی نتایج رضایت بخشی را در این زمین تاکن ن نشان داده است .از ایان رو در ایان پاووی ،،با ارزیاابی کاارایی الگا ریتم
جوتج م ج دات یمزیوت ( )SOSدر تخمین پارامتییا بهین مدل غییخطی ماسکینگام پیداخت شد .ب منظ ر بیرسی میزان مطل بیت یافتا یاا
پووی ،،نتایج حاصل از الگ ریتم م ج دات یمزیوت ( ،)SOSبا نتایج سایی روش یا فیاکاوشی شامل الگ ریتم وراثتی ( ،)GAالگ ریتم ازدحام ذرات
( ،)PSOالگ ریتم رقابت استعمار ( )ICAمقایو گیدید .در الگ ریتم پیشنهاد  ،روش تابع جییم غییموتقیم در مدل بیا جل گیی از منفای شادن
خیوجی و ذخییه اعمال شده است .الگ ریتم مذک ر بهین سیاسی یا نزدیک سیاسی را بدون در نظی گیفتن مقادیی اولی پارامتییا باا یمگیایای ساییع
پیدا میکند .نتایج الگ ریتم  SOSبیا دو رودخان ویلو ن و کارده نشان دینده کمین ساز مجم ع میبعات باقیماندهیا ( )SSQمایباشاد کا بایا
رودخان ویلو ن با  )5/85( MSEو  )128/78( SSQو رودخان کارده با  )0/505( MSEو  )4/552( SSQمی باشاد و مانناد الگا ریتمیاا  PSOو
 ICAعملکید بهتی نوبت ب الگ ریتم  GAداشت است در نتیج الگ ریتم پیشنهاد میت اناد باا اطمیناان خا بی با منظا ر بایآورد مقاادیی بهینا
پارامتییا مدل ماسکینگام غیی خطی م رد استفاده قیار گیید.
واژههای کليدی :بهین یابی ،تابع جییم غییموتقیم ،رودخان شییانی ،روندیابی ییدرول کیکی ،مدل غییخطی ماسکینگام

مقدمه
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سیل یک پدیده طبیعی است ک میت اند خوارات جاانی و ماالی
بیشمار در مناطق شهی  ،صنعتی و کشاورز ب وج د آورد .از این
رو شناخت ویوگییا سیل نظیی مقدار اوج آن در زمانیاا و مقااطع
مختلاار رودخانا یما اره از ایمیاات باااییی بیخا ردار با ده اساات.
پی،بینی این ویوگییا و ب ط ر کلی تغیییات عمق و دبی جییاان در
ط ل رودخان یا با روندیابی سیل امکانپذیی میباشد .روندیابی سایالب
مجم عا عملیااتی اساات کا با وسایل آنیااا ییادروگیار جییااان
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پاییندست ت سط ییدروگیار معل م جییان بایدست تعیین میگایدد.
ایاان عملیااات باایا ماادیییت صااسید و طیاحاای دقیااق بواایار از
پیوکهیا زیوت مسیطی و منابع آب م رد نیاز اسات ( .)23رونادیابی
جییان یک تجزی وتسلیل بیا ردیابی جییان از طییق یک سیواتم
ییدرول کیکی با ت ج ب ورود است .روشیاا رونادیابی سایل را
میت ان ب ط ر کلی ب دو دسات رونادیابی ییادرولیکی (گواتیده) و
روندیابی ییادرول کیکی (متمیکاز) طبقا بناد کاید ( .)6روشیاا
روندیابی ییدرولیکی بی مبنا حل عادد معاادیت سانت ونانات و
معادیت غییدائمی متغیی تدریجی در کانالیا باز میباشاد ،درحاالی
ک روشیا ییدرول کیکی بی پای حل معادل پی ستگی و روابط باین
دبی و ذخییه م قت حجم اضافی آب در دوره سایالب اسات ار اسات.
روش یا ییدرول کیکی درمقایو باا روشیاا ییادرولیکی دارا
مساسبات ساده و سییعتی یوتند و در کاربیدیا مهندسی با اطمینان
قابل قب لی ب کار می روند .پیکاربیدتیین و مشه رتیین روش در ایان
دست  ،روش ماسکینگام است ( .)7روش ماسکینگام اولین باار ت ساط
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مهندسین ارت ،ایالت متساده بایا مطالعاات کنتایل سایل ح ضا
رودخان ماساکینگام در اویاای ت ساع داده شاد .تانا و یمکااران
( )1985بیاساس پووی ،یا انجام شده ،س روش رگیسی ن خطای
) ،(LRشیب تیکیبی ( )CGو داویدون -فلمنتچی -پاول ( )DFPرا بای
پای تسقیقات الگ یی ی ک و کیا ر ( )HJبایا تخماین پارامتییاا
مدل غییخطی پیشانهاد کایده اسات ( .)24م یاان ( )1997مادلی را
بیمبنااا الگاا ریتم وراثتاای ( )GAباا منظاا ر تخمااین پارامتییااا
ماسکینگام غییخطی ارائ نم د .نتایج نشاان داد ییادروگیار جییاان
خیوجی حاصل از روش  GAبا ییدروگیار جییان خیوجی مشایداتی
نوبت ب روشیا ارائ شده از س سایی مسققان انطباق باایتی
دارد ( .)18در پوویشی بی اساس معادیت سنت ونانت روشی را بایا
روندیابی جییان غیی ماندگار ارائا نم دناد کا مشااب فیما ل ما رد
استفاده در روش ماسکینگام با پارامتییا متغیی ب ده و بیا روندیابی
از ییدروگیار اشل شده است .در این روش ییدروگیار دبی نیاز با
ط ر یمزمان با ییدروگیار اشل روندیابی میش د و نتاایج حاصال از
کارایی مناسب نشان مایدیاد ( .)20پیوماال و یمکااران ( )2001باا
فیض ثابت ب دن شیب سطد آب در ط ل یک بازه ک چک از کانال و
بیقیار جییان ماندگار بین عمق در وسط بازه و دبای در مقطعای در
پاییندست آن ،روش ماسکینگام با پارامتییا متغیی را بیا روندیابی
م ج سیل در کانالیا منش ر با مقطاع ثابات و جییاانیاایی کا
معادیت مقاومت بی آنیا حاکم است ،بط ر موتقیم از معادیت سنت
ونانت ب دست آورد .این روش در عمل از کاارایی مناسابی بیخا ردار
ب ده و با حداقل اطالعات نقش بیدار و بدون نیاز ب واسنجی بایا
مساسب زبی با تعیین پارامتییا روندیابی ،نتایج قابال قبا لی ارائا
میدید ( .)19کایم و جایم ( )2001الگا ریتم  HSرا در بهینا سااز
پارامتییا ماسکینگام ب کار بیدند .نتایج ب دست آمده از  HSتخمین
بهتی نوبت ب الگ ریتم  GAداشت .روش آنیا نا تنهاا درکمینا
کیدن مجم ع میبعات انسیافات ( )SSQدبی روندیابی شده مشایداتی
و مساسباتی ب عن ان تابع یدر م فق ب ده ،بلک سایی پارامتییاا در
نظی گیفت شده مانناد مجما ع قادر مطلاق انسیافاات ( )SADدبای
روندیابی شاده مشاایداتی و مساساباتی و میازان انسایار دبای اوج
مشایداتی و مساسباتی ( )DPOنیز مقاادیی بهتای نوابت با ساایی
روش یا پیشین بیان مینماید ( .)17داس ( )2004ب منظ ر تخماین
پارامتییا مدل ماسکینگام خطی و غییخطی از یک الگا ریتم تکایار
ش نده ،بی مبنا حداقل کیدن خطا ییدروگیار مساساباتی نوابت
ب ییدروگیار مشایداتی بهیه باید .نتاایج نشاان داد کا بکاارگیی
الگ ریتم ،سیعت مساسبات را ب نس چشمگیی افزای ،میدید [.]9
چن و یان ( )2007بهین یاابی پارامتییاا ماساکینگام خطای را باا
استفاده از الگ ریتمی مبتنی بی الگ ریتم وراثتی را انجام دادند .کاارایی
این روش نوبت ب سایی روشیا روندیابی م رد بیرسی قیار گیفات
و نتایج نشان دینده دقت بای این روش را نشان داده است ( .)4چ

و چن ( )2009الگا ریتم  PSOرا بایا تخماین پارامتییاا مادل
غییخطی ماسکینگام با یدر کمین کیدن  SSQب کاار بیدناد .نتاایج
این مطالع نشان از بیتای  PSOنوابت با  GAو اخاتالر انادک
نوبت ب  HSداشت است [ .]8ساامانی و شموایپا ر ( )2010بایا
روندیابی سیل در رودخانا یاا چناد شااخ ا باا بکاارگیی روش
ماسااکینگام خطای ماادلی را ارائ ا کیدنااد کا در آن باایا تخم این
پارامتییا م رد نیاز روندیابی از روش بهینا یاابی غییخطای (پااول)
استفاده نم دند ( .)22بیاتی و یمکااران ( )2010با ارزیاابی عملکاید
الگ ریتم  NMب منظ ر بیآورد پارامتییا دو مدل روندیابی غییخطی
ماسکینگام پیداختند .در ایان تسقیاق پاز از مقایوا عملکاید ایان
الگ ریتم با دیگی تکنیاک یاا بایآورد پارامتییاا مشاخص شاد کا
الگ ریتم  NMدر بیآورد پارامتییاا مادلیاا رونادیابی غییخطای
کارآمد میباشد ( .)1مسمد قلع نی و یمکاران ( )2011با اساتفاده از
الگ ریتم ن رد شبی ساز شده ( )SAدقت مساسب تابع یدر  SSQرا
با سایی ان اع الگ ریتمیا مطیح شده تاکن ن مقایوا نم دناد .نتاایج
پااووی ،آنیااا نشااان داد تخم این الگ ا ریتم  SAنواابت ب ا تمااام
روشیا گذشت ب جز  HSاز دقت بیشتی بیخ ردار است .یمچنین
این پووی،گیان در پووی ،دیگای در مساساب تاابع یادر SSQ
نوبت ب الگ ریتم جوتج یارم نی و فیاکاوشی ک در ایان زمینا
ب کار رفت است بهتیین ج اب ب دسات آماده اسات ( .)12کارشاان و
یمکاران ( )2013با استفاده از تیکیب دو الگا ریتم  HSو  BFGSبا
بیآورد پارامتییا معادل ماسکینگام غییخطای در رونادیابی سایالب
رودخان ا ویلو ا ن و وا پیداختنااد و نتیج ا گیفتنااد روش تیکیباای
پیشنهاد در بین  12روش مختلر عملکید بهتی داشت است (.)15
ساقی و دلبی ( ،)1392پوویشی بی رو عملکید مدلیاا خطای و
غییخطی ماسکینگام جهت روندیابی متمیکز سیالب با استفاده از داده
یا ییدروگیار ویلو ن انجام دادند .در این پاووی ،باا اساتفاده از
مدل  SYSTATو با بکارگیی اطالعات میب ط ب ییدروگیاریاایی
ک با استفاده از نیمافزار  DAMBEARKت لید شده ب د ،پارامتییا
مجه ل مدلیا خطی و غییخطی ب دست آمد .درنهایات معیاریاا
مختلر خطاا بایا مادلیاا مختلار مساساب و نشاان داد مادل
غییخطی نتایج بهتی ب نوبت مادل خطای ارایا داده اسات (.)21
حامد و یمکاران ( )2014در پووی ،خ د با بهب د مدل ماساکینگام
غییخطی از تیکیب دو رابط ذخییه رایج استفاده کیده است .و بیا
تخمین پارامتییا م ج د در مدل ماسکینگام غییخطی پیشانهاد از
روش تعمیم یافت گیادیاان مخترای شاده ( )GRGم جا د در سال ر
اکواال و تااابع مجم ا ع میبعااات انسیافااات ( )SSQدباای روناادیابی
مشایداتی و مساسباتی استفاده کیده است .بی این اسااس اساتفاده از
مدل ماسکینگام غییخطی پیشنهاد سبب بهبا د  85درصاد SSQ
نوبت ب سایی مدلیا ماسکینگام غییخطی در این ما رد مطالعااتی
شده است ( .)14اکبی فید و یمکاران ( )2017ب بیرسی پارامتییاا
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معادل ماسکینگام غییخطی با استفاده از الگ ریتم جوتج گیگ بای
رو روخان کارده پیداختند .آنیا بیا بیرسی عملکید مناساب ایان
الگ ریتم از ش ،تابع مساک اساتاندارد باا ابعااد متفااوت باا تسلیال
حواسیت رو اندازه جمعیت م رد استفاده قیار دادند .نتایج حاصال از
پووی ،آنیا نشان میدیاد کا الگا ریتم ماذک ر نوابت با ساایی
الگ ریتمیا کنتیاک ،جواتج یاارم نی و ازدحاام ذرات و رقابات
اسااتعمار باایآورد مناساابتاای از مقااادیی بهینا پارامتییااا ماادل
ماسکینگام غییخطی نشان میدید ( .)2احتیام و یمکاران ( )2018با
بیرسی معادل ماسکینگهام با استفاده از الگ ریتم خفاش بهبا د یافتا
باای رو س ا رودخان ا ویلو ا ن ،کارایااان ،میانمااار پیداختنااد .ایاان
پوویشگیان بیا بیرسی عملکید مناساب الگا ریتم ماذک ر از یفات
شاخص بیاساس ف اصل تقویم بند شده بیا افزای ،دقت مدلیا
م رد استفاده قیار دادند .آنیا نتیج گیفتند ک با استفاده از الگا ریتم
مذک ر بیا سایالبیاا کارایاان  ٪117با ده کا در مقایوا باا
الگ ریتم یا مشاب نظیی ازدحام ذرات ،کنتیک ،یارم نیک ،خفاش ب
تیتیب  ٪94 ، ٪88 ، ٪83و  ٪12کای ،یافت است .عالوه بی ایان،
نتایج ب دست آماده بایا سایل میانماار نشاان داد کا  SSDبایا
الگ ریتم مذک ر در مقایو با کنتیک ،خفاش و ازدحام ذرات ب تیتیاب
 ٪11 ،٪32و  ٪42کای ،یافت و نتاایج بهبا د یافتا تای را نشاان
میدید ( .)10بازرگیان و ن روز ( )2018در پووی ،خ د ب بیرسای
معادل ماسکینگام با استفاده از الگ ریتم بهین ساز ازدحام ذرات بیا
رودخان کارون در بایدست و پایین دسات آن مطالعا کیدناد .آنیاا
مقدار دقیق خیوجی جییان رودخان را بیرسی کیده و نوبت با رسام
ییدروگیار خیوجی اقدام نم ده و نتیج گیفتند اگای مقاادیی ضایایب
این الگ ریتم متفاوت و غیی ثابت باشند دقت میازان دبای خیوجای را
افزای ،داده و میزان خطا نوبی مت سط  %2/44ب ده و در صا رت
ثابت ب دن مقادیی ضیایب الگ ریتم میزان خطا  %89را ایجاد میکند
( .)3فیزین و یمکاران ( )2018نوبت ب رونادیابی سایالب رودخانا
کارایان و مقایو آن با سیالب رودخان ویلو ن و سایالب رودخانا
میانمار با استفاده از الگ ریتم خفاش پیداختند .این پووی،گیان پاز
از مساسبات و تهی ییدروگیار ورود و خیوجای سایالب یای سا
رودخان و مقایو الگ ریتم م رد مطالع خ د باا ساایی الگا ریتمیاا از
جمل کنتیک ،ازدحام ذرات ،جوتج یاارونی میازان خطاا نوابی
بیا رودخان ویلو ن ب تیتیب  %51 ،%89و  %69و یمچنین بایا
سیالب کارایان ب تیتیب  %83 ،%88و  %94و بیا رودخان میانماار
ب ا تیتیااب  %88 ،%11و  %94کااای ،یافت ا اساات و عملکااید ایاان
الگ ریتم نوبت ب سایی الگ ریتمیا از دقت بیشتی بیخ ردار میباشد
( .)11خلیف و یمکاران ( )2020با بیرسای بهینا سااز موایییابی
غییخطی سیالب رودخان کارده بااستفاده از الگ ریتم بهین ساز ملا
) (GOAپیداختند و با سایی الگ ریتمیا از جمل کنتیاک و یارم نیاک
م رد تجزی و مقایو قیار گیفت .تجزی و تسلیلیاا حااکی از بهینا
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ب دن این الگ ریتم نوبت ب الگ ریتمیا ما رد اساتفاده با ده و کا
مقادیی  3/53 ،5/29و  5/69ب تیتیب بیا الگ ریتمیا بهین سااز
مل  ،کنتیک ،یارم نیک میباشاد ( .)16اکبای فاید و یمکااران با
بیرسی پارامتییا معادل ماسکینگهام غییخطی با وسایل الگا ریتم
جوتج گیگ بی رو رودخان کاارده پیداختناد .ایان مسققاین باا
مقایو الگ ریتم ف ق و سایی الگ ریتمیا م رد استفاده در این زمین
از جمل الگ ریتم گایوه ذرات ) ،(PSOجواتج یاارم نی ) (HSو
رقابت استعمار ) (ICAاز ش ،تابع مسک استاندارد با ابعاد متفاوت
بیا بیرسی کارآمد این الگ ریتمیا م رد استفاده قایار داده و نتاایج
حاکی از آن ب د ک در میان الگ ریتمیا مذک ر ،الگ ریتم جواتج
گیگ قادر ب بیآورد مناسبتای از مقاادیی بهینا پارامتییاا مادل
ماسکینگام غییخطی ارائ نماید ب ط ر ک مقاادیی ضاییب تبیاین و
جذر میانگین میبعات خطا بایا رودخانا کاارده با تیتیاب بیابای باا
 0/778425و  0/712358بدست آمد.
بات ج ب بیرسی منابع نشان میدید ک در سالیا اخیی کاربید
روشیا ی شمند و الگ ریتمیا فیاکاوشی ب منظا ر پای،بینای و
بهین ساز معادیت گ ناگ ن م رد ت ج مسققان عل م مختلر ب ده و
یم اره نتایج مناسبی را ب یمیاه داشت است .بیرسای مناابعی نشاان
میدید ک تاکن ن الگ ریتم جوتج م ج دات یمزیوت را مسققان
ب ص رت مسدود ب کار گیفت اناد و کاارایی ایان الگا ریتم در زمینا
روندیابی خیوجی سیالب تا اکن ن ارزیابی نشاده اسات .از ایان رو در
این تسقیق ب منظ ر تخمین پارامتییا مدل غییخطی ماساکینگام از
الگ ریتم جوتج م ج دات یمزیوت  SOSک بی پای شبی سااز
رفتار متقابل میان م ج دات ،ک ت ساط کنا و یمکااران درساال
 2014ارائ شده است ،استفاده شده است ( .)5بیا بیرسای عملکاید
الگ ریتم ت سع داده شده نتایج حاصل از اجیا آن با روشیاا فایا
ابتکار دیگی مانند الگا ریتم وراثتای ( ،)GAالگا ریتم ازدحاام ذرات
( )PSOو الگ ریتم رقابت استعمار ( )ICAم رد مقایو قایار گیفتا
است .کدن یوی الگ ریتمیا  PSO ،GA ،SOSو  ICAبا استفاده از
1
نیمافزار بینام ن یوی متلب نوخ  2018ن شت شده است.

مواد و روشها
مدل ماسکینگام از جمل روشیا روندیابی ییدرول کیکی است
ک اص ل آن بی اصل پی ستگی جییان و معادلا باین دبای و ذخیایه
م قت آب در ط ل مویی است ار است ( .)12این مدل ،روش ب نوابت
سادها ب ده و دقت کافی در موایل آبای دارد .ایان مادل با دلیال
سادگی از بین ان اع روشیاا ییادرول کیک بایا رونادیابی سایل
)1- MATLAB (R2018a
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کاربید وسیعی دارد ( .)12دو معادل پی ستگی و ذخیایه غییخطای با
عن ا ان معااادیت پای ا ا ب ا ص ا رت معااادیت ( )1و ( )2در ماادل
ماسکینگام ب کار رفت اند:
ds
=I t - O t
() 1
dt
() 2
] St =K[XIt +(1-X)Ot
در ایاان معااادیت  I t ، Stو  O tبا تیتیااب ذخیاایه ،ورود و
خیوجی در زمان  K ، tضییب بدون بعد ذخییه بیا رودخانا اسات
ک یک مقدار منطقی نزدیاک با زماان گاذر جییاان از کال موایی
رودخان میباشد (ثابت و بزرگتی از صفی) X ،یک فااکت ر وزنای کا
معم ی بین صفی و  0/5در نظی گیفت میش د .معم ی چنانچ معادلا
ماسکینگام ب ص رت خطی در نظی گیفت ش د ،پارامتییاا  Kو X
در مدل با روش تیسیمی ب کمک ساعی و خطاا مساساب مایشا د
] .[12در حالی ک این روش مشکل و تقییبی است ،یمچنین معادلا
بین  Stو ]  [XIt +(1-x)Otیمیش خطی نیوت .ویلو ن و گیل
در روندیابی سیالب با استفاده از مدل غییخطی ماسکینگام ،معاادیت
را ب تیتیب مطابق معادل ( )3و ( )4ب کار بیدند ( 13و .)25
St =K[XIt +(1-X)Ot ]m
()3

] St =K[XImt +(1-X)Omt
() 4
در مدل ماسکینگام پارامتی  mب عن ان ت ان بیا در نظی گایفتن
اثیات غییخطی (بزرگتی از یک) ب معادل اضاف شده است ،ک مدل را
قادر میسازد تا معادل غییخطی بین ذخییه تجمعی و جییاان را بهتای
مدلساز کند ( .)12معادل ( )3نوبت ب معادلا ( ،)4با دلیال دقات
بایتی ،بیشتی رایج است و ت سط م یاان ،کایم و جایم ،چا و چنا
استفاده شده است ( 17 ،8و  .)18لاذا باا در نظای گایفتن معادلا ()3
میت ان معادل زیی را استخیاج کید:
1
S
1
1
() 5
( )( t ) m -
)I
(= O t
1-X K
1-X t
با تیکیب معادیت ( )1و ( )5معادل زیی بدست میآید:
()6

ΔSt
ک در آن
Δt

St
1 St m1
1
( 
( )( ) 
)I t
t
1 x K
1 x
تغیییات ذخییه نوبت ب زمان میباشد.

St 1  St  St
() 7
ک  St 1بیابی ذخییه در زماان  t  1اسات .از آنجاائی کا باا
استفاده از روش سعی و خطا پیدا کیدن مقادیی درستی بیا m ، K
و  Xدش ار و زمان بی می باشد ،روشی متفاوت بیا بیآورد صاسید
این پارامتییا م رد نیاز میباشد .از این رو در این تسقیاق از الگا ریتم
ن ین جوتج م ج دات یمزیوت استفاده شاده تاا ایان مشاکل را

بیطیر نماید.
1

الگوریتم جستجوی موجودات همزیست ( )SOS

الگ ریتمیا فیا ابتکار جدیاد تقلیاد از پدیادهیاا طبیعای
یوتند .الگ ریتم  SOSفعل و انفعایت یمزیواتی در رابطا باین دو
گ ن را شبی ساز میکند ،ب نس ک یک گ ن با جواتج بایا
پیدا کیدن مناسبتیین م جا د مایپایدازد .الگا ریتم  SOSباا یاک
جمعیت اولی ب نام اک سیوتم کار خ د را آغاز میکند .در اک سیواتم
اولی  ،گیویی از م ج دات (متغیی ترمیم) ب طا ر تراادفی در فااا
جوتج ت لید میش ند .یی م ج د زنده ب عن ان یک کاندید از راهحال
موئل ک با میزان بیازش خاصی در ارتباط است ،نشاندیناده درجا
انطباق با یدر ما رد نظای (مقادار تاابع یادر) اسات .تقییباا تماام
الگ ریتمیا فیا ابتکار در یی تکیار ،عملکید جایگزینی را بیا حل
موئل اعمال میکنند تا راهحل جدید بیا تکایار بعاد با وجا د
آورند .در الگ ریتم  ،SOSت لید راه حل جدید ب وسایل تقلیاد تعامال
بی ل کیک باین دو م جا د در اک سیواتم اداره مایشا د .سا فااز
یمکار (استفاده متقابل) ،یمسافیگی و انگلای کا شابی با مادل
تعاملی بی ل کیکی در دنیا واقعی است معیفی میشا ند .ی یات یای
تعامل مبتنی بی ن ع تعامل ،تعییر میش د .ب این تییتب ک سا د دو
طیف بیانگی فاز یمکاار  ،سا د یاک طیفا تراادفی باا م جا د
دیگیتعامل میکند .این فیآیند تا زمانی ک معیار خاتم فیآیند (رسیدن
ب حداکثی تعداد تکیار) بیآورده ش ند ادام پیدا میکند .روند کلی ایان
الگ ریتم در شکل  1ارائ شده است (.)5
فاز همکاری

یک مثال بیا فاز یمکار ک دو طیر از آن سا د مایبیناد،
رابط بین گلیاا و زنب ریاا مایباشاد .زنب ریاا باین گالیاا پایواز
میکنند ،شهد جمع میکنند تا ب عول تبدیل کنند؛ این کاار اسات
ک باعث س د بیدن زنب ریا میش د .این فعالیت یمچنین باعث سا د
بیدن گلیا می ش د ،چ ن زنب ریا در طی روناد کاار خا د گایده را
ت زیع میکنند ک گیدهافشانی را توهیل میکنند ( .)5الگا ریتم SOS
از این روند ب عن ان فااز یمکاار تقلیاد مایکناد .در X i ،SOS1
م ج د است کا باا iاٌماین عاا مسایط (متغیای ترامیم موائل )
یمخ انی دارد .م ج د دیگی ک  X jباشد ب ص رت تراادفی انتخااب
میش د تا با  X iدر تعامل باشد.یی دو م ج د در رابط تعامل ،با یدر
افزای ،مزایا بقاء دو طیف در اک سیوتم شیکت میکنند.

1- Symbiotic Organisms Search
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شکل  -1روندنما الگوریتم موجودات هم زیست
Figure 1- SOS Algorithm Flowchart

راهحلیا جدید بیا

 X iو  X jبی اساس یمکاار تعااملی

بین  X iو  X jبا استفاده از روابط ( )8و ( )9مساسب میش د:
()8
) Xinew =Xi +rand(0,1)×(Xbest -Mutual-Vector×BF1

(  BF1و  ) BF2ب ص رت ترادفی در روابط ( )1و ( )2تعییر شدهاند .این
فاکت ریا نشاندینده سطد س د بیدن یی م ج د اسات کا آیاا یاک
م ج د از این رابط س د کامل می بید یا بخشای از سا د را مایباید.
رابط ( )10بیدار را نشان میدیاد کا با آن بایدار متقابال گفتا
میش د و خر صیات ارتباطی بین  Xو  X jرا نشان میدید .قومتی
i

) Xinew =Xi +rand(0,1)×(Xbest -Mutual-Vector×BF2
()9
()10

Xi +X j
2

=Mutual-Vector

ک در روابط ف ق rand(0,1) ،یک بیدار از اعداد ترادفی اسات.
نق BF1 ،و  BF2ب شیح زیی است.
در طبیعت ،بعای از روابط تعاملی ممکن است س د بیشتی بیا
یک طیر از م ج دات نوبت ب طیر دیگای داشات باشاد .با بیاان
دیگی ،م ج د  Aممکن است نوبت ب م ج د  Bس د بوایار بیشاتی
بباااید .در یماااین حاااال م جااا د  Bبااا سااا د خااا د بوااانده
ماایکنااد یااا س ا د قاباال تا جهی نماایبااید .در اینجااا ،فاااکت ر سا د

از رابط )  (Xbest -Mutual-Vector×BF1ب اثی تعاملی بیمیگایدد
ک با این تعامل و یمکار  ،چ میازان یادر بقااء بایا دو طایر
ب دست خ اید آمد .بی اساس فاز یمکار  ،یم م ج دات با افازای،
ت انایی و انطباق خ د در مسیطزیوت روبیو یوتند .بعای از آنیاا از
رابط یمزیوتی با م ج د دیگی بیا افازای ،امتیااز بقااء اساتفاده
میکنند .در اینجا یدر ب دست آوردن  Xbestاست ،زیایا  Xbestدارا
بیشتیین درج انطباق با نقط بهین سیاسی میباشد .بنابیاینXbest ،
(راهحل سیاسی ) بیا مدل کیدن بایتیین درج انطبااق با عنا ان
نقط نهایی و افزای ،بیازش یی دو م ج د استفاده میش د .در نهایت
م ج د زمانی انطباق پیدا میکند ک میزان بیازندگی جدیادش نوابت
ب قبل از تعامل ،بهتی باشد [.]5
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مدل ریاضی

فاز همسفرگی
رابط یم سفیگی مانند رابط بین مایی چوبنده و ک سا اسات.
مایی چوبنده خ د را ب ک س میچوباند و از غذا باقیمانده مای-
خ رد ،بنابیاین س د دریافت میکناد .ک سا در بیابای فعالیات ماایی
چوبنده منفعتی نمیبید یا اگی یم ببید ب کمتیین میزان است .مشاب
با حالت تعامل دو طیف  ،م ج د  X jب ص رت ترادفی از اک سیواتم
میتبط با م ج د  X iانتخاب میش د .در این شیایط ،م ج د X i
تالش میکند ک از این ارتباط بیشتیین س د را دریافات کناد در
حالی ک م ج د  X jدر این رابط ن سا د مایباید و نا متسمال
ضیر میش د ( .)5راهحل جدید  X iبی طبق یمزیوتی یامسافیگی
بین م ج دات  X iو  X jاز رابط ( )11مساسب میشا د .بای طباق
ق انین حاکم بی طبیعت ،م ج د  X iفقط وقتی انطباق پیدا میکند ک
میزان بیازندگی جدیادش بهتای از بیازنادگی قبال از تعاامل ،باشاد.
قومت )  ، (Xbest -X jب س د ک ت سط  Xjبیا کمک ب  Xiب
وج د میآید بیمیگیدد تا شانز نجات خ د را در اک سیواتم کنا نی
بیشتی کند.
) Xinew =Xi +rand(-1,1)×(Xbest -X j
()11

ک در آن  α1و  α 2ثابتیا جییما  S*t+1 ،و  O*t+1مقاادیی
مثبت اما غیی واقعی و مقدار ذخییه و سیالب خیوجای در باازه زماانی
 t+1بعد از اعمال جییم میباشند.

فاز انگلی

معيارهای ارزیابی

یک مثال از فاز انگلی ،انگل پالسم دی م است کا از رابطا اش،
ب وسیل پش آن فل از انوان ب عنا ان میزباان اساتفاده مایکناد .در
حالی ک انگل در بدن انوان رشد و ت لید مثل میکناد ،فاید میزباان
مماااک ن اسااات مایریاااا گیفتااا و در نتیجااا بمیاااید (.)25
در  ،SOSم ج د  X iب وسیل ایجاد انگلی مران عی با ناام "بایدار
انگل" ،نقشی شبی ب پش آن فل را ایفا میکند .بیدار انگل در فاا
جوتج با تکثیی م ج د  X iب وج د میآید ،سپز تغیییات بی اساس
انتخاب ترادفی و با اساتفاده از یاک عادد تراادفی بای رو آن ر
میدیاد .م جا د  X jبا عنا ان میزباان و با صا رت تراادفی از
اک سیوتم انتخاب میش د .بیدار انگل تاالش مایکناد تاا  X jرا در
اک سیوتم جابجا کند .یی دو م ج د )  X jو  (Xiبا اندازهگیای میازان
بیازندگی (میزان تابع یدر) خ د م رد ارزیابی قیار میگییند .اگی بیدار
انگل بیازندگی بیشتی داشت باشاد ،م جا د  X jرا خ ایاد کشات و
جایگاه آن را در اک سیوتم تراحب مای کناد اماا اگای بیازنادگی X j
بیشتی باشد X j ،نوبت ب انگل در اماان خ ایاد با د و بایدار انگال
ت انایی بیشاتی بایا زنادگی در آن اک سیواتم را نداشات و در آن
اک سیوتم جایی ندارد (.)5

 X ،Kو m

در این پووی ،بیا ارزیابی مقادیی بهین پارامتییا
در مدل ماسکینگام تابع یدر ب ص رت کمین ساز مجم ع میبعاات
باقیماندهیا ( )SSQبین حجم خیوجییاا واقعای و رونادیابی شاده
مطابق معادل ( )12استفاده شده است (:)15
MinSSQ=(Ot -OCt ) 2
N

()12
ک در آن  OCtحجم سیالب خیوجی روندیابی شده (مساسباتی)
در زمان  tو  Nتعداد گامیا زماانی رونادیابی سایل اسات .اگای
مقادیی غیی ممکن  X ، Kو  mانتخاب ش ند ،مقادیی  O tو  Sدر
مدل ماسکینگام منفی ب دست میآیند و از این رو از روش تاابع غیای
موتقیم جییم ب شکل زیی استفاده می ش د:
*
S(t+1) =α1|S(t+1) |, if S(t+1) <0
()13
t=1

()14

O(t+1) <0

O*(t+1) =α2 |O(t+1) |, if

بیا ارزیابی مدلیا م رد نظی از شاخص کمین ساز مجما ع
میبعات باقیماندهیا ( )SSQو میبع میانگین خطا استاندارد ((MSE
مطابق روابط ( )12و ( )13استفاده شد.
n (Oi-Si) 2
MSE= i=1
n

()15
در روابط ف ق  Siسیالب خیوجی روندیابی شده S ،میانگین این
دادهیا (مساسباتی) Oi ،سیالب خیوجی مشایداتی O ،میانگین این
دادهیا (مشایداتی) و  nتعداد مشایدات میباشاد MSE .اخاتالر
بین دادهیا مشایداتی و مساسباتی را نشان میدید ،ک یی چ ایان
مقادیی کمتی باشند نتیج بهتی را نمایان میسازد.
مؤلفههای مورد استفاده

بیا ارزیابی الگ ریتم یا ما رد بیرسای در ایان پاووی ،داده
یا رودخان ویلو ن(ب عنا ان مثاال اساتاندارد) و رودخانا کاارده
(ب عن ان مطالع م رد واقعی) استفاده شده است.
رودخانه ویلسون

مثال م رد مطالع در این پووی ،بیا اولین بار ت سط ویلوا ن
( )1974ارائ شده است .در این مثاال رابطا غییخطای باین مقاادیی

كاربست مقایسهاي الگوریتم جستجوي موجودات همزیست…

 Sو ]  [XI + 1-X  Oبیقیار میباشد و مایتا ان عمکاید
t
t
t
الگ ریتمیا مختلر را در بایآورد مقاادیی بهینا پارامتییاا معادلا
ماسکینگام غییخطی م رد بیرسی قیار داد .یمچنین ساایی روشیاا
فیاابتکار در این مثال ،م رد آزم ن قیار گیفت است .بیشتیین جییان
ورود و خیوجی از این رودخان ب تیتیب  111و  85متی مکعاب بای
ثانی ب ده است (.)2
رودخانه کارده

در این پووی ،بیا بیرسی عملکید الگ ریتمیا ما رد مطالعا
در بیآورد پارامتییا معادل ماسکینگام غییخطای در مادل رونادیابی
سیالب ،رودخان کارده در استان خیاسان رض ب عن ان یک مثاال
واقعی م رد استفاده قیار گیفت است .ح ض آبییز کارده ،با مواحتی
معادل  93/2کیل متی میبع در شیق منطق یزار موجد-کپا داغ واقاع
ب ده و یکی از زیی ح ض یا ح ض آبییز اصلی کشررود میباشد
(شکل  .)2بایتیین نقط ارتفاعی در شمال غیب ح ض  2977متی از
سطد دریا و پایینتیین نقطۀ ارتفاعی در خیوجای ح ضا و در پاایین
دست آباد کارده  1200متی مایباشاد .مت سطاط بارنادگی در بخا،
جن بی ح ض  374/2میلی متی و در ارتفاعات بخ ،شامالی با 450
میلیمتی میرسد .دادهیا م رد بیرسی در ایان پاووی ،سایالب دو
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روزه مشایداتی در تاری  1371/02/07تا  1371/02/08با صا رت 6
ساعت می باشد ک در دو ایوتگاه ک شک آباد و کارده بیداشات شاده
است.

نتایج و بحث

قبال" بیان شاد در مطالعا حاضای بایا ارزیاابی مقاادیی بهینا
پارامتییا  X ،Kو  mدر مدل ماساکینگام غییخطای ،کمینا سااز
مجم ع میبعات باقیماندهیا ( )SSQبین حجم خیوجییاا واقعای و
روندیابی شده ب عن ان تابع یدر در نظی گیفت شد .نتایج پارامتییا
بهین ب دست آماده از الگا ریتمیاا ما رد بیرسای بایا رودخانا
ویلو ن در جدول  1آورده شاده اسات .در جادول  3بهتایین مقاادیی
پارامتییا الگ ریتمیا م رد بیرسی در موئل روندیابی سایالب ،باا
ت ج با تسلیال حواسایت رو پارامتییاا نشاان داده شاده اسات.
یمانط ر ک در جدول  1مشایده میش د الگ ریتمیاا PSO ،SOS
و  ICAت انوت اند  SSQرا ب مقدار بهین نزدیکتای کنناد .شاکل 3
ییدروگیار خیوجی روندیابی شاده ت ساط الگا ریتمیاا مختلار و
ییاادروگیار خیوجاای مشااایداتی باایا رودخانا ویلو ا ن را نشااان
میدید .یمانط ر ک در شکل  3مشایده میش د تمامی الگ ریتمیا
فیاابتکار ت انوت اند ب خ بی سیالب خیوجی را روندیابی کنند.

شکل  -2موقعيت رودخانه کارده در حوضه کشفرود (شمال شرقی ایران)
)Figure 2- Location of the Kardeh-river in the Kashafrood basin (North Eastern of Iran
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جدول  4مقادیی ییدروگیار خیوجی رونادیابی شاده باا اساتفاده
الگ ریتمیا مختلر بیا رودخان ویلو ن را نشان میدید .جدول 2
عملکید الگ ریتم یا م رد بیرسی در کمین سااز مجما ع میبعاات
باقیماندهیا ( )SSQرا ت سط پارامتییا آمار بیا رودخان ویلوا ن
نشان میدید .یمانط ر ک در جدول  2مشاایده مایشا د الگا ریتم
 SOSدر کمین ساز مجم ع میبعات باقیمانادهیاا ( )SSQباا MSE
( )5/853929و  )128/786438( SSQیمانند الگا ریتمیاا  PSOو
 ICAعملکااید بهتاای نواابت ب ا الگ ا ریتم GAداشاات انااد .نتااایج
پارامتییا بهین بدست آمده از الگا ریتم یاا ما رد بیرسای بایا
رودخان کارده در جدول  5آورده شده است .یمانط ر ک در جادول 5

مشایده میش د الگ ریتمیا  PSO ،SOSو  ICAت انوت
را ب مقادار بهینا نزدیاکتای کنناد .شاکل  4ییادروگیار خیوجای
روندیابی شده ت سط الگا ریتمیاا مختلار و ییادروگیار خیوجای
مشایداتی بیا رودخان کارده را نشان میدید .یمانط ر ک در شکل
 4مشایده میش د تمامی الگ ریتمیا فیاابتکار ت انوت اند ب خ بی
سیالب خیوجای را رونادیابی نمایناد .جادول  7مقاادیی ییادروگیار
خیوجی روندیابی شده با استفاده الگ ریتم یا مختلر بیا رودخانا
کارده را نشان میدید.
اند SSQ

جدول  -1مقادیر پارامترهای بدست آمده از الگوریتمهای مورد بررسی برای رودخانه ویلسون
Table 1- The values of the parameters obtained from the proposed algorithms for Wilson River
Algorithm
SSQ
m
K
X
SOS
128.786 2.151 0.167 0.301
GA
138.805 1.999 0.328 0.300
PSO
128.786 2.152 0.167 0.301
ICA
128.792 2.155 0.164 0.301

جدول  -2شاخصهای آماری مورد بررسی برای رودخانه ویلسون
Table 2- Statistical Indicators for the Wilson River
Algorithm
SSQ
MSE
SOS
128.786 5.853
GA
138.805 6.309
PSO
128.786 5.853
ICA
128.792 5.854

جدول  -3مقادیر پارامترهای الگوریتم های مورد استفاده برای رودخانه کارده
Table 3- The values of the parameters obtained from the proposed algorithms for Kardeh River

SOS

پارامتر

تعداد تکرار

اندازه جمعيت

تعداد ارزیابی تابع هدف

Parameter

Num Rep

Population size

Number of Objective Functions

مقدار

1000

80

50000

1 or 2

پارامتی

تعداد تکیار

اندازه جمعیت

تعداد کن

نی جه،

نی تزویج

Parameter

Num Rep

Population size

Num of Genes

Mutation Rate

Coupling Rate

مقدار

1000

80

240

0.02

0.8

پارامتی

تعداد تکیار

اندازه جمعیت

تعداد متغیی ترمیم

Parameter

Num Rep

Population size

Num Decision variable

C1

C2

مقدار

1000

80

240

1.49

1.49

پارامتی

تعداد تکیار

اندازه جمعیت

تعداد استعمارگییا

نی یمبوتگی

نی انقالب

Parameter

Num Rep

Population size

Num Colonizers

Correlation rate

Revolution Rate

مقدار

1000

80

3

0.8

0.8

Value
GA

Value
PSO

Value
ICA

Value

BF1

BF2
1 or2

كاربست مقایسهاي الگوریتم جستجوي موجودات همزیست…

جدول  -4مقادیر روندیابی هيدروگراف سيالب خروجی توسط الگوریتمهای مدنظر برای رودخانه ویلسون
Table 4- The values of the output flood hydrograph data are calculated by the algorithms for the Wilson River

زمان

دبی خروجی روندیابی شده

دبی ورودی

دبی خروجی مشاهدهای

(ساعت)

(متر مکعب بر ثانيه)

(متر مکعب بر ثانيه)

(متر مکعب بر ثانيه)

)Time (hr

)Q In (m3/s

)Observed Q Out (m3/s

0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126

22
23
35
71
103
111
109
100
86
71
59
47
39
32
28
24
22
21
20
19
19
18

22
21
21
26
34
44
55
66
75
82
85
84
80
73
64
54
44
36
30
25
22
19

)Routing Q Out (m3/s
ICA
PSO
GA
SOS
22.000 22.000 22.000 22.000
21.784 21.784 21.784 21.784
20.000 20.003 19.914 20.003
20.195 20.177 19.486 20.176
29.975 29.955 29.155 29.954
44.566 44.560 44.325 44.560
57.104 57.112 57.449 57.112
67.515 67.533 68.264 67.533
75.576 75.599 76.496 75.599
80.424 80.455 81.281 80.455
81.504 81.520 82.125 81.520
80.285 80.294 80.597 80.294
75.871 75.872 75.867 75.872
69.817 69.813 69.590 69.813
61.811 61.805 61.524 61.805
53.418 53.414 53.285 53.414
44.140 44.147 44.410 44.147
35.341 35.362 36.170 36.362
28.315 28.347 29.589 28.348
23.417 23.450 24.770 23.450
20.239 20.263 21.308 20.263
19.486 19.495 20.018 19.496

شکل  -3هيدروگراف خروجی روندیابی شده توسط الگوریتمهای مورد بررسی برای رودخانه ویلسون
Figure 3- The Output Hydrograph Routed Algorithms by Wilson River

جدول  -5مقادیر پارامترهای بهدست آمده از الگوریتمهای مورد بررسی برای رودخانه کارده
Table 5- The values of the parameters obtained from the proposed algorithms for Kardeh River
Algorithm SSQ
m
K
X
SOS
4.552 4.781 0.0215 0.344
GA
5.235 3.542 0.1770 0.373
PSO
4.552 4.781 0.0215 0.344
ICA
4.462 4.640 0.0260 0.352
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شکل  -4هيدروگراف خروجی روندیابی شده توسط الگوریتمهای مورد بررسی برای رودخانه کارده
Figure 4- The Output Hydrograph Routed Algorithms by Kardeh River

جدول  -6شاخصهای آماری مورد بررسی برای رودخانه کارده
Table 6- Statistical Indicators for the Kardeh River
Algorithm SSQ MSE
SOS
4.552 0.505
GA
5.235 0.581
PSO
4.552 0.505
ICA
4.562 0.506

جدول  -7مقادیر روندیابی هيدروگراف سيالب خروجی توسط الگوریتمهای مدنظر برای رودخانه کارده
Table 7- The values of the output flood hydrograph data are calculated by the algorithms for the Kardeh River

زمان (ساعت)
)Time (hr
0
6
12
18
24
30
36
42
48

دبی ورودی

دبی خروجی مشاهدهای

(متر مکعب بر ثانيه)
)Q In (m3/s

(متر مکعب بر ثانيه)
)Observed Q Out (m3/s

2.41
2.56
7.37
7.93
2.66
2.56
2.50
2.50
2.50

2.41
2.41
2.41
2.41
5.77
6.16
2.50
2.50
2.50

جدول  7عملکید الگا ریتمیاا ما رد بیرسای در کمینا سااز
مجم ع میبعات باقیماندهیا ( )SSQرا ت سط پارامتییا آمار بایا
رودخان کارده نشاان مایدیاد .یماانط ر کا در جادول  6مشاایده
می ش د الگ ریتم  SOSدر کمین ساز مجم ع میبعاات باقیمانادهیاا
( )SSQبااا  )0/505( MSEو  )4/552( SSQیماننااد الگا ریتمیااا
 PSOو ICAعملکید بهتی نوبت ب الگ ریتم یا  GAداشات اناد.
شکل  5میزان یمگیایی الگ ریتمیا ب کار رفت در رسیدن ب مقادار
مطل ب بیا موئل روندیابی سیل را نشان می دیاد .یمچناین ایان
نشانگی یمگیایی سییع  SOSدر مقایو با سایی الگ ریتمیا است.
با ت ج ب بیآورد پارامتییا غییخطی معادل ماساکینگام ت ساط
پووی،گیان در سالیا اخیی بایا رودخانا ویلوا ن نتاایج آن در

دبی خروجی روندیابی شده (متر مکعب بر ثانيه)
)Routing Q Out (m3/s
ICA
PSO
GA
SOS
2.41
2.37
1.51
3.50
5.70
4.56
2.51
2.48
2.53

2.41
2.37
1.56
3.50
5.62
4.54
2.50
2.48
2.51

2.41
2.36
1.21
3.38
5.91
4.74
2.40
2.34
2.58

2.41
2.37
1.56
3.50
5.62
4.54
2.50
2.48
2.51

جدول  8با روش حاضی مقایو و بیتی روش حاضی بی سایی روشیا
مشخص گیدید.

نتيجهگيری
بیآورد پارامتییا مدل ماسکینگام غییخطی باا اساتفاده از روش
سعی و خطا ،دش ار و با مساسبات ط ینی یمیاه است .در ساالیاا
اخیی از روشیا گ ناگ نی بیا تخمین این پارامتییا اساتفاده شاده
است .روشیا فیاکاوشی از راه حلیایی ب دهاند ک ت انوات اناد در
تخمین این پارامتییا م فق عمل نمایند.
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جدول  -8مقایسه روشهای مختلف محققين در سالهای اخير جهت بهينه کردن پارامترهای غيرخطی رودخانه ویلسون
Table 8- Comparison of different methods of researchers in recent years
to optimize nonlinear parameters of Wilson River
Algorithm
SSQ
m
K
X
NL-LSM (Yoon and 156.44 2.36
0.06
0.27
Padmanabhan 1993) 145.69 2.347 0.01
0.25
S-LSM (Gill 1978) 130.48 2.293 0.075 0.2769
)LMM (Das 2004
128.78 2.151 0.167 0.301
600
HS
SOS

400

PSO
300
200

تابع یزین
cost function

GA

500

100

0
150

100

50

0

Itration
شکل  -5همگرایی الگوریتم های کاربردی در رودخانه کارده
Figure 5- The convergence of applied algorithms in the Kardeh-river

در مطالعا ا حاضااای الگا ا ریتم نا ا ین جواااتج م جا ا دات
یمزیوت( )SOSدر تخمین پارامتییاا مادل ماساکینگام غییخطای
بیا سی دادهیا مشاایداتی دو مطالعا ما رد شاامل رودخانا
ویلو ن و رودخان کارده ما رد اساتفاده قایار گیفات .بایا بیرسای
عملکید الگ ریتم  ،SOSنتایج حاصل از اجیا آن با الگ ریتمیا فیا
ابتکار دیگی مانند  PSO ،GAو  ICAم رد مقایوا و تسلیال قایار
گیفت است .در این پووی ،ب منظ ر بیآورد مقادیی بهین پارامتییاا
مدل ماسکینگام غییخطی در روندیابی سیالب ابتدا مثال آزمایشی ک
ب عن ان م رد مطالعااتی ت ساط پوویشاگیان اساتفاده شاده ،تسلیال
گیدید .نتایج حاکی از بای ب دن دقت تخمین الگ ریتم  SOSنوبت ب
روشیا گذشت ب ده است .بیاساس نتایج ب دست آمده از الگا ریتم

مدنظی با استفاده از ت ابع یدر  SSQدر مقایو با دیگی الگ ریتمیا
گزارش شده ،نویت ب  7% ،GAو نوابت با  0/%004 ،ICAبهبا د
یافت است .در دومین م رد مطالعاتی ک روندیابی یک سیالب واقعای
را نشان می دید ،پارامتییا آمار ب دست آمده بیا رودخان کارده
ت ساط الگا ریتم  SOSبیابای باا  )0/5059( MSEو )4/552( SSQ
ب ده است ک حاکی از عملکید مناسب الگ ریتم جوتج م جا دات
یمزیواات در باایآورد مقااادیی بهین ا پارامتییااا ماادل ماسااکینگام
غییخطی در روندیابی سیالب با ده اسات .در نهایات ،ایان پاووی،
قابلیت الگا ریتم  SOSرا در زمینا بهینا سااز پارامتییاا مادل
ماسکینگام نشان داد .از ایان رو اساتفاده از  SOSجهات اساتفاده در
زمین روندیابی جییان با مدل ماسکینگام ت صی میش د.
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Introduction: Flood is a natural phenomenon that can cause numerous financial and life casualties in civil,
industrial, and agricultural areas. Therefore, knowing its characteristics such as its peak during a period and in
different places of the river is of the utmost importance. In general, forecasting these characteristics and changes
in depth and flow in the river could be done using the flood routing methods. Flood routing is one of the most
important issues in water engineering projects. Hydrologic routing is common particularly in braided rivers and
rivers with the lack of mid-basin data. To do that, there is a need to perform cross-sections and determine the
river slope in every region. The Muskingum method is frequently used to route floods in the hydrology literature.
The implementation of metaheuristic algorithm methods has shown satisfactory results in this regard. Therefore,
in this study, we evaluated the efficiency of the Symbiotic Organisms Search (SOS) in estimating the optimal
parameter estimation of the Non-linear Muskingum model.
Materials and Methods: This study evaluated the performance of Symbiotic Organisms Search (SOS)
algorithm in estimating the optimum parameters of the Muskingum Non-linear model. To investigate the
research’s findings desirability, the results of the Symbiotic Organisms Search (SOS) were compared to the
results
of
other
Meta-Heuristic methods including the Genetic Algorithm (GA), the Particle Swarm Optimization (PSO), and the
Imperialist Competitive Algorithm (ICA). Meta-heuristics sample is a set of solutions which are too large to be
completely sampled. Meta-heuristics may make few assumptions about the optimization problem being solved,
and they may, therefore, be usable for a variety of problems. SOS algorithm simulates the interactions between
two species in a way that one species seeks to find the most suitable. SOS algorithm starts with an initial
population called ecosystem. In the early stages of ecosystem, a group of organisms (decision variable) are
randomly generated in the search space. Each organism is a candidate for a solution that corresponds to a certain
degree of fit, representing the degree of conformity with the intended purpose (amount of objective function).
This algorithm uses a new solution by mimicking the biological interaction between the two species in the
ecosystem. Three distinct phases (cross-use), commensalism, and parasitic, similar to the biological interaction
model in the real world, are introduced. Each interaction is defined based on the type of interaction. In this way,
the two-way profit represents the cooperation phase, the one-way profit represents the commensalism phase, and
the one-way profit and the other side losses represent the parasitic phase. In all phases, each is being interacted
randomly with the other. This process continues until the process is completed (reaching the maximum number
of iterations). In this research, the Kardeh River in Khorasan Razavi province was chosen as a real instance and
Wilson River as a previous instance (1974), to investigate the performance of algorithms used in the non-linear
Muskingum equation in the flood routing model. In this study, minimizing the sum of squares (SSQ) between
the volume of real and routed outputs was considered as an objective function to evaluate the optimum
parameters of K, X, and m in the non-linear Muskingum equation. The obtained optimum parameters from
algorithms for both rivers showed that the SOS, PSO, and ICA algorithms could approximate the SSQ to optimal
value and all meta-heuristic algorithms could route the output flood as well.
Results and Discussion: The SSQ algorithm results for the rivers showed the minimization of the sum of
squares (SSQ) which MSE was equal to 5.85 and SSQ was equal to 128.78 for the Wilson River, and MSE was
equal to 0.505 and SSQ was equal to 4.55 and had better functionality than the GA algorithms same as the PSO
and ICA algorithms. The meta-Heuristic methods were from solutions which succeeded to estimate these
parameters. In this study, the novel Symbiotic Organisms Search (SOS) was used to estimate the non-linear
Muskingum model parameters. The observational data of two river studies of Kardeh and Wilson Rivers were
1, 2, 3 and 4- Ph.D. Candidate Water Structure, M.Sc. Student Water Structure, Associate Professor and Professor in
Water Science and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, respectively.
(*- Corresponding Author Email:Esmaili@um.ac.ir)
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employed. The results of SOS implementation were compared to other meta-heuristic algorithms such as GA,
PSO, and ICA to investigate the SOS functionality. In this research, firstly, the experimental example used by
the researchers was investigated to survey the optimum Non-linear Muskingum flood routing model parameters.
The results showed the SOS precise estimation was comparable to the previous methods. According to the
results, the SSQ was improved by using the objective functions as compared to the other reported algorithms at a
rate of 7% in GA, and 0.004% in ICA. In the second experimental river, which is a real flood routing, estimated
statistical parameters for the Kardeh River were 0.5059 for MSE and 4.5528 for SSQ in the SOS algorithm. This
shows that the appropriate functionality of the Symbiotic Organisms Search algorithm in estimating the optimum
Non-linear Muskingum flood routing model parameters. Finally, this research work highlights the SOS ability to
optimize the Muskingum model parameters.
Conclusion: In the SSQ flood stream, SOS showed good performance, such as the PSO and ICA algorithms.
In this regard, SOS was 13% better than the GA in the objective function SSQ and MSE, and improved the
objective function SSQ and MSE by 0.002 and 4%, respectively, in respect to the PSO and ICA. This denotes the
appropriate functionality of the Symbiotic Organisms Search algorithm in estimating the optimum non-linear
Muskingum flood routing model parameters. The findings indicate the SOS ability to optimize the Muskingum
model parameters. Therefore, using the SOS in flood routing with the Muskingum model is recommendable.
Keywords: Braided rivers, Hydrologic routing, Metaheuristic, Meta-Heuristic, Muskingum model,
Optimization
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ارزیابی همبستگی ویژگیهاي خاک با پارامترهاي منحنی  Q/Iپتاسیم در خاکهاي آهکی
استان لرستان
مریم موسی پور -*1اکبر فرقانی -2عاطفه صبوري

3

تاریخ دریافت1398/01/26 :
تاریخ پذیرش1399/01/31 :

چکیده
پتاسیم عنصری ضروری برای تولید محصوالت کشاورزی است .برای ارزیابی وضعیت پتاسیم تبااللی و محواود لر کااز از روم ک یات -شادت
) (Q/Iاستفاله میکنند .این تحقیق جهت بهلست آورلن شكلهای پتاسیم و منحنیهای  Q/Iلر  16کاز سطحی ( 0-30سانتیمتری) ،از کازهاای
آهكی لرستان انجام شد .برای این کار از محوود کورید کوسیم  0/01موالر و کورید پتاسیم با غوظتهاای  2 ،1/33 ،1 ،0/66 ،0/33و  2/5میوایماوالر
استفاله گرلید .از هر ن ونه 6 ،سوسپانسیون تهیه و با استات آمونیوم  1موالر کنثی عصارهگیری گرلید و میااان پتاسایم بوسایوه لساتفاه وایم تاومتر
اندازهگیری شد .منحنی ) (Q/Iبرای هر ن ونه رسم گرلید .نسبت عالیت پتاسیم لر حاد تعالد ) (AR0kبین 0/872 (mmolL-1)0.5تا  ،0/047پتاسایم
آسان قابلتبالد ) (ΔK0بین ) 1/269 (mmolkg-1تا  ،23/243پتاسیم سخت قابلتبالد ) (KXبین ) 0/163 (mmolkg-1تا  ،16/328پتاسیم قابال
لسترس ) (KLبین) 6/219 (mmolkg-1تا  38/593میباشد .بیشترین مقدار  PBCKلر کاز  )45/834( 11با لرصاد رس ( )38و کامتارین مقادار
برای کاز  13با مقدار  23/329 (mmolkg-1)/(mmolL-1)0.5و لرصد رس ( )8مشاهده گرلید .بین  ΔK0و ) (AR0kه بستفی مثبات و معنایلار
( )r=0/90، p<0/01مشاهده گرلید PBCK .با لرصد رس ( )r=0/74، p<0/01و ظر یت تبالد کاتیونی کاز ( )r=0/73، p<0/01ه بستفی مثبات و
معنی لاری نشان لال .با استفاله از روم رگرسیون چند متغیره گام به گام مشخص شد از بین ت ام کصوصیات کاز ،تنها مقدار رس طبق مادد آمااری
( PBCK=17/875+0/482Clay (R2=0/631میتواند بعنوان ویژگی مناسب بهمنظور برآورل ظر یت بالقوه پتاسیم کاز استفاله شول .همچنین طباق
مدد آماری )  KL=14/468+9/017O.C (R2=0/318مقدار کربن آلی ) ،(O.Cبعنوان کصوصیت مناسب برای برآورل مقدار  KLتعیین گرلید.
واژههای کلیدی :پتاسیم ،منحنی ک یت-شدتΔk ،PBCK ،

مقدمه

3 21

پتاسیم لر زمینه رایندهای یایولاوییكی حیااتی رشاد ،کیفیات،
ع وكرل و مقاومتهای تنشی محصوالت نقش بساایی ایفاا مایکناد
( 23و  .)43پتاسیم یک عنصر ضروری و مهم برای تولید محصاوالت
کشاورزی است .این عنصر از عناصر اصوی و مورلنیااز گیاهاان اسات
که نقش مه ی لر راینادهای متابولیاک لارل و ا ااایش یاا کااهش
غوظت آن بر ع وكرل و کیفیات محصاود تاثییر مایگااارل ( .)7ناو
 1و  -2بهترتیب لانش آموکته کارشناسی ارشد و لانشیار گروه مهندسی عووم کاز،
لانشكده عووم کشاورزی ،لانشفاه گیالن
( -نویسنده مسئود)Email: Maryam.mosapour8@gmail.com :
 -3لانشیار ینتیک و به نژالی گیاهی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،لانشاكده عواوم
کشاورزی ،لانشفاه گیالن
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.79749

کانیهای رسی بر شكلهای مختوف پتاسیم لر کااز تاثییر لارل کاه
این به ترکیب موال مالری لر کاز بستفی لارل ( 31و  .)37آگااهی از
مقااالیر شااكلهااای مختوااف پتاساایم و ارتبااا آنهااا بااا یكاادیفر و
ویژگیهای یایكی و شی یایی کاز با توجه به وجول تعالد لینامیكی
بین آنها ،ک اک شاایانی لر توصایه کاولی پتاسایم مایکناد (.)27
مهمترین منابع پتاسیم مورلاستفاله گیااه ،پتاسایم محواود ،تبااللی و
مقداری پتاسیم غیرتباللی است که لر طاود صال رشاد باهصاورت
محوود یا تباللی لرآمده و قابلاستفاله گیاه میشول ( .)33پتاسیم قابل
لسترس به شكل محوود یا کاتیون بخاش تبااللی اسات کاه جاا
سطحی کانیهای رسی و موال آلی به جهت بار منفی آنها میشاول و
سهم ک ی از پتاسیم کل کاز را به کاول اکتصاام مایلهاد (.)32
تبدیل پتاسیم از شكوی به شكل لیفر جائای از لینامیاک پتاسایم لر
کاز را تشكیل میلهد و سرعت این تبادیل از جنباه حاصاوخیای و
تغایه گیاهی و نیا سرنوشت کول پتاسیم اضا ه شده به کاز و توصیه
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کولی حائا اه یت میباشد ( .)38لرواقع لسترسی گیاهان به پتاسایم
کاز توسا بارهمکانش لینامیاک باین مناابع مختواف آن کنتارد
میشول .لرز نالرست از این برهمکنش منجر به مدیریت نالرست لر
حاصوخیای کاز میشول ( .)2شدت پتاسیم لر یاک کااز لر حالات
تعالد با محوود کاز را میتوان با استفاله از نسابت عالیات پتاسایم
تعریف کرل این رابطه نشانلهناده کااهش جاا پتاسایم اسات (.)3
روشی برای توصیف رابطه بین پتاسیم تباللی و محواود معر ایشاده
است که رابطاه ک یات-شادت پتاسایم ناام لارل ( .)19منحنای Q/I
(نسبت ک یت به شدت) برای توصیف لر لسترس بولن پتاسیم است،
که با لرنظر گر تن رقابت بین یاون هاای کوسایم ،پتاسایم و منیاایم
توس مكانهای تباللی کاز قابل اجراست .که این امر باعث ایجاال
رواب بین ویژگی کازهای مختوف و تجابه و تحویل آنها با استفاله
از پارامترهای منحنی Q/Iمیگرلل (.)13
پارامترهای منحنی  Q/Iپتاسیم :پارامترهای منحنای  Q/Iپتاسایم
که لر شكل ( )1مشاهده میشول شاملPBCk ،ΔK0 ،AR0k ،ARK :
 Kl ،و  Kxمیباشد .مقدار ) (AR0kقابویت استفاله یا شادت پتاسایم
لبایل را لر کاز نشان میلهد .اگر مقادار آن ک تار از  0/001باشاد،
پتاسیم جا لبه کانیها یا ه ان مواضع اکتصاصی میشول؛ اماا اگار
مقدار آن از  0/01بیشتر باشد پتاسیم جا مواضع سطحی یاا ه اان
مواضع غیراکتصاصی می شول ( ΔK0 .)34پارامتر لیفار منحنای Q/I
پتاسیم است که معرف ک یات تغییارات پتاسایم لر کااز مایباشاد.
لرووکس ( )17بیان کرل کاه  ΔK0بارآورل بهتاری از پتاسایم تبااللی
نسبت به پتاسیم عصارهگیر شده با اساتاتآمونیاوم نرمااد باه لسات
میلهد .ه چنین لریا ت که مقالیر باالی پتاسیم لبایل(  ،)ΔK0سبب
رهاسازی بیشتر پتاسیم به لاکل محواود کااز شاده و باعاث ایجاال
ذکیره پتاسیم لیباد بیشتری میشاول ( .)15ذکیاره پتاسایم لیبااد باا

مصرف کول ا اایش مییابد PBCK .یا ظر یت با ری پتاسیم  ،شایب
قس ت کطی ن ولار  Q/Iاست  .لرووکس ( )17بیان کرل کاه مقاالیر
باالی  PBCKن ایانفر کوبی برای راه ی پتاسیم است ،لرحاالیکاه
مقالیر پایین آن نیاز به میاان کوللهی را پیشنهال میکند .حاجی زال و
ه كاران ( )8با مطالعه تعدالی از کازهای آهكای آذربایجاان غربای
گاارم لالند بیشترین میاان  PBCkلر کاازهاای تیپیاک کوسای
زرپت مشاهده گرلید که با بایشتارین مقادار رس و ظر یات تباالد
کاتیون ه راه بول .مقدار  PBCkبیشتر این کازها لر سطح مطووبی
قرار لاشت و بیانفر توانایی باالی کازها لر حفظ و نفهداری شادت
پتاسیم لر از محواود کااز بارای مادت طاوالنی مایباشاد(KX) .
نشانلهنده مقدار پتاسیم به سختی قابلتبالد است و میااان مواضاع
اکتصاصی پتاسیم لر کاز را نشان میلهد .ایان پاارامتر از اکاتالف
بین عرض از مبدأ قس ت کطی و منحنی  Q/Iلر  ARKبرابر صفر به
لست میآید ( Kl ،)3پتاسیم قابال لساترس اسات لر واقاع مج او
پتاسی ی که لر جایفاههای اکتصاصی و غیر اکتصاصی قارار لارل .لر
ایران استفاله از واریتههای با راندمان باال و سیستمهای کشت شرله
باعث تخویه پتاسیم قابل استفاله کاز شده اسات .لر اکثار کاازهاا
مقدار پتاسیم کل زیال است اما از این مقدار قا جاا ک ای از آن لر
لسترس گیاهان قرار میگیرل ( .)18به ه ین منظور لر این تحقیق باا
رض اینكه بین برکی از کصوصیات یایكی و شای یایی کاازهاا و
پارامترهای منحنای  Q/Iه بساتفی معنای لاری وجاول لارل ،ارتباا
پارامترهای نام برله را با کصوصیات کازهای مناطق مختوف لرستان
بررسی کرلیم .اهداف اصوی و مورل بررسای لر ایان تحقیاق شاامل،
مشخص کرلن وضعیت پتاسیم و پارامترهای منحنای  Q/Iلر بعضای
کاازهااای آهكاای اسااتان لرسااتان و تعیااین چفااونفی ارتبااا بااین
پارامترهای  Q/Iو ویژگیهای کاز میباشد.

شکل  -1منحنی تیپیک Q/I
Figure 1- Typical Q/I curve
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مواد و روشها
برای انجام این تحقیق تعدال  16ن ونه کاز از کازهای سطحی
ع ق ( )0-30سانتیمتری منااطق مختواف اساتان لرساتان (قسا ت
مرکای ،ش اد شرق ،جناو و جناو غار ) باه نحاویکاه لارای
پراکنش جغرا یایی متفاوت باشد ،انتخا شاد .ساپس ن وناههاا هاوا
کشک و از الک  2میویمتری عبور لاله شد .لر مرحواه بعادی مقادار
کربنات کوسیم معالد (با روم کنثیسازی با اسید و تیتر کرلن اساید
باقیمانده با سول)( pH ،لر سوسپانسیون 1:2/5کاز به آ با استفاله
از لستفاه  pHمتر)( EC ،با اساتفاله از عصااره گال اشابا و قرائات
توس لستفاه هدایت الكتریكی) ،لرصد موال آلی باه روم اکساایش
تر و با ت به روم هیدرومتری تعیین گرلید ( .)21برای انادازهگیاری
پتاسیم محوود و تبااللی باه ترتیاب از عصاارهگیرهاای آ مقطار و
استاتآمونیوم یک نرماد کنثای اساتفاله گرلیاد ( .)14بارای پتاسایم
غیرتباللی از اسید نیتریک یک موالر جوشان استفاله شد (.)10
رواب ک یت -شدت :برای رسم منحنایهاای  Q/Iاز هار ن وناه
کاز  6سوسپانسایون تهیاه گرلیاد .کاه حااوی  1گارم کااز و10
میویلیتر کوریدکوسایم  0/01ماوالر و 10میوایلیتار کوریدپتاسایم باا
غوظتهاای  2 ،1/33 ،1 ،0/66 ،0/33و  2/5میوایماوالر باول .ه اه
محوودهای مورلنظر به مدت یک سااعت تكاان لاله شادند .ساپس
ن ونهها به مدت 20ساعت به حاد کول گااشته شد تا به تعالد برسند.
ن ونهها سانتریفیوی گرلید و از محوود و جامد از هم جدا و با استفاله
از لستفاه ویم وتومتر غوظت پتاسیم محوود از محواود جادا شاده
قرائت گرلید .سپس به از جامد هر ن ونه 20میویلیتر استاتآمونیاوم
 1نرماد و کنثی اضا ه گرلید .لوباره این محوودها به مدت  1ساعت
تكان لاله و سپس به مدت  20ساعت به حاد کول گااشته شد تا باه
تعالد برسند .لر آکر با لور  10000لر لقیقه سانتریفیوی گرلیدند .این
بااار اااز محوااود لرون بااالون ریختااه شااد و بااا اسااتفاله از لسااتفاه
ویم تومتر غوظت پتاسیم تبااللی لر محواود ماورلنظر انادازهگیاری
گرلید ( 12 ،11و  .)36ه چنین لر عصاره صاف شده غوظت کوسیم و
منیایم محوود و تباللی ن ونهها توسا  EDTAتیتار گرلیاد .جهات
محاسبه قدرت یونی محوودها ابتدا  ECعصاره ماکور بوسیوه لستفاه
هدایت سنج قرائت گرلید و ساپس باا اساتفاله از رابطاه تجربای ()1
بهلست آمد.
I=0.013EC
رابطه ()1
و لر آکر با معالله لیبای هاکل تصحیح شده (رابطه  )2ضارایب
عالیت یونها ( )γiمحاسبه و عالیت یاونهاا باا اساتفاله رابطاه ()3
بهلست آمد ( .)35سپس نسبت عالیت پتاسیم با استفاله از رابطاه ()4
محاسبه گرلید.
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)logγi= -0.509⨯ Zi2⨯I0.5/(1+I0.5

رابطه ()2
 :γiضرایب عالیت یونها  :Ziظا یت کاتیون  :Iقدرت یونی
ai=γiCi
رابطه ()3
 :Cغوظت اندازهگیری شده برای هر یون
K
(AR )= aK÷(aCa+aMg)1⁄2
رابطه ()4
-1
 :ARkعالیت یون پتاسیم )  :aCa+aMg (molLنسبت عالیت
یون کوسیم و منیایم ) (molL-1
 ΔKیا اکتور ک یت لر منحنیهای جا  Q/Iاز رابطه (تعاالد)
( ± Kاولیه)  ΔK= Kمحاسبه گرلید .سپس با برازم  ΔKلر برابار
 ARKمنحنیهای  Q/Iرسم گرلیاد ( 6و  .)40قابال ذکار اسات کال
آزمایشهای وق لر قالب طرح کامالً تصال ی لر سه تكرار انجام شد.
برای بررسی ه بستفی بین پارامترهای  Q/Iو ویژگایهاای کااز از
نرما اار  SPSSتحت ویندوز استفاله شد .ه چنین برای رسم بهترین
ک لر معالالت  Q/Iاز نرما اار  Excelاستفاله شد.

نتایج و بحث
جدود  1برکی از کصوصیات یایكی و شی یایی کازهای ماورل
مطالعه را نشان میلهد pH .این کازها لر محدوله قویاایی و با ات
آنها متفاوت میباشد؛ بنابراین باتوجه به جادود  1کاازهاای ماورل
مطالعه لارای با ت سبک و نی ه سنفین هستند.
جدود  2مقالیر پارامترهای منحنای  Q/Iپتاسایم لر کاازهاای
مورل بررسی را نشان میهد .لر ایان کاازهاا ازنظار مقاالیر ،AR0k
 KL ،PBCK ،ΔK0و  KXباهم تفاوتهای لاشاتند کاه نشاانلهناده
مقدار پتاسیم متفاوت لر هرکدام از این کازها است .ه اانطاور کاه
مشخص است روند کوی شكل  2شبیه به منحنی کالسایک گااارم
شده لر منابع است ( .)41به نحوی که لر مقالیر کام نسابت عالیات
پتاسیم ،این رابطه غیر کطی و لر مقالیر باالی نسبت عالیت پتاسایم
این رابطه کطی است.
k
لر کازهای ماورل بررسای کامتارین مقادار )  (AR0لر کااز
ش اره  12بول؛ که با مقدار پتاسیم محوود (17میویگرم بر کیووگرم) و
مقدار ک تر پتاسیم تباللی نسبت به سایر کازها چنین اماری انتظاار
میرول .این امر نشانلهنده این است که به احت اد زیاال مكاانهاای
جا سطحی لر این کاز کم باشد که باعث میشول پتاسیم ک تری
به از محوود آزال شول لر نتیجه مقدار ) (AR0kپایین است .ه چناین
بیشترین مقدار ) (AR0kبرای کاز ش اره  7مشاهده گرلیاد کاه باا
لاشتن مقدار باالی پتاسیم تباللی و پتاسیم محوود نسبتاً باال این امار
نیا قابلقبود است .لر سایر کازها نیا ه ین روند مشاهده شد.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد مطالعه
پتاسیم
محلول
بافت خاک
Texture

Table 1- Physical and chemical properties of studied soils
پتاسیم
تبادلی

کربنات کلسیم

خاک

خاک

*)(Ks

*)( Ke

CaCO3
)(%

ظرفیت تبادل

ClayLoam
SiltLoam
SandyLoam
Loam
Loam
ClayLoam
SiltLoam
ClayLoam
SandyClayLoam
SiltyLoam
Silty ClayLoam
Loam
SiltLoam
Silty ClayLoam
SiltLoam
ClayLoam

آلی

کاتیونی
)(CEC cmolc kg-1

O.C
)(%

21
9
11
17
16
18
8
19
18
14
20
14
6
21
15
18

0.39
0.04
0.19
2.14
0.70
0.14
0.18
0.07
0.19
0.09
0.17
0.30
0.02
0.39
0.19
0.25

mg kg-1
37
15
14
52
34.5
21
35
16
14.5
16
16
17
13
15
15.5
17

کربن

35
55
30
32.5
45
25
35
40.5
32.5
15
33.5
31.75
42.5
33
32.5
47.5

رس

سیلت

Clay
)(%

Silt
)(%

الکتریکی
عصاره
اشباع

pH
)(1:2.5

شماره خاک
Soil
number

EC
dS m-1

443
350
92
431
406
302
382
239
286.5
264
283
311
338
323.5
335
308
* ( :Ksعصارهگیری شده با آ )( :Ke ،عصارهگیری شده با استاتآمونیوم نرماد و کنثی)
Ks: extracted with water, Ke: extracted with netral ammonium acetate

اااط ی و ه كاااران ( )5بااا مطالعااه کااازهااای آهكاای و بررسای
ه بستفی کانیهای غالب با پارامترهای منحنی  Q/Iگاارم کرلند کاه
لر کازهای که کانی غالب آنها اسا كتیت ،کورایات و میكاای آ لار
است مقدار ) (AR0kبین  )0/0004-0/0006( (mol L-1)0.5میباشد که
با مقدار ) (AR0kلر این تحقیق مشابه است .وولراف ( )42بیان کرل کاه
) (AR0kمناساب بارای ر اع نیاااز گیااه عادلی باین  0/0027تااا 0/03
 (molL-1)0.5میباشد؛ بنابراین با توجه به مقالیر ) (AR0kلر این کاز-
ها پتاسیم الزم برای رشد گیاهان راهم میباشد .ه چنین اسكونبرگ و
ه كاران ( )28گاارم کرلند که اگر مقدار عدلی نسبت عالیت پتاسایم
لر حاد تعالد از  0/001 (mol L-1)0.5کامتار باشاد ،جاا پتاسایم لر
موقعیت لبههای کووئیدها صورت میگیرل و اگر بیشتر از (mol L-1)0.5
 0/01باشد پتاسیم جا سطوح کانیهای رسی مایشاول ؛ بناابراین لر
ه ه کازها پتاسیم جا لبههای کووئیدها می شول .مقالیر  PBCKبین
 )23/329-45/834( (mmol kg-1)/(mmolL-1)0.5مشااااهده شاااد.
هاش ی رل و ه كاران ( )9با بررسی پارامترهای منحنی ک یت -شادت
لر یک رلیف توپوگرا ی مقادار  PBCKرا لر کاازهاای ساطحی باین
 )22/54-36/79( (mmolkg-1)/(mmolL-1)0.5گاااارم کرلنااد ،کااه
مشابه مقالیر  PBCKلر این پژوهش است .بیشترین مقادار  PBCKلر
کاز ش اره  11و کمترین مقدار برای کاز ش اره  13مشااهده گرلیاد.
مقدار باالی ظر یت با ری بالقوه پتاسایم لر کااز شا اره  11ن ایاانفر
توان باالی کاز برای تثمین پتاسیم مورلنظر گیاه میباشاد .لر واقاع لر
کازهای با  PBCKباالتر عالیت پتاسیم محوود از نوساان پاایینتاری
برکورلار بوله و بهتر با ر میشول .همچناین مقادار پاایین آن لر کااز

هدایت

38
15
17
19
26
33
12
35
32
22
37
23
8
38
25
31

39
60
19
34
49
35
55
42
13
50
43
50
59
47
51
46

1.60
1.48
1.43
2.33
1.39
1.02
1.41
0.99
1.27
1.90
1.30
1.19
1.35
1.18
1.01
1.23

8.01
8.10
7.91
7.95
8.08
7.80
7.85
7.91
7.98
7.97
8.08
7.80
7.93
7.92
8.0
7.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ش اره  13نشانلهنده توان کم کااز بارای تاثمین پتاسایم و ضارورت
استفاله از کولهای پتاسی ی میباشد .باتوجه به نالیكی مقالیر )(AR0k
بعضی از کازها باه ه ادیفر ،مشااهده شاد مقاالیر  PBCKلر آنهاا
متفاوت است که نشان لهنده تفاوت توانایی این کازهاا از نظار حفاظ
پتاسیم لبایل لر برابر تخویه پتاسیم کاز است ( .)3کمترین و بیشترین
میاان پتاسیم آسان قابلتبالد ) (ΔK0بهترتیب برای کازهاای شا اره
 12و کاز ش اره  4مشاهده گرلید .لروکس و سامنر ( )16لریا تناد کاه
مقالیر بیشتر پتاسیم لیباد ) (ΔK0به معنای پتاسیم آزاله شده بیشاتر لر
محوود کاز است که از مخاازن بیشاتر پتاسایم ساهل الوصال ناشای
میشول؛ بنابراین کاز ش اره  4بیشترین مقدار پتاسیم را لر از محواود
آزالکرله است .مقالیر ) (ΔK0به نو کاانیهاای رسای ،مقادار پتاسایم
کولی مصرف شده و مقدار پتاسیم تباللی بستفی لارل ( .)29ه انطور که
مشاهده شد پتاسیم عصارهگیری شده باا اساتاتآمونیاوم لر کاازهاای
ش اره  1و  12اکتالف معنالاری با مقدار  ΔK0لاشت .و میااان پتاسایم
تباللی (عصارهگیری شده با استات آمونیاوم) مقادار بیشاتری از پتاسایم
آسان قابال تباالد نشاان لال .ریچاارل و بایات ( )24عقیاده لارناد کاه
استاتآمونیوم از کانیهایی که لارای مكانهای اکتصاصی بارای جاا
پتاسیم هستند ،پتاسیم بیشتری را استخراج میکنند؛ بنابراین لر این ناو
کازها (ش اره  1و  )12پتاسیم تباللی از پتاسیم به سهولت قابل استفاله
بیشتر است .لر این مورل ص دی ( )25پیشنهال میلهد که لر ایانگوناه
کازها مكانهای اکتصاصی جا پتاسیم زیال است.
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جدول  -2مقادیر پارامترهای  Q/Iدر خاکهای مورد مطالعه
Table 2- The values of Q/I parameters in studied soils

پتاسیم آسان

پتاسیم به
نسبت فعالیت

ظرفیت بالقوه بافری پتاسیم

سختی قابل

)(ΔK0
)(mmol kg-1

(mmol L-1)0.5

)(PBCK
(mmol kg-1)/(mmol L-1)0.5

تبادل

22.789
11.637
8.553
23.243
17.277
6.141
22.365
13.768
10.128
9.509
11.046
1.269
10.545
14.630
11.151
8.685

0.679
0.475
0.310
0.803
0.705
0.198
0.872
0.435
0.327
0.358
0.241
0.047
0.452
0.371
0.372
0.271

33.562
24.498
27.590
28.945
24.506
31.015
25.674
32.395
30.972
26.561
45.834
27.000
23.329
39.433
29.975
32.047

قابل تبادل

پتاسیم)(AR0k

Kx
)(mmol kg-1
12.040
0.163
2.103
6.533
10.453
0.544
16.228
1.272
1.720
5.400
3.393
4.950
5.918
6.588
6.633
8.358

پتاسیم قابل
دسترس
Kl
)(mmol kg-1
34.829
11.800
10.656
29.766
27.730
6.685
38.593
15.040
11.848
15.305
14.440
6.219
16.463
21.188
17.748
17.043

شماره خاک
Soil number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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شکل  -2منحنیهای  Q/Iپتاسیم در خاکهای مورد مطالعه
Figure 2- Q/I curves of potassium in the studied soils

ه انطور که لر جدود  3مشاهده مایشاول لر کاازهاای ماورل
مطالعه  ΔK0و  AR0kبا هم همبساتفی مثبات و معنایلاری (0/01
< )r=0/90،pنشان لالند .زیرا  ΔK0معرف ک یت تغییرات پتاسایم لر
کاز است بنابراین تغییر لر مقدار آن بر شدت پتاسیم لر از محواود
یا ه ان  AR0kمویر است .بنابراین این پارامتر میتواند لر کازهاای

مورل مطالعه به کوبی ن ایانفر وضعیت قابویت اساتفاله پتاسایم باشاد.
مطالعات انجاام گر تاه توسا سا اواتی و اساكندری ( )26بار روی
کازهای شهرستان بهار نیا نشان لال بین  ΔK0و  AR0kه بساتفی
مثبت و معنیلار ( )r=0/96، p<0/01بول.
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جدول  -3ضرایب همبستگی بین پارامترهای  Q/Iدر خاکهای مورد بررسی
Table 3- Correlation coefficients between Q / I parameters in studied soils

پتاسیم قابل
دسترس
)(Kl

پتاسیم به سختی

ظرفیت بالقوه

قابل تبادل

بافری پتاسیم

)(Kx

1
**0.70

1

K

) (PBC

1
0.05
0.04

نسبت فعالیت
پتاسیم
)(AR0k
1
-0.29
0.25
**0.81

پتاسیم آسان
قابل تبادل
0

) (ΔK
1
**0.90
-0.08
0.09
**0.71

ΔK0
AR0k
PBCK
Kx
Kl

** :معنیلار لر سطح  1%و * :معنیلار لر سطح 5%
** Significant at P< 0.01 and * Significant at P< 0.05

بین  PBCKو  AR0kه بستفی منفای وجاول لاشات کاه نشاان
میلهد ،کازهای با مقالیر PBCKبااال AR0k ،پاایین ،اماا پایاداری
بیشتری نسبت به کازهای با  PBCKپاایینتار ،تاثمین مایکنناد.
ΔK0ه چنین باا  KLرابطاه مثبات و معنایلار ()r=0/714، p<0/01
نشان لال KL .عالوه بار  ΔK0باا  KXنیاا رابطاه مثبات و معنایلار
( )r=0/709، p<0/01نشان لال .بنابراین میتوان نتیجه گر ت کاه باا
ا اایش هرکدام از لو پاارامتر  ΔK0و  KXمیااان پتاسایم قابالتباالد
) (KLا اایش یابد .پتاسیم سخت قابلتبالد که از کسر  ΔK0و پتاسیم
قابلتبالد ) (KLبه لست میآید ،به نو کانیهای رسی بساتفی لارل.
لر کازهایی که لارای کانیهای با محل جا اکتصاصای بیشاتری
باشند ،پتاسیم با انریی باالیی جا شده که بهراحتی قابلتبالد ن ی-
باشد ،لرنتیجه لر چنین کازهای (لارای کانیهاای باا محال جاا
اکتصاصی) مقدار  KXباال اسات؛ بناابراین ایان پاارامتر لر ارتباا باا
کانیهای رسی میباشد و ارتبا معنالاری با پتاسیم عصارهگیری شده
با استاتآمونیوم ندارل (.)10
همبستتی بینتتیژیی

تتبیهتت فیزی کوشتتیمی بیکتت ییی

پ رامیره فیمنحنبیQ/I

باتوجه به اینكه انجام منحنی  Q/Iهاینهبار و وقاتگیار اسات،
استفاله از کصوصیات یایكوشی یایی کاز برای تخ ین آن میتواند
مفید باشد .این تحقیق برای پیداکرلن روابطی بین ویژگیهای کاز
که مع وال لر آزمایشفاه اندازهگیری میشاوند و پارامترهاای منحنای
 ،Q/Iانجام شد که نتایج متفااوتی بارای ه بساتفی باین هرکادام از
ویژگیهای کاز و پارامترهای منحنی  Q/Iبهلست آمد.
طبق جدود  4مشاهده می شول که ظر یت با ری باالقوه پتاسایم
با لرصاد رس ( )r=0/79، p<0/01و ظر یات تباالد کااتیونی کااز
( )r=0/73، p<0/01ه بستفی مثبت و معنیلاری را نشان لاله است.
زیرا با ا اایش رس ظر یت تباللی کاتیونی ا اایش مییابد کاه سابب
ا اایش  PBCKمیشول .مح ولی شناس ( )20با مطالعه کاازهاای
آهكی تاکستانهای شهرساتان مالیار ه بساتفی معنایلار و مثبتای

( )0/77، p<0/01باین ظر یات باا ری باالقوه پتاسایم و لرصاد رس
مشاهده کرل .هاش ی مفرل و ه كاران ( )9با تعیین رواب  Q/Iپتاسیم
لر یک رلیف توپوگرا ی نشان لالند که  PBCKبا لرصد رس (0/05
< )r=0/70،pو ظر یت تبالد کااتیونی ( )0/56، p<0/05ه بساتفی
مثبت و معنیلاری لارل .اما عبدی و ه كااران ( )1باا بررسای روابا
منحنی  Q/Iپتاسیم لر اراضی تحات کشات پساته و اناار شهرساتان
ر سنجان گاارم کرلند که PBCKبا هیچكدام از کصوصایات کااز
ه بستفی معنیلاری نشان ندال .ه انطور کاه مشااهده شاد لر ایان
تحقیق بین  PBCKو مقدار ماله آلی رابطه معنیلاری مشااهده نشاد.
شارما و ه كاران نیا ( )30رابطه معنی لاری بین  PBCKو مقدار ماله
آلی مشاهده نكرلند .پونیا و نیدر ( )22بیان کرلناد کااهش  PBCKلر
حضور ماله آلی به للیل ا ااایش لانسایته باار لر ساطح و ه چناین
کاهش راوانی مكانهاای باا جاا اکتصاصای پتاسایم مایباشاد.
ه چنین پتاسیم تباللی کل ) (KLبا ماله آلی کاز ه بستفی مثبات
و معنیلار نشان لال ،زیرا ماله آلی کول تامین کننده بخشی از پتاسایم
کاز است .ه چنین ماله آلی با تغییر لر مقدار  pHمیتواند بر میاان
پتاسیم کاز تاییر بفاارل ( .)38اما سایر پارامترهای منحنی  Q/Iمانند
 ،KX ،AR0kو  ΔK0با های یاک از ویژگایهاای کااز ه بساتفی
معنیلاری نشان ندالناد .گااارمهاای لیفار عادم ه بساتفی ایان
پارامترها با کصوصیات کاز را نشان لالناد ( 4و  .)38مطاابق نتاایج
این پژوهش ،بین عالیت نسبی پتاسیم لر حااد تعاالد و لرصاد رس
رابطه معنی لاری مشاهده نشد .ه انطور که مشاهده شد  pHکازها
با هی کدام یک از پارامترهای منحنی  Q/Iارتبا معنی لاری نداشات
اما عبدی و ه كاران ( )1گاارم کرلنند که  pHه بساتفی مثبات و
معنای لاری بااا  )r=0/47، p<0/05( ΔK0و )0/49، p<0/05( AR0k
لارل .شااارما و ه كاااران نیااا ( )30ه بسااتفی معناایلاری (0/01
< )r=0/75،pبااین  AR0kو  pHکاااز مشاااهده کرلنااد .اااط ی و
ه كاران ( )5رابطه معنی لاری بین  PBCKو  pHمشاهده نكرلند.
با استفاله از روم رگرسیون چند متغیرهً گام به گام مشخص شاد
از بین ت ام کصوصیات کاز ،ایان مادد آمااری ،تنهاا مقادار رس را
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 طبق رابطاهKL  بعنوان کصوصیت مناسب برای برآورل مقدار،(O.C)
:) تعیین گرلید6(
2
KL=14/468+9/017O.C (R =0/318 )
)6( رابطه

)5( ً کاز مطابق رابطاهPBCK بعنوان ویژگی مناسب بهمنظور برآورل
:زیر تعیین کرل
K
2
PBC =17/875+0/482Clay (R =0/631(
)5( رابطه
 ق مقدار ماله آلای،همچنین با استفاله از رگرسیون چند متغیره

 پتاسیم و خصوصیات اصلی خاکQ/I  ضرایب همبستگی بین پارامترهای منحنی-4 جدول
Table 4- Correlation coefficient between Q / I curve parameters of potassium and soil properties

کربنات کلسیم

کربن آلی

(Silt)

(CaCO3)

(O.C)

pH
(1:2.5)

-0.198

0.144

0.105

0.336

0.119

-0.127

-0.309

0.155

0.23

0.495

0.309

-0.185

0.749**

-0.248

-0.173

-0.035

0.113

0.739**

0.137

0.067

0.348

0.176

0.331

0.91

0.142

0.564*

0.344

0.233

رس

سیلت

(Caly)

)%(

پتاسیم آسان قابل تبالد

ظرفیت تبادل کاتیونی
CEC
(Cmolc kg-1)

0

ΔK

نسبت عالیت پتاسیم
(AR0k)
(PBCK) ظر یت بالقوه با ری پتاسیم

پتاسیم به سختی قابل تبالد
)Kx(

پتاسیم قابل لسترس
(KL(

0.221
0.085

5%  معنیلار لر سطح:*  و1%  معنیلار لر سطح:**
** Significant at P< 0.01 and * Significant at P< 0.05

 بنابراین باتوجه به مقالیر اکتورهاای بدسات آماده از منحنای.ن ایند
 لر مااورل ه بسااتفی بااین. ماایتااوان توصاایه کااولی انجااام لالQ/I
 با لرصادPBCK ، و کصوصیات پایهای کازQ/I پارامترهای منحنی
رس و ظر یت تباالد کااتیونی کااز ه بساتفی مثبات و معنایلار
 و لرصد ماله آلی ه بساتفی مثبات وKL  همچنین بین.مشاهده شد
.معنیلار مشاهد شد

نتیجهگیری
 به اینصورتQ/I ضرایب ه بستفی بین پارامترهای منحنیهای
 و ه چناینKL  وAR0k ،KL  وΔK0 ، AR0k  وΔK0  باین،بول کاه
 باتوجه باه. ه بستفی مثبت و معنیلار مشاهده گرلیدKX  وKL بین
 میتوان اینفونه،( لر این کازهاPBCK) مقالیر ظر یت با ری بالقوه
بیان کرل که کازها تا حدولی میتوانند پتاسیم قابل جا را تاامین
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Evaluating the Correlation of Soil Characteristics with Potassium Q/I Curve
Parameters in Some Calcareous Soils of Lorestan Province
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Introduction: Potassium is the second essential nutrient for plants. Potassium has a high abundance in the
soil, but only a small part of it can be used. The principal forms of potassium in the soil are solution potassium,
exchangeable potassium, non-exchangeable potassium, and structural potassium. To evaluate the state of
potassium in the soil, three forms of soluble, exchangeable, and non-exchangeable are used. The Q/I curve is
used to describe the availability of potassium, due to the competition between calcium, potassium, and
magnesium ions by soil exchange sites. This curve represents the supply power of soil potassium. The objective
of this study was to investigate soil potassium Q/I curve and relationships between its parameters and soil
characteristics in some calcareous soils of Lorestan province.
Materials and Methods: In this study, 16 topsoil samples (0-30 cm) were obtained from the calcareous soils
of Lorestan province. The experiment was carried out by a completely randomized design with three
replications. To prepare the Q/I curve, six suspensions were prepared from each soil sample containing 1 g of
soil and 10 ml of calcium chloride 0.01 M and 10 milliliters of potassium chloride with concentrations of 0.33,
0.66, 1, 1.33, 2 and 2.5 mmol. The solutions were shaken for one hour. They were then left for 20 hours to reach
the balance. The samples were centrifuged and the soluble and solid phase were separated and then the soluble
potassium solution was read using a potassium flame photometry. Calcium and magnesium concentrations were
measured by titration with EDTA. Then, 20 ml of 1 M ammonium acetate (NH4OAC) was added to the solid
phase of each sample. Then, the concentration of exchangeable potassium was measured using a flame
photometer. Then the Q/I curve was plotted for each sample. In addition, the association analysis was performed
using a stepwise multivariable regression method.
Results and Discussion: According to the Q/I curve, ARK0 (potassium activity ratio at equilibrium) ranged
from 0.087-0.047 (mmol.L-1). The maximum amount of PBCK (potential buffering capacity) was observed in soil
No.11 with value of 45.834 (mmol.kg-1)/(mmol.L-1)0.5 and the lowest value obtained for soil No.13 with value of
23.329 (mmol.kg-1)/(mmol.L-1)0.5. In fact, in soils with PBCK, the soluble potassium activity has a lower
oscillation and is better buffered. The low amount of PBCK in soil No.13 indicates low soil power to supply
potassium and the necessity of using potassium fertilizers. The lowest and most easily converted easy potassium
(ΔK0) were observed for soil No.12 and 4 with a value of 1.269 and 23.243 (mmol.kg -1) respectively. There was
a negative correlation between PBCK and ARK, suggesting those high-PBCK soils, lower ARK, are more stable
than those with lower PBCK. The KL (available Potassium) with ΔK0 and Kx (Hardly exchangeable K) showed a
significant and positive relationship (r=0.70, p<0.01). Therefore, it can be concluded that by increasing each of
the two parameters ΔK0 and KX, the amount of potassium (KL) is increased. Also, a positive and significant
correlation was found between potassium potential buffering capacity with clay content (r=0.79, p<0/01) and the
cation exchange capacity (r=0.73, p<0.01). Therefore, the cation exchange capacity of soils can be used to
estimate the buffering capacity of soils and therefore recommend potassium fertilizers. Available potassium
(KL) showed a positive and significant correlation with soil organic matter because its organic material is a part
of potassium. Also, organic matter can alter the amount of potassium by changing the pH value. Other Q/I curve
parameters, such as ARK0, Kx, and ΔK0 did not show any significant correlation with any soil properties.
According to regression analysis, it was determined among all soil characteristics the only amount of clay can be
used as a proper attribute in order to estimate the potential of potassium in soil according to the following
equation: PBCK=17.857+0.482 Clay R2 = 0.631. Also, the amount of organic carbon (O.C) was determined as
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the proper variable for estimating the KL value according to the following model: KL=14.468+9.017 O.C (R 2 =
0.318).
Conclusion: Due to potential buffering capacity (PBCK) in these soils, it seems that soils can be able to
provide the absorbable potassium relatively. Therefore, fertilizer recommendation can be performed by
considering the amount of determined variables by the Q/I curve.
Keywords: Potassium, PBCK, Δk, Quantity-Intensity curve
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چکیده
افزایش آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مهمترین موضوعات در سراسر جهان به شمار میرود که امروزه در کانون توجهات قرار گرفته است.
سرب بهعنوان یکی از خطرناکترین فلزات سنگین و آالیندههای شیمیایی پایدار ،بر محیطزیس .بهخصتو فعالیت.هتای متتابولیکی و فیزیولتوییکی
موجودات زنده تأثیر میگذارد و در نهای .بهسالم .محیطزیس .و انسان آسیبهای جدی وارد میکند پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد و عدم
کاربرد قارچ مایکوریزا ( )Rhizophagus irregularisبر میزان فعالی .برخی خصوصیات بیوشیمیایی  10ینوتیپ گندم در سه غلظ .مختلت سترب
( 218 ،0و  437میلیگرم بر کیلوگرم) در خاک انجام گردید با افزایش غلظ .سرب ،میزان مالون دی آلدهید نیز افزایش یاف .که در نتیجتهی تخریتب
سلولهای گیاهی میباشد مقادیر پرولین رقم پارس در هر دو تیمار عدم کاربرد و کاربرد قارچ مایکوریزا در غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم سرب و نیز
رقم سیروان در تیمار عدم کاربرد قارچ و غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم سرب به ترتیب در باالترین مقدار قرار داش .فعالی .کاتاالز رقم بهار در تیمار
عدم کاربرد قارچ با غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم سرب در بیشترین سطح بود رقم روشن در غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم دارای فعالیت .آنتزیم
آسکوربات پراکسیداز باالیی بود پس از این رقم ،ارقام بک کراس روشن و پیشتاز در همین غلظ .میزان بیشتتری از فعالیت .ایتن آنتزیم را بته ختود
اختصا دادند مقدار پراکسید هیدروین با تغییر غلظ .سرب از  0به  218میلیگرم بر کیلوگرم کاهش نشان داد ،درحالیکه در غلظ 437 .میلیگرم بر
کیلوگرم مقدار آن افزایش داش .با افزایش غلظ .سرب میزان کلروفیل  aکاهش و میزان کلروفیل  bافزایش یاف .کاربرد قارچ مایکوریزا بر آنزیمهای
مالون دی آلدئید ،پرولین ،کاتاالز و پراکسید هیدروین تأثیرگذار بود و سبب کاهش مقدار این آنزیمها در مقایسه با شاهد شد
واژههای کلیدی :آسکوربات پراکسیداز ،آالینده شیمیایی ،پرولین ،کاتاالز ،سلول

مقدمه
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در سراسر جهان ،آالیندههای آلی و غیر آلی (فلزات و شبه فلتزات
با غلظ.های معمول  >100میلتیگترم در کیلتوگرم وزن خشتک در
موجودات زنده) سبب آلودگی شدید و پراکنده خاک میشتوند ،ستسس
این آلودگی به سایر اجزای محیطزیس .انتقتال متییابتد و موجتب از
دس .رفتن تعادل و توازن زیس.بوم میشود ( 38 ،62 ،9 ،1و )59
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واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،کرج ،ایران
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فلتتزات ستتنگین از پراهمیتت.تتترین آالینتتدههتتای غیتتر آلتتی
زیس.محیطی به شمار میروند ( )63منابع عمدهای که مسبب آلودگی
خاک به فلزات سنگین می باشند شامل منابع آنتروپوینیک (انستانزاد)
و لیتوینیک (زمین زاد) هستند ( 3و  )56دراینارتبتا ،،آلتودگی ختاک
بهوسیله فلزات سنگین نه تنها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
تأثیر دارد و سبب کاهش فعالی .های بیولتوییکی و کتاهش فراهمتی
مواد غذایی در خاک میشود بلکه خطر انتقال ایتن فلتزات ستمی بته
انسان ،حیوانات و محصوالت کشاورزی را نیتز در پتی خواهتد داشت.
( 40و )18
از مسائل مهمی که در خصو فلزات سنگین مطتر متیباشتد،
تجزیهناپتذیری آنهتا است .و همتین موضتوع باعت متیشتود کته
مدت زمان زیادی در طبیع .بهصورت پایدار باقی بماننتد و در نهایت.
به آب های زیرزمینی نفوذ و یا توستط محصتوالت کشتاورزی جتذب
( )17و وارد زنجیره غذایی شوند برخی از ایتن فلتزات ستنگین نظیتر
نیکتتل ،روی ،متتس و کبالتت .در مقتتادیر بهینتته بتترای سیستتتمهتتای
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بیولوییکی به خصتو در رشتد بتدن انستان ضترورت دارنتد امتا در
غلظ.های باال اثرات سمی در پی خواهند داش 1( .و )34؛ در مقابتل
برخی دیگر از آنها همچون کادمیوم ،سرب و آرسنیک بترای انستان،
گیاهان و حیوانات ایجاد سمی .مینمایند ( 27و )34
سرب در آب ،خاک و هوا پراکنش زیاد و توزیع وستیعی داشتته و
یکی از فلزات سنگین بسیار سمی و مهم است .کته نتهتنهتا در بتدن
انسان انباشته میشود ،بلکه قادر اس .تمام زنجیتره غتذایی را تحت.
تأثیر قرار دهد و سیستم سالم .انسانها ،حیوانات و فیتوپالنگتونهتا
را مختل کند ( 48و  )15خاک آلوده با غلظت 100-500 .میلتیگترم
سرب در کیلوگرم خاک ،سبب آسیبهتای جتدی بتا جتذب از طریت
ریشتتههتتا و تغییتتر در برختتی فراینتتدهای متتتابولیکی ،فیزیولتتوییکی،
بیوشیمیایی و اختالل بر رشد و نمو گیاهان میشود (،47 ،41 ،48 ،26
 21 ،22و  )23ازاینرو ،پاالیش خاکها و فاضالبهای صنعتی آلتوده
به سرب بسیار حائز اهمی .اس .از چنتد روش معمتول بترای حتذف
سرب از فاضالبهای صنعتی استتفاده متیشتود کته شتامل رستوب
شیمیایی ،مبادله یون و اسمز معکوس اس ،.اما مشکالت عمتده ایتن
روشها تولید مقادیر زیاد لجن و بعضاً بیاثر یا پرهزینته بتودن آنهتا
اس )50( .گیاهپاالیی یکی از فنآوریهای مؤثر برای رفع آلتودگی از
خاک و آب با استتفاده از گونتههتای مختلت گیتاهی است .در ایتن
رویکرد ،آالیندهها به وسیله گیاهان جذب و ستسس وارد انتدام هتوایی
می شوند و در نهای .برداش .شده و از محیط ختارج متیشتوند ایتن
روش بهمنظور حذف ،جابجایی و یا غیرفعال نمودن فلتزات ستنگین و
آالیندههای زیس.محیطی ارائه شده اس 52( .و  )42از مزایای عمده
این روش می توان به سهول .در انجام و هزینه پایین آن در قیاس بتا
سایر روشها اشاره نمود مشکل اصلی کته در رابطته بتا گیتاهپتاالیی
مطر اس ،.بح مدتزمان نسبتاً طوالنی این فتنآوری در پتاالیش
خاکهای آلوده میباشد
گیاهان بر اساس قابلی .رشد در خاکهای آلوده به فلزات سنگین
در دو گروه حساس و مقاوم طبقهبندی میشوند گیاهتان حستاس در
این شرایط آسیب دیده و از بین متیرونتد ،در مقابتل گیاهتان مقتاوم
همچنان به رشد و تولیدمثل خود ادامه میدهند ( )7گونههای گیاهی
از نظر سازوکارهای تحمل غلظ.های باالی عناصر فلزی ستنگین در
خاک ،بهصورت متفاوت عمل میکنند در تعدادی از گونهها از جتذب
فلزات سنگین ممانع .میشود که آنها را اجتنابگر مینامند ،دومتین
گتروه از گیاهتتان شتامل بتتیش انباشتتتگرها هستتند کتته فلتتزات را در
غلظ.های باال جذب میکننتد و ستازوکارهایی بترای از بتین بتردن
سمی .آنها به کار میبرند این مکانیسمهای زیستتی جتذب مقتادیر
باالی فلزات سنگین را ممکن میسازد ،سومین گروه گونههای معرف
میباشند که ممانع .اندکی بتر جتذب فلتزات ستنگین و فرآینتدهای
انتقال دارند ،در این گیاهان میزان فلز انباشتهشده ،غلظ .آن را (فلتز)
در خاک اطراف ریشه نشان میدهد که برای شناسایی محتل معتادن

فلزی مورد استفاده قرار میگیرند ()24
همزیستی برخی میکروارگانسیمها با گیاهان میتوانتد در کتاهش
تنش ناشی از فلزات سنگین در گیاهان متؤثر باشتد قتارچ متایکوریزا
آربسکوالر به دلیل داشتن شبکهای از هی ها باع افزایش دسترسی
ریشه گیاه به مواد غذایی میشود این قتارچ نقتش اکولتوییکی قابتل
توجهی در تثبی .فلزات سنگین توسط گیاه در خاکهای آلوده به این
فلزات با ایجاد کمسلکس ،ایفا میکند و به نوبه خود به بقتای گیاهتان
مایکوریزا کمک مینماید از طرفی برخی گزارشها حاکی از افتزایش
جذب فلزات سنگین توسط گیاهان میکوریزی اس .که در این صورت
جه .استخراج فلزات سنگین از خاک توسط گیاه حائز اهمی .ویژهای
بوده و برای اصال خاکهای آلوده مفید خواهد بود ( )31بهطور کلی
اگرچه نتایج آزمایشهای انجامشده در زمینه همزیستی قارچ مایکوریزا
وابسته به شرایط آزمایش و محیط متیتوانتد متغیتر باشتد امتا قتارچ
مایکوریزا سمی .ایجاد شده توسط فلز سنگین برای گیاه را متیتوانتد
تعدیل بخشد (.)10
در مطالعتتهای کتته بتتا هتتدف بررستتی تتتأثیر قتتارچ متتایکوریزای
آربوستتکوالر بتتر تتتنش اکستتیداتیو و برختتی پتتارامترهتتای رشتتدی و
فیزیولویی در گندم تح .ستمی .کتادمیوم ( )Cdانجتام شتد ،اذعتان
گردید که قارچ متایکوریزا آربوستکوالر متی توانتد در تحمتل ستمی.
کادمیوم به گندم کمک نماید ( )30در پژوهشی دیگر به مطالعه نقش
قارچ مایکوریزا آربوسکوالر در گیاهپاالیی فلزات سنگین و تأثیر آن بتر
خصوصیات رشدی و فعالی.های بیوشیمیایی گندم در خاکهای آلوده
به روی ( )Znپرداخته شد و در نهای .نتتایج مبتین وجتود همزیستتی
مؤثر میان قارچ مایکوریزا و گیاه گندم بود و از طرفی گزارش شد کته
این همزیستی می تواند جه .پاکسازی خاکهای آلوده به روی مفید
باشد و نقش مهمی را در افزایش بهرهوری و امنی .غذایی ایفا نمایتد
( )28خان و همکاران ( )32نیز پتانسیل قارچ مایکوریزا آربوسکوالر را
در گیاه پاالیی فلزات سنگین و تأثیر آن بر گندم را تح .ارزیابی قترار
دادند و نتیجهگیری نمودند که با مایتهزنتی گیاهتان بتهوستیله قتارچ
مایکوریزا پتانسیل گیاهپاالیی خاکهای آلوده به فلزات سنگین بهبتود
مییابد
علیرغم اهمی .محصول گندم در کشاورزی و نقش حیاتی آن در
تغذیه جوامتع بشتری بتهصتورت مستتقیم و غیرمستتقیم ،هتی گونته
اطالعات دقی در مورد تغییرات بیوشیمیایی ناشی از فلز سنگین سرب
در گندم در دسترس نیس .عالوه بر این ،اطالعات کمی در ارتبا ،با
همزیستی قارچ مایکوریزا با گیاه گندم تح .غلظ.های سمی سرب و
تأثیر میکوریزی شدن بر فعالی.های بیوشیمیایی این گیاه وجتود دارد
هدف از این مطالعه بررسی اثر قارچ مایکوریزا در سته غلظت .پتایین،
متوسط و باالی سرب بر فعالی.های بیوشیمیایی ینوتیتپهتای گنتدم
بود
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جدول  -1نتایج برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Results of some of physical and chemical properties of the soil

کربن آلی
OC
)(%
1.02

هدایت
pH

7.49

آهک
)TNV (%
4.3

الکتریکی
EC
)(dS.m-1
1.63

عمق

نیتروژن کل

فسفر

پتاسیم

بافت خاک

)Total N (%

)P (ppm

)K (ppm

Soil texture

Depth
)(cm

0.102

7.65

150

Sandy Loam

0-25

مواد و روشها
مواد گیاهی

مواد گیاهی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل  10رقم گندم با
نام های شیراز ،سساهان ،سیروان ،بک کراس روشن ،مرودش ،.سیوند،
بهار ،پارس ،روشن و پیشتاز بود که از بخش تحقیقات غالت موسسته
اصال و تهیه نهال و بذر کرج دریاف .شد
آمادهسازی خاک

مقتتادیر ختتاک متتورد استتتفاده در ایتتن آزمتتایش از عم ت 0-25
سانتی متری مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تهیه شد
و بعد از هوا خشککردن و عبور از الک دو میلتیمتتری ،نمونتههتایی
به صورت تصادفی برداشت .شتده و پتیش از شتروع آزمتایش جهت.
مشخص شدن برختی از خصوصتیات فیزیکتی و شتیمیایی ختاک بته
آزمایشگاه خاکشناسی انتقال یاف .نتایج حاصتل از آزمتون ختاک در
جدول  1ارائه گردید
آمادهسازی تیمارها و کشت گلدانی

خاک مورد استفاده با توجه بته نتوع تیمتار و ستطح سترب بته 3
قسم .تقسیم شد پس از آمادهسازی خاک ،سرب در سته غلظت،0 .
 218و  437میلیگرم بر کیلوگرم به روش افشانه به خاک افزوده شتد
و برای رسیدن به تعادل دو هفته در کیسههای از قبل تعبیتهشتده بتا
حفظ رطوب 60 .درصد (دمای  20± 5درجه ستانتی گتراد) نگهتداری
گردید تا مخلو ،عناصر و ختاک بته حالت .تعتادل رستیده و شترایط
حتیاالمکان به شرایط مزرعه شبیهتر گردد با توجه به نقشه کاش .و
تیمارهای مشخصشده ،گلدانهای با ظرفی 7 .کیلتوگرم ،ارتفتاع 25
سانتیمتر و قطر  26سانتیمتر از خاک آلتوده بته سترب پتر شتدند و
سسس به گلخانه مزرعه پژوهشتی دانشتگاه آزاد استالمی واحتد کترج
انتقال یافتند برای تیمارهای دارای قارچ متایکوریزا ،پتس از برداشتته
شدن  3-4سانتیمتر از سطح خاک ،قارچ  Glomus intraradicesبا
نام جدید  )51( Rhizophagus irregularisکه از موسسه تحقیقات
خاک و آب کرج تهیه شده بود ،به میزان  35گترم وزن و روی ستطح
خاک اضافه گردید ،سسس  30الی  40بذر روی سطح خاک قترار داده

شد و بذور توسط خاک پوشش یاف .مقدار مشخصی از زادمایه قتارچ
مایکوریزا با هدف یکسان نمودن شرایط میتان تیمتار کتاربرد و عتدم
کاربرد قارچ (شاهد) در دمای  105درجه ستانتیگتراد قترار گرفت .تتا
قارچها کشته شوند و سسس به گلدانهای تیمار شاهد اضتافه گردیتد
آبیاری بهوسیله تایمر انجام پتذیرف ،.بتا توجته بته ظرفیت .اشتباع 1
لیتری گلدانها ،بازه زمانی  15دقیقهای به دلیتل میتزان آب خروجتی
قطرهچکانها (معادل  4لیتر در ساع ).انتخاب شد پس از سبز شتدن
گیاهان و رسیدن به مرحله دو برگی عمل تنککردن صورت گرف .و
در هر گلدان  20گیاه نگه داشته شد
اندازهگیری ویژگیهای بیوشیمیایی

بتتا توجتته بتته طتتول دوره رویشتتی و نشتتانههتتای ظتتاهری بلتتو
فیزیولوییکی قبل از مرحله گلدهی ،تعتداد  3بتر جتوان بتا قیچتی
باغبانی از گیاه اصلی جدا شد و در فویل آلومینیتومی درون ازت متایع
قتترار گرفتت .و بتته آزمایشتتگاه جهتت .انتتدازهگیتتری برختتی از صتتفات
بیوشیمیایی شامل متالون دیآلدئیتد ( ،)µmol. g-1 FWپترولین آزاد
بر ( ،)µmol. g-1 FWکاتاالز ( ،)OD.g-1 F.W.min-1آستکوربات
پراکستیداز ( ،)OD.gr-1 F.W.min-1پراکستید هیتدروین ( nmol.g-1
 )F.Wو کلروفیتتل بتتر ( )mg.g-1 FWمنتقتتل گردیتتد جهتت.
اندازهگیتری متالون دیآلدئیتد ( )MDAاز روش هیت و پتاکر (،)25
پتترولین آزاد بتتر از روش بتتاتس و همکتتاران ( ،)8کاتتتتاالز از روش
چنس و مهلی ( ،)13کلروفیل از روش آرنون ( )5و برای اندازهگیتتری
فعالی .آستکوربات پراکستیداز از روش ناکتانو و آستادا ( )39استتفاده
گردید
طرح آزمایشی و تجزیه آماری

پتتژوهش حاضتتر بتتهصتتورت آزمتتایش فاکتوریتتل در قالتتب طتتر
بلوکهای کامل تصادفی با سه غلظ .سترب ( 218 ،0و  437میلتی-
گرم بر کیلوگرم) ،دو سطح قارچ مایکوریزا (استفاده و عتدم استتفاده از
قارچ) و  10ینوتیپ گندم با سه تکرار در گلخانه دانشتکده کشتاورزی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج واقع در ماهدش .کرج در سال 1392
انجام گردید آزمون نرمال بودن توزیع دادهها و سسس تجزیه واریانس
و مقایسه میانگینها به روش آزمون چند دامنهای دانکن با استتفاده از
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نرم افزار  SASانجام شد نمودارها بتا استتفاده از محتیط  Excelو بتر
اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگینها ترسم شد

نتایج و بحث
غلظت مالون دیآلدئید

طب نتایج حاصل از تجزیه واریانس ،غلظ.های مختل سرب و
اثر قارچ مایکوریزا تغییرات قابل مالحظهای را در سطح احتمتال یتک
درصد در مقدار مالون دی آلدئید ستبب شتد امتا رقتم گنتدم و اثترات
برهمکنش میان عوامل ،تتأثیری بتر آن نداشت( .جتدول  )2یکتی از
نشانههای پراکسیداسیون لیسیدهای غشا ،تشتتکیل متالون دی آلدئیتد
میباشد که یکی از محصوالت حاصل از تجزیه اسیدهای چرب اشباع
نشده بهحساب میآید ( )37و شاخصی بترای ستنجش میتزان آستیب
واردشده به گیاهان تح .شرایط تنش اس .با توجه بته شتکل  1بتا
افزایش غلظ .سرب خاک ،میزان متالون دی آلدئیتد افتزایش یافت.
بهطوریکه بیشترین میزان مالون دی آلدئید مربو ،بته غلظت437 .

میلیگرم بر کیلوگرم سرب و کم ترین میزان آن مربو ،به تیمار عاری
از سرب (شاهد) بود وجود فلزات ستنگین متی توانتد کتاهش رشتد و
اختالل در سوخ.و ساز گیاهان را در پی داشته باشد زمتانیکته گیتاه
تح .شرایط تنش قرار میگیترد میتزان آنتزیم لیسوکستیینتاز بیشتتر
می شود و سبب پراکسداسیون لیسیدهای غشای سلول متیگتردد و در
نتیجه باع افزایش مقتدار متالون دی آلدئیتد و پراکستید هیتدروین
میشود ()57
بر اساس شکل  2با مصترف قتارچ متایکوریزا میتزان متالون دی
آلدئید کاهش پیدا کرده اس .استفاده از قارچ مایکوریزا بتا توجته بته
بهبود جذب عناصر غذایی در گیاهان تحت .شترایط تتنش و کتاهش
پیامد های منفی ناشی از آن و در کل حفاظ .گیاه در برابر تنش سبب
کاهش مقدار مالون دی آلدئید میشتود در تحقیقتات وو و زیتا (،)58
سندیا و همکاران ( ،)44احمد و همکاران ( )2و بورد و همکتاران ()12
به تأثیری که قارچ مایکوریزا بر کاهش نش.پذیری غشای سلول و در
نهای .محافظ .گیاه در برابر تنش دارد ،اشاره شده اس.

جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر غلظتهای مختلف سرب ،اثر قارچ مایکوریزا و ارقام گندم بر ویژگیهای بیوشیمیایی مورد مطالعه
Table 2- Analysis of variance of biochemical traits influenced by different concentrations of lead, effect of Mycorrhizal
fungus and studied cultivars

کلروفیل

کلروفیل

پراکسید

آسکوربات

Chlorophyll
b

Chlorophyll
a

هیدروژن

پراکسیداز

H2O2

APX

Catalase

کاتاالز

پرولین
Proline

مالون دی

درجه

منابع تغییرات

آلدهید

آزادی

MDA

dF

S.O.V

0.0521ns

0.0301ns

0.2429ns

0.0037ns

0.00003ns

0ns

**11.2315

2

بلوک

**64.3197

**4.1896

**4.1995

**0.0417

**0.11438

**2173.4622

**3.1182

2

0.1198ns

0.0024ns

**6.4483

0.0003ns

**0.02738

**31.9834

**9.5119

1

**102.8802

**5.9709

**5.5712

**0.0999

**1.75043

**968.5293

0.5676ns

9

0.3203ns

0.0032ns

0.0099ns

0.0043ns

0.00095ns

0.0976ns

0.8710ns

2

0.4436ns

0.0818ns

0.1954ns

**0.0336

**1.07133

**769.7602

0.3410ns

18

0.1191ns

0.013ns

0.2995ns

0.0043ns

0.00026ns

0.5373ns

0.3880ns

9

0.2291ns

0.0154ns

0.1213ns

0.004ns

**0.00066

**1.0099

0.3573ns

18

0.1961

0.02548

0.1333

0.0043

0.00025

0.31182

0.4198

118

2.67

0.74

9.10

29.92

1.92

1.93

31.83

Block

سرب
Lead

قارچ مایکوریزا
Mycorrhizal fungus

رقم
Cultivar

قارچ×سرب
fungus×Lead

رقم×سرب
Cultivar×Lead

رقم×قارچ
Cultivar×Fungus

رقم×قارچ×سرب
Cultivar×Fungus×Lead

خطا
Error

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و غیر معنیدار
ns

*, ** and : Significant at 5 and 1 percent and non- significant, respectively
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شکل  -1تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر مقدار مالون دی آلدئید
Figure 1- Effect of different concentrations of lead on malondialdehyde amount

شکل  -2تأثیر قارچ مایکوریزا بر مقدار مالون دی آلدئید
Figure 2- Effect of mycorrhizal fungus on malondialdehyde amount

غلظت پرولین

غلظ .سرب ،اثر قارچ مایکوریزا ،تنوع ینوتیسی میان ارقام گنتدم،
اثر برهمکنش رقم با سرب و اثر برهمکنش سهجانبه قارچ×سرب×رقم
بر مقدار پرولین تأثیر معنیداری را در سطح احتمتال یتک درصتد بته
دنبال داش( .جدول  )2نتایج مقایسه میانگین قارچ×سرب×رقم نشان
می دهد که ترکیبات تیماری مختل اثرات متفاوتی بر میتزان پترولین
داشتند (جدول  )3رقم پارس در هر دو تیمتار عتدم کتاربرد و کتاربرد
قارچ مایکوریزا و در غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم سرب و نیز رقم
سیروان در تیمار عدم کاربرد قارچ و غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم
سرب از باالترین مقدار پرولین برخوردار بودند (جدول  )3همتانطتور
که مشاهده میشود با افزایش میزان سرب خاک به  218میلیگرم بتر
کیلوگرم میزان پرولین افزایش و در غلظ 437 .میلیگرم بر کیلتوگرم
سرب ،میزان پرولین کاهش نشان داد کته بته دلیتل افتزایش میتزان
کاتاالز در این غلظ .و تغییر واکنش گیاه به تنش میباشد در شرایط
تنش به خصو تنش فلزات سنگین مقدار پرولین افزایش مییابد تتا

گیاه در برابر تنش ایجادشده از طری سازوکارهایی نظیر تنظیم فشتار
اسمزی ،محافظ .از آنزیمها و تثبی .ستنتز پتروتئین مقاومت .نشتان
دهد از طرفی تجمع پرولین اثرات تنش و استیدیته ستلول را کتاهش
میدهد و در نتیجه باع تولید  NADP+و تسهیل در مسیر اکسیداتیو
پنتوز فسفات میگردد ( )29گندم نیز مانند سایر گیاهان بهمنظور دفاع
در برابر تنش حاصل از فلز ستنگین سترب ،میتزان پترولین آزاد را بتا
تحریک تولید آن از اسید گلوتامیتک افتزایش متیدهتد ( 62 ،4 ،46و
 )33به طورکلی می توان گف .با مصرف قارچ مایکوریزا میزان پرولین
کاهش پیدا کرده اس .اگرچه این کاهش قابل مالحظه نبتوده است.
عل .کاهش پرولین با به کاربرد بردن قارچ را میتوان ناشی از کاهش
شرایط تنش در گیاه با بهکارگیری آن عنوان کرد؛ به بیان بهتر زمتانی
که قارچ مایکوریزا به محیط اضافه میشود تتنش حاصتل از سترب را
میکاهد؛ زیرا همانگونه که گفته شد پرولین از اسیدآمینههتای مهتم
اس .که در شرایط تنش تجمع مییابد در نتیجه پایین آمتدن مقتدار
آن در تیمار کاربرد قارچ را می توان به پایین آمدن شدت تنش نستب.
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داد این احتمال وجود دارد که قارچ به عنوان یک فیلتر با کالته کردن
فلزات در داخل خود و ترشح ترکیبات مختل آلی عمتل کنتد ( )32و
مانع از ایجاد تنش با شدت باالتر در گیاه شود استرار و همکتاران ()6
اعالم داشتند که در گیاهان مایه زنی شده با قتارچ متایکوریزا فعالیت.
پرولین افزایش قابل مالحظهای نشان میدهد این در حالی اس .کته
در پژوهش حاضر خالف آن مشاهده شتد در مطالعتهای کته توستط
الرییزدی و همکاران ( )32بهمنظور بررسی تأثیر غلظ.های مختل
سرب بر صفات بیوشیمیایی گندم انجام شد ،مشاهده گردید که همراه
با افزایش غلظ .سرب مقادیر پرولین ،قندهای محلتول ،پراکستیداز و
کاتاالز نیز افزایش و میزان نشاسته کاهش پیدا میکند
فعالیت کاتاالز

تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که اثر قارچ مایکوریزا ،غلظ.های
مورد بررسی سرب ،تنوع ینوتیسی میان ارقام ،اثر برهمکنش سترب بتا
رقم و نیز اثر برهمکنش سهجانبه قارچ× سرب×رقم تفاوت معنیداری
را از لحاظ میزان فعالی .کاتاالز در گیاهان ایجاد میکنند (جتدول )2
با مقایسه میانگین تیمارهای مختل قارچ× سرب×رقتم مشتاهده شتد
که بیش ترین میزان فعالی .کاتاالز در رقم بهار و تیمتار عتدم کتاربرد
قارچ با غلظ 218 .میلی گرم بر کیلوگرم سترب حاصتل شتده است.
تشکیل گونههای اکسیژن فعال ( )ROSو تنش اکستیداتیو در گیتاه از
پیامتتدهتتای پتتر اهمیتت .ستترب متتیباشتتد کتته در نتیجتته آن فعالیتت.
آنتیاکسیدانهای کاتاالز ،سوپر اکسیداز دیستموتاز و پراکستید بیشتتر
میشود ( 48و  )62و ممانع .از تنش اکسیداتیو و از سلولها و غشا در
برابر آسیب سوپراکسیدها محافظ .مینمایند ()61

جدول  -3مقایسه میانگین اثر برهمکنش سهجانبه قارچ مایکوریزا× سرب×رقم بر میزان فعلیت پرولین و کاتاالز
Table 3- Mean comparison of triple interaction of mycorrhizal fungus×lead× cultivar on proline and catalase activity

Cultivar

Lead

0 ppm

0 ppm

218 ppm

کاربرد قارچ مایکوریزا

Application of mycorrhizal fungus

218 ppm

437 ppm

Shiraz
Sepahan
Sirvan
BC Roshan
Marvdasht
Sivand
Bahar
Pars
Roshan
Pishtaz
Shiraz
Sepahan
Sirvan
BC Roshan
Marvdasht
Sivand
Bahar
Pars
Roshan
Pishtaz
Shiraz
Sepahan
Sirvan
BC Roshan
Marvdasht
Sivand
Bahar
Pars
Roshan
Pishtaz

437 ppm

Shiraz
Sepahan
Sirvan
BC Roshan
Marvdasht
Sivand
Bahar
Pars
Roshan
Pishtaz
Shiraz
Sepahan
Sirvan
BC Roshan
Marvdasht
Sivand
Bahar
Pars
Roshan
Pishtaz
Shiraz
Sepahan
Sirvan
BC Roshan
Marvdasht
Sivand
Bahar
Pars
Roshan
Pishtaz

Mycorrhiza
l fungus

Cultivar

Lead

Mycorrhizal
fungus

Non- application of mycorrhizal fungus

Catalase
(OD.g-1
)F.W.min-1
0.81U
0.42Za
1.06OP
0.20bc
1.20IJ
0.16c
1.24FG
1.49E
0.26ab
0.89S
0.74W
0.23bc
0.88ST
1.00R
1.12LM
0.60X
1.65B
0.02d
1.09MN
0.48Z
1.14L
0.31ab
1.17JK
0.78V
1.53D
1.09MN
0.85T
0.35a
1.02QR
0.25b

مایکوریزا

Catalase
(OD.g-1
)F.W.min-1
0.86T
0.46Z
1.08NO
0.20cb
1.20HI
0.17c
1.26F
1.57C
0.27ab
0.90S
0.77VW
0.24bc
0.89S
1.04PQ
1.17K
0.62X
1.69A
0.02d
1.10MN
0.51Y
1.17IJK
0.35a
1.22GH
0.82U
1.52D
1.11LM
0.88ST
0.37a
1.05PQ
0.27ab

Proline
(µmol. g-1
)FW
42.53F
30.61LM
16.18Y
14.95Za
18.18V-X
29.9MN
29.21NO
43.85E
43.92E
9.96b
43.54E
18.16V-X
52.12A
14.13a
19.73TU
25.44Q
46.82D
52.94A
37.84I
48.21C
15.44YZ
25.74Q
21.87S
18.71VW
32.41K
18.99UV
20.33T
24.93QR
33.46J
28.38O

در هر ستون اعداد دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن ندارند ترتیب گروهبندی میانگینها از حروف بزر به حروف کوچک اس.
In each column, means with at least one common letter are not significantly different based on Duncan's multiple range test. The
order of averages grouping is from uppercase to lowercase.

عدم کاربرد قارچ مایکوریزا

کاتاالز

پرولین
Proline
(µmol. g-1
)FW
41.44G
29.52N
15.64YZ
14.73Za
17.66X
29.89MN
28.43O
40.43H
43.5E
9.19b
42.07FG
17.72WX
49.29B
12.93a
18.51V-X
25.28Q
46.68D
52.47A
36.97I
48.1C
14.97Za
24.99QR
21.53S
17.8WX
31.23L
17.98V-X
19.91TU
24.29R
32.68JK
27.32P

رقم

سرب

قارچ

کاتاالز

پرولین

رقم

سرب

قارچ مایکوریزا

پیامد كاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگیهاي بیوشیمیایی ارقام گندم در خاك آلوده به سرب

گونه های اکسیژن فعال بتا تتأثیری بتر روی بیتان ینهتا ایجتاد
میکنند سبب تغییر در بستیاری از فرآینتدهای رشتد ،چرخته ستلولی،
مر برنامهریزی شده سلول و پاسخ به تنشهای غیرزنده متیگردنتد
( )49و در نتیجه با توجه به تنوع ینوتیسی میان گندمهای تح .بررسی
باع ایجاد واکنش های متفاوت در برابتر تتنش فلتز ستنگین سترب
می شود تیمار عدم استفاده از قارچ ستبب بتاال رفتتن قابتل مالحظته
میزان فعالی .آنزیم کاتاالز نسب .به تیمار استفاده از قارچ در گیاهتان
شده اس .به بیان شیواتر ،با مصرف قتارچ متایکوریزا میتزان فعالیت.
آنزیم کاتاالز کاهش پیدا کرده اس .هنگامیکه تنش ناشی از سترب
اتفاق افتتد گونتههتای اکستیژن فعتال همچتون پراکستید هیتدروین
( ،)H2O2از طری اتصال سرب به برخی آنزیمهای موجتود در انتقتال
الکترون ،غشا پالسمایی و یا با متصل شدن به اسیدهای نوکلئیک بته
مقدار زیادی تولید میگردند ( 15و  )48پراکسید هیدروین تولیدی بتا
پراکسیداسیون لیسید ها ،باع تخریب غشا می شود؛ آنزیم کاتاالز و یتا
پراکسیداز با تجزیته پراکستید هیتدروین بته آب و اکستیژن ،متانع از
فعالی .آن میشوند و از غشا محافظ .میکنند ( 20و )36؛ لذا چنتین
استنبا ،میشود که میزان فعالی .کاتاالز زمانی افزایش متییابتد کته
غلظ .گونه های اکسیژن فعال باال باشد ( )20بنا به آنچه گفتته شتد
چنین نتیجهگیری میشود که با بکار بردن قارچ مایکوریزا ،تتنش فلتز
سنگین سرب برای گیاه کم تر شده است .و بته همتین دلیتل میتزان
فعالی .کاتاالز با بهکارگیری قارچ تا حدودی روند کاهش داشته اس.
طی آزمایشهای انجامشده ،بیان گردیده اس .که همگام بتا افتزایش
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غلظ .سرب بر میزان فعالی .آنزیم پراکسیداز ،آنزیم کاتتاالز و مقتدار
پرولین نیز افزوده میشود ( 37و )33
فعالیت آسکوربات پراکسیداز

غلظ .های تح .بررسی سرب ،اثر رقم و اثتر بترهمکنش رقتم×
سرب تغییرات قابل مالحظه ای را در میزان فعالی .آنتزیم آستکوربات
پراکسیداز سبب شدند (جدول  )2در ارتبا ،با اثر برهمکتنش سترب×
رقم ،با مقایسات میانگین مشخص شد که رقم روشن در غلظت218 .
میلیگرم بر کیلوگرم از فعالیت .آنتزیم آستکوربات پراکستیداز بتاالیی
برخوردار اس .پسازاین رقم ،ارقام بتک کتراس روشتن و پیشتتاز در
همین غلظ .میزان بیش تری از این آنزیم را به خود اختصا دادنتد
(شکل  )3همان طور که در شکل  3مشهود اس ،.هنگامیکه غلظت.
سرب افزوده شد و به  437میلیگرم بر کیلوگرم رسید و نیتز در تیمتار
شاهد (عدم استفاده از سرب) ،مقادیر فعالی .آسکوربات پراکستیداز در
این ارقام که در غلظ 218 .میلیگرم بر کیلوگرم از میزان باالی ایتن
آنتتزیم برختتوردار بودنتتد ،کتتاهش یافتت .نتتتایج پتتژوهش گاجوستتکا و
اسکلودووستتکا ( )19روی گنتدم مؤیتد ایتن بتود کته فعالیت .آنتزیم
آسکوربات پراکسیداز در غلظ.هتای بتاالی فلتزات ستنگین در گیتاه
افزایش مییابد کاتاالز و آستکوربات پراکستیداز از پتر اهمیت.تترین
آنزیمهای آنتی اکسیدانی به شمار میروند که پراکسید هیدروین را بته
آب و اکسیژن تجزیه میکنند ()60

شکل  -3اثر برهمکنش سرب و رقم بر میزان فعالیت آسکوربات پراکسیداز
Figure 3- Lead- cultivar interaction effect on APX activity
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آسکوربات پراکسیداز یک متابولیت .مهتم در گیاهتان است .کته
بهعنتوان یتک آنتتی اکستیدان بته همتراه اجتزا دیگتر سیستتمهتای
آنتیاکسیدانی فعالی .میکند و گیاه را در مقابل صدمات اکسیداتیو که
از عوامتتل مختلفتتی از جملتته متابولیستتم هتتوازی ،فتوستتنتز و برختتی
آلودگیها ناشی میشود ،حمای .میکند ( 53 ،11و )55
غلظت پراکسید هیدروژن

غلظ.های مورد بررسی سرب ،اثتر قتارچ متایکوریزا و نیتز تنتوع
ینتیکی میان ارقام تغییرات معنیداری را در سطح احتمال یک درصتد
در مقدار آنزیم پراکسید هیدروین گیاهان ایجاد نمودند (جدول  )2بتر
اساس نتایج (شکل  )4میزان آنزیم پراکسید هیدروین در غلظت437 .
میلیگرم بر کیلوگرم سرب باالتر از غلظ 218 .میلیگرم بر کیلتوگرم

و تیمار شاهد بود مقدار این آنتزیم در تیمتار شتاهد از لحتاظ عتددی
بیشتر از غلظ 218 .میلی گرم بر کیلوگرم اس .اما تفاوت معنتیداری
میان آنها ایجاد نشده اس( .شکل  )4بهطورکلی تنشهای اکسیداتیو
از یک عدم تعادل در تولید و متابولیسم گونههای فعال اکسیژن ناشتی
میشود و برای بقای سلول الزم اس .که تعادل میان گونههای فعتال
اکسیژن تولیدشده و متابولیسم آن وجود داشتته باشتد گیاهتان بترای
حذف یا کاهش گونههای اکسیژن فعال از سیستمهای آنتیاکستیدان.
آنزیمی و غیر آنزیمی استتفاده متیکننتد ( 41و  )37نتتایج پتژوهش
حاضر نشاندهنده ایجاد تتنش اکستیداتیو ناشتی از سترب و افتزایش
مقدار آنزیم پراکسیداز به عنوان یک آنتیاکسیدان .آنزیمی مهم بترای
به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از افزایش میتزان تولیتد پراکستید
هیدروین میباشد

شکل  -4تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر مقدار پراکسید هیدروژن
Figure 4- Effect of different concentrations of lead on H2O2 amount

با بهکارگیری قارچ مایکوریزا ،مقدار پراکسید هیدروین نستب .بته
تیمار شاهد کاهش قابل مالحظهای را در پی داش( .شکل  )5در اثتر
تنشهای زیستتی و غیتر زیستتی گونتههتای فعتال اکستیژن ایجتاد
میشوند در میان انواع فعتال اکستیژن مولکتول پراکستید هیتدروین
( )H2O2خطرناکتر اس ،.زیترا متیتوانتد از غشتا عبتور کترده و بته
اندامکهای درونسلولی برسد تولید گونههای فعتال اکستیژن در اثتر
تنشهای مختل منجر به تنشهای اکسیداتیو میشود که به ،DNA
پروتئین ،رنگدانهها و همچنین چربیهتا آستیب رستانده و در نهایت.
منجر به مر سلول متیگتردد ()37؛ بنتابراین بته کتار بتردن قتارچ
مایکوریزا به نحوی سبب کاهش تنش اکسیداتیو و تولیتد گونتههتای
اکسیژن فعال بهخصو پراکسید هیدروین شده اس.
پراکسید هیدروین نقش مهمى در ممانعت .رشتد گیاهتان تحت.
تنش فلز سنگین ایفا میکند و به عنوان سوبسترا براى پراکسیدازها در
سخ .کردن دیوارههای سلول شرک .میکند که منجر به محدودی.
طویل شدن سلول میگردد همچنین H2O2 ،بر تکثیر سلولها تتأثیر
منفى دارد ( )45افزایش پراکسیداسیون لیسیدها و غلظت .گونته هتای

فعال اکستیژن در بسیاری از گونههای گیتاهی در حضتور غلظ.های
زیتاد فلزات ستنگین از جملته متس ،سترب ،روی ،کادمیوم و نیکتتل
گزارش شده اس )54( .در تحقی حاضر نیز با افزایش ستطح سترب
میزان  H2O2نیز افزایش یافته اس .ولی کاهش رشد در گیاه مشاهده
نشد نتیجه مقایسه میانگین اثر رقم بر میتزان پراکستید هیتدروین در
شکل  6قابل مشاهده اس .در میان ارقام مورد مطالعه رقم پتارس از
بیش ترین و رقم شیراز از کمترین مقدار پراکسید هیتدروین برختوردار
بود ارقام تح .مطالعه از نظر این آنزیم تنوع باالیی را نشتان دادنتد،
بهنحویکه در  9گروه مقایسه میانگین طبقهبندی شتدند تتنشهتای
محیطی سبب القای ینهایی با کارکردهای متفاوت در گیاهان حامتل
آنها (ینها) می شوند و ماحصل بیان این ینها از طری تح .تتأثیر
قرار دادن مسیرهای متابولیکی ،واکنشهای فیزیولوییکی و در نهایت.
رشد و نمو به تنش ایجادشتده ،پاستخ متیدهنتد دلیتل اصتلی تنتوع
مشاهدهشده میان ینوتیپهای مورد مطالعه نیز میتواند بیان این قبیل
ینها باشد که باید در تحقیقات بعدی تح .بررسی قرار گیرد

پیامد كاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگیهاي بیوشیمیایی ارقام گندم در خاك آلوده به سرب
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شکل  -5تأثیر قارچ مایکوریزا بر مقدار پراکسید هیدروژن
Figure 5- Effect of mycorrhizal fungus on H2O2 amount

شکل  -6میانگین مقدار پراکسید هیدروژن در ارقام مختلف گندم نان
Figure 6- H2O2 amount mean in different bread wheat cultivars

میزان کلروفیل  aو b

فلز سنگین سرب سبب کاهش معنیدار مقادیر کلروفیل  aنستب.
به گیاهان شاهد شد (شکل  )7که با یافتههای دیگر محققتین همستو
بود ()14 ،35؛ اما میزان کلروفیتل  bافتزایش داشت( .شتکل  )9کته
میتواند به دلیل کاهش میزان کلروفیل  aو تالش گیاه بترای مقابلته
با اثرات تنش با افزایش میزان کلروفیل کمکی  bباشتد اثتر رقتم بتر
میزان کلروفیل  aو  bدر سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول
 ،)2بهنحویکه ارقام بهار و ستیوند از بتیشتترین میتزان کلروفیتل a
(شکل  )8و رقم پیشتاز از بیشتترین میتزان کلروفیتل ( bشتکل )10
برخوردار بود افزایش میزان سرب سبب کتاهش میتزان کلروفیتل ،a
کلروفیل  ،bکلروفیل کل و کارتنوئیتد متیشتود ( )43تتأثیر مستتقیم
فلزات سنگین بهخصو سرب بر هسته سلولی و برهمکتنش فلتزات

سنگین با گروههای سولفیدریل غشا سلولها و غیرفعال کتردن آنهتا
یکی از علل کاهش مقدار کلروفیل و مهار بیوستنتز آن است .فلتزات
سنگین بهوسیله مهار آنزیمهای گاما آمینو لوالونیک اسید دهیدویناز و
پروتوکلروفیلتتد ردوکتتتاز ستتبب مهتتار بیوستتنتز کلروفیتتل متتیشتتوند
برهمکنش فلز سنگین با گروه سولفیدریل آنزیمها مهمترین مکانیسم
این مهارها عنتوان شتده است .عتالوه بتر مهتار بیوستنتز کلروفیتل
بهوسیلهی فلزات سنگین ،این فلزات باع تجزیه زیستی کلروفیل نیز
میشوند از اثرات دیگر فلزات سنگین بر بیوسنتز کلروفیل میتوان به
جانشین شدن آنها بهجای منیزیم مرکزی کلروفیل اشاره کرد که این
جانشینی سبب کاهش دریاف .نور بهوستیلهی کلروفیتل و منجتر بته
کاهش فتوسنتز میشود ()48

1399  تیر-  خرداد،2  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

a  تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر میزان کلروفیل-7 شکل
Figure 7- Effect of different concentrations of lead on chlorophyll a amount

 در ارقام مختلف گندمa  میانگین میزان کلروفیل-8 شکل
Figure 8- Chlorophyll a amount mean in different wheat cultivars

b  تأثیر غلظتهای مختلف سرب بر میزان کلروفیل-9 شکل
Figure 9- Effect of different concentrations of lead on chlorophyll b amount
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 در ارقام مختلف گندمb  میانگین میزان کلروفیل-10 شکل
Figure 10- Chlorophyll b amount mean in different wheat cultivars

سوء ناشی از سرب نیز مؤثر واقع شد و بته گیاهتان در تحمتل تتنش
 سترب در گیتاه و. سرب کمک شتایانی نمتود غلظت.ناشی از سمی
درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه جزء ویژگیهای مهتم و ضتروری
می باشند که متأسفانه در پژوهش حاضر امکان اندازهگیری میسر نشد؛
 مورد توجته قترار،لذا توصیه می گردد در آزمایشهای با اهداف مشابه
. به تعیین میزان غلظ.گیرند پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی نسب
سرب و حتی سایر فلزات سنگین در محصول نهایی گندم اقدام گتردد
و با استانداردهای ملی ایتران مقایسته شتود تتا نگرانتیهتایی کته در
 برطترف،خصو واردشدن این فلزات بته رییتم غتذایی وجتود دارد
گردد
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Introduction: Nowadays, increasing soil contamination by heavy metals is one of the most important issues
around the world, and is the focus of attention. Lead as the most dangerous heavy metal and persistent chemical
pollutant affects the environment, especially the metabolic and physiological activities of organisms and
ultimately cause serious damage to the environment and human health. The purpose of this study was to
investigate the effect of mycorrhizal fungus (Rhizophagus irregularis) on some biochemical traits of 10 wheat
genotypes in three different concentrations of lead heavy metal (0, 218 and 437 ppm) in soil.
Material and Methods: The present study was conducted as factorial experiment based on randomized
complete block design with three replications. The factors included lead in three concentrations (0, 218 and 437
mg / kg), mycorrhizal inoculum (addition and no addition), and 10 wheat genotypes (Shiraz, Sepahan, Sirvan,
Back Cross Roshan, Marvdasht, Sivand, Bahar, Pars, Roshan, and Pishtaz). Soil samples were prepared from a
depth of 0-25 cm of the research farm of Islamic Azad University, Karaj Branch. Samples were taken randomly.
After soil drying and passing through a 2 mm sieve, they were transferred to the soil science laboratory to
determine some of the physical and chemical properties. According to the soil test results, the soil was sandy
loam, a semi-light soil with 25% clay, 25% silt and 50% sand, with pH = 7.49 and salinity of 1.63 dS. m -1, and
also free of heavy metals. The soil was sterilized for four hours by an autoclave at the temperature of 121 °C and
a pressure of 1.5 atm. After soil preparation, the lead was added to the soil at three concentrations of 0, 218 and
437 ppm, and stored in a pre-embedded bag with 60% moisture content to achieve a two-week equilibrium. In
order to inoculate the mycorrhizal fungus, after removal of 3-4 cm from the soil surface, Rhizophagus irregularis
(35 g) was added to the soil surface, then 30 to 40 seeds were placed on the soil surface and covered with soil. In
the control samples without mycorrhizal fungus, a certain amount of mycorrhizal fungus placed at 105 ºC to kill
the fungus and then added to the pots.
Results and Discussion: Malondialdehyde concentration increased by increasing the concentration of lead.
The highest concentrations of proline were belonged to the level 218 ppm of lead, in Pars cultivar in both
treatments of with and without mycorrhiza fungus as well as Sirvan cultivar in the treatment of without fungi,
respectively. The activity of Catalase was highest in the treatment of 218 ppm of lead without fungus. Roshan
cultivar also showed high levels of ascorbate peroxidase activity in 218 ppm of lead. Similar to cultivar, BC
Roshan and Pishtaz cultivars also showed high ascorbate peroxidase activity in this concentration of lead. The
amount of hydrogen peroxide was reduced by changing the concentration of lead from 0 to 218 ppm, while its
amount increased at 437 ppm concentration. With increasing lead concentration, the amount of chlorophyll a
decreased while chlorophyll b increased. Using mycorrhizal fungus, the amount of malondialdehyde, proline and
hydrogen peroxide and catalase content decreased compared with control. It seems that lead, due to its
concentration in the environment, leads to the induction of oxidative stress and the formation of free radicals and
thus change in the amount of biochemical traits of wheat such as malondialdehyde, proline, hydrogen peroxide
and chlorophyll a and b and activity of catalase and ascorbate peroxidase. The genotype of the plant is very
important factor in tolerating the toxicity of lead, and it deals with various protective mechanisms. Not only the
plant genotype but also environmental factors such as the use of mycorrhizal fungus are effective in reducing the
harmful effects of lead, and helps plants tolerate the stress caused by lead toxicity.
Conclusion: Lead in the soil causes changes in the biochemical content of wheat cultivars. The amount of
1 and 3- M.Sc. and Associate Professor, Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz,
Iran, respectively.
2- Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: mrghanad@ut.ac.ir)
4- Associate Professor, Department of Soil Biology, Soil and Water Research Institute
5- Plant Breeding Ph.D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Young Researchers and Elite Club,
Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.81215

1399  تیر-  خرداد،2  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

408

change depends on the plant's genotype, lead concentration, and other factors in the soil, such as symbiotic fungi.
As shown in the present study, mycorrhizal fungus was effective in eliminating the negative effects of lead
during symbiotic with wheat. It is suggested further studies to determine the concentration of lead and even other
heavy metals in wheat genotypes and to compare with Iranian national standards in order to overcome the
concerns about the entry of these metals into the diet.
Keywords: Ascorbate, Catalase, Cell, Chemical pollutant, Peroxidase, Proline
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مقاله علمی-پژوهشی

توانایی زغالزیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک
آهکی
جالل الدین خاللی زاده -1اسماعیل دردی پور -*2مجتبی بارانی مطلق -3عبدالرضا قرنجیکی
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چکیده
از بین عناصر کم مصرف مورد نیاز گیاهان ،آهن محدودیتهای فراوانی را برای محصوالت کشاورزی به خصوص در خاکهای آهکی ایجاد کررد
است .به منظور بررسی اثر زغال زیستی اشباع شد با آهن در عرضه آهن و رفع کلروز آهن سویا در یک خاک آهکری آزمایشری گلنانرهای بره صرورت
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی و با چهار تکرار انجام شد .تیمارها شامل زغالهایزیستی اشباع نشد (زغالزیستی کا گندم ( )WBو زغالزیستی
نئوپان ( )PBهر کدام  2/5درصد وزنی) ،و زغالهایزیستی اشباع شد (زغالزیستی اشباع شد کا گندم ( 2/5 )Fe-IWB1درصد وزنی ،زغرالزیسرتی
اشباع شد کا گندم ( 5 )Fe-IWB2درصد وزنی ،زغالزیستی نئوپان اشباع شد ( 2/5 )Fe-IPB1درصد وزنی و زغالزیستی اشباع شد نئوپان (Fe-
 5 )IPB2درصد وزنی) ،و کود آهن از منبع سکوسترین آهن ( )Sو خاک شاهد بدون آهن و زغالزیستی ( )Cبر روی دو رقم سرویا (ویلیرامو و سرامان)
بود .نتایج نشان داد با افوایش میوان مصرف زغالهایزیستی اشباع شد با آهن غلظت آهن فعال خاک ،غلظت و جذب آهن فعال و شاخص کلروفیل در
برگهای باالیی گیا افوایش معنادار یافت ( .)P≤ 0/05اما زغالهایزیستی اشباع نشد با آهن غلظت آهن فعال خاک و گیا و شاخص کلروفیل بررگ
را نتوانست افوایش معنادار دهد .همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین غلظت آهن فعال با شراخص کلروفیرل بررگ (** )r=0/88و عملکررد مراد
خشک سویا (** )r=0/87وجود داشت .بنابراین ،زغال زیستی اشباع شد با آهن قادر به عرضه آهن کافی و رفع کلروز آهن سویا در یرک خراک آهکری
میباشد.
واژههای کلیدی :اشباع سازی ،آهن ،زغالزیستی ،سویا ،کلروز
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آهن برای انجام فرآیندهای بیشماری در سلولهای گیاهی و جرانوری
ضروری میباشد .آهن با تغییر ظرفیت و انتقال الکترون نقرش بسریار
مهمی در متابولیسم گیاهی دارد .ترکیب آهن و پروتوپرفیرین ،5هم 6را
تشکیل میدهد .هم پیش ماد تولید کلروفیرل برود و برا جرایگوینی
آنویمی منیویم با آهن در هم ،کلروفیل پدید میآید .کمبود آهن یکری
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشریاران گررو خراک ،دانشرگا
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
)Email: e.dordipour@yahoo.com
(* -نویسند مسئول:
 -4استادیار مؤسسه تحقیقرات پنبره کشرور ،سرازمان تحقیقرات ،آمروز و تررویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.81960
5- Protoporphyrin
6- Heme

از نارساییهای مهم تغذیهای در گیاهان بهویژ در شرایط خراکهرای
آهکی است و به شدت عملکرد و کیفیت محصول را تحت تأثیر قررار
میدهد .خراکهرای آهکری بریش از  30درصرد از سر ا اراضری را
بنصوص در مناطق نیمه خشک میپوشانند ( .)7در خاکهای آهکری
غلظت باالی بیکربنات در محلول خراک ،مسرئول اصرلی زردی القرا
شد توسط آهک است ( .)24در بسیاری از موارد آهن کرافی از ریشره
به برگها منتقل میشود ولی این کارآیی آهن در برگ است که نقش
اصلی در ایجاد عالئم کلروز را بازی میکند .در چنین شرای ی میروان
آهن کل در برگهای دارای کلروز ،ممکن است همانرداز و یرا یتری
بیشتر از برگهای سبو باشد ( .)42آهن تنهرا عنصرری اسرت کره در
بیشتر موارد ارتباطی بین غلظت آن در بافت گیا و میروان کمبرود آن
مشاهد نمیشود .این پارادوکس ،موجب شد کره برهجرای محاسربه
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آهن کل ،میوان آهن فعال 1و کلروفیل برگ رو هرای مناسربترری
برای ارزیابی کمبود آهن در گیا باشد ( .)2پر کاربردترین کود یراوی
آهن در خراکهرای آهکری سکوسرترین آهرن مریباشرد .اسرتفاد از
ترکیبات کالت کنند عالو بر فراهمی آهرن و کراهش کلرروز آن در
گیاهان تاثیرات جانبی نیو دارند .افوایش فراهمی فلوات سنگین ،اثرات
آنتی بیوتیکی برای قارچهای همویست ،پایداری طوالنی این ترکیبات
در محیط و عدم تنریبپذیری آن موجب مناطرات زیسرت محی ری
میشود .این معایب در کنار گرانی کالت کننرد هرا موجرب شرد ترا
راهکارهای مدیریت زراعی ،به نژادی و استفاد از کودهای کندرها در
سالهای اخیر به عنوان رو های جایگوین پیشنهاد گردد ( .)28یکی
از جدیدترین ابداعات ،که امید تاز ای در توسعه کشاورزی ایجاد کرد ،
استفاد از زغالزیستی است .زغالزیستی ،ماد جامد غنی از کربن آلی
است که میتواند از آتشکافت انواع موادآلی یاصل شرود .بره عبرارت
دیگر زغالزیستی از تنریب بسیاری از مواد آلی (زیستترود گیراهی،
فضوالت جانوری ،لجن فاضالب و  )...در شرایط عدم وجود یا کمبرود
اکسیژن ایجاد میشود و در مقابل تجویه میکروبی ،ماندگاری چنردین
ساله پیدا میکند ( .)20زغالزیسرتی دارای پتانسریل بازیافرت عناصرر
غذایی ،تهویه خاک ،مدیریت سیستم پسماند و عاملی بلند مدت بررای
ترسیب اقتصادی و م مئن کربن است .از دیگر اثرات سودمند کراربرد
زغالزیستی در خاکهای کشاورزی به افوایش ماد آلی خراک ،بهبرود
نگهداری آب در خاک ،افوایش ظرفیرت تبرادل کراتیونی و تعامرل برا
چرخه عناصر غذایی خاک از طریق تعدیل  pHخاک ،افروایش سر ا
یاصلنیوی خاک و کاهش آبشویی عناصرر غرذایی افروایش کرارآیی
استفاد عناصر غذایی میتروان اشرار کررد ( .)19همچنرین ،اخرتال
کودها با زغالزیسرتی و اصرالح کننرد هرای خراک ،کرارآیی کرود را
افوایش میدهد ( .)27مواد آلی از جمله زغالزیسرتی پتانسریل بهبرود
خصوصیات فیویکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک را دارند و منجرر بره
تحرک و فراهمی بیشتر آهن میشود ( .)43ساپادیت و همکاران (،)39
گوار دادند افوودن زغالزیستی به خاک زیر کشت سویا خصوصیات
شیمیایی و فراهمی عناصر غذایی خاک را بهبرود بنشرید .تاگویی
همکگران ( ،)40وزارش دادند بگ افز دن زغگلزیست کید مرغا
عملکرد زن خشک شگخص کلر فیل ویگه سییگ در طیل فصل
رشد نسبت به خگک شگهد افزایش یگفات رمضاگن همکاگران
( ،)32وزارش کردند کگربرد زغگلزیست به همراه سیلفگت آهن
بگعث کگهش  pHخگک ،انحالل ،احیگء جذب بیشتر آهان در
نهگیت بگعث افزایش شگخص کلر فیل رشد ویگه شد هاد از
این تحقیق بررس اثر زغگلهگیزیست اشبگع شده باگ آهان بار
فراهم آهن تیانگی آنهگ در رفع کلر ز آهن در د رقم ساییگ
1- active iron

در خگک بگ پتگنسیل بگالی کلر ز آهن م بگشد

مواد و روشها
نمونه برداری و آماده ساایی ااا  :خراک مرورد اسرتفاد در ایرن
آزمایش از عمق  0-30سانتیمتری که دارای آهک باال و دچار کمبود
آهن برود از شررا اسرتان گلسرتان نمونره بررداری گردیرد .برخری از
خصوصیات فیویکی و شیمیایی خاک مورد استفاد در جردول  1آمرد
است.
تولید یغالییستی و تعیین ویژگیهای آن :زغالهایزیستی مرورد
استفاد یاصل از دو نوع ماد آلی اولیه شامل کا گندم و نئوپران برود
که از طریق گرماکافت آهسته (افوایش  5درجره سرانتیگرراد در هرر
دقیقه) در دمای  300درجه سانتیگراد به مردت  2سراعت در شررایط
اکسیژن محدود در یرک کرور الکتریکری تهیره شرد ( .)25برخری از
خصوصیات انداز گیری شد زغالهرایزیسرتی تولیردی در جردول 2
آمد است .پها در سوسپانسیون  1:20زغالزیستی بره آب مق رر
( ،)38هدایت الکتریکی در عصار  1:10زغرالزیسرتی بره آب مق رر
( ،)44ظرفیت تبادل کاتیونی به رو اصرالح شرد اسرتات آمونیروم
نرمال پها خنثی ( ،)11عملکرد و خاکسرتر ( )36و مقرادیر کرربن،
هیدروژن و نیتروژن توسط دسرتگا ( CHN Analyzerمردل DCS
 )4010انداز گیری شد .مقدار آهن فرراهم زغرالزیسرتی برا DTPA
 0/005موالر با نسبت  1:10عصار گیرری ( )21و برا دسرتگا جرذب
اتمی ( )Unicam 919Aانداز گیری شد .به منظور شناسرایی گررو -
های عاملی س حی زغرالهرایزیسرتی ،از دسرتگا اسپکتروسرکوپ
 )PerkinElmer RX1( FTIRاسررتفاد شررد .همچنررین از سرر ا
زغالهایزیستی قبل و بعرد از اشرباع سرازی برا اسرتفاد از دسرتگا
میکروسررکوپ الکترونرری روبشرری ()FE-SEM TESCAN-MIRA
عکس تهیه گردید.
اشباعسایی یغالهایییستی با آهن :زغالهایزیستی با استفاد از
آهرررن اشرررباع سرررازی شررردند .بررردین منظرررور ابتررردا سررر ا
زغالهایزیستی چندین بار با آب مق ر شستشو شد ،سپس بره مردت
 48ساعت در آون در یرارت  50درجه سانتیگرراد خشرک شرد .پرنج
گرم از زغالزیستی در یک لیتر محلول یاوی  1000میلیگرم بر لیترر
آهن ( )ІІکه از نمک  Fe2SO4.7H2Oتهیه شد بود غوطهور شد .پ.
ها محلول با استفاد از  HClو  0/1 NaOHموالر روی  6تنظریم
شد .منلو زغالزیستی و محلول آهن ( )ІІبه مدت  24ساعت با دور
( 120 )rpm/minتکان داد شد .سرپس برا اسرتفاد از کاغرذ صرافی
واتمن شمار  42صاف و زغالهرایزیسرتی برجامانرد برا آب مق رر
چندین بار شستشو گردید تا آهن آزاد س ا زغالهرایزیسرتی یرذف
شود (.)34
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جدول  -1برای اصوصیات فیزیکی و شیمیایی منتخب اا

مورد استفاده

Table 1- Some selected physical and chemical characteristics of the soil

بافت

شن

سیلت

رس

آهک

کربن
آلی

آهن
فراهم

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

ظرفیتتبادل-
کاتیونی

شوری

Soil
texture

Sand

Silt

Clay

lime

OC

Ava.Fe

K

P

N

CEC

ECe

%

cmol(+)kg-1

dS m-1

لوم سیلتی
Silt
loam

14.5

63

0.06

15.5

0.8

mg kg-1

%

پ-
ها
pHs

نام من قه
Region
of soil

آاامام
22.5

17

3.42

0.94

4.5

90

7.8

Agh
Emam

جدول  -2برای ای اصوصیات یغالهایییستی تولید شده
Table 2- Some properties of the produced biochars

خاکستر

عملکرد

اکسیژن**

نیتروژن

هیدروژن

کربن

آهن فراهم

ظرفیتتبادلکاتیونی

شوری

Ash

Yield

O

N

H

C

Ava.Fe

CEC

EC

-1

%

-1

زغالزیستی

پها
pH

-1

mg kg

cmol(+)kg

dS m

28.4

51.2

15.1

*N.D.

4.3

52.2

20.12

108.5

3.07

6.9

12.0

71.4

27.7

N.D.

4.5

55.8

20.20

60.7

3.25

6.2

Biochar

کا گندم
Wheat straw

نئوپان
Particleboard

ناچیو ،شناسایی نشد.
** محاسبه شد از طریق تفاوت درصد مقدار خاکستر ،کربن ،هیدروژن و نیتروژن از کل ماد Determined by subtraction of ash, C, H and N from total .
N.D.: Not Detected

mass.

طرح آماری و کشت گلخانهای :آزمایش به صرورت فاکتوریرل
در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکرار انجام گردیرد .فراکتور اول
شامل زغالهایزیستی (زغالزیستی کا گندم ( )WBو زغرالزیسرتی
نئوپان ( )PBبا  2/5درصرد وزنری) ،زغرالهرایزیسرتی اشرباع شرد
(زغالزیستی اشباع شد کا گندم  2/5درصد وزنری ( )Fe-IWB1و 5
درصد وزنی ( ،)Fe-IWB2زغالزیستی نئوپان اشباع شد  2/5درصرد
وزنی ( )Fe-IPB1و  5درصد وزنری ( ،))Fe-IPB2کرود سکوسرترین
آهن ( 10میلیگرم بر کیلوگرم) ( )Sو تیمرار شراهد ( )Cو فراکتور دوم
سویا ( )Glycine maxبا دو رقم ویلیامو و سامان تهیه شد از مرکرو
تحقیقات و آموز کشارزی و منابع طبیعی استان گلستان بود .تعرداد
 10عدد بذر سویا در گلدانهای  5کیلوگرمی کشت شد .پرس از سربو
شدن و استقرار گیاهان تعداد بوتهها به  3بوته در هرر گلردان کراهش
داد شد .عناصر ضروری بر اساس نتیجه آزمون خاک ،فسفر به مقدار
 40میلیگرم برکیلوگرم از منبع سوپر فسفات تریپل ( )TSPو پتاسریم
به مقدار  100میلیگرم برکیلوگرم از منبرع کلریرد پتاسریم ( )KClبره
صورت پیش کشت و نیتروژن به مقدار  75میلریگررم بررکیلروگرم از
منبع اور ] ،[CO(NH2)2یک مرتبه پیش کشت و دومرتبره در طرول
فصل رشد گیا به صورت سرک همرا با آبیاری به گلردانهرا اضرافه
گردید .رطوبت گلدانها در طول فصل رشد با اسرتفاد از آب مق رر و

به رو توزین در ید ظرفیت مورعه نگهداری شدند .همچنین جهت
یذف اثرات محی ی در طول دور رشد موقعیت گلردانهرا دو برار در
هفته بهصورت تصادفی تغییر داد شدند .بعد از گذشت  12هفته ،ابتدا
شاخص کلروفیل ) (SPADبرگهای باالیی و برگهرای پرایینی بره
صورت مجوا با استفاد از دسرتگا کلروفیرلسرنج دسرتی (Minolta
) SPAD-502انداز گیری شد .سپس گیا به صورت کفبر برداشت و
پس از خشک کردن ( 48ساعت در دمرای  72درجره سرانتیگرراد در
آون) توزین شد .غلظت آهن فعال در برگهرای براالیی و پرایینی برا
استفاد از اُ-فنانترولین )15( 1و مقدار آهن فعال خاک پس از برداشت
بررا اسررتفاد از عصررار گیررر هیدروکسرریل آمررین هیرردرو کلرایررد ()9
انداز گیری گردید .تجویه واریانس داد ها با استفاد از نرمافروار SAS
انجام شد و مقایسه میانگینهای مربرو بره اثرر تیمارهرای اصرلی و
برهمکنش آنها با آزمون یرداقل فاصرله معنریدار ( )LSDدر سر ا
ایتمال  5درصد بررسی شد .همچنین نمودارها توسط نرمافوار Excel
ترسیم گردید.

1- O - phenantroline
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نتایج و بحث
مشخصات گروههای عامل سطوح یغاالهاایییساتی :بره
منظور شناسایی گرو های عامل س ا زغالهایزیستی ،طیف FTIR
در گستر طول موج  4000-400 cm-1گرفتره شرد .شرکل  1طیرف
زغالزیستی کا گندم ) (aو زغالزیستی نئوپان ) (bرا نشان میدهرد.
پیک در محدود طول موج  3400-3200 cm-1مربو به ویژگیهای
آب درون شبکهای و ارتعاشات کششری گررو عراملی هیدوروکسریل
) (-OHمیباشد ( .)8پیک در محدود طول مروج 2920-2885 cm-1
به ارتعاشات کششری آلیفاتیرک ) (C-Hاختصراص دارد ( .)5پیرک در
طول موج  1700 cm-1مربو به گرو عاملی کربوکسریل )(COOH
( )8و پیک در دامنه  1641-1590 cm-1مربو به ارتعاشرات کششری
پیوند دوگانه کربن یلقه آروماتیک ) (C=Cمیباشد ( 4و  .)8پیرک در
محدود  1375-1270 cm-1مربو به گرو عاملی هیدروکسیل فنلری
( )Phenolic-OHمیباشرد کره علرت آن یررارت دیردن وایردهای
متشکل از لیگنین است ( .)29پیرک در محردود 1270-1185 cm-1
مربو به ارتعاشات کششی ) (C-Oو پیک در محدود -1030 cm-1
 1180مربو بره ارتعاشرات آروماتیرک ) (C-Hمریباشرد ( 16و .)29
گرو های عاملی ذکر شرد در هرر دو زغرالزیسرتی مشرترک بودنرد.
کربوکسیل ،هیدروکسیل فنلی و دیگر گررو هرای عراملی کره شرامل
اکسیژنهای س حی هستند ،زغالزیستی را قادر مریسرازند ترا آهرن
بیشتری را بر روی س وح تبادلی خود جذب کنرد .گررو هرای عراملی

موجود بر روی س وح زغالزیستی و بار منفری آنهرا باعرا افروایش
طرفیت تبادل کاتیونی آن میشوند (.)45
تصاویر سطحی میکروسکوپ الکترونای روبشای :تصراویر
 SEMتهیه شد از س ا زغالهایزیستی قبل و بعد از اشباع سرازی
با استفاد از میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل  )2نشان مریدهرد
که س ا زغالزیستی کا گندم قبل از اشرباع سرازی ( )aدارای منافرذ
(تنلل) فراوان با انداز کوچک میباشد و سراختار النره زنبروری دارد.
ولی س ا زغالزیستی نئوپان قبل از اشباع سازی ( )cدارای خللوفرج
کمتر ولی با انداز بورگتر میباشد .همچنین س ا هر دو زغالزیستی
قبل از اشباع سازی صاف و شفاف میباشد .توانایی زغالهایزیسرتی
در جذب عناصر به ساختار و شرکل منافرذ سر ا آنهرا بسرتگی دارد
( .)14افوایش تنلنل زغالزیستی در ارتبا نودیکی با س ا ویرژ و
ظرفیررت تبررادل کرراتیونی بیشررتر آن اسررت ( .)44همچنررین تنلنررل
زغالزیستی برای کاربرد در خراک برویژ بررای افروایش ظرفیرت
نگهداری آب در خاک ،نگهداری عناصر غذایی و پناهگا ریوجانرداران
خاک مفید است و کارآیی استفاد کود را افوایش میدهرد ( .)31ولری
س وح زغالزیستی کا گندم ( )bو نئوپان ( )dبعد از اشرباع سرازی برا
آهن به صورت برجسته و کدر مشراهد مریشرود .ایرن تغییرر شرکل
س وح زغالهایزیستی پس از اشباعسازی داللت بر جذب س حی یا
انباشتگی آهن در س ا آنها دارد (.)34 ،31

)(a

)(b

شکل  -1طیف  FTIRیغالییستی کاه گندم (الف) و یغالییستی نئوپان (ب)
)Figure 1- FTIR spectra of wheat straw biochar (a) particle board biochar (b
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( aالف)

(bب)

A

( cپ)

( dت)

A

شکل  -2عکسهای  SEMای سطح یغالییستی کاهگندم (الف) ،یغالییستی کاهگندم اشباع شده با آهن (ب) ،یغالییستی نئوپان (پ)،
یغالییستی نئوپان اشباع شده با آهن (ت)
Figure 2- SEM images from surface of wheat straw biochar (a), Fe impregnated wheat straw biochar (b), particle board
)biochar (c), and Fe impregnated particle board biochar (d

پاس

غلظت آهن قابل استخراج با هیدروکسیل آمین اا
ای برداشت :مقایسات میانگین داد ها نشان داد که مقدار آهرن قابرل

استنراج با هیدروکسیل آمین تحت تأثیر برهم کنش رقم و کود ب ور
معنیداری قرار گرفته است (شکل  .)3ب وریکه در خراکی کره رقرم
ویلیامو کشت شد بود روند افوایش آهن قابل استنراج با هیدروکسیل
آمین در تیمارهای زغالزیستی نئوپان بیشتر از خاکی اسرت کره رقرم
سامان کشت شد است .همچنرین غلظرت آهرن قابرل اسرتنراج برا
هیدروکسیل آمین در خاکی که در آن رقم ویلیامو کشت شد است در
تمام تیمارهای کودی بیشتر از خراکی اسرت کره در آن رقرم سرامان
کشت شد اند .البته این امر ایتماال میتواند بدلیل جذب آهن (شرکل
 )7کمتر این رقم باشد ،چون ویلیامو رقرم یساسری بره کمبرود آهرن
میباشد .بیشترین غلظت آهن قابل اسرتنراج برا هیدروکسریل آمرین

خرراک در تیمارهررای  Fe-IWB2و  Fe-IPB2در هررر دو رقررم بررود.
کمترین غلظت آهن قابل استنراج با هیدروکسریل آمرین را تیمرار C
داشررت .همرره تیمارهررای کررودی غلظررت آهررن قابررل اسررتنراج بررا
هیدروکسیل آمین خاک را نسبت به خاک شاهد افروایش دادنرد .ایرن
افوایش بهترتیب بصورت زغالهایزیستی اشرباع شرد  < %5اشرباع
شد  < %2/5اشباع نشد  %2/5برای هر دو نوع زغالزیسرتی در هرر
دو رقم سویا بود .زغالهایزیستی اشباع شد  2/5و  5درصد ،غلظرت
آهن قاب ل اسرتنراج برا هیدروکسریل آمرین خراک را بیشرتر از تیمرار
سکوسترین آهن افوایش دادند ولری از میران دو تیمرار زغرالزیسرتی
اشباع نشرد تنهرا زغرالزیسرتی اشرباع نشرد نئوپران مشرابه تیمرار
سکوسترین آهن ،غلظت آهن قابرل اسرتنراج برا هیدروکسریل آمرین
خاک را افوایش معنادار داد .افوایش آهن قابل استنراج با هیدروکسیل
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آمین در تیمار سکوسترین نسبت به شاهد مریتوانرد ناشری از قردرت
کالت کنندگی سکوسرترین باشرد .در تیمارهرای زغرالزیسرتی ایرن
افوایش ایتماال میتواند به دو دلیل باشد .برا توجره بره مقردار براالی
کربن آلی در زغالزیستی (جدول  )2تجویره آن در طرول رشرد گیرا
ایتماال باعا تولید ترکیبات آلی با قدرت کرالت کننردگی براال مثرل
اسیدهیومیک و اسید فولیک شد باشد ثانیا در تیمارهای زغالزیسرتی
که با آهن اشباع سازی شد است (که شکل  2ب و ت نیرو مؤیرد آن
است) ،آزاد سازی آهن از س وح آنها باعا افوایش بیشتر آهن قابرل
استفاد در خاک شد است و ایتماال به همین دلیل اثرر آن بیشرتر از
تیمار سکوسترین آهرن شرد باشرد .مروادآلی از جملره زغرالزیسرتی
پتانسیل بهبود خصوصیات فیویکری ،شریمیایی و بیولروژیکی خراک را
دارند که منجر به تحرک و فراهمی بیشتر آهن میشود ( .)43ساپادیت
و همکاران ( )39گوار دادند افوودن زغالزیسرتی بره خراک تحرت
کشت سویا خصوصیات شیمیایی و فراهمی عناصرر خراک را افروایش
میدهد.
شااص کلروفیل :زغالهایزیسرتی اشرباع شرد برا آهرن اثرر
معنیداری بر شاخص کلروفیل بررگهرای براالیی (جروان) و پرایینی
(مسن) گیا داشتند (شکل  .)4شاخص کلروفیل در برگهرای براالیی
در تمام تیمارهای منتلف کودی به غیر از تیمرار ،Fe-IWB2در رقرم
سامان بیشتر از رقم ویلیامو بود .همچنین روند رشرد ایرن شراخص در
تیمارهای زغالزیستی گندم در رقم ویلیامو بیشتر از رقم سرامان برود.
این امر میتواند یکایت از یساسیت بیشتر رقم ویلیامو به کمبود آهن
باشد .بیشترین مقدار این شاخص برای رقم سامان در تیمارهرای Fe-

 )61%( IPB2و  )54%( Fe-IWB2بود که ب ور معنیداری بیشرتر از
مقادیر آنها در تیمار  Cو یتی تیمار  )18%( Sبرود و کمتررین مقردار
این شاخص در تیمار  Cمشاهد شد .در مقابل ،رقم ویلیرامو بیشرترین
مقدار شاخص کلروفیل را در تیمار  Fe-IWB2داشت .ب رور کلری برا
افوایش میوان استفاد از زغالهایزیستی اشباع شد برا آهرن میروان
شاخص کلروفیل برگهای باالیی در هر دو رقم سویا افوایش یافت و
عالئم کلروز آهن در ایرن بررگهرا کراهش یافتنرد (شرکل -4الرف).
افوایش شاخص کلروفیل در تیمار سکوسترین آهن میتوانرد ناشری از
تأمین آهن باشد .ولی این افوایش بویژ در برگهای براالیی گیرا در
تیمارهای زغالزیستی ایتماالً میتواند عالو برر فراهمری آهرن (اثرر
مستقیم ،جدول  2و شرکل  )3ناشری از بهبرود خصوصریات فیویکری
(نگهداری رطوبت باال و کاهش چگالی ظاهری) ،شریمیایی (افروایش
ماد آلی و ظرفیت تبرادل کراتیونی (جردول  )2و کراهش هردر رفرت
عناصر غذایی) و زیستی (افوایش رشد جمعیت میکروبی) خاک باشرد.
به این موارد در تحقیقات دیگران نیو اشار شد اسرت ( 23 ،6و .)35
بیشترین شاخص کلروفیل برگهای پایینی برای هردو رقرم سرامان و
ویلیررامو در س ر ا  %2/5زغررالزیسررتی اش رباع شررد گنرردم و س ر ا
سکوسترین آهن بود .بقیه س وح کودی (زغالهایزیسرتی) اخرتالف
معنی داری با یکدیگر نداشرتند (شرکل -4ب) .همچنرین مقردار ایرن
شاخص در برگهایی باالیی کمتر از مقدار آن در بررگهرای پرایینی
گیا بود که عالیم ظاهری این برگها در شکل  5نیو میتوانرد مؤیرد
آن باشد.

شکل  -3اثر متقابل رقم و کود بر غلظت آهن قابل استخراج با هیدروکسیل آمین اا

بعد ای برداشت گیاه

(میانگینهای با یروف مشابه روی ستونها در س ا  LSD 5%معنیدار نیست)
Figure 3- Interactive effect of variety and fertilizer on soil hydroxylamine extractable Fe concentration after harvesting
) (Means for columns followed by the same letters are not significant at LSD, P=0.05

توانایی زغالزیستی اشباع شده با آهن در عرضه آهن و رفع كلروز آهن سویا در یک خاك آهکی

عالئم کمبود آهن ننست در برگهای جوان نمایان میشود زیرا
آهن در گیا پویا نیست و در این برگها زردی برین رگبرگری توسرعه
مییابد و در یالت کمبود شدید سرریعاً بره کرل سر ا بررگ توسرعه
مییابد ( 24و  .)41بنابراین ،برای تعیرین وضرعیت تغذیرهای آهرن در
گیا تجویه برگهای پایینی و پیر مناسب نیست و برگهای باالیی و
جوان باید نمونه بررداری و تجویره شروند .گراویلی و همکراران (،)12
گرروار کردنررد مصرررف  2/5و  5درصررد زغررالزیسررتی شرراخص
کلروفیلمتری گیا سویا را به ترتیب  14و  20درصد نسبت به مقردار
آن در خاک شاهد افوایش داد .زغرالزیسرتی اثرر مثبتری روی میروان
کلروفیل و پارامترهای مررتبط برا آن دارد ،از جملره افروایش فعالیرت
فتوسیستم دو ) (PS IIو تسهیل انتقال الکترون که باعا افوایش کل
شاخص فتوسنتو میشود (.)22
غلظت و جذب آهن فعال بار ::پاسر دو رقرم سرویا از نظرر
غلظت آهن فعال در برگهای براالیی در سر وح منتلرف تیمارهرای
کودی متفاوت بود ب وریکه رقم ویلیامر با افوایش س وح زغالزیستی
نئوپان روند افوایشی تندتری نشان داد در یالی که غلظت آهن فعرال
برگ باالیی رقم سامان در س وح منتلف زغالزیستی گندم روند رشد
تندتری نشان داد (شکل -6الف) .همچنین غلظت آهن فعرال در رقرم
ویلیامو ب ورکلی کمتر از رقم سامان در تمام س وح کرودی برود کره
ایتماال به یساسیت بیشتر رقم ویلیامو به کمبود آهن و تفاوت ساختار
ژنتیکی این دو رقم بر میگردد .رقم سامان بیشترین غلظت آهن فعال
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برگ باالیی را در تیمارهای  Fe-IPB2 ،Fe-IWB2و  Sداشت و رقم
ویلیامو در تیمار  Fe-IWB2بیشترین مقردار آن را نشران داد .غلظرت
آهن فعال برگهای باالیی در هرر دو رقرم سرویا برا افروایش میروان
مصرف زغالهایزیستی اشباع شد با آهرن افروایش یافرت .افروایش
غلظت آهن فعال برگ باالیی در هردو رقم در تیمارهای سکوسرترین
و زغالهایزیستی میتواند بردلیل افروایش فراهمری آهرن در خراک
(شکل  3و با توجه به کمبود آهن در خاک مورد آزمایش ،جردول  )1و
در نتیجه جذب بیشتر آهن بود باشد.
رمضانی و همکاران ( ،)32گوار کردند زغالزیسرتی بره همررا
آهن باعا افوایش شکل اییرایی آهرن در خراک و در نتیجره باعرا
افوایش غلظت آهن در گیا میشود .میان غلظت آهن فعال برگهای
باالیی در تیمارهای  WBو  PBبا تیمار  Cدر هر دو رقم سویا تفاوت
معناداری وجود نداشت .غلظت کم آهن فعرال بررگهرای براالیی در
تیمارهای زغالزیستی اشباع نشد ایتماال میتواند بهدلیل س ا ویژ
و ظرفیت تبادل کاتیونی باالی زغالزیستی (جدول  )2باشد که آهرن
خاک را ب ور محکم جذب خود کرد است .گوار هایی در این زمینه
در منابع وجود دارد برای مثال سورنتی و همکاران ( )37گوار کردند
با افوایش میوان مصرف زغالزیستی به تنهایی در خاک غلظلت آهن،
منگنو ،مس ،روی در ساقه کیوی کاهش مرییابرد ،آنهرا دلیرل ایرن
کاهش غلظت عناصر کم مصرف را بره قردرت براالی جرذب فلروات
توسط زغالزیستی نسبت دادند.

شکل  -4اثر متقابل رقم و کود بر شااص کلروفیل سویا بر:های باالیی (الف) و بر:های پایینی (ب)
(میانگینهای با یروف مشابه روی ستونها در س ا  LSD 5%معنی دار نیست)
Figure 4- Interactive effect of variety and fertilizer on spad no of soybean upper (a) and lower (b) leaves
) (Means for columns followed by the same letters are not significant at LSD, P=0.05
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(bب)

(aالف)

(cپ)

شکل  -5تصاویر بر:های باالیی و پایینی سویا در تیمار شاهد (الف) ،تیمار یغالییستی کاه گندم (ب) و تیمار یغالییستی اشباع شده با آهن
کاهگندم  %5وینی (پ)
Figure 5- Images of Soybean upper and lower leaves at blank (a), wheat straw biochar (b) and Fe impregnated wheat straw
)biochar 5% w/w (c

همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل کود و رقم بر غلظت آهرن
فعال برگ پایینی معنیدار نبود (شکل -6ب) .با اینحال ،غلظت آهرن
فعال ب رگ پرایینی در رقرم سرامان ب رورکلی بیشرتر از رقرم ویلیرامو
(زودرس و یساس) در تمام س وح کودی بود و به دلیل پویایی نراچیو
آهن در گیا ( ،)36غلظت آهن فعرال در بررگهرای پرایینی بیشرتر از
برگهای باالیی بود .نتایج یاصل از غلظت آهن فعال برگ برا ظهرور
عالئم کمبود آهن در برگهرا (شرکل  )5و شراخص کلروفیرلمترری
(شکل  )4م ابقت داشت .برروز کلرروز آهرن نتیجره کمبرود آهرن دو
ظرفیتی است که برای سنتو کلروفیل ضروری است ( .)18اغلرب برین
آهن کل در بررگهرا و شردت کلرروز همبسرتگی وجرود نردارد (.)30
رستمی و همکاران ( )33گوار کردند که سنجش آهن فعال ارتبرا
خیلی بهتری برا کلرروز کمبرود آهرن دارد .از شراخصهرای مهرم در
پایههای متحمل به کلروز ناشی از کمبود آهن ،داشتن سهم و نسربت
بیشتر آهن فعال به آهن کل اسرت کره در فعالیرتهرای بیوشریمیایی
گیاهان اهمیت دارد ( .)10پاس دو رقم سویا از نظر جذب آهن فعرال
برگ در س وح منتلف تیمارهای کرودی متفراوت برود ب وریکره برا
افوایش س وح کودی مقدار آن رونرد افوایشری نشران داد ولری رونرد
افوایش آن در رقم سامان بسیار تنردتر از رونرد افوایشری آن در رقرم
ویلیامو در تمام س وح کودی بود .همچنین میوان جرذب آهرن فعرال
برگی در رقم ویلیامو ب ورکلی کمتر از رقرم سرامان در تمرام سر وح
کودی بود که بیانگر یساسیت بیشتر رقم ویلیامو به کمبود آهن اسرت
(شکل  .)7هر دو رقم سویا بیشترین جذب آهن فعال را در تیمارهرای
 Fe-IPB2 ،Fe-IWB2و  Sو کمترررین مقرردار آن را در تیمررار خرراک
شاهد  Cنشان دادند .اثر تیمارهای کودی بر مقادیر جذب آهرن فعرال
برگی بهترتیب به صورت تیمارهرای  Fe-IWB2و < S ≈Fe-IPB2
 Fe-IWB1و  WB > Fe-IPB1و  PBبود .رقم ویلیامو در تیمارهای

زغال زیستی گنردم جرذب آهرن فعرال برگری بیشرتری از تیمارهرای
زغالزیستی نئوپان داشت ولی در رقم سامان تفاوت فایشی مشراهد
نشد .جذب آهن همان ور که انتظار میرفت بردلیل افروایش فراهمری
آهن (شکل  )3در نتیجه مصرف سکوسترین آهن و زغالهایزیسرتی
بویژ شکل اشباع شد آنها که در بنشهرای براال نیرو بحرا شرد،
افوایش یافته است .البته جذب آهن در تیمارهای زغالزیستی  5درصد
اشباع شد در رقم سامان (ب ور جوئی) و بویژ رقم ویلیرامو (معنرادار)
بیشتر از تیمار سکوسترین آهن بود است .این امر ایتماال عرالو برر
فراهمی بیشتر آهن به دلیل بهبود شرایط فیویکی ،شیمیایی و زیسرتی
خاک برای رشد گیا در تیمارهای زغالزیستی ،بود باشرد .همچنرین
پ .ها زغالهایزیستی برویژ نئوپران انردکی اسریدی (جردول )2
میباشد که میتواند موجب بهبود فراهمی آهن در این تیمارهرا شرد
باشد .عالو بر خصوصیات زغالزیستی ،اثرات متقابل آنها برا اقلریم،
وضعیت یاصلنیوی خاک ،و نوع خاک باعا میشروند ترا چگرونگی
تاثیر زغالزیستی بر مکانیسم جذب را با قاطعیت ندانیم ( .)3عالو بر
این ،بیدرمن و هارپول ( )3تاکید کردند که رنر تیرر زغرالزیسرتی
دینامیک یرارتی گیا و خاک را تغییر میدهد که ممکرن اسرت روی
جذب عناصر تأثیر بگذارند .زغالزیستی میتواند چگالی ظاهری خاک
را کاهش دهد که منجر به افوایش رشد و نفوذ ریشه در خاک میشود
که باعا افوایش جذب عناصر غذایی از محلول خاک مریشرود (.)19
عالو بر این ،زغالزیستی قابلیرت نفوذپرذیری آب و نگهرداری آن را
افوایش میدهد ( ،)1بنابراین ،افوایش آب در دسترس در خاک سربب
تاثیر مستقیم بر جذب عناصر غذایی توسرط گیرا مریشرود .ظرفیرت
تبادل کاتیونی زغالزیستی پارامتر مهم دیگر است کره ممکرن اسرت
موجب تغییرات در جذب عناصر غذایی شود (.)13
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شکل  –6اثر متقابل رقم و کود بر غلظت آهن فعال بر :باالیی (الف) و بر :پایینی (ب)
Figure 6- Interactive effect of variety and fertilizer on Fe(II) concentration of upper (a) and lower (b) leaves

شکل  -7اثر متقابل رقم و کود بر جذب آهن فعال بر:
(میانگینهای با یروف مشابه روی ستونها در س ا  LSD 5%معنیدار نیست)
Figure 7- Interactive effect of variety and fertilizer on Fe (II) uptake in leaves
) (Means for columns followed by the same letters are not significant at LSD, P=0.05

روابط میان پارامترهای انادایه گیاری شاده :برا توجره بره
معادالت رگرسیونی مندرج در جدول  ،3غلظرت آهرن فعرال بررگ برا
میوان شاخص کلروفیل برگ باالیی (** )r=0/88و وزن خشک سویا
(** )r=0/87همبسررتگی مثبررت معنرریداری نشرران داد .همچنررین
همبستگی مثبت معنیداری بین میوان شاخص کلروفیلمترری و وزن
خشک سویا (** )r=0/90وجود داشت .همبستگی باالی بین شاخص
کلروفیل برگهای باالیی با غلظت آهن فعال به خوبی نشان میدهرد
که کلروفیل متر به عنوان یک رو سریع ،آسران و ارزان قیمرت در
تعیررین وضررعیت تغذیرره آهررن در گیررا مرریتوانررد بکررار گرفترره شررود.
کوسیاوغلو و آچیکگوز ( )17نیو معتقدند که شاخص کلروفیل معیرار

قابل اعتمادی برای سنجش درجه کلروز و آهن فعال در گیاهان است.
همچنین در برگهای سبو ،غلظرت آهرن فعرال بیشرتر از بررگهرای
کلروز میباشد و میوان کلروفیل با آهن فعال برگ در مقایسه با آهن
کررل دارای همبسررتگی بیش رتری اسررت ( 15و  .)17همبسررتگی وزن
خشک گیا با آهن فعال و شاخص کلروفیل برگ بیان میکند کره برا
افوایش مقدار جذب آهن میوان کلروفیل گیا افوایش مییابرد کره برا
افوایش عملکرد ماد خشک همرا است .در م العات انجام شد دیگر
نیو گوار شد است گیاهانی که دچار کمبود آهن میباشند به علرت
عدم تولید کلروفیل کافی عمل فتوسنتو را به طور کامل انجرام نرداد
در نتیجه رشد و عملکرد کاهش مییابد (.)26
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های باالیی و وین اشک سویا: روابط میان غلظت آهن فعال و شااص کلروفیل بر-3 جدول
Table 3- Relationships among Fe (II) concentration and spad no of upper leaves, and soybean dry weight

معادله

ضریب تبیین

Equation
SpU = 0.32 FeaU - 3.95
DWt = 0.10 FeaU - 2.80
DWt = 0.27 SpU - 0.99

(R2)
0.77**
0.75**
0.81**

. یک درصد و عدم تفاوت معنیدار است، بهترتیب بیانگر تفاوت معنیدار در س ا ایتمال پنج درصدns  ** و،*
*, ** and ns i.e. statistical significant at P. values 0.05 and 0.01, and not significant, respectively.
= وزن خشکDWt = شاخص کلروفیل برگهای باالیی؛SpU ) برگهای باالیی؛ІІ( = غلظت آهنFeaU
FeaU= Fe II conc. of upper leaves; SpU= Spad no of upper leaves; DWt= total dry weight

غلظت و جذب آهن فعال و شاخص کلروفیل گیرا افروایش معنرادار و
 از طرف دیگر مصرف مقادیر باالی.کلروز برگی گیا نیو کاهش یافت
زغالزیستی (و سکوسترین آهن) از نظر اقتصرادی شراید مقررون بره
صرفه نباشد و اشباع یا غنی سازی آنها با عناصر غذایی مریتوانرد را
 مصررف، بنرابراین.کار مناسبی برای کاهش مقدار مصررف آن باشرد
 میتواند رهیافت امیدبنشی برای رفع،زغالزیستی اشباع شد با آهن
.کلروز آهن در گیاهان یساس بویژ سویا در خاکهای آهکی باشد
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Introduction: Iron deficiency is one of the most important nutritional disorders in plants, particularly in
calcareous soils and deeply affects the yield and quality of the product. Due to the major role of iron in the
synthesis of chlorophyll, chlorosis occurs in young leaves in deficiency conditions. In such condition, biochar
can help to increase OM, soil fertility level, and iron use efficiency and, to reduce iron chlorosis. The aim of this
study was to investigate the effect of iron- impregnated biochar on the availability of iron and the elimination of
soybean iron chlorosis in a calcareous soil.
Materials and Methods: Calcareous soil with iron deficiency (0-30 cm) was collected from the east of
Golestan province and prepared for cultivation. Two types of biochar were produced from wheat straw and
particleboard through slow pyrolysis (increasing 5 °C/min) at 300 °C for 2 hours under restricted oxygen
conditions in an electric furnace, and then impregnated with iron sulfate solution. FTIR spectra and SEM images
of biochars surfaces were also provided. A pot experiment was conducted as a factorial based on a completely
randomized design with four replications. Factors were biochars (wheat straw biochar (WB) and particleboard
biochars (PB) each one with 2.5% w/w), iron impregnated biochars (Fe impregnated wheat straw biochar 2.5%
w/w (Fe- IWB1) and 5% w/w (Fe-IWB2), 2.5% w/w (Fe-IPB1) and 5% w/w (Fe-IPB2) Fe impregnated
particleboards, Fe- Sequestrene (S) and control without Fe and biochar (C), and two soybean cultivars (Williams
and Saman). The sown pots were maintained near the field capacity for 12 weeks. Then, SPAD numbers,
concentration and uptake of active iron in young and senile leaves and active iron content in soil were
determined after harvest.
Results and Discussion: With increasing application of iron impregnated biochar, active iron content
increased in the soil. SPAD numbers of the upper leaves of both soybean cultivars in Fe impregnated biochars
were significantly higher than those of non-impregnated biochars and control treatments (P ≤ 0.05). Iron
chlorosis symptoms in soybeans decreased following the increased application of Fe impregnated biochars,
consequently, there were no iron chlorosis symptoms in 5% Fe impregnated biochar treatments. Also, the active
iron concentration of the upper leaves and the amount of leaf active iron uptake significantly increased as a result
of Fe impregnated biochars application in both soybean cultivars compared to control and non-impregnated
biochars (P ≤ 0.05). The highest concentration of active iron in upper leaves was observed in 5% w/w Fe
impregnated biochars treatments, but its value for cultivar Williams in Fe impregnated wheat biochar was higher
than that in Fe impregnated particleboard biochar. The results of the SEM images indicated that wheat biochar
had more quantity of and fine pores (also CEC) than that of the particleboard biochar, and the surface areas of
both biochars were rough and dark after impregnation with iron, indicating the adsorption or accumulation of
iron at their surfaces. Also, there was a significant positive correlation between the active iron concentration with
SPAD numbers in the upper leaves (r = 0.88 **) and dry weight of soybean shoots (r = 0.87 **). Cultivars
responses to Fe impregnated biochars showed that iron uptake and active iron concentration in the upper leaves
of Williams variety were significantly less than those of Saman variety at both levels of Fe impregnated biochars
(P ≤ 0.05), which indicates that cultivar Williams is more susceptible to the iron chlorosis. The results of this
experiment and reports from other studies show that the application of impregnated biochars from nutrients
besides increasing SOM, permeability and soil moisture, CEC and soil fertility level, also increases the
acquisition and use efficiency of iron in the plant.
Conclusion: The results of this study showed that due to the strong adsorption of soil iron, non-impregnated
biochar application in the level of 2.5% had no significant effect on the concentration and uptake of active iron
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and spad numbers of the plant. However, using Fe impregnated biochar and increasing their application in
calcareous soils with iron chlorosis resulted in a significant increase of active soil iron content, concentration and
uptake of active iron and SPAD numbers of the plant, and, conversely, a decrease of leaf chlorosis. Therefore,
besides improving the physical, chemical and biological properties of the soil, the application of Fe impregnated
biochar can also be a promising approach to eliminate iron chlorosis in sensitive plants, particularly soybeans in
calcareous soils.
Keywords: Biochar, Chlorosis, Impregnation, Iron, Soybean
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کودهایآلی ومعدنی،مدیریتصحیحوکنترلضل یوض لدیبایدد
صورتپذیردتابدی وسیلهازافزایشغیرمعازغلظتای یونهادر
خا جلوگیریشود.بدی منظوراستفادهازبازدارندههاینیتراتزایی
بهمنظورکاهشآبشویینیتراتتوصیهمیشود .
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DCDم ک استباض ایعادس یتدرگیاهوبروزخسداراتقابدل
توجهیشود( .)41
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بازدارندههاینیتراتزاییاستکدهنسدبتبدهدیگدربازدارنددههدای

نیتراتزاییدرخا درمقادیرخیلیکدمازکداراییخدوبیبرخدوردار
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هاینیتراتزایدی

ازطرفیمدتزمانتاثیرآننسبتبهسایربازدارنده
ازج لهDCDمتفاوتبودهبهطدوریکدهنسدبتزیدادآمونیدومبده
نیتراتدرخا ،بعدازکاربردDMPPبرایصددروزوبدرایDCD
فقطبعداز40روزباقیمیماند( .)12
نکتهقابلتاملدرمدوردکداربرداک دربازدارنددههدایمصدنوضی
نیتراتزاییهزینهزیاد،قابلیتدسترسیکموتداثیراتندامبلوتبدر
رواستفادهآنهادرسدبحوسدییبدا

ریزجاندارانخا میباشد،ازای
محدودیتروبه رومدیباشدد.ازطرفدیخاصدیتبدهتداخیراندداخت 
نیتراتزایی،دربعضیگیاهانم لبراچیاریداهومیددیکوال،1درمندهو
نعناع(ضصارهنعناع)نیزمشاهدهشدهاست( .)52
بهطورکلیازآنعاییکهچرخهنیتروژندرخا تأثیرمه یبر
رشدوض لکدردگیاهداندارد،بندابرای سدعیشددهاسدتکدهطدی
مبالعهایتاثیربازدارندههایطبیعیومصنوضینیتراتزایی،بهه راه

منابیآلیومعدنیکودنیتروژنبرتغییراتنیتدروژنخدا ومیدزان
جذتنیتراتتوسطگیاهکاهو،بررسیشود.ازطرفدیمقددارنیتدرات
یکیازفاکتورهایمهمدرتعیی کیفیتسبزیعاتمدیباشدد،تع دی
نیتراتبیشتردرآوندها،دمبراهاوبراهاصدورتمدیگیدرد،کده
میتواندتأثیرنامبلوبیبرسالمتانسانداشتهباشد(.)19از آنعا که

در آخری بررسی مصرف مواد غذایی ،کداهو بیشدتری  میدزان سدرانه
مصرف را در گروهسبزیعات برگی داشت،میزان نیترات ای سبزی در
حضوروضدمحضوربازدارندههاینیتراتزاییپدسازافدزودناورهو
کودگاویوورمیک پوستمبالعهشد.

مواد و روشها
بهمنظدوربررسدیتداثیردوندوعبازدارنددهطبیعدیومصدنوضی
پیددرازولفسددفات(،)DMPP2


متیددل
نیتددراتزایددیشددامل3و 4
دی
4
دیسیاندیآمید()DCD3وپودردرمنه( )ARTدرحضورمنابیکود

7
6
5
نیتددروژناوره( )Uوکددودگدداوی( )CMوورمددیک پوسددت( )VC
آزمایشیدرقالتطرحپایهکامالتصادفیباآرایشفاکتوریلدرسده
1- Brachiaria homidicola
2- 3,4 dimethyl pyrazol phosphate
3- Dicyandiamide
4- Artemisia
5- Urea
6- Cow Manure
7- Vermicompost

تکرارانعامشد.فاکتورهدایآزمدایششداملچهدارسدبحبازدارندده
نیتراتزایی(بدونبازدارنده DCD، DMPP،وپودردرمنه)ومندابی
مختلفنیتروژن( CM،Uو)VCبودند.خا موردمبالعدهازض د 
0-30سانتیمترییکخا کشاورزی،ازمزرضهدانشکدهکشاورزی
آوریوویژگیهایفیزیکدیوشدی یایی

دانشگاهفردوسیمشهدج ی
خا موردمبالعهطب روشهایمرسومآزمایشدگاهیانددازهگیدری
شد.هدایتالکتریکیو pHبدهترتیدتدرضصدارهوگدلاشدباعبدا
ستفادهازدستگاههایهدایتسدنجالکتریکدی()JENWAY 4310و
pHمتر(،)METROHM 632کرب آلیبدهروشهضدمتدر(،)53
نیتروژنبهروشکعلدال(،)9فسدفرقابدلدسدترسخدا بدهروش
اولس (،)33پتاسدیمقابدلدسدترسبدهروشاسدتاتآمونیدوم(،)10
رطوبتظرفیتزراضیبهروشوزنیاندازهگیریودرجدداول()1-3
گزارششدند.ه چنی ،بافتخا لومرسیبود .
بهمنظوریکسانسازیغلظتنیتروژندره هتی ارهایکدودی،
کودگاویوورمیک پوستدرآزمایشدگاهتعزیدهودرصددنیتدروژن
درصدوورمیک پوست1/88درصد)محاسدبه

آنها(کودگاوی1/38
شد.درصدنیتروژناورهنیزازقبلمشخصشدهبود.باتوجهبهنتایج
تعزیهخا میزانمصرف450کیلوگرمبرهکتدارکدوداورهتوصدیه
شد.باتوجهبهآگاهبودننسبتبهای مسدللهکدهکدوداورهحداوی
%46نیتروژناستوبادردستداشت مقادیرنیتروژنکودگداویو
ورمیک پوست،باانعامتناستساده،میزانمصرف15و11تد بدر
هکتاربهترتیتبرایکودگاویوورمیک پوستتوصیهشد.سدپس

ن ونهخا موردمبالعههواخشکوازالک2میلیمتدریضبدورداده
شددد.سددپسمنددابیکددودنیتددروژنشدداملکددوداوره،کددودگدداویو
ورمیک پوسدتوبازدارنددههداینیتدراتزایدیشدامل1/5(DMPP

کیلوگرمدرهکتار)15(DCD،کیلوگرمدرهکتار)وپودردرمنه(100
کیلوگرمدرهکتار)بهآنا افهوبهطوریکنواختبداخدا مخلدوب
شدومقدار4کیلوگرمخا بههرگلدانمنتقلگردید.پسازاض ال
تی ارهایآزمایش2،نشاکاهو(کهبهمددت3هفتدهدرسدینینشدا
حاویبسترکوکوپیتوپرلیترشددادهشدهبودند)درمرحله2تدا4
برگیدرهرگلدانکاشتهشدند.سدپسگلددانهدادر%70ظرفیدت
زراضیباآتمقبرآبیاریشدند .
سههفتهپسازکاشتبرداشتاولبهمنظوراندازهگیریغلظت
نیتراتدربراکاهوصورتگرفت.نیتراتدرگیاهبداروشدیآزوو
دستگاهاسپکتروفتومتردرطولمدوج540ندانومترانددازهگیدریشدد
(امامی.)1375،قبلازبرداشتدومکلروفیل(بدااسدتفادهازدسدتگاه
)اندازهگیریشد.سپسبرداشتدوم5

اسپد(SPAD Minolta 502
هفتهپسازکاشتصورتگرفت.



جدول  -1برخی خصوصیات شیمیایی خاک
Table 1- Some soil chemical properties

پارامتر

واحد اندازهگیری

مقدار

پارامتر

واحد اندازهگیری

مقدار

Parameter

Unit of measurement

Content

Parameter

Unit of measurement

Content

 pH

-

 7.93

 mg kg-1

25.49

 EC

dS m-1

 2.27

 mg kg-1

465.3

%

 0.78

 mg kg-1

 1057

کرب آلی 
) )Organic carbon


بعدازبرداشتمعدداغلظتنیتراتبدرا،سدبحبدرا(توسدط
دستگاهسبحبراسنجمدل،)DELTA-Tوزنخشکبراوریشه،

ه چنی غلظتنیتروژنگیاه(پیچوه کداران)1982،انددازهگیدری
شدند.ه چنی ازخا هرگلدانن وندهبدرداریشددوپدسازهدوا
خشکشدنوضبورازالکدومیلیمترینیتراتوآمونیومخدا بدا
روشکنیونلسون()1982اندازهگیریشدند .
نتایجحاصلازدادههایآزمایشبدااسدتفادهازندرمافدزارآمداری
JMP 11تعزیهومیانگی دادههابدااسدتفادهازآزمدونتدوکیودر
سبحاحت الیکدرصدمقایسهگردیدند.رسمن ودارهابااسدتفادهاز
نرمافزارExcelانعامشد .


نتایج و بحث
تأثیر تیمارهای آزمایش بر نیترات گیاه
اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت نیترات گیاه

نتایجآزمدایشنشدانمدیدهددکدهدرهدردوبرداشدتکداربرد
بازدارندههاینیتراتزاییDCD،DMPPو،ARTبدررویکداهش
غلظتنیتراتگیاهدرحضورهرسهمنبیکودیتأثیرگذاشتهوباض 
شدندغلظتنیتراتگیاهنسبتبهتی ارشاهدکاهشمعنیدار(0/01
<)pداشتهباشد.بیشتری وک تری غلظتنیتراتگیاهدربرداشدت
اولبهترتیتدرتی ارهایاورهبدونبازدارندهو،CM + DMPPبه
ترتیتباغلظتهای1286/1و618میلیگرمبرکیلدوگدرممشداهده
شد(شکل.)1بیشتری وک تری غلظتنیتراتکاهودربرداشتدوم
بهترتیتدرتی ارهایاورهبدونبازدارندهواوره+درمنهبدهترتیدت
باغلظتهای1319/9و321/6میلیگرمبرکیلوگدرممشداهدهشدد
(شکل.)2کاهشغلظدتنیتدراتدربدراکداهودراثدراسدتفادهاز
بازدارندههداینیتدراتزایدیمویددبازدارنددگیفعالیدتبداکتریهدای
نیتراتزاوم انعتازتبدیلآمونیومبدهنیتدراتبدهواسدبهافدزایش
بازدارندههاینیتراتزاییاست.ه چنی ازضللکاهشغلظتنیترات
گیاهدراثرکاربردبازدارندههاینیتراتزاییمیتواناشارهکردبهاید 
مو وعکهافزودنبازدارندههاینیتراتزاییبدهکدودهداینیتروژندی

قابلدسترس 
فسفر 
) )Available phosphorus
قابلدسترس 
پتاسیم 
) )Available potassium
نیتروژن 
) )Nitrogen

ضالوهبرکاهشتلفاتنیتروژنتوسطآبشویی،منعربهجذتآمونیوم
توسطمحصولمیشودکهای امرباض کاهشمحتدواینیتدراتو
رنگسبزتیرهدربراهامیشود،کهتوسطبرخیمحققدی گدزارش
شدهاست( .)57
یکیازضللدیگرکاهشغلظتنیتراتدرگیاهدرآزمایشحا ر
ای استکهآمونیومدرمحلولخا میتواندجذتخالصنیتراترا
درگونههایگیاهیمتعدد،محدودکند.درای راستانیزنتایجمشداب ه
توسطمحققی گزارششدهاست( .)16
ه چنددی برخددیازپژوهشددگرانتدداثیرمنددابیآلددینیتددروژنو
ت
بازدارندههایطبیعینیتراتزاییرابرشستشووس یتتع ینیتدرا 
بررسیکردهوبهای نتیعهدسدتیافتنددکدهافدزودنپدودربدرا
آزادیراکتاایندیکابهاوره،ک پوستوکودمرغوافدزودنپدودربدرا
النتاکامرابهکوداورهموجتکاهشتع دینیتدراتدرگیداهگردیدد
( .)46
ه چنی نتایجآزمایشنشانمیدهددرهدردوبرداشدت،مقددار
نیتراتدرحضورمنابیآلیکودنیتروژنک تدرازمنبدیمعددنیکدو د
است(شکلهای1و .)2

نیتروژن
یکیازضللتع دیک تدرنیتدراتدرحضدورمنبدیکدودآلدیرا
میتواندرآزادشددنمدداومنیتدروژنازاید کدودتو دیحدادکد ه
میتواندمنعربهآزادسازینیتروژنبهشکلآمونیومشود،کهاحت اال
باض کاهشتع ینیتراتمیشود.ای نتایجبدایافتدههدایبرخدی
محققی درموردگیاهجیوزمدالو(،)2کداهو( )37ودرمدورداسدفناج
()13بهدستآوردهبودندمبابقتداشت،آنهادریافتندکهتی ارهای
ی
کودشی یاییداراینیتراتبیشترینسبتبدهتی دارهدایکدودآلد 
هستند.ضلتدیگرک تربودننیتراتدرمنابیآلینیتروژننسبتبد ه
کوداورهای استکهمعدنیشدنای موادبهآرامیصورتمیگیرد
ودرنتیعهنیتروژنقابلدسترسک تردراختیارگیاهانقرارگرفتد هو
ازای روتع ینیتراتدرگیاهانک ترمیباشد(.)46
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Figure 1- Interaction of fertilizer sources and nitrification inhibitors on concentration of lettuce nitrate in first harvest
ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
:Uاوره :VC،
 U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure
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Figure 2- Interaction of fertilizer sources and nitrification inhibitors on concentration of lettuce nitrate in second harvest
Uاوره :VC،ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
 U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure

مقایسه کارایی بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع
کود نیتروژن در کاهش غلظت نیترات گیاه

درموردبهتری کارکردبازدارندههاینیتراتزایینتدایجآزمدایش

نشانمیدهدکدهدربرداشدتاولکداربردبازدارنددهینیتدراتزایدی
DMPPبرغلظتنیتراتکاهوباضد کداهش18/98،36و13/22
ت
درصدینیتراتگیاهدرحضدوراوره،کدودگداویوورمدیک پوسد 
نسبتبهتی ارهایشاهدآنهاشد(شکل.)1درای راسدتابازدارندده

تأثیر بازدارندههاي مصنوعی و طبیعی نیتراتزایی بر خصوصیات رشدي و جذب نیترات در كاهو

DCDباض کاهش25/39،28/18و20/86درصدیغلظتنیترات
گیاهبهترتیتدرحضوراوره،کودگاویوورمیک پوستنسدبتبده
تی ارهایشاهدآنهاشدند(شکل.)1بازدارنددهنیتدراتزایدیART
باض کاهش30و25درصدیغلظدتنیتدراتگیداهبدهترتیدتدر
حضورمنابیکودنیتروژنیاورهوورمیک پوستنسبتبهتی دارهدای
آنهاشدند(شکل .)1
شاهد 
دربرداشتدومکاربردبازدارندهینیتراتزاییDMPPدرحضور
منابیکوداوره،کودگاویوورمیک پوستبهترتیتموجدتکداهش
32/23،51/67و38/6درصدیغلظتنیتراتنسبتبدهتی دارهدای
بازدارندددهی

آنهدداشدددند(شددکل.)2ه چنددی اسددتفادهاز
شدداهد 
نیتراتزاییDCDغلظتنیتراتدرگیاهرادرحضوراوره،کودگاوی
وورمیک پوستبدهترتیدت24/71،39و30/97درصددنسدبتبده
تی ارهایشاهدآنهداکداهشداد(شدکل.)2دراید راسدتاافدزودن
بازدارندهARTبهمنابیکوداوره،کودگداویوورمدیک پوسدتبده
ترتیتموجتکاهش36/8،75/63و44/53درصدیغلظتنیتدرات
آنهاشدند(شکل .)2
کاهونسبتبهتی ارهایشاهد 
ای نتایجحاکیازای استکهبهطدورکلدیبهتدری ض لکدرد
بازدارندههاینیتراتزاییاستفادهشدهدرکاهشغلظتنیتدراتگیداه
درآزمایشحا ردرحضورمنبیمعدنینیتروژنبهترازمنابیآلیآن
است.یکیازضللای امرمیتواندای باشدکهموادآلدی(تدازه)بده
ضنوانمنبیانرژیبرایتحریکفعالیتمیکروبیض لمیکننددکده
منعربهتخریتبازدارندههامیشوند(.)49یکیدیگرازضللای امر
جذتبازدارندههاینیتراتزاییتوسطموادآلیمیباشددکدهفعالیدت
زیستیآنهاراکاهشمیدهد.اگرمقدارمادهآلیخدا بداالباشدد،
دیسیاندیآمیدسرییترتعزیهمیشود(.)5


تأثیر زمان بر کارکرد بازدارندههای نیتراتزایی

درموردتاثیرزمانبرکارکردبازدارندههاینیتراتزاییدرکاهش
غلظتنیتراتگیاهه انطورکهنتایجشکلهای 1و2نشانمیدهد
تاثیربازدارندههاینیتراتزاییدرکاهشغلظتنیتراتگیاهباگذشت
زمانافزایشیافتهاست.بیشتری افزایشابتدادربازدارنددهARTو
سپسدرDMPPودرآخردربازدارندهDCDمشاهدهشد.بدهطدور
کلیبازدارندههداینیتدراتزایدیازنظدرحاللیدتدرآتبدایکددیگر
متفاوتهستندکهای بهنوبهخودبرتحر ،مدتزمانماندگاریو
آنهاتأثیرمیگذارد( .)47
اثربخشی 
سرضتتحر بازدارندههایایدهآلبایدمشدابهسدرضتتحدر 
آمونیومدرخا باشد(.)47سرضتتحر DCDچندبرابرآمونیدوم
درخا استبنابرای اثربخشیآنتاحدیمحدودمیشود( .)36بدا
ای حالتحر نسبیDMPPتاحدیمشابهآمونیومدرخا اسدت
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( .)36
ت
ازطرفیبازدارندههایآلدیبدهشددتتوسدطمدوادآلدیجدذ 
میشوندکهای مو وعباض کاهشتحر وافزایشپایداریآنها
درخا میشدود(.)21درراسدتایمقایسدهاثدربخشدیدوبازدارندده
DMPPوDCDنیزبرخی محققدی اثدردوبازدارنددهنیتدراتزایدی
(DCDو)DMPPبرض لکردساالنهشبدربررسیکدردهوبدهاید 
ت
نتیعهدستیافتندکههردوبازدارندهباض تاخیردرتشکیلنیتدرا 
درخا شدند؛باای حالDMPP،نیتروژنمعدنیخا راض دتادر
فرمآمونیوم،برایحدود100روزنگهمیدارد،ای درحالیبدودکده
اثرDCDتنهادرخالل40روزاولپسازکاشتمشاهدهشد (.)12
ه چنی گزارششدهکهتاثیربازدارنددهDMPPدرکداهشغلظدت
شمدییابدد(.)55پدس
نیتراتدرسبزیعاتبداگذشدتزمدانافدزای 
میتواننتیعهگرفتنوعبازدارندهنیتراتزاییونوعکدودبدرفرآیند د
نیتراتزاییموثراست.

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت نیترروژن کرد در برر
کاهو

نتایجپژوهشحا رنشاندادکهکاربردهرسهبازدارندهموجدت
افزایشغلظتنیتروژنکلبرادرحضورهرسهمنبیکودیشدند.
بیشتری غلظتنیتروژنکلبرادرتی ارU+ARTبامقددار43/1
گرمبرکیلدوگدرموک تدری مقددارآندرتی دارکدود گداویبددون
بازدارندهنیتراتزاییبامقدار30/4گدرمبدرکیلدوگدرممشداهدهشد د
(شکل .)3
غلظتنیتروژنکلبرادرتی اراورهبدونبازدارندهنیتراتزایی
 33/3گرمبرکیلوگرمبودکهباکداربردبازدارنددههداینیتدراتزایدی
DCD،DMPPوARTای مقداربهترتیتبه38/7،41/6و43/1
گرمبرکیلوگرمافزایشیافت(شکل .)3

غلظتنیتروژنکلبرادرتی ارورمیک پوستبدونبازدارندده
نیتراتزایی30/9گرمبرکیلوگرمبودکهپسازکاربردبازدارندههدای
نیتراتزاییDCD،DMPPوARTای مقداربهترتیدتبده،34/9
36/5،33گرمبرکیلوگرمافزایشیافت(شکل.)3ه چندی غلظدت
نیتروژنکلبرادرتی ارکودگداویبددونبازدارنددهنیتدراتزایدی
30/4گرمدرکیلوگرمبودکهباکداربردبازدارنددههداینیتدراتزایدی
DCD،DMPPوARTای مقداربهترتیتبه32/7،33/4و33/7
گرمدرکیلوگرمافزایشیافت(.شکل.)3بهطورکلیبهتدری تدأثیر
بازدارندههاینیتراتزاییدرافزایشغلظتنیتروژنکلبراابتدادر
حضورمنبیکوداورهوپسازآندرحضورورمیک پوسدتودرآخدر

درحضورکودگاویمشاهدهشد.
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Figure 3- Interaction of nitrogen fertilizer and nitrification inhibitors on lettuce nitrogen concentration
Uاوره :VC،ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure



ازج لهدالیدلجدذتبهتدرنیتدروژندرحضدوربازدارنددههدای
نیتراتزاییمیتواناشارهکردبهتوسعهپراکندهترسیستمریشهایدر
حضوربازدارندههاینیتراتزایی،جدذتنیتدروژنبده شدکلآمونیدوم
،زمانی کهبازدارندههاینیتراتزاییضر همیشوند،بیشترازنیتدرات
استوکاهشتلفاتنیتروژنبهشکلآبشوییاشارهکرد(.)30
ه چنی ازج لهدالیلدیگرکهمنعربهافزایشجدتنیتروژن
درگیاهدراثرکاربردبازدارندههاینیتراتزاییمیشود،مدیتدوانبده
جذتتدریعیآمونیومدرمقایسهبانیترات(،)11افزایشنگدهداشدت
آمونیومدرخا هایتی ارشدهبابازدارندههاینیتراتزایی()44واثر
همافزایی(سینرژیسم)بی آمونیومونیترات()31وافدزایشسدرضت
جذتنیتروژن()14اشارهکرد .
درراستاینتایجبهدستآمدهازتحقی حا ر،برخیمحققدی 
اثربازدارندههاینیتراتزایی (DCDو)DMPPبرجذتنیتدروژنرا
موردبررسیقراردادهومشاهدهکردندمحتوایبیشترنیتروژنمعدنی
خا درتی ارهایحداویDMPPوDCDبدرایرشددوجدذتN
محصوالتمفیدبودوجذتنیتروژنتوسطگیاهافزایشیافدت(.)28
تاثیردوبازدارندهنیتدراتزایدیDCDوDMPPبدرجدذتنیتدروژن
توسطشبدربررسیوگزارششدهکههدردوبازدارنددهنیتدراتزایدی
موجتافزایشجذتنیتدروژنشددندامداتداثیرDMPPدرافدزایش
جذتنیتروژنبیشترازDCDبودهاست( .)12
ه چنی کایرانوپاترا()2002bبهمنظوربررسیض لکردنسبی
روغ هداینعنداعودرمندهوروغد دیمنتدول()DMOبدهضندوان
بازدارندههایطبیعینیتراتزاییدرتنظدیمنیتدروژنمعددنیخدا و
ض لکردوتع ینیتروژندرنعناعژاپنیآزمایشمزرضهایدوسالهای
توسطمحققی انعامومشاهدهشدکدهمدوادپوشدشدهنددهمقددار

نیتروژنگیاهرادرهردونرخکاربردنیتدروژننسدبتبدهاورهبددون
پوششافزایشدادند( .)23
ه چنی ازضللدیگرافزایشغلظتنیتروژندربراهامیتواند
تغییردرنسبتنیتروژنآمونیومیبدهنیتراتدیخدا ،دراثدرکداربرد
بازدارندههاینیتراتزایی،باشدکهدرادامهدرای موردبح خواهدد
شد.

تیمارهای آزمایشی برر غلظرت نیترروژن نیتراتری و

تأثیر
آمونیومی در خاک بعد از برداشت کاهو

باتوجهبهتعزیهواریانسمع دوعمربعداتنیتدروژننیتراتدیو
آمونیومیدرخا بعدازبرداشتکاهوتحت تأثیرتی ارهایآزمایشی
روندتغییراتنیتروژننیتراتیوآمونیومیدرتی ارهایآزمایشتقریبا
معکوسبود.کهای نتایجقابلانتظاراسدت.یکدیازاهددافاصدلی
کاربردبازدارندههاینیتراتزاییدرخا هانیزایعاده دی تغییدرات
استکهنیتدروژنآمونیدومیبدرایگیاهدانقابدلدسدترسگدرددو
آبشویینیتراتکاهشیابد .
نتایجآزمایشنشانمیدهدکهغلظتنیتراتوآمونیومدرتی دار
کوداورهبیشترازدومنبیکودیدیگراست(شکلهای4و.)5یکدی

ازضللای امرمیتواندمعدنیشدنسرییآنباشد .
ه انطورکهمالحظهمیشودکاربردبازدارندههاینیتراتزاییبر
رویهرسهمنبینیتروژنتأثیرگذاشتهوباتوقففعالیتباکتریهای
نیتروزموناستبدیلآمونیومبدهنیتدراتومتعاقبداغلظدتنیتدراتدر
خا رابهطدورمعندیداری()p <0.01کداهشدادهاندد.بیشدتری و
ک تری نیتروژننیتراتیبهترتیتدرتی دارهدایUبددونبازدارندده
نیتراتزاییبامقدار3/19و CM+ARTبدامقددار2میلدیگدرمبدر

تأثیر بازدارندههاي مصنوعی و طبیعی نیتراتزایی بر خصوصیات رشدي و جذب نیترات در كاهو

کیلدوگرممشداهدهشدد(شددکل.)4ه چندی کداربردبازدارنددههددای
نیتراتزاییموجتشدندکهآمونیومدرخا برایمددتبیشدتردوام
داشتهباشد.بیشدتری وک تدری نیتدروژنآمونیدومیبدهترتیدتدر
بدونبازدارندهنیتراتزایدی

تی ارهایU+ARTبامقدار1/52وVC
بامقدار0/98میلیگرمدرکیلوگرممشاهدهشد(شکل .)5
بهطورکلینتایجای بخشازآزمایشنشانمیدهدهنگامیکه


کودهابابازدارندههاینیتراتزاییتی دارشددهبودنددسدرضتفرآیندد
نیتراتزاییکاهشیافتهونیتروژننیتراتیخا بهآرامیدردسترس
قرارمیگیردونیتروژنبیشتربهفرمنیتروژنآمونیدومیدردسدترس
گیاهاست.درای راستاگزارششدهاستکهکاربردDMPPبهطور
معنیداریباض افزایشنیتروژنآمونیومیوکاهشنیتروژننیتراتی
خا میشود( .)56
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شکل -4
Figure 4- The interaction of fertilizer and nitrification inhibitors on nitrate nitrogen in soil
ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
: Uاوره :VC،
 U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure
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Figure 5- Interaction of fertilizer and nitrification inhibitors on soil ammonium nitrogen concentration
ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
: Uاوره :VC،
 U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure
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ه چنی چندت ازمحققی اثربازدارندههاینیتراتزایدیDCD
و4،2،1تریازولرابررویاشکالنیتروژنموجوددرخا زیرکاشت
ذرتبررسیودریافتندکهاستفادهازبازدارندههاینیتراتزاییباضد 
کاهش32-7درصدینیتروژننیتراتیوافدزایشمحتدواینیتدروژن
آمونیومیخا بهمیزان10تا59درصددشددند(.)35دراید راببده
گزارششدهاستکهای کاهشسرضتفرآیندنیتدراتزایدیدراثدر
کاربردDCDمربوببهمهاربخشیازفعالیتباکتریهایشدورهسداز
توسطای بازدارندهنیتراتزاییاست( .)45
ه چنی موادگیاهیداروییومعبدربدهضندوانبازدارنددههدای
نیتراتزاییبرایافزایشض لکردوجدذتنیتدروژن درنعنداعژاپندی
توسطمحققی بررسیوگزارششدکهموادپوششدهندهطبیعیبده
طورقابلتوجهیض لکردواسانسرادرکودنیتدروژندرمقایسدهبدا
اورهبهتنهاییافزایشدادندوه انندDCDدربازدارنددگیتشدکیل
نیتراتدرخا موثربودند .ای محققی ه چنی اظهارداشدتندکده
درمنهشاملآرت یسینی ونعناعشاملترکیباتفنولیوکداروونکده
دارایخواص دمیکروبیست ،میباشند کهم کد اسدتدرمهدار
فعالیتشورهسازهاموثرباشند(.)24


پاسخگیاهبهکودهاوآبیاریاست(.)8بنابرای سبحبرابهشددت
ل
رشدوتولیدراتحتتاثیرقرارمدیدهدد.درمحصدوالتبرگدیم د 
چای،تنباکووسبزی هایبرگی،کهبرامهمتری فرآرودهاقتصادی
ل
است،سبحبرایکشاخصمستقیموخدوتازض لکدردمحصدو 
است( .)38
نتایجبرهمکنشمنابیکودیوبازدارندههاینیتدراتزایدینشدان
دادکددهکدداربردهددردوبازدارنددده DMPPو ARTموجددتافددزایش
معنیدار()p <0/01سبحبراوکداربرد DCDموجدتکداهشآن
شد.بیشدتری سدبحبدرادرتی دار U+ ARTبدامقددار2010/4
سانتیمترمربیوک تری مقددارآندرتی دار CM+DCDبدامقددار
704/9سانتیمترمربیمشاهدهشد(شکل .)6
درتی ارکوداورهبدونبازدارندهنیتراتزایی(شاهد)سدبحبدرا
 1356/1سانتیمترمربیبودکهباکاربردبازدارندههداینیتدراتزایدی
ی-
DMPPوARTای مقداربهترتیتبه1642/7و2010/4سدانت 
مترمربیافزایشوباکاربردبازدارندهنیتدراتزایدیDCDبده963/3
سددانتیمتددرمربددیکدداهشیافددت.ه چنددی سددبحبددرادرتی ددار
ورمیک پوستبدونبازدارندهنیتراتزایی(شاهد)1181/6سانتیمتدر
مربیبودکهای مقدارباکاربردبازدارندههاینیتراتزایدیDMPPو
ARTبهترتیتبه1383/7و1484/7سانتیمترمربیافدزایشوبدا
کاربردبازدارندهنیتراتزایی DCDبه 869/1سانتیمترمربیکداهش
یافت .

تیمارهای آزمایشی بر مقدار سطح بر گیاه

تأثیر

سبحبرایکمتغیرکلیدیبرایمبالعاتفیزیولوژیکیشدامل
رشدگیاه،جذتنور،کاراییفتوسدنتزی،تبخیدروتعدر وه چندی 


2500

Control

a

DMPP

d
g
h

f
j
i

k

1000

)Leaf area (cm2

ART

e
1500

سبحبرا(سانتیمترمربی)

b

c

DCD

2000

l
500

0
CM

VC

U

شکل  -6اثر متقابل منابع كود نیتروژن و بازدارندههای نیتراتزایی بر سطح برگ گیاه
Figure 6- Interaction of nitrogen fertilizer sources and nitrification inhibitors on leaf area
ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
: Uاوره :VC،
 U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure
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سبحبرادرتی ارکودگاویبدونبازدارندهنیتراتزایی(شاهد)
950/5سانتیمترمربیودرحضوربازدارندههاینیتراتزایی،DMPP
DCDوARTدرای تی ارکدودیبدهترتیدت704/9،1087/04و
1112/3سانتیمترمربیبود .
نتایجآزمایشحا رنشاندادکهکاربردبازدارندههایDMPPو
  ARTموجتافدزایشسدبحبدرادرحضدورمندابیمختلدفکدود
نیتروژنشدند.یکیازضللای امرای استکهاساسدانیتدروژنبده
توسطگیاهانبهدوفرمنیتراتوآمونیدومجدذتمدیشدود.گیاهدان
نیتراترابرخالفشیتغلظتجذتکردهوبنابرای جدذتنیتدرات
محتاجانرژیاستوبایستیجذتفعالصورتگیدرد(.)42آمونیدوم
فرماحیاشدهنیتروژناستکهجذتآنغیدرفعدالبدودهونیدازبده
انرژیندارد(.)48ازطرفیمصرفانرژیدرآسی یالسیونآمونیومدر
مقایسهبانیتراتک تراست.بنابرای ه انبورکدهمحققدی گدزارش
کردندجذتوساختیونهایآمونیومدرمقایسهبانیترات،بهدلیدل
مصرفانرژیک ترتوسطگیاه،سرییتراست.ای ذخیرهانرژی،کده
تا%17کلذخایرکربوهیدراتگیاهگزارششده،منعدربدهافدزایش
میزانمادهخشکتولیددیوبدهدنبدالآنض لکدردبدرایگیاهدانی
میشودکهبخشیازنیتروژنمصرفیآنهابهشدکلآمونیدومبدوده

است.بنابرای اگربخشیازنیتروژنگیاهبهفدرمآمونیدومبدهسدبح
ریشهضر هشود،ض لکردمحصولوسبحبراافدزایشمدییابدد
( .)7
ازطرفیبازدارندههاینیتراتزاییمیتوانندداکسدایشمیکروبدی
 NH4+بهNO2-را بهتاخیربیندازندوبندابرای مدیتواننددNH4+را
ت بیتکنندومیزاناکسیداسیون NO2-تا NO3-وNO3-درخا را
کاهشدهند(.)57ه چنی گدزارششددهاسدتکدهدراثدرکداربرد
بازدارندههاینیتراتزاییDMPPوDCDفرماولیهنیتروژنمعددنی
خا (نیترات)بهآمونیومتغییرکهبرایرشدوجذتنیتروژنتوسدط
محصوالتمفیداست( .)28
ازطرفیضنوانشدهاستکهباباالرفت مصرفکدودنیتدروژن
میزانکلروفیلافزایشوفتوسنتزبهبودمییابد(.)50ای امدرمنعدر
بهافزایشتقسیمسلولیواندازهسلولهامیشودودرنهایتشاخص
سبحبرانیزبیشترمیشود .
ه سوبانتایجمشاهدهشدهدرآزمایشحا ربرخیازمحققدی 
تأثیرکاربردبازدارندههاینیتراتزاییبرافدزایشسدبحبدرارانیدز
مشاهدهکردند( 39و.)40ه ی طورگزارششدهاسدتکدهکداربرد
بازدارندهنیتراتزایینیتراپیری منعربهافزایشدرارتفاعگیاه،تعدداد
برا،سبحبرا،وزنتازه،وزنخشکومقدارآت،بهدلیلمحدیط
تغذیهمبلوتوجذتبیشترمیشدوند(.)3ه چندی نتدایجمشدابهی
توسطمحققی نیزثبتشدهاست(32و .)43
ازطرفددینتددایجآزمددایشکدداهشسددبحبددرادرتی ددارهددای
دریافتکنندهDCDرانشانداد.ای کداهشسدبحبدرابدهضلدت


سوختگیحاشیهبراها(کهدراوخردورهرشدگیاهمشاهدهشد)بود.
ضلتای امرم ک استبهاثرسد یتDCDبرگدردد.نشدانههدای
ناگهانیکهاغلتدرگیاهانبهضلتاثرس یتکاربردبازدارنددههدای
نیتراتزاییمختلفمشاهدهشدهضبارتندازتوقفرشدوبهدنبدالآن
کاهشض لکردمادهخشک،تغییرشدکلمورفولدوژیریشدهوسداقه
ه راهباضالئمخاصبرایسیستمهایبرداشتتحتشرایطمختلف،
پیچخوردگیبرامربوببهکلروزبرا،سوخت برادرنتیعهنکروز

برا،پیچشساقهه راهباسیستمریشدهایمحددود وغیدرهاسدت
(.)18درای راستابرخیازگزارشهاحاکیازآناستکدهبرخدیاز
بازدارندههای نیتراتزاییازج له،DCDم ک استاثراتس یبدر
برخیازگیاهانداشتهباشد(.)41ه چنی گدزارششددهاسدتکده
DCDباض ایعادنکروزدرشبدرسفیدمیشود(.)29
تأثیر منابع نیتروژن و بازدارندههای نیتراتزایی بر وزن
خشک بر

درموردبرهمکنشمنابیکودیوبازدارندههاینیتراتزایینتایج
آزمایشنشاندادکهبازدارندههای DMPPو ARTباضد افدزایش
وزنخشکبرانسبتبهتی ارشاهدآنهادرحضورهرسدهمنبدی
کودیشدندواستفادهازبازدارنده DCDوزنخشکبرارانسدبت
بهتی ارشاهدکاهشدادوبیشتری وک تری وزنخشکبدرابده
ترتیتدرتی ارهای U+ ARTو CM+DCDمشداهدهشدد(شدکل
 .)7
ه انطورکهنتایجنشاندادوزنخشکبرادرتی اراورهبدون
بازدارندددهنیتددراتزایددی8/45گددرمبددودکددهکدداربردبازدارندددههددای
نیتراتزاییDMPPوARTموجتافزایشای مقدداربده10/79و

11/68گرمبهترتیتدرتی ارهدایDMPPوARTشددند.امدابدا
کاربردبازدارندهDCDوزنخشکبرابه7/51گرمکاهشیافدت.
وزنخشکبرادرتی ارورمیک پوست(بدونبازدارندهنیتراتزایی)
6/59گرمبودکهبعدازکاربردبازدارندههاینیتدراتزایدیDMPPو
ARTوزنخشکبرابه7/56و8/04گرمنسبتبهتی دارشداهد
افزایشیافت،اماDCDتأثیرمنفیبدروزنخشدکبدراداشدتو
موجتکاهشچهاردرصددیآننسدبتبدهتی دارشداهدشدد.وزن
خشکبرادرتی ارکودگاوی(بدونبازدارنددهنیتدراتزایدی)6/22
گرمبودکهکاربردبازدارندههاینیتدراتزایدی DMPPوARTوزن
خشکبرارابهترتیتبه6/88و7/99گرمنسبتبهتی دارشداهد
افزایشدادند.افدزایشوزنخشدکبدرادراثدرکداربردDMPPو
 ARTبهای ضلتاستکهای دوبازدارندهموجدتافدزایشجدذت
نیتروژنتوسطگیاهشدهبودند DCD.نیزباض کاهشوزنخشدک
برانسبتبهتی ارشاهدگردید.کداهشوزنخشدکدراثدرکدابرد
 DCDبهضلتظهدورضالئدمسد یتدراثدرکداربرداید بازدارندده
نیتراتزاییکهدرادامهدرای موردبیشترتو یحدادهخواهدشد .
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Figure 7- Interaction of nitrogen fertilizer sources and nitrification inhibitors on leaf dry weight in pot
ورمیک پوست :CM،کودگاوی 
: Uاوره :VC،
 U: Urea, VC: Vermicompost, CM: Cow Manure


تو یحاحت الیبرایبازدهباالترمحصوالتازکدودهدایحداوی
بازدارندههاکاهشتلفاتناشدیازآبشدوییوتبخیدر،تغذیدهگیداهاز
آمونیوموه چنی بهبودتامی نیتروژنمیباشد.هنگامیکهگیاهدان
بابازدارندههاینیتراتزاییتی ارمیشوندنیتروژنآمونیومیبهمیزان
بیشتروبراییکدورهطوالنیترزمانیبدهمحصدولمدیرسددودر
نتیعهمقدارقابلتوجهیازنیتروژنآمونیومیبهجاینیتروژننیتراتی
توسطگیاهانجذتمیشود( .)36مزایداییبدرایت ایدلبدهتغذیده
آمونیومبرش ردهشدهاسدتازج لدهگگیاهدانم کد اسدتاندرژی
ک تریرابرایجذتآمونیومنسبتبهنیترات،بدهخصدوصدرندرخ
باالضر هآمونیوم ،صرف کنند،آمونیوممیتواندبهطورمستقیمبرای
سوختوسازپروتلی هااستفادهشود .ه چنی آمونیومتأثیرم بتیبر
سنتزپلیآمینها،سیتوکینی هاوجیببرلی هاداردکهپلدیآمدی هدابده
ضنوانپیامثانویهبرایالقاءگلض لمیکنند .پنعهزاییورشدپنعه
درغالتوتعدادبیشترمیوهدرمحصوالتکهدراثرتغذیدهآمونیدوم
کهمنعربهافزایشمتابولیسمسیتوکینی میشود،دیددهشددهاسدت
(.)36آنهاه چنی بیانکردندزمانیکهذرتوگندمباآمونیدومبده
جاینیتراتتغذیهشدهبودندمقدارسیتوکینی درای دوگیاهبداالتر
بود.ضالوهبرای غلظدتبیشدترجیبدرلی درشدیرهآونددچدوبیدر
گیاهانیکهباآمونیومویاآمونیوم/نیتراتبهجاینیتراتبدهتنهدایی
رشدکردهبودندنیزمشاهدهشد(.)4مقادیربیشترای دوفیتوهورمون
کهمانیازپیریودرنتیعهتعزیهکلروفیل میشود میتوانددضلدت
ای کهچراگیاهانیکهباDMPPبارورمیشوند،دارایظداهربهتدر
(رنگسبزتیره)نسبتبهگیاهانیکهبدونDMPPرشدمدیکنندد

هستند،راتو یحدهد(.)36ضالوهبرای ،تغذیهازآمونیدومناشدیاز
کاربردبازدارندههای نیتراتزاییم ک استpHخا رادرریزوسفر
کاهشدهد که ای pHپایی بایددردسدترسبدودنسدایرضناصدر
غذایی،بهخصوصضناصرکممصرفرابرایجذتگیاهبهبودبخشد
(.)36ه چنی گزارششدهکهتغذیهبداآمونیدومدردسدترسبدودن
بعضیازضناصرغذایی،بهخصوصآه راک دیبهبدودمدیبخشدد
(.)30اگرچهدرتحقی حا رآه اندازهگیرینشدهبود،امامیتواندد
بهرشدوتوسعهمحصوالتک ککند .
 DMPPنددهتنهدداض لکددردمحصددولرادرجددو،ذرتوگندددم
افددزایشمددیدهددد(27و)36بلکددهدرهددویجوکدداهومیددزانتولیددد
محصول درتی ارهایDMPPبهطورمعنیداریبیشترازتی ارهدای
بدونDMPPبود .
درراستایمقایسهاثربخشیDMPPوDCDبرض لکرد،برخی
محققی درآزمایشاتخودبهای نتیعهدستیافتندکه،DMPPدر
مقادیربسیارکوچکتر،دارایاثرمهاریقویتدرینسدبتبدهDCD
است واثراتآنبرکاراییکودنیتروژنوافزایشض لکردحاصدلاز
آنمل وسترازDCDاست(.)15درضی حدالیکدهاثدراتDCDو
DMPPبرض لکردمحصولم ک استمشدابهاسدتلدیک مقددار
مربوطهازمادهفعالموردنیازدرهدرهکتداربدرایم انعدتکارآمد د
نیتراتزاییبهطورقابلتوجهیمتفاوتاست.ظداهرامیدزانمصدرف
تقریبیDCDتقریبا16برابربیشترازDMPPدرواحدنیتروژناست
( .)36ای بهو وحنشاندهندده کداراییبداالترDMPPبدهضندوان
بازدارندهنیتراتزاییدرمقایسهباDCDاست( .)57
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درراستایافزایشض لکرددرتی ارهایدریافتکننددهبازدارندده
طبیعدددینیتدددراتزایدددیبرخدددیازمحققدددی نعنددداعودرمنددده 
(رابهضنوانبازدارندهطبیعینیتراتزایی)وDCDرابهه دراهکدود
اورهبهکاربردهومشاهدهکردندکهای موادپوششدهندهطبیعیبه
طورقابلتوجهیض لکردواسانسرادرمقایسدهبدااورهبدهتنهدایی
افزایشدادندوه انندDCDدربازدارندگیتشکیلنیتراتدرخدا 
اثرگذاربودند و درمقایسهبااورهبدونپوشش،ض لکدردگیاهدان-6
٪81افزایشیافت.ایشانه چنی بیانکردندکهدرمنهآرت یسدینی 
ونعناع ترکیباتفنولیوکاروونکهدارایخواص دمیکروبدیاندد،
کهم ک استدرمهارفعالیتشورهسازهامؤثرباشند( .)25
ه چنی نتایجآزمایشحا رنشانمدیدهددکدهکداربردDCD
موجتس یتدرگیاهانوکاهشض لکردشدهاست.دره ی راستا
اثراتس یبازدارندههاینیتراتزاییDCDوDMPPتوسطبرخدی
ازمحققی بررویشبدرموردارزیابیقرارگرفت،آنهابهاید نتیعده
دستیافتندکه،DCDباض تولیداثراتس یوکاهشض لکدرددر
شبدرشد.ه چنی آنهاضنوانکردندکهضدمتعدادلضناصدرغدذایی،
کهمنعربهفرایندپیریمیشود،بهصورتکلدروزونکدروزدرمدرز
براهامشاهدهمیشود( .)29ه چنی ضوارضسد یتدرکداهوبدا
اض الDCDنیزتوسطبرخیدیگرازپژوهشگراننیزگدزارششدده
است(.)57
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نتیجهگیری
بهطورکلیدرپژوهشحا راستفادهازبازدارندههاینیتراتزایی
موجتکاهشغلظتنیتراتدربراکاهووافزایشغلظتنیتدروژن
براشدند.ه چنی غلظتنیتراتوآمونیومدرخا پسازبرداشت
کاهو،باکاربردبازدارندههاینیتراتزاییمذکوربدهترتیدتکداهشو
افزایشیافت.کاربردبازدارندههاینیتراتزاییبرخصوصیاترشددی
گیاهنیزتاثیرداشتندوکداربرددوبازدارنددهDMPPوARTموجدت
افزایشسبحبراووزنخشکگیاهوکاربردبازدارندده،DCDبده
ضلتبروزضالئمس یت،موجتکاهشای دوپارامترشدد.ه چندی 
نتایجپژوهشحا رنشداندادکدهبدهطدورکلدیبازدارنددهطبیعدی
نیتراتزاییARTنسبتبهدوبازدارندهشی یایینیتدراتزایدیدیگدر
کدارکردبهتددریداشدت،وبددی دوبازدارنددهشددی یایینیتدراتزایددی
DMPPنسبتبهDCDاثربهتریبدرپدارامترهدایمدوردآزمدایش
داشددت.درآخددرنتددایجآزمددایشنشدداندادکددهاسددتفادهازبازدارنددده
نیتراتزاییDCDموجتایعاداثدراتسد یوبدهدنبدالآنایعداد
ظاهرنامبلوتدرگیاهانمیشود،کهای مو وعموجتکاهشبازار

پسندیمحصولمیشود.
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Introduction: Nitrification inhibitors are compounds that slow biological oxidation of ammonium to nitrite
by reducing the activity of Nitrosomonas bacteria, without affecting the subsequent oxidation of nitrite to nitrate,
either by inhibiting or interfering with the metabolism of nitrifying bacteria. The first step of nitrification is
inhibited (i.e., the activity of Nitrosomonas bacteria) by the nitrification inhibitors, while the second step for
oxidation of nitrite (NO2-) to nitrate (NO3-) is normally not influenced. In recent years, numerous compounds
have been identified and used as nitrification inhibitors, particularly in agricultural soils. They are chemical
compounds that slow the nitrification of ammonia, ammonium-containing, or urea-containing fertilizers, which
are applied to soil as fertilizers, such as thiourea, carbon Sulfide, thioethers, ethylene, 3-amino-1,2,4-triazole,
dicyandiamide (DCD), 2-amino-4-chloro-6-methyl pyrimidine, ammonium thiosulphate and 3,4dimethylpyrazole phosphate (DMPP). These inhibitors reduce the losses of nitrogen in soil. Some nitrification
inhibitors are very effective in the efficiency of the nitrogen fertilizers. Recently, a lot of attention has been paid
to nitrification inhibitors from an environmental point of view. Some nitrification inhibitors are very expensive
and not economically suitable for land application. Nonetheless, many farmers and researchers apply these
compounds for many purposes in some specific places. On the other hand, there are many inexpensive natural
nitrification inhibitors such as Artemisia powder, Karanj (Pongamia glabra), neem (Azadrachta indica) and tea
(Camellia sinensis) waste which can compete with the artificial nitrification inhibitors such as 3, 4dimethylpyrazole phosphate (DMPP), dicyandiamide (DCD) which are very common nitrification inhibitors.
Applying 1.5 kg ha-1 of DMPP is sufficient to achieve optimal nitrification inhibition. 4-dimethylpyrazole
phosphate (DMPP) can significantly shrink nitrate (NO3) leaching. 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) may
also decrease N2O emission and the use of DMPP-containing fertilizers can improve yield. The aim of this study
was to compare the effect of 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP), Dicyandiamide (DCD) and powder
Artemisia (ART) at the presence of Urea, cow manure and Vermicompost.
Material and Methods: Effects of three nitrification inhibitors, (3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP),
Dicyandiamide (DCD) and powder Artemisia (ART)) at the presence of three nitrogen sources (Urea, cow
manure and Vermicompost) were investigated in a calcareous soil under lettuce cultivation in a greenhouse
condition. The changes in the soil mineral nitrogen (nitrate and ammonium), plant nitrogen, nitrate
accumulation in leaves and some of growth characteristics such as lettuce chlorophyll content, leaf area index,
leaf dry weight and root dry weight were determined. The experiment was carried out in a completely
randomized factorial design with three replications. Soil ammonium and nitrate concentration were measured
during the experiment. The growth characteristics of lettuce were also measured at the end of experiment.
Nitrogen and nitrate contents were also determined in lettuce leaves.
Results and Discussion: The results of the experiment showed that soil nitrate decreased at the presence of
three nitrification inhibitors but the soil nitrogen ammonium increased significantly. Application of nitrification
inhibitors also reduced the concentration of nitrate in the lettuce leaves during two harvesting times. Moreover,
the nitrogen concentration in the plant increased at the presence of nitrification inhibitors. The application of
nitrification inhibitors influenced the plant growth characteristics and changed the lettuce growth characteristics.
Chlorophyll content increased significantly in lettuce leaves. Leaf area index, leaf and root dry weight of lettuce
increased notably when 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) and powder Artemisia (ART) nitrification
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inhibitors were applied to the soil samples. These growth characteristics, however, reduced significantly when
dicyandiamide nitrification inhibitors was applied to the soil samples. In addition, the symptoms of toxicity were
observed in lettuce plant when dicyandiamide nitrification inhibitors were applied to the soil samples. In general,
the highest efficiency of nitrification inhibitors was recorded at the presence of urea fertilizer source and the
greatest efficiency was observed initially for powder Artemisia (ART) and then for 3, 4-dimethylpyrazole
phosphate (DMPP) and dicyandiamide, respectively, when urea fertilizer was applied to the soil samples. There
was a positive correlation between soil nitrogen content and plant nitrate in the first and second harvest. The
correlation between soil ammonium and plant nitrate (in the first and second harvest) and soil nitrate was
negative.
Keywords: Nitrification inhibitors, Lettuce, Urea, Cow manure, Vermicompost
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مقاله علمی-پژوهشی

تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخصهاي کارآيی فسفر در ارقام زمستانه کلزا در منطقه کرمانشاه
جالل قادري -*1فريدون نورقلی پور

2

تاریخ دریافت1398/07/08 :
تاریخ پذیرش1399/01/06 :

چکيده
زیستمحیطی

بهصورت کارآمدیبتوانند فسفرخاکرا جذب و مصرف کنند ،میتواند باعث کاهش هزینه مالی و
شناسایی رقمهایی از گیاهان که 
بهصورتفاکتوریل در قالب طرح
کاربرد کودهای فسفره گردد.لذابهمنظور مقایسهارقامزمستانهکلزاازنظرجذب،مصرفوکارآیی فسفر ،این آزمایش 
بلوکهای کامل تصادفی با دوعاملالف)فسفر)(Pدر پنج سطح صفر240،160،80،و300کیلوگرم سوپرفسفات تریپل بر هکتاار و ب) ارقاامکلازا
شاملاکاپی،اپراوزرفام،در سه تکرار ودرمزرعهایستگاهتحقیقاتیماهیدشت کرمانشاهطیدوسالزراعیاجرا گردید.نتاایجنشاان داد کاه اثارات
برهمکنشمقدار فسفر و ارقامکلزا برغلظتفسفربرگ،عملکرد دانه،کاه،غلظتو جذب فسفر دانهوشاخصهایکارآیی براساسوزندانهوجاذب
یلیگرمفسفربرکیلوگرمخاک)درمیانگیندوسال،بیشترین عملکرد دانه وکاهباه
فسفردانه،معنیدار بود.باتوجهبهمقدارفسفراولیهخاک(7/2م 
بهدستآمد.درشرایطکمباودفسافر،
ترتیب3203و4613کیلوگرم بر هکتار از مصرف  300کیلوگرم کودسوپرفسفاتتریپلبر هکتاروبارقماکاپی 
تفاوتمعنیداربینارقامازلحاظعملکرددانه،مشاهدهنشد.تفاوت معنیداری بین سه رقم ازنظر شاخصهای کارآییفسفر،مشاهدهشد.رقماپراکارادر
جذب()0/84ورقمزرفامکارادراستفادهازفسفر( 152کیلوگرمدانهدرهرکیلوگرمکود)،ولیرقماپرافسفرکارابود.باتوجهبهروابطهمبساتگیباا
شاخصتنشکمبودفسفربهنظرمیرسد،فسفرکارآییارقام،وابستهبهکارآییدرجذبفسفرباشد(**)R2=0/477تاکاارآییدرمصارففسافر(ns
.)R2=0/076کارآییجذبمیتواندبه عنوانشاخصکلیدیبرایتفکیکارقامفسفرکارایکلزادرشرایطمزرعهاستفادهگاردد.کااربردارقااماپاراو
اکاپیبا80کیلوگرمکوددرشرایطمشابهاینآزمایش،قابلتوصیهخواهدبود.
واژههاي کليدي:استفادهازفسفر،جذب،غلظتفسفر،کارایی،کلزا
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طبیعیکرمانشاه،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،کرمانشاه،ایران 
(*-نویسندهمسؤل)Email: ghaderij@yahoo.com:
 -2استادیار  مؤسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی،کرج،ایران 
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.82911

تغذیهگیاهوازجملهعناصرمهمدرتولیدمحصولبهشمارمیرودکه
غلظتآندرگیاهکلزادرمراحلشروعساقهدهیتاقبالازگلادهی
بین0/35تا0/7درصدمتغیراست(.)22مقدار نیااز کلازا باه فسافر
بیشتر از گندم است(.)26کمبود فسفر باعث محدودشدن رشد انادام
هوایی و ریشهشده و مقدار مناسب آن باعث بلوغ زودتر گیاهمیشاود
(.)21مقاادارفساافرقاباالدسااترسدر5/2میلیااونهکتااارازارا اای
میلیگرمبار
قابلکشتایران (70/2درصدازارا یآبی)کمتراز 15

گزارششدهاست(.)29مطالعات نشاان داده اسات کاه باه

کیلوگرم،
دلیل پیچیدگی خواص شیمیاییفسفر در خاکهای آهکی ،کمتار از
20درصد کود فسفرهمصرفی توسط گیاه برداشت میشود و بقیه آن
در خاک تثبیت ویا تغییر شکل یافته و باهشاکل غیارقابالجاذب
درمیآید (.)30ثاباتشادهاساتکاهجاذباختصاصایفسافرروی

کانیهایبابارمتغیارمانناداکسایدهایآهانوآلاومینیمورسهاا

مسئولپایینبودنقابلیتدسترسیباهفسافرباومیخااکوفسافر
مصرفیبهفرمکودهایشیمیاییاست(.)3بنابراینکشاورزانبارای
رسیدنبهیکعملکردمناسبجهتحفظتولیدبایدهرساالنسابت
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بهمصرفمقادیرزیادکودهایفسفاتیاقدامکنندکهبراساسبرخی
بررسیها،منابعفسفریکهبرداشتازآنهااقتصادیاسات،ممکان
استتاسال2050بهاتمامبرساد(.)30مصارفبایرویاهکودهاای
فسفاتهنیزدارایاثراتسوءبرمحیطزیساتمایباشاد(.)2افازایش
قیمت کودهاومشکتت زیستمحیطی،باعثافزایشآگاهیعمومی
نسبتبهحفاظاتازخااک،آب،انارژیوکنتارلآلاودگیآبهاای
زیرزمینیشدهاستوایدهاصتحگیاهانازلحاظفسفرکاراییبهجای
اصتحخاکبرایحلمشکلکمبودفسفردرخااکهاامطارحشاده
است(.)10گسترش ارقام زراعیکه بتوانند شکلهاای تثبیاتشاده
فسفر خاک را بهطور مؤثرتریمصرف کنند ،میتواند منجر به کاهش
هزینههای تولید ،ایجادسیستمهای زراعای پایادار و حفاظ ساتمت
محیطزیست گاردد(.)27ازدیادگاهتغذیاهیگیااهی،ژنوتیاپکاارا

ژنوتیپیاستکهبتواندفسفرخاکرابیشترمحلاولکاردهوجاذب
ازفسفرجذبشاده،بارایتولیادمحصاولباهنحاو

نمایدویابتواند
تفاوتهای ژنوتیپیدرکاارایی فسافر در
مطلوباستفادهنماید( .)20
یاهان،مطالعهوگزارششدهاستکه اختتف درعکس-

بسیاری از گ
العمل ژنوتیپهای مختلفدرشرایط کمبود فسافر ،ممکان اسات باا
تغییر ویژگیهای مورفولوژی ریشاه،کاارآیی مکانیسامجاذب یاون،
اسیدی کردن ریزوسفر ،وجود آنیاونهاای آلای در ترشاحاتریشاه،
حرکت عناصرغذایی از ریشه و آونادها،مصارف عناصارغاذایی در
متابولیسم و فرآیندهای رشد مربوطباشد(.)20فسفرکاراییپدیدهای
پیچیده است که تحت تأثیر مکانیسمهاای گیااهی دخیالدر جاذب
فسفر از خاک و مصرف فسفر در سطح متابولیسمسالولی ،مایباشاد.
اینکهکدامیک از این عوامل سبب افزایشکاارآیی فسافر مایشاود،

معلومنیست و تفاوتهای زیادی ازنظر اثر هر یک از عوامل ذکرشده
برکارایی فسفر وجود دارد(.)26برخیازمطالعات نشان دادهاند کاه
گیاهان فسفرکارااز طریق ترشح مقادیر زیادی اسیدهای آلیباعاث
قبیلفسفاتهایکلسایم

افزایش حتلیت فسفاتهای کم محلول از
میشوند(.)30گیاهانفسفرکارابرایرشدبهتردومکانیسماصلیرا
بهکارمیبرندکهشاملافزایشدرجذبفسفرازخاکوافازایشدر
مصرففسفر(شاملمکانیسمهایداخلیدرسالول)مایباشاد(.)24

کاراییجذبدرحقیقتتواناییگیاهدراساتخراجفسافرازخااکدر
نمیتوانندباااساتفادهاز
شرایطکمبودفسفرمیباشد.گیاهانهمچنی 

مکانیسمهایی،کاراییاستفادهازفسفررادردرونخودبهبودبخشاند
کهدرنتیجهآنمقداربیشتروزنخشکدرهرواحدفسفرجذبشاده
تولیدمیشود.فسفرکاراییارقامترکیبیازهاردومکانیسامکاارایی
جذبونیزمصرففسفرمیباشاد(.)26مسائله کلیادی در ارزیاابی

فسفرکارایی ،انتخابشاخص مناسب ارزیابی است(.)33روشهاای
اندازهگیریکااراییجاذب و اساتفاده فسافر در نظار
مختلفی برای 
گرفتهشده است (.)12اختروهمکاران()2گزارشکردندکهکاارآیی



جذبومصرففسفر،دوفاکتورمهمدرارزیابیارقامکلزاهستند.بناا
بهنظرعزیزوهمکاران()3وزانگوهمکاران(،)34قابلیتبیشتردر
جذبفسفروتغییردرو عیتریشاهونیازترشاحاتریشاه،دلیال
افزایشکارآییدرارقامکلازایموردبررسایآنهااباودوکاارآییدر
مصرفیاجابجاییمجددعناصردراندامهایگیاهکلزا،نقشکمتری
داشت.آنهاهمچنین از وزن خشک نسابی انادام هاوایی باهعناوان
شاخصکارآیی ،استفاده کردند و نشان دادند که تحتشرایط ناکافی
فسافر ،فسافر کال گیااه و وزن خشاک انادامهاوایی مایتواننا د
شاخصهای مورد اعتمادی برای ارزیابیکارآیی فسفر باشند.گونز و

همکاران()11گازارش دادناد کاه نتاایج فسافر کاارآیی در شارایط
مزرعهای و گلخانهایدرگیاهگنادم بااهم مطابقات نداشات و های 

همبستگی بین فسفر کارآیی ارقام در دو شرایط مشاهدهنشد .
باتوجهبهموارداشارهشده،بهنظرمیرسدبرای افزایش کاارآیی

فسفر در زراعت کلزا ،الزماست،ارقامیانتخاابگردنادکاهکاارآیی
اشتهودراستفادهازفسفرجذبشاده ماؤثرترعمال

جذب بیشترید
نمایند.باتوجهبهکمبودفسافردرساطحوسایعیازمازارعکشاورو
اهمیت شناسایی ارقام فسفرکارا وتحقیقاتکامانجاامشادهدرایان
زمینهدرایرانوگلخاناهایباودنمطالعااتقبلایانجاامشاده ،ایان
پژوهشبهصورتمزرعهایاجراشاد.نتاایجایانتحقیاقمایتواناد
کدامیکازارقامبرایتولیدیکساندانهباهمقادار
مشخصنمایدکه 
یتوانادباهعناوانیاکراهبارد
کمتریازفسفرنیازدارد.اینامارما 
سودمندبرایشرایطکمبودفسفردرنظرگرفتهشود .


مواد و روشها
اینپژوهششاملمقدارفسفر)(Pدر پنج سطح صفر،160،80،
240و300کیلوگرم بر هکتار از منبع کود سوپرفسفات تریپال و سا ه
رقمکلزابهاسامیاکاپی،اپراوزرفامدرسهتکراربهصورتفاکتوریل
ودرقالاابطاارحبلااوکهااایکاماالتصااادفی،درمزرعااهایسااتگاه
تحقیقاتیماهیدشت،استانکرمانشاه(مختصاتجغرافیایی 46درجاه
و50دقیقه طولشرقیو34درجهو16دقیقهعرضشمالی،ارتفاع
ازسطحدریا1380متر ودرکیلومتر20جادهکرمانشاهبهاستمآبااد
غرب)بهمدتدوسالزراعیاجراشد.متوسطبارنادگی10ساالهی
منطقه335میلیمتربود.ارقامکشتشدهآزادگردهافشانبودهوبذرها
ازموسسهتحقیقاتاصتحوتهیهنهالوبذر،تهیهشد.قبلازکشت
ازمحاالاجاارایآزمااایشیااکنمونااهمرکاابخاااک( Fine,
)Mixed, Thermic Vertic Calcixereptsازعمااقصافرتااا30
سانتیمتاریتهیاهوبرخایازخصوصایاتفیزیکایوشایمیاییآن
ارائهشدهاست.
اندازهگیریگردیدکهنتایجآندرجدول 1


تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخصهاي كارآیي فسفر در ارقام زمستانه كلزا در منطقه كرمانشاه
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جدول  -1خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل انجام آزمايش قبل از کشت
Table 1- Some physical and chemical properties of soil
هدايت

کربنا

الکتريکي

ت

پ-

)دسي

کلسيم

هاش

زيمنس بر

()TNV

pH

متر(

7.8

()N

آلي
()OC

گياه
()P

قابلاستفاده
گياه ()K

17

0.08

قابلاستفاده

قابلاستفاده

قابلاستفاده

قابلاستفاده

گياه

گياه

گياه

گياه

()Fe

()Zn

()Mn

()Cu

بافت خاک
Soil
texture

ميليگرم بر کيلوگرم ()mg kg-1

درصد ()%

EC
)(dS m-1

0.6

نيتروژن

کربن

فسفر
قابلاستفاده

پتاسيم

آهن

روي

منگنز

مس

 0.84

7.2


درنمونهخاک،بافتبهروشهیدرومتریبویکاس(،)8کربنآلی

باهروشوالکلایو بلاک(pH،)31گالاشاباعباهوسایلهالکتارود
شیشهایمکلین(،)19هدایتالکتریکیعصاارهاشاباعباادساتگاه
قابلجاذببااروش
هدایتسنجبهروشبلکوهمکاران(،)6فسفر 
اولسن( ،)21آهن،روی،منگنزومسباعصارهگیرDTPAباهروش
لیندسیونورول()17عصارهگیریوبادستگاهجاذباتمایقرائات
شدند.اینتحقیقدرخاکیانجامشدکهمقدارفسفرقابالجاذبآن
میلیگرمبرکیلاوگرم)باود
پایینترازحدبحرانیبرایگیاهکلزا( 15
(.)14تمامیتیمارهای فسفر هماراه باا30کیلاوگرمبارهکتاار کاود
یکسوم کاودنیتروژناه(100کیلاوگرمدرهکتاار
سولفاترویو نیز 
اوره) هنگام کاشت مصرف و بهوسیله دیسک با خاک مخلاوط شادند.
مابقی کود اوره در دو مرحله ساقه رفتن(120کیلوگرمبرهکتار اوره)
و اوایلگلادهی(100کیلاوگرمبارهکتااراوره) باهصاورت سارک
مورداستفاده قرار گرفتند .
هرکرتآزمایشیدارایمساحت 12مترمرباعباودوشاامل12
خطکاشتبهطول5متروفاصلهردیفهاوبوتههابهترتیب20و5
سانتیمتربود.کشتبادستگاهکارنادهوینتاراشاتایگرومقادارباذر
مصرفی8کیلوگرمبرهکتاربود.آبیاریبااستفادهازسیساتمآبیااری
بارانی(کتسیکثابت)انجامشدوکتسآبآبیااری C3- S1باود.
سایرعملیات زراعی مانند تنک کردن ،بر اساس نیاز انجام شد.درپاییز
برایمبارزهباعلفهایهرزباریکبرگازسمسوپرگاالنتبهمقدار
یکلیتردرهکتارودراوایلبهاربارایمباارزهبااعلافهاایهارز
پهنبرگازسملونترلبهمقداریکلیتردرهکتاار،اساتفادهشاد.در
مرحلهخروجازروزتوابتدایساقهدهی،نمونهبرگمقارنبامرحله
رشدی18ازکددورقمیرشدکلزا()7تهیهشد(کاملتارینبارگاز
باال)وغلظتفسفرآناندازهگیریشد.پس از پایاندورهرسایدگی،

مقدار عملکرد دانه ،کاه،غلظاتفسافردرداناهو جاذب فسافر داناه
حاصل ربعملکرد دانه در غلظت فسفر دانه) اندازهگیری شد.برای

(
اندازهگیریغلظتفسفر،نمونههایدانهپسازشستشوباآبمقطار،
دردمای70درجهسانتیگرادباآونخشاکوتوساطآسایاببرقای
پودرشدند.سپسمقدار0/5گرمازنمونهآسیابشدهبهروشهضم

290

5.2

0.7

6

 1.2

SC

مرطوبرویاجاقالکتریکیدردمای200الی300درجهسانتیگراد
قراردادهوفسفربهروشطیفسنجی(رنگزردمولیبداتوانادات)و
بادستگاهاسپکتروفتومتردرطولموج 470نانومتر()32انادازهگیاری
نرمافازارآمااریSASو
شد.تجزیهوتحلیل آماری نتایج با استفاده از 

ت.
مقایسه میانگینها از طریق آزمونچند دامنهای دانکنانجاام گرفا 
در این بررسی،شاخصهایکارآییاستفادهازفسافر،جاذب فساف ر و
فسفرکاراییارقامبا استفاده از فرمولهای زیر محاسبهشد.
جذبفسفر1داناه(کیلاوگرمفسافردرهکتاار)=حاصال ارب
غلظتفسفر(کیلوگرمفسفردرکیلوگرمدانه)وعملکرددانه(کیلوگرم
دانهدرهکتار) .
2
شاخصکاراییاستفادهازفسفر (کیلوگرمداناهبااهارکیلاوگرم
فسفر)=نسبتعملکرددانه(کیلوگرمدرهکتار)بهجذبفسافرداناه
درتیمارمربوطه(کیلوگرمفسفردرهکتار)(.)26نشااندهناد تولیاد
مادهخشکگیاهیبهازایواحدفسفرجذبشدهمیباشدورقمیکه
بتواندفعالیتهایمتابولیکیخودرادرغلظتپایینفسفرتنظیمنماید
ومادهخشکبیشترینسبتبهواحدفسفرجذبشدهتولیدنمایدرقم
کارادرمصرففسفرشناختهمیشود.هرچهمقداراینشاخصبیش اتر
باشدنشانمیدهدکهمقداربیشتریداناهباهازایهارواحادفسافر

جذبشدهدردانهتولیدشدهاست.

3
شاخص کارآیی در جذب فسفر (کیلوگرم بر کیلاوگرم)=نسابت
جذب فسفردانهدر تیمار شاهد (کیلوگرمفسفردرهکتاار)باه جاذب
فسفر دانه در تیمارکودفسفاته(کیلوگرمفسفردرهکتار)(.)24هرچه
مقداراینشاخصدررقمکلزابیشترباشدنشانمایدهادکاهمقادار
جذبدرشرایطتنشکمبودفسفروشرایطفراهمایفسافرباههام
نزدیکتراست .
شاخصفسفرکارآیی(4بدونواحاد)=نسابتعملکاردداناهدر
تیمارشاهد(کیلوگرمدانهدرهکتار)باهعملکاردداناهدرتیماارکاود
1- Phosphorus uptake
2- Phosphorus utilization efficiency= PUTE
3- P acquisition efficiency= PACE
4- P efficiency= PE
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فسفره(کیلوگرمدانهدرهکتار)(.)24هرچهمقداراینشاخصدریک
رقمکلزابیشترباشدآنرقمقادراستدرشرایطکمبودنیزمقداردانه
نزدیکبهشرایطفراهمیفسفرتولیدنماید .
وشاخصتنشفسفر1باراسااسعملکاردداناه( GW=grain
)weightتعیینشد (.)2افزایشمقداراینشاخصنشانمیدهدرقم
کلزابهمقداربیشتریتحتتأثیرتنشکمبودفسفراست .
PSF = (GW Pfertilized - GW P0) (Kg ha-1) / GW
)Pfertilized (Kg ha-1

نتايج و بحث
همانگونهکهدرجدول2مشاهدهمیگاردداثارساالبارکلیاه
شاخصهایاندازهگیریشده،غیرازعملکردکاه،معنایدارباود.ایان
امرممکناستمربوطبهتفاوتمیانگینبارندگی،میانگینحاداقلو
مدتزمانآن
حداکثردما،دورههایبروزتنشسرمایزیر-5درجهو 
ومطابقتآنبادورههایحسااسرشادیکلازادردوساالاجارای
آزمایشباشد.

عملکرد دانه و کاه

تجزیه واریانس مرکبدوساله نتایج نشان داد که اثر اصلیمقادار
فسفر بر عملکرددانهوکاه در سطحیک درصد معنیدار گردید(جدول
.)2بینارقامازلحاظعملکرددانه،تفااوتمعنایداریوجاودنداشات
(جدول.)3ارقامکلزایاکاپی،زرفامواپرادرساطحفسافرصافرباه
ترتیب2754،2794و2814کیلوگرمبرهکتاردانهتولیدنمودندکاه
هابایکدیگردراینسطحفسفرمعنیدارنبود.اینامرنشان

تفاوتآن
میدهدهرسهرقمدرمقدارفسافراولیاهخااک(7/2میلایگارمبار
کیلوگرم)بهصورتتقریباًمشابهیازلحاظتولیادداناهعمالنمودناد.
اگرچهمقدارکاهتولیدیدراینسطحدررقماپرابهصورتمعنیداری
بیشترازرقماکاپیبود.مقایسهمیانگیننتایجنشاندادکه با مصرف
یکاه
فسفر،شاخصهایمذکور افزایش معنایداری داشات،باهطاور 
بیشترینعملکرددانهوکاهباهترتیاب3194و4471کیلاوگرمبار
هکتارازسطح300کیلوگرمکودفسفاتهحاصلشدکهتفاوتآنباا
شاهد(بدونکاربردکودفسفردار)،معنیدارگردید.باافازایشمقادار
کاربردفسفردرخاکازسطحصفرباه80کیلاوگرمدرهکتاارکاود،
مقدارعملکرددانهدردورقاماکااپیواپاراافازایشمعنایداریافات
بهترتیب9/4و9/3درصد)ولیدررقمزرفامتفااوتمعنایدارنباود
(
(افزایش6/3درصد).درهی یکازسهرقمکلزادراینساطحفسافر
( 80کیلوگرمبرهکتار)،عملکردکاهنسبتبهشاهد،افزایشمعنیدار
نیافت(جدول.)4افزایشعملکرددانهبهدلیلمصارفکاودممکان
1- P stress factor = PSF

استناشیازپایینبودنمقدارفسفرقابلجذباولیهدرخااکباشاد
کهپایینترازحادبحرانایفسافربارایگیااهکلازاباود.کورکماازو
التینتاش()16نیزدربررسیخودبررویارقامزمستانهکلزا،کااهش
وزنخشکریشهواندامهواییرادرخاکیبامقادار3/5میلایگارم
فسفربرکیلوگرمخاک،مشاهدهنمودنادکاهایانامارنشااندهناده
گیاهکلزامیباشاد.در

اهمیتفسفربرایرشداندامهواییونیزریشه
بررسیهایدیگرانجامشدهنیزکاهشرشدوعتئمکمباودفسافررا
خاکهاییبافسفراولسنکمتاراز5میلایگارمبار
درگیاهکلزاودر 
کیلااوگرمخاااک،مشاااهدهنمودنااد(28و.)34دربررسااینایااتو
همکاران(،)14گیاهکلزادرخاکهاییبامقدارفسفرکمتراز25-16
میلیگرمبرکیلوگرمبهکاربردکودفسفرهواکنشنشاندادکاهایان
امروابستهبهمکانونوعرقممتفااوتباود.درکلیاهساطوحفسافر
کاربردی،نسبتدانهبهکاه،بیشترازتیمارشاهدبدونفسافرباودو
بهصورتمیانگینبیشترینمقدارمربوطبهسطح 300کیلوگرمکود
بودولیتفاوتبینتیمارهایفسفرمصرفیبااهم،معنایدارنگردیاد
رقماکاپیبیشتریننسبتدانهبهکاهراتولیادنماود.در

(جدول .)3
اینرقمبیشترینمقدارنسبتدانهبهکاهازسطح240کیلوگرمکود
حاصلشددرصورتیکهدردورقمدیگرازسطح300کیلاوگرمکاود
بهدستآمد(جدول.)4باتوجهبهعدممعنیدارینسبتدانهبهکااه
درسطوحباالترمصرفکود،سطحبهینهمصرف،میتواندمقادار80
کیلوگرمبرهکتارکودباشد.بهنظرمایرساددررقاماپارادرزماان
کمبودفسفرمقداربیشترانرژیگیاهبرایتولیدکاهنیزاستفادهشاده
است.بهدلیلاینکاههادفدرتولیادبرخایازمحصاوالتزراعای
ازجملهکلزاتولیددانهبیشتراستلذانسبتدانهباهکااهنیازدرایان
محصولهادارایاهمیتاستوبرایمحاسبهکاراییارقاامازبابات
فسفرازمقدارتولیددانهبهجایبیوماسکلگیااهاساتفادهمایگاردد

( .)26
تجزیه واریانس مرکبدوسالهنتایج نشان داد که اثرمتقابلرقامو
مقدارفسفربرعملکرددانهوکاهدر ساطحپانج درصاد معنایدار گردیاد
(جدول)2وبایشتارینعملکاردداناهازرقاماکااپیوساطح300
اینتیماربیشترینعملکرد

کیلوگرمبرهکتارکودفسفاتهحاصلشد.
کاهرانیزداشتوکمترینعملکردبهسطحشاهدرقامزرفاامتعلاق
داشت(جدول.)4اگرچه کلزا عموماً به کمبود فسفر حساس است ،اماا
بررسیهانشاندادهکهرقمهای مختلف حساسیت متفاوتیدارند.چن
بهتبع آن عملکرد
و همکاران()9افزایش معنیدار عملکرد دانه و کاه و 
روغن را در اثر مصرف فسفر در مقایسه با تیمار شاهد بادون مصارف
فسفر گزارش کردند.رابطههمبساتگیباینعملکاردداناهوکااهدر
مطالعهفعلی،مثبتومعنیداربود(**.)R2=0/35




تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخصهاي كارآیي فسفر در ارقام زمستانه كلزا در منطقه كرمانشاه





443

444

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،2خرداد  -تیر 1399

تأثیر فسفر بر عملکرد دانه و شاخصهاي كارآیي فسفر در ارقام زمستانه كلزا در منطقه كرمانشاه



445

446

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،2خرداد  -تیر 1399


غلظت فسفر در برگ و دانه و جذب فسفر در دانه

نتایججدولتجزیهواریانسنشاندادکهاثراصلیمقادیرکااربرد
فسفربرغلظتفسفربرگونیزغلظاتفسافرداناهدرساطحیاک
درصدمعنیداربود(جدول.)2کااربردفسافرباعاثافازایشغلظات
فسفربرگونیزغلظتوجذبفسفردانهارقامکلازاشادوازلحااظ
آماریاختتفمعنیداریدرسطحپنجدرصدبینمقادیرکودفسفاته
مصرفیوجودداشت(جداول3و.)4همدربرگکلزاوهمدرداناه،
غلظتفسفررقمزرفام(0/481درصد)بهصورتمعنیداریدرساطح
یکدرصدکمتارازدورقامدیگارباود(0/505و0/517درصادباه
ترتیبدرارقاماپراواکاپی).جذبدردانهنیزرونادیمشاابهایاندر
ارقامداشتودردورقماپراواکاپی(بهترتیاب21/2و21کیلاوگرم
برهکتار)بیشترازرقمزرفاامباود(20/3کیلاوگرمبارهکتاار).در
بررسیاثراتمتقابل،بیشترینغلظتفسفربرگدررقماکاپیوباا
کاربرد300کیلوگرمبرهکتارکودبهدستآمد(0/547درصد)وکم-
ترینآنمربوطبهتیمارشااهدرقامزرفاامباود(0/442درصاد).در
درونهریکازارقام،کاربردفسفرباعاثافازایشمعنایدارغلظات
فسفربرگنسبتبهشاهدآنرقمنشد.تنهااخاتتفمعنایدارباین
شاهدرقمزرفام(0/442درصد)وتیمار240و300کیلوگرمکاوددر
ارقاماکاپیواپراوجودداشت.دردانهبیشترینمقدارغلظاتفسافر
کودفسفاتهدررقمزرفامبهدستآمد

باکاربرد300کیلوگرمبرهکتار
(0/757درصد)کهاختتفآننسبتبهتیمارشاهداینرقممعنیدار
بود.دررقماکاپیکااربردساطح160کیلاوگرمکاوددارایاخاتتف
معنیدارباتیمارشاهداینرقمبود.دررقمزرفامسطح240کیلوگرم
کوددارایاختتفمعنیدارباشااهدباودودررقاماپاراساطح300
کیلوگرمکوددارایاختتفمعنیدارباشاهداینرقمباود.کامتارین
غلظتفسفردانهمربوطبهتیمارشاهدرقماکاپیبود(0/625درصد).
بیشترینمقدارجذبفسفردانهمربوطبهسطح300کیلاوگرمکاود
درارقامزرفامواپرابود(24/1کیلاوگرمبارهکتاار)وکامتارینآن
مربوطبهتیمارشاهدرقمزرفام(16کیلوگرمبرهکتار)باود.دررقام
اکاپیسطح80کیلوگرمکوددارایاختتفمعنیدارباشاهداینرقم
ازلحاظجذبفسفردانهبود.دررقمزرفامنیزاینو عیتبرایسطح
کیلوگرمکودوجودداشت،درحالیکهاختتفساطحکاودی80و

80
160کیلوگرممعنایدارنباود.اخاتتف240کیلاوگرمکاودبااآنهاا
معنیداربود.دررقماپرااختتفساطح80کیلاوگرمکاودبااشااهد

ازلحاظجذبفسفردانهمعنیدارباود،ولایباینساطوح160،80و
240کیلوگرماختتفغیرمعنیداربود.سطح300کیلاوگرمکاوددر
اینرقمباکلیهسطوحاینرقمدارایاختتفمعنیدارباود.افازایش
غلظتفسفردرگیاهرامیتوانپاسخبهکودفسفاتهباتوجهبهپایین
بودنمقدارفسفرقابلجذبخاک(پایینتر از حد بحرانی)نسابتداد.


تفاوتهای ژنتیکی در جذبفسفرممکن اسات مرباوط باه اخاتت 
ف
ژنوتیپها درکارآیی جذب عناصرغذایی از خاک و تفااوت در تبادیل
عناصرجذبشده برای تولید ماده خشک گیاه باشد.بینغلظتفسافر

ns
برگوغلظتفسفرداناه،همبساتگیمعنایداریوجاودنداشات( 
 .)R2=0/11بینغلظتفسفربرگوجاذبفسافرداناهنیازارتبااط
معنیداریمشاهدهنشد( .).)R2=0/01nsبینغلظتفسافربارگو
عملکرددانهنیزارتباطمعنیدارنبود(.)R2=0/1nsایاننتاایجنشاان
میدهدکهبراساسمقادارفسافربارگدرمرحلاهخاروجازروزت،
پیشبینیمقدارغلظتفسفردانهویاعملکرددانهکلزامقدورنخواهد
بود.روندمشابهاینبینغلظتفسفردانهوعملکرددانهوجودداشت
( .)R2=0/03ns

شاخصهاي کارآيي فسفر
کارآيي جذب فسفر

نتایججدولتجزیهواریانس(جدول)2نشاندادکهاثراصالیدو
تیمارواثرمتقابلتیمارهایمقدارفسفرونوعرقمکلازابارشااخص
کاراییجذبفسفردانهبهترتیبدرسطحیاک،یاکوپانجدرصاد
معنیداربود.بیشترینمقدارکارآییجذبباکاربرد80کیلاوگرمبار

هکتارکودسوپرفسفاتتریپلحاصلشدکهتفاوتآنباساطح160
دارنبود،ولیدرایندوسطحبهصورتمعنایداری

کیلوگرمکودمعنی
بیشترازسطوح240و300کیلوگرمکودبود.بازرگتارباودنایان
شاخصدرسطح80کیلوگرمکاودنسابتباهساطوحدیگارنشاان
میدهدکهمقدارجذبدراینسطحبهمقدارجاذبدرتیماارشااهد

(بدونفسفر)نزدیکتراست.درکلیاهارقاامبااافازایشمقادارکاود
فسفاتهمصرفی،کارآییجذبفسفرکاهشیافت،چراکه وقتی تأمین
ل
یک عنصر غذایی زیاد میشود ،دیگر عناصر غذاییمیتوانند عاما 
محدودکننده شوند (.)4در باین ارقاامکلازایموردمطالعاه ،اخاتتف
معنیداریدرسطحیکدرصدازلحااظ کاارآیی جاذب فسافر وجاود
ی
یکهدرشرایطکمبودفسفر،رقماپراباا0/84تواناای 
بهطور 
داشت .
باالیی در جذب فسفر داشتوکاراترازدورقمدیگربود(جادول3و
شکل .(1Aدررقماکاپیبین سطوحفسفرکاربردیازلحااظکاارآیی
جذبفسفرتفاوتمعنیداردرسطح 5درصدوجودنداشات.دررقام
زرفامبینسطوحفسفر80و160کیلوگرمکود،تفاوتغیارمعنایدار،
ولیایندوسطحباسطوحدیگر،تفاوتمعنیدارداشتند.دررقماپارا

تفاوت3سطح160،80و240کیلوگرمکودباهمغیرمعنیدارباود.
اختتفات ژنتیکی بین ارقام گیاهی ازلحاظ جذب بهعنوانمهامتارین
فاکتور تعیاینکنناده درکاارایی گازارششاده کاه باهویژگایهاای
مورفولوژیک و فیزیولوژیک ریشه وابسته است(.)28
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A



B



)B( ) و کارايي مصرف فسفرA(  فسفر کارايي،– تفاوت بين ارقام کلزا از نظر شاخص هاي کارايي در جذب1 شکل
Figure 1- Differences between canola cultivars in terms of phosphorus uptake efficiency (PACE), phosphorus efficiency (A)
and phosphorus use efficieny (B)


B

A

c

– روابط همبستگي بين کارايي جذب و کارايي مصرف فسفر و شاخص تنش فسفر در گياه کلزا2 شکل
Figure 2- Correlation between phosphorus uptake efficiency and phosphorus utilization efficiency and P stress factor in
canola
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اختر و همکاران ( )2نشان دادند که ارقاام کاارایکلازا،تغییارات
مورفولوژی (افزایش انشعاباتریشه ،نسبت ریشه به شاخسااره ،طاول
مؤثر ریشه و تارهایکشانده) و فیزیولاوژی ریشاه(ترشاح پروتاون،
آنیونهای اسیدهای آلیو فسفاتازها) را برای جذب بیشتار فسافر و
زیستتودهبهکاار بردناد.درمطالعااتعزیازوهمکااران()2و

تولید
زانگوهمکاران()33درشرایطتنشکمبودفسفر،کارآییدرجاذب
وتغییراتمورفولوژیریشهوترشحاتریشهدلیلافزایشکارآییدر
ارقامکلزایموردبررسیآنهابودنهکارآییدرمصارفیااجابجاایی
مجددعناصردراندامگیاه.درمطالعهکنونی،بیشترینمقدارکاارآیی
جذبفسفربا0/87درسطح80کیلوگرمکودفسفاتهوبهرقماپراتعلاق
داشت.کارآییجذبفسفربیشترینهمبستگیرابافسفرکارآییداشات(**
.)R2=0/465مطابقنتایج(شکل)2Bشاخصتانشکمباودفسافر
)دارایهمبستگیمنفیومعنیدارباکارآییجذبفسافرباود

(PSF
2
(**،)R =0/477ولیمقادارهمبساتگیایانشااخصبااشااخص
کارآییمصرففسفرغیرمعنیداربود(.)R2=0/076nsاینامرنشان
میدهدکهدرارقاممورداستفادهدراینآزمایشنیزهماننادمطالعاات
سایرمحققان،کارآییدرجذبنقشبایشتاریدرفسافرکاارآییو
کاهشتنشکمبودفسفرداردوکارآییمصرففسفردرمرحلاهبعاد
قراردارد(13،2و .)33

کارآيي استفاده از فسفر

نتایجتجزیه واریانس مرکب نتایج نشان داد که اثار اصالیمقادار
فسفرونوعرقمبرکارآییاستفادهازفسفردانهدر سطحیک درصاد
معنیدار گردید(جدول.)2مقایسهمیاانگیننتاایجنشااندادکاه باا
مصرف فسفراینشاخصکاهشیافتوبیشترینمقدارآندرتیمار
شاهدبا 169کیلوگرمدانهبرایهرکیلوگرمفسفروکمتارینمقادار
آندرسطح300کیلوگرمکودفسفاتهمصرفیحاصلشد.ایننتیجه
بانتایجسپهروهمکاران()2009درغتتمطابقتداشتکهگزارش
کردندباافزایشکودفسفاتهدرخاکآهکیباافسافرقابالدساترس
پایین،کارآییمصرففسفرکاهشیافت.متوساط شااخص کاارآیی
مصرف فسفر147کیلوگرمدانهبرایهرکیلوگرمفسافرباودو باین
معنیدار باودکاه در ایان
ارقام ازلحاظ کارآیی مصرف فسفر،اختتف 
شرایط ،رقمزرفامبا152کیلوگرمدانهبرایهر کیلوگرمفسفرتوانایی
باالییدراستفادهازفسفر داشتوکاراترازسایرارقامبود(جدول3و
شکل.)1Bاینامر میتواند به این دلیل باشد کاه کاارآیی مصارف
فسفرعمدتاً به توانایی و متابولیسم گیاهی در مصارف فسافر ،مرباوط
میباشد.پساززرفامرقماکاپیودرانتهارقاماپاراقارارداشات.در
بررسیاثراتمتقابل،بیشترینمقدارکارآییاستفادهازفسفردررقام
زرفامودرتیمارشاهدبدونفسفرحاصالشاد(173کیلاوگرمداناه

برایهرکیلوگرمکودفسفر)کهباتیمارشااهدرقاماکااپیاخاتتف
معنیدارآمارینداشت،ولایاخاتتفآنبااتیماارشااهدرقاماپارا
معنیداربودوتیمارشاهدرقماپراکمترازتیمارشاهددورقامدیگار

بود.ایننتیجهنشانمیدهدکهدرشرایطکمبودفسافررقامزرفاام
برایتولیدهرکیلوگرمدانهمقدارکیلاوگرمفسافرکامتاریمصارف
نمودهاست.درمطالعاتهووهمکاران()15درشرایطگلخانهاینیاز
در شرایط کمبود فسفر،کارآییاستفاده از فسافر در گیااه فسافرکاارا
کمتر از گیاه فسفرناکارا بود.این نتایج مؤید آن است کهفسفرکارآیی

در کلزا مربوط به توسعه بهتر سیستم ریشه و جذب ماؤثر فسافر اسات
(.)13ویژگیهای گیاهی که در مقابله با کمبود فسافر سابب افازایش
کارآییاستفادهازفسفر میشود عباارتانادازانتقاالمجاددعنصار،
استفادهازمسیرهاییاآنزیمهایغیروابستهبهفسفر،اصاتحمسایر
یمیباشند()5و تفاوتهای
درونسلول 
متابولیسمکربنوحفظفسفر 
زیادی ازنظر اثر هر یک از عوامل ذکرشده برکارآیی فسفر وجاود دارد.
اختر و همکاران()2در ارزیابیکارآیی مصرف فسفرارقام گیاهیکلازا
بیان کردند کهکارآیی مصرف فسفر بهرقم و ساطوح فسافر وابساته
یکه با مصرففسفر،کارآیی مصرف فسفر ارقام دو برابر
بهطور 
است .
کاهشنشان داد که اشاره بر این دارد که ارقام گیاهی موردمطالعهبا ه
جذبشده ماده خشک کمتری تولیدکردند.رابطاه
ازای هر واحد فسفر 
همبستگیبینکارآییمصرففسافروشااخصتانشفسافروجاود
نداشت(منفیوغیرمعنیدار()R2=0/076nsشکل)2Aولیرابطاه
همبستگیمثبتومعنایداری(**)R2=0/366باینکاارآییجاذب
فسفروکاارآییمصارففسافروجاودداشات(شاکل)2Cورابطاه
همبستگیبینکارآییاستفادهازفسفرونیزشااخصفسافرکاارآیی
معنیدارنبود(  .)R2=0/1ns

فسفر کارآيي

نتایجتجزیه واریانس مرکب نتایج نشان داد که اثار اصالیمقادار
فسفرونوعرقمواثرمتقابلدوتیماربرشااخصفسافرکاارآییدر
سطحیک درصد معنیدار گردید(جادول.)2مقایساهمیاانگیناثارت
اصلینتایجنشاندادکه با مصرف فسفر،ایانشااخصنیازکااهش
یافتوبیشترینمقدارآندرتیماار80کیلاوگرمکاودسوپرفسافات
تریپلدرهکتارحاصالشاد.اخاتتفباینساطوح160،80و240
کیلوگرمباهممعنیدارنبود.متوسط شاخصفسفر کاارآیی در شارایط
کمبودفسفر0/91بودو باین ارقاام ازلحااظ فسافرکاارآیی اخاتتف
معنیداردرسطحیکدرصد وجودداشتکه در این شرایط ،رقماپارا

بامقدار0/924کاراترازدورقمدیگربود(جادول3وشاکل.)1Cدر
رقماپراکاراییجذبفسفرونیزفسفرکاراییآنبیشتربود.همچنین
تجزیه واریانس مرکب نتایج نشان داد که اثربارهمکانشرقامومقادار
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فسفربرشاخصفسفرکارآییدر سطحیک درصاد معنایدار گردیاد.در
رقماکاپیبیشترینمقدارفسفرکارآییدرسطح160کیلاوگرمکاود
حاصلشد.تفاوتبینسطوحدراینرقممعنایدارنگردیاد.دررقام
زرفامبیشترینفسفرکاراییدرسطح80کیلوگرمکودحاصلشادو
اختتفآنباسطح300کیلاوگرمکاودمعنایدارباود.دررقاماپارا
بیشترینمقدارفسفرکارآییازسطح240کیلوگرمکودحاصالشاد

کهاختتفآنباسطوح80و160کیلوگرمکودغیارمعنایداروباا
300کیلوگرمکودمعنیداربود(جدول.)4
انجامگرفتهریشه رقم فسفرکارا در شرایط تنش
طبقبررسیهای 
کمبود فسفر ،بلندتر بودهو ریشههای مویین جانبی متراکمتر ،همراهبا
تعداد بیشتری انشعاب است( .)18این عواملممکاناسات باعاث
توسعه بهترسیستم ریشهای و جذب مؤثرتر فسفر شود .این امرسابب
افزایش غلظت فسفر در گیاه و درنهایت تولیاد زیساتتاودهبایشتار
بههرحال،فسفرکاراییپدیدهای پیچیده است که تحت تأثیر
میشود .

مکانیسمهای گیاهی دخیلدر جذب فسفر از خاک و مصرف فسفر در
سطح متابولیسمسلولیبودهوبهمحیطرشدگیاهواشکالشایمیایی
فسفردرخاکنیزوابسته میباشد(.)18نوع منباع فسافرنیازممکان
همانگونهکهدر
استفسفرکارایی ارقام را تحت تأثیر قرار دهد( .)23
قسمتهایقبلبیانشدرابطههمبستگیبینفسفرکارآییوکارآیی
جذبفسفرمعنیدار(**)R2=0/465ودرموردکارآییمصرففسفر
اینرابطهغیرمعنیدارگردید(.)R2=0/1nsاینامرنشاانمایدهاد
کهفسفرکاراییاینارقامبیشتروابستهباهتوانااییآنهاادرجاذب
فسفربودهوتواناییتولیددانهبهازایفسفرجذبشدهنقشکمتاری
دارد.رابطهبینشاخصتنشفسفروغلظتفسفربرگونیزغلظات
فسفردانهدراینمطالعهمعنیدارنگردید .
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کیلوگرمفسفر،عملکردبهینهدانهرانسبتبهتیمارشاهدوتیمارهای
دیگرفسفر،تولیدنمودند.دررقمزرفاامبایشتارینعملکاردداناهاز
سطح 160کیلوگرمکودحاصالشادولایتفااوتآنبااساطح80
کیلوگرممعنیدارنشد،ولیتفاوت160کیلوگرمایانرقامبااشااهد
معنیداربود.لذادراینرقمکاربرد160کیلوگرمکاودبارایشارایط
مشابهقابلتوصیهاست.البتهتفاوتعملکرددانهتیماار80کیلاوگرم
کوددردورقماکاپیواپراباتیمار160کیلوگرمکاوددررقامزرفاام
حدود 75کیلوگرمبود.مقدار75کیلوگرمدانهکلازابااقیمات3430
تومان،معادل257هزارتوماندرآمدایجادخواهدنماودوهزیناه80
کیلوگرمکودمعادل176هزارتومانهزینهخواهدداشاتکاهتفااوت
آنها81هزارتومانشدهونسبتفایدهبههزینه0/46خواهادباود.
لذاازلحاظبرآورداقتصادی،کاربردارقاماپراواکااپیباا80کیلاوگرم
کوددرشرایطمشابهاینآزمایشقابلتوصیهخواهادباودومصارف
مازادکودفسفرهباعثافزایشمعنیدارعملکاردداناهنخواهادشاد.
کارآییاستفادهازفسفررقمزرفاامبرتارازدورقامدیگارباود،ولای
ازلحاظکارآییجذبفسفروفسفرکارآییرقاماپارابرتارازدورقام
دیگربود.لذابهنظرمیرسدباتوجهبههمبستگیمعنایدارشااخص
تنشفسفروشاخصکاراییجذبفسفردرسهرقامکلازا،شااخص
کاراییجذبفسفرشاخصمهمترینسبتبهکارآییمصارففسافر
بودهومیتواندبهعنوانیکشاخصکلیدیبرایتفکیکارقامکلازا
ازارقامناکارادرشرایطمزرعهمورداستفادهقارارگیارد.بااتوجاهباه
ازلحاظواکنشبهفسفرالزماستدرتوصیههای

تفاوتسهرقمکلزا
کودی،نوعرقمکلزانیزدرنظرگرفتهشود.باهدلیال هزیناه بااالی
یستمحیطیناشیازمصرف مازاد این
کودهایشیمیایی و خطرات ز 
کودها میتوان گفت که گسترش ارقامکارا میتواند یک شیوه بسایار
مؤثر در بهبود رشد و نمو گیاهان وکاهش مصرف کودهای شایمیایی
فسفاته باشد.

نتایجاینپژوهشنشاندادکهارقاماپاراواکااپیدرساطح80
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Effects of Phosphorus on Grain Yield and Phosphorus Efficiency Indices in
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Introduction: Due to the compatibility of canola with different conditions, economic value, its price and
importance of rotation with cereals, it has the highest level of cultivation area among the oilseed crops in Iran .
Phosphorus (P) deficiency is a widespread macronutrient deficiency and is one of the major limiting constraints
for canola production. Despite its importance, it limits crop yield on more than 40% of the world’s arable land
and 70.2% in Iran. Moreover, global P reserves are being depleted at a higher rate and according to some
estimates, there will be no economic P reserve by the year 2050. This is a potential threat to sustainable canola
production. Most of the P applied in the form of fertilizers may be adsorbed by the soil, and would not be
available for plants lacking specific adaptations. It is widely accepted that the most realistic solution to the
problem of P deficiency is to develop new plant cultivars that adapt to P-deficient soils. Phosphorus efficiency is
a term that generally describes the ability of crop species/genotypes to give higher yield under P-limiting
condition. Plant species as well as genotypes within the same species may differ in P efficiency. This study was
conducted to determine the effect of phosphorus fertilization on the grain yield and phosphorus efficiency
indices in different canola cultivars.
Materials and Methods: The present study was carried out at the research farm of the Mahidasht
Agricultural Research Stationlocated 20 km away from Kermanshah (with elevation of 1265 m). This
experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design with three replications with 2
factors including canola varieties and different amounts of phosphorus fertilizer. The first factor consisted of five
triple superphosphate (TSP) levels (0, 16, 32, 49, and 61 kg per ha) and the second factor consisted of three
cultivars (Okapi, Opera and Zarfam). This research was conducted on soil where the amount of available
phosphorus was lower than the critical level required for canola (15 mg kg-1). Prior to sowing, all phosphorus
treatments with 30 kg ha-1 of zinc sulfate fertilizer as well as one-third of nitrogen fertilizer (100 kg ha-1 urea)
were applied during planting and mixed thoroughly with the soil. The remaining urea fertilizer was applied at
two stages of stem growth (120 kg ha-1) and early flowering (100 kg ha-1). Each experimental plot had an area of
12 m2. Irrigation method was sprinkler. Grain and straw yield were determined after the harvest and seed
samples (harvesting stage) were taken and rinsed with distilled water, oven dried at 70 °C, ground, digested and
analyzed for determining the P concentration. Analysis of variance was performed using SAS software and mean
comparisons performed by Duncan’s multiple range tests (P ≤ 0.05).
Results and Discussion: The results showed that the interaction effects of phosphorus fertilizer rate and
canola cultivars on leaf P concentration, grain and straw yield, grain P concentration and uptake, and P
efficiency indices were significant. In average of the two-years, the highest grain and straw yields (3203 and
4613 kg ha-1, respectively) were obtained from 300 kg ha-1 P fertilizer rate for Okapi cultivar. Under the P
deficiency condition, no significant difference was observed between cultivars in terms of grain yield.
Significant differences were observed among three cultivars in terms of P efficiency. Opera cultivar was efficient
in absorption (0.84) and Zarfam cultivar was efficient in phosphorus utilization (152 kg grain / kg fertilizer), but
Opera was phosphorus efficient. With application of phosphorus fertilizer, phosphorus use efficiency decreased
and the highest amount was found for the control treatment which produced 169 kg seeds per kg of phosphorus.
The lowest amount of this characteristic was obtained for 300 kg phosphorus fertilizer treatment . Considering the
correlation between phosphorus stress factor and P uptake efficiency, it seems that P efficiency was dependent
1- Assistant Professor of Soil and Water Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources,
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kermanshah, Iran
(*- Corresponding Author Email: ghaderij@yahoo.com)
2- Assistant Professor OF Soil & Water Research Institute, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
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on P uptake (R2 = 0.477 **) rather than P utilization (R2 = 0.076 ns).
Conclusion: Phosphorus uptake efficiency can be used for selecting P efficient cultivars of canola under
farm condition. Application of Opera and Okapi cultivars with 80 kg of fertilizer per ha in similar conditions of
this experiment would be advisable and excess phosphorus fertilizer application would not significantly increase
grain yield. Selecting suitable varieties could decrease application of chemical fertilizers in the soil.
Keywords: Canola, Efficiency, Phosphorus concentration, Phosphorus utilization, Uptake
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چکیده
فرسایش بینشیاری یکی از انواع مهم فرسایش است که سهم عمدهای در انتقال ذرات ریز خاک بهویژه در مناطق خشک و نیمههخشهک دارد بهه
همین منظور هدف از انجام این مطالعه تعیین حساسیت خاک چهار نوع کاربری اراضی مختلف اطراف شهرستان جیرفت به فرسایش بینشیاری هم بهه
وسیله شبیهسازی باران و هم از طریق تعیین تعدادی از شاخصهای پایداری خاکدانه بود کاربریهای مورد بررسهی شهامم مرتهس دسهتخهورده مرتهس
دستنخورده جنگم حفاظت شده و جنگم مصنوعی بود برای انجام این کار متناسب با میانگین بلندمدت منطقه بارانی با شدت  60میلیمتر بر ساعت
توسط دستگاه شبیهساز باران بر روی خاک ایجاد و فرسایش بینشیاری اندازهگیری شد سپس شاخصهای پایداری خاکدانه و برخی خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی خاک اندازه گیری شدند نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ماده آلی رس و مقاومت کششی و کمترین مقادیر جرم مخصوص ظاهری درصد
شن و بعد فراکتال در مرتس دست نخورده (پوشش غالب درمنه گون یهال اسهبی و گهیس پیهرزنو وجهود داشهت توزیهس انهدازه ذرات رسهو در مرتهس
دستنخورده کوچکتر و در جنگم حفاظت شده بزرگتر بود همچنین بیشترین غلظت رسو و بیشترین مقدار فرسایش در مرتس دستخورده وجود داشت
کمترین غلظت رسو در جنگم مصنوعی و کمترین مقدار فرسایش در جنگم مصنوعی و جنگم حفاظت شده دیده شد به طور کلی نتایج نشان میدهد
که رخداد فرسایش بیشیاری در برخی کاربریها به ویژگیهای ذاتی خاک مانند بافت خاک و در برخی دیگر به شیب زمین بستگی دارد از طرف دیگهر
مقایسه مقدار فرسایش و غلظت رسو نشان میدهد که این دو ویژگی در کاربریهای مورد مطالعه با هم مطابقت دارند به ایهن معنهی کهه مهیتهوان
غلظت رسو را به عنوان شاخص مقدار فرسایش در نظر گرفت در مجموع بهترین روش در جهت کاهش فرسایش بینشیاری در منطقهه را مهیتهوان
انجام اقدامات مدیریتی از قبیم حفظ و احیای پوشش گیاهی دانست که هم ساختمان خاک را بهبود بخشیده و هم فرسایشپذیری آن را کاهش دهد
واژههای کلیدی :بعد فراکتال رس قابم پراکنش رسو

مقدمه

شبیهساز باران مقاومت کششی خاکدانه
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فرسایش خاک گستردهترین فرم تخریب خاک در جههان اسهت و
تأثیرات مخربی بر تمام اکوسیستمهای طبیعی و تحت مدیریت انسان
دارد فرسایش بینشیاری یکی از انواع مهم فرسایش است که عبارت
از جدا شدن ذرات خاک در اثر برخورد قطرههای بهاران و انتقهال آنهها
توسط فرایند پاشمان و جریان کم عمق ورقهای است (11و فرسهایش
ناشی از باران که اولین مرحله فرسایش آبهی اسهت نقهش مهمهی در
 2 1و  -4بهترتیب دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک استاد و دانشیار گروه
علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولیعصر (عجو رفسنجان ایران
Email: Arezoo_sha62@yahoo.comو
(* -نویسنده مسئول:
 -3دکتری علوم خاک و استادیار مؤسسه  Inter3برلین آلمان
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فرسایش پاشمانی و بینشیاری دارد (5و فرسایش بینشهیاری حاصهم
فرسایش پاشمانی و ورقهای اسهت و بهه ویژگهیههایی ماننهد شهدت
بارندگی شدت و عمق جریان و نوع خاک از قبیم مقهدار مهاده آلهی
بافت خاک و پایهداری خاکدانهه بسهتگی دارد (17و در مهورد اهمیهت
فرسایش بینشیاری باید گفت که این نوع فرسایش در اراضی مرتعی
زمینهای شخمنخورده و یا زمینهایی که شیب آنها کهم اسهت بهه
عنوان فرایند غالب فرسایش شناخته میشود (37و در مناطق خشهک
و نیمهخشک با پوشش سطحی و گیهاهی انهدک ذرات ریهز خهاک را
انتقال داده و حاصلخیزی خاک را کاهش و آ های سهطحی را آلهوده
میکند (47و
کاربری اراضی یکهی از اصهلیتهرین راهههای دخالهت انسهان در
فرایندهای طبیعی و بهبود یا تخریب ویژگیهای فیزیکی شهیمیایی و
زیستی خاک است (52و انسان قادر اسهت از طریهق تبهدیم کهاربری
اراضی خاکدانهسازی پایداری خاکدانهه و فرسهایشپهذیری خهاک را
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تحت تاثیر قرار دهد (25و از اینرو استفاده از کاربریهایی که ضهمن
افزایش تولید و کیفیت محصهول بهبهود کیفیهت سهاختمانی خهاک و
پایداری محیط زیست را نیز در پی داشته باشند ضروری است (28و
اندازهگیری شدتهای فرسایش خاک در شرایط بارندگی طبیعی و
هنگامیکه پوشش گیاهی و توپوگرافی متغیرند هزینهبهر و وقهتگیهر
است (44و به این منظهور روشههای آزمایشهی قابهم کنتهرل ماننهد
شبیهسازی باران و روانها در مزرعهه یها در محهیط آزمایشهگاه (39و
بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد مزایای شبیهسازی باران
قیمت نسبتا پایین توانایی جمس نمودن سریس دادهها سرعت در عمهم
و انعطافپذیری و همچنین امکان کنترل بهتر مقدار شهدت و زمهان
بارندگی نسبت به بهارانههای طبیعهی اسهت ( 26و 44و خهاکههای
جنگلی و مراتس به دلیم تفاوتهای اساسی در توپوگرافی زمینشناسی
سطحی آ و هوا پوشش گیاهی و کاربری اراضی غالبا ویژگیهای
خیلی متفاوتی نسبت به اراضی کشهاورزی دارنهد اگرچهه خهاکههای
جنگمها و مراتس تاریخچهای از بههمخوردگی در اثر آتشسوزی چرا
فعالیت های مربهو بهه قطهس درختهان و احهداه جهاده و مسهیرهای
پیادهروی دارند (12و اما این فعالیهتهها ماننهد شهخم در زمهینههای
کشاورزی سبب به همخوردگی یکنواخت خاک نمیشوند خاکههای
جنگلی و مراتس به دلیم ساختمان توسعه یافتهتر و خاکدانههای پایهدار
بیشتر فرسایشپذیری کمتری نسبت به خاکهای کشاورزی دارند به
عالوه در این خاکها در شرایط دستنخورده پوشش گیهاهی بقایهای
گیاهی و ریشهها زبری سطح خاک را افزایش داده و بنهابراین تهنش
برشی روی ذرات خاک را کاهش میدهند که باعث جدا شهدن کمتهر
ذرات خاک نسبت به خاکهای کشهاورزی مهیشهود بها ایهن وجهود
تغییراتی که توسط انسان در پوشش گیاهی خاک و توپهوگرافی آنهها
رخ میدهد میتواند اثهرات زیانبهاری ماننهد کهاهش سهرعت نفهوذ و
حاصلخیزی خاک و کوچک شدن اندازه خاکدانههای خهاک را در پهی
داشته باشد همچنین قطر متوسط ذرات خاک کهاهش یافتهه و باعهث
میشود که ذرات خاک به آسهانی توسهط جریهان آ منتقهم شهود و
رسو افزایش یابد (39و
همانطور که پیشتر گفته شد اندازهگیریهای مستقیم حساسیت
خاک به فرسایش در سطح مزرعه اغلهب گهران و وقهتگیهر هسهتند
بنابراین عالوه بر شبیهسازی باران میتوان از ارتبا بین ویژگیههای
خاک و فرسایشپهذیری آن اسهتفاده کهرد (23و یکهی از مههمتهرین
ویژگیهایی که فرسایشپذیری و هدررفت خهاک را تحهتتهاثیر قهرار
میدهد پایداری خاکدانه است و از طریق اندازهگیری آن میتوان بهه
میزان مقاومت خاک در برابر اثرات مخر خارجی باران روانا یا باد
پی برد خاکهای با خاکدانههای ناپایهدار بیشهترین حساسهیت را بهه
فرسایش آبی بادی و هدررفت مواد غذایی دارند ( 17 6و 43و
طبق نظر هیلم (18و پایداری خاکدانه به معنی توانایی مقاومت در
برابر نیروهای تجزیه کنندهای مانند آ است کهه بهر خاکدانهه عمهم

میکنند (6و پایداری خاکدانه با شرایط کلی خهاک مهدیریت شهرایط
طبیعی و الگوهای کاربری اراضی تغییر میکند (51و روشهای زیادی
برای اندازهگیری پایداری خاکدانه وجود دارد (22و از جمله نمایههایی
1
مانند بعد فراکتال ( 14و 52و میانگین وزنی قطر میهانگین هندسهی
2

قطر خاکدانههای پایدار در آ

3

4

رس قابهم پهراکنش (43و انهریی
5

اولتراسونیک (24و و روش منحنی مشخصه رطوبتی پر انریی (27و را
میتوان نام برد این نمایهها نسبت به تغییر کاربری اراضی مهدیریت
یا عملیات حفاظتی حساس هستند
منطقه جیرفت در اقلیم خشک و نیمهخشک واقس شده کهه وجهود
کاربری ههای مختلهف در ایهن منطقهه آن را بهه یکهی از مههمتهرین
قطبهای کشاورزی ایران تبهدیم کهرده اسهت در منطقهه جیرفهت و
نواحی اطراف آن بیشتر بارندگیها بهه صهورت بهارانههای شهدید و
سیمآسا در فصم زمستان و به مقدار کمتر در فصهم پهاییز و بههار رخ
میدهد عالوه بر این به دلیم چرای بیرویهه دام اسهتفاده عشهایر از
درختان و درختچهها برای گرمایش و پختوپز و همچنهین بهه دلیهم
خشکسالیهای سالهای اخیر پوشهش گیهاهی کهاهش چشهمگیهری
داشته است که باعث ایجاد انواع فرسایشها مانند فرسایش ورقهای و
بینشیاری شیاری خندقی و غیره در ایهن منطقهه شهده اسهت ایهن
مطالعهه بها اههداف کلهی1 :و بررسهی اثهر چههار نهوع کهاربری مرتههس
دستخورده و کمتر دسهتخهورده و جنگهم حفاظهت شهده و جنگهم
مصنوعی بر ایجاد روانا و فرسهایش و شهاخصههای سهاختمانی بها
استفاده از دستگاه شبیهساز بهاران 2و تعیهین ویژگهیههای مهؤثر بهر
نمایههای ساختمانی خاک در کاربریهای مختلف و 3و تعیین ارتبها
بین فرسایش خاک و نمایههای پایداری خاکدانه صورت گرفت

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

این پژوهش بهمنظور تعیین حساسیت خاک چههار نهوع کهاربری
اراضی اطراف شهرستان جیرفت (  28˚ 40′ 13″شهمالی و 44′ 13″
˚ 57شرقیو به فرسایش بینشهیاری از طریهق شهبیهسهازی بهاران و
اندازهگیری نمایههای پایداری خاکدانه انجام شد کهاربریههای مهورد
بررسی شامم مرتس دستخورده فراش مرتهس دسهتنخهورده مرغهزار
جنگم حفاظت شده انار شهیطان و جنگهم مصهنوعی تهم سهیاه بهود
(شکم  1الفو براساس آمار اداره هواشناسی شهرسهتان جیرفهت بهاد
)1- Mean Weight Diameter (MWD
)2- Geometric Mean Diameter (GMD
)3- Water-Stable Aggregation (WSA
)4- Water Dispersible Clay (WDC
)5- High Energy Moisture Characteristic (HEMC
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غالب منطقه با نام محلی باد نره است که جهت آن  180درجه است و
زمان وقوع آن از اوایم بهار تا اواخر تابستان است حداکثر سرعت بهاد
مشاهده شده در منطقه  58نات و مربو به سال  1385بوده است
مرتس فراش با مسهاحت  10935هکتهار در فاصهله  80کیلهومتری
شهرستان جیرفت واقس شده است متوسط سالیانه بارندگی آن 392/5
میلیمتر و میانگین دمای آن  15/4درجهه سهانتیگهراد اسهت وجهود
هرزآ های فراوان و وقوع فرسایش آبی در سطح آن و بهرهبرداری از
آن توسط افراد سودجو تخریب مرتس را در پی داشته است (41و
در فاصههله  85کیلههومتری شهرسههتان جیرفههت مرتههس مرغههزار بهها
مساحتی برابر با  5802/55هکتار قرار دارد اقلیم منطقه سرد خشک و
متوسط بارندگی ساالنه  346/44میلیمتر و متوسط دمها  19/5درجهه
سانتیگراد است تیپ گیاهی در دامنهها گونه درمنه و نهوعی گهون و
گونه استیپا (یال اسهبی و گهیس پیهرزنو اسهت امها گونهه غالهب در
ارتفاعات بیشتر درمنه و گون است همچنین در این منطقه گیاههانی
مانند پیازکوهی بومادران بروموس جگن یال اسبی مریم نخهودی
نسترن کاکوتی فرفیون سگدندان و اسپند نیهز مشهاهده مهیشهود
(42و
جنگم حفاظت شده انارشیطان جیرفهت بهزر تهرین ذخیهرهگهاه
جنگلی و یکهی از مشههورترین رویشهگاهههای ایهن درختچهه اسهت
انارشیطان )Tecomella undulataو از گونههای نادر گیاهی از تیهره
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پیچ اناریان ) (Bignoniaceaeمهیباشهد جنگهم انهار شهیطان در 25
کیلومتری شمال شهر جیرفت واقس شهده و حهدود  40هکتهار وسهعت
دارد انارشیطان گونه درختی بسیار مهمی است کهه از لحهاز زیسهت
محیطی بیابانزدایی دارویی صنعت چو و حفاظت از خاک در برابر
فرسایش دارای اهمیت است بهطوری که از طریق اتصال ریشهههای
زیرزمینی به تثبیت شن و ماسههای روان در سطح باالیی خاک کمک
میکند مهمترین و بزرگترین رویشگاههای ایهن درخهت در دلفهارد و
اسفندقه جیرفت قرار دارد اقلیم منطقه گرم و نیمه معتدل با میهانگین
بارندگی سالیانه  180میلیمتر و ریهزشههای جهوی زمسهتانه اسهت
منطقه دارای تابستانهای بسیار گرم و زمستان معتدل بهوده و دمهای
کمینه ساالنه بین  5تا  50درجه سلسیوس است خاک رویشگاهههای
این درخت نسبتا عمیق و دارای بافت شهنی تها لهومی شهنی و اغلهب
سنگریزهدار میباشد (2و
در پنج کیلومتری شهرستان جیرفت منطقه تمسهیاه بها مسهاحت
حدود  2539هکتار قرار گرفته است میانگین بارندگی آن با توجهه بهه
آمار ایستگاه هواشناسی جیرفت که نزدیکترین ایستگاه به منطقه 170
میلیمتهر در سهال اسهت دمهای سهاالنه آن بهین  -4تها  49درجهه
سلسیوس متغیر است از سال  1394سازمان منابس طبیعهی اقهدام بهه
کشت سه گونه آکاسیا کنار و کهور ایرانی در این منطقه کرده اسهت
این درختان به فاصله ده متری از هم کاشته شدهاند (40و

شکل  -1الف) موقعیت نقاط نمونهبرداری و ب) نمایی از دستگاه شبیهساز باران
Figure 1- a) Sampling area location, b) view of rainfall simulator device

روش نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

برای هر کهدام از کهاربریههای جنگهم و مرتهس دسهتخهورده و
دستنخورده تعداد  25و به طور کلی  100نقطه انتخا شد سپس با

استفاده از  GPSنقها مشهخص شهده از روی نقشهه بهر روی زمهین
مشخص شدند (شکم  1الفو
هم چنهین بهرای تعیهین خصوصهیات فیزیکهی و شهیمیایی خهاک
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نمونههای دستخورده و دستنخورده از عمق صفر تا  20سانتیمتری
برداشته شدند به این منظور ابتدا بقایای آلی روی سهطح خهاک کنهار
زده شده و سپس از مجاورت نقاطی که در آنها شبیهسازی باران انجام
شده بود نمونهبرداری انجام شدند نمونههای دستخورده با بیلچهه و
نمونههای دستنخورده با استفاده از سیلندرهای با ابعاد  5سهانتیمتهر
جمسآوری شد همچنین به منظور تعیین مقاومت کششی خاک از هر
محم نمونههای خاکدانه برداشت شد
اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه ابتدا نمونههای دسهتخهورده
هوا خشک شهدند سهپس بهرای بررسهی سهاختمان خهاک از الهک 4
میلیمتری و برای اندازهگیری سایر ویژگیهای خاک بعد از کوبیدن با
چکش چوبی از الک دو میلیمتری عبور داده شهدند بافهت خهاک بهه
روش هیدرومتر (16و کربن آلی با روش اکسیداسیون تر (49و بهدست
آمد قابلیت هدایت الکتریکی خاک (ECو (38و و اسیدیته خاک ()pH
در عصاره اشباع (29و اندازهگیری شدند کربنات کلسیم معهادل خهاک
به روش خنثیسازی با اسید کلریدریک (45و و مقدار نیتروین فسهفر
و پتاسیم قابم استفاده در نمونه خاک و رسو بهه ترتیهب بههوسهیله
پرمنگنات پتاسیم قلیایی بهیکربنهات سهدیم (32و و اسهتات آمونیهوم
خنثی (34و تعیین شد همچنین مقدار جرم مخصوص ظاهری با روش
استوانه و در نمونه دستنخورده (3و بهدست آمد برای تعیهین درصهد
وزنی سنگریزه ابتدا حجم مشخصی از خهاک را وزن کهرده و پهس از
عبور دادن از الک  4میلیمتری ذرات باقیمانده بهر روی الهک تهوزین
شد از تقسیم وزن ذرات باقیمانده روی الک بر کهم وزن ذرات خهاک
ضربدر  100درصد وزنی سهنگریزه تعیهین شهد ههمچنهین میهانگین
هندسی قطر ذرات خهاک (dgو و انحهراف معیهار هندسهی ذرات (σgو
محاسبه شد (معادله  1و 2و:
معادله 1
معادله 2
در این معادله  fiدرصد فراوانی نسبی هر یک از اجهزای خهاک (شهن
سیلت و رسو و  Miمیانگین عددی قطر ههر جهز اسهت مقهادیر Mi
برای شن  1/025میلیمتر و برای سیلت  0/026و بهرای رس 0/001
میلیمتر است
1
برای جدا سازی ماده آلی ذرهای (POMو با روش حذف حرارتی
ابتدا مقدار 30گرم خاک رد شده از الک  2میلیمتری با  100میلیلیتر
)1- Loss on Ignition (LOI

محلول هگزامتافسفات سدیم  5درصد پراکنده شد مخلو بهه مهدت
 16سههاعت بهها سههرعت  120دور در دقیقههه شههیک شههد سههپس
سوسپانسیون را از الک  0/05میلهیمتهری رد کهرده تها ذرات شهن و
 POMجدا شوند نمونهها را در آون در دمای  55درجهه قهرار داده تها
خشک شده و به وزن ثابت برسند سپس نمونهها در کهوره در دمهای
 450درجه به مدت  4ساعت قرار داده شد که در این دما ماده آلهی از
بین رفته و وزن شن باقیمانده به دست میآید اگهر ایهن وزن از وزن
اولیه (شن  (POM +کم شود مقدار  POMمحاسبه میشهود سهپس
مقدار  POMدر  100گرم خاک گزارش شد (9و
اندددازهگیددری رق بابددا نددرابنخ و برخددی ویژگددیهددای
ساختمانی

2

برای اندازهگیری رس قابم پهراکنش در آ دو نمونهه  4گرمهی
خاک رد شده از الک  2میلهیمتهری را برداشهته و یکهی را در ظهرف
آلومینیومی و دیگری در لوله سانتریفیوی ( 40میلیلیتهری درپهوشدارو
ریخته شد وزن آون خشک نمونه ظرف آلومینیهومی بهه دسهت آمهد
سپس با آ مقطر حجهم نمونهههها را بهه  40میلهیلیتهر رسهانده تها
سوسپانسیون  1:10ایجاد شود دمای محلول را اندازه گرفته و با توجه
به دما زمان تهنشینی تعیین شد سپس با استفاده از پیپت دیجیتهال از
عمق  2/5سانتیمتری  2/5میلیلیتر نمونه برداشته و پهس از خشهک
شدن وزن شد (7و
 RW2  CF 
Clay (%)  100  
معادله 3

 TW 
در ایههن رابطههه  Clayبخههش کوچههکتههر از  2میکرومتههر  RW2وزن
باقیمانده ذرات کوچکتر از  2میکرومتر  CFعبارت از  40میلیلیتهر
تقسیم بر  DVاست که  DVحجم پیپت ( 2/5میلیلیترو اسهت TW
وزن کم نمونه آون خشک است
مقاومت کششی خاکدانه با استفاده از روش برزیلی و تسهت تهک
محوری اندازهگیری شد (13و مبنای کار این روش محاسهبه نیهروی
فشهاری الزم بههرای خههرد کههردن یهک خاکدانههه در میههان دو صههفحه
بارگذاری صاف و موازی است در این دستگاه قطعهای کهه مسهتقیما
روی خاکدانه قرار میگیرد به کمک یک اهرم و ظرف آ انتهای آن
بر نمونه نیرو وارد میکند با افزایش تدریجی آ بهه ظهرف خاکدانهه
ترک بر میدارد در این لحظه جریان آ قطس شده و جرم آ موجود
در ظرف اندازهگیری میشهود بهرای انهدازهگیهری مقاومهت کششهی
خاکدانهها توده هوا خشک به دقت و به آرامی از سری الکهها عبهور
داده شههد تهها خاکدانههههههای بهها قطههر  11/2-16 8-11/2و 16-25

(2- Water Dispersible Clay (WDC
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میلیمتر جدا شوند سپس از هر گهروه انهدازهای تعهداد  10-30عهدد
خاکدانه انتخا شده و مقاومت کششی اندازهگیهری مهیشهود مقهدار
نیروی فشاری الزم برای شکست خاکدانه بهر حسهب کیلهو نیهوتن از
رابطه زیر محاسبه میشود:
معادله 4
 Mcجرم آ الزم برای شکستن خاکدانه بر حسهب گهرم  X1طهول
اهرم باال بر حسهب سهانتیمتهر  X2طهول اههرم پهایین بهر حسهب
سانتیمتر و  gشتا ثقم بر حسب سانتیمتر مجذور ثانیه میباشد در
نهایت مقاومت کششی خاکدانهههها بهه کمهک رابطهه زیهر محاسهبه
میشود:
معادله 5
معادله 6
 deffقطر خاکدانه مورد آزمایش  dmaxو  dminنیز به ترتیب قطر الهک
بزر و کوچک است و  Yبیانگر مقاومت کششهی خاکدانهه برحسهب
کیلو پاسکال میباشد
شاخصهای میانگین وزنی قطر خاکدانهههها (MWDو بهه روش
الک تر اندازهگیری شد ابتدا  50گرم خاک عبور داده شهده از الهک 4
میلیمتری را بر روی سری الک با اندازههای  0/25 0/5 1 2و 0/1
میلیمتر (مطابق با استاندارد ASTMو ریخته و بههمهدت  3دقیقهه بها
سهههرعت  30دور در دقیقهههه در آ تکهههان داده شهههد (48و سهههپس
خاکدانههای باقیمانده روی هر الک آون خشک شده و با دقت توزین
گردید از آنجا که امکان وجود ذرات درشت (سنگریزه و شنو در اندازه
خاکدانهها وجود دارد تصحیح شن انجام شد در نهایت وزن خاکدانهها
بدست آمده و میانگین وزنی قطر خاکدانهها از معادله (7و محاسبه شد:
معادله 7
نسبت وزن
میانگین قطر خاکدانههای باقیمانده بر روی الک
خاکدانههای باقی مانده بر روی هر الک به وزن کم و  nتعداد الکهها
میباشد
بعد فراکتال خاکدانهها با استفاده از استاندارد  ASTMتعیین شهد
زمان تکان دادن الکها برای ههر نمونهه خهاک  2دقیقهه بها سهرعت
دورانی افقی  440دور در دقیقه دستگاه الک خشک در نظر گرفته شد
(48و در نهایت پس از تصحیح ذرات شن وزن خاکدانههها بهه دسهت
آمد برای محاسبه بعد فراکتال از ویژگیهای فراکتالی مهدل یانهگ و
همکاران (50و بهرهگیری شد:
) M (r  Ri
R
 ( i )3 Dm
معادله 8
Mt
Rmax
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کهه در آن ) M (r < Riجهرم تجمعهی ذرات خهاک از کوچهکتهرین
کالس تا کالس  iام  Mtجرم کم ذرات خاک  Riقطر ذرات ()mm
در کالس  iام  Rmaxبزرگترین قطر ذرات در بهزر تهرین کهالس و
 Dmبعد فرکتالی ذرات است با لگاریتمگیری از دو طرف رابطهه بهاال
رابطه خطی زیر حاصم میشود:
) M (r  Ri
R
log
)  (3  Dm ) log( i
معادله 9
Mt
Rmax
بعد فرکتال از شیب این خط استخراج میگردد
اندازهگیری فرسایخ بینشیاری

برای تعیین حساسیت خاک به فرسهایش بهینشهیاری از دسهتگاه
1
شبیهساز باران مدل کامفورست (1987و اسهتفاده شهد (شهکم  1و
این بارانسهاز در انهدازه پهالت  0/0625متهر سهاخته شهده و کهامال
استاندارد بهوده و اسهتفاده از آن بهرای تعیهین فرسهایشپهذیریههای
سطحی در صحرا روشی استاندارد است (20و بارانساز مورد مطالعه از
سه قسمت آ پاش با تنظیم کننده فشار برای تولید بهارش اسهتاندارد
پایه برای آ پاش و قا فلهزی کهه پوشهش گیهاهی و خهاک مهورد
آزمایش داخم آن قرار میگیرد تشکیم شده است دستگاه شهبیهسهاز
قابم حمم به نقا نمونهبرداری تعیهین شهده روی نقشهه بهرده شهد
براساس آمار بلندمدت منطقه بارانی با قطر قطهرات  1/5میلهیمتهر و
شدت  60میلیمتر بر ساعت شبیهسازی شد این شدت بهاران معهرف
شدیدترین بارندگی رخ داده در منطقه در طوالنی مدت بود بها توجهه
به ناخالصی های موجود در آ و احتمهال اثرگهذاری آنهها بهر شهدت
فرسایش بینشیاری همچنین به دلیم اینکه پاسخ خاک ممکن اسهت
تحت تاثیر ترکیب شیمایی آ باشد بهرای شهبیهسهازی بهاران از آ
مقطر استفاده شد (19و روانا ایجاد شده در طی هر شبیهسهازی بهه
طور پیوسته و به وسیله قوطیهای پالستیکی یک لیتری جمسآوری و
زمان جمسآوری نمونه از لحظه شروع روانا تا زمان پر شدن قهوطی
ثبت شد سپس غلظت رسو در هر نمونه روانا اندازهگیری گردید
به این منظور پس از تعیین حجم روانا بهرای تعیهین جهرم رسهو
نمونه را از کاغذ صافی واتمن 40عبور داده و در دمای  105درجهه در
دستگاه آون به مدت  24ساعت خشک شد به این ترتیهب از تقسهیم
میزان رسو بر حجم روانا غلظت رسو بر حسب گرم بر لیتر بهه-
دست آمد سپس ویژگیهایی مانند توزیس اندازه ذرات رسو به روش
میکروپیپت (30و مقدار نیتروین فسفر پتاسیم قابم اسهتفاده و مقهدار
ماده آلی موجود در رسهو مشهابه خهاک کهه پیشهتر اشهاره گردیهد
اندازهگیری شد

1- Kamphorst
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تجزیه و تحلیا دادهها

به منظور انجام آنالیزهای آماری از طرح کامال تصادفی با  4تیمار
که شامم کاربریهای مرتس دستخورده مرتس دست نخهورده جنگهم
مصنوعی و جنگم طبیعی با  25تکرار در هر کاربری بود استفاده شد
مقایسه میانگین شاخصهای ساختمانی بین کاربریها با آزمون LSD
در نرمافزار  SPSS25و در سطح پنج درصد صورت گرفت

نتایج جدول توصیف آماری رسو نشان میدهد که دامنه ضریب
تغییرات دادهها از  2/5تا  5است (جدول 2و کمترین مقدار آن مربهو
به درصد ازت و بیشترین مقدار مربو به فسفر است همچنین نتهایج
حاصم از آزمون کولموگراف -اسهمیرنوف نشهان مهیدههد کهه تنهها
دادههای ماده آلی رسو است که توزیس نرمال دارند ( (P > 0.05اما
سایر ویژگیها یعنی غلظت رسو مقهدار نیتهروین فسهفر و پتاسهیم
رسو دارای توزیس نرمال نیستند

نتایج و بحث
جداول  1و  2به ترتیب نتایج توصیف آماری ویژگیهای خهاک و
رسو را نشان میدهد نتایج نشان مهیدههد کهه کمتهرین ضهرایب
تغییرات مربو به  pHو بعد فراکتال و بیشترین ضهریب تغییهرات در
میانگین هندسی قطر ذرات وجود دارد همچنین با اسهتفاده از آزمهون
کولموگراف -اسمیرنوف مقدار  P-valueبههدسهت آمهد از آنجها کهه
دادههای مربو به شوری درصد فسفر کربنات کلسیم معهادل مهاده
آلی ذرهای میانگین وزنی قطهر ذرات و درصهد سهنگریزه P > 0.05
دارند بنابراین آزمون معنیدار نبوده و توزیس دادههها نرمهال اسهت در
حالی که در مورد سایر ویژگیها بها  P < 0.05توزیهس دادههها نرمهال
نیست (جدول 1و

اثر باربری زمین بر برخی ویژگیهای فیزیکی و ساختمانی
خاک

در جدول  3نتایج مقایسه میانگین برخهی ویژگهیههای خهاک در
چهار کاربری مورد مطالعه نمایش داده شده است بیشترین مهاده آلهی
خاک ( 0/566درصدو در مرتس دستنخورده مرغزار مشهاهده شهد کهه
تفاوت معنیداری با سه منطقه دیگر داشت علت زیاد بودن مقدار ماده
آلی در مرتس دستنخورده مرغزار تراکم بیشتر پوشش گیاهی و درصد
باالی رس در این منطقهه و کهم بهودن مقهدار مهاده آلهی در جنگهم
مصنوعی تم سیاه کم بودن پوشش گیاهی آن است

جدول  -1توصیف آماری ویژگیهای خاک
Table 1- Statistical description of sediment properties

ضریب تغییرات

انحراف معیار

میانگین

بیشینه

کمینه

واحد

متغیر

P-value
Variable
Unit
Min
Max
Mean Standard deviation Coefficient of variation
pH
7.8
8.4
8.186
0.166
0.02
0
EC
dS m-1 0.206 0.757
0.423
0.127
0.3
0.097
N
)(%
0.005
0.05
0.162
0.008
0.05
0
P
mg kg-1
2
22.6
9.73
4.41
0.453
0.2
K
mg kg-1 93.3
472
241.1
95.11
0.39
0.013
OM
)(%
0.141 0.759
0.318
0.158
0.497
0
BD
g cm-3
1.3
1.72
1.52
0.111
0.072
0.043
Clay
)(%
6.88
20.9
13.88
3.734
0.269
0
Silt
)(%
4
38
24.22
8.61
0.355
0.016
Sand
)(%
41.1
89.1
61.86
11.7
0.189
0.007
CCE
)(%
0.75
19.7
10.1
5.21
0.516
0.085
POM
)(%
0.018 0.172
0.08
0.034
0.424
0.125
WDC
)(%
0
12.12
3.51
3.51
0.998
0
Tensile strength
kPa
20
141.05
45.7
26.72
0.584
0
Dm
2.7
2.993
2.9
0.072
0.025
0.02
dg
mm
0.042 0.548
0.182
0.012
0.643
0
σg
6.44
15.87
12.2
2.38
0.196
0
MWD
mm
0.012 0.099
0.064
0.0198
0.311
0.087
Gravel
)(%
19.32
49.6
34.3
8.3
0.242
0.075
 BDجرم مخصوص ظاهری CCE ،کربنات کلسیم معادل POM ،ماده آلی ذرهای WDC ،رس قابم پراکنش در آ  Dm ،بعد فراکتال dg ،میانگین هندسی قطر ذرات خاک و σg

انحراف معیار هندسی ذرات و  MWDمیانگین هندسی قطر خاکدانه است.
BD: Bulk Density, CCE Calcium Carbonate Equivalent, POM Particulate Organic Matter, WDC Water Dispersible Clay, Dm Fractal dimension, dg
Geometric Mean Diameter, σg Geometric standard deviation, MWD Mean weight Diameter
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جدول  -2توصیف آماری ویژگیهای رسوب
Table 2- Statistical description of sediment properties

ضریب تغییرات

انحراف معیار

Coefficient of
variation

Standard
deviation

Mean

0.001

0.463

23.785

51.392

137.813

0.063
0.003
0
0

0.381
0.269
0.499
0.476

0.491
0.0064
5.89
124.9

1.56
0.0297
14.29
318.5

2.9
0.04
31.4
641

Pvalue

1

ماده آلی ذرهای که بخش قابم استفاده کربن آلی است بیشترین
حساسیت را به تغییر کاربری اراضی (33و و تغییرات مدیریتی داشته و
بر رفتارهای خاک مانند خاکدانهسازی تأثیر میگذارد (15و به ترتیهب
بیشترین و کمترین مقدار  POMمربو به مرتس دستنخورده مرغهزار
و جنگم مصنوعی تم سیاه است یکهی از دالیهم زیهاد بهودن مقهدار
 POMدر مرغزار زیاد بودن مقهدار مهاده آلهی و رس در ایهن منطقهه
است بهطوری که فالحزاده و حاجعباسی (15و گزارش مهیکننهد کهه
وجود بقایای گیاهی تازه باعث افزایش مقدار  POMدر مناطق جنگلی
نسبت به زمینهای زراعی زاگرس شده است عالوه بهر ایهن ترکیهب
ماده آلی ذرهای به بافت خاک و اجزای ریشه نیز بستگی دارد بنابراین
مقههدار بیشههتر مههاده آلههی ذرهای در مرتههس دسههتنخههورده مههیتوانههد
نشاندهنده زیاد بودن بقایای ریشه حتی در صورت کهم بهودن مقهدار
زیست توده سطحی در آن منطقه باشد از آنجا کهه تشهکیم خاکدانهه
مواد آلی را در ریزمکانهای خاکدانهههها تثبیهت کهرده و بهه صهورت
فیزیکی  POMرا از تجزیه میکروبی محافظت میکند (33و بنهابراین
میتوان انتظار داشت که زیاد بودن مقدار ماده آلهی ذرهای در منطقهه
وضعیت بهتر خاکدانهای خاکهای آن منطقه را در پهی داشهته باشهد
(31و به این جهت که ماده آلی ذرهای بهعنوان هسته آلی عمم کرده
که به وسیله ذرات رس سیلت و خاکدانهها احاطه میشود (4و
کمترین مقدار رس قابم پراکنش در آ در جنگم حفاظهت شهده
انار شیطان و بیشترین آن در جنگم مصنوعی تم سیاه مشهاهده شهد
در برخی نقا انارشیطان مقدار رس قابم پراکنش صهفر بهود کهه بهه
علت شنی بودن و کم بودن رس منطقه است اعمال مهدیریتی خهاک
نیز میتوانند قابم پراکندگی رس را از طریق تاثیر بر مقدار کربن آلهی
و خاکدانهسازی تغییر دهند (8و که در این منهاطق عملیهات مهدیریتی
خاصی انجام نشده است
مقدار میانگین وزنی قطر خاکدانه در انارشیطان به طور معنیداری
نسبت به کاربریهای دیگر کمتر بود و بین سایر کاربریهها اخهتالف
1- Particulate organic matter

میانگین

بیشینه

کمینه

واحد

متغیر

Max

Min

Unit

Variable

13.288

g. l-1

0.34
0.02
6.8
177

%
%
mg. kg-1
mg. kg-1

غلظت رسو
(Sediment
)concentration
OM
N
P
K

معنیداری وجود نداشت میانگین وزنی قطر خاکدانه با اجهزای بافهت
خاک و ههمچنهین مقهدار کربنهات کلسهیم و مهاده آلهی ههمبسهتگی
معنههیداری نشههان داد (جههدول 4و سههنگریزه و شههن باعههث ت ههعیف
ساختمان و رس باعث افزایش مقاومهت خاکدانهه مهیشهود کربنهات
کلسیم و ماده آلی به عنوان سیمان عمهم کهرده و خاکدانههسهازی را
تقویت میکند (10و کمترین مقدار میهانگین وزنهی قطهر خاکدانهه در
انارشیطان دیده شد کمبود ماده آلی و نبود رس به حد کافی دو عامم
مهم در کاهش  MWDدر جنگم حفاظت شده انارشیطان نسهبت بهه
سایر کاربریها میباشد زیرا این دو ماده مواد اصهلی تشهکیمدهنهده
خاکدانه هستند نتایج نشان داد کهه کمتهرین و بیشهترین مقهدار بعهد
فراکتال به ترتیب در مرغزار و انارشیطان است تم سهیاه و فهراش در
میان این دو قهرار دارنهد (شهکم  2دو مقهدار بعهد فراکتهال خاکدانهه
انارشیطان نسبت به کاربریهای دیگر بیشتر بود زیرا پایداری خاکدانه
در این کاربری خیلی کمتر بود و باال بودن بعهد فراکتهال بیهانگر ریهز
بودن خاکدانههای موجود است کاربری مرغزار با بیشترین مقدار ماده
آلی ماده آلی ذرهای و حداکثر مقدار رس کمترین مقهدار  Dmرا دارا
است (شکم  2د جدول 3و بعد فراکتال مرتس فهراش بیشهتر از مرتهس
مرغزار بود مرتس فراش به دلیم چرای دام و دخم و تصرفهای بیشتر
انسان و کم بودن مقدار ماده آلهی بعهد فراکتهال بیشهتری نسهبت بهه
مرغزار نشان میدهد این نتایج با نتایج ینگ و همکهاران (52و مبنهی
بر اثر منفی فعالیتهای انسانی بر بعد فراکتال مطابقهت دارد از آنجها
که مقدار کم  MWDو مقدار زیهاد بعهد فراکتهال در خهاکهها نشهان
دهنده پایداری کمتر خاکدانه است (1و بنهابراین انارشهیطان کمتهرین
مقدار پایداری خاکدانه را دارا میباشد نتایج بهدست آمده با مشاهدات
مزرعهای همخوانی دارد
طبق شکم  ( 2و مقاومت کششی خاکدانهه در مرغهزار بهه طهور
معنیداری بیشتر از سایر کاربریها بهود زیهاد بهودن مقهدار مقاومهت
کششی در مرتس مرغزار میتواند به دلیم زیاد بودن مقدار رس و مهاده
آلی این منطقه باشد کاودیر و همکاران (21و عواملی از قبیم مقهدار و
مینرالههویی رس کههربن آلههی و مههواد سههیمانی کننههده را در مقاومههت
کششی خاکدانه مهم میدانند تاجیک و همکاران (46و بیان میکننهد
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که مقاومت کششی با مقدار ماده آلی رابطه مستقیم دارد از آنجها کهه
مقاومت کششی خاکدانهها از روشههای ارزیهابی پایهداری سهاختمان
خاک است (13و که اثر عوامم طبیعی مانند مدیریت و کاربری اراضی

را منعکس میکند (36و بنابراین میتوان انتظار داشت کهه منهاطق بها
مقدار مقاومت کششی زیاد دارای ساختمان خاک پایدارتری باشند

جدول  -3مقایسه میانگین برخی خصوصیات خاک در بین کاربریهای مورد مطالعه
Table 3- Comparison of the mean of some soil properties in studied land uses

ماده آلی
ذرهای

ماده آلی
Organic
matter

شن

سنگریزه

رس

جرم مخصوص
بافت خاک

کاربری زمین

Soil texture

Land use

Clay

ظاهری

()%

Bulk Density
()g cm-3

0.082b

0.2b

29.6c

59.12c

14.4b

1.52b

0.107a

0.57a

28.7c

48.6d

17.36a

1.43c

0.074c

0.25b

42.9a

77.28a

9.28c

1.58a

Sand, Loamy sand, Sandy
loam

Protected forest

0.057c

0.22b

35.8b

62.4b

14.48b

1.52b

لوم شنی

جنگم مصنوعی

Sandy loam

Artificial forest

Particulate
OM

()%

()%

Gravel

Sand

()%

()%

لوم شنی

مرتس دست خورده

Sandy loam

Disturbed pasture

مرتس دست نخورده

لوم لوم شنی

Undisturbed
pasture

Loam, Sandy loam

شن شن لومی لوم شنی

جنگم حفاظت شده

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار نمیباشند
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns.

جدول  -4ضرایب همبستگی بین دادهها
Table 4- Correlation coefficients between data

رس قابل

کربنات کلسیم

پراکنش

معادل

WDC

CCE

شن

رس

Sand

Clay

BD

1
1

**-0.428

چگالی ظاهری BD

**-0.57

**0.475

رس Clay

1

**-0.87

**

**

-0.587

شن Sand

**-0.621

**0.59

**

-0.364

*

0.203

**

-0.296

1

**0.482

**

**-0.378

**-0.483

**

**-0.377

**-0.704

**0.922

**0.422

**

0.713

ظاهری

-.307

0.814

**

0.81

**
**

0.371

-0.829

**

0.578

0.565

**

-0.552

رس قابم پراکنش WDC
بعد فراکتال D

**-0.84

**0.536

**-0.433

**

**

**

انحراف معیار هندسی ذراتσg

0.889

-0.507

**0.288

**0.369

**-0.327

**0.311

-0.069

**

**

**

**

0.594

0.009

کربنات کلسیم معادل CCE

میانگین هندسی قطر ذرات dg

-0.146

-0.383

OM
ماده آلی OM

1
1

جرم مخصوص

ماده آلی

-0.498

0.476

0.304

0.082
**

-0.375

-0.174

-0.024

**-0.293

*0.215

-0.115

**0.384

-0.16

**-0.265

**0.352

**0.288

**0.268

**-0.327

**-0.369

-0.032

-0.147

0.072

-0.102

0.091

میانگین وزنی قطر خاکدانهMWD
سنگریزه Gravel

ماده آلی ذرهای
P-OM

ماده آلی رسو
Sediment-OM

غلظت رسو
Sediment Concentration
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ادامه جدول 4
ماده آلی

غلظت رسوب

رسوب

Sediment
concentration

SedimentOM

ماده آلی
ذرهای
POM

سنگریزه
Gravel

میانگین وزنی

انحراف معیار

میانگین

بعد

قطر خاکدانه

هندسی ذرات

هندسی قطر

فراکتال

MWD

σg

ذرات dg

D
1

1

1

**0.703

1

**-0.888

**-0.696

1

**0.332

**-0.363

**-0.274

1

*-0.231

**-0.512

**0.574

**0.524

1

*-0.212

0.079

0.129

*-0.25

-0.172

1

-0.092

0.153

-0.069

*0.2

**0.27

**0.385

-0/-0.106

0.122

*-0.245

0.057

0.082

-0.12

-0.058

بعد فراکتال D
میانگین هندسی
قطر ذرات dg
انحراف معیار
هندسی ذراتσg
میانگین وزنی قطر
خاکدانهMWD
سنگریزه Gravel
ماده آلی ذرهای
POM

ماده آلی رسو
SedimentOM

غلظت رسو
Sediment
concentration

الف

د
ج

شکل  -2تغییرات الف :میانگین وزنی قطر خاکدانه ،ب :مقاومت کششی ،ج :رس قابل پراکنش و د :بعد فراکتال در کاربریهای اراضی مختلف
Figure 2- Changes in a: mean weight diameter, b: tensile strength, c: dispersible clay, d: fractal dimension in different land
uses

464

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،2خرداد  -تیر 1399

اثددر بدداربری زمددین بددر ویژگددیهددای رسددوف و فرسددایخ
بینشیاری

در مرتس دستخورده فراش و جنگم مصنوعی تلسهیاه  2/5دقیقهه
بعد از شروع شبیهسازی روانا ایجاد شد عالوه بر این مهدت زمهان
الزم برای پر شدن ظرف یهک لیتهری از روانها و رسهو در مرتهس
دستخورده  7و در جنگم مصنوعی  12دقیقه بود هر چند دو کاربری
مرتس دستخورده و جنگم مصهنوعی زمهان شهروع روانها یکسهانی
داشت اما در جنگم مصنوعی روانا با سرعت کمتری ایجاد شد کهه
به خاطر نفوذپذیری بیشتر خاک این منطقه به دلیم وجود شن و وجود
پوشش سنگی روی سطح خاک است سرعت تولید روانا در جنگهم
حفاظت شده انارشیطان کند بود
بیشترین غلظت رسو و حداکثر مقدار فرسهایش بهینشهیاری در
مرتس دستخهورده فهراش و کمتهرین در جنگهم مصهنوعی تهمسهیاه
مشاهده شد (شکم  3الف و و وجود بیشترین مقدار دستخوردگی و
چرای دام در مرتس دستخورده فراش به همراه زیاد بودن شهیب ایهن
منطقه نسبت به سایر نقا باعث شده که این منطقه بیشترین غلظت
رسو و فرسایش را داشته باشد عوامم خهاکی مهوثر در فرسهایش و
تولید رسو در این کاربریها را میتوان به ویژگیهای ذاتی خهاک و
عوامههم فیزیههوگرافی منطقههه تقسههیمبنههدی کههرد در کههاربری مرتههس
دستخورده با وجود مناسب بودن  MWDمقاومهت کششهی و سهایر
عوامم موثر در فرسایش مشاهده شده است کهه نهرخ فرسهایش بهاال
است این نتایج نشان میدهد که در کاربری مورد مطالعه نقش شهیب
و عوامم فیزیوگرافی نسبت به ویژگیهای ذاتی خاک مهمتر است اما
در عوض مشاهده کمترین مقدار فرسایش و رسو در تم سیاه و انهار
شیطان به خاطر فراوانی درصد شن در این کاربریها اسهت چهرا کهه
ذرات شن به دلیم وزن بیشتر نسبت بهه سهایر ذرات بهرای حرکهت و
انتقال نیاز به نیروی بیشتری دارند از طرف دیگر وجود پوشش سنگی
یا ورنی بیابانی روی کم سطح منطقه تم سیاه باعث شده است که از
تاثیر مستقیم قطرات باران بر سطح خاک جلوگیری شده و از آنجا کهه
اثر قطرات باران عامم اصلی ایجاد فرسایش بینشیاری است بنهابراین
کمترین مقدار فرسایش بینشیاری در این منطقه دیده شد از ایهن رو
در دو کاربری جنگم ویژگیهای ذاتهی خهاک نقهش بیشهتری بهازی
میکنند عالوه بر این مشهاهده غلظهت رسهو  51گهرم در لیتهر در
جنگم حفاظت شده میتواند به دلیم پایداری نسبتا کم خاکدانهههها و
همچنین بعد فراکتال باالی آنها باشد کهه نشهان از پایهداری ضهعیف
خاکدانه دارد از طهرف دیگهر مقاومهت کششهی خاکدانهه هها در ایهن
کاربری پایین و ماده آلی منطقه هم کم هست (شکم  2و همه این
عوامم باعث میشوند که در اثهر برخهورد قطهرات بهاران و فرسهایش
بینشیاری غلظت رسو در این منطقهه بعهد از مرتهس دسهت خهورده

بیشترین مقدار باشد
شههکم ( 3جو کمتههرین مقههدار مههاده آلههی رسههو را در مرتههس
دستنخورده و بیشهترین مقهدار آن را در مرتهس دسهتخهورده نشهان
میدهد به طوریکه میزان ماده آلی رسو در مرتس دستخورده یک
و نیم برابر بیشتر از مرتس دستنخورده بود کم بودن مقدار مهاده آلهی
رسو در مرتس دستنخورده با وجود حداکثر بودن مقدار ماده آلی کم
آن را میتوان اینگونه تفسیر کرد که احتماال بیشهتر مهاده آلهی ایهن
منطقه از نوع ماده آلی پایدار است که در زیر سطح خاک قهرار دارنهد
چون در اثر فرسایش بینشهیاری خهاک سهطحی فرسهوده مهیشهود
بنابراین مقدار ماده آلی رسو مرتس دستنخورده از سایر مناطق کمتر
است همچنین با توجه به اینکهه در مرتهس دسهتخهورده و بعهد از آن
جنگم حفاظت شده میزان پایداری خاکدانهها کمتر و تخریهبپهذیری
خاک بیشتر بود میزان تولید رسو باالتر و لذا میزان ماده آلی همراه
با رسو نیز در این کاربریها بیشتر بود
بزرگترین توزیس اندازه ذرات رسو مربو به جنگم حفاظت شده
و کوچکترین مربو به مرغزار بود علت آن به درشت بودن بافهت در
جنگم و ریزتر بودن بافت خاک مرتس دستنخورده مربو است نتایج
به دست آمده با نتایج کوی و همکاران (35و مطابقت دارد

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین مقهدار فرسهایش ( 7تهن بهر
هکتارو و رسو ( 71گرم بر لیترو در مرتس دستخورده مشاهده شد در
حالی که جنگم مصنوعی کمترین مقدار فرسهایش (حهدود  2تهن بهر
هکتارو و رسو ( 31گرم بر لیتهرو را داشهت نتهایج ههمچنهین بیهان
میکند که بیشترین مقدار ماده آلی رسو از مرتهس دسهتخهورده بهه
دست آمد که احتماال به دلیم زیاد بودن غلظت رسو در این کاربری
بود از طرف دیگر به علت درشت بافت بهودن جنگهم حفاظهت شهده
بزرگترین توزیس اندازه ذرات رسو در این کاربری دیده شد بررسیها
نشان داد که در برخی کاربریها نقش ویژگیهای ذاتی خهاک ماننهد
بافت خاک بیشتر و در برخی دیگر اثر شیب تعیین کنندهتر اسهت بهه
عنوان مثال جنگم حفاظت شده با کمتهرین مقهدار پایهداری خاکدانهه
(MWDو حههداقم مقاومههت کششههی و رس قابههم پههراکنش کههم و
بیشترین بعد فراکتال کمترین مقادیر فرسایش و رسو را دارا بود که
نشان میدهد در این کاربری اثر بافت خاک و توزیس اندازه ذرات خاک
بیشتر از پایداری خاکدانه است از طرف دیگر مقایسه مقدار فرسهایش
و غلظت رسو نشان میدهد که این دو ویژگی در کاربریهای مورد
مطالعه با هم مطابقت دارند به این معنی کهه چهون بیشهترین مقهدار
فرسایش و بیشترین غلظت رسو در مرتس دستخورده و کمترین آن
در جنگم مصنوعی دیده میشود بنابراین میتوان غلظت رسو را به

465

ارزیابی اثر كاربري جنگل و مرتع بر فرسایش بینشیاري و برخی ویژگیهاي فیزیکی خاك در جنوب شرقی ایران

آن را کاهش دهد از جملهه ایهن اقهدامات مهدیریتی حفهظ و احیهای
پوشش گیاهی است که از این طریق ماده آلی افزایش یافتهه و سهطح
خاک حفظ شده و اثر فرسایش قطره بارانی کاهش مییابد

عنوان شاخص مقدار فرسایش در نظر گرفت بهه طهور کلهی بهتهرین
روش کاهش فرسایش بینشیاری در منطقه انجام اقهدامات مهدیریتی
است که هم ساختمان خاک را بهبود بخشیده و هم فرسهایشپهذیری
الف

د

ج

 توزیع اندازه ذرات رسوب در کاربریهای اراضی مختلف بعد از شبیهسازی باران: ماده آلی و د: ج، غلظت رسوب: ب، مقدار فرسایش: الف-2 شکل
Figure 3- a: amount of erosion, b: sediment concentration, c: organic matter and d: particle size distribution of sediment in
different land uses after rainfall simulating
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Effect of Forest and Pasture Land Uses on Interrill Erosion and Some of Soil
Physical Properties in Southeastern Iran
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Received: 11-11-2019
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Introduction: Interrill erosion is one of the major types of erosion playing key role in the transport of fine
particles of the soil, particularly in arid and semi-arid regions, which leads to the decrement of soil fertility and
surface water pollution. Land-use change is one of the main ways which reflect the interaction of human
activities and the natural environment and can impact soil aggregation, aggregate stability, and erodibility.
Hence, this research aimed to evaluate the susceptibility of soils under different land-use types (four types) to
interrill erosion using both rainfall simulation test and soil aggregate stability indexes. The location of study area
was around Jiroft city.
Materials and Methods: This study was conducted in four types of land use around Jiroft city in southern
Iran, including disturbed pasture, undisturbed pasture, protected forests, and artificial forest. For each land use,
25 points were selected (A total of 100 points for all land uses). To measure soil physical and chemical
properties, disturbed and undisturbed soil samples were collected from each point at a depth of 0–20 cm. The
samples were transported to the laboratory where these samples were then air-dried. Some soil properties such as
texture, organic carbon, electrical conductivity, soil acidity, calcium carbonate equivalent, and bulk density were
measured, and available nitrogen, phosphorus, and potassium in the soil and sediment samples were also
determined. Furthermore, some characteristics of soil particles, including the geometric mean diameter,
geometric standard deviation, particulate organic matter, water-dispersible clay, tensile strength of soil
aggregate, mean weight diameter and fractal dimension of aggregates were determined. To assess how
susceptible are soils to interrill erosion, rainfall simulator was used to generate rainfall with an average intensity
of 60 mm/h.
Results and Discussion: According to the results, the undisturbed pasture revealed the highest content of
organic matter, particulate organic matter, clay, and tensile strength, while the minimum values of bulk density,
sand percentage, and fractal dimension have been observed in this land use. For this reason, it is assumed that the
aggregates of undisturbed pasture (intact rangeland) show more stability than other three land uses. The
maximum and minimum values of bulk densities were observed in the protected forest (1.58 g cm-3) and
undisturbed pasture (1.43 g cm-3), respectively. On the other hand, the highest value of aggregates fractal
dimension, as well as minimum values for mean weight diameter and dispersible clay in the protected forest
demonstrated that this land use had either no aggregate or its aggregates were very fine. As a matter of fact, lack
of organic matter and insufficient clay content can be considered to be the reasons for poor aggregate stability in
this land use. The highest and lowest values for tensile strength of soil aggregate were found in the undisturbed
rangeland (64.82 kPa) and protected forest (34.38 kPa), respectively. The variations in the tensile strength of soil
aggregate can be attributed to the changes in the contents of clay and organic matter in different land uses.
Moreover, despite the maximum amount of total organic matter in the undisturbed pasture (or intact rangeland),
the amount of sediment organic matter in this land use was lower than the other three land uses. It is because of
the fact that most of the OM in this area was of a stable organic matter type, which was under the soil surface
and was accordingly protected from surface erosion. The particle size distribution of sediment was smaller in the
undisturbed pasture, whereas it was found to be larger in the protected forest. The reason can be attributed to the
coarse-textured soil in the forest compared to the finer-textured soil in the undisturbed pasture (or intact
rangeland). In addition, the highest sediment concentration and the highest rate of erosion were observed in the
disturbed pasture. The artificial forest accounted for the minimum sediment concentration, while the artificial
forest, as well as the protected forest, revealed the lowest erosion rate.
1, 2 and 4- Ph.D. Student in Soil Physics and Conservation, Professor and Assosiate Professor, Department of Soil
Science and Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran, respectively.
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Conclusion: The results of the current research demonstrated the high rate of interrill erosion in all land uses
so that the disturbed pasture and artificial forest accounted for the highest and the lowest rate of erosion (7 and 2
ton/ha) respectively. According the results, intrinsic soil characteristics such as soil texture played major role in
some land uses, while for the others, the slope impact was more crucial. On the other hand, both erosion rate and
sediment concentration revealed the same trend under four different land uses of the study area. Therefore,
because of the fact that the highest and the lowest rate of erosion, as well as sediment concentration, were found
to be in the disturbed pasture, and the artificial forest, respectively, therefore the sediment concentration can be
considered to be an important index for soil erosion. Due to high rates of erosion occurring in the study areas,
some measures have to be undertaken to prevent and control soil erosion in this area. To achieve this aim,
preventing people from entering the vulnerable area, avoiding livestock grazing, protecting existing plants and
restoration of native plants can be mentioned as efficient measures to improve conditions.
Keywords: Dispersible clay, Fractal dimension, Rainfall simulator, Sediment, Tensile strength of aggregate
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بررسی تأثیر پارامترهای خاک بر ضرایب جذب فسفر در خاکهای سنگین مناطق مختلف دشت
قزوین
بهنوش کمالی -1علی مهدوی مزده -*2عباس ستوده نیا

3

تاریخ دریافت1398/10/07 :
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چکیده
دشت قزوین به لحاظ کشت انواع محصوالت کشاورزی یکی از مهمترین دشتهای ایران به شمار میآید .با توجه به اینکه هر ساله در این منطقهه
مقادیر باالیی از کودهای فسفاتی به منظور افزایش تولید محصول استفاده میگردد ،بررسی چگونگی رفتار فسفر در خها ههای ایهن منطقهه از اهمیهت
ویژهای برخوردار است .بدین منظور در این مطالعه با استفاده از آزمایشهای رآکتوری به بررسی جذب تعادلی و سینتیک فسفر در خا مناطق مختله
دشت قزوین پرداخته شد .به این ترتیب که نمونههای خا در بازههای زمانی مختل در تماس با غلظتهای مختل فسفر محلول در دسهتگاه شهیکر
قرار داده شده و مقادیر نهایی فسفر محلول و جذب شده به نمونههای خا تعیین گردید .مطابق با نتایج این مطالعه ،ایزوترم النگمیر با ضهریب تعیهین
بین  0/87تا  0/99مناسبترین معادله در پیشبینی جذب تعادلی فسفر در خا های چهار منطقه زعفران ،کوچار ،مهدی آباد و کمال آباد بهوده و معادلهه
کو و لوتس با ضریب تعیین  0/974باالترین دقت را در برآورد جذب سینتیک فسفر در نمونه خا منطقه مهدی آبهاد داشهته اسهت .همننهین ضهرایب
همبستگی رگرسیون خطی بین تعدادی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا و ضرایب جذب معادله النگمیر با استفاده از نرمافهزار  Minitabتعیهین
شده و مشخص گردید که درصد ماده آلی ،کلسیم محلول و رس با ضرایب همبستگی  -0/92 ،-0/97و  0/61از اثرگذارترین پارامترهای خا در میزان
حداکثر ظرفیت جذب فسفر در خا بودهاند .براساس مشاهدات ،حداکثر ظرفیت جذب برای خا های مورد مطالعهه  307تها  491میلهیگهرم فسهفر در
کیلوگرم خا بوده است.
واژههای کلیدی :ایزوترم النگمیر ،تعادلی ،رگرسیون خطی ،سینتیک ،ضریب همبستگی

مقدمه

1

رشد سریع جمعیت ،کشاورزی و فاضالب صنعتی و خانگی منجهر
به ایجاد سطوح باالیی از آالیندهها میگردد و نهر در حهال افهزایش
این آلودگیها به شدت بهر کیفیهت آب تیثیرگهذار اسهت ( .)33منهابع
نقطهای آلودگی آب از اواخر دهه  1960بهه دلیهس سههولت نسهبی در
شناسایی ،قانونگذاری و پیشرفت در تکنولوژی کنترل آلودگی کاهش
یافتهاند .در نتیجه ،سهم نسبی منابع غیر نقطههای در مسهالس کیفیهت
آب افزایش یافته است ( .)27شناسایی ،تعیین کمیت و کنترل آلهودگی
با منبع غیر نقطهای از زمینهای کشاورزی به ایهن دلیهس کهه پسهاب
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حاصس از فعالیتهای کشاورزی به صورت تصفیه نشده بوده و حهاوی
مقادیر زیادی از مواد مغذی و آلی است و از سویی دیگر تلفات از ایهن
منابع به صورت پراکنده و در طول مدت زمهان رخهداد بارنهدگیههای
شدید صورت میگیرد ،دشوار است ( .)10شواهد گستردهای وجود دارد
مبنی بر اینکه خا هایی با غلظتهای باالی فسفر مهیتواننهد منهابع
قابس توجهی از آلودگی غیر نقطهای فسفر بهرای آبههای سهطحی و
آبهای زیرزمینی کم عمق باشند (.)37
دشت قزوین از مهمترین دشتهای کشهاورزی ایهران بهه شهمار
میرود و از جایگاه ویژهای در تیمین مواد غذایی مورد نیاز مردم کشور
برخوردار است .با توجه به اهمیت فسفر به عنهوان یهک مهاده مغهذی
ضروری در تولید محصول و همینطور محدود بودن مقدار آن در اغلب
خا ها ،هر ساله مقادیر باالیی از کودهای شهیمیایی فسهفاتی توسه
کشاورزان به منظور افزایش بهرهوری در تولیدات کشاورزی و زراعهی
در این منطقه استفاده میگردد .مقادیر اضافی فسفر محلول خها بهه
طور بالقوه باعث میشوند که تلفات آن از طریق جریهان آب بهر روی
سطح خا یها آبشهویی از پروفیهس خها ر دههد ( 22 ،2و  .)28در
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بسیاری از مناطق کشاورزی در دشت قهزوین بافهت خها سهنگین و
دارای ظرفیت باالیی در جذب فسفر کاربردی است و از سهویی دیگهر
سطح سفره آبهای زیرزمینی پایین است؛ از این رو بیشتهرین خطهر
مدیریت نامناسب مصرف کودهای فسفاتی ،ورود مقادیر اضافی فسهفر
محلول به جریانات سطحی میباشد (.)32
بررسی دینامیک فسفر خا و چرخه آن در اکوسیستمهای زراعی
و آبی به دلیهس نقهش فسهفر در بسهیاری از مسهالس زیسهتمحیطهی،
اقتصادی و زراعی از اهمیت ویژهای برخهوردار اسهت ( .)9بهرای در
چگونگی انتقال فسفر از خا هایی با فسفر زیاد به گیهاه یها آبههای
سطحی ،آشنایی با فرآیند جذب و عوامس مؤثر بهر آن ،مکانیسهمههای
مربوط به آن و مدلهای توصی کننده این فرآیند (ایزوترمهای جذب)
ضروری به نظر میرسد (.)19
نگوین و مالدا ( )26در مطالعهای بر روی سینتیک جذب فسفر در
خا های قلیالی منطقهای کشاورزی در ژاپهن بها  pHبهین  7/38تها
 ،8/44ایزوترم النگمیر را به عنوان مناسبتهرین ایزوتهرم منطبهق بهر
آزمایشهای جذب گهزار نمودنهد .ولهدی و ههایلی ( )38معهادالت
فروندلیچ (ضریب تعیین  0/97تا  )1و النگمیر (ضریب تعیهین  0/9تها
 )0/97را بر آزمایشهای رآکتوری در چند نمونه خها کشهاورزی در
جنوب اتیوپی با شرای اسیدی منطبق دانستند .کهالو و همکهاران ()3
ایزوتههرم ،سههینتیک و ترمودینامیههک جههذب فسههفر را در رسههوبات
رودخانهای در چین مورد بررسی قهرار داده و فرآینهد جهذب تعهادلی و
سینتیک را به خوبی توس معهادالت النگمیهر و مرتبهه اول توصهی
نمودند .حمدی و همکاران ( )9در چند نمونه خا تونس با 8/12 pH
تا  8/6به بررسی سینتیک جذب فسفر پرداختند و مدل شبه مرتبه دوم
با ضریب همبستگی  0/91تا  0/99را به عنهوان مناسهبتهرین مهدل
سینتیک منطبق بر مشاهدات جذب گزار نمودند .معاضد و همکاران
( )24گزار نمودند کهه ایزوتهرم النگمیهر بهیشتهرین تطهابق را بها
دادههای آزمایشگاهی جذب فسفر در نمونههای خا اسیدی ( pHدر
محدوده  6تا  )6/8در جنوب غربی ایران داشته است .فربودی ( )5نیهز
در مطالعهای ظرفیت جذب فسفر را در سه سری خا آهکی منطقهه
کرج با استفاده از شکس خطی دو معادله فرونهدلیچ و النگمیهر تعیهین
نموده و ضریب همبستگی در هر دو معادله را معنهیدار اعهالم نمهود.
صفری سینجانی و صدری ( )30نیز سینتیک جذب فسفر را در نمونهه
خا های دو استان گیالن ( pHبهین  6/8تها  )5/9و اسهتان همهدان
( pHبین  7/8تا  )8مهورد بررسهی قهرار داده و معهادالت مرتبهه اول،
مرتبه دوم ،الوویچ و توانی را بر فرآیندهای رسهوب و جهذب فسهفر در
این خا ها منطبق دانستند .در مطالعه مهدیزاده و همکاران ( )20بر
روی بررسی تیثیر ماده آلی بر سینتیک جذب فسفر ،معادلهه سهینتیک
دو ثابته در بین معادالت مورد بررسهی در چههار نمونهه خها آهکهی
قلیالی در آذربایجهان شهرقی برتهر شهناخته شهد .محمهود سهلطانی و
همکاران ( )21در مطالعهای بر روی فسفر قابس استفاده در چند نمونهه

خا با  pHبین  6/97تا  ،7/33معادالت سینتیک مرتبه اول و مرتبهه
دوم را دارای باالترین ضرایب همبسهتگی بها آزمهایشههای جهذب و
مناسب در پیشبینی سینتیک جذب در این مطالعه دانستند.
هدف از این مطالعه ،بررسی و مقایسه ایزوترمهای معمول جهذب
فسفر در نمونههای خا از چههار منطقهه کشهاورزی واقهع در دشهت
قههزوین و تعیههین مناسههبتههرین معادلههه در توصههی جههذب تعههادلی و
شناسایی دقیقترین مهدل بهرآورد جهذب سهینتیک از بهین معهادالت
سینتیک مورد بررسی در یکی از نمونههای خا بهود .همننهین ،بهه
بررسی میزان همبستگی خصوصیات فیزیکی و شهیمیایی خها ههای
مختل با ضرایب جذب معادله النگمیر پرداختهه شهد؛ تها عهالوه بهر
شناسایی فرآیند جذب فسفر در خا های مورد نظر ،میزان اثرگهذاری
پارامترهای خا در حداکثر ظرفیت جذب نیز مشخص گردد.

مواد و روشها
مشخصات محل مورد مطالعه

نمونههای خا برای انجام مطالعات جذب از منهاطق کشهاورزی
چهار روستای کمال آباد ،مهدی آباد ،زعفران و کوچار واقهع در شهمال
دشت قزوین برداشت شدند .تمامی مناطق مورد مطالعه ،تحت کشهت
محصوالت زراعی شامس گندم ،جو ،ذرت و یونجهه بهوده و اسهتفاده از
کودهای فسفاتی توس کشاورزان در این مناطق امری معمول اسهت.
مطابق با آمار اداره تحقیقات هواشناسی استان قزوین در سهال ،1395
متوس دما و میانگین بار ساالنه در محدوده مورد مطالعه که دارای
اقلیم نیمه خشک سرد است ،به ترتیهب  12-14درجهه سهانتیگهراد و
 270-330میلیمتر میباشد ( .)11موقعیت قرارگیری مکانهای مورد
مطالعه در شکس  1نمایش داده شده است .مشخصات مربوط به طهول
و عرض جغرافیایی و بافت خا مناطق نمونهبرداری نیز در جهدول 1
آورده شده است.
آزمایشهای خاک

در اواخر بهار سال  ،1397نمونههای خا از چههار منطقهه مهورد
نظر و از عمق  0تا  30سانتیمتری برداشهت شهده و پهس از خشهک
شدن در معرض هوا جهت انجام آزمایشهای مربوط به خا و جذب
فسفر در کیسههای پالستیکی نگهداری شدند .در تعیهین خصوصهیات
فیزیکی و شیمیایی هر نمونهی خا چندین پارامتر مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج مربوط به این آنالیزها در جهدول  2آورده شهده اسهت.
تعیین درصد شن ،سیلت و رس و بافت خا بها اسهتفاده از آزمهایش
دانهبندی و هیدرومتری صورت گرفهت ( pH .)7و ههدایت الکتریکهی
( )ECخا در نمونهی عصارهی گس اشباع بها اسهتفاده از  pHمتهر و
 ECمتر اندازهگیری شدند ( 29و .)35
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شکل  -1نمایش مکان مربوط به نقاط برداشت نمونه
Figure 1- Location of sampling points

جدول  -1اطالعات جغرافیایی و بافت خاک مناطق مورد مطالعه
Table 1- Geographical information and soil texture of the studied areas

بافت خاک

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

منطقه مورد مطالعه

Soil texture

Longitude

Latitude

Studied area

”50°06’55.8

”36°06’23

زعفران

”50°04’41.2

”36°07’53.1

”49°52’52.5

”36°09’11

لوم رسی
Clay loam

لوم رسی
Clay loam

رسی
Clay

لوم رسی
Clay loam

”50°03’13.8

Soil sample
A

Zaaferan

کوچار
Koochar

مهدی آباد
Mehdi absd

”36°08’83.1

آهن قابس دسترس توس محلهول  DTPAاسهتخراج شهده و بهه
وسیلهی دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد ( .)17فسهفر کهس (قابهس
دسترس و غیر قابس دسترس) نیز با اسهتفاده از رو همهم بها اسهید
نیتریههک و اسههید پرکلریههک و بههه وسههیلهی دسههتگاه اس ه کتروفتومتر
اندازهگیری شدند ( 15و  .)25درصد ماده آلی خها (کهربن آلهی) بهه
رو اکسیداسیون تر واکلی بلهک ( )36و غلظهت کلسهیم در عصهاره
اشباع و درصد کربنات کلسیم خا نیهز بهه رو تیتراسهیون تعیهین
گردیدند (.)18

نمونه خاک

کمال آباد
Kamal abad

B
C
D

آزمایشهای جذب فسفر

در این مطالعه ،به منظور تعیین میزان فسفر جذب شهده بهه ذرات
خا از آزمایشهای رآکتوری و از یک رو استاندارد و توصیه شهده
توس گروه  SERA-IEG 17استفاده شده است ( .)27مراحس انجهام
آزمایش تعادلی مطابق استاندارد ذکر شده به صورت زیر بوده است:
 -1نمونههای خا خشک ،کوبیده شده و با هدف حهذف ریشهه و
سایر مواد اضافی از الک  2میلیمتر عبور داده شدند.
 -2یک گرم از نمونه خا عبوری از الک در ظرف  60میلیلیتری
قرار داده شد.
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جدول  -2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد بررسی
Table 2- Physical and chemical properties of the studied soils

ماده آلی
آهن

کلسیم

فسفر

رس

سیلت

شن

Clay
()%

Silt
()%

Sand
()%

37

35

28

5.6

31

29

40

5.2

80.8

41

27

32

8.0

36.7

871.0

32

24

44

6.2

56.0

688.4

P
()mg.kg-1

Organic
matter
)(%

کربنات کلسیم

نمونه خاک

Calcium
carbonate
)(%

pH

EC
)(dS/m

35.5

735.0

0.54

19.00

7.18

0.77

A

807.8

1.00

13.22

7.88

0.65

B

0.83

12.56

8.22

0.66

C

0.80

14.69

8.17

0.85

D

Ca
Fe
()mg kg-1( )mg kg-1

 -3محلول  0/01موالر کلسیم کلرید تهیه شده و با اضهافه کهردن
مقادیر مشخصی از منهو فسهفات پتاسهیم ( )KH2PO4بهه ایهن
محلول ،غلظتهای مختل فسفر شامس 30 ،20 ،15 ،10 ،5 ،0
و  80میلیگهرم در لیتهر ایجهاد گردیهد 25 .میلهی لیتهر از ایهن
محلولها به منظور ایجاد نسهبت  1:25خها بهه محلهول بهه
هریک از نمونههای خها ( )A, B, C, Dاضهافه شهده و سهه
قطره کلروفرم نیز برای جلوگیری از فعالیت میکروبی به هریک
از ظرفهای حاوی نمونه خا و محلول افزوده شد.
 -4نمونههای سوس انسیون به مدت  24ساعت در دسهتگاه شهیکر
(سرعت  250دور در دقیقه) با دمای  25درجه سانتیگهراد قهرار
داده شدند (با توجه به اینکه براساس مطالعات صهورت گرفتهه،
زمان تقریبی دستیابی به شرای تعادلی برای جهذب فسهفر 24
ساعت است).
 -5پس از این مدت نمونهها از دستگاه خارج شده و به مواد معلهق
به مدت یک ساعت اجازه ته نشینی داده شده و س س نمونهها
از کاغذ صافی (واتمن  )42عبور داده شدند.
 -6غلظت فسفر در محلولهای عبوری از صهافی بهه رو وانهادو
مولیبدات و با استفاده از دستگاه اسه کتروفتومتر در طهول مهوج
 470نانومتر اندازهگیری گردید.
مقدار فسفر جذب شده به هر نمونه خا از طریق معادله  1که در
زیر نمایش داده شده است ،محاسبه شد:
()1
(c0 ،)mg g-1

در این معادله ،میزان فسفر جذب شده به خها
غلظت اولیه فسفر ( c ،)mg l-1غلظت نهایی فسفر (  ،)mg lحجم
محلول ( )lو وزن خا ( )gمیباشد ( 13 ،12و .)38
آزمایش جذب سینتیک نیز به همین ترتیب صورت گرفت با ایهن
تفاوت که نمونهی خا مهدی آباد (نمونه  )Cبا مقدار جذب متوسه
در بین خا های مورد بررسی انتخاب شده و محلول فسفر با غلظهت

Soil
sample

 20میلیگرم در لیتر به نمونهههای خها اضهافه شهد .زمهان تمهاس
محلول با خها  2880 ،1440 ،960 ،480 ،240 ،120 ،60 ،30 ،10و
 4320دقیقه در نظر گرفته شده و نمونههای سوس انسیون خا پهس
از خههارج سههازی از دسههتگاه شههیکر بههه مههدت  10دقیقههه در دسههتگاه
سانتریفیوژ با سرعت  3000دور در دقیقه قرار گرفته و س س از فیلتهر
 0/45میکرون عبور داده شدند .در این بخش از مطالعه ،با اسهتفاده از
دستگاه سانتریفیوژ مدت زمان الزم بهرای تههنشهینی ذرات خها در
نمونههای سوس انسیون به حداقس رسانیده شد؛ تا از تمهاس بهیشتهر
فسفر با خا پس از اتمام بازههای زمانی مورد نظر و ایجهاد خطها در
مقادیر اندازهگیری شده جذب جلوگیری گردد.
تعیین ایزوترمهای جذب

در این مطالعه با اسهتفاده از نهرمافهزار  CurveExpert 1.4و بها
منطبق ساختن ایزوترمهای خطی ،النگمیر ،فروندلیچ و ون هوآی بهر
دادههای به دست آمده از آزمایشهای جهذب تعهادلی در نمونههههای
خا مورد بررسی ،ضرایب ثابت در این معادالت (پارامترهای جهذب)
تخمین زده شدند .همننین ،با محاسبه ضهریب تعیهین ( )r2و خطهای
معیار برآورد ( )sبرای هریک از این معادالت که نشهاندهنهده میهزان
خطا و یا دقت معادالت در برآورد میزان جذب فسفر در خها اسهت،
مناسبترین ایزوترم جذب فسفر برای هریک از خا ها تعیین گردید.
رواب مربهوط بهه ضهریب همبسهتگی ( )rو خطهای معیهار بهرآورد در
معادالت  2و  3آورده شدهاند.
()2

-1

()3
کهه در آنههها n ،تعههداد مشهاهدات و  xو  yمقههادیر مشههاهداتی و
پیشبینی شده میباشند (.)23
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معادالت مربوط به ایزوترمهای خطی ،النگمیهر ،فرونهدلیچ و ون
هوآی به ترتیب در رواب  6 ،5 ،4و  7نمایش داده شدهاند:
() 4
()5
()6
()7
که در این معادالت qe ،مقهدار فسهفر جهذب شهده در واحهد وزن
خها ( ce ،)mg g-1غلظهت فسهفر در محلهول تعهادلی (k ،)mg l-1
ضریب جذب فسفر به سطوح غیرمتحر ( qm ،)l g-1ظرفیهت جهذب
ماکزیمم ( kl ،)mg g-1و  kfثابت جذب النگمیر و فروندلیچ (n ،)l g-1
ضریب وابسته به انرژی جهذب فسهفر (تهوان فرونهدلیچ) و  mو  nدر
معادلهی آخر نیز ضریب جذب و پارامتر ثابت ون هوآی ( )l g-1هستند
(.)24
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ضریب ثابت است.
()12
-1
-1
که در آن x ،مقدار فسفر جذب شده (  k ،)mg gنر واکنش ( l g
 c ،)min-1غلظههت در زمههان  t ،)mg l-1( tزمههان ( )minو  mو n
ضرایب وابسته به نر جذب هستند.
()13
-1
در این معادله c ،غلظت فسفر (  )mg lاندازهگیری شده در زمهان
 k ،)min( tضریب مشخص کنندهی غلظت فسفر در محلول تعهادلی
( )mg l-1 min-1و  nشاخص وابسته به نر جهذب فسهفات در خها
است (.)31
با منطبق ساختن این معادالت بر دادههای بدست آمده از آزمایش
جذب سینتیک و مقایسه ضریب تعیین و خطای معیار برآورد معادالت
مختل  ،مدل های سهینتیک مناسهب بهرای خها مهورد نظهر تعیهین
گردیدند.
تحلیل آماری

تعیین مدلهای جذب سینتیک

به منظور تعیین مدل مناسب در توصی جذب سینتیک فسهفر در
نمونه خا مورد نظر ،مدلهای شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم ،نفوذ
درون ذرهای و همینطههور معههادالت ارالههه شههده توس ه کههو و لههوتس
( ،)1974بارو و شاو ( )1975و پاندا و همکاران ( )1978مهورد بررسهی
قرار گرفتند که به ترتیهب در روابه  12 ،11 ،10 ،9 ،8و  13نمهایش
داده شدهاند:
()8
در این معادله qe ،مقدار فسفر جذب شده در حالت تعهادل ( mg g
 qt ،)1مقدار فسفر جذب شده در زمان  k1 ،)mg g-1( tثابت سهینتیک
مرتبه اول ( )g min-1است.
()9
در آن qe ،مقدار فسفر جذب شده در حالهت تعهادل (qt ،)mg g-1

مقدار فسفر جذب شده در زمان  k2 ،)mg g-1( tثابت سینتیک مرتبهه
دوم ( )g mg-1 min-1است.
()10
در این معادله qt ،مقدار فسفر جذب شده در زمان kp ،)mg g-1( t

ثابت سرعت نفهوذ درون ذرهای ( t ،)mg g-1 min-1/2زمهان ( )minو
 cثابت نفوذ درون ذرهای ( )mg g-1است (.)40
()11
در این معادله x ،مقدار فسهفر جهذب شهده (  c0 ،)mg gغلظهت
اولیه فسفر ( k ،)mg l-1نشاندهندهی نر واکنش ( )l g-1 min-1و m
-1

آنالیز همبستگی و رگرسیون خطی به منظور تعیین رابطههی بهین
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خها ههای مهورد بررسهی و ضهرایب
مناسبترین ایزوترم جذب (معادلهای با باالترین ضریب همبستگی) و
همینطور تعیین معنیداری ضهرایب تعیهین در ایزوتهرمههای جهذب و
معادالت سینتیک بها اسهتفاده از نهرمافهزار آمهاری  Minitabصهورت
گرفت.

نتایج و بحث
جذب تعادلی و ایزوترمهای آن

نتایج مربهوط بهه تعیهین ضهرایب ثابهت چههار معادلهه النگمیهر،
فروندلیچ ،خطی و ون هوآی که از ایزوترمهای معمول مهورد اسهتفاده
در تحقیقات مرتب با جذب هستند و همینطور ضرایب تعیین و خطای
معیار برآورد این معادالت بهرای نمونههههای خها  C ،B ،Aو  Dدر
جدول  3آورده شدهاند .مطابق با نتایج این جهدول ،بهاالترین ضهریب
تعیین و پایینترین خطای معیار برآورد برای هر چههار نمونههی مهورد
مطالعه به ترتیب مربوط به معادالت النگمیر ( r2بین  0/87تها ،)0/99
فروندلیچ ( r2بین  0/84تا  ،)0/96ون هوآی ( r2بین  0/81تا  )0/93و
خطی ( r2بین  0/6تها  )0/76بهوده اسهت .بنهابراین در ایهن مطالعهه،
ایزوترم النگمیر بیشترین دقهت را در بهرآورد مقهادیر جهذب تعهادلی
داشته و در پیشبینی مقدار فسهفر جهذب شهده در خها ههای مهورد
مطالعه مناسبتر است .معادالت فروندلیچ و ون هوآی نیز همبسهتگی
خوبی را با دادههای آزمایشگاهی نشان دادند و ضهرایب تعیهین بهرای
این معادالت در سطح  1درصد معنیدار بوده است .نتایج این تحقیهق
با نتایج حاصس از مطالعه معاضد و همکاران ( )24بر روی جذب فسهفر
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که در این شکس مشاهده مهیشهود ،در ههر چههار نمونههی خها بها
افزایش غلظت فسفر محلول میزان فسفر جذب شده به خا افهزایش
یافته است؛ این در حالی است که شهیب تغییهرات صهورت گرفتهه در
میزان جذب فسفر برای غلظتهای پایینتر فسفر محلول در مقایسهه
با غلظتهای باالتر بیشتر بوده است .بهه عنهوان مثهال در نمونههی
خا  Cبا افزایش غلظت فسفر محلول تعادلی از  2به  4/8میلیگهرم
در لیتر  78درصد افهزایش در میهزان جهذب فسهفر اتفهاا افتهاده؛ در
حالیکه در همین نمونه خا با تغییر غلظت فسفر محلهول از  19بهه
 65/8میلیگرم در لیتر ،میزان افزایش در جذب فسفر حدود  30درصد
بوده است .بنابراین ،در غلظتهای پایین ،تغییرات کم در میزان غلظت
فسفر محلول تعادلی منجهر بهه نوسهان زیهاد در مقهدار جهذب فسهفر
میگردد و زمانی که نمونهی خا بهه حهداکثر ظرفیهت جهذب خهود
نزدیک میشود ،از تیثیر غلظت فسفر محلهول بهر روی میهزان جهذب
فسفر به خا کاسته میشود .به عبارت دیگر در خا ههایی بها ایهن
شکس منحنی جذب ،در غلظت پایین فسفر تعادلی پیوستگی قوی بین
فسفر و سطوح ذرات خا ایجاد میشود؛ ولی با افزایش غلظت فسفر
محلول و به دنبال کاهش سطوح جاذب ،جذب فسفر به خا کهاهش
یافته و در نهایت تثبیت میشود ( .)34در مطالعات دیگری نیز کهه در
این زمینه صورت گرفته ،منحنیهای مشابه با نتایج این مطالعه بهرای
جذب فسفر در برابر غلظت فسفر محلول تعادلی مشاهده شهده اسهت
( 12و  .)38همننین ،مقایسهی گرافهای موجود در شهکس  2نشهان
میدهد که به طور کلی بیشترین میزان جذب فسفر در غلظهتههای
اولیهی مختل به ترتیب مربوط به نمونههههای خها  D ،C ،Aو B
بوده و براساس دادههای جدول  3مقادیر حداکثر ظرفیت جذب فسهفر
(ضریب  qmدر معادله النگمیر) برای این نمونههای خا بهه ترتیهب
 0/4 ،0/42 ،0/49و  0/31میلیگرم در گرم بوده است.

در خا های سیلتی ،رسی و لومی با خاصیت اسیدی و ظرفیت تبهادل
کاتیونی پایین مطابقت دارد .این در حالی است که در مطالعه دیگهری
که در این زمینه بر روی چندین نمونه خا لومی ،لهوم رسهی و لهوم
سیلتی با  pHبین  4/4تا  7/6و میهزان کهربن آلهی بهین  1/7تها 2/7
درصد صورت گرفته ،معادله فروندلیچ به عنوان مناسهبتهرین معادلهه
حاکم بر جذب بیان شده اسهت ( .)38نتهایج تحقیقهی دیگهر بهر روی
جذب فسفر در شش نمونه خا با محتهوی رس  18تها  35درصهد و
محتوی آههن  5تها  31/8میلهیگهرم در کیلهوگرم خها نیهز بیهانگر
همبستگی باالی ایزوترم فروندلیچ با مقادیر جذب تعادلی بهوده اسهت
( .)12همهانطور کهه در نتههایج مطالعهات مختله مشههاهده مهیشههود،
ایزوترمهای منطبق بر جذب فسفر با ضهریب همبسهتگی بهاال بهرای
نمونههای خا با بافت و شرای اسیدی مشابه هم میتوانند متفهاوت
باشند و این امر بدین معنی است که ترکیبی از مشخصات فیزیکهی و
شیمیایی گوناگون در خا ها بر روی نوع ایزوتهرم منطبهق بهر جهذب
تیثیرگذار هستند .به طور کلهی ،متفهاوت بهودن معهادالت منطبهق بهر
دادههای جذب فسفر در آزمایشهای مختل مهرتب بها خصوصهیات
خا و مکانهای جذب میباشد .به عنوان نمونه ،در خها ههایی بها
مکانهای جذب همگن ،دادههای جذب فسفر توس معادلهه النگمیهر
توصی میشوند .درحالیکه خصوصیات جذب فسفر در خا ههایی بها
مکانهای جذب غیرهمگن بر معادله فروندلیچ بهتر از سایر معهادالت
منطبق میشوند (.)38
مقادیر  pHو  ECدر محلولهای تعادلی به ترتیب  6/88 ±0/2و
( ppt 1/09 ±0/03گرم نمک در لیتر آب) مشاهده گردید .در شکس 2
برای هر چهار نمونهی خا مورد بررسی ،مقادیر غلظت فسفر محلول
تعادلی در مقابس فسفر جذب شده به خها کهه از انهدازهگیهریههای
آزمایشگاهی بدست آمده به صورت نقاط پراکنهده و ایزوتهرم النگمیهر
منطبق بر این دادهها به صورت منحنی نمایش داده شدهاند .همهانطور

جدول  -3پارامترهای جذب ایزوترم های النگمیر ،فروندلیچ ،خطی و ون هوآی برای چهار نمونهی خاک مورد مطالعه
Table 3- Adsorption parameters of Langmuir, Freundlich, Linear and Van Huay isotherms for four soil samples
النگمیر ()Langmuir
فروندلیچ ()Freundlich
نمونهی خاک
s
0.032
0.040
0.026
0.037
s
0.040
0.044
0.036
0.038

n
**3.88E-01 0.955
**3.61E-01 0.839
**3.70E-01 0.962
**4.53E-01 0.925
ون هوآی ()Van Huay
**0.929
**0.805
**0.925
**0.918

n
5.26E-02
3.08E-02
4.50E-02
4.06E-02

8.52E-02
5.73E-02
7.96E-02
4.87E-02
m
2.81E-02
2.35E-02
3.01E-02
3.28E-03

s
0.019
0.037
0.007
0.021

**8.28E-02 0.984
**7.64E-02 0.867
**9.29E-02 0.998
**5.84E-02 0.976
خطی ()Linear

s
0.132
0.096
0.122
0.090

*0.723
*0.598
*0.704
*0.755

4.91E-01
3.07E-01
4.17E-01
4.01E-01

Soil sample
A
B
C
D

نمونهی خا
k
7.89E-03
4.59E-03
6.77E-03
5.47E-03

Soil sample
A
B
C
D

 * ،NSو ** :به ترتیب نشاندهندهی عدم معنیداری ،معنیداری در سطوح احتمال  5درصد و  1درصد.
NS, * and **: Indicate no significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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شکل  -2رابطهی بین فسفر محلول و جذب شده (آزمایشگاهی و ایزوترم النگمیر) برای چهار نمونهی خاک مورد مطالعه
Figure 2- Relationship between soluble and adsorbed phosphorous (laboratory and Langmuir isotherm) for four soil samples

سینتیک جذب و معادالت آن

دادههای آزمایشگاهی جذب برای نمونهی خها  Cبها معهادالت
سینتیک جذب شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم ،نفوذ درون ذرهای ،کو
و لوتس ،پاندا و همکاران و بهارو و شهاو بهراز داده شهدند و نتهایج
مربوط به پارامترهای جذب و دو شاخص برآورد دقهت معهادالت ( r2و
 )sدر جدول  4آورده شده است .همهانطور کهه در جهدول  4مشهاهده
میشود ،کمترین ضرایب تعیین با مقادیر  0/236و  0/539بهه ترتیهب
مربوط به مدلهای شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بوده اسهت .ایهن
در حالی است که معادالت کو و لوتس ،بارو و شاو ،پاندا و همکاران و
نفوذ درون ذره ای از دقت باالتری در پیشبینی جذب سینتیک فسهفر
در نمونهی خا مورد بررسی برخوردار بوده و ضرایب تعیین در آنها
باالی  0/85و در سطح  1درصد معنیدار بهودهانهد و بهاالترین دقهت
برآورد مربوط به معادله کو و لوتس ( )r2=0/974میباشد .نتهایج ایهن
تحقیق با نتایج معادالت سینتیک مربوط به جهذب فسهفر در چنهدین
نمونههه خهها بهها خصوصههیات فیزیکههی و شههیمیایی متفههاوت ( pHدر
محدوده  4/4تها  8/4و میهزان رس در محهدوده  30تها  430گهرم در
کیلوگرم خا ) مطابقت داشته است ( .)31اگرچه در مطالعهای دیگهر،
معادالت شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و الوویچ به ترتیب با ضرایب
تعیین در بازه  0/68تها  0/91 ،0/96تها  0/99و  0/84تها  0/94بهرای
توصی جذب سینتیک فسفر در چندین نمونه خها قلیهایی مناسهب
تشخیص داده شدند ( .)9همننین در تحقیقی دیگهر ،مهدل سهینتیک
شبه مرتبه دوم غیر خطهی بهیشتهرین همبسهتگی را بها خصوصهیات
مرتب با جذب خا ها داشته است ( .)40با بررسهی و مقایسهه نتهایج

این مطالعه و دیگر تحقیقات صورت گرفتهه در ایهن زمینهه مهیتهوان
اینگونه نتیجه گرفت که علیرغم همبستگی باالی معادالت شبه مرتبه
اول و شبه مرتبه دوم با دادههای جذب در بسیاری از مطالعات صورت
گرفته ،این معادالت برای همه انواع خها هها از جملهه نمونهه مهورد
بررسی در این مطالعه معتبر نبوده و مناسبترین و دقیهقتهرین مهدل
سینتیک جذب در هر مطالعه بهر اسهاس خصوصهیاتی از خها مهورد
بررسی که مرتب با فرآیند جذب هستند تعیین میگهردد .خصوصهیات
فیزیکی و شیمیایی خا شامس  ،EC ،pHدرصهد کلسهیم موجهود در
خا  ،درصد رس و میزان تخلخس از جمله پارامترهای مؤثر بر ظرفیت
و سرعت جذب بوده که تعیینکننده روند تغییرات میزان جهذب فسهفر
در طول زمان و نوع معادله سینتیک برآورد جذب در خا هستند.
ضریب  nدر معادله پاندا و همکاران شاخص مرتب با نر جذب و
عاملی تعیین کننده برای سینتیک جذب فسفر بوده و مقهدار آن بهرای
نمونه خا و غلظت فسفر مورد بررسی در این مطالعه  0/0497بهوده
است .در مطالعهای که بر روی جذب فسفر در چند نمونه خا اسیدی
و قلیالی با خصوصهیات متفهاوت فیزیکهی ،شهیمیایی و کهانیشناسهی
صورت گرفت ،مقدار این ضریب برای دو غلظت اولیهه فسهفر  6و 60
میلیگرم در لیتر به ترتیب  0/1602تا  0/4789و  0/0109تا 0/0898
مشههاهده گردیههد ( .)31مقههدار ضههریب  kدر معادلههه بههارو و شههاو نیههز
نشههاندهنههده سههینتیک جههذب فسههفر و ضههریب  nدر ایههن معادلههه
کنترلکننده نر واکنش است .در مطالعه سهانتوس و همکهاران ()31
باالترین مقدار ضریب  kو پایینترین مقدار ضریب  nدر نمونه خهاکی
با بیشترین جذب سینتیک مشاهده شد.
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جدول  -4پارامترهای ثابت معادالت جذب سینتیک در نمونهی خاک C
Table 4- Constant parameters of kinetics adsorption equations in soil sample C
شبه مرتبه دوم ()Pseudo-second-order

شبه مرتبه اول ()Pseudo-first-order

s
0.022

8.54E-01
*0.539
کو و لوتس ()Kuo and Lotse

2.26E-01

m
s
**1.32E+01 0.974
0.005
بارو و شاو ()Barrow and Shaw
s
0.005

**0.968

n
7.88E-02

m
1.29E-01

s
2.16E-01 1.44E-01 0.236NS 0.028
نفوذ درون ذرهای ()Intra-particle diffusion

k
6.76E-03

s
0.011

k
9.70E-02

s
0.281

c
**1.77E-01 0.884
پاندا و همکاران ().Panda et al

1.33E-03

**0.953

n
4.97E-02

k
1.53E+01

 * ،NSو ** :به ترتیب نشاندهندهی عدم معنیداری ،معنیداری در سطوح احتمال  5درصد و  1درصد.
NS, * and **: Indicate no significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

براساس مقادیر ضریب  kدر معادلهه کهو و لهوتس نیهز شناسهایی
خا هایی با باالترین و پایینترین میزان جذب صورت مهیگیهرد .در
مطالعه ای که بر روی دو نوع خا رسهی و شهنی و در غلظهتههای
اولیه متفاوت برای فسفر محلول انجام شد ،کاهش در هر دو ضریب k
و  mدر معادله کو و لوتس به دنبال افزایش غلظت اولیه فسفر گزار
شد (.)14
نتایج مربوط به انطباا مدل کو و لهوتس بها بهیشتهرین ضهریب
همبستگی بر نتایج حاصس از آزمایش سینتیک در شکس  3نمایش داده
شده است .با مشاهده این شکس میتوان دریافت که فرآیند جهذب تها
زمان رسیدن به تعادل شامس دو مرحله سریع و کند میباشد و این امر
با نتایج دیگر مطالعات صورت گرفته در مورد سهینتیک جهذب فسهفر

مطابقت داشته است ( 4و  .)31مطابق با نتهایج بدسهت آمهده در ایهن
مطالعه ،در  10دقیقه اول تماس خا با محلول حاوی فسفر (غلظهت
 20میلیگرم در لیتر)  34درصهد از فسهفر موجهود در محلهول ،جهذب
ذرات خا شده و با گذشت  8ساعت زمان میزان درصد فسفر جهذب
شده به  44درصد و پس از  72ساعت به حدود  50درصد رسیده است.
بنابراین ،بیشترین تغییرات در میزان فسفر جهذب شهده در  8سهاعت
تماس خا با فسفر محلول اتفاا افتاده و پهس از آن سهرعت جهذب
فسفر کاهش یافته و در بازه زمانی تقریبی  24تا  48ساعت (کمتهر از
 4درصد افزایش در میزان فسفر جذب شده در ایهن بهازه زمهانی) بهه
تعادل رسیده است .کاهش در میزان جهذب فسهفر بها گهذر زمهان بهه
عواملی شامس نفوذ فسفر به منافذ خا و اشباع شدن سطوح جاذب از
فسفر نسبت داده شده است (.)4

شکل  -3مقایسه تغییرات میزان فسفر جذب شده در بازهی زمانی  72ساعته در آزمایش سینتیک و معادله کو و لوتس
Figure 3- Comparison of adsorbed phosphorous changes over a 72-hour period in kinetics experiment and Kuo and Lotse
equation
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همبستگی بین پارامترهای خاک و ضرایب جذب

رابطهی بین خصوصیات خا و ضرایب جذب معادله النگمیر که
دارای باالترین دقت در برآورد میزان جذب تعادلی فسهفر در خها در
بین ایزوترم ههای مهورد مطالعهه بهود ،بها تعیهین ضهرایب همبسهتگی
رگرسیون خطی و میزان معنیدار بودن آنها مشخص گردیهد .نتهایج
مربوط به این بخش از مطالعه در جدول  5آورده شده است .مطابق با
این نتایج در بین خصوصیات مورد مطالعهی خا  ،پارامترهای درصهد
ماده آلی ،کلسیم محلول ،درصد کربنهات کلسهیم ،درصهد شهن و رس
بیشترین ضرایب همبستگی با ظرفیهت جهذب مهاکزیمم ( )qmرا دارا
بوده و مقادیر آنها به ترتیهب  -0/70 ،0/75 ،-0/92 ،-0/97و 0/61
تخمین زده شده است .علیرغم باال بودن مقهادیر ایهن ضهرایب بهرای
پارامترهای مورد اشاره ،تنها همبستگی معنیدار (در سهطح  5درصهد)
مربوط به درصد مهاده آلهی در خها بهوده اسهت .همانگونهه کهه در
دادههای جدول مشاهده میشود ،با کاهش میزان ماده آلی و افهزایش
درصد کربنات کلسیم و درصد رس در خا  ،حهداکثر ظرفیهت جهذب
فسفر افزایش یافته است .براساس نتایج مطالعات صورت گرفته ،وجود
کلسیم در خا باعث افزایش ظرفیت جذب فسفات میگردد که ایهن
امر میتواند به دلیس رسوب فسفر کاربردی با کلسیم محلهول و قابهس
تبادل و تشکیس پوشش فسفات کلسیم بر روی سطح ذرات خا باشد
( .)9با این حال در این مطالعه ،رابطهه بهین کلسهیم محلهول و جهذب
فسفر منفی بوده است .در مطالعهای دیگر نیز گزار شده که کلسهیم
قابس تبادل رابطه منفی و معنیدار در سطح  5درصد بها جهذب فسهفر
داشته است ( .)24( )r =-0/6ماده آلی میتواند از طریق ایجاد رقابهت
با فسفات بر سر مکانهای جذب و تیثیر بر انهرژی پیونهد مهورد نیهاز
جذب باعث کاهش جذب فسفر در خا شهود .همننهین ،مهواد آلهی

میتوانند با افزایش بار منفی یا کاهش بار مثبت بر روی سطوح معدنی
باعث دفع الکتروستاتیک فسفات و یا کاهش در میزان جذب فسفر به
سطوح خا گردند ( 9 ،8 ،6و  .)24در مطالعهای به رابطه منفی بهین
ظرفیت جذب فسفر و درصد مواد آلهی اشهاره شهد ( .)1اگرچهه نتهایج
آزمایشی دیگر در این زمینه همبستگی مثبهت و معنهیدار کهربن آلهی
خا با ظرفیت جذب ماکزیمم ( )r =0/8را نشان داد ( .)39ذرات رس
به دلیس سطح ویژه باال و سطوح واکنشی ،مکانهای جذب بیشتهری
را در خا فراهم میسازند و از این رو نقش مهمی در افزایش جهذب
فسفر در خا دارند ( .)8 ،39در مطالعاتی جداگانهه بهر جهذب بهاالی
فسفر در خا هایی با درصد باالی رس تاکید شهده اسهت ( 12و .)16
همننین براساس نتایج این مطالعه ،افزایش آهن و کاهش فسفر کس،
افزایش شوری و کاهش  pHخا در افزایش شاخص حداکثر ظرفیت
جذب مؤثر بوده اند؛ اگرچه مقادیر همبستگی این پارامترها بها حهداکثر
ظرفیت جذب پایین بوده است .بررسی تیثیر سطوح آههن و آلومینیهوم
موجود در خا بر روی میزان جذب فسفر و حرکت فسفر در خا در
مطالعاتی جداگانه بیانگر نقش ایهن دو پهارامتر در تثبیهت فسهفر ایهن
خا ها بوده است ( 1و  .)39در آزمایشی به نقش مستقیم  pHخها
بر جذب و رسوب فسفر در خا اشاره گردید ( .)16این در حالی است
که در مطالعهای دیگر که در ایهن زمینهه صهورت گرفتهه ،همبسهتگی
معنیدار بین ظرفیت جذب ماکزیمم و  pHخها یافهت نشهده اسهت
( .)38در رابطه با ثابهت جهذب النگمیهر ( )klنیهز بهیشتهرین میهزان
همبستگی به ترتیب با مقادیر فسفر ،درصد شن ،درصد رس و ههدایت
الکتریکی خا و با ضرایب همبسهتگی  0/81 ،0-/82 ،0/83و -0/74
مشاهده شده است.

جدول  -5ضرایب همبستگی خطی ( )rبین ضرایب جذب النگمیر و خصوصیات خاک
Table 5- Linear correlation coefficients (r) between Langmuir adsorption coefficients and soil properties

پارامترهای خاک
-0.74NS
-0.19NS
-0.07NS

0.46 NS
-0.53NS
0.75NS
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Soil parameters
EC
pH
درصد کربنات کلسیم ()Calcium carbonate percentage

درصد ماده آلی ()Organic matter percentage
*-0.97
-0.13NS
فسفر ()P
-0.28NS 0.83NS
کلسیم محلول ()Soluble calcium
-0.92NS -0.47NS
آهن ()Fe
0.24NS
0.48NS
درصد شن ()Sand percentage
-0.70NS -0.82NS
درصد سیلت ()Silt percentage
0.49NS
0.48NS
درصد رس ()Clay percentage
0.61NS
0.81NS
 :* ،NSبه ترتیب نشاندهندهی عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال  5درصد.
NS, *: Indicate no significant and significant at 5% probability level, respectively.
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روی سطح ذرات خا و رابطه منفی بین میزان ماده آلهی و ظرفیهت
جذب فسفر به دلیس رقابت آنیونهای آلی و آنیونهای فسفات بر سهر
 براساس سینتیک جذب فسفر.مکانهای جذب ذرات خا بوده است
در نمونه خا منطقه مهدی آباد با بافت رسی نیز که منطبق بر مدل
 مشاهده گردید که بیشتهرین سهرعت فرآینهد جهذب،کو و لوتس بود
 ساعت ابتدای تماس خا با محلول فسفر بوده و پهس از8 مربوط به
 به طور.آن سرعت جذب تا زمان دستیابی به تعادل کاهش یافته است
،کلی با در نظر گرفتن ظرفیت جذب فسفر در خا های مورد مطالعهه
عوامس مؤثر بر آن و چگونگی مکانسیم جذب سطحی فسفر در طهول
 مدیریت مصرف فسفر باید به گونهای صورت گیرد که عالوه بر،زمان
 مقدار اضافی آن کهه جهذب،افزایش قابلیت دسترسی فسفر برای گیاه
 فرسهایش یها،سطحی ذرات خها شهده و سه س از طریهق روانهاب
 مطهابق بها.آبشویی به جریانات سطحی راه مییابد به حهداقس برسهد
 افزودن مواد آلی به خاکی با خصوصیات فیزیکهی و،نتایج این مطالعه
شیمیایی مشابه با خا مورد مطالعه میتواند به عنهوان راهکهاری در
دسترسی بیشتر گیاهان کشت شده به فسفر کاربردی و کاهش جذب
فسفر به خا و در نتیجه کاهش تلفات و آبشهویی فسهفر اضهافی در
. مورد استفاده قرار گیرد، پروفیس یا سطح خا
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 با در نظر گرفتن خصوصیاتی از خا که در این مطالعهه،بنابراین
،بیشترین میزان همبستگی را با حداکثر ظرفیت جذب فسهفر داشهتند
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که درصد باالی رس و کربنات کلسیم و
 از عوامس اصلی باالترA پایین بودن میزان ماده آلی در نمونهی خا
بودن میزان جذب فسفر در این نمونه در مقایسه با سهایر نمونههههای
.مورد بررسی بوده است
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The Effect of Soil Parameters on Phosphorous Adsorption Coefficients in Heavy
Soils of Different Areas of Qazvin Plain
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Introduction: Over application of phosphorous-containing fertilizers is common among the farmers. Excess
amounts of phosphorus can potentially cause more phosphorous losses through water flow on the soil surface or
leaching into the soil profile. The ability of highly phosphorus-fertilized soils to maintain excessive amounts of
phosphorus and prevent losses largely depends on the phosphorus adsorption capacity of the soil. The purpose of
this study was to investigate and compare phosphorous adsorption isotherms in soil samples of four agricultural
areas located in Qazvin plain and determine the most appropriate equation to describe the equilibrium adsorption
in the studied samples. Identification of the most accurate model of adsorption kinetics using the investigated
kinetics equations in one of the soil samples was another objective of this study. The linear regression analysis
and correlation between physical and chemical properties of different soils with adsorption coefficients of
Langmuir equation was also investigated. Based on mentioned points, the results of this study can help to
increase the availability of applied phosphorous for plants, reduce phosphorous losses and proper management of
phosphate fertilizers consumption in the study areas.
Materials and Methods: In order to study the soil properties and phosphorous adsorption, soil samples of
four villages included Zaaferan (A), Koochar (B), Mehdi Abad (C) and Kamal Abad (D) were taken from 0 to 30
cm depth and stored in plastic bags after air drying. Batch experiments using a standard method recommended
by the SERA-IEG17 group were used to determine the amount of phosphorous adsorbed to soil particles. The
steps to perform the equilibrium were as follows:
1- Dry soil samples were crushed and passed through a 2 mm sieve.
2- One gram of the soil sample was placed in a 60 ml container.
3- 0.01 M CaCl2 solution was prepared and different concentrations of phosphorous including 0, 5, 10, 15,
20, 30 and 80 mg/l were created by adding certain amounts of KH2PO4 to this solution. 25 ml of these solutions
were added to each soli sample to give a 1:25 soil to solution ratio and three drops of chloroform were added to
each container to prevent microbial activity.
4- The suspension samples were placed in a shaker machine (250 rpm) at 25°C for 24 hours.
5- Then, the samples were removed from the shaker and allowed to settle for one hour and then passes
through a fine filter (Mesh 42).
6- Phosphorous concentration was measured by the molybdate-vanadate method followed by
spectrophotometric determination at 470 nm.
7- The amount of phosphorous adsorbed in each soil sample was calculated from the difference of the initial
and secondary concentration values.
The adsorption kinetics experiment was similarly performed, with the exception that one soil sample with
average adsorption value (sample C) was selected and the phosphorous solution at a concentration of 20 mg/l
added to the soil samples. Phosphorous contact times with soil were considered as 0.17, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 24, 48
and 72 hours. In this study, using CurveExpert 1.4 software and by matching Pseudo-first-order, Pseudo-secondorder, Intra-particle diffusion, Kuo and Lotse (1974), Barrow and Shaw (1975) and Panda et al. (1978),
equations on the data obtained from kinetics adsorption experiments, and the coefficients were estimated in these
equations (adsorption parameters). Furthermore, by calculating the coefficient of determination (R 2) of these
equations and the standard error of the estimate (s), the most appropriate and accurate model of phosphorous
adsorption kinetics for the soil sample was determined. Similarly, from Langmuir, Freundlich, Linear and Van
Huay equations, the most appropriate isotherm was determined for estimating phosphorous equilibrium
adsorption in the studied areas. Also, correlation and linear regression analysis were performed to determine the
1, 2 and 3- Ph.D. Student and Associate Professors of Water Sience and Engineering Department, Faculty of
Agriculture and Natural Resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: al.mahdavi@eng.ikiu.ac.ir)
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relationship between the physical and chemical parameters of the soils and the coefficients of Langmuir isotherm
using Minitab software.
Results and Discussion: According to the results, the highest coefficient of determination (R2) and the
lowest standard error of the estimate (s) for all four samples were related to Langmuir, Freundlich, Van Huay
and Linear equations, respectively. Therefore, in this study, Langmuir isotherm was the most accurate model for
estimating equilibrium adsorption of the phosphorus to the soils of the study areas. However, the Freundlich and
Van Huay equations also showed a good correlation with the laboratory data. Comparison of the results of
various studies in these fields showed that the type of isotherm corresponds to phosphorous adsorption data in
each experiment is related to the physical and chemical properties of soil and adsorption sites. The amounts of
maximum phosphorous adsorption capacity (qm coefficient in Langmuir equation) for the soil samples A, B, C
and D were 0.49, 0.31, 0.42 and 0.4 mg/g, respectively. In kinetic study, Although, Kuo and Lotse, Barrow and
Shaw and Panda et al. equations had a coefficient of determination (R2) above 0.95 ; the highest accuracy was
related to the Kuo and Lotse equation with R2 of 0.974. The coefficients of this model included k (reaction rate)
and m (constant coefficient) were 0.007 l/gr.min and 13.2, respectively. Based on the results of this study and
other adsorption studies, soil physical and chemical properties including EC, PH, soil calcium content, clay
content and porosity were among the parameters affecting adsorption rate and the type of the most accurate
equation of adsorption estimation. Considering the soil properties that were most correlated with adsorption
coefficients, it can be concluded that the high percentage of clay and low levels of organic matter and soluble
calcium are the main causes of the high phosphorous adsorption in soil. The correlation coefficients (r) of these
three soil parameters with the maximum adsorption capacity (q m) were 0.61, -0.97 and -0.92, respectively.
Conclusion: According to the results of this study, Langmuir was the most accurate isotherm model and the
soil sample of Zaaferan area has the most adsorption capacity with qm of 0.49 mg/g, which is related to low
levels of soil organic matter. Therefore adding organic matter to the soils can be used as a solution to increase
cultivated plants access to applied phosphorous and reduce phosphorous adsorption into the soil and thus reduce
losses and leaching of excess phosphorous in the profile or soil surface.
Keywords: Correlation coefficient, Equilibrium, Kinetics, Langmuir isotherm, Linear regression

نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي)

Journal of Water and Soil
Vol. 34, No. 2, May-June 2020, p. 485-499

جلد  ،34شماره  ،2خرداد – تیر  ،1399ص485-499 .

مقاله علمی-پژوهشی

تخمین تبخیروتعرق واقعی براساس الگوریتمهای تک منبعی و دومنبعی سنجش از دوری
(مطالعه موردی :برازجان)
بهاره بهمن آبادی -1عباس کاویانی

*2

تاریخ دریافت1398/06/11 :
تاریخ پذیرش1398/11/12 :

چکیده
شناخت و ارزیابی تبخیر و تعرق از سطوح گیاهی یک ابزار اساسی در محاسبه بیالن آب و تخمین نیاز آبی و دسترسی به آن است .در اینن تحیین
بهمنظور بررسی توزیع مکانی تبخیروتعرق و رابطه آن با سنجش از دور در میابل دادههای الیسیمتری به عنوان شاهد در منطیه برازجان واقع در اسنتان
بوشهر ،ایران انجام شد .در این پژوهش از  46تصویر بدون ابر و روزانه از سنجنده  7 ،MODISتصویر از سنجنده  ETM+و  7تصویر از سنجنده TM
در طول فصل رشد از ماه فروردین تا شهریور در خالل سالهای  80تا  82استفاده شده است .براساس نتایج بدست آمده از اجرای سه مدل ،SEBAL
 SSEBو  TSEBدر هننر سننه منناهواره ،سنننجنده  MODISدارای کمتننرین میننزان خطننا بننوده (بننهترتیننب بننرای هننر سننه ا ننوریت
 )RMSE=0.856,1.385,2.7mm/dayو پس از آن ماهواره ندست  7با قدرت تفکیک مکانی باالتر در رده دوم قرار میگیرد (بهترتیب برای هر سه
ا وریت  )RMSE=1.042,1.56,2.76 mm/dayو در نهایت ماهواره ندست  5بیشترین میزان خطا را به خود اختصاص میدهد (بهترتیب برای هر
سه ا وریت  .)RMSE=1.14, 1.97, 3.06 mm/dayدر بررسی وضعیت پوشش گیاهی براساس شاخص نرمنال شنده تفناوت پوشنش گیناهی ،در
ابتدای دوره کشت به د یل جوانهزنی و تنک بودن پوشش گیاهی ،این شاخص در پایینترین حد خود قرار دارد و بهترتیب با افزایش دمای هنوا و مینزان
پوشش گیاهی ،این شاخص رو به افزایش است .فاکتور  Lاهمیت بهسزایی در برآورد شاخص پوشش گیاهی تعندیل شنده برحسنب خنا و در نهاینت،
صحتسنجی برآوردهای بدست آمده تبخیروتعرق برای منطیه مورد مطا عه دارد که به پوشش منطیه وابسته است .در این تحیین بنرای منطینه منورد
مطا عه میدار  L=0.6تخمین زده شد که در میایسه با دی ر میادیر مورد بررسی ،دارای کمترین میدار خطا بنود ( .(RMSE=0.6ا نوریت SEBAL
نسبت به سه ا وریت دی ر به دادههای الیسیمتری نزدیکتر بوده و از دقت باالتری برخنوردار اسنت .عملکنرد مناسنب ا نوریت  SEBALبنه د ینل
جزئین ری در فرموالسیون و اجرای این ا وریت بوده است .ا وریت  SSEBبراساس تئوری سادهتر و برمبنای انرژی حرارتی سطح زمنین بنوده کنه
نسبت به ا وریت  SEBALدر رده دوم قرار میگیرد .ا وریت دومنبعی ضعیفترین نتایج را در میان ا وریت ها از خود نشان داد .در میایسه عملکنرد
تصاویر ماهوارهای بطورکلی سنجنده  MODISبه د یل قدرت تفکیک زمانی مناسب و تعدد تصاویر نسبت به دو سنجنده  ETM+و  TMو ارائه سری
زمانی بیشتر ،برای برآورد تبخیروتعرق در مییاس منطیهای مناسب میباشد.
واژههای کلیدیTSEB ,SEBAL, SEBS ،SAVI ,NDVI :

مقدمه

1

تبخیروتعرق فرآیند انتیال رطوبنت بنه محنیز از سنطح زمنین و
پوشش گیاهی است ( )26و یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه بیالن
آب و انرژی سطح زمین محسوب میشود .تخمین تبخیروتعرق مرجع
 1و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی و استادیار گروه مهندسنی آب،
(ره)
دانش اه بینا مللی امام خمینی
(* -نویسنده مسئول)Email: abbasskaviani@gmail.com.. .... :
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.82156

گیاه مترادف با برآورد میدار نیاز آبی است کنه بایند بنه ینک پوشنش
گیاهی دادهشود تا در زمان معین صرف تبخیروتعنرق نمنوده و بندون
آنکه با تنش آبی مواجه شود رشد خود را تکمیل نموده و حداکثر میدار
محصول را تو ید کند ( .)2گیاه مرجع یک گیاه فرضنی بنه ارتفنا 12
سانتی متر ،میاومت سطحی  70ثانیه بر متر و ا بیدو  0.23اسنت (.)2
ذا ضرورت تخمین دقی نیاز آبی گیاهان براساس شنرایز تغذینه ای
خا  ،وضعیت تنش های گیاهی و عوامل اقلیمی از اهمینت بیشنتری
برخننوردار اسننت .از انجننایی کننه ایننن پننارامتر اهمیننت بننهسننزایی در
برنامهریزیهای توسعه آبیاری ،مدیریت و برنامنهرینزی سیسنت هنای
آبیاری و سایر سیست های توزیع و کاربرد آب دارد از اهمینت وینژهای
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برخوردار است .بخش کشاورزی مصنرفکنننده اصنلی آب در کشنور
است بنابراین برآورد دقی میدار نیاز آبنی گیاهنان در مییناس وسنیع
مورد توجه قرار گرفتنه اسنت ( .)13پنایین بنودن دقنت انندازهگینری
تبخیروتعرق از سطح آب و انوا مختلف پوشش گیاهی ینک مشنکل
اساسی در هیدرو وژی به حساب می آید .روشها و معادالت مختلفنی
در هواشناسی و هیدو وژی برای اندازهگیری تبخیروتعنرق وجنود دارد
که بهعنوان روشهای مستیی شناخته میشوند .از میان این روشهنا
الیسیمتر دقی ترین روش برآورد تبخیروتعنرق مرجنع منیباشند کنه
متاسفانه استفاده از الیسیمتر در میایسه با روشهای غیرمسنتیی کنه
برمبنای دادههای اقلیمی ایست اههای هواشناسی میباشنند ناکارآمند
محسوب میشود و این تنها به د یل زمنانبنر بنودن و هزیننه بناالی
احداث الیسیمتر نیست بلکه به د یل نیطهای بودن اندازهگینری اینن
روش بوده و در نتیجه این روش در سطوح محلی و منطیهای مطلوب
نخواهد بود زیرا تبخیروتعرق تحت تاثیر شرایز رشد گیاه و مندیریت
زراعی و محیز قنرار دارد و اینن پارامترهنا در زمنان و مکنان متغینر
هستند ( 38 ،15و  .)42روشهای محاسباتی که میتوان آنها را جزء
روشهای غیرمستیی دانست ،بر پایه دادههای هواشناسی اسنتوارند و
در سطح جهانی توسعه یافتهاند و معمنوال براسناس اصنول فیزیکنی،
معننادالت تجربننی و یننا ترکیبننی از ایننن دو توسننعه مننییابننند (.)25
روشهای تجربی براساس آنا یزهای آماری و مشاهدات ایست اههنای
زمینی و معموال برای یک منطینه ینا شنرایز آبوهنوایی ینا اقلیمنی
خاص توسعه داده منیشنوند ( .)12از طنرف دی نر ،اینن روشهنای
فیزیکی بیشتر هدفشان شبیهسازی اصول بنیادی مثل بیالن اننرژی و
انتیال جرم است .برای مثال تابش خورشیدی ،رطوبت نسبی ،سنرعت
باد از جمله پارامترهای مه و مؤثر برای محاسبه تبخیروتعرق مرجنع
براساس مدلهای فیزیکی هستند ( )25و اغلب این مندلهنا نیازمنند
دادههای جزیی هواشناسی منیباشنند ( .)2بننابراین بطنور معمنول از
این ونه مدلها برای برآورد تبخیروتعرق در مییاس مزرعهای اسنتفاده
می شوند و به د یل ناهم ن بودن سنطح زمنین و طبیعنت دیننامیکی
فرآیند انتیال بخار آب امکان تعمی نتنایج آنهنا بنه مییناس بزرگتنر
وجود ندارد ( .)36ذا میادیر برآورد شده بنه صنورت نیطنهای بنوده و
پیوست ی مکانی ندارد.
تکنیک سنجش از دور به منظور برآورد تبخیروتعنرق در مییناس
مکانی گسترده پایهریزی شده اسنت .تخمنین تبخیروتعنرق براسناس
ا وریت های سنجش از دوری با استفاده از دادههای سنجش از دوری
برای محاسبه دمای سطح و شاخصهای گیاهی همنراه بنا اطالعنات
هواشناسی منطیه ،صورت منیگینرد .بنهطنور کلنی روشهنایی کنه
براساس توازن انرژی عمل میکنند ،به دو دسته ا نوریت هنای تنک
منبعی نظیر  METRIC ،SEBS ،SSEB ،SEBALو ا وریت هنای
دو منبعی  TSEBو  SETEBطبیهبندی میشوند ( 4 ،9و .)29

ا وریت  SEBALبا تصاویر سننجندههنای متفناوتی در منناط
مختلف دنیا بکار برده شده و یافتههای مطلوبی ارائه کرده است (.)36
در سال  2005باستیانسن ،ا وریت  SEBALرا در بیش از  30کشور
در مییاس منطیهای و مزرعه مورد بررسی قرار داد .دقت نتایج بدست
آمده در میایسه با اندازهگیریهای روزانه ،در مییاس مزرعه  85درصد
و در مییاس محلی تا  96درصد را بنه نمنایش گذاشنت ( .)7در سنال
 2012راهوف و همکاران به بررسی میدار تبخیروتعرق براساس مندل
 SEBALو تصاویر مودیس در برزیل پرداختند کنه در نهاینت نتنایج
بدست آمده از  SEBALو روش همبست ی ادی بنرای گیناه نیشنکر
همبست ی ( )0.66>R2>0.76را نشان داد و محیینان دریافتنند کنه
شاخصهای گیاهی ،گرادیان دما و شار تنابش خنا ص از مهمتنرین و
حساسترین ورودیها در اینن مندل هسنتند ( .)32بینل و همکناران
( )2015به این نتیجه رسیدند کنه ا نوریت  SEBALدر میایسنه بنا
دادههای الیسمتری توانایی تخمین توریع مکانی تبخیروتعنرق را دارد
( .)6در مالیننر میننادیر بننرآورد شننده تبخیروتعننرق واقعننی از روش
 SEBALبا رابطه پنمن مانتیث -فائو میایسه شد که نتایج نشنان داد
اختالف بسیار کمی بین میادیر وجنود دارد ( .)30عبند ی و همکناران
( )2011بننا اسننتفاده از تصنناویر  MODISو ندسننت )ETM+( 7
تبخیروتعرق واقعی را در اراضنی تحنت پوشنش شنبکههنای آبیناری
حوضه هیندرو وژیک رودخاننه زاینندهرود بنرآورد نمودنند کنه نتنایج
مشنابهی از مندل  SEBALبا معاد ه تجربی پنمن -مانتینث حاصنل
ش ند ( .)1محسنننی سننناروی و همکننناران ( )2010بننا کنناربرد منندل
 SEBALدر بنرآورد تبخینروتعنرق در حوضننه آبخیننز طا ینان بننا
اسنتفاده از تصناویر  MODISنتیجنه گرفتنند کنه مینادیر بنرآوردی
بنا دادههای انندازهگیننری شننده (از الیسننیمتر) دارای همبسننت ی
بناالیی بودهاند ( .)28نوری و همکاران  2017و ثنائینژاد و همکناران
 2011با اسنتفاده از تصاویر  MODISنتیجه گرفتند مندل SEBAL
برای برآورد تبخیروتعرق در سطح منطینه (حوضننه آبخیننز مشننهد)
مناسنب منیباشنند ( 30و  .)33مباشننری و همکنناران ( )2006بننا
اسنتفاده از مندل  SEBALو تصنناویر مناهواره ندسنت  )TM( 5در
دشننت خوزسننتان تبخیروتعنننرق واقعنننی را بنننرآورد نمننوده و منندل
 SEBALرا مناسب ارزیابی کردند (.)27
ا وریت تکمنبعی دی ری که در این تحیی به آن توجنه شنده
است ا وریت ساده شده بنیالن اننرژی ) (SSEBمنیباشندSSEB .
برای مطا عات منطیهای و بررسی اثرات محدودیت مننابع آب بنرروی
عملکرد گیاه بسیار کاربردی است .این روش برمبنای فرضیه تغیینرات
خطی شار گرمایی نهان و تغییرات سطح میباشد .این روش متضنمن
این موضو است که دمای سطح زمین با رطویت خا و بعد از آن با
شارهای اتمسفر در ارتباط است ( .)34گوادا و همکاران در سال 2009
به بررسی ا نوریت  SSEBدر میایسنه بنا دادههنای الیسنیمتری در
منطیه ت زاس پرداختند .دراینن تحیین  SSEBرا سنادهتنرین مندل
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موجود در مییاس منطیهای معرفی کنرده و اععنان داشنتند کنه روش
 SSEBمننیتواننند بننرای بننرآورد تبخیروتعننرق اسننتفاده شننود و روش
 SSEBدر میایسه با دی ر روشهنا ماننند  SEBALو  METRICو
ا وریت های دومنبعی عملکرد بهتری داشته و با توجه بنه نیازمنندی
این ا وریت به حداقل اطالعنات هواشناسنی ،نتیجنه قابنل قبنول و
دقییی را در برآورد تبخیروتعرق در مناط خشک و نیمه خشک مانند
ت زاس ارائه کرده است ( .)17عصناره مسنتیی و همکناران در سنال
 1390به بررسی تغییرات پوشش گیاهی مزرعنه نیشنکر امیرکبینر بنا
استفاده از تکنیک سنجش از دور پرداختند که در این پنژوهش بنرای
تعیین تبخیروتعرق مزرعه از ا وریت  SSEBاستفاده شد .بنا بررسنی
روند تغییرات زمانی تبخیروتعرق ،کاهش تراک پوشش گیاهی در طی
سالهای اخیر را گزارش کردند (.)5
مدلهای دو منبعی ضمن تفکیک خا و گیاه در سرتاسر فرآینند
مد سننازی ،بننرخالف منندلهننای تننک منبعننی از چننندین میاومننت
آیرودینامیکی مجزا برای خا و گیاه استفاده میکنند ( .)19همچنین
مدل دومنبعی  TSEBبررسی دقی تنری از تغیینرات رادینومتریکی و
تبادل شار انرژی بین خا و گیاه را مورد توجه قرار میدهند ،کنه در
واقع به دو منبع شار گرما و شار بخار آب در زمینهای ناهم ن خنا
و پوشش گیاهی اشاره دارد ( .)29اما ا وریت دومنبعی در میایسنه بنا
اندازهگیریهای زمینی با خطای بیشتری رو بنه رو بنوده اسنت (.)39
مدل  TSEBدر یک منطیه خشک و نیمه خشک با استفاده از تصاویر
دمای رادیومتریک ،شاخص گیاهی و نیشههای کاربردی اراضی نتایج
موفییت آمیزی از خود نشان داد ( .)11تیمرمننز و همکناران در سنال
 2006و طی تحیییی بنه میایسنه ا نوریت بنیالن اننرژی سنطح و
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ا وریت دو منبعی پرداختند و تفاوت اصلی این دو مندل را در بنرآورد
توزیع مکانی شارهای انرژی سطح ،متمایز کردن اجزای بیالن اننرژی
سطح برای خا و گیاه در مدل دو منبعی و تمایز این دو ا وریت در
برآورد شار گرمای محسوس دانستند (.)41
هدف از تحیی حاضر ،تخمین مینزان تبخینر و تعنرق واقعنی در
استان بوشهر-برازجان (مرکز تحیییات کشاورزی اسنتان بوشنهر) بنا
استفاده ا وریت های تنک منبعنی  SSEB ،SEBALو ا نوریت دو
منبعی  TSEBبه صورت مکانی ،میایسۀ آن با دادههای انندازهگینری
شدۀ الیسیمتری ،محاسبۀ فاکتور  Lدر برآورد شاخص پوشش گیناهی
تعدیل شده برحسب خا ( ،)SAVIبرای پوشش حوضۀ مربوطه و در
نهایت تهیۀ نیشۀ توزیع مکانی تبخیروتعرق واقعی در محندوده تحنت
تأثیر الیسیمتر موجود در استان بوشهر و بر اساس محاسنبات شنبکۀ
سلو ی است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

بوشهر یکی از اسنتانهنای سناحلی جننوب اینران اسنت کنه در
موقعیت جغرافیایی  27°14′تا  30°16′شنما ی و  50°06′تنا 53°58′
شرقی واقع شنده اسنت (شنکل  .)1مسناحت اسنتان بوشنهر 27653
کیلومتر مربع است که  983کیلومتر منرز آبنی بنا خلنیج فنارس دارد.
میان ین دمای ساالنه منطیه  25/7درجه سانتیگراد ،مینزان رطوبنت
نسبی آن بین  58-75درصد و متوسز بارنندگی سناالنه اینن اسنتان
 220میلیمتر است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در استان بوشهر شهرستان دشتستان
Figure 1- The geographical position of study region in Dashtestan county, Bushehr province, Iran
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به منظور اعتبارسنجی نتایج ا وریت های مورد بررسی ،از مینادیر
تبخیروتعرق اندازهگیری شده دو الیسیمتر زهکشدار برای گیاه مرجع
چمن و گوجه فرن ی به عنوان مه ترین محصول زراعی منطیه ،واقع
در اراضی مرکز تحیییات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر واقع
در  9کیلومتری جنوب شرق برازجان با طنول جغرافینایی  51درجنه و
 16دقییه طول شرقی و عرض  29درجه و  27دقییه عنرض شنما ی
است (شکل .)1
در ایننن پننژوهش از  46تصننویر بنندون ابننر و روزانننه از سنننجنده
7 ،MODISتصویر از سنجنده  ETM+و  7تصنویر از سننجنده TM
در طول فصل رشد از مناه فنروردین تنا شنهریور از سنال  80تنا 82
استفاده شده است .از این رو تعداد و تاریخ تصاویر مورد ارزیابی بسنته
به شرایز آب و هوایی زمان برداشت و تاریخ گنذر مناهواره از منطینه
یکسان نیستند.
SEBAL

مدل  SEBALبا اسنتفاده از تصناویر دیجیتنا ی بدسنت آمنده از
ماهواره ندست یا دی ر حسگرها قادر به ثبت میدار تابش در ننواحی
3
2
1
مرئننی  ،مننادون قرمننز نزدیننک و مننادون قرمننز مننیباشنند .مینندار
تبخیروتعرق ( )ETدر زمان عبور ماهواره برای هنر پیکسنل محاسنبه
میشود و فرآیند محاسبه آن براساس معاد ه بیالن انرژی است که در
آن میدار  ETاز تفاضل شار گرمایی و شار خا از شار تابش خنا ص
محاسبه میشود ( .)8در شکل  2معادالت اصلی براورد هر یک از اجزا
معاد ه  1نمایش داده شده است.
λE= Rn-G-H
()1
در این معاد ه

شار گرمای نهان تبخینر ( )

خا ص ( ) ،شار گرمای خا (
(

،شنار تنابش

) و  Hشنار گرمنای محسنوس

) میباشد.

روش اصننلی در اجننرای منندل  )34( SSEBکننابرد همزمننان
تبخیروتعرق مرجع و دمای سطح است .در ابتدای کنار معاد نه بنیالن
انرژی برای گیاه مرجع با استفاده از معاد ه استاندارد شده پنمن مانتیث
( )2با فرض پوشش گیاهی متنراک و تنامین نامحندود آب) محاسنبه
میشود نحوه استفاده از معاد ه استاندارد شنده پننمن مانتینث توسنز
سنننای و همکنناران در سننال  2008نوشننته شننده اسننت .از دمننای
پیکسلهای سرد و گرم میتوان در محاسبه کسر تبخیروتعنرق بنرای
هر پیکسل در تصویر اسنتفاده کنرد ( .)37کسنر تبخیروتعنرق )(ETf
1- Visible
2- Near Infrared
3- Infrared

برای هر پیکسل طب معاد ه زیر محاسبه میشود (4و.)8
()2
کننه در آن Tc :و  THمیننان ین دمننای رادیننومتریکی سننطح در
پیکسلهای سرد و گرم و  Txدمای رادیومتریکی سطح در هر پیکسل
تصویر است .در گام سوم ،تبخیروتعرق واقعی هر پیکسل در تصویر از
معاد ه ( )4برآورد میشود.
()3
 :ET0تبخیروتعرق گیاه مرجنع ) (mm/dayاسنت کنه از معاد نه
استاندارد تبخیروتعرق مرجع ( )ASCEمحاسبه منیشنود k .ضنریبی
اسننت کننه تبخیروتعننرق مرجننع گینناه چمننن را بننه منناکزیم مینندار
تبخیروتعرقی که گیاه بنا میاومنت آیرودیننامیکی بناال داشنته اسنت
میرساند .میدار  k= 1.2پیشنهاد شده است کنه در اینن تحیین نینز
همین میدار مدنظر قرار گرفته است (.)35
در فرآیننند اجننرای ا ننوریت  SEBALو  SSEBاز دو پیکسننل
شاخص برای مشخص کردن شرایز مرزی در معاد نه بنیالن اننرژی
استفاده می شود .این دو پیکسل شاخص ،تحت عننوان پیکسنلهنای
سرد و گرم نامیده منیشنوند و در منطینه منورد مطا عنه قنرار دارنند.
پیکسل سرد از مزار با پوشش گیناهی کامنل و کنامال آبیناری شنده
انتخاب می شود که در آن دمای سطحی و دمنای هنوای نزدینک بنه
سطح برابر فرض می شوند و پیکسل گرم از اراضنی بندون پوشنش و
خشک انتخاب میشود .در مدل  SEBALکیفیت محاسنبات  ETبنه
انتخاب دقی این دو پیکسل وابسته است (.)9
الگوریتم دو منبعی TSEB

ا وریت بیالن انرژی دو منبعنی  TSEBابتندا توسنز ننورمن و
همکاران در سال  1995پیشنهاد شد ( )29و سپس توسز کوسنتاس و
نورمن اصالح شد ( 21 ،20و  .)22محییین و متخصصین زیادی اثبات
کردند که این مدل برای شرایز آب و هوایی و مناط مختلف مناسب
است ( 22 ،14و .)24
ا وریت  TSEBاز جمله ا وریت های مطرح در بین مندلهنای
دو منبعی است که در آن خا و گیاه را به عننوان دو منبنع جداگاننه
مورد بررسی قرار میدهد .اساس این ا وریت در برآورد شنار اننرژی،
معاد ه بیالن انرژی (معاد ه  )1میباشد .در مدل دو منبعی مذکور ،بنه
غیر از  ،Gتمامی اجزاء معاد ه برای دو الیه خنا و پوشنش گیناهی
بهصورت مجزا برآورد میشود .که بر اینن اسناس روابنز زینر برقنرار
است.
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شکل  -2الگوریتم محاسباتی بیالن انرژی در الگوریتم SEBAL
Figure 2- Calculation algorithm of surface energy balance in SEBAL
4

() 4
() 5
() 6
در روابز فوی اندیسهای  sو  cبه ترتیب نمایان ر جزء خا
و پوشش گیاهی ) (Cropهستند.

است که خطوط همپوش گیاهی موازی نیستند و اینکه بطنور کامنل
یک نیطه را پوشش نمیدهند .شناخص پوشنش گیناهی بنا انعکناس
خا  ،یک شاخص عا ی برای محیزهای با پوشش ک میباشد (.)10
)(Soil

شاخصهای گیاهی

محاسبات کلیه مدلهای شار انرژی اع از تکمنبعی و دومنبعنی
1
نیازمند تعیین شاخصهای  NDVI3،2SAVI ، LAIمیباشند نذا در
ادامه به توضیح آنها پرداخته شده است.
 NDVIشاخص اختالف پوشش گیناهی نرمنال شنده ،نماینهای
است وابسته به میزان وضعیت پوشش گیاهی که از دادههای باندهای
قرمز ) (ρREDو مادون قرمز ) (ρNIRمحاسبه میگردد .چنانچه میادیر
NDVIکمتر از  0.2باشد ،پیکسل بنه عننوان پیکسنل فاقند پوشنش
گیاهی و یا با پوشش گیاهی خیلی ک در نظر گرفته شده است .دامنه
تغییرات این شاخص بین  +1و  -1است .این شاخص براساس تنراک
پوشش گیاهی و دادههنای بانندهای قرمنز و منادون قرمنز محاسنبه
میشود.
() 7
که در سنجندههای مختلف باندهای مربوط به طول موج قرمنز ()ρred
و مادون قرمز ( )ρnirمتفاوت میباشد.
 SAVIیا شاخص تعدیل شده برحسب خنا  ،توسنز هینوت در
سال  1984با هدف حداقل کردن اثرات خا زمینه در بازتاب پوشش
گیاهی پیشنهاد شد ( .)18از دی ر دالیل استفاده از این شناخص اینن

1- Leaf Area Index
2- Soil Adjusted Vegetation Index
3- Normalize Difference Vegetation Index

()8
 Lفاکتور تعدیل کننده اثر خا است .میدار آن بنرای پوشنش تننک
برابر  1و برای پوشش متوسز برابر  0.5و اما برای پوشش انبوه صنفر
و یا  0.25در نظر گرفته میشود .هدف از ایجاد اینن شناخص ،حنذف
اثر تیرگی خا میباشد که با استفاده از اطالعات تصاویر و روابز ()9
و ( )10محاسبه شود (.)31
L=1- 2 · a· NDVI· WDVI
()9
WDVI=ρnir- γ ρred
()10
5
ضریب  aبرابر  1.6میباشد و  WDVIاز رابطه ( )10بدست میآید.
6

در معاد ه  10فاکتور ضریب خز خا است که در واقع شیب
خز برازش داده شده بر نمودار طیفی باندهای مادون قرمز نزدینک و
قرمز است که در شکل  3نشان داده شنده اسنت ( .)43بنرای بنرآورد
 SAVIدر منطیه تحیییانی آیداهو میدار  L=0/5مناسب دانسته شنده
است (.)9
شاخص  LAIبرای تخمین ویژگیهای ساختاری پوشش گیناهی
نظیر شاخص سطح برگ مورد استفاده قرار میگیرد که یک قدم مه
در تعیین میدار آب مصرفی در گیاهان مختلنف اسنت .اینن شناخص
نشاندهنده نسبت کل برگهای گیاه به سنطح زمنین پوشنانده شنده
توسز گیاه است که از رابطه زیر محاسبه میشود .شاخص سطح برگ
در گیاهان زراعی مختلف بین  5 – 2متغیر است (.)10
()11
4- Isovegetation
5- Weighted Difference Vegetation Index
6- Soil Line Coefficient
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شاخصهای آماری

با هدف میایسه نتایج حاصل از کاربرد ا وریت های بیالن انرژی
با میادیر مشاهداتی از الیسیمتر در منطیه مورد مطا عه از آمنارههنایی
متنداول همچنون مینان ین خطنای مطلن ) ،(MAEمینان ین جننذر
مربعات خطا ) (RMSEو ریشه میان ین مربعات خطای نرمنال شنده
) ،(NRMSEخطای استاندارد) ،(SEخطای اریب میان ین ) (MBEو
 rضریب همبست ی استفاده شده است .عالوه بر این موارد و با هندف
بررسننی یکسننان بننودن و ه ن قننوارگی برآوردهننای بدسننت آمننده از
ا وریت های سننجش از دوری از آزمنون  T-Testاسنتفاده شند کنه
صنحتسننجی بنرای سننجندههنای  MODISو  ETM+و  TMدر
سطح معنیداری  %95صورت گرفت تا احتمال تصادفی بنودن نتنایج
بدست آمده بررسی گردد.
()12
()13
()14
()15

()16
کننه ) ET(Modتبخیروتعننرق بننرآورد شننده از هننر یننک از
تبخیروتعنرق مشناهداتی از
ا وریت های بنیالن اننرژی و
میان ین تبخیروتعرق برآورد شده از الیسنیمتر و
الیسیمتر،
میننان ین تبخیروتعننرق بننرآورد شننده از هننر یننک از
ا وریت های بیالن انرژی میباشد.

نتایج و بحث
محاسبات و اندازهگیریهای مربوط به الیسیمتر

اندازهگیری ها در شش ماه گرم سال بهصورت روزاننه و سناعتی
انجام گرفت .سینوسی بودن نمودارها در هر سه سنجنده نشاندهننده
تغییرات شبانه روزی دادههای الیسیمتری و برآوردهای صورت گرفته
را بهخوبی نشان میدهد .بیشترین میدار تبخیروتعرق گیناه مرجنع در
بین سالهای مورد بررسی در ظهر روز  24تیرماه سال  1382با 10/5
میلیمتر بر روز و کمترین میدار آن  3/62میلنیمتنر در روز بنرای 13
فروردین  1382برآورد شده است .افزایش دمای هوا در مناه نیزعامنل
افزایش تبخیروتعرق شده است.

شکل  -3تبخیروتعرق اندازه گیری شده بوسیله الیسیمتر در مقیاس روزانه در شش ماهه ابتدای سال 82-80
)Figure 3- The measured daily evapotranspiration by Lysimeter in six prime months of the years (2001-2003
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در آغاز فصل کشت سطح خا بدون پوشش گیاهی بوده میندار
 SAVIبراساس فاکتور  Lبا کاهش رو به رو بوده است .همچنین کل
آب تلف شده از راه تبخیر از سطح خا منیباشند و عوامنل اقلیمنی
نظیر دمای هوا ،درصد رطوبت نسبی ،سنرعت بناد ،سناعات آفتنابی و
میزان تابش خورشیدی اهمیت بهسزایی در این مرحله داشته است .در
میابل در تیرماه زمانی که گیاه به بلنو و رشند کامنل رسنیده اسنت
عالوه بر عوامل اقلیمی ،عوامل گیاهی از قبیل نو گیاه ،مرحله رشند،
شکل ظاهری برگ و پتانسیل آب در درون برگ نیز در میزان تبخیرو
تعرق اثرگذار خواهد بود و در این مرحله با افزایش نمایه سطح بنرگ،
نیاز آبی افزایش یافته و سه تعرق در تبخیروتعرق بنر تبخینر پیشنی
گرفته و با افزایش تراک پوشش گیاهی میدار  Lروبه کاهش اسنت و
در نهایت میدار  SAVIافزایش مییابد.
میدار این شاخص  NDVIطنی دورۀ رشند بنا افنزایش پوشنش
گیاهی سبز افزایش مییابد .در طی بررسنیهنای سنه سنا ه صنورت
گرفته بر روی الیسیمتر ،میدار تبخیروتعرق در روز  4فروردین  81بنه
کمترین میدار خود یعنی  9/9میلیمتر بنر روز ،رسنیده و در میابنل در
روز  24مرداد  82به بیشترین میدار خود یعنی  3/87میلیمتر بنر روز،
رسیده است .علت کاهش تبخیروتعرق در اوایل فنروردین مربنوط بنه
عدم رویش کامل گیاهان و در نتیجه کاهش شاخص پوشش گیاهی و
همچنین سردی هواست .در میایسهای کنه بنین مینزان تبخیروتعنرق
بدست آمده از الیسیمتر و عوامل گیاهی تاثیرگذار برآن انجام شد نینز
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این موضو اثبات کننده این مطلب اسنت کنه بنا افنزایش  NDVIو
 LAIو همچنین بلو رسیدن گیاه در مرحله کشنت ،مینزان تعنرق از
سطح افزایش یافته است.
طب نمودارهای شکل  ،6در بررسنی شناخص  NDVIسننجنده
 MODISبه د یل تعدد تعداد تصاویر مورد بررسی و به عبنارت دی نر
پیوست ی زمانی باالی این سنجنده دوره کشت گیاه مرجع در ماههای
مورد بررسی را به خوبی نشان میدهد .سنجنده ندست  7و  5نینز بنا
وجود قدرت تفکیک مکنانی بناال و پیوسنت ی مکنانی تصناویر منورد
بررسی ،به د یل در دسترس نبودن همه تصاویر روزهنای دوره کشنت
نتایج دقییی را از خود نشان ندادند.
با توجه به قدرت تفکیک مکانی و پیوست ی تصناویر ندسنت ،7
تصاویر این سنجنده در برآورد میدار  Lو در نهایت میدار تبخیروتعرق،
مورد استفاده قرار گرفت .در ابتدای دوره کشت با توجه به تنک بنودن
پوشش گیاهی و جوانهزنی گیاه مرجع ،میندار فناکتور  Lبنه سنمت 1
میل میکند و همچنان با افزایش پوشش گیاهی و بنه بلنو رسنیدن
گیاه مرجع میدار  Lکاهش یافته است .در بررسی نتایج ارائنه شنده در
جدول  ،1نسبت میادیر باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک با افزایش
تراک پوشش گیاهی ،شیب خز برازش شده کاهش یافته و در نهایت
میدار  Lنیز کاهش مییابد.

شکل  -4شاخص  NDVIدر  21مرداد  80در ماهواره لندست 7
Figure 4- NDVI map on 12 August 2001 in Landsat 7 satellite
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شکل  -5شاخص  NDVIدر  2فروردین  80در ماهواره لندست 7
Figure 5- NDVI map on 22 March 2001 in Landsat 7 satellite

شکل  -6نمودار مقادیر شاخص  NDVIدر منطقه مورد بررسی در دوره کشت در سال  ،81الف) سنجنده  ،Modisب) سنجنده ،ETM+
و ج) سنجنده TM
Figure 6- NDVI diagram during growth stage on 2001, A) MODIS, B) ETM+, C) TM
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جدول  -1مقایسه نتایج تبخیروتعرق واقعی حاصل از الگوریتم  SEBALبا مقادیر متفاوتی از  Lدر مقابل الیسیمتر
Table 1- Comparison between actual evapotranspiration of SEBAL with different amounts of L and lysimeter data
Lysimeter
DATE
SEBAL
)(mm/day
L=0
L=0.2
L=0.4
L=0.5
L=0.6
L=0.8
L=1
)2/1/1380 (22/3/2001
5.38
4.21
4.82
5.21
5.31
5.33
4.81
4.77
)9/2/1380 (29/4/2001
7.86
5.18
6.27
6.91
7.34
7.52
7.23
7.57
)3/3/1380 (24/5/2001
8.88
6.35
7.82
8.22
8.42
8.63
8.48
8.74
)31/3/1380 (21/6/2001
8.4
5.71
5.69
6.77
7.64
7.82
7.38
7.50
)20/4/1380 (11/7/2001
3.87
3.22
3.71
3.51
3.57
3.61
3.71
2.21
)3/6/1380 (28/5/2001
9.3
7.31
7.36
8.35
8.79
8.92
8.50
8.48
0.94
0.04

0.84
0.006

0.60
0.002

0.72
0.01

1.26
0.02

0.97
0.05

RMSE
P_value

1.53
0.009

شکل  -7تعریف و تعیین ضریب خط خاك از ترکیب باندهای مادون قرمز نزدیک و قرمز در لندست 7در تاریخ  3شهریور 1380
Figure 7- Determination of soil line coefficient from near infrared and red bands in Landsat 7 in 25 August 2001

جدول  -2مقایسه نتایج تبخیروتعرق تخمین زده شده به روش الگوریتمهای بیالن انرژی در سه سنجنده  ETM+ ،MODISو  TMنسبت به
دادهبرداری الیسیمتری

)SE(MM/DAY

)RMSE(MM/DAY

)R (-

)MBE(MM/DAY

P-VALUE

METHOD

SENSOR

0.14
0.26
0.57

0.85
1.38
2.70

0.97
0.96
0.90

-0.076
-1.30
-2.60

0.05
0.002
0.003

SEBAL
SSEB
TSEB

MODIS

0.10
0.24
0.75

1.04
1.56
2.76

0.99
0.98
0.92

-1.08
-1.63
-2.86

0.04
0.02
0.02

SEBAL
SSEB
TSEB

ETM+

0.28
0.14
0.28

1.14
1.97
3.06

0.97
0.98
0.94

-1.16
-2.13
-3.26

0.03
0.02
0.009

SEBAL
SSEB
TSEB

TM

Table 2- The comparison of estimated evapotranspiration of surface energy balance algorithms in
MODIS, ETM+ and TM with lysimetric data

کمترین میندار  RMSEبنرای ( Lبرابنر بنا  )0.6بنه مینزان 0/6
میلیمتر بر روز و بیشترین میدار به میزان  1.53میلیمتر بر روز بنرای

 Lبرابر با صفر بوده اسنت ،اقلنی نیمنه خشنک منطینه و پراکنندگی
پوشش گیاهی نیز تایید کنننده اینن موضنو اسنت کنه در دورهای از
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فصل کشت که گیاه به مرحله بلو رسیده است میدار  Lافزایش یافته
و در نهایت میدار بهینه  L=0.6در برآورد میدار  SAVIکنا یبره شنده
برای منطیه مورد بررسی استفاده شده است L .های بزرگ در خنا -
های تیره یا پوشش گیاهی بسیار اند دیده میشود.
در تاریخ مورد بررسی در شکل  7شیب بدست آمده برابر بنا0/93
بود که با توجه به تاریخ تصویر مورد بررسی ،در پاینان دوره کشنت و
کاهش تراک پوشش گیاهی باعث شده است که پارامتر  Lبه سمت 1
متمایل شود.
نتنایج حاصنل از مینادیر تبخیروتعنرق پتانسنیل بنرآوردی از
ا وریت های بیالن انرژی با مینادیر انندازه گینری شنده بنه وسنیلۀ
الیسیمتر منطیه در روزهای تصویربرداری در جندول  2میایسنه شند.
تبخیرو تعرق مرجع ( )ET0برای سالهای زراعی  82-80بوسیله سنه
ا ننوریت  SSEB ،SEBALو  TSEBبراسنناس اسننتفاده از تصنناویر
مننناهوارههنننای  Landsat7 ،MODISو  Landsat5و دادههنننای
هواشناسی مورد نیاز محاسبه شد .به د یل پیچیدگی محاسبه مسنتیی
شننارهای بننیالن انننرژی ،از الیسننیمتر بننرای اعتبارسنننجی مینندار
تبخیروتعرق محاسبه شده از دادههنای الیسنیمتری اسنتفاده شند .در
بررسیهای انجام شده برروی ا وریت  ،SEBALدر هر سه سنجنده
در سطح  95درصد تمامی دادههای برآورد شده بنا انندازهگینریهنای
شاهد(الیسننیمتر) تفنناوت معنننیداری دارد .میننزان شنناخص خطننای
استاندارد برای این ا وریت کمتر از یک بوده و نشاندهننده نزدینک
بودن و پراکندگی ک دادههای برآورد شده نسبت به اندازهگیریهنای
شاهد است .میادیر منفی پارامتر  MBEنیز نشان از ک بنرآورد بنودن
این ا وریت دارد .میدار جذر خطای میان ین مربعات در این ا وریت ،
علی رغ باال بودن کیفیت تصاویر و قندرت تفکینک مکنانی بناالی
سنجندههای  ETM+و  TMبیشتر از ینک بنوده و بنرای MODIS
میدار  0/85را به خود اختصاص دادهاست .با توجه به قندرت تفکینک
زمانی پایین دو سنجنده ندست و همچنین وجود ابر و برف در تصاویر
موجود و در میابل قدرت تفکیک زمانی ماهواره  MODISنسنبت بنه
دو سنجنده دی ر و در نتیجه تعدد تصاویر منورد بررسنی ( 46تصنویر)
د یل این اتفاق را می توان تعدد تصاویر مورد بررسی در )(TERRA
 MODISدانست .طب نتنایج آمناری از مینان سنه ا نوریت منورد
بررسی ،ا وریت  SEBALبا کمترین مینزان جنذر خطنای مینان ین
مربعات در هر سه سنجنده  ETM+ ،TERRAو ،1/04 ،0/85( TM
1/14میلیمتر بر روز) به عنوان ا وریت برتر در منطیه معرفنی شنده
است .طب جدول( )2ا وریت  SSEBدر هر سه سنجنده به خصوص
سنجندههای  ETM+و  TMهمبست ی باالیی با میادیر الیسنیمتری
دارد .نتایج حاصل از ا وریت دو منبعی  TSEBنیز با دادههای شناهد
مورد ارزیابی قرار گرفت .تفاوت اصلی این ا وریت با ا نوریت هنای
تک منبعی در تفکیک و جداسازی میزان تبخیر از سطح خا و تعرق
از گینناه اسننت کننه باعننث پیچینندگی در محاسننبات مننیشننود .طب ن

شاخصهای آماری این ا وریت در بین ا وریت هنای منورد بررسنی
ضعیفترین نتایج را از خود نشان داد که باالترین میزان جنذر خطنای
میان ین مربعات را در بین ا وریت ها و در هر سه سنجنده ،MODIS
 ETM+و TMداشته است ( 3/06 ،2/76 ،2/7میلیمتر بر روز) .میدار
 MBEمنفننی نیننز نشننان از بننرآورد کمتننر تبخیروتعننرق نسننبت بننه
اندازهگیریهای شاهد است .به طور کلی میادیر شناخصهنای آمناری
جدول  ،2نشاندهنده وضعیت پذیرفتنی و عملکنرد منطینی هنر سنه
ا وریت در زمینه برآورد تبخیروتعرق واقعی است و خطای پایین آنها
مؤید همین مطلب است .از آنجا که افزایش عملکنرد گیاهنان زراعنی
مسننتلزم شننناخت روشهننای منندیریتی مناسننب اسننت کننه از جملننه
مه ترین آنها روش و رژی مناسب آبیاری است و با توجه به اینکنه
کمبود آب یکی از مه ترین علل کاهش عملکرد گیاهنان در منناط
خشک و نیمه خشک بهشنمار منیرود و نذا بنه د ینل بنرآورد کمتنر
تبخیروتعننرق در ا نوریت  SEBALامکننان ایجنناد تنننش خشننکی و
کاهش محصول وجود دارد .همچنین در میایسه عملکرد سه سننجنده
می توان اععان داشت که با توجه به افزایش قدرت تفکینک مکنانی و
بهبود وضوح تصاویر در ماهواره ندست ،توصیه منیشنود از سننجنده
 ETM+ماهواره ندست  7با توجه به قدرت تفکیک مکانی باالیی که
داراست ،برای برآورد تبخیروتعرق استفاده شنود .مینادیر تبخیروتعنرق
حاصل از هر سه ا وریت بر روی تصناویر مناهوارههنای مختلنف در
شکل  8ارائه شده است.
مطاب شکل  8در هر سه سنجنده  ،هرسه ا وریت درحا ت کلی
دچار فروبرآورد شده است .این خطا میتواند بهد یل عدم دقنت کنافی
در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع باشد .د یل دی ری که میتنوان بنه
آن اشاره کرد تأثیر رادیومتریکی پیکسلهای مجاور پیکسل مربوط به
الیسیمتر است که به د یل تأثیر زیاد دما در برآورد تبخیروتعنرق ،اینن
عامل میتواند تأثیر عمدهای از اختالفات میان میادیر بنرآورد شنده و
اننندازهگیننری شننده را توجیننه نماینند .بیشننترین مینندار تبخیروتعننرق
اندازهگیری شنده در منرداد مناه و در اواسنز فصنل رشند منیباشند.
همانطور که در هر سه شکل مشخص است برآوردهای بدست آمده از
ا ننوریت  SEBALنسننبت بننه سننه ا ننوریت دی ننر بننه دادههننای
الیسیمتری نزدیکتر بوده و از دقت بناالتری برخنوردار اسنت .علنت
کاهش تبخیروتعرق در اوایل فروردین مربوط به عندم روینش کامنل
گیاهان و درنتیجه کاهش شاخص پوشش گیاهی و همچننین سنردی
هواست.

شکل  -8روند برآورد تبخیر-تعرق تخمین زدهشده با مدلهای  SSEB ،SEBALو  TSEBدر سه سنجنده
Figure 8- Estimated evapotranspiration with SEBAL, SSEB and TSEB algorithms

همبست ی قوی دادههای زمینی و برآوردهای بدست آمده با میدار
 R2برابر با  0/9تا 0/8و همچنین عملکرد مناسب ا نوریت SEBAL

به د یل جزئین ری در فرموالسیون و اجرای این ا وریت بوده است.
فرآیند اجرای ا وریت  SEBALبرمبنای پیچیدگی مفاهی فیزیکی از
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قبیننل قننانون تششننعی ،تصننحیحات اتمسننفری بننر مبنننای مفنناهی
خرداقلیمی مانند تئوری مونین ابوخنوف ،تصنحیح شنرایز ناپاینداری
اتمسفری و قانون بیاء شارهای انرژی بنا شده اسنت ( .)16درحا یکنه
ا وریت  SSEBبراساس تئوری سادهتنر و برمبننای اننرژی حرارتنی
سطح زمین که در ارتباط با رطوبت خا و شارهای اتمسفری هستند
عمل میکند ( )34که در نهایت نتایج بدست آمده نینز دقنت مناسنب
این ا وریت را متذکر شده است .تفاوت اصلی دو ا وریت  TSEBو
 SEBALدر برآورد توزیع مکانی شارهای انرژی سطح ،متمایز کنردن
اجزای بیالن انرژی سطح برای خا و گیاه در مدل دو منبعی و تمایز
این دو ا وریت در برآورد شار گرمای محسنوس دانسنته شنده اسنت
( .)41ا وریت دومنبعی ضعیفترین نتایج را در مینان ا نوریت هنا از
خود نشان داد.

نتیجهگیری
تخمین دقی تبخیروتعرق اراضی زراعی آبی برای مدیریت مننابع
آب در مناطیی که با کمبود آب مواجنه هسنتند بسنیار حیناتی اسنت.
برآورد تبخیر-تعرق واقعی و پراکنش مکانی آن از مواردی است که به
کمک سنجش از دور امکانپذیر بوده و توانمندیهای زیادی نسبت به
روشهای نیطهای دارد و برای تصمی گیریهای مندیریتی در سنطح
کالن نیز این پراکنش بسیار مه است .دراین تحیی در بررسیهایی
کننه بننرروی فنناکتور تصننحیح خننا انجننام شنند و براسنناس نتننایج
شاخصهای آماری و همچنین ننو و پراکنندگی پوشنش گیناهی در
منطیه میدار مناسب فناکتور  Lدر بنرآورد میندار  SAVIحندود 0/6
تخمین زده شد .دقت بنرآورد تبخیروتعنرق دو ا نوریت تنک منبعنی
 SEBALو  SSEBو یننک ا ننوریت دو منبعننی  TSEBدر مرکننز

تحیییات کشاورزی استان بوشهر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .از
میان دو ا وریت تک منبعی ،از آنجا که ا وریت  SEBALبهخنوبی
قادر به اندازهگیری شاخصهایی همچون دمای سنطحی ،میندار شنار
گرمای محسوس ،انرژی تابشی خا ص و شنار گرمنای خنا بنوده و
میتواند تغییرات محصنول ماننند شنناخص سننطح بنرگ ،شناخص
 NDVIو تبخیر و تعرق را بنا تفکینک مکنانی بناال تخمنین بزنند و
همچنین براساس شاخصهای آماری نتیجه دقی تری را از خود ارائنه
داد و در سننطح  %95نتننایج بدسننت آمننده از ایننن ا ننوریت بننا
اندازهگیریهای الیسیمتری تفاوت معنیداری نداشتند و این ا وریت
بهعنوان ا وریت برتر در منطیه مورد مطا عه انتخناب شند .ا نوریت
 TSEBبه د یل محاسنبات طنوالنی ،زمنانبنر بنودن نسنبت بنه دو
ا وریت دی ر و دقت کمتری که در برآورد تبخیروتعرق پتانسنیل دارد
در رده سوم قرار میگیرد .اگر چه اسنتفاده از نتنایج اینن مندل بنرای
تعیین نیاز آبی گیاهان در سطح مزرعه نیازمند کنترلهای ایسنت اهی
دقی تری میباشد .در میایسه عملکرد تصاویر ماهوارهای بطنور کلنی
سنجنده  MODISبه د ینل قندرت تفکینک زمنانی مناسنب و تعندد
تصاویر نسبت به دو سننجنده  ETM+و  TMو ارائنه سنری زمنانی
بیشتر ،برای برآورد تبخیروتعرق در مییاس منطیهای مناسب میباشند
و پس از آن سنجنده  ETM+مستیر بر روی ماهواره ندست به د یل
وضوح و قدرت تفکیک مکانی باالتر در رده دوم قرار میگیرد.

سپاسگزاری
از وزارت جهادکشنناورزی بننه د یننل در اختیننار نهننادن دادههننای
الیسیمتری تیدیر و تشکر میشود.
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Introduction: The exact estimation of evapotranspiration has significant importance in the programming of
irrigation development and other distribution systems and water usage. Since the main user of water in the
country is the agriculture sector, therefore, the exact estimation of plants’ water demand has been adverted
extensively. The assessment methods of reference evapotranspiration are classified in two types of direct and
indirect. The calculation of reference evapotranspiration in scientific and in vitro form and with high accuracy is
possible by using lysimeter but in comparison to the indirect methods that are based on the climatic data of
weather stations, the use of lysimeter is unfortunately inefficient. This is not just for the time consuming and
high cost of lysimeter but it is for the limitation of weather stations and spottiness of the estimated values; in this
way it is not possible to expand the obtained results to the large scale. Remote sensing is an authentic technique
for the assessment of evapotranspiration in large scale which do not consume much time and money. The
existence of different satellites by having different spatial and temporal resolution, redouble the importance and
usability of this technique
Material and Methods: Actual evapotranspiration assessment in the region were done based on SEBAL,
SSEB and TSEB algorithms on 46 imageries of MODIS, seven imageries of Landsat7 (ETM+) and seven
imageries of Landsat5 (TM) in years of 2001-2003. Multiplicity of imageries of MODIS show the proper time
resolution of this sensor and is a reason for less errors in the assessment of reference evapotranspiration. In the
evaluation of the three algorithms of SEBAL, SSEB and TSEB in the three satellites.
Result and Discussion: In the evaluation of the three algorithms of SEBAL, SSEB and TSEB in the three
satellites, MODIS shows the least errors (respectively, RMSE=0.856, 1.385 and 2.7 mm/day), then Landsat7 is
placed in the second class by having higher spatial resolution (respectively, RMSE=1.042, 1.56 and 2.76
mm/day) and Landsat5 has the highest errors (respectively, RMSE = 1.14, 1.97 and 3.06 mm/day). NDVI was
found at the lowest amount in the beginning of cultivation period because of germination and sparseness of
vegetation, and increase respectively by increasing temperature and crop canopy. L factor has a significant
importance in the assessment of SAVI which is related to the area crop coverage percentage. Amount of L has
been estimated as L=0.6 that has the least errors in comparison to the others.
Conclusion: In this study, the proper amount for L factor in estimation of the SAVI amount was about 0.6
which was based on the investigations on soil correction factor, the results of statistical indexes and the type and
dispersal of vegetation in the region. The accuracy estimation of evapotranspiration of two single-source
algorithms of SEBAL and SSEB and one two-source algorithm of TSEB in Bushehr province were evaluated.
SEBAL algorithm presented more exact results based on statistical indexes among two single-source algorithms
and the obtained results in 95% level of this algorithm showed significant differences with lysimetric
measurements. This algorithm was chosen as the premier algorithm in the region. Two-source algorithm of
TSEB showed the highest amount of errors. Satellite imageries by having higher spatial resolution estimated
evapotranspiration with higher accuracy, the reason of which is proper choosing of cold and hot pixels.
Although, because of having proper time resolution and variation of image numbers and also presenting of more
time series in comparison to ETM+ and TM, MODIS was more adverted. ETM+ which is located on Landsat
satellite was lied in the second place because of its resolution and having higher spatial resolution.
Keywords: Evapotranspiration, Lysimeter, NDVI, SAVI
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ارزیابی کارایی سامانه  GLDASدر برآورد تابش سطح روزانه در ایران
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چکیده
تابش سطح زمین ) (SSRبه عنوان بزرگترین منبع انرژی در سطح زمین ،از پارامترهای مهم در مطالعات هواشناسی به شمار میرود .باا توهاه باه
محدودیتهای اندازهگیریهای زمینی تابش  SSRو اهمیت آن در مطالعات کشاورزی ،استفاده از روشهای کمهزینه و قابل اعتماد در برآورد تابش
در ایران ضرورت دارد .در بیشتر پژوهشهای انجام شده در ایران روشهای تجربی برآورد تابش  SSRمورد بررسی قرار گرفتند که با وهود سادگی ،باه
دلیل در نظر گرفتن تنها تعداد محدودی پارامترهای هواشناسی ،گویای دقیقی از تغییرات آن در مقیاس مکانی وسیع با اقلیم های گوناگون نیستند .هدف
از این پژوهش ،ارزیابی تابش  SSRاستخراج شده از سامانه  GLDASبا استفاده از اندازهگیریهای زمینی در ایران در مقیاس روزانه میباشاد .بادین
منظور تابش  SSRبرآورد شده توسط سامانه  GLDASو تابش اندازه گیری شده در  24ایستگاه تابشسانجی بارای دوره  )2012-2015باا یکادیگر
مقایسه شدند .نتایج تحقیق نشان داد که با ضریب کارایی باالی  ،0/88توافق مناسبی بین عملکرد مدل و تابش سطح زمین اندازهگیری شده روزاناه در
ایران وهود دارد .همچنین نشان داده شد که سامانه  GLDASدر شرایط آسمان صاف ماههای گرم سال) نسبت به شرایط ابرناکی ماههای سرد سال)،
توانایی بیشتری در برآورد تابش  SSRدارد .ارزیابی کارایی مدل در برآورد تابش روزانه سطح زمین در منطقه مورد مطالعه نیز حااکی از ایان اسات کاه
سامانه  GLDASدر  71درصد ایستگاههای مورد بررسی تمایل به کم برآوردگری دارد .همچنین این مدل در ایستگاههاای واقاع در اقلایم خشا در
مقایسه با مناطق نیمه خش و ساحلی ،برآورد بهتری از تابش سطح زمین در منطقه مورد مطالعه ارائه داد.
واژههای کلیدی :ارزیابی ،ایران ،تابش سطح زمین ،سامانه GLDAS

مقدمه

6

4321

5

تابش سطح زمین  ،تابش طول موج کوتااه رسایده باه زماین در
محدوده  0/3الی  4میکرومتر میباشد و مجموعهای از تابش مستقیم،
پخشی و انعکاسی است .تابش  SSRبه عنوان بزرگترین منبع انارژی
در سطح زمین و متعادل کننده انرژی سطح  ،)25یکی از ورودیهای
مهم در تخمین متغیرهایی مانند تبخیر و تعرق و بسیاری از مدلهاای

 2 ،1و  -3به ترتیاب دانشاجوی دکتاری هواشناسای کشااورزی ،اساتاد و اساتادیار
هواشناسی گروه مهندسای علاوم آ  ،دانشاکده کشااورزی ،دانشاگاه باوعلی ساینا،
همدان ،ایران
(Email: swsabzi@basu.ac.ir
)* -نویسنده مسئول:
 -4استاد فیزی کاربردی ،مؤسسه تحقیقات بین دانشگاهی سیستم زمین درآنادل
) ،(IISTAدانشگاه گرانادا ،اسپانیا
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.82848
5- Surface Solar Radiation, SSR

رشد محصول و مطالعات هواشناسی کشاورزی میباشد  3 ،2و .)36
از سال  1964به منظور اندازهگیری تابش  SSRدر ساطح زماین،
7
پیرانومترها توسط ساازمان ههاانی هواشناسای توساعه یافتناد .)11
پیرانومترها حسگرهایی حساس و با کیفیت باال هستند که در صاورت
کالیبراسیون دقیق ،بهترین و دقیق تارین مقاادیر تاابش  SSRرا باه
دست میدهند  28 ،21و  .)34با این حال ،به دلیل هزینههای بااالی
نصااب و نگهااداری پیرانومترهااا در بس ایاری از مناااطق دورافتاااده و
کوهستانی با شرایط هغرافیایی ناهمگن ،پوشش فضایی مناسبی ندارند
 31و  .)36در ایران نیز با وهود خشکسالیهای اخیر و اهمیت بارآورد
تابش در مطالعات کشااورزی ،انادازهگیاری تاابش  SSRباه صاورت
محدود انجام شده است .نبود شبکه وسیع رادیاومتری و هزیناههاای
بسیار باالی اندازهگیری زمینای ،ضارورت اساتفاده از روشهاای کام
هزینه ،قابل اعتماد و سریعتر در برآورد تابش را در ایران بیشاتر کارده
6- Crop Growth Model
7- World Meteorological Organization, WMO
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است .بدین منظور روشهای مختلفی بارای بارآورد تاابش  SSRباه
وهود آمدند .سادهترین روش ،مدلهای تجربی هساتند کاه در اواخار
دهه  1990بر پایه همبستگی تجربی تابش  SSRبا دیگر پارامترهاای
هواشناسی توسعه یافتناد  .)27مادلهاای تجربای در ایاران توساط
محققان بسیاری از همله ،سابزی پارور و شاتایی )22؛ سابزی پارور
)23؛ مجنااونی هااری و همکاااران )13؛ بیااات و میرلطیفاای )1؛
موسوی بایگی و همکاران )16؛ مبین و همکاران  )14و غاممنیاا و
همکاران )5؛ لطفی نژاد و همکاران  )12و خساروی و همکااران )9
مورد بررسای قارار گرفتناد .پاژوهشهاای انجاام شاده در ایاران باا
وهااودیکااه نتااایج رضااایت بخشاای را از ارزیااابی روشهااای مااورد
بررسیشان نشان دادند ،اما همگی در مناطق محدودی از ایران انجام
شدند .همچنین روشهای تجربی با وهود سادگی ،باه دلیال در نظار
گرفتن تنها تعداد محدودی پارامترهای هواشناسای ،گویاای دقیقای از
تغییرات تابش سطح زماین در مقیااس مکاانی وسایع باا اقلایمهاای
گوناگون نبوده و به طور فیزیکی قاادر نیساتند فرآینادهای خاموشای
1
تابشی را در نظر بگیرند .)8
روشهای دیگر برآورد تابش  ،SSRمدلهای فیزیکی مبتنای بار
2
مدلهای انتقال تابش  ،مدلهای نیماه تجربای ترکیبای از دو روش
تجربی و فیزیکای) و در نهایات ،مادلهاایی هساتند کاه مبتنای بار
محصااوالت ماااهوارهای و بااازتحلیاال ماایباشااند  .)27محصااوالت
بازتحلیل ،با الگوریتمهای گوناگون ،برای شرایط مختلف هوی طراحی
شده و به منظور ارتقای قادرت تفکیا مکاانی و زماانی ،در امتاداد
پیشرفت مدلسازی ،به طور مداوم بهبود مییابناد  .)25در ایان باین
چندین محصول بازتحلیل طراحی شدهاند کاه از هملاه مایتاوان باه
دادههااای بازتحلیاال شااده مرکااز پاایشبیناای محیطاای و تحقیقااات
4
3
اتمسفری  ،مرکز پیش بینیهای میاانمادت اروپاا  ،ساامانه ههاانی
همسااان سااازی دادههااای زمیناای
6

5

 ،ماادلهااای بازتحلیاال ERA-

7

 Interimو  JRA-55اشاره کرد  .)33مزیت محصاوالت بازتحلیال
این است که همه متغیارهاای هواشناسای و فیزیکای تحات شارایط
یکسان تولید میشوند و نقشههای به دست آمده دارای پوشش ههانی
باادون شااکاف زمااانی هسااتند  .)28سااامانه  GLDASترکیباای از
1- Radiative extinction process
2- Radiative Transfer Models, RTM
3- National Centers for Environmental Prediction and
the National Center for Atmospheric Research
Reanalysis, NCEP/NCAR
4- European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts, ECMWF
5- Global Land Data Assimilation System, GLDAS
6- Interim Reanalysis, ERA-Interim
7- Japanese 55-year Reanalysis, JRA-55

دادههای اندازهگیری شده ،بازتحلیل و چنادین الگاوریتم مایباشاد و
برای بررسی مدلهای زیست توده ،واداشت سطح زمین ،هیادرولوژی،
اکولوژی و تحلیل شبکههای هواشناسی ساطح زماین طراحای شاده
است  .)25از نقاط قوت این مدل که آن را مورد توهه محققاین قارار
داده ،این است که به صورت رایگان و باا دو قادرت تفکیا مکاانی
 0/25و  1درهه و سه قدرت تفکی زمانی سه ساعته ،روزانه و ماهانه
در دسترس میباشاد و داده هاایی نزدیا باه زماان واقعای 8تولیاد
میکند .مطالعات مختلفی بر روی ارزیابی سامانه  GLDASدر برآورد
تابش  SSRدر مناطق مختلف ههان انجاام شاده اسات .باه عناوان
نمونه ،وانگ و همکاران  )30تاابش ساطح زماین را توساط ساامانه
 GLDASدر حوزه ای با اقلیم نیمه خش در چاین ارزیاابی کردناد.
نتایج این پژوهش نشان داد که ساامانه  GLDASدر تخماین تاابش
ماهانه بیش برآوردگر است ،اما در تخمین مقادیر روزانه توافق خاوبی
با دادههای اندازهگیاری شاده تاابش  SSRوهاود دارد .اسامتر )25
پانزده مدل مشتق شده بازتحلیل و محصوالت ماهوارهای را به منظور
ارزیابی تابش ههانی روزانه در امریکای شامالی بررسای کارد .نتاایج
نشان داد که همبستگی کمی بین محصوالت بررسی شده و داده های
اندازه گیری شده در روزهای ابری وهاود داشاته و ساامانه GLDAS
عملکرد متوسطی برآورد تابش منطقاه دارد .یاناگ و همکااران )33
تابش  SSRرا توسط چهار محصول مختلف شامل سامانه ،GLDAS
10
9
سامانه همسانسازی دادههای زمینی  ،سازمان هواشناسای چاین و
11

مجموعه دادههای واداشت هواشناسی چین برای دوره 2008-2014
در چین با یکادیگر مقایساه کردناد .نتاایج نشاان داد مادل CMFD
سازگاری بیشتری با دادههای انادازهگیاری شاده دارد در حاالیکاه
GLDASو  CLDASتا حد زیادی بیش برآوردگر هساتند .در ایاران،
نوری و همکاران  )17تابش  SSRاندازهگیری شده در ایستگاه قزوین
را با سه روشِ معادالت تجربی ،ساامانه  GLDASو مادل بازتحلیال
 NCEP/NCARو تسااهیمت برنامااه ری ازی ماااهوارهای -دی ادبانی
12
اقلیمی مقایساه کردناد .نتاایج نشاان داد کاه مادل کاالیبره شاده
آنگستروم و سپ سامانه  GLDASبهتارین عملکارد را نسابت باه
دیگر محصوالت دارند.
با وهود قدرت تفکی مکاانی و زماانی بااال و پوششای ههاانی
سامانه  ،GLDASممکن است این مادل در برخای منااطق ،خطاای
باالیی نسبت به دادههای انادازه گیاری شاده داشاته باشاد .بناابراین
8- Near real time
9- Land Data Assimilation System, CLDAS
10- China Meteorological Administration, CMA
11- China Meteorological Forcing Dataset, CMFD
12- The Satellite Application Facility on Climate
Monitoring, CM SAF

ارزیابی كارایی سامانه  GLDASدر برآورد تابش سطح روزانه در ایران

علیرغم پیشرفت چشامگیر و بهباود کیفیات ساامانه  GLDASالزم
است قبل از اینکاه دادههاا و نتاایج ایان محصاول باه عناوان ابازار
تصمیمگیری در منطقه بهکار رود ،کیفیت ایان دادههاا باا اساتفاده از
دادههای اندازهگیری شده زمینی به صورت محلی ارزیاابی شاود ،18
 24و  .)36هدف از این مطالعاه ارزیاابی و اعتبارسانجی تاابش SSR
استخراج شده از سامانه  GLDASدر برابر تابش روزانه انادازهگیاری
شده در  24ایستگاه تابشسنجی ایران میباشد.

مواد و روشها
دادههای اندازهگیری شده زمینی

ایران دارای مساحت  1648198کیلومتر مرباع از ' 25° 3تاا '47
 39°عرض شمالی و ' 44° 5تاا ' 63° 18طاول هغرافیاایی شارقی)
است .در این مطالعه ،تابش  SSRاز  24ایستگاه تابش سنجی توساط
سازمان هواشناسی ایران از دسامبر  2012تا ناوامبر  2015باه منظاور
ارزیابی ساامانه  GLDASاساتخراج شاد .هار ایساتگاه شاامل یا
پیرانومتر  CM5سااخته شاده توساط  ،Kipp&Zonenهلناد و ثبات
کننده  Campbell-Stokesبارای انادازه گیاری تاابش  SSRروزاناه
میباشد  .)15ایستگاههای مورد مطالعه پ از بررسی نقشههای مدل
1
رقومی ارتفاع و اقلیم یونسکو ،مطابق شکل  )1به منااطق سااحلی،
مناطق دارای اقلیم خش و مناطق دارای اقلیم نیمه خشا تقسایم
شدند .پراکنش هغرافیایی ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده در این
مطالعه نیز در شکل  )1ارائه شده است.
دادههای خام اندازهگیری شده زمینی همراه با خطاهاایی هساتند.
بخشهای بزرگی از این خطاها باه علات نقا فنای پیرانومترهاا و
خطاهای عملیاتی رخ مایدهاد  28 ،10 ،4و  .)35بناابراین پایش از
استفاده در مطالعات گوناگون باید کیفیت این دادهها کنتارل و خطاهاا
غربال شوند .در این مطالعاه روش پیشانهادی مارادی بارای کنتارل
کیفیت دادهها استفاده شد  .)15برای اطمعات بیشاتر در ماورد روش
کنترل کیفیت ،به مرادی  )15مراهعه شود .دادههایی که بعد از کنترل
کیفیت به دست میآیند کاممً مورد اطمینان و قابل اساتفاده در اناواع
پژوهشها هستند.
سامانه جهانی همسان سازی دادههای زمینیGLDAS :

سامانه  GLDASیکی از پروژههای  LDASو محصولی مشترک
از سازمان ملی هوانوردی و فضا ،2مرکز فضاایی پروازهاای گاودارد،3

1- Digital Elevation Model, DEM
2- National Aeronautics and Space Administration,
NASA
3- Goddard Space Flight Center, GSFC
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سازمان ملی اقیانوس شناسی و علوم هوی 4و مرکز بین المللی پایش
بینی محیط زیست 5میباشد .سامانه  ،GLDASبا سیستم مدلساازی
هوی ،هفت نشده است و دادههای واداشت را از ترکیب دادههای مدل
و اندازهگیریهای زمینی فراهم میکند  .)20هادف  GLDASتولیاد
دادههای سطح زمین با کیفیت باالی زمانی و مکانی میباشد .ساامانه
 GLDASاز مدلهاای پیچیاده عاددیِ فرآینادهای فیزیکای ،بارای
ترکیب دادههای سنجش از دوری ،مشاهدات ایستگاهی و میادانی در
تولید این دادهها استفاده میکند  .)20دادهها بارای ساه مادل ساطح
شامل  Noah ،Mosaicو  CLMارائه میشود  .)20در ایان مطالعاه
6
متغیر شار تابش طول موج کوتاه سطح شبیهسازی شده توسط مادل
 ،Noahبا قدرت تفکی مکانی و زمانی  0/25درهه و  3ساعته برای
دوره دسامبر  2012الی نوامبر  2015استخراج و ماورد ارزیاابی قارار
گرفت .سامانه  ،GLDASتابش  SSRرا با استفاده از محصوالت ابر و
برف آژان هواشناسی نیرو هاوایی سیساتم مادلساازی هواشناسای
7
کشاورزی برآورد میکند .محصول برف به صاورت روزاناه و تحلیال
عمااق باارف ههااانی ،دارای تفکیا مکااانی  48کیلااومتر ماایباشااد.
محصول ابر نیز برای سال  2002به بعد به صورت سااعتی و تحلیال
ههانی  24کیلومتری استفاده میشود .الگوریتمهای ارائه شده توساط
 AFWAدر سه الیه اتمسفری ماوازی بااال ،متوساط و کام) پیااده
سازی میشوند .برای هر الیه ،گذرایی اتمسفر و بازتابش با توهاه باه
تابش طول موج کوتاه و تابش طول موج بلناد پراکناده شاده توساط
ابرها ،به عنوان نوع و مقدار ابر محاسبه میشود .)20
درونیابی

از آنجاییکه سامانه  GLDASدر غالب شبکهبنادی و باا فرمات
 NetCDFارائه شده است ،برای مطابقات ایان دادههاا باا دادههاای
اندازهگیری شده زمینی از روش درونیاابی نزدیا تارین همساایگی
استفاده و مجموعه دادههای مدل برای نقاط ایستگاهی باا اساتفاده از
نرم افزار  CDO8استخراج شدند .از آنجا که در روشهای درونیابی با
استفاده از مقادیر نقاط معلوم و مدلهاای مختلاف ریاضای و آمااری،
مقدار نقطه مجهول به دست میآید ،ناهمگنی منطقه می تواناد تایثیر
زیادی بر تعیین مقدار نقاط مجهول داشته باشد.

4- National Oceanic and Atmospheric Administration,
NOAA
5- National Centers for Environmental Prediction,
NCEP
6- Downward shortwave radiation flux
7- Air Force Weather Agency’s (AFWA) Agricultural
)Meteorology modeling system (AGRMET
8- Climate Data Operator
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شکل  -1موقعیت مکانی ایستگاههای تابش سنجی مورد مطالعه در ایران و تقسیم بندی ایستگاهها بر اساس ارتفاع از سطح دریا و طبقه بندی
اقلیمی UNESCO
Figure 1- Map of studied radiation sites in Iran and classification of the studied sites based on altitude and climate types
)(UNESCO

شاخصهای آماری ارزیابی

در این مطالعه ،مقایسه خروهای ساامانه  GLDASباا دادههاای
اندازهگیری شده تاابش  SSRتوساط چهاار شااخ ارزیاابی انجاام
گرفت .شاخ های استفاده شده در این مطالعه ،ضریب تعیاین ،)R2
خطای اریبی ) ،(MBDمیاانگین مطلاق خطاا  ،)MABDمیاانگین
مطلق خطایِ نسبی ) (RMABDو ریشه دوم میانگین مربعاات خطاا
 )RMSEماایباشااند روابااط  1تااا  .)4در ایاان روابااط  xiمقاادار

اندازه گیری شاده زمینای و  yiمقادار تولیاد شاده توساط مادل
میباشد.
)1

)2
)3
)4

بحث و نتایج
در ایاان مطالعااه تااابش  SSRروزانااه اسااتخراج شااده از سااامانه
 GLDASتوسااط دادههااای روزانااه تااابش  SSRدر  24ایسااتگاه
هواشناسی ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند .شکل  2نقشه پهناه بنادی

ارزیابی كارایی سامانه  GLDASدر برآورد تابش سطح روزانه در ایران

تابش  SSRمستخرج از سامانه  GLDASو تابش اندازهگیری شده را
در دوره  )2012-2015به همراه نقشه خطای اریبی اخاتمف تاابش
برآورد شده و اندازه گیری شده) نشاان مای دهاد .مطاابق شاکل ،2
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بیشترین کم برآوردی در ایستگاه شهرکرد و بیشترین بایش بارآوردی
در ایستگاه های گرگان و بندرعباس مشاهده شد.

شکل  -2نقشه پهنهبندی تابش اندازهگیری شده روزانه ،تابش برآورد شده توسط سامانه  GLDASو نقشه خطای اریبی (اختالف تابش برآورد
شده و اندازهگیری شده) در ایران در دوره مطالعاتی ()2012-2015
Figure 2- Zoning maps of measured daily SSR, estimated GLDAS and bias map (difference between estimated GLDAS and
)measured daily SSR) in Iran in the time period of (2012-2015

عملکرد کلی سامانه GLDAS

شکل  3ارزیابی تابش  SSRخروهای ساامانه  GLDASتوساط
دادههای تابش  SSRروزانه  24ایستگاه هواشناسی ایاران بارای دوره
دسامبر  2012تا نوامبر  2015نشان مایدهاد .نماودار پراکنادگی باه
دست آمده نشان میدهد کاه عملکارد ساامانه  GLDASدر ارزیاابی

تابش روزانه ایران دقت مناسبی دارد .معیار  RMSEو  MABDبرای
ایان محصاول باه ترتیاب  28/5 W m-2و  20/3باه دسات آمدناد.
همچنین خطای اریبی به دست آمده حاکی از کم برآوردگاری ساامانه
 GLDASبه میزان  2/5 W m-2در ایران میباشد.

شکل  -3نمودار پراکندگی تابش  SSRاندازهگیری شده روزانه در برابر سامانه  GLDASدر دوره مطالعاتی ()2012-2015
)Figure 3- Scattered plot of comparison of daily measured SSR with estimated GLDAS data in the time period of (2012-2015
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شکل  -4نقشه خطای اریبی ماهانه (اختالف تابش برآورد شده توسط سامانه  GLDASو تابش اندازهگیری شده روزانه) در ایران در دوره
مطالعاتی ()2012-2015
Figure 4- Bias monthly maps of (difference between estimated GLDAS and measured daily SSR) in Iran in the time period of
)(2012-2015

ارزیابی كارایی سامانه  GLDASدر برآورد تابش سطح روزانه در ایران
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شکل  -5تغییرات ماهانه خطای  RMSE ،MBDو ( RMABDمقایسه مدل  GLDASو تابش  SSRاندازهگیری شده روزانه در ایران)
)Figure 5- Monthly variations of MBD, RMSE and RMABD error (comparison of GLDAS and measured SSR in Iran

ارزیابی تغییرات ماهانه تابش  SSRانادازهگیاری شاده روزاناه در
برابر سامانه  GLDASشکلهای  4و  )5نشان میدهاد کاه ساامانه
 GLDASبه هز در ماههای می تا هوالی در هماه مااههاای ساال،
تابش  SSRرا کم برآورد کرده است .بیشاترین کام بارآوردی در مااه
نوامبر به میزان  7/8 W m-2و بیشترین بیش برآوردی در ماه می باه
میزان  9/5 W m-2میباشد .بهترین برآورد کمتارین میازان خطاای
اریبی) در ماههای تابستان  0/4 ،1/7 W m-2و  -2/2باه ترتیاب در
ماههای ژوئن تا آگوست) توسط مدل برآورده شد شکل  .)4مشابه باا
نتیجه به دست آمده ،تراگر چاترهی و همکاران )26؛ هیا و همکااران
)7؛ بااویلی و وایلااد  )2و حیاادری بناای و یاازدان پناااه  )6نیااز در
پژوهشهاای خاود نشاان دادناد کاه مادلهاای بازتحلیال (ERA-
) ،Interim, NCEP-DOEمدل اقلیمی  )RegCM4و مدل آمااری-
تجربی آنگستروم) نیز در ماههای گرم سال توانایی بیشتری در برآورد
تابش  SSRدارند.
همچنین مطابق شکل  ،5کمترین میازان خطاای  RMABDدر
ماههای ژوئن تا سپتامبر تابستان) با متوسط  0/06و بیشاترین مقادار
در ماههای نوامبر تا مارس زمستان) با متوسط  0/13به دست آمد .اما
کمینه معیارهای مطلق ) RMSE (MABDدر پاییز ماههای سپتامبر
و دسامبر) باا میاانگین  22)17 W m-2و بیشاینه آن در فصال بهاار
ماههای مارس تا می) باا میاانگین  39)28 W m-2مشااهده شاد .از
آنجا که شاخ های مطلق ) RMSE (MABDتحات تایثیر حضاور
1
ابرها و فعل و انفعااالت ناشای از آفتاا گیاری شادید قارار دارناد،
بنابراین مقادیر کمینه خطا از تابستان به پاییز و بیشینه خطا از زمستان
به بهار هابهها شده و معیارهای آماری مطلق در بهار بدترین برآوردها
و در ماه های سرد سال بهترین برآوردها را نشان میدهناد  28 ،19و
1- High insolation

.)31
تحلیل توزیع مکانی خطاها
بررسی تغییارات مکاانی  R2باین دادههاای روزاناه تاابش SSR

اندازهگیاری شاده و ساامانه  GLDASنشاان داد کاه در  71درصاد
ایستگاهها ،ضریب تعیین بیش از مقدار متوسط  0/89باهدسات آماده
است که حاکی از این است که  89درصد واریان مشااهدات توساط
سامانه  GLDASتبیین میشود .همچنین در ایستگاههای دارای اقلیم
خش بیشترین ضریب تعیین به مقدار  0/92ایستگاههاای فرودگااه
امام خمینی و اصفهان بیشترین مقدار ضریب تعیین به مقادار  0/94را
در این دسته دارا بودند) و در ایستگاههاای سااحلی کمتارین ضاریب
تعیین به مقدار  0/69بهدست آمد هدول  .)1در ایستگاههاای منااطق
ساحلی تمایل به بیش برآوردی به مقادار  12/7 W m-2و در منااطق
خش و نیمه خش تمایل به کم برآوردی به ترتیب به مقدار W m-
 3/6 2و  3/7مشاهده شد .مطاابق هادول  ،)1شااخ هاای آمااری
 MABD ،RMSEو  RMABDنشان دادند که ایستگاههای واقع در
مناطق با آ و هوای خشا در مقایساه باا منااطق نیماه خشا و
ساحلی ،سامانه  GLDASبارآورد بهتاری از تاابش  SSRدر منطقاه
مورد مطالعه ارائه میدهد .در هماین راساتا ،باویلی و والاد  )2نشاان
دادند مدلهای بازتحلیلِ تجزیه و تحلیل پ نگرانه عصر هدید برای
2
تحقیقات و برنامه های کاربردی و  ERA-Interimدر مناطق باا آ
و هوای مرطو گرمسیری عدم اطمینان باالیی دارند و در مناطق باا
آ و هوای خش  ،مدلها عملکرد بهتری در برآورد تابش  SSRارائه
میدهند.
2- Modern-Era Retrospective analysis for Research and
Applications, MERRA
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جدول  -1شاخصهای ارزیابی تابش روزانه  SSRبرآورد شده توسط سامانه  GLDASبا دادههای اندازهگیری شده در سه منطقه مورد مطالعه
Table 1- Validation metrics of the estimated GLDAS with daily measured SSR in the three study areas
معیار آماری
MBD
RMSE
MABD
R2
RMABD
)(W m-2
)(W m-2
)(W m-2
Statistical indicator
0.15

32

45

13.0

0.69

ایستگاههای مناطق ساحلی )(Coastal Stations

0.07

17

23

-3.6

0.92

0.09

20

28

-3.7

0.9

ایستگاههای مناطق خش
ایستگاههای مناطق نیمه خش )(Semi-arid climate stations

از آنجا که سامانه  GLDASبرای همسان سازی دادههای زمینی
طراحی و مدلسازی شده است ،بر روی ناواحی آبای پوشاش نادارد.
همچنین به دلیل اینکه برای استخراج مقادیر نقاط ایستگاهی از روش
درونیابی نزدی ترین همسایگی استفاده شد ،بنابراین نقاط معلاوم در
همسایگی ایستگاههای ساحلی ،محدود به نقاط دادههای زمینی باوده
و برآورد نقاط ایستگاه ساحلی ایستگاههای بنادرعباس و گرگاان) باا
خطای ناشی از روش درونیابی مواهه شدند .در همین راساتا ژیاائو و
1
همکاران  )32نشان دادند در منطقه ساحلیِ حوضاه بیلیاو در شامال
چین ،ساامانه  GLDASباه صاورت سیساتماتی تمایال باه بایش
برآوردی تابش  SSRدارد .همچناین اوراکاا و همکااران  )29نشاان
دادند کاه مادل بازتحلیال  ERA5در منااطق سااحلی و کوهساتانی
عملکرد ضعیفی نسبت به محصاوالت مااهواره ای در بارآورد تاابش
 SSRدارد.
تغییرات فصلی شاخ های آماری ماورد مطالعاه در ساه منطقاه
ساحلی ،مناطق دارای آ و هوای خش و نیمه خش مطابق شکل
 )6مورد بررسی قرار گرفت .کمتارین میازان شااخ آمااری  R2در
مناطق خش و نیمه خش در تابستان به ترتیب باه مقادار  0/59و
 0/54و بیشترین میزان در فصل پاییز ،باه مقادار  0/9باهدسات آماد
شکل  .)6همچنین در مناطق ساحلی کمترین میزان ضریب تعیین در
زمستان به مقدار  0/31و بیشترین میزان در فصل پاییز به مقدار 0/73
بهدست آمد .همانطور که شکل  )6نشان میدهاد تغییارات ضاریب
تعیین در مناطق خشا و نیماه خشا مشاابه اسات و در منااطق
ساحلی مقادیر ضریب تعیاین در فصال زمساتان ،بهاار و تابساتان باا
اختمف اندکی تقریباً یکسان میباشاند .همچناین مطاابق شاکل )6
بیشترین مقدار خطای اریبای باه صاورت بایش بارآوردی در منااطق
ساحلی و در فصل تابستان باه مقادار  33 W m-2و کمتارین خطاای
اریبی به شکل بیش برآوردی در مناطق نیمه خش در فصل بهار باه
مقدار  0/2 W m-2بهدست آمد .همچناین بیشاینه خطاای اریبای باه
صورت کم برآوردی باه مقادار  7 W m-2در منااطق نیماه خشا و
کمینه خطای اریبی به صورت کام بارآوردی باه مقادار  1 W m-2در
1- Biliu Basin

)(Arid climate stations

مناطق خش مشاهده شد .بررسی فصلی خطای اریبی نشان میدهد
که بیشترین تغییرات در فصل تابستان باین  -3/5 W m-2در منااطق
نیمه خش تا  33 W m-2در مناطق سااحلی و کمتارین تغییارات در
فصل زمستان بین  -2/5 W m-2در مناطق ساحلی تاا -4/5 W m-2
در مناطق نیمه خش نوسان دارد .بیشینه خطاای اریبای در منااطق
ساحلی ،در فصل تابستان رخ داده است و این زمانی است که رطوبات
هوا در این مناطق بسیار باال است .تغییرات فصلی خطای  RMSEدر
شکل  )6نشان داد که بیشینه خطای  RMSEدر فصل بهار بین W
 55 m-2در مناطق ساحلی تا  30 W m-2در مناطق خشا و کمیناه
خطای  RMSEدر فصل پاییز بین  31 W m-2در منااطق سااحلی و
 19 W m-2در مناطق خش واقع شده است .تغییرات فصلی خطاای
 RMABDدر مناطق خش و نیمه خش رفتاار مشاابهی را نشاان
دادناد بیشاینه خطاای  RMABDدر فصال زمساتان باین  0/11در
منااطق خشا تاا  0/14در مناااطق نیماه خشا و کمیناه خطااای
 RMABDدر تابستان به مقدار  0/05در هر دو منطقه خش و نیمه
خش مشاهده شد) .بیشینه خطای  RMABDدر مناطق سااحلی در
زمستان به مقدار  0/2و کمینه در پاییز به مقدار  0/12به دست آمد .با
توهه به ارزیابیهای انجام شده بر روی عملکرد تاابش روزاناه SSR
برآورد شده توسط سامانه  GLDASدر ایران ،میتوان نتیجاه گیاری
کرد که سامانه  GLDASدر مناطق سااحلی ایاران باهخصاو در
فصل تابستان) بسیار بیش برآوردگر است و در فصل پاییز ،نسابت باه
دیگر فصول توانایی بیشاتری در بارآورد تاابش  SSRدارد .همچناین
بررسیهای انجام شده بر روی مناطق خش و نیمه خش نشان داد
که سامانه  GLDASبا اختمف اندکی ،به ترتیب در مناطق خشا و
نیمه خش عملکرد و توانایی مناسبی دارد.

نتیجهگیری
در این پژوهش تابش روزانه سطح زمین استخراج شده از ساامانه
 GLDASتوسااط دادههااای روزانااه تااابش  SSRدر  24ایسااتگاه
هواشناسی ایران مورد ارزیابی قارار گرفتناد .بررسای کاارایی ساامانه
 GLDASدر برآورد تابش روزانه  SSRدر ایران نشان داد که مدل در
 29درصد ایستگاهها بیش برآوردی از  1/6 W m-2در ایساتگاه اراک

ارزیابی كارایی سامانه  GLDASدر برآورد تابش سطح روزانه در ایران

تا  15/2 W m-2در گرگان) و در  71درصد ایستگاههای مورد مطالعاه
کام بارآوردی از  -0/7 W m-2در ارومیاه تاا  -15/8 W m-2در
شهرکرد) داشته است .همچنین دیده شد که در ماههای سرد سال کاه
تحت شرایط ابرناکی قرار دارند ،سامانه  GLDASتوانایی کمتاری در
برآورد تابش روزانه  SSRنسبت به شرایط آسمان صاف داشته و خطاا
بیشتر میباشد.
با توهه به اینکه بیشتر منااطق ایاران در ناحیاه خشا و نیماه
خش واقع شده و فصل رشد گیاهان این مناطق منطبق با فصل گرم
است ،بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که سامانه  GLDASتوانایی
الزم را در برآورد تابش  SSRداراست و مایتاوان از خروهای تاابش
 SSRاین مدل در مطالعات کشاورزی استفاده نمود .همچنین از آنجاا
که سامانه  GLDASدر برآورد تابش  SSRدر مناطق ساحلی ،توانایی

509

کمتری نسبت به مناطق دیگر دارد ،ضروری است که دقات بیشاتری
در انتخا روش و مادل ماورد اساتفاده در بارآورد تاابش در منااطق
مرطو و ساحلی صورت گیرد .با این وهود ،با توهه به دسترسای آزاد
و قدرت تفکی مکانی و زمانی باالی سامانه  ،GLDASدر منااطقی
که دسترسی به اطمعات هواشناسی محدود اسات ،در بارآورد تاابش
 SSRدر این مناطق ،سامانه  GLDASمیتواناد ماورد اساتفاده قارار
گیرد .همچنین میتوان ضرایبی را توسط مدل هاای تجربای-آمااری
برای مناطقی که خطای اریبی باالیی دارند مناطق ساحلی و مرطو )
تعیین و برآوردهای تابش  SSRرا در این منااطق بهباود بخشاید .در
نهایت نتایج به دست آمده در این پژوهش می تواند به محققان بارای
تحقیقات آینده در تصمیم گیریهای آگاهانه در انتخاا داده و مادل
های برآورد تابش  SSRو روشهای پردازش نیز کم کند.

شکل  -6تغییرات فصلی  ،R²خطای  RMSE ،MBDو ( RMABDمقایسه سامانه  GLDASو تابش روزانه  SSRاندازهگیری شده در مناطق
خشک ،نیمه خشک و ساحلی ایران)
Figure 6- Seasonally variations of R2, MBD, RMSE and RMABD error (comparison of GLDAS and measured SSR in arid,
semi-arid and Coastal area of Iran
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Introduction: Surface Solar Radiation (SSR) as the largest source of land-surface energy is an important
parameter in meteorological and climatological studies. Limitations in ground-based measurements have
encouraged the users to approach low cost and reliable methods to estimate radiation components, for the regions
where the ground-based radiation data are sparse. Different methods have been developed for estimating SSR
including empirical models, radiative transfer models, semi-empirical models, and models based on satellite and
reanalysis products. In most studies in Iran, empirical methods have been investigated. Despite the simplicity of
these models, they do not accurately represent SSR variations because of not considering all the parameters
affecting radiation variations, at large spatial scales with different climates. The Global Land Data Assimilation
System (GLDAS) is a combination of measured and satellite data that uses advanced land surface modeling and
data assimilation methods. One of the strengths of this model that makes GLDAS unique is that it has global
coverage, high spatial-temporal resolution and is available for free. GLDAS is a terrestrial modeling system
uncoupled to the atmosphere. This work was aimed to evaluate SSR derived from GLDAS using ground
measurements over Iran from 2012 to 2015 on a daily basis.
Materials and Methods: In this study, measured SSR in 24 radiometer stations of Iran from 2012 to 2015
was extracted. Since the measured data are associated with some errors, the quality of the data must be checked
and screened before use. In this study, Moradi's proposed method was used to control data quality. The studied
areas were classified into three zones of coastal, arid and semi-arid climates based on Digital Elevation Model
(DEM) and UNESCO climate classification approach. The GLDAS SSR outputs were extracted with a spatial
and temporal resolution of 0.25° grid cell and 3-hourly from 2012 to 2015. The GLDAS is one of the LDAS
projects and has been extended jointly by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Goddard
Space Flight Center (GSFC) and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National
Centers for Environmental Prediction (NCEP). The purpose of GLDAS is to produce high quality temporal and
spatial land surface data. GLDAS drives three land surface models: Mosaic, Noah, and CLM. GLDAS
assessments SSR at the land surface using a method and cloud and snow products from the Air Force Weather
Agency's (AFWA) Agricultural Meteorology modeling system (AGRMET). Since the GLDAS data are created
using the gridded Binary format, the nearest neighborhood interpolation method was used to match these data
with ground-based data and GLDAS datasets were generated for station points using CDO software. In this
study, GLDAS datasets were compared against measured SSR datasets by four validation metrics. The metrics
used are determination coefficient (R2), the mean bias error (MBD), the mean absolute error (MABD), relative
mean absolute error (RMABD) and root mean squared error (RMSE).
Results and Discussion: Statistical analysis showed that the performance of GLDAS in SSR evaluation is
reasonable in Iran with a high-efficiency coefficient of 0.88. Also, it was shown that the GLDAS has a higher
ability to estimate SSR under clear sky (warm seasons) conditions than cloudy conditions (cold seasons). Similar
to the obtained results, Träger-Chatterjee et al. (2010); Jia et al. (2013); Boilley and Wild (2015) and Heidary
Beni and Yazdanpanah (2017) also showed that the ERA- Interim, NCEP-DOE, RegCM4 and angstrom model
are also more capable of estimating SSR in warm seasons. Seasonal bias variations at three studied areas showed
that the most changes occurred in summer and least changes in winter. The highest overestimation was also
observed in the coastal areas in summer and the lowest overestimation in the semi-arid regions in spring. The
evaluation of the GLDAS performance against the site measured SSR data suggests that the GLDAS tends to
underestimate in 71% of the studied stations. Moreover, the stations located in the arid region provided a better
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estimation of SSR as compared with semi-arid and coastal locations. These results were compared with those of
Boilley and Wald (2015) that showed ERA-Interim and MERRA reanalysis models have high uncertainty in
areas with tropical humid climates, and in regions with arid climates, models perform better in SSR estimation.
Our findings were also in good agreement with their results.
Conclusion: GLDAS SSR outputs can be used for agricultural studies. This is due to the facts that arid and
semi-arid climates are dominant in Iran and the growing season is mostly in the warm season.
Keywords: Evaluation, GLDAS, Iran, Surface solar radiation
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