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بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرتهای کوچک
تحت چرخه انجماد-ذوب
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چکیده
یکی از فرآیندهای تأثیرگذار بر تولید رواناب ،چرخه انجماد-ذوب است که بررسی آن با توجه به شرایط توپوگرافی و اقلیمی خاص کشور برای مهاار
اثرات منفی آن اجتنابناپذیر می باشد .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرپذیری رواناب تولیدی از اثر پوشش گیاهی در کرتهاای آزمایشای کوچا و
تحت ی چرخه انجماد-ذوب و در شرایط شبیهسازی باران انجام پذیرفت .برای شبیهسازی شرایط منطقه بدرانلو واقع در  01کیلومتری غرب شهرستان
بجنورد ،با شیب عمومی  01درصد ،چرخه ای شامل سه روز انجماد و دو روز ذوب و ی واقعه باران با شدت  20میلیمتر بر ساعت و دوام  01دقیقاه در
سه تیمار پوشش گیاهی منطقه مادری خاک صورت پذیرفت .آزمایشهای مربوطه در سه تکرار و در مقایسه با کرتهای آزمایشی شاهد پس از رویاندن
دو گونه گندمی و ی گونه علفی در اتاق های رشد تا تکمیل نسبی مراحل فنولوژی و در معار قارار دادن آنهاا در شارایط انجمااد-ذوب انجاام
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که تیمار گونههای  Agropyron trichophorum ،Medicago sativaو  Lolium prenneبهترتیب  0/2 ،0/9و
 62/6درصد حجا روانااب را نسابت باه تیماار شااهد کااهش  )P>1/10دادناد .طبام مشااهدات ،قسامت عمادر ریشاه در دو گوناه گنادمی A.
 trichophorumو  L. prenneبرخالف گونه پهنبرگ  M. Sativaبهصورت سطحی بودر و احتماالً سبب چسابندگی بایشتار ذرات خااکداناه و
اصالح ساختمان خاک سطحی شدر و در نتیجه میزان تولید حج رواناب کاهش داشته است .ه چنین نتایج بهدست آمادر بار نقاش حفای و یاا احیاا
پوشش گیاهی بومی منطقه مادری خاک در مدیریت رواناب تأکید دارد.
واژههای کلیدی :خاک یخزدر ،ضریب رواناب ،گونههای مرتعی ،مناطم کوهستانی
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فرسایش خاک 0یکی از مه ترین چالشهای محیط زیست باودر
و در مناطم کوهستانی و یا عر های جغرافیایی باال همرار با چرخاه
انجماد-ذوب 6اتفاق میافتد  .)66حدود  00درصد از مساحت کل کرر
زمین در مناطم پوشیدر از برف بودر که این مناطم با چرخه انجمااد-
 0 ،0و  -0بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد ،استاد گرور مهندسی آبخیازداری
و دانشیار ،گرور مرتعداری ،دانشکدر منابع طبیعی ،دانشگار تربیت مدرس
)Email: sadeghi@modares.ac.ir
* -نویسندر مسئول:
 -6دانش آموخته دکتری ،مهندسای آبخیازداری ،دانشاکدر مناابع طبیعای دانشاگار
تربیت مدرس و در حال حاضر کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
خراسان شمالی
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.76389
5- Soil Erosion
6- Freezing-Thawing Cycle

ذوب مواجه بودر و یکی از شکلهای مه فرسایش و هدررفت خااک
محسوب میشود  .)02چرخه انجماد-ذوب بهعنوان پدیدرای با تغییار
حالت آب موجود در خاک شناخته شدر کاه موجاب اخاالل در چرخاه
طبیعی خاک میشود  .)00چرخه انجمااد-ذوب ناوعی از فرآینادهای
هوازدگی باودر و باعات تغییارات گساتردرای در ویژگایهاای خااک
میشود  .)06از جمله باعت تخریب ساختمان خاک شدر که خود این
امر باعت افزایش میزان فرسایش پذیری خااک مایشاود .ها چناین
چرخه انجماد-ذوب روی مؤلفههای اصلی خاک تأثیر گذاشته و موجب
افزایش فرسایش و حمل رسوب طی واقعه بارش و روانااب مایشاود
 .)62زمانیکه چرخه انجماد-ذوب در خااک اتفااق مایافتاد آرایاش
ذرات خاک بهه میخورد کاه ایان عامال تاأثیر بسایار مهمای روی
ویژگاایهااای فیزیکاای-مکااانیکی خاااک گذاشااته و میاازان پایااداری
خاکدانه را کاهش میدهد  .)06ه چنین نتایج آزمایشهای مختلف
نشان داد که تعداد چرخههای انجماد-ذوب نیز دارای اهمیت اسات و
میتواند تأثیرات دائمی روی ویژگیهاای مکاانیکی خااک گذاشاته و
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باعت جداشدن آسانتر ذرات خاک در طی فرآیند وقوع روانااب شاود
 .)09تاااکنون باارای درک بهتاار تااأثیر چرخااه انجماااد-ذوب روی
ویژگیهای فیزیکای  06 ،02و  ،)02میکروبیولاوژی  60 ،00و ،)00
پایداری خاکدانههاا  ،)06 ،62 ،06 ،06ظرفیات جادایش  00 ،06و
 )60و عملکرد افزودنایهاای خااک  09 ،00و  )6در نقاا مختلاف
جهان انجام شدر است .اما هنوز ابعاد مختلفی از تاأثیرات وقاوع ایان
چرخه از قبیل تعداد ،مدت زمان وقوع ،وسعت و نوسانهای دماایی در
طول چرخه در ابعاد مختلف محیط زیستی ناشناخته مانادر اسات کاه
این امر ضرورت انجام پژوهشهاای مشاابه را بایش از پایش آشاکار
میسازد.
از طرفی یکی از وقایع متأثر از چرخه انجماد-ذوب ،تولید روانااب
بودر که با توجه به حج باالی فرسایش آبای در کشاور خصوصااً در
مناطم مرتفع ،مهار آن از طریم کاهش سرعت رواناب و مقادار ماواد
حمل شدر بسیار ضروری بهنظر مایرساد .بادیهی اسات باا تخریاب
پوشش گیاهی در این مناطم مرتفع که همرار با چرخه انجمااد-ذوب
بودر ،میزان رواناب جریان یافته در سطح زمین بیشتر شدر که سابب
هدررفت منابع در مقیاس حوزر آبخیاز شادر  )02و مشاکالت جادی
برای آبخیزنشینان را بههمرار خواهد داشات .ها چناین ارتباا باین
رواناب سطحی ،پوشش گیاهی یا کاربری اراضی با فرآینادهایی ملال
فرسایش ،تخریب اراضی و سیل بهعنوان اهداف علوم محیط زیساتی
در سالهای اخیر مد نظر قرار گرفته و توجه بسیاری از متخصصین را
به خود جلب کردر است  .)00ادواردز و همکاران  )00نشان دادند که
میزان رواناب در طی القا  01روز چرخه انجماد-ذوب افازایش یافتاه
است .ه چنین وجود بقایای غالت روی سطح خاک ،میزان رواناب را
 20درصد نسبت به خاک لخت کاهش دادر است .بررسی فرآینادهای
هیدرولوژیکی 0از جمله تولید رواناب در مناطم متأثر از چرخه انجماد-
ذوب بهدلیل اهمیت باال توساط  01 ،00و  )01انجاام گرفتاه اسات.
پژوهش  )6نشان داد که فرآیند ذوب شادگی در خااک باعات ایجااد
روانابهای شدید حاصل از بارشهای بهاری شادر و ضاریب روانااب
سطحی نیز دو برابر شدر است .حیاشی و همکاران  )09گزارش کردند
که میزان ضریب رواناب در مناطم سرد بهدلیال تأثیرپاذیری از یاخ-
زدگی و وجود خاک یخزدر نسبت به مناطم معتدل فاقد خاک یاخزدر،
بیش تر است .یامازاکی و همکاران  )00در خصوص تغییارات فصالی
ضریب رواناب در حوزرهای متأثر از یخزدگی ،گزارش کردند که میزان
ضریب رواناب سطحی در مار ژوئیه دارای باالترین مقدار بودر و از مار
ژوئیه تا سپتامبر میزان آن از  1/2به  1/0کاهش داشته است .ه چنین
 01 ،66و  )00ثابت کردند که ماهیت روابط بین باارش و روانااب در
مناطم معتدل با مناطم سرد بسیار متفاوت است .جنگسو و همکااران
1- Hydrological processes

 )00با مطالعه روی خاکهای متأثر از چرخه انجماد-ذوب در چین به
این نتیجه رسیدند که در طی بارشهای فصال بهاار میازان ضاریب
رواناب بیشترین تأثیر را از چرخه انجماد-ذوب پذیرفته است ه چنین
گزارش کردند که ذوبشادگی خااکهاای یاخزدر در فصال بهاار در
فالت های مناطم نیمه خش باعت افزایش ضریب رواناب و افزایش
جریان زیرقشری از  66تا  26درصد شدر است .ونگ و همکاران )69
کاهش هشت درصدی میزان رواناب در تیمارهای با چرخاه انجمااد-
ذوب را به نسبت تیمارهای شاهد گزارش کردند.
بررسی منابع موجود نشان داد که تمرکاز فعالیاتهاای پژوهشای
بیش تر در خصوص ضریب رواناب در شرایط مختلف و از جمله چرخه
انجماد-ذوب بودر و مطالعهای در خصوص تأثیر چرخاه انجمااد-ذوب
روی سایر مؤلفه های رواناب و از جمله حج رواناب در کشاور انجاام
نگرفته است .از طرفی پاژوهشهاای مختلاف بار تأثیرپاذیری رفتاار
هیدرولوژیکی حوزرهای آبخیز از جملاه تولیاد روانااب از چرخاههاای
انجماد-ذوب تأکید دارد .از طرفی چرخه انجماد-ذوب بر بیش از نیمی
از مناطم کوهستانی کشور سایطرر دارد .ها چناین ساابقه پژوهشای
محدودی در خصوص تاأثیرات چرخاه انجمااد-ذوب بار مؤلفاههاای
هیدرولوژیکی خاک در دسترس است .بنابراین میتوان اذعان نمود که
اثر پوشش گیاهی پیشین و یا تأثیرات مساتقی و غیرمساتقی حضاور
آنها بر رفتار هیدرولوژیکی حوزرهای آبخیز از جمله تولیاد روانااب و
طبعاً تحت شرایط خاص از قبیل چرخه انجماد -ذوب علیرغ اهمیت
و ضرورت موضوع در مسائل مدیریتی و تبیین سیاستهاای مختلاف
حفاظت منابع آب و خاک مورد توجه کاافی قارار نگرفتاه اسات .لاذا
پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیاد روانااب از خااک تهیاه شادر از
مناطم کوهستانی بدرانلو استان خراسان شمالی تیمار شدر باا کشات
برخی از گوناههاای گیااهی مرتعای شااخ منطقاه تحات شارایط
شبیهسازی چرخه انجماد-ذوب و با هدف پاساخگاویی باه بخشای از
سؤاالت مرتبط با نقاش پوشاش گیااهی بار رفتاار تولیاد روانااب در
کرتهای کوچ آزمایشگاهی تحت چرخه انجماد-ذوب انجام شادر
است.

مواد و روشها
خاک مورد مطالعه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرپذیری تولید رواناب از پوشش
گیاهی در کرتهای آزمایشی کوچ و تحت چرخاه انجمااد-ذوب و
در شرایط شبیه سااز بااران انجاام پاذیرفت .خااک ماورد آزماایش از
نهشتههای لسی دی زارهای رها شدر منطقه بدرانلو در  01کیلاومتری
غرب شهرستان بجنورد ،با شیب عمومی  01درصد و مختصات طاول
جغرافیایی ´ 02˚ 00شرقی و ´ 09˚ 02عر شامالی برداشات شاد.
باالبودن سطح اراضی دیا رهاا شادر ،حساسایت بااالی ساازندهای

بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در كرتهاي كوچک تحت چرخه انجماد-ذوب

زمین شناسی منطقه به فرسایش و وقوع شکل هاای متناوع فرساایش
آبی با شدت های مختلف به ویژر لغزش های سطحی از شرایط عمومی
حاک بر منطقه مادری خاک است.
کرتهای آزمایشی

در این پژوهش از کرتهای آهنی همرار با دیواررهاایی از جانس
پلکسیگالس باا تواناایی بااال در تحمال فشاارهای جاانبی و عاایم
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حرارتی ،با ابعاد  1/0در  1/0متر و ارتفاع  1/0متر و شیب  01درصد در
تطابم با شیب عمومی منطقه مادری خاک  )0استفادر شد .ها چناین
کرتهای مزبور دارای صفحه زرکش تحتانی و سرریز بودر که قابلیت
اجرای آزمایش در فضاایی مهاار شادر را بارای شابیهساازی فرآیناد
انجماد-ذوب فراه میآورد .نماایی از کارت هاای ماورد اساتفادر در
شرایط عمومی استقرار گیاهان در شکل  0نشان دادر شدر است.

شکل  -1نمایی از کرتهای ساخته شده (راست) و مراحل آمادهسازی آنها برای انجام آزمایش (چپ)
)Figure 1- View of designed plots (right) and preparing plots for experiment (left

آمادهسازی کرت و اجرای آزمایش

به منظور اجرای آزمایش ،خاک منطقه مورد مطالعه به آزمایشاگار
منتقل و پس از هوا خش کردن ،از ال  6میلی متر عباور دادر شاد.
سپس با انجام کوبیدگی و غلط زدن ،وزن مخصاوص نزدیا باه
شرایط طبیعی در خاک ریخته شدر در داخل کرت ها ایجاد شاد  00و
 .)00کرتهای مزبور به تعاداد ساه تکارار بارای شااهد و تیمارهاای
مرتعی ،ابتدا در فضای گلخانهای پیشبینی شدر برای کشت گونههای
مرتعی در دانشکدر منابع طبیعی دانشگار تربیت مدرس مستقر شادند.
ساه گوناه  M. sativa ،A. trichophorumو  L. prenneپاس از
تکمیل فرآیند کاشات و ساپری کاردن قسامت عمادرای از مراحال
فنولوژیکی رشد ،به حال خود رها شدر تا از شرایط طبیعای حااک بار
منطقه تا حد امکان تبعیات شاود .ساپس کارتهاای مزباور پاس از
خشکیدگی بخش هاوایی گوناههاای گیااهی و تشاکیل الشبارگ،
بهمنظور القا شرایط چرخه انجماد-ذوب و نیز شبیهسازی بااران ،باه
آزمایشگار شبیهساز باران و فرسایش خاک منتقل شدند .بهمنظور القاا
شرایط یخبندان در خاک ،از ساامانه سرمایشای طراحای شادر بارای
شبیهسازی چرخه انجماد-ذوب با قابلیت کنترل دما و ایجااد سارما از
باال و مجهز به زیرسامانه چرخش هوا استفادر شاد .نماایی از مراحال
مختلف آمادرسازی تیمارهای آزمایش با پوشش گیاهی مختلف ،چرخه
انجماد-ذوب و نیز شبیهسازی باران در شکل  0نشان دادر شدر است.

واقعه باران مطابم با شدت و مدت منطقه مورد مطالعه باهترتیاب 20
میلیمتر بر ساعت و دوام  01دقیقه مستخرج از منحنی شدت-مدت-
فراوانی 0و دورر بازگشت  01تا  01سال مد نظر قرار گرفت .از ابتدای
شروع بارندگی برای حفی ارتبا موضوعی با پژوهشهای پیشاین ،0
 )02مؤلفههای رواناب در پایههای زمانی دو دقیقه سه گام زمانی پس
از شروع رواناب) ،سه دقیقه سه گام زمانی دوم) ،پنج دقیقه تاا پایاان
یافتن واقعه بارش سه گام زمانی آخر) و پنج دقیقه پس از پایان واقعه،
اندازرگیری شدند .در نهایت بهمنظور مقایسه میانگین دادرها بین هار
0
تیمار پوشش گیاهی و شاهد منحصر بفرد آن از آزمون مقایسه زوجی
استفادر شد.

نتایج و بحث
پژوهش حاضر باا هادف ارزیاابی تغییرپاذیری تولیاد روانااب در
تیمارهای تحت پوششهای گیاهی و لخت و شرایط یخبنادان و ذوب
طراحی و اجرا شد .پس از اندازرگیری و ثبات حجا روانااب پاس از
پایان هر واقعه باران ،مقادیر حج کل روانااب در تیمارهاای مختلاف
گونههای مرتعی تحت چرخه انجماد-ذوب در جدول  0خالصه شد.
1- Intensity-Duration-Frequency
2- Paired Sample T-Test
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شکل  -2نمایی از آمادهسازی اولیه خاک ( ،)1انتقال کرتها به گلخانه برای کشت گونههای مرتعی ( ،)2شبیهسازی فرآیند انجماد-ذوب در سامانه
سرمایشی طراحی شده ( )3و اجرای آزمایش شبیهسازی باران و اندازهگیری رواناب ()4
Figure 2- View of soil preparation (upper right), transferring study plots to the greenhouse for cultivating the rangelands
species (upper left), simulating freezing-thawing cycle in designed cooling system (lower right)and running rainfall simulation
)and measuring runoff generation (lower left

پس از اندازرگیری و ثبت حج رواناب پاس از پایاان هار واقعاه
باران ،مقادیر حج کل رواناب در تیمارهای مختلف گونههای مرتعای
تحت چرخه انجماد-ذوب در جدول  0خالصه شد .نتایج تحلیالهاای
آماری وجود اختالف معنیدار  )P>1/10بین تیمارها را بهخوبی تأیید
کرد .بهنحوی که تیمار گونههاای  A. trichophorum ،M.sativaو
 L. prenneبهترتیب  0/2 ،0/9و  62/6درصد حج رواناب را نسابت
به تیمار شاهد کاهش دادند .میازان روانااب در شارایط انجمااد-ذوب
بهسبب وجود الیه یخزدر در سطح خاک و تشکیل عدس های یخای
در فضای بین ذررای خاکدانهها و افزایش مقاومات باه نفاوذ آب در
خاک و کرتهای فاقد تیمارهای پوشش گیااهی بایش از کارتهاای
تیمار شدر است .ه چنین بهسبب بروز پدیدر ذوب در ساطح خااک و
تجمع رطوبت در الیه سطحی ،شرایطی مشابه حالت اشاباع در خااک
بهوجود آمدر که این مسأله زمان شروع روانااب را تساریع کاردر و در
نهایت با کاهش زمان شروع روانااب ،میازان حجا روانااب تولیادی
افزایش مییابد .)0
از طرفی طبم نتایج بهدست آمدر از مطالعات مختلاف  )01رشاد
گونههای پهنبرگان بیش تر از گرامینهها بودر و یا ممکن است بارای

مدتی طوالنی ،رشد گونههای پهنبرگان از گرامینهها بااالتر باشاد .از
طرفی ریشههای بیشتر گونههای گرامینه عمدتاً در سطح خاک رشاد
کردر در حالیکه ریشههای گونههای پهنبرگان بسیار عمیمتر بودر و
حتی تا عمم  0/0تا  6/0متری سطح خاک نیز میرسد .بدیهی اسات
که وجود الشبرگ و پوشش گیاهی هر چند محدود در سطح خاک از
برخورد مستقی قطرات باران به سطح خاک به عناوان اولاین گاام در
ایجاااد فرسااایش آباای جلااوگیری ماایکنااد  00و  .)00هاا چنااین
پژوهشهای متعددی ثابت کردر اند که هرچه میزان پوشش گیاهی در
سطح خاک بیشتر باشد میزان رواناب ک تری در سطح خااک ایجااد
شدر و در نتیجه فرسایش خاک نیاز کا تار خواهاد شاد  02و  .)2از
طرفی عالور بر اینکه پوشش گیااهی در ساطح خااک ماانعی بارای
ایجاد فرسایش خاک است ،بخشهای زیر خاک پوشش گیاهی ریشه
گیار) با افزایش قدرت چسبندگی ذرات خاک بر مقاومت خاکداناههاا
در برابر فرسایش خاک تاثیر معنایداری دارد  .)06ها چناین ریشاه
گیاهان با ایجاد منافذ در خاک باعت افازایش میازان نفاوذ در خااک
میشود .)02
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جدول  -1حجم کل رواناب (لیتر) در کرتهای تیمار شده با گونههای مرتعی و شاهد و تحت چرخه انجماد-ذوب
Table 1- Total volume of runoff (liters) in plots treated by rangeland species and control under freezing-thawing cycle

میانگین

تکرار

تیمار

Mean

0.02

0.33

1
0.32

Replicate
2
0.33

Treatment
3
0.36

0.04
0.05

0.34
0.27

0.34
0.23

0.30
0.34

0.38
0.26

Agropyron trichophorum

0.00
0.01

0.37
0.11

0.38
0.11

0.38
0.10

0.37
0.12

شاهد )Control
Lolium prenne

0.04

0.34

0.32

0.40

0.32

شاهد )Control

انحراف معیار
Standard deviation

Medicago sativa

شاهد )Control

جدول  -2آنالیز واریانس مقایسه زوجی مقادیر حجم رواناب در کرتهای گونههای مرتعی و شاهد تحت چرخه انجماد-ذوب
Table 2- Analysis of variance of paired comparison of runoff generation in plots treated by rangeland species and control
under freezing-thawing cycle

درجه آزادی

اشتباه استاندارد

انحراف معیار

سطح معنیداری

تیمار

Degree of freedom
2
2
2

Standard error
0.01
0.03
0.03

Standard deviation
0.02
0.05
0.05

Significant level
0.86
0.09
0.01

Treatment
Medicago sativa-Control
Agropyron trichophorum-Control
L. prenne-Control

پژوهشهای آزمایشگاهی متعددی برای بررسی تأثیر ریشاه گیاار
در فرسایش خاک با استفادر از فلومهای هیدرولیکی انجام شدر است.
نتایج تمام این آزمایشها حاکی از آن است کاه باا افازایش زیتاودر
ریشه ،میزان فرسایش خاک کاهش پیدا کاردر اسات  00و  .)0طای
پژوهشهای گذشته  )61و بررسی اثر ریشه پنج نمونه از گونه گیاهی
 Avena Sativaدریافتند که میزان رواناب ایجاد شدر در سطح خااک
و در نتیجه فرسایش خاک بسیار ک تر از تیمار خاک لخت بودر است.
در پژوهش حاضر گونه  M. sativaو طبم انادازرگیاریهاای انجاام
شدر ،عمم ریشه در این گونه بین  2تا  9سانتیمتار باودر اسات .اماا
گونههای  A. trichophorumو  L. prenneباهترتیاب دارای عمام
ریشه بین  0/0تا  0/0و  0/0تا  6سانتیمتر باودر و طبام مشااهدات
قسمت عمدر ریشههای این دو نوع گوناه در ساطح خااک گساترش
یافته بودند .با توجه به نتایج بهدست آمدر ،میتوان اذعان داشات کاه
عمدر قسمتهاای ریشاه در دو گوناه گرامیناه در مقایساه باا گوناه
پهنبرگ یونجه در سطح باالیی خاک گسترش یافته است .این عامل
سبب چسابندگی بایش تار ذرات خااک ساطحی و اصاالح وضاعیت
ساختمان خاک و افزایش نفوذ آب در خااک شادر و در نتیجاه تولیاد
رواناب کاهش داشته است  .)60ه چنین برخی گزارشهاا حااکی از
آن است که تفاوت در میزان رشد گونههای گیاهی بهدلیل تفااوت در
اندازر ذرات خاک و کمبود آب و مواد غذایی مورد نیاز گونهها میباشد
 .)01گونههای گیاهی کشت شدر در شرایط گلخانهای نیاز احتمااالً

بهدلیل تفاوت در مقدار مواد غذایی در دسترس گیار دارای میزان رشد
متفاوت بودراند .بدین صاورت کاه ارتفااع متوساط و انحاراف معیاار
گونههاای مطالعااتی  M. sativa ،A. trichophorumو L. prenne
بهترتیب  00/2±0/9 ،02/2±2/0و  00±6/0باودر اسات .ها چناین
اینکه بافت و ساختار الشبرگ قطعاً در  L. prenneمتفااوت از M.
 sativaبودر بهطوریکه در  L. prenneپیوستگی قطعات در سااقه و
طویل بودن اجزای الشبرگ نسبت باه  M. sativaمایتواناد ماانع
جدی تری در برابر جریان رواناب باشد .پاژوهشهاای مختلاف نشاان
می دهد که درصد فیبر و الیاف فیبری در گونه های گرامینه بیش تار از
گونههای پهنبرگ میباشد  )0در نتیجه میتاوان گفات کاه حضاور
فیبر بیشتر در الشبرگ گراسها و مقاوماتپاذیری بایشتار آنهاا
میتواند عاملی برای کاهش نسبی رواناب باشد.
بررسی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان مایدهاد کاه وجاود
پوشش گیاهی در سطح خاک باعات افازایش تجماع ریزداناههاا 0در
سطح خاک شدر و اگر خاک دست نخوردر باقی بماند باعت بااالرفتن
پایداری ساختمان خاک میشود .تجمع ریزدانهها در خاک باعت ایجاد
شبکه گستردرای از ریشههای کوچ در خاک شدر و ذرات خاکدانه
چسبندگی باالتری پیدا میکنند  .)9در نتیجه با توجاه باه مشااهدات
صورت گرفته از ریشههای ریز و فرعی موجاود در گوناه L. prenne
1- Microaggregate
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شرایط اقلیمی حاک بر بیش از نیمی از وسعت کشور که عمدتاً متاأثر
ذوب بودر و حفی و احیاا پوشاش گیااهی موجاود در ایان-از انجماد
مناطم و یا کشت گوناههاای خاانوادر گرامیناه تاأثیر معنای داری در
 روش زیساتی پیشانهادی.مدیریت و کاهش روانااب خواهناد داشات
بهعنوان رار حلی اجرایی و سازگار با محیط زیست برای کاهش میزان
 اگرچاه ضارورت انجاام.هدررفت منابع خاک و آب توصیه مایشاود
پژوهشهای مشابه در مقیاس بزرگتر و با گونههاای باومی منااطم
ذوب برای دستیابی به نتایج جامعتر و دقیمتر-متأثر از چرخه انجماد
.ضروری بهنظر میرسد
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احتماالً به چسبندگی بیش تر ذرات خاک در اثر وجود این ریشاههاای
.ریز و فرعی و تجمع ریزدانهها وابسته است
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 بر حج رواناب خاکهای تحت تأثیرA. trichophorum  وprenne
 درM. sativa  اماا کاشات گوناه.ذوب را تأیید کردناد-چرخه انجماد
کاهش حج رواناب تولیدی نسبت باه تیماار شااهد معنایدار نباودر
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Introduction: Freezing-Thawing (FT) cycle is one of the processes that affects runoff generation. It is
therefore necessary to control its negative effects due to specific topographic and climatic situation of Iran.
However, there is no documented research about positive effects of vegetation cover on controlling detrimental
effects of (FT) cycle yet. The present study aimed to explain the affectability of runoff generation from
vegetation cover in small experimental plots under FT cycle.
Materials and Methods: In order to conduct this study, the soil was collected from Badranlou region located
in 10 km west of Bojnourd in north Khorasan province. In this study, iron plots with Plexiglas walls with high
ability to withstand lateral stresses and thermal insulation with dimensions of 0.5×0.5 m and a height of 0.3 m
and a gradient of 20 percent in accordance with the general slope of the maternal area of the soil were used. The
soil was passed from 4 mm sieve after air drying and then was placed in the prepared plots. Thirty plots were
prepared for the entire selected plants species and transferred to the greenhouse and three species of A.
trichophorum, M. sativa and L. prenne were planted. The species were then allowed until completing the main
part of the phenological stages to maximally mimic the natural conditions governing the region. A FT cycle
including three days of freezing and two consequent days of thawing and rainfall simulation with 72 mm h -1 in
30 min in three plots with vegetation cover was formulated similar to the study area situation. The entire
experiments were conducted in three replicates. Similar control plots were also arranged for comparison
purposes. Runoff components were measured in two minutes (three-time steps after runoff), three minutes (three
second steps), five minutes until the end of the incident (three last steps) and five minutes after the end of the
event. After measuring and recording the amount of runoff generation at the end of each rain event, the total
amount of runoff generation in different treatments of rangeland species under FT cycle was recorded.
Results and Discussion: The result showed that the treated plots of M. sativa, A. trichophorum, and L.
prenne significantly (P<0.05) reduced runoff generation by 0.97, 0.72 and 0.32 times compared with control
treatments, respectively. The different effects of L. prenne and A. trichophorum species on runoff generation
under the freeze-thaw cycles was confirmed. However, M. sativa did not have significant effect in reducing the
amount of runoff generation compared with the control. The effect of FT cycle due to performance of ice lenses
and formation of active melting layer in the soil surface was controlled owing to the presence of litter and
adhesion of the surface layer of soil under treatments of M.sativa, A.trichophorum and L.Prenne. Besides,
according to the measurement unlike the M. sativa, the main parts of root in two gramineae species of A.
trichophorum and L. prenne were distributed superficially and caused more cohesion and improvement in soil
aggregation. The runoff generation reduced in the presence of L. prenne more than the other two species. Based
on the different studies, the percentage of fiber in gramineae species is more than broad-leaved species.
Therefore, the presence of more fiber in A. trichophorum and L. prenne litters and subsequently their more
resilience can be an effective factor in the relative reduction of runoff generation. In addition, the results of the
study showed that the presence of vegetation on the soil surface increased the accumulation of fine grains on the
soil surface and, if the soil remains intact, increases the stability of the soil structure. The accumulation of fine
crops in the soil creates a large network of small roots in the soil and the soil particles become more adhesive.
1, 2 and 3- Former MSc Student, Professor, Department of Watershed Management Engineering, and Associate
Professor, Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Iran,
respectively.
(*- Corresponding Author Email: sadeghi@modares.ac.ir)
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1399  آبان-  مهر،4  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

677

Due to the presence of the small roots in L. prenne species, there is the soil greater adhesion and further
reduction of runoff in the presence of this plant.
Conclusion: The results of this study verified that plant cultivation can have significant effects on reducing
runoff. In this regard, Lolium prenne had maximum benefit on reduction of runoff and soil loss induced by FT
cycle due to better formation of superficial root system.
Keywords: Freezing-thawing cycle, Rangeland species, Runoff, Soil loss
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تحلیلی بر اثرات سامانههای آبیاری نوین بر نواحی روستایی
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چکیده
روند کاهشی میزان منابع آب در کشور ،مسئوالن مربوطه را بر آن داشته تا به توسعه سیستمهای آبیاری نوین در اراض کشاورزی بویژه در نواح
روسیتای اددا کنند این ادداما؛ تاییرا؛ متتفی بر زندی سیاکنان این نواح داشیته اسه هدز از این تت،یب ،بررس ترییرا؛ سیستمهای آبیاری
تته فشار بر نواح روستای دهستان متمد آباد اسه تت،یب حاضر بر اساس هدز کاربردی و بر اساس روش انجا توصیی -تتفیف م باشد جامعه
آماری تت،یب ،دهسیتان متمدآباد وادع در شیسرستان بنآرآباد اسه که شام  51روستا و  5551خانوار اسه از این میان 4 ،روستا ( 133خانوار) که در
آنسا آبیاری تته فشار به اجرا درآمده اسه به بنوان نمونه روستای انتخاب و  13درصد از خانوارهای آن ( 513خانوار) به بنوان نمونه انتخاب شد جسه
یردآوری اطالبا؛ از دو روش کتابخانهای و پیمایشی (پرسشنامه) استیاده شد برای تجزیه و تتفی اطالبا؛ از نر افزار  SPSSو آزمونهای ت تک
نمونهای ،ضیری همآسیت پیرسیون و تتفی ریرسییون اسیتیاده شید براساس نتایح تت،یب ،این سیستمها موج افزایش  13تا  03درصدی تولید
متصیوال؛ کشاورزی شدهاند همچنین ایرا؛ سیستم آبیاری بر معیشه ساکنین روستاها باالتر از متوسط اسه (با سطح معن داری  )3/333که در میان
این ایرا؛ متغیر ترییر صیرفهجوی در مصیرز آب با میان ین  ،4/15مسمترین ایرپذیری از سیستم آبیاری را دارد به بالوه میان دیدیاه مرد نسآه به
بسآود ترییرا؛ آبیاری نوین و بسآود وضعیه ادتصادی رابطه مثآه و معن داری وجود دارد همچنین متغیرهای افزایش درآمد ( ،)37200بازیشه مساجرین
( )37231و افزایش راندمان تولید ( )37500از میان سایر متغیرها دارای ددر؛ پیشبین معن دارتری برای تغییر وضعیه روستائیان م باشند متغیر افزایش
درآمد با ضری بتای  37200بیشترین ترییر را بر متغیر وضعیه روستائیان داشته اسه
واژههای کلیدی :دهستان متمد آباد ،سامانههای آبیاری نوین ،بنآر آباد ،کشاورزان ،نواح روستای

مقدمه

21

آب یک از منابع تجدیدپذیر اما متدود جسان به شمار م رود ،که
زندی جوامع بشری را با چالش روبه رو ساخته اسه منط،ه خاورمیانه
از جمفه مناط ،اسه که به شد؛ با مشک آب شیرین مواجه بوده و
بسیییاری از کارشییناسییان پیشبین م کنند که در آینده درییریهای
فراوان بر سیر تصیاح منابع آب شیرین در منط،ه خاورمیانه صور؛
خواهید یرفیه ( )5رونید کنون و پیشبین هیای آینده حاک از نیاز
روزافزون به تولید غذای بیشیتر برای جمعیه در حا یسییترش اسه
که این امر منجر به استیاده از منابع آب و زمینهای مستعد برای شور
شییدن تولید متصییوال؛ زراب خواهد شیید ( )1کمآود آب در اکثر
کشورهای جسان بابث شده اسه که زاربین به جای روشهای سنت
 5و  -2بهترتی اسیتادیار و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستای  ،دانشکده
جغرافیا و برنامهریزی متیط  ،دانش اه سیستان و بفوچستان ،زاهدان ،ایران

از روشهای تته فشار استیاده کنند تا بر مصرز آب کنتر بیشتری
داشته باشند در کشورهای هم که از منابع آب باال برخوردارند بوام
دی ری مانند کمآود کاریر یا بزرگ بودن وسیعه اراض بابث شده تا
روشهای تته فشیار یسیترش یابد بیشیترین اراض تته فشار در
دنییا در اییاال؛ متتیده متمرکز اسیییه کیه بال بر 51میفیون هکتار
م باشید این م،دار بیش از نیم از اراض آب آن کشور ( 1و  )12را
شیام م شیود یسیترش روشهای تته فشار در بعض از کشورها
مانند فنالند ،اسیفوان  ،فرانسیه ،آلمان ،اسیترالیا و به ددری اسه که
ت،ریآا تما اراض ی آب این کشییورها با روشهای تته فشییار آبیاری
م شیود ایران از نرر وسیعه اراض آبیاری تته فشار در ردی 51
دنیا درار دارد ( )54کمآود آب در ایران به بفه درار یرفتن در کمربند
مییان و ناحیه خشیییک ،همواره یک از مشیییکال؛ بنیادی توسیییعه
(* -نویسنده مسئو :

)Email: Tayebnia@gep.usb.ac.ir
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.79864
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کشاورزی بوده اسه براساس شاخص مؤسسه بینالمفف مدیریه آب
و سازمان مف  ،کشور ایران با بتران شدید آب روبروسه ( )55کاهش
منابع آب در کشیییور و افزایش تفیا؛ آب در روشهای مختف آبیاری
سطت  ،لزو توجه به آبیاری تته فشار ،به خصوص آبیاری دطرهای
را افزایش داده اسییه ( )51یک از راهکارهای بسیییار مناسیی برای
مدیریه صییتیح منابع آب در کشییور اسییتیاده از این سییامانه آبیاری
دطرهای در باغها م باشیید ،به نتویکه این سییامانه آبیاری با صییرز
کمترین م،یدار آب و بیشترین نریار؛ موجی صیییرفیهجوی داب
مالحرهای در مصیرز آن م شیوند در ط چند سیا اخیر یسترش
کم این سامانه در ایران روند رو به رشد داشته اسه ،حا آنکه توجه
نکردن به بخش آبیاری و پایش سیامانههای آبیاری دطرهای در کشور
برای شیناسای مسائ و مشکال؛ موجود بابث بروز برخ اشکاال؛
میانند کاهش میزان راندمانهای آبیاری ،کارکرد نادرسیییه سیییامانه،
بمفکرد بسییار ضعی و حت کناریذاری آن از سوی برخ کشاورزان
شده اسه ارزیاب و بررس مسائ و مشکال؛ سامانه آبیاری دطرهای
در ط سیا های اخیر توسط پژوهش ران بسیاری یزارش شده اسه
( 21 ،24و  )20در استان کرمان از سا  51تاکنون  50هزار هکتار از
اراضی کشاورزی تته آبیاری نوین درار یرفته اسه که از این میزان
 52هزار و  013هکتیار ابیاری دطرهای بوده اسیییه با اجرای آبیاری
نوین در هر هکتار  4هزار و  133متر مکع در آب صیرفهجوی شده
اسیه به دلی شیرایط یر و خشک که در شسرستان بنآرآباد حاکم
اسه ،مدیریه منابع آب و مدیریه سیستمهای آبیاری مکانیزه بوده و
همچنین به دلی وجود خشییکسییال در این منط،ه تعدادی از دنوا؛ و
چشیمهها خشک شده و سطح آبهای زیرزمین و آب چاهها به شد؛
کیاهش پیدا کرده و کیییه آب در تعدادی از مناطب نامطفوب شیییده
اسیه و در شیرایط فعف آبیاری غرداب صرفه ادتصادی ندارد چرا که
راندمان آبیاری دطره ای  13تا 11درصد و راندمان سیستم های تته
فشیار53درصید اسیه دهستان متمدآباد در بخش مرکزی شسرستان
بنآرآباد درار یرفته و دارای  51روسییتا م باشیید ( )25ادتصییاد اصییف
روسیتاییان این دهستان از طریب فعالیههای باغداری ترمین م شود
آبیاری این باغها برای صیرفهجوی در مصرز آب و بمفکرد بستر آن
به صور؛ سیستمهای تته فشار م باشد و آبیاری به صور؛ استیاده
از سیستمهای دطرهای م باشد در آبیاری دطرهای تفیا؛ آب از طریب
تآخیر از خاک به بفه کاهش سییطح خیش شییدی خاک به حداد
م رسیید ،همچنین تفیا؛ پخش آب در هوا و یا خیش شییدن شییا و
برگ نیز در این روش وجود ندارد اسییتیاده از این روش بابث کاهش
رویش بف هرز و درنتیجه کاهش مصیییرز آب غیرمیید که توسیییط
بف های هرز به مصییرز م رسیید ،خواهد شیید که در نسایه موج
ایریذاری بر جنآههای مختف زندی روستای در این منط،ه شده که
در نسایه موج بروز تغییرات در زندی نواح روسییتای این منط،ه
شده اسه هدز از این تت،یب بررس ایرا؛ سیستمهای آبیاری نوین

بر روسییتاییان دهسییتان متمدآباد م باشیید لذا این تت،یب به دنآا
پاسخ به این سوا اسه که سیستمهای آبیاری نوین ،چه ایرات را بر
نواح روستای دهستان متمدآباد داشته اسه؟
پیشینه تحقیق

فناوری سییستمهای آبیاری تته فشار در جسان رو به پیشرفه و
تکام اسیه به طوری که روزانه شاهد ورود انواع دطعا؛ جدید (مانند
دطرهچکیانها و فیفترها) در این خصیییوص هسیییتیم یک از اهداز
افزایش سیطح دانش نیروهای کارشناس شاغ در این زمینه طراح ،
نصی و راهاندازی ،نرار؛ بر اجرا و بسرهبرداری از سیستمهای آبیاری
تته فشار اسه
متآوب و همکاران ( )23در پژوهش تته بنوان بررس بوام
بازدارنده و پیشیآرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسیط کشاورزان
(مطالعه موردی :شیسرسیتان بشیرویه در خراسان جنوب به این نتیجه
دسییه یافتند که رابطه معن داری بین میزان اسییت،آا کشییاورزان از
روشهای جدید آبیاری ،نوع اددا انجا شیییده برای جف مشیییارکه
کشیییاورزان ،میزان اهمیه اسیییتیاده از روشهای جدید آبیاری برای
کشیییاورزان ،و بوامی بازدارنده و پیشیییآرنده کاربرد روشهای جدید
آبیاری مزارع بوده اسیه شیآان و کامم ( )53در پژوهش با بنوان
بوام مؤیر در مشیارکه مردم در استیاده از روشهای نوین آبیاری
جسه کاهش مصرز آب در راستای توسعه پایدار متیط زیسه به این
نتیجه رسیییدهاند که بوام بازدارنده روشهای جدید آبیاری شییام :
هزینههای باال ،ضیییع آموزش و بد اطالعرسیییان کاف اسیییه
همچنین توجه به مشارکه در مراح دآ و حین اجرای روشها و نیز
اطالعرسیییان کاف از بوام تشیییویب کننده روشهای نوین آبیاری
م باشد نرری و مناف آذر ( )21در پژوهش با بنوان بررس تطآی،
بوام و موانع پذیرش شیییوههای نوین آبیاری در بین کشییاورزان به
این نتیجه رسیییدند که متغیرهای اجتماب -فرب (سیین ،تتصیییال؛،
شییغ اصییف ) و متغیرهای ادتصییادی (م،یاس مزارع ،مالکیه ماشییین
آال؛ ،ابتآارا؛ دولت ) ،ایرا؛ معناداری در پذیرش سیییستمهای تته
فشییار دارند و به کارییری این روش تسییسی بمفیا؛ آبیاری ،کاهش
هزینهها و صیرفهجوی در مصرز آب را بابث شده اسه و با افزایش
رضیییایه شیییغف آن ،ان یزه ماندیاری را ارت،ا داده اسیییه لیاده و
همکاران ( )55بسرهوری آب آبیاری متصیوال؛ مختف استان بوشسر
را به تیکیک سیامانههای آبیاری مورد بررسی درار دادند نتایح نشان
داد که اسییتیاده از سیییسییتمهای آبیاری دطرهای در اغف موارد بابث
افزایش بسرهوری ادتصیادی شیده اسه مریییان و همکاران ( )55در
م،یالیه بوامی مؤیر بر پیذیرش آبییاری دطرهای توسیییط نخ کاران
شییسرسییتان دشییتسییتان به این نتیجه دسییه یافتهاند که :مسییاحه
نخفستان ،میزان درآمد ،سازیاری فناوری با وضعیه زمین ،دریافه وا
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و تسییسیال؛ ایر مثآه و متغیرهای سیین و تعداد دطعا؛ نخفسییتان ایر
منی و معن داری بر پذیرش آبیاری دطرهای داشتند پیری و همکاران
( )1در م،اله تاییر برهمکنش شیییوری ،خشیییک و چین برداشیییه بر
بمفکرد کم و کیی و کارای سیییوریو بفوفهای در آبیاری دطرهای
زیرسیطت در منط،ه سییسیتان مورد بررس درار یرفه نتایح نشان
داد :بیا افزایش شیییوری و کاهش بمب آب آبیاری بمفکرد و کارای
بفوفه تر و خشییک کاهش یافه اما از این نرر بین تیمار آبیاری کام
و تیمار  01درصد نیاز آب ییاه تیاو؛ معن دار مشاهده نشد هم چنین
بین تیمیارهای آب با شیییوری دو و پنح دسییی زیمنش بر متر تیاو؛
معن داری از نرر تولید بفوفه مشییاهده نشیید نتایح مربو به ایر چین
برداشیه نشان داد م،دار بمفکرد بفوفه تر و خشک در چین دو بستر
از چین او و سو بود
ماراسیین و مشییتا ( )20با همکاری کمیسیییون مف حیامه آب
اسییترالیا ایر تغییر سییامانههای آبیاری را در جسه حیامه بیشییتر مورد
بررسیی درار دادند در پرو ه مذکور ابتدا راندمان سییامانههای آبیاری
مختف اندازهییری و مورد م،ایسه درار یرفه نتایح نشان داد راندمان
کاربرد سییامانههای آبیاری باران کالسیییک بین 13تا  03درصیید و
راندمان آبیاری سامانههای سطت بین  13تا  01درصد متغیر بود در
بسییییاری از موارد راندمان کاربرد سیییامانههای آبیاری باران بیشیییتر
یزارش شییده اسییه یزارش مشییابه وود و همکاران ( )2330راندمان
کیاربرد سیییامیانههای آبیاری غرداب اسیییترالیا را حدود  02درصییید
انیدازهییری و یزارش کردهانید االهیا و ابو هیامور ( )21راهکارهای
افزایش بسرهوری افزایش آب را در دره اردن مورد بررسیی درار دادند
بررس ها نشان داد که راندمان ک آبیاری در دره اردن شام انت،ا و
کاربرد حدود  11درصیید م باشیید راندمان آبیاری سییامانههای آبیاری
سینترپیو؛ بین  05تا  04درصید (وابسته به فشار سامانه) و یکنواخت
توزیع آب بین  0171تا  04درصد اندازهییری شده اسه دآ از اجرای
پرو ه بسینهسیازی مصرز آب در دره اردن راندمان کاربرد سامانههای
آبیاری دطرهای  11درصیید اندازهییری شییده اسییه مسمترین دلی
رانیدمیان پیایین آبییاری دطرهای طراح نامناسییی و یرفت دطره
چکانها ذکر شیده اسیه به طوریکه  41درصید سامانههای آبیاری
دچیار یرفت دطره چکیان شیییدهاند ریاس و همکاران ( ،)2354در
مطالعه پذیرش فناوری آبیاری نوین در کشییور غنا اشییاره کردهاند که
متغیرهای دسییترسیی نداشییتن به منآع مال  ،ریسییک دیمت باالی
متصییوال؛ و نآود حمایههای سییازمان از جمفه بام های مؤیر بر
بد پذیرش فناورری آبیاری تته فشار در این کشور م باشد ل هو
و همکاران ( )20در م،اله شناسای تغییرا؛ در جریان بازیشه آبیاری
بیا تکنولو ی بیه تیدریح تسیییسیی آب صیییرفهجوی با اسیییتیاده از
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 HYDRUSبرای میدیریه منابع آب منط،های به این نتایح دسیییه
ییافتند که :که برای سیییا های  ،5553ضیییری جریان آبیاری برای
آبیاری سی  3713بود این نشان م دهد که  ٪13آب مورد استیاده در
آبییاری بیه بنوان تخفییه در پیایینترین سیییطح آب درار م ییرد با
افزایش کمآود آب ،میزان آبییاری کیاهش ییافیه ،در حال که آبیاری
دطرهای با اسیتیاده از مال پالسیتیک شد؛ یافه ضری جریان آب
آبییاری در سیییا هیای  2353و پش از آبیاری سییییالب از  3744در
سیییا های  2333تا  3714و در آبیاری دطرهای  3742تا  3721کاهش
یافه با سی،و شیدید ،آبیاری برای ت،ویه شوری خاک در منط،ه به
اندازه کاف نآود برنامه آبیاری اخیر نیازمند کاهش بیشیییتر در میزان
آبیاری اسه
به طور کف نتایح تت،ی،ا؛ ذکر شییده به کاهش هدر رفه آب با
اسیییتییاده از روشهای نوین آبیاری اشیییاره دارد و ذخیره آنرا (بد
هدررفه) ،حدود  13تا  03درصد نشان م دهند در بسیاری از مناطب
کشییور در مورد سیییسییتمهای آبیاری تته فشییار مطالعا؛ متعددی
صیور؛ یرفته اسه اما ،در منط،ه مورد مطالعه ،هی پژوهش در این
زمینه در صور؛ ن رفته اسه در شک  ، 5مد میسوم تت،یب آمده
اسه مطابب شک  ،5سیستمهای آبیاری نوین موج ایرا؛ مختفی
بر زندی روسییتاییان م شییود که در صییور؛ تت،ب آنسا بابث بسآود
کف وضعیه زندی روستاییان خواهد شد

مواد و روشها
در پژوهش حاضیر روش تت،یب براسیاس هدز کاربردی اسه و
براسییاس روش انجا  ،توصیییی -تتفیف م باشیید جسه یردآوری
اطالبا؛ آن در بخش نرری از منابع اسیینادی و در بخش بمف از
روش پیمایشی مآتن بر توزیع پرسیشینامه و مشیاهده مست،یم بسره
یرفته شیده اسیه جامعه آماری تت،یب دهسیتان متمدآباد اسه که
دارای  51روسیتا 5551 ،خانوار و  1110نیر اسه با توجه به اینکه در
 4روستا ،از شیوههای آبیاریهای نوین مورد استیاده درار یرفته اسه،
لذا این  4روسییتا به بنوان نمونه مورد بررسیی درار یرفه که شییام
 133خانوار و  511نیر اسیییه بعد نمونهییری براسیییاس تعداد خانوار
اسه با توجه به امکانا؛ تت،یب 13 ،درصد خانوارها یعن  513خانوار
به بنوان نمونه انتخاب شید سی ش پرسیشنامهها به صور؛ تصادف
سیاده در میان سیرپرستان خانوار آن روستا به تعداد مشخص شده که
براسییاس جمعیه هر روسییتا تخصیییص داده شییده و در جدو  5به
جزئیا؛ آن اشاره شده اسه ،توزیع یردید جدو  5در زیر آمده اسه
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق :اثرات مختلف آبیاری نوین (یافتههای تحقیق)1931 ،
Figure 1- Conceptual Model of Research: Different Effects of New Irrigation

جدول  -1روستاهای نمونه تحقیق
Table 1- Sample villages of research

نمونه

جمعیت

تعداد خانوار

روستا

Sample

Number of
Population
186

Number of
households
57

Village

31

231

104

29

250

77

39

188

62

150

955

300

51

محمود آباد
MahmudAbad

هادی آباد
HadiAbad

قنات کالنتر
GhanatKalantar

امیرآباد
AmirAbad

 4روستا
4 village

در تت،یب حاضر برای تجزیه و تتفی دادهها از نر افزار
و با توجه به م،یاس سنجش متغیرها از ضری همآست پیرسون و
تتفی ریرسییون و آزمون  Tتک نمونهای ،مورد استیاده درار یرفته
اسییه در این تت،یب ،ابزار یرداوری اطالبا؛ ،پرسییشیینامه مت،ب
SPSS

سیاخته اسیه برای تعیین روای پرسیشینامه از نررا؛ کارشییناسان
اسیییتییاده و روای آن تیایید شییید همچنین جسه بررسییی پایای
پرسیشینامه از آزمون آلیای کرونآا اسیتیاده شد که نتیجه آن 3704
بدسه آمد
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جدول  -2مؤلفهها و متغیرهای تحقیق
Table 2- Components and research variables

شاخصها

گویه و معرف
میزان رضایه از درآمد

ابعاد
اقتصادی

Income satisfaction rate

وضعیه ادتصادی

وسعه زمین های زیر کشه (هکتار)

Economic

Econoomic
situation

)Cultivated lands (hectares

وسعه زمین های تته آبیاری دطره ای (هکتار)
)Land under drip irrigation (hectares

میزان رضایه از باالبردن وضعیه ادتصادی خانوار
Satisfaction with raising the economic status of the household

میزان افزایش متصو نسآه به دوره های دآ
Product increase compared to previous periods
افزایش راندمان تولید Increase production efficiency

میزان ترییر در تولید متصو به لتاظ کیی و کم
The extent of impact on product production in terms of quality and quantity
میزان رضایه از آبیاری نوین Satisfaction rate with modern irrigation

وضعیه اجتماب
Social situation

افزایش رفاه خانواده Increase family well-being

اجتماعی
Social

بسآود کیییه زندی Improve the quality of life
کاهش ان یزه مساجر؛ از روستا Decreased motivation to migrate from the village

وضعیه متیط

افزایش کیییه متصوال؛ Increase the quality of products

Environmental
situation

کاهش مشکال؛ آبیاری Reduce irrigation problems
صرفه جوی در مصرز آب Saving Water

محیطی
Environmental

احیای اراض و باغا؛ موا؛ و بایر Revitalization of dead lands and gardens

محدوده مورد مطالعه

شیسرسیتان بنآرآباد از جمفه شیسرستانهای جنوب استان کرمان
اسه که با  135متر ارتیاع از سطح دریا ،از شما به شسرستان جیرفه
و بم ،از جنوب به کسنوج و رودبار جنوب ،از شییر به بم و ری ان و از
غییرب بییه جیییییرفییه میینییتییس ی م ی شییییود ( )5دهسییییتییان
متمدآباد در بخش مرکزی شسرستان بنآرآباد در استان کرمان اسه
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سا  ،5151جمعیه آن 1312
نیر ( 5033خانوار) بودهاسییه ( )25وجود خاک حاصییفخیز و افزایش
تولیدا؛ کشییاورزی که در شیییسر مصیییرز فراوان دارند در رشییید و
شکوفای دهستان مؤیر م باشند در سا های اخیر به دلی مشکال؛
در تامین آب کشاورزی ،سیستمهای آبیاری نوین در اراض کشاورزی
این دهسیتان توسیعه و یسیترش یافته داشته اسه شک  ،2مودعیه
متدوده مورد مطالعه (دهستان متمدآباد) را ایران ،استان و شسرستان
نمایش داده که در زیر آمده اسه
مبانی نظری تحقیق

برای رواج بسرهوری بسینه از منابع آب در وهفه او باید به ترویح
روشهای درسیییه آبیاری و اسیییتیاده از منابع آب پرداخه مت،،ان
معت،دند استیاده از روشهای نوین به افزایش راندمان آبیاری (باران تا

 01درصید و دطرهای تا  51درصید) کمک م کند ،در سییستم آبیاری
باران تا  23درصیید و در سییسیییتم آبیاری دطرهای  1درصیید آب تف
م شود ( )0در حال که در آبیاری مزارع با روش سطت حت با انجا
هزینههای یزاز تسیطیح اراضی  ،راندمان آبیاری از  13درصد تجاوز
نم کند و در روش سنت که اکثر به همین روش آبیاری م شود ،این
میزان حت کمتر از  11درصید اسییه این بدان معن اسییه که ایر از
روشهای آبیاری باران و دطرهای استیاده نکنیم 11 ،درصد آب مزارع
از بین م رود و با احتسییاب آب تف شییده در کانا های انت،ا میزان
تفیا؛ از  01درصید نیز تجاوز م کند لذا با اسیتیاده از سیستم آبیاری
تته فشار م توان از تفیا؛ آبیاری جفوییری کرد تا به رشد ادتصادی
و به دنآا آن توسیعه پایدار در همه زمینهها (بویژه در روستاها) دسه
یافه ()0
توسیعه یک ارچه و هماهن در روسیتا با توسیعه کشاورزی شروع
م شود اما به تدریح با آزاد کردن نیروهای کار مورد نیاز سایر بخشها،
اهیداز دی ری را دنآیا م کنید کیه مسمترین آن بآارتند از :بسآود
سیطح زندی از جمفه بسآود درآمد ،اشتغا  ،آموزش ،بسداشه و تغذیه
و مسکن ،کاهش نابرابری در زمینه توزیع درآمدهای روستای  ،کاهش
بد تعاد درآمدها و امکانا؛ ادتصادی بین مناطب شسری و روستای ،
توانمندسازی روستای در تثآیه و تسریع روند پیشرفه در طو زمان
()1
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شکل  -2نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه ()93
Figure 2- Location map of the study area

یعن مازاد تولید کشییاورزی سییآ بسآود نسییآ رفاه ادتصییادی و
اجتماب روسیییتاییان م شیییود ،مناز بستری سیییاخته و از کاالهای
مصییرف باداوا اسییتیاده م کنند ت،اضییای بیشییتری برای خدما؛
اجتماب مانند آموزش و پرورش ،بسداشه بستر ،کانا های آبرسان و
تسیییسیال؛ حمی و ن،ی و ارتآاطا؛ م کنند "کورنتش" این پدیده
یعن بسآود رفاه نسیآ را کمک رفاه م خواند زیرا معت،د اسه که
در نتیجه افزایش مازاد کشیاورزی و افزایش درآمد سطح زندی توده
مرد در منیاطب روسیییتای ارت،ا م یابد ( )50لذا م توان ییه که
تمیا این ایرا؛ مثآیه در نتیجیه تتو در بخش کشیییاورزی نواح
روستای بویژه در زمینه اصالح شیوه آبیاری در اراض کشاوزی اسه
بتران متدودیه منابع آب در کشور و بویژه در استان کرمان و در پ
کاهش بارشها در سا های اخیر تشدید شده و الز اسه راهکارها و
تمسیدان در زمینه مدیریه مصیرز آب اندیشیده شود در صورت که
از سامانههای آبیاری نوین استیاده شود ،هم بابث افزایش بازده آب
مصرف شده و هم موج صرفهجوی آب در بفندمد؛ بدون آیار زیان
بار زیسییه متیط مخرب و یا آیار اجتماب ناش ی از جابجای ح،ابه
در سیدهای احدای و یا حت آسیی رساندن به ح،ابههای تاالبهای
مسم کشور منجر م شود ( )2با توجه به اینکه طرحهای آبیاری نوین
انجا شیده در دهستان متمدآباد ،در سطح خرد یعن نواح روستای
انجا شیده ،لذا جسه ارزیاب ایرا؛ آن ،مست،یماً به بسرهبرداران طرح
که روسیتاییان بودند ،مراجعه شد چرا که به طور ددیب از ایرا؛ مثآه

و منی این طرحها آیاه بوده و اطالبا؛ دسییه او و به روزی در
اختیار مت،ب درار م دهند همچنین با مراجعه به ادارا؛ کشییاورزی
منط،ه ،مشییخص شیید که اطالبا؛ ددیب و به روز از تعداد طرحهای
انجا شده و در دسه انجا نداشته و مت،ب یاهاً با آمار و اردا متضاد
مواجه م شیید براین اسییاس تصییمیم یرفته شیید که مسییت،یم به
بسرهبرداران روسیتای که این طرح را در اراضی کشیاورزی شان اجرا
نمودهاند ،مراجعه شییود همچنین مسمترین هدز تت،یب ،سیینجش و
ارزیاب ایرا؛ طرح بر سییاکنان نواح روسییتای منط،ه بود که جز با
مراجعه مست،یم به روستاییان ،امکانپذیر نآود براین اساس با استیاده
از ابزار پرسییشیینامه به روسییتاهای که این طرح اجرا شییده بود (چسار
روسیتا) ،مراجعه شد و نسآه به سنجش ایرا؛ این طرح اددا شد که
نتیجه آن در بخش زیر ارائه شده اسه

نتایج و بحث
یافتههای تت،یب در دو بخش توصییی و استنآاط ارائه شده که
در زیر آمده اسه
ویژگیهای پاسخگویان

براسیاس یافتهها میان ین سین پاسخیویان  44سا و  01درصد
مرد و  54درصید زن 02 ،درصید متره ( 50درصد مجرد) بودهاند از
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نرر وضییعیه تتصیییال؛  51/1درصیید ب سییواد 52/0 ،درصیید دارای
تتصییال؛ ابتدای  51/0 ،درصید سییک  21/0 ،درصد دی فم و 54/0
درصید فو دی فم و  54درصد دارای لیسانش و باالتر بودند به لتاظ
وضییعیه اشییتغا  53/0درصیید به زرابه 21/1 ،درصیید به باغداری،
 41/1درصد زرابه و باغداری 3/0 ،درصد دامداری 1 ،درصد زرابه و
دامداری 1/1 ،درصد اداری و خدمات و  0/0درصد دارای سایر مشاغ
بودند  54/0درصییید افراد دارای آبیاری دطرهای و  1/1درصییید بدون
ابیاری دطرهای هسیتند در جدو  4میان ین سن پاسخ ویان (زن و
مرد)  44سا اسه  01درصد از سرپرستان خانوار مرد و  54درصد از
آنها زن م باشند و از این تعداد  02درصد متره هستند و  50درصد
مجرد م باشند
در جیدو  4بیشیییترین اشیییتغیا در بخش زرابه و باغداری با
میان ین  4171درصید م باشد که دلی آب وجود شرایط آب و هوای
جامعه مورد مطالعه برای این امر م باشید و افراد به صور؛ ورایت از

زمین برخوردارنید کمترین اشیییتغا نیز در بخش اداری و خدمات با
میان ین  171درصد م باشد
جدول  -9ویژگیهای توصیفی پاسخگویان
Table 3- descriptive characteristics of respondents

درصد

جنسیت

Percent
86

Gender

مرد
Man

14

زن
Female

82

متاهل
Married

18

مجرد
Single

جدول  -4درصد اشتغال سرپرستان خانوار
Table 4- Percentage of occupational households

درصد
Percent
10.7

667

مشخصات
Characteristics
زرابه Cultivation

23.3

باغداری Horticulture

45.3

زرابه و باغداری Cultivation and Horticulture

0.7

دامداری Livestock

6

زرابه و دامداری Agriculture and Livestock

5.3

اداری و خدمات Office and Services

8.7

سایر مشاغ Other occupations

اشتغال
Occupations

شکل  -9نمودار درصد اشتغال سرپرستان خانوار
Figure 3- Percentage of occupational occupations of household caregivers
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همچنین بیا توجه به جدو ذی  54/0درصییید از مالکین دارای
سییسیتمهای آبیاری نوین و دطرهای هستند و  1/1درصد از مالکین
فادد آبیاری دطرهای م باشییند و با توجه به دیدیاه روسییتائیان بفه

این امر باال بودن و یران بودن دیمه وسییای و لواز سیییسییتمهای
آبیاری دطرهای م باشد

جدول  -5درصد مالکیت آبیاری قطرهای
Table 5- Ownership percentage of drip irrigation
یافتههای توصیفی Descriptive findings
94.7
5.3

دارای ابیاری دطرهای

وضعیت مالکیت آبیاری قطره ای

Has drip irrigation

Ownership status of drip irrigation

فادد آبیاری دطرهای
No drip irrigation

جدول  -6آزمون تی تکنمونهای آثار سیستم آبیاری قطرهای
Table 6- Single sample t-test of drip irrigation system effects
Test Value = 3

ارزیابی

فاصفه اطمینان 3/51

شاخص

Assurance 0.95

اختالز
میان ین

سطح معن داری

میان ین

م،دار ت

حدباال

حدپایین

Upper
limit
0.86

Low
limit
0.61

0.734

خوبWell

0.90

0.62

0.762

0.000

خوبWell

0.95

0.62

0.783

0.000

3.78

خوبWell

0.81

0.49

0.650

0.000

3.65

8.112

خوبWell

0.68

0.30

0.490

0.000

3.49

5.118

خوبWell

1.08

0.79

0.930

0.000

3.93

12.677

خوبWell

1.64

1.33

1.483

0.000

4.48

18.994

خوبWell

1.71

1.47

1.587

0.000

4.59

26.180

خوبWell

0.78

0.52

0.648

0.000

3.65

9.751

خوبWell

0.91

0.64

0.776

0.000

3.78

11.480

خوبWell

0.79

0.43

0.608

0.000

3.61

6.571

خوبWell

1.50

1.21

1.357

0.000

4.36

18.706

خوبWell

0.993

0.814

0.903

0.000

3.90

19.913

Index
evaluation
خوبWell

Mean
difference

Significance
level

Average

Amount
of T

0.000

3.73

11.705

3.76

10.655
9.228

سیستم آبیاری قطرهای
Drip irrigation

افزایش درآمد Increase revenue

میزان تولید متصو کم و کیی
Quantitative and qualitative
product production

افزایش رفاه خانوار
Increase household welfare

بسآود کیییه زندی
Improve the quality of life

کاهش ان یزه مساجر؛
Decreased immigration
motivation

افزایش کیییه متصوال؛
Increase the quality of products

کاهش مشکال؛ آبیاری
Reduce irrigation problems

صرفهجوی در مصرز آب
Saving Water

بسآود وضعیه ادتصادی مرد
Improving the economic
situation of people

افزایش راندمان تولید
Increase production efficiency

بازیشه ساکنین مساجر؛ کرده
Return of migrated residents

احیای اراض و باغا؛ موا؛ و بایر
Revitalization of barren lands
and gardens

وضعیه ادتصادی (شاخص کف )
Economic situation (general
(index
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یافتههای استنباطی
اثرات سیییمییتی ریییاری نویا یر ایعیاد مختگی نیدگی
روستائیان

در آزمون  Tتک نمونهای روش کار به این صور؛ اسه که بدد
 1به بنوان حد متوسط در نرر یرفته شده اسه و دادهها در هر یک
از شیاخصها با این بدد سینجیده شدهاند در آزمون  tتک نمونهای
فرض  H0حاک از برابری با بدد سیییه یا بیشیییتر از (حد متوسیییط)
م باشیید و فرض  H1حاک از بد برابری با حد متوسییط اسییه در
این صور؛ باید از م،ادیر حد باال و حد پایین استیاده کرد که:
هریاه حد باال و پایین مثآه باشد ،میان ین از م،دار مشاهده شده
بزریتر اسه
هریاه حد باال و پایین منی باشد ،میان ین از م،دار مشاهده شده
کوچکتر اسه
بنابراین با اسیتیاده از این آزمون کفیه شیاخصها در سیه سیطح
خوب ،متوسیط و ضیعی ت،سییم بندی م یردند شاخصهای ترییر
سیییسییتم آبیاری بر ادتصییاد زندی روسییتاییان مورد سیینجش درار
یرفتهاند که نتایح بدسه آمده در جدو  5نشان داده شده اسه
نتایح جدو  1نشیان داده اسه که ترییر سیستم آبیاری از سطح
متوسیییط باالتر اسیییه و (با سیییطح معن داری ( )3/333که کمتر از
 )3/31در بین این ایرا؛ آبیاری متغیر تآییر صییرفهجوی در مص یرز
آب بیا میان ین  4/15و سیییطح معن داری  3/333که کمتر از 3/31
م باشد مسمترین ایرپذیری از سیستم آبیاری را دارد
فرض ( )H0حاک از برابری با بدد  1یا بیشییتر تریید م شییود و
فرضیه یک ( )H1حاک از بد برابری با بدد  1رد م شود ،و فرضیه
مورد نرر تریید اسیه برای بررس وضعیه سیستمهای آبیاری از T
تک نمونهای اسییتیاده شییده اسییه (جدو  )0با توجه به اینکه برای
پاسیییخ وی از طی لیکر؛ اسیییتیاده یردیده ،بر این اسیییاس ،حد
متوسیییط آن بدد  1متسیییوب م شیییود به منرور بررسییی تآییر
سییسیتمهای آبیاری نوین بر زندی روسییتائیان از  51یویه استیاده
شییده اسییه و م توان ییه همه یویهها در وزنده حد متوسییط و
بیاالتر بیه دسیییه آوردهاند با توجه به یویههای مورد مطالعه ،یویه
مربوطیه بییه افزایش رفیاه خیانوار بیا مییان ین ( ،)1700میزان تولییید
متصییوال؛ کم و کیی ( ،)1701افزایش رفاه خانوار ( ،)1700بسآود
کیییییه زنییدی ( ،)1711کییاهش ان یزه مسییاجر؛ ( ،)1745افزایش
کیییییه متصیییوال؛ ( ،)1751کییاهش مشیییکال؛ آبیییاری (،)4740
صیرفهجوی در مصیرز آب ( ،)4745افزایش وضعیه ادتصادی مرد
( ،)1711افزایش راندمان تولید ( ،)1700بازیشیییه سیییاکنین مساجر؛
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کرده ( ،)1715احیای اراض و باغا؛ بایر و موا؛ ( )4741باالتر از حد
متوسیط درار دارند و در مجموع وضعیه ادتصادی به بنوان شاخص
کف با میان ین ( )1753باالتر از حد متوسط درار دارد
تأثیر سیییمییتی رییاری طرهای یر وضییعیا ا تدییادی
روستائیان

برای بررس میزان ایریذاری سیستم آبیاری دطرهای بر وضعیه
ادتصادی روستائیان از ضری همآست پیرسون و تتفی ریرسیون
چندیانه خط بسره یرفته شیید همان طور که در جدو  ،0مالحره
م یردد ،مابین سییستم آبیاری با همه ابعاد وضعیه ادتصادی زندی
روسیتائیان بررسی شیده این شیاخص ،در سطح اطمینان  55درصد
رابطۀ همآسیت مسیت،یم معنادار وجود دارد و این بدین معن اسه
که م توان از تتفی ریرسیییون برای پیشبین میزان ایر یذاری هر
یک از ابعاد بررس شده در سیستم آبیاری استیاده کرد
به منرور تعیین رابطه بین متغیرهای تت،یب و توسییعه وضییعیه
ادتصادی زندی روستائیان برای تمام متغیرها از ضری همآست
پیرسیون اسیتیاده شید نتایح به دسه آمده نشان داد که بین تمام
متغیرهیای تت،یب بیا سییییسیییتمهیای آبییاری نوین رابطه مثآه و
معن داری مشاهده شد یعن سیستمهای آبیاری نوین بر بسآود کفیه
متغیرها تاییریذار بوده اسه
در ادامه به تتفی یافتههای تت،یب در آزمون ریرسیون پرداخته
م شییود شیییوه کار در ریرسیییون به این صییور؛ اسییه که ابتدا
معن داری کی مید ریرسییییون مورد آزمون درار ییرد که این کار
توسیط جدو تتفی واریانش ( )ANOVAصییور؛ م ییرد س ش
باید معن داری تک تک ضیرای متغیرهای مست ،بررس یردد که
این کار نیز با اسییتیاده از جدو ضییرای انجا م پذیرد همان یونه
که در جدو تتفی واریانش مد ریرسییون مشیخص اسه میزان
خطای آلیای ( )Sigتتفی واریانش مد ریرسییییون کمتر از میزان
خطای داب دآو ( )3/31و برابر با  3/33م باشید و این نشان از آن
دارد که بین وضعیه ادتصادی زندی روستائیان و سیستم آبیاری در
سیطح اطمینان باالی  55درصد رابطه معنادار وجود دارد همان طور
که در جدو  0نیز مشیاهده م یردد ،میزان همآست بین وضعیه
ادتصادی زندی روستائیان و سیستم آبیاری ،برابر با  3/151اسه که
یک همآست مست،یم و نسآتاً شدید به شمار م آید اما با این همه،
این بعیید بییه تنسییای  ،مجموبیاً توان تآیین  11درصییید از تغییرا؛
(واریانش) شاخص سیستم آبیاری را دارا هستند و حدود  11درصد از
تغییرا؛ این شاخص توسط بوام دی ر تآیین م یردد
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جدول  -7بررسی میزان همبستگی ابعاد اقتصادی با سیستم آبیاری قطرهای
Table 7- Investigating the correlation between economic dimensions and drop irrigation system

کاهش انگیزه

بهبود کیفیت

افزایش رفاه

میزان تولید
افزایش درآمد

مهاجرت

زندگی

خانوار

محصول

Decreased
immigration
motivation

Improve the
quality of
life

Increase
household
welfare

Product
production
rate

Increase
revenue

*0.168

**0.370

**0.374

**0.411

**0.459

0.044

0.000

0.000

0.000

0.000

143

143

143

احیای اراضی
بایر و موات

افزایش راندمان

بازیشه
مساجرین

ضریب همبستگی
Pearson correlation
coefficient

ضری همآست
Correlation coefficient

سطح معن داری
Significance level
تعداد Count

143

143

بسآود وضعیه
ادتصادی

افزایش کیییه
متصوال؛

Improving the
economic
situation

Increase the
quality of
products
**0.388

Revitalization of
barren and dead
lands

Return of
immigrants

تولید Increase
production
efficiency

*0.177

**0.345

**0.414

**0.325

0.035

0.000

0.000

0.000

0.000

143

143

143

143

143

پیرسون

پیرسون

سیستم آبیاری

ضری همآست

Pearson correlation
coefficient

Irrigation
system

ضری همآست
Correlation coefficient

سطح معن داری
Significance level
تعداد Count

جدول  -1میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته خرید مجدد به وسیله ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (کیفیت سیستم)
Table 8- the extent of explaining the changes of the dependent variable by re-purchasing by the dimensions of the quality of
)the electronic service (system quality

ضریب تعیین تصحیح
اشتباه معیار Wrong

Adjusted R Square

شده Corrected

0.439

0.305

determinatin
coefficient
0.355

criterion

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

Determination
coefficient

Multiple correlation
coefficient

0.596

1

جدول  -3تحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین ابعاد وضعیت اقتصادی و سیستم آبیاری
Table 9- Analysis of variance of regression model between dimensions of economic situation and irrigation system

درجه آزادی

سطح معنا داری

آمارهF

میانگین مربعات

Significance

F statistics

average of squares

Degrees of
freedom

sum of squares

.000

199.7

389.1

10

889.13

0.193

131

273.25

141

15/512

همانطور که در جدو  5مشییاهده م شییود م،دار احتما ()sig
کمتر از  3731درصید اسه این نشان م دهد که بین افزایش درآمد
و سیستم آبیاری رابطه معناداری وجود دارد
همانطور که در جدو ضیرای شیاخصهای مد ریرسیون نیز
مالحره م شیود میزان ترییر افزایش درآمد بررسی شده در تآیین

مجموع مربعات

مؤلفه ها Factors

ایر ریرسیون
Regression effect

1

بادیمانده
Extant

ک
Total

میزان ترییریذاری سیییسییتم آبیاری نسییآتاً دوی بوده و همان ونه که
ضیری اسیتاندار شدب بتا نشان م دهد ،بین افزایش درآمد و سیستم
آبیاری رابطه مست،یم وجود دارد بعد افزایش درآمد با ضری 3/200
ایریذاری و ددر؛ تآیین زیادی در پیش بین میزان سیییسییتم ابیاری
دارد
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جدول  -13آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش
Table 10- Statistics of the coefficients of the regression model of independent variables of research
t
مؤلفهها
ضریب غیر استاندارد
ضریب استاندارد
سطح معنیداری
Standard
coefficient
Beta

Significance

Factors

Non-standard
coefficient
B

خطای
استاندارد
Standard
error
0.260

2.590

متغیرها Variables

0.069

0.194

افزایش درآمد

0.045

0.000

9.981

0.006

2.789

0.277

0.477

0.714

0.073

0.063

0.471

0.723

0.076

0.055

0.040

0.265

1.119

0.118

0.058

0.065

0.013

-2.521

-0.227

0.042

-0.105

0.060

1.900

0.162

0.051

0.097

0.192

-1.311

-0.142

0.072

-0.094

0.061

1.889

0.178

0.062

0.116

0.019

2.373

0.205

0.041

0.097

0.840

-0.202

-0.016

0.047

-0.010

1

Increase revenue

میزان تولید متصو
Product production rate

افزایش رفاه خانوار
Increase household welfare

بسآود کیییه زندی
Improve the quality of life

کاهش ان یزه مساجر؛
Decreased immigration
motivation

افزایش کیییه متصوال؛
Increase the quality of
products

بسآود وضعیه ادتصادی
Improving economic
situation

افزایش راندمان تولید
Increase production
efficiency

بازیشه مساجرین
Return of immigrants

احیای اراض بایر و موا؛
Revitalization of barren and
dead lands

همچنین نتایح جدو  53نشان داده اسه که از بین ابعاد ادتصاد
زنیدی روسیییتائیان متغیرهای کاهش ان یزه مساجر؛ و بازیشیییه
مساجرین به روسیتا با سییسیتم آبیاری دطرهای همآست دارند ول
م،ییدار بتییا متغیر کییاهش ان یزه مسییاجر؛ منی بوده و این ارتآییا
معکوس بوده اسیه و سایر متغیر ابعاد ادتصادی زندی روستائیان با
سییستم آبیاری همآست ندارند همچنین ،آزمون تتفی ریرسیون
چندیانه نیز انجا شد که ادامه آمده اسه
نتایح آزمون تتفی ریرسیون چندیانه به شیوه همزمان حاک از
آن اسییه که متغیرهای افزایش درآمد ،بازیشییه مساجرین و افزایش
راندمان تولید از میان سایر متغیرها دارای ددر؛ پیشبین معنادارتری
برای متغیر وضیعیه ادتصیادی روستائیان م باشند متغیر افزایش در
امد با ضری بتای  37200بیشترین ترییر را بر متغیر وضعیه ادتصادی

روسیتائیان دارد و بعد از آن بازیشه مساجرین با ضری بتای 37231
بیشیترین ترییریذاری را بر وضعیه ادتصادی روستاییان دارا م باشد
در حیال کیه احییای اراضییی موا؛ و بایر کمترین ترییریذاری را بر
افزایش وضیعیه ادتصادی روستائیان م یذارد زیرا زمینهای موا؛
و بایر در روسیتا بسیار کم م باشد و از طرز دی ر احیای این اراض
موا؛ نیازمند سرمایهیذاری در روستا م باشد

نتیجهگیری و پیشنهادات
افزایش بازده استیاده از آب با توسعه سامانههای آبیاری تته
فشیییار ن،ش مسم در حین منابع آب ،افزایش کیییه متصیییوال؛
تولیدی و کاهش هزینهها دارد
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شکل  -4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه
Figure 4- Multiple regression analysis results

بررس ها و تت،ی،ا؛ متعدد در جسان نشان م دهد که استیاده از
سیستمهای آبیاری تته فشار ،م تواند بالوه بر کاهش مصرز آب،
افزایش تولید متصو داب توجس به همراه داشته باشد در مجموع
نتایح به دسیه آمده از این پژوهش نشان م دهد سامانههای آبیاری
مورد بررس در دهستان متمد آباد به طور میان ین در وضعیه خوب
از نرر کارای و یکنواخت پخش درار دارند
به کارییری سیستم های آبیاری نوین برای کشاورزان ف،یر و کم
سواد ممکن اسه م،رون به صرفه نآاشد این سیستمها دادرند از 13
تا  03درصید افزایش در تولید متصوال؛ کشاورزی را فراهم نمایند
بنابراین با توجه با اسیتیاده از این سیییسییتمها ضمن کاهش فشار بر
منابع آب ،زمینه ارت،ا جسش بسرهوری آب کشاورزی را فراهم کرده
اسه
نتایح ت ت،یب نشیان داده اسه که تآییر سیستم آبیاری بر زندی
روسیتاییان منط،ه از سیطح متوسیط باالتر اسیه و با توجه به سطح
معن داری ( )3/333که کمتر از  3/31این مطف یابه م شییود این
سیییسییتمها موج افزایش  13تا  03درصییدی تولید متصییوال؛
کشاورزی شدهاند

در بین این ایرا؛ آبیاری متغیر تآییر صیرفهجوی در مصرز آب
با میان ین  4/15و سیییطح معن داری  ،3/333مسمترین ایرپذیری از
سیییسییتم آبیاری را دارد همچنین مشییخص شیید که بین متغیرهای
تت،یب (بیا توجیه بیه سیییطح معن داری  51صییید ) رابطه مثآه و
معن دارای وجود دارد
متغیرهای افزایش درآمد ( ،)37200بازیشه مساجرین ( )37231و
افزایش راندمان تولید ( )37500از میان سییایر متغیرها دارای ددر؛
پیشبین معن دارتری برای تغییر وضعیه روستائیان م باشند متغیر
افزایش درآمد با ضییری بتای  37200بیشییترین ترییر را بر متغیر
وضعیه روستائیان داشته اسه
در نسایه براساس نتایح مشخص شد که در منط،ه مورد مطالعه،
اسییتیاده از آبیاری سیینت سییآ افزایش هزینه های آبیاری ،کاهش
راندمان تولید و کاهش کم و کیی افزایش تولیدا؛ شده اسه
جیای زین کردن آبییاری نوین و تته فشیییار (دطره ای) ایرا؛
مثآت بر وضییعیه ادتصییادی و اجتماب روسییتائیان داشییته و سییآ
افزایش درآمیدها یردیده اسیییه همچنین این روش سیییآ احیای
اراض بایر و بازیشه مساجرین به روستا بوده اسه
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یب پیشنساد م شود جسه فراییر شدن،با توجه به یافتههای تت
اسیتیاده از آبیاری های نوین در سطح روستاها موارد زیر مد نرر درار
:ییرد
 آموزش کشیاورزان جسه استیاده صتیح از روشهای آبیاری
نوین
 تخصییص ابتآار به مالکان جسه تجسیز زمینهای کشاورزی
به تجسیزا؛ آبیاریهای نوین
 آیاه و توجیه کشییاورزان نسییآه به اهمیه کمآود آب به
خصوص در سا های اخیر با وجود خشکسال های پ در پ
 ابطییای وا و کمییکهییای بالبوض و بریزاری دورههییای
 زمینه به کارییری روشهای جدید آبیاری توسییط، آموزشیی
کشاورزان که فادد بضابه مال کاف برای ترمین هزینههای
اجرای روشها هستند
 بیا هدز تشیییویب کشیییاورزان برای کاربرد روشهای جدید
 اجرای برنامههای آموزشیی در این،آبیاری در مزارع و باغا؛
زمینه پیشنساد م یردد

همچنین نتایح نشیان م دهد که اسیتیاده از سیستمهای آبیاری
 باال، سآ افزایش درآمد خانوار،نوین بالوه بر کاهش هدر رفه آب
 کاهش،  افزایش سطح رفاه و کیییه زندی،رفتن کیییه متصوال؛
مسیاجر؛هیا و احیای زمینهای بایر م یردد در نتیجه اسیییتیاده از
سیییسییتمهای آبیاری نوین بر وضییعیه زندی ادتصییادی روسییتائیان
ایرا؛ مثآت داشته اسه
ا؛ جدید نشان،ی،الآته این نکته را نیز باید ییه که بعض از تت
م دهد یسیترش سیامانه نوین آبیاری به صرفهجوی در مصرز آب
کشییییاورزی منجر نم شیییود و معموال بسره برداران برای جآران
سیرمایهیذاری در این نوع سامانههای یراندیمه به یسترش سطح
کشیه (بموما در نواح خشیک و شیکننده) دسه م زنند و این به
معنای ناپایداری وضعیه ادتصادی روستاها در آینده اسه
) و (پری5154 ، یب (فراهان،یب بیا تت،همچنین نتیایح این تت
ه داشیته و به نتایح یکسان دسه یافتند و هر،) مطاب5154 ،پیشیآر
دو نتیجه یرفتند که اجرای روشهای آبیاری نوین با مالحرا؛ الز
و میدیرییه مناسییی م تواند بابث افزایش راندمان آبیاری و تولید
متصوال؛ بیشتر شود
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Introduction: Reducing water resources in the country and increasing water loss in different methods of
irrigation have increased oriented the attention to pressurized irrigation, especially drip irrigation. One of the most
suitable solutions for proper water resources management in the country is applying drip irrigation system in
gardens. The village of Mohammad Abad is located in the central part of Anbarabad Township and has 15 villages.
The main economic activity is horticultural practices there. Water losses due to soil evaporation are minimized in
pressurized irrigation due to the decrease in the level of soil wetting, as well as the loss of water distribution in the
air or soaking the foliage by this method. The use of this method reduces the growth of weeds and, consequently,
unwanted water consumption by weeds, which ultimately affects the various aspects of rural life in the area. The
purpose of this study was to investigate the effects of new irrigation systems on villagers in Mohammad Abad
village. Therefore, this research sought to answer the question of what are the consequences of new irrigation
systems in the rural areas of Mohammad Abad.
Materials and Methods: The research method was based on the applied objective and descriptive-analytic
based on the method used. To collect the information in the theoretical part of the documentary resources, in the
practical section, a survey method based on the distribution of the questionnaire and direct observation was used.
The statistical population of the research was Mohammad Abad village with 15 villages, 1113 households and
5358 people. The four villages including 300 households and 955 people which employed modern irrigation
systems were sampled. Next sampling was based on the number of households. According to the research facilities,
50% of households was selected as 150 households. Then, the questionnaires were distributed randomly among
the households' supervisors of the village to the number specified, which was allocated according to the population
of each village. In the present study, SPSS software was used to analyze the data and Pearson correlation
coefficient and regression analysis and one-sample T-test were used to measure the variables. The information
gathering tool was a researcher-made questionnaire.
Results and Discussion: Based on the results, the highest employment in the agriculture and horticulture sector
was at 45.3%, which is due to the climate of the surveyed community, and the land inheritance laws. The lowest
employment rate was in the administrative and service sector with an average of 5.3%. Moreover, according to the
table below, 94.7% of owners have new and drip irrigation systems. Additionally, 13 items were considered to
investigate the effect of new irrigation systems on villagers' life. All items were achieved a weighted average and
higher score. According to the items studied, the target issue was related to increasing the household welfare (3.78),
quantitative and qualitative products (3.76), increasing household welfare (3.78), improving quality of life (3.65),
reducing the motivation of immigration (3.49) , increase in product quality (3.93), reduction of irrigation problems
(4.48), water saving (4.49), increase in the economic situation of people (3.65), increase in production efficiency
(3.78), return of immigrants (3.61), reclamation of abandoned lands (4.46) which all were above-average. Overall,
the economic status as a general indicator with average of 3.90 was also above-average. In addition, there was a
positive and significant correlation between all variables with new irrigation systems. Thus, new irrigation systems
have had a positive impact on the improvement of all variables. The income increase, return of migrants and
increase in efficiency of production seem to be more useful variables for predicting the rural population's economic
status.
Conclusion: Based on the results, applying traditional irrigation increased irrigation costs and reduced the
production efficiency and the quantity and quality of production in our studied region. Modern irrigation has had
a positive effect on the economic and social condition of the villagers leading to increased revenues. Consequently,
this has resulted in the restoration of the abandoned lands and the return of migrants. The results also show that
1 and 2- Assistant Professor and M.Sc. of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Environment
Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Tayebnia@gep.usb.ac.ir)
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.79864
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the use of new irrigation systems, in addition to reducing water losses, will increase household income, product
quality and the level of welfare and quality of life, reduce migration, and restore the deserted lands.
Keywords: New irrigation systems, Farmers, Rural areas, Mohammad Abad county
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برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه کلزا در دو اقلیم استان اصفهان
امیرهوشنگ جاللی -*1حمید رضا
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چکیده
به منظور برآورد نياز آبي گياه کلزا در دو اقليم (خشک -زمستان سرد با دمای باالی نقطهه انماهاد  -تابسهتان گهر  )A-C-Wو (نياهه خشهک-
زمستان سرد با دمای برابر یا کاتر از صفر -تابستان گر  )SA-K-Wدر استان اصفهان ،پژوهشي در سالهای  6931-6931با استفاده از طرح کهامً
تصادفي نامتعادل انما شد .بين شهرستانهای مختلف تفاوت معنيداری (در سطح  )%6ازنظر کل آب مصرفي و هاچنين نياز آبي مراحل مختلف رشد
فنولوژیک وجود داشت .در اقليم ( SA-K-Wبا  61شهرستان) نياز خالص آبياری کلزا  1111متر مکعه در هکتهار بهرآورد شهد .اخهتًت بيشهترین و
کاترین نياز آبي خالص در این اقليم  933متر مکع در هکتار و به ترتي مربوط به شهرستانهای فریدن و فریدونشهر بود .بهطور متوسه نيهاز آبهي
مراحل ابتدایي ،توسعه و (مياني  +پایاني) کلزا در اقليم  SA-K-Wبه ترتي برابر  3612 ،151و  6919متر مکع در هکتار بهود .در اقلهيم A-C-W
( 63شهرستان) نياز آبي کلزا در هر هکتار  133متر مکع بيش از نياز آبي این محصول در اقليم  SA-K-Wبود .بهطور متوس نياز آبي مراحل ابتدایي،
توسعه و (مياني  +پایاني) کلزا در اقليم  A-C-Wبه ترتي برابر  3651 ،511و  3311متر مکع در هکتار بود .با توجه به نتایج ،شهرستانهای واقع در
اقليم  SA-K-Wنسبت به اقليم  A-C-Wموقعيت مناس تری برای کشت کلزا داشته و صرتنظر از شيوه آبيهاری در ههر هکتهار حهداقل  1111متهر
مکع آب برای این منظور نياز است .با این وجود موفقيت کشت در این اقليم به دليل محدودیت طول دوره رشد مشروط به کشت به هنگا است.
واژههای كلیدی :مرحله ابتدایي رشد ،مرحله توسعه رشد ،عالکرد ،نياز آبي

مقدمه

21

در سالهای اخير کشت کلزا در ایران بهعنوان یکي از دانههههای
روغني مورد توجه قرار گرفته و در سهال  ،6931-6932بهيش از 631
هزار هکتار سطح کشت محصوالت زراعي کشور را به خود اختصها
داده است ( .)3در سال  3161ميًدی  61/9ميليون هکتهار از ارایهي
زراعي آسيا به کشت این محصول اختصا دادهشده و عالکرد آن در
هر هکتار  6133کيلوگر بوده است .در ایهن سهال متوسه عالکهرد
کشت آبي کلزا در ایران  6166کيلوگر در هکتار بهرآورد شهده اسهت
( .)1عالکرد دانه و روغن کلزا به وجود منابع آب کافي در طهول دوره
رشد وابسته است .در نواحي مدیترانهای با کشهت پهایيزه کلهزا ،وقهو
 -6استادیار پژوهش ،بخش تحقيقات علو زراعي-باغي ،مرکز تحقيقهات و آمهوز
کشاورزی و منابع طبيعهي اسهتان اصهفهان ،سهازمان تحقيقهات ،آمهوز و تهرویج
کشاورزی ،اصفهان ،ایران
)Email: Jalali51@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار پژوهش ،بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی ،مرکهز تحقيقهات و
آموز کشاورزی و منابع طبيعي استان اصفهان ،سازمان تحقيقات ،آموز و ترویج
کشاورزی ،اصفهان ،ایران
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.81248

دمای باال در مراحل تشکيل و رشد دانهها در بهار ميتوانهد نيهاز آبهي
این گياه را افزایش داده و مدیریت آبيهاری در ایهن زمهان در افهزایش
عالکرد گياه حائز اهايهت اسهت ( .)31گيهاه کلهزا در مرحلهه خاتاهه
گلدهي و اوایل نيا دهي به دمای باال حساسيت بيشهتری داشهته و از
این نظر به حبوبات شبيه است ( .)62در مناطق گر دنيا مثل آفریقای
جنوبي در طول دوره رشد کلزا بدون ایماد تنش ،به  213ميليمتر آب
آبياری نياز است و وقو تنش در مرحله گلدههي ،عالکهرد دانهه را از
 9196کيلوگر در هکتار به  6916کيلوگر در هکتار کاهش ميدههد
(.)32
با توجه به شرای آب و هوایي هر منطقه ،نو رقم و شرای خاک
ماکن است نياز آبي کلهزا متفهاوت باشهد .نيهاز آبهي کلهزا در شهرای
خوزسههتان  951-111ميلههيمتههر ( ،)69زنمههان  511ميلههيمتههر (،)5
آذربایمان شرقي  111ميليمتر ( )2و اصفهان  521ميليمتر ( )61بيان
شده است .تنش خشکي پایان فصهل در شهرای آب و ههوایي اههواز
موج کاهش عالکرد دانههی کلهزا از  3311کيلهوگر در هکتهار بهه
 6915کيلوگر در هکتار شده است ( .)33در مقایسه گياه کلزا با گند ،
مقدار رطوبت بحراني در یک خاک لو رسي برابر با  1/31سانتيمتهر
مکع آب در یک سانتيمتر مکع خاک بوده و در خاک لومي شهني
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بههرای گنههد  1/36و بههرای کلههزا  1/635سههانتيمتههر مکع ه آب در
سانتي متر مکع خاک برآورد شده است ( .)63در پژوهشي در اسهتان
بوشهر نياز آبي کلزا در طول فصل رشد  516ميليمتر محاسبه شهده و
حداقل  61نوبت آبياری و در هر نوبت حدود  51ميلهيمتهر آب بهرای
کشت این گياه الز بوده است (.)33
کارایي مصرت آب ،نسبت ماده خشک توليدشده در گياه به تبخير
و تعرق است که برحس گر ماده خشک به کيلوگر به ميلي متر آب
و یا کيلوگر عالکرد به ازاء هر متر مکع آب مصرفي بيهان شهده و
زیاد بودن آن لزوما به معني مقاومت یا تحال به خشهکي نيسهت (.)6
اگرچه نتایج متفاوتي از تأثير تهنش خشهکي بهر کهارایي مصهرت آب
گزار شده است ،اما اخيرا در پژوهشي  233مشاهده در زمينه تهأثير
تههنش خشههکي بههر کههارایي مصههرت آب در گياهههان مختلههف مههورد
تمزیه وتحليل قرار گرفت و نتایج نشان داد در شهرای تهنش خشهکي
کارایي مصرت آب به طور جزئي افزایش یافتهه و بها انتخهاب گياههان
مناسبي مثل کلزا ميتوان عالکرد و کارایي مصهرت آب را ههمزمهان
افزایش داد ( .)33در پژوهشي در هادان کارایي مصهرت آب کلهزا در
دو رو قطرهای و نشتي به ترتيه  6/13و  1/19کيلهوگر بهر متهر
مکع محاسهبه شهد ( .)66در پهژوهش دیگهری در بهبههان کهارایي
مصرت آب به رو قطرهای نهواری  1/16کيلهوگر بهر متهر مکعه
گزار شد (.)39
اگرچه کشت کلزا در چند سال اخير در استانهای مختلف کشهور
هاچون اصفهان رو به توسهعه اسهت امها اطًعهات دقيهق در مهورد
تفکيک نياز آبي این گياه بر اساس مراحهل فنولوژیهک انهدک اسهت.
پژوهش حایر با تفکيک شهرستانهای مختلف اسهتان اصهفهان بهه
نواحي اقلياي مختلف و با توجه به مراحل فنولوژیک گياه کلزا ،باهدت
ارزیابي نياز آبي مراحل رشدی این گياه انما شد .تاریخ کاشت کلزا با
تاریخ کاشت غًتي مثل گند و جو تشابه داشته و زماني که نياز آبي
غًت در اوج خود قرار دارد (حميم شدن دانهههها) گيهاه کلهزا نيهز در
مراحل انتهایي گلدهي و اوایل نيا دهي است ،بنهابراین تعيهين نيهاز
آبي کلزا بر اساس مراحل رشدی مهيتوانهد بهه کشهاورزان در زمينهه
مههدیریت منههابع آب و تخصههيص آن در تنههاوبهههای زراعههي کاههک
قابلتوجهي نااید.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  6931تا  6931انما شد .سال اول پژوهش
شامل جاع آوری و تمزیه وتحليل دادههای اقلياي درازمدت منطقهه و
سال دو مرحله اجرایهي پهژوهش را شهامل گردیهد .شهرسهتانههای
مختلف استان اصفهان که دارای کشت کلزا بودند نقاط هدت پژوهش
بودند .نياز آبي گياه بر اساس تبخير و تعرق مرجع و یرای گياهي بها
در نظر گرفتن عوامل گياه و خاک محاسبه شد .برای مشخص شهدن
زمان شرو و خاتاهه ههر مرحلهه فنولوژیهک از نشهریه  51آبيهاری و

زهکشي فائو استفاده شد ( .)9تاریخ و تراکم کاشت ،تاریخ جوانه زنهي،
تاریخ رسيدگي و پيری ،تهاریخ گلهدهي ،طهول دوره گلهدهي و تهاریخ
برداشههت از جالههه مههواردی بودنههد کههه در رابطههه بهها عامههل گيههاهي
یادداشتبرداری شدند .با توجه به این که یری گياهي پایه برای هر
مرحله رشد در گزار فائو  51ارائه شده ،این یهرای بهرای منهاطق
مختلف با توجه به سرعت باد و رطوبت نسهبي و ارتفها گيهاه در ههر
منطقه اصًح شد .با استفاده از آمار هواشناسي بلندمدت و با توجه بهه
ویژگيهای خاک اندازه گيری شهده و اطًعهات پروفيهلههای خهاک
موجود در منطقه و با استفاده از فرمول زیر نيهاز آبهي ههر مرحلهه کهه
درواقع هاان تبخير تعرق گياه در شرای آب و هوایي و مراحهل رشهد
یک گياه سالم در یک مزرعهی بدون محهدودیت آب اسهت از رابطهه
زیر محاسبه شد:
ET crop=∑ (Kcb +Kei) ×EToi

در فرمول فوق  Kcbیهری گيهاهي پایهه Kei ،یهری تبخيهر از
خاک و  EToiميزان تبخير و تعرق گياه مرجع است .تبخيهر و تعهرق
مرجع بها اسهتفاده از رو پهنان–مانتيه  -فهائو محاسهبه شهد (.)1
دادههههای هواشناسههي ایههن معادلههه بهها اسههتفاده از دادههههای تاههامي
ایستگاه های سينوپتيک و کليااتولوژی در سطح استان در محي یهک
صفحه گسترده ( )Excelبه صورت نقطههای اسهتفاده شهد .داده ههای
هواشناسي دخيل در این محاسبات و به دنبال آن عامل تبخير و تعرق
مرجههع ( )EToiبههه صههورت مکههاندار و رقههومي در سههامانه اطًعههات
جغرافيایي نگهداری و پس از مدلسازی اقلياهي و تمزیهه و تحليهل،
نقشه های اقلياي پهنه بندی شده به صورت رستری و گرافيکهي تهيهه
شد .در نهایت با اعاال ناودن  Kcbو ( Keiیرای گياهي دو جزیهي)
در  EToiنياز خالص آبي گياه محاسبه شد.
در این مطالعه عوامهل مهرتب بها خهاک شهامل وزن مخصهو
ظاهری ،رطوبتهای حماي (ظرفيهت مزرعهه و نقطهه پژمردگهي) و
بافت خاک مد نظر قهرار داده شهد .از اطًعهات مهرتب بها خهاک در
محاسبه یری تبخير از خاک ( )Keiاستفاده شد کهه توصهيف کننهده
جزء تبخير در صفت ( )ET cropاست .در حقيقت  Keiمبنای محاسبه
یری کاهش تبخير از الیه سطحي ( )Krو کسر خاک خيس شده و
در معرض هوا قهرار گرفتهه ( )fewبهوده و بهرای محاسهبه آن وجهود
اطًعات مرتب با ویژگي های خاک یهروری اسهت .بهرای محاسهبه
ویژگي های خاک عًوه بر ناونهگيری از مزار موجود در پژوهش ،از
بانک اطًعاتي  6111پروفيل خاک موجود در بخش تحقيقات خهاک
و آب استان اصفهان نيز استفاده شد .ناونهای از ویژگهيههای خهاک
برخي از شهرستانها در جدول  6ارائه شده است (.)31
از نظر اقليم و هواشناسي تمزیه وتحليل دادهههای هواشناسهي در
مقياس دههای انما و موارد دما ،بار  ،سرعت باد ،سهاعات آفتهابي،
رطوبت نسبي و تبخير از تشتک از سال  6926تا  6939بهعنوان معيار
در نظر گرفته شد و با تهيه معهادالت گرادیهان (بهرداری کهه انهدازه و

برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه كلزا در دو اقلیم استان اصفهان

جهت حداکثر نرخ فضائي تغيير یک کايت عددی را ناایش مي دههد)
برای دادههای هواشناسي ،ميزان تبخير و تعرق مرجهع محاسهبه شهد.
اطًعات آمهاری موردنيهاز از  31ایسهتگاه هواشناسهي سهينئوپتيک و
کليااتولوژی موجود در استان اصفهان و برخي از استانهای همجهوار
کس شد.
با استفاده از پهنه بندی اقليم کشاورزی ایران بها اسهتفاده از رو
یونسکو بر مبنای سه معيار اصلي طبقه بندی یعني رژیم رطوبتي ،تيپ
زمستان و تابستان 31 ،پهنه اقلياي در ایران قابل تشخيص مهي باشهد
که از این تعداد شش ناحيه بيش از  31درصد کشور را شامل مي شهود
( .)63بر این اساس در استان اصفهان برای کشت کلزا دو پهنه اقلياي
اصلي قابل تشخيص است (جدول . )3
مراحل رشد گياه در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارت بودنهد
از مرحله ابتدایي که از تهاریخ کشهت شهرو و تها نزدیهک بهه زمهان
برقراری پوشش گياهي  61درصد ادامه مي یابد ،مرحله توسعه از زمان
پوشش گياهي  61درصد شرو و تها پوشهش مهثثر کامهل بهه طهول
ميانمامد ،مرحله مياني از زمان برقراری پوشش کامل مثثر شهرو و
تا رسيدن محصول ادامه خواهد یافت و مرحله پایاني از زمان رسهيدن
محصول تا پًسيدگي کامل گياه طول ميکشد (شهکل  .)61( )6ایهن
مراحل بر اساس نشریه  51آبياری و زهکشي فائو در نظر گرفته شدند
(.)9
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با توجه به این کهه مبنهای محاسهبه نيهاز آبهي در ایهن پهژوهش،
اقليمهای مختلف بود و تعداد شهرستانهای موجود در ههر اقلهيم نيهز
یکسان نبودند ،برای تمزیه دادهها در هر اقليم از طرح کامً تصادفي
نامتعادل (با تکرار نامسهاوی) اسهتفاده و ميهانگينهها بها آزمهون چنهد
دامنه ای دانکهن (در سهطح  5درصهد) مقایسهه شهدند ( .)35در طهرح
آزمایشي دو اقلهيم  A-C-Wو  SA-K-Wبهه ترتيه دارای  63و61
شهرستان بودند و در هر شهرستان  9مزرعهه بهه عنهوان شهاخص آن
ناحيه اقلياي انتخاب شد .در حقيقت وقتي مبنای محاسبات اقليم باشد
(که ههر اقلهيم دارای چنهد شهرسهتان اسهت) مهزار شهاخص نقهش
ناونههای ما در هر اقليم را بازی ميکنند .ارقا کشتشده در دو اقليم
اوکاپي و اپرا بودند که مناس کشت پایيزه هستند.

نتایج و بحث
نتایج تمزیه واریانس دادههای مربوط به شهرستانههای مختلهف
مرتب با کشهت کلهزا در دو اقلهيم  A-C-Wو  SA-K-Wدر اسهتان
اصفهان بيانگر تفاوت معنيدار مقادیر نياز آبي خالص در ههر هکتهار و
آب مصرفي در مراحل مختلف فنولوژیک در سطح آماری  6درصد بود
(جدول  .)9بر این اساس مقایسه ميانگينها برای صهفات نيهاز آبهي و
آب مصرفي در مراحل مختلف فنولوژیک در هر اقليم انما شد.

جدول  -1نمونهای از ویژگیهای خاک در چند شهرستان واقع در محدوده مطالعاتی
AW

Θm
)(FC

Table 1- Example of soil characteristics in several cities located in the study area
Salinity
Sand
Silt
Clay
Θm
X Position
Y Position
)(%
)(%
)(%
)(PWP
()dSm-1

10.48

24.7

11.45

20

32.4

47.6

0.72

3650408

449276

8.21

19.75

11.54

40.0

42.0

18

0.83

3680334

452354

7.67

20.32

12.66

32.0

40.4

27.6

0.36

3699654

428147

نا شهرستان
City name

فریدن
Freidan

خوانسار
Khansar

گلپایگان
Golpayegan

جدول  –2ویژگیهای اقلیمی مناطق كشت كلزا در استان اصفهان
Table 2- Climatic characteristics of canola cultivation areas in Isfahan province

ویژگیهای اقلیم

شهرهای واقع در اقلیم

نام اقلیم

Climatic characteristics

Cities within climate

Climate name

از نظر رطوبتي خشک ،زمستان سرد ،تابستان گر  ،دمای زمستان
 1-61و دمای تابستان  31-91درجه سانتيگراد

اصفهان ،نمف آباد ،فًورجان ،مبارکه ،خايني شهر ،لنمان ،کاشان ،اردستان،
نائين ،نطنز ،شاهين شهر و مياه

Dry humidity, cool winter, warm summer, winter
temperature is 0-10 °C, summer temperature is 2030 °C

Isfahan, Najaf Abad, Falavarjan, Mobarake, Khomeini
Shahr, Lenjan, Kashan, Ardestan, Naein, Natanz and
Shahin Shahr and Meyme

نياه خشک ،زمستان سرد ،تابستان گر  ،دمای زمستان  1-61درجه
سانتيگراد و دمای تابستان  61-31درجه سانتيگراد

خوانسار ،فریدن ،فریدون شهر ،گلپایگان ،دهاقان ،تيران و کرون ،شهریا،
بوئين و ميان دشت ،ساير و چادگان

Semi-arid, cold winter, warm summer, winter
temperature is 0-10 °C, the temperature is 10-20 °C
degrees in summer

Khansar, Frieden, Fereydoun Shahr, Golpayegan
,Dehaghan, Tiran and Karvan, Shahreza, Boein and
Miandasht, Semirom and Chadegan

خشک-زمستان
سرد-تابستان گر
A-C-W

نياه خشک ،زمستان
سرد ،تابستان گر
SA-K-W
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شکل  -1مراحل چهارگانه رشد كلزا
شاارههای  3 ،6و  9مرحله ابتدایي ،مراحل  5 ،1و  1مراحل توسعه 2 ،و  1مرحله مياني و  3مرحله پایاني .مراحل اقتباس شده از منبع (.)61
Figure 1- Four stages of canola growth
Numbers 1, 2, and 3 Initial stages, stages 4, 5 and 6 Development stages, 7 and 8 intermediate stages and 9 final stages. Stages taken
from source (18).

جدول  -3تجزیه واریانس صفات بهرهوری آب و آب مصرفی در مراحل مختلف فنولوژیك
Table 3- Analysis of variance water efficiency and water use in different phonological stages

میانگین مربعات
Mean square

آب مورد نیاز در مراحل فنولوژیك

آب مصرفی

Water required at the
phonological stages

Water
requirement

درجه آزادی

منابع تغییرات

d.f

Sources of variation

**102.65

**48.15

1

** 899.09

**1006.07

21

12.14

231.22

42

13.45

ناحيه اقلياي
Climatic zone

شهرستان در ناحيه اقلياي
City in the climatic zone

خطا
Error

10.11

نیاز آبی کلزا در دو اقلیم  SA-K-Wو A-C-W

بر اساس شکل  ،3در اقليم  SA-K-Wنياز خالص آبي برای ههر
هکتار کلزای کشت شده در شهرسهتانههای فریهدونشههر ،فریهدن،
گلپایگان ،خوانسار ،ساير  ،تيران و کرون ،شهریا ،چادگان ،دهاقان و
بوئين و ميان دشت بهه ترتيه برابهر بها ،1166 ،1113،1351 ،9391
 1195 ،9316 ،9311 ،1612 ،9336و  1155متر مکع محاسبه شد.
این شهرستان ها غالبا نواحي غربي استان اصفهان را شامل ميشوند و
به داشتن آبوهوای خنک معروت اند .اختًت بيشترین و کاترین نياز

آبي خالص در این اقليم برابر  933متر مکع بود که به ترتي مربوط
به شهرستانهای فریدن و فریدونشهر ميشد .بيشترین مقهادیر نيهاز
آبي مربهوط بهه مهاهههای اردیبهشهت و خهرداد بهود .ایهن دو مهاه در
شهرستان های فریدون شهر ،فریدن ،گلپایگان ،خوانسار ،ساير  ،تيران
و کرون ،شهریا ،چادگان ،دهاقان و بوئين و ميان دشهت بهه ترتيه
 15 ،11 ،15 ،11 ،26 ،15 ،11 ،15 ،25و  13درصد از کهل نيهاز آبهي
گياه را به خود اختصا دادند .مهاه ههای شههریور ،مههر و آبهان کهه
مصادت با جوانه زني و استقرار گياه است به حدود  911متر مکع آب

برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه كلزا در دو اقلیم استان اصفهان

نياز دارد که تقریبا  2/5درصد از کل نياز آبي گياه را شهامل مهيشهود.
به عنوان یک راهناای کلي الز است برای شهرستانهای واقع شهده
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در اقليم  1111 ،SA-K-Wمتر مکعه آب ،بهه عنهوان نيهاز خهالص
آبياری کلزا در نظر گرفته شود.

شکل  -2مقایسه نیاز آبی مراحل مختلف رشدی كلزا در ماههای مختلف رشد در شهرستانهای واقع در اقلیم  SA-K-Wدر هر هکتار
 M ،D ،Iو  Eبه ترتي بيانگر مراحل ابتدایي ،توسعه ،مياني و انتهایي رشد (بر اساس شکل  )6هستند .ستونهای با حرت مشترک از نظر آماری تفاوت معنيدار ندارند (دانکن
 5درصد).
Figure 2- Comparison of net water requirement of different growth stages of canola in different growth months in the cities
of SA-K-W per hectare
I, D, M and E represent the initial, developmental, middle, and end stages of growth (Fig. 1), respectively. Columns with similar
letters are not statistically significant (Duncan 5%).
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ادامه شکل  -2مقایسه نیاز آبی مراحل مختلف رشدی كلزا در ماههای مختلف رشد در شهرستانهای واقع در اقلیم  SA-K-Wدر هر هکتار
 M ،D ،Iو  Eبه ترتي بيانگر مراحل ابتدایي ،توسعه ،مياني و انتهایي رشد (بر اساس شکل  )6هستند .ستونهای با حرت مشترک از نظر آماری تفاوت معنيدار ندارند (دانکن
 5درصد).
Continue Figure 2- Comparison of net water requirement of different growth stages of canola in different growth months in
the cities of SA-K-W per hectare
I, D, M and E represent the initial, developmental, middle, and end stages of growth (Fig. 1), respectively. Columns with similar
letters are not statistically significant (Duncan 5%).

نياز آبي کلزا در مناطق مختلف کشور از  9511تها بهيش از 1111
متر مکع برآورد شده ( )33و در شرای استان اصفهان برخي از ایهن
گزار ها اعدادی بيش از  5111متر مکع را بهرای گيهاه کلهزا ذکهر

ناودهاند ( ،)61ولي باید این مطل را در نظهر داشهت کهه نهو ارقها
استفاده شده در این پژوهشها ،شرای خاک و طول مدت آزمهایش از
مواردی هستند که مي تواند بر مقدار اندازهگيری شده مثثر واقع شهود.

برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه كلزا در دو اقلیم استان اصفهان

به عنوان مثال در آزمایش انما شده در کبوتر آباد اصفهان که نياز آبي
کلزا را  5211متر مکع برآورد ناوده اسهت ،از رقهم طًیهه اسهتفاده
شههده و نههواحي مرکههزی اسههتان اصههفهان را در بههر مههيگيههرد ،امهها
شهرستانهای موجود در اقليم ( SA-K-Wمطالعه حایهر) در نهواحي
سردسير استان واقع شدهاند.
دوازده شهرستان در اقليم  A-C-Wواقع شدهانهد و غالبها نهواحي
مرکزی (و قساتههایي از نهواحي شهرقي) اسهتان اصهفهان را در بهر
مي گيرند .نياز خالص آبياری اندازه گيری شده برای هر هکتهار کشهت
کلزا در شهرستانهای اصهفهان ،اردسهتان ،خاينهيشههر ،فًورجهان،
کاشان ،لنمان ،نائين ،نمف آباد ،نطنز ،شاهين شهر و مياهه ،مبارکهه و
برخههوار بههه ترتيهه برابههر ،1311 ،5615،1115 ،1212،1112،1232
 1251،1215،1321،1326،1123و  5132متر مکع بهود (شهکل .)9
بنابراین برای کشت کلزا در اقليم  A-C-Wبهطور متوس بایهد 1133
متر مکع آب خالص در نظر گرفت .این مقدار  133متر مکع بهيش
از نياز آبي این محصول در اقلهيم  SA-K-Wاسهت .بهين کاتهرین و
بيشترین نياز آبي در این اقليم که به ترتي در شهرستانهای اصفهان
و فًورجان ثبتشده است 951 ،متر مکع تفاوت وجود دارد.
برخًت اقليم  ،SA-K-Wکلزا در اقليم  A-C-Wدر اوایل خرداد
برداشت ميشود ،بنابراین ماههای پر نياز از نظهر مقهدار نيهاز آبهي بهه
ترتي عبارت اند از اردیبهشت ،فروردین و اسهفند .صهرفه نظهر از نها
شهرستان ،نياز آبي خالص کلزا در این سه ماه معادل  11درصد از کل
نياز آبي محصول است .یکهي از دالیهل عهد رونهق کشهت کلهزا در
شهرستانهای واقع در اقليم  ،A-C-Wهمزماني نياز آبي محصهوالت
بهاره بازمان نقطه اوج نياز آبي کلزا است .این در حهالي اسهت کهه در
شهرستانهای واقع در اقليم  ،SA-K-Wبار های مهثثر در طهي دو
ماه (فروردین و اردیبهشت) بيش از بار های مثثر سهماههه (اسهفند،
فروردین و اردیبهشت) در اقليم A-C-Wاسهت (شهکل  )1و بنهابراین
موقعيت بهتری برای توسعه کشهت کلهزا وجهود دارد .حتهي برخهي از
پژوهشگران معتقدند در زمينه مصهرت آب در منهاطق غربهي کشهور،
گند از کارایي باالتری نسبت به کلزا برخهوردار بهوده و بها نيهاز آبهي
 5111متر مکع نسبت به کلزا با نياز آبي  1531متر مکعه برتهری
دارد ( ،)31هرچند ارجحيت یک محصول بدون توجه به سهایر عوامهل
اقتصادی و راهبردی در یک کشور خهالي از اشهکال نيسهت .در سهایر
مناطق دنيا که زراعت کلزا بهصورت دیم و بها اتکها بهه  951تها 111
ميليم تر بار ( 9511تا  1111متر مکع آب) انما ميشود برخي از
منابع معتقد به انمها آبيهاری تکايلهي هسهتند ( .)61برخهي دیگهر از
تحقيقات با ذکر هم زماني نياز آبي باالی محصهوالت پهایيزه و بههاره
معتقدند بهتر است از سطوح زیر کشت محصوالت بههاره کهم شهده و
سطوح محصوالت پایيزه مثهل گنهد و کلهزا در تنهاوبههای زراعهي
افزایش یابد ( .)1به هر صورت عوامل اقتصادی از قبيل قيات بهاالی
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برخي از محصهوالت بههاره مثهل سهبزی و صهيفيجهات و یها توليهد
محصوالتي با عالکرد باال مثل ذرت سيلویي مهانع از کهاهش سهطح
اینگونه زراعتها ميشود.
بررسی نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک کلزا در دو اقلییم
 SA-K-Wو A-C-W

تفکيک نياز آبي کل گياه بر اسهاس مراحهل فنولوژیهک رشهد در
اقليم  SA-K-Wدر شکل  3نشان داده شهده اسهت .مقهدار نيهاز آبهي
مرحله ابتدایي رشد که شامل جوانهزني ،ظهور برگهای لپهای و توليد
دو برگ حقيقي ميشود در این اقليم از  313مترمکع در شهرسهتان
فریدونشهر تا  516متر مکع در شهرستان چادگان در نوسهان بهود.
اغل شهرستانهای این اقليم در مرحله ابتهدایي رشهد بهه 111-511
متر مکع آب نياز داشتند .در اقليم  A-C-Wنياز آبي مرحله ابتهدایي
رشد در هر هکتار از  139متر مکع در شهرستانهای شاهينشههر و
مبارکه تا  119متر مکع در شهرستان برخوار در تغييهر بهود و اغله
شهرستانهای این اقليم در این مرحله رشهدی بهه بهيش از  511متهر
مکع آب نياز داشتند (شکل  .)9در پژوهشهای انما شده در زمينهه
رشد اوليه کلزا ،نياز آبي این مرحله با توجه به شهرای آب و ههوایي و
خاک هر منطقه متفاوت بوده و ارقا کلزا نيز ماکن است تحاهل بهه
کم آبي متفاوتي در این دوره از خود نشهان دهنهد ( .)61بها توجهه بهه
تاریخ کاشت کلزا ،دو دهه از شهریور و سه دههه از مهرمهاه (مماوعها
 51روز) به مرحله ابتدایي رشد اختصا ميیابد .گياه کلهزا مهيتوانهد
تنشهای رطوبتي مًیم در مرحله ابتدایي رشد را تحاهل کهرده و تها
حدی خسارتهای ناشي از آن را جبران کند ( ،)3اما تنشهای شهدید
که منمر به کاهش تراکم در واحد سطح شود بهه ههيع عنهوان قابهل
ترميم نيست.
پس از مرحلهه ابتهدایي رشهد ،در صهورت رعایهت تهاریخ کاشهت
مناس  ،گياه وارد مرحله توسعه شده و قبل از دوره خهواب  2-1بهرگ
حقيقي توليد ميکند .داشتن حداقل  1بهرگ حقيقهي بهرای گنرانهدن
شرای سرما و آمادگي برای توليد ساقه در بهار در گياه کلهزای پهایيزه
الزامي است ( .)31در اقليم  A-C-Wمعاوال گيهاه یهک مهاه زودتهر از
اقليم  SA-K-Wاز خواب بيدار شده و به سرعت دوره توسهعه را طهي
کرده و ساقه توليد ميکنهد .در اقلهيم  SA-K-Wدر ایهن مرحلهه بهه
 3111تا  3311مترمکع آب خالص نياز است ،تقریبا هاين مقدار آب
در اقليم  A-C-Wبرای تکايل مرحله توسعه گياه کافي است .دليهل
تساوی مقدار آب مورد نياز در این مرحلهه رشهدی در دو اقلهيم مهورد
مطالعه این است که در اقليم  A-C-Wبا زودتر بيهدار شهدن گيهاه در
اسفند ،گياه شرای دمایي مناس (خنکتر) را تمربه مينااید در حالي
که در اقليم  SA-K-Wکه بيدار شدن گياه یک ماه دیرتر بهه وقهو
ميپيوندد ،مرحله توسعه تا پایان اردیبهشت (دمهای بهاالتر نسهبت بهه
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اقليم  )A-C-Wادامه مي یابد .بنابراین باوجود این کهه

اما مقدار آب مورد نياز در مرحلهی توسعه بهاره تقریبا یکسان است.

اقلهيم SA-K-

 Wماهيتا اقلياي خنک تر نسبت به اقليم  A-C-Wمحسوب مي شهود

شکل  -3مقایسه نیاز آبی مراحل مختلف رشدی كلزا در ماههای مختلف رشد در شهرستانهای واقع در اقلیم  A-C-Wدر هر هکتار
 M ،D ،Iو  Eبه ترتي بيانگر مراحل ابتدایي ،توسعه ،مياني و انتهایي رشد (بر اساس شکل  )6هستند .ستونهای با حرت مشترک از نظر آماری تفاوت معنيدار ندارند (دانکن
 5درصد).
Figure 3- Comparison of net water requirement of different growth stages of canola in different growth months in the cities
of A-C-W per hectare
I, D, M and E represent the initial, developmental, middle, and end stages of growth (Fig. 1), respectively. Columns with similar
letters are not statistically significant (Duncan 5%).

برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه كلزا در دو اقلیم استان اصفهان
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ادامه شکل  -3مقایسه نیاز آبی مراحل مختلف رشدی كلزا در ماههای مختلف رشد در شهرستانهای واقع در اقلیم  A-C-Wدر هر هکتار
 M ،D ،Iو  Eبه ترتي بيانگر مراحل ابتدایي ،توسعه ،مياني و انتهایي رشد (بر اساس شکل  )6هستند .ستونهای با حرت مشترک از نظر آماری تفاوت معنيدار ندارند (دانکن
 5درصد).
Continue Figure 3- Comparison of net water requirement of different growth stages of canola in different growth months in
the cities of A-C-W per hectare
I, D, M and E represent the initial, developmental, middle, and end stages of growth (Fig. 1), respectively. Columns with similar
letters are not statistically significant (Duncan 5%).

تنش رطوبتي در مرحله توسعه رشد گياه کلزا ميتواند بها کهاهش
عالکرد این گياه هاراه باشد و با توجه به کابود منابع آب در بخهش
کشاورزی و هاچنين افزایش دمای ماههای بهاره بهه دليهل تغييهرات

اقلياي ،پيشبيني ميشود در سطح جهاني ،چنين تنشهایي در مرحله
توسعه رشد گياه کلزا افزایش یابد (.)3
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شکل  -4بارش مؤثر در سه ماه از فصل رشد در اقلیم  A-C-Wو دو ماه از فصل رشد در اقلیم  SA-K-Wدر سال زراعی 1333-1334
Figure 4- Effective precipitation in three months from the growing season in A-C-W and two months from the growing
season in the SA-K-W climate in the crop season of 2014-2015.

مرحله مياني رشد که از زمان پوشش کامل گياه تها رسهيدگي بهه
طول مي انمامد از نظر زماني مرحلهای نسبتا کوتهاه بهوده و در اقلهيم
 SA-K-Wشامل خردادماه و در اقليم  A-C-Wشامل اردیبهشتماه و
اوایل خرداد ميشود (شکلهای  3و  .)9با وجود فاصهله زمهاني نسهبتا
کوتاه این مرحله فتولوژیک ،به دليل نياز تبخير و تعرق شدید و دمهای
باالی محي نياز آبي گياه در این مرحله قابل توجهه اسهت .در اقلهيم
 SA-K-Wشهرستان های فریدون شههر و بهوئين و ميهان دشهت بهه
ترتي با نياز آبي  6193و  6562متر مکع نياز آبي بيشهترین مقهدار
نياز آبي را به خود اختصا دادند .البته باید توجه ناود نياز آبي باالتر
این دو شهرستان نسبت به سایر شهرستانهای این اقليم به این دليل

است که مرحله مياني رشد گيهاه بها دماههای پهایينتهری در ایهن دو
شهرستان مواجه بوده و عاً این مرحله فنولوژیک طوالني ميشود،
بنابراین در مورد ارقا دیررس کلزا ماکن است این مرحله تها تيرمهاه
نيز ادامه یابد .در حاليکه در شهرستان هایي مثل شهریا و یا تيران و
کرون که مرحله مياني رشد یا دماهای باالتر رو به رو ميشهود ،گيهاه
ترجيح ميدهد مرحله رشدی خود را کوتاه کهرده و سهریعا توليهد بهنر
نااید ،بنابراین ماکن است این مرحله تا اواسه خهرداد خاتاهه یابهد.
کوتاه شدن چرخه رشد گيهاه بهه معنهي کهاهش زیسهتتهوده گيهاه و
پتانسيل عالکرد کاتر در یک منطقه نسبت به مناطق مشابه با طهول
دوره طوالنيتر خواهد بود (.)65
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شکل  -5راهنمای نیاز آبی خالص مراحل فنولوژیك رشد كلزا در دو اقلیم غالب در استان اصفهان
Figure 5- The guideline for net water requirement phenological stages of canola in the two prevailing climate in the Isfahan
province

نياز آبي مرحله مياني رشد در اقليم  A-C-Wاز حهدود  3111متهر
مکع تا بيش از  3311متر مکع در شهرستانهای مختلف متفهاوت
بود (شکل  .)9در پژوهشهای مختلف مرحله مياني رشد (شامل رشهد
طولي ساقه و گلدهي) حساس ترین مرحله ی فنولوژیک گياه به تنش
رطوبتي معرفي شده است .به ویژه کاهش رطوبت در مرحله گلدهي تا
ابتدای شکل گيری گل ها موج خسارت شهدید بهه عالکهرد شهده و
تأمين آب در این مراحل و یا آبياری تکايلي در شرای دیم نقهش بهه
سزایي در افزایش عالکرد خواهد داشت ( .)36در پژوهشهای مختلف
مرحله مياني رشد (شامل رشد طولي ساقه و گلدههي) حسهاستهرین
مرحلهی فنولوژیک گياه به تنش رطوبتي معرفيشده اسهت .بهه ویهژه
کاهش رطوبت در مرحله گلدهي تا ابتدای شکلگيری گلها موجه
خسارت شدید به عالکرد شده و در این مرحله کاهش مقدار آب مورد
نياز به  92درصد مورد نياز گياه ،موج کاهش  11درصهدی عالکهرد
دانه ميشود ( .)1مرحله پایاني رشد گياه پهس از مرحلهه رشهد ميهاني
شرو ميشود ولي در شرای معاول زراعي اجازه داده نايشهود گيهاه
پًسيده و کامً خشک شود و عاليات برداشت انما ميشود.
برای تشخيص نياز آبي و جزئيات مراحل مختلف رشد کلزا در هر
شهرستان از استان اصفهان ميتوان به شکلهای  3و  9مراجعه ناود.
در شکل  5خًصه نياز آبي محاسبه شده برای دو اقليم غاله کشهت
کلزا در استان اصفهان نشان داده شده است.

نتیجهگیری
نزدیک به دو دهه از کشت کلزا بهعنوان یک محصول پهایيزه در
استان اصفهان مي گنرد ،اما این گياه به دالیل مختلف هنوز نتوانسهته
جایگاه باثباتي در تناوب ههای زراعهي پيهدا کنهد .ایهن دالیهل بسهيار
متفاوتاند و از آن جاله ميتوان به یعف مکانيزاسيون ،پهایين بهودن
قيات تضايني خرید ،فقدان صنایع تبهدیلي بهرای حاایهت از سهطوح
کوچک کشت و نياز به مدیریت دقيقتر نسبت بهه محصهوالت دیگهر
(مثل گند ) اشاره ناود .در پژوهش حایر صرفا ویعيت نياز آبي ایهن
گياه در شهرستان های مختلف استان اصفهان که دارای کشت کلزا در
چند سال اخير بودند به تفکيک مراحل فنولوژیک مهورد بررسهي قهرار
گرفت .بر اساس نتایج حاصل  61شهرستان واقع در اقليم SA-K-W
برای توليد کلزا در هر هکتار به طور متوس به  1111متر مکعه آب
خالص نياز دارند .بين شهرسهتانههای موجهود در ایهن اقلهيم تفهاوت
قابلمًحظه ای از نظر نيهاز آبهي موجهود بهود و اخهتًت بيشهترین و
کاترین نياز آبي در بين شهرستانها به  933متر مکع ميرسهيد .در
اقليم  A-C-Wکه  63شهرستان در آن واقع شده است نياز آب خالص
در هکتار به طور متوس برابر  1133متر مکع بود .تفاوت نيهاز آبهي
بين این اقليم با اقليم  SA-K-Wمربوط به مراحهل ميهاني و پایهاني
رشد گياه کلزا بود .با توجه به این که این دوره زمهاني از یهک سهو در
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محدودکننده مطرح بوده و تنفس گياه در این شرای در سطح بهاالیي
 این دالیل باع شده عالکرد به دست آمده در دو اقليم مشهابه.است
 به هر صورت برای ایماد بينش صحيح در مورد کشت کلزا باید.باشد
 عوامهل،)پژوهشهای مرتب با عوامل اقتصادی (مثل قيات محصول
محدودکننههده مههدیریتي (مثههل سههطح مکانيزاسههيون منطقههه و وجههود
محصوالت رقي در منطقه) و کارایي استفاده از منهابع آب نيهز مهورد
.توجه قرار گيرد
سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الز مي دانند از مهدیریت آب و خهاک و امهور
مهندسي سازمان جهاد کشاورزی اسهتان اصهفهان و مرکهز تحقيقهات
وآموز کشاورزی و منابع طبيعي استان اصهفهان بهرای هاکهاری و
.تأمين اعتبار الز جهت این پژوهش سپاسگزاری ناایند
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ماههای گر اواخر بهار واقع شده (نياز تبخير و تعرق شدید) و از سوی
 تناوبهای فشرده با حضور محصوالت رقيهA-C-W دیگر در اقليم
،مثل انوا سهبزی و صهيفيجهات و هاچنهين ذرت در جریهان اسهت
مي تواند دالیلي بر عد استقبال کشاورزان از کشت محصول کلهزا در
.این ناحيه محسوب شود
در پژوهش حایر مقایسه نياز آبي مراحل رشهد کلهزا در دو اقلهيم
غال در استان اصفهان مورد توجه قرار گرفت ولي نکته جال توجهه
 ساله عالکرد کلزا در شهرستانهای واقع شده5 این است که ميانگين
 اگرچهه نيهاز. تن در هکتار اسهت3 در این دو اقليم برابر بوده و معادل
 کاتهر بهود وA-C-W  نسبت بهه اقلهيمSA-K-W آبي کلزا در اقليم
اساسا این اقليم شرای آب و هوایي خنکتری را تمربه مهيکنهد امها
طول فصل کوتاه رشد به عنوان یک عامل محدودکننده مطرح بهوده و
 در اقليم.رعایت تاریخ کاشت مناس از اهايت باالتری برخوردار است
 دمای محي به ویژه در مراحل رشد زایشي بهعنوان عامهلA-C-W
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Canola in Isfahan Province
A.H. Jalali1*-H.R. Salemi2
Received: 23-06-2019
Accepted: 30-05-2020
Introduction: In recent years, canola cultivation in Iran has been considered as oil production, and in 20142015, it has been allocated to 7.7% of the cultivation area of industrial products of the country. The yield of
canola oil and seeds depends on the availability of sufficient water resources during the growth period. In the
Mediterranean, with the cultivation of canola autumn, the high- temperature occurs in the stages of formation
and growth of seeds in the spring can increase the water requirement of this plant and irrigation management at
this time is important in increasing plant yield. Due to the weather conditions of each area, type of variety and
soil conditions may vary the need for canola. In one study in Hamedan water use efficiency of canola in two
ways drip and furrow irrigation were calculated as 1.09 and 0.63 kg m-3, respectively. The present study was
conducted with the purpose of evaluating the net water requirement of canola plant in different cities of Isfahan
province into different climatic zones and considering the phonological stages.
Materials and Methods: In order to estimate the net water requirement of canola under two different
climates (arid-cold winter with temperatures above freezing point - hot summer A-C-W) and (Semi-arid-cold
winter with a temperature equal to or less than zero-hot summer SA-K-W) in Isfahan province, a research was
conducted in 2014-2015 using a completely randomized, unbalanced design. The study was carried out in
different cities of Isfahan province, which have canola cultivation. The required statistical information was
obtained from 28 stations of synoptic and climatologic meteorology in Isfahan province and some neighboring
provinces. Soil data was used to calculate the soil evaporation coefficient (Ke), which describes the evaporation
component in the trait (ETc). In order to calculate the soil properties, in addition to the sampling of existing
fields, a database of 1600 soil profiles in the Soil and Water Research Department of Isfahan province was also
used. The plant growth stages were considered based on FAO’s 56 irrigation and drainage journal. For analyzing
data in each climate, a completely randomized, unbalanced design (with inequality repeat) was used, and the
meanings were compared with Duncan’s multiple range test (at 5% level).
Results and Discussion: There was a significant difference (α=1%) between the different cities in terms of
total water consumption and the net water requirement of different phenological growth stages. In the SA-K-W
climate, the net water requirement for each hectare of canola cultivated in the cities of Fereydoun Shahr, Friedan,
Golpayegan, Khansari, Semirom, Tiran and Karvan, Shahreza, Chadegan, Dehaghan, and Boein va Mian Dasht
was 3936, 4069, 4258, 4011, 3991, 4147, 3964, 3961, 4035 and 4055 m -3, respectively. In the SA-K-W climate
(with ten cities), the net water requirement of canola was estimated at 4,000 m-3 ha-1. The difference between the
highest and the least water requirement in this climate were 322 m-3 ha-1 and related to cities of Frieden and
Fereydoun City, respectively. In the climate of A-C-W (12 cities), canola net water requirement was 892 m-3 ha-1
more than the net water requirement of this crop in the SA-K-W climate. On average, the initial, developmental,
and (middle and final) net water requirements of the canola in the A-C-W climate were 540, 2150, and 2200 m-3
ha-1, respectively. The net irrigation requirement estimated for each ha-1 of canola cultivation in Isfahan,
Ardestan, Khomeini Shahr, Falavarjan, Kashan, Lenjanat, Naein, Najaf Abad, Natanz, Shahin Shahr,
Mobarakeh, and Borkhar cities was 4747. 4807. 4797, 5,105, 4885, 4908, 4750, 4785, 4974, 4971, 4879 and
5097 m-3, respectively.
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and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
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Conclusion: Based on the results of the 10 cities in the SA-K-W climate, canola production per hectare
requires an average of 4,000 cubic meters of net water per hectare. In the A-C-W climate of 12 cities, the
average net water requirement per hectare was 4892 m-3. The difference in water requirement between this
climate and the climate of SA-K-W was related to the middle and late stages of canola growth.
Keywords: Early growth stage, Development stage, Yield, Water requirement
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اثر آبیاری قطرهای زیرسطحی روی دینامیک شوری ،میزان بهرهوری آب و عملکرد نیشکر
بازرویی
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چکیده
باال بودن تبخیر ،دمای هوا و کیفیت نسبتاً پایین آب آبیاری ،از مهم ترین عوامل محدود کننده آبیاری نیشکر در خوزستان هستند .بهنظر میرسد که
با توجه به سوابق پژوهشهای انجام شده ،آبیاری قطرهای زیرسطحی با اعمال مدیریت مناسب ،موفق عملل نمایلد ،البا بلههملین منظلور ا لر اعملا
کارگباری  20 ،15و  30و فاصله  75سانتیمتری قطرهچکانها و مقایسه با آبیاری معمول اراضی نیشکر بهعنوان شاهد (کنترل) ،بر روی بهرهوری آب و
عملکرد نیشکر در قااب طرح بلوکهای کامل تصادفی بررسی شد .نتایج تجزیه واریانس صفات کمی نشان داد که عمق کارگلباری قطلرهچکلانهلا ،از
احاظ عملکرد در سطح یک درصد و از احاظ صفات ارتفاع ساقه ،تعداد ساقه در هکتار و بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر توایدی ،در سطح پنج درصد
اختالف معنیدار بود .با توجه به نتایج صفات کیفی ،ا ر تیمار عمق کارگباری قطرهچکانها ،در کلیه صفات ،غیرمعنی دار بلود .در عملق کارگلباری 20
سانتیمتری قطرهچکانها ،باالترین بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر توایدی بهترتیب میزان  6/1و 0/73کیلوگرم بر متر مکعب و کمترین بهلرهوری
آب به ازای نیشکر و شکر توایدی ،در تیمار شاهد بهترتیب میزان  4/2و  0/51کیلوگرم بر متر مکعب بلهدسلت آملد .در نتیجله بهلرهوری آب در تیملار
شاخص انتخابی (عمق کارگباری  20سانتیمتر) ،به ازای نیشکر و شکر توایدی ،افزایش بیش از  30درصدی بهرهوری آب را نسبت بله آبیلاری معملول
مزارع (شاهد) ،بهدنبال داشته است .نتایج توزیع شوری در اطراف قطرهچکانها نیز نشان داد که تحت شرایط آبیاری قطلرهای زیرسلطحی بلا آب شلور،
کمترین مقادیر شوری همواره بهصورت یک محدوده در اطراف قطرهچکان دیده شد و با فاصله گرفتن از قطرهچکانها ،شوری افزایش یافته و نملکهلا
بیشتر در محدوده جویچههای طرفین قطرهچکانها متمرکز شدهاند ،بهطوریکه بیشترین میزان شوری در کف جویچه اتفا افتلاد و در روی پشلته کله
اواه قطرهچکاندار و در طرفین آن دو ردیف نی کشت شده بود ،کمترین میزان شوری حادث شد.
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تواید نیشکر عالوه بر تواید شکر ،بهعنوان یک کاالی اساسلی در
اقتصاد کشور ،دارای کاربردهای گستردهای در صنایع غبایی ،دارویی و
شیمیایی است و تواید فرآوردههای جلانبی ماننلد خلوراک دام ،خمیلر
مایه و ااکل ،چوب و کاغب ،نشان از اهمیت این گیاه و صنایع وابسلته
 -1دانشجوی دکتری مهندسی آب ،گرایش آبیاری و زهکشلی ،دانشلکده مهندسلی
علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر گروه آب و خاک (بلهزراعلی) مسسسله
تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان
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 2و  -3استادان گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید
چمران اهواز
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به آن دارد .نیشکر در طول دورهی رشد خود ،به آب فراوان احتیاج دارد
و نسبت به کم آبی حساس و در عین حال به غرقاب شدن درازملدت
ریشه سازگاری ندارد و در شرایطی که سطح آب زیرزمینی باال بیاید و
منطقه توسعه ریشه را در بر بگیرد ،بهعلت خفگی تدریجی ریشه ،افت
محصول رخ میدهد ( .)16از آنجاییکه نیشکر گیاهی آبدوست بلوده
و به شرایط ماندابی ناشی از باال آملدن سلطح ایسلتابی نیلز حسلاس
است ،آبیاری آن نیازمند وجود یک شبکه آبیاری و زهکشلی دقیلق از
نظر طراحی و اجراست و رسیدن به چنین شرایطی همواره تحت تأ یر
محدودیتهای انسانی (در بخش طراحی و اجرا) و الوازم و تجهیلزات
است ،ابا انتخاب روشهای مناسب آبیاری نیشکر جهت مصرف بهینه
آب و انرژی ،حائز اهمیت است ( .)1در طول دهههای گبشته ،استفاده
از آبیللاری قطللرهای زیرسللطحی در جهللان بللرای درختللان دائمللی
افزایشیافته و بهعنوان یک استراتژی قوی برای ملدیریت امیلدبخش
آب در مناطق کمآب پیشلنهاد شلده اسلت ( .)5الم و کمل (،)2007
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اظهار داشتند که آبیلاری قطلره ای زیرسلطحی ،دارای اجلزاا اساسلی
مشابهی با سامانه آبیاری قطره ای سطحی است که این اجلزاا شلامل
پم تأمین دبی و فشار ،سیستم تصفیه و بهبلود کیفیلت آب ،تزریلق
کود شیمیایی ،شیرهای هواگیری و دریچههای شستشو است .بهعالوه
این سامانه ،نیاز به یک سیستم تخلیه خأل (هوادهلی) دارد تلا از ورود
گل و الی بهداخل قطرهچکانها در هنگامیکه سیستم خلاموش ملی
شود ،جلوگیری کند .همچنین در آبیاری قطرهای زیرسلطحی ،کلاربرد
آب در زیر سطح خاک از طریق گسیلندههلا بلا دبلی مشلابه بلا دبلی
آبیاری قطرهای است کله بلا کلاربرد مسلتقیم آب در ناحیله ریشله و
کاهش یا حبف تلفات عمقی و تبخیر ،سبب صرفهجلویی در مصلرف
آب میشود ( .)11اسکاگز و همکاران ( ،)2004نشان دادند که آبیلاری
قطرهای زیرسطحی ،از مس رترین راهکارها برای افلزایش بهلرهوری و
استفاده بهینه از منابع آب است و درک تواناییهای کامل آن نیازمنلد
بهینهسازی پارامترهای در دسترس بوده که مهمتلرین ایلن پارامترهلا
دورآبیاری ،شدت و مدت زمان آبیاری است ( .)17مارتینز و همکلاران
( ،)2018عملکرد مرکبات تحت آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی
را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج انها نشان داد که بهطلور متوسلط ،در
روش آبیاری قطرهای زیرسطحی نسبت به آبیاری قطلرهای سلطحی،
 23درصد در مصرف آب آبیاری صلرفهجلویی شلده ،بلدون اینکله در
عملکرد و یا ترکیب میوه تفاوت معنیداری ایجاد شود ( .)13کلالک و
همکاران ( ،)2018پاسخ عملکرد و کیفیتمحصلول را بله رژیلمهلای
مختلف آبیاری با استفاده از سیستمهلای آبیلاری قطلرهای سلطحی و
زیرسطحی بر تواید محصلوالت بادمجلان و سلود خلااص در منطقله
مدیترانهای ترکیه ،مورد ارزیابی قرار دادند .نتلایج آنهلا نشلان داد کله
آبیاری قطرهای زیرسطحی ،آبمصلرفی کمتلری نسلبت بله آبیلاری
قطرهای سطحی دارد و باعث کاهش خسارات تبخیر از سطح خلاک و
علفهای هرز شده و در نتیجه منجر به عملکرد و کیفیت قابل توجله
محصللول مللیشللود ( .)4صللداقتی و همکللاران ( ،)2012در پژوهشللی
چهارسااه ،سیستم آبیاری قطلرهای سلطحی و زیرسلطحی بلا اعملا
کارگباری  30و  50سانتیمتری و با سه تیملار آبیلاری  60 ،40و 80
درصد نیاز آبی درختان پسته را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد کله
آبیاری قطرهای زیرسطحی با عمق نصب  30سانتیمتلر و میلزان 60
درصد نیاز آبی روش سطحی ،با کلارآیی مصلرف آب  0/29کیللوگرم
محصول خشک در مترمکعب آبمصرفی ،بهترین تیمار و عمق نصب
 30سانتیمتر ،بهترین ااگوی توزیع شوری را از لحاظ میزان شوری
کمتر در منطقه توزیع نمک راداشلت ( .)15کلارابرگ و همکلاران
( ،)2007نشان دادنلد کله طراحلی و ملدیریت صلحیح روش آبیلاری
قطرهای زیرسطحی ،میتواند با توزیع یکنواخت آب ،اعمال دقیلق آب
در محیط ریشه و کلاهش تبخیلر از سلطح خلاک ،خطلرات ناشلی از
شوری را به حداقل برساند (.)9
در اکثر مناطقی که کشلت نیشلکر تحلت آبیلاری اسلت ،از روش
آبیاری سطحی جوی و پشتهای استفاده میشود .در برخی پژوهشها،

به مقایسه این روش با آبیاری قطرهای و آبیاری قطرهای زیرسلطحی
پرداخته شده است .میزان آب مصرفی در آبیاری قطرهای زیرسلطحی
نیشکر با استفاده از  80درصد نیاز آبی گیاه ،نسبت به آبیاری قطلرهای
سطحی 32-13 ،درصد و نسبت به آبیاری سلطحی جلوی و پشلتهای
 62/4درصد کمتر بوده و بههمین ترتیب بهرهوری آب آبیاری در روش
آبیاری قطرهای زیرسطحی  2/24-5/28درصد بیشتر از آبیلاری قطلره
ای سطحی و  69/7-75/2درصد بیشلتر از آبیلاری سلطحی جلوی و
پشتهای گزارش شده است ( .)4سلورندران و همکلاران ( ،)2016نیلز
بازده نیشکر و بهرهوری آب آبیاری را در دو روش آبیاری قطرهای برتر
از دو روش آبیاری سطحی دانستند .به عقیده آنها در روشهای آبیاری
قطرهای ،شسته شدن مواد غبایی به قسمتهای پایینتر پروفیل خاک
کمتر رخ میدهد و در عین حال که صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف
آب حاصل میشود ،راندمان نیز افزایش مییابلد ( .)18داالری و کلروز
( ،)2008نتیجه گرفتند که آبیاری قطرهای زیرسطحی ،میتواند سلبب
افزایش کمیت و کیفیت نیشلکر شلود و بلههملین جهلت یلک روش
مناسب برای کشت نیشکر بهشلمار ملیرود ( .)6جلوادی و همکلاران
( ،)2011پژوهشی جهت بررسلی شلاخصهلای بهلرهوری و کلارآیی
مصرف آب ،در سنین مختللف رشلد گیلاه نیشلکر بلرای رقلم -614
 ،CP57در کشت و صنعت حکیم فارابی ،با روش آبیلاری جویچلهای
انتها بسته ،اواههای دریچهدار (هیدروفلوم) و استفاده از روش تشلتک
تبخیر جهت تعیین نیاز آبی گیاه ،انجام دادند و چهار مزرعه کله دارای
باالترین عملکرد در بین مزارع مختللف بودنلد ،بلرای هلر سلن گیلاه
انتخاب نمودند .میزان عملکرد ،تبخیر و تعر گیلاه و حجلم کلل آب
آبیاری در طول دوره رشد گیاه تعیین و بر اساس مقادیر آنهلا متوسلط
شاخص بهرهوری آب آبیاری  1/92-3/54کیلوگرم بلر متلر مکعلب و
متوسط کلارآیی مصلرف آب  18/51-35/38کیللوگرم بلر هکتلار در
میلیمتر محاسبه گردیلد ( .)8یوریلب و همکلاران ( ،)2013در سلائو-
پائواوی برزیل ،ا ر آبیاری و کاربرد سطوح مختللف کلود نیتلروژن در
روش دیم و آبیاری قطرهای زیرسطحی روی عمکلرد ساقه و شکر در
بللازرویی نیشللکر را مللورد بررسللی قللرار دادنللد .در آبیللاری قطللرهای
زیرسطحی ،فاصله قطرهچکانها  50سانتیمتر ،دبی قطرهچکانها یک
ایتر در ساعت و اترالها در عمق  25سانتیمتلر قلرار گرفتنلد .نتلایج
نشان داد که در بازرویی نیشکر با روش آبیاری قطرهای زیرسطحی بلا
کاربرد  140کیلوگرم بر متر مکعب کود نیتروژن ،بیشترین بازده شلکر
برابر  22تن در هکتار حاصل شد ( .)19رجیناسلیا و همکاران (،)2015
پژوهشی بهمنظور ارزیابی ا ر آبیاری قطلرهای زیرسلطحی در فواصلل
مختلف کاشت روی عملکرد و کیفیت قند قابلل استحصلال در چهلار
دوره رشد نیشکر در ایااتهای کلرادو ،گوایرا و سائوپائواوی برزیلل در
قااب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در شش تکرار روی خاکهلای
رسی و در دو رقم آبی و دیم و سه فاصله کاشت  1/8 ،1/5و  1/3متر
(فاصله ردیفهای کشت  0/5متر) انجام دادند .نتایج آنها نشان داد که
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رقم آبی نسبت به رقم دیم حدود  20درصد افزایش محصول داشت و
میزان عملکرد قند قابل استحصال در دو بازرویی پایانی نیشکر با بقیه
دورهها ،اختالف معنیداری نشان داد .در بازرویی دوم ،آبیلاری باعلث
بهبود مقدار بریکس ،پل و عملکرد شکر قابل استحصال نسبت به رقم
دیم شد و استفاده از کشت دو ردیفه باعث بهبود عملکرد ساقه شد .ا ر
متقابل بین آبیاری و فاصله ،روی عملکرد ساقه معنیدار نبود و تنها در
بازرویی دوم تأ یر مثبت گباشت .رقم آبلی بلا متوسلط 141/3تلن در
هکتار نسبت به رقم دیم بلا متوسلط  132/4تلن در هکتلار ،عملکلرد
بهتری داشت ( .)14ائونلاردو و همکلاران ( ،)2016بلا هلدف ارزیلابی
میزان ذخیره آب در خاک در آبیاری قطرهای زیرسطحی ،در دو عملق
 20و  40سانتیمتری قطرهچکانها و دو نوع آب فاضالب تصفیهشده
و آب شیرین در دو دوره داشت نیشکر در برزیل ،پژوهشی نجام دادند
و نتایج آنها نشلان داد کله نصلب اواله قطلرهچکلاندار در عملق 20
سانتیمتری ،باعث توزیع بهتر آب در منطقه توسلعه ریشله و کلاهش
تلفات تبخیر و نفوذ عمقی شده و کیفیت آب تأ یری در توزیلع آب در
خاک ندارد ( .)12کاندرسوس و همکاران ( ،)2016پژوهشی بلهمنظلور
ارزیابی روابط آب ،رشد رویشی ،بهرهوری و عملکرد کیفلی نیشلکر در
آبیللاری قطللرهای زیرسللطحی در بللازرویی دوم و دو عمللق  20و 40
سانتیمتری قطلرهچکلانهلا و دو منبلع آب (فاضلالب و آب تلازه از
مخزن) در برزیل انجام دادند و نتایج نشان داد کله رطوبلتخلاک بلا
توجه به عمقنصب قطرهچکانهلا تیییلر ملیکنلد و پتانسلیل بلرگ،
کلروفیل ،تبادل گاز و غلظت نیتروژن و منیزیم در برگهلا نیلز بلرای
تیمارهای آبلی بیشلتر بلود .تیمارهلای آبیلاری بلا فاضلالب و عملق
کارگباری  20سانتیمتر ،دارای بیشترین عملکرد ساقه و شکر بودنلد.
میزان تواید  233/7و  37/1میلیگرم در هکتار بهترتیب برای سلاقه و
کل شکر قابل استحصال بود؛ با ایلن وجلود تفلاوت معنلیداری بلین
تیمارهای آبی وجود نداشت ( .)10با در نظرگرفتن عوامل محدودکننده
آبیاری نیشکر در خوزستان ،امکان استفاده از روشهای نلوین آبیلاری
مرسوم در دیگر مناطق نظیر روشهای آبیاری بارانی و یا قطرهای ،بلا
مشکالت عدیده ای مواجه خواهد شلد .بلا توجله بله سلاختار آبیلاری
قطرهای زیرسطحی ،پیشبینی میشود که این روش بتواند بلا اعملال
برخلی شللرایط از جمللله طراحلی خللوب شللبکه از نظللر هیللدروایکی،
فیلتراسیون با کیفیت آب و اجرای مناسب شبکه موفق عمل نماید .ابا
هدف اصللی ایلن پلژوهش ،ارزیلابی مزرعلهای ا لر اعملا مختللف
کارگباری قطرهچکانهای تنظیم شونده فشار با در نظر گرفتن فاصلله
و دبی ابت قطرهچکانها ،در سلامانه آبیلاری قطلرهای زیرسلطحی و
مقایسه با آبیاری معمول در اراضی نیشکر خوزستان (آبیاری جویچهای
انتها بشته) بهعنوان شلاهد (کنتلرل) و ا لرات آن بلر بهلرهوری آب و
خصوصیات کمی و کیفی گیاه نیشکر بازرویی است.
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مواد و روشها
این پژوهش ،در مزرعلهای بلهمسلاحت حلدود  0/8هکتلار (0/4
هکتار آبیاری قطرهای زیرسطحی و  0/4هکتار آبیاری جویچهای انتها
بسته با استفاده از اواههای دریچلهدار هیلدروفلوم بلهعنلوان شلاهد)،
شامل  18جوی و پشته بهطول  237و فواصل  1/83متلر در ایسلتگاه
تحقیقلاتی مسسسله تحقیقللات و آملوزش نیشللکر خوزسلتان واقللع در
کیلومتر  30جاده اهواز  -آبادان انجام شد .موقعیت مزرعه آزمایشی در
 48درجه و  33دقیقه طلول شلرقی و  30درجله و  59دقیقله علر
شماای قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  7/63متر میباشلد .مراحلل
آمادهسازی زمین جهت کشت نیشلکر شلامل شلخم عمیلق ،دیسلک
سنگین بهمنظور خرد کردن کلوخهها و آماده کردن بسلتر ،ماالهزنلی،
شیارزنی (تهیه جوی و پشته) و عملیات کودپاشی (سوپرفسفات تریپل
 250کیلوگرم در هکتار) قبل از کشت انجام شد .در شرایط خاکهلای
رسوبی جنوب خوزستان ،فسفر مورد نیاز نیشکر از منبلع کلود فسلفاته
تأمین میشود که با توجه به بیوماس توایدی بلاالی نیشلکر ،سلاایانه
مقداری از عناصر غبایی جبب شده گیاه بهشکل پوشال و سرنی (شاخ
و برگ و خاشاک) و همچنین ریشههای گیاه ،به زمین بلر ملیگلردد.
پس از انتخاب رقم مورد نظر (رقم  CP69-1062بهدایل رقم تجلاری
منطقه) ،کشت قلمه بهصورت دو ردیفه و با فاصله ردیفهلای کشلت
 40سانتیمتر ،بهروش دستی مستقیماً روی پشلته انجلام و اوالههلای
آبده بهوسیله دستگاه اواهگبار در وسط دو ردیف کشت قلرار گرفتنلد.
ایللن اواللههللا ،در ابتللدای سللال اول کشللت (پلنللت) کارگللباری و در
تیمارهای مختلف با روش قطلرهای زیرسلطحی اعملا و در سلال دوم
(بازرویی اول) ،ادامه داشت .همچنین در روش آبیاری جویچهای انتهلا
بسته ،قلمهها بهصورت دو ردیفه و بلا فاصلله ردیلفهلای کشلت 40
سانتیمتر و بهروش دستی مسلتقیماً روی پشلته کشلت شلد .در ایلن
مقااه ،نتایج بازرویی اول مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتنلد.
شکل  ،1نمای کشت دو ردیفه و چگونگی پیشروی جبهه رطوبتی ،در
مرحله پیش اجرای طرح نشان داده شده است.
بعد از برداشت نیشکر کشت (پلنلت) ،جهلت تعیلین خصوصلیات
فیزیکی و شیمیایی خاک ،در اعما  30-60 ،0-30و  60-90سلانتی
متری ،نمونهبرداری خاک انجام و آناایز خاک ( ،pH ،ECکاتیونهلا و
آنیونها ،بافت و جرم مخصوص ظاهری) صورت گرفت .جهت اندازه-
گیری جرم مخصوص ظاهری خاک ،از نمونههای دسلت نخلورده بلا
اسللتوانههللای نمونلله بللرداری اسللتفاده و بافللت خللاک نیللز بللهروش
هیدرومتری تعیین شد .با افزایش عمق ،هدایت ااکتریکی خاک رونلد
کاهشی و اسیدیته خاک روند افزایشی داشته اسلت .جلرم مخصلوص
ظاهری خاک نیز از سطح به عمق ،روند افزایشلی داشلته کله نشلان
دهنده افزایش تراکم بیشتر خاک در اعما پایینتر است.
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– نمای کشت دو ردیفه و جبهه رطوبتی در خاک1 شکل
Figure 1- Show two-row cultivation and soil moisture front

 سانتیمتری0-90  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در ابتدای کشت (پلنت) در عمق متوسط-1 جدول
Table 2- Physical and chemical soil characteristics of experimental at the beginning of cultivation (Plant) at 0-90 cm

عمق
Depth
)cm(

هدایت

جرم مخصوص

بافت

غلظت کاتیونها

الکتریکی

pH

ظاهری

خاک

7.19
7.28
7.29

ρb
(gr/cm3)
1.5
1.57
1.61

Soil
texture
Si.C.L
Si.C.L
Si.C.L

Cations concentration
(meq/l)
Na+
Ca2+
Mg2+
K+
51.3
11.09
11.52
0.18
35.6
7.82
8.04
0.12
32.4
9.89
10.82
0.01

EC
(dS/m)
6.97
4.75
4.73

0-30
30-60
60-90

نسبت جذبی
سدیم
)SAR(
15.30
12.64
10.07

 سانتیمتری0-90  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی پس از برداشت مزرعه (بازرویی اول) در عمق متوسط-2 جدول
Table 2- Physical and chemical soil characteristics of experimental field after harvesting the farm (stare Ratoon) at 0-90 cm

هدایت

عمق

جرم مخصوص

الکتریکی

Depth
)cm(

EC
(dS/m)
9.34
6.59
6.48

0-30
30-60
60-90

pH

ظاهری

7.29
7.43
7.45

ρb
(gr/cm3)
1.5
1.57
1.61

غلظت کاتیونها
بافت خاک

نسبت جذبی

Cations concentration
(meq/l)
Na+
Ca2+
Mg2+
K+
75
14.4
15.1
0.24
53.5
11.5
11.7
0.13
49.3
12.4
13.8
0.13

Soil texture
Si.C.L
Si.C.L
Si.C.L

سدیم
SAR
19.5
15.7
13.6

دوره بازرویی-)1397  لغایت دیماه1396  نتایج آنالیز آب آبیاری رودخانه کارون در دوره یک ساله داشت نیشکر (دیماه-3 جدول
Table 3- Karoon river irrigation water quality for sugarcane (September 2017 to December 2018)

هدایت الکتریکی
EC
(dS/m)

اسیدیته

کل جامدات محلول

سختی کل

میانگین غلظت کاتیونها

نسبت

pH

TDS (mg/l)

TH (mg/l)

Ave. Cations )meq/l(

جذبی

Ave.

Range

Ave.

Range

Ave.

Range

Ave.

Range

Na+

Ca2+

Mg2+

3.2

2.4-4.1

7.7

7.2-8

2154

1700-2600

409

340-470

39.8

9.6

10.1

سدیم
SAR
9.4
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جدول  -4میانگین  20ساله ( )1397-1377پارامترهای اقلیمی ()2
)Table 4- Average of meteorology parameters (1998-2018

میانگین

میانگین تبخیر

میانگین
سرعت باد

تبخیر روزانه

ساالنه

Ave. wind
speed
)(m.s-1
2.9

Max daily
evaporation
)(mm
***28.2

Ave. yearly
evaporation
)(mm

3395

میانگین بارندگی

حداقل دما

ساالنه

Min
absolute
temperature
)(°C

Ave. yearly
precipitation
)(mm
**-3.5
155
*This is happened in June 1999
** This is happened in February 2011
*** This is happened in June 2018

نسبت جببی سدیم خاک از سطح به عمق ،روند کاهشی داشته و
تابع تیییرات میزان سدیم است ،بلهطلوری کله خلاک در الیلههلای
سطحی ( 0-30سانتیمتری) شورسدیمی و در الیله هلای عمیلقتلر
( 30-90سانتیمتری) ،شور است .برای تعیین درصد رطوبت خلاک در
نقاط ظرفیلت زراعلی ( 1)FCو پژمردگلی دائلم ( 2)PWPاز دسلتگاه
صفحات فشاری استفاده شد (بهترتیب  25/1و  12/9درصد جرمی بله
دست آمد) .نتایج برخلی خصوصلیات فیزیکلی و شلیمیایی خلاک در
ابتدای کشت (پلنت) ،در جدول  ،1پس از برداشت و شروع بازرویی ،در
جدول  ،2نتایج میانگین آناایز یک سااه آب آبیاری در دوره داشلت ،در
جدول  3و میانگین  20سلااه آملار هواشناسلی منطقله ،در جلدول ،4
نشان داده شده است.
آزمایشها بهصورت طلرح بللوک کاملل تصلادفی پیلاده شلدند.
تیمارهای آزمایش ،شامل سه عمق قرارگیری قطرهچکانها و سیسلتم
آبیللاری جویچللهای انتهللا بسللته بللا اسللتفاده از اواللههللای دریچللهدار
هیدروفلوم بهعنوان شاهد (کنترل) ،بود .قطرهچکانهلا از نلوع تنظلیم
شونده فشار و بهصورت آنتیسیفون )PC, AS( 3و پم انتخابی از نوع
پم های سهطبقه فشار قوی شرکت پمپیران ( )WKL65/3بلا دبلی
اسمی  31ایتر در ساعت بود .فشار در ایسلتگاه پمپلاژ  43متلر و اواله
های قطرهچکاندار از شرکت سان استریم 4ترکیه و با دبلی  2/2ایتلر
ساعت بودند .فاصله قطرهچکانهای روی اواهها  75سانتیمتر و عمق
کارگباری اواههای قطره چکاندار  20 ،15و  30سانتیمتلر از سلطح
خاک بودند .منبع تأمین آب ،از کانال اصللی کشلت و صلنعت حکلیم
فارابی بوده که توسط ایستگاه پمپاژ به محل مزرعه منتقل و طراحی و
اجرای ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون با توجه به آنلاایز اوایله آب آبیلاری
انجام شد .یک حوضچه رسوب گیلر نیلز در کنلار ایسلتگاه احلداث و
تزریق اسید ،کلر و کود نیز از حوضچه انجلام شلد .زملان آبیلاری بلا
استفاده از اطالعات الیسیمتر حجمی احداث شده در منطقه و استفاده
از اطالعات تشتک تبخیر ،تعیین شد و جهت کنترل ،از تعدادی حسگر
رطوبتی نیز استفاده گردید .دور آبیاری در آبیاری قطرهای زیرسلطحی،
1- Field Capacity
2- Permanent Wilting Point
3- Pressure controlled dripper, anti-syphon
4- Sunstream

حداکثر دما
Max absolute
temperature
)(°C
*51.5

میانگین
رطوبت
Ave.
humidity
)(%
44.5

میانگین دما
Ave.
temperature
)(°C
24.8

در پیک آبیاری بهصورت روزانه و در سایر روزها براساس عمق خااص
آب ذخیره شده در منطقه ریشه و تبخیر و تعر گیاه محاسبه شد کله
در مجموع دور آبیاری بین محدوده  1-3روز متییر بود .همچنلین دور
آبیاری در سیستم آبیاری معمول مزارع (شاهد) ،باتوجه به عرف منطقه
و بر اساس اطالعات کراپالگ هفتگی (رطوبت غالف برگ و سلطح
آبزیرزمینی) و با تکیه بر تبخیر روزانه ،انجام میشود و بر این اساس،
دور آبیاری در پیک آبیاری شش روزه و در طول دوره داشت بلا توجله
به دما و تبخیر ،بین  6-15روز متییر بود .نمونهبرداری و انلدازهگیلری
رطوبت ،اسیدیته و هدایت ااکتریکی خاک اطلراف قطلرهچکلانهلا و
انجام عملیات کراپالگ (ارتفاع ساقه ،سطح ایسلتابی ،ازت ،شلاخص
سطح برگ و رطوبت غالف برگ بهصورت هفتگلی) ،در دوره داشلت
نیز انجام شد .بسته به میزان دفعلات آبیلاری و اسلیدیته آب آبیلاری،
جهت جلوگیری از انسداد قطرهچکانها ،مقداری اسید بله آب آبیلاری
تزریق و پس از مدت زمان مشخص از شبکه تخلیه شد .با توجله بله
وجود جلبک در آب آبیاری ،گاز کلر در اسیدشویی نیز مانند تزریق کود
(کود آبیاری) ،قبلل از شلروع عملیلات آبیلاری و در رطوبلت ظرفیلت
زراعی انجام شد .در شکل  ،2شماتیک ایستگاه پمپاژ و فیلتراسلیون و
نمایی از سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی اجرا شده ،نشان داده شده
است.
پس از قطع آبیاری و تنش آبی اعمال شده ،روند رسیدگی نی آغاز
می شود ،زیرا با توجه به اینکه تنش آبی باعث رسلیدگی ،قندسلازی و
باالرفتن کیفیت نیشکر میشود ،معموالً حدود یک ماه قبل از برداشت
نیشکر ،آبیاری قطع میشود تا روند رسیدگی و قندسازی صورت گیرد
که این موضوع برای هر دو سیستم آبیار ،رعایت گردید.
برای این منظور ،از هر تکرار بهصلورت هفتگلی نمونلههلای 20
ساقه بهشکل تصادفی انتخاب و کیفیت شربت نی اندازهگیری شلد تلا
پس از تکمیل روند رسیدگی نیشکر ،برداشت صورت گیرد .سه تکلرار
 10متری از تیمار آزمایشی و همچنین طرح کنترل (شلاهد) ،انتخلاب
نموده و تعداد ساقه شمارش و با انلدازهگیلری وزن  20سلاقه ،تلراکم
ساقه ،عملکرد کل و عملکرد خااص نیشکر ،به تن در هکتلار و تعلداد
ساقه در هکتار تعمیم داده شد.
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شکل  -2شماتیک ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون در سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی
Figure 2- Schematic of pumping and filtration station in subsurface drip irrigation

پس از تعیین عملکرد ،با توجه به حجم آب مصرفی در طول دوره
رشد نیشکر (آبیاری و بارندگی) ،بهرهوری آب (نسبت عملکرد به حجم
آب مصرفی) ،محاسبه شد .همچنین در هر تیمار و در سه تکرار طوای،
تعداد  60ساقه به طور تصادفی انتخاب و پلس از انلدازهگیلری وزن و
ارتفاع ساقهها ،فاکتورهلای کیفلی نیلز در آزمایشلگاه انلدازهگیلری و
محاسبه شدند .برای تعیین خصوصیات کیفی نیشکر ،پلس از عصلاره
گیری از نی ،میزان درصد سلاکارز شلربت 1و ذرات جاملد محللول در
عصاره نی ،2اندازهگیری شدند .به درصد قند موجود در عصاره نیشلکر،
پل میگویند و با دستگاه ساکاریمتر 3انلدازهگیلری ملیشلود و علدد
قرائت شده از این دستگاه پل ریدینگ نلام دارد کله بلا یلک ضلریب
اصالحی از جداول مربوطه ،میزان پل واقعلی محاسلبه ملیشلود .بله
درصد مواد جامد محلول در عصاره نیشلکر ،بلریکس ملیگوینلد و بلا
دستگاه رفراکتومتر 4قابل اندازهگیری است و با تقسیم پل بر بلریکس،
درجه خلوص شربت 5محاسبه میشود .نسبت کیفیت 6نیز از رابطه ()2
محاسبه میشود .درصد شکر زرد ،7شکر سفید تصفیه شده 8و عملکرد
شکر سفید 9نیز از روابط ( )3تا ( ،)5محاسبه میشوند (.(7
% POL = Pool Factor × SR
()1
()2

P.F
Pol

= Q. R

1- Pol
2- Brix
3- Saccharimeter
4- Refractometer
)5- Purity (PTY
)6- Quality Ratio (Q.R
)7- Yield (Y
)8- Recorvery Sugar (R.S
)9- Sugar Yield (S.Y

()3

100
Q.R

= Yield

()4

𝑅. 𝑆 = 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 × 0.83

()5

S. Y = Y × R. S

که در این روابط:
 :POLدرصد سلاکاروز شلربت نیشلکر و  : Pool Factorدرصلد
ساکارز شربت قرائت شده است و از جداول مربوطه استخراج میشود.
𝑅𝑆  :ضریب اصالحی پل :Q. R ،.نسبت کیفیت شربت نیشلکر:P.F ،
ضریبتصحیح درصدخلوص :Yield ،.عملکلرد شلکر زرد (،.)ton/ha
𝑆  :𝑅.درصد شکر سفید تصفیه شده :S. Y ،.عملکرد نهایی شکر سفید
تصفیه شده ( )ton/haو  :Yعملکرد نهایی نیشکر ( ،)ton/haاست.
یکی از شاخصهای مدیریت آب در مزرعه ،شاخص بهرهوری آب
است که جهت محاسبه آن ،رابطه ( ،)6استفاده میشود.
𝑑𝑙𝑒𝑖𝑌
𝑅𝑅𝐼𝑉

= 𝑃𝑊

()6
که در این رابطه:
3
 :WPبهلللرهوری آب )  :Yield ،(Kg/mعملکلللرد بیوالللوژیکی
) (Kg/haو  :VIRRحجم آب آبیاری و بارندگی ) ،(m3/haاست.
بهطور کلی طبق تعریلف ،بهلرهوری آب عبلارت اسلت از مقلدار
محصول تواید شده به ازای واحد حجلم آب مصلرفی کله بلر حسلب
کیلوگرم بر متر مکعب بیان میشود .در واقع بهلرهوری آب مشلخص
میکند که به ازای کاربرد مقدار مشخصی از آب ،چه مقدار ماده تواید
میشود .در نهایت ،جهت برازش دادهها ،از نرمافزار  EXCELو جهت
آناایز آماری ،از نرمافزار آماری  SASاسلتفاده شلد .همچنلین جهلت
بررسی توزیع شوری در آبیاری قطرهای زیرسطحی ،از میانگین نمونله
های خاک در طول دوره نمونهبرداری استفاده شد و شکلها با استفاده
از نرمافزار  Surfer 8بهصورت دو بعدی ترسیم شد که در ترسیم آنها،
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اصلی تأمین آب مورد نیاز گیاه ،ناشی از آبیاری است و حجم بارنلدگی
نسبت به حجم آب آبیلاری نلاچیز اسلت .در مجملوع حجلم کلل آب
مصرفی ناشی از آبیلاری در آبیلاری قطلرهای زیرسلطحی ،حلدود 80
درصد آبیاری مرسوم است.
در جداول  6و  ،7نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مختلف کملی
و کیفی نیشکر در آبیاری قطلره ای زیرسلطحی و آبیلاری چویچلهای
انتها بسته (شاهد) ،نشان داده شده است.

نتایج و بحث
حجم آب آبیاری و حجم آب ناشی از بارندگی و در نهایلت حجلم
کل آب مصرف شده در طلول دوره داشلت نیشلکر ،در تیملار آبیلاری
قطرهای زیرسطحی و همچنین در آبیلاری مرسلوم منطقله بلهعنلوان
شاهد (کنترل) ،در جدول  ،5ارائه شده است .مالحظه میشود که منبع

جدول  -5حجم آب آبیاری ،بارندگی و حجم کل آب مصرفی در آبیاری قطره ای زیرسطحی و آبیاری مرسوم(کنترل)
)Table 5- Irrigation water volume, rainfall and total water volume in subsurface drip irrigation and furrow irrigation(control

حجم آب مصرفی (متر مکعب در هکتار)

تیمارهای آبیاری

(Volume of consume water )m3/ha

Irrigation treatments

کل حجم آب

ناشی از بارندگی

ناشی از آبیاری

عمق

فاصله

Total water consume

Caused by rain

Caused by irrigation

(Depth )cm

(Space )cm

20941

1470

19471

25803

1470

24333

D30
L75
D20
D15
-Furrow irrigationآبیاری جویچهای

)( -Conventionalشاهد))

جدول  -6نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کمی نیشکر
Table 6- The results of analysis of variance of quantitative characteristics of sugarcane.
(WP )kg/m3
تعداد ساقه در

برای نیشکر

برای شکر

عملکرد نی

درجه

Cane yield
()ton/ha

آزادی
df

Parameter

*590721090

10.7ns

3

بلوک

**211

2
2

ارتفاع ساقه

Sugarcane
)length (cm

هکتار
Number
)of tiller (in ha

For sugar

For
sugarcane

*0.11

*0.57

72.2ns

*0.11

*0.63

*315.9

*670617836

0.002

0.93

57.5

92523673

14.08

4.8

9.2

8.6

10.7

6.2

پارامتر

Block

تیمار
Treat

خطا
Error

ضریب تیییرات
Coefficient of variation

جدول  -7نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی نیشکر
Table 7- The results of analysis of variance of qualitative characteristics of sugarcane.

عملکرد شکر

درصد شکر

درصد خلوص

(Sugar yield )ton/ha

)RS (%

)Purity (%

درصد
بریکس

درصد پل

درجه

پارامتر

آزادی

Parameter

0.02ns

0.07ns

0.16 ns

0.11 ns

0.14ns

3

بلوک

**3.4

0.08ns

0.09 ns

0.18 ns

0.17 ns

2

0.15

0.084

0.34

0.1

0.15

2

7.3

5.1

6.7

7.5

8.4

)Brix (%

)Pol (%

df

Block

تیمار
Treat

خطا
Error

ضریب تیییرات
Coefficient of variation
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نتایج تجزیه واریانس صفات کمی (جدول  ،)6نشان داد که عملق
کارگباری قطرهچکانها ،از احاظ عملکرد در سلطح یلک درصلد و از
احاظ صفات ارتفاع ساقه ،تعداد سلاقه در هکتلار و بهلرهوری آب بله
ازای نیشکر و شکر توایدی ،در سطح پنچ درصد اختالف معنیدار بود.
با توجه به نتایج صفات کیفی ،ا ر تیمار عمق کارگباری قطرهچکانها،
در کلیله صلفات ،غیرمعنلی دار بلود (جلدول  .)7همچنلین در صلفت
عملکرد شکر که از حاصل ضرب صفتهای کمی عملکلرد نیشلکر و

30

20

b

b

15

Control

135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

عملکرد نیشکر
)Yield (ton/ha

a

a

کیفی درصد شکر سفید تصفیه بهدست میآید ،در سطح احتمال یلک
درصد تفاوت معیداری وجود داشت.
در شکلهای ( ،)3-8خصوصات کمی و کیفی و بهرهوری آب بلا
توجه به عملکرد نیشکر و شلکر توایلدی ،بلر اسلاس آزملون دانکلن
(میانگینهای دارای حروف مشترک از احلاظ آملاری اخلتالف معنلی
داری با هم ندارند) ،نشان داده شده است.

فاصله
)Space (cm
شکل  -3مقایسه میانگین اثر عمق کارگذاری قطرهچکان روی عملکرد نیشکر و مقایسه با روش معمول (شاهد)
Figure 3- Comparison of the mean effect of emitter installation depths on sugarcane yield and comparison with conventional
)method (control

30

20

b

فاصله
)Space (cm

15

تعداد ساقه در هکتار
)Number of tiller (in ha

a

a

a

210000
180000
150000
120000
90000
60000
30000
0

Control

شکل  -4مقایسه میانگین اثر عمق کارگذاری قطرهچکان روی تعداد ساقه نیشکر در هکتار و مقایسه با روش معمول (شاهد)
Figure 4- Comparison of the mean effect of emitter installation depths on number of tiller (in hectare) and comparison with
)conventional method (control
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240
210
180
150
120
90
60
30
0

ارتفاع ساقه نیشکر
Sugarcane length (cm)
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a

b

b

Control

15

a

20
30
فاصله
Space (cm)
) مقایسه میانگین اثر عمق کارگذاری قطرهچکان روی ارتفاع ساقه نیشکر و مقایسه با روش معمول (شاهد-5 شکل
Figure 5- Comparison of the mean effect of emitter installation depths on sugarcane length and comparison with
conventional method (control)

7

عملکرد شکر
Sugar yield (kg/m3)

a

6
5

a

b
b

4
3
2
1
0

Control

15

20
30
فاصله
Space (cm)
) مقایسه میانگین اثر عمق کارگذاری قطرهچکان روی عملکرد شکر و مقایسه با روش معمول (شاهد-6 شکل

بهره وری آب به ازای نیشکر تولیدی
WPs)kg/m3(

Figure 6- Comparison of the mean effect of emitter installation depths on sugar yield and comparison with conventional
method (control)

7

a

6
5

b

a

b

4
3
2

1
0
Control

15

عمق

20

30

Depth (cm)

) مقایسه میانگین اثر عمق کارگذاری قطرهچکان روی بهرهوری آب به ازای نیشکر تولیدی و مقایسه با روش معمول (شاهد-7 شکل
Figure 7- Comparison of the mean effect of emitter installation depths on Water Productivity and comparison with
conventional method (control)
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b
b

15

بهره وری آب به ازای شکر تولیدی-
(WPc)kg/m3

a

a

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Control

20
30
عمق
)Depth (cm
شکل  -8مقایسه میانگین اثر عمق کارگذاری قطرهچکان روی بهرهوری آب به ازای شکر تولیدی و مقایسه با روش معمول (شاهد)
Figure 8- Comparison of the mean effect of emitter installation depths on Water Productivity and comparison with
)conventional method (control

نتایج مقایسه میانگین مربوط به صفات کمی نیشکر (شکلهای 3
تللا  ،)6نشللان داد کلله بللاالترین عملکللرد نیشللکر ،مربللوط بلله عمللق
کارگباری  20سانتیمتری قطرهچکانها و معادل  127تلن در هکتلار
بوده که تفاوت معنیداری با عمق  30سلانتیمتلری نداشلت والی بلا
عمق  15سانتیمتری و شاهد (کنترل) ،تفاوت معنلیداری نشلان داد.
بیشترین عملکرد تعداد ساقه در هکتار ،در عمق کارگباری  20سلانتی
متری قطرهچکانها بهمیزان  174925ساقه در هکتار بلوده و تفلاوت
معنیداری با اعما  15و  30سانتیمتری نداشته و در یک گروه قلرار
می گیرند ،وای با شاهد ،تفاوت معنیدار بود .بیشترین ارتفاع ساقه نیز
در عمق کارگباری  20سانتیمتلری قطلرهچکلانهلا بلهمیلزان 217
سانتیمتر بوده و تفاوت معنیداری با عمق  30سلانتیمتلری نداشلته،
وای با عمق  15سانتی متری و شاهد ،اختالف معنیدار بود .همچنلین
بیشترین عملکرد شکر توایدی در عمق کارگلباری  20سلانتیمتلری
قطرهچکانها بهمیزان  15/3تن در هکتار بوده و تفاوت معنیداری بلا
عمق  30سانتیمتری نداشته ،وای با عمق  15سانتی متری و شلاهد،
تفاوت معنیدار بود .نهایتاً باتوجه به نتایج فو  ،عمق  20سانتیمتری
کارگباری اواه آبده ،جهت سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی با فاصله
 75سانتیمتری قطرهچکانها (دبی خروجی قطرهچکانها  2/2ایتر بر
ساعت) ،میتواند بهعنوان گزینه مناسب پیشنهاد شود که این نتایج ،با
یافتللههللای ائونللاردو و همکللاران ( ،)2016دااللری و کللروز (،)2008
کاندراوس و همکاران ( )2017و رجیناسلیا و همکلاران ( ،)2015هلم-
خوانی دارد.
در عمق کارگباری  20سانتیمتری قطرهچکانها ،باالترین بهلره
وری آب بلله ازای نیشللکر و شللکر توایللدی بللهترتیللب میللزان  6/1و
0/73کیلوگرم بر متر مکعب بهدست آمد کله بلا عملق کارگلباری 30
سانتیمتر تفاوت معنیداری داشته وای با عمق کارگلباری  15سلانتی
متر و شاهد اختالف معنیدار نبلود .کلمتلرین بهلرهوری آب بله ازای
نیشکر و شکر توایدی ،نیز در تیمار شاهد بهترتیب میزان  4/2و 0/51

کیلوگرم بر متر مکعب تعیین شد که بلا عملق کارگلباری  15سلانتی
متری ،تفاوت معنیدار نبوده و در یک گروه قرار گرفتند ،وای با اعما
کارگباری  20و  30سانتیمتری اختالف معنیداری داشلتند .همان -
طوری که مالحظه میشود بهره وری آب در تیمار شلاخص انتخلابی
(عمق کارگباری  20سلانتیمتلر) ،بله ازای نیشلکر و شلکر توایلدی،
افزایش بیش از  30درصلدی بهلرهوری آب بله ازای نیشلکر و شلکر
توایدی را نسبت به آبیاری معمول مزارع (شاهد) ،بهدنبال داشته اسلت
(شکلهای  7و  .)8نتایج فو  ،با نتایج حاصل از سرندران و همکاران
( )2016و جوادی و همکاران ( ،)1390تأیید میشود ،زیرا سلرندران و
همکاران ( ،)2016بهرهوری آب آبیلاری را در روش آبیلاری قطلرهای
برتر از روش آبیاری سطحی دانستند .بله عقیلده آنهلا ،در روشهلای
آبیاری قطرهای ،شسته شدن مواد غبایی بله قسلمتهلای پلایینتلر
پروفیل خاک کمتر رخ میدهد و در عین حال کله صلرفهجلویی قابلل
توجهی در مصرف آب حاصل میشود ،بهرهوری آب نیز افزایش ملی-
یابد .همچنلین جلوادی و همکلاران ( ،)1390بهلرهوری آب بله ازای
نیشکر توایدی برای بهترین مزارع انتخابی در سیستم آبیاری جویچله
ای انتها بسته (روش مرسوم) ،در کشلت و صلنعت حکلیم فلارابی بلا
رقم  CP57–614را بین  1/92-3/54کیلوگرم بر متر مکعب بهدست
آوردند که بهرهوری آب بهدست آمده در این آزمایش با اعمال سیستم
آبیاری قطرهای زیرسطحی شاخص انتخابی ،بهطور متوسط حلدود 52
درصد بیشتر از میانگین مقدار فو است و دایل آن بله نلوع سیسلتم
آبیاری و مدیریت آن بر میگلردد کله ایلن موضلوع نشلان ملیدهلد
استفاده از سیستمهای نوین آبیاری ،میتواند باعث افزایش قابل توجه
بهرهوری آب شود.
جهت بررسی میانگین توزیع شوری در اطراف قطرهچکلانهلا ،بلا
استفاده از نمونهبرداریهای خاک اطراف قطرهچکانها و اندازهگیلری
هدایت ااکتریکی در طول دوره داشت ،شکلهای  9تا  ،11با اسلتفاده
از نرمافزار سورفر ،رسم شدهاند.
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 سانتیمتر75  و فواصل قطرهچکانها15  میانگین توزیع شوری در اطراف قطرهچکانها در عمق کارگذاری-9 شکل

Figure 9- The average salinity distribution around the droplets at installation depth of 15 cm and space 75 cm.
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 سانتیمتر75  و فواصل قطرهچکانها20  میانگین توزیع شوری در اطراف قطرهچکانها در عمق کارگذاری-10 شکل
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Figure
10- The average salinity distribution around the droplets at installation depth of 20 cm and space 75 cm
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Figure 11- The average salinity distribution around the droplets at installation depth of 30 cm and space 75 cm
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در عمق کارگباری  15سانتیمتلری قطلرهچکلانهلا (شلکل ،)9
کمترین مقادیر شوری هملواره بلهصلورت یلک محلدوده در اطلراف
قطرهچکان دیده شد و با فاصله گرفتن از قطرهچکان ،شوری افلزایش
یافته ،بهطوری که با افزایش فاصله ،ناحیله شلوری بیشلتر در فاصلله
 20-40سانتیمتری از قطرهچکانها ،از سطح تا عمق پراکنده شلده و
در فاصله بیشتر از  40سانتیمتری ،شوری بیشتر به طرف سطح خاک
متمایل گردیده است .در عمق کارگباری  20سانتیمتری قطرهچکلان
ها (شکل  ،)10نیز کمترین مقلادیر شلوری هملواره بلهصلورت یلک
محلدوده در اطلراف قطلرهچکلان دیلده شلد و بلا فاصلله گلرفتن از
قطرهچکان ،شوری افزایش یافته ،بهطوری که با افزایش فاصله ،ناحیه
شوری بیشتر در فاصله  20-60سانتیمتری از قطرهچکانها ،از سلطح
به عمق گسترش یافته است .همچنین در عمق کارگباری  30سلانتی
متری قطرهچکانهلا (شلکل  ،)11کمتلرین مقلادیر شلوری هملواره
بهصورت یک محدوده در اطراف قطرهچکلان دیلده شلد و بلا فاصلله
گرفتن از قطرهچکان ،شوری افزایش یافته ،بهطوری کله بلا افلزایش
فاصللله ،ناحیلله شللوری بیشللتر در فاصللله  20-40سللانتیمتللری از
قطرهچکانها ،متمایل به عمق پایینتر از  40سلانتیمتلری گسلترش
یافته و در فاصله بیشتر از  40سانتیمتری قطرهچکانها ،شوری بیشتر
به اعما پایینتر انتقال یافته است .با توجه به شکلهای فو  ،هرچه
از اواه آبده فاصله گرفته می شود ،مقادیر شوری افزایش یافتله اسلت،
زیرا با افزایش فاصله از اواه آبده ،مقدار آب کمتری وارد خاک شلده و
به همان نسبت جابجایی نمکها کمتر رخ داده است .از طرفی بهعلت
تبخیر از سطح خاک ،عمدتاً شوری در عمق کارگباری کمتر ،در سطح
خاک بیشتر از اعما پایینتر می باشد و در عمق کارگباری بیشلتر ،از
سطح به عمق افزایش داشته است.

نتیجهگیری

که در بخشهای اجرایی ،پژوهشی و دانشگاهی باالخص برای نیشکر
تقریباً ناشناخته بوده و برای اواین بار در کشت نیشکر در ایلران اجلرا
شده است .با توجه به خشکساایهای اخیر و مسئله بحلران و کمبلود
آب و اهمیت مسائل زیستمحیطی ،جهت بررسی بیشلتر و کلاربردی
کردن آن بسیار با ارزش خواهد بود .بهطور کلی در ایلن پلژوهش ،بلا
کاربرد دبی  2/2ایتلر در سلاعت و فاصلله  75سلانتیمتلری و عملق
کارگباری  20سانتیمتری قطرهچکانها ،باالترین عملکردهای کملی
و کیفی و باالترین بهرهوری آب به ازای نیشکر و شکر توایدی حادث
شد .همچنین صرفنظر از اعمال هرگونه تیمار عملقگلباری ،سلامانه
آبیاری قطرهای زیرسطحی نسبت به سامانه آبیلاری مرسلوم ،کلاهش
حدود  20درصدی آب مصرفی و  26درصدی بهلرهوری آب بله ازای
نیشکر و شکر توایدی را بهدنبال داشت .باتوجه به نتایج حاصل و با در
نظر گرفتن یکنواختی توزیع رطوبت ،شوری سطح خاک ،علدم ایجلاد
رواناب ،حفاظت از اواه آبده ،حلبف تبخیلر سلطحی و توسلعه ریشله
نیشکر ،عمق  20سانتیمتری کارگباری اواه آبده با فاصله  75سلانتی
متری قطرهچکانها روی اوالهفرعلی بلا دبلی  2/2ایتلر بلر سلاعت،
پیشنهاد میشوند .همچنین با وجودی کله پلراکنش پیلاز رطلوبتی تلا
فاصله  80سانتیمتری تأمین شده است ،وای فاصله کمتر قطرهچکلان
ها مانند  60سانتیمتری با دبی فو نیز نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سپاسگزاری
از مدیر عامل و معاونت محترم مسسسه تحقیقات و آموزش نیشکر
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Introduction: Sugarcane fields of the southwest of Iran have heavy soil texture, high temperatures, hot and
dry wind flow at spring and summer seasons. The electrical conductivity of irrigation water was considered
about 1.1 dS.m-1, in basic designs of this irrigation method. In addition to sugarcane production, sugar is a
fundamental good in the economic section of Iran. It has multiple use in food, medical and chemical industry,
production of by-products such as feedstuffs, yeast and alcohol, wood and paper. Sugarcane requires lots of
water during the growing period and sensitive to water stress and is not compatible with long duration of
flooding. If groundwater rises and covers the root zone, crop yield decreases due to root rot. Significant benefits
are identified in terms of increased yield, improved crop quality, reduction in applied water, and reduced
agronomic costs for weed control, fertilization, and tillage. Improved water management is crucial for a
sustainable future, and SDI will be one tool that is available to improve water productivity. The main advantages
of SDI are related to water savings because water is applied directly to the crop’s root zone, which prevents
losses due to direct evaporation from the soil and deep drainage, and, if properly managed, SDI allows for the
maintenance of appropriate levels of soil moisture. Due to the water crisis in Iran, this study aimed to reduce the
volume of consumed water and water productivity for sugarcane and sugar yield by managing water
consumption using drip irrigation for the first time in the cultivation of sugarcane.
Material and Methods: According to recent droughts and severe water crises in Iran, subsurface drip
irrigation was implemented in sugarcane for the first time. It seems that water consumed in subsurface drip
irrigation is less than other methods. Therefore, its effect was investigated by 15, 20, and 30 cm depths and 75
cm space of subsurface emitters and comparison with control, on water productivity and sugarcane yield. An
experiment based on randomized complete block design was carried out at the Sugarcane Research and Training
Institute of Khuzestan in the South-West of Iran. After harvesting the plant field (start Ratoon), soil samples
were collected at 0-30, 30-60, and 60-90 cm depths. In order to measure the bulk density of soil, samples were
collected from the undistributed samples with sampler cylinders, and the texture was determined by the
hydrometer method. To assess soil moisture percentage, pressure plate was used for determining content in field
capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) (the results were 25.1% and 12.9%, respectively). Emitters
were pressure controlled emitter type, anti-siphon and the pressure at the pump station was 4.3 bar, and emitters
with a flow 2.2 liter-1 and the depth of emitters pipes were 15, 20, and 30 cm from the surface soil. Depending on
irrigation frequencies and irrigation water acidity, acid was injected into the irrigation water to prevent clogging
of the emitters. After a specified time, it was discharged from the network.
Regarding the presence of algae in irrigation water, chlorine gas was used in acid filtration before irrigation
in field capacity. Finally, the average quantity and quality functions and Water Productivity in subsurface drip
irrigation were compared with compression irrigation. For data fitting and curves, EXCEL software was used,
and SAS statistical software was used for statistical analysis. Also, to investigate the salinity distribution in drip
irrigation, the mean soil samples were used during the sampling period. The figures were drawn using 8 Surfer
software in two dimensions. In drawing the shapes, Craig’s introspection was used.
Results and Discussion: High evaporation, air temperature, and relatively low quality of irrigation water are
the most important limiting factors for sugarcane irrigation in Khuzestan. It seems that according to the research
records, the irrigation of subsurface drops with proper management is successful. Therefore, for this purpose, the
effect of planting depth of 15, 20, and 30 and a distance of 75 cm drops and to compare with the regular
irrigation of sugarcane lands as control (control), on water productivity and sugarcane yield complete random
blocks was applied.
1- Ph.D. Student of Irrigation and Drainage of Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Director of Agronomy Division Research Department, Khuzestan Sugar cane Research and Training Institute
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The results of the analysis of variance of quantitative traits showed significant effects of the planting depth of
droplets, in terms of yield at the level of one percent and in terms of stem height traits, number of stems per
hectare, and water efficiency per sugarcane and produced sugar, at the level of five percent. According to the
results of qualitative traits, the effect of treatment of droplet implant depth in all traits was non-significant. At a
depth of 20 cm, the highest efficiency of water production for sugarcane and sugar production were 1.6 and 0.73
kg / m3, respectively. The lowest water productivity for sugarcane and sugar produced in the control treatment
was 4.2 and 0.51 kg / m3, respectively. As a result, water productivity in the treatment of selected index
(planting depth of 20 cm) per sugarcane and produced sugar has resulted in an increase of more than 30% in
water productivity compared to the usual irrigation of fields (control). The results of salinity distribution around
the droplets also showed that under the conditions of irrigation of subsurface droplets with salt water, the lowest
salinity values were always seen as a range around the droplets. With increasing distance from the droplets, the
salinity increased. More salts The drops are concentrated in the streams on both sides of the drops, The highest
salinity occurred at the bottom of the furrow, and the lowest salinity was found on the ridge, where the drip pipe
was planted and on either side of which there were two rows of reeds.
Conclusion: Subsurface drip irrigation is one of the most optimal irrigation methods that are almost
unknown to sugarcane in the executive, research, and academic sectors, and has been implemented for the first
time in sugarcane cultivation in Iran. Given the recent droughts and the crisis and water scarcity, and the
importance of environmental issues, it will be invaluable to investigate further and apply them. In general, in this
study, using a flow rate of 2.2 lit/hr and a space of 75 cm and an installation depth of 20 cm droplets, the highest
quantitative and qualitative functions and the highest water productivity per sugar cane. And the sugar produced.
Also, regardless of any deepening treatment, the drip irrigation system, compared to the conventional irrigation
system, reduced water consumption by about 20% and water yield by 26% per sugarcane and sugar
produced. According to the results and considering the uniformity of moisture distribution, soil surface salinity,
lack of runoff, protection of the discharge pipe, removal of surface evaporation and sugarcane root development,
depth of 20 cm, application of the discharge pipe with a distance of 75 cm drops on the hose with a flow rate of
2.2 lit/hr are recommended. Also, although the distribution of moisture onions is provided up to a distance of 80
cm, a shorter distance between the droplets, such as 60 cm with the above flow, needs further investigation.
Keywords: Subsurface drip irrigation, Emitters, Salinity dynamics, Sugarcane yield, Water Productivity
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تحلیل عدم قطعیت و دقت روشهای برآورد ضریب پخشیدگی طولی در رودخانهها
جواد ظهیری -*1عادل مرادی
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چکیده
ضریب پخشیدگی طولی یکی از مهمترین پارامترهای مدلسازی کیفی در رودخانهها به حساب میآید .روشهای متعددی جهت برآورد این پاارامتر
ارائه شده است که جهت تعیین کارایی آنها عمدتاً از معیارهای آماری دقت و خطا استفاده شده است که بهتنهایی نمیتواناد باه عناوان معیاار مهایساه
روش های مختلف مورد استناد قرار گیرد .بر همین اساس در این تحهیق به منظور ارزیابی کارایی روشهای مختلف برآورد ضریب پخشایدگی از قبیال:
دنگ و همکاران ( ،)1002کاشفیپور و فالکونر ( ،)1001ساهین ( ،)1022ژنگ و هوای ( M5 ،)1022و برنامهریزی ژنتیک ،تلفیهی از معیارهاای عاد -
قطعیت در کنار شاخصهای آماری دقت و خطا مورد استفاده قرار گرفت .جهت بررسی میزان عد قطعیت روشهای مختلف برآورد ضاریب پخشایدگی
طولی از رویکرد تحلیل فاصله استفاده گردید .به این منظور برای دادههای واقعی گزارش شده در تحهیهات قبلی ،در ازای فرض  ±10%عد قطعیات
در مهادیر اندازه گیری شده پارامترهای مستهل ،باند تغییرات محتمل ضریب پخشیدگی طولی محاسباتی برای روشهای مختلف باهدسات آماد .سا ،
براساس مهایسه مهادیر واقعی ضریب پخشیدگی طولی که از منابع معتبر استخراج شده است ،نسبت به موقعیت بانادهای عاد قطعیات محاساباتی20 ،
شاخص عد قطعیت و دقت برای هر روش برآوردکننده محاسبه گردید .در ادامه ،برای تعیین مناسبترین روش برآورد ضریب پخشایدگی طاولی باا در
نظرگرفتن عد قطعیت نسبی کمتر و دقت نسبی بیشتر ،کارایی روشها با سه مدل تصمیمگیری چناد معیااره شاامل  TOPSIS ،CUIو  VIKORو
پ از وزن دهی به  20شاخص عد قطعیت – دقت به روش وزن دهی  G1که یک روش مبتنیبر وزندهی ذهنی باوده و نسابت باه روش  AHPاز
محاسبات کمتری برخوردار میباشد ،ارزیابی گردید .نتایج روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،مطابهت باالیی با یکادیرر داشاته باه گوناهای کاه مادل
ریاضی دنگ و همکاران و مدل تجربی ژنگ و هوای با داشتن حداکثر مهادیر  CUIو شاخصهای  TOPSISو کمترین مهاادیر  VIKORاز بهتارین
کارایی برخوردار بودهاند.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری چند معیاره ،ضریب TOPSIS ،VIKOR ،CUI

مقدمه

1

در سالهای اخیر ،توجه فراوانی به مدلسازی آلودگی رودخانههاا
معطوف شده است که در این میان ضریب پراکندگی طولی ،به عنوان
یکی از پارامترهای مؤثر در مدلسازی کیفی جهت اندازهگیری میازان
اختالط آالیندهها در رودخانهها مورد توجه محههان بسیاری بوده است
( .)12آالیندهها و پسابها هنرامی که به یک رودخانه وارد میشاوند
بر اثر اختالط و تحت تاثیر جریاان آب در راساتای طاولی ،عرضای و
عمودی به پایین دست منتهل میشوند ( .)83با توجه به این نکته کاه
اندکی پ از انتشار ،غلظت اختالط در جهتهای عرضی و عمهی باه
 2و  -1استادیاران گروه مهندسای آب ،دانشاراه علاو کشااورزی و مناابع طبیعای
خوزستان ،ایران
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(* -نویسنده مسئول:
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تعادل میرسد ،بعد طولی ضریب پراکندگی بیشتر مورد توجه محههاان
قرار گرفته است .بیشاتر مطالعاات تجربای صاورت گرفتاه در زمیناه
ضریب پراکنادگی طاولی باه صاورت رهاا کاردن محلاول ردیااب و
اندازهگیری غلظت و مسیریابی آن در امتداد رودخانه بوده اسات (9 ،6
و  .)82با توجه به پرهزینه و وقتگیر بودن اندازهگیری مستهیم ضریب
پراکندگی طولی ،تالشهای بسیاری جهت برآورد غیار مساتهیم ایان
ضریب صورت گرفته است .به همین دلیل روابط مختلفای مبتنای بار
تکنیکهای تجربی و دادههای میدانی برای تخمین ضریب پراکندگی
طولی در رودخانه ها توسعه داده شده است ( .)2در رودخاناههاا طیاف
وسیعی از متغیرهاا ،بار ضاریب پراکنادگی طاولی تااثیر مایگذارناد.
مهمترین پارامترهای تاثیرگذار ،چرالی ،لزجت ،عرض آبراهاه ،عماق
جریان ،متوسط سرعت جریان ،سرعت برشی ،شیب بستر ،زبری بستر،
ضریب سینوسی و فاکتور شکل بستر میباشند ( 26و  .)83با اینحاال
در اغلب معادالت و مدلهای ارائه شده تنها از چهاار پاارامتر سارعت
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متوسط جریان ،سرعت برشی ،عمق جریان و عارض آبراهاه اساتفاده
شده است .از جمله برخی از دستاوردهای تجربی موجود در این زمینه،
میتوان از نتایج الدر ( ،)20فیشر و اینجنیرز ( ،)21سئو و چاناگ ()83
و کاشفیپور و فالکونر ( )29نا برد .روابط تجربی ارائه شاده هرکادا
دارای شرایط مختص به خود بوده و در آبراهههایی با شرایط متفااوت
ممکن است از دقت مطلاوبی برخاوردار نباشاند .باه هماین دلیال در
سالهای اخیر ،برای یافتن روشهایی مناسب جهت تخماین ضاریب
پراکندگی طولی با استفاده از مدلهای داده محور ،تالشهای زیاادی
صورت گرفته است .از جمله مدلهای داده محور میتاوان از ماشاین
بردار پشتیبان ،)8( 2مدل درختی  ،)22( M5دیفرانسیل تفاضلی،)11( 1
الروریتم ژنتیاک 1( 8و  )83و برناماهریازی ژنتیاک )82( 2ناا بارد.
مدلهای ارائه شده بار اسااس الراوریتمهاای ناا بارده نسابت باه
مدلهای تجربی رگرسیونی ،از لحاظ دقت و شاخصهاای آمااری ،از
عملکرد بهتری برخوردار بودهاند ( .)2عالوه بر شااخصهاای آمااری،
آگاهی از میزان عد قطعیت ضریب پراکندگی طولی به دست آمده از
مدلها در شبیهسازی نشر آلودگی درون آبراههها بسیار مهم و اساسی
میباشد (.)2
منظور از عد قطعیت ،میزان خطا در اندازهگیری یاا بارآورد یاک
پارامتر بوده که میتواند تحت تاثیر عوامال مختلفای از قبیال خطاای
انسانی ،خطای دستراههای اندازهگیاری یاا خطاای روشهاای ماورد
استفاده در اندازهگیری بوده و به عنوان رخداد پدیدههایی که خاارج از
کنترل انسان است تعریف میگردد ( .)12به عبارت دیرر ،عد قطعیت
تحت تاثیر فهدان اطالعات درست در ارتباط با یک پدیده ،فرآیناد یاا
دادههای درگیر در تعریف و تحلیل یک مسائله نسابت داده مایشاود
( .)21تأثیر عد قطعیتهاای وارده باه یاک سیساتم ،در پاسا هاای
سیستم بروز یافته و سبب غیرقطعی شدن آنها میگردد .چنانچاه هار
یک از معادالت تعیین ضاریب پخشایدگی طاولی رودخاناههاا را باه
صورت یک سیستم در نظر بریریم ،پارامترهای مستهل تعیاین کنناده
ضریب پخشیدگی در هریک به عنوان ورودیهای دارای عد قطعیت
و ضریب پخشیدگی برآوردی از هر رابطه به عنوان پاس سیستم نیاز
متعاقباً در معرض عد قطعیت خواهناد باود .در تحهیهاات گذشاته از
روشهای متداول آماری جهات بررسای کاارایی روشهاای مختلاف
برآورد ضریب پخشیدگی طولی استفاده شده است که با توجاه باه در
نظر گرفتن پارامترهای محدود در این تحهیهات به عناوان معیارهاای
کارایی ،تفاوتهای محسوسی بین نتایج تحهیهاات مختلاف مشااهده
میگردد .چنانچاه از معیارهاای متعاددی جهات بررسای روشهاای
)1- Support vector machine (SVM
)2- Differential evolution (DE
3- Genetic algorithm
)4- Genetic programing (GP

مختلف برآورد ضریب پخشیدگی استفاده شود ،مهایسه میزان کاارایی
آنها پیچیده خواهد شد .در این حالت میتوان از روشهای تصامیم-
گیری چند معیاره جهات بررسای میازان کاارایی روشهاای مختلاف
استفاده نمود .شی و همکاران ( )89از شااخص عاد قطعیات مرکاب
( 3)CUIجهت مهایسه میزان عد قطعیات مادلهاای هیادرولوژیکی
استفاده کردند .این محههین جهت تعیین وزن شااخصهاای مختلاف
عد قطعیت از روش  AHP6استفاده نمودند .چنگ و همکااران ( )3از
روش تصمیمگیری چند معیاره  TOPSIS2به همراه الروریتم ژنتیاک
جهت توسعه مدل بارش رواناب اساتفاده کردناد .اساتفاده از تکنیاک
اشاره شده باعث آسانتر شدن مراحل واسنجی و صحتسنجی مادل
بارش رواناب گردید .خسروی و همکاران ( )10از ساه روش تصامیم-
گیری چناد معیااره ( TOPSIS ،VIKOR3و  )SAW9باه هماراه دو
زبان ماشاین ( NBTو  )NBجهات شابیهساازی سایالب در حوضاه
 Ningduدر چین استفاده نمودند .این محههین از فاکتورهای مختلفی
از قبیل شاخص پوشش گیاهی ،کاربری اراضی ،زمینشناسای ،فاصاله
از رودخانه ،ارتفاع ،نوع خاک ،شیب و میزان بارش حوضاه بارای ایان
تحهیق استفاده نمودند .بر این اساس با توجه به تعدد معیارهای دقات
و عد قطعیت و عد امکان تحلیل کلیه معیارها بهصاورت هامزماان
جهت بررسی کارایی مدلهای مختلاف ،نیااز اسات تاا از روشهاایی
مانند تصمیمگیری چند معیاره جهت بررسی همزمان کلیه پارامترهای
دقت-عد قطعیت استفاده نمود.
در مطالعه حاضر با استفاده از اصول مجموعاههاای فاازی ،عاد
قطعیت روشهای مختلف برآورد کننده ضریب پخشایدگی طاولی باا
یک رویکرد ساده فازی به صورت تحلیل فاصله 20تعیین میگاردد .در
ادامه براساس نتایج تحلیل عد قطعیت و انطباق باند تغییرات ضریب
پخشیدگی طولی با داده های اندازهگیری شده واقعی شاخصهاایی از
دقت و عد قطعیت محاسبه و کارایی هر روش با در نظر گرفتن تاثیر
توامان دقتِ بیشتر و عاد قطعیاتِ کمتار ،ارزیاابی مایگاردد .بارای
مهایسه کارایی روش های مختلاف ابتادا باا روشای موساو باه G1
شاخصهای مختلف عد قطعیت و دقت وزندهی گردیده و س از
سه روش تصامیم گیاری چناد معیااره  TOPSIS ،CUIو VIKOR
برای اولویتبندی کارایی روشهای تخمین ضریب پخشیدگی طاولی
بهرهگیری خواهد شد.

)5- Composite Uncertainty Index (CUI
)6- Analytic hierarchy process (AHP
7- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
8- VIse Kriterijumska Optimizacija kompromisno
9- Simple Additive Weighting
10- Interval Analysis
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جدول  -1ویژگیهای اطالعات مورد استفاده در تحقیق
Table 1- Data properties used in this research

ضریب پراکندگی طولی

سرعت برشی

Longitudinal dispersion coefficient
)(m2/s

Shear velocity
)(m/s

)Velocity (m/s

1486.5

0.55

1.73

8.2

0.2

0.0016

0.029

0.14

1.4

83.29

0.084

0.47

1.35

49.58

180.95

0.072

0.31

1.32

48.28

مواد و روشها
دادههای مورد استفاده

در تحهیق حاضر جهت ارزیابی شاخصههای دقت و عد قطعیات
روشهای تخمین ضاریب پراکنادگی طاولی از دادههاای مشااهداتی
موجود که مشتمل بر  262داده مربوط به تعدادی از آبراهههاای دنیاا
می باشد ،استفاده شده است ( 83 ،88 ،19 ،13 ،23 ،22 ،21 ،9و .)23
مجموعه شامل اطالعات هندسی و هیدرولیکی رودخاناههاا از جملاه
عرض سطح آب ،عمق جریان ،سرعت جریان ،سرعت برشی و ضریب
پراکندگی طولی اندازهگیری شده میباشند .مشخصات آماری دادههای
مورد استفاده در تحهیق ،در جدول  2ارائه شده است.
در مطالعه حاضر جهت بررسی میزان کارایی روشهاای مختلاف
برآورد ضریب پخشیدگی ،مطابق شکل  2در ابتدا با توجه به معادالت
متداول موجود ،پارامترهای ورودی شاامل عارض آبراهاه 𝑊 ،عماق
جریان 𝐻 ،سرعت جریان 𝑈 و سرعت برشی ∗𝑈 تعیین گردید .با توجه
به تعدد روابط و روشهاای بارآورد ضاریب پخشایدگی در تحهیهاات
گذشته ،در این مطالعه از روش های مورد مطالعه در تحهیق نزارتیان و
همکاران ( )12کاه از مهبولیات بیشاتری برخاوردار هساتند ،اساتفاده
گردید .در تحهیق مذکور ،آنالیزهای متعدد آماری بار روی روشهاای
مختلف برآورد ضریب پخشیدگی صورت گرفت که از آن میاان روش
دنگ و همکاران ( )3باه عناوان نمایناده روشهاای ریاضای ،رواباط
کاشفیپور و فاالکونر ( ،)29سااهین ( )86و زناگ و هاایوی ( )22باه
عنوان روشهای تجربای و مادلهاای  M5و برناماهریازی ژنتیاک2
( )GEبه عنوان مدلهای داده محور براساس دقات باه دسات آماده،
انتخااب گردیاد .روشهاای مااورد اساتفاده در ایان تحهیاق از میااان
روشهای شاخص در تحهیهات گذشته و براساس تحلیالهاای جاامع
آماری صورت گرفته توسط نزارتیان و همکاران ( )12انتخاب گردید.
1- Gene Expression

سرعت

عمق

عرض

)Depth (m

)Width (m

253.6

متغیر آماری
Statistical
indicator

حداکثر
Maximum

حداقل
Minimum

میانرین
Average

انحراف معیار
Standard deviation

در گا بعد باا اعماال یاک باازه تغییارات مشاخص باه مهاادیر
اندازهگیری شده پارامترهای ورودی ،عد قطعیات فاازی پارامترهاای
ورودی به صورت یک فاصله ،سادهسازی شد .پ از آن حد پاایین و
باالی تغییرات ضریب پخشدیری طولی برای روشهای برآوردکنناده
مختلف ریاضی ،تجربی و داده محور براساس یک روش ساده مبتنای
بر روش بسط مرتبه اول سری تیلور تعیین گردید .باا داشاتن مهاادیر
حدی ،معیارهای عد قطعیت و دقت روشهای مختلف برآورد ضریب
پخشیدگی طولی محاسبه گردید .در نهایت با توجه به ضرورت لحااظ
توامان شاخصهای دقت و عد قطعیت در انتخاب روش برآورد کننده
برتر ،ابتدا با توجه به تعدد معیارهای مورد اساتفاده از روش وزندهای
ذهنی  G1جهت تعیین وزن هر معیاار اساتفاده شاده و در نهایات باا
اسااتفاده از روشهااای مختلااف تصاامیمگیاری چنااد معیااره ،کااارایی
روشهای مختلف برآورد ضریب پخشیدگی طولی اولویتبندی گردید.
مدل مفهومی روش مورد استفاده در این تحهیق در شکل  2ارائه شده
است .در ادامه به جزییات هر مرحله کار به تفصیل پرداخته میشود.
مدل تحلیل عدم قطعیت

تئوری مجموعههای فازی ابازار انعطاافپاذیری بارای توصایف
سیستمهای غیر دقیق فراهم آورده که در سالهاای اخیار در تحلیال
غیرقطعی سامانههای آبی به میزان قابل توجهی به کاار گرفتاه شاده
است ( 82 ،16و  .)22تئوری مجموعههای فازی یاک عضاویت چناد
درجهای در محدوده ] [0,1برای عناصر مجموعه فازی متصور اسات.
به بیان دیرر برای متغیر فازی دلخواه 𝑊 باندی از تغییرات که در آن
درجه عضویت )𝑊(𝜇 متغیر است ،تعریف میگردد .مطابق شکل ()1
سیستمی با یک پارامتر ورودی 𝑊 و یک پاس خروجی 𝐾 را در نظار
بریرید .متناظر با مهادیر قطعی برای پارامتر 𝑐𝑊 و پاسا 𝑐𝐾 در روش
قطعی (متعارف) برآورد ضریب پخشیدگی طاولی ،در رویکارد تحلیال
فازی ،عدد فازی 𝑊 پدیدار میشود که درجه عضاویت آن باه شاکل
تابع عضویت فازی مطابق با شکل ( )1aاز صفر تا  2متغیر خواهد بود.
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شکل  -1مراحل تعیین میزان کارایی روشهای مختلف برآورد ضریب پخشیدگی طولی
Figure 1- Determine the efficiency of different methods for estimating the longitudinal dispesion coefficient

شکل  -2مدل مفهومی ورودی فازی  -خروجی فازی
Figure 2- Conceptual model of fuzzy input - fuzzy output

مطابق شکل ( )1bعملرر فازی بارش آلفاا باه گوناهای معرفای
میگردد که بتوان تابع عضویت فازی را به سطوح متفااوتی گسساته-
سازی نمود بطوریکه در  𝛼𝑐𝑢𝑡 = 0بیشاترین ساطح عاد قطعیات
پارامتر ورودی 𝑊 وجود دارد .همچناین در ( 𝛼𝑐𝑢𝑡 = 1معارف عادد
قطعی 𝑐𝑊) کمترین میزان عد قطعیت فاازی وجاود خواهاد داشات.
بدیهی است با در نظر گرفتن بازه تغییرات (به جای یک عدد قطعای)
برای پارامتر 𝑊 ،پاس خروجی 𝐾 نیز مطاابق شاکل  1cباه صاورت
فازی (بازه تغییرات ] 𝛼 )[𝐾 𝑎,𝛼 , 𝐾𝑏,خواهد بود .در این تحهیق 𝑊،𝐻 ،
𝑈 و ∗𝑈 به عنوان پارامترهای مشمول عد قطعیت ،به صورت ورودی
به معادالت برآورد ضریب پخشیدگی طولی در نظر گرفته شدهاند.
با توجه به اینکه در هر ساطح بارش عاد قطعیات آلفاا ،مسائله
تحلیل فازی به یافتن فاصله (بازه)] 𝛼 [𝐾 𝑎,𝛼 , 𝐾𝑏,منجار مایشاود ،از
این نظر تحلیل فازی در هر برش را میتوان یک مسئله تحلیل فاصله
تلهی نمود .برای تعیین باازه پاسا فاازی در مسائله تحلیال فاصاله،

روشهای مختلفی از جمله بهینهسازی ریاضی گرادیان کاهشی تعمیم
یافته ،)12( 2بهینه سازی فراکاوشی )22( 1و استفاده از بسط مرتبه اول
سری تیلور ( )22وجود دارد که در این تحهیق از بسط مرتبه اول سری
تیلور بهرهگیری شده است.
تحلیل فاصله با استفاده از بسط مرتبه اول سری تیلور

چنانچه متغیر 𝐾( ،مثال ضریب پخشیدگی طولی) یاک تاابع چناد
متغیااره از متغیرهااای ) 𝑝𝑛𝑎 …  𝑎 = (𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑖 ,و بااه صااورت
)𝑎(𝜑 = 𝐾 باشد ،در این صورت بر اساس بسط سری تیلاور بارآورد
تهریباااای ایاااان تااااابع در همسااااایری نهطااااه معلااااو = 𝑐𝑎
𝑐
𝑝𝑛𝑎 …  ،(𝑎1𝑐 , 𝑎2𝑐 , … , 𝑎𝑖𝑐 ,بر مبنای تهریب مرتباه اول و باا در نظار
)
1- Generalized Reduced Gradient
2- Meta-heuristic Algorithms
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گرفتن] 𝑖𝑎  𝑎𝑖 , 𝑎𝑖𝑐 ∈ [𝑎𝑖 ,عبارت است از:
)𝑎(𝜑∇) 𝑐𝑎 𝐾 = 𝜑(𝑎𝑐 ) + (𝑎 −
( )2
𝑝𝑛

( )1
𝜑𝜕
⇒ 𝐾 = 𝜑(𝑎 + ∑(𝑎𝑖 −
|
𝑐𝑎 𝑖𝑎𝜕
𝑖
𝑖=1
بر این اساس برای حد پایین و باالی برآورد 𝐾 ،به ترتیب خواهیم
داشت:
) 𝑐𝑖𝑎

)𝑐

𝑝𝑛

( )8

𝜑𝜕
) ( 𝑖𝑎∆| ∑ −
|
𝑐𝑎= 𝑎 𝑖𝑎𝜕

( )2

𝜑𝜕
) ( 𝑖𝑎∆| ∑ +
|
𝑐𝑎= 𝑎 𝑖𝑎𝜕

𝑖

𝑖=1
𝑝𝑛

𝑖

𝑖=1

)𝑐

)𝑐

𝑎(𝜑 = 𝐾
𝑎(𝜑 = 𝐾

که در آن 𝑖𝑎  ∆𝑎𝑖 = 𝑎𝑖 − 𝑎𝑖𝑐 = 𝑎𝑖𝑐 −است.
با کدنویسی در محایط  MATLABو پیاادهساازی روش بساط
مرتبه اول سری تیلور ،حدود پایین و باالی تغییرات ضریب پخشیدگی
طولی و میزان عد قطعیت برای هر یک از روشهای برآوردکننده این
ضریب بر مبنای عاد قطعیات معلاو در مهاادیر انادازهگیاری شاده
پارامترهای ورودی 𝑊 𝑈 ،𝐻 ،و ∗𝑈 بهدست میآید.
معیارهای دقت و عدمقطعیت

در تحهیق حاضر به منظور ارزیاابی تواماان میازان دقات و عاد
قطعیتپذیری روشهای مختلف در برآورد ضریب پخشایدگی طاولی،
باند حداقل و حاداکثر ضاریب پخشایدگی محاساباتی باا روشهاای
مختلف در ازای  ±10%تغییر در پارامترهاای مساتهل 𝑊 𝑈 ،𝐻 ،و
∗𝑈 برای هر یک از  262سری داده اندازهگیری شده موجود ،محاسابه
گردید .بدیهی است با توجه به لزو فرض میزان عد قطعیت یکسان
در پارامترهای ورودی برای همه روشها ،روش داده محوری کاه باه
نسبت عارض باناد کمتاری (عاد قطعیات کمتاری) بارای ضاریب
پخشیدگی محاسبه نماید ،از منظر انتشار عد قطعیات در مادلهاای
برآورد این ضریب روش مناسبتری است .از سوی دیرر معیاار عاد
قطعیت به تنهایی نمیتواند بیانرر برتاری یاک روش در مهایساه باا
روشهای دیرر باشد .شااخصهاای بیاانکنناده دقات روشهاا نیاز
معیارهای مهم دیرری هستند که انتخاب مدل پیشبینی کننده بادون
لحاظ آنها ،اعتمادپذیری نتایج را کااهش خواهاد داد .از ایان نظار در
تحهیق حاضر برای مهایسه ،ارزیابی و انتخاب روش برتر مجموعاهای
از معیارهای آماری که بیانرر دقت و عاد قطعیات در کناار یکادیرر
باشند ،مدنظر قرار گرفت .معیارهای دقت و عد قطعیت مورد استفاده
در جدول  1ارائه شده است (.)89
ارزیابی کارایی مدلهای برآورد ضریب پخشیدگی
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ضریب پخشیدگی از  20معیار مختلف مرتبط با عد قطعیات و دقات
(جدول  )1استفاده گردید .بادیهی اسات کاه لحااظ  20معیاار بارای
ارزیابی کارایی روشهای مختلف برآورد ضاریب پخشایدگی ،مسائله
اولویتبندی این روشهاا را بارای کااربرد در عمال قادری پیچیاده
میکند .از این نظر برای تساهیل موضاوع اولویاتبنادی روشهاای
برآورد ،از سه روش تصامیمگیاری چنادمعیاره شاامل شااخص عاد
قطعیات مرکااب ( ،)CUIروش  VIKORو روش  TOPSISاسااتفاده
گردید.
برای استفاده از این سه روش تصمیمگیری ابتدا الز اسات وزن
هر یک از معیارهای  20گانه مرتبط با دقت و عد قطعیت بار مبناای
درجه اهمیت هر معیار تعیین گردد که به این منظور از روش وزندهی
موسااو بااه  G1در تحهیااق حاضاار بهاارهگیااری شااده اساات .تاااثیر
پارامترهای مختلف عد قطعیات بار روی میازان کاارایی روشهاای
مختلف برآورد ضریب پخشیدگی متفاوت است .به عنوان مثال مهادیر
ضریب ناش-ساتکلیف باال نشاندهناده دقات بااالتر مادل باوده ،در
حالیکه با افزایش عرض باندی میزان عملکرد مدل کاهش ماییاباد.
جهت یکسانسازی تاثیر معیارهاای مختلاف عاد قطعیات-دقات از
نرمااالسااازی بااه روش مااورد اسااتفاده توسااط ( 89 ،18 ،23و )29
بهرهگیری شده است .بر این اساس جهت پارامترهای با تاثیر مثبات و
منفی بر روی کارایی مدلهای مختلف ضریب پخشیدگی به ترتیب از
روابط  3و  6استفاده شده است .پ از نرمالسازی ،تمامی پارامترهاا
دارای ضریب تاثیری بین  0تا  2خواهند بود.
𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥 𝑥𝑖𝑗 −

()3
()6
مهادیر
()2
()3

= 𝑗𝑖𝑟

𝑗 ;𝑛 𝑖 = 1, 2, ⋯ ,
𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥 𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 −
𝑚 = 1, 2, ⋯ ,
𝑗𝑖𝑥 𝑥𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥 −
𝑥𝑎𝑚 = 𝑗𝑖𝑟
𝑗 ;𝑛 𝑖 = 1, 2, ⋯ ,
𝑗𝑥
𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥 −
𝑚 = 1, 2, ⋯ ,
𝑥𝑎𝑚𝑗𝑖𝑥 و 𝑛𝑖𝑚𝑗𝑖𝑥 از روابط زیر محاسبه میشوند:
) 𝑗𝑛𝑥 𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 = max(𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , ⋯ ,
) 𝑗𝑛𝑥 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 = min(𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , ⋯ ,

با توجه به اینکاه پارامترهاای مختلاف عاد قطعیات از اهمیات
یکسانی برخوردار نیستند میبایستی براساس نظر کارشناسان ،وزن هر
پارامتر تعیین گردد .روشهای  AHPو  G1از متداولترین روشهای
وزندهی بوده که در زمینههای مختلف مورد استفاده قرار مایگیرناد.
روش  ،AHPروش تصمیمگیری چناد شاخصاه باوده کاه مایتواناد
اطالعاتی در مورد اهمیت نسابی ورودیهاا ،خروجایهاا و یاا حتای
واحدهای تصمیمگیری در ارزیابی عملکرد ارائه نماید ( .)80روش G1
یااک روش وزندهاای ذهناای بااوده کااه نساابت بااه روش  AHPاز
محاسبات کمتری برخوردار بوده و نیاز به بررسای ساازگاری مااتری
داوری ندارد (.)23

414

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،4مهر  -آبان 1399

جدول  -2معیارهای مختلف دقت و عدم قطعیت مورد استفاده در تحقیق
Table 2- Different accuracy and uncertainty criteria used in this study

فرمول

معیار

ویژگی

Formula
CR = nc ⁄N

Criteria
نسبت شمول )(CR
Containing ratio

Properties

) B = 1⁄N ∑(k ui − k li

متوسط عرض باندی )(B
Average band width

] RB = 1⁄N ∑[(k ui − k li )⁄K i

متوسط عرض باندی نسبی )(RB
Average relative band-width

N

i=1
N

i=1

|K i )⁄(k ui − k li ) − 0.5
1⁄3

3

]) + (k li − K i ) |⁄(k ui − k li

N

S = 1⁄N ∑|(k ui −
i=1
N
1⁄N ∑ [|(k ui − K i )3
i=1
N

شمول
Coverage

عرض باندی
Band-width

متوسط تهارن درجه اول )(S
Average asymmetry degree 1

تهارن
Symmetry

متوسط تهارن درجه دو )(Ts
Average asymmetry degree 2

= Ts

متوسط دامنه انحراف )(D
Average deviation amplitude

| D = 1⁄N ∑|(k ui − k)⁄2 − K i
i=1

دامنه انحراف
Deviation amplitude

N
متوسط دامنه انحراف نسبی )(RD
Average relative deviation
|RD = 1⁄N ∑|(k ui − k li )⁄(2K i ) − 1
amplitude
i=1
N
متوسط انحراف از مشاهدات )(Dq
Average deviation of
| Dq = 1⁄N ∑|Eqi − K i
expectation
i=1
N
متوسط انحراف نسبی از مشاهدات )(RDq
دقت
|⁄N ∑|Eqi ⁄K i − 1
Average
relative
deviation
of
RDq
=
1
Expectation
expectation
i=1
N
N
ضریب کارایی ناش-ساتکلیف )(NSCE
2
̅ )2
Nash-Sutcliffe coefficient of
NSCE = 1 − ∑ (Eqi − K) ⁄∑(K i − K
efficiency
i=1
i=1
𝑐𝑛 تعداد دادههای مشاهداتی قرار گرفته در فواصل باندها 𝑁 ،تعداد دادههای مشاهداتی 𝑘𝑖𝑢 ،و 𝑙𝑖𝑘 به ترتیب حد باال و حد پایین داده  iا  𝐾𝑖 ،ضریب پخشیدگی
مشاهداتی داده  iا  𝐸𝑞𝑖 ،مهدار محاسباتی ضریب پخشیدگی داده  iا و ̅
𝐾 میانرین مهادیر ضریب پخشیدگی مشاهداتی

( 1)NISاز روابط زیر محاسبه میگردد:

شاخصهای عدم قطعیت

یکی از شاخصهای مورد استفاده در این تحهیاق شااخص عاد
قطعیت مرکب ( )CUIبوده کاه از ترکیاب مهاادیر پارامترهاای عاد
قطعیت و وزنهای متناظر آنها از روش  ،G1محاسبه میگردد (:)89
𝑖 𝑚𝐼 × 𝑚𝑤 𝐶𝑈𝐼 = 𝑤1 × 𝐼1 + 𝑤2 × 𝐼2 + ⋯ +
()9
𝑚 = 1,2, ⋯ ,

که 𝑖𝐼 مهدار پارامتر عد قطعیت محاسابه شاده 𝑤𝑖 ،وزن متنااظر
آن پارامتر و  mمعرف تعداد پارامترهای عد قطعیت است CUI .باین
 0تا  2متغیر است که مهادیر بزرگتر آن نشاندهنده کارایی بهتر مادل
در زمینه برآورد ضریب پخشیدگی طولی میباشد .مهاادیر پارامترهاای
مورد استفاده در محاسبه  CUIمیبایستی مهادیر نرمالشده باشد.
روش  VIKORبا عنوان روش رتبهبنادی تاوافهی نیاز شاناخته
میشود که ابتدا توسط زلنی ( )26معرفی گردیاد .در ایان روش ابتادا
ماتری های راهحال ایادهآل مثبات ( 2)PISو راهحال ایادهآل منفای
)1- Positive Ideal Solution (PIS

()20
()22

) =(𝑟1+ , 𝑟2+ , ⋯ , 𝑟𝑛+

+

𝑟 = 𝑆𝐼𝑃
𝑛 ≤ 𝑖 ≤ 𝑟𝑗+ = max{𝑟𝑖𝑗 } 1
) 𝑁𝐼𝑆 = 𝑟 − =(𝑟1− , 𝑟2− , ⋯ , 𝑟𝑛−
𝑛 ≤ 𝑖 ≤ 𝑟𝑗− = min{𝑟𝑖𝑗 } 1

پ از آن مهادیر شاخص ساود ( 𝑖𝑆) 8و شااخص زیاان ( 𝑖𝑅) 2باا
استفاده از روابط ( )21و ( )28بهدست میآید:
()21
()28

𝑛 𝑖 = 1, 2, ⋯ ,

𝑗𝑖𝑟 𝑟𝑗+ −
𝑟𝑗+ − 𝑟𝑗−

𝑚

𝑗𝑤 ∑ = 𝑖𝑆

𝑗𝑖𝑟 𝑟𝑗+ −
𝑛 )} 𝑖 = 1, 2, ⋯ ,
𝑟𝑗+ − 𝑟𝑗−
𝑗𝑤 وزن محاسبه شده به روش  G1برای معیار  jا

𝑗=1

( 𝑗𝑤{ 𝑖 𝑥𝑎𝑚 = 𝑖𝑅

که
شاخص  VIKORبا استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود.

میباشاد.

)2- Negative Ideal Solution (NIS
3- Utility measure
4- Regret measure

تحلیل عدم قطعیت و دقت روشهاي برآورد ضریب پخشیدگی طولی در رودخانهها

𝑆𝑖 − 𝑆 +
𝑅𝑖 − 𝑅 +
()22
(1
+
−
)𝜉
𝑖
−
+
−
+
𝑆𝑆 −
𝑅𝑅 −
𝑛 = 1, 2, ⋯ ,
در رابطااه باااال𝑅 + = ،𝑆 − = 𝑚𝑎𝑥 𝑖 (𝑆𝑖 ) ،𝑆 + = 𝑚𝑖𝑛𝑖 (𝑆𝑖 ) ،

𝜉 = 𝑖𝑄

) 𝑖𝑅( 𝑖𝑛𝑖𝑚 𝑅 − = 𝑚𝑎𝑥 𝑖 (𝑅𝑖 ) ،و  ξنیااز حااداکثر وزن مهاادار سااود
میباشد که معموالً برابار باا  0/3در نظار گرفتاه مایشاود .شااخص
 )𝑄𝑖 ( VIKORمحاسبه شاده بارای روشهاای مختلاف باه ترتیاب
صعودی مرتب شده و روشی که کمتارین مهادار 𝑖𝑄 را داشاته باشاد،
بیشترین کارایی را خواهد داشت ( 20و .)23
تکنیک  TOPSISبراساس این مفهو استوار است که هر روشی
که کمترین فاصله اقلیدسی را با جواب ایدهآل داراست ،بهترین گزیناه
است .راهحل ایدهآل مثبت یک جواب فرضی بوده که مهاادیر تماامی
صفتهای آن متناظر با حداکثر مهادیر صفتهاا در باناک اطالعااتی
موجود است .در راهحل ایدهآل منفی ،مهادیر تمامی صفتهاا برابار باا
کمینه صفتها در بانک اطالعاتی مذکور میباشد ( .)81بر این اساس،
روش  TOPSISنهتنها راهحلی را ارئه میدهد کاه نزدیاکتارین باه
بهترین راهحل فرضی باشد ،بلکه راهحل ارائه شده توساط ایان روش،
بیشترین فاصله را نیز نسبت به بدترین راهحل فرضی نیز داراسات .در
ایاان روش در ابتاادا ماااتری راهحاالهااای ایاادهآل مثباات ( )PISو
راهحلهای ایدهآل منفای ( )NISباه مانناد روش  VIKORمحاسابه
میشوند (معادالت ( )20و ( .))22س شاخص فاصله برای هر کدا
از ماتری های  PISو  NISبراساس روابط زیر بهدست میآیند:
𝑚

𝑎𝑛𝑑 𝐷𝑖−

2

) = √∑ 𝑤𝑗2 (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑗+

𝐷𝑖+

𝑗=1

()23

𝑚

𝑖

2

) = √∑ 𝑤𝑗2 (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑗−
𝑗=1

𝑛 = 1, 2, ⋯ ,

ضریب نزدیکی نسبی به راهحل ایادهآل ( 𝑖𝐶) بارای هار کادا از
روشهای ضریب پخشیدگی با استفاده از معادله ( )26محاسابه مای-
شود:
−
𝑖𝐷
()26
= 𝐶
𝑛 𝑖 = 1, 2, ⋯ ,
𝐷𝑖− + 𝐷𝑖+

𝑖

اولویتبندی روشهای ضریب پخشیدگی طولی بر اساس ضریب
نزدیکی نسبی صورت میگیرد .روشی با باالترین ضاریب 𝑖𝐶 نشاان-
دهنااده بهتاارین کااارایی میااان روشهااای مختلااف باارآورد ضااریب
پخشیدگی طولی خواهد بود ( 2و .)28

نتایج و بحث
با در نظر گرفتن  %20عد قطعیت در پارامترهای ورودی بارآورد
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ضریب پخشیدگی با استفاده از رویکرد تحلیل فاصله ،نمودارهای باازه
اطمینان  %90در شکل  8بهدست آمد .این نمودارها نشان میدهد که
روشهای داده محور  M5و  GEنسبت باه دیرار روشهاای بارآورد
ضریب پخشیدگی از نوار باریاکتاری برخاوردار مایباشاند .در باین
روشهای تجربی روش زنگ و هایوی ( )22دارای نازکتارین باناد و
روش کاشفیپور و فالکونر ( )29دارای پهنترین باند میباشد.
در جدول  8شاخصهای عد قطعیت در مورد روشهای مختلاف
محاسبه شده است .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،نسابت
قرارگیری ( )CRبا متوسط عرض باندی ( )Bو متوسط نسابی عارض
باندی ( )RBرابطه مستهیم داشته و مهادیر پایین  Bو  RBدارای CR
پایینی نیز میباشند .به عنوان مثال مدل درختای  M5دارای کمتارین
 CRمیان تمامی روشها بوده و کمترین  Bو  RBرا نیز داراست ،این
در حالی است که مدل کاشفیپور و فالکونر ( )29دارای بیشترین مهدار
 B ،CRو  RBاست .عالوه بر این در مورد تمامی روشها بجز روش
دنگ و همکاران ( ،)3با افزایش مهدار  CRپاارامتر  Dروناد کاهشای
پیدا میکند که در میان روشهای ماورد اساتفاده مادل درختای M5
دارای کمترین  CRو بیشترین  Dاسات .همانروناه کاه در جادول 8
مشاهده میشود با توجه به تناوع پارامترهاای عاد قطعیات و تااثیر
متفاوت هر پارامتر بر روی میزان کارایی مدلهاا در تخماین ضاریب
پخشیدگی ،انتخاب یک روش به عنوان بهترین روش بسیار مشکل و
تا حدی غیر ممکن میباشد .بر همین اساس در این تحهیاق از روش
وزندهاای نساابی  G1بااه همااراه روشهااای  TOPSIS ،ICUو
 VIKORاستفاده گردید .جهت استفاده از روشهاای تصامیمگیاری
چند معیاره در این تحهیق ،در ابتدا با توجاه باه معاادالت ( )3و کلیاه
پارامترهای عد قطعیت براساس تاثیری که بر روی کاارایی تخماین
ضریب پخشیدگی دارند ،نرمال شدند .مهادیر نرمال شاده پارامترهاای
ع اد قطعیاات در جاادول  2ارائااه شااده اساات .عااالوه باار ایاان وزن
پارامترهای مختلف عد قطعیت بر اساس روش وزندهی  G1نیاز در
جدول  3ارائه شده است .براساس وزنهای ارائاه شاده در جادول ،3
پارمترهای  NSCEو  RDqبه ترتیاب باا  0/226و  0/260بیشاترین
تاثیر و پارامترهای عد تهارن ( Sو  )Tsبا  0/021کمترین تاثیر را بار
روی کارایی مدلهای مختلف در برآورد ضریب پخشیدگی دارا هستند
(.)89
با توجاه باه مااتری نرماال شاده پارامترهاای عاد قطعیات و
وزنهای به دست آماده از روش وزندهای  ،G1از ساه روش ،CUI
 VIKORو  TOPSISجهت تعیین میزان کارایی روشهای مختلاف
برآورد ضریب پخشیدگی استفاده گردید .نتاایج مرباوط باه ساه روش
تصمیمگیری چند معیاره در جدول  6ارائه شده است.
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 در روشهای مختلف ضریب پخشیدگی به همراه مقادیر مشاهداتی%09  بازه اطمینان-3 شکل
Figure 3- 90% confidence interval in different methods of dispersion coefficient with measured values

 پارامترهای عدم قطعیت محاسبه شده برای روشهای مختلف برآورد ضریب پخشیدگی طولی-3 جدول
Table 3- Calculated uncertainty parameters for different methods of estimating longitudinal dispersion coefficient

روش برآورد
Prediction method
Deng et al. (2001)
Kashefipour and Falconer (2002)
Sahin (2014)
Zeng and Huai (2014)
M5
GE

CR%

B

RB

S

Ts

D

RD

Dq

RDq

NSCE

21
33
30
21
15
27

40.81
57.47
51.65
27.37
21.11
40.49

2.07
5.84
4.36
1.30
0.72
3.91

2.01
2.17
1.87
2.46
3.24
1.72

2.78
3.00
2.62
3.33
4.31
2.43

57.92
55.21
57.03
63.14
65.73
59.91

1.12
3.05
2.27
0.96
0.76
2.16

44.02
46.74
52.10
43.83
44.85
47.15

2.86
7.10
6.73
2.30
1.20
5.78

0.74
0.73
0.64
0.66
0.54
0.66
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جدول  -4مقادیر نرمالشده پارامترهای عدم قطعیت به ازای روشهای برآورد ضریب پخشیدگی طولی
Table 4- Normalized values of uncertainty parameters for methods of estimating longitudinal dispersion coefficient
NSCE

RDq

Dq

RD

D

Ts

S

RB

B

CR%

1.00
0.93
0.49
0.58
0.00
0.61

0.72
0.00
0.06
0.81
1.00
0.22

0.98
0.65
0.00
1.00
0.88
0.60

0.85
0.00
0.34
0.92
1.00
0.39

0.74
1.00
0.83
0.25
0.00
0.55

0.81
0.69
0.90
0.52
0.00
1.00

0.81
0.70
0.90
0.51
0.00
1.00

0.74
0.00
0.29
0.89
1.00
0.38

0.46
0.00
0.16
0.83
1.00
0.47

0.33
1.00
0.83
0.33
0.00
0.67

روش برآورد
Prediction method
)Deng et al. (2001
)Kashefipour and Falconer (2002
)Sahin (2014
)Zeng and Huai (2014
M5
GE

جدول  -5وزنهای بهدست آمده توسط روش وزندهی  G1با توجه به اهمیت پارامترهای عدم قطعیت
Table 5- Weights obtained by G1 weighting method considering the importance of uncertainty parameters
CR%
B
RB
S
Ts
D
RD
Dq
RDq NSCE
وزنهای G1
0.085 0.11 0.121 0.042 0.042 0.055 0.061 0.146 0.160 0.176
G1 weight

پارامتر  CUIمهادیری بین  0تا  2را میتواند داشته باشد و مهادیر
بزرگتر آن نشاندهنده کارایی بهتار روش ماورد نظار مایباشاد .بار
اساس نتایج جادول  6روش دناگ و همکااران ( )3نسابت باه ساایر
روشها کارایی بهتری داشته و پ از آن معادلاه ارائاه شاده توساط
زنگ و هایوی ( )22با ضریب  CUI=0.717بهترین عملکرد را داشته
است .دو روش داده محور  M5و  GEنیز در رتباههاای بعادی قارار
گرفتهاند .نتایج روش  TOPSISکامال مطابق باا روش  CUIباوده و
تفاوتی میان دو روش مشااهده نمایشاود .مهادار ضاریب VIKOR
نسبت عک با عملکارد مادل داشاته و مهاادیر پاایین ایان ضاریب
نشاندهنده کارایی باالتر مدل خواهد باود .براسااس روش VIKOR
نیز دو روش دناگ و همکااران ( )3و زناگ و هاایوی ( )22بهتارین
کارایی را داشته و بعد از آن مدلهای داده محور قرار گرفتهاناد .تنهاا
تفاوت نتایج بهدست آماده میاان مادل  VIKORو دو روش  CUIو
 TOPSISدر رتبهبندی دو روش داده محور میباشد بدین صورت که
در این روش ،مدل  GEکارایی باالتری نیز به مدل  M5داراست.
بر اساس نتایج ارائه شده توسط ناوری و همکااران ( ،)13معادلاه
دنگ و همکاران ( )3نسبت به دیرار روشهاای ارائاه شاده از دقات
باالتری برخوردار میباشد .عالوه بر این معادله زناگ و هاایوی ()22
نیز جزو معادالت برتر معرفی شده است که با نتاایج ایان تحهیاق تاا

حاادودی مطابهاات دارد .ساااهای و دوتااا ( )83نیااز مهایسااهای میااان
روشهای متداول ضریب پخشیدگی انجا دادند کاه بار ایان اسااس
روش دنگ و همکاران ( )3نسبت به دیرر روشهای متداول از دقات
باالتری برخوردار بوده است .لی و همکاران ( )11از آنالیزهای آمااری
جهاات بررساای میاازان کااارایی روشهااای مختلااف باارآورد ضااریب
پخشاایدگی طااولی اسااتفاده نمودنااد کااه براساااس آن روش دنااگ و
همکاران ( )3بعد از روش روش کاشافیپاور و فاالکونر ( )29از دقات
باالتری برخوردار بوده است .یکی از تفاوتهای عمده این تحهیاق باا
تحهیق صورت گرفته توسط لی و همکاران ( ،)11استفاده از معیارهای
متنوع عد قطعیت در بررسی کارایی روشهای مختلاف باوده اسات.
نزارتیان و همکاران ( )12نشان دادند که مدلهای داده محاور  M5و
 GEنسبت به دیرر روشهای برآورد ضریب پخشیدگی طولی از دقت
باالتری برخوردار بوده ولی از لحاظ عد قطعیت ،معادله تجربی زناگ
و هایوی ( )22کارایی بهتری نسبت به سایر روشها دارد .با توجه باه
اینکه در تحهیاق ماذکور از روشهاای دیراری جهات تحلیال عاد
قطعیت استفاده شده بود و معادله دنگ و همکاران ( )3جزو معاادالت
مورد ارزیابی عد قطعیت نبوده است ،نتایج به دسات آماده مطابهات
خوبی با نتایج این تحهیق دارد.

جدول  -6ضرایب بهدست آمده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره برای اولویت بندی روشهای برآورد
Table 6- Coefficients obtained from multi-criteria decision-making methods for prioritizing estimation methods
GE

M5

Zeng and Huai
)(2014

)Sahin (2014

Kashefipour and
)Falconer (2002

Deng et al.
)(2001

0.52
0.58
0.49

0.58
0.73
0.56

0.72
0.12
0.71

0.36
0.89
0.35

0.46
0.81
0.47

0.76
0
0.74

روش تصمیمگیری
decision-making
methods
CUI
VIKOR Index
TOPSIS Index
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 کمتر از معادله ارائاه شاده توساط دناگ و%6  آن تنهاCUI ضریب
 روشهاای داده محاور، بعد از دو روش ذکر شده.) است3( همکاران
 وCUI  براساس دو شاخص. بهترین عملکرد را داشتهاندGE  وM5
 ایان در، داشاتهGE  عملکرد بهتری نسبت بهM5  مدل،TOPSIS
M5  بهتار از مادلGE  در روشVIKOR حالی است که شااخص
 ذکر این نکته ضاروری اسات کاه در ایان مطالعاه عاد.بوده است
قطعیت مدلهای تصمیمگیری مورد بررسی قرار نررفته است و مراد
 کمایساازی عاد قطعیات،از بررسی عد قطعیت در تحهیق حاضر
ذاتی روشها و روابط برآورد کننده ضاریب پخشایدگی طاولی باوده
.است

سپاسگزاری
این مطالعه در قالب طرح تحهیهاتی مصوب و با حمایت معاونات
پژوهشی دانشراه علو کشاورزی و منابع طبیعی خوزساتان صاورت
.پذیرفته است
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نتیجهگیری
 عاد،در این تحهیق با استفاده از اصاول مجموعاههاای فاازی
-قطعیت روشهای برآورد ضریب پخشیدگی طولی رودخانهها مادل
 جهات تعیاین پارامترهاای عاد قطعیات در روشهاای.سازی شد
مختلف از رویکرد تحلیل فاصله استفاده گردید که در آن باا در نظار
 𝑈 و،𝐻 ،𝑊  عد قطعیت مشاخص بارای پارامترهاای%20 گرفتن
. میزان عد قطعیت ضریب پخشایدگی طاولی محاسابه گردیاد،𝑈∗
 پارامترهای متنوع عد قطعیات بارای،براساس رویکرد مورد استفاده
کلیه روشها محاسبه و با توجه باه تااثیر هار پاارامتر نرماالساازی
 در ابتادا از روش، با توجه به تعدد پارامترهاای عاد قطعیات.گردید
 جهت تعیین وزن هر کدا از پارامترها اساتفاده شاد وG1 وزندهی
پ از آن جهت مهایساه کاارایی روشهاای مختلاف از ساه روش
 نتایج کلیاه روشهاای. استفاده گردیدVIKOR  وTOPSIS ،ICU
تصمیمگیری چناد معیااره حااکی از برتاری مادل ریاضای دناگ و
) نسبت به سایر روشهاای بارآورد ضاریب پخشایدگی3( همکاران
) نیز عملکرد خاوبی داشاته و22(  معادله تجربی زنگ و هایوی.دارد
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Introduction: In recent years much attention has been paid to the environment, especially river and lake
pollution. Rivers and streams are usually receiving the outlet of sewage systems which may cause pollutant
levels to rise. Pollutant dispersion is a key element in water quality modeling and the longitudinal dispersion
coefficient is an important factor in stream pollution modeling due to its effect on pollutant mixing intensity.
Various methods proposed to estimate longitudinal dispersion coefficient in natural streams based on different
procedures and different set of data. The performance of the methods presented in previous research is mainly
based on precision indices that alone cannot be used as a comprehensive index for comparing different methods.
Materials and Methods: In this study, in order to evaluate the performance of different methods, a
combination of uncertainty criteria along with accuracy indexes were considered. First, the interval analysis
approach was used to evaluate the uncertainty of different methods such as Deng et al. (2001), Kashefipour and
Falconer (2002), Sahin (2014), Zeng and Huai (2014), M5 and Gene Expression methods. For ± 10% uncertainty
in the independent parameters of estimating dispersion coefficient, for all 164 measured data, the probability
bands of computational longitudinal dispersion coefficient was obtained for the 6 estimator methods. Then, by
comparing the actual measured values with the position of the computational uncertainty bands, 10 uncertainty
and accuracy indices were calculated for each estimator method. To determine the most appropriate method for
estimating longitudinal dispersion coefficient with less relative uncertainty and greater relative accuracy,
weighting was performed on 10 uncertainty-accuracy indices using the G1 weighting method, and then the
performance of the methods was evaluated by three multi-criteria decision models including CUI, TOPSIS and
VIKOR.
Results and Discussion: Based on the results, the M5 tree model has the lowest containing ratio among all
methods and also has the lowest band, while the Kashefipour and Falconer (2002) model has the highest
containing ratio and band values. In addition, for all methods except the method of Deng et al. (2001), the
parameter of average deviation amplitude decreases with increasing containing ratio. Among the methods used,
the M5 tree model has the lowest CR and the highest D. Based on the uncertainty and accuracy analysis, the
method of Deng et al. (2001) was better than other methods and then the equation presented by Zeng and Huai
(2014) with CUI = 0.717 had the best performance. The two data-driven methods of the M5 and GE are also
ranked next. The results of TOPSIS method are completely in accordance with CUI method and there is no
difference between the two methods. According to the VIKOR method, the two methods of Deng et al. (2001)
and Zeng and Huai (2014) performed the best, followed by data-driven models. The only difference between the
results of the VIKOR model and the two CUI and TOPSIS methods is the ranking of the two data-driven
methods, so the GE model is more efficient than the M5 model in VIKOR method.
Conclusion: The results of the three multi-criteria decision-making methods were close to each other and in
all the methods, the mathematical model of Deng et al. (2001) and the empirical model of Zeng and Huai (2014)
were more efficient than the other methods. It is important to note that the uncertainties of decision-making
models have not been examined in this study and the purpose of the present uncertainty study has been to
quantify the inherent uncertainties of the methods and relationships for estimating the longitudinal dispersion
coefficient.
Keywords: Multi-criteria decision models, VIKOR, TOPSIS, CUI
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چکیده
تخمین بار معلق در طیف وسیعی از مسائل از قبیل طراحی مخازن سدها ،برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری اطراف پایه ههای پهل و مهدیری
حوض های آبخیز ب کار گرفت میشود .در این پژوهش ب منظور تخمین بار معلق حوض درهرود ،مقادیر دبی و بار معلق در  16ایستگاه هیدرومتری طهی
دوره مشترک آماری  15سال ( )1380-94جمعآوری گردید .پنج الگوی مختلف بر اساس میزان تأثیرگذاری متغیرهای دبهی و صوویهیاف فیزیهوگرافی
زیرحوض ها شامل مساح  ،شیب ،ضریب شکل و شماره منحنی بر بار معلق حوض تعریف شد .ضمناً با در نظر گهرفتن پارامترههای مسهاح و شهیب،
زیرحوض ها ب دو گروه اول و دوم تقسیمبندی شدند .عملکرد مدلهای شبک عوبی موهنوعی ( ،)ANNسهامان اسهتنتاجی فهازی -عوهبی تببیقهی
( )ANFISو برنام ریزی بیان ژن ( )GEPدر پیشبینی بار معلق مورد بررسی قرار گرف  .نتایج نشان داد تخمین بار معلق با ب کارگیری الگوی ترکیبی
شامل کلی صووییاف فیزیوگرافی و دبی با بیشترین دق همراه بود .در بین مدلهای هوشمند بهترین عملکرد متعلق ب مدل  GEPبود .در گروه اول،
این مدل بیشترین ضریب تعیین ( ،)R2=0/68کمترین مقدار ریش میانگین مربعاف صبا ( )RMSE=7/69 ton/dayو بیشترین ضریب نش-سهاتکلیف
( )NS=0/55را در مقایس با سایر مدلها ب صود اصتواص داد .در صووص گروه دوم نیز مدل  GEPبا دارا بودن مقادیر  RMSE ،R2و  NSب ترتیب
برابر با  975/26 ،0/72و  0/43برتری محسوسی داش  .با استفاده از مدل  GEPبرای گروههای اول و دوم مدلهای منبق ای رسهوب اسهتخراش شهد.
طبق نتایج ،طی سالهای  1380-94ساالن ب طور میانگین  6/33میلیون تن رسوباف معلق توسط شبک آبراه ها در کل حوض درهرود جاب جا شهده و
ب طور متوسط سهم هر کیلومتر مربع حوض  ،حدود  1000تن بوده اس .
واژههای کلیدی :بار معلق ،حوض درهرود ،صووییاف فیزیوگرافی ،دبی ویژه رسوب ،مدلهای هوشمند
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در رودصان ها همواره فرسایش و انتقال رسوب انجام مهیگیهرد .از
اینرو بررسی ظرفی حمل رسوب جریان و سازوکار انتقال رسهوب در
هیدرولیک رودصان ها و ریخه شناسهی آن از اهمیه قابهل تهوجهی
برصوردار اس  .انتقال ذراف رسوبی (بار کل) در مجهاری روبهاز به دو
شکل بار بستر و بار معلق یورف میگیرد .بار بستر بخشی از بار کهل
صروجی حوض آبخیز بوده ک در تماس با بستر حرک میکنهد و بهار
معلق بخشی از بار کل بوده ک ب عله آشهفتگی جریهان به یهورف
 2 ،1و  -3ب ترتیب دانش آموصت کارشناسی ارشد و استادیاران ،گروه مهندسهی آب،
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
)Email: m_nikpour@uma.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -4دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان ،دانشگاه محقق اردبیلی
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.86251

غوط ور همراه با جریان آب حرک میکند ( .)15امروزه پدیده انتقهال
رسوب ب عنوان یکی از بزرگترین مشکالف بهرهبرداری از منهابع آب
های سبحی مبرح میگردد ،به طهوریکه باعه کهاهش ظرفیه
آبگذری آبراه ها و تاسیساف انتقال آب و همچنین تغییهر کیفیه آب
ب لحاظ موارف شهرب و کشهاورزی مهیشهود ( .)6به دلیهل تهأثیر
پارامترهای مختلف بر انتقال رسوباف در رودصانه هها ،روابهط تجربهی
متعددی در صووص پیشبینی بار معلق توسط متخووان ارائ شهده
اما در بسیاری از موارد ،نتایج حایل از روابط تجربی با مقادیر واقعهی
مبابق نداشت و لذا هیچکدام مورد مقبولی جهانی قرار نگرفت اس
( .)5امروزه استفاده از مدلهای هوش موهنوعی به عنهوان راهکهاری
جدید برای تحلیل و درک رفتار غیر صبهی مسهائل متنهوه مهندسهی،
ازجمل پدیدههای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی گسترش یافت اس  .در
زمین تخمین بار معلق با استفاده از مدلهای هوشمند پهژوهشههای
فراوانی یورف گرفت اس ک ب چند مورد از آنها طهی سهالههای
اصیر اشاره میشود .شیخعلیپور و همکاران ( )24از مدلههای شهبک
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( )ANFISو برنام ریزی بیهان ژن )GEP( 3جهه بهرآورد بها معلهق
رودصان سیستان استفاده کردند .ارزیابی دقه مهدلهها بها توجه به
شاصصهای آماری صبا نشان داد ک هر س روش نتهایج مناسهبی در
برآورد بار رسوبی ارائ میدهد و مقایسه عملکهرد مهدلهها حهاکی از
برتری نسبی مدل  GEPنسب ب سایر مدلها بود .قربانی و دهقهانی
( )11کارایی مدلهای  ANNو شبک عوبی بیزین )BNN( 4را برای
تخمین رسوباف معلق رودصان ها مورد ارزیهابی قهرار دادنهد .ایشهان از
دادههای رودصان سیمین رود واقع در آذربایجان غربی طی دوره آماری
( )1354-83استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از توانایی باالی
مدل  BNNدر تخمین بار معلق و همچنین مقهادیر کمینه و بیشهین
رسوب بود .نیکپور و ثانیصانی ( )19برای پیشبینی رسوباف ایستگاه
هیهدرومتری مشهیران بهر روی رودصانه درهرود از مهدلهههای ،GEP
 ANFISو  SVMاستفاده کردند .نتایج پژوهش آنها بیانگر عملکهرد
قابل قبول مدلها و برتری مدل  SVRدر مرحل یح سهنجی بهود.
ابوالفتحی و همکاران ( )1میزان رسوب رودصان گلرود واقع در اسهتان
5
لرستان را با استفاده از انواه مدلهای  ANNشامل تابع پای شعاعی
( )RBFو پرسپترون چند الی  )MLP( 6و همچنین رگرسهیون صبهی
چند متغیره مورد بررسی قرار دادند .آنها عالوه بر مقادیر دبی جریهان
از ویژگیهای مورفولوژیکی حوض شهامل مسهاح  ،طهول ،محهیط و
شیب رودصان نیز برای مدلسازی استفاده کردنهد .در تحقیهق مهذکور
مدل  MLPاز تبابق بهتری با مقادیر مشاهداتی برصوردار بود .اسهدی
و فتحزاده ( )3توسط شهش مهدل هوشهمند شهامل  K7نزدیهکتهرین
همسههای  ،مههدل درصتههی  ،M5فرآینههد گوسههی ،)GP( 8ماشههینبههردار
پشتیبان ،)SVM( 9ماشین بردار پشتیبان تکاملی )ESVM( 10و شبک
عوبی پسانتشار صبا ( )NNBPمقهادیر بهار معلهق هشه ایسهتگاه
هیدرومتری واقع در استان گیالن را برآورد نمودند .ارزیابی دق مدل-
ها با توج ب شاصصهای آمهاری صبها نشهان داد که مهدل فرآینهد
گوسی در مقایس با سایر مدلها از کارآیی بهتری برصوردار بود .دول
کردستانی و همکاران ( )7برای پیشبینی بار معلق روزان ایستگاه گرو
)1- Artificial Neural Network (ANN
)2- Adaptive Neuro-Fuzzy Interference System (ANFIS
)3- Gene Expression Programming (GEP
)4- Bayesian Neural Network (BNN
)5- Radial Basis Function (RBF
)6- Multi-Layer Perceptron (MLP
7- K Nearest Neighbor
8- Gaussian Process
)9- Support Vector Machine (SVM
10- Evolutionary support vector machine

واقههع در اسههتان هرمزگههان از مههدلهههای  ANNو  ANFISاسههتفاده
کردند .در تحقیق آنها با در نظر گرفتن تأصیرهای دبی و رسوب ،س
الگوی ورودی مختلف تعریف گردید .نتایج تحقیق آنها نشان داد ک
مدل  ANFISب ازای هر س الگو از عملکهرد بهتهری در بهرآورد بهار
معلق روزان برصوردار بود .محمدی ( )17در مبالع ای بها ههدف ارائه
مدل بهین برای برآورد میزان بارمعلق رودصان هلیلرود براساس دبی
جریان ب مقایس مدلهای منحنی سنج رسهوب ANN ،و ANFIS
پرداصتند .نتیج کلی حایل از تحقیق مهذکور ،مهدل  ANFISرا به
عنوان بهترین روش برای شبی سازی میزان رسوب معلق معرفی نمود.
یمدزاده و همکاران ( )21بهرای ایسهتگاهههای هیهدرومتری واقهع در
حوض درهرود ،روابط همبستگی نمایی بین دبی و بهار معلهق به ازای
دوره آماری ( )1356-86استخراش کردند و با استفاده از روابط مهذکور
برای هر ایستگاه ،بار معلق روزان محاسب نمودنهد .کیسهی و شهیری
( )16کارایی س مدل هوشمند شهامل  ANFIS ،ANNو  GEPرا در
تخمین غلظ روزان بار معلق رودصان ای واقع در ایال کالبفرنیا مورد
بررسی قرار دادند .آنها برای مدلسازی از مقادیر بارش و دبی روزان
نیز استفاده کردند .نتیج تحقیق آنها حهاکی از عملکهرد بهتهر مهدل
 GEPدر مقایس با دوم دل دیگر بود .ایلمهاز و همکهاران ( )26بهرای
برآورد بارمعلق رودصان ای واقع در ترکیه از مهدلههای  MARS11و
کلونی زنبور عسل 12استفاده کردند .آنها با ب کهارگیری دادهههای دو
ایستگاه هیدورومتری واقع در یک حوض آبخیز ،الگوههای مختلهف را
برای آموزش مدلها تعریف کردند و در نهای مدل  MARSب عنوان
دقیقترین روش شناصت شد .سامانتارای و قوس ( )23از س نوه مدل
 ANNشامل پهس انتشهار پیشهخور ( ،)FFBPپهس انتشهار آبشهاری
( )CFBPو شبک های عوبی متناسب ( )NNFبرای پهیشبینهی بهار
معلق حوض آبخیزی واقع در هندوستان استفاده کردند .مقایس نتهایج
نشان داد ک مدل  NNFبا دارا بودن بیشترین ضریب  R2و کمترین
 RMSEاز بهترین عملکرد برصوردار بود .حسنپهور و همکهاران ()12
برای تخمین بار معلق رودصان سیستان از مدلههای منحنهی سهنج
رسوب SVM ،ANN ،و  FCM-SVM13استفاده کردند .بها در نظهر
گرفتن شاصصهای آماری مختلف ،برتری مدل هیبرید FCM-SVM
نسب ب سایر مدلهها نمایهان بهود .یهالح و همکهاران ( )20بها به
کارگیری مدلهای  M5P ،M5Ruleو  KStarاقدام ب شهبی سهازی
بار معلق رودصان ای واقع در ایاالف متحده نمودند .برای ایهن منظهور
براساس مقادیر دبی جریان و بار معلق الگوهای مختلف تعریف گردید.
نتایج تحقیق آنها نشان داد ک هر س مدل از دق قابل قبول بهرای
)11- Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS
12- Bee colony
)13- Fuzzy C-mean clustering-SVM (FCM-SVM

كاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضههاي آبخیز ...

پیشبینی بار معلق برصوردار هستند .ضمناً مهدل  M5Pدارای برتهری
جزئی بود .عدنان و همکاران ( )2برای پیشبینی بهار معلهق رودصانه
جیالینگ واقهع در کشهور چهین از مهدلههای  DENFISو ANFIS-
 FCWاسههتفاده کردنههد .بههرای ایههن منظههور از دادههههای دو ایسههتگاه
هیدرومتری در حوض آبریز مذکور استفاده شد .نتایج حاکی از آن بهود
ک مدل  DENFISمیتواند با دق باالیی برای براورد بار معلق ههر
دو ایستگاه ب کار گرفت شود.
حوض آبخیز درهرود یکی از مهمترین حوض های اسهتان اردبیهل
بوده و رودصان های این حوض تأمین کننده آب شرب اغلب شهرهای
استان (اردبیل ،نمین ،نیر ،سرعین و مشگینشهر) میباشد .عهالوه بهر
این ،دو سد مخزنی بزرگ (سبالن و یامچی) در حهال بههرهبهرداری و
چند سد مخزنی در حال ساص در سبح حوض وجهود دارد .نظهر به
موقعی استراتژیک حوض ی مذکور و اهمی مدیری یهحیح بههره
برداری از آن ،مدلسازی و پیشبینی میهزان رسهوباف معلهق در ایهن
حوض میتواند در راستای مدیری منابع آب استان اردبیل نقهش به
سزایی را ایفا کند .بنابراین هدف این مبالع  ،ارزیابی کارایی مدلهای
هوشمند شامل  ANFIS ،ANNو  GEPدر تخمهین بهار معلهق کهل
حوض درهرود با ب کارگیری صووییاف فیزیوگرافی و دبی رودصان ها،
مورد ارزیابی قرار گرف .

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان اردبیل دارای حوض های آبخیز درهرود ،بالهارود ،قزلاوزن
و ارس مههیباشههد .حوضهه آبخیههز درهرود با مساحتی بالﻎ بر 14310
کیلومتر مربع ،بزرگترین حوض استان بوده ک  76رودصان دایمهی و
فولی ب طول  2067کیلومتر در آن جریهان دارد 68 .دریهد وسهع
حوض درهرود در استان اردبیل و  32دریهد آن در اسهتان آذربایجهان
شرقی اس  .مهمترین رودصانه های این حوض عبارتنهد از :ارس ،دره
رود ،بالخلیچای ،قوریچای و قرهسو .در پههژوهش حاضههر ،ب ه منظههور
تخمین بار معلق کل حوض درهرود از مقادیر اندازهگیری شده دبهی و
بار معلق در  16ایستگاه هیهدرومتری واقهع در سهبح حوضه مهذکور
استفاده شد .دادههای دبی و بار معلق از شرک آب منبقه ای اسهتان
اردبیل اصذ شد .شکل  1موقعی جفرافیایی ایستگاههای هیهدرومتری
واقع در حوض درهرود و شکل  2نقش آبراه های این حوض را نشان
میدهد.
دادههای مورد استفاده

اندازهگیری بار معلق در ایستگاهههای هیهدرومتری منبقه مهورد
مبالع بر اساس مقیاس زمانی مشخوهی یهورف نگرفته بهود .امها
مقادیر دبی جریان ب یورف روزان ثب شهده بهود .در ایهن پهژوهش،
دوره آماری ثب شده طی  15سال اصیر ( )1380-94به عنهوان دوره
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مشترک آماری انتخاب گردید .بنابراین پهس از حهذف دادهههایی که
صارش از بازه زمانی مشترک بودند ،مجموه تعداد مقادیر مشاهداتی بهار
معلق ب ازای کل ایستگاهها برابر با  2121داده بود .الزم ب ذکر اسه
ک اندازهگیری بار معلق توسط نمون بردار دستی  DH-48انجام گرفت
بود (شکل  .)3در جدول  1صوویهیاف فیزیهوگرافی زیرحوضه ههای
باالدس ایستگاههای هیدرومتری حوض درهرود شامل مسهاح (،)A
ضریب شکل ( ،)Sfارتفاه متوسط از سبح دریا ( ،)Eزمان تمرکز (،)Tc
شیب آبراه ایلی ( )Sو شماره منحنهی ( )CNگهزارش شهده اسه .
برای تهی نقش کاربری اراضی ابتدا با توج ب دانش موجهود دربهاره
پوشش اراضی منبق و روش تفسیر چشمی تواویر ،Google Earth
هف طبق کاربری اراضی شامل مرتع صوب ،مرتع متوسط و ضهعیف،
اراضی فاقد پوشش گیاهی ،منبق مسکونی ،زراع دیم ،زراع آبهی
و باغ در منبق مورد مبالع تعیین گردید .در مرحله بعهد ،در محهیط
نرمافزار  ArcGISنقش گروه هیدرولوژیکی و نقش کاربری اراضی بها
هم تلفیق شد .سپس با استفاده از رابب  1نقش شماره منحنی حوض
با توج ب جدول استاندارد  SCSب دس آمد.

( )1

) 𝑖𝑁𝐶 × 𝑖𝐴 ( ∑ = ̅̅̅̅
𝑁𝐶
100

̅̅̅̅ میهانگین هندسهی  CNدر سهبح حوضه
در رابب 𝐶𝑁 ،1
درید مساحتی از حوض اس ک شماره منحنی آن  CNiباشد .بهرای
محاسب زمان تمرکز حوض در محهیط نهرمافهزار  WMSابتهدا زمهان
تأصیر توسط رابب سازمان حفاظ صاک آمریکا ) (SCSمحاسب شهد
(رابب .)2
0.8
0.7
)𝐿 (𝑆+1
()2
= 𝑔𝑎𝑙𝑇
0.3
و Ai

𝑦1900

در رابب  Tlag ،2زمان تأصیر حوض (ساع ) L ،طهول رودصانه
ایلی (فوف)  yشیب متوسط حوض ( )%و  Sنمای نگ داش رطوب
توسط صاک در داصل حوض (اینچ) اس ک مقدار آن برابر اس با:
25400
()3
=𝑆
− 254
𝑁𝐶
پس از محاسب زمان تأصیر ،زمهان تمرکهز حوضه ) (Tcتوسهط
معادل ( )4ب دس آمد:
𝑔𝑎𝑙𝑇 × 𝑇𝑐 = 1.67
()4
ب منظور تسهیل مدلسازی بار معلق حوض درهرود و رسهیدن به
نتایج بهتر ،ایستگاههای هیدرومتری این حوض به دو گهروه تقسهیم
بندی شدند .برای تقسیمبندی ایستگاههها دو پهارامتر مسهاح تحه
پوشش و شیب زیرحوض های باالدس ایستگاههای هیهدرومتری مهد
نظر قرار گرف  .ب طوریک زیرحوضه ههای کوچهک بها شهیب زیهاد
(بیشتر از  )%1ک متعلق ب سرشاص های حوض درهرود اس  ،در گروه
اول و زیرحوض های متوسط و بزرگ با شیب کم (کوچکتهر مسهاوی
 )%1در گروه دوم قرار گرفتند .طبق بندی مربوط ب گهروهههای اول و
دوم در جدول  1ارائ شده اس .
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هیدرومتری در حوضه آبخیز درهرود
Figure 1- Geographical location of hydrometric stations in the Dareh-Roud watershed

شکل  -2نقشه آبراهههای حوضه آبخیز درهرود
Figure 2- Map of rivers in the Dareh-Roud watershed

كاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضههاي آبخیز ...
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شکل  -3نمونهبردار دستی  DH-48برای اندازهگیری بار معلق
Figure 3- Manual sampling DH-48 for measuring the suspended load

تعداد دادههای دبی و بار معلق مورد استفاده برای گروههای اول و
دوم ب ترتیب برابر با  870و  1251بود .در پژوهش حاضر 80 ،دریهد
دادهها برای آموزش 1و  20درید برای آزمون 2مدلهای هوشمند به
کار گرفت شد .الزم ب ذکر اس که انتخهاب دادههها بهرای مراحهل
آمههوزش و آزمههون ب ه یههورف توههادفی انجههام گرف ه  .در جههدول 2
پارامترهای آماری مربوط ب دادههای آموزش و آزمون مقهادیر دبهی و
بار معلق در گروههای اول و دوم گزارش شده اس .

شد .همچنین برای آموزش شبک  ،الگوریتم لونبرگ -مارکواردف 4به
کار گرفت شد .ب منظور آموزش بهتر و سریعتر مهدل ،دادههها نرمهال
سازی شدند .در پژوهش حاضر برای نرمالسهازی دادههها از راببه 5
استفاده شد ( .)27در این راببه  Xn ،مقهدار نرمهال شهده ورودی ،Xi
 Xmaxو  Xminب ترتیب مقادیر بیشین و کمین دادهها میباشد.

( )5

𝑛𝑖𝑚𝑋𝑋𝑖 −

𝑛𝑖𝑚𝑋𝑋𝑚𝑎𝑥 −

𝑋𝑛 = 0.1 + 0.8

سامانه استنتاجی فازی -عصبی تطبیقی ()ANFIS

شبکههای عصبی مصنوعی ()ANN

شبک های عوبی مونوعی ( )ANNیکی از مدلهای محاسباتی
نرم 3بوده ک با هدف یادگیری و دستیابی ب دانش نهفته در دادههها،
ب طور گسترده توسط متخووان حوزههای مختلهف علهوم مهندسهی
ب کار گرفت میشود .این شبک ها قادر هستند با انتخاب مناسب الیه
ها و پردازشگرهایی ب نام نرون ،نگاش غیرصبهی بهین ورودیهها و
صروجیها ارائ دهند ( .)25ساصتار معمول مدل  ANNشامل س الی
ورودی ،پنهان و صروجی میباشد .الی ورودی وظیف توزیع دادهها در
شبک را ب عهده دارد .در الی پنهان ،دادهها پردازش شده و در حهین
آموزش شبک با استفاده از اطالعاف حایل از دادهها ،وزنهای شبک
تعیین میشوند .الی صروجی نیز نتایج را به ازای ترکیهب ورودیهها،
استخراش میکند ( .)22در پژوهش حاضر برای تشهکیل مهدل ،ANN
ساصتار پرسپترون چند الی ( )MLPبا یک الی پنهان در نظر گرفته
1- Train
2- Test
3- Soft computing

ژانگ ( )13برای اولین بار با ب کارگیری ویژگیهای منبق فهازی
و مدل  ،ANNسامان استنتاجی فازی -عوبی تببیقهی ( )ANFISرا
ارائ داد .در این سامان  ،از منبق فازی با هدف بهبود آمهوزش شهبک
های عوبی و افزایش قدرف تومیمگیهری در شهرایط عهدم قبعیه
استفاده میشود .مبهابق شهکل  ،4شهش الیه مختلهف بهرای مهدل
 ANFISقابل شناسایی اس (:)13
الی اول (ورودی) :شامل متغیرهای ورودی  X1و  X2میباشد.
;𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(1),𝑋1 = 𝑋1
()6
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(1),𝑋2 = 𝑋2
 ،درج عضوی ( )µبرای هر

الی دوم (فازی سازی) :در این الی
یک از ورودیها بر اساس نوه تابع عضوی در نظر گرفت میشود.
;𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(2),𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑋1), 𝑖 = 1,2
()7
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(2),𝑖 = 𝜇𝐵𝑖 (𝑋2), 𝑖 = 1,2

4- Levenberg- Marquardt
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جدول  -1خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضههای باالدست ایستگاههای هیدرومتری حوضه درهرود
Table 1- The physiographic characteristics upstream sub-basins of hydrometric stations in the Dareh-Roud watershed

شماره

ضریب

زمان تمرکز

ارتفاع

Concentration
)time (hr

Elevation
)(m

65.261

1.588

1402

0.206

75.529

6.284

2416

0.295

7.212

73.114

4.668

1412

0.353

2.37

25.888

71.306

1.39

1898

0.369

5.314

38.112

70.342

6.084

1558

0.579

2.98

82.319

68.828

2.69

2227

0.429

2.641

131.262

76.544

2.87

1935

0.237

5.071

131.858

77.192

15.8

2634

0.267

6.542

140.029

74.188

3.45

2479

0.201

5.833

163.933

73.000

3.972

2117

0.588

5.113

563.876

73.144

11.330

1749

0.46

1.031

804.402

73.909

31.114

1787

0.897

0.984

4066.829

74.179

22.704

1735

0.725

0.627

4742. 834

73.779

24.935

1685

0.57

0.473

7461.181

73.875

27.716

1676

0.626

0.393

9600.024

74.006

35.337

1498

0.384

0.385

12206.744

منحنی
Curve
number

شکل
Shape
factor

شیب

مساحت

Slope
)(%

Area
)(km2

1.717

7.373
24.975

نام
ایستگاه
Station
name

نن کران
Naneh
karan

نرگسچای
Narges-Chay

آتشگاه

نورانچای

Atashgah

آالدیزگ

قرهسو

Aladizgeh

Qarah-Su

عنبران

عنبران

Anbaran

Anbaran

ایریل
Iril

سقزچیچای
SaqqezchiChay

هیر

هیرچای

Hir

Hir-Chay

نوران

نورانچای

Nouran

Nuran-Chay

Soltani
bridge

صیاوچای
Khiav-Chay

نیر

نیرچای

Nir

Nir-Chay

یامچی

بالخلیچای

Yamchi

Baliqlu-Chay

کوزه تپراقی
Kouzeh
topragi

قوریچای
Quri-Chay

سامیان

قرهسو

Samian

Qarah-Su

اربابکندی
Arbab
kandi

دوس بیگلو

1- Firing strength

River name

Nouran-Chay

پل سلبانی

الی سوم (قوانین) :در گرههای این الی  ،سیگنالهای ورودی در
هم ضرب شده و حایل آن ک بیانگر قوه اشتعال 1هر قهانون فهازی
میباشد ،ب الی بعهد انتقهال داده مهیشهود .در راببه  Wn ،4قهوه

نام رودخانه

Doust
beiglou

قرهسو
Qarah-Su

قرهسو
Qarah-Su

مشیران

درهرود

Mashiran

Dareh-Roud

بران

درهرود

Boran

Dareh-Roud

ردیف

نام گروه

Row
No.

Group
name

1
2
3
4
5
6

گروه اول
The first
group

7
8
9
10
1
2
3

4

گروه دوم
The
second
group

5
6

اشتعال قانون  nام میباشد.
()8
الی چهارم (نرمالسازی) :این الی پس از دریافه ههر یهک از
قوانین الی سوم ،مقادیر نرمال شده قوانین را توسط رابب  9محاسب
میکند.

𝑊𝑛 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑋1) × 𝜇𝐵𝑖 (𝑋2), 𝑖 = 1,2

كاربرد سه مدل هوشمند در برآورد بار معلق حوضههاي آبخیز ...
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جدول  -2پارامترهای آماری دادههای آموزش و آزمون دبی و بار معلق برای گروههای اول و دوم
Table 2- Statistical parameters of train and test data for discharge and suspended load for the first and second groups

تقسیمبندی
چولگی

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

میانگین

نوع داده

Skewness

SD

Minimum

Maximum

Average

Data type

5.019

1.353

0.001

17.100

0.807

27.059

196.225

0.001

8550.903

15.844

2.532

0.685

0.001

4.450

0.505

6.939

11.533

0.001

123.970

3.980

3.659

6.369

0.001

63.700

4.158

14.162

4816.085

0.003

94957.912

759.099

3.225

6.196

0.327

38.700

5.662

3.924

1295.111

0.306

8073.097

503.027

نام گروه

دادهها

Group name

Data
dividing

دبی
Discharge
)(m3/s

بار معلق

دادههای آموزش
Training data

Suspended
)load (ton/day

گروه اول
The first
group

دبی
Discharge
)(m3/s

بار معلق

دادههای آزمون
Test data

Suspended
)load (ton/day

دبی
Discharge
)(m3/s

بار معلق
Suspended
load
)(ton/day
دبی

دادههای آموزش
Training data

گروه دوم
The second
group

Discharge
)(m3/s

دادههای آزمون

بار معلق

Test data

Suspended
)load (ton/day

شکل  -4ساختار مدل )13( ANFIS
)Figure 4- Structure of the ANFIS model (13

طبق این رابب  ،نسب قوه اشتعال  iامین قانون ب مجمهوه قهوه
های اشتعال هم قوانین محاسب میشود.
𝑖𝑊
= 𝑖̅
()9
𝑊 = 𝑖𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(4),
, 𝑖 = 1,2
𝑊1 +𝑊2
الی پنجم (غیرفازی سازی :)1در این الی میزان مشهارک (وزن)

 iامین قانون فازی ،با حایلضرب قوه اشتعال 2نرمال شده (صروجهی
الی چهارم) و تابع برآیند ) (pi+qi+riمحاسب میشود.
𝑊 = 𝑖𝑓 × 𝑖̅
) 𝑖𝑟 ̅𝑖 (𝑝𝑖 + 𝑞𝑖 +
𝑊 = 𝑖𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(5),
()10

1- Defuzzification

2- Firing strength
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الی ششم (جمعبندی) :در این الی با جمع مقادیر غیرفازی شده،
صروجی مدل  ANFISتولید میشود.
) 𝑖𝑓 × 𝑖̅
𝑊(∑ = 𝑖𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(6),
()11
روشهای تقسیمبندی (افراز) شبک  1و صوش بنهدی تفریقهی 2دو
روش معمول برای طبق بندی دادهها در مدل  ANFISمیباشد .افهراز
شبک  ،فن دست بندی اس ک در آن هر داده با درج ای مشخص ،ب
یک دست تعلق میگیرد .این درج با درج عضوی مشخص میشود
( .)22تعداد قوانین فازی با افزایش متغیرهای ورودی ب یورف توانی
افزایش مییابد و ب نظر میرسد ک کاربرد روش افراز شبک به ازای
تعداد بسیار زیاد قوانین فازی با مشکل مواج میشود ( .)18بهرای به
کارگیری این مدل تویی شده اس ک تعداد متغیرهای ورودی کمتر
از  6باشد ( .)14با توج ب اینک در تحقیق حاضهر تعهداد متغیرههای
ورودی ،حداکثر برابر  5انتخاب شهده ،بنهابراین اسهتفاده از ایهن روش
جه پیشبینی میزان بار معلق قابل قبول اس .
برنامهریزی بیان ژن ()GEP

مههدل  GEPترکیههب و تعمههیم یافت ه الگههوریتم ژنتیههک ( )GAو
برنام ریزی ژنتیک ( )GPاس ک بر مبنای نظری تکاملی داروین 3بنا
نهاده شده اس و اولین بار توسط فریرا در سال  1999ارائه شهد (.)8
در این مدل ،کروموزومهای صبی با طول ثاب و قابل بیان ب شهکل
ساصتارهای درصتی هستند .ساصتار صبی کروموزومها موجب میشهود
استفاده از عملگرهای ژنتیکی نظیر تکثیر ،جههش و ترکیهب همیشه
ساصتارهای درصتی یحیح و معتبری تولید کند ،ب طوریک تنها ژنوم
ایالح شده ب نسل بعد منتقل میشود ( .)9الزم به ذکهر اسه که
ساصتارهای درصتی از توابع ریاضی و مثلثهاتی ،عملگرههای ریاضهی و
ترمینالها (متغیرهای مسأل و اعداد ثاب ) تشکیل میشود .طی فرآیند
شبی سازی در مدل  GEPمراحل ذیل دنبال میشود :گهام اول ،تولیهد
جمعی اولی از راه حلها اس ک ب کمک متغیرهای مسأل  ،توابع و
ترمینالها یورف میگیرد (تولید توادفی کروموزومهها) .در گهام دوم،
کروموزومها ب یورف بیان درصتی ارائ مهیشهوند (انتخهاب معمهاری
کروموزومها) .در گام سوم ،کارایی هر عضو جمعی کرومهوزومهها به
کمک تابع برازش 4ارزیابی میشود .عل به کهارگیری تهابع بهرازش،
حذف جوابهای ضعیفتر و حفظ جوابههای برتهر (نخبه گزینهی) و
درنتیج نزدیک شدن ب جواب مبلوب اس  .در این پژوهش ،ریشه

نسبی مربعاف صبا )RRSE( 5ب عنوان تابع بهرازش انتخهاب شهد .در
گام چهارم ،پس از انتخاب بهترین افراد از جمعی حاضر بهرای نسهل
بعد ،ایالحاتی (تکثیر و جهش) روی جمعیه انتخهب شهده یهورف
میگیرد .در گام پنجم ،فرزندان جدید تح فرآیندهای پیشین در یک
چرص قرار میگیرند و برای تعداد معینی از نسلها تکرار میشهوند تها
راه حههل مناسههبی پیههدا شههود ( .)10در پههژوهش حاضههر از نههرمافههزار
 GeneXpro Tools 4.0برای ب کارگیری مدل  GEPاسهتفاده شهد.
پارامترها و عملگرهای ژنتیکی مورد استفاده در محیط نرمافزار مهذکور
ب همراه مقادیر آنها در جدول  4ارائ شده اس .
توسعه مدلهای هوشمند

ب منظور تعیین پارامترهای تأثیرگذار بر بار معلق )SL( 6و تعریهف
الگوها ،از آزمون همبستگی پیرسون در محهیط  SPSSاسهتفاده شهد.
مقادیر ضرایب همبستگی متغیرها در جدول  4ارائ شده اسه  .نتهایج
حاکی از آن بود ک کلی متغیرها دارای تأثیر معنهیدار در سهبح یهک
درید بر بار معلق میباشند .اما از سهوی دیگهر مالحظه گردیهد که
متغیرهههای مسههاح حوض ه ( )Aو زمههان تمرکههز ( )Tcو هههمچنههین
متغیرهههای ش هیب ( )Sو ارتفههاه متوسههط ( )Eدارای همبسههتگی بههاال
(بزرگتر از  )0/7بودند .بنابراین در تعریف الگوها از متغیرههای زمهان
تمرکز و ارتفاه یرفنظر گردید .نتایج آزمون همبستگی نشان داد ک
دبی جریان ( )Qبیشهترین همبسهتگی را بها بهار معلهق ( )SLداشه ،
بنابراین ب عنوان تنها متغیر ورودی در اولین الگو برای هر سه مهدل
هوشمند ب کهار گرفته شهد .سهایر متغیرهها نیهز بهر اسهاس ضهریب
همبستگی اولوی بندی شده و در الگوهای بعدی ب کار گرفته شهدند.
بنابراین ،بر اساس نتایج آزمون همبستگی ،پنج الگوی مختلهف بهرای
تخمین بار معلق در گروههای اول و دوم مبابق جدول  5تعریف شد.
شاخصهای ارزیابی مدل

ب منظور آزمون عملکرد مدلههای مهورد اسهتفاده در ایهن مبالعه از
شاصص آماری شامل ضریب تعیین ( ،)R2ریش میانگین مربعاف صبها
( )RMSEو شاصص کارایی نش-ساتکلیف ( )NSمبابق با روابط زیر
استفاده گردید (.)4
2

()12

𝑁 ̅ 2
̅ 2
𝑁∑√
) 𝑀𝑆𝑖=1(𝑆0 −𝑆0 ) ∑𝑖=1(𝑆𝑀 −

( = R2

1

2
RMSE = √ ∑N
) i=1(SO − SM

()13
()14

1- Grid partitioning
)2- Subtractive clustering (Sub-Clustering
3- Darwinian Evolution Theory
4- Fitness function

)

̅
̅
𝑁∑
) 𝑀𝑆𝑖=1(𝑆0 −𝑆0 )(𝑆𝑀 −

N

≤ 𝑁𝑆 ≤ 1

∑𝑁 (𝑆 −𝑆𝑀 )2
∞] , −
̅ )2
𝑂 −𝑆0

0
NS = 1 − [ ∑𝑖=1
𝑆( 𝑁
𝑖=1

)5- Root relative square error (RRSE
)6- Suspended load (SL
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جدول  -3مقادیر پارامترهای مورد استفاده در روش برنامهریزی بیان ژن
Table 3- The values of the parameters and operators used in the GEP model

0.044
0.1
0.1
0.1
0.3

عملگرهای ژنتیکی

تنظیمات کلی

Genetic operators

General setting

نرخ جهش

تعداد کروموزومها

30

Mutation rate

نرخ وارونسازی

Number of chromosomes

اندازه راس

7

Inversion rate

Head size

نرخ ترانهش درش متوالی

3

نرخ ترانهش ریش درش متوالی

1000

IS Transposition
RIS Transposition

تعداد ژن در هر کروموزوم
Number of genes

تعداد جمعی تولیدی
Number of population production

نرخ ترکیب تک نقب ای

مجموه ()+

تابع پیوند

One-point recombination

)Addition (+

Linking function

جدول  -4مقادیر ضرایب همبستگی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر
Table 4- The values of correlation coefficients of the variables used in this study
Q
A
Sf
E
Tc
S
CN
SL
Q
1
A
**0.504
1
Sf
**0.283
**0.470
1
E
**-0.214** -0.499** -.405
1
Tc
**0.445
**0.891
**0.636** -0.410
1
S
**-0.341** -0.644** -0.556** 0.860** -0.675
1
**CN 0.109
**0.182** -0.013** 0.307
**0.321
**0.193
1
**SL 0.418
**0.140** -0.068** -0.063** 0.115** -0.105** 0.065
1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول  -5الگوهای تعریف شده در تخمین بار معلق برای هر سه مدل هوشمند
Table 5- The defined scenarios in estimating suspended load for the three intelligent models

متغیر خروجی

متغیرهای ورودی

شماره الگو

Output variables
SL
SL
SL
SL
SL

Input variables
Q
Q,A
Q,A,S
Q , A , S , Sf
Q , A , S , Sf , CN

Scenario No.
1
2
3
4
5

در روابط فوق N ،تعداد دادهها ،مقدار  SOمقهدار رسهوب معلهق انهدازه
گیری شده و  SMمقدار شبی سازی شده برای رسوب معلق توسط مدل
در گام زمانی  iام میباشد .همچنین ̅ 𝑆0متوسط مقدار رسهوب معلهق
اندازهگیری شده میباشد.

نتایج و بحث
واسنجی مدلهای هوشمند

در پژوهش حاضر ب منظور دستیابی ب بهتهرین سهاصتار مهدل شهبک
عوبی ،توابع انتقال (شامل تانژان سیگموئید ،1لگاریتم سهیگموئید 2و
1- TANSIG

صبی )3و تعداد نرونهای الی پنهان مورد ارزیابی قرار گرفه  .طبهق
نتایج ،برای هر دو گروه ،تابع انتقال  TANSIGاز صبای کمتهری در
مدلسازی برصوردار بود .عملکرد مدل  ANNب ازای الگوهای مختلف
در گروههای اول و دوم و با استفاده از تابع انتقال مذکور در جهداول 6
و  7صالی شده اس  .مشاهده میشود ک در ههر دو گهروه ،به ازای
اولین الگو عملکرد مدل بسیار ضعیف اس و این موضوه حاکی از آن
اس ک یرفاً با ب کارگیری دبی جریان نمیتوان برآورد یهحیحی از
بار معلق حوض داش .
2- LOGSIG
3- Pureline
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جدول  -6عملکرد مدل  ANNبهازای الگوهای ورودی مختلف در گروه اول
Table 6- Performance of the ANN for the various input combinations in the first group
NS

)RMSE (ton/day

R2

0.22
0.31
0.36
0.40
0.44

9.76
9.42
9.24
9.06
8.59

0.20
0.38
0.45
0.49
0.53

تعداد نرون

الگو

Number of neurons
8
7
5
6
6

Scenario
1
2
3
4
5

جدول  -7عملکرد مدل  ANNبهازای الگوهای ورودی مختلف در گروه دوم
Table 7- Performance of the ANN for the various input combinations in the second group
NS

)RMSE (ton/day

R2

0.18
0.23
0.30
0.32
0.34

1090.54
1064.31
1049.61
1048.09
1046.20

0.32
0.46
0.53
0.58
0.59

طبق نتایج ،با اضاف شدن مسهاح حوضه به ترکیهب ورودی،
عملکرد مدل ب طور قابل توجهی بهبود یافت اس  .ب عنوان مثهال در
گروه اول ،مقدار  R2در الگوی  2نسب ب الگوی  ،1از  0/20ب 0/38
بهبود یافت اس  .ب طور مشاب  ،در گروه دوم ،مقهدار  R2در الگهوی 2
نسب ب الگوی  ،1از  0/32ب  0/46افزایش یافت اس  .اضاف شدن
سایر صووییاف فیزیوگرافی حوض ب ترکیب ورودیها نیز ،به طهور
محسوسی نتایج مدل  ANNرا بهبهود داده اسه و در ههر دو گهروه،
بهترین نتیجۀ مدل مربوط ب حالتی اس ک در ورودی مدل از کلیه
متغیرها استفاده شده اس  .بهترین عملکرد مدل  ANNدر گروه اول،
مربوط الگوی  5با بیشترین ضریب تعیین ( ،)R2=0/53کمترین مقهدار
ریش میانگین مربعهاف صبها ( )RMSE=8/59ton/dayو بیشهترین
ضریب نش-ساتکلیف ( )NS=0/44میباشد .در گروه دوم نیز الگهوی
 5بهترین نتیج را ب همراه داش و مقادیر  RMSE ،R2و  NSبه -
ترتیب برابر با  1046/20 ،0/59و  0/34به دسه آمهد .ضهمناً بهرای
گروههای اول و دوم ،تعداد نرونهای مورد نیاز برای الی پنههان به -
ازای الگوی بهین  ،ب ترتیب برابر با  6و  4نرون بود.
در ادام ب واسنجی مدل  ANFISجه پهیشبینهی بهار معلهق
پرداصت میشود .همانطور ک اشهاره شهد در پهژوهش حاضهر بهرای
تقسیمبندی دادهها در مدل  ،ANFISاز روش افراز شبک استفاده شد.
این روش مبتنی بر انتخهاب نهوه تهابع عضهوی (مثلثهی ،ذوزنقه ای،
گوسی ،زنگول ای و )...و تعداد توابع عضوی برای ههر متغیهر ورودی
میباشد .در این پژوهش ،توابع عضوی مثلثی ،ذوزنق ای و گوسی ب
همراه تعداد مختلف آنها مورد ارزیابی قرار گرف و طبهق نتهایج به

تعداد نرون

الگو

Number of neurons
9
6
7
5
4

Scenario
1
2
3
4
5

دس آمده ،در هر دو گروه بهترین تابع عضهوی از نهوه مثلثهی بهود.
عملکرد مدل  ANFISب ازای الگوهای مختلهف در گهروهههای اول و
دوم و با استفاده از تابع عضوی مثلثهی در جهداول  8و  9آورده شهده
اس  .نتایج کلی ب دسه آمهده توسهط مهدل  ANFISمشهاب مهدل
 ANNبههوده و مشههاهده مههیشههود کهه اضههاف شههدن صوویههیاف
فیزیوگرافی زیرحوض ها ب ترکیب ورودیهها ،آمهوزش مهدل را بهتهر
کرده و بهبود نتایج را ب دنبال داشهت اسه  .بهتهرین عملکهرد مهدل
 ANFISدر گروه اول ،مربوط الگهوی  5بها بیشهترین ضهریب تعیهین
( ،)R2=0/57کمتهههرین مقهههدار ریشههه میهههانگین مربعهههاف صبههها
( )RMSE=8/73ton/dayو بیشههترین ضههریب نههش-سههاتکلیف
( )NS=0/43میباشد .در گروه دوم نیز الگوی  5بهترین نتیجه را به
همراه داش و مقادیر  RMSE ،R2و  NSبه ترتیهب برابهر بها ،0/65
 1001/07و  0/40ب دس آمد .الزم ب ذکهر اسه که تعهداد توابهع
عضوی بهرای متغیرههای  Sf ،S ،A ،Qو  CNبه ازای الگهوی  5در
گروه اول ب ترتیب تعداد  3 ،2 ،3 ،4و  2و در الگوی  5گروه دوم برای
متغیرهای مذکور ب ترتیب تعداد  4 ،2 ،2 ،4و  3در نظهر گرفته شهده
بود.
همانگون ک قبالً ذکر شد ،یکی از گامههای اساسهی بهرای به
کارگیری مدل  GEPانتخاب عملگرهای ریاضی برای تشکیل ساصتار
درصتی اس  .بر اساس نتهایج به دسه آمهده ،در گهروه اول به ازای
الگوهای  1تا  5ب کارگیری توابع مثلثاتی و جذر ب همراه چهار عمل
ایلی نتایج بهتری را ب دنبال داش .
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جدول  -8عملکرد مدل  ANFISبهازای الگوهای ورودی مختلف در گروه اول
Table 8- Performance of the ANFIS for the various input combinations in the first group
NS

)RMSE (ton/day

R2

0.26
0.31
0.38
0.43
0.43

9.60
9.41
9.13
8.94
8.73

0.29
0.39
0.48
0.55
0.57

تعداد توابع عضویت

الگو

Number of MFs
4
4, 3
4, 3, 2
4, 3, 2, 3
4, 3, 2, 3, 2

Scenario
1
2
3
4
5

جدول  -9عملکرد مدل  ANFISبهازای الگوهای ورودی مختلف در گروه دوم
Table 9- Performance of the ANFIS for the various input combinations in the second group
NS

)RMSE (ton/day

R2

0.20
0.31
0.38
0.39
0.40

1081.70
1050.49
1037.77
1028.41
1001.07

0.38
0.51
0.60
0.62
0.65

تعداد توابع عضویت

الگو

Number of MFs
4
4, 2
4, 2, 2
4, 2, 2, 4
4, 2, 2, 4, 3

Scenario
1
2
3
4
5

جدول  -10عملکرد مدل  GEPبهازای الگوهای ورودی مختلف در گروه اول
Table 10- Performance of the GEP for the various input combinations in the first group
NS

)RMSE (ton/day

R2

0.31
0.39
0.52
0.53
0.55

9.48
9.19
8.14
7.93
7.69

0.36
0.45
0.61
0.64
0.68

الگو
Scenario
1
2
3
4
5

جدول  -11عملکرد مدل  GEPبهازای الگوهای ورودی مختلف در گروه دوم
Table 11- Performance of the GEP for the various input combinations in the second group
NS

)RMSE (ton/day

R2

0.28
0.38
0.41
0.42
0.43

1057.96
1047.39
1024.28
993.82
975.26

0.44
0.56
0.65
0.69
0.72

در گروه دوم نیز ترکیب توابع لگاریتمی ،نمایی ،جهذر و تهوان به
همراه عملگرهای ایلی با نتایج صوبی همراه بود .عملکرد مدل
ب ازای الگوهای مختلف در گروههای اول و دوم در جهداول  10و 11
نمایش داده شده اس  .همانند مدلههای  ANNو  ANFISدر مهدل
 GEPنیز بهترین نتیج مربوط ب الگوی  5یود .ب طوریک در گهروه
اول ،الگوی  5با بیشترین ضریب تعیهین ( ،)R2=0/68کمتهرین مقهدار
ریش میانگین مربعاف صبها ( )RMSE=7/69 ton/dayو بیشهترین
ضریب نش-ساتکلیف ( )NS=0/55بهترین عملکرد را داشت اس  .در
گروه دوم نیز ب طور مشاب  ،الگهوی  5به ازای مقهادیر  RMSE ،R2و
 NSب ترتیب برابر با  975/26 ،0/72و  0/43بهترین نتیج را نسهب

الگو
Scenario
1
2
3
4
5

ب سایر الگوها ب همراه داش .

GEP

مقایسه نتایج مدلها

با مقایس شاصصهای آماری عملکهرد مهدلهها به ازای بهتهرین
سناریو (الگوی  )5میتوان دید ک در گروه اول ،عملکرد مدل  GEPبا
دارا بودن بیشترین مقدار ضریب تعیهین ( ،)R2=0/68کمتهرین مقهدار
ریش میانگین مربعاف صبها ( )RMSE=7/69 ton/dayو بیشهترین
ضریب نش-ساتکلیف ( )NS=0/55در مقایس با سایر مهدلهها بهتهر
بوده اس  .در صووص گروه دوم نیز برتری مدل  GEPبها دارا بهودن
مقادیر  RMSE ،R2و  NSب ترتیب برابهر بها  975/26 ،0/72و 0/43
مشهود اس .
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(c) )(ش

 نمودارهای پراکندگی مقادیر بار معلق مشاهداتی و پیشبینی شده توسط مدلهای هوشمند بهازای بهترین الگو-5 شکل
 گروه دوم:) (ه) و (و،) گروه اول (د:) (ب) و (ج،)(الف
Figure 5- Scatter plots of the observed and predicted values of suspended load using intelligent models for the best scenario
(a), (b), (c): The first group; (d), (e), (f): The second group
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در شکل  5نمودارهای پراکندگی مقادیر بهار معلهق مشهاهداتی و
پیشبینی شده توسط مدلهای هوشمند ب ازای بهترین الگو در گهروه
های اول و دوم نمایش داده شده اس  .همانطور ک مشاهده میشود
در گروه اول ،ب ازای مقادیر کمتر از  20تن در روز ،نقاط حهول محهور
یک ب یک متمرکز شدهاند اما ب ازای مقادیر بیشتر از  20تهن در روز
(تقریباً  4درید دادههای دوره تسه ) ،نقهاط از محهور یهک به یهک
فایل گرفت و حال کمبرآورد مدلها کامالً مشهود اسه  .در نمهودار
مربوط ب مدل  GEPمیتوان دید ک نقاط ب نیمسهاز  45نزدیهکتهر
هستند ک نشان از تبابق بهتر مقادیر مشهاهداتی و پهیشبینهی شهده
توسط مدل مذکور را دارد .در گروه دوم نیهز به ازای مقهادیر کمتهر از
 1000تن در روز تمرکز نقاط حول محور یک ب یک دیده میشهود و
ب ازای مقادیر بیشتر از آن (تقریبهاً  12دریهد دادهههای دوره تسه )،
پراکندگی ضعیفی مشاهده میشود و مدلها حال کهمبهرآورد از صهود
نشان میدهند .با این وجود ،پراکندگی و تمرکز نقاط حول محور یهک
ب یک در مدل  GEPنسب ب سایر مدلها تا حهدودی بهتهر اسه .
الزم ب توضیح اس ک در هر دو گروه ،پایین بودن شهاصص کهارایی
نش -ساتکلیف ب عل پراکندگی نامناسب نقاط حول محور یهک به
یک میباشد.
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اعتبارسنجی مدلهای هوشمند

در تحقیق انجام شده توسط آیل و همکهاران ( )4میهزان کهارایی
مدلهای هوشمند در برآورد بار معلق بر اساس محدوده ضرایب تعیین
( )R2و نش -ساتکلیف ( )NSارائ شده اس  .شکلهای  6و  7میزان
کارایی مدلهای مورد استفاده در تحقیق حاضر را در تخمین بار معلق
برای گروههای اول و دوم ،با استناد ب تحقیهق آیله و همکهاران ()4
نمایش میدهد .با توج ب شکلهای مذکور ،در گروه اول مهدلههای
 ANNو  ANFISبا دارا بودن کارایی مشاب  ،از درج دق قابل قبول
و رضای بخش برصوردار هستند و ب عبارف دیگر نتایج حایهل از آن
ها معتبر میباشد .در این میان ،مدل  GEPاز درجهۀ اعتبهار و کهارایی
بیشتری در تخمین بار معلق برصهوردار اسه  .در گهروه دوم عملکهرد
مدلهای  ANNو  ANFISغیرقابل قبول اس  .در واقهع ،بها اینکه
این دو مدل دارای ضرایب  R2صوبی هستند امها به عله دارا بهودن
مقادیر بسیار پایین ضریب نش -ساتکلیف ،نمیتوان نتهایج حایهل از
آنها را معتبر دانس  .در مقابل ،مدل  GEPاز درج اعتبار کافی برای
تخمین بار معلق گروه دوم برصوردار اس .

شکل  -6میزان کارایی مدلها در تخمین بار معلق برای گروه اول بر اساس ضرایب تعیین ( )R2و نش-ساتکلیف ()NS
Figure 6- Performance of the models in estimating suspended load for the first group based on R 2 and NS coefficients

شکل  -7میزان کارایی مدلها در تخمین بار معلق برای گروه دوم بر اساس ضرایب تعیین ( )R2و نش-ساتکلیف ()NS
Figure 7- Performance of the models in estimating suspended load for the second group based on R 2 and NS coefficients
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برآورد میانگین بار معلق ساالنه حوضه درهرود

همانطور ک قبالً اشاره شد ،یکهی از مزایهای مهدل  GEPارائه
معادل ریاضی بر اساس متغیرهای ورودی و صروجی میباشهد .روابهط
 15و  16معادالف ب دس آمده توسط مدل  GEPبرای تخمهین بهار
معلق را برای گروههای اول و دوم نشان میدهد .در معادالف مهذکور،
واحد متغیرهای دبی جریان ( ،)Qمساح ( ،)Aشیب ( )Sو بهار معلهق
( )Qsب ترتیب متر مکعب در ثانی  ،کیلومتر مربع ،درید و تن در روز و
ضریب شکل ( )Sfبدون بعد میباشد.
𝑁𝐶×−6.709

()15

+ (𝐴 − 𝐶𝑁 −

)𝑄× 𝑓𝑆(
) 𝑓𝑆(−3.337+

)𝑆sin(−3.337+

𝑄𝑠 = 𝑄 +
3

) 𝑓𝑆 × √𝑠 + 2
𝑆
]𝑁𝐶×)𝐴𝐴×𝑙𝑜𝑔[(𝑄+
= 𝑠𝑄
+ 𝑓 + (𝐴 − 6.231) −

()16

3

𝑆

]) 𝐶𝑁 2

𝑆

𝑙𝑛(𝑆𝑓 ) + [√𝑒𝑥𝑝(√𝑆𝑓 −

یکی از کاربردهای معادالف  15و  16ک میتوان آنهها را مهدل
های منبق ای رسوب حوض درهرود نامید ،برآورد میانگین بهار معلهق
ساالن حوض میباشد .بدین منظور ،ابتدا با در اصتیهار داشهتن مقهادیر
روزان دبی جریان طی دوره آماری مشهترک  15سهال ( )1380-94و
صووییاف فیزیوگرافی زیرحوض ها ،مقادیر بار معلق ب یورف روزانه
برای تمامی زیرحوض ها محاسب شد .سپس با تجمیع مقادیر بار معلق
روزان در طی هر سال ،بار معلق ساالن و نهایتاً بها میهانگینگیهری از
مقادیر ساالن  ،میانگین بار معلق ساالن زیرحوض هها به دسه آمهد.
عالوه بر آن ،با تقسیم کردن میانگین بار معلهق سهاالن بهر مسهاح
زیرحوض  ،دبی ویژه رسوب ک نشاندهنهده میهزان فرسهایشپهذیری
حوض اس  ،محاسب شد .نتایج محاسباف مذکور بهرای کهل حوضه
درهرود در جدول  12آورده شده اس  .با توج ب نتایج ب دس آمهده،
ساالن حدود  6/33میلیون تن رسوباف ب یورف بار معلهق در حوضه
درهرود تولید و توسط رودصان ها حمل میشوند .همچنین میهزان دبهی
ویژه رسوب در کل حوض  1047 ،تن در سال در کیلومتر مربع بهرآورد
شده اس  .در تحقیق انجام گرفت توسط یهمدزاده و همکهاران ()21
مقدار رسوب برآورد شده برای حوض درهرود 8/7 ،میلیون تن در سال
و میزان دبی ویژه رسوب  624تن در سال در کیلومتر مربع به دسه
آمد .تفاوف دورهههای آمهاری مهورد اسهتفاده در تحقیهق یهمدزاده و
همکاران ( )1356-86( )21و پژوهش حاضهر ( )1380-94مهیتوانهد
یکی از دالیل اصتالف بین نتایج دو تحقیق مذکور باشد .عالوه بر آن،
در تحقیق یمدزاده و همکاران ( )21از آمار بار معلق کلیه ایسهتگاه-
های هیدرومتری حوض درهرود استفاده شهده اسه  ،در حهالیکه در
پژوهش حاضر آمهار تعهدادی از ایسهتگاههها (از جمله پهل المهاس و

گیالنده) برای مدلسازی ب کار گرفته نشهد .در سهالههای اصیهر ،در
فایل ای نزدیک در باالدس ایستگاهههای هیهدرومتری مهذکور بنهد
انحرافی احداث شده اس و این موضوه موجب عدم کاربرد دادهههای
چنین ایستگاههایی گردید .طبهق نتهایج جهدول  ،13بیشهترین حمهل
رسوب در سبح حوض درهرود در ایستگاه بران واقهع در رودصانه دره
رود رخ میدهد و ایستگاه آتشگاه واقع در رودصان نورانچای کمتهرین
فرسایش ویژه را ب صود اصتواص داده اس  .نکته قابهل توجه ایهن
اس ک در سرشاص های حوض درهرود ک شیب حوض زیهاد اسه ،
مقدار دبی ویژه رسوب کمتر بهوده و ههر چقهدر به صروجهی حوضه
نزدیک میشویم و همزمان با تکامل رودصان ها ،شیب حوض کهاهش
پیدا کرده و دبی ویژه رسوب بیشتر مهیشهود .ایهن موضهوه قهبالً در
آزمون همبستگی نیز دیده شده بود و ضریب همبستگی بار معلهق بها
شیب حوض  ،مقدار منفی ب دس آمده بود.

نتیجهگیری
در این مبالع ب بررسی عملکهرد مهدلههای  ANFIS ،ANNو
 GEPدر پیشبینی میزان رسوباف معلق حوض آبخیز درهرود واقع در
استان اردبیل پرداصت شد .طبق نتایج ،ضعف مدلهها در تخمهین بهار
معلق یرفاً با استفاده از مقادیر دبی جریان (الگوی  )1نمایان بود و بها
اضاف شدن صووییاف فیزیوگرافی ب ترکیب ورودیها نتایج مدلها
بهبود یاف  .ک از این لحاظ با نتایج ب دس آمده توسط ابهوالفتحی و
همکاران ( )1مبابق دارد .در مقابهل ،بهتهرین عملکهرد مهدلهها در
تخمین بار معلق متعلق ب الگوی  ،5شامل ترکیهب ورودی ،S ،A ،Q
 Sfو  CNبود .در گروه اول مقادیر شهاصصههای  NS ،R2و RMSE
ب ازای بهترین سناریو (الگوی  )5برای مهدل  ANNبه ترتیهب برابهر
 0/44 ،0/53و  8/59تن در روز ،برای مدل  ANFISبه ترتیهب برابهر
 0/43 ،0/57و  8/73تن در روز و برای مهدل  GEPبه ترتیهب برابهر
 0/55 ،0/68و  7/69تن در روز ب دس آمد .ههمچنهین در گهروه دوم
مقادیر شاصصهای مذکور ب ازای بهتهرین سهناریو (الگهوی  )5بهرای
مدل  ANNب ترتیب برابر  0/34 ،0/59و  1046/20تن در روز ،برای
مدل  ANFISب ترتیب برابهر  0/40 ،0/65و  1001/07تهن در روز و
برای مدل  GEPب ترتیب برابر  0/43 ،0/72و  975/26تن در روز به
دس آمد .بر اساس نتایج اعتبارسنجی و با در نظهر گهرفتن شهاصص
های ضریب تعیهین و نهش -سهاتکلیف ،کهارایی مهدلههای ،ANN
 ANFISو  GEPدر شبی سازی بار معلق ایستگاههای گروه اول قابل
قبول بود .اما در گروه دوم ،فقط نتایج مدل  GEPمعتبر بود و عملکرد
مدلهای  ANNو  ANFISغیر قابل قبول بود.
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جدول  -12مقادیر میانگین بار معلق ساالنه و دبی ویژه برای کل حوضه درهرود
Table 12- Values of the annual suspended load and specific discharge for the Dareh-Roud watershed

دبی ویژه رسوب

میانگین بار معلق ساالنه

Sediment specific
)discharge (ton/year/km2

Average of annual suspended
)load (ton/year

)Slope (%

56.12

413.77

1.717

7.373

8.04

200.80

7.212

24.975

5.68

1312.00

2.37

25.888

10.74

409.32

5.314

38.112

39.81

3277.12

2.98

82.319

17.05

2238.02

2.641

131.262

12.85

1694.37

5.071

131.858

9.26

1296.67

6.542

140.029

9.72

1593.43

5.833

163.933

12.59

7099.20

5.113

563.876

64.08

51546.08

1.031

804.402

76.32

310380.39

0.984

4066.829

140.03

664139.05

0.627

4742. 834

176.83

1319360.64

0.473

7461.181

179.14

1719748.30

0.393

9600.024

183.75

2242989.21

0.385

12206.744

1047.01

6.33×106

مجموه

در تحقیق حاضر مدل  GEPبهتهرین عملکهرد را در تخمهین بهار
معلق حوض ب همراه داش ک در تحقیقاف مشاب انجام شده توسط
کیسی و شیری ( )16و شیخعلیپور و همکهاران ( )24نیهز ایهن مهدل
بهترین نتیج را مقایس بها مهدلههای  ANNو  ANFISنشهان داد.
ضعف عمده مدلهای هوشمند در برآورد مقادیر پیک بود و حال کهم
برآورد مدل ها در تخمهین مقهادیر بیشهین بهار معلهق نمایهان بهود .در
تحقیق مشاب انجام گرفت توسهط کیسهی و شهیری ( )16نیهز ضهعف
مدلهای  ANFIS ،ANNو  GEPدر پهیشبینهی مقهادیر پیهک بهار
معلق دیده شد .بر اساس الگوی بهین  ،با استفاده از مدل  GEPبهرای

شیب

مساحت

نام ایستگاه

نام رودخانه

)Area (km2

Station name

River name

نن کران

نرگسچای

Naneh karan

Narges-Chay

آتشگاه

نورانچای

Atashgah

Nouran-Chay

آالدیزگ

قرهسو

Aladizgeh

Qarah-Su

عنبران

عنبران

Anbaran

Anbaran

ایریل

سقزچیچای

Iril

Saqqezchi-Chay

هیر

هیرچای

Hir

Hir-Chay

نوران

نورانچای

Nouran

Nuran-Chay

پل سلبانی

صیاوچای

Soltani bridge

Khiav-Chay

نیر

نیرچای

Nir

Nir-Chay

یامچی

بالخلیچای

Yamchi

Baliqlu-Chay

کوزه تپراقی

قوریچای

Kouzeh topragi

Quri-Chay

سامیان

قرهسو

Samian

Qarah-Su

اربابکندی

قرهسو

Arbab kandi

Qarah-Su

دوس بیگلو

قرهسو

Doust beiglou

Qarah-Su

مشیران

درهرود

Mashiran

Dareh-Roud

بران

درهرود

Boran

Dareh-Roud

Sum

هریک از گروههای اول و دوم مدلهای منبق ای رسهوب (معهادالف
 15و  )16استخراش شد .طبق نتایج ،بخش عمده بار معلق حوضه دره
رود در رودصان های تکامل یافتۀ آن یعنهی درهرود و قهرهسهو تولیهد و
منتقل میشود .نظر ب اینک اندازهگیری بهار معلهق در ایسهتگاهههای
هیدرومتری ،ب ویژه در مواقع سیالبی با مسهائل و مخهاطراتی همهراه
بوده و ب یورف منظم انجهام نمهیگیهرد ،لهذا از معهادالف منبقه ای
رسوب میتوان برای تخمین رسوب معلق حوضه درهرود در روزههای
فاقد آمار بهره برد .جه تعمیم نتایج ب دسه آمهده در ایهن مبالعه ،
باید حال کمبرآورد مدلها مورد توج قرار گیهرد و به منظهور بهبهود

1399  آبان-  مهر،4  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

 انتظهار مهیرود در،رودصان ها تا حد زیادی متأثر از ذوب برف میباشد
.سالهای آتی مقدار انباش برف در منبق مورد مبالع کاهش یابهد
این مسأل بر روی سری زمانی دادهها تأثیرگذار بوده و ممکن اس بر
 لهذا مهیتهوان چنهین،عملکرد مدلهای ارائ شده نقش داشت باشهد
 جه ب روز رسانی مهدل، مبالعاتی را در دورههای معین چندین سال
.با شرایط منبق تکرار نمود
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نتایج حایل از تحقیق حاضر پیشهنهاد مهیشهود کهارایی مهدلههای
) را مهورد آزمهون قهرار داد وWANN(  عوبی-ترکیبی مثل موجک
این موضوه بررسی شود ک پیشپردازش (تجزی ) دادهها توسط تبدیل
 از. تا چ حد میتواند ب بهتر شدن نتایج مدلها کمهک کنهد1موجک
سوی دیگر با توج ب تأثیر تغییر اقلیم در کشور ک با کاهش بارش و
 دبهی جریهان، افزایش دما همراه بوده و در حوض آبخیز مورد مبالعه
1
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Application of Three Intelligent Models in Estimation of Watersheds Suspended
Load (Case Study: Dareh-Roud Watershed, Ardabil Province)
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Introduction: Suspended load estimation is utilized to study and investigate many problems of water
engineering sciences such as dam reservoir design, transportation of sediments and pollution in the rivers,
creation of stable channels, estimation of erosion and sedimentation around bridge piers, and watershed
management. The purpose of this study was to estimate the suspended load in the Dareh-Roud watershed in
Ardabil province using the rivers discharge values and the physiographic characteristics of the sub-basins.
Moreover, annual suspended load and sediment specific discharge were calculated for the whole of the
watershed.
Materials and Methods: In this study, the Dareh-Roud watershed in Ardebil province was considered as the
study area. The flow discharge and suspended load data were collected from 16 hydrometric stations with a
statistical period of 15 years from 2001-2015. The physiographic characteristics of sub-basins, including area
(A), slope (S), shape factor (Sf), and curve number (CN), were achieved using ArcGIS and WMS. Five different
input combinations were defined based on the effect of flow discharge variables and physiographic properties on
the suspended load. Also, considering the area and slope parameters, the sub-basins were divided into two groups
(i.e., the first and second groups). The performance of data-intelligent models, including Artificial Neural
Networks (ANN), Adaptive Neural-Fuzzy Interference System (ANFIS), and Gene Expression Programming
(GEP) models were investigated in the predict of the suspended load in the study area. Several statistical
indicators, including determination coefficient (R2), root mean square error (RMSE), and Nash- Sutcliffe
efficiency (NS), were utilized to evaluate the model’s efficiency.
Results and Discussion: According to the results, estimation of suspended load without using the
physiographic characteristics resulted in a high error, and in contrast, the suspended load estimation was most
accurate by using a combined scenario involving all physiographic aspects and flow discharge. The scatterplots
indicated that in the first group, the points were concentrated around the 1:1 axis for the values of less than 20
(ton/day). However, for the greater amounts, the scattering of issues around the one-to-one line was not
appropriate, which means that the models were in the condition of underestimation. Similar conditions were
observed for the second group, the excellent dispersion was seen for the values of less than 1000 (ton/day), and
in general, the models had underestimation conditions. However, in both groups, the dispersion of the GEP
model was somewhat better than the other models. Based on the values of R2 and NS, ANN and ANFIS models
had the acceptable and satisfactory accuracy for the first group. The GEP model was more reliable and efficient
in estimating the suspended load of the first group. On the other hand, the efficiency of ANN and ANFIS was
not acceptable for the second group. Comparison of the results of different models using the best input
combination indicated that the GEP model with the highest determination coefficient (R2 = 0.68), the lowest root
mean square error (RMSE = 7.69 ton/day). The NS equal to 0.55 in the validation step has shown better
performance than the other models in estimating the suspended load for the first group. Similarly, for the second
group, the GEP model with the highest determination coefficient (R2 = 0.72), the lowest root means square error
(RMSE = 975.26 ton/day). The NS equal to 0.43 in the validation step has shown better performance than other
models in estimating the suspended load.
Conclusion: In the present study, the efficiency of different intelligent models was investigated in the
suspended load estimation of Dareh-roud watershed. In this regard, an extended period (i.e., during 15 years) of
1, 2 and 3- Graduated M.Sc. and Asisstant Professors, Department of Water Engineering, University of Mohaghegh
Ardabili, Ardabil, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: m_nikpour@uma.ac.ir)
4- Associate Professor, Moghan Collage of Agriculture & Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
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measured data, including flow discharge and sediment at the hydrometric stations located on the mentioned
watershed, were used. In order to simulate the suspended load, five different input combinations were
considered. For all models, the accuracy of suspended load estimation was improved by combining the
physiographic characteristics and discharge values. Due to the higher accuracy of the GEP model, regional
sediment models were achieved for the first and second groups, separately. Also, annual suspended load and
sediment specific discharge were calculated for all sub-basins. According to the results, most of the suspended
load of the Dareh-Roud watershed is produced and transported in its old rivers (i.e., Dareh-Roud and Qarah-Su).
Based on the results of this research, in the Dareh-Roud watershed, 6.33 million tons of suspended sediments
were transported during 2001-2015.
Keywords: Suspended load, Dareh-Roud, Intelligent models, Specific sediment discharge
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ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر تبخیر تعرق ،ضریب گیاهی و عملکرد
عناب ( )Ziziphus jujuba Mill.در شرایط الیسیمتر
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چکیده
ارزیابی دقیق از میزان تبخیر تعرق ( ) ETبرای اخت صاص مقدار منا سب آب و بهبود کارایی م صرف آب برای گیاهانی که با اهداف مختلف کا شت
میشوووندب باوویار با اهایت اسووتی در ایا راسووتاب میزان تبخیر تعرقب هووریب گیاهی ()Kcب عالکرد و کارایی مصوورف آب در درختان اهار سووانه عناب
( )Ziziphus jujuba Mill.از طریق آزمایش الی ایاتری در شرایط اقلیای یزد در سال زراعی  1397-1396تعییا گردیدی آزمایش با ا ستفاده از 18
الی ایاتر در قانب طرح کامالً ت صادفی با سه تیاار آبیاری  100در صد ظرفیت زراعی ( شاهد)ب  30و  60در صد کم آبیاری ( به ترتیب  70و  40در صد
ظرفیت زراعی) و در  6تکرار انجام شدی نتایج بدست آمده نشان داد که تبخیر تعرقب عالکرد و کارایی مصرف آب در درختان اهار سانهب تحت تأثیر میزان
رطوبت خاک بودهب بگونهای که تیاارهای مختلف رطوبتی از اختالف معنیداری برخوردار بودندی میزان تبخیر تعرق ساالنه عناب در شرایط اقلیای یزد در
تیاارهای شاهدب  30و  60در صد کم آبیاری به ترتیبب 828/1ب  514/1و  386/0میلیمتر اندازهگیری شدی بی شتریا میزان تبخیر تعرق در هر سه تیاار
مربوط به دوره تو سعه ر شد گیاه از اواخر فروردیا تا اوایل تیرماه بودی عالکرد و کارایی م صرف آبب تحت تأثیر تیاارهای کم آبیاری قرار گرفت و کاهش
یافتی در مجاوع می توان بیان داشوووت که هر اند عناب را به عنوان یو گونه دارویی درختی مقاوم به خشوووکی معرفی کردهاندب با ایا وجود تنش آبی
بویژه در دوره توسعه رشد که مصادف با گلدهیب تشکیل و رشد اونیه میوه استب به شدت بر عالکرد و کارایی مصرف آب تأثیر منفی داردی توصیه میشود
برای تعییا نیاز آبی درختان عنابب از هریب گیاهی ( )Kcساالنه  0/45که از اعاال تیاار شاهد حاصل گردیدب استفاده شودی
واژههای کلیدی :کارایی مصرف آبب کم آبیاریب میوهب نیاز آبی

مقدمه

5 4 32 1

اگراه در ایران از عناب به عنوان گیاه دارویی یاد میشود و نابت
به سوووایر درختان میوه از اهایت کاتری برخوردار اسوووتب نیکا در
سالهای اخیر به دنیل توجه بیشتر به جایگاه آن در طب سنتی ایرانی
و به دنبال آن مصوورف بیشووترب مورد توجه خاص قرار گرفته اسووتی
معرفی آن به عنوان یو گونه دارویی کم آبخواه نیز عامل دیگری در
تو سعه کا شت ایا گیاه در مناطق خ شو و نیاه خ شو ک شور ا ستی
نتیجه ایا امرب هدفگذاری برای توسووعه کشووت ایا گیاه در بیشووتر
برنامه های تدویا شده برای تو سعه کا شت گیاهان دارویی در ک شور
 -1اسوووتادیار هژوهشووویب بخش تحقیقات جنگل و مرتزب مرکز تحقیقات و آموز
ک شاورزی و منابز طبیعی ا ستان یزدب سازمان تحقیقاتب آموز و ترویج ک شاورزیب
یزدب ایران
)* -نویانده مائول(Email: mohammadhadirad@gmail.com :
 -2اسوتاد هژوهشب موسواوه تحقیقات جنگلها و مراتز کشوورب سوازمان تحقیقاتب
آموز و ترویج کشاورزیب تهرانب ایران
 -3اسووو تاد یار هژوهشووویب بخش تحقی قات ن هال و بذرب مرکز تحقی قات و آموز
ک شاورزی و منابز طبیعی ا ستان یزدب سازمان تحقیقاتب آموز و ترویج ک شاورزیب

اسوووتی هاجر و هاکاران ()1ب درخت عناب را به عنوان گیاه دارویی
ارزشاند و مقاوم به شرایط مختلف آب و هوایی معرفی و بیان داشتهاند
که به دنیل سازگاری باالب در ب ایاری از مناطق ایران گ اتر داردی
زرگری ( )2ع ناب را به عنوان یکی از گ یا هان بومی فالت مرکزی
ایران (نواحی مدیترانه و آسیای معتدنه) معرفی و اشاره داشته است که
به طور عاده در اسوووتانهای خراسوووانب گلاوووتانب مازندرانب فارسب
اصوووفهانب یزدب هادانب قزویاب و قم وجود دارد و در سوووواحل دریای
خزرب دامنه نیل کوه در مینودشووتب کردسووتانب سووردشووتب نرسووتانب
بختیاری و اناوت به حانت خودرو دیده می شودی بیشتریا هراکنش ایا

یزدب ایران
 -4کارشوووناس هژوهش موسووواوووه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالب سوووازمان
تحقیقاتب آموز و ترویج کشاورزیب کرجب ایران
 -5کارشوووناس هژوهش بخش تحقیقات جنگل و مرتزب مرکز تحقیقات و آموز
ک شاورزی و منابز طبیعی ا ستان یزدب سازمان تحقیقاتب آموز و ترویج ک شاورزیب
یزدب ایران
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گیاه در شاال شرق و نواحی مرکزی ایران ا ست ()3ی در طب سنتی
ایرانی در درمان بایاری از بیااریها کاربرد دارد ()3ی عناب در هزشکی
سنتی اینی و کرهای نیز استفاده گاتردهای دارد ()4ی
آمار دقیق از میزان تونید جهانی عناب در دسووترس نیاووتب با ایا
وجود FAOب کشوووور ایا را به عنوان بزرگتریا تونید کننده عناب با
تونید ساالنه  450000تا و سطح زیر کشت  1/5میلیون هکتار معرفی
و بیان داشته است که ساالنه  4700تا میوه خشو عناب از آن کشور
به سایر نقاط دنیا صادر می شود ()5ی میزان تونید آن در ایران 3100
تا از  2250هکتار باغ که عادت ًا مربوط به اسوووتان خراسوووان جنوبی
میباشدب گزار شده است ()6ی
وجدیلو 1و هاکاران ( )7به ایا موهوووع اشوواره ناودهاند کهب علی
رغم اینکه عناب به عنوان یو میوه ب ایار ارز شاند و ارزان قیات در
دسترس استب با ایا وجود در بایاری از کشورهای عضو اتحادیه اروها
شوووناخته شوووده نیاوووت و مردم از ویژگیهای دارویی و خواص آنتی
اکاووویدانی آن اطالعی ندارندی آنها تاکید ناودهاند که هووواا اجرای
برنامههای فرهنگی و معرفی مزیتهای گاووترده آنب باید برای بهبود
کیفیت و افزایش بهرهوریب ناووبت به اجرای برنامههای اصووالح نژادب
مدیریت آبیاری و تغذیه و بهبود شرایط ر سیدن میوه و عالیات بعد از
برداشتب اقدام موثر ناودی
از مزیتهای دیگر عناب ناوووبت به سوووایر درختان میوهب میزان
تحال به شوری آن استب دادههای مربوط به دوره رشد رویشی گیاهب
شرایط فیزیکی گیاهب در دسترس بودن مواد غذایی در خاک و هاچنیا
آزمایشهای برگب ن شان داده ا ست که کلیه گونههای جنس عناب را
میتوان در شرایط آب و خاک نابتاً شور نیز کاشت ناودب نیکا شوری
بیش از  10د سیزیانس بر مترب موجب کاهش سبزینگی و ر شد گیاه
خواهد شد ()8ی تحقیقات مدونی در خ صوص نیاز واقعی درختان عناب
به آب و هاچنیا تأثیر کم آبیاری بر عالکرد و کارایی مصوورف آب در
داخل کشور انجام نشده استب نیکا در منابز مختلفب توجه به نیاز آبی
و آبیاری منظم برای بهبود کای و کیفی میوه عناب مورد تاکید قرار
گرفته ا ست (9ب  10و )11ی با توجه به اهایت عناب در ایاب تحقیقات
گاوووتردهای در خصووووص نیاز آبیب راهکارهای گیاه در صووورفهجویی
مصوورف آبب تأثیر تنش خشووکی بر رفتارهای مورفوفیزیونو یکی گیاهب
تأثیر هراکنش مناسب آب در خاک بر کایت و کیفیت رشد و ناو گیاهب
انگوهای هراکنش ری شه و تأثیر آن بر میزان م صرف آب (11ب 12ب 13
و  )14انجام شوووده اسوووتی در تاامی مواردب تاکید شوووده اسوووت که
سووازوکارهای مصوورف آب در عناب با شوورایط اقلیایب نوع نوتی ب
رو های آبیاری و نوع مدیریت آنب کامالً متفاوت بوده و هووورورت
دارد تا با هدف بهبود کای و کیفی میوه عنابب شوورایط رطوبتی خاک
متعادل و گیاه بدور از تنش فعانیت ناایدب هر اند کم آبیاری در عناب
1- Wojdylo

موهوع جدی است که باید با توجه به حفظ کیفیت میوه و در راستای
صرفهجویی در مصرف آب مورد توجه قرار گیردی
در ایا هژوهشب نیاز واقعی گیاه به آبب تأثیر سوووطوح مختلف کم
آبیاری بر میزان تبخیر تعرقب عالکرد و کارایی م صرف آب در درختان
عنابب تحت تأثیر اقلیم خشو مورد توجه قرار گرفتی تنش رطوبتی از
طریق کم آبیاری در تاامی مراحل رشد گیاه اعاال گردیدی

مواد و روشها
مکان ،شرایط اقلیمی و وضعیت خاک

از سووایت تحقیقاتی آزمایشهای الیاوویاتری ایاووتگاه تحقیقاتی
بیابانزدایی شهید صدوقی یزد که م شتال بر 20عدد الی ایاتر وزنی
زهکش دار با ارتفاع  170سووانتیمتر و قطر  121سووانتیمتر میباشوودب
ا ستفاده گردیدی شکل  1موقعیت جغرافیایی سایت تحقیقاتی آزمایش
های الیاوویاتری ایاووتگاه مذکور را نشووان میدهدی برای اندازهگیری
میزان تبخیر از سوووطح خاکب یو عدد الیاووویاتر که در آن گیاهی
ک شت ن شد و تال گردید تا حد ماکا رطوبت آن در ظرفیت زراعی
حفظ گرددب ا ستفاده شدی میزان تبخیر تعرق گیاه مرجز (یونجه) نیز در
شووورایط آزمایش و بطور هازمان با اعاال تیاارهای آبیاریب بوسووویله
الی ایاتر برآورد گردیدی شرایط اکونو یکی حاکم بر سایت تحقیقاتی
ذکر شده به شرح جدول  1میباشدی
برای هر ناودن الیایاترها از خاک مناسب با بافت نومی -شنی
استفاده گردیدی مشخصات فیزیکی و شیایایی خاک مورد استفاده قبل
از کوددهی به شرح جدول  2استی
كاشت و مراقبت از نهالها

با آماده شدن الیایاترها و فراهم شدن شرایط برای کاشت نهالب
نابت به غرس یو اصله نهال در هر الیایاتر که از روستاهای انقورب
فالرگ و گیوک از توابز شووهرسووتان بیرجند در خراسووان جنوبی تهیه
شدب اقدام گردیدی نهالهای غرس شدهب هاجو های دو سانه بودند که
هس از انتقال از رویشوووگاه اصووولی در داخل الیاووواترها کاشوووت و
مراقبتهای الزم برای اسووتقرار مطلوب آنها به مدت یکاووال به عال
آمدی قبل از کاشت نهالهاب خاک داخل الیایاترها را با هدف آبشویی
و توزیز یکنوا خت رطو بتب با م قدار  644نیتر آب ( 495نیتر در حد
ظرفیت زراعی  %30 +برای آبشوویی)ب آبیاری گردیدی با متعادل ناودن
رطو بت در اع ااق مختلف خاک هس از آب یاری سووونگیاب ن هال های
کا شت شدهب به مدت شش ماه (قبل از اعاال ر یمهای آبیاری) و هر
هفته با مقدار  50نیتر آبب آبیاری گردیدندی ایا مقدار آب صووورفاً با
هدف ا ستقرار و به صورت یک اانب در اختیار هر یو از الی ایاترها
قرار گرفت و در محاسبههای مربوط به نیاز آبی نحاظ نگردیدی
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی محل اجرای آزمایش (سایت تحقیقاتی آزمایشهای الیسیمتری ایستگاه تحقیقات بیابانزدایی شهید صدوقی یزد)
Figure 1- Geographical location of the experiment site (lysimeter experiments research site, Yazd Shahid Sadoughi
)desertification research station

اعمال تیمارها :درختان اهار سوووانه عناب تحت تأثیر ر یمهای
آبیاری که از هاییز سال  1396آغاز و به مدت یک اال (یک اال زراعی)
و تا هاییز سووال  1397ادامه یافتب قرار گرفتندی ر یمهای آبیاری مورد
نظر شامل آبیاری کامل یا شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعی)  30و 60
در صد کم آبیاری( 1به ترتیب  70و  40در صد ظرفیت زراعی) در قانب
طرح هایه کامالً ت صادفی با شش تکرار بودی اندازهگیری رطوبت خاک
در طول آزمایش بوسیله تی -دی -آر 2مدل ترایم 3انجام شدی رطوبت
خاک در  4عاق (0-30ب 30-60ب  60-90و  90-120سوووانتیمتری)
قرائت و میانگیا آنها به عنوان شوواخ وهووعیت رطوبت خاک برای
)1- Deficit Irrigation (DI
)2- TDR (Time Domain Reflectometry

جبران کار آبیاری مورد توجه قرار گرفت ()15ی
فاكتورهاي مورد ارزیابی

تعیین طول دوره رشددد و طول هر یا از مرا ل رشددد :در
طول ف صل روی شی گیاه (از اوا سط ا سفندماه تا اواخر آبان) با مراجعه
هفتگی به درختان کاشووت شووده در الیاوویاترهاب اطالعات الزم که
نشان دهنده تغییر در فازهای رویشی و زایشی بودندب یادداشتبرداری
شدی

3- TRIM
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جدول  -1شرایط اکولوژیکی اکم بر سایت تحقیقاتی آزمایشهای الیسیمتری یزد
Table 1- Ecological conditions of the Yazd lysimeter experiments research site

طول جغرافیایی

”54o 11’ 9

Longitude

عرض جغرافیایی

”32o 4’ 30
70
120
3052
73
3207.4
57
38.5
18
-13.5
45.5
Ultra cold-dry

Latitude

میانگیا بارندگی ساالنه (میلیمتر)
)Average annual rainfall (mm

بیشینه سرعت وز

باد (کیلومتر بر ساعت)

)Maximum wind speed (km / h

میانگیا ساالنه ساعات آفتابی
Annual average of sunshine hours

میانگیا ساالنه تعداد روزهای یخبندان
The mean annual number of frost days
میانگیا ساالنه تبخیر از تشتو تبخیر کالس ( Aمیلیمتر)
)Annual average evaporation from Class A evaporation pan (mm

میانگیا ساالنه رطوبت نابی در صبحگاه (درصد)
)Average annual relative humidity in the morning (%

میانگیا ساالنه رطوبت نابی در عصر (درصد)
)Annual average relative humidity in the evening (%

میانگیا دمای ساالنه (درجه سانتیگراد)
)Average annual temperature (Co

کاینه مطلق دمای ساالنه (درجه سانتیگراد)
)Absolute minimum annual temperature (Co

بیشینه مطلق دمای ساالنه (درجه سانتیگراد)
)Absolute maximum annual temperature (Co

اقلیم منطقه براساس رو

دومارتا اصالح شده

The climate of the region is based on the modified Domartan method

ایا اطالعات شاملب باز شدن جوانههای روی شی به عنوان شروع
فاز روی شی تا ایجاد  10در صد سطح تاج هو شش (مرحله اونیه ر شد)ب
مرحله تو سعه که از  10در صد هو شش شروع و تا تو سعه کامل ادامه
یافتب مرحله توسعه گیاه که از مرحله اونیه رشد شروع شده و تا مرحله
میانی رشد که شامل برقراری هوشش کامل و هاچنیا شروع رسیدن
میوه بودب ادامه یافتی در نهایت مرحله هایانی رشود که با رسویدن میوه
ها شروع و تا ریز برگ ها ادامه یافتب مشخ گردید ()16ی
تبخیر تعرق ( :)ETمیزان تبخیر تعرق برای گیوواهووان مورد
آزمایش از طریق رابطه زیر محاسبه گردید ()17ی
)ETc = (I + P + W1) − (D − W2
()1
که در آن  =ETcتبخیر تعرق واقعی گ یاه ()mmب  =Iآب آب یاری
()mmب  =pارتفوواع بووارنوودگی ()mmب  =Dآب خروجی از زهکش
()mmب  W1و  W2به ترتیب میزان آب ذخیره شده در خاک قبل و بعد
از آبیاری در طول دورهای ثابت که بر اساس روابط زیر بدست میآیدی
W1 = ∑ni=1 Ѳ1i Zi
()2
n
W2 = ∑i=1 Ѳ2i Zi
()3

که در آن  Ѳ1iو  Ѳ2iمحتوای آب خاک (درصوود حجای) در الیه
های مختلف به ترتیب قبل و بعد از دوره اندازهگیریب  Ziعاق خاک
در هر الیهب  nتعداد الیههای مورد آزمایشی
میزان باران موثر در محل آزمایش از طریق اطالعات ایاوووتگاه
هوا شنا سی ا شکذر (نزدیکتریا ایاتگاه به محل اجرای طرح با فاصله
حدود  5کیلومتر)ب محاسوووبه گردید ()18ی با توجه به ناایز بودن باران
موثرب ارتفاع بارندگی صفر در نظر گرفته شدی
برآورد نیاز آبی گیاه مرجع و مقایسدده آن با تبخیر تعرق از
الیسیمتر :با استفاده از آمار هواشناسی ایاتگاه اشکذر ب تبخیر تعرق

هتانایل به رو هناا مانتیث و بهوسیله نرم افزار کراپ واتب محاسبه
و با تبخیر تعرق گیاه مرجز (یونجه) که در شوورایط الیاوویاتر بدسووت
آمدب مقای اه گردیدی کراپ وات یو نرم افزار منا سب برای مدیریت و
برنامهریزی آبیاری ا ست و به و سیله فائو ارائه شده ا ست که تبخیر
تعرق هتاناووویل ) (EToرا بر هایه رو هناا مانتیث فائو محاسوووبه
میناایدی دادههای ورودی شامل دما (بیشینه و کاینه)ب رطوبت نابیب
تابش آفتاب و سرعت باد به صورت ماهانه از آمار بلند مدت  17سانه
ایاتگاه هواشناسی اشکذر بودی

ارزیابی سطوح مختلف آبیاري بر تبخیر تعرق ،ضریب گیاهی و عملکرد ...

جدول  -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
در الیسیمترها
Tabel 2- Some physical and chemical properties of the soil
used in lysimeters
هدایت انکتریکی ( )EC×103
4.8
)Electrical conductivity (EC×103
واکنش گل اشباع ()pH
7.1
)Saturated soil reaction (pH
24.87
1.58
69.7
12.3
18
SL

مواد خنثی شونده ()%
)Neutralizing materials (%

وزن مخصوص
Bulk Density

شا ()%
)Sand (%

سیلت ()%
)Silt (%

رس ()%
)Clay (%

بافت خاک
Soil Texture

0.95
27.85
17.30

کربا آنی ()%
)Organic Content (%

رطوبت حجای ()%
)Volumetric humidity (%

رطوبت وزنی ()%
)Weight moisture (%

محا سبه ضریب گیاهی ( :)Kcبرای اندازهگیری هریب گیاهی
هس از محا سبه تبخیر و تعرق گیاه مرجز و هاچنیا اطالعات ک اب
شووده از الیاوویاتر مربوط به گیاه مرجزب تبخیر تعرق مراحل مختلف
رشد عناب بر اساس رابطه  1محاسبه و در نهایت از رابطه زیرب هرایب
گیاهی محاسبه شدی
ETc
= Kc
()4
ETo
که در آن Kcب  ETcو  EToبه ترتیب هوووریب گیاهیب تبخیر
تعرق عنابب تبخیر تعرق بانقوه (تبخیر تعرق گیاه مرجز)ی
تعیین ن یاز آبی (تبخیر تعرق) درخ تان ع ناب بزرگسددال و
اصالح ضرایب گیاهی :در زمان محاسبه تبخیر تعرق گیاه مورد نظر

و مقایاه آن با گیاه مرجزب مبنای محاسبه بر اساس هوشش کامل گیاه
ا ستی میزان آب م صرف شده در هر یو از تیاارهای آبیاریب بیانگر
تفاوت قابل توجه در میزان آب م صرف شده یا تبخیر تعرق آنها ا ستی
بنابرایا با توجه به اینکه آزمایش در شوورایط الیاوویاتری انجام شوودب
اقدام به اصووالح تبخیر تعرق و هووریب گیاهی عناب بزرگاووال برای
تیاارهای مختلف در طول فصل رشد گردیدی
با توجه به ر شد کم درختان عناب در سنیا هاییاب هو شش کامل
درختان اهارسووانه کاشووت شووده در شوورایط الیاوویاتر معادل سووطح
)1- Water Use Efficiency (WUE
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الی ایاتر ( سطح تبخیر تعرق) در نظر گرفته شدی با تراکم  500ا صله
در هکتار به فا صله  5×4متر حدود  5/6در صد در نظر گرفته شد که با
تعایم آن به درختان ماووا تر که سووطح باغ را در حدود  70درصوود
هوشووش میدهندب میزان نیاز آبی در انیا شوورایطی برآورد گردیدی به
عبارتی با اعاال هوووریب هوشوووش گیاهی موثرب میزان تبخیر تعرق
اندازهگیری شده به سطح هوشش مورد نظرب تعایم داده شدی
محا سبه کارایی م صرف آب :)WUE( 1با بردا شت میوه و
نگهداری در شووورایط مطلوب برای کاهش رطوبتب وزن خشوووو کل
میوه هر درخت محاسووبه گردیدی با محاسووبه تبخیر تعرق و دارا بودن
وزن خشووو میوه در هریو از تیاارهاب کارایی مصوورف آب بر مبنای
گرم ماده خشووو تونیدی (میوه) به ازای هر نیتر آب مصوورف شووده بر
اساس رابطه زیر محاسبه گردید ()19ی
Fy
= WUE
()5
ET
که در آن  WUEکارایی مصرف آب (گرم بر نیتر)ب  Fyعالکرد بر
ا ساس وزن خ شو میوه (گرم) و  ETکه برای هاه تیاارها بر ا ساس
رابطه  1محاسبه گردیدی وزن خشو میوه از طریق توزیا میوههای هر
درخت که در دمای  80درجه سانتیگراد و به مدت  72ساعت در آون
قرار گرفتندب بدست آمدی
تجزیه و تحلیل داده ها :داده ها با اسوووتفاده از آزمون تحلیل
واریانس ( )ANOVAو به و سیله نرمافزار آماری  SPSSن اخه 16.0
تجزیه و تحلیل شوودندی مقادیر میانگیا با اسووتفاده از آزمون اند دامنه
ایی  )α = 0.05( LSDمقایاه شدی

نتایج و بحث
دورههاي رشد درختان عناب در شرایط اقلیمی یزد

بررسوویهای به عال آمده نشووان داد که در سووال زراعی -1397
 1396و در شووورایط اقلیای یزدب درختان عناب مورد آزمایشب رشووود
رویشووی خود را از اواخر اسووفندماه آغاز و تا اواسووط آبان ماه با ریز
برگ هاب خاتاه دادندی در طول ایا مدت که حدود  235روز به طول
انجامیدب اهار مرحله اصلی و مهم مشهود بود (جدول )3ی مراحل مورد
ا شارهب بر ا ساس دورههای هی شنهادی فائو برای درختان میوه خزاندار
که در نشووریه شووااره  122کایته ملی آبیاری و زهکشووی ایران آمده
ا ستب انتخاب شد ()16ب هر اند نیو و هاکاران ( )20دوره ر شد و ناو
را برای درختان عنابب  153روز و شوووامل اهار دوره جوانه زنی تا
گ اتر برگها ( 36روز)ب گلدهی تا ت شکیل کامل میوهها ( 29روز)ب
رشوود میوهها ( 46روز) و رسوویدن کامل میوهها ( 38روز) معرفی و نیاز
آبی را بر اساس اهار دوره ذکر شدهب براورد و گزار کردهاندی
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جدول  -3طول دوره رشد و طول هر یا از مرا ل رشد عناب ،در شرایط اقلیمی یزد
Table 3- Jujube growth period length and length of each stage in Yazd's climatic conditions

کل دوره

تاریخ

رشد (روز)

برداشت

Total
growth
period
)(day

235

محصول
Date of
harvest

دوره انتهایی

****

دوره میانی

***

(روز)

(روز)

Late-season
)(day

Mid-season
)(day

76
MidLate August to
September
early November
*ایجاد  10درصد از سطح تاج هوشش

دوره توسعه

52
Late June to
mid-August

**

(روز)
Crop
developmen
)(day
72
Late April to late
June

10 % of the canopy

دوره اولیه رشد

*

ظهور

شروع فاز رویشی

(روز)

گل

(ظهور برگها)

Initial
)(day

Flower
initiation

Start of
vegetative phase

35
Late March to
late April
** از  10درصد شروع و تا هوشش کامل ادامه دارد
late April

Late March

Starting at 10 % of the canopy and continuing until full coverage

**** از شروع رسیدن میوه با تغییر رنگ تا خزان برگها

*** هوشش کامل موثر تا رسیدن کامل میوهها

From the beginning of fruits ripening to the fall of the leaves

Effective full coverage until fruits ripening

نتایج حاصوول از ایا بررسووی نشووان داد که طول دورههای رشوود
درختان عناب ( شامل مرحله اونیهب مرحله تو سعه گیاهب مرحله میانی و
مرحله هایانی)ب متفاوت از سایر درختان میوه خزان شونده بودی به عنوان
مثال برای درختان میوه خزان شوووونده در عرضهای جغرافیایی هاییا
به ترتیبب 20ب 70ب  120و  60روز و با مجاوع  270روز اعالم شوووده
است ()16ب در حانی که برای عناب به ترتیبب 35ب 72ب  52و  76روز و
با مجاوع  235روز محاسوووبه گردیدی مقادیر ذکر شوووده برای درختان
هاته که از نظر رویشگاهیب تا حدودی مشابه رویشگاه عناب میباشدب
به ترتیبب 20ب 60ب  30و  40روز و در مجاوع  150روز گزار شوووده
که تفاوت فاحشووی با نتایج ایا تحقیق داردی از نظر طول دوره رشوود و
ناوب بیشوووتریا تشوووابه را با انگور نشوووان داد که برای عرض های
جغرافیایی هاییاب  240روز گزار شده ا ست ()16ی امر طبیعی ا ست
که به دنیل تفاوت در طول دوره رشد مراحل اهارگانه با سایر درختان
میوهب تبخیر و تعرق هر یو از ایا مراحل نیز متفاوت اسوووتی اگراه
فنگ 1و هاکاران ( )11برای عنابب هنج مرحله رشووود شوووامل تورم
جوانهها تا برگدهی کاملب گلدهی و تشکیل میوهب ر شد میوهب ر سیدن
کامل میوه و مرحله هایانی قبل از خواب که در برگیرنده حدود -195
 198روز می باشووودب معرفی کردهاندی تفاوت در طول دورههای رشووود
میتواند نا شی از تفاوت در روی شگاه و شرایط اقلیای محل آزمایش و
هاچنیا نوع گونه و رقم باشد ()16ی

آزمایش از طریق کا شت در الی ایاتر م شابه بد ست آمد که با مقدار
نیاز آبی محاسووبه شووده با نرم افزار کراپ واتب دارای اختالف اندکی
بودی با ایا شرایط مقدار تبخیر و تعرق بدست آمده از طریق الیایاترب
مبنای محاسووبه در تعییا هوورایب گیاهی قرار گرفتی مقدار تبخیر و
تعرق یون جه در شووورایط آز مایش م عادل  1836/5میلیمتر و م قدار
محاسبه شده با نرم افزار کراپ واتب  1877/5میلیمتر بودی
نتایج حا صل از محا سبه تبخیر تعرق و هرایب گیاهی مربوط به
هر یو از ر یمهای آبیاری (حاصل از اندازهگیریهای الیایاتری) در
ماههای مختلف در جدول  4ن شان داده شده ا ستی دادههای بد ست
آمده ن شان داد که باالتریا میزان تبخیر تعرق در هر سه تیاار آبیاری
مربوط به تیرماه و کاتریا آن مربوط به اسووفندماه بودی میزان تبخیر و
تعرق سوواالنه در تیاار شوواهدب  30و  60درصوود کم آبیاری به ترتیب
828/06ب  514/04و  386/04میلیمتر با هوووریب گیاهی سووواالنه به
ترتیب 0/45ب  0/28و  0/21اندازهگیری شدی در هایا رابطه سان 2و
هاکاران ( )21گزار کردهاند که نیاز واقعی تبخیر تعرق سوواالنه باغ
های عناب احداث شده در دشتهای شاانی ایا حدود  600میلیمتر
در سال میباشدی اگراه نیو 3و هاکاران ( )20نیاز واقعی تبخیر و تعرق
جنگلهای عناب ا ستان شانک ای ایا را ساالنه حدود  463میلیمتر
برای اهار دوره ر شدب از باز شدن جوانههای روی شی تا ر سیدن میوه
( 153روز) گزار کردهاند که  451میلیمتر آن از بارندگی تامیا می
شودی آنها بیان داشتهاند که علیرغم تأثیر شرایط اقلیای و مرحله رشد
بر میزان تبخیر و تعرقب درخ تان موجود در ایا جن گل ها هاواره در
معرض تنش خشووکی بوده که با کاهش بارندگی از میزان ذکر شوودهب
شدت تنش خشکی افزایش مییابدی

1- Feng
2- Sun

3- Liu

تبخیر تعرق و ضرایب گیاهی

شوووکل  2میزان آب مصووورف شوووده (تبخیر تعرق) در هریو از
تیاارهای مختلف آبیاری و مربوط به مراحل اهار گانه رشووود و ناو را
در شرایط الیایاتری و در اقلیم یزد نشان میدهدی
تبخیر تعرق یونجه به عنوان گیاه مرجزب بطور ماوووتقیمب با انجام
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جدول  -4میزان تبخیر تعرق و ضریب گیاهی درختان عناب در ماههای مختلف و تحت تأثیر تیمارهای آبیاری
Table 4- The amount of ET and Kc of jujube trees in different months and different irrigation treatments

 % 60کم آبیاری
60% DI

تبخیر تعرق
گیاه مرجع
(میلیمتر)

ضریب گیاهی

 % 30کم آبیاری
30% DI

تبخیر تعرق
(میلیمتر)

تبخیر تعرق

ظرفیت زراعی (شاهد)
)FC (Control
ضریب
تبخیر تعرق

( میلیمتر)

گیاهی

(میلیمتر)

)ETc (mm

()Kc

)ETc (mm

0.28

37.76

0.46

61.49

21.92

0.48

45.66

-

-

-

ضریب گیاهی

)ETo (mm

()Kc

132.70

0.24

32.52

94.21

0.19

18.06

0.23

68.51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.32

0.10

7.82

0.13

10.96

0.24

19.48

166.90

0.15

25.29

0.22

35.32

0.36

59.67

232.61

0.18

42.75

0.25

58.46

0.44

102.28

299.70

0.21

61.42

0.31

92.57

0.51

150.39

318.21

0.24

75.88

0.34

108.41

0.55

173.52

262.60

0.26

68.65

0.34

89.53

0.51

132.12

179.82

0.30

53.60

0.32

57.86

0.47

83.41

23- August to 22September

828.1

جاز)(Total

1836.5

)ETc (mm

()Kc

ماه
Month

386.0
0.21

514.1
0.28

متو سط نیاز آبی روزانه در تیاار شاهدب  3/52میلیمتر اندازهگیری
شوود که با اعاال  30درصوود کم آبیاری به  2/2میلیمتر کاهش یافت
که با نتایج ارائه شده توسط نیو و هاکاران ( )20که معادل  2/17میلی
متر بودب مطابقت داردی
هاچنیا نتایج حاصل از محاسبه تبخیر تعرق و هرایب گیاهی در
مراحل مختلف ر شد ن شان داد که باالتریا میزان تبخیر تعرق گیاه در
دوره توسعه رشد بوده که منطبق با گلدهیب تشکیل و شروع رشد میوه
بودی کاتریا میزان تبخیر تعرق ( 60/81میلیمتر) و هوووریب گیاهی
( )0/27در تیاار شاهد مربوط به دوره اونیه رشد بود که گیاه از هوشش

0.45

مهر
23-Septamber to 22October

آبان
23-October to 21November
آذر
22- November to 21
December

دی
22- December to 20
January

بهاا
21-January to 19February

اسفند
20- February to 20
March

فروردیا
21- March to 20-April

اردیبهشت
21- April to 21- May

خرداد
22- May to 21- June

تیر
22- june to 22- July

مرداد
23- July to 22- August

شهریور

میانگیا)(Average

کاتر از  10در صد برخوردار بودی بی شتریا مقدار تبخیر تعرق (316/22
میلیمتر) و بیشتریا هریب گیاهی ( )0/60مربوط به دوره توسعه رشد
با هو شش کامل و در شرایط آبیاری در حد ظرفیت زراعی بود (جدول
)5ی نتایج بدست آمده با نتایج فنگ و هاکاران ( )11مطابقت داردی آنها
نیز باالتریا میزان م صرف آب را در عناب به دوره دوم و سوم ر شد و
کاتریا را به دوره اول و اهارم ر شد ن ابت دادهاندی بی شتریا میزان
تبخیر تعرق مربوط به ماههای تیرب خردادب مرداد و اردیبهشووت بود که
به ترتیب در تیاار شووواهدب 173/52ب 150/39ب  132/12و 102/28
میلیمتر اندازهگیری شوودی مرحله توسووعه و میانی رشوود که هازمان با
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هووورایب گیاهی بیا آنها از اختالف معنیداری ( )P<0.001برخوردار
بودند (جدول )6ی مقای اه میانگیا دادهها نیز ن شان داد که بیا سطوح
مختلف ر یم آبیاری نیز اختالف معنیداری وجود دارد که نشوووان از
برتری تیاار شوواهد بودی کاتریا میزان تبخیر تعرق و هووریب گیاهی
مربوط به تیاار  60درصد کم آبیاری بود (جدول )7ی

گلدهیب تشکیل میوه و رشد اونیه میوه میباشدب در ماههای مورد اشاره
قرار دارندی با ایا شووورایط به نظر میرسووودب تامیا نیاز آبی عناب در
ماههای ذکر شوووده و در اقلیم مشوووابه محل اجرای تحقیقب از اونویت
برخوردار و تأثیر زیادی بر رشد و ناو ایا گیاه داردی
تجزیه واریانس دادههای بدسوووت آمده از میزان مصووورف آب در
ر یمهای مختلف آبیاری نشان داد که میزان تبخیر و تعرق و هاچنیا

شکل  -2مقدار تبخیر تعرق در دورههای مختلف رشد و نمو درختان عناب و تحت تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری ،در شرایط الیسیمتری و در اقلیم
یزد
Figure 2- The amount of ET in different periods of jujube trees growth in different irrigation treatments under lysimeter
condition and Yazd climate

جدول  -5میزان تبخیر تعرق و ضریب گیاهی درختان عناب در دورههای مختلف رشد و تحت تأثیر تیمارهای آبیاری
Table 5- The amount of ET and Kc of jujube Trees in different periods of growth, under different irrigation treatments
influence

 % 60کم آبیاری

 % 30کم آبیاری

ظرفیت زراعی (شاهد)

60% DI

30% DI

)FC (Control

تبخیر تعرق
گیاه مرجع
(میلیمتر)

ضریب گیاهی
()Kc

)ETo (mm

تبخیر تعرق
(میلیمتر)
)ETc (mm

ضریب گیاهی
()Kc

تبخیر تعرق
(میلیمتر)
)ETc (mm

ضریب گیاهی
()Kc

تبخیر تعرق
(میلیمتر)

مرا ل رشد
Growht stages

)ETc (mm

248.21

0.11

25.89

0.16

35.32

0.27

60.81

576.10

0.28

129.50

0.37

191.31

0.60

316.22

545.51

0.26

141.51

0.36

186.40

0.57

284.91

466.70

0.19

89.10

0.23

101.10

0.36

166.20

اونیه
Initial

توسعه

386.0

1836.5
0.21

514.1
0.28

828.1
0.45

Crop
developmen

میانی
Mid-season

انتهایی
Lat-season
جاز )(Total

میانگیا
)(Average
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جدول  -6آنالیز واریانس سطوح مختلف تیمارهای آبیاری بر میزان تبخیر تعرق و ضریب گیاهی درختان عناب
Table 6- ANOVA results of different levels of irrigation treatments on the amount of jujube trees ET and Kc

میانگین مربعات ()MS

درجه آزادی

منابع تغییرات

)(df

S.O.V

تیاار آبیاری

ضریب گیاهی ()KC

تبخیر تعرق)(ETc

**0.0921

3104723.73

2

0.001

198337.13

15

4.49

4.56

Irrigation treatment

خطا
Error

17

کل
Total

CV

جدول  -7مقایسه میانگین تأثیر سطوح مختلف رژیم آبیاری بر تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی عناب در شرایط اقلیمی یزد
Table 7- Comparison of the mean scores on the effect of different levels of irrigation treatments on jujube trees ET and Kc in
Yazd climatic conditions

ضریب گیاهی ()Kc

شاخص

تیمار آبیاری

Indicator

Irrigation treatment

تبخیر تعرق (میلی متر درسال)
)ETc (mm/Year

0.45a

828.10a

0.25b

514.10b

0.21c

386.00c

ظرفیت زراعی (شاهد)
)FC (Control

 %30کم آبیاری
30% DI

 %60کم آبیاری
60% DI

حروف یکاان در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون اند دامنهای  LSDدر سطح آماری هنج درصد ( )P<0.05میباشد
)Similar letters in each column shows non-significant difference according to LSD multiple range test (P<0.05

جدول  -8آنالیز واریانس سطوح مختلف رژیم آبیاری ،جمعیت و اثر متقابل آنها بر عملکرد و کارایی مصرف آب
Table 8- ANOVA results of different levels of irrigation treatments on the amount of jujube trees yield and water use
efficiency

میانگین مربعات
()MS
عملکرد

درجه آزادی

منابع تغییرات

)(df

S.O.V

کارایی مصرف آب
)(WUE
**0.11548

**51814.19

2

0.011257

1445.82

15

21.18

27.74

)(Yield

تیاار آبیاری
Irrigation treatment

خطا
Error

17

کل
Total

عملکرد و كارایی مصرف آب

در محاسوووبه کارایی مصووورف آبب میزان تبخیر وتعرق از گیاه به
ازای ماده خشو تونیدی (میوه) مورد توجه قرارگرفتی تجزیه واریانس
داده ها در ایا خصوص نشان داد که از نظر عالکرد ماده خشوب بیا
تیاارهای مختلف آبیاری اختالف معنیداری ( )P<0.0001وجود داردی
اختالف معنیداری ( )P<0.001بیا تی اار های مختلف آب یاری در

CV

خصوص کارایی مصرف آب نیز مشاهده گردید (جدول )8ی
مقای اه میانگیا دادهها در ایا خ صوص ن شان داد که هر یو از
ر یم های مختلف آب یاری از نظر میزان عالکرد با ی کدیگر اختالف
معنیداری داشووتندی باالتریا میزان عالکرد هر درختب مربوط به ر یم
آب یاری ظرف یت زراعی با  239/36گرم و کاتریا آن با  57/90گرم
مربوط به ر یم آبیاری  60درصوود کم آبیاری بود (جدول )9ی بیا ر یم
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های آبیاری شاهد و  30درصد کم آبیاری در خصوص کارایی مصرف
آب اختالف معنیداری مشاهده نگردیدب با افزایش سطح تنش خشکی
کارایی مصووورف آب کاهش یافت بگونهای که تیاار 60درصووود کم
آبیاری با  0/366گرم وزن خشوووو میوه به ازای هر نیتر آب اتالف
یافته از طریق تبخیر و تعرقب هاییاتریا مقدار را به خود اختصووواص
داده و با دو تیاار دیگر از اختالف معنیداری برخوردار بود (جدول )9ی
عدم وجود اختالف معنیدار بیا شاهد و  30در صد کم آبیاریب امکان
اعاال کم آبیاری در مرحلهای از رشوود میوه که آسوویبی به عالکرد و
کیف یت آنب وارد نن اا ید را فراهم کرده اسوووتی در هن گام اع اال کم
آبیاریب توجه به کیفیت میوهب بویژه در خصووووص گونه های دارویی
امری هووروری اسووتب هر اند گزار شووده اسووت که تنش مالیمب
ماکا اسوووت موجب ارتقای سوووطح ترکیبات موثر بر فعانیت آنتی
اک ایدانی در میوه نیز شود ()22ی کویی1و هاکاران ( )23به ایا نکته
اشاره ناودهاند که کم آبیاری بویژه در مرحله سوم رشد تأثیر زیادی بر
کاهش هریب گیاهی در عناب دا شته و موجب ارتقای کارایی مصرف
آب میگرددب بدون این که تأثیری معنیدار بر کاهش عالکرد گ یاه
دا شته با شدی ما2و هاکاران ( )10با برر سی تأثیر گنجایش ن ابی آب
خاک بر کا یت و کیف یت میوه ع نابب گزار کردها ند که هر دو
ال به میزان د ستر سی گیاه به آب واب اته بودی
شاخ ذکر شدهب کام ً
آنها کاهش عالکرد را به کاهش میزان د ستر سی ری شه به آب مربوط
دان اتندی ا سااعیل و انار شدی ( )8بر ایا نکته تاکید ناودهاند که در
تاامی ارقام عناب مورد آزمایشب با دسترسی مناسب ریشه درختان به
آب از طریق اجرای سووویاوووتم آبیاری قطرهایب قطر ی قهب قطر تاجب
عالکرد و اجزای عالکردی بهبود یا فتی توصووو یه آن ها بر تامیا و
هراکنش مطلوب آب در اطراف در خت از طریق افزایش ت عداد قطره
اکانها بودی در ایا رابطه تاکید شده ا ست که عنابب بی شتریا تراکم
ریشووه را در عاق  50 -25سووانتیمتری سووطح خاک داردب نذا انجام
آبیاری منظم و کافی بویژه در ف صل بهار و تاب اتانب برای ر شد و ناو
مطلوب درختب امری هروری ا ست ( 12و )13ی سطحی بودن ری شه
میتواند عاملی برای حاووواسووویت درخت به تنشهای طوالنی مدت
باشدی
با بررسی هاباتگی بیا میزان تبخیر و تعرق با عالکرد و کارایی
م صرف آب م شخ گردید که هر اند رابطه م اتقیم (رابطه خطی)
بیا ایا دو وجود دارد و در شورایط آزمایش و در محدوده مورد مطانعه
با افزایش میزان تبخیر و تعرق عالکرد افزایش یا فتب با ایا وجود
کارایی مصوورف آب از ایا رابطه تبعیت نکرد و با هووریب هاباووتگی
هاییاتر ( )R2 =0/52با افزایش میزان تبخیر و تعرق در م حدودهایب
افزایش و در ادامه با بیتأثیر شدن (م اتقیم شدن خط معادنه) و هس
از آن با تأثیر منفیب موجب کاهش کارایی مصوورف آب گردید (شووکل
)3ی
1- Cui
2- Ma

در بایاری از مطانعات به ایا نکته اشاره شده است که ر یمهای
کم آبیاری به دنیل کاهش تعرق از سطح برگهاب باعث کاهش رشد و
در نتیجه کاهش عالکرد می شوووندب با ایا وجود کارایی مصوورف آب
ماکا اسووت بهبود یابد ()24ی جیرونا 3و هاکاران ( )25بیان داشووتهاند
که در گیاهان اوبیب اونیا واکنش گیاه به کم آبیب کاهش هدایت
روزنهای برگهاب هاراه با بهبود کارایی مصرف آب میباشدی
یو 4و هاکاران ( )26گزار کردهاند که با افزایش تنش خشووکی
به دنیل افزایش تراکم روزنهها و هاچنیا کواو شووودن دهانه روزنه
هاب میزان تعرق کاهش و راندمان تثبیت  CO2افزایش و از ایا طریق
کارایی مصرف آب بهبود مییابدی طاووسی و هاکاران ( )27مطلوبتریا
کارایی م صرف آب ( 3/18کیلوگرم به ازای هر متر مکعب) را برای انار
تنها با کاهش  10درصد کم آبیاری گزار کردهاندی آنها بیان داشتهاند
که با کاهش  50درصوود کم آبیاریب هوواا کاهش شوودید عالکردب
کارایی مصرف آب نیز از  3/17در تیاار آبیاری کامل به  2/58کیلوگرم
به ازای هر متر مکعب کاهش یافت و با تیاارهای آبیاری کامل و 10
درصد کم آبیاری اختالف معنیداری را نشان دادی
با ایا شووورایط به نظر میرسووود در باووویاری از گیاهانب اگراه
تنش های مالیم خشوووکیب ماکا اسوووت موجب کاهش ناایزی در
عالکرد شوووودب با ایا وجودب میتواند بهبود کارایی مصووورف آب را به
دنبال دا شته با شدی اعاال تنش خ شکی یا کم آبیاری مدیریت شده در
مراحلی که ر شد میوه از آهنگ ر شد کاتری برخوردار ا ستب میتواند
موجب بهبود کارایی م صرف آب شودب بدون اینکه بر کاهش عالکرد
تأثیر زیادی داشوووته باشووود ()28ی در ایا تحقیق نیز علیرغم کاهش
کارایی م صرف آب در اثر اعاال تنش مالیم خ شکی ( 30در صد کم
آبیاری)ب اختالف معنیداری با شاهد م شاهده نگردید که میتوان تأثیر
تنش مالیم را در بهبود کارایی مصووورف آب گزار ناودی به دن یل
ح اا سیت زیاد درختان عناب به تنش شدید خ شکیب هاا کاهش
شدید عالکرد درختانب کارایی مصرف آب نیز کاهش قابل مالحظهای
داشوووت که باید در مدیریت آبیاری درختان عناب به آن توجه و از آن
هرهیز ناودی

نتیجهگیری
هراند از عناب به عنوان یو گیاه دارویی مقاوم به خشوووکی یاد
میشووودب باید متذکر شوود که بدنیل اهایت کای و کیفی میوه در ایا
گیاه داروییب باید آنرا به عنوان یو درخت میوه مورد توجه و نیازهای
اکونو یکی و تغذیهای آنرا برای تونید میوهای با کیفیت و اقتصوووادی
تامیا کردی

3- Girona
4- Yoo
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Table 9- Comparison of the mean scores on the effect of different levels of irrigation treatments on jujube trees yield and
water use efficiency

شاخص

تیمار آبیاری
Irrigation treatment

Indicator

عملکرد

کارایی مصرف آب

) درخت/(گرم میوه خشا
)ظرفیت زراعی (شاهد

)لیتر/ (گرم

Yield (g DW/ tree)
239.36a

WUE (g/L)
0.686a

113.84b

0.539a

57.90c

0.366b

FC (Control)

 کم آبیاری%30
30% DI

 کم آبیاری%60
60% DI

) میباشدP<0.05(  در سطح آماری هنج درصدLSD حروف یکاان در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون اند دامنهای
Similar letters in each column shows non-significant difference according to LSD multiple range test (P<0.05)

 همبستگی بین میزان تبخیر و تعرق با عملکرد و کارایی مصرف آب درختان عناب در شرایط آزمایش-3 شکل
Figure 3- The correlation between jujube trees ET with yield and water use efficiency under experimental condition

تحقیق نشووان داد که میتوان با اعاال تنش مالیم خشووکیب کارایی
مصرف آب را بهبود بخشیدب با ایا وجود نباید تأثیر تنش خشکی را بر
بهبود کیفیت میوه که بر ارتقای فعانیت آنتیاکاوویدانی آن تأثیر زیادی
دارد را نادیده گرفتب موهوعی که نیاز به بررسی بیشتر داردی

درخ تان میوه دارای مرا حل رشووود متنوع با ز مان های کو تاه و
طوالنی مدت بوده که هر مرحله از نظر نیاز آبی متفاوت اسووتی تامیا
نیاز آبی عناب در مراحل ر شد اهار گانهب برای بد ست آوردن عالکرد
مطلوب هاراه با کیفیت مناسبب امری هروری استی هراند نتایج ایا

منابع
1- Hajar Sh., Malekzadeh shafaroodi S., Ghoss K., and Shahriari F.A. 2010. Evaluation of genetic diversity of Iranian
Jujube (Ziziphus spp.) Collections by Marker (ISSR). National Conference on Medicinal Plants, Faculty of
Agriculture, Ferdowsi Mashhad University. (In Persian with English abstract)
2- Zargari A. 1996. Medicinal Plants, Volume 1, University of Tehran Publications, Tehran. (In Persian)
3- Hosain Ava S. 2003. Jujube, Extension Journal, Seed and Plant Improvement Institute, 19 p. (In Persian)
4- Mill G.P. 2009. Demonstration of the psychotropic effect of mother tincture of Ziziphus jujuba. Phytotherapie 7(1):
31- 36.
5- FAO. 2013. Jujube; http://www.fao.org/docrep/007/ae017e/ae017-12.htm.

1399  آبان-  مهر،4  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

858

6- Daghighii S., Tehranifar A., Davarinejad G.H., Nakhayi A., Jahanii M., and Malekzadeh Shafaroodii. 2015. The Effect
of irrigation period on mycorrhiza rate of Jujube (Ziziphus jujuba Mill). Plant Production Research 21(3): 191-202.
7- Wojdyło A., Carbonell-Barrachina A.A., Legua P., and Hernandez F. 2016. Phenolic composition, ascorbic acid
content, and antioxidant capacity of Spanish jujube (Ziziphus jujube Mill.) fruits. Food chemistry 201: 307-314.
8- Ismail S.M., and Almarshadi M.H.S. 2013. Effect of water distribution patterns on productivity, fruit quality and water
use efficiency of Ziziphus jujuba in arid regions under drip irrigation system. Journal of Food, Agriculture and
Environment 11(1): 373-378.
9- Cui N., Du T., Li F., Tong L., Kang S., Wang M., Liu X., and Li Z. 2009. Response of vegetative growth and fruit
development to regulated deficit irrigation at different growth stages of pear-jujube tree. Agricultural Water
Management 96(8): 1237-1246.
10- Ma F., Kang S., Li F., Zhang J., Du T., Hu X., and Wang M. 2007. Effect of water deficit in different growth stages
on stem sap flux of greenhouse grown pear-jujube tree. Agricultural Water Management 90(3): 190-196.
11- Feng Y., Cui N., Du T., Gong D., Hu X., and Zhao L. 2017. Response of sap flux and evapotranspiration to deficit
irrigation of greenhouse pear-jujube trees in semi-arid northwest China. Agricultural Water Management 194: 1-12.
12- Chen D., Wang Y., Liu S., Wei X. and Wang X. 2014. Response of relative sap flow to meteorological factors under
different soil moisture conditions in rain fed jujube (Ziziphus jujuba Mill.) plantations in semiarid Northwest
China. Agricultural Water Management 136: 23-33.
13- Li J., Liu Y., Fan L., Ai L., and Shan L. 2011. Antioxidant activities of polysaccharides from the fruiting bodies of
Zizyphus Jujuba cv. Jinsixiaozao. Carbohydrate Polymers 84(1): 390-394.
14- Cui N., Du T., Kang S., Li F., Zhang J., Wang M., and Li Z. 2008. Regulated deficit irrigation improved fruit quality
and water use efficiency of pear-jujube trees. Agricultural Water Management 95(4): 489-497.
15- Rad M.H., Assareh M.H., and Soltani M. 2019. Water requirement and water use efficiency in Eucalyptus flocktoniae
Maiden and E. leucoxylon F. Muell. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 25(3): 441-451. (In Persian with
English abstract)
16- Vaziri J., Salamat A.R., Entesari M.R., Meschi M., Hidari N., and Dehghani Sanich H. 2009. Crop Evapotranspiration
(Guidelines for Computing Crop Water Requirements), Published by Arrangement with the Food and Agriculture
Organization of the United Nations by Iranian National Committee on Irrigation and Drainage, ISBN: 978-964-666869-0, 362P.
17- Xu X., Zhang R., Xue X., and Zhao M. 1998. Determination of evapotranspiration in the desert area using
lysimeters. Communications in Soil Science and Plant Analysis 29(1-2): 1-13.
18- Sun H., Shao L., Liu X., Miao W., Chen S., and Zhang X. 2012. Determination of water consumption and the watersaving potential of three mulching methods in a jujube orchard. European Journal of Agronomy 43: 87-95.
19- Adnan S., and Khan A.H. 2009. Effective rainfall for irrigated agriculture plains of Pakistan. Pakistan Journal of
Meteorology 6(11): 61-72.
20- Liu S., Wang Y., Wei X., Wei X., Wang X., and Zhang L. 2013. Measured and Estimated Evapotranspiration of Jujube
(Ziziphus jujuba) Forests in the Loess Plateau, China. International Journal of Agriculture and Biology 15(5): 811819.
21- Sun S., Meng P., Zhang J., and Wan X. 2011. Seasonal variation in water use of Ziziphus jujuba in the south aspect
of Taihang mountains with deuterium isotope signature. Scientia Silvae Sinicae 47(5): 46-53.
22- Dos Santos T.P., Lopes C.M., Rodrigues M.L., De-Souza C.R., Ricardo-da-Silva J.M., Maroco J.P., Pereira J.S., and
Chaves M.M. 2007. Effects of deficit irrigation strategies on cluster microclimate for improving fruit composition of
Moscatel field-grown grapevines. Scientia Horticulturae 112(3): 321-330.
23- Cui N., Du T., Li F., Tong L., Kang S., Wang M., Liu X., and Li Z. 2009. Response of vegetative growth and fruit
development to regulated deficit irrigation at different growth stages of pear-jujube tree. Agricultural Water
Management 96(8): 1237-1246.
24- Fereres E., and Soriano M.A. 2007. Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal of Experimental
Botany 58(2): 147-159.
25- Girona J., Mata M., Goldhamer D.A., Johnson R.S., and DeJong T.M. 1993. Patterns of soil and tree water status and
leaf functioning during regulated deficit irrigation scheduling in peach. Journal of the American Society for
Horticultural Science 118(5): 580-586.
26- Yoo C.Y., Pence H.E., Hasegawa P.M., and Mickelbart M.V. 2009. Regulation of transpiration to improve crop water
use. Critical Reviews in Plant Science 28(6): 410-431.
27- Tavousi M., Kaveh F., Alizadeh A., Babazadeh H., and Tehranifar A. 2015. Effects of drought and salinity on yield
and water use efficiency in pomegranate tree. Journal Mater Environment Science 6(7): 1975-1980.
28- Yang H., Du T., Qiu R., Chen J., Wang F., Li Y., Wang C., Gao L., and Kang S. 2017. Improved water use efficiency
and fruit quality of greenhouse crops under regulated deficit irrigation in northwest China. Agricultural Water
Management 179: 193-204.

Journal of Water and Soil
859
...  ضریب گیاهی و عملکرد،ارزیابی سطوح مختلف آبیاري بر تبخیر تعرق
Vol. 34, No. 4, Sept-Oct 2020, p. 847-860

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
847-860 . ص،1399  مهر – آبان،4  شماره،34 جلد

Evaluation of Different Levels of Irrigation on Evapotranspiration (ET), Crop
Coefficient (Kc) and Yield of Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) Under Lysimetery
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Introduction: Although jujube (Ziziphus jujuba Mill.) is known as a medicinal plant and is less important than
other fruit trees, it has received more attention in recent years due to its significance in traditional Iranian medicine.
There is no study on the actual water need for jujube trees and the impact of irrigation on yield and water use
efficiency in the country. However, some studies emphasized on the need of regular watering and irrigation to
improve the quality and quantity of jujube fruit. Given the importance of jujube in China, extensive researches
have been conducted on water requirements, plant strategies to save water, impact of drought stress on plant
morpho-physiological behaviors, impact of appropriate water distribution on soil quantity and quality of plant
development, root distribution patterns and its impact on the amount of water consumed. In all cases, it has been
emphasized that the mechanisms of water consumption in jujube differ by climate, genotype, irrigation method
and management. In order to improve the quantity and quality of jujube fruit, it is necessary to balance the soil
moisture condition and keep the plant away from stress. However, dehydration in jujube is a serious issue that
should be addressed with the aim of saving water and improving fruit quality. In this study, the actual water
requirement of the plant, the effect of different levels of deficit irrigation on evapotranspiration (ET) and crop
coefficient (Kc) rate, yield and water use efficiency (WUE) in jujube trees were investigated. The moisture stress
was applied through all stages of plant growth by deficit irrigation.
Materials and Methods: In this study, the lysimeter experiment site of Yazd (Shahid Sadoghi Desertification
Research Station) with 20 weighing drainage lysimeters (170 cm in height and 121 cm in diameter) was used. To
measure evaporation from the soil surface, one lysimeter without plant was used. Note that the moisture content
in this lysimeter was always maintained at the field capacity. For the measurement of reference ET (ET0), one
lysimeter was used and it compared with ET0 calculated by Penman-Monteith-FAO. After preparing the lysimeters
and providing the conditions for planting seedlings, we planted one tree per lysimeter. Trees collected from the
villages of Alqoor, Flarg and Gyuk (South Khorasan Province). The suckers were two-years-old with the same
size and shape. Trees were irrigated with 50 liters water on a weekly basis for six months. At the beginning of
autumn of 2018, treatments including complete irrigation (field capacity), 30% and 60% of deficit irrigation were
conducted in a completely randomized design with six replications. Soil moisture measurement during the
experiment was performed by TDR. Soil moisture was recorded at 4 depths (0-30, 30-60, 60-90 and 90-120 cm)
and their mean was considered as an index of soil moisture status to compensate the irrigation fraction. During the
experiment and at the end, indices such as different stages of plant growth, ET, ET 0, Kc, yield and WUE were
determined. The data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) using the statistical package SPSS ver.
16.0, and the mean values were also compared using LSD multiple range test (α = 0.05).
Results and Discussion: The results showed that the jujube trees began their vegetative growth from late
March (leaves appear) until the end of November (leaves fall) over 2017-2018 agronomic year in Yazd. During
this time, which lasted about 235 days, four major and important stages were evident. The steps cited were in
FAO's recommendation for deciduous fruit trees (in Issue 122 of the Iranian Irrigation and Drainage National
Committee). The results of these studies showed that the length of different growth periods of jujube trees
1- Assistant Professor Research Division of Forest and Rangeland, Yazd Agricultural and Natural Resource Research and
Education Center, AREEO, Yazd, Iran
(*- Corresponding Author Email: mohammadhadirad@gmail.com)
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(including early stage, plant development stage, mid stage and end stage) was different with another deciduous
fruit trees. ET values in three irrigation regimes showed that the highest ET was observed in July and the lowest
in March. Annual ET in control, 30% and 60% of deficit irrigation treatments were 828.06, 514.04 and 386.04
mm, respectively, with 0.45, 0.28 and 0.21, annual Kc, respectively. The results of ET and Kc computed at different
growth stages showed that the reproductive growth development period (flowering, fruit set beginning of fruit
growth) had the highest ET. In control treatment, the lowest ET (60.81 mm) and Kc (0.27) were observed in early
growth period with less than 10% of crown cover. The highest ET (316.22 mm) and Kc (0.60) were found in
growth development period with full crown cover. Analysis of variance showed that there was a significant
difference (P <0.0001) between the different irrigation treatments in terms of dry matter yield. There was a
significant difference for WUE (P <0.001) between different irrigation treatments. Each of different irrigation
regimes had a significant difference in yield. The highest yield for each tree was found for the control treatment
with 229.36 g and the lowest yield with 57.90 g was observed for 60% deficit irrigation regime. There was no
significant difference between control and 30% deficit irrigation treatment in WUE. The value of WUE decreased
with increasing the drought stress. In 60% deficit irrigation treatment, WUE was 0.366 g fruit dry weight per liter
denoting the significant difference between this irrigation treatment and the others.
Conclusion: The results of this study showed that jujube trees were susceptible to drought stress in all four
stages of growth, especially the period of growth coinciding with flowering, fruit set and early fruit growth. Hence,
jujube trees yield and WUE seem to decrease under drought.
Keywords: Deficit irrigation, Fruit, Water requirement, Water use efficiency
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مقاله علمی-پژوهشی

مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت
رضا سعیدی -1هادی رمضانی اعتدالی -*2عباس ستوده نیا -3بیژن نظری -4عباس

کاویانی5

تاریخ دریافت8930/80/80 :
تاریخ پذیرش8933/80/80 :

چکیده
در این پژوهش بهرهوری مصرف آب و کود نیتروژن در کشت ذرت علوفهای با رقم سینگل کراس  ،407تحت تنشهای شوری و کمبوود نیتوروژن
بررسی شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل دو عاملی و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو سال  6931و  6934انجوا شود .تیمارهوای آب شوور
شامل چهار هدایت الکتریکی )  9/5(S2 ) ،2/6(S1 ) ،0/5(S0و )  5/4(S3دسیزیمنس بر متر بود .تیمارهای کمبود نیتروژن در چهار سطح ) ،600(N0
)  50(N2 ) ،45(N1و )  25(N3درصد مصرف کود نیتروژن بر اساس نیاز کودی بود .تیمارها در سه تکرار و در کرتهایی به مساحت  3متر مربع بهاجرا
درآمد .در فواصل بین دو آبیاری ،مقاومت روزنهای برگهای گیاه و رطوبت خاک اندازهگیری شد و با اتما آب سهلالوصول ،آبیاری انجا شود .تبییور-
تعرق روزانه گیاه از روی مقدار کاهش رطوبت خاک محاسبه شد .نتایج نشان داد اثر تنشها از تیمار  S0 N0تا  S3 N3بهطور متوسط باعو افویایش دو
برابری مقاومت روزنه ،کاهش  94درصدی تبییر -تعرق و کاهش  93درصدی عملکورد گیواه شود .بودون اعموال مودیریت ،بهورهوری مصورف آب در
تیمارهای  S0 N0تا  ،S3 N3از  7/7تا  2/47کیلوگر بر متر مکعب (در سال  )6931و  7/95تا  2/54کیلوگر بر متر مکعب (در سال  )6934بود .اموا بوا
مدیریت مصرف آب و کود نیتروژن ،بهره وری مصرف آب افیایش یافت و به حد پتانسیل منطقه نیدیو شود .از سووی دیگور از بیشوترین تونش وارده
)  (S3 N3تا تیمار شاهد )  ،(S0 N0مقدار بهرهوری مصرف نیتروژن از  9/97تا  5/66کیلوگر بور کیلووگر (سوال  )6931و از  9/01توا  5کیلووگر بور
کیلوگر (سال  )6934بود .نتایج نشان داد در شرایط تنش شوری ،میتوان با محاسبه حجم آب آبیاری بر اساس تبییور -تعورق گیواه و جبوران کمبوود
نیتروژن خاک (مدیریت زراعی) ،بهره وری مصرف آب را افیایش داد .در این شرایط با مصرف کامل کود نیتروژن ،بهرهوری زراعی مصرف نیتوروژن نیوی
افیایش یافت .یعنی با افیایش شوری ،تغذیه کامل خاک با عنصر نیتروژن ،راهکار مدیریتی برای افیایش عملکرد محصول ،افیایش بهرهوری مصورف آب
و کود بود.
واژههای کلیدی :تبییر -تعرق ،تنش شوری ،عملکرد ،کمبود نیتروژن

مقدمه

1

امروزه تأمین نیازهای غذایی انسان و دا  ،مسوتلی بهورهبورداری
مناسب از منابع آبی است .با توجوه بوه کمبوود منوابع آب شویرین در
بیش کشاورزی ،نمیتوان از منوابع آب نامتعوارف صورفنظور نموود.
بنابراین در کشت گیاهان آبی ،ارائه راهکارهای علموی بورای اسوتهاده
بهینه از آبهای نامتعارف (مانند آب شور) اهمیوت موییابود .افویایش
شوری آب خاک بهدلیل کاهش پتانسیل آب ،جذب آب توسط گیواه را
کاهش میدهد .در میان تنشهوای محیطوی موجوود در هور منطقوه،
کاهش کیهیت آب آبیاری از عوامل مؤثر بر کواهش تبییور -تعورق و
 7 ،9 ،2 ،6و  -5بووهترتیووب دکتوورای مهندسووی آبیوواری و زهکشووی ،دانشوویاران و
استادیاران گروه مهندسی آب ،دانشگاه بینالمللی اما خمینی (ره)
(Email: Ramezani@eng.ikiu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.82917

عملکرد گیاه به شمار رفت ( .)60در تحقیقی گیارش شد تنش شوری
باع کاهش رشد برگ ،کاهش انرژی گیاه برای فتوسونتی و تشوکیل
اندا گیاهی ،کاهش رشد محصول و کاهش مصرف آب توسوط گیواه
شد ( .)61تنش شوری ،جذب نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،منیییم و آهون
را در گیاه ذرت کاهش داد و باع افیایش مقاومت روزنهها و کواهش
تعرق گیاه شد ( .)4وجود یونهای سدیم و کلسیم در خاک شور عالوه
بر بروز سَمیّت و کاهش جذب آب ،مانع جذب عناصر غذایی از خواک
به گیاه بود .از سوی دیگر کواهش حاصولیییی خواک ماننود کمبوود
نیتروژن ،از جمله تنشهای محیطی بود که بهدلیل فقدان انرژی الز
بوورای جووذب آب ،تبییوور -تعوورق و عملکوورد گیوواه را کوواهش داد .در
تحقیقی در کشور اتیووپی توأثیر افویودن کوود نیتوروژن بور افویایش
بهرهوری مصرف آب در کشت ذرت بررسی شد .با در نظر گرفتن سه
سطح حاصلیییی (فقیر ،حاصلیییی نیدی به شرایط بهینه و بودون
تونش حاصولیییی) بورای خواک ،عملکورد و تبییور -تعورق ذرت
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اندازهگیری شد .نتایج نشان داد افویودن نیتوروژن بوه خواک ،موجوب
افیایش تعرق از مقدار  671میلیمتر در شورایط خواک فقیور بوه 955
میلیمتر در شرایط بدون تنش حاصلیییی بود ( .)1در تحقیق دیگر در
کشور چین ،اثور مصورف کوود نیتوروژن بور تبییور -تعورق دو رقوم
گند  ZMو  CHمطالعه شد .نتایج نشان داد مجموع تبییور -تعورق
در رقم  ZMبا افیودن نیتروژن بهمقدار 240کیلوگر بور هکتوار طوی
فصوولهووای  2066-2060 ،2060-2003و  2062-2066بووهترتیووب
 65/1 ،61/7و  22/6درصد افیایش داشت .ایون مقوادیر بورای تیموار
 CHبهترتیب  67/6 ،21و  29/6درصد گیارش شد ( .)63در تحقیقوی
تأثیر چهار سطح شوری آب و چهار سطح مصورف کوود نیتوروژن بور
روی ذرت بررسی شد .نتایج نشان داد با افیایش شوری آب عالوه بور
کاهش بهرهوری مصرف آب ،مقدار نیتوروژن کمتوری توسوط گیواه از
خاک جذب شد .در نهایت کود نیتروژنی که بیشتر از نیاز گیاه در خاک
وجود داشت ،بهصورت یون نیترات در خاک تجمع یافت ( .)60تحقیق
دیگر با سه سطح آبیاری )  45(I2 ) ،600(I1و )  50(I3درصد نیاز آبی
گیاه ،سه تیمار شوری آب )  2(S2 ) ،0/1(S1و )  7(S3دسیزیمنس بر
متر و سه تیمار مصرف کود نیتروژن )  650(N2 ) ،0(N1و ) 900(N3
کیلوگر بر هکتار ،بر روی ذرت انجا شد .نتایج نشان داد با افویایش
هدایت الکتریکی آب از  S1به  62 ،S3درصود از تعورق ذرت کواهش
یافت .همچنین با افیایش نیتروژن خاک ،مقدار جوذب آب از خواک و
عملکرد محصول افیایش یافت ( .)9در آزمایش دیگور تبییور -تعورق
واقعی ذرت تحت چهار تیمار مصرف  631 ،670 ،17و  252کیلووگر
بر هکتار کود نیتروژن بررسی شد .نتایج نشان داد افیایش مصرف کود
نیتروژن باع افیایش تبییر -تعرق ذرت شد .)65( .در تحقیق دیگور
تحت تیمارهای میتلف کود نیتروژن ،گیارش شد کوه عملکورد مواده
خش ذرت بهطور مستقیم با مقدار نیتروژن جذب شوده توسوط گیواه
مرتبط بود .نتایج نشان داد مقدار شوری خاک عالوه بر مقودار جوذب
آب ،بر جذب نیتروژن توسط گیاه مؤثر بود ( .)64بهطور کلی تحقیقات
گذشته نشان داد هر ی از تنشهای محیطی شووری و حاصولیییی
(کمبود نیتروژن) بر مقدار جذب آب ،تبییور -تعورق و عملکورد گیواه
مؤثر بودند .همچنین تنش شوری اثر کاهشی بر جذب عناصر غوذایی
داشت .از سوی دیگر در میان محصوالتی که بوهصوورت آبوی کشوت
می شد ،گیاه ذرت به لحاظ تأمین نیاز غذایی انسان و دا  ،مانند گنود ،
جو و برنج دارای اهمیت استراتژی بود .با توجه به تحقیقات گذشوته
هدف از پژوهش حاضر افیایش بهرهوری مصرف آب و کوود نیتوروژن
در کشت گیاه ذرت ،در شرایط تنش شوری بوود .ایون کوار بوا اعموال
مدیریت در مصرف آب شور و کود نیتروژن انجا شد .در این پژوهش
سعی شد نیاز آبیاری ،متناسب با تبییر -تعرق گیاه تعیوین گوردد و از
مصرف بیش از حد آب شور خودداری شد .بنابراین از هدر رفت منوابع
آب و شور شدن خاک جلوگیری بهعمل آمد.

مواد و روشها
معرفی منطقه و طرح پژوهشی
خمینی(ره)

در
محل اجرای پژوهش ،میرعه دانشگاه بینالمللی اما
موقعیت عرض جغرافیایی" 91o 63' 92شمالی ،طوول جغرافیوایی "4
' 50o 0شرقی و ارتهاع  6912متر از سطح دریا بود .آب آبیاری از آب
 0/5 dSو اسویدیته  4/2توأمین شود .پویش از
چاه با هدایت الکتریکی
m
اجرای پژوهش ،از اعماق  0-90و  90-10سانتیمتری در  5نقطوه از
خاک میرعه نمونه برداری شد و آنالیی شیمیایی خاک توسط آزمایشگاه
معتبر انجا شد .بر اساس نتایج آنالیی خاک که در جدول  6ارائه شود،
مصرف کودهای نیتروژن (اوره) ،سوپر فسهات تریپل ،سولهات پتاسیم،
گوگرد و کود دامی بهترتیب بهمقدار  200 ،200 ،200 ،950و 65000
کیلوگر بر هکتار (برای کشت ذرت علوفه ای) توسط آزمایشگاه خاک
توصیه شد .کود نیتروژن در طول دوره کشت و بقیه کوودهوا قبول از
کشت به خاک اضافه شد.
کمبود مقدار نیتروژن خاک (تنش حاصلیییی) و شووری بویش از
حد تحمل آب آبیاری (تنش شوری) ،از عوامل مؤثر بر کاهش تبییر-
تعرق و عملکرد گیاهان بود .در ایون پوژوهش دو تیموار شووری آب و
کمبود نیتروژن خاک در چهار سطح و سه تکورار بوهصوورت آزموایش
فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اعموال شود .گیواه
مورد مطالعه ذرت با رقم سینگل کراس  407بود .بذرها در کرتهایی
با ابعاد  9×9متر که داخل آنها جوی و پشته با فاصله  45سانتیمتر از
هم قرار داشت ،کاشته شد .فاصلهی کرتها از هوم  6/5متور بوود .در
سالهای  6931و  6934در اوایل تیر ماه ،بذرها با تراکم  10000بوته
در هکتار کاشته شد ( .)65تیمارهای حاصلیییی شامل تغذیه خاک با
)  50(N2 ) ،45(N1 ) ،600(N0و )  25(N3درصد مقدار کود نیتروژن
مورد نیاز (بر اساس توصویه کوودی) در کشوت ذرت بوود .تیمارهوای
شوری پس از پنج برگی شدن گیاه بوا آبیواری گیواه در چهوار سوطح
هووووودایتالکتریکوووووی )  9/5(S2 ) ،2/6(S1 ) ،0/5(S0و ) 5/4(S3
دسی زیمنس بر متر اعمال شد .تیمارهای شوری با توجه بوه پتانسویل
 45 ،30 ،600و  50درصوودی عملکوورد ذرت در شوووریهووای مووذکور
(برای آب آبیاری) انتیاب شد ( .)5آب شور مورد نیاز برای آبیاری ،بوا
اضافه کردن نم صنعتی بوه آب شویرین چواه تهیوه شود .در نمو
صنعتی ،مقدار عناصر سدیم ،کلسیم ،منیییم ،سولهات و پتاسیم برابر با
 6/49 ،6/13 ،9/17 ،32و  0/57درصد بود .کیهیت آب شور مصنوعی
تولید شده ،تهاوتی با آبهای شور طبیعی منطقه نداشت .بهطوریکوه
طی تحقیقی در 50نقطه از منطقوه قویوین گویارش شود کوه عناصور
موجود در آب های شور این استان به ترتیب سدیم ،سوولهات ،کلسویم،
منیییم و پتاسیم بود (.)62
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 قبل از کشت، نتایج تجزیه شیمیایی خاک-1 جدول
Table 1- Results of chemical analysis of soil before cultivation

عمق خاک
نوع تجزیه

Depth of soil

Analysis type

)هدایت الکتریکی خاک (دسیزیمنس بر متر
Electrical conductivity of soil (dS/m)

اسیدیته گل اشباع
Saturated soil acidity

درصد نیتروژن کل
Total nitrogen percentage

) فسهر قابل جذب (پی پی ا
Absorbable phosphorus (p.p.m)

) پتاسیم قابل جذب (پی پی ا
Absorbable potassium (p.p.m)

بافت خاک
Soil texture

درصد رس
Clay percentage

درصد سیلت
Silt percentage

درصد شن
Sand percentage

)چگالی ظاهری خاک (گر بر سانتیمتر مکعب
Soil bulk density (

gr

cm3

)

درصد رطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی
Moisture content at field capacity

درصد رطوبت وزنی در نقطه پژمردگی
Moisture content at wilting point

 سانتیمتر00-0

 سانتیمتر00-00

0-30 Centimeters

30-60 Centimeters

0.33

0.33

7.4

7.46

0.06

0.1

4

1

288

60

SL

SL

10

8

33

24.5

57

67.5

1.33

1.41

23

22

14

13.5

1031  و1030  شبکه تیمارها در دو سال-1 شکل
Figure 1- Network of treatments in 2017 and 2018
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نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،4مهر  -آبان 1399

مقدار آب شور مورد نیواز در میوازن بویرگ تهیوه شود و پوس از
کنترل هدایت الکتریکی ) (ECمورد استهاده قرار گرفوت .در مجمووع
تعداد  61تیمار تنش شوری و کمبود نیتروژن در سوه تکورار بوه اجورا
درآمد (شکل  .)6با توجه به تیمارهای شوری و کود نیتوروژن ،امکوان
باقی ماندن شوری و نیتروژن در پایان فصل کشوت در خواک کشوت
سال اول وجود داشت .بنابراین در سال دو  ،زموین کنواری در محول
کشت سال اول برای کشت سال دو انتیاب شد .ابعاد کرتها ،فاصله
بین آنها و نحوه اعمال تیمارها مشابه سال اول بود.

در روزهای اولیه کشت و همیمان با آبیاری کرتها ،فواصل بین آنها
(پیاده رو) آبیاری سطحی شد و روی آنها پالستی کشیده شود .ایون
کار مانع تابش نور خورشید به خواک پیوادهروهوا ،مکوش و جابجوایی
رطوبت بین کرتها بود.
) (θFC −θ0
=∀
. ρb. Drz . A
()6
100
∀ :حجم آب آبیاری ) :θFC ،(litدرصود رطوبوت وزنوی خواک در
نقطه ظرفیت زراعی :θ0 ،درصد رطوبت وزنی خاک در زمان افویایش
gr
:Drz ،(cm
مقاومت و انسداد روزنه ها ρb ،چگوالی ظواهری خواک ) 3
عمق ریشه گیاه) (mmو  :Aمساحت کرت )  (m2بود.

زمان آبیاری گیاهوان در ایون پوژوهش ،هوم زموان بوا اتموا آب
سهل الوصول تعیین شد .بر اساس گیارش ارائوه شوده در فوائو  ،51در
این نقطه رطوبتی که برای ذرت معادل  55درصد رطوبت بوین حودود
 FCو  PWPمیباشد ،سرعت جریان آب خاک بهسومت ریشوه گیواه
برای تأمین آب مورد نیاز تعرق کافی نمیباشد .بهطوری که با محدود
شدن دسترسی گیاه به آب خاک ،مقاومت روزنوهای بورگهوای گیواه
افیایش یافته و برای کاهش تلهات آب ،روزنهها بسوته مویشووند (.)2
باتوجه به اینکه تیمارهای تنش در این پژوهش باع کواهش جوذب
آب توسط گیاه میشد ،حد آب سهلالوصول عددی متغیر بود .بنابراین
بر اساس واکنش مقاومت روزنهای گیاه و افیایش آن نسبت بوه گیواه
شاهد (شرایط استاندارد) ،حد آب سهلالوصول ذرت تعیین شد .در این
پژوهش مقاومت روزنه ای در روزهای اولیوه پوس از آبیواری افویایش
کمی داشت .اما با نیدی شدن به زمان آبیاری ،افیایش ناگهانی و توا
حدود دو برابری در گیاهان تحت تنش نسبت به گیاهان شاهد وجوود
داشت .اندازهگیری مقدار مقاوموت روزنوه بورگهوای ذرت بوهوسویله
دستگاه پرومتر  AP4انجا شد .برای جلوگیری از تأثیرگرمای خورشید
بر دمای سطح برگ ،اندازهگیریها صوبحهوا قبول از طلووع خورشوید
انجا شد .برای این کار از هر کرت به طور تصادفی سه گیاه و از هور
گیاه سه برگ جوان برای اندازهگیری مقاومت روزنه انتیواب شود .بوا
توجه به تنوع تیمارها ،زمان واکنش روزنههوا بوه نووع و مقودار تونش
متهاوت بود .بنابراین پس از افیایش مقاومت و انسوداد روزنوههوا کوه
بیانگر اتما آب سهلالوصول بود ،آبیاری کرتها انجا شد .حجم آب
آبیاری برای هر کرت ،بر اساس مقدار کمبود رطوبت خاک تا حد ،FC
عمق ریشه گیاه و مساحت کرت تعیین شد (رابطه  .)6عمق ریشه گیاه
در چهار مرحله رشد استقرار ( 1برگی) ،توسعه ( 62برگی) ،گلدهوی و
شیری شدن دانه اندازه گیری شد .عمق ریشوه گیواه در مراحول رشود
مذکور بهترتیب؛  55 ،75 ،60و  10سانتیمتور بوود .مقودار حجوم آب
ورودی به هر کرت با کنتور حجمی کنتورل شود .بورای انتقوال آب از
میازن به کرتهای مذکور از لوله استهاده شد .سیستم آبیاری در ایون
طرح ،سیستم سطحی با بازده صد در صد بود .برای افیایش اطمینوان

اندازهگیری تبخیر -تعرق

تعیین زمان و حجم آب آبیاری

در عمق توسعه ریشهها ،رطوبت خاک کرتها بهصورت روزانه بوا
دستگاه  TDR6مدل  TRIME-FMاندازهگیری شود .قبول از شوروع
دادهبرداری رطوبت ،دستگاه  TDRدر خاک میرعه کالیبره شد (شوکل
 .)2احتمال داشت آبیاری با آب شور و شور شدن خاک ،بر ثبت دادهها
تأثیر داشته باشد .به این منظور عملکرد دستگاه در طوول دوره کشوت
گیاه کنترل شد و اما اختاللی در کار مشاهده نشد .از سوی دیگر چون
پس از اتما آب سهلالوصول آبیواری انجوا شود ،هوی گونوه تونش
خشکی اعمال نشد .بنابراین بهدلیل وجوود رطوبوت و توراکم زیواد در
الیه های زیرین خواک و نبوود جریوانهوای ترجیحوی ،نهووذ آب بوه
الیه های زیرین خاک وجود نداشت .در ایون شورایط بوا انودازهگیوری
روزانه رطوبت خاک و بستن بیالن حجمی آب در عمق توسعه ریشوه،
مقدار تبییر -تعرق روزانه گیاه با روابط ( )2و ( )9برآورد شد.
(ETc )𝑖 = (θi−1 − θi ). ρb. Drz
()2
𝑖)  :(ETcتبییر -تعرق روزانوه گیواه درکورت شواهد):θ𝑖 ،(mm
درصد رطوبت وزنی خاک در روزهای پس از آبیاری در کورت شواهد،
)  :(θi−1 − θiدرصد اختالف رطوبت روزانه خواک در کورت شواهد،
gr
 :ρbچگالی ظاهری خاک ) :Drz ،( 3عمق ریشه گیاه )(mm
cm
(ETc−adj ) = (θ′i−1 − θ′i ). ρb. Drz
()9
𝑖
𝑖)  :(ETc−adjتبییر -تعرق روزانه گیاه در کرت تحت تونش)،(mm
 :θ′iدرصد رطوبت وزنی خاک در روزهوای پوس از آبیواری در کورت
تحت تنش :(θ′i−1 − θ′i ) ،درصد اختالف رطوبت روزانوه خواک در
کرت تحت تنش
اندازهگیری عملکرد محصول

برداشت نهایی محصول ذرت ،در هر دو سال زراعی در آبوان مواه
انجا شد .با توجه به هدف برداشت علوفهای ذرت ،بوتههوای ذرت از
کف زمین بریده شد.
1- Time Domain Reflectometer
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شکل  -2نمودار کالیبراسیون دستگاه TDR
Figure 2- Calibration curve of TDR set

برای وزن کردن زیستتوده خش  ،بوتهها به مدت  71ساعت در
دمای  42درجه کامالً خش شده و سپس وزن آنها اندازهگیری شد.

)

gr
cm3

( :Drz ،عمق خاک ) (cmو  :Aمساحت کرت )  (cm2بود.

نتایج و بحث
تحلیل آماری و معادالت کاربردی

در این پژوهش مقادیر روزانه مقاومت روزنهای برگهوا ،رطوبوت
خاک ،تبییر -تعرق گیاه و عملکرد نهایی محصول در همه کورت هوا
اندازهگیری شد .سپس با دادههای موجود و از طریق روابوط ( )7و ()5
بهترتیب بهره وری مصرف آب و کود نیتوروژن محاسوبه شود .تجییوه
واریانس و مقایسه میانگین دادهها با نر افیار  SPSSو توسوط آزموون
چند دامنهای دانکن انجا شد.
Y
= WUE6
() 7
∀
Kg
 : WUEبهرهوری مصرف آب ) ∶ Y ،(m3عملکرد مواده خشو
ذرت ) :∀ ،(Kgحجم آب مصرفی توسط گیاه در دوره کشت ) (m3
Y
= NUE2
() 5
N
S

 :NS ،(Kgمجموع کود
 :NUEبهره وری زراعی مصرف نیتروژن )
Kg
Kg

نیتروژن مصرف شده و نیتروژن موجود در خاک ) (
ha

کود نیتروژن مصرف شده شامل نیتروژن موجود در کوود حیووانی
قبل از کشت و کود اوره در حین کشت بود .در اواسط دوره رشد ذرت
(حدود  75روز بعد از کاشت) و در موقع گلدهوی و رشود بوالل ،ذرت
نیاز فراوانی به کود نیتروژن دارد .بنابراین کود نیتروژن در زموانهوای
مذکور به خاک اضافه شد .نیتروژن موجود در خواک از طریوق رابطوه
( )1محاسبه شد.
NT
= N1
. ρb. Drz . A
()1
100
 :N1وزن نیتوروژن موجووود در خواک قبوول از کشووت ):NT ،(Kg
درصد کل نیتروژن موجود در عمق خاک :ρb ،چگالی ظواهری خواک
1- Water Use Efficiency
2- Nitrogen Use Efficiency

بهرهوری مصرف آب

در این پژوهش مجموع تبییر -تعورق ذرت در کول دوره رشود و
عملکرد ماده خش  ،برای تما تیمارهای شووری و کمبوود نیتوروژن
اندازهگیری شد .مقدار تبییر -تعرق ذرت از تیمار  S0 N0تا  S3 N3بین
 220تا  950میلیمتر (سوال  )6931و  261توا  959میلویمتور (سوال
 )6934اندازه گیری شد .با کاهش پتانسیل جذب آب بوهعلوت اعموال
تنش شوری و از سوی دیگر با کاهش عنصر غذایی نیتروژن در خاک،
انرژی گیاه برای جذب آب کاهش یافت و به دنبال آن از تعورق ذرت
کاسته شد .در تحقیق مشابه گیارش شد افیایش شوری آب از  2به 4
دسی زیمنس بر متر ،باع کاهش تبییور -تعورق ذرت از  565/2بوه
 914/5میلیمتر در شهر اهوواز بوود ( .)1همچنوین در تحقیوق دیگور
اعال شد که افیایش عنصر نیتروژن در خاک باع افویایش تبییور-
تعرق ذرت در برزیل شد ( .)60بهطور کلی انجا آبیاری بیشتر از سوی
کشاورزان ،همواره راهکاری برای افیایش جوذب آب و تبییور -تعورق
گیاه بهشمار میرفت .یعنی بدون درنظر گرفتن کاهش تعورق گیواه در
شرایط تنش های شوری و کمبود نیتروژن ،آبیاری گیاه بهطوور کامول
(در حد پتانسیل منطقه) و حتی بیشتر انجا میشود .ایون کوار باعو
آبیاری بیش از نیاز گیاه و کاهش بهرهوری مصرف آب بود .اموا نتوایج
پژوهش حاضر نشان داد که در شرایط تونش شووری ،تکمیول عنصور
نیتروژن خاک بهجای آبیاری بیشتر ،باع افیایش تبییر -تعرق گیواه
شد .زیرا در شرایط تنش شوری ،آبیاری بویش از نیواز تبییور -تعورق
گیاه ،بدون این که به مصرف گیاه برسد فقط باع شور شودن خواک
میگردید .از سوی دیگر کاهش تبییر -تعورق گیواه بوهدلیول اعموال
تنش های مذکور ،درنهایت منجر به کواهش عملکورد محصوول شود.
مقدار عملکرد مواده خشو ذرت در محودوهی تیمارهوای  S0 N0توا
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 S3 N3بین  3097تا  65210کیلوگر (سال  )6931و  3211تا 65911
کیلوگر (سال  )6934برآورد شد .کاهش پتانسیل اسمیی آب ،کاهش
جذب آب و تعرق گیاه و کمبود عنصور غوذایی نیتوروژن در خواک ،از
دالیل کاهش عملکرد ماده خش ذرت بود .در تحقیقوی مشوابه اثور
مصرف دو سطح  600و  50درصودی نیواز کوودی نیتوروژن بور روی
عملکرد ذرت بررسی شد .نتایج نشان داد تیمارهای مصورف نیتوروژن
در مراحل میتلف رشد ،تأثیر معنیداری بر مقودار مواده خشو روی
سطح زمین و عملکرد دانه ذرت در سطح ی درصود داشوت ( .)61در
تحقیق دیگر گیارش شد تونش شووری منجور بوه تغییورات گسوترده
بیوشیمیایی و پاسخ های فیییولوژی در گیاهان شد و باعو کواهش
فعالیتهای گیاهی ،نظیر فتوسنتی و رشد و نمو گیاهان گردید ( .)69در
تحقیقی گیارش شد که افیایش شوری آب از  2به  4دسیزیمنس بور
متر باع کاهش عملکرد دانه ذرت از  1/9بوه  2/1تون بور هکتوار و
استهاده از بقایوای گیواهی بوهعنووان خواکپوش ،موجوب افویایش 60
درصدی عملکرد دانه شد ( .)1نتایج پژوهش حاضر نشاندهنوده رونود
کاهشی تبییر -تعرق و عملکرد محصول ذرت ،تحت تأثیر تنشهوای
شوری و کمبود نیتروژن بود .اگرچوه ارتبوام مسوتقیمی بوین کواهش
تبییر -تعرق و کاهش عملکرد گیاه وجود داشت اما با افیایش شودت
تنش ها ،عملکرد محصول کاهش بیشتری نسوبت بوه تبییور -تعورق
گیاه نشان داد.
از اهداف این پژوهش ،مودیریت مصورف آب و کوود نیتوروژن در
شرایط تنش شوری بود .این کوار بوا اسوتهاده بهینوه از منوابع آبوی و
نهادههای کشاورزی امکانپذیر بود و افیایش بهرهوری مصورف آب از
نتایج آن بهشمار میرفت .برای تحلیل بهتر موضوع ،در ابتدا بهرهوری
مصرف آب در این پژوهش برای تیمارهای میتلف ،بوا فورض انجوا
آبیاری کامل (حد پتانسیل) در همه تیمارها محاسبه شد (شکلهوای 9
و  .)7نتایج نشان داد بوهنسوبت کواهش عملکورد گیواه تحوت تونش،
بهره وری مصرف آب نیی کاهش یافوت .بوهطووری کوه مقودار آن در
تیمارهای میتلف ( S0N0تا  ،)S3N3از  2/47تا  7/7کیلوگر بور متور
مکعب (در سال  )6931و  2/54تا  7/95کیلوگر بور متور مکعوب (در
سال  )6934متغیر بود .در سال  6931در سوطح شووری  S2 ،S1 ،S0و
 S3با تغییر مقودار مصورف نیتوروژن از سوطح  N0توا  ،N3بهورهوری
مصوورف آب بووهترتیووب بووین  9/72-9/1 ،9/14-7/65 ،7/63-7/7و
 2/47-9/24برآورد شد .مقادیر مذکور در سال  6934بوهترتیوب بوین
 9/57-9/3 ،9/37 -7/6 ،7/64-7/95و  2/54- 9/22محاسووبه شوود.
اما در واقعیت بهمنظور مدیریت مصرف آب ،حجم آب آبیاری به اندازه
جبران کمبود رطوبت خاک بین حدود آب سوهلالوصوول توا ظرفیوت
میرعه تعیین شده بود .بهطوریکه به نسبت مقودار تبییور -تعورق در
تیمارهای میتلف ،حجم آب متهاوتی برای آبیاری کرتها مصرف شد
و عملکرد محصول متهاوت بود .از این رو عملکرد محصول نسبت بوه
حجم آب مصرفی ،در تیمارهای میتلف بررسی شد (شوکلهوای  5و

 .)1این بار نتایج نشان داد بهدلیل مدیریت صوحیح در انجوا آبیواری،
بهرهوری مصرف آب در تیمارهای تحوت تونش افویایش یافوت و بوه
تیمار شاهد (استاندارد منطقه) نیدی شد .بهطووری کوه مقودار آن در
تیمارهای میتلف ،از  7/2تا  7/7کیلووگر بور متور مکعوب (در سوال
 )6931و  7/65تا  7/92کیلوگر بر متر مکعب (در سال  )6934برآورد
شد .دلیل افیایش بهرهوری مصرف آب ،مودیریت حجوم آب مصورفی
منطبق بر تبییور -تعورق واقعوی گیواه در تیمارهوای تحوت تونش و
جلوگیری از آبیاری گیاه در حد پتانسیل منطقه بود .در شکلهوای  5و
 1مشاهده شد شیب نمودارها در سطوح متهاوت شوری ،مقداری ثابت
نداشت .در سطوح دارای شوری بیشتر ،شیب نمودار نسبت به سوطوح
شوری کمتر ،افیایش داشت .دلیل نتایج حاصول ایون بوود کوه توأثیر
کمبود نیتروژن ،در هر سطح شوری یکسان نبود .یعنی در تونشهوای
باال ،علیرغم کاربرد بهینه آب ،امکان رساندن بهورهوری مصورف آب
به شرایط استاندارد منطقه وجود نداشت .چون با افیایش تنشها ،روند
کاهش عملکرد محصول بیشتر از روند کاهش تبییر -تعرق گیاه بود.
بر اساس تحقیقات گذشته ،عمدهترین اثور تونش شووری بور گیاهوان
جلوگیری از رشد بود و کاهش عملکرد محصوول بوه دالیول کواهش
تقسیم سلولی ،کاهش جذب آب ،اخوتالل در جوذب عناصور بوهویوژه
نیتروژن ،اثر یونهای سمی مانند سدیم ،بسته شودن جیئوی یوا کلوی
روزنهها و کاهش فتوسنتی بود ( .)67نتیجوه کلوی ایونکوه در شورایط
وجود تنشهای محیطی مانند شوری که تأثیر بوهسویایی بور کواهش
تبییر -تعرق گیاهان داشتند ،لیو برآورد حجم آب آبیاری منطبق بور
تبییر -تعرق واقعی گیاه ضروری بهنظر رسید .در نتایج بهدست آموده
نشان داده شد که در ی سوطح شووری مشویک ،کمبوود نیتوروژن
خاک باع کاهش بهرهوری مصرف آب شد .یعنی تغذیه کامل خواک
با عنصر نیتروژن ،راهکاری مناسب برای افیایش بهرهوری مصرف آب
شناخته شد .در تحقیقات گذشته نیی گیارش شد که تغییرات بهرهوری
مصرف آب در کشت گیاهانی ماننود ذرت ،بوه شورایط آب و هووایی،
مدیریت آب آبیاری و عناصر غذایی خاک (مقدار حاصلیییی) مورتبط
بود ( .)20در تحقیق دیگر گیارش شد با افیایش شوری آب از  2به 4
دسیزیمنس بر متر ،بهرهوری مصورف آب بورای دانوه ذرت از مقودار
 6/29به  0/11کیلوگر بر متر مکعب کاهش یافت ( .)1طی تحقیقوی
اعال شد که تنش شوری بر هدایت روزنهای برگ ،تبییور -تعورق و
عملکرد محصول تأثیرگذار بود .با افیایش شووری ،بهورهوری مصورف
آب در محصوالت نسبتاً حساس به شوری مانند ذرت کواهش یافوت.
بهطوریکه عملکرد محصول شدیدتر از تبییر -تعرق گیاه ،کاسته شد
( .)3در تحقیق بر روی گیاهان دیگور نیوی گویارش شود کوه افویایش
شوری آب از  0/95به  1/07دسیزیمنس بر متور ،باعو کواهش 66
درصدی در بهره وری مصرف آب گیاه پنبه شد .همچنین مصرف 710
کیلوگر بر هکتار کود نیتروژن نسبت بوه مصورف  270کیلووگر بور
هکتار و تیمار بدون استهاده از نیتروژن ،بهترتیب باع افویایش  62و
 96درصد بهرهوری مصرف آب شد (.)66
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مدیریت مصرف آب شور و كود نیتروژن در كشت ذرت

 در سطوح مختلف شوری، تأثیر کمبود نیتروژن بر بهرهوری مصرف آب-0 شکل
Figure 3- Effect of nitrogen deficiency on water use efficiency, at different levels of salinity

 در سطوح مختلف کود نیتروژن، تأثیر افزایش شوری بر بهرهوری مصرف آب-4 شکل
Figure 4- Effect of salinity increasing on water use efficiency, at different levels of nitrogen fertilizer
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شکل  -5تأثیر کمبود نیتروژن بر عملکرد ذرت و حجم آب مصرفی ،در سطوح مختلف شوری ()1030
)Figure 5- Effect of nitrogen deficiency on maize yield and water used volume, in different salinity levels (2017

شکل  -0تأثیر کمبود نیتروژن بر عملکرد ذرت و حجم آب مصرفی ،در سطوح مختلف شوری ()1031
)Figure 6- Effect of nitrogen deficiency on maize yield and water used volume, in different salinity levels (2018

همان طور که قبالً اشاره شد ،دادههای اندازهگیوری شوده در ایون
پژوهش حاصل یو تحقیوق دو سواله بوود .بنوابراین بورای بررسوی
میانگین داده های دو ساله ،احتمال وجود اختالف بوین تیمارهوا موورد
تحلیل آماری قرار گرفت .نتایج ارائه شده در جدول  2نشوان داد بوین
دادههای دو ساله ی مربوم به حجم آب مصرفی ،عملکرد محصوول و
بهرهوری مصرف آب ،اختالف معنیداری وجود نداشت .از سوی دیگر،
تأثیر تیمارهای شوری و کمبود نیتروژن و اثر متقابل آنها بور صوهات
مورد بررسی ،در سوطح احتموال یو درصود معنویدار بوود .مقایسوه
میانگین دو ساله ی اثور تیمارهوا بور صوهات نشوان داد کوه در برخوی

تیمارهای نیدی به هم ،مقادیر صوهات موورد بررسوی در یو ردهی
آماری قرار گرفت (جدول  .)9بهدلیل دستیابی به اهوداف پوژوهش در
مدیریت حجم آب مصرفی ،مقادیر بهورهوری مصورف آب در سوطوح
میتلف تنش همپوشانی بیشوتری نشوان داد .یعنوی بوا برناموهریویی
آبیاری منطبق بر تبییر -تعورق واقعوی گیواه در شورایط تونشهوای
مذکور ،مقودار بهورهوری مصورف آب طوی دو سوال زراعوی بوه حود
استاندارد منطقه (تیمار  )S0 N0نیدی شد .اما علیرغم مدیریت دقیق
حجم آب ،امکان رسیدن بهره وری مصرف آب به حد استاندارد منطقه
در سطوح باالی تنش وجود نداشت .دلیل آن توأثیر مرور شووری بور

مدیریت مصرف آب شور و كود نیتروژن در كشت ذرت

کاهش جذب عناصر غذایی (بهخصوص نیتروژن) توسط گیاه از خواک
بود که منجر به کاهش عملکورد محصوول شود .شوکل  4نشوان داد
کمبود نیتروژن خاک در سطوح شورتر ،شیب کاهش بهرهوری مصرف
آب را افیایش داد .شیب مذکور در سطوح شوری  S2 ،S1و  S3نسبت
به سطح  ،S0بهترتیب  2/5 ،6/5و  9/9برابر افیایش یافت .لذا در کنار
مدیریت حجم آب مصرفی ،نیاز ضروری بوه تویمین کمبوود نیتوروژن
خاک برای افیایش بهرهوری مصرف آب مشاهده شد .از سووی دیگور
یووو توووابع درجوووه دو بوووا ضوووابطه Y = −56 ∗ 10−9 X 2 +
 0.0004X + 3.6بین حجوم آب مصورفی و بهورهوری مصورف آب
برازش داده شد (شکل  .)4برای یوافتن تیموار بهینوه ،از توابع موذکور
مشتق گرفته شد و مساوی صهر قرارداده شد .از حل معادلهی بهدست
آمده ،مقدار  7/92کیلوگر بر متر مکعب بوهعنووان بهورهوری بهینوه
برآورد شد که مربوم به تیمار  S0 N0بود .نتیجه اینکه بورای مقوادیر
تنش های موجود در پژوهش حاضر ،تیمار  S0 N0نسبت به حجوم آب
مصرفی دارای مناسوبتورین بهورهوری در مصورف آب بوود .در یو
تحقیق سه ساله در چین ،اثر چهار سطح شوری آب شامل مقدار ) (S0
 1 (S6 ) ،9 (S3 ) ،0/46و )  3 (S9گر در لیتر (نم در آب آبیاری)،
بر روی ذرت بررسی شد .بهرهوری مصرف آب در تیمارهوای ،S3 ،S0
 S6و  ،S9بهترتیب  7/4 ،5/2 ،1/9و  7کیلووگر بور هکتوار (در سوال
 7/6 ،7/4 ،5/1 ،)2062و  9/1کیلوگر بر هکتار (در سال  )2069و ،1
 7/2 ،7/3و  7کیلوگر بر هکتار (در سال  ،)2067برآورد شد .از سوی
دیگر حجم آب مصرفی منطبق بر تبییور -تعورق گیواه در تیمارهوای
 S6 ،S3 ،S0و  ،S9بهترتیب  5493 ،1611 ،1619و  5990مترمکعوب
بر هکتار (در سال  5971 ،5911 ،5173 ،)2062و  5239مترمکعب بر
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هکتار (در سال  )2069و  5174 ،5366 ،1079و  5397مترمکعب بور
هکتار (در سال  )2067بود .نتوایج نشوان داد بوا افویایش شووری آب،
بهره وری مصرف آب کاهش یافت .همچنین با افیایش شوری ،شویب
کاهش بهرهوری مصرف آب نسوبت بوه حجوم آب مصورفی افویایش
یافت که نشاندهنده تشابه این نتایج با نتایج پژوهش حاضر بود (.)7
بهرهوری مصرف کود نیتروژن

نتایج تجییه شیمیایی خاک قبل از کشت ذرت نشوان داد درصود
نیتروژن کول موجوود در الیوه  90-0و  10-90سوانتیمتوری خواک،
بهترتیب  0/01و  0/6درصد بود .از طریوق رابطوه ( ،)1وزن نیتوروژن
موجود در ی هکتار خاک میرعه محاسبه شد .سپس بوا جموعکوردن
مقدار کود نیتروژن مصرفی و نیتروژن موجود در خاک ،از طریق رابطه
( )5بهرهوری زراعی مصرف کود نیتروژن محاسبه شد .نتایج نشان داد
کمبود نیتروژن خاک و افیایش شوری آب ،باعو کواهش بهورهوری
زراعی مصرف نیتروژن شد .در سال  6931بهره وری زراعوی مصورف
نیتروژن با تغییر شوری آب در سوطوح  N2 ،N1 ،N0و  N3بوهترتیوب
بوووین  5-9/76 ،5/01-9/15 ،5/66-9/42و  7/32-9/97کیلووووگر
برکیلوگر بود و در سال  6934بوهترتیوب بوین ،7/37-9/5 ،5-9/11
 7/1-9/25و  7/41-9/01کیلوگر برکیلوگر محاسبه شد (شکل .)1
همچنین در سال  6931با تغییر نیتروژن خاک از  N3تا  N0در سوطح
شوری  S2 ،S1 ،S0و  S3بهرهوری زراعی مصرف نیتوروژن بوهترتیوب
بین  7/21-9/32 ،7/49-7/59 ،5/66-7/32و  9/42-9/97کیلووگر
برکیلوگر بود و در سال  ،6934بهترتیوب بوین ،7/11-7/5 ،5-7/45
 7/5-7/05و  9/11-9/01کیلوگر برکیلوگر محاسبه شد (شکل .)3

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تحقیق  2ساله
Table 2- Variance analysis of traits studied in the 2 years research

میانگین مربعات

درجه آزادی

Mean of squares

Degree of
freedom

منابع تغییر

بهرهوری مصرف آب

عملکرد

حجم آب مصرفی

Water use efficiency

Yield

Water used volume

1×10-4 ns

324.7 ns

14.82 ns

2

0.0017 ns

2900 ns

84.28 ns

1

**0.178

**9.6×107

**4236032

3

**0.035

**8.7×106

**342393

3

**0.01

**6.4×105

**20964

9

شوری × نیتروژن

0.001

4.1×104

3326

77

خطا

 nsو ** :بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال ی

Sources of variance

تکرار
Replication

سال
Year

شوری
Salinity

نیتروژن
Nitrogen
Salinity × Nitrogen
Error

درصد

ns and **: Non-significant and significant at the probability level of one percent, respectively.
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جدول  -0مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوری و کمبود نیتروژن بر صفات مورد بررسی در تحقیق  2ساله
Table 3- Average interaction comparison of salinity stress and nitrogen deficiency on traits studied in 2 years research

بهرهوری مصرف آب
(کیلوگرم بر متر مکعب)
)Water use efficiency (kg/m3
4.322 a
4.317 ab
4.312 ab
4.306 ab
4.3 abc
4.296 abc
4.291 abc
4.288 abcd
4.284 abcd
4.28 bcd
4.262 cde
4.251 de
4.232 ef
4.202 fg
4.186 gh
4.154 h

عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)

حجم آب مصرفی (متر مکعب بر هکتار)

تیمار

)Yield (kg.ha-1

)Water used volume (m3.ha-1

Treatment

15373 a
15024 b
14807 bc
14589 cd
14528 d
14265 e
14026 f
13633 g
13484 g
13050 h
12604 i
12103 j
11592 k
10782 l
99305 m
91160 n

3572 a
3492 b
3448 b
3372 c
3351 c
3268 d
3225 d
3148 e
3115 e
3030 f
2979 f
2867 g
2737 h
2562 i
2422 j
2251 k

S0N0
S0N1
S0N2
S0N3
S1N0
S1N1
S1N2
S1N3
S2N0
S2N1
S2N2
S2N3
S3N0
S3N1
S3N2
S3N3

تیمارها با حروف مشترک ،تهاوت معنیداری ندارند.
The treatments with common letters have not significantly difference.

شکل  -1ارتباط بین بهرهوری مصرف آب و حجم آب مصرفی ،در سطوح تنش (میانگین دو سال)
)Figure 7- Relationship between water use efficiency and water used volume, in stress levels (average of 2 years

نتایج حاصل نشاندهنده تأثیر میرب تنش شوری بر جذب عنصر
غذایی نیتروژن از خاک بود .بهطوریکوه یوونهوای تشوکیل دهنوده
شوری ،موجب اختالل در جذب عنصر نیتروژن توسوط گیواه از خواک
شدند .از سوی دیگر کاهش یوافتن نیتوروژن خواک در شورایط تونش
شوری نیی ،باع کاهش بهرهوری مصرف کود نیتروژن شد .دلیول آن
غلبه یون های مرر در آب شور نسبت به عنصور نیتوروژن موجوود در
خاک بود .یعنی عناصر موجود در آب شور که باع ایجاد تنش شوری
میشدند ،نسبت به مقدار کم عنصر نیتوروژن موجوود در خواک غلبوه
یافتند .از اینرو جذب نیتروژن توسط گیاه کاهش یافت و بهدنبوال آن
از تولید ماده گیاهی کاسته شد .در تأیید یافتههای فوق گیارش شد که
در آبیاری ذرت با شوری  5 ،2/5و  4/5دسیزیمنس بر متر ،بهرهوری

مصرف کود نیتروژن بهترتیب  65 ،4و  90درصد کاهش یافوت (.)60
در تحقیق دیگر اعال شد که وجود یوونهوایی ملول  Na+و  Cl−در
محلول خاک شور ،باع اختالل در جذب و انتقال عناصر غذایی مانند
نیتروژن از خاک به گیاه شد ( .)6تحقیق دیگری نیی با هودف بررسوی
اثر متقابل سه تیموار شووری آب شوامل مقوادیر  7/16 ،0/95و 1/07
دسیزیمنس بر متر و چهار تیمار مصورف نیتوروژن شوامل مقوادیر ،0
 910 ،270و  710کیلوگر بر هکتار ،بر روی عملکرد محصوول پنبوه
انجا شد .نتایج نشان داد بهره وری مصرف نیتروژن در آب آبیاری بوا
شوری  1/07دسی زیمنس بر متر بیشترین کاهش را بههموراه داشوت
(.)66
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شکل  -8تأثیر تنش شوری بر بهرهوری مصرف نیتروژن ،در سطوح مختلف کود نیتروژن
Figure 8- Effect of salinity stress on nitrogen use efficiency, at different levels of nitrogen fertilizer

شکل  -3تأثیر کمبود نیتروژن بر بهرهوری مصرف نیتروژن ،در سطوح مختلف شوری
Figure 9- Effect of nitrogen deficiency on nitrogen use efficiency, at different levels of salinity

نتایج ارائه شده در جدول  7نشوان داد بوین دادههوای دو سوالهی
مربوم به بهره وری مصرف کود نیتروژن ،اخوتالف معنویداری وجوود
نداشت .از سوی دیگر تأثیر تیمارهای شوری و کمبود نیتوروژن و اثور
متقابل آن ها بر بهره وری مصورف نیتوروژن ،در سوطح احتموال یو
درصد معنیدار بود .مقایسه میانگین دو سالهی اثر تیمارها بور صوهات
نشان داد که در برخی تیمارهای نیدی بههم ،مقوادیر صوهات موورد
بررسی در ی رده ی آماری قرار گرفت (جدول  .)5بررسوی میوانگین

نتایج دو ساله در شکل  60نشوان داد شویب کواهش بهورهوری کوود
نیتروژن با افیایش شوری و کمبود نیتروژن خاک ،افیایش یافت .شیب
مذکور در سطوح شوری  S2 ،S1و  S3نسبت به سطح  ،S0بوهترتیوب
 9 ،6/7و  9/1برابر رشد یافت .در سوطوح شووری  S2 ،S1 ،S0و ،S3
مصرف کامل کود نیتروژن نسبت به کمترین سطح آن )  ،(N3باعو
افیایش بهره وری کود نیتروژن بهترتیوب بوه مقودار  3/4 ،7/6 ،2/5و
 65/4درصد شد .نتایج نشان داد در صورت وجوود تونش شووری اگور
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نشان داد در سطوح باالی تنش شوری ،مقدار نیتروژن خاک نسبت به
حجم آب مصرفی بیشتر بود .نتیجوه حاصول ایونکوه بوا عنایوت بوه
تحقیقات گذشته ،درصورت وجود شوری در خاک ،کود نیتروژنوی کوه
بیشتر از نیاز گیاه در خاک وجود داشته باشد ،بهصورت یون نیترات در
خاک باقی خواهد ماند ( .)60بنابراین می تووان نتیجوه گرفوت کوه در
سطوح باالی شوری در این پژوهش ،مقدار کمتوری از کوود نیتوروژن
مصروف تولید مادهی گیاهی شد و بیشتر در خاک تجمع یافت.

امکان اصالح شرایط وجود نداشته باشد ،میتوان با مودیریت مصورف
کود نیتروژن بهرهوری مصرف کوود نیتوروژن را افویایش داد .در ایون
پژوهش ارتبام بین بهرهوری مصرف آب و نیتروژن تحت تونشهوای
مذکور بررسی شد .میانگین بهرهوری مصرف کود نیتوروژن و مصورف
آب بهترتیب  7/96کیلوگر بر کیلوگر و  7/21کیلوگر بر متر مکعب
برآورد شد و با دو خط عموود بورهم در شوکل  66نموایش داده شود.
تیمارهایی که در سمت راست و باالی ایون دو خوط قورار داشوتند در
وضع بهینه و تیمارهایی که در سمت پایین و چپ این دو خط بودنود،
وضعیت نامطلوبی از نظر مقادیر بهرهوری داشتند .از اینرو تیمارهوای
 S1 N3 ،S1 N2 ،S1 N1 ،S1 N0 ،S0 N3 ،S0 N2 ،S0 N1 ،S0 N0و
 S2 N0دارای بهوورهوری مطلوووب و تیمارهووای ،S3 N0 ،S2 N3 ،S2 N2
 S3 N2 ،S3 N1و  S3 N3دارای بهووورهوری نوووامطلوب مصووورف آب و
نیتروژن بودند .تیمار  S2 N1نیی صرفاً دارای بهرهوری مناسب آب بود.
بوورای یووافتن تیمووار بهینووه ،ی و تووابع درجووه دو بووا ضووابطه = Y
 −0.025X2 + 0.252X + 3.68بین همه ی تیمارهوا بورازش داده
شد .سپس از تابع مذکور مشتق گرفته شود و مسواوی صوهر قورارداده
شد .از حل معادلهی بهدست آمده ،مقادیر  7/92کیلوگر بر متر مکعب
و  5/05کیلوگر بر کیلوگر بهترتیب بهعنوان بهرهوری بهینه مصرف
آب و نیتروژن محاسبه شد که مربوم به تیموار  S0 N0بوود .در شوکل
 66با افیایش تنش شوری ،شیب مربوم به خطوم بورازش داده شوده
بین نقام افیایش یافت .با توجه به محورهای نمودار کوه از بهورهوری
مصرف آب و نیتروژن تشکیل شده بوود ،شویب موذکور نشواندهنوده
مقدار نیتروژن خاک به ازای حجم آب مصرفی بوود .تحلیول نمودارهوا

نتیجهگیری
امروزه بحران کمّیت و کیهیت منوابع آبوی در بیوش کشواورزی،
مانعی برای برطرف نمودن نیازهای غذایی بشور بوهشومار مویرود .از
سوی دیگر مدیریت صحیح در تعیین آب مورد نیواز گیاهوان و توأمین
عناصر غذایی خاک بر اساس شرایط منطقه ،موجب افیایش بهرهوری
آب و نهادههای کشاورزی میگردد .بنابراین پژوهشی تحت تنشهای
افیایش شوری آب آبیاری و کمبود نیتروژن خاک (بهعنوان تنشهوای
محیطی) ،بر روی ذرت انجا شد .تنشهای مذکور بوهدلیول کواهش
پتانسیل آب خواک و انورژی گیواه بورای جوذب آب ،باعو افویایش
مقاومت روزنه ،کاهش تبییر -تعرق گیاه و جذب آب خاک و کواهش
عملکرد محصول شد .نتایج نشان داد درصورت عود توجوه بوه توأثیر
تنشها بر کاهش تبییر -تعرق گیاه ،بهورهوری مصورف آب کواهش
یافت.

جدول  -4تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تحقیق  2ساله
Table 4- Variance analysis of traits studied in the 2 years research

میانگین مربعات
Mean of squares

بهرهوری مصرف نیتروژن
Nitrogen use efficiency

درجه آزادی
Degree of
freedom

منابع تغییر
Sources of variance

تکرار

1×10-4 ns

2

0.0008 ns

1

**9.873

3

**0.53

3

**0.026

9

شوری × نیتروژن

0.009

77

خطا

Replication

سال
Year

شوری
Salinity

نیتروژن
Nitrogen
Salinity × Nitrogen
Error

 nsو ** :بهترتیب غیرمعنیداری و معنیداری در سطح احتمال ی

درصد

ns and **: Non-significant and significant at the probability level of one percent, respectively.
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 ساله2  مقایسه میانگین اثر متقابل تنش شوری و کمبود نیتروژن بر صفات مورد بررسی در تحقیق-5 جدول
Table 5- Average interaction comparison of salinity stress and nitrogen deficiency on traits studied in 2 years research

تیمار

)بهرهوری مصرف نیتروژن (کیلوگرم بر کیلوگرم

Treatment
S0N0
S0N1
S0N2
S0N3
S1N0
S1N1
S1N2
S1N3
S2N0
S2N1
S2N2
S2N3
S3N0
S3N1
S3N2
S3N3

Nitrogen use efficiency (kg/kg)
5.072 a
4.985 ab
4.917 bc
4.82 cd
4.72 de
4.655 e
4.652 e
4.501 f
4.392 fg
4.283 gh
4.19 h
3.977 i
3.716 j
3.558 k
3.397 l
3.192 m

. تهاوت معنیداری ندارند،تیمارها با حروف مشترک
The treatments with common letters have not significantly difference.

) در سطوح تنش (میانگین دو سال، ارتباط بین بهرهوری مصرف نیتروژن و کود مصرفی-10 شکل
Figure 10- Relationship between nitrogen use efficiency and fertilizer used, in stress levels (average of 2 years)

) در سطوح تنش (میانگین دو سال، ارتباط بین بهرهوری مصرف آب و نیتروژن-11 شکل
Figure 11- Relationship between water and nitrogen use efficiency, in stress levels (average of 2 years)

1399  آبان-  مهر،4  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

 دلیول آن توأثیر منهوی تونش.) بوود6934 کیلوگر بر کیلوگر (سال
.شوری بر جذب عنصور غوذایی نیتوروژن توسوط گیواه از خواک بوود
 موجب اختالل در جذب،بهطوریکه یونهای سدیم و کلر در آب شور
 اموا مصورف کامول.و انتقال نیتروژن و کاهش تولید ماده گیاهی شود
،S0 ( در سطوح شوریN3 ) کود نیتروژن نسبت به کمترین سطح آن
 باع افیایش بهرهوری کود نیتروژن بهترتیب به مقودار،S3  وS2 ،S1
S0 N0  تیموار، در میان کل تیمارها. درصد شد65/4  و3/4 ،7/6 ،2/5
 نتیجوه کلوی.دارای مقدار بهینه در بهرهوری مصرف آب و نیترون بود
 حجم آب مصرفی در میرعوه بایود،این بود که در شرایط تنش شوری
مطابق با نیاز واقعی گیاه تنظیم شده و از مصرف زیادتر آن جلووگیری
 همچنین با مصرف کامول و بوهانودازه کوود نیتوروژن در.بهعمل آورد
 امکان افیایش بهره وری مصورف آب و کوود نیتوروژن،شرایط مذکور
 راهکوار، لذا افیایش نیتروژن خاک به جوای آبیواری بیشوتر.فراهم شد
.مناسبتری برای افیایش عملکرد محصول بود
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 از،)S3N3  تواS0N0( بهطوری که مقدار آن در تیمارهای میتلوف
2/54  توا7/95 ) و6931  کیلوگر بر متر مکعب (در سال2/47  تا7/7
 اموا بوا مودیریت.) متغیور بوود6934 کیلوگر بر متر مکعب (در سوال
 بهرهوری مصورف،صحیح آبیاری و تعیین دقیق آب مورد نیاز گیاهان
آب در تیمارهای تحت تنش افیایش یافت و به تیمار شاهد (اسوتاندارد
 از، به طوری که مقودار آن در تیمارهوای میتلوف.منطقه) نیدی شد
7/92  توا7/65 ) و6931  کیلوگر بر متر مکعب (در سوال7/7  تا7/2
 دلیول افویایش.) بورآورد شود6934 کیلوگر بر متر مکعوب (در سوال
- مدیریت حجم آب مصرفی منطبق بور تبییور،بهره وری مصرف آب
تعرق واقعی گیاه در تیمارهای تحت تنش و جلوگیری از آبیواری گیواه
 کمبوود نیتوروژن خواک و، از سووی دیگور.در حد پتانسیل منطقه بود
افیایش شوری آب باع کاهش بهرهوری زراعی مصرف کود نیتروژن
 بهورهوری مصورف نیتوروژن از، در تیمارهای میتلف تحت تنش.شد
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Introduction: Supplying human and animal nutritional needs requires suitable use of water resources. Due to
the decrease of fresh water resources for agriculture, saline water resources cannot be ignored. Increasing water
salinity reduces the water absorption by plant, due to decreasing the water potential. On the other hand, soil
infertility (such as nitrogen deficiency) decreases the evapotranspiration and crop yield. The present study was to
increase the water and nitrogen fertilizer use efficiency of maize, under salinity stress condition. This was done
by managing the consumption of saline water and nitrogen fertilizer. In this research, irrigation requirement was
determined proportional to the plant evapotranspiration to avoid excessive saline water use.
Materials and Methods: In this research, two treatments of water salinity and nitrogen deficiency in four
levels and three replications were implemented as a factorial experiment in a randomized complete block design.
The studied plant was maize (S. C. 704 cultivar) sown in plots with dimensions of 3 × 3 meters and 1.5 meters
distance. In this research, fertility stress was in the form of nitrogen fertilizer consumption and at four levels.
Treatments of N0 ،N1 ،N2 and N3 consisted of consumption of 100, 75, 50 and 25% of nitrogen fertilizer,
respectively. Salinity stress has been applied by irrigation of the plant with saline water. Water salinity
treatments were selected based on the yield potential of maize, at four levels of 100, 90, 75 and 50%. According
to the above four performance levels, treatments of S0 ،S1 ،S2 and S3 included irrigation water with electric
conductivity of 0.5, 1.2, 3.5 and 7.5 (dS/m), respectively. The soil moisture content was measured at the depth of
root development during the interval between two irrigations. Daily maize evapotranspiration was measured by
the volumetric balance of water at the depth of root development. The stomata resistance of maize leaf was
measured by the AP4 porometer device between two irrigations interval. Variance analysis and mean
comparison of data were done by SPSS software and Duncan's multiple range test, respectively.
Results and Discussion:
Water use efficiency
In this research, the evapotranspiration and dry matter yield of maize decreased under salinity stress and
nitrogen deficiency treatments. This seems to be caused by the water potential decrease (due to salinity stress)
and the nitrogen deficit in the soil. Under these conditions, optimum use of water and fertilizer increased water
use efficiency. At first without water and fertilizer management, water use efficiency in different treatments
(S0 N0 to S3 N3), ranged from 2.74 to 4.4 kg/m3 (in 2017) and from 2.57 to 4.35 kg/m3 (in 2018). With suitable
management of irrigation, water use efficiency, however, increased in stress treatments and approached to
optimum treatment. The range of water use efficiency was from 4.2 to 4.4 kg/m3 (in 2017) and from 4.15 to 4.32
kg/m3 (in 2018). The reason for this was the management of irrigation volume based on actual
evapotranspiration in stress treatments. On the other hand, increasing soil nitrogen was an appropriate strategy to
increase water use efficiency. But in high salinity stress, despite the optimum use of water and fertilizer, it was
not possible to achieve optimal water use efficiency. This is explainable by the harmful effect of salinity on the
reduction of nutrient uptake (especially nitrogen) by the plant.
Nitrogen use efficiency
Soil nitrogen deficiency and increasing water salinity reduced nitrogen use efficiency. In different stress
treatments, nitrogen use efficiency ranged from 3.34 to 5.11 kg/kg (in 2017) and from 3.06 to 5 kg/kg (in 2018).
The results showed the destructive effect of salinity on nitrogen uptake by the plant. Under these conditions, the
ions in the soil (especially the sodium and calcium) caused the plant to be unable to absorb nitrogen from the
soil. Therefore, the production of plant matter was reduced. The results showed that proper management of
nitrogen can increase nitrogen use efficiency under salinity stress. At high salinity levels, the nitrogen fertilizer
was not, however, absorbed by the plant and accumulated in the soil.
Conclusion: The results showed that water use management could increase the water use efficiency under
1, 2, 3, 4 and 5- Ph.D. of Irrigation and Drainage Engineering, Associate Professors and Assistant Professors
Department of Water Engineering, Imam Khomeini International University, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Ramezani@eng.ikiu.ac.ir)
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stress treatments, by controlling evapotranspiration. On the other hand, soil fertility increased nitrogen fertilizer
use efficiency under salinity stress. Among all treatments, S0 N0 had optimum water and nitrogen use efficiency.
Overall, the volume of water used in the field should be adjusted to the actual requirement of the plant to prevent
excessive consumption under salinity stress. In addition, increasing soil nitrogen, rather than more irrigation
water, appears to be a suitable strategy to increase crop yield.
Keywords: Evapotranspiration, Nitrogen deficiency, Salinity stress, Yield
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ارزیابی تناسب اراضی برای برنج بر مبنای مدل فائو و با استفاده از تکنیکهای تلفیقی
تصمیمگیری چندمعیاری فازی
(مطالعه موردی :مؤسسه تحقیقات برنج آمل ،استان مازندران)
سیده فاطمه نبوی -1نفیسه یغمائیان مهابادی -*2شهرام محمود

سلطانی3

تاریخ دریافت8930/20/02 :
تاریخ پذیرش8933/20/89 :

چکیده
مسأله امنیت غذایی یکی از سیاستهای مهم کشاورزی است و الزم است در این راستا ،اراضی قابل کشلت ملررد ارزیلابی قلاار گیانل  .یکلی از
رویکادهای اساسی جهت بهاهباداری از منابع اراضی با کسب ح اکثا بازده و حفظ کیفیت اراضی باای آین ه ،ارزیابی تناسب اراضی است .بلا ترجله بله
اهمیت بانج به عنران دومین محصرل پامصاف کشرر و اهمیت مطالعات ارزیابی تناسب اراضی در استفاده بهینه و پای ار از اراضی ،این پژوهش با ه ف
استفاده از تکنیکهای تلفیقی تصمیمگیای چن معیاری فازی و تعیین عمق بهینه خاک باای مطالعات ارزیابی تناسب اراضی باای کشت بانج در مزرعله
پژوهشی گ دشت مؤسسه تحقیقات بانج کشرر انجام گافت .ب ین منظرر نمرنهباداری خاک در  05نقطه و از چهار عمق مختلف انجام شل و باداشلت
محصرل در پالتی به وسعت یک متامابع به ماکزیت مح های نمرنهباداری خلاک انجلام گافلت .سل ش شلاخر اراضلی بلا اسلتفاده از رو هلای
پارامتایک (ریشه دوم) Fuzzy-AHP ،و  Fuzzy-AHP-OWAدر چهار حالت عمقی صفا تا  ،50صفا تا  ،05صفا تا  50و صفا تا  055سلانتیمتلا
مررد محاسبه و مقایسه قاار گافتن  .بااساس همبستگی بین شاخرهای اراضی محاسبه ش ه باای عمقهای مختلف و عملکلاد مشلاه ه شل ه بلانج،
بیشتاین ضاایب همبستگی باای رو  Fuzzy-AHP-OWAبا کمیت سنج نصف ( )R2 =5/35بهدست آم  .نتایج حاص از تناسلب اراضلی منطقله
مررد مطالعه با استفاده از رو  Fuzzy-AHP-OWAنشان داد که با افزایش سطح ریسک پذیای ،مناطق با درجه تناسب باالتا مساحت بیشلتای از
منطقه را به خرد اختصاص میدهن  .با ترجه به مشابهت نتایج ب ست آم ه باا ی عمق ها ی صفا تلا  05و صلفا تلا  055سلانتی متلا بلا نتلا یج
خاک رخ شاه در ها سه رو پارامتایک Fuzzy-AHP ،و  Fuzzy-AHP-OWAپیشنهاد میشرد که استفاده از عمق صفا تا  05سانتیمتا
به منظرر مطالعات ارزیابی تناسب اراضی باای بانج در منطقهی گ دشت آم م نظا قاار گیاد.
واژههای کلیدی :فاآین تحلی سلسله مااتبی ( ،)AHPکمیت سنجهای مفهرمی فازی ،منطق فازی ،میانگین وزنی ماتب ش ه ()OWA

مقدمه

321

با ترجه به اینکه مهمتاین منبع تأمینکنن ه مراد غلذایی انسلان،
اراضی کشاورزی میباش ؛ الزم است اراضی قاب کشت مررد ارزیلابی
قاار گیان  .از اق امات الزم جهلت بهلاهوری صلحیح منلابع ،ارزیلابی
تناسب اراضی 4است که عبارت از استفاده از منابع اراضلی مطلابق بلا
استع اد و تناسب آنها باای کاربای های گرناگرن است تلا بلا کسلب
 0و  -5به تاتیب دانشجری دکتای و استادیار گلاوه عللرم خلاک ،دانشلک ه عللرم
کشاورزی ،دانشگاه گیالن
)Email: Yaghmaeian_na@guilan.ac.ir
(* -نریسن ه مسئرل:
 -3استادیار مرسسه تحقیقلات بلانج کشلرر ،سلازمان تحقیقلات ،آملرز و تلاویج
کشاورزی ،رشت
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.83830
4- Land suitability evaluation

ح اکثا بازده ،ظافیت ترلی اراضی باای استفاده های بع ی حفظ گادد
( .)05ارزیابی تناسب اراضی ترسط م ل فلاور ،معملرل تلاین رویکلاد
باای ارزیابی اراضی اسلت کله مبتنلی بلا فاکتررهلای بیلرفیزیکی و
پارامتاهای اجتماعی و اقتصادی منطقه میباش (.)55
استفاده از منطق دو ارزشی برلین ،0اراوه نتایج بهصررت گسسلته
( ،)55وجرد معیارهای کمی و کیفی با مقیاس های گرنلاگرن ،داشلتن
ساختار سلسله مااتبی ،وجرد گاوه های ذینفع با اه اف و اولریت هلای
گرناگرن و همچنین میان رشته ای بردن ارزیابی تناسب اراضلی سلبب
گادی ه تا در سال های اخیا بسیاری از محققان از راهباد تصمیم گیای
چن معیاری 6که تصلمیم گیلای در سلطر مختللف ،از انتخلا نلر
5- Boolean
6- Multi-Criteria Decision Making; MCDM
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بهاهوری اراضی تلا انتخلا معیلار و در نهایلت تعیلین بهتلاین نلر
بهاهوری باای منطقه را شلام ملیشلرد ،بهلاه ببانل ( .)33فاآینل
تحلی سلسله مااتبلی  (AHP) 0یکلی از جلامع تلاین سیسلتم هلای
طااحی ش ه باای تصمیم گیای چن معیاره است که می ترانل مسلئله
تصمیم را با پایه یک ساختار سلسله مااتبی بله خلربی شلفاف نمایل
( .)54با این وجرد رو  AHPمررد انتقادات زیادی قاار گافته است؛
استفاده از مقادیا کالسیک ،مقیاس مررد استفاده در مقایسات زوجلی،
رتبهبن ی غیادقیق قضاوتها و گزینهها ،ارزیابی و انتخا بلا اسلاس
اولریت تصمیم گیاان از مح ودیت های این رو به حسلا ملی آیل
( .)45در طرل سالهای اخیا ،رو های ارزیابی چن معیاره که شام
عملگاهای هم رشانی بلرلین و تاکیبلات خطلی وزندار 5ملیشلرن ،
بهطرر فزاین های استفاده ش هانل ( 4و  .)50نتلایج حاصل از کلارباد
رو های مذکرر را میتران با استفاده از رو مترسلط وزنلی ماتلب
ش ه )OWA( 3بهبرد داد .در یک مسئله تصلمیمگیلای چنل معیلاره،
افللااد ریسللکپللذیا بللا روی خللراص مطلللر یللک گزینلله و افللااد
ریسکگایز با روی خراص نامطلر یک گزینه تأکی میکنن و آنها
را مللالک انتخللا خللرد قللاار مللیدهنل ( .)33رو مترسللط وزنللی
ماتب ش ه قادر به محاسبه میزان ریسک پذیای و ریسک گایزی افلااد
و اعمال آن در انتخا گزینه نهایی است .این رو بهعنران یکلی از
رو های تاکیب در مجمرعه رو های تصلمیم گیلای چنل معیلاره
مطا برده و با مبنای تئرری مجمرعه های فازی ترسلعه پیل ا کلاده
است (.)33
از تلفیق  AHPو  OWAدر یک م ل میتران باای ایجلاد ابلزار
تصمیمگیای ق رتمن تا باای حل مسلاو مختللف بهلاه بلاد (.)33
باوشاکی و مالکچرفسکی ( )6با تاکیب رو های چنل معیاری AHP
و  OWAشاایطی را مهیا کادن که امکان استفاده از عبارات مفهرمی
فازی در فاآین تصمیم گیای وجرد داشته باش  .آنها پیشلنهاد کادنل
که چنلین سیسلتمی ملی ترانل بلا سلاده سلازی تعایلف راهبادهلای
تصمیم گیای راه ح های مناسبی را اراوه کن  .نتایج پژوهش ایراد ()0
به منظرر تعیین تناسب اراضی باای کشت بلانج بلا اسلتفاده از رو
 Fuzzy-AHPدر نیجایلله نشللان داد کلله رو پیشللنهادی بللا پایلله
مجمرعههای فازی و  AHPباای ارزیابی تناسب اراضلی بلاای بلانج
دقیق برده و میتران باای بانامهریزی کشاورزی و اسلتفاده بهینله از
مزار و ترلی بانج مبنلا قلاار گیلاد .گتلاکر و همکلاران ( )03نیلز در
ارزیابی تناسب اراضی باای بانج با استفاده از مجمرعلههلای فلازی و
 AHPدر اتیرپی به نتایج مشابهی دسلت یافتنل  .دنگیلز و همکلاران
1- Analytical Hierarchy Process; AHP
2- Weighted Linear Combination; WLC
3- Ordered Weighted Average; OWA

( )00در مطالعات خرد جهت تعیین تناسب اراضی باای کشت بانج بلا
استفاده از رو  ،Fuzzy-AHPبیشلتاین وزن را بلاای بافلت خلاک
( ،)5/534شلاخر سلازگاری را  5/53و کلالس تناسلب را  S1و S2
ب ست آوردن  .مالچرفسکی ( )55جهت مکانیابی مناطق مسکرنی در
مکزیک ،ماکاوپرلرس و باتلا ( )03جهت م یایت منابع آ شها لن ن
از رو  OWAدر محیط  GISبهاه بادنل  .بلهطلرر کللی در اغللب
مطالعات صررت گافته در ایلاان بله ارزیلابی کیفلی و کملی تناسلب
اراضی به رو فاور پاداخته ش ه اسلت .بلا ترجله بله اهمیلت بلانج
بهعنران دوملین محصلرل پامصلاف کشلرر بعل از گنل م و اهمیلت
مطالعات ارزیابی تناسب اراضی در استفاده بهینله و پایل ار از اراضلی،
پژوهش حاضا با ه ف تلفیق نظایه مجمرعلههلای فلازی و رویکلاد
تصمیمگیایهای چن معیاری و تعیین عمق بهینه خاک باای مطالعات
ارزیابی تناسب اراضی باای کشت بانج در مزرعه پژوهشی گ دشلت
مؤسسه تحقیقات بانج کشرر انجام گافت.

مواد و روشها
پژوهش حاضا در بخشی از مزرعه پژوهشلی گل دشلت معاونلت
مؤسسه تحقیقات بانج کشرر ،بلا فاصلله  50کیللرمتای از شهاسلتان
باب  ،واقع بین طرلهای جغاافیایی ً 05˚35΄35تا ً 05˚35΄ 35شاقی
و عللا هللای جغاافیللایی ً 36˚53 ΄35تللا ً 36˚54 ΄35شللمالی بلله
مساحت  55هکتار انجام ش (شک  .)0با اساس اطالعلات ایسلتگاه
هراشناسی آم  ،منطقه ملررد مطالعله دارای میلانگین دملای سلاالنه
 05/0درجه سانتیگااد ،حل اق مطللق دملا  -3درجله سلانتیگلااد،
ح اکثا مطلق دما  33/5درجه سانتیگااد و میانگین بارنل گی سلالیانه
 663/6میلیمتا باای دوره آماری  00ساله ( )0335-0330ملیباشل .
رژیم های رطربتی و حاارتی خاک ،بهتاتیب یردیلک و تامیلک ( )3و
سیمای اراضی منطقه ،دشت دامنهای با شیب کمتا از  0درص اسلت.
مترسط ارتفا منطقه از سطح دریا 56 ،متا میباش و کلاربای اصللی
آن کاربای زراعی با تیپ بهاهوری بانج میباش .
در این پژوهش بااساس الگری نمرنهباداری شلبکهای ملنظم بلا
ابعللاد  55در  035متللا ،مختصللات جغاافیللایی  05نقطلله مشللاه اتی
بهدست آم  .انتخا چنین شلبکهای بلا مبنلای دسلتیابی بله تلااکم
مطلر نقاط با ترجه به وسعت مح وده مررد مطالعه و ابعاد کاتهای
مزار پژوهشی صررت گافت .پش از تعیین مرقعیت نقاط مشلاه اتی
در منطقه ترسط سیستم مرقعیتیا جهانی ،(GPS) 4نمرنلهبلاداری
خاک از چهار عمق صفا تلا  50 ،50تلا  05 ،05تلا  50و  50تلا 055
سانتیمتا انجام گافت.

4- Global Positioning System; GPS
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شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری
Figure 1- Location of the study area and sampling points

با ترجه بله وسلعت منطقله مطالعلاتی ( 55هکتلار) و بلا مبنلای
مطالعات خاکشناسی تفصیلی ( ،)53سه خاکرخ در منطقله مطالعلاتی
حفا و تشایح ش ن و یکی از آنها بهعنران خلاکرخ شلاه انتخلا
ش ه و از تمامی افقهای ژنتیکی آن نمرنهباداری شل  .الزم بله ذکلا
است که نتایج تناسب کیفی خاکرخ شاه بلا نتلایج حاصل از نقلاط
مشاه اتی باای ها ک ام از چهار عمق مطالعاتی مقایسه ش ن  .جهت
تعیین نیازهای اقلیمی و نیازهای زمیننما و خاکی باای بانج از ج اول
پیشنهادی سایش و همکاران ( )35و گیری ( )04استفاده ش  .پلش از
هرا خشک نمردن نمرنه های خلاک و عبلرر از اللک دو میللی متلای،
تجزیه های آزمایشگاهی مررد نیاز بااساس نیازهای خاکی بانج انجلام
گافت (.)35
به منظرر ان ازهگیای عملکاد واقعی ،باداشت محصرل در پالتلی
به وسعت یک متامابع به ماکزیت محل هلای نمرنلهبلاداری خلاک
انجام ش  .این دادهها بلا عملکلاد کل هلا کلات مابلرط بله محل
نمرنه گیای صحت سنجی گادی  .باای محاسبه عملکلاد پلیشبینلی
ش ه در ها نقطه مشاه اتی ابت ا شاخر خاک باای ها نقطه ب سلت
آم  .پش از محاسبه شاخر خاک ،مقادیا پتانسلی ترلیل منطقله در
شاخر خاک عمق مابرطه ضا گادی  .باای محاسبه پتانسی ترلی
از م ل فاور ( )00استفاده ش (رابطه .)0

()0
در رابطه فرق Yترلی پتانسلی محصلرل (کیللرگام در هکتلار)،
 bgmح اکثا ش ت ترلی زیست ترده ناخالر (کیلرگام در هکتلار در
ساعت) KLAI ،ضایب تصحیح معادله بااساس شاخر سطح بلا،،

 Hiشاخر باداشت L ،طرل فص رش و  Ctضایب تنفش میباش .
بهمنظرر تعیین سلطح مل یایت ،شلاخر مل یایت  (MI)0محاسلبه
گادی ( .)04الزم به ذکا است در پژوهش حاضا بلاای تعیلین عملق
بهینه خاک بهمنظرر ارزیابی تناسلب اراضلی بلاای بلانج ،محاسلبات
شاخر خاک و تناسب اراضی بلاای هلا نقطله مشلاه اتی در چهلار
حالت عمقی صفا تا  ،50صلفا تلا  ،05صلفا تلا  50و صلفا تلا 055
سانتیمتا به طرر ج اگانه انجام گافت.
روش Fuzzy-AHP

در این رو از ترابع عضریت کن ل ( ،)34با اسلاس احتیاجلات
بانج ،باای تعیین درجه عضریت هلا یلک از خصرصلیات اراضلی در
کالسهای تناسب اراضی استفاده گادی و نتایج در ماتایسی بله نلام
ماتایش خصرصیات ( )Rقاار داده ش  .تأثیاات نسبی ها خصرصیت یا
کیفیت زمین (معیار ارزیابی) با ترلیل بلانج را ملی تلران بله صلررت
فاکتررهای وزنی نشان داد که در ماتایش اوزان ( )Wقاار ملی گیانل .
ب ین منظرر ،با استفاده از رو فاآین تحلی سلسله مااتبی (،)AHP
وزن ها یک از خصرصیات اراضلی ملؤثا در میلزان ترلیل محصلرل
محاسبه ش  .باای این منظرر ،از مقیاس نُه نقطهای ( )55که اق ام بله
درجهبن ی نسبی ارجحیت ها بلاای دو معیلار ملیکنل  ،اسلتفاده شل .
بهمنظرر تعیین کالس نهایی تناسب اراضی باای ها نقطه مشلاه اتی
مطابق رابطه  ،5ماتایش اوزان و ماتایش خصرصلیات بلا اسلتفاده از
نظایه مجمرعههای فازی با یک یگا تاکیب ش ن (.)30
1- Management Index; MI
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()5
در این رابطه ( ،)⁰عملگا ضا فازی است که بله جلای حل اق ،
تی -نام مثلثی 0و به جای ح اکثا ،تی -کرنام مثلثی ،5ایجاد میشرد
( .)50عملگا ضا فازی نشاندهنل ه یلک عملگلا ریاضلی بله نلام
تاکیب است؛ ولی به جای جمع نمردن حاص ضا های عناصا ها دو
ماتایش ،اق ام به تعیین بزرگتاین مق ار مرجرد میکن ( .)30در ادامه
باای باآورد شاخر اراضی ،مجمر عناصا ماتایش نهایی باابا یلک
قاار داده ش ه (نامال کادن) و عناصا ج یل  ،بله تاتیلب در مترسلط
شاخر کالسهای مختلف تناسب اراضلی ،ضلا گادیل (رابطله)3
(.)34
() 3
در ایللن رابطلله  LIشللاخر اراضللی E0j ،مقلل ار نامللال شلل ه
ماتایش  Aj ،Eمیانگین ح اق و ح اکثا شاخرها در کلالس ملررد
نظا  jاست.
روش Fuzzy-AHP-OWA

هاچن که فاآین  AHPامکان استفاده مستقیم از آراء کارشناسان
را فااهم میآورد و میتران از آن باای باآورد وزن معیار (  )wjاستفاده
کاد؛ اما امکان کنتال سطح ریسک و مق ار مرازنه در این رو وجرد
ن ارد .بهعبارت دیگا استفاده از آن باای ح ها نر مسئلهای منجا به
نتایجی با سطح ریسک پایین ( )Orness →0و جباان کنن گی بلاال
( )Trade off →1میشرد کله همله معیارهلا را بااسلاس وزن آنهلا
دخالت میده  .در مقاب در رو  OWAبا ترجله بله وجلرد دسلته
دومی از وزنها به نام وزنهای تاتیبلی (  )Ujامکلان کنتلال سلطح
ریسک و جباانپذیای فااهم میشرد و میتلران یلک تعلادل میلان
ریسک تصمیم و جباانپذیای آن ایجاد کاد .رو  AHP-OWAبله
تنهایی قادر به استفاده از آرای کیفی و قضاوت های زبانی کارشناسلان
نبرده ولی استفاده از کمیت سنج های فازی بله هملااه AHP-OWA
امکان استفاده از آرای کمی و کیفی تحلی گاان را فلااهم ملیسلازد
( .)33این نر رو ها را ارزیابی چنل معیلاری هل ایت شل ه ترسلط
کمیتسنجهای فازی مینامن ( .)33در حقیقت رو  OWAپلی بین
تصمیمگیایهای کالسیک و تصمیمگیای چن مشخصهای مکلانی و
سامانه های فازی به حسا ملی آیل و در آن مفهلرم ج یل ی تحلت
عنران وزن های تاتیبی فااهم آم ه است که متفاوت از وزن های معیار
می باش  .وزنهای معیار به معیارهلای ملررد اسلتفاده اختصلاص پیل ا
میکن در حالیکه وزن های تاتیبی به ارز های معیارهلا بلاای هلا
مرقعیت مکانی اختصاص پی ا میکن ؛ بله عبلارتی وزنهلای تاتیبلی
شیره تاکیب معیارهلای وزندار را کنتلال کلاده ( )55و بله مرقعیلت
1- Triangular norm
2- Triangular conorm

مکانی مشخر اختصاص پی ا میکن .
در این پژوهش وزنهای معیلار )  (wjاز رو  AHPو وزنهلای
تاتیبی )  (Ujبا استفاده از کمیت سنجهای فازی طبق رابطه  4ب سلت
آم ( .)55کمیت سنجهای فازی امکان تب ی عبارت های زبلانی ،بله
عبارتهای ریاضی را فااهم میسازن ( .)53در این پژوهش از کمیت
سنجهای نسبی به نام کمیت سنجهای منظم افزایشی 3اسلتفاده شل ه
است (ج ول .)0

()4
بنابااین با معللرم بلردن وزن معیارهلا )  (wjو وزنهلای تاتیبلی
)  ،(Ujعملگا ( OWAرابطه  )0به صلررت رابطله زیلا قابل تعایلف
است:
j
j−1
(OWAi = ∑nj=1( (∑k=1 uk )α − (∑k=1 uk )α )zij )0
کلله در آن 𝑛𝑖𝑍 ≥ ⋯ ≥  𝑍𝑖1 ≥ 𝑍𝑖2بللا ماتللب کللادن
ارز ها (مقادیا) معیارهای  ai1 , ai2 , … , ainبهدست ملیآیل و
 ujهمان وزن معیار است که با اساس تاتیب 𝑧ijها ماتبسازی ش ه
است.
عملگا  OWAشام دو مشخصه اصلی درجه  Ornessو Trade
 offاست که مح عملگلا را در بلازه پیرسلتهای کله از کمیلتسلنج
"همگی "4تا " ح اق یکی "0حاص میشرد ،نشان ملیدهل (.)33
درجه  Ornessیا ریسکپلذیای ،مرقعیلت عملگلا  OWAرا در بلین
روابط ( Andمینیمم) و ( Orملاکزیمم) نشلان ملیدهل (رابطله  )6و
رابطه  5درجه  ،Trade offمیزان رابطهی مرازنلهای جایگشلتی بلین
معیارهای گزینش را نشان میده (.)3

()6
()5
 nعبارت از تع اد معیار و  ujوزنهای تاتیبی ملیباشل  .الزم بله
ذکا است که تمام محاسبههای مررد نیاز باای انجام ایلن تحقیلق در
محیط نامافزار اکس و تحلی هلای آملاری بلا اسلتفاده از نلامافلزار
 SPSS ver16و پهنهبن ی بلا اسلتفاده از رو کایجینل معملرلی در
محیط نامافزاری  Arc GIS 10.3صررت گافت.
3- RIM
4- ALL
5- At Least one
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جدول  -1کمیتسنجهای زبانی مورد استفاده و  αمتناظر
Table 1- Used Linguistic quantifiers and α corresponding

همگی

اکثریت

زیاد

نصف

بعضی

اندک

حداقل یکی

کمیت سنج زبانی

All
1000

Most
10

Many
2

Half
1

Some
0.5

Few
0.1

At least one
0.0001

Linguistic quantifiers

نتایج و بحث
ج ول  5باخی ویژگیهای آماری متغیاهای خاکی مررد مطالعله،
اطالعات آماری عملکاد واقعی ،عملکاد پلیشبینلی شل ه و شلاخر
م یایت باای بانج در منطقه مررد مطالعه را نشان ملیدهل  .تفلاوت
چن انی بین مقادیا میانگین رس از سطح به عمق وجرد ن ارد ،اما باال
بردن درص این ذره باعث ایجاد خاکهایی با بافت رسی و سیلترسی
در منطقه ش ه است .مقادیا زیاد رس در خاک نقش یلک الیله غیلا
قاب نفرذ را باای جللرگیای از نفلرذ آ و ایجلاد شلاایط غاقلا در
شالیزار بازی می کن (ج ول  .)5از آنجاویکه عملیات م یایت زراعلی
خاکهای شالیزاری شام تسطیح ،اح اث ماز بهمنظلرر جملعآوری و
نگه اری آ در مزرعه ،گلخاابی ،نگهل اری چنل سلانتیمتلا آ در
باالی سطح خاک به م ت  3تا  0ماه (طرل دوره رش گیاه) ،زهکشی
و خشک کادن مزرعه در زمان باداشت به بافلت خلاک بسلتگی دارد
( ،)55با این اساس بافتهای سنگین در خاکهای شالیزاری مطللر
برده و شاایط بهینه باای رش و نمر بانج را فااهم میسلازد .مقلادیا
ح اکثا کابن آلی از مقادیا نسبتاً زیاد آن در منطقله حکایلت دارد .بلا
افزایش عمق خاک ،میانگین کابن آلی کاهش مییابل  .کشلت بلانج
تحت شاایط غاقا میتران عام مهمی در نگه اشت کابن آللی از
طایق تجزیه کمتا مراد آلی در شاایط غاقا نسبت به شاایط هرازی
و تشکی کم لکش اکسی های آهن بلا ملراد آللی باشل ( .)06وجلرد
میانگین واکنش خاک بله مقل ار  5/3در شلالیزارهای منطقله ممکلن
است به علت غاقا بردن شالیزارها در فص زراعی باش  .معملرالً در
اکثا خاک ها ،چن هفته پش از غاقا ش ن ،واکنش خاک بین  6/5تا
 5/5در خاک و بین  6/0تا  5در محلرل خاک تثبیت می گادد .به طرر
کلی غاقا ش ن اراضی ،واکنش خاک را به ح ود خنثی ملی رسلان .
این اما بهدلی حضرر مق ار کافی یرنهای آهن سه ظافیتی (فایلک)
قاب احیا و تب ی آن به یرن های آهن دو ظافیتی (فاو) و وجرد ملراد
آلی قاب هضم باای تغذیه باکتای های بیهرازی در شاایط اسی ی و
تجزیه مراد آلی و در نتیجه ترلی اسلی های آللی ،دیاکسلی کلابن و
اسی کابنیک در شاایط قلیایی صررت میگیاد ( .)05تفاوت در قابلیت
ه ایت الکتایکی در سطح و عمق خاک ناچیز برده بله طلرری کله در
افق های سطحی مقادیا باالتا مشاه ه گادی  .افزایش میلزان قابلیلت
ه ایت الکتایکی در سطح خاک را می تران به تبخیا از سلطح نسلبت
داد.
تغییاپذیای ویژگیهای خاک را میتران از طایق بارسی ضلایب

α

تغییاپذیای 0آنها بارسی نمرد .طبق نظا ویل ین ( )35درصررتیکه
مق ار ضایب تغییاات صفا تا 00درص  00 ،تا  30درص و بلیشتلا از
 30درص باش  ،بلهتاتیلب بیلانگا تغییاپلذیای کلم ،مترسلط و زیلاد
می باش  .با این اساس ،درص سیلت ،رس و واکنش خاک در ها چهار
عمق مطالعاتی دارای تغییاپذیای کم ،ه ایت الکتایکی ،درص س یم
تبادلی و کابن آللی دارای تغییاپلذیای مترسلط و درصل شلن دارای
تغییاپذیای زیاد ملیباشل  .ایلربی و همکلاران ( )5بیلان کادنل کله
تغییاپذیای ویژگیهای خاک ممکن است تحت تأثیا عرامل داخللی
(عرام تشکی دهن ه خاک) مانن مراد مادری و عرام خارجی (مانن
عرام م یایتی) باش  pH .و درص شن به تاتیلب دارای کمتلاین و
بیشتاین ضایب تغییاات هستن  .در پژوهشهای صررت گافته ترسط
شرکال و همکاران ( ،)53بلااس و دی گاویتلا ( )0و لیلر و همکلاران
( )05کم تاین ضایب تغییاات باای  pHخاک به دست آم  .بله طلرر
کلی  pHخاک از ویژگلیهلای پایل ار خلاک بله شلمار ملیرود (.)5
بیشتاین مق ار ضایب تغییاات درص شن را شای بتران به اثا تاکیبی
عرام م یایتی و عرام ذاتی خاک در منطقه ماتبط دانست .مه وی
فیاوزآبادی و همکلاران ( )03اسلت الل مشلابهی در ایلن زمینله اروله
دادهان .
نتایج ج ول  5نشان میده که میانگین عملکادهای پیش بینلی
ش ه در چهار عمق مطالعاتی ،تفاوت چن انی با یک یگا و بلا میلانگین
عملکاد واقعی ن اشتن  .بین پتانسی ترلی بانج در منطقه که باابا بلا
 0/0تن در هکتار محاسبه ش ه است و میلانگین عملکلاد واقعلی کله
باابا با  3/3تن در هکتار است ،تفاوت وجرد دارد .با ترجله بله اینکله
میانگین شاخر م یایت منطقه  0/3و سطح م یایت بلاال ملیباشل
( ،)35علت احتمالی این مرضر  ،میتران ویژگیهای خاکی باش کله
باعث کاهش مق ار ع دی شاخر خاک میشرد .تغییاپذیای عملکاد
پیشبینی ش ه و واقعی بهتاتیب کم و مترسلط ملیباشل  .بلا اسلاس
اطالعات محلی ،بازدی های می انی و نتایج ناشلی از پاسشلنامههلای
پاش ه در منطقه مطالعاتی (نتایج نشان داده نش ه است) و با ترجه بله
اینکه تغییاپذیای عملکاد واقعی عالوه با تغییاات ویژگیهای خلاک
متاثا از عراملی چرن اثاات ناباابا مصاف آ در مزرعه و کارباد غیلا
یکنراخت کرد و سلمرم در طلرل فصل رشل ملیباشل ؛ بله علالوه
تغییاپذیای مترسط شاخر م یایت در منطقه مررد مطالعه ،میترانل
تغییاپذیای مترسط عملکاد واقعی را ترجیه کن .
1- Coefficient of variation; CV

888

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،4مهر  -آبان 1399

جدول  -2خالصه آماری ویژگی های خاکی مطالعه شده و عملکرد محاسبه شده در منطقه مورد مطالعه
Table 2- Summary statistics of studied soil properties and calculated yield in the study area

ضریب تغییرات()%

انحراف
حداکثر

حداقل

واریانس

میانه

میانگین

Standard
deviation
2.66
4.53
5.25
5.52
3.26
3.47
3.65
3.68
3.48
4.04
4.13
4.20
0.14
0.11
0.11
0.11
0.19
0.13
0.15
0.18
0.65
0.68
0.45
0.83
0.22
0.21
0.17
0.15

Max

Min

Variance

Median

Mean

عمق )(cm
Depth

20.00
21.13
22.00
23.28
46.00
44.13
43.50
42.88
62.00
61.50
62.00
61.44
7.66
7.66
7.67
7.68
1.58
1.21
1.48
1.78
5.23
5.18
3.77
5.62
1.95
1.54
1.38
1.30

2.00
3.25
3.00
3.00
31.00
30.25
29.67
29.25
48.00
47.00
46.67
46.00
7.10
7.17
7.15
7.15
0.44
0.47
0.46
0.46
1.68
1.87
1.26
1.67
1.00
0.48
0.55
0.59

7.07
20.53
27.60
30.51
10.64
12.10
13.36
13.61
12.12
16.32
17.07
17.66
0.02
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.02
0.03
0.42
0.47
0.20
0.69
0.05
0.04
0.03
0.02

6.00
7.37
8.41
8.87
40.00
36.12
35.50
34.88
54.00
54.00
54.42
54.31
7.35
7.38
7.41
7.42
0.77
0.73
0.69
0.67
2.70
2.62
1.67
2.27
1.42
1.10
1.00
0.95

5.94
8.74
9.69
10.13
39.92
36.85
35.80
35.36
54.14
54.41
54.50
54.50
7.37
7.38
7.39
7.39
0.81
0.73
0.71
0.70
2.80
2.62
1.78
2.54
1.41
1.10
1.00
0.95

0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100

7
7
8
11

0.30
0.30
0.31
0.36

4.38
4.57
4.18
3.73

3.26
3.31
2.90
2.20

0.09
0.09
0.09
0.13

3.95
4.01
3.53
3.06

3.88
3.93
3.53
3.07

0-25
0-50
0.75
0-100

26

1.04

6.6

2.82

1.08

2.07

3.94

-

32

0.42

2.68

0.18

1.17

1.32

-

Coefficient of
variation
45
52
54
54
8
9
10
10
6
7
8
8
2
1
1
1
23
18
21
26
23
26
25
33
16
19
17
16

معیار

0.86

ج ل ول  3مللاتایش مقایسللات جفللت بلله جفللت بلله همللااه وزن
معیارهای ارزیابی باای بانج در رو  Fuzzy-AHPرا نشان میده .
اوزان ب ست آم ه نشان میده که بافت خاک و مق ار کلابن آللی از
اثاگذارتاین خصرصیات اراضی بلا ترلیل بلانج در منطقله مطالعلاتی
هستن  .یکی از ویژگیهای رو  ،AHPتعیین مق ار ع دی سازگاری
قضاوتهاست AHP .دارای مکانیزمی است که ترسط آن جامعیلت و
سازگاری مقایسات مشخر میشرد و در نهایت نشان میده که تلا
چه ان ازه میتران به اولریت ب ست آمل ه اعتملاد نملرد ( .)53نسلبت

متغیر
Variable

شن
)Sand (%

سیلت
)Silt (%

رس
)Clay (%

اسی یته خاک
pH
ه ایت الکتایکی
)EC (dS/m

س یم تبادلی
)ESP (%

کابن آلی
)OC (%

عملکاد پیشبینی
شه
Predicted Yield
)(ton/h

عملکاد واقعی
Actual Yield
)(ton/h

شاخر م یایت
Management
Index

سازگاری 0محاسبه ش ه در این پژوهش 5/535 ،ب سلت آمل  .هاگلاه
نسبت سازگاری مساوی و کمتا از  5/0باش  ،سازگاری قاب مقبلرل و
معقرلی در مقایسات جفت به جفت وجلرد دارد در غیلا ایلن صلررت،
مقادیا اولیه مقایسات جفت به جفت میبایستی مررد تج ی نظا قلاار
گیان ()54؛ بنلابااین مقایسلههلای انجلام شل ه در ایلن پلژوهش از
سازگاری منطقی باخرردار هستن .
1- Consistency Ratio; CR
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جدول  -3ماتریس مقایسات جفت به جفت و وزن مربوط به معیارها
Table 3- Pairwise Comparison Matrix and weight of the criteria

سدیم

اسیدیته

هدایت

تبادلی

خاک

الکتریکی

ESP

pH

EC

عمق آب

شاخص اقلیم

زیرزمینی

)(CI

وزن

کربن آلی

Weight

OC

0.119

1/4

2

0.035

1/5

1/3

1/3

0.368

2

4

4

6

0.050

1/5

1/2

1/2

1

1/6

0.083

1/4

1

1

2

1/4

3

0.083

1/4

1

1

2

1/4

3

1/2

0.263

1

4

4

5

1/2

5

4

بافت
Texture

Water table
depth

Climatic
Index

2

3

1/6

4

1

1/2

1/7

1

1/4

1

7

6

2

1/3
1/2

با استفاده از وزنهای معیار که با استفاده از رو  AHPبهدست
آم هان (ج ول  )3و کمیتسلنجهلای فلازی (جل ول  ،)0وزنهلای
تاتیبی با استفاده از رابطه ( )4باای نقاط مشلاه اتی در چهلار عملق
مطالعاتی و خاکرخ شاه محاسبه ش  .باای نمرنه ،محاسبات مابرط
به یکی از نقاط مشاه اتی در عمق صفا تا  055سانتیمتا با استفاده
از کمیللتسللنجهللای ( α=0 ،α=5/5550و  ) α =0555در جل ول 4
اراوه ش ه است.
نتایج ج ول  4نشان میده با افزایش مق ار  αو کاهش درجله
خر بینی ،وزن های تاتیبی کلرچکتا و کلرچکتای بله ارز هلای
باالی معیارها اختصاص پی ا میکنل  .در حالیکله وزنهلای تاتیبلی
بزرگتا به ارز های ع دی پایین تا در همان مرقعیت اختصاص پی ا
میکن  .کمیتسلنج فلازی ( At least one )α=5/5550بله عنلران
خر بینانهتاین سناریر در زنجیلاه کمیلتسلنجهلای فلازی مطلا
می باش  .به عبارتی نتایج تصمیمگیای منجا به بیشلتاین ریسلک و
جباانپذیای پایین ملی شلرد .در ایلن سلناریر ،محللی کله یکلی از
معیارهای مررد استفاده را بلاآورده سلازد ،انتخلا ملیشلرد .درجله
تناسب ب ست آم ه با استفاده از کمیتسلنج ( 5/5550خلر بینانله)
دارای بیشتاین مق ار درجله تناسلب ( )33/00و کلالس تناسلب S1
(کامال مناسب) میباش  .به سمت کمیتسنج ( 0555ب بینانه) مقل ار
درجه تناسب کاهش پی ا کلاده و در نهایلت در کمیلتسلنج ،0555
درجه تناسلب  43/33و کلالس ( S3تناسلب بحاانلی) بلاای نقطله
مشاه اتی مررد نظا ب ست آم ه است .این سناریر منجا بله بل تاین
حالت تصمیم گیای ش ه و به صررت ریسک ناپذیا و ب ون هیچگرنه

متغیر
Variable
شاخر اقلیم)(CI
Climatic Index

عمق آ زیازمینی
Water table depth

بافت
Texture

ه ایت الکتایکی
EC

اسی یته خاک
pH

س یم تبادلی
ESP

کابن آلی
OC

مرازنهای صررت گافته و در آن محلی کله تملامی معیارهلای ملررد
استفاده را باآورده سازد ،مررد انتخلا قلاار ملیگیلاد ( .)50مقلادیا
مابین این دو حاللت منجلا بله نتلایج متفلاوت بلا سلطح ریسلک و
جباانپذیای متفلاوت ملیشلرن  .جل ول  0کلالس تناسلب کیفلی
خاکرخ شاه را بلا اسلتفاده از رو  Fuzzy-AHP-OWAنشلان
میده که با افزایش مق ار کمیتسنج فلازی  ،αکلالس تناسلب از
 S1به  S3تغییا یافته است .طالعی و همکاران ( )33کاهش مساحت
کالس های تناسب کیفی باال باای کشت گن م در شهاستان میانه را
بللا افللزایش مق ل ار  αبیللان کادن ل  .مالچرفسللکی ( )55و رجبللی و
همکاران ( )54در ارزیابی تناسب اراضی باای احل اث مجتملع هلای
صنعتی و مناطق مسکرنی به نتایج مشابهی دست یافتن .
شک  5نقشه های ب ست آم ه از رو ،Fuzzy-AHP-OWA
با استفاده از سه کمیتسنج فازی را نشان میده که بلا اسلتفاده از
تخمینگا کایجین معمرلی در محیط  GISتهیه ش ن  .از آنجلایی
که در سناریرهای ماتبط با  αکمتا ،ارز بیشتا بله مرقعیلتهلای
دارای مق ار ع دی باال داده می شرد و بالعکش در سناریرهای ماتبط
با  αبیشتا ،ارز بیشتا به مرقعیتهای دارای مقل ار عل دی کمتلا
داده مللیشللرد؛ بنللاباین از  α=5/5550بلله سلمت  α=0555تناسللب
منطقه باای کشت بانج کاهش مییاب .
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جدول  -5کالس تناسب کیفی با استفاده از روش Fuzzy-AHP-OWA
Table 5- Qualitative suitability class using Fuzzy-AHP-OWA method

α=1000

α=10

α=2

α=1

α=0.5

α=0.1

α=0

S3

S2

S1

S1

S1

S1

S1

کمیتسنج )(α
Quantifiers

کالس
Class

شکل  -2پهنهبندی شاخص اراضی با روش  ،Fuzzy-AHP-OWAبا استفاده از کمیتسنجهای فازی (الف)؛ ( ،α=/0001ب)؛ ( ،α=1ج)؛ α=1000
Figure 2- Land index mapping using Fuzzy-AHP-OWA method by fuzzy quantifiers (A) α = 0.0001, (B) α = 1, (C) α = 1000

نتایج ج ول  6نشان میده که درصل هلمخلرانی نتلایج نقلاط
مشاه اتی با خاکرخ شاه بلاای رو پارامتایلک ،بلاای دو عملق
(صفا تا  05و صفا تا 055سانتیمتا) باالتاین مق ار و تقایبلا یکسلان
میباش  .بارسی ویژگیهلای خلاکی نقلاط مشلاه اتی (جل ول  )5در
عمق  50 -05سانتیمتا نشان میده که اکثا نقاط مشاه اتی دارای
 ECو  ESPکمتای (درجه تناسب بهتا) نسبت به عمقهای صلفا تلا
 05و  50 -055سانتیمتا ملیباشلن  .ایلن مرضلر ملیترانل دلیل
همخلرانی کمتللا ( 56درصل ) نتللایج مابلرط بلله عمللق صللفا تللا 50
سانتیمتا در مقایسه با عمقهای صفا تا  05و صفا تا 055سانتیمتلا
باش  .نتایج مقایسه کالسهای تناسب کیفی رو  Fuzzy-AHPبلا

اساس اطالعات خاک رخ شاه با دیگا نقاط مشاه اتی در هلا چهلار
عمق مررد مطالعه نشان میده که  3عمق صفا تا  ، 05صفاتا  50و
صفا تا  055سانتیمتا بیشتاین همخرانی را با کالس خاکرخ شلاه
داشته ان  .نتایج نقاط مشلاه اتی بلا اسلتفاده از رو Fuzzy-AHP-
 OWAدر ها چهار عمق مررد بارسی ،همخرانی کام ( 055درصل )
را با نتایج خاکاخ شاه داشته است .الزم به ذکلا اسلت کله کلالس
تناسب کیفی اراضی با اساس اطالعات مابرط به خلاکرخ شلاه بلا
استفاده از رو پارامتایک و  ،Fuzzy-AHPبه تاتیلب  S3و  S2بله
دست آم ن .
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جدول  -6نتایج مقایسه کالس تناسب کیفی بر اساس اطالعات خاکرخ شاهد با دیگر نقاط مشاهداتی برای هر یک از روشهای پارامتریک،
 Fuzzy-AHP-OWAو  Fuzzy-AHPدر چهارعمق مورد مطالعه
Table 6- Comparison of qualitative sutibality class calculated based on the representative soil profile information with the
rest of the observation points for each parametric, Fuzzy-AHP and Fuzzy-AHP-OWA methods in each of the four studied
depth
درصد همخوانی نقاط مشاهداتی
با کالس خاکرخ شاهد

تعداد نقاط مشاهداتی دارای
کالس یکسان با خاکرخ شاهد

Compatible percentage of
observation points with the
class of representative soil
profile

Number of observation points
have the same class as the
representative soil profile

86
100
76
98
86
100
98
100
100
100
100
100

43
50
38
49
43
50
49
50
50
50
50
50

نتایج ج ول  5نشان میده که عملکاد پلیشبینلی شل ه بلاای
هایک از عمقهای مررد مطالعه با شاخرهای اراضی محاسبه شل ه
بله رو هلای پارامتایلک Fuzzy AHP ،و ،Fuzzy-AHP-OWA
همبستگی مثبت و معنی دار دارد .همچنین عملکاد واقعی به جز عمق
صفا تا  50سانتیمتا باای سه عمق دیگلا چنلین رابطله ای را نشلان
می ده  .به عبارت دیگا می تران گفت عمق صلفا تلا  50سلانتیمتلا
مررد استفاده باای محاسلبات تناسلب اراضلی ،رابطله معنلی داری بلا
عملکاد واقعی منطقه مطالعاتی نشان ن اده است .با ترجله بله درصل
همخرانی باال و مشابه باای عمقهلای صلفا تلا  05و صلفا تلا 055
سانتیمتا با نتایج خاکرخ شاه (ج ول  )6و نیز نظا بله گل خاابلی
اکثا شالیزارهای منطقه تا عمق  05سلانتی متلا و همچنلین هزینله و
زمان با بردن مطالعات تناسب اراضی ،پیشنهاد می شرد کله اسلتفاده از
عمق صفا تا  05سانتی متا به منظرر مطالعات ارزیابی تناسلب اراضلی
باای بانج در منطقهی گ دشت آم م نظا پژوهشگاان قاار گیاد.
به منظرر قضاوت در مررد دقت و اعتبار رو های ارزیابی تناسب
اراضی ،بااساس همبستگی بین شاخرهلای اراضلی محاسلبه شل ه
باای عمقهای مختلف حاص از ها کل ام از رو هلای پارامتایلک،
 Fuzzy-AHPو  Fuzzy-AHP-OWAبللا عملکللاد مشللاه ه ش ل ه
بانج ،بیشتاین ضاایب همبستگی باای (Fuzzy-AHP-OWA )α=0

عمق
Depth
)(cm

0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100
0-25
0-50
0-75
0-100

روش
Method

Parametric

Fuzzy-AHP

Fuzzy-AHP-OWA

( )R2 =5/365بهدست آم (نتایج مابرط به سلایا کمیلت سلنجهلای
فازی باای چهار حالت عمقی به دلی تعل اد زیلاد آنهلا در جل ول 5
نشان داده نش ه است) .این مسئله به دلی مرازنه جایگشلتی (جبلاان
کنن گی) باال بین معیارهای مررد ارزیابی در کمیتسنج نصلف ()α=0
میباش  .به عبارت دیگا در این سناریر تناسب پایین یک گزینه از نظا
یک معیار با تناسب باالی آن از نظا معیارهای دیگا جباان گادیل ه و
باعث همبستگی بیشتا با مقادیا عملکاد زار که بیانگا واقعیت زمینی
است ،میگادد .کارآیی پایین در ابت ا و انتهای زنجیاه کمیتسنجهای
مفهرمی فازی ( )α =0555,α =5/5550بله دلیل عل م جبلاان بلین
معیارها و رو انتخا گزینهها میباش به این صررت که در سلناریر
خر بینانه ( )α=5/5550یک گزینه بااساس یک درجه تناسلب بلاال
قاب ترجه در یک معیار و ب ون ترجه به تناسب ضعیف آن در ارتبلاط
با سایا معیارها به عنران بهتاین گزینه شناخته میشرد در حالیکه در
سناریر ب بینانه ( )α=0555این مرضر حالت عکش دارد و یک گزینه
به واسطه تناسب پایین در ارتباط با حتی یک معیار رد ملیشلرد .کله
این نتایج در اغلب مرارد با واقعیلت مرجلرد در منطقله ملررد مطالعله
مطابقت ن ارد (شک .)3
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شکل  -3موازنهی جایگشتی در بین معیارهای مورد استفاده در سطوح مختلف تصمیمگیری مربوط به نقاط مشاهداتی
Figure 3- Trade-off among the criteria at different levels of decision making for observation points

نتیجهگیری
ارزیابی تناسب اراضی باای محصرالت کشاورزی نیازمنل تلفیلق
اطالعات از رشتههای مختلف علرم برده و تناسب انرا کلاربایهلای
اراضی را با در نظا گافتن معیارهای گرناگرن باای منطقه ملررد نظلا
ارزیابی میکن  .در این پژوهش از قابلیتهلای تاکیبلی تکنیلکهلای
تصمیمگیای چن معیاره باای ارزیابی تناسب اراضی بلا مبنلای مل ل
فاور استفاده ش  .م ل  OWAامکان کنتال سطح جبلاان پلذیای و
ریسک پذیای را در یک فاآین تصمیمگیای فلااهم ملیآورد .املا از
آنجا کله  OWAنملیترانل بخلربی AHPاز اولریلتهلای مسلتقیم
کارشناسان بهاهگیای کن  ،از تلفیق آنها باای ارزیابی تناسب اراضی
بهاهگیای ش  .استفاده از کمیتسنجهای مفهلرمی فلازی بله هملااه
 AHP-OWAباعث ش تا عالوه با استفاده از آرای کمی کارشناسان
و کنتال ابعلاد تصلمیمگیلای ،امکلان وارد کلادن اطالعلات کیفلی
تحلی گاان نیز در مسئله تصمیم فااهم شرد .اوزان ب ست آم ه نشان
میده که بافت خاک و مق ار کابن آلی از اثاگلذارتاین خصرصلیات
اراضی با ترلی بانج در منطقله مطالعلاتی هسلتن  .باترجله بله نتلایج
حاص بیشتاین ضاایب همبستگی بین شاخرهای اراضلی محاسلبه
ش ه باای عمق های مختلف و عملکاد مشاه ه ش ه بانج ،باای رو

( Fuzzy-AHP-OWA )α=0به دسلت آمل  .ایلن مسلئله بله دلیل
مرازنه جایگشتی (جباان کنن گی) باال بین معیارهای مررد ارزیلابی در
کمیتسنج نصف ( )α=0میباش  .با ترجه به مشلابهت نتلایج ب سلت
آم ه باای عمقهای صفا تا  05و صفا تا  055سلانتیمتلا بلا نتلایج
خاکرخ شاه در ها سه رو پارامتایلک AHP ،و Fuzzy-AHP-
 OWAو نیز نظا به پاهزینه و زمان با بردن مطالعات تناسب اراضلی،
پیشنهاد می شرد کله اسلتفاده از عملق  5-05سلانتیمتلا بله منظلرر
مطالعات ارزیابی تناسب اراضی باای بانج در منطقه ی گ دشت آمل
م نظا قاار گیاد.
نتایج نهایی حاصل از تناسلب اراضلی منطقله ملررد مطالعله بلا
استفاده از رو  Fuzzy-AHP-OWAنشان داد که با افزایش سطح
ریسک پذیای ،مناطق با درجله تناسلب بلاالتا مسلاحت بیشلتای از
منطقه را به خرد اختصاص میدهن و با کاهش میزان ریسک ،مناطق
با درجه تناسب پایین تا مساحت بیشتای از منطقه را شام میشلرن .
نتایج این پژوهش پتانسی باالی م ل  OWAدر م لسلازی مسلاو
پیچی ه تصمیمگیای چن معیاری در دنیای واقعی و کارآیی این رو
را در م یایتهای مختلف از جمله علرم طبیعلی بلا ترجله بله سلطح
ریسکپذیای نشان میده .
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Introduction: highly increases in population growth rate, in particular in developing countries, cause high
pressure on agricultural resources. In north of Iran, the pressures are compounded by restricted rice paddy fields.
Reliable and relevant land suitability evaluations are vital requirements for land use policy and decision making
to support sustainable rural development. Therefore, it is necessary to employ and compare the classic model
(FAO), new release technique (multi-criteria decision making strategy) and the capabilities of fuzzy systems to
assess land suitability. In recent years, multi-criteria evaluations including Boolean overlay operators and
weighted linear combination methods have been increasingly used. Also, using the Ordered Weighted Average
(OWA) method can improve the above-mentioned techniques. The OWA method is able to calculate the degree
of risk taking and risk aversion of individuals and apply them to the selection of the final option. Therefore, the
purposes of the current study were to explore the most reliable method of land suitability evaluation for rice by
using integrated fuzzy decision making and determine the optimum depth of soil for quantitative land suitability
evaluation for rice production in Amol, Mazandaran province.
Materials and Methods: Two-hundred soil samples from 50 observation points at four depths of 0 to 25, 25
to 50, 50 to 75 and 75 to 100 cm with a constant interval were selected. After crop harvesting and taking soil
samples from four depths in 50 observation points, and from the genetic horizons of representative pedon
excavated in the region, the parameters needed for land suitability evaluation of rice were measured. Then, land
suitability classes were calculated using the parametric (square root), Fuzzy-AHP and Fuzzy-AHP-OWA
methods and were compared in four depths from 0 to 25, 0 to 50, 0 to 75 and 0 to 100 cm. In Fuzzy-AHP
method, Kandel membership functions were used to determine the membership degree and analytic hierarchy
process (AHP) was used to determine the weight of each of the effective land properties in crop yield. In FuzzyAHP-OWA method, criteria weights were obtained from AHP method and ordered weights using linguistic
fuzzy quantifiers.
Results and Discussion: The results showed significant difference between the potential yield (5.5 t/ha) and
the average of actual yield (3.9 t/ha) in the study area. With respect to the same and acceptable agricultural
management of all plots, this difference might be due to soil limitations and subsequently a decrease in the
numerical value of the soil index. Except for 0 to 25 cm soil depth, actual yield for the other soil depths showed
a positive significant correlation with all calculated land indices by parametric, Fuzzy AHP and Fuzzy-AHPOWA methods. The compatibility percentage between the representative pedon and observation points was
remarkable for 0-50 and 0-100 cm depths in three studied methods. Considering time and cost consuming for
land evaluation, this finding shows that 0 to 50 cm soil depth information might be a relevant alternative for the
optimal depth to evaluate land suitability for rice in studied paddy fields. The results of the Fuzzy-AHP method
showed that soil texture and organic carbon content were the most important soil properties for rice production.
The results of land evaluation using Fuzzy-AHP-OWA method showed that with increasing the levels of risk
(decreasing the value of α from 1000 to 0.0001), areas with a higher suitability degree occupy greater area. This
can be explained by the fact that the strategy associated with the fuzzy quantifier all (α=1000) represents the
worst-case scenario (the lowest criterion value is assigned to each location) and under the strategy associated
with the fuzzy quantifier, at least one (α=0.0001), the land suitability pattern is composed of the best possible
outcomes. The highest correlation coefficients (R2= 0.37) were obtained for Fuzzy-AHP-OWA (α=1) based on
correlation between actual yields and calculated land indices for different depths of each parametric method,
1 and 2- Ph.D. Student and Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Sciences,
University of Guilan, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Yaghmaeian_na@guilan.ac.ir)
3- Assistant Professor, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization
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Fuzzy-AHP and Fuzzy-AHP-OWA. This is due to the high trade-off among the evaluation criteria in the half
fuzzy quantifier (α=1).
Conclusion: The proposed approach based on Fuzzy-AHP-OWA has great potential to model land use
suitability evaluation problem. Half fuzzy quantifier is introduced as the best scenario using Fuzzy-AHP-OWA
method for rice land suitability evaluation. This is due to the high trade-off among the evaluation criteria in this
quantifier. Given the fact that the land suitability studies are often costly and time consuming, the land suitability
evaluation by using 0-50 cm results might be a relevant alternative for the optimal soil depth required for land
suitability evaluation in paddy fields.
Keywords: Analytical hierarchy process (AHP), Fuzzy conceptual quantifier, Fuzzy logic, Ordered weighted
average (OWA)
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ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک در دیمزارهای شمالغرب ایران با استفاده از ارزش شاخص
عناصر غذایی ()NIV
ولی فیضی
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چکیده
صللی م یقل عیل انیزتک م ی یع یحصللیر ی تحع تاریت اتی
حاصللیزی خ کاو م یریتیع اصاصللت ی ییی یزی یم یین تیا اییییی یهللع
ییکهر .ک و صلحی یم معلتیع حاصیزی خ کاو م یصتب ییص اصاصت ی ییی اصیین ییر ییفعیع تیلیر یحصیالم شام مخ یحقیب ییشیک.
یصظی ی میا ی معلتیع حاصلیزی خ کاو ک کین ی هاخ شللناریتب شلی تتریک  476ننین کاو یم یهل انهاخ آذ ایجانشللتای آذ ایجانیت ی
تکه ان م تیانشاه یم انق  0-52هان یی تخ تیی شر .ک ییا ننین ها افع کاو ت صام یقیل یتاکر ت ا آلی نی تمژن ل  EC pHفق ت
پ اهللیل آها یصزص مخ م یق اا ل ب ب ینریمهگیتخ شللر .ت قللیت کیکهها ا یهلل اکه یم ی مش شللاکا اصاصللت ی ییی  )NIVت یبصاخ کم مش
الس صرخ گیی م یتهلللین ینجان گتفع .ن ایش نشلللان کیک مش گیی ننیتیینر معلللتیع انییی می گیهاخ کاو ی ک یک بایت کلیل ییل
یت یع کیکهها معللتیع ییص ) ی میا ی ننایر .ک یحاهللب شللاکا  NIVمش یتهللین ک یییم ییی ک کلیل یناباب یشلل ت ا میاتیام ییبیک ک
کین ی ها ی ت یم مش گیی یک .ت کالب تصی شی خ م آهک اصیین یشزل برخ ک کین ی ها یحقیب ننیشیک ییا ا یف ییش یی ین آهک یی ین
فقل ت پ اهیل آها یصزص مخ م یق وی یتصیکی خ اهش یافع .معتیع یاکهآلی ک آذ ایجانیت ی م شتای نی تمژن ل ک آذ ایجانشتای
فقل ل ت آذ لایجلانیت ی م تکهل ل لان آها آذ لایجانیت ی م تکهل ل ان یصزص آذ ایجانیت ی مخ آذ ایجانشلللتای م یق آذ ایجانیت ی م
آذ ایجانشلتای ل ی میا ی شلر .صا تییا یصظی یبیک نّی م ی ی تیلیر ک شلتیی کیل االمه ت اصاصلت نی تمژن م فقل ت ایر معتیع اصاصت
لیصتب نی تیب شیک.
واژههای کلیدی :حاصیزی خ کاو کیل شاکا اصاصت ی ییی شناریتب ییتین
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ییتممه یف ییش یصللتب یکها ن تصیا ن ک شللام مین نیقللع
یز ییا ا ن ک یصلللتب صصرگان یحصلللیالم شلللام مخ نی
ننی اشر .ا مبیک ییا رمن یصتب یکها ننیتیین ها اا ل ابیلی
یم انیزتک ی یم گیاهان م یای تکیشللع ننیک .حاصللیزی خ کاوهاخ
م یای کلیل یصلتب یکها م تیییتیم فصیی ی ییت یهع .یگت ها
یصاهبی یم حاصیزی خ کاو ک تاییا اصاصت ی ییی تیخ شر گیاهان
م یای ک ی یعی شام مخ ح ظ شیک ک چصیا شتییای ییزان تیلیر
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 -1یه اکیا یؤهق تحعیعام شام مخ کیل شی هللامیان تحعیعلام آیلیمش م
تتمیش شام مخ یتیی ییتین
)Email: vfeiziasl@yahoo.com
* -نییقصره یقئیر:

شینیایی م آلی ن تصیا انیزتک نّی م ی ی یبیک ننییا ر یز ییا
انل ااث هل کی کن تتاکر اصاصت ی ییی ک کاو م گیاه ییشیک
م یقائل میقع یحیای ی نی کنبار کی ک .)1
ل یصظی یوال یم معلللتیلع فتیی حلاصلللیزی خ کاو ح ظ
حاصلیزی خ م تیصی یکخ تیخ تیلیر ییص یحصیر نیام آمیین
کاو یی اشر  .)54آمیین کاو یوالااتی ی ک یک یا شام مین اتی
ییکهر ت یهلللاس آن ییتیینصر یم یصافک یصلللتب یکهاخ آلی م
شینیایی تیخ شر یاییب گیاهان م یای یتهیصر شینر .ا مبیک ییا
ن ایش آمیین کاو ااک پیشش تنایی هایح ی ا م یا قیا خ یم
ی ی نیقع .چصانچ ن ایش آمیین کاو تیخ تکی م یا تنایی ی ی
ک که ل تس نباشللر ییتیین کیکههاخ ییبیک آمیین کاو ی تیخ هت
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.84165
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اصصللت ی ییی یا می گی کاو) یک یعری یا شللاکا تبریل ننیک.
هلسق یم ی مش شلاکا اصاصلت ی ییی )NIV 1یحاهب شره تیخ
تیی نعشللل هاخ حاصلللیزی خ کاو م هنچصیا یعایقللل هلللایح
حاصللیزی خ کاو یک یصاع ا هللایت یصاوق اصیین یبصایی تیخ
تیصلی یکخ ک یصاوق یز ی شلام مخ م میقع یحیای یه اکه
ننیک  .)66نعشل حاصلیزی خ کاو یک ننایش بیتیفیایی یهع
تصی معللتیع حاصللیزی خ کاو یک یصاع ی نشللان ییکهر .تیی
نعش حاصیزی خ کاو مشی هتیک م ا آیر تیخ تیلیر یوالاام ک
یی ک حاصیزی خ کاو هت یصاع صی م گق تکه یی اشر تیخ
شلام مین قلیا ی یر یهلع .ییا نعشل ها یبصاخ تیصی هاخ یکخ
پلایش تیییتیم تی ی یخ کاو م یزی یم ی ی هاخ ییل تیخ پیش یصی
نبیک یا هنیع اصاصت ی ییی ک کاو یی اشصر .)25
یگتچ مش ی مش شلللاکا اصاصلللت ی ییی  )NIVک ی میا ی
معللتیع حاصللیزی خ کاو ن کیک  7که پیش تیهلل پا ت م
هنزا ین  )26یتتفی شللر ییا پ مهشللزتین میاکخ ک کم که یکیت ا
یهلل اکه یم ییا مش معللتیع حاصللیزی خ ی یعللی ی ک یاییلهاخ
یز ی یم لحاظ اصاصت ی ییی م می گیهاخ ییرت ت حاصیزی خ کاو
ا ییفعیع یی ک ی میا ی اتی کیکهینر  24 25 58 52 9 8 4م .)29
کنیق م هنزلا ین  )8یم وتیق  NIVکییص یییم اصاصلللت ی ییی م
می گیهاخ کاو ی ک کاوهاخ م یای ییالع ا ناتا اخ هصرمه ان ا
 118ننین کاو قللیا ی ییت ل تا میاک) ییا آها م مخ اا ل ب ب
م هللیل ام ی ل پ اهللیل م یصزص اا ل ب ب م هنچصیا  ECی میاک
تشزیا کیکنر .ت ییا یهاس آنیا یریتیعهاخ یز ی ی یانصر یصتب
تکی اصاصت ی ییی یف ییش یصا ک آلی اصاصت ی ییی ک کاو یه اکه
پایری یم ی یعی م هیق لهاخ تصام ی م انییام م یای یصاهم ی تیخ
تکی یزانها تیصلی تکنر .ییم م هنزا ین  )27ا یه اکه یم ییا
مش معتیع اصاصت لیصتب ی ک ک ه نیل یصت یی ک ی میا ی اتی
کیکنر م ن یج گتف صر یصزص م یق اا ل ب ب  )DTPAک تنایی
کاوها اال م مخ اا ل ب ب ک الس ی یهلل اتی کی ک .هنچصیا
آنیا گ ی ش تکنر یا اصاصللت ل یصللتب م  EC pHم CaCO3
هنبقل ل زی یص ی م لا یییک آلی م تتفیلع تبللاکر لاتیینی )CEC
هنبقل ل زی ی بلع م یتصیکی خ مبیک کی ک .کییاو م هنزا ین  )9ا
تکیشلللع  160ننین کاو یم یتب شلللی هصرمهلل ان یم هلل که
م تیهلیر ییصقب یهیر م ین یهیر یشاهره تکنر نی تمژن م فق ت
اا ل ب ب ک الس ل پ اهللیل اا ل ب ب یقللیل اا ل تباکر م
گیگتک اا ل ب ب ک الس میاک م یصی یل اا ل تباکر ک حر ییص ک
ییا م هنزا ین )52
ییا کاوها مبیک کی نر .ییا ک حالی یهع
نبیک گیگتک اللا للل بل ب ی ک کللاوهللاخ بصیب م یتب شلللی
هصرمهل ان ا یهل اکه یم مش  NIVگ ی ش تکنر .ی بنصر م اباهی
)1- Nutrient Index Value (NIV

 )6ییا مش ی ک کاوهاخ ییالع بایی م شلللنیت پا قللل ان یی ک
ی میلا ی اتی کیکنلر .ک ییا پ مهش تنایی یزانهاخ یی ک ت هلللی
کی یخ نبیک یق الا لل ب ب ک کاو یکنر .شلللاکا  NIVک 9
یزان یم  10یزان یی ک ت هللی نبیک پ اهللیل ی ک کاو یی ک تائیر
اتی کیک ییا ک حالی یهلع االیل نبیک پ اهیل ک ت ک ک ان
هیم یشا هره نشر .ک نیایع آنیا یصظی فک نبیک اصاصت ی ییی
ک هت کمخ کلاو م گیاه یککهی می ه یصلللتب یکهاخ آلی ی
بیع ح ظ م پایری خ حاصلللیزی خ کاو یحافظع یم کاو ک تی ت
ایییل تزتیبی شرّم تیصی تکنر .یشتب م هنزا ین  )2ک چیا
ییالع پا ق ان یش یم  90ک صر کاوها ی کی یخ افع هبک هرییع
یلز تیزی ن ت یم  6کهللیمینصق ت ی ت  99ک صللر) ت ا آلی ل
 92ک صلر) م فقل ت ل  49ک صر) تشزیا کیکنر .آنیا نی یصتب
ی تاکر یکهاخ شللینیایی م آلی ی تیخ تیلیر یحصللیر م یصللالح
حاصللیزی خ کاو م معللتیع اصاصللت ی ییی ک ییا یصاوق تیصللی
ننیکنر .هجاهییصی م هنزا ین  )64ا یه اکه یم مش  NIVکیکههاخ
مییصی ی ا تصلامیت یاهیی هیخ میهلصجی م یحرمکیع ی یعی م یای ی
ک کاوهاخ التتی ی م امیل ی شلللصاهلللایی تکنر .ا تیب ییصز
یوالاام قلیا نی ک کصی معتیع حاصیزی خ کاو م اصاصت
ی ییی م هللایت می گیهاخ یتتب ا حاصللیزی خ کاو یم کین ی هاخ
ییتین ک که تس یی اشر ل ی هرب پ مهش حاعت ین زاب یصاوعی یم
ی یعلی کیل ک شنار یتب شی صی م پایییم م ی میا ی معتیع
حاصیزی خ م یحرمکیعهاخ کاو ا یه اکه یم مش  NIVیی اشر.

مواد و روشها
ییا پ مهش ک زشلی یم کین ی هاخ شلناریتب شی ک یاییل
هلللتک م نین هلللتک شلللی ینجان گتفع .تتریک  476ننین کاو یم
یهل انهاخ آذ ایجانشتای  616ننین ) آذ ایجانیت ی  97ننین )
تکه ان  90ننین ) م تیانشاه  72ننین ) ک یمیکت تا ق ان یم انق
 0-52هلللان یی تخ مش یت م تیی شلللر .پق یم آیاکههلللامخ
ننین ها افع کاو مش هیر می تخ ت صام یقلللیل یتاکر
مش کص یهللامخ ا یهللیر م تی ت تکن ا هللیک ت ا آلی مش
ی قایش تت میلزیی یک) نی تمژن ل مش جیریر  pHک گل
یشلبا هرییع یلز تیزی ک اصلا ه یشلبا کاو فق ت اا ل ب ب ا
اصلا هگیت یملقلا پ اهلیل ا اصا هگیت یه ام آیینیین اصاصت آها
یصزص مخ م یق اا ل ب ب ا اصا هگیت  DTPAتتییا شر .)2
یصظی ی میا ی معللتیع حاصللیزی خ م می گیهاخ کاو ی ری
می گیهلاخ ینریمهگیتخ شلللره هللل الس ل ی یهللل م میاک
گتمه صرخ شلللرنر .کیکههاخ حاصلللل یم  476ننین کاو تیخ تنایی
می گیهاخ یی ک ت هی ا یه اکه یم کم مش یتهین م گیی )51
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ه الس ل ی یه م میاک الس صرخ شرنر:
یل ) مش یتهلللین :یتیا م یبصاخ ییا الس صرخ یهلل اکه یم
الس صلرخهاخ ییبیک ک یصا ک یت بت اینی تیخ می گیهاخ کاو
هلل الس ل ی یهلل م میاک یک تیخ می گیهاخ انییی
کاو یانصر  EC pHت صام یقلللیل یاکهآلی م نی تمژن ل ک
یی ک آنیا پ مهشهاخ گقلل تکهیخ ت مخ کاوهاخ کیل ییتین مبیک
نلریشلللع یم وتیق الس صرخهاخ یت بت ییبیک ک یصا ک اینی
هامگا ا کییص ییا می گیها ک شتیی کیل ینر یه اکه گتکیر .تیخ
اصللاصلللت ی ل ییی فقللل ت پ للاهلللیل آها یصزص مخ م یق یم
الس صلرخهلاخ یز ا گصللرن کیل یم وتیق ینجللان آمیلایشهللاخ
تنایی ییا یصا ک ک ه ین
میهلصجی ک ییا یصاوق یه اکه شر
آکت برمر  1یشا ه شره یهع.
ب) مش گیی  :)51ییا آیللا کین یتتمب تمییی مش آیللا خ
هللاکه م پت ا تکخ ی تیخ الس صرخ کیکههاخ نی ا یهلل اکه یم
ییلانزیا م ینحتیب یتیلا ی یئل ننیک ک گتییشهاخ یز ی ایین
شلام مخ یم آن فتیمینی یه اکه ییشیک .ک ییا پ مهش کیکههاخ
حاصللل یم  476ننین تیخ هت می گی کاو ا یهل اکه یم می میت م
نک ییانزیا ̅𝑋) م ینحتیب یتیا 𝐷𝑆) آن می گی ه اله
ایع یا ییص ) م میاک ت زیک شر برمر :)1
ل ی یه
ل
𝐷𝑆 𝑋𝑖 ≤ 𝑋̅ −
̅
̅
𝐷𝑆 𝑋 − 𝑆𝐷 < 𝑋𝑖 < 𝑋 +
ی یه
ی ا )1
𝐷𝑆 𝑋𝑖 ≥ 𝑋̅ +
میاک
ک ییا ی ا :
𝑖𝑋 :یعری می گی کاو
̅𝑋 :ییانزیا می گی کاو ک بایت یی ک ت هی برمر  )1م
𝐷𝑆 :ینحتیب یتیا می گی کاو ک بایت یی ک ت هی برمر )1
یی اشر.
پق یم الس صلرخ پا یی تهاخ کاو ی مش شلللاکا اصاصلللت
ی ییی  )NIVتیخ می گیهاخ کاو ت یهاس مش پیشصیاکخ پا ت
م هنزلا ین  )26ت پای ییانزیا ممنی یم وتیق ی ا میت یحاهلللب
شر:
ی ا )5

) (1 × 𝑆𝐿𝑜𝑤 + 2 × 𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 + 3 × 𝑆𝐻𝑖𝑔ℎ
𝑆𝐿𝑜𝑤 + 𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 + 𝑆𝐻𝑖𝑔ℎ

= 𝑉𝐼𝑁

ک ییا ی ا :
 :NIVی مش شللاکا اصاصللت ی ییی یا می گی یی ک ت هللی ک
کاو
𝑤𝑜𝐿𝑆 :تتریک ننین ها ک الس ل
𝑚𝑢𝑖𝑑𝑒𝑀𝑆 :تتریک ننین ها ک الس ی یه یا ییص ایع)م
 :𝑆𝐻𝑖𝑔ℎتتریک ننین ها ک الس میاک یی اشر.
ک ییا مش یعاکیت یحاهللب شللره  NIVن ت یم  1/47نشللانزت
معلتیع نبیک یا  1/47تا  5/22معتیع یاییب ییص یا ایع)
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م یش یم  5/22میللاک یک یش یک) می گی یی ک ت هلللی ک کللاو
یی اشر .)4

نتایج و بحث
الف) تغییرات ویژگیهای ای ر ریزاا هی ماازی غرب
کشو

ن ایش می گیهاخ آیا خ کاو ک یصاوق یی ک ت هللی نشللان کیک
ل یم یا تنللایی می گیهللا تصیللا نی تمژن للل کی یخ تیمیک نتیللار
یی اشر .ییانزیا هرییع یلز تیزی کاو  0/74کهیمینصق ت ی ت ا
ینحتیب یتیا  0/52کهللیمینصق ت ی ت یی اشللر یا  0/12یلی
 1/72کهلللیمینصق ت ی ت کییصل  1/4کهلللیمینصق ت ی ت) ی ییت
یی اشر .ک  20ک صر ننین ها یعری  ECن ت یم  0/74کهیمینصق
ت ی ت م ک  72ک صللر ن ت یم  0/90کهللیمینصق ت ی ت یی اشللر.
صا تییا یش یم  72ک صلللر ننین ها یم لحاظ  ECکی یخ الس ل م
ن ت یم  52ک صلر کی یخ الس ی یه م تنایی ی یعی یی ک ت هی
ک گتمه کلاوهاخ ییتشلللی اتی ییگیتنر برمر  .)2ییانزیا pH
کاو ک کین ی ها  7/49نی اییایی) ا کییص  4/92 1/52تا )8/50
م ینحتیب یتیا  0/21یی اشر .یاا ق ییا ن ایش  52ک صر کین ی هاخ
یی ک ت هللی کی یخ  pHکص ی  52ک صللر نی اییایی  20ک صللر
اییایی ی یهل یا میاک یی اشصر .ک یا تنایی می گیها  pHن تیا
علللتیللم تیییتیم ی کی ک م ییا ییت ییتیینللر کلییی ت کاللع للاالخ
ینریمهگیتخ آن ک آمیایشلللزاه م یا یاهیع تیییتپ یتخ ل ییا می گی
ک کین ی هاخ شللناریتب شللی اشللر برمر  .)2ت صام یقللیل
یتاکر ک کاو ب م می گیهایی یهلع یش تیا عتیم تیییتیم ی
ا  82ک صلر کیک یک صا کیک .کییص تیییت ییا می گی یم  1تا 49
ک صر ا ییانزیا  16/6ک صر یی اشر .ک  20ک صر یم ی یعی ت صام
یقیل ن ت یم  9/2ک صر ا الس یتنیلی م نی آهزی م تعتیبا ک
حرمک  20ک صر یم ی یعی آهزی م کییی آهزی یی اشصر .ت هی کایق
چا وها ک صر کاوهاخ کییی آهزی یش یم  20ک صر) ی ن ت یم
 52ک صللر نشللان ییکهر برمر  .)2صا تییا ک یییم ی یعللی یی ک
ت هللی یشللزل میاکخ ت صام یقللیل م یرتیم یص ی آن ت اا ییع
ب ب اصاصلت ی ییی مبیک کی ک ک یصلتب یکها می ه فق ت م
یریتیع اصاصلت ل یصتب یانصر آها مخ م یصزص ایر ییا ییعی
یر نظت اتی زیتک  .)20هنچصیا اال یکن یی ین ت صام یقلیل ک
ییا کاوها ییتیینر کلیل یصیی اییائیع ک آنیا اشر.
ییانزیا یاکه آلی ک ی یعی کیل  1/02ک صر ا کییص  5/26ک صر
 0/14تا  5/20ک صلر) یی اشلر پتی صش نقب ا میاکخ  29ک صر)
یا ننین ها یم لحاظ ییا ص ع یشاهره ییشیک .یاا ق ییا ن ایش ک
 20ک صلر ی یعلی یی ین یاکه آلی ن ت یم یک ک صر م ک  20ک صر
عی یش یم  1ک صر یهع.
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جدول  -2ارزش مقادیر شاخص عناصر غذایی و تفسیر آن
Table 2- Nutrient index with range and remarks

ارزش

کالس شاخص عنصر غذایی

Interpretation
Low nutrient
نبیک اصصت ی ییی

Value
< 1.67

)Nutrient Index (NIV Class
I

تفسیر

ایع اصصت ی ییی Optimum nutrient

1.67 – 2.33

II

< 2.33

III

یش یک اصصت ی ییی

High nutrient

ک ی یعی یعری یاکه آلی آنیا ن ت یم یک ک صر یی اشر 52
ک صلر ی یعی کی یخ یاکه آلی ن ت یم  0/8ک صر م ک  52ک صر عی
یا  0/8یلی  1/0ک صر اتی کی ک .صا تییا تصیا ک  52ک صر یم ی یعی
یی ک ت هلی یی ین یاکه آلی ک الس ی یه تا میاک م ک  72ک صر
یعری آن ک الس ل یی اشلللر برمر  .)2ییانزیا نی تمژن ل ا
 0/11ک صلر ک الس ی یه ا کییص تیییتیم  0/01تا  0/50ک صر
کییص  0/19ک صلر) م علتیم تیییتیم  28ک صلر یی اشر .ت کالب
معللتیع یاکه آلی یییم ی یعللی  72ک صللر) ک الس ل اتی
کی نر ک یی ین نی تمژن ل تصیا  52ک صر ی یعی کی یخ نی تمژن ل
ل ن ت یم  0/08ک صلللر) م  72ک صلللر ک الس ی یهل ل تا میاک
یی اشلصر .المن ذ ت یهع ک صر ی یعی نی تمژن ل آنیا ک
الس میاک اتی کی نر یح ناال ن ت یم  52ک صلر م یش یم  20ک صر
یم ی یعی ک الس ی یه یا یاییب یی اشصر برمر  .)2شایر کلیل
ییا ییت یصتب یکهاخ نی تمژنی تیخ تیلیر یالم کیل ک ییا ی یعی
یهع میتی ن ایش پ مهشهاخ ینجان گتف ک ی یعی کیل نشان ییکهر
نی تمژن پق یم آب کمییا اایل یحرمک صصره شر گیاهان م اصصت
ییرخ ک تیلیر یالم کیل شلنا ییآیر نحیخ رمن یصتب
یکهلاخ نی تمژنی ییزان تیلیر یا صلللاکخ یالم کیل ک کین ی هاخ
یصاوق هلللتک م نین هلللتک ییتین کلیل پائیا یکن یی ین یاکه آلی
کلاو اصیین یصبک وبیتی نی تمژن یی ک نیام گیاه مبیک نری ک  15م
.)12
ییانزیا فقلل ت اا ل ب ب ک ی یعلللی یی ک ت هلللی ک الس
ی یهللل یاییب) تیخ تیلیلر یالم کیل اتی کی ک ییا کییص تیییتیم
ییا اصصلللت یم  5الس ل) تا  29الس میاک ک میاک کییی میاک)
ییییگتن ت یییگتن ی ییت یهللع .ت هللی ن ایش نشللان ییکهر 52
ک صلر ی یعلی کی یخ فق ت ن ت یم  4/7ییییگتن ت یییگتن الس
ل)  20ک صر کی یخ فق ت یاییب تا میاک یش یم  11/7ییییگتن ت
یییگتن) م  52ک صلر کی یخ فقل ت میاک یی اشصر .صا تییا تیخ تیلیر
یالم کیل یح ناال ک ن ت یم  20ک صللر کین ی هاخ یی ک ت هللی
یصلتب یکهاخ فق تخ نیام اشر میتی فییی یصل م هنزا ین )19
حر حتینی ییا اصصلللت ی تیخ تیلیر گصرن کیل حرمک  10ییییگتن ت
یییگتن گ ی ش تکهینر .علتیم تیییتیم ییا اصصلت هلیییا تب ی
تر یم ت صام یقلللیل م یق اا ل ب ب کی ک م شلللایر کلیل ییا ییت
یصلللتب نای تاکر م رمن تیب حر حتینی ییا اصصلللت ک کاو

تیه شام مین م تیییتیم میاک یعری ییا اصصت یم ی ا یخ ی ا
کیزت یهلللع بلرمر  .)2ییانزیا پ اهلللیل اا ل ب ب ک کین ی هاخ
شناریتب شی ا  681ییییگتن ت یییگتن ک الس میاک ک میاک
کییی میاک) اتی کی ک .کییص تیییتیم ییا اصصت ک کاو یم  141الس
ی یهلل یا ییص ) تا  962الس کییی میاک) ییییگتن ت یییگتن ا
کییص ل  785ییییگتن ت یییگتن) تیییت یی صللر م ک هیچزللرین یم
ننین هاخ یی ک ت هلی نبیک ییا اصصلت ی ییی یشلاهره ننیشیک.
یاا ق ییا ن ایش ک یش یم  72ک صللر ی یعللی یعری پ اهللیل اا ل
بل ب ک الس میاک  520تا  220ییییگتن ت یییگتن) م کییی میاک
یش یم  220ییییگتن ت یییگتن) م ک یش یم  20ک صلللر آن ک
الس کییی میلاک اتی کی ک برمر  .)2هنیا کلیل یهلللع ک
ی یعللی کیل شللناریتب ییتین ییزان تتییا حر حتینی ییا اصصللت
ی ییی تیخ گیاهان یز ی مبیک نریش م یصتب یکهاخ پ اهینی
می ه یصتب کا ی آن یه صاخ تکی یصاوق یانصر کیمه ان ا
یعری پ اهیل اا ل ب ب ن ت یم  500ییییگتن ت یییگتن) ح ی تیخ
تیلیر کین هاخ میصی ک شللتیی کیل ا نیام نقللب ا اال ییا اصصللت
ی ییی تیصی ننیشیک  11م .)17
ک کصی اصاصت اتیینی ل یصتب آها یصزص مخ م یق
ییلانزیا آها الا لل ب ب  2/8ییییگتن ت یییگتن ا کییص تیییتیم
 0/8تللا  11/0ییییگتن ت یییگتن م ینحتیب یتیللا  5/8ییییگتن ت
یییگتن یی اشللر .ت ییا یهللاس ییانزیا آها اا ل ب ب ک کاو
تیخ تیلیر گصرن کیل ک الس ل ن ت یم  7/2ییییگتن ت یییگتن)
اتی کی ک م یش یم  20ک صر یم ننین هاخ یی ک ت هی ک ییا الس
اتی کی نر .ت هلی کایق کیکهها نشان ییکهر ک  45ک صر ی یعی
یی ک ت هی یی ین آها اا ل ب ب ن ت یم  7/2ییییگتن ت یییگتن
م ک ن یج یح نار نبیک آها تیخ تیلیر گصرن کیل مبیک کی ک .یی ین
یصزص اا ل ب ب ک ی یعللی یی ک تهللی یم  1/6تا  21/1ییییگتن ت
لیییگتن کییص ل  59/7ییییگتن ت یییگتن) للا ینحتیب یتیللا 2
ییییگتن ت یییگتن تیییت یی صر .ییانزیا یصزص ک ییا ی یعلللی ک
الس یاییب اتی کی ک ییلا یش یم  20ک صلللر یم ننینل هلاخ یی ک
ت هی ک الس ل ن ت یم  8ییییگتن ت یییگتن) اتی کی نر م ک
یش یم  52ک صللر یم ی یعللی یعری یصزص اا ل ب ب ک الس میاک
یش یم  11ییییگتن ت یییگتن) تیخ تیلیلر گصلرن کیل یی اشلللر.
ییانزیا یعری مخ اا ل ب ب ک ی یعی یی ک ت هی  0/64ییییگتن
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ت یییگتن تعتیبا ک یحرمکه یا نبیک م یاییب ییا اصصللت ی ییی
تیخ گصرن کیل اتی کی ک .کییص تیییتیم ییا اصصلللت یم  0/10تا 5/05
ییییگتن ت یییگتن م پتی صش آن میاک  27ک صلر) یی اشر .ک یش
یم  20ک صللر ییا ی یعللی نبیک اصصللت مخ ک کاو ااتی یهللع.
صلا تییا ی یعلللی ک آنیا یعری ییا اصصلللت ک حر یاییب م میاک
یی اشلر ن ت یم  20ک صلر هقل صر .یق اا ل ب ب ک یا اصاصت
ی ییی یشل ل تیا علللتیم تیییتیم  44ک صلللر) ی کی ک م ییا یعری
پتی صش میاک کیکهها ی ک یصاوق یی ک ت هللی نشللان ییکهر .شللایر

کلیلل آن تیییتیم ذیتی میاک ییا اصصلللت ی ییی ک ی یعلللی کیل م یا
نایصاهلم یکن مش  DTPAتیخ یهل زتی آن یهع .ا مبیک ییا
ییلانزیا یق اا ل ب ب ک کاو  0/49ییییگتن ت یییگتن ا کییص
تلیلییتیم  5/21ییییگتن ت یییگتن  0/10تللا  5/41ییییگتن ت
یییگتن) یی اشلر .یاا ق ییا ن ایش یش یم  72ک صللر ی یعی کی یخ
نبیک یق ن ت یم  1/5ییییگتن ت یییگتن) تیخ تیلیلر گصرن کیل
هق صر برمر .)2

جدول  -3ویژگیهای آماری خصوصیات اندازهگیری شده خاک در کل مناطق مورد بررسی
Table 3- Statistical properties of studied soil in all districts

آزمون شاپیرو-ویلک

ضریب تغییرات

چارک سوم

چارک دوم

چارک اول

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

ویژگی

SWT

)CV (%

Q3

Q2

Q1

Max.

Min.

SD

Mean

Parameter

**

30

0.90

0.76

0.64

1.73

0.13

0.23

0.76

هرییع یلز تیزی

**

4

7.95

7.79

7.48

8.20

6.95

0.31

7.69

**

85

23.0

9.3

4.9

69.0

1.0

12.3

14.4

**

39

1.29

1.03

0.80

2.50

0.16

0.40

1.05

ns

38

0.14

0.11

0.07

0.20

0.01

0.04

0.11

**

60

15.7

11.7

6.7

39.0

)EC (dS/m
pH

ت صام یقیل
)CaCO3 (%
یاکه آلی )OM (%

نی تمژن ل
)Total N(%
فق ت )P (mg/kg

2.1

7.2

12.0

**

31

598

471

358

943

161

150

481

پ اهیل )K (mg/kg

**

49

8.5

5.3

3.2

11.0

0.8

2.8

5.8

آها )Fe (mg/kg

**

57

11.8

7.5

4.7

31.1

1.4

5.0

8.9

یصزص )Mn (mg/kg

**

57

0.60

0.40

0.28

2.02

0.10

0.26

0.46

مخ )Zn (mg/kg

**

66

0.92

0.54

0.37

2.61

0.10

0.45

0.69

یق )Cu (mg/kg

**

34

35

27

20

80

11

12

34

س )Clay (%

**

41

35

27

20

68

7

11

28

شا )Sand (%

**

38
10
10
82
31
37
43
25
SD: Standard deviation, Q1: 1st Quartile, Q2: Median and Q3: 3rd Quartile and SWT: Shapiro-Wilk test

ت هللی ک صللر ذ یم تشللزیل کهصره افع کاو نشللان ییکهر
کییص تیییت ه ذ ه س شا م هییع ک ی یعی کیل میاک یی اشر
وی خ یعری س یم  11تا  80ک صلر ا ییانزیا  26ک صر شا یم
 7تا  48ک صللر ا ییانزیا  58ک صللر م هللییع یم  10تا  85ک صللر ا
ییانزیا  28ک صللر ک ییا ی یعللی تیییت یی صصر .ییانزیا افع کاو
ک ییا ی یعی ا لحاظ ییانزیا کیکهها تیخ ه ذ ه لین هی یهع ییا
کیکهها نشلان ییکهر تیییتیم افع کاو ک ییا یصاوق میاک یهع
برمر .)2
ب) کالسبنای مزویی ویژگیهای اای

ر ریزاا هاای

مزی غرب کشو

الس صرخ م تتییا ی مش شاکا  NIVا یه اکه یم مش گیی
 )51نشلان ییکهر حر ییص تیخ هرییع یلز تیزی ک ی یعی یی ک

هییع )Silt (%

ت هلی  0/22تا  0/99کهلیمینصق ت ی ت م ت یهاس مش یتهین
یا  1تا  5کهلیمینصق ت ی ت یی اشر .ک مش یمر یش ت ننین ها
ک الس یاییب  77ک صلللر) ییلا ک مش کمن یییلم ننین ها ک
الس ل  90ک صر) اتی کی نر .شاکا  NIVک مش یمر ا ی مش
ایع) م مش کمن
 5/05معتیع انییی  ECی ک کین ی ها ییص
ا ی مش  1/10آنتی ل ی میا ی ننیک .االمه ت ییا یتم یا الس ل
 یاییب م هنچصیا یاییب-میاک ک مش کمن حرمک  5تی ت یشلل تیم مش یمر یی اشلر م ییا کلیل یصلیی تشزیا ی امم یم معتیع
نیایی شلی خ ی ک کین ی ها ا یه اکه یم ییا کم مش نشان ییکهر.
حلر یاییب یهلللیری کاو ک مش یمر یا  7/6تا  8/0م ک مش
کمن  4/4تا  7/2یی اشلر ت یهلاس ییا الس صرخها  48ک صللر
ننین ها ک مش یمر ک الس یاییب م  82ک صللر ک مش کمن ک
الس میاک اتی کی نر .یاا ق شلاکا  NIVیحاهللب شره معتیع

ارزیابی وضعیت حاصلخیزي خاك در دیمزارهاي شمالغرب ایران با استفاده از ارزش شاخص عناصر غذایی ...

کین ی هلاخ شلللناریتب ییتین یم لحاظ  pHوی ییانزیا ک مش
یمر کی یخ معتیع یاییب م ک مش کمن میاک یی اشر .هنچصیا یتم
یا السهاخ ل  -یاییب م یاییب  -میاک ک مش یمر تتتیم
 15م  10ک صللر یش ل ت یم مش کمن یهللع .یم لحاظ ت صام یقللیل
یتلاکر ک مش یمر حلر یاییب ییا می گی ک کلاو  5/1تللا 54/7
ک صلر م ک مش کمن  10تا  20ک صر یی اشر .شاکا  NIVنشان
ییکهر ک مش یمر حرمک  72ک صلر کین ی هاخ یی ک ت هی ک
معلتیع یاییب ییص ) م ک مش کمن  65ک صلر ک شتیی ییص م
 27ک صر ک شتیی میاک اتی کی نر .یتم یا السهاخ ل – یاییب
م یاییب – میاک ک مش کمن تتتیم  274م  15ک صللر یشلل ت یم
مش یمر یی اشلللر .یان کیزت یتم یا الس یاییب – میاک ک
کم مش تلا حرمکخ ن کیک هل ییا ک یتم یا الس ل – ییص
ت امم میاک یهع برمر .)6
یعاکیت الس ها تیخ ک صر یاکه آلی ک کین ی هاخ یی ک ت هی
هنانصر پا یی تهاخ پیشیا ک کم مش یمر کییص ییص  0/46تا 1/62
ک صر) م کمن کییص ییص  1/2تا  5/0ک صر) ایال ی امم یی اشر م
ن یج حاصلل یم شاکا  NIVنی پیش یصیهاخ یز ی ی ی تیخ کم
شلتیی کی ک .وی خ مش کمن  77ک صلر ی یعی ی کی یخ یاکه
آلی ییص ی یهلل ) م مش یمر  72ک صلللر آن ی کی یخ الس ل
ی میا ی ننیک .ییا ک حالی یهللع تیخ می گی نی تمژن ل ک ییا
ی یعللی هت کم مش کییص الس صرخ م پیش یصی یشللا یی الس
ییص ) ی ی یئ کیکنر .ت ییا یهلاس  42ک صلر ی یعی ک هت کم مش
کی یخ نی تمژن ل ییص هق صر م ییانزیا کییص ییص ییا می گی ک
کین ی هاخ یی ک ت هی  0/072تا  0/122ک صر یی اشر .ییا ک حالی
یهع ک می گی یاکه آلی یتم یا الس ل -یاییب م یاییب –
میاک ک مش کمن تتتیم حرمک  100م  28ک صر یش ت یم مش یمر
یی اشر برمر .)6
یگتچ شلللاکا  NIVک هت کم مش تیخ فقللل ت اا ل ب ب
معتیع ییص ی یه ) ی ک کین ی ها پیش یصی ننیک ییا ک مش کمن
 48ک صلر یم ی یعی ک الس یاییب م ک مش یمر تصیا  59ک صر
ک ییا الس اتی کی نلر .االمه ت ییا یتم یا الس ل  -ییصل
ک مش کمن  108ک صلر یشل ت م کییص االخ آن  58ک صر ن ت یم
مش یمر یی اشللر .یان کیزت یتم یا الس ییص  -میاک تیخ
ییا اصصت ک هت کم مش تا حرمکخ ن کیک هل ییا یتم یا الس
ل  -ییص ت امم میاکخ کی نر .مش گیی  )51یی ین پ اهللیل اا ل
ب ب ی ک ی یعللی ییص  )NIV=5/0نشللان کیک م کییص یاییب ییا
اصصت ت یهاس ییا مش  221تا  420ییییگتن ت یییگتن یی اشر.
ییا ک حالی یهللع ک مش کمن معللتیع ییا اصصللت ک کین ی ها
میللاک  )NVI=5/92م کییص ل یاییب آن  120تللا  520ییییگتن ت
یییگتن یی اشر حر پائیا آن  151ک صر م حر اال  125ک صر ک
مش یمر یش ت یم مش کمن یی اشر برمر .)6
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ک ی میا ی معلتیع اصاصلت ل یصللتب ک یصاوق یی ک ت هی
یعلری شلللاکا  NIVتیخ آها ک مش یمر  5/08م ک مش کمن
 1/67یی اشر .ت ییا یهاس مش یمر معتیع آها اا ل ب ب ی ک
کین ی هاخ یی ک ت هی ییص  29ک صر ی یعی) م مش کمن ل 45
ک صللر ی یعللی) تشللزیا ییکهر .یتم یا الس ل – یاییب م
یاییب  -میاک ک مش یمر تتتیم  120م  10ک صر ن ت یم مش
کمن یی اشللر م ییا نشللان ییکهر هت کم مش ک تشللزیا یتم
یا یاییب – میاک ییا اصصلت ک ی یعی کیل تاحرمکخ تآم ک ن کیک
هل کی نر ییا ک تشللزیا یتم یا الس ل – یاییب ی میا یها
ایال ی امم یی اشر برمر  .)6هت کم مش معتیع انییی یصزص
اا ل ب ب ی ک ی یعی یی ک ت هی ک حر یاییب ی میا ی ننیکنر.
وی خ ک مش یمر  71ک صر م ک مش کمن  51ک صر ی یعی ک
الس یاییب اتی گتف صللر .هنللانصللر آها ک یتم یا الس ل -
یاییب یا کم مش ت لامم میلاکخ  25ک صلللر) مبیک کی ک .ییا ک
حالی یهلللع ییا یک الب ک یتم یا الس یاییب – میاک ن ت
 54ک صر) یهع .ا ییا ت امم ک اصصت یصزص ت کالب آها یتم
یا الس یاییب – میاک ک مش یمر یشل ت یم مش کمن یی اشر.
شلللاکا  NIVا مش یمر معلللتیع مخ م یق اا ل ب ب ی ک
ی یعللی یی ک ت هللی یاییب م ک مش کمن ل شللصاهللایی ننیک .ک
کصی اصصت مخ ک مش یمر  74ک صر ی یعی ک الس یاییب
م ک مش کمن  44ک صر ک الس ل اتی کی نر.
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ک یق اا ل ب ب نی  76ک صر ک مش یمر ک الس یاییب
م ک مش کمن  87ک صللر ک الس ل اتی گتف صر .ک اصصللت مخ
یتم یا الس ل – یاییب ک مش یمر  152ک صلللر ن ت م یتم
یا الس یاییب – میاک ک مش یمر  15ک صر یش ت یم مش کمن
یی اشلر .ک کصی یق اا ل ب ب هت کم یتم ک مش کمن یش ت
یم مش یمر یی اشللر ییا یف ییش تیخ یتم ل – یاییب قللیا
میاک  600ک صلر) م یتم یاییب – میاک نقلب ا ن ت  62ک صر) یهع
برمر .)6
ا تیب ییصز تیخ می گیهایی یانصر ذ یم تشزیل کهصره افع
کاو هلللا ع الس صرخ ییجی ک یصا ک مبیک نری ک ل ی ک پ مهش
حللاعلللت ییا می گی فع یم وتیق مش گیی  )51الس صللرخ
ییشلینر .ت ییا یهاس یی ین شاکا  NIVتیخ ذ یم س شا م
هلییع تتتیم  1/99 1/95م  5/01یحاهلب شر هت ه ذ ه ک
الس یاییب اتی کی نلر .ل یان کیزت تتتیم ک  42 47م 71
ک صر ی یعی یی ک ت هی ذ یم س شا م هییع ک الس ییص م
 18 51م  16ک صللر ک الس ل م  17 12م  12ک صللر ک الس
میاک اتی گتف صر .کییص ییص ه ذ ه س شا م هییع ک کین ی هاخ
شللناریتب ییتین تتتیم  17-29 52-64م  58-67ک صللر تتییا
شلر .ا یه اکه یم مش گیی  )51کییص یاییب ک صر وی ع ممنی
کاو ک انق  0-52هلللان یی تخ ابل یم اشلللع ک پائی  8تا 19
ک صلر یک م یعاکیت کا یم ییا یحرمکه معتیع یایی ی ی نری ک .ک
ییا گتمه صرخ  67ک صلللر ی یعلللی یم لحاظ وی ع ک حر ییص 27
ک صلر ک ناحی ل م  14ک صلر وی ع اال یش یم  19ک صر) اتی
کی نر برمر .)6
ت هی کایق شاکا  NIVک کم مش گیی  )51م الس صرخ
یتهلین نشلان ییکهر کییص تیییتیم ییا شاکا ک مش یمر یم
 1/86تیخ ک صر نی تمژن ل) تا  5/08تیخ ت صام یقیل آها م
یصزص اا ل ب ب) م ک مش کمن یم  1/10تیخ هرییع یلز تیزی) تا
 5/92تیخ پ اهلللیل اا ل ب ب) تیییت یی صر .صا تییا مش کمن ا
کییص تیییتیم یش تخ می گیهاخ کاو ی تیصی ننیک .هنچصیا ک
مش یمر تنایی یعاکیت شلاکا  NIVتیخ می گیهاخ یی ک ت هی
ک الس ییص ی یه ) اتی گتف صر ییا ک حالی یهع ک مش
کمن می گیهاخ کاو ک معتیعهاخ یز ی ی یم ل تا میاک اتی کی نر.
یقئی کیزت ییصز تتییا حر حتینی اصاصت ی ییی فق ت آها یصزص
مخ م یق اا ل ب ب ک شلتیی کیل میهلصجی یعاکیت ییا اصاصت ا
پاهل گصرن کیل ک کین ی هاخ یصاوق یز ی شناریتب ییتین ینجان
گتف  18م  )19م ن ایش حاصلل یم آن اا ل یا ناک م یه صاک یی اشر
صلا تییا ل نظت یی هلللر یگتچ هت کم مش ک ی میا ی معلللتیع
انییی ی یعللی یی ک ت هللی یم لحاظ نی تمژن م فق ل ت م یصزص اا ل
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ب ب پیش یصی یشا یی کیش صر ییا الس صرخ کاوها ک مش کمن
ت یهلاس حر حتینی اصاصت ی ییی ک یعایق ا مش یمر کیکههاخ
هت گتمه ک کیکللل کیک گتمه الس صللرخ ییشلللیک) للا میاتیللام
کین ی هاخ یصاع هامگا خ یش تخ کی ک .یلب تصنیلگیتخ نیایی ک
کصللی مشهاخ ت هللی معللتیع می گیهاخ کاو ایر تر یم
ت زیک الس ها ک یصاوق یی ک ت هی ینجان گیتک .کلیل ییصز هن
می گیها کاو ک ی میا ی کین ی ها اصیین یک بایت یی ک مش
گیی  )51ک معلللتیلع ییصل اتی گتف صر ییل یت یع کیکهها
الس ییص ) ک ی ا آن یی اشلر ک صی م یاالت یه انهاخ
اصیین یایاخ بایت ل ییا ن یج ی امم کییهر شر.
یز ی
ج) ا زیایبی ویژگیهای اای ر ریزاا های ماازی غرب
کشو

ی میا ی معلتیع هرییع یلز تیزی اصیین شاکا شی خ کاو
ک کین ی هاخ یهلل انهاخ یی ک ت هللی نشللان ییکهر ا شللاکا
 NIV1تآم ک شلره یم وتیق مش گیی  ) 51یه صاخ کین ی هاخ
یه ان تکه ان ک یتم معتیع ل – ییص اتی کی نر کین ی هاخ
هایت یه انها ک الس ییص یی اشصر .ا ییا مش یش تیا فتیمینی
ی ی یه ل انهاخ آذ ایجانیت ی شللتای تکه ل ان م تیانشللاه
تتتیلم ا  42 77 78م  62ک صلللر ک الس یاییب اتی کی نر .ک
حالی شلاکا  NIV2تآم ک شلره یم وتیق مش یتهین معتیع
شلی خ ی ک هت چیا یهل ان ل شلصاهلایی ننیک م یش تیا فتیمینی
ی ی یهل انهاخ آذ ایجانیت ی شلتای تکه ان م تیانشاه ی
تتتیللم للا  100 89 87م  72ک صللللر ک الس ل ن ت یم 1
کهللیمینصق ت ی ت) ی میا ی ننیک .ک میاک ن ایش حاصللل یم کم مش
ت امم میاکخ ا یزریزت نری نر میتی ک الس صرخ یملی شی خ ک
مش یمر یعاکیت ن ت یم  0/99کهللیمینصق ت ی ت اصیین الس
ییص تا ل م ک مش کمن یعاکیت ن ت یم یک کهیمینصق ت ی ت
اصیین الس ل ک نظت گتف شره یهع م هت کم مش تا یر ت اتی
گتف ا یییم ی ی یی ک ت هی ک ییا یحرمکه ی کی نر .ا ییا ت امم
مش یمر ا حقاهیع یش تخ رمن تیب یرتیم شی خ کاو
ت شلللر گیلاه) آن ی تصیلا ت یهلللاس تیییتیم هرییع یلز تیزی ک
کین ی هلاخ یی ک ت هلللی ی میا ی ییننایر میتی کییص معلللتیع
یاییب ک آن  0/64کهیمینصق ت ی ت) ن ت یم نص کییص یاییب
تیخ مش کمن  1کهللیمینصق ت ی ت) یی اشللر .ییا ن ایش نشللان
ییکهللر یشل ل تیا کییص ل تیییتیم  ECک یا کین ی هللا للا 1/4
کهلیمینصق ت ی ت یت یط یه ان آذ ایجانشتای م ن تیا آن ا
 0/65کین ی هاخ یه ان تکه ان یک صا کی ک ییتیینر کلییی
ت تشا یش ت  ECک کین ی هاخ ییا یه ان اشر برمر  .)2صا تییا
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شلی خ ک ی یعی کیل شنار یتب شی هتگ یشزل یریتی ی ی ی
نبیکه م ک تنلایی کین ی هلاخ یی ک ت هلللی ک حلر ل م یلا ییص
یی اشلر م ی ی ای ا هرییع یلز تیزی یش یم  5کهیمینصق ت ی ت
ک کین ی هاخ شلناریتب کیره ننیشیک برمر  .)2یم هیخ کیزت ا
تیب یصلتب ل یکهاخ شلینیایی ک یعایق ا م یاع آ ی م یا
ارن یه ل اکه یم آ یا خ آبهاخ شللی ) ک شللتیی کیل ین ظا یف ییش
شلی خ کاو ا شتیی م یریتیعهاخ صینی ح ی ک یصریرم نی ک
ییا ی یعی مبیک نری ک .ک کاوهاخ شی ییتین  16/5ک صر یم ل
ی یعلی ییتین ی کیک یک صا ییکهر گیاهان ا نبیک آب یییب
هق ل صر ل ی  ECل ک کین ی هاخ شللناریتب شللی کیک ذیتا ا
تصش کشللزی یییب هقلل صر ییتیینر نعا ایتی ک یهلل اکه ییص
گیاهان یم آب ییبیک ک ییا کاوها تیعی شیک .)62
معللتیع  pHکاو ک یهلل انهاخ یز ی ت یهللاس کم مش
ی میللا ی نشللللان ییکهللر ک مش یمر کین ی هللاخ کم یهللل للان
آذ ایجانشتای م تکه ان تتتیم ا فتیمینی  44م  70ک صر ییص
ی میا ی شلرنر ییا کین ی هاخ کم یهل ان آذ ایجان یت ی م تیانشاه ا
فتیمینی  27م  47ل تتتیم میاک م ل تآم ک شلللرنر .ک حالی ک
مش کمن کین ی هلاخ هت چیا یهللل ان آذ ایجانیت ی م شلللتای
تکه ان م تیانشاه تتتیم ا فتیمینی  82 78 100م  47ک صر ک
معللتیع میاک اتی گتف صر .هنانصر هرییع یلز تیزی ک کصللی pH
نی معلتیع ی میا ی تا حرمکخ یشلا یی اشر میتی ک مش یمر
حلر ییص ا یعاکیت یش یم  7/6م ک مش کمن ا یعاکیت یش یم 7/2
ک الس میاک گتمه صرخ ییشیک ییا نشان ییکهر ی مش ارکخ
ییا یتم تعتیبا یشللا ییا یاهیع الس صرخ ایال ی امم یی اشللر.
کییص الس یاییب ک مش یمر  0/4م ک مش کمن  0/7یی اشللر
یم ییا لحاظ نی معللتیع تا حرمکخ ک کم مش یشلللا یهلللع.
یشل تیا کییص تیییتیم  pHهنانصر می گی  ECا  1/52کهیمینصق
ت ی ت کین ی هاخ یهلل ان آذ ایجانشللتای م ن تیا آن یی ین
 0/2ی یعی کیل یه ان تیانشاه یک صا کی ک م ییا نشان ییکهر
کین ی هاخ یهل ان تیانشاه یم لحاظ ییا می گی تا حرمکخ ن کیک
هل یی للاشلللصللر ییللا تیییتیم ک  pHکللاو ک ی یعلللی یهللل للان
آذ ایجانشلتای یش یم هلایت یهل انها یهع برمر  .)2شیبامخ م
شلا تی  )28ا ت هلی معتیع حاصیزی خ کاوهاخ ییتین گ ی ش
تکنر  97ک صللر کاوهاخ یی ک ت هللی کی یخ معللتیع اییایی
 )pH>7م ک  82ک صلللر آنیا یهلللیری کاو یا  7/2-8/2یک .ک
حالی ک پ مهش حاعلت  90ک صر ی یعی کی یخ یهیری یا 7-8
یی اشلر .ا تیب ییصز ک پ مهش شلیبامخ م شا تی  )65یییم
ننین ها یم ی یعی فا یاب ین زاب شره ینر ل ی ین ظا یناباب ایل ن ایش
آن ا ی یعی کیل رمن شی ننیتیینر یصاعی اشر.
مش یمر معللتیع ت صام یقللیل یتاکر ی ک کین ی هاخ هلل
یه ان آذ ایجانیت ی م شتای م تکه ان ک حر یاییب ا فتیمینی

تتتیم  72 70م  100ک صلر م ک یهل ان تیانشاه میاک ی میا ی ننیک.
مش کمن نی ییا می گی ی ک آذ ایجانیت ی تیانشلاه م تکه ان
ک حر یاییب  10تا  20ک صللر) ییا ک کین ی هاخ آذ ایجانشللتای
ل تآم ک ننیک .یشل ل تیا کییص تیییتیم ت صام یقلللیل یتاکر ک
کین ی ها ا  48ک صللر یت یط ی یعللی یهلل ان آذ ایجانشللتای م
ن تیا آن ا حرمک  51ک صر تیانشاه یک صا یافع .یعایق کم
مش نشان ییکهر یش تیا ت امم فتیمینی هاخ ی میا ی شره یا کم
مش ک الس ل یی اشر ک مش یمر وی ییانزیا  4ک صر
ی یعللی م ک مش کمن  54ک صللر ی یعللی ک ییا الس اتی کی نر م
ییا نی یت یط ل یک الب ی مش یتم یا الس ل -ییص ل ک کم
مش یی اشر ک یملی  5ک صر م کمیی  10ک صر یی اشر برمر
 .)2ن ایش ت هللی شللیبامخ م شللا تی  )65نشللان ییکهر حرمک 54
ک صلللر یم کلاوهلاخ م یای ییتین کی یخ آهک یش یم  20ک صلللر
یی اشلر فتیمینی ییا کاوها ک کین ی هاخ یی ک ت هی ن ت یم 16
ک صلر یهلع .هنچصیا ک صر کاو هایی کی یخ آهک ن ت یم 10
ک صلر یی اشر ک کین ی ها یش یم  20ک صر برمر  )2م ک ی یعی
م یای ییتین حرمک  52ک صلر یی اشر .یتنیال آهک یعری  2تا 12
ک صر اا ییع ن یذ م نزیری خ وی ع ی اال یی تک م یم وتفی مبیک
آهک ک ییا یحرمکه ک ب ب یییک ی ییی م با بایی یینهاخ اا ل
بل ب گیاهان ییرت یکه م ار م ب ب یییک ی ییی ی یف ییش ییکهر
 .)22صللا تییا ت کالب تصلللی ل آهزی یکن کللاوهللا یزی یم
یشلزالم یهاهی یریتیع تی ی گیاهان ک یییم کاوهاخ ییتین ک
ی یعی فا یاب می ه ایام یییه شصاک ییشیک تیخ شع گیاهان
م یای ک کین ی ها یمال کلیل فتیمینی ل ی یعللی کی یخ آهک اال م
رانیا تحنل نقب ا یصاهم گیاهان م یای کیل یانصر یالم م حبی ام
آهک اصیین یشللزل یهللاهللی تی ی گیاهان ک ییا اتص ل یاتح
ننی اشر .)60
یی ین یلاکه آلی ت یهلللاس مش یمر ک کین ی هاخ کم یهللل ان
آذ ایجانیت ی م شتای ک حر ییص م کم یه ان تکه ان م تیانشاه
میاک ی میا ی شر .وی خ ک کم یه ان یمر یش تیا فتی ینی ی ی
تتتیم ا  82م  72ک صر ییص م ک کم یه ان تکه ان م تیانشاه
ل تتتیم ا فتیمینی  82م  20ک صلللر ک الس میاک اتی گتف صر .ت
کالب مش یمر ک مش کمن کم یهل ان آذ ایجانیت ی م شتای
تتتیم ا فتیمینی  95م  49ک صلللر ی ی ک الس ل م کم یهللل ان
تکه ل ان م تیانشللاه ا فتیمینی  82م  72ک صللر ک گتمه ییص اتی
گتف صر .ییا نشللان ییکهر کم مش ک ی میا ی معللتیع یاکه آلی ک
کین ی هلا یم لحلاظ الس صرخ هللل الهللل ) ایال ی امم انل
تکهینر م ییا نی کلیل یک الب یتم یا السهاخ ل – ییص م
ییص – میاک ک کم مش یی اشر .میتی ک مش یمر یعاکیت ییا یتمها
تتتیم  0/46م  1/62ک صلر م ک مش کمن  1/2م  5ک صر یک
ک هت کم یتم یعری مش کمن یش یم مش یمر یی اشللر .یش ل تیا
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کییص تیییتیم یاکه آلی ک کین ی هاخ چیا یهللل ان یی ک ت هلللی ا
 5/64ک صللر یهل ان آذ ایجانشللتای م ن تیا آن ا  1/1ک صللر
یشل ل ت لا کین ی هاخ یهللل انهاخ آذ ایجانیت ی م تکهللل ان
یک صلا یافع برمر  .)2ییا ن ایش نشان ییکهر معتیع یاکهآلی
ک کین ی هاخ یهلل انهاخ تکهلل ان م تیانشللاه یاییب ییا یح ناال
یه ل انهاخ آذ ایجانیت ی م شللتای ک معللتیع نایاییب ل) اتی
شللام مین ایر یصظی یبیک معللتیع یاکه آلی ک کاو م
کی ک
ح ظ آن ک شلللتیی یاییب یم وتیق ین زاب هلللیقلل لهاخ تصام ی
یصاهم م کاوم مخ ح ات ی تالش ننایصر .)10
ک کصللی یی ین نی تمژن ل هت کم مش ی میا ی یشللا یی یم
یصاوق یی ک ت هللی کیشلل صر وی خ کین ی هاخ هلل یهلل ان
آذ ایجانیت ی تکه ل ان م تیانشللاه کی یخ نی تمژن ل ییص م ک
کین ی هاخ یهل ل ان آذ ایجانشلللتای یی ین ییا می گی ل یتم یا
معتیع ل م یاییب) ی میا ی شر .ک هت کم مش  100ک صر ی یعی
یهل انهاخ تکهل ان م تیانشللاه ک الس ییص م وی ییانزیا
 87ک صلر کین ی هاخ یهل ان آذ ایجانیت ی ک معتیع یاییب اتی
گتف صر .ک حالی ک کین ی هاخ یهللل ان آذ ایجانشلللتای وی
ییانزیا  25ک صلر ی ی ک الس ل ی میا ی شرنر .ایع تشا ک
تآم ک معتیع نی تمژن ل ک یه انهاخ یز ی تشا قیا ن کیک
ک یتم یا السهاخ ل – ییص م ییص – میاک ک کم مش ی میا ی
یهللع .یش ل تیا کییص تیییتیم نی تمژن ل ک کاو ا  0/88ک صللر
یت یط یهلل ان تکهلل ان م ن تیا آن ا  0/06ک صللر یهلل ان
تیانشاه یک صا یافع .یان کیزت یم لحاظ نی تمژن ل تیییتیم
میاکخ یا ی ی ک یهل ان تکه ان م تشا میاک ک یه ان تیانشاه
یشلللاهلره ییشلللیک برمر  .)2ارن ایع یاکه آلی ک کین ی هاخ
شنار یتب شی اصیین یصبک یصیی نی تمژن وبیتی کاو یصجت
یصتب یکهاخ نی تمژنی صی م نای تاکر تیخ تیلیر گصرن کیل ک
ییا ی یعللی ییشللیک میتی یصللتب یکهاخ نی تمژنی تیخ تیلیر
یالم کیل نعش ییرخ کی ک م ییا ییت ییبم ناهنزینی معتیع یییک
آلی می ه یصلتب هتو) م نی تمژن ل ک کین ی ها ییشیک .)12
یقللئی کیزت ییصز ک هللارهاخ یکیت کاوم مخ ح ات ی م یهلل اکه
حریال یم هلیقل لهاخ کاوم مخ پی تکن یهنیع هیق ل تصام ی
تر یش ا تکخ
یالم لا لزینهلا ک ی یعلللی کیل ک تکی ی ی
ییشلللیک م ییا ییت للاالث یک الب یا ی ی یم لحللاظ ت ا آلی م
هنچصیا نی تمژن ل گتکیره یهع .)22
یهلل اکه یم شللاکا  NIVا کم مش الس صرخ یز ی تیخ
فق ت اا ل ب ب نشان کیک ک مش یمر کین ی هاخ هت چیا یه ان یم
لحاظ ییا اصصلت ی ییی ک حر ایع یی اشصر م یش تیا فتیمینی ک
الس یاییب ا  100ک صر کین ی هاخ یه ان تیانشاه م ن تیا
آن ک هنیا الس ا  76ک صلر یه ان آذ ایجانیت ی یک صا
یافع .یاا ق ییا ن ایش ک آذ ایجانیت ی  54ک صر کین ی هاخ یی ک
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ت هلی م ک آذ ایجانشتای تصیا  2ک صر ی یعی کی یخ نبیک فق ت
یی اشلصر .ا یه اکه یم مش کمن حر حتینی فق ت تیخ تیلیر گصرن
کیل) معللتیع کین ی هاخ کم یهلل ان آذ ایجانیت ی م تیانشللاه
تتتیم ا فتیمینی ی یعلی  81م  47ک صر یم لحاظ فق ت اا ل ب ب ک
الس ل م ک کم یهل ان آذ ایجانشللتای م تکهل ان ک معللتیع
ایع هقلل صر .یشلل تیا کییص ییا اصصللت ا حرمک  27ییییگتن ت
یییگتن ک ی یعی یه ان آذ ایجانشتای م ن تیا آن ا  2ییییگتن
ت یییگتن ک کین ی هاخ یهلل ان تیانشللاه یی اشللر .یان کیزت
معلتیع کین ی هاخ یه ان تیانشاه م هسق تکه ان یم لحاظ یعری
یزریزت م یه انهاخ آذ ایجانشتای م هسق
فقل ت قلیا یشا
آذ لایجلانیت ی ی لامم یم یزلریزت یی اشلللصر برمر  .)2یانئصا
یک الب یصلیی یا کین ی هاخ یه انهاخ یز ی یم لحاظ فق ت اا ل
ب ب االمه ت هلللاک ا ژن یزی کاو ییتیینر یصلللتب یکهاخ
فق ل تخ می ه فق ل ام آیینیین ت یهللاس ااکم کیتیص شللام مین
تیخ تیلیر یالم کیل اشلر ییا ییت ااث شره یهع تا شام مین
یم یصللتب پائی خ یکهاخ نی تممنی نعش قللیا ییرتخ ک تیلیر
یالم کیل کی ک یافل شلللینر .میتی شلللام مین یرتیم ی بع نی تممن
هنتیه ک فقل ام آیینیین ی ت شلر میشی یالم کیل اصیین یرت
فقلل ت تیعی ننیکه م شللام مین کینزا یم پ یتش یصللتب یکهاخ
نی تمژنی ک پائی کیککی خ ییننایصر  .)12شللیبامخ م شللا تی )65
گ ی ش تکنر حرمک  75ک صلر ی یعلی شلام مخ ییتین کی یخ فق ت
ن ت یم  12ییییگتن ت یییگتن یی اشلللر ییا یعری ک ت هلللی
کایق کیکهها تا حرمکخ یشا ا ن ایش پ مهش حاعت تیخ کین ی هاخ
یی ک ت هی یهع .هنچصیا آنیا  22ک صر ی یعی فا یاب چیا یه ان
یی ک ت هللی ک پ مهش حاعللت ی کی یخ نبیک فقلل ت ن ت یم 10
ییییگتن ت یییگتن) ی میا ی ننیکنر تعتیبا یشا ا ن یج پ مهش
حاعت  69ک صر) یی اشصر برمر .)2
شاکا  NIVیحاهب شره تیخ کم مش یز ی معتیع ایال
ی امتی ی تیخ پ اهیل اا ل ب ب نشان کیک ک مش یمر یه صاخ
کین ی هاخ یهل ان تکه ان یم لحاظ ییا اصصت ک معتیع نبیک
ی میا ی شلرنر  )NIV1=1.40ک کین ی هاخ هللایت یه انها معتیع
پ اهللیل اا ل ب ب تیخ گیاه ک حر ایع یک .یاا ق ییا ن یج ک
ی ی کیل یهل انهاخ آذ ایجانیت ی م شلتای م تکه ان تتتیم
 12 57م  40ک صلللر ی یعلللی کی یخ نبیک پ اهلللیل ن ت یم 220
ییییگتن ت یییگتن) شللصاهللایی شللرنر .ک حالی ا ییا مش ک
کین ی هاخ یه ان تیانشاه هیچ ی ا یخ کی یخ نبیک مبیک نریشع.
ذ ت ییا نز علتم خ یهلع یحصلیالم کیل ا یصتب یکهاخ
پ لاهلللینی ک یعلاکیت یش یم  500ییییگتن ت یییگتن پللاهلللزی
یتصیکی خ ا تک پ اهلللیل نشلللان ننیکهصر  .)17صا تییا نظت
یی هر اتی کیکن ی یعی ا حر ن ت یم  220ییییگتن ت یییگتن ک
گتمه نبیک پ اهللیل یصاعی نباشللر م ییا حر یصاهللم تیخ ت زیک
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ی یعلی نبیک یم ایع نیقع .یم هیخ کیزت اال یکن یعری پ اهیل
اا ل ب ب ک کین ی هاخ شلنار یتب شی ااث شر تا پ مهشزتین
ییا اتص ن یینصر حر حتینی ییا اصصت ی ییی ی ک ییا یصاع تیخ
یحصیر یه تیت یک گصرن تتییا ننایصر میتی ک یا ی یعی تسیک کیل
یصاع شناریتب شی کین ی هایی ا یعاکیت ن ت یم  120ییییگتن
ت یییگتن ن ت ییتیین یلافع برمر  .)2ا یهل ل اکه یم مش کمن
کین ی هاخ هت چیا یهل ان کی یخ معلتیع میاک پ اهیل اا ل ب ب ک
کلاو  )NIV2>2.33ی میلا ی شلللرنر .ییا نشلللان ییکهر یمال ک
هیچزرین یم یهل انهاخ یی ک ت هی ی ا یخ ا نبیک پ اهیل اا ل
بل ب تیخ تیلیر یحصلللیالم کیل مبیک نری ک .رانیا ک یهللل انهاخ
آذ ایجانیت ی م شلتای م تکه ان تتتیم تصیا  2 2م  20ک صر
ی یعی ک معتیع ایع اتی کی نر م ک هایت ی یعی یی ین پ اهیل ک
معلللتیع میاک یش یم  520ییییگتن ت یییگتن) یی اشلللر .ا مبیک
ییا یا کیک ی یعللی ک هت یه ل ان ت اممهاخ نقللب ا میاکخ یم لحاظ
پ اهللیل اا ل ب ب یشللاهره ییشللیک .وی خ یشلل تیا کییص
تیییتیم للا  749ییییگتن ت یییگتن م هلللسق لا  448ییییگتن ت
یییگتن تتتیم یه ل انهاخ آذ ایجانیت ی م شللتای م ن تیا
آن ا  560ییییگتن ت یییگتن یشلل ت ا کم یهلل ان تکهلل ان م
تیانشاه یک صا کی ک برمر  .)2کلیل اال یکن یعاکیت پ اهیل اا ل
ب ب م کییص تیییت االخ آن ک تکی ی یعلی یمال هاک ا ژن یزی
کاو م نی یییک یاک خ ک تشللزیل ییا کاوها یت یط ییشللیک .رانیا
یصلللتب یکهاخ نی تمژنی وی ییانزیا  40یییگتن نی تمژن ک
هز لا یتلاکر ا  120یییگتن ک هز ا یم ه) تیخ تیلیر یا صلللاکخ
یالم کیل ک کین ی هاخ شلناریتب شلی علتم خ یهع .)14
هنیا کلیل ک ی یعلللی ا تیلیر اال یصلللتب یکهاخ نی تممنی
االهللع پ اهللیل اا ل ب ب ک وی میان رمن یصللتب یکهاخ
پ اهللینی) شللرم یف ییش یییا ر م ییا کلیل بایز یصی آیینیین
حلاصلللل یم یکهاخ نی تمژنی یییم یم ه) ا پ اهلللیل یا الی یخ م
آمیکهلللامخ آن یحییر کاو یی اشلللر  .)56یصظی یربام ییا
فتعلی تتریک  100ننین کاو یم انق  0-52هان یی تخ یم هت رین
یم کین ی هاخ یوتیب ی یعلی ییهق تحعیعام شام مخ کیل ی یعی
 200هز ا خ ییهلقل تحعیعام شلام مخ کیل یم هار  1271ا
یحریث کییی خ یم ییا ی یعی بری شره یهع م هنچصیا یصاع هش تمک
تیی م یی ین پ اهیل اار ب ب ک آنیا ا اصا هگیت یه ام آیینیین ک
آمیایشلزاه ییهللقل تحعیعام شللام مخ کیل ینریمهگیتخ شللر .ن ایش
نشلان کیک شلزل 1یل ) یعری پ اهلیل اا ل ب ب ک ی یعی ییهق
تحعیعام شللام مخ کیل ا کم هللتخ کاو چیتب م بل آ اک رمن
یصلتب یکهاخ پ اهینی) شرم یف ییش یاف یهع .ییا ک حالی
یهع یعاکیت پ اهیل اا ل ب ب ک ی یعی یوتیب ییهق تحعیعام
شلللام مخ کیل م یصاع ن کیک آن یصاع هشل ل تمک) تا حرمکخ
یشلللا ل یکه م ن کیک معلللتیع یاالن شلللره ک میان یاالتام

کا شلصاهی یبنالی یصاع تیخ ییا کم هتخ کاو یا  280تا 200
ییییگتن ت یییگتن) یی اشللر  55م  .)61ا تیب ییصز یین تیا
یاف م یای ک ییهلق تحعیعام شام مخ کیل تیخ یف ییش تیلیر
یالم کیل ک یعایق ا شتیی می ایا یصاع یصتب ییص یکهاخ
نی تمژنی ک پائی یهللع ل ی ت امم یتصیکی یی ین پ اهللیل اا ل ب ب
یا ی یعللی ییهللق ل تحعیعام شللام مخ کیل ا کم یصاع هنجیی
یتیی م هشل تمک یی تیینر کلیل یصتب یکهاخ نی تمژنی م کتم
پ اهلیل تیهل یین آیینیین یم هایح یا الی یخ سهاخ ینعباض م
ینبقلاطپ یت ک ییا کاوها اشلر شزل 1ب) .ک یاالتام شیبامخ م
شللا تی  )65حرمک  51ک صللر یم ی یعللی م یای ییتین کی یخ پ اهللیل
ن ت یم  180ییییگتن ت یییگتن یک .ک حالی ک شتیی کیل تصیا
یک ک صلر ی یعی پ اهیل ن ت یم  180ییییگتن ت یییگتن  140تا
 180ییییگتن ت یییگتن) کی نر م هیچ ی ا یخ ا پ اهلللیل ن ت یم
 120ییییگتن ت یییگتن یافع نشللر برمر  .)2یم هللیخ کیزت ییا
پ مهشللزتین فتیمینی ی یعللی کی یخ یش یم  520ییییگتن ت یییگتن
ک چیا یهل ان یی ک ت هلی ک پ مهش حاعت ی حرمک  70ک صر ییا
ک پ مهش حاعلت ییا فتیمینی  90ک صر تآم ک شر ییا نی ت امم
یی ین پ اهیل ک ی یعی کیل م فا یاب ی نشان ییکهر برمر .)2
ی میا ی معللتیع اصاصللت ل یصللتب ک کین ی هاخ شللناریتب
شلی ا یهل اکه یم شلاکا  NIVنشلان کیک ت یهاس الس صرخ
مش یمر معلللتیلع آها الا لل ب ب ک کین ی هاخ یهللل انهاخ
آذ ایجانشتای م تیانشاه میاک تکه ان ییص م آذ ایجانیت ی ل
یی اشر .ک حالی ک مش یتهین ت یهاس حر حتینی ییا اصصت
تیخ شلللر گصرن کیل االمه ت یهل ل ان آذ ایجانیت ی کین ی هاخ
یهلل ان تکهلل ان نی کی یخ نبیک آها یی اشللصر ییا ک کم یهلل ان
آذ ایجانشللتای م تیانشللاه معللتیع ییا اصصللت ییص یهللع .ک
الس صللرخ مش یمر  62ک صلللر م ک مش کمن  100ک صلللر
کین ی هاخ یی ک ت هللی یهل ان آذ ایجانیت ی معللتیع نبیک م ک
یهل ان تکه ان ک مش یمر تصیا  8ک صر م مش کمن  49ک صر یم
ی یعلی کی یخ نبیک آها شلصاهلایی شرنر .ییا ت اممها نی کلیل
ی مش یتم السهللاخ ل – یاییب م یاییب – میللاک ک م مش
یی اشلر میتی ک مش کمن یتم پائیا  5/2تی ت مش یمر یی اشر ییا
ییا یک الب ک یتم اال قیا ن ت یهع .یش تیا کییص تیییتیم آها
الا لل بل ب لا  15/1ییییگتن ت یییگتن ل کین ی هاخ یهللل ان
تکهل ان م ن تیا آن ا  2/9ییییگتن ت یییگتن یت یط یهل ان
تیانشاه یهع برمر  .)2ییا ن ایش نشان ییکهر تیخ تیلیر گصرن م
هلایت یحصلیالم کیل االمه ت یصتب یکهاخ نی تمژنی م فق تخ
ایر یصلللتب یکهاخ حامخ آها ا یهلل اکه یم مشهاخ ا آیر
می ه تیخ ی تعاء ی یع یحصیالم کیل ک یملییع اتی گیتک .ت یهاس
ن ایش شلیبامخ م شلا تی  )65حرمک  42ک صلر ی یعللی م یای ییتین
کی یخ آها اا ل ب ب ن ت یم  7/2ییییگتن ت یییگتن یی اشللر
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ک پ مهش حاعلللت تیخ ی یعلللی کیل ییا یعری
ک صر تآم ک شر.
معلتیع یصزص ک کین ی ها ا یه اکه یم مش یمر ک حر ایع
تیخ هت چیلا یهل ل لان ی میلا ی شلللر .نحیخ ک کین ی هاخ
یهل انهاخ آذ ایجان یت ی م شلتای تکه ان م تیانشاه تتتیم
 40 46 86م  100ک صلر ی یعی کی یخ یصزص افی تیخ تیلیر گصرن
کیل یی اشصر .ا ییا مش یش تیا نبیک یصزص ا  14ک صر م هسق
 15ک صلللر ل تتتیم کین ی هاخ یهللل انهاخ آذ ایجانیت ی م
تکهل ل ان یک صلللا کی ک .ک حالی ا مش کمن ت یهلللاس
الس صرخ ییا اصصلت بیع شلر ییص گصرن کیل یه یی یهع تصیا
ی یعلی کیل یهل ان آذ ایجانیت ی ا فتیمینی  89ک صر کی یخ نبیک
یصزص م کین ی هاخ هل یه ان آذ ایجانشتای تکه ان م تیانشاه
کی یخ معلللتیلع ییصل ی میلا ی شلللرنر .ک ییا مش نی االمه ت
کین ی هاخ یه ان آذ ایجانیت ی کی یخ نبیک یصزص یی اشصر ک
یه ل انهاخ آذ ایجانشللتای م تکه ل ان تتتیم  50م  24ک صللر
ی یعلی کچا نبیک یصزص اا ل ب ب تیخ شلر ییص گصرن یی اشر.
یشل ل تیا کییصل تیییتیم یصزص ا حرمک  20ییییگتن ت یییگتن
یهللل ان تکهللل ان م ن تیا آن ا حرمک  2ییییگتن ت یییگتن
تیانشلاه یک صلا کی ک برمر  .)2ییا ن ایش نشلان ییکهر یشزل
نبیک یصزص الا لل بل ب ک کین ی ها ک حر آها نبیکه ییا ک حث
ی یع یحصلیر تیلیرخ ایر یصتب ییا اصصت ی ییی می ه ک
کین ی هاخ کی یخ نبیک تیب شیک .ک ت هی شیبامخ م شا تی )65
حرمک  20ک صلر ی یعی م یای ییتین کی یخ یصزص اا ل ب ب ن ت یم
 8ییییگتن ت یییگتن یک ل ییا یعلری تعتیبلا یشلللا ا ییانزیا
یه انهاخ کی یخ نبیک یصزص ک پ مهش حاعت یی اشر.
شللاکا  NIVتیخ مش یمر معللتیع اصصللت مخ ی ک ه ل
یهل ان آذ ایجان یت ی م شلتای م تکه ان تتتیم ا فتیمینی 82
 77م  76ک صللر ک معللتیع ییص ایع) م ک یه ل ان تیانشللاه ا
فتیمینی  40ک صلللر میلاک ی میا ی ننیک .یاا ق ییا مش تصیا ک 50
ک صلر ی یعلی کیل یهل ان آذ ایجانشلتای نبیک اصصت مخ مبیک
کی ک .لا یهل ل اکه یم مش کمن هنانصر مش پیشلللیا ک کین ی هاخ
یه انهاخ آذ ایجانیت ی م تکه ان معتیع ی یعی ک حر ایع م
تیلانشلللاه میلاک تآم ک شلللر .تصیلا ت لامم ییا کم مش یت یط
کین ی هاخ یهل ان آذ ایجان شلتای یهع ک مش کمن ا فتیمینی
 86ک صلللر کی یخ نبیک ی میلا ی شلللر .ک حالی ک مش یمر ا
فتیمینی  77ک صللر ک حر ایع م  50ک صللر نبیک تآم ک شللر .ک
مش کمن ک یه ل انهاخ آذ ایجانیت ی م تکه ل ان نی تتتیم ا
فتیمینی  20م  55ک صلر نبیک اصصلت مخ یشللاهره شر .ا تیب
تتییا حر حتینی اصاصلللت ل یصلللتب آها یصزص مخ م یق ک
کین ی هلاخ شلللناریتب شلللی تیخ تیلیر گصرن کیل  )18نظت
یی هلر یملییع تیخ تتییا شاکا  NIVتیخ اصاصت لیصتب م
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هنچصیا فق ت اا ل ب ب  )19ا مش کمن یی اشر .صا ت ییا ببتین
نبیک اصصللت مخ ک تتریکخ یم ی ی یهلل انهاخ آذ ایجانیت ی م
می ه یبیک معللتیع ی ی
شللتای م تکهلل ان تیخ تیلیر ییص
یحصللیالم م یای کیل عللتم خ نظت یی هللر .یشلل تیا کییص
تیییتیم اصصلللت مخ ک کین ی هلاخ یی ک ت هلللی ا  1/94م 1/76
ییییگتن ت یییگتن ل تتتیلم یهل ل انهاخ آذ ایجانشلللتای م
تکهل ل ان م ن تیا آن ا  0/85ییییگتن ت یییگتن تیانشلللاه
یک صلا یافع م ییا نشان ییکهر یم لحاظ اصصت مخ کین ی هاخ
یهل ان تیانشلاه هنزاتت یم کین ی هاخ کم یه ان آذ ایجانشتای م
تکهل ان یی اشلر برمر  .)2یاا ق ن ایش شلیبامخ م شا تی )65
حرمک  22ک صللر ی یعللی م یای ییتین کی یخ اصصللت مخ اا ل ب ب
ن ت یم  0/62ییییگتن ت یییگتن یی للاشلللر ل ییللانزیا آن ک
کین ی هاخ چیا یه ل ان یی ک ت هللی ک پ مهش حاعللت  26ک صللر
کلیل ارن یصلتب یکهاخ اصاصت ل
یی اشلر .شلایر ییا تشلا
یصلتب یم بنی مخ ک م یاع کیل م فا یاب یی اشر .فییی یصل م
ملی یکه  ) 16گ ی ش تکنر یصلتب کا ی یعاکیت یز ی مخ ص ت
تا  20یییگتن ک هز ا ) یرم هل هلار م یای ن یینقلع انیزتک
کینل گصلرن کیل ی آذ ایجانشلللتای وی یتصیکی خ یف ییش کهر.
یحنرخ م هنزا ین  )5نی گ ی ش تکنر یحییرپاشلللی تینا هاخ
بریگان هلیل ام مخ م هلیل ام یصزص ک یتیحل یز ی شر گصرن
کیل ک یصاع یتیی ن یینقع انیزتک کین ی یف ییش کهر میتی نبیک
یینر
ییا اصاصلت ک کین ی هاخ شناریتب شی ک حرخ نیقع
نیع یحصیر ی وی یتصیکی خ تحع تاریت اتی کهر .ک حالی
ک ی یعلللی فا یاب ییتین کلیل آهک اال ک کاو م نبیک یشل ل ت
اصاصت لیصتب ک کاو یحییرپاشی یصزص  )21م مخ  )59ااث
یف ییش انیزتک کین یب یخ انیزتک م ی یع کین گصرن شره یهع.
ا یهل اکه یم شلاکا  NIVک مش یمر معتیع اصصت یق ک
یهللل انهاخ آذ ایجانیت ی م شلللتای تتتیم ا فتیمینی  86م 79
ک صلر ک حر ییص م ک کم یه ان تکه ان م تیانشاه ا فتیمینی 72
م  100ک صر میاک تتییا شر .ا ییا مش ک کم یه ان آذ ایجانیت ی
م شلتای تتتیم ک  14م  4ک صر یم ی یعی نبیک یق مبیک کی ک.
ک مش کمن ک کم یهل ل لان آذ ایجانیت ی م شلللتای تتتیم ا
فتیمینی  100م  87ک صلر ی ی کچا نبیک یق م ک کم یه ان کیزت
معللتیع ییا اصصللت ک حر ایع یی اشللر .ا مبیک ییا ک یه ل ان
تکهلل ان  57ک صللر کین ی ها کی یخ نبیک یق یی اشللر .صا تییا
یح نار نبیک اصصت یق ک یییم ی ی یه انهاخ آذ ایجانیت ی م
شتای م ک حرمک  14کین ی هاخ یه ان تکه ان پیش یصی ییشیک.
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یل )

(ب)

شکل  -1مقایسه وضعیت میزان پتاسیم قابل جذب در اراضی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با دیمزارهای اطرف آن در منطقه مراغه و هشترود (الف) و
خاکهای انقباض و انبساطپذیر در دیمزارهای این مناطق (ب)
Figure 1- Comparison of available potassium content in Maragheh, Hashtrood and DARI station (a) and swelling soils in this
)dryland areas (b

یش ل تیا کییص تیییتیم ییا اصصللت ا  5/02ییییگتن ت یییگتن
کین ی هاخ تکهلل ان م ن تیا آن ا  0/2ییییگتن ت یییگتن
تیانشلللاه یک صلللا یافع برمر  .)2ن ایش تحعیعام شلللیبامخ م
شلا تی  )65نشان ییکهر حرمک  65ک صر ی یخ م یای ییتین کی یخ
یق الا ل ب ب ن ت یم  1/5ییییگتن ت یییگتن یی اشلللر ییا
یعری تیخ کین ی هاخ یی ک ت هی ک پ مهش حاعت وی ییانزیا
 26ک صر یی اشر ییا نی تشا نقبی فتیمینی ی ی کی یخ نبیک
ییا اصصت ی ک شتیی کیل م فا یاب نشان ییکهر .یگتچ فعت گق تکه
اصاصلت ل یصلتب ک قیا خ یم شی هاخ آهیایی یم بنی ییتین
ایلع وبیتع آهزی کاو  pHاال نبیک یییک آلی تصش شلللی خ
کشللزی ویالنی یرم یزت صام اال ک آب آ یا خ م ا تک نای ییمن
یکهاخ  NPKمبیک کی ک م یم هیخ کیزت کاوهاخ ییتین ک نت صر
نبیک مخ ک بیان میاک شلره یهع  )62ییا تجت نشان کیکه یهع
ک شللتیی کیل شللناریتب شللی یف ییش نی یحصللیالم کیل
هنانصر فا یاب ا یصللتب اصاصللت لیصللتب صللی م کا ی م یا
یحییرپاشی یی ک ین ظا نیقع.
یعایق ل شللاکا  NIVکهللع آیره تیخ می گیهاخ یز ی
کاو ک یصاوق یی ک ت هلی نشلان ییکهر شاکا  NIV1ا مش

الس صرخ گیی  )51وی ییانزیا می گیهاخ هرییع یلز تیزی
یاکه آلی آها یق م تا حرمکخ فقل ل ت م ت صام یقلللیل یتاکر ی
یش یم مش کمن یتهین) م مش کمن  )NIV2یهیری گل یشبا م
پ لاهلللیل الا ل ب ب ی یش یم مش یمر ی میا ی ننیک شلللزل .)5
هنلانای خ یان شلللر ییا ت امم ک ی میا ی کلیل یک الب ک
ی مش الس صلرخ م یعاکیت یتم یا السهاخ یز ی می گیهاخ
کاو یی اشر مش کمن یه صاخ کم پا یی ت  pHم پ اهیل هایت
می گیهاخ کاو ی ک کییص یا الس ل  -ییص ایع) ن ت یم
مش کمن م می گیهاخ  pHفق ت پ اهیل یصزص م مخ اا ل ب ب
ی ک یتم االخ ایع یا الس ییص – میاک) یش ل ت یم مش یمر
یحاهللب ننیک برمر  )6ییا ییت ییبم ت امم ک ی میا یهاخ کم
مش ک تشزیا نبیک گتکیر .شایر ا یف ییش تتریک ننین هاخ یی ک
ت هلللی ییا یک الب لاهش یلا لر م یتم یا السهلا ت یزریزت
ن کیک تت شلیک .ن ایش هت کم ی مش شلاکا اصاصت ی ییی )NIV
کی ی آشللزا ننیک ک یریتیع یصللتب یکها االمه ت اصاصللت
نی تمژن م فق ت ایر یریتیع اصاصت ل یصتب نی تیب شیک.
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شکل  -2مقایسه وضعیت ویژگیهای مختلف خاک در دیمزارهای شمالغرب کشور با شاخص  NIVمحاسبه شده با دو کالسبندی  1و 2
Figure 2- Comparison of the status of different soil properties in northwest of Iran drylands by NIV (calculated with
)two classifications 1 and 2

ر) ا تبای بی ویژگیهی ای ر ریزاا هی ماازی غرب
کشو

ت هلللی می یا می گیهاخ کاو نشلللان ییکهر ا یف ییش
هلرییلع یلز تیزی کلاو آها م یصزص اا ل ب ب وی یتصیکی خ
یف ییش ییلا لا یف ییش  pHکاو ییظع مخ یف ییش م ییظع آها
یصزص یق فقل ل ت پ اهلللیل نی تمژن ل م یی ین یاکه آلی اهش
یافع برمر  .)4یزی یم پا یی تهاخ تاریتگ ی ت ییظع اصاصت ی ییی
ک کاو یی ین ت صام یقلیل یتاکر ک کاو یی اشر .وی خ
ا یف ییش ییا می گی ک کاو ییظع فقل ل ت پ اهلللیل آها یصزص
مخ م یق الا لل بل ب وی یتصیکی خ اهش یافع برمر .)4
یاا ق ننیکی پتی صش ت صام یقللیل یتاکر ا اصاصللت ی ییی فقل ت
شلزل 2یل ) پ اهلیل شلزل 2ب) یصزص شزل  ) 2مخ شزل
2ک) م یق شزل 2ه) ک کاو تتتیم ک یعاکیت حرمک 62 22 58
 55م  28ک صللر ت صام یقللیل یتاکر ک کاو ییظع ییا اصاصللت
نقللبع حری ت ییظع آنیا ک ک یتمخ حرمک  20ک صللر اهش
یییا ر .یان کیزت ییا منر نشللان ییکهر اا ییع ب ب اصاصللت
مخ م فقل ت ک یعایقل ا هایت اصاصت ی ییی منر یف ییش آهک
ک کین ی ها حقلاهلیع یشل تخ کی نر م ک ییا ییان اصصت پ اهیل م
هسق یصزص ن تیا حقاهیع ی نشان کیکنر .یهم م هنزا ین )28
نی ا ت هی ی ا یا می گیهاخ یز ی کاو ک ه یاییل کشک
نین کشلک م نین یتویب شلناریتب شی گ ی ش تکنر یا
آهک کاو م فقل ت پ اهللیل آها مخ م یصزص هنبقل زی یص ی م
یتصیکی خ ک هللا یح نار یک ک صللر مبیک کی ک .ییم م هنزا ین

 )27ن یج یشا یی ی ک شتیی شی یصت گ ی ش تکنر.
ا یف ییش یی ین فق ت اا ل ب ب ک کین ی ها ییظع اصاصت ل
یصلللتب آها یصزص م یق وی یتصیکی خ یف ییش م مخ اهش
یافع .هنچصیا ا یف ییش پ اهللیل اا ل ب ب ک کاو ییظع اصاصللت
ل یصتب آها یق یصزص م مخ یف ییش یافع .المن ذ ت یهع
ت هلی ننیکی پتی صش ییا می گیها یف ییش اصاصت ی تا هاحی
یم پا یی ت یمر نشلان کیکنر .اصیین ی ار یف ییش فق ت اا ل ب ب تا
حلرمک  12ییییگتن ت یییگتن ااث یف ییش یصزص م ک یعاکیت یش
یم آن ااث اهش یصزص اا ل ب ب ک کاو شلر .ک کصی ی ا
یا پ اهیل م اصاصت آها م یصزص نی چصیا منرخ حا ل یی اشر
تا یعاکیت  620یلی  680ییییگتن ت یییگتن پ اهللیل ک کاو ییظع
آها م یصزص یف ییش م تر یم آن شلللرم اهش یییا ر .یقلللئی
بالم ک یزت ییصز یا ذ یم تشزیل کهصره افع کاو ا تکی اصاصت
ی ییی هنبقلل زی یتصیکی خ مبیک کی ک .وی خ یا هللییع م
آها م یصزص هنبقل ل زی یص ی م یتصیکی م س للا آها م یق
هنبقلل زی ی بع م ا مخ هنبقلل زی یص ی م یتصیکی خ مبیک کی ک
برمر  .)4ت هی منر پتی صش یا یب یخ هییع م س ا اصاصت ل
یصلتب ب ئیام ییا ی تباط ی کی ی آشزا یی صر وی خ ا
یف ییش یی ین هلییع تا یحرمکه  20تا  22ک صللر ییظع اصاصت ل
یصللتب آها یصزص مخ م یق یف ییش م تر یم آن اهش یییا ر.
هنچصیا ا یف ییش ک صلللر س کاو یحرمکه  22تا  28ک صلللر
ییظع مخ م یصزص یف ییش م تر یم آن اهش یییا ر.
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یل )

ب)

)

ک)

ه)

شکل  -3نقاط پراکنش بین کربنات کلسیم معادل با فسفر (الف) ،پتاسیم (ب) ،روی (ج) و مس قابل جذب (د) در خاک دیمزارهای شمالغرب کشور
Figure 3- Scatter diagrams of calcium carbonate equivalent (CCE) and P (a), K (b), Zn (c) and Cu (d) in Iran northwest drylands
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 همبستگی خطی (پیرسون) بین ویژگیهای خاک در دیمزارهای شمالغرب ایران-6 جدول
Table 6- Pearson's correlation coefficients of soil properties in Iran North West drylands

ویژگی

EC
pH
O.M
Total N
P
K
CaCO3
Variables
pH
-0.22**
O.M
-0.14** -0.26**
N
-0.11*
-0.17** 0.29**
P
-0.06ns -0.14** 0.08ns
-0.04ns
K
0.05ns
-0.16** 0.20**
-0.02ns
0.21**
CaCO3
0.04ns
-0.13**
0.10*
0.04ns
-0.42** -0.24**
Fe
0.36** -0.77** 0.33**
-0.08ns
0.45**
0.23**
-0.06ns
Mn
0.29** -0.53** 0.18**
-0.01ns
0.39**
0.18** -0.16**
Zn
-0.04ns
0.37** -0.09ns -0.08ns -0.13** 0.13** -0.17**
Cu
0.10*
-0.30** 0.18**
-0.07ns
0.33**
0.38** -0.20**
Clay
0.05ns
-0.10*
0.12**
-0.01ns -0.08ns -0.03ns
0.11*
Sand
0.01ns
-0.19** -0.06ns -0.03ns
0.03ns
-0.06ns -0.02ns
Silt
-0.11*
0.35** -0.02ns
0.01ns
0.09ns
0.06ns
-0.16**
ns, * & **: non-significant and significant at 5% and 1% probability levels respectively.

آها م یق اا ل ب ب تاحرمکخ فقل ت اا ل ب ب م ت صام یقیل
 ییا یک الب کلیل.یتلاکر ی یش یم مش یتهلللین ی میلا ی ننیک
- ی یه ل م ی یه ل-ت امم ک یعاکیت ی مش یتم یا السهاخ ل
) م51  هت کم مش گیی.میلاک می گیهاخ کاو ک ییا کم مش یک
یتهللین کی ی نشللان کیکنر تیخ تیلیر ییص گصرن کیل ک ییا
ی یعللی ک صا یصللتب یکهاخ یصللیی نی تمژنی م فق ل تخ ایر
.یریتیع اصاصت لیصتب نی تیب شیک

Fe

Mn

Zn

Cu

Clay

0.63**
-0.16**
0.39**
0.20**
0.09ns
-0.46**

0.01ns
0.46**
0.06ns
0.10*
-0.26**

0.44**
-0.10*
-0.09ns
0.31**

0.34**
-0.26**
-0.02ns

-0.44**
-0.37**

%1  م% 2 تتتیم ییتیتصیکی م یتصیکی ک ها یح نار
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Introduction: Dryland farming is a major agricultural practice in northwest of Iran. Accurate understanding
of soil fertility status is one of the basic needs of dryland agricultural system. Soil chemical properties play an
important role in soil fertility. Assessing soil fertility is an essential need to identify environmental-friendly
strategies leading to more sustainability in agricultural systems. Unfortunately, plant nutrients are insufficient in
many dry farming areas of Iran, or soil conditions do not allow plant to uptake certain nutrients. Therefore, soil
scientists focus on using commercial fertilizers and manures (rotation system and conservation tillage) to add
nutrients and organic matter to soil. The fertility of soils can be further improved by cultivation of cover crops
through adding organic matter to the soil which leads to a healthy soil with more macro-nutrients and micronutrients content and better structure. Therefore, evaluation of soil fertility is a basic tool for decision management
in drylands and estimation of capacity of soil to maintain a continuous supply of plant nutrients for a crop
production. Evaluation of soil fertility in drylands of the northwest Iran have two objectives 1) Assess nutrient
status of soil-crop system 2) Diagnose suspected nutrient imbalances.
Materials and Methods: This study was carried out in northwest of Iran drylands including: west Azarbayjan,
east Azarbayjan, Kurdistan and Kermanshah provinces. A total of 674 soil samples were collected from farmer’s
fields in east Azarbayjan, west Azarbayjan, Kurdistan and Kermanshah 414, 97, 90 and 73 samples, respectively.
The surface soil samples were taken from 0-25 cm depth in each field before the sowing of the rainfed plants in
autumn by composite sampling method. After collection, soil samples were immediately dried, grounded, screened
through 2 mm sieve, labelled and stored in plastic container. The samples were analyzed for 12 chemical and
physical parameters include: soil texture (hydrometer method), pH (saturation paste) and EC (saturated extract),
organic carbon, Total N (Kejeltak), calcium carbonate equivalence (acid-neutralizing value), phosphorus (Olsen),
potassium (sodium bicarbonate extracted) and iron, zinc, Mn and copper (DTPA extracted). Soil samples were
categorized as low, medium and high on the basis of their availability in soils by two Gomes (1985) (equation 1)
and common (nutrient classification by critical level method for dryland wheat) methods.
Low
𝑋𝑖 ≤ 𝑋̅ − 𝑆𝐷
̅
̅
Medium
Equation (1)
𝑋 − 𝑆𝐷 < 𝑋𝑖 < 𝑋 + 𝑆𝐷
̅
High
𝑋𝑖 ≥ 𝑋 + 𝑆𝐷
Where, 𝑋𝑖 , 𝑋̅ and SD are soil property, average of soil property in all area and standard deviation of soil
property, respectively. In order to compare the levels of soil fertility of one province with those of another it is
necessary to obtain a single value for each nutrient. Nutrient index value (NIV) was calculated by Parker et al.,
(1951) method (equation 2) for soil samples of each province or district from the proportion of soils under low,
medium and high categories using following equation:
(1 × 𝑆𝐿𝑜𝑤 + 2 × 𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 + 3 × 𝑆𝐻𝑖𝑔ℎ )
𝑁𝐼𝑉 =
Equation (2)
𝑆𝐿𝑜𝑤 + 𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 + 𝑆𝐻𝑖𝑔ℎ
Where, 𝑆𝐿𝑜𝑤 , 𝑆𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 and 𝑆𝐻𝑖𝑔ℎ are number of samples testing low, medium and high category in each
province, respectively. If the NIV is less than 1.67, the soil fertility status is low, the value of 1.67-2.33 reveals
optimum fertility (sufficient nutrients). The values greater than 2.33 denote high fertility status.
Results and Discussion: The results showed that, the Gomes (1985) method could not classify the soil
properties in all studied regions (population) correctly, due to the tends towards central limit theorem (optimal
condition). Calculation of NIV showed that using conventional method (critical levels) for classification of soil
properties was better than Gomes (1985) method because it was more compatible with the field conditions. The
results revealed that soil salinity and calcium carbonate did not seriously make problems in dryland areas.
However, increasing the amount of calcium carbonate decreased soil phosphorus, potassium, Fe, Mn, Zn and Cu,
significantly. Soil phosphorus and Zn were more influenced by increasing calcium carbonate. Assessment of soil
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fertility status by NIV showed that, soil organic matter was low (deficient) in west and east Azerbaijan with 92
and 69 percent of those areas. But total nitrogen was optimum (sufficient) in all areas with 98 percent averagely
(except east Azarbayjan). This is mainly due to the application of nitrogen fertilizers in wheat drylands and
conservation tillage system in some areas. Soil phosphorus was evaluated low in two west Azerbaijan (81%) and
Kermanshah (67%) provinces, but in east Azerbaijan (68 %) and Kurdistan (85%) were sufficiency or high for
wheat production. Potassium was more than sufficiency (high) in 90 percent of all areas averagely. Micronutrients
deficiency were observed in some provinces. The results showed the deficiency of Fe with 100 and 69 percent in
west Azarbayjan and Kurdistan, respectively. Deficiency of Mn with 89 percent of west Azarbayjan, Zn with 84
percent in east Azarbayjan and Cu with 100 and 87 percent in west and east Azarbayjan were also the other
obtained results of this study, respectively. The results of present study suggested that nitrogen and phosphorus
fertilizer applications can also be important in micronutrient management in dryland areas.
Conclusion: It can be concluded that the capability of critical level method is better than Gomes (1985) method
in classification of soil properties. Nutrient index value (NIV) method can efficiently evaluate soil fertility status
in Iran drylands. According to this research, Fe, Zn and Cu nutrient deficiencies are just as important as P and N
deficiencies in Iran dryland areas.
Keywords: Dryland, Northwest of Iran, Nutrient index value, Soil fertility
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ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای کبکاب در استان فارس
حجت دیالمی-1

جوادگیوی*2
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تاریخ پذیرش0900/10/10 :

چكيده
در روش فائو براي ارزیابی تنا سب ارا ضی از منطق دو ارز شی بولين ا ستفاده و اهميت خ صو صيا ت ارا ضی براي تعيين کالس تنا سب یک سان در
نظرگرفته میشود .در روش تحليل سلسله مراتبی ،معيارهاي تأثيرگذار بر ارزیابی شناسایی و تأثير نسبی هر کدام به صورت وزن نسبی تعيين میشود .در
روش تحليل سل سله مراتبی فازي ،بهمنظور مدل سازي عدم قطعيتها ،مجموعههاي فازي با مقای سههاي زوجی در فرآیند تحليل سل سله مراتبی ترکيب
میگردد .این تحقيق با هدف ارزیابی کيفی تنا سب ارا ضی براي کا شت نخل خرماي کبکاب با ا ستفاده از دو روش فائو و ارزیابی چند معياره در ا ستان
فارس اجرا گردید .نخلستانهاي داراي نخل خرماي رقم کبکاب ،به عنوان واحدهاي اراضی انتخاب و در هر کدام از آنها کالسهاي کيفی تناسب تعيين
و دقت روشهاي بهکارگرفته شده مقایسه گردید .نتایج نشان داد متوسط درجه حرارت مرحله گلدهی و همچنين بافت خاک ،کربن آلی ،آهک و پتاسيم
قابل جذب به ترتيب از مهمترین عوامل محدود کننده اقليم و خاک براي کاشتتتت نخل خرما در منطقه مورد مطالعه محستتتوب میگردند .در روش فائو
(پارامتریک -فرمول ری شه دوم) 01 % ،و  01 %نخل ستانها بهترتيب در کالسهاي  S2و  S3قرار گرفتند .طبق روش تحليل سل سله مراتبی 01 % ،و %
 01واحدهاي ارا ضی به ترتيب در کالسهاي  S1و  S2و در روش تحليل سل سله مراتبی فازي 011 % ،آنها ،در کالس  ،S2طبقهبندي شدند .ضرایب
همبستگی بين مقادیر عملکرد واقعی و شاخص اراضی محاسبه شده براي روشهاي تحليل سلسله مراتبی فازي ،تحليل سلسله مراتبی و فائو بهترتيب
 1/78 ،1/87و  1/87بدست آمد.
واژههای کليدی :استان فارس ،تناسب اراضی ،نخل خرما

مقدمه

2 1

ارزیابی تنا سب ارا ضی ،فرآیند پيشبينی و تعيين پتان سيل ارا ضی
براي کاربريهاي کلی و یا خاص بر اساس خصوصيات آنها میباشد.
هدف از ارزیابی تناستتب اراضتتی ،شتتناستتایی لرفيت توليد اراضتتی و
انتخاب کاربري متناستتتب با آن از طریق بررستتتی جنبههاي فيزیکی،
اجتماعی و اقتصادي است .ارزیابی تناسب اراضی به سه صورت کيفی،
کمّی و اقتصادي قابل اجرا است .معيار سنجش در روش ارزیابی کيفی،
پنج مشخصه فيزیکی زمين شامل اقليم ،پستی و بلندي ،هيدرولوژي،
خاک و پوشتتش طبيعی زمين استتت .در واق ارزیابی کيفی تناستتب
اراضی ،حا صل مقایسه خصوصيات اراضی با نيازهاي فيزیولوژیکی هر
محصتتول میباشتتد ( .)62در این نوع از ارزیابی ،کالسهاي تناستتب
اراضی به دو روش فائو 8و ارزیابی چند معياره تعيين میگردد .در روش
فائو پس از انطباق خصوصيات خاک با نيازهاي رویشی محصول مورد
 0و  -6بهترتيب دانشجوي دکتري و دانشيار گروه علوم خاک ،دانشگاه شهرکرد
)Email: Javagivi@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.84162

نطر ،کالسهاي تناسب کيفی با استفاده از سه روش محدودیت ساده،
تعداد و شدت محدودیت و پارامتریک (فرمول ری شه دوم و ا ستوري)
تعيين میگردد.
4
فائو براي ارزیابی تناسب اراضی از منطق دو ارزشی بولين استفاده
میکند که این منطق تو سط تعدادي از محققين ارزیابی ارا ضی مورد
نقد قرارگرفته است .در این روش اهميت خصوصيتهاي اراضی براي
تعيين شاخص ارا ضی یک سان در نظر گرفته می شود .بنابراین درجه
تناسب پایين یک خصوصيت کماهميت میتواند ،اثر زیادي روي مقدار
شاخص ارا ضی گذا شته و آن را کاهش دهد ( 67 ،4و  .)82این روش
توستتتط محققين زیادي در نقاخ مختله جهان و ایران در مطالعات
ارزیابی تناسب اراضی بهکارگرفته شده است.
قنواتی و همکاران ( )08درمطالعه ارزیابی کيفی تناستتب اراض تی
منطقه شادگان براي کاشت نخل خرماي رقم استعمران گزارش کردند
که ارا ضی مورد مطالعه بر ا ساس روش پارامتریک ،در کالس تنا سب
3- FAO
4- Boolean
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 Nقرار میگيرند .همچنين نتایج ن شان داد ،شوري ،قليائيت و ميزان
آهک از مهمترین عوامل محدود کننده براي رشتتد و نمو نخل خرما
میباشند .صالح )81( 0با ارزیابی کيفی تناسب اراضی در منطقه شمال
غرب کشور ليبی گزارش کرد بافت خاک ،عمق خاک ،کربنات کلسيم،
اسيدیته قليایی و شوري خاک از مهمترین عوامل محدود کننده کشت
درختان ميوه میباشتتد .همچنين نتایج نشتتان داد اغلب اراضتتی مورد
مطالعه براي کاشت آبی نخل خرما منا سب میباشند .در حالیکه  06و
 28درصتتد اراضتتی به ترتيب براي کاشتتت موز و مرکبات نامناستتب
میباشتتند .مت ولی والعربی )00( 6در ارزیابی تناستتب اراض تی جنوب
صحراي سينا درک شور م صر براي ک شت گياهان زراعی یک ساله و
درختان ميوه شامل نخل خرما ،زیتون ،نخل روغنی و انبه ،با ا ستفاده
از روش فائو گزارش کردندکه اغلب اراضی مورد مطالعه درکالسهاي
تناستتب بحرانی ( )S3و کالس نامناستتب ( )Nقرار میگيرند .در این
تحقيق ،عوامل محدودکننده تناستتب اراضتتی عبارت بودند از :بافت
خاک ،شوري و قليائيت ،ميزان کربنات کل سيم و قابليت جذب عنا صر
غذایی در خاک .همچنين خليفه و ستتمير )08( 8تناستتب اراض تی در
منطقه االوینت م صر براي ک شت مح صوالت عمده زراعی و باغی با
ا ستفاده از روش فائو را مورد ارزیابی قراردادند .نتایج ن شان داد که در
بين محصتتوالت زراعی و باغی ،جو و نخل خرما به ترتيب به عنوان
بهترین گياه یک ساله و چند ساله ،براي ک شت در منطقه مورد مطالعه
میباشند .صالح و همکاران )80(4در ارزیابی کيفی تناسب اراضی براي
کاشت نخل خرما در ناحيه دلتاي نيل در کشور مصر گزارش کردند که
 80درصتتد از اراضتتی منطقه مورد مطالعه در کالس تناستتب 68 ،S1
درصتتتد در کالس  S2و  00درصتتتد در کالس  S3قرار میگيرند .در
مجموع  81در صد ارا ضی براي کا شت خرما منا سب ت شخيص داده
شتدند .همچنين  04درصتد اراضتی داراي محدودیت شتدید ناشتی از
زهک شی نامنا سب ،شوري و قليائيت زیاد بوده و  08در صد بر ا ساس
اطالعات موجود خاک قابل ارزیابی نبودند .این محققين بر استتتاس
نتایج بهدستتتت آمده پيشتتتنهاد نمودند که انتخاب نوع مدیریت زراعی
براي ارا ضی مورد مطالعه بر ا ساس کالس تنا سب ارا ضی با شد .بالل
واال شري )2( 7در ک شور م صر ،ارزیابی تنا سب ارا ضی براي کا شت
درختان ميوه چند ساله شامل نخل خرما ،زیتون ،انجير و مرکبات را با
استفاده از روش فائو انجام دادند .نتایج نشان داد که اغلب اراضی مورد
مطالعه براي کا شت نخل خرما ،زیتون و انجير در کالسهاي تنا سب
خيلی منا سب ( )S1تا ن سبتا منا سب ( )S2و براي ک شت مرکبات در
کالس نامناستتتب ( )Nطبقهبندي میشتتتوند .دراین تحقيق ،عوامل
محدود کننده عبارت بودند از :بافت ،شوري و ميزان کربنات کل سيم

خاک.
در ستتالهاي اخير مدلهاي زیادي بر استتاس چارچوب فائو براي
اهداف ارزیابی تنا سب ارا ضی طراحی شدهاند که وجه م شترک تمامی
آنها ایجاد محيطی براي الگوستتازي یا مدلستتازي روشهاي ارزیابی
ا ست .تکنيکهاي ت صميمگيري چند معياره یکی از این مدلها ا ست.
براي تعدیل و کاهش اثر فناوري بولين در نتایج روش فائو در تعيين
کالس ت ناستتتب وا حد هاي اراضتتتی میتوان از تکن يک هاي نوین
تصميمگيري چند معياره استفاده کرد .مطالعه تناسب اراضی با استفاده
از روش ارزیابی چند معياري بر مبناي چارچوب فائو ان جام میگيرد،
منتها بهکارگيري این روش ستتبب افزایش دقت و پيشتترفت ستتری تر
تحقيق میگردد (.)0
فرآیند تحليل سلسله مراتبی ( )AHPبراي اولين بار در سال0071
توسط توماس ال ساتی )60(2مطرح شد و به عنوان یکی از جام ترین
روشهاي طراحی شده براي تصميمگيري با معيارهاي چندگانه است.
این روش به دليل توانایی و قابليت باال ،ستتتادگی و قابل فهم بودن و
همچنين به کارگيري همز مان مع يار هاي کمّی و کيفی براي ارز یابی
عوامل مؤثر در فرآیند تصميمگيري ،روش مناسب و کاربردي است .در
این روش ابتدا معيارهاي تأثيرگذار در ارزیابی شتتناستتایی شتتده و وزن
این معيارها و ميزان تأثير هر یک از آنها بر توليد ،به کمک ماتریس
مقایستتته هاي زوجی محاستتتبه میشتتتود .از آنجایی که هرکدام از
خصتتوصتتيات مورد نظر آثار متفاوتی بر ميزان عملکرد محصتتول مورد
نظر دارند ،بنابراین تأثير ن سبی هر کدام از آنها را میتوان به صورت
وزن نستتتبی مع يار تعيين نمود .تاکنون ت عداد ز یادي از محققين با
بکارگيري این روش توان ستهاند ضمن شنا سایی عوامل تأثيرگذار بر
توليد محصتتتوالت مختله کشتتتاورزي در مناطق مورد مطالعه ،ميزان
تأثير هر یک از آن ها نيز تعيين ن مای ند .ذبيحی و هم کاران ( )87در
ارزیابی اراضی منطقه رامسر با ا ستفاده از روش تحليل سلسله مراتبی
گزارش کردند خصتتتوصتتتيات اقليمی و توپوگرافی از مهمترین عوامل
تعيين کننده براي توستتتعه کشتتتت مرکبات در منطقه مورد مطالعه
محسوب میگردد.
تحليل سلسله مراتبی فازي یکی دیگر از روشهاي تصميمگيري
چند معياره استتت که در ستتالهاي اخير ،استتتفاده از آن بيش از پيش
گسترش یافته است .این روش در واق تلفيقی از منطق فازي و فرآیند
تحليل ستتلستتله مراتبی میباشتتد .بنابراین بهمنظور مدلستتازي عدم
قطع يت ها در ترجي حات انستتتتان ،تئوري مجمو عه هاي فازي با
مقای سههاي زوجی در فرآیند تحليل سل سله مراتبی ترکيب می شود.
بدین ترتيب درک دقيقتري از فرآیند تصميمگيري ارائه شده ،بهدست

1- Salah
2- Metwaly et al.
3- Khalifa and Samir
4- Salah et al.

5- Belal and Al-Ashri
6- Saaty
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میآید ( .)8بهمنظور استتتتفاده از مزایاي هر دو تکنيک فازي و فرآیند
تحليل ستتلستتله مراتبی ،همچنين غلبه بر نقاخ ضتتعه هر کدام از آنها
ونالرهون و پيدریز )87(0اولين بار اصتتتول منطق فازي را در تلفيق با
تحليل سلسله مراتبی بکار بردند .نتایج بکارگيري نظریه مجموعههاي
فازي در ارزیابی تناسب اراضی درکشور غنا براي کاشت آناناس ،نشان
دادکه  07در صد ارا ضی براي کا شت این مح صول در کالس منا سب
( 86 ،)S1درصد در کالس تناسب متوسط ( )S2و  08درصد در کالس
تناسب بحرانی ( )S3واق می شوند ( .)6مطالعات اميریان ( )0نشان داد
که ا ستفاده از روش فرآیند تحليل سل سله مراتبی فازي در مقای سه با
روش پارامتریک باعث شده درصد بيشتري از اراضی در کالس تناسب
 S1قرارگيرند.
ک شور ایران از نطر توليد خرما ،رتبه دوم را در جهان دارد ( .)06در
ستتالهاي اخير ،وزارت جهاد کشتتاورزي به منظور تأمين امنيت غذایی
ک شور و بهبود معي شت مردم مناطق خرماخيز ،سيا ست تو سعه سطح
زیرکشتتت نخيالت را در برنامههاي خود قرار داده استتت .بدون شتتک
توسعه سطح زیرکشت و همچنين افزایش عملکرد در واحد سطح توجه
خاصتتی را میطلبد .در این راستتتا ،برنامهریزي براي استتتفاده بهينه از
اراضی میتواند در فرآیند تصميمگيري و سياستگذاري اصولی تو سعه
نخيالت ،نقش مهمی ایفا نماید .بنابراین ،ارزیابی تناسب اراضی و بکار
گرفتن ارا ضی به تنا سب پتان سيل توليدآنها ،میتواند نقش مهمی در
استتتفاده بهينه از اراضتتی ایفا نماید و انجام آن امري ضتتروري بهنظر
میرسد.
این تحقيق با هدف ارزیابی کيفی تنا سب ارا ضی منطقه خ شت و
کمارج در شهر ستان کازرون ا ستان فارس براي کا شت نخل خرماي
کبکاب با استتتفاده از دو روش فائو (پارامتریک -فرمول ریشتته دوم) و
ارزیابی چند معياره و مقایسه این دو روش اجرا گردید.

و بر استتاس نقشتته رژیم رطوبتی و حرارتی خاک ایران ،خاک اراضتتی
منط قه مورد م طال عه داراي رژیم رطوبتی زر یک 6و رژیم حرارتی
هایپرترميک 8میباشد (.)7
ف عال يت های م يدانی :به منظور ان جام ارز یابی کيفی ت ناستتتب
ارا ضی ،با م شاورت م سئولين محلی تعداد  01نخل ستان به م ساحت
حداقل  1/7هکتار ،داراي نخل خرماي رقم کبکاب با ستتتن  61تا 67
سال ،با سطح مدیریتی تقریبا یکسان و داراي خاک متفاوت ،به عنوان
واحدهاي نمونهبرداري ارا ضی در د شت خ شت و کمارج شهر ستان
کازرون انتخاب شدند .سپس جهت اندازهگيري خ صو صيات خاک در
هر یک از واحدها ،اقدام به حفر یک خاکرخ به ابعاد (0/7طول)0 ،
(عرض) و ( 0/7عمق) متر و جمعا" به تعداد  01خاکرخ گردید .تشریح
خاکرخها با ا ستفاده از راهنماي ت شریح خاکرخ خاک ( )88انجام شد.
محل حفر خاکرخ طوري انتخاب گردید که در هریک از چهار گوشتتته
هر خاکرخ ،یک درخت خرما وجود داشتتته باشتتد .عملکرد چهار درخت
واق در چهار گوشتتته هر خاکرخ اندازهگيري و ميانگين آن به عنوان
عملکرد نهایی براي خاکرخ مربوطه در نظر گرفته شد.
تجزیه فيزیكی و شییيميایی نمونههای خاک :نمونههاي خاک
تهيه شتتده از هر خاکرخ ،در ستتایه هوا خشتتک و از الک  6ميلیمتري
عبور داده شدند و در لرفهاي پالستيکی مخصوص جهت تجزیههاي
فيزیکی و شتتيميایی نگهداري گردیدند .بافت خاک به روش هيدرومتر
( ،)8واکنش خاک ( )pHدر گل ا شباع با  pHمتر ( ،)67قابليت هدایت
الکتریکی در عصاره گل اشباع توسط ECمتر ( ،)68کربن آلی به روش
اکسایش تر ( ،)88کربنات کلسيم معادل ( )CCEبه روش خنثی سازي
با اسيدکلریدریک و تيتر با سود ( ،)68گچ به روش استون ( ،)68کلسيم
و منيزیم محلول در عصتتاره اشتتباع خاک به روش کمپلکستتومتري با
حضور  ،)01( EDTAسدیم و پتاسيم محلول در عصاره اشباع خاک با
دستتتگاه فليمفتومتر و پتاستتيم قابل جذب به روش استتتات آمونيم 0
موالر با  )07(pH=8اندازهگيري شدند.

و ضعيت عمومی منطقه :منطقه مورد مطالعه با سطح زیر ک شت
حدود  7111هک تار خر ماي رقم کب کاب در دشتتتتت خشتتتتت و
کمارج شهرستان کازرون واق در استان فارس قرار دارد .این دشت از
نظر کاشت نخل خرماي رقم کبکاب از اهميت ویژهاي برخوردار است.
منط قه مورد م طال عه از نظر موقع يت جغراف يایی بين ´ 60°86تا
´ 60°82عرض شمالی و ´ 70°61تا ´ 70°66طول شرقی واق شده
ا ست ( شکل  .)0این منطقه  711متر از سطح دریا ارتفاع دارد و داراي
آب و هواي گرم می باشتتتد که زمستتتتان هاي آن توأم با بارندگی و
تابستانهاي آن خشک میباشد .متوسط درجه حرارت ساليانه هوا 68
درجه سانتیگراد و ميانگين بارندگی ساليانه حدود  888ميلیمتر است.

فائو

مواد و روشها

1- Van Laarhoven and Pedrcyz
2- Xeric

ارز يابي ت ناسبببر ارابببي با اسببز اوش از ر
(پارامزريک -فرمول ريشه و م)

خ صو صيات اقليمی مورد ا ستفاده در ارزیابی کيفی تنا سب ارا ضی
براي کاشتتتت نخل خرما از آمار و دادههاي هواشتتتناستتتی ایستتتتگاه
سينوپتيک کازرون براي یک دوره  01ساله و بر اساس مراحل مختله
ستتيکل رشتتد نخل خرما استتتخراج گردید .همچنين متوستتط وزنی
مشخصات خاک هر خاکرخ با استفاده از ضرایب وزنی عمق محاسبه و
با نيازهاي رویشی نخل خرماي کبکاب ( ،)00مقایسه شدند.

3- Hyperthermic
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شكل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه در دشت خشت و کمارج شهرستان کازرون ،استان فارس
Figure 1- Location of study area in Khasht and Komarj Plain, Kazeroon county, Fars province, Iran

ارزيابي کی ي :بر اساس دستورالعمل مربوطه ( )04به هر کدام
از مشتتخصتتات اراضتتی یک درجهبندي کمی اختصتتاص داده شتتد .در
صورتی که م شخ صهاي براي مح صول مورد نظر کامال مطلوب بود،
درجه حداکثر  011و به م شخ صههاي داراي محدودیت ،درجه کمتري
اختصتاص یافت .درجات اختصتاص داده شتده در محاستبه شتاخص
زمين0بهکارگرفته شدند .از فرمول ری شه دوم(6رابطه  )0براي محا سبه
شاخص زمين براي هر خاکرخ استفاده گردید (.)84
()0
A
B
√ × CI, LI = R min
×
× ….
100

100

در این رابطه =CI ،شاخص اقليم =LI ،شاخص زمين= A, B, ،
شده به هر یک از م شخ صهها و =

 Cدرجات تنا سب اخت صاص داده
 Rminکمترین درجه تناسب در بين تمام درجه تناسبها ،میباشد.
در این تحقيق ،ابتدا ارزیابی اقليم صتتتورت گرفت و بدین منظور،
شاخص اقليم 8محا سبه گردید .سپس به کمک یکی از روابط 6یا ،8
شتتاخص اقليمی به درجه تناستتب اقليمی4تبدیل و در تعيين شتتاخص
زمين بهکارگرفته شد .در شرایطی که شاخص اقليمی کمتر از  67بود،
درجه تناسب اقليمی از رابطه  6محاسبه شد.
CR = 1.6 CI
()6
در مواردي که بين  67و  06/7بود از رابطه  8استفاده گردید.
CR = 16.67 + 0.9 CI
()8
کالس تناسب اقليم و زمين با استفاده از جدول  0تعيين گردید.
جدول  -1مقادیر عددی شاخص برای کالسهای مختلف تناسب
()11
Table 1- Numerical values of index for different suitability
)classes (14

)1- Land index (LI
2- Square root formula
)3- Climatic index (CI

کالسهای تناسب

شاخص

Suitability classes
مناسب )Suitable( S1

Index
75-100

نسبتا مناسب )Moderately suitable(S2
تناسب بحرانی )Marginally suitable ( S3
نامناسب )Non suitable(N

50-75

ارزيابي تنا سر ارا بي با ا سز اوش از ر

25-50
0-25

ت صمیمگیری

چند معیارش

به منظور تعيين کالسهاي تنا سب ارا ضی مورد مطالعه در ا ستان
فارس براي کاشت نخل خرماي رقم کبکاب با استفاده از روش ارزیابی
چند معياره ،دو مدل تحليل ستتلستتله مراتبی و تحليل ستتلستتله مراتبی
فازي بهکار گرفته شدند.
ارزيابي تنا سر ارا بي با ا سز اوش از ر

تحلیل سل سله

مراتبي

در این تحقيق وزن ن سبی هر کدام از زیرمعيارهاي مورد مطالعه با
استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی با تشکيل ماتریس مقایسههاي
زوجی ،تعيين و در مجمو عهاي ت حت عنوان ماتریس وزن زیرمع يار
(7)Wقرار داده شد که بيانگر اثر هر کدام از م شخ صههاي ارا ضی بر
توليد مح صول ا ست .سپس کالس تنا سب ارا ضی براي کا شت نخل
خرما تعيين گردید.
ارزيابي تنا سر ارا بي با ا سز اوش از ر

تحلیل سل سله

مراتبي فازی

در ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی
)4- Climatic rating (CR
5- Weight matrix

ارزیابی كیفی تناسب اراضی براي كاشت نخل خرماي كبکاب در استان فارس

فازي ،ابتدا درجه تعلق (درجه عضویت) هر کدام از خصوصيات اراضی
را به کالسهاي مختله تناستتب تعيين شتتد .در این مطالعه ،مقدار و
درجه عضویت با بهرهگيري از تاب عضویت زنگولهاي ارائه شده توسط
بورو و همکاران ( ،)0با استفاده از روابط  7 ،4و  2تعيين گردید.
()4
()7
()2

for x < c1 + d1

1

x−c1 −d1 2

)

d1

( 1+

= ) MF(xi

MF(xi ) = 1

for c1 + d1 ≤ x ≤ c2 - d2
1
= ) MF(xi
for x > c2 - d2
x−c2 +d2 2
( 1+
)
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704تعيين گردید .معموال اگر همبستگی باالیی بين این دو متغير وجود
داشتتته باشتتد ،میتوان ادعا کرد که روشارزیابی مورد استتتفاده ،قابل
قبول میباشد (.)61

نتایج و بحث
متوسط وزنی برخی از خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک نقاخ
مطالعاتی در جدول  6ارائه شده است.

d2

در روابط فوق ،MF(xi) ،تاب عضتویت iاُمين معيار ارزیابی c2 ،و
 c1به ترتيب ،حدود آستتتانه پایينی 0و حدود آستتتانه باالیی( 6در این
نقاخ MF(xi) =1/7 ،میباشتتد) و  d1و  ،d2عرض منطقه انتقالی تاب
ع ضویت را م شخص می سازند .الزم به ذکر ا ست که تواب ع ضویت
خصتتتوصتتتيات کيفی خاک مانند بافت خاک با استتتتفاده از نظریه
مجموعههاي کالستتيک8تعيين گردید ( .)88پس از تعيين مقدار درجه
عضتتویت براي هر یک از خصتتوصتتيات خاک و اقليم ،نتایج ارزیابی
ت مامی این خصتتتوصتتت يات در مجمو عهاي ت حت عنوان ماتریس
خصتتوصتتيات ( 4)Rقرار داده شتتد .در مرحله بعد به منظور طبقهبندي
نهایی تنا سب ارا ضی با ا ستفاده از نظریه مجموعههاي فازي ،ماتریس
خصتتوصتتيات ( )Rو ماتریس وزن زیرمعيار ( )Wبا استتتفاده از نظریه
مجموعههاي فازي طبق رابطه  8با یکدیگر ترکيب شتتتدند و ماتریس
نهایی تناسب اراضی ( )Eبهدست آمد (.)82
E = W°R
()8
براي برآورد شاخص اراضی ،مجموع عناصر ماتریس نهایی تناسب
اراضی برابر یک قرار داده شد (نرمال کردن) و عناصر جدید ،به ترتيب
در متوسط شاخص کالسهاي مختله تناسب اراضی ،بر اساس رابطه
 7ضرب گردید.
()7
LI = ∑ E0j ∗ Aj
در این رابطه :LI ،شاخص زمين :E0j ،مقدار نرمال شده ماتریس
 Eو  :Ajميانگين حداقل و حداکثر شتتاخصهاي هریک از کالسهاي
تنا سب ارا ضی بوده که این عدد براي کالسهاي  S3 ،S2 ،S1و  Nبه
ترتيب  88/7 ،26/7 ،78/7و  06/7میباشد.
بررسي وقت کارايي ر

های ارزيابي

به منظور ،ارزیابی دقت و کارایی روش بکارگرفته شده ،همبستگی
بين عملکرد اندازهگيري شده (توليد واقعی) و شاخص زمين بهد ست
آمده در هریک از روشهاي بهکار رفته با استتتفاده از نرمافزار مينیتب
)1- Lower cross over point (LCP
)2- Higher cross over point (HCP
3- Classic set theory

نزايج تعیین زن نسبي زيرمعیارها

نتایج حاصل از محا سبه وزن نسبی زیرمعيارهاي اقليمی و خاکی
موثر بر عملکرد نخل خرماي کبکاب به ترتيب در جداول  8و  4آورده
شده است .براساس این نتایج ،در بين زیرمعيارهاي اقليمی و خاکی ،به
ترت يب بيشتتتترین در جه اهم يت را زیرمع يار م يانگين د ما در مرح له
گلدهی با وزن ن سبی  1/020و زیرمعيار شوري با وزن ن سبی 1/681
به خود اختصاص داد.
نزايج ارزيابي تناسر رابي

نتایج ارزیابی کيفی تناستتب اراضتتی براي کاشتتت نخل خرماي
کبکاب در ا ستان فارس به روش فائو (پارامتریک -فرمول ری شه دوم)،
تحليل سل سله مراتبی فازي و تحليل سل سله مراتبی در جدول  7ارائه
گردیده است.
بر اساس نتایج بدست آمده ،بافت خاک ،ميزان کربن آلی ،کربنات
کلستتيم و پتاستتيم قابل جذب از مهمترین عوامل محدود کننده خاک
براي کاشت نخل خرما در منطقه مورد مطالعه محسوب میگردد.
نتایج ارزیابی تناستتب کيفی (فيزیکی) اراضتتی نشتتان داد در روش
فائو (پارامتریک -فرمول ریشتته دوم) 01 % ،اراضتتی مورد مطالعه ،در
کالس  S3و  01 %آنها در کالس تناستتتب  S2قرار گرفتند .در حالی
که در روش تحليل سلسله مراتبی فازي 011 % ،اراضی مورد مطالعه،
در کالس  S2و در روش تحليل ستتلستتله مراتبی  01 %اراضتتی مورد
مطالعه ،در کالس  S1و  01 %آنها در کالس تنا سب  S2کالسبندي
شتتدند .بررستتی رابطه بين عملکرد اندازهگيري شتتده و شتتاخصهاي
اراضی محاسبه شده با استفاده از روشهاي پارامتریک ،تحليل سلسله
مراتبی و تحليل سل سله مراتبی فازي ( شکلهاي  8 ،6و  )4ن شان داد
که رابطه خطی معنیداري بين عملکرد اندازهگيري شده نخل خرماي
کبکاب و شاخص زمين براي روشهاي فائو (پارامتریک-فرمول ریشه
دوم) ،تحليل سلسله مراتبی فازي و روش تحليل سلسله مراتبی وجود
دارد.
4- Characteristics matrix
5- MINITAB 14

1399  آبان-  مهر،4  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

299

 ميانگين وزنی برخی خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاکهای مورد مطالعه-2 جدول
Table 2- Weighted averageof some physical and chemical characteristics of the studied soils

پتاسيم قابل

شماره

شماره

ردیف

خاکرخ

NO. of
row

NO. of
profile

Available
potassium
)mg.kg-1(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

167.7
158.6
150.4
160
148
175.4
182.3
197.8
152
185.8

جذب

گچ

آهک

Gypsum
)%(

CaCO3
)%(

pH اسيدیته

کربن آلی
Organic
carbon
)%(

0.67
54.6
7.6
0.72
51
7.6
0.73
51.3
7.8
0.73
50.2
7.7
0.69
50.6
7.5
0.77
58
7.6
0.67
56.8
7.8
0.83
53
7.8
0.87
50.3
7.8
0.67
47.7
7.6
1S = Sand, L = Loam, Si = Silt, C = Clay

0.44
0.37
0.39
0.54
0.4
0.57
0.72
0.61
0.34
0.47

قليائيت
SAR

5.1
11.4
11.6
8
5.6
3.1
5.1
11.5
11.5
10.2

هدایت

بافت

الكتریكی

خاک

EC
(dS.m-1)

Soil
texture1

3.5
6
6
5.6
4.9
4.2
3.3
4.6
6
5.1

SL
SiCL
SiCL
SiL
SiL
L
SL
L
SiCL
L

 وزن نسبی هر یک از زیرمعيارهای اقليمی موثر بر عملكرد نخل خرما-3 جدول
A
0.087

Table 3- Relative weight of each climatic subcriteria, effective on date palm yield
B
C
D
E
F
G
H
I
0.018
0.014
0.161
0.093
0.149
0.08
0.158
0.107
)طول فصل خشک (تعداد روزهاA= Length of dry season (days)
B= Number of days with precipitation > 5 mm in ripening stage (days)

J
0.104

 ميلیمتر در مرحله رسيدن ميوه7 تعداد روزهاي با بارندگی بيش از
) ميانگين دماي سيکل رشد (سانتیگرادC=Average daily temperature of the growing cycle (°C)
) ميانگين دماي مرحله گلدهی (سانتیگرادD=Average daily temperature of the flowering stage (°C)
 (سانتیگراد) ميانگين دماي مرحله رسيدن ميوهE=Average daily temperature of the ripening stage (°C)
روز) نياز گرمایی از- (درجهF=Thermal index: heat requirement during the stages of flowering, fruit formation and ripening (degree-day)
مرحله گلدهی تا رسيدن ميوه
) ميانگين رطوبت نسبی سيکل رشد (درصدG=Mean RH of the growing cycle (%)
 (درصد) ميانگين رطوبت نسبی مرحله تشکيل ميوهH=Mean RH of the fruit formation stage (%)
 (تعداد ساعتها) ميانگين ساعات آفتابیI= Average sunshine hours (hours)
 متر در ثانيه7  تعداد ماههاي سال با ميانگين سرعت باد بيش ازJ=Number of months with mean wind speed > 5 m/s (months)
 وزن نسبی هریک از زیرمعيارهای خاکی موثر بر عملكرد نخل خرمای کبكاب-1 جدول
Table 4- Relative weight of each soil subcriteria, effective on Kabkab date palm yield
K
L
M
N
O
P
Q
R
0.115
0.081
0.041
0.074
0.089
0.055
0.270
0.177
 بافت خاکK= Soil texture
) آهک (درصدL= Calcium carbonate(%)
) گچ (درصدM= Gypsum(%)

) کربن آلی (درصدO=Organic carbon (%) ) پتاسيم قابل جذب (ميلیگرم بر کيلوگرمP= Available potassium (mg.kg-1)
 اسيدیتهN= Acidity
) هدایت الکتریکی(دسیزیمنس بر مترQ= EC (dS.m-1)
 قليائيتR= SAR
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جدول  -5عملكرد و شاخص زمين محاسبه شده با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی تناسب اراضی
Table 5- Yield and land index, calculated by different methods of land suitability evaluation
عملكرد(کيلوگرم به

روش پارامتریک

Parametric method

شاخص
زمين
Land
index
43
29.3
28.4
40.4
37.8
37.8
41.6
47
29.2
52.7

کالس تناسب
زمين
Land
suitability
class
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S2
S2 = 10%
S3 = 90%

روش تحليل سلسله مراتبی

روش تحليل سلسله مراتبی

فازیFuzzy AHP method

شاخص

کالس تناسب

AHP method

زمين

زمين

زمين

Land
index

Land
suitability class

61.3
59.8
59.8
60.5
59.5
61.8
60.8
60.8
59.8
60.8

S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2= 100%
S3 = 0%

81
76.5
77.1
77.9
80.1
81.1
81.1
78.8
76
74.6

NO. of
profile

NO. of
row

زمين
Land
suitability
class
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S1 = 90%
S2 = 10%

57.2
43.2
42.5
51.7
49.5
59.7
57
53
44
50.5

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

درصد کالسهاي تناسب
Percent of land suitability classes

برخوردار بوده و بهکارگيري آن توصيه میگردد.
نتایج مقای سه شاخص اراضی محاسبه شده توسط روشهاي فائو
(پارامتریک -فرمول ری شه دوم) ،تحليل سل سله مراتبی فازي و روش
تحليل سل سله مراتبی با توليد واقعی در منطقه مورد مطالعه ن شان داد
که نتایج روش تحليل سل سله مراتبی فازي با شرایط طبيعی حاکم بر
منطقه همخوانی بيشتري دارد؛ زیرا روشهاي مبتنی بر منطق فازي با
در نظر گرفتن تغييرات پيوستتته اراضتتی ،توانایی بيشتتتري در ارائه
تغييرات مکانی ویژگیهاي خاک در مقایستته با روشهاي مبتنی بر
منطق بولين که باعث هدر رفتن حجم قابل مالحظهاي از اطالعات،
در خالل فرآیند ارزیابی اراضی میشوند؛ را دارا میباشند (.)7

60
61
)Land index (Fuzzy AHP method) (%
شاخص زمین (روش فازی ای اچ پی) (درصد)

70
60
50
40
30
20
10
0
59

)Measured yield (kg/tree
عملکرد اندازه گیری شده (کیلوگرم /درخت)

y = 7.122x - 379.9
R² = 0.776

62

خاکرخ

ردیف

کالس تناسب

شاخص
Land
index

ضریب تبيين رابطه رگرسيونی بين عملکرد اندازهگيري شده نخل
خرماي کبکاب و شتتاخص زمين براي روش تحليل ستتلستتله مراتبی
فازي بيشتتتترین و براي روش فائو (پارامتریک -فرمول ریشتتته دوم)
کمترین است .مقدار این ضریب براي روش تحليل سلسله مراتبی بين
مقادیر دو ضتتتریب دیگر قرار دارد .ستتتایر محققين ،نوري و همکاران
()64؛ موستتوي ( )60و حمزه و همکاران ( )07نيز نتایج مشتتابهی را
گزارش کردند.
این نتایج نشتان میدهند که براي ارزیابی کيفی تناستب اراضتی
ا ستان فارس براي توليد خرماي کبکاب ،روش تحليل سل سله مراتبی
فازي نستتبت به دو روش تحليل ستتلستتله مراتبی و فائو (پارامتریک -
فرمول ریشه دوم) از دقت باالتري در تعيين کالسهاي تناسب اراضی

ازای هر درخت)
Yield
()kg tree-1

شماره

شماره

شكل  -2همبستگی بين مقادیر توليد اندازهگيری شده و شاخص اراضی در روش تحليل سلسله مراتبی فازی
Figure 2- Correlation between land index and measured yield in Fuzzy AHP method
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70
60
50
40
30
20
10
0
82

80

76

78

74

)Measured yield (kg/tree
عملکرد اندازه گیری شده (کیلوگرم /درخت)

y = 1.963x - 103.1
R² = 0.569

)Land index (AHP method) (%
شاخص زمین (روش ای اچ پی) (درصد)

شكل  -3همبستگی بين مقادیر توليد اندازهگيری شده و شاخص اراضی در روش تحليل سلسله مراتبی
Figure 3- Correlation between land index and measured yield in AHP method
y = 0.475x + 32.42
R² = 0.385

70

50
40
30
20
10
0
60

40

0

20

)Measured yield (kg/tree
عملکرد اندازه گیری شده (کیلوگرم /درخت)

60

)Land index (parametric method) (%
شاخص زمین (روش پارامتریک) (درصد)
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Figure 4- Correlation between land index and measured yield in Parametric (second root formula) method

نتایج محمدي و گيوي ( )61نيز نشتتتان داد که همبستتتتگی بين
عملکرد محصول گندم در منطقه فالورجان استان اصفهان و شاخص
تناستتتب اراضتتتی در روش فازي بيشتتتتر از روش پارامتریک استتتت.
روميجن 0و همکاران ( )67در ا ستراليا با برر سی روند تغييرات تنا سب
اراضتتی ناشتتی از تغييرات اقليمی براي کاشتتت هلو الهار داشتتتند که
روش سلسله مراتبی فازي در مقایسه با روش سلسله مراتبی استاندارد،
عملکرد بهتري در پيشبينی روند تغييرات کالسهاي تناستتتب دارد و
نتایج جام و کاملتري ارائه مینماید .عليرغم مزا یاي روش تحليل
سل سله مراتبی فازي در ارزیابی تنا سب ارا ضی ،میتوان به م شکالت
مربوخ به انتخاب تواب ع ضویت و تعریه دقيق پارامترهاي آنها براي
خصوصيات اراضی مؤثر بر توليد محصول اشاره نمود .چنين محدودیتی
1- Romeijn et al.
2- Burrough

مختار4

تو سط سایر محققيق بورو)7(6؛ک شاورزي و همکاران )02( 8و
( )66در ا ستفاده از این روش براي ارزیابی تنا سب ارا ضی نيز گزارش
شده است.

نتيجهگيری
نتایج نشان دادند در ارزیابی تناسب اراضی به روش تحليل سلسله
مراتبی ،کالس تناستتتب باالتري نستتتبت به دو روش دیگر بهدستتت
میآید .از طرفی مقای سه روابط بين مقادیر عملکرد واقعی (اندازهگيري
شده) و شاخص اراضی محا سبه شده نشان داد ،روش تحليل سلسله
مراتبی فازي ن سبت به روشهاي تحليل سل سله مراتبی و فائو از دقت
3- Keshavarzi et al.
4- Mukhtar et al.
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بهتري در تعيين کالسهاي تناستتتب داشتتتته باشتتتد و نتایج جام و
 بنابراین در ارزیابی کيفی تناستتب اراضتتی براي.کاملتري ارائه نماید
 بهکارگيري این روش به،کا شت نخل خرماي کبکاب در ا ستان فارس
.عنوان بهترین روش توصيه میگردد

و کارایی بي شتري در تعيين کالسهاي تنا سب ارا ضی براي کا شت
 بهنظر.نخل خرماي کبکاب در منطقه مورد مطالعه برخوردار استتتت
 باعث گردیده تا روش،میر سد تفاوت در منطق حاکم بر این دو روش
 با در نظر گرفتن همزمان درجه اهميت،تحليل ستتلستتله مراتبی فازي
 عملکرد،زیرمعيارهاي موثر در تعيين تنا سب ارا ضی و تواب ع ضویت
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Introduction: This research aimed to evaluate the qualitative land suitability for irrigated cultivation of Date
Palm (Phoenix dactylifera L. cv Kabkab) using FAO (parametric -the second root formula) and Multi-criteria
approaches. The FAO approach has been used by many scholars in different parts of the world and Iran for land
suitability assessment. In this approach, the most commonly used method is the parametric method. The FAO
approach uses Boolean logic to assess land suitability. This logic has been criticized by a number of land evaluation
researchers. Because it does not take into account the continuous nature of the soil variations along the earth's
surface and the uncertainty in the measurements. To overcome these shortcomings, the fuzzy analytical hierarchy
process (FAHP) was presented to determine the land suitability classes. Land suitability should be determined
based on a fuzzy analytical hierarchy process, in which, unlike the Boolean logic, unequal importance of different
land characteristics and continuity of soil variations are considered.
Materials and Methods: The studied area is located in Kheshet and Komaroj plain, Kazerun County, Fars
province, southwestern- Iran; between latitudes 29º 32΄ and 29º 36΄ N and longitudes 51º 20΄ and 51º 22΄ E. Its
surface area is 5000 ha. The mean annual rainfall and temperature are 377mm and 23 °C, respectively. The soil
temperature and moisture regimes are hyperthermic and xeric, respectively. The physiographic unit is river alluvial
plain with a very gently sloping. The entire Kabkab date palm plantation of Fars Province is located in this plain.
To fulfill the objectives 10 date palm groves, each with an area of at least 0.5 ha and palm date (Kabkab cultivar)
cultivation, aged between 20 and 25 years, identical in soil management and vary soil characteristics were selected.
A soil profile was dug randomly in each date palm grove, with dimensions of 1.5 (length), 1(width) and 1.5 (depth)
meters and described, using soil profile description (Soil Survey Staff). Soil samples were collected from each
horizon. After pre-treatments soil samples were analyzed and some physical and chemical characteristics were
measured using standard laboratory methods. The profile site was chosen to have a date palm tree in each of the
four corners of the profile. The yield of the four trees in four corners of each profile was measured and their average
yield was considered as the yield of the corresponding profile. Meteorological data was collected for a period of
10 years from the nearest synoptic station (Kazerun). Land indices were calculated, using soil and climatic data
and FAO (parametric-second root formula) and fuzzy AHP and AHP methods. Weighted average of the climatic
and the soil data were used and a land index was calculated for each soil profile. In the fuzzy AHP and AHP
methods, relative weight of each of the studied criteria was determined by analytical hierarchy analysis using a
pair wise comparison matrix. In the fuzzy AHP method the membership degree for each soil and climatic criteria
was determined through an appropriate membership function and finally, land suitability class for each soil profile
was determined. Landscape characteristics such as slope, drainage and soil depth were not considered in the land
evaluation, because these characteristics did not show any limitation for the date production in the studied area.
Finally the accuracy of the methods was compared.
Results and Discussion: The results of qualitative land suitability evaluation based on FAO (parametricsecond root formula) method showed that about 10 and 90 percent of the studied area were classified as S 2 and S3,
respectively. Based upon fuzzy AHP method, 100 percent of the studied area was classified as S 2 and according to
AHP method about 90 and 10 percent of the studied area were in S1 and S2, respectively. According to the results,
the suitability classes resulted from AHP method was higher than of the fuzzy AHP and FAO methods. Correlation
coefficients between the measured yields and the calculated land indexes showed that the fuzzy AHP method
results were more correlated to the measured yield than of the other two methods which indicated that the fuzzy
AHP was the most appropriate method for land suitability assessment for Kabkab Date palm plantation compared
to the FAO (parametric-second root formula) and AHP methods.
Conclusion: According to the results of this research, the fuzzy AHP was the most appropriate method for
qualitative land suitability evaluation for Kabkab Date compared to the other two methods in Fars province, Iran.
1 and 2- Ph.D. Student and Associate Professor, Department of Soil Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran,
respectively.
(*- Corresponding Auther Email: Javagivi@gmail.com)
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.84162
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بررسی کارایی مدل سالتمد در شبیهسازی عملکرد گندم و شوری
در شرایط خاکشور و غیرشور
محمدرضا امداد -*1آرش

تافته2

تاریخ دریافت1398/10/07 :
تاریخ پذیرش1398/12/24 :

چکیده
مدل سالتمد یکی از مدلهای کاربردی بوده که به منظور شبیهسازی تغییرات عملکرد و شوری خاک در شرایط مختلف بکار میرود .این پژووه
در سال زراعی  93-94و  94-95در اراضی گندمکاری دشت آزادگان استان خوزستان و در سه منطقه رامسه (خاک شور) ،عتابیه (خژاک خیلژی شژور) و
حمیدیه (خاک غیر شور) با هدف ارزیابی این مدل در شرایط شور اجرا شد .در این راستا سه قطعه  10هکتاری در هر منطقه انتخاب و در هر یک از این
قطعات یک پایلوت به مساحت  2000متر مربع در نظر گرفته شد .در سال اول این مدل مورد واسنجی و در سال دوم بژرای سژه شژرایط خژاک از نظژر
شوری در سه منطقه گندم کاری عتابیه ،حمیدیه و رامسه (استان خوزستان) بمنظور بررسی تغییرات عملکرد دانه و کل و نیز تغییرات شوری خژاک مژورد
استفاده واقع گردید .نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین عملکرد دانه و بیوماس گندم اندازهگیری و شبیهسازی شده با مدل سالتمد در مناطق مورد
نظر (با شوری های کم ،متوسط و زیاد) وجود ندارد .خطای استاندارد عملکرد دانه و بیوماس گندم به ترتیب  0/16و  0/63تن در هکتار و ریشه میژانیین
مربعات خطای نرمال شده برای عملکرد دانه و بیوماس گندم  0/08تعیین گردید .از طرف دییر مقادیر شوری خاک اندازهگیری شده در سه الیه (،0-30
 30-60و  60-90سانتیمتر) با مقادیر شبیهسازی شده توسط مدل سالتمد تفاوت معنیداری نداشته و محدوده تغییرات خطای استاندارد شژوری خژاک
بین  0/81تا  ،1/1ریشه میانیین مربعات خطای نرمال شده  0/18و میانیین انحراف خطای شوری خاک  -0/13بدست آمد .بنابراین این مدل از قابلیت،
کارایی و دقت باالیی در شبیهسازی عملکرد و شوری خاک برخوردار است.
واژههای کلیدی :آبیاری ،بیوماس ،خوزستان ،عملکرد دانه ،واسنجی

مقدمه

1

رشد گیاهان زراعی فرآیند پیچیده و عوامل متعددی را در بر مژی
گیرد .با توجه به اینکه اعمال سناریوهای مختلژف آبیژاری در شژرایط
میدانی زمان بر و پر هزینه میباشد لذا نظر به محدودیت منابع آب در
کشژژور و لژژزوم مبژژرف ببینژژه آب در بخ ژ کشژژاورزی ،اسژژتفاده از
مدیریتها و راهکارهایی که بتژوان بژا فژرف هزینژه و وقژت کمتژر
تغییرات عملکرد و کارایی مبرف آب را شبیهسازی نمود حائز اهمیت
میباشد .در این ارتباط استفاده از مدلهای گیاهان زراعی در بسژیاری
از کشورها برای شبیهسازی واکژن گیاهژان زراعژی بژه تژن هژای
محیطی و روشهای مدیریتی متفاوت در دهههای مختلژف معرفژی و
 1و  -2استادیاران بخ تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک مؤسسه تحقیقات خژاک و
آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
)Email: emdadmr591@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.84734

توسعه داده شدهاند .یکی از اهژداف مژدلهژای شژبیهسژازی گیژاهی،
استفاده از آنبا برای برآورد عملکرد ،اجزا عملکژرد و تغییژرات پروفیژل
شوری خاک میباشد (.)16
مدلهای رشد و نمو گیاهان زراعژی از ابزارهژای مبژم و کژارا در
مطالعه و بررسی تاثیر شرایط و سناریوهای متفاوت مدیریتی بر روابژط
آب ،خاک و گیاه بوده و از آنبا میتوان بمنظور تبمیمسازی و یا ارایه
سناریوهای مدیریتی متناسب با شرایط منطقه و نیز پی بینی عملکرد
گیاهان در شرایط مختلف استفاده کرد .از جمله این مدلها میتوان به
 CROPSYSTو
مژژژژژژژژژژدل ،SALTMED ،WOFOST
 AQUACROPاشاره کرد که هر کژدام در راسژتای اهژدافی خژا
بکار رفته و دارای مزایا و معایبی میباشند .به دلیژل ایژن کژه عوامژل
موثر بر فرآیند تولید محبوالت زراعی و ستادههای بخ کشژاورزی
متعدد بوده ،لذا استفاده از مدلهای شبیه سازی فرآیند تولید و عملکرد
محبوالت ،گامی مژوثر در امژر مژدیریت و تبژمیمگیژری در حژوزه
کشاورزی می باشد .با کمک مدلها می توان عملکژرد گیژاه ،تغییژرات
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شوری و رطوبت خاک را در سناریوهای متفاوت مدیریتی شبیهسژازی
نمود .رشد گیاهان زراعی بژه شژرایط آب و هژوایی ،اقلیمژی ،خژاک و
مدیریت آبیاری وابسته است و تغییر در هریک از این شرایط میتوانژد
باعث تغییر در بازدهی و عملکرد محبوالت شوند .بنابراین اگر بتژوان
پیشاپی با توجه به شرایط حاکم بر منطقژه و بژا اطاعژات موجژود،
وضعیت عملکرد گیاه را در شرایط مختلف مدیریتی شبیهسژازی کژرد،
متعاقبا میتوان با فرف وقت و هزینه کمتر بژه نتژایج خژوب و قابژل
ترویجی دست یافت.
یکی از مدلهای گیاهی مدل آکواکراپ است که توسژط سژازمان
خواروبار جبانی (فائو) در سال  2012ارائهشژده و از قابلیژت و کژارایی
مناسبی نسبت به سایر مدلها برخوردار است (.)1گیرتس و همکژاران
( ،)5مدل  AquaCropرا برای گیاه بژومی کینژوا تحژت سژناریوهای
مختلژژف آبیژژاری واسژژنجی کردنژژد .نتژژایج نشژژان داد کژژه مژژدل ابژژزار
ارزشمندی برای بررسی و تاثیر تجمعی مکانیسم های تحمل به تن
آبی بر گیاه کینوا مژیباشژد .همچنژین گژزارش گردیژد کژه عملکژرد
محبول شبیه سازی شده از دقژت بژاالیی برخژوردار بژوده و کژارایی
استفاده از مدل در شبیهسازی عملکرد مناسب و قابل قبول میباشد.
نبرالبی و همکاران ( )13مدل سژالتمژد را در شژرایط مختلژف
مدیریت آبیاری با آبشور برای ذرت مورد ارزیابی قژرار دادنژد .متوسژط
ریشه میانیین مربعات خطای نرمال در شبیهسازی عملکرد ،بیوماس و
تغییرات شوری خاک بهترتیب  2/4 ، 3/2و  9/5درفد محاسبه گردید
که بیانیر دقت و کارایی باالی مدل در شبیهسازی عملکرد و تغییرات
شوری خاک میباشد .ضژیائی و همکژاران ( ،)21عملکژرد مژدلهژای
 AquaCropو  CERES-Maizeرا بمنظور شبیهسازی اجزای بیان
آب خاک و عملکرد ذرت در منطقه کرج (بافت لومی) بررسی و نشژان
دادند که کارایی هر دو مدل مناسب بوده اسژت .شژاخ  RMSEدر
برآورد عملکرد برای مدلهژای  AquaCropو  CERES-Maizeبژه
ترتیب بین  20تا 40و  20تژا  80درفژد گژزارش شژد .تژودورووی و
همکژژاران ( )20دو مژژدل پایژژهای  Cropsystو  Wofostرا بژژا مژژدل
 Aquacropدر جنوب ایتالیا برای کشت آفتابیردان تحت سژه رییژم
مختلف آبیاری شامل تیمارهای آبیاری کامل ،کم آبیاری تنظیم شده و
دیم مورد بررسی قرار دادند .نتژایج نشژان داد کژه مژدل Aquacrop
کمتر از دو مدل مذکور نیاز به داده ورودی داشته ،ضژمن اینکژه ایژن
مدل ،مقدار ماده خشک تولیدی و عملکرد را در مرحله برداشت مشابه
با دو مدل دییر شبیهسازی میکند .مدل  Aquacropبر اساس تعرق
و ماده خشک تولیدی گیاه بوده درحالیکه مدل  Cropsystبر اسژاس
در نظرگیری شاخ آب و تشعشژع عمژل مژیکنژد .همچنژین مژدل
 Wofostبر اساس روش استفاده از کربن و جزء تشعشع جژذب شژده
شبیهسازی رشد را انجام میدهد.
حیدری نیا و همکاران ( )9مدل آکواکراپ را بمنظور شژبیهسژازی
عملکرد ذرت و شوری خاک در شرایط کیفیتهای مختلف آب از نظر

شوری بررسی و گزارش نمودند که متوسط خطا برای شوری خاک 10
تا  13درفد و برای عملکرد دانه  3تا  6درفد بوده و این مژدل دقژت
کمی در شبیهسازی شوری خاک دارد .دقت نتایج حافل از مدلهژای
شبیهسازی وابسته بهدقت دادههای مورد نیاز مدل بژوده و در فژورت
اندازهگیری و تعیین دقیق دادههای ورودی ،مدل قابلیژت کژاربرد را در
شرایط مختلف پس از واسنجی و اعتبارسنجی خواهژد داشژت ( .)8در
این ارتباط دو مدل آکواکراپ و سالتمد از جمله مدلهژای کژاربردی
بوده که بهمنظور شبیه سازی عملکرد گیاهان و تغییرات شوری خژاک
از قابلیت و کارایی باالیی برخوردارند .مدل آکواکراپ توانژایی بژاالیی
در شبیه سازی پروفیل رطوبت در خاک داشته و توزیژع رطوبژت را بژا
دقت باالتری نسبت به تغییرات شوری در خاک شبیهسژازی مژیکنژد
(.)13
رجب و همکاران ( )15گزارش کردند کژه مژدل سژالتمژد قابژل
کاربرد در آبیاری سطحی و قطژرهای بژوده و در سژناریوهای مختلژف
آبیاری (با تغییر دور و عمق آبیاری) ،استفاده از آبشور و مدیریتهای
مختلف حافلخیزی (از نظر نیتروین) در شرایط مختلژف نتژایج قابژل
قبولی را ارائه مینماید .گابژی و همکژاران ( )6و رزاقژی و همکژاران
( )18در استفاده از مدل سالتمد بمنظور بررسی و شبیهسازی تغییرات
شوری خاک بترتیب درکشت نیشکر و کینژوا در شژرایط شژور نشژان
دادند که تغییرات معنیداری در مقادیر شوری خاک شبیهسازیشده بژا
این مدل با مقادیر اندازهگیری شده در سطح احتمژال  5درفژد وجژود
نداشته و این مدل دقت مناسبی در شبیهسازی تغییرات شژوری خژاک
در هر دو کشت را دارد.
سیلوا و همکاران ( )19مدل سالتمد را برای پی بینژی عملکژرد
دانه و ماده خشک نخود در رییمهای آبیاری در دو سال خشژک و تژر
در جنوب پرتغال مورد استفاده قرار داده و گزارش نمودند که بیشترین
درفد خطای مدل در شبیهسازی عملکرد خشک در سال خشک و تژر
به ترتیژب  4/7و  5/3درفژد بژوده و از ایژن مژدل مژیتژوان جبژت
شبیه سازی و مدیریت آبیاری در سالهای خشک و تر اسژتفاده نمژود.
رامشواران و همکاران ( )14نتایج حافل از تحقیق گلخانهای و بررسی
تأثیر آبشور را بترتیب بر عملکرد خیار و فلفل با مدل سالتمد بررسی
و گزارش کردند که این مدل در شبیهسازی عملکرد و تغییرات رطوبت
خاک مناسب بوده و این مدل قابلیت استفاده در شرایط گلخانه را نیژز
دارا میباشد ( .)2بررسی دادههای اندازهگیژری شژده درکشژت کینژوا،
ذرت شیرین و نخود در مراک با استفاده از  6تیمژار کژم آبیژاری در
مراحل گلدهی ،دانه بندی و رشد اولیه گیاهان مذکور بژهوسژیله مژدل
سالتمد نشان داد که این مدل در شبیهسازی بیوماس و عملکرد دانژه
در هر سه گیاه موردنظر کارایی و دقت مناسبی داشته است .همچنژین
گزارش شده است کژه مقژادیر متوسژط درفژد خطژا در شژبیهسژازی
عملکرد و بیوماس کینوا به ترتیب  2/5و  5درفد بوده است .متوسژط
درفد خطا برای مقادیر عملکرد و بیوماس شبیهسازی شده برای نخود

بررسی كارایی مدل سالتمد در شبیهسازي عملکرد گندم و شوري ...

به ترتیب  4/2و  6/7درفد و برای گیاه ذرت این مقادیر خطابه ترتیب
برابر با  10/9و  12درفد گزارش شده است (.)11
بررسی عملکرد گیاه گوجهفرنیی بژا اسژتفاده از آبیژاری قطژرهای
سطحی و زیرسطحی در شرایط متناوب استفاده از آبشور و غیر شژور
با مدل سالتمد در  4سطح شوری آب آبیاری  6 ،4 ،2 ،0/7و  8دسی
زیمنس بر متر نشان داد که این مدل در شبیهسازی عملکرد و شوری
خاک در آبیاری زیرسطحی و قطژرهای دقژت مناسژبی داشژته و بژین
مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده تفژاوت معنژیداری در سژطح 5
درفد وجود ندارد ( .)4ارزیژابی مژدلهژای شژبیهسژازی آکژواکراپ و
سالتمد در اسژتفاده متنژاوب از آبشژور و غیژر شژور در کشژت ذرت
علوفهای نشان داد که خطای نسبی مژدل آکژواکراپ در شژبیهسژازی
عملکرد محبژول از  2/9تژا  30/8درفژد و در شژبیهسژازی پروفیژل
شوری خاک از  5/9تا  45/8درفد متغیر بوده اسژت .از طژرف دییژر
خطای نسبی مدل سالتمد در شبیهسازی عملکرد محبول از  0/9تژا
 24/7درفد و در شبیهسازی شوری خاک از  2/2تا  38/2درفد متغیر
گزارش شده است (.)10
رنجبر و همکاران ( )17در استفاده از مدل سالتمد در شرایط شور
برای گیاه سورگوم گزارش نمودند که تفاوت معنژیداری بژین مقژادیر
شبیهسازی شده و اندازهگیری شده شوری خاک وجود نداشژته اسژت.
شاخ ریشه میانیین مربعات خطای نرمژال بژرای شژوری خژاک در
محدوده  0/18تا  0/23وبیشترین خطای متوسط شبیهسژازی شژده در
تعیین شوری خاک ،در الیه دوم ( 30تا  60سژانتیمتژری) بژه میژزان
 1/82دسیزیمنس بر متر گزارش شد .رجب ( )16بژا بررسژی کژارایی
مدل سالتمد در کشور های دانمارک ،برزیل ،ایتالیا و چند کشور دییر
گزارش نمود که این مژدل دقژت مناسژبی در شژبیهسژازی عملکژرد،
بیوماس ،شوری و رطوبت خاک دارد .حسژن لژی و همکژاران ( 7و )8
سه مدل آکواکراپ ،سالتمد و سوآپ را در شژرایط شژور و غیژر شژور
برای شبیهسازی عملکرد ذرت علوفهای بررسی و اظبژار داشژتند کژه
خطای مطلق نسبی برای مدل آکواکراپ ،سالتمد و سوآپ بترتیب در
محدوده  3تا  31درفد 1 ،تا  25درفد و  0/3تا  19درفد میباشد.
نظر به اینکه تمرکز مدل سالتمد ،عمدتا بر شوری خاک است لذا
غالبا این مدل در شرایط شوری خاک و آب اطاعژات بیشژتری را بژه
عنوان ورودی دریافت نمژوده و از دقژت بژاالتری (خبوفژا در شژبیه
سازی شوری خاک) نسبت به برآورد (عملکژرد و بایومژاس) برخژوردار
است .همچنین دقت مدل سالتمد در شبیهسازی شوری خاک در الیه
های سطحی کمتر از الیههای عمقژی بژوده کژه ایژن نتیجژه بژدلیل
دینامیک حرکت آب ،جذب بیشتر آب و تبخیر سژطحی در الیژههژای
سطحی خاک میباشد .برآیند نتیجه تحقیقات دال بر خطای کژم ایژن
مدل خبوفا در شرایط شوری نسبت به سایر مدلها در شژبیهسژازی
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میباشد.
ازآنجاکه بررسی و اندازه گیری عملکرد و تغییرات شوری خاک در
مدیریتها و روشهای مختلف آبیاری در گیاهان زراعی نیاز بهفژرف
هزینه و زمانبر میباشد و در عمل امکان اجرای سژناریوهای مختلژف
آبیاری بهمنظور بررسی عملکرد و تغییژرات شژوری خژاک در شژرایط
مختلف مقدور نیست ،لذا استفاده از مدلهای کاربردی مانند سالتمژد
این امکان را فراهم می آورد تا پس از واسنجی و اعتبارسژنجی بتژوان
سناریوهای مختلف مدیریتی را در راستای افزای عملکرد محبول و
پی بینی تغییرات شوری خاک با دقژت قابژل قبژولی شژبیهسژازی و
بمنظور ارتقا ببرهوری آب توفیه نمود .نظر بژه اینکژه شژوری خژاک
یکی از عوامل مبم و تاثیرگذار بر عملکرد و کارایی مبرف آب بوده و
در منطقه مورد مطالعه (دشت آزادگان استان خوزسژتان) نیژز خژاک از
درجات مختلف شوری برخوردار است ،لذا ضروری است که در راستای
ارتقا ببرهوری آب ،تغییرات عملکرد گندم و شژوری خژاک در سژطو
شوریهای مختلف با سناریوهای آبیاری معمول زارعین منطقه بررسی
گژژردد .در ایژژن ارتبژژاط کژژارایی مژژدل سژژالتمژژد پژژس از واسژژنجی و
اعتبارسنجی بمنظور شبیهسازی عملکرد گندم و تغییرات شوری خاک
در شرایط شوریهای مختلف و در راستای پایداری منابع آب و خژاک
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
ایژژن پژژووه در سژژال زراعژژی  93-94و  94-95در اراضژژی
گندمکاری دشت آزادگان اسژتان خوزسژتان و در سژه منطقژه رامسژه
(خاک شور) ،عتابیه (خاک خیلی شور) و حمیدیه (خاک غیر شور) اجرا
شد .در این راستا سه قطعه  10هکتاری در هر منطقه انتخاب و در هر
یک از این قطعات یک پایلوت به مساحت  2000متر مربع بژهمنظژور
ارزیابی و اندازهگیری در نظر گرفته شد .شکل  1موقعیت پایلوتهژای
منتخب را در مناطق مختلف ارائه میکند.
از اطاعژژات سژژال اول بمنظژژور واسژژنجی مژژدل سژژالتمژژد و از
اطاعات میدانی سال دوم در راستای اعتبارسنجی نتایج استفاده شژد.
بذر گندم مورد استفاده رقم چمران و به میژزان  250کیلژوگرم در هژر
هکتار استفاده شد .عملیات خاکورزی به فژورت شژخم و دیسژک در
پایلوتهای مورد نظر در  8آبان ماه انجام و قطعات بژه منظژور انجژام
پووه آمادهسازی گردیدند .نمونهبرداری از خاک از سه عمق در ابتدا
و انتبژژای دوره بژژه همژژراه نمونژژهبژژرداری از آب بژژه منظژژور تعیژژین
خبوفیات فیزیکی و شیمیایی انجام شد .همچنین بمنظژور عملیژات
کوددهی بر اساس آزمژون خژاک بژه مقژدار  200و  100کیلژوگرم در
هکتار کود اوره بترتیب در زمان کاشت و گلدهی به خاک داده شد.
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حمیدیه

عتابیه
رامسه
شکل  -1موقعیت پایلوتها (دشت آزادگان استان خوزستان)
)Figure 1- Pilots location (Azadegan Plain of Khuzestan Province

بر این اساس در سال اول ( ،)93-94با استفاده از مقژادیر شژوری
اولیه ،خبوفیات فیزیکی و شیمیایی خاک نسبت بژه شژبیهسژازی و
بررسی تغییرات عملکرد گندم و شوری خاک با استفاده از مدل سژالت
مد و مقایسه آن با مقادیر اندازهگیری شده اقدام شد .در طژول فبژل
زراعی نیز از آمار و اطاعژات هواشناسژی ایسژتیاه سژینوپتیک اهژواز
(شامل درجه حرارت حداقل و حداکثر ،رطوبت نسبی حداقل و حداکثر،
بارندگی ،ساعت آفتابی و سرعت باد) بهمنظژور تعیژین تبخیژر-تعژرق
سطح مرجع و تبخیر-تعرق گندم استفاده شد .همچنین در طول فبل
زراعی حجم آب آبیاری ،ساعت آبیاری ،عمق توسعه ریشه اندازهگیری

و تعیین گردید .در انتبای فبل کشت نیز با انژدازهگیژری مسژتقیم از
مزارع منتخب مقدار عملکرد دانه و بیوماس به همراه تغییرات شژوری
پروفیل خاک اندازهگیری و تعیین شد .با توجه به اطاعات اندازهگیری
شده ،مدل سالتمد برای شرایط سال اول کشت مورد واسژنجی قژرار
گرفت .از داده های انژدازهگیژری شژده سژال دوم مژزارع منتخژب در
مناطق سه گانه بمنظور اعتبارسنجی مدل در سژه شژرایط غیژر شژور،
شور و شوری زیاد اسژتفاده گردیژد .جژدول  1برخژی از ویوگژیهژای
فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق مورد نظر را ارائه مینماید .جژدول 2
ویوگیهای کیفی آب آبیاری مناطق مورد نظر را نشان میدهد.

جدول  -1میانگین برخي از ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي خاکپایلوتها
Table 1- Mean of some soil physical and chemical properties of pilots

جرم

رطوبت حجمي در نقطه

مخصوص

نسبت جذبي

پژمردگي

ظرفیت زراعي

ظاهری
Bulk
density
)(g. cm-3

Volumetric Moisture
of Permanent
wilting point
)(%

Volumetric
Moisture of Field
capacity
)(%

4.3

8.4

1.48

19.0

31.9

5.1

8.5

1.53

23.0

36.4

5.4

7.5

1.53

23.0

36.4

33.8

16.4

1.59

20.8

35.2

31.1

9.8

1.64

21.3

36.1

33.5

7.3

1.66

24.1

37.9

3.4

3.5

1.48

19.9

38.0

3.6

2.6

1.52

14.0

34.9

2.9

3.4

1.50

13.9

30.9

سدیم
Sodium
Absorption
ratio

هدایت الکتریکي
Electrical
Conductivity
)(dS. m-1

رطوبت حجمي در
بافت خاک

عمق

Soil
Texture

Depth
)(cm

Clay
Loam
Clay
Loam
Clay
Loam
Clay
Loam
Silty
Clay
Clay
Loam
Clay
Loam
Clay
Loam
Clay
Loam

منطقه
Region

0-30
30-60

رامسه
Ramseh

60-90
0-30
30-60

عتابیه
Atabieh

60-90
0-30
30-60
60-90

حمیدیه
Hamidieh
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جدول  –2ویژگيهای کیفي آب آبیاری در پایلوتهای منتخب
SAR

Table 2- Irrigation water quality in selected pilots
EC
HCO3Ca++
Mg++
Na+
pH
dSm-1
meqlit-1 meqlit-1 meqlit-1 meqlit-1

3.0

8.0

7.5

7.0

1.7

7.9

1.9

3.7

9.1

4.6

6.4

1.9

7.8

2.3

منطقه
Region

حمیدیه و رامسه
Hamidieh & Ramseh

عتابیه
Atabieh

جدول  –3برخي اطالعات گیاهي موردنیاز اندازهگیری شده
Table 3- Some measured plant information

مقدار

عامل گیاهي

مقدار

عامل گیاهي

Value
35 days

Plant factor

Value
45 cm

Plant factor

طول دوره توسعه

حداکثر طول ریشه

Development period length
55 days

Max root length
20 cm

طول دوره میانی

حداقل طول ریشه

Mid period length
35 days

Min root length
4500 Kg/ha

طول دوره پایانی

حداکثر عملکرد محصول

Final period length
165 days

Max yield
10 days

کل دوره رشد
Total Growth stage

80 cm

طول دوره جوانهزني
Germination period length

30 days

ارتفاع گیاه
Plant Height

طول دوره ابتدایي
Initial period length

جدول  –4اطالعات مدیریت آبیاری دو سال زراعي در مناطق موردنظر
Table 4- Irrigation management information for two years in the selected pilots

سال دوم
Second year

سال اول

سال

First year

Year

عتابیه

حمیدیه

رامسه

رامسه

منطقه

Atabieh

Hamidieh

Ramseh

Ramseh

Pilots

668

589

544

950

4

3

4

5

عمق آب آبیاری کاربردی
(میليمتر)
Irrigation application depth
)(mm

تعداد نوبتهای آبیاری
Irrigation events

بارندگي (میليمتر)
140

228

)Rainfall (mm

عملکرد کل (کیلوگرم در هکتار)
9300

10000

6000

6673

4200

4500

2700

2716

45

45

45

40

)Biomass (kg/ha

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
)Grain yield (kg/ha

شاخص برداشت (درصد)

همانیونه که از جدول  1ماحظه مژیگژردد بافژت غالژب خژاک
مناطق مورد نظر لومرسی میباشد .خژاک منژاطق حمیدیژه ،رامسژه و
عتابیه بترتیب دارای شوری کم ،متوسژط و زیژاد هسژتند .کیفیژت آب
آبیاری مورد استفاده بامیانیین شوری  2دسیزیمنس بژر متژر از نظژر

)HI (%

شوری مناسب و طبق طبقهبندی ویلکوکس در کاس ( C3-S1شوری
زیاد با نسبت جذبی سدیمی کم) قرار گرفته و محدودیتی برای کاشت
گندم نداشته و تاثیری برکاه عملکژرد ایجژاد نمژیکنژد .برخژی از
اطاعات گیاهی اندازهگیری شده در جدول  3ارائه شده اسژت .تژاری
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ماتریک و اسمزی در زمان tو  ،π50فشار اسمزی در شرایطی که جذب
آب به  50درفد مقدار  Smaxکاه یابد .نظر به رابطه بین جذب آب
و تولید عملکرد ،عملکرد نسبی محبژول ( )RYاز نسژبت جژذب آب
توسط ریشه در شرایط واقعی به بیشژینه جژذب آب ریشژه در شژرایط
بدون تن حافل میگردد (رابطه .)2

کاشت و برداشت گندم در دشت آزادگان بترتیب در دامنژه  15آبژان و
 30فروردین ماه میباشد .شایان ذکر است کاشت گندم در پایلوتهای
مورد نظر با کودپاش سانتریفیوی کششی متبل به تراکتور و برداشژت
به طریق دستی و در سطو یک متر مربعی (در سه تکرار در هر یژک
از پایلوتهای منتخب) انجام پذیرفت.
جدول  4نشان میدهد که مقدار کل بارندگی در سال زراعی -94
 93و  94-95در بازه زمانی مبر تا اردیببشت مژاه بژرای سژال اول و
دوم به ترتیب  140و  228میلیمتر بوده است.

()2

که در آن ) ،S(x, z, tمقدار جژذب آب توسژط ریشژه در شژرایط
واقعی میباشد .همچنین عملکرد واقعی از رابطه  3محاسبه میشود:
𝑥𝑎𝑚𝑌 × 𝑌𝑅 = 𝑌𝐴
()3
که در آن  ،Ymaxعملکرد بیشینه و  ،AYعملکرد واقعی میباشد.
برخژژی دادههژژای ورودی مژژدل شژژامل ویوگژژیهژژای فیزیکژژی و
شیمیایی خاک شامل الیژه خژاک ،رطوبژت ظرفیژت زراعژی و نقطژه
پومردگی ،هدایت هیدرولیکی ،رطوبت اشباع و شوری پروفیل خاک در
ابتدای کشت میباشند .از دییر دادههای ورودی به این مدل میتژوان
به مقادیر حداقل و حداکثر عمق ریشه ،مراحل فنولویی گیاهی و طول
دورههای رشد ،ضریب گیاهی ،ارتفاع گیاه و شژاخ برداشژت اشژاره
نمود .همچنین پارامترهای مدیریت آبیاری شامل روش آبیاری ،تژاری
آبیاری ،عمق و شوری آب آبیاری در هر نوبت نیژز از جملژه مژواردی
هستند که ضروری است در این مدل تعریف شژوند .از شژاخ هژای
آماری ریشه میانیین مربعات خطا ( ،)RMSEریشه میژانیین مربعژات
خطای نرمال شژده ( ،)NRMSEخطژای اسژتاندارد ( )SEو میژانیین
انحراف خطا ( )MBEبرای تعیین دقت مدل و مقایسژه آن بژا مقژادیر
اندازهگیری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSو  SOLVERتعیین شد
(.)7

مدل سالتمد

در این پووه از نسخه  )2018( 3-04-25مدل استفاده و پژس
از واسژژنجی در سژژال اول ،از تغییژژرات عملکژژرد و شژژوری خژژاک
شبیه سازی شده با مقادیر اندازهگیری در سال دوم برای اعتبژارسژنجی
مدل در مناطق مختلف و در خژاکهژای بژا درجژات مختلژف از نظژر
شوری استفاده گردید .در ایژن مژدل از اطاعژات هواشناسژی (درجژه
حرارت حداقل و حداکثر ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،سژاعت آفتژابی و
بارندگی) برای برآورد تبخیر-تعرق گیاه بر اساس روش پنمن مانتیژث
فائو ( )1استفاده شد .مقدار واقعی جذب آب توسط گیاه بژا اسژتفاده از
مدل سالتمد بر اساس رابطه کاردون و لتی محاسبه شد (.)3

)𝑡 𝑆(𝑧,

()1

)𝑡 𝜆(𝑧,

)𝑡( 𝑥𝑎𝑚𝑆

=

3

𝜋 𝑎(𝑡)ℎ +
(1+
)
)𝑡( 𝜋50
]

)𝑡 ∑ 𝑆(𝑥, 𝑧,
)𝑡 ∑ 𝑆𝑚𝑎𝑥 (𝑥, 𝑧,

= 𝑌𝑅

[

که در آن) ،Smax (tحداکثر جژذب آب توسژط ریشژه در شژرایط
بدون تن  ،λ(z, t) ،نسبت تغییرات عمق ریشه به زمان ،h ،پتانسیل
ماتریک ،π ،فشار اسمزی و ) ،a(tضریب وزنی پاس گیاه به پتانسیل

جدول  –5مقایسه عملکرد دانه و بیوماس گندم اندازهگیری و شبیهسازی شده در سال اول
Table 5- Comparison of simulated and measured wheat grain yield and biomass in first year

عملکرد دانه تن بر هکتار

بیوماس تن بر هکتار

پارامتر

)Grain yield (t/ha

)Biomass (t/ha

Parameters

شبیهسازی شده

اندازهگیری شده

شبیهسازی شده

اندازهگیری شده

پایلوت

Simulated
2.6
2.7
2.6
2.6
2.7
2.6
2.6
2.7
2.6

Measured
3.0
2.8
2.8
2.9
2.8
2.9
3.0
2.9
2.9

Simulated
6.1
6.2
6.1
6.1
6.2
6.1
6.1
6.2
6.1

Measured
6.1
6.9
6.8
6.1
6.9
6.8
6.2
6.9
7.0

Pilot

2.6

2.9

6.1

6.6

1

2

3

میانیین
Average
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دوره رشد گندم (پژس از برداشژت) را بژا یکژدییر مقایسژه مژیکنژد.
شاخ های آماری ریشه میانیین مربعات خطا ،ریشه میانیین مربعات
خطای نرمال شده و میانیین انحژراف خطژای مژدل در شژبیهسژازی
شوری خاک ارائه شده در شکل  ،2نشان میدهند کژه مقژادیر شژبیه
سازی شده شوری خاک در سه عمق نزدیکی مناسبی با مقادیر اندازه-
گیری شده دارند.
پس از واسنجی مدل در سال اول ،بمنظور اعتبارسنجی این مژدل
در سال دوم ،از نتایج سه پایلوت در سه منطقه رامسژه (خژاک شژور)،
عتابیه (خیلی شور) و حمیدیه (غیر شور) استفاده گردیژد .شژکل  3و 4
نتایج حافل از شبیهسازی عملکرد و بیومژاس گنژدم را در سژال دوم
برای تمام پایلوتها ارایه مینماید.

نتایج و بحث
جدول  5مقادیر عملکرد و بیوماس گندم اندازهگیری و شبیهسازی
شده را در سال اول در سه پایلوت (رامسه) ارائه میکند.
همچنین جدول  6شاخ هژای آمژاری ریشژه میژانیین مربعژات
خطا ،ریشه میانیین مربعات خطای نرمژال شژده و میژانیین انحژراف
خطای عملکرد دانه و بیوماس را ارائه مژینمایژد .همژانگونژه کژه از
جدول  6ماحظه می شود مقادیر شبیهسژازی شژده عملکژرد دانژه و
بیوماس گندم با مدل سالتمد قرابت و همخژوانی بژاالیی بژا مقژادیر
اندازهگیری شده دارد.
شکل  2تغییرات شوری پروفیل خاک شبیهسژازی و انژدازهگیژری
شده در عمقهژای  30-60 ،0-30و  60-90سژانتیمتژری در پایژان

جدول  –6شاخصهای آماری مقایسه مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده در سال اول
Table 6- Statistical indices for comparing simulated and measured values in the first year
MBE
RMSE
شاخص آماری
NRMSE
)(t/ha
)(t/ha
Statistical indices
0.11
0.04
0.12
عملکرد دانه
Grain yield
0.61

-0.49

0.10

بیوماس
Biomass

شوري خاك ( دسی زیمنس بر متر)

)Soil Salinity (dS/m
11

9

7

5
0

RMSE=1.3
NRMSE=0.2
MBE=-0.06

10

30
40

Saltmed

عمق (سانتی متر)
)Depth(cm

20

50

Measured

60
70
80
90

شکل  –2مقایسه تغییرات شوری خاک شبیهسازی شده با مقادیر اندازهگیری در عمقهای  0تا  30 ،30تا  60و  60تا  90سانتي متری (سال اول،
پس از برداشت)
Figure 2- Comparison of simulated and measured soil salinity variations in 0 - 30, 30 - 60 and 60 - 90 cm depths (first year,
)After Harvest
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5000

3000
2500

4000

5000

)Simulated Grain yield (Kg/ha

3500

عملکرد دانه شبیه سازي شده (كیلوگرم در هکتار)

4000

2000
2000

3000

y = 0.9728x
R² = 0.5255
RMSE=697
NRMSE=0.08
MBE=-197

9000

8000

7000

6000

10000

9000

8000

7000

6000

بیوماس اندازه گیري شده (كیلوگرم در هکتار)
)Simulated Biomass (Kg/ha

y = 0.9543x
R² = 0.92410
RMSE=336
NRMSE=0.08
MBE=-124

4500

10000

5000
5000

بیوماس اندازه گیري شده (كیلوگرم درهکتار)
)Measured Biomass (kg/ha

عملکرد دانه اندازه گیري شده (كیلوگرم در هکتار)
)Measured Grain yield (kg/ha

شکل  -3مقایسه مقادیر عملکرد دانه گندم اندازهگیری و شبیه

شکل  -4مقایسه مقادیر بیوماس گندم اندازهگیری و شبیهسازی

سازی شده با مدل سالتمد نسبت به خط 1:1

شده با مدل سالتمد نسبت به خط 1:1

Figure 3- Comparison of measured and simulated
wheat grain yield using saltmed model with 1: 1 line

Figure 4- Comparison of measured and simulated
wheat biomassusing saltmed model with 1: 1 line

 30-60و  60-90سژانتیمتژر ارائژژه مژیکنژد .از شژژکلهژای مژژذکور
ماحظه میگردد که روند تغییرات شوری خاک شبیهسژازی شژده بژا
مدل سالتمد در سه خاک خیلی شور ،شور و غیر شژور در سژه الیژه
خاک مورد نظر نزدیک به مقادیر اندازهگیری شده میباشد.
شکل  8روند تغییرات مقادیرشوری خاک شبیهسازی شده با مژدل
سالتمد و مقادیر اندازهگیری شده (در سه الیژه خژاک) را بژه همژراه
شاخ های آماری در سه شرایط شور ،خیلیشور و غیرشور ارائه مژی
نماید.
با توجه به شکل  8ماحظه میگردد که این مدل با داشتن ریشه
میانیین مربعات خطای نرمال و میانیین خطای انحراف بترتیب 0/18
و  - 0/13از دقت مناسبی در شژرایط مختلژف خژاک از نظژر شژوری
برخوردار است .در جدول  8نتایج تجزیه آماری تغییرات شوری خژاک
در سه الیه خاک در شرایط شوریهای مختلف ارائه شده است.

شاخ آماری NRMSEبرای عملکژرد دانژه و بیومژاس  0/08و
نیز شاخ  MBEبرای عملکرد دانژه و بیومژاس بترتیژب  - 0/12و
 - 0/20تن در هکتار میباشد .همچنین مقایسه مقادیر شبیهسژازی و
اندازهگیری شده عملکرد و بیوماس گندم نشان داد که تفژاوت معنژی
داری بین مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شژده ماحظژه نمژیگژردد
(جدول  .)7همانیونه که از شکل  3و  4و شاخ هژای آمژاری ارائژه
شده در جدول  7ماحظه میگردد ،مقادیر شبیهسژازی شژده عملکژرد
دانه و بیوماس گندم در سه خاک غیرشور ،شور و خیلی شور قرابژت و
همخوانی باالیی با مقادیر اندازهگیری شده متناظر با آن دارند که ایژن
بیانیر دقت و کارایی این مدل در شبیهسازی عملکرد دانه و بیومژاس
در درجات مختلف شوری خاک میباشد.
شکلهای  6 ، 5و  7روند تغییرات شژوری خژاک شژبیهسژازی و
اندازهگیری شده در سه خاک موردنظر را بترتیب در سه عمژق ،0-30

جدول  –7آزمون  F-Testمقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده عملکرد و بیوماس گندم (تن در هکتار)
)Table 7- F-Test test of simulated and measured values of wheat yield and biomass (t/ha

میانگین
خطای استاندارد

P

ضریب F

0.13ns

0.44

0.16

0.32ns

0.71

0.63

تفاضلها

میانگین مقادیر

میانگین مقادیر

شبیهسازی

اندازهگیری

Mean simulated
values

Mean measured
values
3.81
8.68

Standard error

Mean of
differences

0.12

3.68

0.20

8.48

 :nsمعنیدار نیست.

پارامتر
Parameter

عملکرد دانه
Grain yield

بیوماس
Biomass
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شکل  -5مقایسه مقادیر شوری خاک اندازهگیری و شبیهسازی

عمق (سانتی متر)
)depth (cm

0

0

شکل  -6مقایسه مقادیر شوری خاک اندازهگیری و شبیهسازی

شده با مدل سالتمد در خاک خیلي شور

شده با مدل سالتمد در خاک غیر شور

Figure 5- Comparison of measured and simulated soil
salinity values using Saltmedmodel in very saline soil

Figure 6- Comparison of measured and simulated soil
salinity values using Saltmedmodel in nonsaline soil

شوري خاك (دسی زیمنس بر متر)
)Soil Salinity (dS m-1
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Figure 7- Comparison of measured and simulated soil salinity values using Saltmed model in saline soil
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4

شوري خاك شبیه سازي شده (دسی زیمنس بر متر)
)Simulated Soil Salinity (dS m -1

y = 0.9582x
R² = 0.5835
RMSE=1.067
NRMSE=0.183
MBE=-0.13

9
8
7
6
5
4
3
2
1:1
1
0
0

شوري خاك اندازه گیري شده (دسی زیمنس بر متر)
)Measured Soil Salinity (dS m-1

شکل  -8مقایسه مقادیر شوری خاک اندازهگیری و شبیهسازی شده با مدل سالتمد نسبت به خط 1:1
Figure 8- Comparison of measured and simulated soil salinity values using Saltmed model with1: 1 line

جدول  –8آزمون  F-Testمقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده شوری عصاره اشباع خاک (دسيزیمنس بر متر)
)Table 8- F- test for simulated and measured salinity values in soil saturated extract (dSm-1

P

ضریب F

0.49ns
0.43 ns
0.27 ns
0.40 ns

0.99
0.89
0.63
0.84

خطای

میانگین

میانگین مقادیر شبیه

میانگین مقادیر

استاندارد

تفاضلها

سازی

اندازهگیری

Standard
error
1.1
1.05
0.81
0.99

Mean of
differences
0.66
0.24
0.44
0.45

Mean simulated
values
5.04
4.80
5.04
4.96

Mean measured
values
5.70
5.04
5.48
5.41

عمق خاک
Soil depth
)(cm
0-30
30-60
60-90
0-90

 : nsمعنیدار نیست.

جدول  8نشان میدهد که تفاوت معنژیداری در سژطح  5درفژد
بین دادههای اندازهگیری و شبیهسازی شده در مقادیر شوری الیههای
مختلف خاک وجود ندارد .خطای استاندارد در الیژههژای -60 ،0-30
 30و  60-90سانتیمتر بترتیب  1/05 ،1/1و  0/81دسیزیمژنس بژر
متر میباشد .از طرف دییر شاخ ریشژه میژانیین مربعژات خطژای
نرمال شده ( )NRMSEدر الیژه اول ( )0/19و دوم ( )0/22بیشژتر از
الیه سوم ( )0/12بوده که نشانیر این است که مدل الیه اول (0-30
سانتیمتر) و الیه دوم ( 30-60سانتیمتر) را با دقت کمتری نسبت به
الیه سوم ( 60-90سانتیمتژر) شژبیهسژازی مژینمایژد .چنژین نتژایج
مشاببی توسط رنجبژر و همکژاران ( )17ارائژه شژده اسژت .بنژابراین
ماحظه میگردد که دقت این مدل در شبیهسژازی شژوری خژاک در
الیههای سطحی کمتر از الیههای عمقی مژیباشژد کژه ایژن نتیجژه
بدلیل دینامیک حرکت آب ،جذب بیشتر آب و تبخیر سطحی در الیژه
های سطحی خاک میباشد که این موضوع توسط هیری و همکژاران
( )10و سیلوا و همکاران ( )19نیز گزارش شده است.
بنابراین با توجه به نتژایج و شژاخ هژای آمژاری بدسژت آمژده،
ماحظه میگردد که این مدل دقت و کارایی مناسبی در شژبیهسژازی

عملکرد ،بیوماس و شوری خاک در شرایط مختلف شوری در الیههای
خاک را دارد.

نتیجهگیری
چنانچه از نتایج و شاخ های آماری حافله ماحظژه مژیگژردد
تغییرات معنیداری در مقادیر اندازهگیری و شبیهسازی شده عملکرد و
بیوماس گندم در سه شرایط شوری خاک ماحظژه نیردیژد .شژاخ
خطای استاندارد برای عملکرد دانه و بیوماس گندم به ترتیژب  0/16و
 0/63تن در هکتار تعیین شد .ریشه میانیین مربعژات خطژای نرمژال
شده برای ففات عملکرد دانه و بیومژاس گنژدم  0/08بژود .از طژرف
دییر مقادیر شوری خاک اندازهگیری و شبیه سازی شده در سژه الیژه
مورد نظر تفاوت معنی داری بژا یکژدییر نداشژتند .محژدوده تغییژرات
خطای استاندارد شوری خژاک بژین  0/81تژا  ،1/1ریشژه میژانیین و
مربعات خطای نرمال شده  0/18و میژانیین انحژراف خطژای شژوری
خاک  -0/13حافل گردید .از طرف دییژر شژاخ ریشژه میژانیین
مربعات خطای نرمژال شژده ( )NRMSEدر الیژه اول ( )0/19و دوم
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 ایژن،بنابراین با توجه به نتایج و شاخ های آماری اشژاره شژده
 بیومژاس،مدل از کارایی و دقت مناسبی در شبیهسازی عملکژرد دانژه
گندم و تغییرات شوری خاک در شرایط مختلف خاک از نظژر شژوری
برخوردار بوده و می توان از این مدل به منظور پژی بینژی عملکژرد و
تغییرات شوری خاک در راستای پایداری منژابع آب و خژاک اسژتفاده
.نمود

) بوده که نشانیر این است که مژدل0/12( ) بیشتر از الیه سوم0/22(
 سانتیمتر) را با دقت30-60(  سانتی متر) و الیه دوم0-30( الیه اول
. سانتیمتر) شبیهسازی مینمایژد60-90( کمتری نسبت به الیه سوم
بنابراین ماحظه میگردد که دقت این مژدل در شژبیهسژازی شژوری
خاک در الیههای سطحی کمتر از الیههای عمقی میباشژد کژه ایژن
 جذب بیشتر آب و تبخیر سطحی در،نتیجه بدلیل دینامیک حرکت آب
.الیههای سطحی خاک میباشد
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Evaluation of SALTMED Model in Simulation of Wheat Yield and Soil Salinity
Variations at Saline and Nonsaline Conditions
M.R. Emdad1*- A. Tafteh2
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Accepted: 14-03-2020
Introduction: SALTMED model is one of the most practical tools for simulating soil salinity and crop
production yield. Growth models are important and efficient tools for studying and evaluating the impact of
different management conditions and scenarios on water, soil and plant relationships and can be used to make or
predict appropriate management scenarios according to the region's conditions and to predict plant performance
in the field. Since the performance of irrigation scenarios in field conditions are costly and time consuming, and
due to the limited water resources in the country and the necessity of optimal water use in agriculture, using the
efficient and generic models can be useful tool for simulating crop production and soil salinity variations. This
research has been conducted in order to simulate soil salinity and yield production using SALTMED model in
Azadegan Plain of Khuzestan province.
Materials and Methods: This study was carried out in wheat fields of Azadegan plain in Khuzestan
province during 2014-2015 in three regions including Ramseh (as saline soil), Atabieh (as very saline soil) and
Hamidieh (as control, non-saline soil). Three 10-hectare plots were selected in each area and a pilot with area of
2000 m2 was used for evaluation and measurement in each plot. First year data were used to calibrate the
SALTMED model and second year field data were used to validate the model and to achieve the results in three
conditions. The dominant soil texture in the area was clay loam. The quality of used irrigation water with
average salinity of 2 dSm-1 was classified as C3-S1(high salinity with low sodium absorption ratio) and had no
effect on wheat yield loss. In this study, version 3-04-25(2018) of SALTMED model was used and after
calibrating in the first year, the results of simulated wheat grain yield and soil salinity variation values were used
for model validation in different regions and in soils with different degrees of salinity, in the second year.
Results and Discussion: The average measured and simulated biomass yield in the first year were 6.6 and
6.1 t/ha, respectively. Furthermore, the average of measured and simulated of wheat grain yield was 2.9 and 2.6
t/ha, respectively. Some statistical indices including mean bias error, normalized root mean square error, and root
mean square error for grain yield were 0.11, 0.04, and 0.12 t/ha, respectively. The values of the same statistical
parameters for biomass were -0.49, 0.1, and 0.61t/ha, respectively. These results showed that the measured
values of grain yield and wheat biomass were in good agreement with the simulated values using SALTMED
model. The simulated and measured variations of soil salinity at three soil depths of 0-30, 30-60, and 60-90 cm,
showed close agreement with each other in three layers. Root mean square error, normalized root mean square
error, and mean bias error for soil salinity values were 1.3, 0.20, and -0.06, respectively. After calibrating the
model in the first year, to validate this model in the second year, the results of three pilots locations in three
regions of Ramseh (saline), Atabieh(very saline) and Hamidieh(non-saline) were used. Comparison of simulated
and measured wheat grain yield and biomass values showed that there was no significant difference between
simulated and measured values. The simulated values of grain yield and wheat biomass in the three non-saline,
saline and very saline soils had high correlation with the measured values, indicating high accuracy and
efficiency of this model in simulating grain and biomass yield in different degrees of soil salinity. Moreover, the
trend of soil salinity changes simulated by the SALTMED model in three highly saline, saline and non-saline
soils (for three soil layers) was close to the measured values. The SALTMED model with normalized root mean
square error and mean bias error of 0.18 and -0.13, respectively, showed good accuracy in different salinity
conditions. There was no significant difference (5% level) between the measured and simulated salinity values of
the different soil layers. The mean standard error at the 0-30, 30-60, and 60-90 cm layers was 1.1, 1.05, and 0.81
dSm-1, respectively. Therefore, based on the results and statistical indices, it was found that SALTMED model
1 and 2- Assistant Professors of Irrigation and Soil Physics Department, Soil and Water Research Institute, Agricultural
Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
(*- Corresponding Author Email: emdadmr591@yahoo.com)
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.84734
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had good accuracy and efficiency in simulating yield, biomass and soil salinity under different salinity
conditions.
Conclusion: According to the results and statistical indices, SALTMED model had good performance and
accuracy in simulating grain yield, biomass and soil salinity variations in different soil salinity conditions and so
it can be used to predict wheat yield, yield components and soil salinity in different soil condition with different
degrees of soil salinity to sustain soil and water and improve water productivity in similar areas.
Keywords: Biomass, Calibration, Grain yield, Khuzestan province, Salinity, SALTMED model, Validation
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مقاله علمی-پژوهشی

ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از کربن فعال تولید شده از پسماندهای کشاورزی
گردو و بادام
فرزاد هاشم زاده -1سپهر

پارسا*2

تاریخ دریافت9311/60/60 :
تاریخ پذیرش9311/60/09 :

چکیده
رشد مصرف آب در سالهاي اخیر ،باعث کاهش منابع آب شیرين تجديدپذير در کشور شده است .از اينرو تامین آب از مناابع ییرمعااارف ي از از
راه ارهاي اساسز است .اسعفاده از آب هاي آلوده بايد با تصفیه ت میلز همراه بوده تا اسعانداردهاي آب شرب تامین گردد .هدف از اين پژوهش ،بررسز
میزان حذف آرسنیک با اسعفاده از يک جاذب در مقیاس آزمايشگاهز است .در اين مطالاه نمونه محلول آرسنیک در یلظتهاي مخعلف با رقیا ساازي
محلول تعرازول اسعاندارد  0111 ppmآرسانیک و آب ديياونیزه تییاه شاده اسات و یلظاتهااي  011 ،011 ،061، 001، 01، 01 01، 01، 5و 611
می روگرم بر لیعر اين محلول مورد آزمايش قرار گرفت .همچنین از پودر زیال حاصل از پسماند پوست بادام و گردو به صورت حرارت ديده ،بانوان جاذب
اسعفاده شده است .در ابعدا با اسیدشويز ،کارايز و مشخصههاي زیال را بیبود داده و پس از انجام مراحل فاالسازي ،حذف آرسنیک از نمونههاي فوق با
جذب سطحز با اسعفاده از زیال اسیدشويز شده بررسز شد .پارامعرهاي موثر در حذف مانناد زماان تمااس pH ،و یلظات محلاول باا اساعفاده از فرآيناد
بیینه سازي گام به گام بررسز شد .پس از تحلیل نعايج ،مشخص گرديد حذف آرسنیک در شرايط بیینه برابر با  011درصاد ،ررفیات جاذب برابار 001
می روگرم بر لیعر و  pHبیینه برابر  5است .زمان ماند تاادلز نیز  01دقیقه است که در مقايسه با مطالاات قبلز ،کاهش چشمگیاري دارد .همچناین باا
رسم نمودارهاي هم دمايز جذب النگموير ،فروندلیش و ردلیچ-پعرسون مشخص شد که فرايند جذب از همدمايز جذب النگموير تبایت مزکند.
واژههای کلیدی :آرسنیک ،تصفیه آب ،جذب سطحز ،زیال پسماند کشاورزي

مقدمه

2 1

آلودگز منابع آب به آرسنیک به عنوان يک مش ل جیانز مطرح
است .آرسنیک ي ز از عناصر طبیاز است که بصورت گساعردهاي در
پوسعه زمین توزيع يافعه است .اين عنصر ماموال بصورت ترکیباتز باا
اکسیژن ،کلر يا گوگرد که عموماا شاامل ترکیباات ییرآلاز آرسانیک
است ،يافت مزشود .ترکیبات آلز آرسنیک نیز با هیدروژن و کربنهاا
ش ل مزگیرد .آرسنیک در آب آشامیدنز به طور طبیااز وجاود دارد،
به نحوي که از صخرهها و خاكهاي آه ز نشأت گرفعه و از طريا
 -0دانشجوي دکعراي میندسز محایط زيسات گارايش آب و فا،ادب ،دانشا ده
منابع طبیاز و محیط زيست ،دانشگاه آزاد اسدمز ،واحد علوم و تحقیقات تیران
 -0کارشناسز ارشد میندسز محیط زيست ،پارديس دانشا دههااي فناز دانشاگاه
تیران ،دانش ده محیط زيست
)Email: sepehrparsa@ut.ac.ir
(* -نويسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.85942

فرسايش و انحدل به آبهاي طبیاز منعقال مازشاود .آرسانیک در
آبهاي طبیاز به اش ال آلز و ییرآلز وجود دارد ،اما ش ل یالب آن،
آرسنیک ییرآلز است .ي ز ديگر از منابع بزرگ آرسنیک زائدات باقز
مانده از ماادن اسات .آرسانیک بصاورت محصاول فرعاز در فرآيناد
تصفیه مس ،طد ،سرب ،بصورت فضوالت مادنز انباشعه مزشود.
آرسنیک از آاليندههاي بسیار سمز رايجز است که هم باه طاور
طبیاز و هم در پسابهاي انسانز باعث آلودگز آب مزشود .آرسنیک
با ايجاد اخعدل در سیسعم عصبز ،گردش خاون ،گاوارش و پوسات،
سدمعز انسان را تیديد مزکند به طوري که در مسمومیتهااي حااد
باعث مرگ افراد مزشود (.)0
اسعفاده از آبهاي سطحز و زيرزمینز آلوده باه آرسانیک جیات
آبیاري مزارع کشاورزي باعث افزايش یلظات ايان آاليناده در خااك
شده و انعقال آن به بخشهاي مخعلف گیاه را افزايش مزدهد کاه در
نعیجه منجر به مخعل شدن رشد طبیاز گیاه با عدئام سامیعز نظیار
کاهش بیوماس ريشه و ساقه ،کاهش سطح فعوسنعز و ییره مازشاود
(.)0
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سازمان جیانز بیداشت 0مقدار  0می روگرم بر لیعر را باه عناوان
مقدار رهنمود نظارتز براي میزان آرسنیک در آب شرب و براي تخلیه
پساب به آبهاي سطحز و زيرزمینز و کشاورزي  1/0میلازگارم بار
لیعر و،ع کرده است (.)00
بحران کمبود آب در کشور به دلیل افزايش تقا،ااي مصارف در
بخش هاي صنات ،کشاورزي و خانگز به ي از از میمعارين مساائل
تبديل شده است .افزايش مصارف باه هماراه خش ساالزهااي اخیار
موجب کاهش شديد منابع آبز شاده و در نعیجاه تاامین آب از مناابع
ییرمعاارف مانند پساب ،منابع آب سطحز و زيرزمینز آلوده ،آبهااي
شور و لب شور مورد توجه قارار گرفعاه اسات .از میاان مناابع معناوع
آب هاي ییرمعاارف ،اسعفاده از پساب تولیدي در بخشهااي مخعلاف
شیري ،صناعز و کشاورزي به عناوان منبااز پايادار باراي ماديريت
بحران آب به عنوان راه اري اسعراتژيک مورد توجه است.
روش هاي معاددي در تصفیه آب وجاود دارد کاه قادرناد مقاادير
آرسنیک را در آب و پساب به حد مجاز برسانند؛ ازجمله شناورسازي با
هواي محلول ،اسمز ما وس ،ال عرولیز ،اناقاد و لخعهساازي ،ترسایب
شیمیايز ،جذب سطحز ،فرآيندهاي تبادل يونز و  ...که هر کدام بناا
به شرايط اسعفاده مزايا و ماايب خاص خود را دارند (.)0
ي ز از روشهاي بیینه براي حذف فلزات سانگین از آب ،جاذب
سطحز به وسیله جاذبهاي ارزان و طبیاز است که به دلیل ساادگز
و کارايز باال در حذف فلزات سانگین و بسایاري از ماواد ريزآاليناده
نوریور مورد توجه قرار گرفعه است(.)6 ،0
در تصفیه آب آشامیدنز ،از فرآيند جذب براي حذف ترکیبات مولد
طام و بو ،مواد شیمیايز آلز سنععیک ) ،(SOCs0مواد آلز مولد رنگ،
محصوالت جانبز گنادزدايز ) ،(DBPs3پرکلارات ،آرسانیک و سااير
فلزات سنگین اسعفاده مزشود)01( .
در اين فرآيند ،هر جامدي که تمايل به جذب محایط سایال روي
سطحش داشعه باشد يک جاذب محسوب مازشاود .ررفیات جاذب،
گزينش پذيري ،قابلیات تولیاد مجادد ،ساینعیک ،ساازگاري و هزيناه
میمترين مشخصه جاذب است.
جاذب ها در سه دسعه مادنز ،آلز و بیوجاذبها تقسیم مزشاوند.
ي ز از جاذبهاي بسیار ماروف و مورد اسعفاده ،کربن فااال اسات و
به گروهز از مواد کربنز با تخلخل و سطح داخلز باال اطدق مزشود
که در مقايسه با جاذبهاي ییرآلز مانند زئولیعیک ،ماده منحصربهفرد
هسعند .کاربرد میم و قابال اهمیات آنهاا در جداساازي باو ،رناگ،
مزههاي ییردلخواه از آب در عملیاتهاي خانگز و صاناعز ،بازيافات
1- World Health Organization
2- Synthetic Organic Chemicals
3- Disinfection By-Products

حدل ،تصفیه هوا به ويژه در رسعورانهاا ،صانايع یاذائز و شایمیائز
است)3( .
ونگ و هم اران ( )00حذف آرسنیک با اسعفاده از کیعوسان اشباع
شده باا ذرات نانومننااطیس را مطالااه و گازارش کاردهاناد .وياعد-
رودريگز و رندل مندس ( )01از کربن فاال اصدح شده باراي حاذف
آرسنیک اسعفاده کرده اند .سطح کربن فاال در اين مطالاه برابار 630
تا  0100معرمربع بر گرم بوده و حداکثر میزان جذب آرسنیک  371تاا
 0051می روگرم بر لیعر گزارش شده است .دراين مطالاه باا افازايش
 pHاز  6به  0میزان حذف  30درصد کاهش يافعاه اسات کاه نشاان
مزدهد میزان حذف آرسنیک در مقادير پايین  pHموثرتر است.
میرحسینز و هم ااران ( )03از می اروذرات هیدروکساز آپاتیات
براي حذف آرسنیک در آب در یلظت  011میلزگرم بر لیعار اساعفاده
کردهاند .راندمان حذف براي در شرايط بیینه عمل رد سیسعم ،تا حدود
 60درصد بوده است .همچنین فروتن و مصاطفزپاور ( )9اثار مقاادير
جاذب بر کارآيز جذب آرسنیک با پاودر پوسات درخات کاا در pH
مساوي 7و دوز جاذبهاي ( 5 ،3 ،0و  6گرم بر لیعر) را بررسز کرده و
نعايج آنها نشان داده که با افزايش مقادار جااذب از  0باه  6گارم در
لیعر ،مقدار حذف از  55/9تا  70/0درصد افزايش يافعه است.
همانطور که ذکر گرديد با توجه به افزايش نیاز آباز و محادوديت
منابع و در نعیجه لزوم تامین آب از منابع ییر معاارف و نیز هزينههاي
باالي انعقال آب و آسیببهاي تخلیه پساب آلوده باه محایط زيسات،
الزم است براي تصفیه و بیره برداري مجدد از ايان مناابع نامعااارف
چارهاي انديشیده شود .ي ز از روشهاي پايادار و ساازگار باا محایط
زيست براي اين هدف ،حذف آاليندههاا باا اساعفاده از پساماندهااي
طبیاز کشاورزي است .در اين مطالاه کربن فاال شده از پسماندهاي
کشاورزي گردو و بادام براي حذف آرسنیک از آب مورد مطالااه قارار
مزگیرد .مطالااتز که تاکنون در زمینه حذف آرسانیک از آب صاورت
گرفعه ایلب زمان بیشعري براي حاذف نیااز باوده اسات کاه ايان در
مرحله تصفیه ت میلز هزينهبر است .همچنین با توجه باه ايان کاه از
يک پسماند جیت حذف يک آلودگز اسعفاده مزشود خود يک نقطاه
قوت بشمار مزرود.

مواد و روشها
اين تحقی ياک مطالااه آزمايشاگاهز اسات در ساال  0395در
پرديس فنز میندسز شیید عباسپور دانشگاه شیید بیشعز انجام شده
است .در اين تحقی زیال به روش فیزي ز -شیمیايز فاال ساازي و
فرآوري شده و سپس زیال فرآوري شده تحت آزمايشهاي مخعلف از
قبیل  SEMبراي تایین مورفولوژي ،ش ل و بررساز رياز سااخعارها،
( FT-IRطیف سنجز مادون قرمز) براي تجزيه و شناسايز پلیمرها و
برخز افزودنز هاي آن ها( XRD ،طیف سنجز پاراش پرتاو اي اس)

ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از كربن فعال تولید شده از پسماندهاي كشاورزي گردو و بادام

براي آنالیز ترکیبز و مشخصهيابز ساخعار بلوري مواد ،و BET0باراي
اندازه گیري سطح ويژه ،قطر ،حجم و توزيع سايز حفرههاي ماده قارار
گرفعه است .پس از انجام اين آزمايشها ،آزمايشهاا بار روي حاذف
آرسنیک به وسیله زیال فرآوري شاده انجاام گرفات و تاأثیر شارايط
مخعلف آزمايشگاهز بر روي مقدار حذف بررسز گرديد.
دسعگاه هاي مورد اسعفاده در مرحله فارآوري زیاال ،شاامل آون،
گرمکان و همازن منناطیساز ،تارازوي ديجیعاال و  pHمعار اسات.
مشخصات دسعگاه هاي مورد اسعفاده براي آزمونهاي مشخصاهياابز
نمونههاي زیال ،در جدول  3-3آمده است .براي تایین کیفیت آب ،از
دسعگاه  pHمعر مطاب با اسعاندارد معد  4500-Hو براي اندازهگیاري
آرساانیک از دسااعگاه پدسااماي جفاات شااده القااايز Inductively
 (ICP) Coupled Plasmaمدل  Varian-710و اندازهگیاري  pHاز
دسعگاه مولعز پارامعر  Hatchاسعفاده شده است .براي تجزيه و تحلیل
نعايج آزمونهاي  ،XRDاز نرمافزار اکسپرت( 0نسخه  )0117اساعفاده
شد .براي تحلیل نعايج آزمونهاي  ،FT-IRاز نرمافزار اپوس( 3نساخه
 )0117اسااعفاده گرديااد .بااراي رساام نمودارهااا و انجااام تجزيااه و
تحلیلهاي آماري ،از نرمافزارهاي ماي روسافت اکسل( 0نسخه )0117
اسعفاده شد.
در اين مطالاه نمونه محلول آرسنیک در یلظتهااي مخعلاف باا
رقی سازي از محلاول تعارازول اساعاندارد  0111میلازگارم بار لیعار
آرسنیک شرکت  5Merckو آب دييونیزه در دماي اتااق تییاه شاده
است .بطور کلز ش ل سه ررفیعز آرسنیک در آب زيرزمینز و شا ل
پنج ررفیعز آن در آبهاي سطحز يافت مازشاود ،اماا ايان قاعاده
همیشه در مورد آب زيرزمینز صادق نیست به نحوي که هردو شا ل
آن مزتواند به طور همزمان در يک منبع آب يافت شود .محلول مورد
اسعفاده در اين مطالاه شامل آرسنیک پانج ررفیعاز اسات .همچناین
پودر زیال مورد اسعفاده در اين پژوهش از پسماند پوست باادام و گاردو
(از شیرسعان تويسرکان اسعان همدان) تییه شد کاه باه نسابت وزناز
مساوي مخلوط شدهاند .مشخصات زیال فوق در ابعدا و قبال از تباديل
به زیال اسیدشويز شده به صورت جدول  0است.
براي تییه زیال بیبود يافعه (فیزي ز-شیمیايز) نمونههاي زیاال
فاال شده بصورت فیزي ز توسط حارارت ،باا اسیدفسافريک  %5باه
مدت  31دقیقه در دماي  001درجه هم زده شد .در طاز ايان فرايناد
 pHزیال به  7-6رسید .سپس نمونه شسعه شده به مدت  0ساعت در
دماي  001درجه قرار داده شده تا خشک شاود .کاربن فااال شاده از
1- Brunauer-Emmett-Teller
2- X'Pert
3- Opus
4- Microsoft Excel
5- Merck Co., Darmstadt, Germany
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زیال چندين بار با آب دييونیزه شسعشو داده شده تا ناخالصزهايز از
قبیل گرد و یبار و ساير مواد شیمیايز احعمالز از ساطح زیاال پااك
شود.
روش انجام آزمايشها به صورت گام به گام بوده و پس از بییناه
کردن هر پارامعر و با ثابت نگه داشعن پارامعرهااي ديگار آزماايشهاا
صورت مزگیرد تا به ترتیب تمام پارامعرها بییناه شاود .آزماايش اول
براي بدست آوردن زمان ماند بیینه با محلولهاايز باا یلظات 011
می روگرم بر لیعر آرسنیک در  pHبرابر  7و با یلظت  1/3گرم بر لیعر
در مدت زماانهااي تمااس  31 ،01 ،05 ،01 ،5 ،3 ،0دقیقاه ،مقادار
جذب بدست مزآيد .در مرحله بادي با زمان ماند بیینه بدست آمده از
مرحله قبلز ،براي به دست آوردن  pHبیینه نمونهها pH ،هاي ،3 ،0
 0 ،7 ،6 ،5 ،0و  9با اسعفاده از سديم هیدروکساید ،اسایدکلريدريک و
اسید فسفريک تییه گرديد .پس از به دست آوردن  pHبیینه ،یلظات
بیینه نیز بررسز شد ،بدين منظور نمونههااي باا یلظاتهااي بسایار
پايین تا  00برابر حد مجاز ( 01می روگرم بر لیعر) يانز 01 01، 01، 5
 011 ،011 ،061، 001، 01،و  611می روگرم بر لیعر باا  pHبییناه و
در مدت زمان بییناه ماورد آزماايش قارار گرفات .آخارين مرحلاه از
آزمايش هاي جذب مربوط به مقدار یلظت جاذب بوده کاه باا شارايط
بیینه قبلز بدست مزآمد .جاذب در وزنهاي ،1/0 ،1/0 ،1/15 ،1/10
 1/5 ،1/0 ،1/3گرم بر لیعر به محلول ا،افه و آزمايش صورت گرفت.
همچنین از عوامل میم در فرآيند جذب ،همدمايزهاي جاذب اسات
که رابطههاي ريا،زاند که میزان ماده جذب شده روي سطح را نشان
مزدهند .همدمايزها ماموالً با در نظر گرفعن م انیسمهاي جذب و با
اندازه گیري داده ها و اساعفاده از تجزياه و تحلیال رگرسایون بدسات
آمده اند .در اين پژوهش سه همادمايز میام النگماوير ،فرونادلیش و
ردلیچ-پعرسون مورد بررسز قرار گرفعه است .همچنین در فرآيندهااي
جذب سطحز ،ي ز از هدفهاي میام ،افازايش باازده جاذب اسات.
براي اين منظور مزبايست سازوکار جذب تایین گردد .ي ز از راههاي
تایین سازوکار جذب ،مطالاات سینعی ز فرآيند است .بدين منظور ،دو
ماادل واکاانش شاابه مرتبااه اول و واکاانش شاابه مرتبااه دوم بررسااز
مزشوند.

نتایج
به منظور شناسايز و تایین مشخصههاي شیمیايز زیال فاالشده
فیزي ز -شایمیايز (حارارت دياده و اسیدشاويز شاده) و همچناین
مقايسه و بررسز اثرات اسیدشويز بر اين مشخصاههاا ،آزماونهااي
 BET ،FT-IR ،XRDو  SEMانجام شد .بر اساس نعاايج آزماايش
 ،XRDکه در ش ل  0مشخص است ،با توجه به نمودار با فاالسازي
چند پیک ،ایف در زیال به وجود آماده کاه نشااندهناده تنییار در
ساخعار زیال پس از فاالسازي است.
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 آنالیز اجزای نمونه بکار رفته به عنوان ماده خام-1 جدول
Table 1- Analysis of the sample components used as raw material

اجزا

رطوبت

خاکستر

Components

Humidity

درصد

9

Percentage

مواد قابل استخراج

لیگنین

همي سلولز

سلولز

Ash

Extractable
materials

Lignin

Hemicellulose

Cellulose

2.6

8.8

24.8

17.9

36.9

 نمودار طیفسنجي پراش پرتو ایکس از الف) زغال خام و ب) زغال فعالشده-1 شکل
Figure 1- X-ray diffraction spectroscopy diagram of (a) crude and (b) activated Charcoal

a - )(الف

b - )(ب

-)(الفa

-)(ب

b

 نمودار آنالیز پیوندهای شیمیایي در (الف) زغال خام و (ب) زغال فعال شده-2 شکل
Figure 2- Diagram of Chemical Bonds Available in (a) Crude and (b) Activated char

859

ارزیابی حذف ارسنیک از آب با استفاده از كربن فعال تولید شده از پسماندهاي كشاورزي گردو و بادام

حضااور پیااک در  0Ɵ=00داللاات برافاازايش ساااخعار ماانظم
کريسعالز دارد و  0Ɵ=03نیز داللت بر حضور کربن بهصاورت C=C
است که يک عامل کربونیلز مز باشد .زیال فاال نسابت باه زیاال
خام داراي ساخعار منظمتري است و منظمتر شدن ساخعار باه خااطر
فرآوري زیال باعث افزايش ررفیت جذب خواهد شد.
آزمون طیف سنجز مادون قرمز  FT-IRجیت تایین پیونادهاي
شیمیايز ساخعار نمونههاي جاذب اسیدشويز شده انجام شاد .شا ل
 ،0طیف به دست آمده براي نمونه را نشان مازدهاد .طیافسانجز
مادون قرمز ي ز از روشهااي معاداولز اسات کاه باراي تجزياه و
شناسايز پلیمرها مورد اسعفاده قرار گرفعه است .با توجه به ش ل  0و
آنالیز اين نمودار ،چندين ترکیب و پیوند با توجه به عدد موجشاان در
زیال فاال شده قابل شناسايز است .در عدد موجز  3033پیوناد O-
 0570 ، Hپیوند دوگانه کربن  C=Cو  0000پیوناد  C=Oياا S-O
شناسايز شادند .در صاورت حضاور  O-Hو  C=Oاحعماال حضاور
کربوکسیل  COOHنیز پیشبینز مزشود ( 07و )06
بر اساس نعايج بررسز سطح وياژه ،توزياع و انادازه حفارههااي
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زیال ( )BETمیانگین قطر و توزيع حفرهها باراي جااذب زیاال (در
حالت اسیدشويز شده) در جدول  0و ش ل  3آمده است.
در نمودار ش ل  3به طور کامل مشخص است کاه زیاال اساید
شويز شده داراي بیشعرين حفرات رياز باوده و از توزياع ي ناواخعز
برخوردار است .با وجود اين ه حجم حفرات تنییر چشمگیري نداشاعه
ولز ساخعار حفرات تنییر زيادي کرده است؛ بهگونهاي کاه بیشاعرين
حجم حفرات ( )1/6507 cm3/gمربوط به حفرات با قطار کمعار از 5
نااانومعر اساات و قطاار معوسااط حفاارات از  3/03بااه  0/10نااانومعر
کاهشيافعه است .در نعايج مطالاات مشابه نیز نعايج مشابیز حاصال
شده است (.)05
مطاب نعايج دست آمده در بررسز ريختشناسز سااخعار زیاال
( )SEMدر زیال خام ش ل  5حفارات داراي دهاناه بازرگ باوده و
تاداد آنها نیز کم است ولز در زیال اسیدشويز شده ش ل  0تااداد
حفرات افزايش يافعه و سطح زیال داراي ناصافز زيادي است .سطح
داخلز بااال و وجاود حفارات ريزسااخعار سابب جاذب آرسانیک در
سايتهاي جاذب اسیدشويز شده به میزان باال مزشود.

جدول  -2سطح ویژه و میانگین قطر حفرههای زغال فعالشده و زغال خام
Table 2- Specific surface area and mean diameter of activated and non-activated acid-adsorbent cavities
سطح ويژه
متغیر
قطر میانگین حفرات کل حجم حفرات ()cm3/g
بیشترین
سطح بیشترین قطر
Special
Variable
)The total (P/P0=0.990
Average
قطر
حفرات
surface
volume of cavities
diameter of
Maximum
The surface of the
cavities
()m2/g
Diameter
largest diameter of the
)(nm
)(nm
cavities

زیال فاالشده

256.37

<1.21

2.08

0.7470

1434.6

12.97

<1.22

3.23

0.8640

1067.4

Activated
charcoal

زیال خام

(ب)b -
(الف)a -
شکل  -3نمودار توزیع حفرات در (الف) زغال اسیدشویي شده و (ب) زغال خام
Figure 3- Diagram of the pore distribution in (a) acidified Charcoal and (b) crude Charcoal

Crude
charcoal
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شکل  -4تصویر میکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMاز سطح زغال اسید شویي شده
Figure 4- Scanning Electron Microscope (SEM) image of the acid-washed charcoal surface

شکل  -5تصویر میکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMاز سطح زغال اولیه
Figure 5- Scanning Electron Microscope (SEM) image of the primary Charcoal surface
جدول  -3عناصر موجود در سطح زغال اسید شویي با آزمایش SEM-EDX
Table 3- Elements present on the surface of the Charcoal washing by SEM-EDX test

درصد وزني

درصد اتمي

عنصر

Weight percentage
88.77
5.23
4.78
1.22
100

Atomic percentage
91.24
4.61
3.69
0.47
100

Element
C
N
O
S
مجموع ()Total

با اسعفاده از ت نولاوژي  SEM-EDXعناصار موجاود در ساطح
زیال اسید شويز طب جدول  3به دست آمده است.
در بیینهسازي گام باه گاام معنیرهااي مارثر در جاذب ساطحز
آرسنیک با زیال فاال شده ،مقدار اولیه هر يک از اين معنیرها جیات
ورود به روند بیینهسازي طب جدول  0تایین شد .معنیرهاي انعخااب
شده ،زمان ماند ،pH ،یلظت اولیه آرسنیک و دوز جاذب هسعند که بر
اساااس پاایشبینااز میاازان تااأثیر آنهااا در بااازده حااذف آرساانیک
اولويت بندي شده و بیینه سازي شدند .روند بیینهسازي به اين صورت
بود که آزماايش هااي جاذب آرسانیک باا تنییار معنیار اول و ثابات
نگهداشعن ساير معنیرها ،انجام شد و پس از بیینهسازي جاذب ،نقطاه

بیینه آن معنیر با مقدار اولیاه فارش شاده (باراي گاامهااي باادي)
جايگزين مزشد .اين روند ،با 7گام براي معنیر زمان 0 ،گام براي ،pH
 01گام براي یلظت اولیه و  9گام براي دوز جاذب انجام شد.
به منظور بررسز اثار زماان و رسایدن باه زماان تااادل ،مقادار
مشخص از جاذب زیال اسیدشاويز شاده در زماانهااي مخعلاف در
تماس با مقدار ثابعز از یلظت آرسنیک قرار داده شد و درصاد جاذب
آرسنیک توسط جاذب مورد ارزيابز قرار گرفت .نعايج حاصل در ش ل
 6نشان داده شده است.
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جدول  -4شرایط اولیه انتخابشده برای روند بهینهسازی گامبهگام جذب آرسنیک
Table 4- Selected initial conditions for the stepwise optimization process of arsenic uptake

زمان تماس ()min
Touch time
10

pH
7

غلطت اولیه آرسنیک )(µg/L

دوز جاذب

Early arsenic concentration
100

(Absorbent dose )gr

شکل  -6نمودار تاثیر پارامتر زمان در حذف آرسنیک ( ،pH=7غلظتآرسنیک=

 ،111دوزجاذب=

0.3

)1/3

Figure 6- Diagram of the effect of time parameter on the removal of arsenic (pH = 7, arsenic concentration = (100 µg) ⁄l,
)adsorbent dosage = 0.3 g⁄l.

همانطور که از ش ل  6مشخص اسات باا افازايش مادت زماان
تماس از  1تا  3دقیقه ،درصد حذف آرسنیک افزايش مزيابد و پس از
 3دقیقه تا  01دقیقه با شیب کم افزايش داشعه و پس از آن در درصد
حذف تنییر اندکز ديده مز شود .به عباارت ديگار پاس از  01دقیقاه
تاادلز بین فاز جامد و محلول مورد مطالاه به وجاود مازآياد .میازان
حذف آرسنیک در دقیقه سوم  91درصد و تقريباا از دقیقاه  03میازان
حذف به  011درصد مزرسد .باا افازايش زماان ماناد ،زماان تمااس
آرسنیک با جاذب افزايش يافعه و میزان جذب افازايش مازياباد زيارا
فرصت تماس با سايتهاي جذب افزايش مزيابد .با توجاه باه ساطح
ويژه باالي جاذب و ويژگزهاي مورفولوژي آن ،با افزايش زمان میزان
حذف به  011درصاد مازرساد .هماانطور کاه در مطالااه سا یب و
هم اران ( )09میزان حذف در  01دقیقه و با  01گرم بر لیعر جااذب و
 pHبرابر  ،00درصد حذف تقريبا برابر  011درصد اسات کاه مشاابه
اين مطالاه ،اثرات بیبود فاالسازي را نشان مزدهد.
چامويز و هم ااران ( )7میازان حاذف آرسانیک را  99/5درصاد
گزارش نموده اند اما زمان ماند تاادلز به دست آمده در اين مطالاه در
مقايسه با تحقیقات انجام شده گذشعه بسیار پايینتر است .باه عناوان
مثال در پژوهشز ديگر ،زمان ماند حذف آرسنیک با پوسعه لوبیاا 001
دقیقه گزارش است ( )5که اين تفاوت ناشز از ماهیت جاذب است.
روي و هم اران ( )00نیز زماان ماناد  01دقیقاه را باراي حاذف
آرسنیک با کربن فاال شده از پسماند نیشا ر باه عناوان زماان ماناد
تاادلز گزارش کرده اند .کربن فاال مورد اساعفاده در ايان مطالااه در
مقايسه با سااير کاربن فااالهااي تییاه شاده از زیاال پساماندهاي
کشاورزي در مطالاات مربوط به حذف آرسانیک زماان ماناد کمعاري

دارد.
ذبیحز و هم اران ( )03با کربن فاال شده از زیال پوست گاردو
حذف جیوه را بررسز و زمان ماند  01دقیقه را گزارش نماوده اناد .باا
توجه به نعايج آزمايشها و مقايسه آن با مطالاات قبلاز ،کاربن فااال
شده در اين مطالاه به مراتب ررفیت باالتري در جذب آرسنیک نشان
مزدهد و اين نشان از باال بودن مساحت سطح جاذب دارد .باا توجاه
به نعايج آزمايشات در ادامه اين بررسز ،از زمان ماند برابار  01دقیقاه
براي انجام آزمايشهاي بادي اسعفاده شده است.
در مرحله دوم از آزمايشها ،تاثیر  pHماورد بررساز قارار گرفعاه
است .ش ل  7نشان مزدهد در  pHهاي پايین ،درصد حذف بیشعرين
مقدار و سپس با افزايش  pHدرصاد حاذف کااهش مازياباد .علات
کاهش جذب در  pHباال ،افزايش بار ال عرواسعاتی ز بین آرسانیک و
سطح جاذب بوده و تاثیر منفز در میزان جذب مزگذارد و همچنین در
 pHپايین آرسنیک رسوب داده و درصد حذف افزايش مزياباد .ايان
روند در مطالاات قبلز نیز ت رار شده با اين تفااوت کاه در آنجاا pH
بیینه  0بوده است )5( .در مطالاه لاورنزن و هم ااران ( pH )00بییناه
تقريبا  6گزارش شده است.
همچنین موهان و پیعماان ( )00در مطالااه ماروري خاود بیاان
داشعهاند که تاثیر  pHبه عوامل مخعلف از جمله ساخعار و خصوصیات
فیزي ز و شیمیايز جاذب بسعگز دارد و در مواد مخعلف معفاوت است
که بايد مطالاات مشخصه شناسز روي هر جاذب صاورت پاذيرد .باا
توجه به نعايج آزمايش  pHدر ادامه اين بررسز از  pHبرابار  5باراي
انجام آزمايشهاي بادي اسعفاده شده است.
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شکل  -7نمودار تاثیر پارامتر  pHدر حذف آرسنیک (زمانماند= ،11minغلظتآرسنیک=

 ، 111دوزجاذب=

)1/3

Figure 7- Diagram of the effect of pH parameter on arsenic removal (retention time = min10, arsenic concentration = (100
µg) ⁄l, adsorbent dosage = 0.3 g⁄).

شکل  -8نمودار تاثیر پارامتر غلظت در حذف آرسنیک (زمانماند= ، pH=5 ، 11minدوزجاذب=

)1/3

Figure 8- Diagram of the effect of concentration parameter on arsenic removal (pH = 5 min, pH = 5, adsorbent dose = 0.3 g⁄l

در مرحله باد با تنییر در یلظت آرسنیک تاثیر یلظتهاي مخعلف
در جذب نیز بررسز شد .نعايج حذف در ش ل  0نشان داده شده است.
با آنالیز آزمايشها و نمودار مربوط به یلظاتهااي مخعلاف و درصاد
حذف ،میزان حذف تا یلظت  001می روگرم بر لیعر تقريبا ثابت باوده
و ررفیت جاذب نیاز باه  01می روگارم بار گارم و در یلظات 011
می روگرم بر لیعر ررفیت جذب به  30/05می روگرم بر گرم مزرساد.
با توجه به روند نمودار ،ررفیت جذب با افزايش یلظت افزايش يافعه و
درصد حذف کاهش مزيابد .با افزايش یلظت آرسانیک رقابات باراي
جذب آرسنیک در سايتهاي جاذب افازايش يافعاه و ررفیات جاذب
افزايش مزيابد ولز میازان جاذب باه دلیال افازايش مول اولهااي
آرسنیک در محیط کاهش مزيابد .نعايج مطالاه موهان و پیعمان ()00
نیز ررفیت جذب مشابیز براي کربن فاالهاي مشابه گزارش کردهاناد.
در اين بررسز چون یلظتهااي پاايین ماورد نظار باوده ،یلظات 001
می روگرم بر لیعر را به عنوان یلظت تاادلز در نظر گرفعاه و در مرحلاه
بادي آزمايش از نمونههاي با یلظت  001می روگارم بار لیعار اساعفاده

شده است.
با توجه به نعايج آزمايشهاي قبلز ،در زمان تمااس  01دقیقاه،
pHبرابر  ،5مقدار یلظت محلول آرسانیک  001می روگارم بار لیعار،
دوزهاي مخعلف جاذب 1/0 ،1/3 ،1/0 ،1/0 ،1/15 ،1/10و  1/5گارم
در نمونه ها ا،افه شده و مقدار حذف مورد بررسز قرار گرفعاه اسات.
نعايج حاصل از حذف آرسنیک به صورت نمودار ش ل  9است .مگز و
هم اران ( )00نیز در مطالاات خاود روي حاذف آرسانیک باا جااذب
مادنز نمودار مشابیز براي تاثیر دوز جاذب گزارش کردهاند.
با توجه به ش ل  9میزان حذف در دوز 1/0گارم باه  011درصاد
مز رسد و باد از آن ثابت مزماند .تنییرات میزان حذف از دوز پايینتر
از  1/0خیلز اندك بوده و درصد حذف آن تقريبا  96درصد مزشاود و
در دوز  1/0گرم نیز میزان حاذف باه میازان  011درصاد اسات کاه
آرسنیک باقیمانده از حد مجاز اسعانداردها پايینتر بوده و قابال شارب
است .البعه میزان دوز جاذب مورد اسعفاده بسعگز به یلظت آرسانیک
در آب ورودي و کیفیت آب خروجز مورد نظر دارد.
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)121

Figure 9- Diagram of the effect of adsorbent dose parameter on the removal of arsenic (pH = 5 min, pH = 5, arsenic
)concentration = (120 μg) 1

همچنین نعايج تطاب فرآيند جذب سطحز آرسنیک با اسعفاده باا
ايزوترمهااي جاذب ساطحز باا بررساز ،ايزوتارمهااي فرونادلیش،
النگموير و ردلیچ  -پعرسون با روابط زير در جدول  5و نمودار شا ل
 01آمده است.
مدل النگموير
مدل فروندلیش
مدل ردلیچ-پعرسون

می روگرم بر گرم،
 :یلظت تاادلز ماده جذب شاونده در محلاول پاس از جاذب
سطحز بر حسب می روگرم بر لیعر
و  :bثابتهاي النگموير
 Kو :nثابتهاي فرويندلیش
 Aو  Bو  :gثابتهاي ردلیچ-پعرسون

 :مقدار ماده جذب شونده در واحد جرم ماده جاذب بار حساب

شکل  -11نمودار برازش نتایج جذب آرسنیک روی ایزوترمهای الف) فروندلیش و ب) النگمویر و ج) ردلیچ-پترسون
Figure 10- Fit diagram of arsenic adsorption results on isotherms of (a) Freundlich and (b) Langmuir and (c) RedlichPeterson
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جدول  -5ضرایب و همبستگي ایزوترمهای النگمویر و فروندلیش و ردلیچ-پترسون
Table 5- Coefficients and Correlations of Langmuir and Freundlich and Redlich-Peterson Isotherms

ایزوترم فروندلیش

ایزوترم النگمویر

Freundlish isotherm
R2
K
N
0.974 19.13 4.221

Langmuir isotherm
R2
qm
b
0.977 30.674 4.527

ایزوترم ردلیچ-پترسون
Redlich-Peterson isotherm
R2
G
B
A
0.966
0.347 15.33 152

شکل  -11نمودار تطابق سینتیک جذب با مدل الف) شبه درجه اول و ب) شبه درجه دوم
Figure 11- Diagram of Matching Kinetics of Adsorption with Model A) Quasi-Quadratic and B) Quasi Quadratic

جدول  -6بررسي تطابق فرآیند جذب آرسنیک با مدلهای سینتیکي جذب
Table 6- Examination of the compatibility of the arsenic adsorption process with the adsorption kinetic models

مدل واکنش شبه درجه دوم
()Quasi-quadratic reaction model
model : t/qt = 1/K2q2e+ t/qe , plot : t/qt vs. t
R2
)K2 (g/mg.min
0.99
0.45

همچنین در بررسز سینعیک جذب ،دو مدل واکنش شبه درجاه
و مدل واکنش شبه درجاه دوم
اول با فرمول
بررسز شدند .با بررسز دو مادل و
با فرمول
2
تحلیل روابط ،مقدار ،رايب  K2 ، K1و همچنین  Rبه دسات آماده
است؛ که در جدول  6و ش ل  00بهصورت کامل آورده شاده اسات.
با توجه به جادول  6و مقايساه کلاز ،ارايب همبساعگز ،مشااهده
مزشود که جذب سطحز آرسنیک از نمونههاي مصنوعز با اساعفاده
از زیال فاال شده ،با مدل سینعی ز شبه درجه دوم تطاب بیشتري
دارد.

بحث و نتیجهگیری
در اين مطالاه ،کربن فاال شده از زیال پساماندهاي کشااورزي
(پوست بادام و گردو) به عنوان يک جاذب ارزان قیمت باراي حاذف
آرسنیک در شرايط مخعلف بررسز گرديد .ابعدا به بررسز مشخصات
شیمیايز سطح و ساخعار و توزيع حفرات کربن فاال شده پرداخعه شد
و نعايج زير حاصل گرديد:
از آزمايش  XRDمشخص مزشود کاه زیاال بیباود يافعاه در

مدل واکنش شبه درجه اول
()Quasi-first-order reaction model
model: ln(qe - qt) = lnqe - k1t , plot : ln(qe - qt) vs. t
R2
)K1 (min-1
0.33
0.002

مقايسه با زیال خام به ساخعار منظم نزديک شده است.
با توجه به آزمايش  FT-IRزیال اسیدشويز شده از گاروههااي
عاملز اکسیژن و آلیفاتیک کاسعه شده و با توجاه باه حضاور  O-Hو
 C=Oاحعمال حضور کربوکسیل  ،COOHآبگريازي زیاال افازايش
يافعه است.
با آزمايش BETمشخص شد که اندازه سطح حفرات افازايش و
اندازه قطر حفرات کاهش يافعه و توزيع حفرات به نحوي اسات کاه
بیشعرين حجم حفرات در محدوده اندازه مول ولز نانو مزباشد.
آزمايش  SEMبه صورت تصويري نیز افازايش حفارات رياز را
نشان مز دهد .در نعیجه جااذب داراي مورفولاوژي مناساب باوده و
زمان جذب را کاهش مزدهد .همچنین سطح وياژه آن بااال باوده و
توزيع حفرات ي نواخت داشعه که از علل اصالز درصاد حاذف بااال
مزتواند باشد.
همچنین تاثیر معنیرهاي میم موثر (زمان ماند ،pH ،یلظت آرسنیک و
دوز جاذب) در جذب آرسنیک توسط کربن فاال شاده ،ماورد بررساز قارار
گرفت و مطاب با نعايج آزمايشات انجام شده شرايط بیینه تقريبز به صورت
جدول  6بدست آمده است.
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جدول  -6شرایط بهینه جذب سطحي آرسنیک از فرآیند بهینهسازی گامبهگام
Table 6- Optimal Conditions of Arsenic Surface Adsorption from the Step-by-Step Optimization Process
بیشینه حذف
بیشینه ظرفیت جذب
دوز جاذب
غلظت آرسنیک
زمانماند
دما
Maximum
Maximum absorption
pH
Absorbent dose
Arsenic concentration
Shelf life
()min

100

5

()mg/lit

()g/lit

120

8

نعااايج نشااان داد کااه در یلظااتهاااي آرساانیک کمعاار از 001
می روگرم بر لیعر و زمان ماند  01دقیقه میزان حذف برابر  011درصد
است .در یلظتهاي باالتر ،با افزايش زمان ماند يا دوز جاذب مزتوان
به اسعانداردهاي آب شرب رسید .میزان جاذب باه دو عامال یلظات
آرسنیک و دوز جاذب بسعگز بیشعري دارد و هار چاه ايان دو عامال
بیشعر گردند میزان جذب نیز بیشعر مزشود.
میمترين يافعههاي اين پژوهش در بررسز حذف آرسنیک با اسعفاده
از زیال مورد مطالاه:
از پسماند کشاورزي مز توان به عناوان ياک مااده جااذب باراي
کاهش آرسنیک از محیط هاي آبز اسعفاده کرد .بازده حذف در شرايط
بیینه  011درصد بدست آمد.
نعايج آزمايشهاي جذب يون آرسنیک از محلول آبز با اسعفاده از
زیال پسماند کشاورزي نشاان داد کاه شارايط بییناه فرآيناد جاذب،
 ،pH=5زمان تماس تاادلز ده ( )01دقیقه ،یلظت اولیه آرسنیک 001
می روگرم بار لیعار ،دوز جااذب  0گارم بار لیعار و دمااي  05درجاه
سلسیوس است.
همچنین میمعرين نعايج مشخصهيابز جاذب به شرح زير است:









Temp.

capacity
()mg/g

Removal
()Percent

25

100

100

با انجام فرآيند فاال سازي م انی ز-شیمیايز (اسیدشاويز) بار
روي زیال پسماند کشااورزي ،مازتاوان ساطح وياژه آن را از
 0167/0به  0030/6معر مربع بر گارم (باه میازان  0/3برابار)
افزايش و میانگین قطار حفارههااي باین ذرات را از  3/03باه
 0/10نانومعر (به میازان  0/6برابار) کااهش داد .آزماون هااي
مشخصهيابز نشان داد که اين امر به علت کاهش قطر ذرات ،و
تااراکم و چساابیدگز ذرات بااه ي ااديگر ،ي نواخااتتاار شاادن
دانهبندي و افزايش تخلخل ماده جاذب رخ مزدهد.
با توجاه باه آزماايش  ،FT-IRباا انجاام فرآيناد فااالساازي
فیزي ز-شیمیايز بر روي زیال پساماند کشااورزي ،مازتاوان
فازهاي مخعلف ماده اولیه را کاهش داد.
با انجام فرآيند فاالسازي فیزي ز-شیمیايز ،سااخعار ،انادازه و
توزيع حفرات تنییر يافعه به طوري کاه باعاث افازايش جاذب
آرسنیک شده است.
مشخص گرديد فرآيند جذب از ايزوترم النگموير و سنعیک شبه
درجه دوم تبایت بیشعري مزکند.
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Introduction: Increasing freshwater consumption caused to reduce renewable freshwater resources in recent
years, and one of the basic strategies would be use of non-conventional water resources. Arsenic is one of the
natural elements widely distributed in the Earth’s crust. It is commonly found in compounds with oxygen,
chlorine, or sulfur, which generally contain inorganic arsenic compounds. Arsenic organic compounds also
contain hydrogen and arsenic carbon. There are several methods that can limit the amount of arsenic in water and
wastewater; one of these methods is surface adsorption. In this process, any solid that tends to absorb the fluid
environment on its surface is considered as an adsorbent. Absorption capacity, selectivity, reproducibility,
kinetics, compatibility, and cost are the most essential characteristics of the adsorbent.
Materials and Methods: In this study, activated carbon derived from agricultural waste was used as tertiary
treatment. The heated coal powder used in this study was obtained from the almond and walnut peel waste (from
Tuyserkan city of Hamedan province). Activated carbon powder was used in laboratory-scale experiments and
was performed for arsenic removal from synthetics samples. Physically activated carbon was obtained and then
chemically activated by acidification. Characterization tests (i.e., XRD, FT-IR, BETand SEM tests) were carried
out on both types of the adsorbent. Arsenic removal was carried out in batch experiments. The effect of
laboratory parameters (i.e., contact time, pH, adsorbent dose, and initial concentration) on the removal process
was studied. Experiments are carried out step by step, and after optimizing each parameter and keeping the other
parameters constant, all the parameters are optimized accordingly.
Results and Discussion: The contact time for the adsorption process was considerably decreased in
comparison with previous studies. Kinetic and equilibrium studies showed that the adsorption process followed
by Langmuir isotherm and second-degree kinetic models. Chemical activation, improved performance, and
characteristics of the adsorbent. Acidified charcoal and raw charcoal were compared, and it was found that acidic
charcoal had the finest cavities and had a uniform distribution. Although the volume of the cavities has not
changed significantly, the structure of the cavities has changed substantially, with the most enormous volume of
cavities (0.5 cm3 / g) being less than 5 nm in diameter and the average diameter of the cavities Decreased by 2
nm. According to the results of the Coal Structure Morphological Survey (SEM), in crude coal, the cavities have
large openings. Their number is small, but in acidified coal, the number of cavities is increased, and the surface
area of the coal is high. The high internal surface area and the presence of microstructural cavities lead to high
adsorption of arsenic at the acid-adsorbed sites. With increasing contact time from 0 to 3 minutes, the removal
rate of arsenic increases, and after 3 minutes to 10 minutes, it grows with a low gradient and then the removal
percentage slightly. In other words, after 10 minutes, there is a balance between the solid and liquid phases. The
arsenic removal rate reaches 90% at the third minute and 100% in approximately 13 minutes. As the retention
time increases, the contact time of the arsenic with the adsorbent increases, and the adsorption rate increases as
the opportunity for contact with the adsorption sites increases. Due to the high specific surface area of the
adsorbent and its morphological characteristics, the removal rate reaches 100% with time.
Conclusion: The XRD experiment shows that improved coal is closer to the stable structure than the raw
coal. According to the FT-IR experiment, the acidified charcoal decreased the oxygen and aliphatic functional
groups and increased the hydrophobicity of the charcoal. The BET experiment revealed that the cavity surface
size increased, and the cavity diameter decreased. The cavity distribution was such that the largest volume of
1- Ph.D. in Environmental Engineering (Water and Wastewater), Faculty of Natural Resources and Environment,
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2- Master of Environmental Engineering, Graduate Faculty of Environment, College of Engineering, University of
Tehran, Tehran, Iran
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cavities was in the range of nanomolecular size. The SEM image also shows an increase in the fine cavities. As a
result, the adsorbent has a good morphology and reduces the adsorption time. Also, its special surface is high and
has uniform cavities distribution, which can be one of the main causes of high removal percentage. The results
showed that at concentrations of less than 120 µg / L and 10 min retention time, the removal rate was 100%. At
higher concentrations, drinking water standards can be reached by increasing the retention time or adsorbent
dose. The rate of uptake depends on both the concentration of arsenic and the amount of the adsorbent.
Keywords: Adsorption, Arsenic, Walnut shell, Water treatment
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چکیده
ارزیابی تناسب سرزمین نقش تعیینکنندهای در تعیین تناسب سرزمین برای کاربریهای مورد نظر دارد .برای این منظور مدلهای گونااگونی ارایا
شده ک در این بین رویکرد پارامتریک جایگاه ویژه ای را ب خود اختصاص داده است .در این رویکرد ،شاخص سرزمین با استفاده از روش خیدیر (ریشا
دوم) یا روش استوری محاسب میشود و سپس بر اساس این شاخص ،کالس تناسب سرزمین تعیین میشود .متأسفان در بسیاری از پژوهشهایی ک در
این زمین انجام شده اند ،شاخص سرزمین بدون اینک اصالح شود استفاده شده است .این موضوع سبب شده نتایج روشهای گونااگون ارزیاابی تناساب
سرزمین تفاوت زیادی را با هم نشان دهند .در این پژوهش اهمیت استفاده از شاخص اصالحشده سرزمین و تأثیر آن بر کاالسهاای تناساب سارزمین
نشان داده شده است .برای این منظور با انجام شبی سازی عددی ،کالسهای تناسب سرزمین با چهار روش شامل -1محدودیت ساده-2 ،شدت و تعداد
محدودیت-3 ،خیدیر و -4استوری و در دو حالت شاخص اصالحنشده و شاخص اصالحشده تعیین گردیدند .یافت ها نشان دادند با استفاده از شاخصهای
اصالح شده ،نتایج چهار روش مورد استفاده ب هم نزدیکتر شدند و بویژه برای دو روش استوری و خیدیر ب بیش از  59درصد افزایش یافت؛ اما با واور
کلّی روش محدودیت ساده با روش خیدیر هماهنگی بیشتری داشت .از سوی دیگر ،استفاده از شاخصهای اصالحنشده سبب شد روشهای مورد استفاده
تفاوت زیادی را با هم نشان دهند .البت نتایج متضاد مربوط ب روشهای گوناگون ارزیابی تناسب سرزمین از نظر ریاضی و احتماالت مایتوانناد کاامال
منطقی و درست باشند ،اما احتمال رخداد آنها متفاوت است .رویهمرفت میتوان گفت ،نتایج حاصل از شاخصهای اصالحنشده سرزمین ممکن است تا
حد زیادی نادرست و گمراه کننده باشند و نتایج را غیرواقعی نشان دهند .بنابراین پیشنهاد میگردد در تعیین کالسهاای تناساب حتماا از شااخصهاای
اصالحشده استفاده گردد و سپس نتایج با واقعیت مقایس شوند.
واژههای کلیدی :ارزیابی تناسب سرزمین ،شبی سازی ،روش عددی (پارامتریک)

مقدمه

1

برای اومینان از بهرهوری آتی و پایاداری تناوع زیساتی در یاک
اکوسیستم باید کمیت و کیفیت منابع سارزمین و تناساب آنهاا بارای
دامن مشخصی از کاربریهای سرزمین بررسای و تعیاین شاود (.)21
ارزیابی تناسب سرزمین با تعیین درج تناسب در هار یگاان یاا واحاد
سرزمین برای کاربریهای مورد نظر امکاان کااربرد درسات و بهینا
منابع را فراهم می کند .این موضوع نقش بسایار مهمای را در توساع
پایدار ب ویژه در بخاش کشااورزی با هماراه دارد .ارزیاابی تناساب
سرزمین عبارت از برآورد کارآیی سرزمین برای کاربریهای مشاخص
و ب عبارتی تعیین درج ی سازگاری سارزمین بارای کااربردی ویاژه
 -1مؤسس تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقاات ،آماوزش و تارویج کشااورزی،
کرج ،ایران
)Email: m.baghery@areeo.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.86305

میباشد (.)7
از جمل روشهای بسیار مرسوم بارای ارزیاابی تناساب سارزمین
بویژه در ایران روش هاای ارایا شاده توسا ساایز ( )25مایباشاد.
مطالعات ارزیابی تناسب سرزمین در ایران ب وور علمای و رسامی ،از
ده هفتاد و با پژوهش موحدی نایینی ( )15آغااز گردیاد .هرچناد در
سال های اخیر و همگام با پیشرفتهای دانش و فنآوری ،روشهاای
نوینی در پژوهشهای مرتب با ارزیابی تناسب سرزمین بوجود آماده و
مااورد اسااتفاده قاارار گرفت ا انااد (ماننااد  13 ،9 ،32 ،22 ،8و  )31امااا
همچنان پژوهش های بسیاری ب همان شکل سنتی خود و بر اسااس
روش سایز انجام می گیرناد (بارای نمونا  17 ،7 ،23 ،33 ،3 ،22 :و
 .)18در این بین ،رویکردهاای عاددی یاا پارامتریاک بارای ارزیاابی
تناسب سرزمین ب وور گسترده ای استفاده شدهاناد ( .)21در رویکارد
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عددی ،شاخص سرزمین )LI( 1باا یکای از روشهاای اساتوری و یاا
خیدیر (ریش دوم) محاسب میگردد و بر اساس شاخص ب دست آمده
کالس سرزمین تعیین میشود .البت پیش از آنک شااخص با دسات
آمده ب کالس تبدیل شود باید این شاخص با توج ب مقادار عاددی
محدودکننده ترین عامل یا درج کمین ( )Rminتصاحی شاود و با
شاخص اصالح شده سرزمین )CLI( 2تبدیل گردد و پس از آن کالس
تناسب مربوو تعیین شود .در بسیاری از پژوهشها با ایان مرحلا ،
یعنی اصالح شاخصهاای تناساب سارزمین پایش از تعیاین کاالس
تناسب ،توجهی نشده است و با واور معماول هماان شااخصهاای
اصالح نشده سرزمین )UCLI( 3مورد استفاده قرار گرفت اناد .بناابراین
بعید نیست نتایج چنین پژوهشهایی با شک و تردید همراه باشد و در
مورد درستی و دقت آنها ممکن است ابهاماتی وجود داشت باشد .عدم
استفاده از شاخص اصالح شده سرزمین سبب شاده نتاایج روشهاای
گوناگون ارزیابی تناسب سرزمین تفاوت زیادی را با هام نشاان دهناد
( 17 ،7 ،23 ،33 ،3 ،22و  .)18در عمل بدون انجام عملیات میدانی و
یا بررسی عملکرد محصوالت نمی تاوان فهمیاد کادام روش ارزیاابی
تناسب سرزمین بهتر است و با واقعیت انطباق بیشتری دارد .ازورفای
پژوهشهایی ک با استفاده از شااخص اصاالحشاده سارزمین انجاام
شده اند و یا شاخص اصالحشده و اصالحنشاده را مقایسا کاردهاناد،
نتایج متفاوتی را نشان داده و بر استفاده از شاخص اصالحشاده تاکیاد
کردهاند ( 24 ،23 ،12و  .)29با توج ب اهمیت پژوهشهاای ارزیاابی
تناسب سرزمین و اینک هناوز از روشهاای ساایز با واور گساترده
استفاده می شود ،الزم است اهمیت تصاحی شااخص هاای سارزمین
روشن گردد تا تأثیر کاربرد شاخصهای اصالحنشاده و شااخصهاای
اصالح شده سرزمین در نتایج تعیین کالس تناسب سرزمین مشاخص
شود .این موضوع میتواند ب خوبی نشان دهد پاژوهشهاایی کا در
آنها شاخص تناسب ،اصالحنشده است تا چ اندازه میتوانند نتایج ابهام
آمیز و دور از واقعیتی را ارای دهند .بنابراین ،در پژوهش کنونی تالش
شده است با انجام شبی سازی ،میزان درستی و اعتبار نتایج با دسات
آمده از کاربرد شاخصهای اصالحنشده و شااخصهاای اصاالحشاده
سرزمین را مقایس نمود تا بدین صورت اهمیت تصحی شاخصهاای
تناسب در ارزیابی تناسب سرزمین را نشان داد.

مواد و روشها
ساختار طبقهبندي تناسب سرزمين

وبق بندی تناسب سرزمین دارای چهار سط ب صاورت سلسال
1- Land index; CLI
2- Corrected land index; CLI
3- Uncorrected land index; UCLI

مراتبی است؛ ک شامل رده ،4کاالس ،9زیار کاالس 2و یگاانهاا یاا
واحاادهای تناسااب ساارزمین 7ماایباشااد .ردههااای تناسااب ساارزمین
تعیینکنندهی مناسب و یا نامناسب بودن سرزمین هستندک ب ترتیب
با عالمتهای  8Sو  5Nنمایش داده مایشاوند .جادول  1وبقاات و
ویژگیهای هر وبق را نشان میدهد.
تعيين کالس و زيرکالس تناسب سرزمين

برای ارزیابی تناسب سرزمین روشهای گوناگونی ارای شدهاست.
در این پژوهش از روشهای ارای شده توس ساایز ( ،)25شاامل -1
روش محدودیت ساده -2 ،روش تعداد و شدت محدودیت و  -3روش
عددی یا پارامتریک استفاده شده است.
روش محدودیت ساده بر اساس قانون کمین ی لیبیگ اسات کا
رشد گیاه را تابع محدودکنندهترین عامال مایداناد .بناابراین در ایان
روش ،مشخصات سرزمین با نیازهای گیاهان مورد نظر مقایس شده و
محدود کنندهترین ویژگی سرزمین بارای رشاد گیااه ،تعیاینکننادهی
کالس پایانی سرزمین خواهد بود ( 2و .)25
در روش تعااداد و شاادت محاادودیت ،ویژگاایهااا و کیفیااتهااای
سرزمین با اعاداد  3تاا  4و با صاورت :بادون محادودیت ،)3( 13باا
محدودیت کم ،)1( 11با محدودیت متوس  ،)2( 12با محدودیت شدید13
( )3و با محدودیت خیلی شدید )4( 14در نظر گرفت میشاوند .کاالس
پایانی با توج ب جدول  1تعیین میگردد ( 2و .)25
در روش عااددی ،سااط هاار کاادام از محاادودیتهااا باار اساااس
درجا بناادی ،عااددی از صاافر تااا  133ماایگیاارد .درجا بناادیهااای
کالسهای تناسب سرزمین و شدت محدودیت آنها در جدول  1ارای
شده است .اگر یک ویژگی برای کااربرد ماورد نظار با واور کامال
مناسب باشد مقدار عددی  133و اگر ب واور کامال نامناساب باشاد،
مقدار عددی صفر را دریافت میکند .برای حاالت بیناابینی باا انجاام
میانیابی ،درج ای متناسب با سط محدودیت ایجاد شده (بین صافر
تا  )133ب آن تعلق میگیرد ( 2و  .)28پس از اینک مقدار عددی هر
ویژگی ب دست آماد ،با منظاور تعیاین شااخص تناساب سارزمین،
ویژگی های مورد سنجش با روش خیدیر یا ریش دوم ( )12و یا روش
4- Order
5- Class
6- Subclass
7- Land suitability units
8- Suitable
9- Non-suitable
10- No limitation
11- Moderate limitation
12- Slight limitation
13- Sever limitation
14- Very sever limitation
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استوری ( )28ب صورت زیر با هم ترکیب میشوند:
()1
() 2
کا در آن  =LIشااخص سارزمین؛  = C،B ،Aدرجا یاا مقادار
عددی هر عامل؛  = Rminدرج کمین یا کوچاکتارین درجا باین
عاملها میباشند .در نهایت شاخصهای بدسات آماده باا اساتفاده از
جدول  1تبدیل ب کالس تناسب سرزمین میشوند.
در روش عددی با افزایش تعداد عوامال محادودیت دار ،شااخص
تناسب سرزمین ب وور غیرمعقولی کاهش مییابد .بارای نمونا اگار
فرض شود چهار عامل ،درج ی  53دارند و بقی هم  133هستند؛ بار
اساس روش استوری درج ی پایانی  29/2میشود ،ک این نامعقول و
دور از واقعیت است ( .)2ب منظور برورف شدن ایان نقیصا ساایز و
همکاران ( )25توابعی را ارای دادند تا شاخص تناسب ب دسات آماده
اصالح گردد (جدول  .)2شایان ذکار اسات کا ایان روابا براسااس
تعاریف و شاخصهای مربوط ب هر کالس و با اساتفاده از محاسابات
ریاضیاتی ب دست آمدهاند (.)25
در پژوهش کنونی با شبی سازی هشت ویژگی دخیل در محاسبات
شاخص تناسب سرزمین اقدام ب مقایس شااخصهاای سارزمین با
دست آمده گردید .این ویژگیها ب همان صورتی کا توسا ساایز و

همکاران ( )25بیان کردهاند مورد اساتفاده قارار گرفتناد و شاامل -1
اقلیم -2 ،ناهمواری -3 ،زهکشی -4 ،سیلگیری -9 ،ترکیاب بافات،
عمق و سنگریزه و برای مناوق خشک و نیم خشک س ویژگای -2
آهک -7 ،گچ و  -8شوری و قلیاییت یاا بارای منااوق مرواوب -2
 -7 ،CECکاتیونها یا  pHو  – 8کربن آلای هساتند .بادین منظاور
تعداد یک میلیون حالت تصادفی برای هر یک از کاالسهاای  S1تاا
 N2ایجاد شد ب ووری ک درج کمین ( )Rminبارای هار کاالس،
یک عدد تصادفی در دامن تعریف شده (درج محدودیت در جدول )1
بود و هفت عامل دیگر عددهایی تصاادفی باین  Rminو  133را با
خود اختصاص میدادند .برای نمون در کالس  S2درج کمین عددی
تصادفی در دامن  23تا  89و هفت عامل دیگر عددهایی باین Rmin
و  133انتخاب شدند .بنابراین در کل تعداد پنج میلیون حالت تصادفی
ایجاد گردید .سپس براساس روشهای محدودیت ساده ،تعداد و شدت
محدودیت ،خیدیر و استوری کالس تناسب ب دست آمد .کالسهاای
تناسب در روش عددی ،هم بر اساس شاخص اصالحنشده سرزمین و
هم بر اساس شاخص اصالحشده محاسب شدند .در پایان کالسهاای
ب دست آمده از روش های مذکور با هم مقایس شدند و میزان تطابق
کالسهای تناسب سرزمین در این روشها با استفاده فراوانای نسابی
هر یک از کالس های تناسب ب دست آمده در هار روش نسابت با
سایر روش ها محاسب شد .هم محاسابات ماورد نیااز باا اساتفاده از
نرمافزار اکسل و اس.پی.اس.اس انجام شدند.

جدول  -1تعاریف و شاخصهای کالسهای تناسب سرزمین
Table 1- Definitions and criteria for determining land suitability classes

مقدار شاخص سرزمین
درج ی محدودیت

تعداد و شدت محدودیت

Rating

Number and intensity of limitations

85-100

بدون محدودیت یا تنها با چهار محدودیت کم
No or only 4 slight limitations

سط ردهبندی
شرح

Land index value

کمین

بیشین

Min

Max

75

100

50

75

25

50

12.5

25

0

12.5

بیش از چهار محدودیت کم و یا س محدودیت متوس
60-85

More than 4 slight limitations and/or no more
than 3 moderate limitations

40-60

25-40

0-25

محدودیتهای خیلی شدید قابل اصالح
Very severe limitations which can be corrected

محدودیتهای خیلی شدید غیر قابل اصالح
Very severe limitations which can be corrected

مناسب
Suitable

کالس

رده

Class

Order

S1

نسبتا مناسب

بیش از س محدودیت متوس و یا یک یا دو محدودیت شدید
more than 3 moderate limitations and/or no
more than 2 sever limitations

Description

Classification level

Moderately
suitable

S2

Marginally
suitable

S3

S

تناسب بحرانی
نامناسب

موقت1

Temporary
unsuitable

نامناسب

N1
N

همیشگی2

Permanently
unsuitable

N2

1- Actually unsuitable but potentially suitable
2- Actually and potential unsuitable
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جدول  -۲رابطه های اصالح شاخص سرزمین و برخی از مشخصات مربوطه برای هر کالس
Table 2- The defined relationships to correct the land index, and some characteristics of classes
UCLI++
Rmin
روش
دامنه  CLI+کالس
رابطه
دامنه LI#

کمینه بیشینه

کمینه بیشینه

Min
85

Max
100

Max Min
100
43

][50,75

60

85

10

][25,50

40

60

1

][12.5,25

25

40

0

40

][0,12.5

0

25

0

25

LI range
][75,100

Relationship

CLI range

Class

75 + )*SLI –43( × 0.439

][75,100

S1

85

50 + )SLI –10( × 0.333

][50,75

S2

60

25 + )SLI –1( × 0.424

][25,50

S3

استوری
()28

SLI ×0.625

][0,25

N1

Storrie
)(28

SLI

][0,25

N2

– 60( × 0.625

**SQLI

) 75 +

Method

][75,100

85

100

60

100

][75,100

S1

][50,75

60

85

24

85

50 + )SQLI – 24( × 0.410

][50,75

S2

][25,50

40

60

5

60

25 + )SQLI – 5( × 0.445

][25,50

S3

خیدیر
()12

][12.5,25

25

40

0

40

SQLI × 0.625

][0,25

N1

Khiddir
)(12

][0,12.5

0

25

0

25

SQLI

][0,25

N2

][12.5,25

25

40

0

40

12.5 + SLI ×0.313

][12.5,25

N1

][0,12.5

0

25

0

25

0.5 × SLI

][0,12.5

N2

12.5 + SQLI ×0.314

][12.5,25
40
0
40
25
][12.5,25
0.5 × SQLI
N2
][0,12.5
25
0
25
0
][0,12.5
#: Land Index; *: Storrie LI; **: Square root LI; +: Corrected LI; ++: Uncorrected LI.

نتایج و بحث
جدول  3برخی از ویژگیهای آمااری شابی ساازی کاالسهاای
تناسب سارزمین در روش عاددی را بارای شااخص اصاالحنشاده و
شاخص اصالح شده نشان میدهد .بر اساس مقادیر کمینا  ،بیشاین و
میانگین ب دست آمده میتوان بیان کرد ک شبی ساازی انجاام شاده
قابل قبول میباشد .برای نمون  ،بیشترین مقدار شاخص اصاالحنشاده
سرزمین برای کالس  S1برابر  133است ،یعنای هار هشات ویژگای
دارای مقدار  133باشند ،و نیز کمترین مقادار شااخص اصاالحنشاده
زمانی است ک هم ویژگیها دارای مقدار  89باشند ک در این حالات
مقدار آن با روش استوری و خیدیر ب ترتیاب برابار  27و  48اسات.
حال همانطور ک نتاایج شاب ساازی نشاان مایدهاد و در جادول 3
می توان دید ،بیشترین و کمترین مقدار شاخص اصالحنشده سارزمین
برای کالس  S1برابر ( 27 ،133استوری) و ( 48خیدیر) هستند .برای
دیگر کالسها نیز این مقادیر تقریبا با دامن های ماورد انتظاار در هار
کالس هم خوانی دارند .این اعداد نشان میدهند ک شبی سازی انجام
شده تقریبا هم حاالتی ک ممکن است در واقعیت رخ بدهند یعنای از
بهترین حالت تا بدترین حالت را شبی سازی کرده است .براساس نتایج
مشخص است مقادیر میانگین شاخص اصاالح نشاده سارزمین بارای
روش استوری بسیار کمتر از روش خیدیر است ،لیکن مقادیر میاانگین
برای شاخص اصالحشده چ در روش اساتوری و چا خیادیر تفااوت
زیادی با هم ندارند .بارای نمونا  ،در کاالس  S2میاانگین شااخص
اصالح نشده سرزمین ب روش استوری و خیدیر ب ترتیب حادود  27و

N1

باقری ()4
Bagheri
)(4

 43است ک تفاوتی برابر  12واحد دارند ،اماا باا بکاارگیری شااخص
اصالح شده این مقادیر ب ترتیب حدود  92و  98می شوند ک تنهاا دو
واحد تفاوت دارند .چنین تفااوتهاایی باویژه بارای مقاادیر کمینا و
بیشین  ،بیشتر قابل مالحظ هستند .برای نمونا مقادار کمینا بارای
کالس  S3با روش استوری برابار  3/19اسات ولای پاس از اصاالح
شاخص سرزمین این مقدار ب حدود  27میرسد ک باا تعریاف دامنا
( S3یعنی  29تا  )93کامال همخوانی دارد .همین موارد کافی هساتند
تا اهمیت کاربرد شاخص اصالح شده و تفاوت باین نتاایج با دسات
آمده از شاخص اصالح شده با شاخص اصالحنشده با خاوبی نمایاان
شود.
پس از بررسی اجمالی و کلّی فرآیند شابی ساازی در اداما نتاایج
شبی سازی ب دست آمده برای هر کالس تناسب سرزمین ب صاورت
جداگان ارای میگردند.
در جدول  4شبی سازی برای اعدادی انجام شده است کا درجا
کمین ( )Rminعددی بین  89تا  133و هفت ویژگای دیگار عاددی
بین  Rminو  133را شاامل مایشاوند .باا روش محادودیت سااده،
کالس تناسب سرزمین برای این یک میلیون شبی سازی  S1میباشد،
اما براساس روش تعداد و شدت محدودیت حدود  22درصاد ماوارد در
کالس  S2جای گرفت اند .برای نمون هرگاه پنج ویژگی مقادار  54را
داشاات باشااند ،در روش تعااداد و شاادت محاادودیت کااالس تناسااب
سرزمین برابر  S2خواهد بود هرچناد بار اسااس روش خیادیر مقادار
شاخص اصالحنشده و اصالحشده ب ترتیب برابر  83و  85مایشاوند
ک بیانگر کالس  S1هستند.
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جدول  -3برخی از ویژگیهای آماری شبیهسازی کالسهای تناسب سرزمین
Table 3- Some statistical descriptions of the simulation of land suitability classes

کالس

رویکرد

آماره

Class
Approach
Statistic
S1
S2 S3 N1 N2
Mean
72.24 26.72 6.87 1.93 0.31
Std. Deviation 16.28 12.04 4.53 1.88 0.61
استوری
Minimum 27.89 2.82 0.15 0.00 0.00
Maximum 100.00 81.38 55.63 36.69 22.58
Storrie
Skewness
0.05 0.44 1.35 2.48 6.32
Kurtosis
-1.04 -0.54 2.67 10.24 91.02
Mean
81.41 43.07 17.67 7.26 1.64
Std. Deviation 11.26 11.92 6.52 3.65 1.78
خیدیر
Minimum 48.69 13.04 2.44 0.35 0.00
Maximum 100.00 82.62 57.82 38.25 23.76
Khiddir
Skewness -0.03 0.13 0.51 0.99 1.88
Kurtosis
-1.05 -0.86 0.00 1.30 5.19
Mean
87.93 55.68 27.44 13.10 0.15
Std. Deviation 7.08 3.99 1.92 0.59 0.31
 Minimum 68.64 47.76 24.59 12.50 0.00استوری اصالحشده
Corrected Storrie Maximum 100.00 73.77 48.16 23.34 11.29
Skewness
0.05 0.44 1.35 2.48 6.32
Kurtosis
-1.04 -0.54 2.67 10.24 91.02
Mean
88.35 57.82 30.15 14.72 0.82
Std. Deviation 7.06 4.88 3.06 1.15 0.89
خیدیر اصالحشده
Minimum 67.84 45.52 23.00 12.55 0.00
Corrected
Maximum 100.00 74.03 48.04 24.14 11.88
Khiddir
Skewness -0.03 0.13 0.51 0.99 1.88
Kurtosis
-1.05 -0.86 0.00 1.30 5.19

جدول  -4نتایج یک میلیون شبیهسازی برای تناسب سرزمین با درجه کمینه ( )Rminبین  ۵۸تا 1۱۱
Table 4- Results of one million simulations for land suitability with an Rmin value between 85 and 100
استوری (اصالحنشده) خیدیر (اصالحنشده) استوری (اصالحشده) خیدیر (اصالحشده)
شدت و تعداد
 Corrected-Khiddir Corrected-Storrie Uncorrected-Khiddir Uncorrected-Storrie Number and intensityکالس
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
Class
%

%

Frequency
740535
259465

74.1
25.9

Frequency
437370
475051

43.7
47.5

0

0

87579

8.8

%

Frequency
672054
327944

67.2
32.8

2

0.0

نکت ا بساایار قاباال توج ا ایاان اساات ک ا چنانچ ا از شاااخص
اصالح نشده استفاده شود در روش استوری  47و  5درصاد ماوارد با
ترتیب در کالسهای  S2و  S3قرار میگیرند ،لیکن در روش خیادیر
حدود  33درصد موارد در کالس  S2جای دارند .اما چنانچ از شاخص
اصالحشده استفاده شود در هر دو روش اساتوری و خیادیر حادود 55
درصد موارد دارای کالس  S1میشوند .بنابراین میتوان گفت استفاده
از شاخص اصالحنشده سرزمین سبب میشود درصد قابال تاوجهی از
کالس تناسب  S1ب وور نادرست در کالس  S2و یا حتای  S3قارار
گیرد .این موضوع سبب میگاردد نتاایج با دسات آماده از شااخص
اصالح نشده با ابهام بسیار زیادی همراه شود ،ب واوری کا در روش

%

%
Frequency
Frequency
98.7
986576
98.5
985291
1.3
13424
1.5
14709
0

0

0

0

S1
S2
S3

استوری بیش از  92درصد کالس های تناساب با صاورت نادرسات
تعیین میشوند.
جدول  9شبی سازی برای  Rminبین  23تا  89و هفات ویژگای
دیگر عددی بین  Rminو  133را نشان میدهد .با روش محادودیت
ساده ،کالس تناسب سرزمین برای این یک میلیون شابی ساازی S2
می باشد ،اما براساس روش تعداد و شدت محادودیت تنهاا حادود 37
درصد موارد در کالس  S2جای گرفتا اناد و  23درصاد ماوارد دارای
کالس  S3هستند .برای روش استوری وضعیت بسایار بادتر از روش
شدت و تعداد محدودیت است ب ووری ک نتایج ب دست آمده بارای
روش استوری با استفاده از شاخص اصالحنشاده تنهاا در  3/9درصاد
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موارد کالس تناساب را  S2نشاان دادهاناد .مشاکل کااربرد شااخص
تناسب سرزمین بدون انجام عملیاات تصاحی  ،جاایی بیشاتر نمایاان
میگردد ک در حدود  45درصد موارد حتی رده تناسب تغییار کارده و
رده نامناسب ( )Nب دست آمده است ب واوری کا در  11/9درصاد
موارد کالس تناسب در بدترین وضعیت یعنی کالس  N2تعیین شاده
است .اما چنانچ از شاخص اصالحشاده اساتفاده شاود هار دو روش
استوری و خیدیر بیش از  59درصاد ماوارد کاالس تناساب را هماان
کالس  S2نشان میدهند .بنابراین میتوان گفت همانند کاالس S1
(جدول  )4بارای کاالس  S2نیاز اساتفاده از شااخص اصاالحنشاده
سرزمین سبب می شود درصد بسیار زیادی از کالس تناساب با واور
نادرست در کالسی غیر از  S2قارار گیرناد ،با واوری کا در روش
اسااتوری باایش از  52درصااد کااالسهااای تناسااب نادرساات تعیااین
میشوند .حتی در روش خیدیر نیز بیش از  25درصاد تعیاین کاالس
تناسب ب صورت نادرست انجام شده است .از ورف دیگر این احتمال
نیز وجود دارد ک کالس تناسب تعیین شده کاالس بهتاری را نشاان
دهد ،هرچند این احتمال بسیار کم است اما غیارممکن نیسات .بارای
نمون استفاده از شاخص اصالح نشده سبب شده اسات در روشهاای
استوری و خیدیر ب ترتیب در  9و  223مورد ،کالس  S1تعیین گردد.
لیکن استفاده از شاخص اصالح شده سرزمین تا حد زیادی مشکلهای
مذکور برورف شده و با دقت بسیار خوبی (حدود  52درصاد) کاالس

تناسب درست تعیین گردیده است.
جدول  2شبی سازی برای  Rminبین  43تا  23و هفات ویژگای
دیگر عددی بین  Rminو  133را نشان میدهد .باا روش محادودیت
ساده ،کالس تناسب سرزمین برای این یک میلیون شابی ساازی S3
میباشد .براساس روش تعداد و شدت محدودیت نیز هم موارد درست
تعیین شده و  133درصاد ماوارد در کاالس  S3جاای گرفتا اناد .باا
استفاده از شاخص اصالح نشده تناسب برای روش استوری تقریبا هم
کالس های تعیین شده ( )55/8نادرست بودهاند کا  13/8در کاالس
 N1و  88/8در کالس  N2میباشند .در روش خیادیر نیاز تنهاا 14
درصد تعیین کالس تناسب ب صورت درست انجام شده است و دارای
کالس  S3هستند .اما چنانچ از شاخص اصالحشده استفاده شود هار
دو روش استوری و خیدیر بیش از  58درصد موارد کاالس تناساب را
همان کالس  S3نشان میدهناد .بناابراین مایتاوان گفات همانناد
کالسهای  S1و  S2استفاده از شاخص اصالحنشده سارزمین سابب
می شود درصد بسیار زیاادی از کاالس تناساب با واور نادرسات در
کالسی غیر از  S3قرار گیرند .البت همانطور ک در جدول  2میتاوان
دید برای روشهای اساتوری و خیادیر با ترتیاب در  9و  23ماورد،
کالس تعیین شده  S2میباشد .ب بیان دیگر این امکان نیز وجود دارد
ک کالس تعیین شده ب اشتباه در کالس بهتری قرار گیرد اما احتمال
آن بسیار بسیار کم است.

جدول  -۸نتایج یک میلیون شبیهسازی برای تناسب سرزمین با درجه کمینه ( )Rminبین  0۱تا ۵۸
Table 5- Results of one million simulations for land suitability with an Rmin value between 60 and 85
استوری (اصالحنشده) خیدیر (اصالحنشده) استوری (اصالحشده) خیدیر (اصالحشده)
شدت و تعداد
 Corrected-Khiddir Corrected-Storrie Uncorrected-Khiddir Uncorrected-Storrie Number and intensityکالس
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
Class
%

%

Frequency
0
366983

0
36.7

Frequency
5
35335

0.0
3.5

%

Frequency
223
308664

0.0
30.9

%

%
Frequency
Frequency
0
0
0
0
96.0
960179
95.4
953541

S1
S2

633017

63.3

471307

47.1

637111

63.7

46459

4.6

39821

4.0

S3

0

0

378057

37.8

54002

5.4

0

0

0

0

N1

0

0

115296

11.5

0

0

0

0

0

0

N2

جدول  -0نتایج یک میلیون شبیهسازی برای تناسب سرزمین با درجه کمینه ( )Rminبین  4۱تا 0۱
Table 6- Results of one million simulations for land suitability with an Rmin value between 40 and 60

شدت و تعداد

استوری (اصالحنشده)

خیدیر (اصالحنشده)

استوری (اصالحشده)

خیدیر (اصالحشده)

Number and intensity

Uncorrected-Storrie

Uncorrected-Khiddir

Corrected-Storrie

Corrected-Khiddir

فراوانی

%

فراوانی

%

Frequency
0

0

1000000

100.0

3693

0

0

108521

10.8

0

0

887777

88.8

فراوانی

%

فراوانی

%

فراوانی

%

Frequency
9

0.0

Frequency
20

0.0

Frequency
0

0

0.4

139932

14.0

979626

98.0

982530

622293

62.2

20374

2.0

17470

1.7

237755

23.8

0

0

0

0

کالس
Class

Frequency
0

0

S2

98.3

S3
N1
N2
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جدول  7شبی سازی برای  Rminبین  29تا  43و هفات ویژگای
دیگر عددی بین  Rminو  133را نشان میدهد .باا روش محادودیت
ساده ،کالس تناسب سرزمین برای این یک میلیون شابی ساازی N1
میباشد .براساس روش تعداد و شدت محدودیت نیز هم موارد درست
تعیین کالس شده و  133درصد موارد در کالس  N1جای گرفت اناد.
با استفاده از شاخص اصالحنشده تناسب بارای روش اساتوری تقریباا
هم کالسهای تعیین شده ( )55/8نادرست بودهاناد و دارای کاالس
 N2می باشند .در روش خیدیر نیز تنها  5درصد تعیین کالس تناساب
ب صورت درست انجام شده است و دارای کالس  N1هساتند .نکتا
قابل توج اینجاست ک چنانچ از شاخص اصالح شده اساتفاده شاود
هر دو روش اساتوری و خیادیر بایش از  9/55درصاد ماوارد کاالس
تناسب را ب اشتباه کالس  N2نشان میدهند .ب بیان دیگر استفاده از
شاخص اصالح شده ن تنها سبب بهبود شرای نشده است بلک درصد
کالس های نادرست را افزایش داده است .بااقری ( )4ثابات کارد با
دلیل عدم پیوستگی رواب ارای شده توس سایز در نقط مرزی باین
کالس  S3و  ،Nتعیین کالسهای  N1و  N2با رواب سایز ب شدت
ابهامآمیز و با مشکل همراه است .ب همین دلیل ایشان رواب جدیدی
را برای تعیین کالسهای  N1و  N2ارای کردند (جدول  .)2بر اساس
رابط ارای شده توس باقری ( )4شااخص تناساب اصاالح گردیاد و
همانطور ک در جدول  7مایتاوان دیاد باا اساتفاده از ایان شااخص
اصالحشده هم موارد ب درستی در کالس  N1قرار گرفت اند.
جدول  8شبی سازی برای  Rminبین صفر تا  29و هفت ویژگای

دیگر عددی بین  Rminو  133را نشان میدهد .باا روش محادودیت
ساده ،کالس تناسب سرزمین برای این یک میلیون شابی ساازی N2
میباشد .براساس روش تعداد و شدت محدودیت نیز هم موارد درست
تعیین کالس شده و  133درصد موارد در کالس  N2جای گرفت اناد.
باارای کااالس  N2تفاااوتی بااین شاااخص اصااالحنشااده و شاااخص
اصالح شده وجود ندارد و بنابراین نتایج آن یکسان هستند .برای روش
استوری تقریبا هم کالسهای تعیین شده ( )55/8درست باودهاناد و
دارای کالس  N2میباشند .البت این احتمال نیز وجود دارد ک کالس
تناسب تعیین شده کالس بهتری را نشان دهد ،هرچناد ایان احتماال
بسیار کم است اما غیرممکن نیست .برای نمونا اساتفاده از شااخص
اصالح نشده و همچنین شااخص اصاالح شاده سابب شاده اسات در
روشهای استوری و خیدیر ب ترتیاب در  137و  992ماورد ،کاالس
 N1تعیین گردد .هرچند این نتایج قابل قبول هساتند اماا بااقری ()4
نشان داد رواب ارای شده توس سایز تمایزی بین شاخص اصالحشده
و اصالح نشده نمی گذارند .همچناین ایان روابا منجار با اعادادی
می شوند ک در دامن تعریف شده برای کالس ( N2یعنی بین صفر تا
 )9/12نیستند .بنابراین ایشان رواب جدیدی را بارای تعیاین کاالس
 N2ارای کردند (جدول  .)2بر اساس رابط ارای شاده توسا بااقری
( )4شاخص تناسب اصالح گردید و همانطور ک در جدول  8میتاوان
دید با استفاده از این شاخص اصالح شده هما ماوارد با درساتی در
کالس  N2قرار گرفت اند.

جدول  -7نتایج یک میلیون شبیهسازی برای تناسب سرزمین با درجه کمینه ( )Rminبین  ۲۸تا 4۱
Table 7- Results of one million simulations for land suitability with an Rmin value between 25 and 40

استوری (اصالحنشده)

شدت و تعداد

خیدیر (اصالحنشده)

باقری

استوری (اصالحشده) خیدیر (اصالحشده)

Corrected-Khiddir Corrected-Storrie Uncorrected-Khiddir Uncorrected-Storrie Number and intensity

فراوانی

%

فراوانی
Frequency
26

Frequency
0

0

1000000

100.0

2247

0

0

997727

%

فراوانی

Bagheri

فراوانی

%

Class

Frequency
0

0

S3

0.2

90121

9.0

113

0.0

4662

0.5

1000000

100.0

N1

99.8

909443

90.9

999887

100.0

995338

99.5

0

0

N2

0.0

Frequency
436

%

فراوانی

0.0

Frequency
0

%

فراوانی

0

Frequency
0

%

کالس

0

جدول  -۵نتایج یک میلیون شبیهسازی برای تناسب سرزمین با درجه کمینه ( )Rminبین  ۱تا ۲۸
Table 8- Results of one million simulations for land suitability with an Rmin value between 0 and 25

استوری (اصالحنشده)

شدت و تعداد

خیدیر (اصالحنشده)

استوری (اصالحشده) خیدیر (اصالحشده)

Corrected-Khiddir Corrected-Storrie Uncorrected-Khiddir Uncorrected-Storrie Number and intensity

فراوانی

%

Frequency
0

0

1000000

100.0

فراوانی

%

فراوانی

%

Frequency
107

0.0

Frequency
556

0.1

999893

100.0

999444

99.9

فراوانی

%

Frequency
107

0.0
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یافت های ب دست آمده از فرآیند شبی سازی برای هر کاالس باا
بسیاری از پژوهشها همخوانی دارد .برای نمون برخی از پژوهشها با
مقایس روش خیدیر و روش استوری با روش محادودیت سااده بیاان
کرده اند روش خیدیر نسبت ب روش استوری انطباق بیشتری با روش
محدودیت ساده دارد ( 2و  .)13نتایج شبی سازی پژوهش کناونی نیاز
چنین نتیج ای را نشان میدهند .اگر در جدولهای  4تا  8دقت گردد،
می توان دیاد کا در هما ماواد مقادار انطبااق روش ریشا دوم باا
محدودیت ساده بیشتر از انطباق روش اساتوری باا محادودیت سااده
است .برای نمون در کاالس ( S1جادول  )4با ترتیاب بارای روش
خیدیر و استوری مقدارهای  27/2و  43/7ب دسات آماده اسات کا
نشان میدهد روش خیدیر بیشتر از روش استوری با روش محادودیت
ساده هماهنگ است .با وجودی ک پاژوهشهاا نشاان دادهاناد روش
محدودیت ساده و ریش دوم تا حدی با هام انطبااق دارناد اماا روش
ریش دوم با واقعیت تطابق بیشتری دارد ( 3و  .)11از ورفای مقایسا
س روش محدودیت سااده ،تعاداد و میازان محادودیت و پارامتریاک
(استوری و ریش دوم) نشان داده اسات کا روش پارامتریاک (ریشا
دوم) نسبت با بقیا روشهاا از دقات و کاارآیی بااالتری برخاوردار
میباشاد ( 19و  .)27چناین نتاایجی در پاژوهش کناونی باا مقایسا
شاخص اصالح نشده و شاخص اصالحشده سارزمین هامخاوانی دارد.
همانطور ک در جدولهای  4تا  8دیاده مایشاود وقتای شااخصهاا
اصالح شده اند مقدارهای مربوط ب آنهاا بسایار با همادیگر نزدیاک
شدهاند .برای نمون در کالس  S2شاخص سرزمین ب روش اساتوری
از ( 3/9شاخص اصالحنشده) ب ( 59/4شاخص اصالحشاده) افازایش
یافت اما برای روش خیدیر از ( 33/5شاخص اصاالحنشاده) با 52/3
(شاخص اصالح شده) رسیده است .ب بیان دیگر می توان گفات روش
خیدیر نسبت ب استوری ب واقعیت نزدیکتر بوده است .البت این بدان
معناای نیساات ک ا همااواره روش خیاادیر بهتاار ماایباشااد .از معاادود
پژوهشهایی ک نشان داده است روش استوری بهتر از روش خیدیر با
واقعیت انطباق دارد پاژوهش محمادی و همکااران ( )14اسات .ایان
نتیج  ،ک برخالف بسیاری از پژوهشهای دیگار اسات ،نیاز توسا
پژوهش کنونی می تواند تأیید گردد .چراک براساس نتاایج با دسات
آمده (جدولهای  4تا  )8میتوان ب خوبی دیاد کا در برخای ماوارد
ممکن است کالس تناسب بدتر و یا بهتر از کالس مورد انتظار باشاد.
برای نمون بر اسااس روش خیادیر بارای کاالس  S2در  23ماورد،
کالس تناسب ب اشتباه  S1برآورد شده است .این دقیقا همان اتفااقی
است ک در پژوهش محمدی و همکاران ( )14رخ داده و در جایی ک
کالس تناسب براساس مشاهدات میدانی و نیز روش استوری  S2بوده
اما روش خیدیر آنرا کالس  S1برآورد کرده است .هرچند ایان رخاداد
نادر است و براساس بررسی منابع ،پژوهش دیگاری کا نشاان دهاد
روش استوری بهتر است یافت نشاد ،اماا باا آنچا در ایان پاژوهش

شبی سازی شده و نشان میدهد ک چنین احتمالی بسایار کام اسات،
هم خوانی دارد .از نظر تناسب کیفی برخی پژوهشها مانند علمداری و
امینیفاار ( )1و هاشاامی و کیااانی ( )5نشااان دادنااد نتااایج روشهااای
محدودیت ساده و شدت و تعداد محادودیت مشااب یکادیگر هساتند.
نتایج شبی سازی در پژوهش کنونی نیز نشاان مایدهاد باویژه بارای
کالسهاای  N1 ،S3و  N2روشهاای محادودیت سااده و تعاداد و
شدت محدودیت کامال مشاب یکدیگر هستند .از مهمترین یافتا هاای
این پژوهش اهمیت کاربرد شاخص اصالح شاده سارزمین نسابت با
شاخص اصالحنشده است .همانطور ک در جدولهای  4تا  8میتاوان
دید تفاوت بسیار زیادی بین روش استوری و روش خیادیر مایباشاد،
لیکن زمانی ک از شاخص اصاالحشاده اساتفاده شاده اسات تفااوت
چندانی بین دو روش استوری و خیدیر وجود ندارد .البتا بارای روش
اساتوری میاازان تغییارات شاااخص سارزمین بااا بکاارگیری شاااخص
اصالح نشده و شاخص اصالح شده نسبت ب روش خیدیر بسیار بیشاتر
است .برای نمون در جدول  2شاخص اصالحنشده و اصالحشده برای
روش استوری ب ترتیب برابر  3/4و  58/3است اما این مقدارها بارای
روش خیدیر ب ترتیب برابار  14/3و  58/3اسات .یعنای بارای روش
استوری و روش خیدیر مقدار تغییرات با ترتیاب برابار  57/2و 84/3
می باشند ک نشان دهنده مقدار تغییرات بیشاتر بارای روش اساتوری
است .از ورف دیگر در حالی ک تفاوت روش استوری و خیدیر بارای
شاخص اصالحنشده برابر  13/2واحد است این مقادار بارای شااخص
اصالحشده ب  3/3واحد کاهش یافت است .نتیج مشاب توس ثروتی
و همکاران ( )24و سید جاللی و همکاران ( )29ب دست آماده اسات.
بنابراین میتوان گفت استفاده از شاخص اصالحشده تا حاد زیاادی از
اختالف روش استوری و خیدیر میکاهد و منجر میشود نتایج ب هام
نزدیکتر گردند.

نتیجهگیری
براساس یافت های این پژوهش میتوان گفت بکارگیری شااخص
اصالح شده سرزمین برای تعیین کالس تناسب سرزمین بسایار الزم و
ضروری می باشد .در ارزیابی تناساب سارزمین باا روش عاددی و یاا
پارامتریااک عاادم توج ا ب ا تصااحی شاااخص ساارزمین (شاااخص
اصالحنشده) ،می تواند ب شدت بر تعیین کالس تناسب اثر گذاشات و
گاه سبب شود نتایج بسیار پرت و نادرستی ب دست آیناد .یافتا هاای
این پژوهش نشان دادند تفاوت زیادی ک در بسایاری از پاژوهشهاا
بین روش های مورد استفاده برای ارزیابی تناسب سارزمین ،باویژه در
رویکرد عددی یا پارامتریک ،ب دست آمده است ناشای از بکاارگیری
شاخص اصالحنشده سرزمین میباشد وگرن نتایج روشهای گوناگون
تا حد قابل توجهی با هم یکسان هستند؛ هرچند با هار حاال انادک
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 بر اساس یافت های این پژوهش مشخص گردید استفاده.متفاوت باشد
از شاخص اصالح شده تا حد زیادی منجار با نزدیکتار شادن نتاایج
روش های گوناگون ب یکدیگر مای شاود با واوری کا باین روش
 ب وور کلّای.استوری و خیدیر تفاوت قابل توجهی ب چشم نمیخورد
نتایج روش خیدیر نسبت ب روش استوری با روش محادودیت سااده
 هرچند برای شاخص اصاالحنشاده تفااوت روشهاای،نزدیکتر است
خیدیر و استوری بسیار قابال توجا مای باشاد لایکن بارای شااخص
.اصالحشده این تفاوت بسیار ناچیز میگردد

تفاوتهایی بین روشهای گوناگون وجود دارد ک آن هم ب سرشت و
 تجزی و تحلیل ب دست آماده از.پشتوان نظری آن روش برمی گردد
 نشان داد تفاوتها و اختالفهاایی کا در،پنج میلیون بار شبی سازی
پژوهشها در زمین کاربرد روشهای گوناگون ارزیابی تناسب سرزمین
وجود دارند از نظر ریاضی و احتماالت کامال منطقی و درست هستند و
نباید یافت یک پژوهش را دلیلی برای رد و یاا قباول پاژوهش دیگار
دانست؛ چراک ممکان اسات یافتا هاای دو پاژوهش کا صددرصاد
 هر دو درست باشند اما احتمال رخداد هر کدام،مخالف یکدیگر هستند
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Introduction: Land evaluation plays a decisive role in determination of land suitability for the intended uses.
For this purpose, various approaches have been proposed, among which the parametric approach is an important
one. In this approach, the land index (LI) is calculated using the Khidir (the square root) and/or the Storrie
methods, and then the land suitability classes were determined based on the LI. Unfortunately, in many land
suitability studies, the LI has been used without any correction, called uncorrected land index (ULI) that led to
different results in evaluation of land suitability approaches. The current study shows the importance of the
corrected land index (CLI) and its effect on land suitability classes.
Materials and Methods: In this study land suitability classes were determined by four methods including 1simple limitation, 2- number and intensity of limitations, 3- Kiddir (square root) and 4- Storrie, using two cases
i.e. the CLI and ULI. Properties and criteria for determining land suitability classes are shown in Table1. Simple
limitation method is based on the Liebig’s law or the law of the minimum. Land classes are defined according to
the lowest class level of the land characteristics. Number and intensity of limitation method has been described
in Table 1. In parametric approach, the ULI is calculated using Kiddir and Storrie methods as shown in equations
1 and 2, respectively. The relationships between ULI and CLI are presented in Table 2.
(1)
(2)
Then, a simulation process was done for the eight characteristics involved in calculating the land suitability
index. For this purpose, one million random values were considered for each of the S1 to N2 classes; so that the
minimum rating (Rmin) was a random number for each class in own defined range (Rating in Table 1) and the
other seven characteristics were random numbers between Rmin and 100. For example, in the S2 class, a
minimum random number is in the range of 60 to 85 and seven other characteristics were between this Rmin and
100. Finally, a total of five million random simulations were considered.
Results and Discussion: Table 3 shows the results of five million simulations for S1 to N2 classes. Based on
the minimum, maximum and mean values obtained, it can be seen that the simulation process is acceptable.
These numbers show that the simulations have simulated almost all the cases that may occur in reality, from the
best to the worst. Based on the results, it is clear that the mean values of the ULIs or the Storrie method are much
lower than the Khiddir ones (Table 3), but there was no significant difference between mean values both in
Storrie and Khiddir methods using CLIs. These results are sufficient to conclude the importance of using CLIs
and to show the difference between the results obtained from the CLIs and ULIs. Tables 4 to 8 show the results
of one million simulations for each suitability class. The present study revealed that the results of the four
employed methods using the CLIs are much closer, especially for the Storrie and Khiddir methods. All together,
the simple limitation method was more consistent with the Khiddir method. On the other hand, the employed
methods differed greatly when the ULIs were used. The analysis of five million simulations has shown that the
contradictory results of land evaluation methods in various studies can be quite mathematically logical, but with
a different probability.
Conclusion: According to the findings of the current study, it can be illustrated that it is very important and
necessary to use the CLIs to determine the land suitability class. The study showed that using the CLIs leads to
the closeness of the results of different methods, so that there was no significant difference between Storrie and
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Khiddir methods. In general, the results of the Khidir method are closer to the simple constraint method
compared to Storrie. There was a significant difference between the Khiddir and Storrie methods using the
ULIs, but the difference was too small and insignificant using the CLIs. Totally, the results of the ULIs may be
largely inaccurate, misleading and unrealistic. Therefore, it is strongly suggested that the CLIs be used in
determining the suitability classes, and then the results be compared with the observations in the reality.
Keywords: Land suitability evaluation, Simulation, Parametric method
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چکیده
تهیه نق شههای خاک با صحت منا سب یک ابزار توانمند برای د ست یافتن به ا ستفاده پایدار از ارا ضی در عر صههای ک شاورزی و منابع طبیعی
محسوب می شود .پژوهش حاضر در بخشی از اراضی وَرگَر شهرستان آبدانان در استان ایالم بهمنظور نقشهبرداری رقومی کالسهای خاک با استفاده از
مدلهای جنگل تص ادفی و منطق فازی اجرا گردید .در اراض ی مورد مطا عه موقعیت  44خاکرخ تعیین ،حفر ،تش ری و نمونهبرداری از کلیه افقهای
ژنتیکی صورت پذیرفت .پس از انجام آزمایشهای فیزیکوشیمیایی الزم ،ردهبندی خاکها انجام شد .از مدل رقومی ارتفاع ماهواره آ وس پا سار و نرمافزار
س اگا جیآیاس برای تهیه متغیرهای کمکی ژئومورفومتری اس تفاده گردید .س ه رویکرد انتخاب متغیر ش امل ا گوریتت باروتا ،ش اخا تورم واریانس و
میانگین کاهش صحت بههمراه دو مدل دادهکاوی جنگل تصادفی و منطق فازی برای مدلسازی روابط خاک-زمیننما به کار گرفته شد .نتایج نشان داد
که رویکرد انتخاب متغیر میانگین کاهش صحت بهعنوان مناسبترین روش ،از تعداد  53متغیر کمکی ژئومورفومتری منجر به انتخاب شش متغیر گردید.
همچنین رویکرد مدلسازی جنگل تصادفی-میانگین کاهش صحت ،در سط زیرگروه با صحت عمومی و شاخا کاپای  44و  35درصد دارای باالترین
دقت بود .برر سی نتایج حا صل از رویکرد فازی حاکی از این بود که مقادیر شاخا کاپا و صحت عمومی این روش با سه سناریو دیگر م شابه و اختالف
ناچیزی بین ص حت نتایج در س ط فامیل خاک مش اهده گردید .بهطورکلی اس تفاده از رویکردهای مختل انتخاب متغیر میتوانند موجب افزایش دقت
تهیه نق شههای رقومی خاک گردند .همچنین افزایش تعداد م شاهدات میدانی و ا ستفاده از سایر متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر روی ت شکیل خاکها را
می توان برای پیشبینی کالسهای خاک دارای صحت پایین به کارگیری نمود.
واژههای کلیدی :جنگل تصادفی ،متغیر محیطی ،منطق فازی ،نقشهبرداری خاک

مقدمه
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نقش ههای خاک با ص حت مناس ب ،بهعنوان یک ابزار توانمند در
راس تای مدیر یت م نابع طبیعی و کش اورزی ،مدل س ازی های
هیدرو وژیک ،فرسایش خاک و کمّی کردن عملکردهای بیوفیزیکی به
همراه ارزیابی زمیننما و مخاطرات طبیعی (س یالب ،ریزگرد و ...ک که
بر کیفیت محیط زیست و زندگی بشر تأثیرگذار میباشد ،مورد استفاده
واقع میگردد (5ک .پیشبینی و ارائه ارتباط کمّی روابط خاک -زمیننما
برای مش خا نمودن تغییر پذیری م کانی و ارز یابی م نابع خاک
ضروری میباشد .در مطا عات متعدد ،تغییرات مکانی خاکها در سطوح
مختل مطا عاتی بر اساس روشهای معمول تهیه نقشه خاک و تلفیق
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک ،دانشگاه ایالم
 -2استادیار گروه مهندسی آب و خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
Email: m.rostaminya@ilam.ac.irک
(* -نویسنده مسئول:
 -5استاد گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

آن با نقش ههای موض وعی تا تهیه نقش ههای رقومی خاک 3توس ط
محققین در سراسر جهان مورد بررسی واقع شده است ( 11و 22ک .طی
دو دهه اخیر در ایران و جهان از نقشهبرداری رقومی برای نقشهبرداری
کالسها و ویژگیهای خاک اس تفاده میش ود (22ک .یکی از اجزاء
اص لی نقش هبرداری رقومی خاک مدل ارتباطدهنده بین متغیرهای
محیطی و خاک میباش د ،در همین راس تا میتوان از انواع روشهای
داده کاوی بهره گرفت .نوع مد ی که در نقش هبرداری رقومی خاک
استفاده می شود نقش کلیدی در تغییرات مکانی کالسهای خاک دارد
(3ک.
دادهکاوی یک دانش میان رش تهای اس ت که حوزههای مختل
 4و  -3دانش جویان دکتری ،گروه علوم و مهندس ی خاک ،دانش کده مهندس ی و
فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران
DOI: 10.22067/jsw.v34i4.85748
5- Digital soil mapping
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پایگاه داده ،آمار ،یادگیری ماشین و سایر زمینههای مرتبط با این علوم
را با هت تلفیق مینماید ،تا اطالعات و دانش ارزش مند نهفته در حجت
بزرگی از دادهها اس تخرا گردد .در واقع هدف اص لی از دادهکاوی
اس تخرا ا گوها یا مدلهای مخفی در دادههاس ت (1ک .روشهای
دادهکاوی متعددی توس ط محققین برای پیشبینی مکانی کالسهای
خاک مورد استفاده واقع گردیدهاست که میتوان به مطا عات رگرسیون
الجیستیک (15ک ،شبکههای عصبی مصنوعی (54ک ،طبقهبندی درختی
(53ک ،جنگل ت صادفی ( 14 ،22و 24ک ا شاره نمود .منطق فازی یکی از
رویکردهای دادهکاوی اس ت که بهطور پیوس ته ماهیت مرز و طبقه
خاک در واحدهای نقش هبرداری خاک را حفظ میکند (23ک .مطا عاتی
در خ صوص ا ستفاده از رویکرد نمونهمدار نق شهبرداری رقومی خاک
تحت عنوان منطق فازی ص ورت پذیرفته اس ت ( 23و 55ک .اگرچه
ا ستفاده از روشهای مبتنی بر نق شهبرداری رقومی خاک در سالهای
اخیر ،به میزان قا بل توجهی افزایش یاف ته اس ت ،ا ما بخش غا ب
مطا عات صورت گرفته بر روی طبقهبندی کالسهای خاک تا سط
گروه بزرگ یا زیرگروه خاک متمرکز بودهاند ( 1و 3ک.
بنابراین ،چا ش اص لی نقش هبرداری رقومی خاک برآورد تغییرات
مکانی خاک در سطوح پایینتر ردهبندی (فامیل و سریک با دقت باال
میباشد .از سوی دیگر ،نتایج مدل مورد استفاده در تهیه نقشه رقومی
کالسهای خاک در سطوح پایین ردهبندی در صورت زیاد شدن تعداد
متغیر های محیطی به انت خاب بهی نه متغیر های محیطی وابس تگی
باالیی دارد .ما سوا و همکاران (2314ک از روشهای یادگیری ما شینی
در پیشبینی م کانی کالس های خاک در تانزان یا اس ت فاده نموده و
معتقدند مشتقات مدل رقومی ارتفاع 1میتواند در پیشبینی مفید باشد.
تعداد زیادی از متغیرهای پیشبینی کننده در نقشهبرداری رقومی خاک
قابلا ستفاده ه ستند .با اینحال ،وجود متغیرهای ا ضافه ممکن ا ست
موجب کاهش دقت فرآیند مدل سازی گردد (14ک .مطا عهای در برزیل
توس ط کامسوس و همکاران (2311ک با هدف مقایس هی س ه ا گوریتت
انتخاب متغیر ش امل (دو ا گوریتت فیلتر و یک ا گوریتت رپر2ک و نقش
متغیره ای منتخ ب بر روی دق ت م دل پیش بینی کنن ده رقومی
کالسهای خاک صورت پذیرفت .نتایج ای شان ن شان داد که ا گوریتت
رپر با کاهش  53درص دی از مجموع  43متغیر کمکی مس تخر از
مدل رقومی ارت فاع نس بت به دو ا گوریتت انت خاب متغیر دیگر در
پیشبینی مکانی کالس های خاک نتایج با دقت باالتری را ارائه نمود
(6ک .موس وی و همکاران (2311ک در مطا عهای دو ا گوریتت دادهکاوی
جنگل تص ادفی و رگرس یونی درختی توس عهیافته و دو روش انتخاب
متغیر تجزیه مؤ فههای ا صلی 5و فاکتور تورم واریانس 4را برای نق شه
برداری رقومی کالس خاک به کار گرفتند و بیان نمودند که متغیرهای
1- Digital Elevation Model
2- warpper
3- Principal component analysis

محیطی که توس ط فاکتور تورم واریانس انتخاب و اس تفاده از جنگل
ت صادفی در فرآیند پیشبینی مکانی کالسهای خاک از دقت باالتری
برخوردار میباشند (22ک .در دو دهه گذشته مطا عات متعددی با استفاده
از نقش هبرداری رقومی خاک ص ورت پذیرفته اس ت اما مناطق با
توپوگرافی پیچیده و با شدت پ ستی و بلندی باال بهد یل واب سته بودن
این پیچیدگی به مقیاس و برهتکُنش م ستقیت تغییرات مکانی خاکها
با عوامل خاکس ازی از جمله توپوگرافی باعث ش ده تا جنبههای
مختلفی از زوا یای این م طا عات در درک روابط خاک -زمینن ما
ناش ناخته مانده و همچنان بهعنوان یک چا ش برای نقش هبرداری
خاکها در این مناطق پابرجا باش د .این تحقیق با هدف اس تفاده از
رویکردهای داده کاوی ا گوریتت درختان تص ادفی و منطق فازی به
همراه س ه رویکرد انتخاب متغیر کمکی برای مدلس ازی مکانی
کالسهای خاک در دو س ط تاکس ونومیک فامیل و زیرگروه در
اراضی تسهماهوری منطقه وَرگَر شهر آبدانان در استان ایالم انجام شد.

مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه

منطقه مورد مطا عه محدودهای با مساحت  1325هکتار از اراضی
منطقه ورگر شهر ستان آبدانان در ا ستان ایالم میبا شد ( شکل 1ک .بر
ا ساس دادههای ای ستگاه هوا شنا سی سینوپتیک آبدانان ،منطقه مورد
مطا عه دارای متوسط بارندگی سا یانه  624/6میلیمتر و متوسط درجه
حرارت سا یانه  22/6درجه سانتیگراد میباشد .رژیت رطوبتی و حرارتی
خاکهای منطقه بر اس اس مدل نیوهال (51ک و نرمافزار  jNSMبه
ترتیب یو ستیک و هایسرترمیک میبا شد .محدوده مورد مطا عه بر روی
سه واحد فیزیوگرافی شامل تسهها ،د شتهای دامنهای و د شتهای
آبرفتی رودخانهای واقعش ده اس ت ،جانمایی خاکرخهای مطا عاتی در
سیستت مختصات متریک 3نمایش داده شده است (شکل 1ک.
نمونهبرداری و آنالیزهای آزمایشگاهی

پس از تفس یر و بررس ی تص اویر ماهوارهای و انطباق تغییرات
واحدهای ش کل زمین با نقش ههای مدل رقومی ارتفاع ،ش یب ،جهت
شیب و زمینشناسی ،واحدهای فیزیوگرافی منطقه جداسازی گردید .بر
اس اس اس تاندارد مطا عات خاکش ناس ی در س ط تفص یلی (26ک
موقعیت 44خاکرخ مش اهداتی در هر یک از واحدهای موردنظر بر
ا ساس ا گوی نمونهبرداری طبقهبندی ت صادفی تعیین و با ا ستفاده از
س یس تت موقعیتیاب جهانی در محلهای موردنظر حفر ،تش ری و از
کلیه افقهای ژنتیکی قابلش ناس ایی نمونهبرداری گردید .س سس
4- Variance inflation factor
5- Universal Transfer Mercator

كارایی روشهاي مختلف انتخاب متغیر كمکی در نقشهبرداري رقومی كالس خاك ...

نمونههای خاک برای انجام آزمایشهای فیزیکی و ش یمیایی الزم به
آزمایش گاه دانش گاه ایالم منتقل گردیدند .در این پژوهش بافت خاک
به روش هیدرومتری (13ک ،کربنات کلسیت معادل به روش حجتسنجی
(25ک ،ظرف یت ت بادل کاتیونی با روش باور (21ک ،ماده آ ی به روش
وا کی و بلک (52ک ،پ هاش در گل اش باع و هدایت ا کتریکی در
عص اره اش باع به روشهای اس تاندارد ،اندازهگیری ش د .در نهایت
ردهبندی تمامی خاکرخها بر اس اس س امانه ردهبندی خاک آمریکایی
(26ک تا سط فامیل نهایی گردید.
متغیرهای کمکی

در پژوهش حاض ر از مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی
 12/3متر برگرفته از ماهواره آ وس پا س ار2311( 1ک اس تفاده گردید.
ویژگی های ژئومورفومتری درص د ش یب ،جهت ش یب ،خمیدگی
صفحهای ،خمیدگی نیترخی ،شاخا قدرت جریان ،شاخا موقعیت
توپوگرافی ،ش اخا خیس ی ،پس تی و بلندی کاذب ،موقعیت میانی
شیب ،شاخا باالی پ شته با درجه کیفیت باال ،شاخا همواری دره
با درجه کیفیت باال ،ارتفاع نرمال ،موقعیت نس بی ش یب ،عمق دره،
ارتفاع اس تاندارد ش ده و ارتفاع ش یبدار با اس تفاده از نرمافزار س اگا
جیآیاس ن سخه  5/5محا سبه و ا ستخرا گردید .نقش ناهمواریها
در فرآیندهای مختل توسط ویژگیهای ذکر شده بهصورت کمّی بیان
میگردد .روش اس تخرا تمام پارامترهای مزبور در روش ارائهش ده
توسط هنگل و همکاران تشری گردیده است (11ک.
انتخاب متغیر بهینه

برای انت خاب متغیر های محیطی بهی نه از نظر اهم یت آن ها در
فرآیند مدل سازی از سه ا گوریتت نظارت شده باروتا ،شاخاهای تورم
واریانس و میانگین کاهش صحت استفاده گردید.
الگوریتم باروتا :2رو شی ا ست که بر ا ساس ا گوریتت طبقهبندی
جن گل تص ادفی اجرا میش ود (16ک .این ا گوریتت هن گامی که
مجموعهای از داده های چندین متغیر برای س اخت مدل اس تفاده
میش ود مؤثر میباش د .در این ا گوریتت با افزودن یک تص ادف و
جمعآوری نتایج از مجموعه نمونههای تص ادفی میتواند تأثیر گمراه
کننده نو سانات تصادفی را کاهش داد و همبستگی ویژهای ایجاد کند.
ا گوریتت انت خاب متغیر بارو تا از جم له ا گوریتت های ن ظارت ش ده
میباش د که مش ابه س ایر ا گوریتتها با رویکرد نظارت ش ده دارای
رویکرد انتخاب متغیر پیشرونده 5و عقبرونده 4میباشد (13ک.
شااا ت تورو وار یا  :5یکی از راه کار های مدیر یت اثر
1- ALOS PALSAR
2- Boruta
3- Forward
4- Backward
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هتخطی چندگانه متغیری های مس تقل اس تفاده از ش اخا تورم
واریانس میباش د .وقتی متغیریهای محیطی همبس تگی باالیی با
یکدیگر داش ته باش ند اثر هتخطی ایجاد خواهد ش د و این خود باعث
کاهش دقت فرآیند مدلس ازی متغیر وابس ته میگردد .ش اخا تورم
واریانس طبق جدول  1دارای دامنه قابل قبو ی برای انتخاب متغیرها
میباش د (2ک .در این مطا عه از مقادیر تورم واریانس برابر  1تا کمتر از
 3بهعنوان متغیر های محیطی مس ت قل برای پیشبینی کالس های
خاک مورد استفاده واقع گردید (جدول 1ک.
6
 :مدل جنگل تص ادفی بر
الگوریتم کاهش میا گین صاا
اس اس روش میانگین کاهش دقت ،اهمیت متغیرها را مورد بررس ی
قرار میدهد .کاهش میانگین ص حت ،اهمیت جایگزینی هت نامیده
میش ود چون در این رویکرد متغیرهایی که بهطور تص ادفی برای هر
درخت در مدل تو یدش ده اس ت با مقادیر درس ت متغیرها جایگزین
میشود.
مدلسازیهای مکانی

جن گل تصااااد  :جنگ ل تص ادفی ب هعنوان ی ک روش
غیرپارامتریک یادگیری ماش ینی متعلق به خانواده روشهای
ا ست .این ا گوریتت نوع تو سعهیافتهای از مدل طبقهبندی و رگر سیون
درختی ا ست و تو سط بریمن ارائه شده ا ست (5ک .جنگل ت صادفی در
حقیقت مجموعههایی از درختهای پیشبینی کننده با احتمال یکسان
و دارای پراکندگی یکسانی هستند .در این ا گوریتت شمار زیادی درخت
تص میتگیری س اختهش ده برای یک پیشبینی معین باهت ترکیب
می شوند .این ا گوریتت هر دو د سته متغیرهای پیو سته و گ س سته را
می پذیرد .جنگل تص ادفی در برابر خطا های موجود در پیشبینی ها
مقاوم می باش د و بنابراین به انتخاب او یه متغیرهای کمکی نیازی
نمیباشد.

تلفیقی5

5- Variance inflation factor
6- Mean decrease accuracy
7- Ensemble
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شکل  -1موقعی

منطقه مورد مطالعه

Figure 1- Location of the study area
جدول  -1حدود دامنه تغییرات VIF
Table 1- Range of VIF changes

دامنه تغییرات

تشریح کالس

Variation range

Class outline

VIF = 1

فاقد اثر هتخطی و همبستگی بین متغیرها

1>VIF < 5
5> VIF <10
VIF <10

No effect of collinearity and correlation between variables

اثر هتخطی و همبستگی متوسط
Collinearity effect and average correlation

دارای اثر هتخطی و همبستگی باال
Has high collinearity and high correlation

اثر هتخطی و همبستگی خیلی باال
Very high collinearity and correlation effect

روش جنگل تص ادفی می تواند رابطه های غیرخطی بین متغیر
وابس ته و متغیر پیشبینی کننده را مدلس ازی نماید ،زیرا از تجزیه و
تحلیل متعدد مجموعه داده ،برای برر سی روابط ا ستفاده میکند .مدل
جنگل ت صادفی در نرمافزار  Rن سخه  5.3.1با ا ستفاده از ب ستههای "

جنگل تصادفی " 1و "کارت "2اجرا گردید.
منطق ازی :در این مطا عه از رویکرد استنباطی خاک– سرزمین5
در محیط نرمافزار سو یت سو و شن 4نسخه  2313ا ستفاده شده ا ست.
این رویکرد ش امل مجموعهای از تکنیکهای اس تنتا تحت منطق

1- Random forest
2- Caret
3- Soil landscape inference model

4- SoLIM Solutions

كارایی روشهاي مختلف انتخاب متغیر كمکی در نقشهبرداري رقومی كالس خاك ...

فازی در ترکیب با دادههای محیطی برای تو ید نقشه عضویت طبقات
خاک در سرا سر منطقه میبا شد (53ک .ویژگی مهت مدل رقومی ارتفاع
به عنوان ال یهی پیش بینی کننده در پای گاه داده اطالعات جغرافیایی
اس تفاده ش دهاس ت .پایگاه دانش در این مطا عه ،بر مبنای فامیل و
زیرگروه خاک با اس تفاده از موقعیت مکانی خاکرخهای مش اهداتی و
اس تدالل نمونهمدار 1تعری ش د .بر اس اس توابع ش باهت گاور برای
متغیرهای پیوس ته ژئومورفومتری ،یک رابطه فازی رس تری برای هر
کدام از کالس های زیرگروه و فامیل خاک تعری گردید و منجر به
تهیه نقش ه عض ویت فازی با اس تفاده از پایگاه دادههای جغرافیایی
پارامترهای ژئومورفومتری در بخشهای مختل از اراض ی می گردد،
هر پیکس ل از نقش ه های عض ویت فازی عددی بین  3تا  133را به
خود اختصاص میدهد .نقشههای عضویت فازی ایجاد شده در نهایت
غیر فازی میش وند .در فرآیند غیرفازی کردن ،خاک با مقادیر بیش ینه
عض ویت فازی در یک موقعیت مکانی بهعنوان خاک آن موقعیت
مکانی انتخاب میگردد .فرایند غیرفازی کردن ،چندین نق شه ع ضویت
فازی مربوط به خاک های مختل را تبدیل به یک نقش ه رقومی
میکند که در آن هر پیکسل تنها متعلق به یک نوع خاک میباشد.
بهطورکلی در این پژوهش از دو روش جنگل تص ادفی و فازی به
همراه س ه روش انتخاب متغیر ش امل ا گوریتت میانگین کاهش دقت،
ا گوریتت تورم واریانس و ا گوریتت باروتا ا ستفاده شد و از تلفیق روش
جنگل تصادفی با سه ا گوریتت انتخاب متغیر ذکر شده ،همراه با روش
ترکیبی مدل س ازی فازی خاک-زمینن ما و رویکرد انت خاب متغیر
کاهش میانگین ص حت به عنوان مؤثرترین رویکرد انتخاب متغیر ،در
دو س ط تاکس ونومیک فامیل و زیرگروه خاک اقدام به تهیه نقش ه
رقومی کالسهای خاک گردید.
اعتبار سنج  :برای برر سی صحت مدلهای مورد ا ستفاده در
پیشبینی مکانی کالسهای خاک ،اعتبارس نجی بر اس اس مقایس ه
دادههای م شاهده شده و پیشبینی شده صورت گرفت .از شاخاهای
صحت کلی ،شاخا کاپا ،صحت کاربر و صحت تو یدکننده برگرفته
از ماتریس خطا برای ارزیابی دقت ا ستفاده گردید .صحت کلی (رابطه
1ک ،ارتباط بین کل دادههای مورد ا ستفاده و دادههای طبقهبندی شده
(ff, ttک را تشری میکند (53ک.
tt+ff
 = tt+ft+tf+ffصحت کلی
(1ک
ص حت کاربر (رابطه 2ک ،ش امل کالسهای حض ور ص حی
پیشبینی شده (ttک به مجموع کالسهای حضور صحی پیشبینی شده
و کالس های عدم حض ور که به غلط جزء کالس های حض ور
مشاهدهشده پیشبینی شدند (tfک میباشند (53ک.
1- Sample-based reasoning
2- Typic Calciustolls
3- Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic
Haplustepts
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tt

 = tt−ffصحت کاربر
(2ک
صحت تو ید کننده (رابطه 5ک ،ارتباط بین همه کالسهای صحی
پیشبینی شده و مجموع کالسهای صحی پیشبینی شده کالسهای
حضور مشاهده شده که به غلط جزء کالسهای عدم حضور پیشبینی
شدند (ftک میباشد (53ک.
tt
 = tt−ftصحت تو ید کننده
(5ک
شاخا کاپا (رابطه 4ک ،یک شاخا قوی است که نسبت احتمال
ح ضور یا عدم ح ضور کالس را که بهدر ستی بهو سیله مدل پیشبینی
شدند ،محا سبه میکند ،بنابراین شاخا کاپا همی شه کتتر از صحت
کلی نقشه است .در شاخا کاپا دقت مشاهده بهعنوان مجموع مقادیر
قطری در ماتریس و ش انس خطا ش امل مجموع مقادیر غیرقطر
ماتریس ا ست .دامنه تغییرات آماره کاپا بین صفر تا یک ا ست .مقادیر
این ش اخا در دامنههای ،بیش از  3/4-3/4 ،3/4و کمتر از  3/4به
ترتیب نشاندهنده توافق قویتر ،متوسط و ضعی میباشد (53ک.
𝑡𝑛𝑒𝑚𝑒𝑒𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦−𝑐ℎ
𝑒𝑐𝑛𝑎 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 1−𝑐ℎشاخا کاپا
(4ک
𝑡𝑛𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑎

تایج و ب ث
با توجه به خ صو صیات فیزیکو شیمایی خاکرخ های شاهد که در
جدول  5ارائه شده است ،از نظر ردهبندی ،خاکها با سه رده ما یسو ز،
اینسستی سو ز و انتی سو ز ،شش کالس در سط زیرگروه و  11کالس
در سط فامیل شناسایی گردید .زیرگروه خاک تیسیک کلسییوستا ز2
با  44/13در صد و کالس فامیل (فاین سیلتی،کربناتیک ،هایسرترمیک
تیسیک هاپلویوس تسز5ک با  52/5درص د از کل اراض ی دارای بیش ترین
م ساحت و زیرگروه ( 4تیسیک هاپلویو ستسز4ک و فامیل( 6فاین سیلتی،
کربناتیک ،هایسرترمیک تیسیک کلس ی یوس تا ز3ک به ترتیب با  1/43و
 3/14کمترین درصد مساحت را در منطقه شامل می شوند (جداول  2و
5ک .در جدول  3نتایج انتخاب متغیرهای محیطی برای مدلس ازی بر
اس اس س ه روش ش اخا تورم واریانس ،میانگین کاهش ص حت و
ا گوریتت باروتا ارائه شده است.
از میان  53متغیر کمکی مورد اس تفاده در نهایت بر اس اس روش
تورم واریانس ،هش ت متغیر ،بر اس اس روش میانگین کاهش دقت،
ش ش متغیر و بر اس اس روش باروتا ،س ه متغیر بهعنوان متغیرهای
کمکی برای مدلس ازی مکانی کالسهای خاک انتخاب ش د .متغیر
کمکی شاخا قدرت جریان 6به صورت مشترک توسط شاخاهای
تورم واریانس و کاهش میانگین صحت انتخاب گردید.

4- Typic Haplustepts
5- Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic
Calciustolls
6- Stream power index
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 مساح-2 جدول

Table 2- Area of soil subgroups using RF

کالس اک

زیرگروه اک

Soil class

Soil subgroup

1
2
3
4
5
مجموع
Total

مساح

مساح

Typic Haplustolls
Typic Calciustepts
Typic Calciustolls
Typic Haplustepts
Typic Ustorthents

Area
(ha)
150.85
239.02
502.22
19.01
115.98

Area
(%)
14.68
23.27
48.90
1.85
11.30

---

1027.08

100

 صوصیات یزیکوشیمیای و ردهبندی اکرخ های شاهد امیلهای اک در اراض ورگر آبدا ان-3 جدول
Table 3- The physiochemical properties and classification of representative profile of soil families in the Vargar lands of Abdanan

ظر ی
تبادل
کاتیو

کربن

ر گ اک
Soil Color

الکتریک

CEC

مرطوب

خشک

(cmol+/kg)

Moist

Dry

16.5

7.5YR3/3

9.9
-

7.5YR3/4
-

13.3
15.4
12.8

7.5YR4/4
7.5YR4/4
7.5YR5/4
7.5YR
3/4

12.8

هدای
EC
(dS.m-1)

آل
واکنش

O.C

اک

کربنات
کلسیم
معادل
CCE

سنگ و
سنگریزه
R.F

شن
Sand

سیل
Silt

0.104

0.2

57

15

52.5

24.2

0-20

Ap

15
-

20-60
>60

Bk
C

18.3
25
24.2

0-25
25-65
65-90
90150

Ap
Bw
Bk1

0-25
25-63
63105
105150

Ap
Bw
Bk1

23.3

24.2

11.7
14.8

7.5YR5/4
7.5YR4/4

Fine silty, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts, p.24
7.5YR6/2
0.34
7. 47 0.74
6
5
45.84 35.82
7.5YR6/3 0.225
7.8
0.67
49
3
51.66 23.34

18.34
25

12.1

7.5YR5/4

7.5YR6/4

0.157

8.2

0.33

55

3

52.5

23.34

24.16

11.8

7.5YR5/4

7.5YR6/4

0.157

8.2

0.28

55

3

52.5

23.34

24.16

19.6

7.5YR4/4

19.6
19.1
19.1

7.5YR5/3
7.5YR6/4
7.5YR6/4

10.8
11.1
8.6

7.5YR4/3
7.5YR5/4

Clayey, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts, p.19
7.5YR
0.601
7.5
0.71
25
5
46
24
5/4
7.5YR6/3 0. 612
7.7
0.62
31
5
43
24
7.5YR6/3 0.478
8.2
0.44
65
3
42
21.5
7.5YR6/3 0.478
8.2
0.44
65
5
42
21.5
Coarse-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts, p.11
7.5YR6/3 0.148
7.4
0.97
25
10
62.5
22.5
7.5YR6/4 0.099
7.7
0.68
35
5
63.33 19.17

8.6

7.5YR5/4
7.5YR5/4

7.5YR7/4
7.5YR7/4

19.18
19.18

14.16
14.16

18.3
16.4
15.2

7.5YR4/3
7.5YR4/3
7.5YR5/3

Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustolls, p.14
7.5YR5/3 0.144
7.4
1.39
18
5
60
21.67
7.5YR5/3 0.123
7.6
0.92
25
3
50
29.17
7.5YR6/3 0.156
7.8
0.43
55
7
45.83 26.67

18.33
20.83
27.5

15.2

7.5YR6/3

7.5YR6/3

27.5

0.117
0.117

0.156

8.2
8.4

8.1

0.44
0.44

0.43

56
56

55

5
8

5

66.66
66.66

45.83

26.67

اق
Horizon

(%) درصد

7.85

عمق
Depth
)cm(

pH

Coarse-loamy, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustolls, p.36
7.5YR
0.104
7.42 1.29
30
12
45.8
30
4/3
7.5YR5/4 0.105
7.69 0.71
42
40
49.16 35.84
>90
Fine-loamy, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts, p.1
7.5YR6/4 0.135
7.54
1.2
45
10
45.8
35.8
7.5YR6/4 0.112
7.72 0.85
48
30
51.7
23.3
7.5YR6/4 0.104
7.85
0.2
57
15
52.5
23.3
7.5YR4/4

رس
Clay

Bk2

Bk2

30

0-15

Ap

33
36.5
36.5

15-30
30-70
70-150

Bw
Bk1
Bk2

15
17.5

0-20
20-40

Ap
Bw

40-90
90-150

Bk1
Bk2

0-20
20-60
60-110
110150

Ap
Bw
Bk1
Bk2
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Continued Table 3- The physiochemical properties and classification of representative profile of soil families in the Vargar
lands of Abdanan

اق
Horizon

عمق

رس
Clay

شن

سیل
Silt

Sand

Depth
()cm

سنگ و
سنگریزه
R.F

کربنات
کلسیم
معادل
CCE

کربن
آل
O.C

واکنش
اک
pH

ر گ اک

هدای
الکتریک
EC
(ds.m)1

ظر ی
کاتیو

Soil Color

تبادل

CEC
)(Cmol+/kg

خشک

مرطوب

Dry

Moist

18.34
25.00
24.16

35.82
23.34
23.34

45.84
51.66
52.50

10
50
30

45
48
56

1.2
0.5
0.2

7.54
7.61
7.82

0.14
0.11
0.10

7.5YR 4/3
7.5YR5/4
7.5YR6/3

7.5YR3/3
7.5YR3/4
7.5YR5/3

16.7
14.4
12.8

24.16

23.34

52.50

15

56

0.2

7.96

0.10

7.5YR6/3

7.5YR6/3

12.8

29.5
33

29.5
9.5

40.0
57.5

2
3

20
40

0.65
0.44

7.62
7.88

1.78
0.95

7.5YR 5/4
7.5YR6/5

7.5YR4/4
7.5YR6/4

19.1
17.2

33

9.5

57.5

5

42

0.44

7.88

0.95

7.5YR6/4

7.5YR6/3

17.2

33

9.5

57.5

5

33

0.44

7.88

0.95

7.5YR6/4

7.5YR6/3

17.2

درصد)(%

Loamy-skeletal, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustolls, p.20
Ap
Bw
Bk1

0-25
25-65
65-90
90150

Ap
Bw1

0-25
25-70
70100
100150

Ap

0-20

Bk2

Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Haplustepts, p.4

Bw2
Bw3

Bw1
Bw2
Bw3

Ap
Bw
CB
Ap
BC
C

2060
60100
100150
0-20
2055
>55
0-25
25100
>100

22.5

Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Haplustolls, p.34
7.5YR
1.34
7.14
2.3
35
58.0 19.5
4/3

7.5YR3/3

19.6

30.5

16.0

53.5

-

43

0.62

7.45

0.51

7.5YR5/4

7.5YR4/4

16.5

30.5

16.0

53.5

-

43

0.45

7.78

0.51

7.5YR5/4

7.5YR5/4

16.1

30.5

1.06

53.5

-

45

0.45

7.78

0.51

7.5YR5/4

7.5YR5/4

16.1

22.5
26

Loamy-skeletal, carbonatic, hyperthermic Typic Haplustolls, p.30
7.5YR
0.76
7.44
1.79
35
35
57
20.5
4/3
12.5

61.5

36

55

0.77

7.73

0.40

7.5YR5/4

7.5YR3/3

14.8

7.5YR4/4

11.3

-

7.6

0.23
8.32
0.5
60
50
62
16
22
Loamy-skeletal, mixed, calcareous, hyperthermic Typic Ustorthents, p.22
7.5YR4/4 7.5YR5/4
0.615
7.74
0.61
26
35
61
19
20

12.4

7.5YR6/4

8.3

33

16

51

45

38

0.32

7.85

0.332

-

-

-

60

-

-

-

-

نتایج ارزیابی مدلها

مقادیر ص حت پیشبینی مکانی هر یک از کالسهای خاک بر
اساس سه آماره صحت کلی و شاخا کاپا و خطای برون کیسهای و
همچنین نتایج روش فازی برای دو س ط زیرگروه و فامیل خاک در
جدول  3ارائه ش دهاس ت .نتایج نش ان میدهد که بیشترین مقدار
ش اخا کاپا برای زیرگروه خاک مربوط به روش جنگل تص ادفی
همراه با رویکرد انتخاب متغیر میانگین کاهش صحت به مقدار 3/35
میباشد .نکته قابلتوجه این بود که مقادیر شاخا کاپا برای هر سه
روش اجرا شده با جنگل ت صادفی و منطق فازی در پیشبینی فامیل
خاک مقدار  3/5برآورد شده است .مدل جنگلهای تصادفی نسبت به
دو روش باروتا و تورم واریانس با ص حت کلی و ش اخا کاپا44 ،

7.5YR7/4

در صد 3/35 ،در سط زیرگروه دارای صحت بی شتری میبا شد که
تأیید کنندهی توانایی چشتگیر جنگل تصادفی برای پیشبینی ا گوی
پراکنش زیرگروههای خاک در منطقه مطا عاتی است .ا بته با توجه به
اینکه زیرگروه تو سط هر سه مدل برازش داده شده با دقت و صحت
باال پیش بینی ش دند ،احتماالی این موض وع را میتوان به انتخاب
منا سب متغیریهای پیشبینی کننده تو سط این مدل ن سبت داد .این
ن تایج با ن تایج محق قانی همچون موس وی و هم کاران (2311ک،
خاموش ی و همکاران (2311ک ،هیونگ و همکاران (2314ک ،از حاظ
برتری داش تن مدل جن گل تص ادفی برای پیش بینی مطلوب
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کالسهای خاک مطابقت داشت ( 14 ،12و 22ک .مقدار خار از
در روش تورم واریانس با مقدار  65/46درص د دارای کمترین مقدار
خطای برونکیس های در بین س ه روش و دو س ط پیشبینی خاک
میباش د .اس تام و همکاران (2313ک مقدار خطای برون کیس های را
برای پیشبینی  652خاکرخ در س ط فامیل خاک 33/2 ،درص د
برآورد کردند (24ک .پهلوانراد و همکاران (2314ک گزارش نمودند که
خطای برون کیسهای وابسته به تعداد کالسها در هر سط ردهبندی
بوده و صحت پیشبینی کالسهای خاک از سطوح باالی ردهبندی
به سمت سطوح پایینتر ردهبندی کاهش مییابد .ایشان خطای برون
کی سه را برای سطوح گروه بزرگ و زیرگروه و سری خاک به ترتیب
 31/3 ،44/3و 36/3درصد محاسبه کردند که با نتایج پژوهش حاضر

م طاب قت دارد (24ک .جعفری و هم کاران (2315ک ،فاتحی (2313ک و
موس وی و همکاران (2311ک ،نیز به این نتیجه رس یدند که افزایش
فراوانی کالسها در س ط ردهبندی پایینتر تا س ط رده ص حت
پیشبینی مدل را کاهش میدهد ( 15 ،1و 22ک .نتایج حاص ل از
رویکرد فازی حاکی از این بود که مقادیر ش اخا کاپا و ص حت
عمومی این روش با سه سناریو دیگر در سط فامیل خاک مشابهت
دارد .در روش فازی م شاهده شد که مقادیر کاپا و صحت عمومی در
س ط زیرگروه نس بت به س ناریوهای دیگر دارای مقادیر کمتری
میباش د ،این نتایج حاکی از برتری داش تن روش جنگل نس بت به
روش فازی میباشد.

امیلهای اک با استفاده از مدل RF
جدول  -4مساح
Table 4- Area of soil families using the RF model

 Areaمساح

امیل اک

کالس اک

Soil family

Soil class

4.68
0.91
10.46
0.74
29.56
0.18
0.83
32.70
5.64
1.17
13.12

48.08
9.39
107.53
7.69
303.61
1.90
8.60
335.86
58.01
11.59
134.82

Coarse-loamy, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustolls
Fine-loamy, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts
Fine silty, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts
Clayey, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts
Coarse-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustepts
Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustolls
Loamy-skeletal, carbonatic, hyperthermic Typic Calciustolls
Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Haplustepts
Fine-silty, carbonatic, hyperthermic Typic Haplustolls
hyperthermic Typic Haplustolls Loamy-skeletal, carbonatic,
Loamy-skeletal, mixed, calcareous, hyperthermic Typic Ustorthents

100

1027.08

---

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
مجموع
Total

) )%درصد هکتار )(ha

نتایج ص حت پیشبینی کالسهای خاک نش ان داد که عمومای
پیشبینی مدل برای کالسهایی که فراوانی بیش تری در مش اهدات
داشتند با صحت باالتری همراه است .بر اساس نتایج جدول  6زیرگروه
ش ماره ( 5تیسیک کلس ی یوس تسز2ک که  44/13درص د خاکرخهای
مشاهداتی را به خود اختصاص داده است دارای باالترین مقادیر صحت
کاربر و تو یدکننده میباشد .زیرگروه شماره یک (تیسیک هاپلویوستسز5ک
با  1/43درص د فراوانی دارای کمترین ص حت و بیش ترین خطای
پیشبینی هستند .برای افزایش صحت کالسهایی که دارای کمترین
صحت و صحت نامشخا میباشند میتوان از تعداد نقاط مشاهداتی
بیشتری استفاده کرد .د یل دیگر این صحت نامشخا و کت دادههای
محیطی به کار رفته در پهنه بزرگی از منطقه ا ست که باعث می شود
تغییرات خاک با ص حت کمتری پیشبینی ش ود .برای بهبود این
وض عیت کاربس ت تص اویر ماهورهای و مدل رقومی ارتفاع با تفکیک
)1- Out of bag (OOB
1- Typic Calciustepts

مکانی بهتر ممکن است سبب افزایش صحت پیشبینیها گردد .دقت
کاربر و قابلیت اطمینان به ما اجازه میدهد که س ط بیش برآورد و
کت برآورد در پیشبینی گروههای بزرگ خاک را تخمین بزنیت.
در روش میانگین کاهش ص حت ،مقادیر درس ت متغیرها با
مقادیری که بهطور ت صادفی برای هر درخت تو ید شده ا ست جایگزین
میش ود و اگر این جایگزینی اثری روی خطای اندازهگیری نداش ته
باش د اهمیت آن کت میباش د و اگر مقدار خطای اندازهگیری افزایش
یابد ،آن متغیر مهت میباش د (22ک .بر اس اس ش کل  5مهتترین
متغیری های محیطی در فرآی ند مدل س ازی و پیش بینی زیرگروه و
فامیل خاک با سناریو جنگل ت صادفی-میانگین کاهش صحت شامل
ش اخا موقعیت توپوگرافی ،مدت تابش س ا یانه ،مس احت س طحی،
انحنای شیبهای باالیی ،شاخا طبقهبندی ارا ضی پ ست ،انحنای
اراضی میباشد.
3- Typic Haploustepts
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 تایج حاصل از سه روش ا تخاب متغیر کمک-4 جدول
Table 4- result of three methods for auxiliary variable selection
ا گوریتت انتخاب
متغیر
Variable
selection
algorithm

پارامتر ژئومورفومتری
Geomorphometric
parameter
انحنای محلی
Local curvature
ارتفاع نرمال شده

باروتا
Boruta

Auxiliary variable
symbol
Local_Curve

Normalized height
شاخا قدرت جریان

Stream power index
مدل رقومی ارتفاع
Digital elevation model
مساحت حوزه آبگیر اصالح شده
Modified catchment area
ارتفاع شیبدار
Slope height
بافت سط عوارض زمین
شاخا تورم واریانس
Variance
inflation index

نماد متغیر کمکی
(در مطا عه حاضرک

Terrain surface texture
مساحت آبگیر کل
Total catchment Area
فاصله عمودی تا یک سط اساس شبکه
کانال
vertical distance to a
channel network base level
شاخا همگرایی
Convergence Index

تابش سا یانه
Annual insolation

Normalized

بیانگر قدرت جریان ناشی از تغییرات توپوگرافی سط زمین
Represntation of stream power duo to terrain surface
topography variation

Dem

-

Modified_C
Slope_Heig

Texture

مساحت حوزه آبخیز باالی یک آبراهه
Catchment area UpSTREAM

Vertical_D

فاصله عمودی تا سط مبنای شبکه آبراهه
Vertical distance to channel network base level

Diurnal_An

Topographic position Index
Topographi
انحنای شیب باالدست

Upslope curvature
مساحت سط واقعی
Real surface area
تحدب سط عوارض زمین
Terrain surface convexity
شاخا طبقه بندی عوارض زمین برای
اراضی پست
Terrain classification index
for lowlands

تجمع جریان در سلولها به عنوان مجموع جریان قبلی در حوضه آبخیز
Flow accumulation in grid cells as a total previous flow
in catchment area
فاصله عمودی سط مبنا تا قله
Vertical distance from base level to summit
زبری و نرمی سط عوارض زمین
Rudggeness and softness of terrain surface

Total_Catc

Convergenc

Upslope_Cu

Surface_Ar

رفرنس
Reference

انحنای محلی در موقعیتهای مختل زمین نما
Local
curvature in landcape different positions
جابجایی عمودی یک سلول مدل رقومی ارتفاع و یک ناحیه تحت تأثیر مشخا را
در نظر میگیرد
It considered vertical movement a digital elevation
model cell and distinct affected area

Stream_Pow

*

شاخا موقعیت توپوگرافی

میانگین کاهش صحت
Mean decrease
accuracy

تعری
Definition

یک پارامتر سیمای اراضی که بیانگر مطابقت جهت شیب سلولهای اطراف با جهت
ماتریس تئوری میباشد
A parameter of landscape that represents concordance
aspect f neighberhood cells with matrix direction
پتانسیل ساالنه تابش کل در گامهای زمانی و ذخیره سریهای زمانی در یک
مجموعه شبکهایی
Potential pf annual radiation in time steps and storage of
time series in grid set

 میانی و پایینی زمیننما بر اساس اختالف ارتفاع در،شناسایی قسمتهای باالیی
مقیاسهای کوچک و بزرگ
It districts upper, middle and lower portion of landscape
based on elevation difference in small and large scales
بیانگر فاصله و جریان متوسط متناسب با انحنای محلی نسبت به ناحیه پایدار سلول
در زیر منطقه ا گوریتت جهت جریان چندگانه
It represents distance and average flow appropriate with
local curvature relation to cell stable area in subregion of
multiple flow direction algorithm
منطقه سلو ی واقعی (پیش بینی نشدهک را محاسبه میکند
It calculated real cell area( unpredicted)

Convexity

میزان برآمدگی سط عوارض زمین
Content pf terrain surface convexity
.Terrain Classification Index for Lowlands (TCI Low)

TCI_Low

شاخا طبقهبندی عوارض در اراضی پست

. انتخاب گردیدBoruta  وMDA *این ویژگی به صورت مشترک در دو ا گوریتت انتخاب متغیر

(4(
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 پیشبین سطوح تاکسو ومیک زیرگروه و امیل توسط روشهای یادگیری ماشین-5 جدول
Table 5- Predicting subgroup and family taxonomic levels by machine learning methods
روش یادگیری ماشین
سنج
شا ت ص
زیرگروه
Machine learning method
Validation index
Subgroup
شاخا کاپا
0.57
Kapa
صحت کلی
RF-MDA
84
%OA
%OOB
72.42
شاخا کاپا
0.3
Kappa
صحت کلی
RF-VIF
58
OA%
%OOB
67.86
شاخا کاپا
0.55
Kappa
صحت کلی
RF-Boruta
67
OA%
OOB%
82.76
شاخا کاپا
0.18
Kappa
صحت کلی
Fuzzy-MDA
50
OA%

پیشبین زیرگروه اک توسط مدلهای برازش شده در دادههای اعتبار سنج

امیل
Family
0.3
50
93.1
0.3
50
93.1
0.3
50
86.21
0.3
50

 مقایسه دق-6 جدول

Table 6- Comparison of accuracy of soil subgroup prediction by models fitted to validation data
RF-VIF

RF-MDA
UA

زیرگروههای اک

RF-Boruta

UA

PR

100

100

50

Typic Calciustepts

75

75

80

100

100

100

Typic Calciustolls

NAN

NAN

NAN

NAN

NAN

NAN

Typic Haplustepts

0

0

NAN

NAN

100

67

Typic Haplustolls

0

0

NAN

NAN

0

100

PR
50

UA

Soil subgroups

100

PR

NAN

Typic Ustorthents

 صحت تو یدکننده:PR  صحت کاربر:UA

)b( ب

 امیل اک: زیرگروه و ب: بترتیب الف.مؤثرترین متغیرهای کمک در پیشبین کالسهای اک

)a( الف

 آ الیز حساسی-3 شکل

Figure 3- Sensitivity analysis of most influence covariates in the prediction of soil classes (a) Subgroup and (b) Soil Family.

كارایی روشهاي مختلف انتخاب متغیر كمکی در نقشهبرداري رقومی كالس خاك ...

ا (aک
شکل  -4پراکنش مکا
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ب (bک
کالسهای زیرگروه (الف) و امیل اک (ب) با استفاده از مدل RF-MDA

Figure 4- Spatial distribution of classes (a) subgroup and (b) soil family using RF-MDA model

این موض وع میتواند مؤید این باش د که در این منطقه ،پس تی و
بلندی تأثیر بس زایی در متمایز کردن کالس های خاک از هت دارد.
همانطور که در ش کل  5مالحظه میش ود فاکتور انحنای اراض ی از
باالترین اهم یت و دارای م قادیر تأثیر مث بت در پیش بینی زیرگروه و
فامیل خاک میباشد.
مدل جنگل تص ادفی برای دادهکاوی در مجموعه دادههای بزرگ
و پر شمار طراحی گردیده است ( 12و 3ک .از سوی دیگر ادامه ردهبندی
یک پدون تا س طوح پایینتر ردهبندی به معنی جداس ازی دقیقتر
خاکرخهای م شاهده شده در منطقه ا ست .این و ضع به کاهش فراوانی
مشاهدات در هریک از کالسها میانجامد و در پی آن توان پیشبینی
مدل جنگل تص ادفی به ش دت کاهش یافته و در نتیجه خطا در
پیش بینی بس یار بزرگ خواهد ش د .با توجه به اینکه مدل جنگل
تص ادفی باالترین ص حت در پیشبینی زیرگروه خاک در منطقه مورد
مطا عه را دارا بود ،در شکل  4نق شه خروجی مدل جنگل ت صادفی در
سط زیرگروه و فامیل خاک مورد مطا عه ارائه شده است.
در نق شه پیشبینی شده ،شش زیرگروه و  11فامیل خاک موجود
در منطقه مورد مطا عه تشخیا داده شد .همانطور که در نقشه شکل
1- Typic Ustorthents
2- Typic Calciustolls

 4مالحظه میش ود ،خاکهایی با تکامل کت (تیسیک یوس ت اورتنتز1ک
در زمیننماهای مرتفع با شیب تند و فرسایشپذیری زیاد قرارگرفتهاند.
زیرگروههای خاک با تکامل متوس ط به باال (تیسیک کلس ی یوس تسز،
تیسیک کل سی یو ستا ز2ک در مناطق با ارتفاع و شیب کت تا متو سط که
امکان آب شویی کربناتها در نیمرخ خاک زیاد ا ست ت شکیل شدهاند.
بررس ی دقیق نقش ه پیشبینی پراکنش زیرگروه و مقایس هی آن با
مشاهدات واقعی انجام شده در صحرا تطابق چشتگیری نشان داد .این
نتایج توانایی مدل جنگل تص ادفی در ایجاد ارتباط میان متغیریهای
محیطی و کالسهای خاک را نش ان میدهد .زیرگروه تیسیک کلس ی
یو ستا ز و تیسیک هاپلویو ستسز 5به ترتیب بی شترین و کمترین م ساحت
نقشه پیشبینی زیرگروه خاک منطقه را تشکیل میدهند.

تیجهگیری
نتایج حاص ل از تکنیکهای نقش هبرداری رقومی خاک در منطقه
مورد مطا عه نشاندهنده این بود که متغیرهای ژئومورفومتری (شاخا
همگرایی /واگرایی ،ش اخا طبقهبندی زمین در اراض ی پس ت و
مساحت واقعی سط ک بیشترین تأثیر را در پیشبینی کالسهای خاک
3- Typic Haploustepts

1399  آبان-  مهر،4  شماره،34  جلد،نشریه آب و خاك

زودیافت خاک و نمایندگان مواد مادری تش کیل دهنده خاک های
 ب ه طورکلی رویکرده ای.منطق ه را می توان ب ه ک ارگیری نمود
نقش هبرداری رقومی میتوانند فرآیند نقش هبرداری خاکها را در
گسترهای وسیع و متشکل از هرگونه عوارض طبیعی به یک باره انجام
دهند و سرعت عمل و کارآمدی نقشهها را در انتقال دادهها و اطالعات
افزایش داده و قابلیت استفاده از آنها را برای بخش وسیعی از کاربران
.اراضی مقدور سازد
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 از میان ه شت رویکرد مدل سازی رقومی کالسهای خاک.دارا بودند
میانگین کاهش ص حت برای تهیه نقش ه-رویکرد جنگل تص ادفی
کالس های خاک در س ط تاکس ونومیک زیرگروه دارای باالترین
، بر ا ساس نتایج این مطا عه.میزان صحت عمومی و شاخا کاپا بود
برای ارت قاء د قت و ص حت پیش بینی م کانی کالس های خاک
مخص وص ای در مورد واحدهایی که دارای دقت پایینتری میباش ند
افزایش تعداد م شاهدات میدانی و ا ستفاده از سایر متغیرهای محیطی
 اطالعات،تأثیرگذار بر روی تشکیل خاکها از قبیل تصاویر ماهوارهای

منابع
1- Abbaszadeh F., Ayubi Sh., and Jafari A. 2018. Spatial forecasting of large soil groups using regression and decision
tree models in the southeast region of Iran. Crop Engineering (Journal of Agricultural Science) 41: 123-146. (In
Persian with English abstract)
2- Akinwande M., Dikko H., and Samson A. 2015. Variance Inflation Factor: As a condition for the inclusion of
suppressor variable(s) in regression analysis. Open Journal of Statistics 5: 754-767.
3- Breiman L. 2001. Random forests. Machine Learning 45(1): 5-32.
4- Breiman L., and Cutler A. 2004. Random Forests, URL: http://www. stat. berkeley. edu/users/breiman. Random
Forests/cc_papers. htm.
5- Brungard C.W., Boettiger J.L., Duniway M.C., Wiks S.A., and Edwards T.C. 2015. Machine learning for predicting
soil classes in three semi-arid landscapes. Geoderma 239: 68-83.
6- Campos A.R., Giasson E., Costa J.J.F., Machado I.R., Silva E.B.D., and Bonfatti B.R. 2018. Selection of
environmental covariates for classifier training applied in digital soil mapping. Revista Brasileira de Ciência do
Solo 42.
7- Chen T., Niu R.Q., Li P.X., Zhang L.P., and Du B. 2011. Regional soil erosion risk mapping using RUSLE, GIS,
and remote sensing: a case study in Miyun watershed, North China. Environmental Earth Sciences 63(3): 533-541.
8- Conrad O., Bechtel B., Bock M., Dietrich H., Fischer E., Gerlitz L., Wehberg J., Wichmann V., and Böhner J. 2015.
System for automated geoscientific analyses (SAGA) v. 2.1.4, Geoscientific Model Development Discussions 8(2).
9- Fatehi Sh. 2015. Scale descending properties and agglomeration of soil classes in part of Karkheh River Watershed
in Kermanshah Province. PhD Thesis-Faculty of Agriculture-Shahrekord University.
10- Gee G.W., and Bauder J.W. 1986. Particle-size analysis 1. Methods of soil analysis: Part 1— Physical and
mineralogical methods, (methodsofsoilan1), 383-411.
11- Hengel T., Rossiter D.G., and Stein A. 2003. Soil sampling strategies for spatial prediction by correlation with
auxiliary maps. Geoderma 120: 75-93.
12- Heung B., HO H.C., Zhang J., Knudby A., Bulmer C. E., and Schmidt M.G. 2016. An overview and comparison of
machine-learning techniques for classification purposes in digital soil mapping. Geoderma 265: 62-77.
13- Jafari A., Finke P.A., Van deWauw J., Ayoubi S., and Khademi H. 2012. Spatial prediction of USDA-great soil
groups in the arid Zarand region, Iran: comparing logistic regression approaches to predict diagnostic horizons and
soil types. European Journal of Soil Science 63(2): 284-298.
14- Khamoshi A., Sarmadian F., and Keshavarzi A. 2019. Digital soil mapping using random forest model in Abyek
Region, Qazvin Province. Journal of Soil Research (Soil and Water Sciences) 32: 384. (In Persian with English
abstract)
15- Kursa M.B., and Rudnicki W.R. 2010. Feature selection with the Boruta package. Journal of Statistical Software
36(11): 1–13.
16- Liaw A., and Wiener M. 2002. Classification and regression by random Forest. R news 2(3): 18-22.
17- Maghsodi Z., Rostaminia M., Faramarzi M., Keshavarzi A., and Rahmani A. 2018. Spatial forecasting of soil units
in geographical information systems environment in Ilam Province. Journal of Soil Research (Soil and Water
Sciences) 33: 254-268. (In Persian with English abstract)
18- Massawe B.H., Subburayalu S.K., Kaaya A.K., Winowiecki L., and Slater B.K. 2018. Mapping numerically
classified soil taxa in Kilombero Valley, Tanzania using machine learning. Geoderma 311: 143-148.
19- Menezes M.D.D., Silva S.H.G., Mello C.R.D., Owens P.R., and Curi N. 2018. Knowledge-based digital soil mapping
for predicting soil properties in two representative watersheds. Scientia Agricola 75(2): 144-153.
20- Minasny B., and McBratney A.B. 2016. Digital soil mapping: a brief history and some lessons. Geoderma 264: 301–
311.
21- Mosleh Z., Salehi M.H., Jafari A., Borujeni I.E., and Mehnatkesh A. 2016. The effectiveness of digital soil mapping

489

... كارایی روشهاي مختلف انتخاب متغیر كمکی در نقشهبرداري رقومی كالس خاك

to predict soil properties over low-relief areas. Environmental Monitoring and Assessment 188(3): 195.
22- Mousavi S.R., Sarmadian F., Rahmani A., and Khamoushi S.E. 2019. Digital soil mapping with regression
classification approaches by RS and Geomorphometrics covariates in the Qazvin plain, Iran. International Archives
of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences.
23- Nelson R.E. 1982. Carbonate and gypsum. In: Page AL (ed) Methods of soil analysis. American Society of
Agronomy, Madison, pp 181–197.
24- Pahlavan Rad M.R., Toomaninan N., Khormali F., Brungard C.W., Bayram Komaki C., and Bogaert P. 2014.
Updating soil survey maps using random forest and conditioned Latin hypercube in the loss derived soils of northern
Iran. Geoderma 232: 97-106.
25- Rahmani A., Sarmadian F. Mousavi S.R., and Khamoushi S.E. 2019. Digital mapping of some surface soil properties
using two random Forest and fuzzy logic approaches (Case Study: part of Kouhin lands, Qazvin Province). 16th
Iranian Soil Science Congress. University of Zanjan. Zanjan. September 7 th. (In Persian)
26- Soil science division staff. "Soil survey manual". USDA Handbook 18. 2017: 120-131.
27- Soil survey staff. 2014. Keys to soil taxonomy, United States Department of Agriculture. 12nd ed. Natural Resources
Conservation Service.
28- Stum A.k., Boettinger J., White M., and Ramse R. 2010. Random forests applied as soil spatial model in arid. In
digital soil mapping (pp. 179-190). Springer, Dordrecht.
29- Sumner M.E., and Miller W.P. 1996. Cation exchange capacity and exchange coefficients. Methods of soil analysis
part 3—chemical methods, (methodsofsoilan3), 1201-1229.
30- Taghizadeh-Mehrjardi R., Nabiollahi K., Minasny B., and Triantafilis J. 2015. Comparing data mining classifiers to
predict spatial distribution of USDA-family soil groups in Baneh region, Iran. Geoderma 253: 67–77.
31- Van Wambeke A.R. 2000. The Newhall simulation model for estimating soil moisture and temperature regimes.
Department of Crop and Soil Sciences. Cornell University, Ithaca, NY. USA.
32- Walkley A., and Black I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic
matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science 37(1): 29-38.
33- Yang L., Qi F., Zhu A., Shi J., and An Y. 2016. Evaluation of integrative hierarchical stepwise sampling for digital
soil mapping. Soil Science Society of America Journal 80(3): 637-651.
34- Zhao Z., Chow T. L., Rees H. W., Yang Q., Xing Z., and Meng F. 2009. Predict soil texture distributions using an
artificial neural network model. Computers and Electronics in Agriculture 65(1):36-48.
35- Zhu A.X., and Band L.E. 1994. A knowledge-based approach to data integration for soil mapping. Canadian Journal
of Remote Sensing 20(4): 408-418.

Journal of Water and Soil
Vol. 34, No. 4, Sept-Oct 2020, p. 973-987

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
1399  آبان-973
مهر-،987
4 شماره
آبانجلد
،خاك
آب و
 نشریه،34489
. ص،،34
1399
– مهر
،4 شماره
جلد

The Efficiency of Different Feature Selection Methods in Digital Mapping of
Subgroup and Soil Family Classes with Data Mining Algorithms
S. Nazari1- M. Rostaminia 2*- SH. Ayoubi 3- A. Rahmani 4- S.R Mousavi 5
Received: 27-04-2020
Accepted: 26-07-2020
Background and Objectives: High-accuracy of soil maps is a powerful tool for achieving land sustainability
in agricultural and natural resources. This study was conducted to determine the effect of different feature selection
methods with machine-learning algorithms to prepare digital mapping of soil classes at two taxonomic levels from
subgroup down to family in the interest region, i.e. Vargar lands of Abdanan city, related to the Ilam province.
Materials and Methods: Study area is 1027 hectares with 628.6 mm and 22.6 ºC mean annual precipitation
and temperature, respectively. Three major physiographic units including Hilland, Piedmont plain and Alluvial
plain were considered. Soil moisture and temperature regimes are calculated based on the Newhall model in JNSM
6.1 version software. A total of 44 soil profile observation with random sampling pattern was determined based
on standardized soil surveys then digging, description and after sampling from all genetic horizons then soil
samples were transferred to the laboratory. Finally, all of the soil profiles were classified based on the soil
taxonomy system (2014) down to the family level. Geomorphometric covariates as a representative of soil-forming
factors were prepared from the digital elevation model (ALOS PALSAR Satellite,2011) with 12.5 m resolution in
SAGA GIS 7.4 version software. Three feature selection approaches included Boruta, Variance inflation factors
(VIF) and Mean decrease accuracy (MDA) with two Random forest (RF) and Fuzzy logic data mining algorithms
were applied for relating soil-landscape relationship by using “random-forest”, “caret” packages in R 3.5.1 and
SoLIM solution version 2015 software’s. Sample-based project used for predicting soil classes in Fuzzy logic
modeling process. In total observation profile split into two data set included 80 percent (n=36) for calibrating and
20 percent for validating (n=8) based on bootstraps sampling algorithm random forest. Internal validation of the
random forest algorithm was done based on out of bag error percentage (OOB%). The best model performance
was determined based on overall accuracy (OA) and kappa index, also for each individual class user accuracy
(UA) and producer accuracy (PA) were applied.
Results: The results have shown that from a number of 40 geomorphometry covariates, six covariates included
Terrain classification index for lowlands, Annual insolation, Topographic position Index, Upslope curvature, Real
surface area, and Terrain surface convexity were selected by MDA as the best environmental covariates. Also, the
RF-MDA method with overall accuracy of 84% and Kappa index of 0.56 had the best performance compared to
other methods (RF_VIF, RF-BO .Fuzzy-MDA) in the subgroup level with 58, 55, 50 and 0.3, 0.67 and 0.18
respectively. Out of bag error results (%OOB) for RF-MDA, RF-VIF and RF-Boruta were obtained that 72.42%,
67.86%, and 82.76% for subgroup level and 93.10%, 93.10% and 86.21% for the family level respectively. while
there was little difference between the accuracy of the method at the family taxonomic level and performed similar
results in the modeling of soil classes process. The results of the fuzzy approach showed that the kappa index
values and overall accuracy of this method were similar to the other three scenarios and there was a slight
difference between the accuracy of the results at the soil family level. In the fuzzy method, it was observed that
the kappa and overall accuracy values at the subgroup level were lower than the other scenarios. Fuzzy approaches
in contrasted to RF modeling prevented continuous spatial variability by generating fuzzy maps for each of the
soil classes in the landscape. These results indicate that the random forest method is superior to the fuzzy method
in family class mapping and soil subgroups. Based on the MDA sensitivity analysis index, similarly, three
geomorphometry covariates included Terrain surface convexity (convexity), Terrain classification index for
lowlands (TCI_Low) and Real surface area (Surface_Ar) had the highest importance for predicting soil classes at
two taxonomic levels. With regarded to final soil predicted maps area, two classes (Fine-silty, carbonatic,
hyperthermic Typic Haplustepts) and Typic Calciustolls with 32.70% and 48.90% and (Fine-silty, carbonatic,
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hyperthermic Typic Calciustolls) and Typic Haplustepts with 0.18% and 1.85% had the highest and lowest content
at family and subgroup maps respectively.
Conclusion: In general, using different variable selection approaches in situations where soil classes have a
relatively imbalanced abundance can increase the accuracy of digital mapping in soil studies. Increasing the
number of field observations and the use of other environmental variables affecting soil formation can also be used
for graduating in prediction low-accuracy soil classes.
Keywords: Random forest, Environmental covariates, Fuzzy logic, Soil mapping
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تأثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب ،کود سولفات پتاسیم و کود حیوانی بر عملکرد و کاهش
عارضهی خشکیدگی خوشهی خرمای رقم مضافتی
زهرا سعیدی -1محمد حشمتی رفسنجانی -*2جواد سرحدی -3محمدحسین

شمشیری4
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چکیده
عارضه خشکیدگی خوشهی خرما موجب خسارات فراوان باغداران و اقتصاد نواحی خرماخیز میشود .در این پژوهش با انجام یک آزمایش به صورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ،تأثیر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب آ )S( 022-در سه سطح صفر 022 ،و  022گرم ،سولفاتپتاسیم
( )Kدر سه سطح صفر ،دو و سه کیلوگرم و کود حیوانی ( )Oدر سه سطح صفر  56 ،و  002کیلوگرم بر درخت در سه تکرار ،بر عملکرد ،برخی ویژگیها
و عارضه خشکیدگی خوشهی خرمای مضافتی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد هر سه عامل تأثیر معنیداری بر عملکرد میوهی سالم ،خشککیده،
کل و درصد عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما داشتند .برهمکنشهای دوگانهی سوپرجاذب و سولفاتپتاسیم و همچنین سوپرجاذب و کود حیکوانی بکر
عملکرد کل ،میوهی سالم و درصد عارضه ،معنیدار بود .در این ویژگیها ،برهمکنشهای سهگانه معنیدار نبود .برهمکنش سولفاتپتاسیم و کود حیوانی
فقط بر عملکرد میوه سالم معنیدار بود .برهمکنش معنی دار سوپر جاذب با کود پتاسه و کود حیوانی نشان داد با کاربرد  022گرم سکوپر جکاذب تکوبم بکا
سطح سوم یکی از کودها (دو کیلوگرم سولفات پتاسیم یا  002کیلوگرم بر درخت کود گاوی) ،میتوان خشکیدگی خوشه را حدود  52تا  56درصد کاهش
داد .بیشینهی میانگین عملکرد میوههای سالم در برهمکنش سطح سوم سوپر جاذب و کود پتاسه مشاهده شد که نسبت به کمینکهی آن ،در سکطح او
آنها 20 ،درصد فزونی داشت .کاربرد توبم سطح سوم سوپرجاذب و کود حیوانی نیز در مقابل سطح او آنها ،عملکرد میوهی سالم را  20درصد افزایش
داد .برهمکنش سهگانهی فاکتورها بر میانگین وزن ،قطر و طو میوه معنیدار بکود و بکیشتکرین میکانگین آنهکا در تیمکار  S3K3O3مشکاهده گردیکد
درحالیکه کمترین مقدار آنها در تیمار  S2K1O3بود و به طور معنیداری با یکدیگر و بسیاری از دیگر تیمارها اختالف داشتند.
واژههای کلیدی :اندازهی میوه ،سوپرجاذب آ ،022-عملکرد ،فرآهمی آب ،کود ،نخل خرما

مقدمه

4321

در دهههای اخیر ،پژمردگی و خشکیدگی خوشکهی خرمکا موجکب
خساراتی به باغداران و اقتصاد نواحی خرماخیکز شکدهاسکت .در برخکی
نواحی ایران از جمله کرمان ،هرمزگان و بوشهر ،خسارت ناشی از این
عارضه ،تا  56درصد موجب کاهش محصو خرما شده است .در برخی
مناطق میوههای خشکیده و ریزش کرده همچنکان از ارزش اقتصکادی
 0و  -0بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسکی خکاک و اسکتادیار،
گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
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اندکی برخوردار بوده و در صورت جمعآوری ،بسته به مرحلهای از رشد
که عارضه اتفاق افتاده ،می تواند به مصارف مختلکف برسکد .بکه نرکر
میرسد علت اصلی عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما تلفشکدن آب
گیاه در اثر افزایش دما و عوامل تشکدیدکننده اثکر آن باشکد ( 6و .)02
نقش عوامل محیطی از جمله کاهش رطوبکت نسکبی و افکزایش دمکا
به ویژه همزمان با بادهای گکرم منطقکهای بکر عارضکهی خشککیدگی
خوشه خرما در تحقیقات متعکدد ( 02 ،6و  )00تأییکد شکدهاسکت ککه
استفاده از پوششهای متفاوت برای خوشه ،در دورههای مختلف رشکد
پس از تشکیل میوه ( 05 ،04 ،5 ،7 ،5و  ،)02قادر بودهاست تا حکدود
زیادی از اثرات منفی بادهای گرم ،دمای باال و رطوبکت نسکبی پکایین
محیط ،بر میوهی خرما کاسته و افزون بر آن ویژگیهای کیفی میوه را
نیز بهبود بخشد .تأثیر تغذیه مناسب عناصر غکذایی معکدنی نیتکرو ن،
پتاسیم ،کلسیم و ریزمغذیها در کاهش عارضهی خشکیدگی خوشهی
خرما و نیز بهبود کیفیت میوه ،در منکاطق مختلکف ،در پکژوهشهکای
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متعدد تأیید گردیکده اسکت ( 00 ،2 ،6و  .)07تکأثیر معنکیدار مکدیریت
آبیاری ( 4 ،0و  )2و میانهکاری نخلستان برای افزایش رطوبت نسکبی
نیز تأثیر معنی داری برککاهش عارضکه داشکته اسکت .نتکایج پکژوهش
شککورآبادی و همکککاران ( )02در بررسککی اثککر مککواد کاهنککدهی تعککرق
(کیتککوزان و کککانولین) برعارضککهی خشکککیدگی خوشککهی خرمککا رقککم
مضافتی ،حاکی از تأثیر معنکیدار ککانولین و عکدم تکأثیر کیتکوزان بکر
کاهش عارضه بود .ایزدی و روشن ( )2اسکتفاده از تنرکیمکننکدههکای
رشد را در کاهش شدت عارضه مؤثر دانستهاند.
ذرات هیدرو سوپرجاذب بدون حل شدن ،تا رسکیدن بکه حجکم
تعادلی خود ،آب جذب کرده و متورم میشوند .توانایی جذب آب زیکاد،
سکرعت جکذب بکاال و اسکتحکام  ،از ویژگکیهکای سکوپرجاذبهکا
میباشند .اصالح محیط ریشه گیاه بکهوسکیله پلیمرهکای سکوپرجاذب،
نتایجی مانند افزایش نگهداشت آب در محیط رشد گیاه ،افکزایش دور
آبیاری ،افزایش نفوذ آب ،کاهش فرسایش و رواناب ،افزایش جوانه زنی
و رشد سریع تکر گیاهکان را در بکر خواهکد داشکت ( .)0کودهکای آلکی
به خصوص کودهای دامی عالوه بر تأثیرات مثبت بر خواص فیزیککی
مهم خاک و افزایش فعالیت میکروبی خاک ،در مقایسکه بکا کودهکای
شیمیایی دارای ترکیب کامل و متعاد عناصر غذایی معدنی نیتکرو ن،
فسفر ،پتاسیم و همچنین ریز مغذیها بوده و به مرور این عناصر را در
اختیار گیاه قرار می دهند .کودهای آلکی بکا بهبکود سکاختمان فیزیککی
خاک تا حدی سبب تعاد در بخش شیمیایی خاک میشوند.
پتاسیم به طور معمو فراوان ترین عنصر غذایی پرنیاز در الیه های
سطحی خاک است ککه مکی توانکد مقاومکت گیاهکان در برابکر تکنش
رطوبتی ،کم آبی و شوری را افزایش داده و کیفیت محصو و خاصیت
انباری را باال ببکرد .نقکش مثبکت پتاسکیم در افکزایش کمکی و کیفکی
محصو ارقام مختلف خرما ،همانند سکایر محصکوالت کشکاورزی ،در
پژوهشهای مختلف ( 00 ،0و  )00مورد تأیید قرار گرفته است که این
تأثیر را میتوان به افزایش کارآیی مصرف آب و در مواردی به کاهش
اثرات سوء تنش خشکی توسط پتاسیم ،مربوط دانست؛ ضمن ایکنککه
پتاسیم اصلیترین یون تنرکیمکننکده اسکمزی در گیاهکان بکوده و در
سوخت و ساز هیدروکربورها هکم نقکش دارد ( .)05ککاربرد پلیمرهکای
سوپرجاذب ،توانایی خاک در جذب و نگهداری آب و فراهمی آب قابل
استفاده ی گیاه را افزایش میدهکد از طرفکی مقکدار بهینکه و مطلکوب
پتاسیم در گیاه عالوه بر اثرگذاری روی پتانسیل آب سلو ها و کمکک
به جذب آب گیاه ،مکانیسم باز و بسته شدن روزنهها را بهبود بخشیده
و به نگهداری و تنریم محتوی آب بافتها کمکک شکایانی مکیکنکد.
افزودن کودهای حیوانی پوسکیده بکه خکاک نیکز مکیتوانکد بکا بهبکود
ویژگیهای فیزیکی خاک ،آب قابل استفادهی خاک را افزایش دهکد و
عالوه بر آن با تغذیهی متعاد و متوازن عناصر غذایی معدنی از جمله
پتاسیم ،نقش ویژه ای در جذب آب توسط گیاه و حفظ آن داشته باشد.
بنابراین به نرکر مکی رسکد هکر ککدام از ایکن سکه عامکل ،پلیمرهکای

سوپرجاذب ،کودهای پتاسه و کودهای حیکوانی ،یکا ترکیبکی از آنهکا
بتوانند در مدیریت و نگه داری محتوای آب درخت خرما مکؤثر بکوده و
عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما را کاهش دهند.

مواد و روشها
به منرور بررسی اثرات پلیمر سوپرجکاذب ،ککود حیکوانی و ککود
پتاس بر عملکرد و کنتکر عارضکهی خشککیدگی خوشکهی خرمکای
مضافتی ،این پژوهش به شکل آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک هکای
کامل تصادفی انجام شد .فاکتورهکا شکامل پلیمکر سکوپرجاذب در سکه
سککطح صککفر 022 ،و  022گککرم بککر درخککت ( S2 ،S1و  ،)S3کککود
سولفاتپتاسیم در سه سطح صفر 0 ،و  0کیلوگرم بر درخکت (K2 ،K1
و  )K3و کود گاوی در سه سطح صفر 56 ،و  002کیلوگرم بر درخکت
( O2 ،O1و  )O3بودند که در مجموع  07تیمار بوده که در سکه تککرار
اعما شدند .درختان مورد آزمایش در یک نخلستان چهار هکتاری بکا
سن هشت سا در منطقهی عنبرآباد جیرفت ،به صورت یک ردیف در
میان و با فاصلهی یک درخت در ردیف انتخاب و تیمارهای مورد نرر،
در نیمه ی دوم بهمن ماه به صورت چالکود در سایهانداز آنها ،اعمکا
شد .تمامی درختان ،در طو فصل رشد ،به صورت غرقآبی بکا دورهی
تناوب  02روزه و به یک میزان آبیاری شدند .در اوایکل تیرمکاه بکرای
سهولت در جمکعآوری میکوههکای خشککیده و ریکزش ککرده ،تمکامی
خوشهها با توری های پالستیکی محصور شکد .برداشکت محصکو در
اواسط مردادماه انجام شد .برداشت میوهی سالم و میوهی خشککیده و
ریزش کردهی هر درخت ،جمع آوریشده در توریها ،بهطور جداگانکه
انجام و توزین شد .تعداد  02عدد حبهی خرما از میوههکای سکالم هکر
درخت به طور کامالً تصادفی انتخاب و میانگین وزن میوه در آنها بکه
دست آمد و نیز با اندازهگیری طو و قطر آنها ،میانگین طو و قطر
میوه در هر کرت محاسبهگردید .تجزیه آمکاری دادههکا بکا نکرمافکزار
 SPSS 25انجام شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس (جکدو  )0حکاکی از عکدم تکأثیر معنکی دار
بلوک بر ویژگیهای مکورد بررسکی بکود در حکالیککه تکأثیر معنکیدار
سوپرجاذب ،کود سولفاتپتاسکیم و ککود حیکوانی را بکر شکاخ هکای
عملکرد میوه سالم ،عملککرد میکوه خشککیده ،عملککرد ککل و درصکد
عارضهی خشکیدگی خوشه در سطح یکک درصکد آمکاری نشکان داد.
برهمکنش سوپرجاذب و کود سولفاتپتاسیم و برهمکنشسوپر جکاذب
و کود حیوانی بر میانگین عملکرد میوه سالم ،عملککرد ککل و درصکد
عارضه ی خشککیدگی خوشکه تکأثیر معنکی دار نشکان داد درحکالی ککه
برهمکنش دو فاکتور ککود پتاسکه و ککود حیکوانی هکی ککدام از ایکن
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ویژگیها را تحت تأثیر معنیدار قرار نداد .برهمکنشهای سکهگانکهی
عوامل ،بر هی کدام از میانگین های عملکرد میوه سالم ،عملکرد میوه
خشکیده ،عملکرد کل و درصد عارضه ی خشککیدگی خوشکه ی خرمکا
معنیدار نشد .هر سه عامل مورد بررسی و نیز برهمکنشهای دوگانکه
و سهگانهی آنها بر ویژگیهای وزن ،طو و قطر میوه تأثیر معنیدار
داشت (جدو .)0
عملکرد میوههای سالم

مقایسه میانگین های عملکرد میوه ی سکالم تحکت تکأثیر متقابکل
سوپرجاذب و کود پتاسه (شکل  )0نشان داد در سطح یکک و دو ککود
پتاسه (کاربرد صفر و دو کیلوگرم سولفات پتاسیم بر درخت) با افزایش
سطح سوپرجاذب ،عملکرد میوهی سالم بهطور معنیداری افزایش پیدا
کرده است ولی با کاربرد سه کیلوگرم سولفات پتاسیم بردرخت (سکطح
 ،)0فقط کاربرد  022گرم سوپر جاذب بر درخت (سطح  0سوپر جاذب)
عملکرد میوهی سالم را به طور معنیداری نسبت به سکطح دو و یکک
(به ترتیب  40و  50درصد) افزایش داد .کاربرد کود پتاسه (سکطح  0و
 0آن) در حضور  022گرم سوپر جاذب بر درخکت (سکطح  )S3 ،0نیکز
عملکرد را به طور معنیداری افکزایش داد ولکی در حضکور  022گکرم
سوپر جاذب بر درخت (سطح  )S2 ،0چنکین تکأثیری مشکاهده نشکد و
بدون سوپرجاذب (سطح  )S1 ،0نیز فقط تیمار سکه کیلکوگرم سکولفات
پتاسیم بردرخت ( ،)S1K3توانست موجکب افکزایش معنکیدار عملککرد
میوهی سالم شود .بدین ترتیب کمینهی میانگین عملکرد میوهی سالم
در تیمار  S1K1و بیشینهی آن ،با  25درصد افزایش نسبت بکه ،S1K1
در تیمار  S3K3مشاهده گردید که بهطورمعنیداری از تمکامی تیمارهکا
بیشتر بود (شکل  .)0نقش پتاسکیم در ککاهش عارضکهی خشککیدگی
خوشککهی خرمککا توسککط بککرادران و همکککاران ( )6مککورد تأکیککد قککرار
گرفتهاست .تعدادی از محققین نیز کاهش میزان عارضهی خشکیدگی
خوشه با محلو پاشی سولفات پتاسیم را گزارش کردهاند ( 07و  )05از
طرفی بنابر نتایج پژوهشهکا تکنش رطکوبتی و کمبکود آب منجکر بکه
افزایش عارضهی خشکیدگی خوشهی در ارقام مختلف مکیشکود ( 0و
 )4به همین جهت کاربرد سوپرجاذب با تأثیر بر قابلیکت نگهکداری آب
خاک همراه با پتاسیم با هم افزایی اثکرات مثبکت یککدیگر ،عارضکه را
کاهش و عملکرد میوهی سالم و کل را افزایش دادهاند.
نتایج مقایسهی میانگین عملکرد میوهی سکالم (شککل  )0نشکان
داد سطوح مختلف کود حیوانی در سطح یک سکوپرجاذب ( )S1یعنکی
تیمارهای با صفر گرم سوپرجاذب بر درخکت ،افکزایش معنکیداری در
عملکرد نداشتهانکد امکا در سکطح  0سکوپر جکاذب ،ککاربرد  56و 002
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کیلوگرم کود حیوانی بر درخت ،نسبت به سطح ( 0صفر کیلوگرم ککود
حیوانی بر درخت )O1 ،موجب افزایش معنیدار عملکرد شدهانکد؛ ایکن
در حالی ست که در سطح سوم سوپرجاذب ( )S3با مصکرف  022گکرم
سوپرجاذب بر درخت ،اختالف معنیدار بین هر سه سطح کود حیکوانی
دیده شد که به ترتیب  55 ،07و  20درصد عملکرد را نسبت به تیمکار
( S1O1شاهد در این برهم کنش) افزایش داده اند .تأثیر کود حیکوانی و
سوپر جاذب بر کاهش عارضه هم به دلیل افزایش قدرت نگهداری آب
خاک و بهبود تغذیه درخت از طریق رهاسازی عناصر غذایی ضکروری
است (.)00
عملکرد کل

براساس نتایج مقایسهی میانگین برهمککنش سکوپرجاذب و ککود
پتاسه (شککل  ،) 0عملککرد ککل در مجمکوع شکش تیمکار ککه مقکدار
سوپرجاذب در آن ها در سطح یک یا دو بود ،هی اختالف معنکیداری
نشان نداد البته در این تیمارها برخالف عکدم افکزایش عملککرد ککل،
کاهش عارضه و افزایش عملکرد میوهی سالم دیدهشد (شکلهکای 0
و  .)6با افزایش مقدار سوپرجاذب بکه سکطح سکوم ( 022گکرم سکوپر
جاذب بر درخت) تأثیرات افزایشی معنیداری مشاهده گردید که شامل
افزایش عملکرد کل در تیمار  S3K3نسبت به سایر تیمارها و همچنین
افزایش معنی دار عملکرد کل در تیمار  S3K2نسبت به مابقی تیمارهکا
بهجز  S3K1بود؛ این برهمکنش حاکی از آنست که با بهبکود وضکعیت
آب و کککاهش عارضککه ،تغییککرات مثبککت در وزن و تعککداد میککوهی
بهبارنشسته هم اتفاق افتادهاست .بیشینهی عملکرد ککل  06کیلکوگرم
بر درخت و در تیمار  S3K3مشاهده شد که با تمامی تیمارها اخکتالف
معنی دار داشت و  00درصد نسکبت بکه کمینکه ،بکا عملککرد ککل 05
کیلوگرم بر درخت در تیمار  ،S1K1افزایش نشان میداد.
نتککایج مقایسککهی میککانگین عملکککرد کککل در تیمارهککای متقابککل
سککوپرجاذب و کککود حیککوانی (شکککل  )4نشککان داد بککدون مصککرف
سوپرجاذب و کاربرد  022گرم سوپرجاذب بکر درخکت (سکطح  S1 ،0و
سطح S2 ،0؛ شش تیمار) سطوح مختلف کود آلی اختالف معنکیداری
در عملکرد کل میوهی خرما ایجاد نکرد (شکل  .)4بیشینهی عملککرد
کل میوه در تیمار  04( S3O3کیلوگرم بر درخت) مشاهده گردیدکه بکه
طور معنیداری از تمامی تیمارها بیشتر بود و کمینهی عملککرد ککل
میوه نیز در تیمار  05( S2O1کیلکوگرم بکر درخکت) بکود ککه تنهکا بکا
تیمارهای سطح سوم سوپرجاذب ( ،S3کاربرد  022گرم سوپرجاذب بکر
درخت) اختالف معنیدار داشت.
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 وزن، درصد عارضهی خشکیدگی خوشه،) کود پتاسه و کود حیوانی بر عملکرد میوه و اجزای آن (کیلوگرم بر درخت، نتایج تجزیه واریانس اثر سوپرجاذب-1 جدول
)میوه (گرم) و طول و قطر میوهی خرما (میلیمتر
Table 1- Results of analysis of variance of the effects of the various levels of superabsorbent, potassium fertilizer, and manure on fruit yield
and its' components (kg.tree-1), date bunch fading disorder (%), and weight (g), length (mm), and diameter (mm)of fruit

میانگین مربعات
Mean square

درجهی
آزادی

منابع تغییرات

Sources of variations

عملکرد
میوههای
سالم

عملکرد
میوه کل

Safe fruit
yield

عملکرد
میوههای
خشک

Dried fruit
yield

Total
fruit
yield

Degree of
freedom

عارضهی
خشکیدگی
خوشه

وزن میوه
Fruit
weight

Date bunch
fading
disorder

طول
میوه

Fruit
length

قطر میوه

Fruit
diameter

بلوک

2

4.991ns

0.019 ns

4.638ns

3.68ns

0.086ns

0.237ns

1.68ns

سوپرجاذب

2

470 **

116**

168**

2133**

34.7**

135**

29.1**

کود پتاسه

2

129**

25.4**

44.4**

519**

118**

45.3**

65.7**

کود حیوانی

2

206**

65.7**

39.4**

1111**

38.2**

4.37ns

18.5**

4

24.0**

1.04ns

24.2**

16.4*

23.3**

29.2**

11.4**

سوپرجاذب×کود حیوانی

4

18.0**

1.56 ns

14.5**

25.7**

16.6**

42.1**

7.82**

کود پتاسه×کود حیوانی

4

4.3 ns

0.162 ns

3.16ns

2.52ns

11.2**

25.8**

7.81**

×سوپرجاذب
کود پتاسه×کود حیوانی

8

3.60ns

0.857 ns

5.11ns

3.76ns

20.7**

32.4**

2.98**

54

1.83

0.723

2.64

6.20

0.945

1.55

0.979

-

6.6

10.3

5.7

8.4

8.2

3.7

4.5

Block
Superabsorbent
Potassium fertilizer
Manure

سوپرجاذب×کود پتاسه

SuperabsorbentPotassium
fertilizer
SuperabsorbentManure
Potassium fertilizerManure

SuperabsorbentPotassium
fertilizerManure

خطا

Error
CV%

 غیر معنیدار در سطح احتما پنج درصد:ns  معنیدار در سطح احتما پنج درصد و:* ، معنیدار در سطح احتما یک درصد:**
**: significant at the 0.01 level, *: significant at the 0.05 level, and ns: not significant at the 0.05 level.
35

عملکرد میوههای سالم
Safe fruits yield (kg.tree0-)
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0 kg Potassium Sulfate/tree
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3 kg Potassium Sulfate/tree
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022-سوپرجاذب آ
Superabsorbent A-200 (g.tree-1)
 مقایسه میانگین عملکرد میوههای سالم تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود پتاسه-1 شکل
. تفاوت معنیداری با هم ندارند، براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری،میانگینهای دارای حروف مشترک
Figure 1- Mean comparison of date fruit yield affected by interaction of superabsorbent and potassium fertilizer levels
Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.
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5
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0

سوپرجاذب آ022-
)Superabsorbent A-200 (g.tree-1
شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد میوههای سالم تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود حیوانی
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
Figure 2- Mean Comparison of date fruit yield affected by interaction of superabsorbent and manure levels
Means with the same letters are not significantly differen by Duncan's test at the 0.05 level.
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سوپرجاذب آ022-
)Superabsorbent A-200 (g.tree-1
شکل  -3مقایسه میانگین عملکرد کل میوه تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود پتاسه
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
Figure 3- Mean comparison of total fruit yield affected by interaction of superabsorbent and potassium fertilizer levels
Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

بررسی عملکرد کل میوهی خرما (مجموع میکوهی سکالم و دچکار
عارضه شده) نشان میدهد اگر چه کاربرد سطوح مختلف کود پتاسه و
کود حیوانی ،با یا بدون سوپر جکاذب ،توانسکته اسکت درصکد عملککرد
میوهی سالم را بهطور معنیداری افزایش دهد اما در مکواردی ککاهش
وقوع عارضه ،منتج به این افزایش عملکرد میوهی سالم شکدهاسکت و

افزایش عملکرد کل توبم با کاهش درصد عارضه ،تنها در سطح سکوم
سوپرجاذب یعنی همراه با ککاربرد  022گکرم سکوپرجاذب بکر درخکت،
مشاهدهشدهاست (شکلهای  0تا .)5
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شکل  -4مقایسه میانگین عملکرد کل میوهی خرما تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود حیوانی
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
Figure 4- Mean Comparison of total date fruit yield affected by interaction of superabsorbent and manure levels
Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

بررسی عملکرد کل میوهی خرما (مجموع میکوهی سکالم و دچکار
عارضه شده) نشان میدهد اگر چه کاربرد سطوح مختلف کود پتاسه و
کود حیوانی با سوپرجاذب و بدون سوپر جاذب توانسکته اسکت درصکد
عارضه را به طور معنیداری کاهش دهد اما افزایش عملکرد کل تکوبم
با کاهش درصد عارضه ،تنها در سطح سوم سوپرجاذب یعنی همراه بکا
کاربرد  022گرم سوپرجاذب بر درخت ،مشاهده شده است.
عارضهی خشکیدگی خوشه

بررسی برهم کنش سوپرجاذب و کود پتاسه بکر درصکد عارضکه ی
خشکیدگی خوشهی خرما نشان داد در هی کدام از سطوح سوپرجاذب،
بین سطح 0و  0کود پتاسه ،اختالف معنیدار وجود نداشت اما مصکرف
کود پتاسه ( 0و  0کیلوگرم بر درخت) بدون سوپرجاذب (سطح )S1 ،0
و در حضور  022گکرم بکر درخکت سکوپرجاذب (سکطح  )S3 ،0درصکد
عارضهی خشکیدگی خوشه ی خرما را بهطکور معنکیداری نسکبت بکه
سطح  0آن (عدم مصرف کود پتاسکه)کاهش داد ککه حکاکی از نقکش
فیزیولو یک عنصر پتاسیم در کاهش تلفات آب گیاه است .در سکطح0
سوپر جاذب این کاهش معنیدار عارضه ،فقط با مصکرف دو کیلکوگرم
کود پتاسه بر درخت مشاهده گردید (شکل  )6ککه ایکن موضکوع نیکز
مؤید آنست که اثرات تغذیهای مثبت پتاسیم تنهکا در فراهمکی بکاالی
رطوبت خاک ،قابل انترار است .کمینهی درصد عارضهی خشککیدگی
خوشه در تیمار  S3K3مشاهدهگردید که بکهطکور معنکیداری از سکایر
تیمارها بهجز  ،S3K2کمتر بود که تأثیر مثبت و همافزایی دو تیمار بکر

کاهش عارضهی خشکیدگی خوشه ی خرما را نشان مکیدهکد .امکا در
سطوح 0و  0کود پتاسه اختالف معنکیداری در مصکرف  022یکا 022
گرم بر درخت سوپرجاذب وجود نداشت بنابراین تنها بکا مصکرف سکه
کیلو گرم بر درخت کود پتاسه ،مصرف سطح سکوم سکوپرجاذب قابکل
توصیه است (شکل  .)6کمینهی درصد عارضهی خشکیدگی خوشه در
تیمار  S3K3مشاهده شد ککه نسکبت بکه  S1K1مقکدار عارضکه را 52
درصد کاهش داد که با تیمار  S3K2اختالف معنیدار نداشت.
مقایسککهی میککانگین درصککد عارضککهی خشکککیدگی خوشککه در
برهم کنش سکوپرجاذب و ککود حیکوانی (شککل  )5نشکان داد ککه در
سطوح  0و  0کود حیوانی ( O1و  ،)O2با افزایش مقدار مصرف سکوپر
جاذب میزان عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما بکه طکور معنکیداری
کاهش پیدا کرد ولی با کاربرد  002کیلوگرم بر درخکت ککود حیکوانی
(سککطح  ،)O3 ،0ب کین سککطح  0و  0سککوپرجاذب ( S2و  )S3اخککتالف
معنیداری مشاهده نشد .میتوان گفت کود حیوانی در مقادیر بکاال (در
این پژوهش  002کیلوگرم بردرخت) به دلیل ویژگی خکاص در بهبکود
ساختمان و جذب و نگهداری آب می تواند همانند سوپرجاذب بکهطکور
مستقیم به نگهداری رطوبکت در خکاک و ککاهش صکدمات ناشکی از
کمبود آب برای گیاه ،کمک کند .مصرف کود حیوانی با کاربرد و بدون
کاربرد سوپرجاذب ،سبب کاهش معنیدار عارضه گردیکد امکا اخکتالف
معنیدار درصد عارضهی خشکیدگی خوشه با کاربرد  002کیلوگرم بکر
درخت کود حیوانی با سطح  56کیلوگرم کود حیوانی بر درخت  ،فقکط
در سطح  0سوپرجاذب ( 022 ،S2گرم سوپرجاذب بر درخت) مشکاهده
گردید .کمترین درصد عارضکهی خشککیدگی خوشکه در تیمکار S3O3

تأثیر كاربرد پلیمر سوپرجاذب ،كود سولفات پتاسیم و كود حیوانی بر عملکرد و كاهش ...

مشاهده شد که نسبت به  S1O1مقدار عارضه را  50درصد کاهش داد
البته با دو تیمار  S3O2و  S2O3اختالف معنکیدار نداشکت (شککل .)5

برهم کنش کود پتاسه و کود حیوانی بر درصکد عارضکهی خشککیدگی
خوشهی خرما معنیدار نبود (جدو .)0
50
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سوپرجاذب آ022-
)Superabsorbent A-200 (g.tree-1
شکل  -5مقایسه میانگین درصد وزنی عارضهی خشکیدگی خوشهی خرمای مضافتی تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود
پتاسه
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
Figure 5- Mean Comparison of bunch wilt disorder (% by weight) affected by interaction of superabsorbent and potassium
fertilizer levels
Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.
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شکل  -6مقایسه میانگین درصد وزنی عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود حیوانی
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
Figure 6- Mean Comparison of date bunch wilt disorder (% by weight) affected by interaction of superabsorbent and
manure levels
Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.
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مقایسهی میانگین طو میکوه (جکدو  )0نشکان مکی دهکد ککه
بیشترین میکانگین طکو میکوه  40میلکیمتکر و در تیمکار S3K3O3
مشاهده گردید که با تمامی تیمارها بهجز  ،S3K3O2اختالف معنکیدار
داشت .کم ترین میانگین طو میوه هم در تیمار  S2K1O3و برابکر بکا
 05میلیمتر بود که بهطور معنیداری کمتکر از سکایر تیمارهکا بکهجکز
 S3K2O2و  S1K1O1بود .مقدار افزایش طو میکوه در بیشکینهی آن
نسبت به مقدار کمینه 65 ،درصد و نسبت به شاهد (تیمکار ،)S1K1O1
 46درصککد بککود .بککدون مصککرف کککود حیککوانی ( )O1در سککطح 0و 0
سوپرجاذب با افزایش سطح کود پتاسه طو میوه افزایش پیدا کرد که
در بیشتر موارد معنی دار بود ولکی در سکطح  0سکوپرجاذب ( )S2ابتکدا
افزایش و سپس کاهش طو میوه دیده شد .با مصرف  002کیلکوگرم
کود حیوانی بر درخت ( ،)O3تأثیر کاهشی و معنکیدار ککود پتاسکه در
شرایط عدم مصرف سوپرجاذب ( )S1دیده شد .در سطح  ،O2تأثیر کود

پتاسه در سطح  022گرم سوپرجاذب بکر درخکت ،بکا دو سکطح دیگکر
سوپرجاذب متفاوت بود بهطوری که با افزایش مقدار کود پتاسه ،طکو
میوه کاهش یافت ولی در سطوح  O2توبم با  ،S1با افزایش مقدار کود
پتاسه طو میوه نیز افزایش معنیدارداشت و در سطوح  O2توبم با S3
نیز برخالف کاهش طو میوه با  ،K2با افزایش سطح کود پتاسیم بکه
0( K3کیلوگرم بردرخت) افزایش معنیدار در طو میوه دیده شکد ککه
با بیشینهی آن نیز اختالف معنیدار نداشت (جدو )0؛ این رونکدهای
به ظاهر متفاوت ،ناشی از تأثیر مثبت هر سه فاکتور بر بهبود عملککرد
و کاهش درصد عارضه میباشد که در سطوح میانی با کاهش عارضکه
و افزایش میوه نشینی نهایی ،ممککن اسکت انکدازهی میکوههکا قکدری
کاهش یابد ولی در سطوح باالتر افزایش وزن و اندازهی میوه ،عکالوه
بر کاهش خشکیدگی و ریزش میوه ،مشاهده مکیگکردد ککه افکزایش
نهایی عملکرد را نیز در پی دارد.

جدول  -2مقایسهی میانگین طول میوهی خرما (میلیمتر) ،تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب ،کود پتاسه و کود حیوانی
Table 2- Mean comparison of fruit length (mm) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure levels

کود حیوانی

32.7B

32.8B

36.6A

)Manure (kg.tree-1
)0 (O1) 65 (O2) 130 (O3
28.3 mn
32.1i-l
33.9 f-j
30.9 l
33.2 h-k
36.0 d-g
33.3 h-k 36.0 d-g
30.3 lm
31.9 i-l
35.6 e-h
26.3 n
35.5 e-h 34.8 e-h
31.8 jkl
33.8 g-j
31.0 kl
34.6 e-h
34.2 f-i 36.3 def
36.8 cde
36.2 def
27.2 n
38.8 bc
bcd
ab
38.2
40.2
41.1a
33.6
34.1
34.4

کود پتاسه

سوپرجاذب

)Potassium fertilizer (kg.tree-1

)Superabsorbent (g.tree-1

)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3

0
)(S1
200
)(S2
300
)(S3

میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

جدول  -3مقایسهی میانگین قطر میوه (میلیمتر) ،تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب ،کود پتاسه و کود حیوانی
Table 3- Mean comparison of fruit diameter (mm) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure
levels

کود حیوانی

20.8B

22.1A

22.9A

)Manure (kg.tree-1
)0 (O1) 65 (O2) 130 (O3
18.4 k
19.7 h-k
20.3 g-j
ijk
f
i
19.3
21.0
23.3 b-e
21.6 efg 20.3 g-j
23.7 a-d
jk
efg
18.8
21.7
16.3 l
b
e
abc
23.4
23.9
24.3 abc
22.4 c-f 23.4 a-e
24.4 ab
d
g
efg
21.8
21.7
22.7 b-f
fgh
b
f
21.3
22.7
24.2 abc
22.6 b-f 23.7 abc
25.3 a
B
AB
21.1
22.0
22.7A

کود پتاسه

سوپرجاذب

)Potassium fertilizer (kg.tree-1

)Superabsorbent (g.tree-1

)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3

0
)(S1
200
)(S2
300
)(S3

میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

تأثیر كاربرد پلیمر سوپرجاذب ،كود سولفات پتاسیم و كود حیوانی بر عملکرد و كاهش ...

در مجموع مصرف  022گرم سوپرجاذب بر درخت بیشترین تأثیر
مثبت را بر طو میوه داشت .این نتایج با یافتههای سایر پژوهشگران
که تأثیر مصرف عناصر غذایی به شکلهای مختلکف و نیکز تغییکر در
میزان و تناوب آبیاری را بر کاهش خشکیدگی میوه و کیفیت ظکاهری
حبهها ،مورد مطالعه قرار دادهاند ،همخوانی دارد ( 07 ،00 ،4 ،0و .)05
تغییرات قطر میوه تا حدود زیادی همانند و هکمراسکتای تغییکرات
طو میوه بود که در پژوهشهای دیگر نیکز دیکده مکیشکود البتکه در
پژوهشی که با استفاده از مواد ضدتعرق و پوشش خوشکه ،بکا ککاهش
تلفات آب میوه ،مقدار عارضه ککاهش یافکت رونکد تغییکرات طکو و
عرض میوه یکسان نبود ( )02ولی در پژوهشهایی که با مدیریت آب
خاک و مصرف بهینهی عناصر غکذایی بکه صکورت محلکو پاشکی یکا
افککزودن بککه خککاک ،کنتککر عارضککه و کیفیککت میککوه مککورد بررسککی
قرارگرفتهاست چنین ارتباطی دیده میشود ( 07 ،06 ،2و )05؛ در این
پژوهش نیز همبستگی مثبت و معنی دار طو با قطکر میکوه و نیکز بکا
عملکرد در سطح یک درصد آماری مشاهده گردید (جدو  .)6بیشکینه
و کمینهی قطر میوه به ترتیب  06و  05میلیمتکر بکود ککه هکر دو در
سطح  0کود حیوانی یعنی با مصرف  002کیلکوگرم ککود حیکوانی بکر
درخت دیده شدند ،بیشینهی آن در تیمکار  S3K3O3و کمینکهی آن در
تیمار  S2K1O3بود که به ترتیکب  07درصکد افکزایش معنکیدار و 00
درصد کاهش معنیدار نسبت به تیمار شاهد ( )S1K1O1نشکان دادنکد.
در خصوص تأثیر سه فاکتور بر قطر میکوه ،اخکتالف معنکیداری بکین
بسیاری از تیمارها به ویکژه در سکطح  0و  ،0بکا مقکدار بیشکینهی آن
مشاهده نشد (جدو  .)0بررسی دادهها نشان داد که عملککرد میکوهی
سالم و عملکرد کل در تیمار  S2K1O3نسکبت بکه تیمارهکای مقکادیر
پایین تر سوپرجاذب و کود حیوانی ،افزایش معنکیدار داشکتهاسکت امکا
نکتهی اساسی ،کاهش قابل توجه درصد عارضه در این تیمکار نسکبت

999

به بسیاری از تیمارها بود که نشان میدهد افکزایش عملککرد در ایکن
تیمار بیشتر تحت تأثیر کاهش عارضه ی خشکیدگی خوشه و احتمکاالً
افزایش تعداد حبهی میوه بر درخت بوده است .کمتر بودن وزن حبهی
میوه ،برخالف افزایش عملکرد ،در این تیمار (جدو  )4نیز این مطلب
را تأیید میکند.
تأثیر سطوح مختلف هر یک از سه عامل سوپرجاذب ،کودپتاسه و
کود حیوانی بر وزن میوه نیز همانند طو و قطکر میکوه در حضکور دو
فاکتور دیگر و سطوح مختلف آنها ،به طور واضح متفاوت بود (جدو
 )4به طوری که با افزایش سطح کود حیوانی و سوپر جاذب به ترتیکب
به سطح  0و سطح  ،0وزن حبهی میوه به کمینهی خکود یعنکی 6/74
گرم رسید که حدود  00درصد کمتر از شکاهد بکود درحکالیککه بکدون
سوپرجاذب کاربرد سطح  0کود حیوانی  55درصد وزن میوه را نسکبت
به شاهد افزایش معنیدار داد؛ روندهای متفاوت در سکایر سکطوح نیکز
مشاهده گردید .دلیل ایکن بکرهمککنشهکا ،روابکط متعکارض بکر روی
ویژگی ها بود به عنوان مثا بهبود تغذیه و حفظ شرایط رطوبتی خاک
و گیاه ،در وهلهی او مانع خشکیدگی و ریزش میوه شده و منجر بکه
افزایش عملکرد میشود که در ابتدا حفظ میوهها میتوانکد بکا ککاهش
وزن و اندازهی میوه ،برخالف افزایش عملکرد ،همکراه باشکد ولکی در
سطوح باالتر سوپرجاذب ،پتاسیم و کود حیوانی ،با بهینه شدن شکرایط
رطوبتی و تغذیهای ،همراه با افزایش عملککرد ،افکزایش انکدازه و وزن
میوه را هم شاهد هستیم .تقریباً در تمامی پژوهشهای مورد بررسکی،
کاهش عارضه خشکیدگی خوشهی خرما در سطوح بکاالی تیمارهکای
آبی و کودی (آلی و معدنی؛ محلولپاشی یا کاربرد خکاکی) ،پوشکشدار
کردن خوشه و کاربرد مواد کنتر تعرق ،همراه با افکزایش وزن میکوه
بوده است ( 06 ،04 ،00 ،2 ،5 ،4 ،0و .)02

جدول  -4مقایسهی میانگین وزن میوه (گرم) ،تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب ،کود پتاسه و کود حیوانی
Table 4- Mean comparison of fruit weight (g) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure levels

کود حیوانی

11.0B

11.5AB

13.2A

)Manure (kg.tree-1
)0 (O1
)65 (O2
)130 (O3
6.43 j
8.80 hi
10.7 fg
10.4 gh
11.3 fg
11.9 efg
14.1 cd
15.3 bc
10.0 gh
8.27 i
10.1 gh
5.74 j
10.7 fg
13.3 de
16.1 ab
11.4 fg
12.4 ef
15.6 bc
10.6 fg 11.87 efg 15.2 bc
12.3 ef
7.28 ij
15.2 bc
12.4 ef
16.4 ab
17.5 a
10.7B
11.9AB
13.1A

کود پتاسه

سوپرجاذب

)Potassium fertilizer (kg.tree-1

)Superabsorbent (g.tree-1

)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3

0
)(S1
200
)(S2
300
)(S3

میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

999

نشریه آب و خاك ،جلد  ،34شماره  ،4مهر  -آبان 1399

جدول  -5ضرایب همبستگی بین اجزای عملکرد ،عارضهی خشکیدگی خوشه و برخی از صفات مورد مطالعهی میوه خرما ()n= 22
Table 5- Correlation coefficients between yield components, percentage of date bunch fading disorder, and some
)characteristics of palm date fruit (n=27
عملکرد
رطوبت میوه
عملکرد میوههای
میوههای
عملکرد کل
وزن میوه
قطر میوه
طول میوه
()%
خشک شده
Total
Fruit
Fruit
Fruit
سالم
Fruit
length

diameter

moisture
)(%

weight

Dried fruits
yield

yield

Safe fruits
yield

1

**0.923

1

**- 0.612

**- 0.869

1

**- 0.506

**0.628

**0.639

1

**0.513

**- 0.750

**0.845

**0.893

1

**0.554

**0.722

**- 0.655

**0.523

**0.646

1

**0.581

**0.591

**0.760

-0.34ns

**0.649

**0.571

*- 0.418

**- 0.670

**- 0.817

**- 0.564

**0.987

**- 0.712

**- 0.926

عملکرد کل
Total yield

عملکرد میوههای خشک شده
Dried fruits yield

وزن میوه
Fruit weight

درصدرطوبت میوه
)Fruit moisture (%

قطر میوه
Fruit diameter

طو میوه
Fruit length

درصد وزنی عارضه
Disorder
)(% by weight

** * ،و  :nsبه ترتیب همبستگی معنیدار در سطح  2/20و 2/26آماری و عدم همبستگی معنیدار
**, *, and ns: significant correlation at the 0.01, 0.05 levels, and not significant, respectively.

بیشینهی وزن حبهی میوه در تیمار  S3K3O3دیده شد که نسکبت
به شاهد  0770برابر افزایش داشت ( .)%070این میکانگین بیشکینه ،از
مابقی تیمارها بهجز تیمارهای  S3K3O2و  ،S2K2O3بهطور معنیداری
بیشتر بود .در مجموع تیمارهای سطح سکوم ککود حیکوانی همکراه بکا
کاربرد حداقل سطح  0کود پتاسه و سوپرجاذب ،وزن میکوهی بکیش از
دو برابری نسبت به شاهد داشتند (جدو .)4
همبستگی بین ویژگیهای مورد مطالعه

بررسی همبستگی بین برخی از صفات مکورد مطالعکه (جکدو )6
نشان داد عملکرد میوههای خشک شده (دچار عارضه) و درصد عارضه
(وزنی) ،عالوه بر عملکرد میوه ی سالم ،با عملکرد ککل نیکز رابطکهی
منفی و معنی دار داشتند و بیانگر آن است که ککاهش درصکد عارضکه،
فقط به دلیل جلوگیری از بروز عارضهی خشکیدگی خوشکهی خرمکا و
تبدیل میوههای بازنشانی شده به میوهی کامل نبوده بلکه مزید بر آن،
میتواند به دلیل افزایش وزن و اندازهی میکوه نیکز باشکد .هکمسکویی
تغییککرات وزن ،طککو و قطککر میککوه ،بککا کککاهش درصککد عارضککه در
همبستگیهای مورد مطالعه (جدو  )6در سطح یک درصد آماری بکه
تأیید رسید البته افزایش عملککرد میکوهی سکالم و ککل ،تحکت تکأثیر
فاکتورهای اعما شده ،میتواند به دلیل افکزایش میکوه نشکینی 0نیکز
1- Set Fruiting

باشد که در این پژوهش این ویژگی و تعداد حبهی میوه بر خوشه و یا
درخت ،مورد مطالعه قرار نگرفت .نکته ی قابل توجه دیگر ،همبستگی
مثبت و معنی دار درصد رطوبت میوه با عملکرد کل ،عملکرد میوههای
سالم و رسیده ،وزن میوه و اندازهی میوه (قطر و طو ) بکود ککه خکود
تحت تأثیر روابکط آب و گیکاه و حفکظ آب گیکاه در شکرایط نامسکاعد
محیطی است .قدرمطلق ضریب همبستگی بین درصد عارضه و درصد
رطوبت میوه ( )2/50بسیار بزرگتر از قدر مطلق ضریب همبستگی بین
درصد عارضه و وزن میوهی سالم ( )2/65بود که بیان کنندهی کاهش
رطوبت معنیدار میوههای سالم در شرایط بروز عارضکهی خشککیدگی
خوشه ی خرماست و این فرضیه را که افزایش تلفات آب میکوه منجکر
به عارضهی خشکیدگی خوشه میشود را تقویت میکند.

نتیجهگیری
براساس نتایج این پژوهش برای بهبود ویژگیهای کیفی ظاهری
میوه (وزن ،طو و قطر) ،کاربرد  022گرم بکر درخکت سکوپرجاذب بکا
سطح دوم کود پتاسه یکا سکطح دوم ککود حیکوانی در نخلسکتانهکای
خرمای مضافتی (سن حدود  02سا ) توصیه می شکود امکا در شکرایط
بروز عارضه ی خشکیدگی خوشه برای افزایش عملکرد میوههای سالم
و کل ،کاربرد توبم هر سه عامل توصیه میگردد که با توجه به اثکرات
معنی دار آماری در کاهش عارضه و افزایش عملککرد میکوهی سکالم و
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 بر افزایش،کنتر و کاهش میزان عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما
وزن و انککدازهی میککوه نیککز مککؤثر بککوده و باعککی افککزایش کیفیککت و
بازارپسندی آن میگردد که این مکورد نیکز مکیتوانکد افکزایش درآمکد
.باغداران را در پی داشته باشد

 سکه، گکرم سکوپرجاذب022  کاربرد سطح سوم عامکلهکا یعنکی،کل
 کیلوگرم کود حیوانی پوسکیده بکر002 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و
 این توصیه مکیتوانکد، براساس نتایج پژوهش.درخت توصیه می گردد
 درصکدی عارضکهی خشککیدگی حوشکه و52 منجر به کاهش حکدود
 درصدی وزن میوههای سکالم گکردد و عکالوه بکر022افزایش تقریبی
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Effects of Superabsorbent Polymer, Potassium Sulfate, and Manure on Yield
and Date Bunch Fading Disorder Control of "Mazafati" Date Palm Cultivar
Z. Saeidi1- M. Heshmati Rafsanjani2*- J. Sarhadi3- M.H. Shamshiri4
Received: 23-06-2020
Accepted: 26-07-2020
Introduction: The date bunch fading disorder causes huge loss on farmers' incomes and damages to
economy of date producing regions. Thus it is important to find a way for controlling the disorder or reducing its
economic damages. It seems that the water losses of the tree under critical environmental conditions, such as
high temperature and very low air relative humidity, cause date bunch fading disorder especially when is
accompanied by regional warm wind. According to the scientific literatures, the use of different covers on
bunches, high-frequency irrigation, foliar application of mineral nutrients and anti-transpiring substances, and
soil mineral fertilization can affect date palm bunch fading disorder. Superabsorbent polymers have great
capability for storage water and can be used in soil to improve its water retention and increase soil available
water under drought conditions. On the other hand, potassium has important roles in metabolism of
carbohydrates, plant water relations as the major element in action mechanism of stomata, and plant water
osmotic potential. Organic matter can also improve soil physical properties, i.e., soil structure and soil available
water as well as soil fertility and bioavailability of mineral nutrients. Because of mentioned roles of these three
factors, the effects of them on date palm bunch fading disorder were investigated in this research.
Materials and Methods: The effects of superabsorbent, potassium fertilizer, and manure on yield and date
bunch fading disorder of "Mazafati" date palm cultivar were investigated in Jiroft, Kerman province, south of
Iran. An experiment was conducted in factorial randomized complete block design. The factors were included
superabsorbent polymer A200 in 0 (S1), 200 (S2), and 300 (S3) g.tree-1 levels, potassium sulfate fertilizer in 0
(K1), 2 (K2), and 3 (K3) kg.tree-1 levels, and cow manure in 0 (O1), 65 (O2), and 130 (O3) kg.tree-1 levels.
Treatments were applied in February in three blocks and harvest was done at the first half of August. The yield
of intact fruits, the yield of dried and dropped fruits (collected in an elastic silicone wire cloth cover), and total
yield were determined at the harvest time and date bunch fading disorder was calculated as weight percentage
(the dried fruits weight was divided by the total fruits weight and multiplied by 100, in each plot). Weight,
diameter, and length of fruits were measured and determined from a random sample containing 30 intact fruits
per each plot (a tree). Statistical analysis was done by IBM SPSS Statistics version 25.
Results and Discussion: According to the results, the block had no significant effect on any of studied
parameters, on the other hand, the results showed significant effects of all three factors on all of the measured
parameters including percentage of date bunch fading disorder, total fruits yield, intact fruits yield, fruit weight,
fruit diameter, and fruit length, except fruit length by the manure factor, by ANOVA at the 0.01 level. Three
factors interaction significantly affected only the fruit characteristics including weight, diameter, and length of
fruit. About the intact and total fruits yield and date bunch fading disorder, interactions between superabsorbent
and two other factors were statistically significant. The highest means of intact fruits yield were observed in
S3K3 and S3O3 treatments (28.9 and 28.7 kg.tree-1) increased by 98% and 93% compared to S1K1 and S1O1
treatments, respectively; and they were also significantly higher than those of all other treatments. The maximum
means of total yield were found in S3K3 and S3O3 treatments (35.0 and 26.8 kg.tree-1) increased by 33% and 28%
compared to S1K1 and S1O1 treatments, respectively. The mean percentage of date bunch fading disorder was
significantly decreased by increasing the levels of superabsorbent, potassium fertilizer, and manure factors in
interactions between superabsorbent and two other factors (SK and SO interactions), thus the lowest mean of
date bunch fading disorder percentage in both interactions was found in third levels of each factor (S3K3 and
1 and 2- Graduate M.Sc. of Soil Science and Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agricultur,
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S3O3 treatments), decreased by 60% and 63% compared to S1K1 and S1O1 treatments, respectively. The lowest
and the highest mean of fruit weight, fruit diameter, and fruit length parameters were observed in S 2K1O3 and
S3K3O3 treatments, respectively. Negative significant correlations were found between percentage of date bunch
fading disorder and total fruits yield, intact fruits yield, fruit moisture, fruit weight, fruit diameter, and fruit
length, while the last six parameters had positive significant correlations with each other. In addition to common
positive effects of three factors on water supply improvement, they can influence plant progress in different
ways, such as carbohydrate metabolism and activation of some enzymes by potassium, and increasing of mineral
nutrients availability and soil microbial activities by organic matter and manure. Therefore, these three factors
could have some positive interactions on their effects on control of the disorder, increasing the yield, and
improvement of weight and size of fruit. An observed decrease in weight and size of fruit by using 2nd level of
superabsorbent and 3rd level of manure can be resulted from significant decrease in percentage of disorder and
finally competition between safe fruits for potassium in carbohydrate metabolism and so on.
Conclusion: According to the results of this research, applying of superabsorbent polymer (300 g.tree -1),
potassium fertilizer (3 kg.tree-1), and manure (130 kg.tree-1) together can be recommended to improve qualitative
parameters of date palm fruits (weight, length, and diameter). Applying the 3rd levels of these factors together
can also control date bunch fading disorder cv. Mazafati, and increase the economic income because of
qualitative improvement of fruits.
Keywords: Date palm, Fertilizer, Fruit size, Superabsorbent polymer A200, Water availability, Yield
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