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ترکیب تصاویر مادیس و سنتینل 2-به منظور تهیه نقشههای تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک
مکانی  10متر
حمید صالحی ،1علی شمسالدینی
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چکیده
روشهای ریزمقیاسنمایی راه حل مناسبی را جهت رفع مشکل عدم وجود دادههای ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی و زمانی باال ارائه میدهند و
میتوان با استفاده از این روشها ،تاحدودی نیاز به دادههای ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی -زمانی باال به منظور پاای پدیادههاای ببییای مانناد
تبخیر -تیرق را بربرف نمود .ماهواره سنتینل 2-در سال  2015در مدار قرار گرفت و از آن تاریخ امکان دسترسی به دادههایی با قدرت تفکیک مکاانی
از دور در باول ماوا حرارتای
 10متر را برای دوره بازگشت  5روزه فراهم آورده است .هرچند ،سنسور این ماهواره قادر به برداشت دادههاای سان
نیست .هدف این مطالیه تهیه نقشههای تبخیر -تیرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی  10متر براساس ترکیب دادههای مادیس و سنتینل 2-برای اراضی
کشت و صنیت امیرکبیر میباشد .بدین منظور از دو روش  STARFMو  TSHARPاصالح شده به منظور ریزمقیاس نماایی دادههاای ماادیس باه
دادههای سنتینل 2-استفاده گردید .بدین منظور ابتدا با استفاده از روش  ،STARFMباندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک تصاویر مادیس باه بانادهای
متناظر خود در تصاویر سنتینل 2-ریزمقیاس نمایی شدند .سپس باندهای حرارتی با قدرت تفکیک مکانی  10متر با استفاده از روش  TSHARPاصالح
شده تهیه گردیدند و در پایان با استفاده از الگوریتم سبال و باندهای ریزمقیاس نمایی شده سنتینل، 2-نقشههای تبخیر -تیرق روزانه با قادرت تفکیاک
مکانی  10متر تولید شدند .مقایسه تبخیر -تیرقهای ریزمقیاس نمایی شده با تبخیر -تیرقهای بدست آمده با روش فائو -پنمن -مانتیث بیانگر میازان
م ذور میانگین مربیات خطای  0/64میلیمتر در روز بود که نشان دهنده عملکرد خوب روش ارائه شده جهت تولید نقشههای تبخیر-تیرق واقیی روزانه
با قدرت تفکیک مکانی  10متر میباشد.
واژههای کلیدی :تبخیر -تیرق ،ریزمقیاسنماییTSHARP ،STARFM ،
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مادون قرمز حرارتی با قدرت تفکیک مکانی -زماانی بااال جماعآوری
کننااد (قاساامیان و الیاساای .)1387 ،همچنااین اسااتفاده از دادههااای
ماهوارهها به بور جداگانه برای برخی از برنامهها و خادمات از جملاه
پااای روزانااه میاازان تبخیاار -تیاارق بااه دلیاال تفاااوت در زمااان
تصویربرداری آنها مناسب نبوده و عدم دسترسی به بانادهای مرئای،
مادون قرمز نزدیک و ماادون قرماز حرارتای در کناار هام باا قادرت
تفکیک مکانی -زمانی باال مانع از تهیاه نقشاههاای تبخیار -تیارق
روزانه با صتت بااال مایگاردد ( Fisher et al., 2017; He et al.,
 .)2019لذا به منظور حل این مسئله و دستیابی به تصااویری کاه باه
صورت همزمان دارای باندهای مرئی ،مادون قرمز نزدیاک و حرارتای
از دور ،روشهای مختلفای را جهات ترکیاب
باشند ،متققین سن
تصاویر ماهوارهای ارائه نمودهاند (.)Ha et al., 2013
به منظور ریزمقیاس نمایی تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بااال و
به صورت روزانه تتقیقاتی متیددی ان ام شده است .گائو و همکااران
به منظور دستیابی به تصاویر با قدرت تفکیک زمانی -مکاانی بااالتر،
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الگوریتمی را برای ترکیب تصااویر سان ندههاای  ETM+و ماادیس
ارائه دادند .این الگوریتم که به اختصار  STARFM1نام گرفت ،بارای
پی بینی باندهای بازتابندگی سن نده  ETM+به کار گرفته شاد .در
این تتقیق ،برای پی بینی بازتابندگی باندهای مرئی و ماادون قرماز
نزدیک و میانی  ETM+در زماان ( 2بیاانگر روزی اسات کاه در آن
تصویر لندست موجود نیست) از تصاویر ماادیس ،در زماان ( 1بیاانگر
روزی است که در آن تصویر لندست موجود است) و زمان  2و تصویر
 ETM+در زمااان  1اسااتفاده نمودنااد .ایشااان بااا مقایسااه تصاااویر
ریزمقیاس شده با تصاویر به دست آمده از سان نده  ETM+نتاای را
خوب ارزیاابی نمودناد ( .)Gao et al., 2006همچناین بررسایهاای
کتابخانهای نشان مایدهناد باه منظاور ریزمقیااس نماایی بانادهای
حرارتی ،روشهای مختلفی پیشنهاد گردیده است .این تکنیکهاا باه
بور کلی بر این فرض استوار میباشند که دمای سطح زمین تابیی از
پوش گیاهی ساطح زماین مایباشاد ( Kustas, 2003; Bindhu,
 .)2013کاستاس و همکاران در تتقیقات خود به این نتی اه رسایدند
که این پتانسیل وجود دارد که باا اساتفاده از رابطاه باین  NDVI2و
دمای سطح زمین میتوان قدرت تفکیاک مکاانی داده دماای ساطح
زمین را به قدرت تفکیک مکانی  NDVIتبدیل نماود .ایان متققاان
روشی به نام  DisTrad3برای تبدیل قدرت تفکیاک مکاانی  TRباه
قدرت تفکیک مکانی  NDVIارائه نمودناد (.)Kustas et al., 2003
آگام و همکاران توابع مبتنی بر ترکیب تصاویر به منظور اصالح روش
 DisTradبرای ریزمقیاس کردن پیکسلهای دمای سطتی در قدرت
تفکیکهای مکانی کمتر از  100متر را توسیه دادند و این روش را به
 TSHARP4تاییر نام دادند .در این تتقیاق تبادیل قادرت تفکیاک
مکانی  960متر تصاویر حرارتی ماادیس باه  240متار دارای م اذور
میانگین مربیات خطا  0/67-1/35درجه سانتیگراد بود .عالوه بر این
در این تتقیق تبدیل تصاویر حرارتی بدست آمده از دادههای لندسات
با قدرت تفکیک مکانی  60و  120متر به قدرت تفکیاک مکاانی 30
متر من ر به ای اد م ذور میانگین مربیاات خطاا  1/80-2/39درجاه
ساانتیگاراد شاد ( .)Agam et al., 2007هوریناا و همکااران روش
میرفی شده توسا آگاام و همکااران ( )2007را باه منظاور ترکیاب
تصاویر سنتینل 2-و سانتینل 3-بکاار بردناد و باناد حرارتای تصاویر
سنتینل 3-با قدرت تفکیک مکاانی  960متار را باه قادرت تفکیاک
مکانی  60متر ریزمقیاس نمودند .آنها در این تتقیق میانگین خطای
مطلق تصویر حرارتی ریزمقیاس شده را در مقایسه با تصاویر حرارتای
1- Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion
Mode
2- Normalized Difference Vegetation Index
3- Disaggregation Procedure for Downscaling
Radiometric Surface Temperature
4- Sharpening thermal imagery

بدست آمده از دادههای لندست 8-برابر  1درجاه ساانتیگاراد عناوان
کردند (.)Huryna et al., 2019
ازجمله دادههایی که امروزه به دلیل قدرت تفکیک مکاانی بااال و
نیز دسترسی رایگان به آن دارای کاربردهاای زیاادی در علاوم زماین
گردیده است ،داده های سنتینل 2-میباشد .اما این دادههاا باا وجاود
دارا بودن قدرت تفکیک مکانی باال باه منظاور پاای روزاناه پدیاده
تبخیر -تیرق دارای دو متادودیت مهام مایباشاند .متادودیت اول
اینکه قدرت تفکیک زمانی این دادهها 5 ،روزه مایباشاد و در نتی اه
برای پای روزانه تبخیر -تیرق مناسب نیستند .همچنین این دادههاا
فاقد باند مادون قرمز حرارتی میباشند .در مقابال ،تصااویر حاصال از
ماهواره مادیس متدودیتهای ذکر شده برای تصااویر سانتینل 2-را
ندارند ولی دارای قدرت تفکیک مکانی پایینی میباشند.
برای بدست آوردن تبخیر -تیارق واقیای باا اساتفاده از تصااویر
ماهوارهای الگوریتمهای متیددی ارائه شاده اسات کاه از ایان میاان
میتوان باه الگاوریتم سابال (،)Bastiaanssen, 2000( )SEBAL5
الگاااوریتم سااابس ( ،)Su, 2002( )SEBS6الگاااوریتم متریاااک
8
7
(  )Allen et al., 2007( )METRICو الگوریتم Senay ( SSEBS
 )et al., 2007اشاره نمود .در میان این روشها ،تتقیقاات متیاددی،
روش سبال را به عنوان یک روش متداول و نیز دارای صتت مناسب
به منظور متاسبه تبخیر-تیرق واقیی با استفاده از تصاویر مااهوارهای
مختلف میرفای نماودهاناد ( Hafeez et al., 2002; Chandrapala
and Wimalasuriya, 2003; Li et al., 2008; Ramosa et al.,
 .)2008در این تتقیقات عمدتا از مقایسه مقادیر تبخیر-تیرق حاصال

از سبال با مقادیر تبخیر-تیرق بدست آمده با استفاده از میادلاه فاائو-
پنمن-مانتیث ،و یا مقادیر حاصل از دستگاه سنتیلومتر ،9استفاده شاده
است .با توجه به تتقیقات ارائه شده ،از آن ایی که عملکرد مدل سبال
به منظور تخمین تبخیر-تیرق واقیی خوب ارزیابی شده اسات لاذا در
تتقیق حاضر نیز از این مدل برای بدست آوردن تبخیر -تیرق واقیی
استفاده شد .به منظور متاسبه تبخیر-تیرق واقیی با اساتفاده از روش
سبال ،عالوه بر باند مادون قرمز حرارتی ،باندهای مرئی و مادون قرمز
نزدیک و میانی نیز نیاز اسات .ساانچز و همکااران باا اصاالح روش
میرفی شده توس آگام و همکاران ( )2007و بکارگیری آن در ترکیب
تصاویر مادیس و سنتینل 2-تصاویر حرارتی با قدرت تفکیاک مکاانی
 10تولید نمودند این متققان با ارزیاابی تصااویر حرارتای ریزمقیااس
شااده نتااای را خااوب ارزیااابی نمودنااد (.)Sanchez et al., 2020
تتقیقات فوق نشان میدهند با ترکیب تصاویر ماادیس و سانتینل2-
5- surface energy balance algorithm for land
6- Surface Energy Balance System
7- mapping evapotranspiration with internalized
calibration
8- Simplified Surface Energy Balance System
9- Scintillometer

ترکيب تصاویر مادیس و سنتينل 2-به منظور تهيه نقشههاي تبخير-تعرق روزانه با قدرت تفكيک مكاني  10متر

میتوان تصاویر مادون قرمز حرارتی با قدرت تفکیک مکانی  10متار
شبیهسازی نمود .هرچند همانگونه که عنوان گردید باه منظاور تهیاه
نقشههای تبخیر-تیارق واقیای باا اساتفاده از روش سابال دادههاای
باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک و میانی نیز مورد نیااز مایباشاد.
بررسیهای مطالیات گذشته نشان میدهد که الگاوریتم STARFM
بر روی دادههای مادیس و سنتیل 2-به منظور ای اد باندهای مرئی و
مادون قرمز نزدیک و میانی با قادرت تفکیاک مکاانی  10متار و باه
صورت روزاناه اعماال نشاده اسات .تتقیاق حاضار در نظار دارد تاا
چارچوبی را به منظور تهیه نقشه تبخیر-تیرق واقیی روزانه باا قادرت
تفکیک مکانی  10متر ارائه نماید .بدین منظور ابتدا باندهای مرئای و
مادون قرمز نزدیک و میانی مورد نیاز الگاوریتم سابال را باه صاورت
روزانه با قدرت تفکیاک مکاانی  10متار از بریاق اعماال الگاوریتم
 STARFMبر روی دادههای مادیس و سنتینل 2-ریزمقیاس نماایی
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کند و سپس با استفاده از روش  TSHARPاصالح شده و بین دماای
سطح زمین و  NDVIدمای سطح زمین را به صورت روزانه با قادرت
تفکیک مکانی  10متر ای اد نماید تاا باا اساتفاده از الگاوریتم سابال
تصاویر تبخیر -تیرق واقیی روزانه با قدرت تفکیاک مکاانی  10متار
تهیه گردد.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی و دادههای مورد استفاده

منطقه ماورد مطالیاه در ایان تتقیاق ،اراضای کشات و صانیت
امیرکبیر میباشد .کشات و صانیت امیرکبیار و صانایع جاانبی آن در
جنوب استان خوزستان ،در باول جارافیاایی  48֯16´49″شارقی و
عرض جارافیایی  31֯2´2″شمالی قرار دارد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

مساحت ناخالص اراضی ایان کشات و صانیت  15000هکتاار و
مساحت خالص آن  12000هکتار میباشد کاه باه چنادین قطیاه 25
هکتاااری تقساایمبناادی شااده اساات (شااکل  .)1در تتقیااق حاضاار
م موعهای از دادههای زمینی و ماهوارهای مورد استفاده قارار گرفتاه
است .دادههای زمینی شامل دادههای ایستگاه هواشناسی ساینوپتیک،
برداشتهای مزرعهای مانناد ارتفااگ گیااهی در دورههاای مختلاف و
دادههای ماهوارهای شامل تصاویر مادیس در تاریخهای 2018/07/10
تا  2018/07/15و تصاویر سنتینل 2-در تااریخهاای  2018/07/10و
 2018/07/15و تصویر لندست  8در تاریخ  2018/07/10میباشند .در
این تتقیق جهت تصتیح اثرات جوی تصاویر مادیس و لندسات  8از
روشی که توسا تاساومی و همکااران ( )2008ارائاه شاده ،اساتفاده

گردید .همچنین به منظور تصاتیح اتمسافری تصااویر سانتینل 2-از
افزونه  sen2corدر نرمافزار  SNAPاستفاده شد .جدول  1مشخصات
مربوط به باندهای سنتینل 2-و مادیس را که در این تتقیق به منظور
ریزمقیاس نمایی مورد استفاده قرار گرفته اند را نشان می دهد.
ریزمقیاس نمایی باندهای بازتابندگی باا اساتفاده از الراوریت
STARFM

در سال  ،2006متققان ،به منظور دستیابی به تصاویر باا قادرت
تفکیک زمانی -مکانی بااالتر ،الگاوریتمی را بارای ترکیاب تصااویر
سن ندههای  ETM+و ماادیس اباداگ کردناد (.)Gao et al., 2006
این الگوریتم به اختصار  STARFMنام گرفت .در تتقیق حاضر ایان
الگوریتم به منظور ترکیب تصاویر سنتینل 2-و مادیس در جهت ای اد
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باندهای اپتیکی روزانه با قدرت تفکیک مکانی  10متر بکار گرفته شد.
الگوریتم مذکور یکای از الگاوریتمهاای مبناایی و مرساوم در اد اام
زمانی -مکانی تصاویر ماهواره ای میباشد .این الگاوریتم بار مبناای
متاسبه وزنهای مناسب پیکسلهای همسایه ،مقدار پیکسل مرکزی
را در تصویر سنتینل 2-در زمان دوم پی بینی مینماید .این الگوریتم
به صورت یک پن اره متتار بار روی تصاویر ببقاه بنادی شاده
سنتینل 2-در زمان اول ،حرکت کرده و با توجه به تصاویر زمان اول و
دوم مادیس و تصویر ببقه بندی شده سنتینل 2-مربوط به زمان اول،
تصااویر بااا قاادرت تفکیااک مکااانی باااال در زمااان دوم را ریزمقیاااس
مینماید .در ارتباط با یک پیکسل یر همگن مادیس رابطه زیر برقرار
است (:)Gao et al., 2006
) L(xi , yj , t 0 ) = M(xi , yj , t 0 ) + L(xi , yj , t k
() 1
) −M(xi , yj , t k
کااه در آن ) (xi , yjموقییاات پیکساال داده شااده باارای تصاااویر

سنتینل 2-و مادیس t0 ،و  tkتاریخ اخذ دو تصویر مادیس و سنتینل-
 2میباشند .رابطه ( )1برای پیکسلهاای همگان در تصاویر ماادیس
منطقی خواهد بود .اما باید توجه داشت که تمام پیکسلهاای ماادیس
همواره همگن و یکنواخت نیستند و ممکن است نوگ پوش زمین در
بول دورهی پی بینی تاییر نماید .بدین منظور ،باا اساتفاده از یاک

تابع وزن ،از ابالعات همسایگی برای اصالح بازتابندگی سطح کمک
گرفته میشود (رابطه :)2
= ) L (xw , yw , t 0

()2

) Wijk × (M(xi , yj , t 0 ) + L(xi , yj , t k
)) −M(xi , yj , t k

2
w

2
n

w

∑∑∑
i=1 j=1 k=1

) (xw , yw

در رابطه فاوق  wانادازه پن اره جسات وگر اسات و
پیکسل مرکزی این پن ره متتر میباشد .برای ابمیناان از اینکاه
در رابطه ( )2ابالعات صتیتی قرار گرفته و پیکسالهاای همساایه
همگن هستند ،تنها از پیکسلهای بیفی مشابه (که باه یاک کاالس
بیفی تیلق دارند) استفاده میشاود .بارای ایان منظاور یاک تصاویر
سنتینل 2-ببقهبندی شده مورد نیاز خواهد بود .در تتقیاق حاضار از
الگوریتم  IsoDataکه یک روش ببقهبندی نظارت نشده میباشد ،به
منظور یافتن پیکسلهای بیفی مشابه استفاده شد .وزن  ،Wijkمیزان
مشارکت پیکسلهای همسایه مرکزی را در تخمین بازتابنادگی بیاان
میکند .جهت کسب ابالعات بیشتر در رابطه با این روش به صالتی
و همکاران ( )1397مراجیه شود.
2

2

جدول  -1باندهای سنتینل 2-و باندهای طیفی مشابه در دادههای مادیس استفاده شده در این تحقیق به منظور ریزمقیاس نمایی
مادیس
پهنای باند (نانومتر)
479-459
565-545
670-620
876-841
1652-1628
2155-2105

سنتینل2-
شماره باند
3
4
1
2
6
7

ریزمقیاس نمایی باند حرارتی با روش  TSHARPاصالح شده

بیسکرت 1و همکاران ( )2016روشهای مختلف ریزمقیاسنمایی
را با بهرهگیری از تصاویر مادیس و لندست در منطقه باراکس 2مقایسه
نمودند .در این تتقیق اصالح شاده روش ارائاه شاده توسا آگاام و
همکاران (  )2007بهتارین نتی اه را نشاان داد .ایان روش براسااس
ای اد یک رابطه خطی بین شااخصهاای  NDVIو  LSTحاصال از
تصاویر مادیس قرار دارد .سانچز و همکااران ( )2020روش اصاالحی
ارائه شده توس بیسکرت و همکااران ( )2016را باه منظاور ترکیاب
تصاویر مادیس و سنتینل 2-اصالح نمودند و از آن به عناوان روشای
1- Bisquert
2- Barrax

پهنای باند (نانومتر)
523-458
578-543
680-650
900-785
1655-1565
2280-2100

شماره باند
2
3
4
8
11
12

برای بدست آوردن تصویر  LSTباا قادرت تفکیاک مکاانی  10متار
استفاده نمودند .ایشان مراحل زیار را جهات اجارای ایان روش ارائاه
نمودند:
-1تبدیل قدرت تفکیک مکانی  NDVIبدست آماده از دادههاای
سنتینل 2-با قدرت تفکیک مکاانی  10متار و دادههاای ماادیس باا
قدرت تفکیک مکانی  250متر به قدرت تفکیک مکانی  1000متر که
به ترتیب با نمایههای  NDVIs2و  NDVIMODمشخص میگردند.
 -2اصالح اختالف بین NDVIهای باا قادرت تفکیاک مکاانی
 1000متر بدست آمده از دادههای مادیس و سنتینل 2-کاه ناشای از
اختالف بین قدرت تفکیاک بیفای ،اثار اتمسافری و زاویاه دیاد دو
ماهواره میباشد .این کار از بریق نرمالسازی  NDVIبدست آمده از
دادههای سنتینل )NDVIN ( 2-ان ام میشود.

ترکيب تصاویر مادیس و سنتينل 2-به منظور تهيه نقشههاي تبخير-تعرق روزانه با قدرت تفكيک مكاني  10متر

 -3به منظور اصالح رابطه باین  NDVI-LSTنیااز باه انتخااب
پیکسلهای خالص میباشد .این انتخاب براساس متاسبه یک مقادار
مرجع از مقایسه بین  NDVIMODو  NDVINبدست میآید .این مقدار
مرجع بنا بار پیشانهاد کاساتاس و همکااران ( )2003از نسابت باین
انتراف مییار پیکسلهایی با قدرت تفکیک مکانی  1000متر واقع در
یک پن ره  4×4و مقدار میانگین آنها بدست میآید .در ایان مرحلاه
پیکسلهایی که برای آنها مقدار این نسبت کمتر از یک چهارم مقادار
مرجع باشند انتخاب میشوند.
-4ای اد یک رگرسیون خطای باین  NDVIMODو  LSTMODباا
قدرت تفکیک مکانی  1000متر باا اساتفاده از پیکسالهاای خاالص
انتخاب شده و اعمال آن به  NDVINبرای بدست آوردن یک تخمین
اولیه از مقادیر  LSTبا قدرت تفکیک مکانی  10متر ( .)LSTprime
-5با اعمال رابطه بین  NDVI-LSTبر روی  NDVIMODتصویر
 LSTبا قدرت تفکیک مکانی  1000متر بدست میآید و باا متاسابه
اختالف بین  LSTاصلی و پای بینای شاده پاارامتر  LSTباقیماناده
(  )R LSTبدست میآید .باا اعماال مقاادیر  R LSTبار روی LSTprime
تصویر  LSTبا قدرت تفکیک مکانی  10متر حاصل میشود.
الروریت سبال

از دور بارای
مبنای الگوریتمهای مبتنای بار داده هاای سان
متاسبه تبخیر -تیرق ،میادله بیالن انارژی مایباشاد .میادلاه کامال
بیالن انرژی به صورت ذیل بیان مایگاردد ( Bastiaanssen et al.,
:)1998
() 3

)فتوسنتز( ) +ذخیره گرما در زیست توده گیاه( R n = G + H + λET +
)جزء افقی گرمای آشکار و نهان( +

در رابطه فوق  R n ،تاب خالص G ،شار گرمای خاا  H ،شاار
گرمای متسوس و  λETشار گرمای نهان بوده و تمامی واحدهاا بار
حسب وات بر متر مربع میباشند .در این میادله میتاوان از دو جازء
فتوسنتز و ذخیره گرما در گیاه در میادله بیالن انرژی صرف نظر کارد.
زیرا بیشتر گیاهان کمتر از یک درصد تشیشع خورشایدی رسایده باه
آنها را در بول دوره زندگی خود بارای فتوسانتز اساتفاده مایکنناد.
ذخیره حرارت در گیاهان در بول روز قابل صرف نظر میباشد و تنهاا
در زمانی که تاییر درجه حرارت سریع بوده (به ویاهه هنگاام بلاوگ و
روب خورشید) و مقادیر  H ،R nو  λETکوچک هستند ،نسابتا حاائز
اهمیت است .همچنین جزء افقی گرمای آشکار و نهان نشاان دهناده
میزان خالص انرژی است که گیاه در راستای افقی تبادل مایکناد .در
آب و هوای خشک این جزء ممکن است مساوی با تاب خالص گردد
و به ر م اهمیتی که دارد ،باه علات عادم وجاود راه ساادهای بارای
ارزیابی آن ،میموال در نظر گرفته نمایشاود .باستیانسان و همکااران
( )1998با توجه به این فرضیات در میادله بیالن و حذف این سه جزء
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از آن ،الگاوریتم انارژی ساطح زمااین باا اساتفاده از متاسابات چنااد
مرحلهای مبتنی بر رواب فیزیک را به نام سابال ارائاه دادناد .روابا
موجود و روند متاسباتی برای هر کدام از پارمترهاای  G ،R nو  Hدر
باستیانسن و همکاران ( )2002بطور کامل تشریح شدهاناد .همانگوناه
که در بخ مقدمه عنوان گردیاد باه دلیال کاارایی روش سابال در
متاسبه تبخیر-تیرق واقیی ،از این روش به منظاور بررسای کاارایی
روشهای ریزمقیاس نمایی  STARFMو  TSHARPبرای متاسبه
تبخیر-تیرق واقیی روزانه با قدرت تفکیاک مکاانی  10متار اساتفاده
گردید.

ارزیابی صحت
به منظور ارزیاابی نتاای حاصال از روش  ،STARFMبانادهای
ریزمقیاس نماایی شاده ماادیس مرباوط باه تااریخ  2018/07/15باا
باندهای متناظر سنتینل 2-که در همین تاریخ اخذ گردیده بودناد ،باه
صورت بصری و کمی مقایسه گردیدند .به منظور مقایساه کمای ایان
داده ها ،م ذور میانگین مربیات خطاا و نیاز ضاریب تییاین اساتفاده
گردید .به منظور ریزمقیاسنمایی بانادهای حرارتای ماادیس از روش
 TSHARPاصالح شده که توس ساانچز و همکااران ( )2020ارائاه
گردیده بود ،استفاده شد .با توجه به اینکاه هایر رفرنسای باا قادرت
تفکیک مکانی  10متر برای ارزیابی باندهای حرارتی ریزمقیاس شاده
در دسترس نبود ،صتت روش  TSHARPاصالح شده با اساتفاده از
دادههای لندست 8-برای منطقه مورد مطالیه ارزیابی گردید .هوریناا و
همکاااران ( )2019نیااز بااه منظااور اثبااات عملکاارد مطلااوب روش
 TSHARPدر ریزمقیاس نمایی باندهای حرارتی سنتینل 3-به قدرت
تفکیک مکانی سنتینل ،2-از دادههای لندست 8-استفاده نمودند .پس
از ریزمقیاس نمایی باندهای مرئی ،مادون قرمز نزدیاک ،میاانی (کاه
میادل باندهای  ،11 ،8 ،4 ،3 ،2و  12سانتینل 2-مایباشاند) و باناد
حرارتی ،تبخیر-تیرق واقیی با استفاده از مدل سبال متاسابه گردیاد.
نقشههای تبخیر-تیرق بدست آمده از سبال ،با متاسبه تبخیر-تیارق
واقیی با استفاده از روش فاائو-پانمن -مانتیاث بار اسااس دادههاای
هواشناسی منطقه مورد مطالیه مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج و بحث
شکل  2باندهای اصلی و ریزمقیااس نماایی شاده سانتینل 2-در
تاریخ  2018/07/15را نشان میدهد .همچنین جدول  2نشان دهناده
مقادیر  RMSEو  R2برای بانادهای ریزمقیااس شاده سانتینل 2-در
مقایسه با باندهای منتاظر اصلی سنتینل 2-و نیز شکل  3نشان دهنده
نمودارهای نقطهای دوبیدی آنها برای تاریخ  2018/07/15مایباشاد.
بدیهی است هر چه پراکندگی مقادیر پیکسلها در نمودار نقطهای باه
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باندهای مرئی ،مادون قرمز نزدیک و میانی سانتینل 2-مایباشاد .باا
توجه به نتای مطلاوب حاصال ،بارای باازه زماانی  2018/07/10تاا
2018/07/15با استفاده از باندهای میاادل ماادیس هماان تااریخهاا،
ریزمقیاس نمایی ان ام شد.

شکل قطری نزدیکتر باشد ،نشان دهنده عملکرد بهتر الگوریتم بکاار
گرفته شده به منظور نشان دادن تاییرات مربوط به دادهها مایباشاد.
مقایسه بصری باندهای اصلی و ریزمقیاس شده در شکل  2و مالحظه
مقادیر شاخصها برای باندهای ریزمقیااس شاده در جادول  2نشاان
دهنااده صااتت خااوب الگااوریتم  STARFMدر ریزمقیاااس نمااایی

جدول  -2مقایسه باندهای ریزمقیاس شده و باندهای اصلی سنتینل 2-در تاریخ 2018/07/15
شماره باند
م ذور میانگین مربیات خطا
ضریب تییین

2
0/018
0/82

با توجه به مقادیر م ذور میانگین مربیات خطا و نیز ضریب تییین
ارائه شده در جدول  2و همچنین مشاهده نمودارهاای نقطاهای ارائاه
شده در شکل  3میتوان به این نتی ه رسید که الگوریتم STARFM
برای ریزمقیاسنمایی باندهای مرئی ،ماادون قرماز نزدیاک و میاانی
روزانه تصویر سانتینل 2-باا اساتفاده از ترکیاب دادههاای ماادیس و
سنتینل 2-در منطقه مورد مطالیه نتای رضایت بخشی داشاته اسات.
با مرور ادبیات ان ام شده تاکنون کارایی ایان الگاوریتم در تتقیقاات
گذشته به منظور برآورد باندهای اپتیکی با قدرت تفکیاک مکاانی 10
متر با استفاده از دادههای ماادیس و سانتینل 2-ماورد بررسای قارار
نگرفته بود .هرچند کارایی خوب ایان الگاوریتم در ریزمقیااسنماایی
باندهای بازتابنادگی لندسات باا قادرت تفکیاک مکاانی  30متار در
تتقیقات قبلی تایید شده است که از آن جمله میتاوان باه تتقیقاات
گااائو و همکاااران ( ،)2006هیلکاار و همکاااران ( )2009و بهاناادری و
همکاران ( )2012اشاره نمود .صالتی و همکاران ( )1397نیز کاارایی
الگااوریتم  STARFMدر ریزمقیاااسنمااایی باناادهای بازتابناادگی
لندست 8-را تایید نمودند .همانطور که در جدول  2مشاهده مایشاود
صتت الگوریتم  STARFMبرای ریزمقیاس نمایی باندهای مختلاف
متفاوت است که این تفاوت میتواند ناشی از دالیال مختلفای باشاد.
دلیل اصلی آن را میتوان ناشی از عادم همپوشاانی کامال بانادهای
متناظر سنتینل 2-و مادیس از نظر بول موا بیفی دانست کاه ایان
عدم همپوشانی کامل میتواند باعث تفاوت بیفی در باندهای متنااظر
شود و متیاقبا بر روی نتای ریزمقیاسنمایی تاثیر گذار میباشد ( Pohl
 .)and Van der Gerden, 1998همانطور که در جادول  2مشااهده
میشود کمترین مقدار همبستگی مربوط به باند ( 8باند ماادون قرماز
نزدیک) سنتینل 2-میباشد .در تتقیقی که توس صالتی و همکاران
( )1397ان ام شد نیز کمترین مقدار همبستگی مربوط به باند ( 5باناد
مادون قرمز نزدیک) ریزمقیاس نمایی شده تصویر لندست 8-گازارش
شد .اگرچه به دلیل وجود عوامل عدم قطییت زیاد در فرایند ریزمقیاس
نمایی یافتن علت اصلی این کااه ضاریب تییاین بارای ایان باناد
مشکل است (صالتی و همکاران ،)1397 ،ولای یکای از دالیال ایان

3
0/022
0/80

4
0/033
0/83

8
0/030
0/63

11
0/040
0/72

12
0/046
0/77

موضوگ میتواند به حساسیت بااالی باناد ماادون قرماز نزدیاک باه
تاییرات گیاهی موجود در منطقه مورد مطالیه برگردد .حساسیت باالی
این باند باه تاییارات کلروفیال پوشا گیااهی ( Mancino et al.,
 )2020موجب میگردد تا در یک پوش کشاورزی ،پیکسلهاایی باا
مقادیر متفاوت بازتابنادگی در ایان باناد خصوصاا در قادرت تفکیاک
مکانی باال ای اد شوند .این درحالیست که در باندهای دیگر خصوصاا
در باندهای مرئی تاییرپذیری پیکسلهاا کمتار باوده و لاذا در زماان
ریزمقیاس نمایی ،تاییرات زیاد باند مادون قرمز نزدیک نمیتواناد باه
خوبی سایر باندها که دارای تاییرپاذیری کمتاری در متای پوشا
گیاهی میباشند ،در باند ریزمقیاس شده مادون قرماز نزدیاک نشاان
داده شود .الگوریتم  STARFMوابستگی زیادی به یکناواختی ناحیاه
مورد مطالیه دارد و عدم یکناواختی یاا وجاود تناوگ زیااد پوشا در
منطقه میتواند نتای حاصل از اعمال الگوریتم را متاثر سازد ( Gao et
 .)al., 2006لذا یکی از دالیل مهم برای دستیابی به صاتت مناساب
باندهای ریزمقیاس شده در این تتقیق را میتوان ناشی از یکناواختی
منطقه مورد مطالیه دانست.
همانگونااه کااه بیااان گردیااد ،بااه منظااور ارزیااابی صااتت روش
 ،TSHARPبا توجه به موجود بودن تصویر لندسات 8-بارای تااریخ
 LST ،2018/07/10حاصل از باند حرارتی مادیس برای این تااریخ و
با استفاده از این روش ریزمقیاس نمایی گردید .مقادیر م ذور میانگین
مربیات خطا و نیز ضریب تییین بارای ایان دادههاا نسابت باه LST
حاصل از باند حرارتی لندست 8-به ترتیب برابر  2/60درجه کلاوین و
 0/65بدست آمد .شکل  4نشان دهنده نمودار نقطهای حاصل از رابطه
بین پیکسلهای  LSTریزمقیاس شده و  LSTحاصل از داده حرارتی
لندست 8-میباشد .نتای حاصل نشاان دهناده عملکارد خاوب روش
 TSHARPاصالح شده در ریزمقیاس نمایی دادههای حرارتی مادیس
میباشد.

ترکيب تصاویر مادیس و سنتينل 2-به منظور تهيه نقشههاي تبخير-تعرق روزانه با قدرت تفكيک مكاني  10متر

شکل  -2باندهای اصلی و ریزمقیاس نمایی شده سنتینل 2-در تاریخ 2018/07/15
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شکل  -3مقایسه باندهای ریزمقیاس نمایی شده با باندهای تصویر سنتینل 2-در تاریخ 2018/07/15

نتیجهگیری
در تتقیق حاضر به منظور شابیهساازی تصااویر تبخیار -تیارق
واقیی روزانه با قدرت تفکیک مکانی  10متار باا اساتفاده از تصااویر
مااادیس و ساانتینل 2-از دو الگااوریتم  STARFMو  TSHARPبااه
منظور شبیهسازی باندهای مرئی ،مادون قرمز نزدیک ،میانی و حرارتی
مورد نیاز الگوریتم سبال استفاده شد .نتای حاصال از ایان تتقیاق را
میتوان به صورت زیر خالصه نمود:
 الگوریتم  STARFMدر ریزمقیاسنمایی باندهای مرئی ،مادون
قرمز نزدیک و میانی سنتینل 2-با استفاده از دادههای ماادیس






در منابق همگن دارای صتت خوبی میباشد.
میزان صاتت الگاوریتم  STARFMبارای بانادهای مختلاف
متفاوت است.
روش  TSHARPاصالح شده در شبیهسازی باندهای حرارتای
با قدرت تفکیک مکانی  10متر با استفاده از دادههای مادیس و
سنتینل 2-دارای صتت خوبی میباشد.
استفاده از الگوریتمهای  STARFMو  TSHARPبرای تولیاد
تبخیر -تیرقهای روزانه با قدرت تفکیک مکانی  10متر بارای
منابق همگن میتواند من ر به نتای مناسبی شود.

ترکيب تصاویر مادیس و سنتينل 2-به منظور تهيه نقشههاي تبخير-تعرق روزانه با قدرت تفكيک مكاني  10متر

شکل  -4مقایسه  LSTریزمقیاس نمایی شده تصویر لندست 8-با  LSTحاصل از تصویر لندست 8-در تاریخ 2018/07/10

شکل  -5تصویر  LSTریزمقیاس نمایی شده با قدرت تفکیک مکانی  10متر در تاریخ 2018/07/10

شکل  -6توزیع مکانی تبخیر -تعرق روزانه حاصل از باندهای ریزمقیاس نمایی شده سنتینل 2-در تاریخ 2018/07/10
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Abstract
Downscaling methods seem to be a reasonable solution to solve the problem of having no simultaneous high
spatial and temporal satellite data, and it is possible somehow to meet the requirement of having high spatialtemporal resolution satellite data for monitoring the natural phenomena such as evapotranspiration, through these
methods. Sentinel-2 satellite launched in 2015 enables to provide 10-m spatial resolution data with a 5-day
revisit time; however, its sensor does not acquire data in thermal infrared wavelength. This study aims to
generate 10-m daily evapotranspiration maps based on Sentinel-2 and MODIS data fusion for Amir-Kabir
Agroindustry farms. For this purpose, STARFM and improved TSHARP methods were applied for downscaling
MODIS data to Sentinel-2 data. To achieve this goal, First, MODIS visible and near and middle infrared bands
were downscaled by STARFM to 10-m spatial resolution. Then, improved TSHARP was applied for
downscaling MODIS thermal band to 10-m spatial resolution and SEBAL algorithm fed by the downscaled
bands, was used to produce daily evapotranspiration map with 10-m spatial resolution. Assessing downscaled
evapotranspiration maps with those derived from FAO Penman-Monteith equation indicated a RMSE of 0.64
mm/day showing efficient performance of the downscaling framework proposed for 10-m daily
evapotranspiration mapping in this study.
Keywords: Downscaling, Evapotranspiration, STARFM, TSHARP
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مقاله پژوهشی

ارزیابی مدل  SWAPبراي شبيهسازي دو رقم زودرس و متوسطرس ذرت دانهاي در تراکمهاي
مختلف کاشت تحت آبياري بارانی
شکوه کریمی ،1اصالن اگدرنژاد ،*2محمد مهدي نخجوانی مقدم
تاریخ دریافت1399/8/4 :
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چکیده
برای دستیابی به عملکرد دانه ،زیستتوده و بهرهوری آب مناسب برای ذرت دانه ای ،نیاز است عوامل مختلفی از جملهه مدهرار آب آبیهاری ،روه و
تراک کشت این محصول در مناطق مختلف کشور بررسی شود .به دلیل هزینهبر و زمانبر بودن انجام آزمایشههای مزرعههای ،اسهتفاده از مهرلههای
گیاهی پیشنهاد شره است .از این رو ،به منظور ارزیابی مرل گیاهی  ،SWAPآزمایشی دو ساله ( (1385-86برای دو رو ذرت دانههای ( V1و  V2بهه
ترتیب نشان دهنره اروام متوسطرس  SC500و زودرس  )SC302تحت تراک های کشت مختلف ( D2 ،D1و  D3به ترتیب نشهان دهنهره ،75000
 85000و  95000بوته در هکتار برای رو  SC500و  90000 ،80000و  100000بوته در هکتار برای رو  )SC302با مدادیر مختلف آبیاری (I2 ،I1
و  I3به ترتیب نشان دهنره مدادیر  100 ،75و  125درصر آبیاری) در شهرستان کرج انجام شر .نتایج نشهان داد ،در روه  ،V1مدهرار آب آبیهاری  I3و
تراک  ،D3مرل  SWAPدوت باالتری برای شبیهسازی عملکرد دانه ذرت داشت .در شبیهسازی زیستتوده ذرت دانهای ،دوت مهرل  SWAPبهرای
رو  ،V2مدرار آب آبیاری  I3و تراک  D2و در شبیهسازی بهرهوری آب ،دوت این مرل برای هر دو رو  ،مدرار آب آبیاری  I3و تراک  D3مناسبتهر
از سایر تیمارها بود .به طور کلی ،براساس آماره میانگین مربعات خطای نرمال شره ،دوت این مرل برای شبیهسازی عملکرد ،زیستتوده و بههرهوری آب
ذرت دانهای به ترتیب برابر با  0/13 ،0/14و  0/16بود .کارایی این مرل نیز برای هر سه پارامتر ذکر شره در دسته عالی ورار داشت و مدرار آن برابهر بها
 0/98بود .بنابراین استفاده از این مرل برای شبیهسازی عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب ذرت دانهای تحت تیمارهای مذکور پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :بهرهوری آب ،تراک بوته ،مرلسازی گیاهی ،مدادیر آبیاری

مقدمه 3 2 1
ذرت دانهای یکی از مه ترین محصهوالت کشهاورزی اسهت کهه
سه عمرهای در تأمین نیازهای غذایی کشور دارد .ایهن گیهاه زراعهی
سازگاری مناسبی برای کشت در مناطق خشک و نیمهخشک دارد ولی
کاهش مصرف آب آبیاری در زراعت این گیاه سبب کاهش عملکرد و
زیستتوده آن می شود .با توجه به اولی خشک و نیمههخشهک ایهران
الزم است واکنش عملکرد ،زیستتهوده و بههرهوری آب ذرت دانههای
نسبت به مدرار آب آبیاری در هر منطدهه تعیهین شهود (یعدهوبزاده و
 -1دانشجوی کارشناسی ارشر آبیاری و زهکشی ،گروه علوم و مهنرسهی آب ،واحهر
اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 -2استادیار ،گروه علوم و مهنرسی آب ،واحر اههواز ،دانشهگاه آزاد اسهالمی ،اههواز،
ایران
 -3اسههتادیار پهههوهش ،مؤسسههه تحدیدههات فنههی و مهنرسههی کشههاورزی ،سههازمان
تحدیدات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
)Email: a_eigder@ymail.com
(* -نویسنره مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.29.0

همکاران1397 ،؛  .)Ahmadee et al., 2014اگر مدهرار مصهرف آب
بهصورت دویق تعیین شود؛ مهی تهوان بها مدهرار آب کمتهر محصهول
مناسبی برداشت کرد (شهیری و احمری .)1394 ،با توجهه بهه اینکهه
میزان تراک و نوع رو ذرت دانهای بر واکنش این گیاه به مدهرار آب
آبیاری اثرگذار است؛ تصمی گیری در خصوص انتخاب عوامل مناسهب
برای زراعت آن در هر منطده دشوار میشود .اگر برای بررسی اثر ههر
تیمار بر عملکرد ،زیستتوده و بهرهوری آب ذرت دانهای آزمایشهای
مزرعه ای در هر منطده انجهام شهود؛ ووهت و هزینهه بسهیاری صهرف
میشود (ابراهیمیپاک و همکاران .)1397 ،بهرای حهل ایهن مشهکل،
مرلهای شبیهسازی گیاهی ارائه شرهانر که بها سهرعت و دوهت بهاال
امکان بررسی اثر تیمارهای مختلف بر گیاه زراعی را ممکن میسهازنر
(اگررنهاد و همکاران.)1397 ،
مرل شبیهسازی گیاهی  SWAPبه منظور مرلسازی روابط خاک
و آب وگیاه و اتمسفر در دانشگاه واگنینگن هلنر بسط داده شر ( Van
 .)Dam et al., 1997به دلیهل دوهت و کهارایی ایهن مهرل گیهاهی،
محددان بسهیاری از آن بهرای شهبیهسهازی عملکهرد ،زیسهتتهوده و
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بهرهوری آب استفاده کردهانر (شهیری و احمری .)1393 ،از جمله این
تحدیدات میتوان به تحدیدات جنوبی و همکهاران اشهاره کهرد .ایهن
محددان از مرل  SWAPبرای شبیه سازی برنج در شمال کشور تحت
سناریوهای مختلف آبیاری استفاده کردنر .نتایج این تحدیق نشهان داد
که مدرار میانگین مربعات خطای نرمالشره 1برای عملکرد برنج برابهر
با  4/94درصر بود .به همین دلیل این محددان پیشنهاد کردنهر بهرای
شبیه سازی سناریوهای مختلف آبیاری برای کشت برنج از ایهن مهرل
اسهتفاده شهود ) .(Jonubi et al., 2018در تحدیدهی دیگهر ،یانه و
همکاران از این مرل برای شبیهسازی زهکشی مهزارع بهرنج اسهتفاده
کردنر .این محددان نشان دادنر که دوهت مهرل  SWAPبهرای ایهن
هرف وابل وبول بود ) .(Yong et al., 2016مها و همکهاران از ایهن
مرل برای شبیه سازی عملکرد گنرم زمستانه پرداختنر و نشهان دادنهر
که مدادیر  RMSEو  MREبرای عملکرد گنرم به ترتیب برابر با 2/4
و  8درصههر بههود .براسههاس ایههن نتههایج ،دوههت مههرل  SWAPبههرای
شبیهسازی گنرم وابل وبهول پیشهنهاد شهر ) . (Ma et al., 2011در
خصوص اسهتفاده از مهرل  SWAPبهرای شهبیهسهازی ذرت دانههای
میتوان به مطالعات .بن فنت و همکاران اشاره کهرد (Bonefant et
) .al., 2010این محددان از این مرل در شمال ایتالیا استفاده کردنهر.
نتایج این تحدیق حاکی از این بود که دوت مرل  SWAPبرای برآورد
رطوبت خاک در مزرعه مطلوب بود .بنفتن و بوما با توجه به دوت مرل
 ،SWAPاز این مرل برای شبیهسازی اثرات کمبهود آب بهر عملکهرد
ذرت در شرایط تغییر اولی برای سناریوهای مختلهف اسهتفاده کردنهر
) .(Bonefante and Bouma, 2015امیری از مهرل  SWAPبهرای
شبیهسازی عملکرد و بهرهوری آب ذرت در شیراز استفاده کردنر .ایهن
محددان نشان دادنر که دوت این مرل برای شبیهسهازی پارامترههای
مهورد نظهر وابهل وبهول بهود ) .(Amiri, 2016امیهری و شیرشهاهی
( )1396از مرل  SWAPبرای ارزیابی عملکرد ذرت دانهای به میهزان
آب آبیاری استفاده کردنر .نتایج این محددان نشهان داد کهه تغییهرات
عملکرد شبیهسازی شره با دادههای برداشت شره از مزرعهه مطابدهت
داشت .همچنین با استفاده از آمارهی میهانگین مربعهات خطها 2نشهان
دادنر کهه دوهت مهرل  SWAPبهرای شهبیه سهازی عملکهرد دانهه و
زیست توده بسیار باال بود .حسن لهی و همکهاران از ایهن مهرل بهرای
شبیه سازی ذرت در شرایط آب شور استفاده کردنر .این محددان نشان
دادنر که ضریب تبیین برای شبیهسازی عملکرد ذرت برابر بها  0/54و
دوت مرل بین  0/3-19درصر بود ) .(Hassanli et al., 2016ایشان
از دو مههرل  AquaCropو  SALTMEDنیههز بههرای شههبیهسههازی
عملکرد ذرت در شرایط مشابه استفاده کردنر و گزارش کردنر که دوت
مهههرل  SWAPبسهههیار بهتهههر از  AquaCropو مشهههابه مهههرل
1- Normalized Root Mean Square Error
2- Root Mean Square Error

 SALTMEDبود ژائو و همکاران از مرل  SWAPبرای شبیهسهازی
رشر ذرت تحت شرایط کشت زیرپالستیکی اسهتفاده کردنهر و نشهان
دادنر که که دوت این مرل برای شبیه سازی ذرت مناسهب بهود .ایهن
محددان با بهبود مرل  SWAPمجرداً شرایط مورد نظر را شبیهسازی
کردنر .نتایج ایشان نشان داد که دوت شبیهسازی مهرل جریهر حهرود
 82درصر بهبود یافهت ) .(Zhao et al., 2020زلیگهر و همکهاران از
دادههای ماهواره ای و مرل  SWAPبرای شبیهسازی رطوبهت خهاک
تحت کشت ذرت و برخی گیاهان زراعی استفاده کهرده و دوهت آن را
مطلوب ارزیابی کردنر ).(Zeyliger et al.., 2019
مرور منابع نشان داد که با وجود مطالعات کافی در خصوص دوت
مرل  SWAPبرای شبیه سازی عملکرد ذرت ،تهاکنون تحدیدهی روی
این مرل برای شبیهسازی دو رو زودرس و متوسطرس ذرت دانههای
در تراک های مختلف کاشت تحت آبیاری بارانی انجهام نشهره اسهت.
بنابراین تحدیق حاضر برای ارزیابی مرل  SWAPتحت شرایط اشاره
شره انجام شر.

مواد و روشها
مطالعات مزرعهای

3

این آزمایش به صورت کرتهای یکبار خرد شره در والهب طهر
بلوکهای کامهل تصهادفی در  3تکهرار و ههر تکهرار شهامل  9واحهر
آزمایشی طی دو سال ( )1385-86در شهرسهتان کهرج اجهرا گردیهر.
تیمارها شامل روه ذرت ( V1و  V2بهه ترتیهب نشهان دهنهره روه
متوسط رس  SC500و زودرس  )SC302تحت سه سطح آبیاری (،I1
 I2و  I3به ترتیب براساس  100 ،75و  125درصر نیهاز آبهی گیهاه) و
سه تراک کشت ( D2 ،D1و  D3بهه ترتیهب نشهان دهنهره ،75000
 85000و  95000بوتههه در هکتههار بههرای رو ه میههانرس و ،80000
 90000و  100000بوتهههه در هکتهههار بهههرای روههه زودرس) بهههود
(نخجوانیمدرم و همکاران1389 ،؛ نخجوانیمدرم و همکاران.)1390 ،
در هر دو سال انجام آزمایش در نیمه اول خرداد ماه زمین برای کشت
آماده شر .عملیات کاشت به صورت دسهتی انجهام شهر .فاصهله بهین
ردیفهای کشت  75سانتیمتر و فاصله بین بوتهها در روی هر ردیف
نیز بسته به نوع تراک متغیر بود .برای کاشهت بهذر از نشهانگر هوب
استفاده شر .در هر اله تعراد  3عرد بهذر کاشهته شهر و در مرحلهه 8
برگی تنک شر .در هر تیمار 5 ،ردیف به طول  12متر کشت شهر کهه
سه خط وسط ،اصلی و دو خط کناری حاشیه بودنر (نخجوانیمدرم و
همکاران1389 ،؛ نخجوانیمدرم و همکاران .)1390 ،برای تعیین بافت
و خصوصیات فیزیکی خاک محل انجام آزمایش نمونههایی از اعمها
 20-40 ،0-20و  40-60سهانتیمتری گرفتهشر (جرول .)1
3- Split plo
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جدول  -1خصوصیات فیزيکي خاك محل آزمايش
وزن مخصوص ظاهری خاك

رطوبت حجمي در حد ظرفیت زراعي

عمق خاك
)(cm

)(g/cm3

)(%

0-20
20-40
40-60

1/36
1/42
1/42

26/3
27
28/6

رطوبت سنجی خاک با دستگاه تهرای ) (TRImE-FM-2سهاخت
شرکت  IMKOانجام شر .این دستگاه رطوبهت حجمهی خهاک را در
1
الیه مورد نظر به روش انعکاسسنجی حوزه زمانی (Time domain
) reflectometeryوبراساس میزان ثابت دی الکتریک خهاک بهرآورد
می کنر .با توجه به خاک زراعی در مزرعه آزمایشی ،رطوبت خهاک بها
دستگاه ترای تا عمق  60سانتیمتری از سطح خهاک و در الیههههای
 20-40 ،0-20و  40-60سهانتیمتری ورائت گردیر .برای آبیاری هر
کرت فرعی از آبپاش برنجی وابل تنظی مرل  VYR 50با مشخصات
فنی؛ فشار کارکرد بین  3الی  4/5اتمسفر ،میزان آبرهی بهین  28الهی
 35لیتر در دویده و شعاع پاشهش بهین  10الهی  15متر،اسهتفاده شهر.
بطوریکه در هر یک از ههار گوشهه فرعهی و بها فاصهله  12متهر از
یکریگر ،یک آبپاش ورار گرفت .ارتفاع آبپاش نیز با توجهه بهه ارتفهاع
گیاه در هر مرحله رشر متغیر بود .زمان آبیهاری در تمهامی تیمارههای
آزمایشی بر اساس  50درصر متوسط میزان تخلیه مجهاز رطهوبتی ،در
مدرار رطوبت  ،Qmدر تراک های مختلهف تیمهار شهاهر (تیمهار 100
درصر نیاز آبی) در نظر گرفته شر .میزان آب مورد نیاز نیز بهر اسهاس
کمبود رطوبت خهاک ) (SMDدر عمهق توسهعه ریشهه ( )Dzتها حهر
ظرفیت زراعی ) (FCتعیین و با استفاده از کنتور حجمی در اختیار گیاه
ورار گرفت (رابطه .)1
I n  SMD  (FC  Q m ).D z
()1
پس از استدرار کامل بوتهها و کسب اطمینهان از اینکهه بوتهههها
خطرات اولیه (آفات خاکزی و سرمای اول فصل) را گذرانرهانر ،اوهرام
به تنککردن بوتههای اضافی گردیر .در هر اله فدط یک بوته بهاوی
گذاشتهشر .مدرار کود مصرفی براساس آزمون خاکشناسهی محاسهبه
شر و کود فسفات آمونیوم به مدرار  250کیلوگرم در هکتار بهه اضهافه
نیمی از کود اوره مورد نیاز ( 200کیلوگرم در هکتهار) پهیش از کاشهت
مورد استفاده ورارگرفت .نیمی دیگهر از کهود اوره ( 200کیلهو گهرم در
هکتار ) در مرحله  8-9برگی به صورت سرک به مزرعه داده شهر .در
این آزمایش به غیر از س علف کش از هیچگونه سمی جهت مبارزه با
آفات و بیماری ها استفاده نشر .در انتهای فصل نیز عملیهات برداشهت
انجههام شههر و عملکههرد و زیسههتتههوده توسههط تههرازو در آزمایشههگاه
انرازهگیری شر .برای تعیین بهرهوری آب از رابطه ( )2استفاده شر.
1- Time Domain Reflectometery

بافت خاك
لوم
لوم
لوم
Y
W

()2

WP 

که در این معادله WP ،بهرهوری آب (کیلوگرم بر متر مکعب)Y ،

عملکرد ذرت (کیلوگرم) و  Wمجموع بارنرگی و آبیاری (متر مکعهب)
است .مدرار آب مصرفی برای دو رو مورد استفاده در جرولههای ()2
و ( )3و میانگین پارامترهای هواشناسی در شکل ( )1نشهان داده شهره
است.
مدل SWAP

در مرل  ،SWAPشبیهسازی رشر و تولیهر محصهول بهه کمهک
فاکتورهای زراعی مشاهراتی در سطح مزرعه انجام میشهود .در ایهن
مرل ،دو روش ساده و تفضیلی برای مرلسازی گیاهان زراعی وجهود
دارد .یک مرل اختصاصی نیز برای شبیهسازی مهن در نظهر گرفتهه
شره است .با توجه به اینکه در این پهوهش الزم بود اثر تراک کاشت
لحاظ شود؛ و این عامل بر پارامترهایی ماننر کارایی تبریل ماده جهذب
شره به ارگانهای ذخیره ای و برگ اثر دارد ،از مرل تفضیلی اسهتفاده
شر .در این مرل میزان جذب ناخالص از رابطه ( )3محاسبه میشود:
 PAR PAR L ,a


A L  A max 1  e Amax 
()3




در این رابطه AL ،نرخ جذب ناخالص (کیلوگرم دی اکسیر کهربن
بر متر مربع بر روز) Amax ،نرخ جذب ناخالص در شرایط نوری اشباع


(کیلوگرم دیاکسیر کربن بر متر مربع بر روز) PAR ،کارایی مصهرف
نور (کیلوگرم دیاکسیر کربن بهر ژول) و  PARتشعشهع فعهال بهرای
فتوسنتز است.
تحلیل حساسیت مدل و ارزيابي مدل

پیش از واسنجی مرل  SWAPتحلیل حساسیت این مرل نسهبت
به تغییرات پارامترههای ورودی بها اسهتفاده از رابطهه ( )4تعیهین شهر
(:)Geerts et al., 2009
()4

Pm  Pb
100
Pb

Sc 

که در این رابطه Sc ،ضهریب حساسهیت بهرون بعهر Pm ،مدهرار
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برآورد شره پارامتر مورد نظر براساس دادههای ورودی تعهریل شهره و
 Pbمدرار برآورد پارامتر مورد نظر براساس داده ورودی پایه می باشهر.
برای تحلیل حساسیت مرل بهه ههر پهارامتر ،در ههر مرحلهه یکهی از
پارامترهای ورودی مرل به مدرار  25درصر تغییر داده میشهر و بدیهه
پارامترها ثابت نگه داشته مهیشهرنر ( .)Geerts et al., 2009در ههر
مرحله مدرار ضریب حساسیت در سه کالس Sc >15 ،حساسیت باال،
 15< Sc <2حساسیت متوسط Sc<2 ،حساسیت پهایین طبدهه بنهری
شر.
پس از تحلیل حساسیت ،واسنجی این مرل با استفاده از دادههای

سال اول انجام شر .سپس صحتسنجی مرل  SWAPبها اسهتفاده از
دادههای سال دوم صورت گرفت .به منظور مدایسهه نتهایج بهه دسهت
آمهره از آزمههایشهههای مزرعههای و شههبیهسههازی شهره توسههط مههرل
 ،SWAPاز آمارههای جهذر میهانگین مربعهات خطها ( ،)RMSEجهذر
میانگین مربعات خطهای نرمهال شهره ( ،)NRMSEمیهانگین خطهای
اریب ( ،)MBEکارایی مرل ( ،)EFشاخص توافق ( )dو ضریب تبیهین
( )R2استفاده شر .این آمارهها به ترتیب در روابط ( )5تها ( )10نشهان
داده شرهانر (احمری و همکاران.)1395 ،

جدول  -2میزان آب آبیاری برای ذرت رقم SC500

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

آب آبیاری (میليمتر)

تاريخ
3/25
3/30
4/8
4/15
4/19
4/26
4/29
5/3
5/7
5/10
5/21
5/24
5/28
6/4
6/9
6/13
6/21
6/28
7/4

جمع کل
حج آب مصرفی
درهکتار

تیمار %100
11
15
15
10
6
10
10
20
17/5
24
27
22
30
31
23/5
20
30
24/5
24/5

تیمار %125
11
15
15
10
7/5
10
10
25
22
30
33
28
38
38
29
25
37/5
30
30

تیمار %75
11
15
15
10
4/5
10
10
15
13
18
20
17
23
23
18/5
15
22/5
18
18

371

444

296/5

8588

10278

6863

رديف

سال اول
آبیاری

سال دوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

آب آبیاری (میليمتر)

تاريخ
آبیاری
3/26
3/30
4/10
4/13
4/19
4/23
4/30
5/2
5/8
5/10
5/13
5/16
5/21
5/24
5/27
5/30
6/3
6/6
6/10
6/13
6/17
6/20
6/26
7/3
7/10
7/17

جمع کل
حج آب مصرفی
درهکتار

تیمار %100
12
15
15
7/3
11
10
9
14
19
9
16
19.8
14
13
26
17/5
24
15/6
21
16/8
17/5
15
32
26
20
11
426/5

تیمار %125
12
15
15
7/3
11
10
11
19
25
12
20
24
18
16
32
21/5
30
19/5
25
20/5
22
19
40
33
25
14
516/8

تیمار %75
12
15
15
7/3
11
10
7
10
14
6
12
14/5
10
10
20
13
18
11/7
16
12/6
13/5
11/3
24
19/5
15
8
336/4

9873

11963

7787
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جدول  -3میزان آب آبیاری برای ذرت رقم SC302

آب آبیاری (میليمتر)

تاريخ
آبیاری

تیمار %100

3/25
3/30
4/8
4/15
4/19
4/26
4/29
5/3
5/7
5/10
5/21
5/24
5/28
6/4
6/9
6/13
6/21
6/28
7/4

11
15
15
10
9
10
10
24
27
21
28
22
31
31
23/5
26
30
24/5
24/5

جمع کل
حج آب مصرفی
درهکتار

تیمار

تیمار %75

%125
11
15
15
10
11
10
10
30
27
26
35
28
39
38
29
32/5
37/5
30
30

11
15
15
10
7
10
10
18
16
16
21
17
23/5
23
18/5
19/5
22/5
18
18

386/5

464

309

8947

10741

7153

آب آبیاری (میليمتر)

رديف

رديف

سال اول

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

سال دوم
تاريخ آبیاری

3/26
1
3/30
2
4/10
3
4/13
4
4/19
5
4/23
6
4/30
7
5/2
8
5/8
9
5/10
10
5/13
11
5/16
12
5/21
13
5/24
14
5/27
15
5/30
16
6/3
17
6/6
18
6/10
19
6/13
20
6/17
21
6/20
22
6/26
23
7/3
24
7/10
25
7/17
26
جمع کل
حج آب مصرفی
درهکتار

تیمار %100

تیمار %125

تیمار %75

12
15
15
7/3
11
10
9
14
19
9
16
19.8
14
13
26
17/5
24
15/6
21
16/8
17/5
15
32
26
20
11
426/5

12
15
15
7/3
11
10
11
19
25
12
20
24
18
16
32
21/5
30
19/5
25
20/5
22
19
40
33
25
14
516/8

12
15
15
7/3
11
10
7
10
14
6
12
14/5
10
10
20
13
18
11/7
16
12/6
13/5
11/3
24
19/5
15
8
336/4
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شکل  -1میانگین ماهیانه پارامترهای هواشناسي در منطقه مورد مطالعه

در این روابط Pi ،مدرار شبیهسازی شره O i ،مدهرار مشهاهراتی،
میانگین مدادیر شبیهسازی

شرهO ،

P

میانگین مدهادیر مشهاهراتی و n

برابر تعراد دادهها میباشر .مدرار آماره  RMSEهمواره مثبهت بهوده و
هر ه به صفر نزدیکتر باشر بهتر است .مدهادیر کمتهر از  0/1بهرای
آماره  NRMSEنشان دهنرهی دوت عهالی مهرل اسهت .هه نهین

ارزیابي مدل  SWAPبراي شبيهسازي دو رقم زودرس و متوسطرس ذرت دانهاي در تراکمهاي مختلف کاشت تحت آبياري باراني

مدادیر این آماره در بازههای  0/2-0/3 ،0/1-0/2و بیشهتر از  0/3بهه
ترتیب نشان دهنره ی دوت خوب ،متوسط و ضعیف است .مدرار مثبت
آماره  MBEنشاندهنره این اسهت کهه مهرل رشهر گیهاهی SWAP
مدرار عامل مورد نظر را بیشتر از مدرار واوعهی بهرآورد کهرده اسهت و
مدادیر منفی بیانگر این است که این مرل در برآورد عامل مهورد نظهر
عرد کو کتری به دست دادهانر .مدادیر آمارههای EFو  dنشاندهنره
صحت برازش دادهها میباشر و از مدرار منفی بهینهایهت در بهرترین
حالت تا یک در زمان برازش کامل دادهها متغیر است .مدهرار  R2نیهز
از صفر تا یک تغییهر مهیکنهر و ههر هه بهه یهک نزدیهکتهر باشهر
نشاندهنره برازش بهتر دادهها میباشر.
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ایههن مههرل انجههام شههر .در مرحلههه واسههنجی ،مههرل  SWAPبههرای
شبیه سازی پارامترهای عملکرد دانه ،زیست تهوده و بههرهوری آب بهه
ترتیب د ار خطای بیشبرآوردی ،ک بهرآوردی و بهیشبهرآوردی شهر
(جرول  .)5دوت این مرل برای شبیهسازی پارامترهای عملکرد دانه و
زیستتوده خوب و برای شبیهسازی پارامتر بههرهوری آب عهالی بهود.
کارایی مرل  SWAPبرای شبیهسازی هر سهه پهارامتر مهورد مطالعهه
مطلوب بود .بنابراین ،مدادیر به دست آمره برای پارامترهای واسهنجی
شره (جرول  )6به منظور صحتسنجی مهرل  SWAPبها اسهتفاده از
دادههای سال دوم مورد استفاده ورار گرفت.
عملکرد دانه

نتايج و بحث
تحلیل حساسیت و واسنجي

پیش از واسنجی مرل  ،SWAPحساسیت این مرل بهه تغییهرات
پارامترهای ورودی بررسی شهر .نتهایج نشهان داد کهه مهرل SWAP
نسبت به تغییرات اکثر پارامترهای ورودی حساسهیت متوسهط داشهت
(جرول  .)4به همین دلیل این پارامترها برای واسنجی مهرل SWAP
مورد استفاده ورار گرفتنر .با استفاده از دادهههای سهال اول ،واسهنجی

نتایج صحتسنجی عملکرد دانه ذرت به همراه مدادیر مشهاهراتی
آن در جرول ( )7نشهان داده شهره اسهت .کمینهه ،بیشهینه و متوسهط
مدادیر مشاهراتی عملکرد دانه ذرت به ترتیب برابر با  11/62 ،6/79و
 9/08تن در هکتار بود .همین مدادیر برای عملکرد دانهه شهبیهسهازی
شره به ترتیب برابر با  11/6 ،6/6و  8/98تن در هکتار به دست آمهر.
متوسط اختالف بین مدادیر شبیه سازی شره و مشاهراتی عملکرد دانه
ذرت برابر با  0/68تن در هکتار تعیین شر.

جدول  -4ضريب حساسیت برخي عوامل ورودی مدل رشد گیاهي  SWAPبرای شبیهسازی عملکرد ذرت
مدرار Scدر حالت  +٪25مدرار Scدر حالت  -٪25درجه حساسیت
عامل
ک -متوسط
2/5
1/7
بارفشاری برای شروع جذب آب توسط ریشه
متوسط
3/0
4/8
بارفشاری برای شروع بهینه جذب آب توسط ریشه
متوسط-ک
1/5
2/1
ضریب نابودی نور پخش شره
متوسط
2/6
2/0
ضریب نابودی نور مستدی
ک -متوسط
2/3
1/9
وزن خشک اولیه گیاه
متوسط-ک
1/0
2/2
شاخص سطح برگ در جوانهزنی
ک
1/4
1/5
کارایی مصرف نور برای یک برگ
متوسط
2/7
3/2
کارایی تبریل ماده جذب شره به برگ
متوسط
8/9
3/4
کارایی ماده جذب شره به ارگان ذخیرهای
متوسط
3/9
3/1
کارایی ماده جذب شره به ریشه
متوسط-ک
1/1
2/8
کارایی ماده جذب شره به ساوه
ک -متوسط
2/5
1/9
آستانه پایین دما برای مرگ برگها
جدول  -5مقايسه آماری نتايج مشاهداتي و شبیهسازی شده ذرت با مدل  SWAPدر مرحله واسنجي
پارامتر
عملکرد دانه (تن در هکتار)
زیستتوده (تن در هکتار)
بهرهوری آب (کیلوگرم بر متر مکعب)

MBE

RMSE

NRMSE

EF

d

0/06
-1/19
0/09

0/98
2/00
0/10

0/11
0/12
0/06

0/99
0/98
0/99

0/99
0/99
0/99
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جدول  -6مقادير عوامل گیاهي مورد استفاده در مدل SWAP

توضیح عامل
بارفشاری برای شروع جذب آب توسط ریشه
بارفشاری برای شروع بهینه جذب آب توسط ریشه
ضریب نابودی نور پخش شره
ضریب نابودی نور مستدی
وزن خشک اولیه گیاه
شاخص سطح برگ در جوانهزنی
کارایی مصرف نور برای یک برگ
کارایی تبریل ماده جذب شره به برگ
کارایی ماده جذب شره به ارگان ذخیرهای
کارایی ماده جذب شره به ریشه
کارایی ماده جذب شره به ساوه
آستانه پایین دما برای مرگ برگها
دمای تجمعی از گلرهی تا بلوغ
دمای تجمعی از جوانهزنی تا گلرهی
مدرار رطوبت باویمانره
مدرار رطوبت اشباع
هرایت هیررولیکی اشباع
پارامتر α
پارامتر n

مدرار
KSC 500

KSC 302

-20
-25
0/6
0/6
50
0/048
0/45
0/670
0/651
0/690
0/658
10
770
865
0/01
0/42
1/10
0/020
1/1

-20
-25
0/6
0/6
50
0/048
0/45
0/675
0/660
0/690
0/658
10
695
800
0/01
0/42
1/10
0/020
1/1

بنابراین نتیجه می توان گرفت که خطای مرل  SWAPدر برآورد
عملکرد دانه وابل وبول بود .این نتایج از مدهادیر خطهای اعهالم شهره
توسط محددان دیگر از جمله بنفنت و بوما ،امیری و جنوبی کمتر بهود
(Bonefante and Bouma, 2015; Amiri; 2016 and Jonubi
ال علهت آن واسهنجی بهتهر مهرل
) .et al., 2018کمتهر بهود .احتمها ً

 SWAPدر این تحدیق بود .با این وجود ،ایهن محددهان دوهت مهرل
 SWAPرا در محروده به دسهت آمهره وابهل وبهول گهزارش کردنهر.
تفکیک تیمارهای مختلف در جرول ( )8نشان داده شره است .کمینهه

واحر

توضیح

سانتیمتر
سانتیمتر
کیلوگرم بر هکتار
متر مربع بر متر مربع
کیلوگرم بر هکتار ساعت ژول مربع
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر کیلوگرم
کیلوگرم بر کیلوگرم
درجهسانتیگراد
درجه سانتیگراد
درجه سانتیگراد
سانتیمتر مکعب بر سانتیمترمکعب
سانتیمتر مکعب بر سانتیمترمکعب
سانتیمتر بر روز
-

واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی
واسنجی

و بیشینه اختالف بین مدادیر شبیه سازی شهره و مشهاهراتی عملکهرد
دانه ذرت در رو  SC302به ترتیب برابر با  0/02و  0/9تن در هکتار
و در رو  SC500به ترتیب برابر با  0/07و  1/02تهن در هکتهار بهه
دست آمر .متوسط اختالف بین مدادیر مشاهراتی و شبیهسهازی شهره
عملکرد دانه ذرت برای این دو رو به ترتیب برابر با  0/07و  1/0تهن
در هکتار بود.

جدول  -7مقايسه نتايج بین مقادير مشاهداتي و شبیهسازی شده عملکرد ذرت (تن در هکتار) با مدل  V1( SWAPو  V2به ترتیب نشان دهنده
ارقام  SC500و SC302؛  I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان دهنده مقادير آبیاری  100 ،75و  125درصد و  D2 ،D1و  D3به ترتیب نشان دهنده
تراکمهای  85000 ،75000و  95000در رقم  SC500و  90000 ،80000و  100000در رقم  SC302هستند).
تیمار
V1I1D1
V1I1D2
V1I1D3
V1I2D1
V1I2D2
V1I2D3
V1I3D1
V1I3D2
V1I3D3

مقدار مشاهداتي
6/8
6/9
6/9
8/3
7/7
8/5
10/2
10/5
10/2

مقدار شبیهسازی
7/9
8/2
8/1
6/6
6/9
9/3
8/9
9/7
10/3

درصد خطا
1/8
2/2
2/0
3/1
1/4
1/3
2/2
1/5
1/2

تیمار
V2I1D1
V2I1D2
V2I1D3
V2I2D1
V2I2D2
V2I2D3
V2I3D1
V2I3D2
V2I3D3

مقدار مشاهداتي
6/9
7/0
6/7
9/6
9/0
10/3
10/1
11/0
11/6

مقدار شبیهسازی
6/7
7/5
7/4
8/7
8/9
11/2
10/6
11/1
11/6

درصد خطا
0/4
0/8
1/0
1/5
0/3
1/5
0/8
0/1
0/0

ارزیابي مدل  SWAPبراي شبيهسازي دو رقم زودرس و متوسطرس ذرت دانهاي در تراکمهاي مختلف کاشت تحت آبياري باراني

براساس این نتایج ،دوت مرل  SWAPبهرای شهبیه سهازی روه
 SC302بیشتر از رو  SC500بهود .هون ایهن تحدیهق در تابسهتان
انجام شر و مرل  SWAPبه پارامترهای مرتبط بها دمها و جهذب نهور
حساسیت زیادی دارد (شفیعی و همکهاران)1397 ،؛ دوهت ایهن مهرل
برای شبیهسازی رو زودرس  SC302بهتر بود.
کمینه اختالف بین مدادیر عملکرد دانه ذرت شبیه سهازی شهره و
مشاهراتی در تیمارهای آبیاری  I2 ،I1و  I3به ترتیب برابهر بها ،0/23
 0/18و  0/02تن در هکتار بود .بیشینه اختالف به دست آمهره بهرای
تیمارها مذکور نیز به ترتیب برابر با  1/78 ،1/27و  1/3تن بهر هکتهار
به دست آمر .متوسط این اختالف برای این تیمارها به ترتیب برابر بها
 0/87 ،0/80و  0/46تن در هکتار تعیین شر .این نتایج نشان داد کهه
گر ه رابطه منظمی بین مدرار آب آبیاری و دوت مرل  SWAPوجود
نراشت؛ با این وجود در تیمار آبیهاری بهیش از حهر نیهاز ( ،)I3مهرل
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 SWAPدوت بهتری نسبت به سایر تیمارهها داشهت .ایهن نتهایج بها
مشههاهرات امیههری و شیرشههاهی ( ،)1396حسههن لههی و همکههاران
( )Hasanli et al ., 2016و ژائو و همکهاران )(Zhao et al., 2020
مطابدت داشت .رونر منظمی بین مدرار تراک و دوهت مهرل SWAP
مشاهره شر .بها افهزایش مدهرار تهراک بوتهه ،اخهتالف بهین مدهادیر
مشاهراتی و شبیهسازی شره عملکرد دانه ذرت کاهش یافت .با توجهه
به کربنمحور بهودن مهرل  ،SWAPعلهت آن تبهریل بیشهتر انهرژی
دریاوتی خورشیر به کربن (عملکرد) است .متوسهط اخهتالف عملکهرد
دانه بین مدادیر شبیهسازی شره و مشاهراتی برای تیمارهای D2 ،D1
و  D3به ترتیب برابر با  0/61 ،0/95و  0/58تن در هکتهار بهه دسهت
آمر.

جدول  -8مقادير کمینه ،بیشینه و متوسط اختالف بین عملکرد دانه مشاهداتي و شبیهسازی شده با مدل  V1( SWAPو  V2به ترتیب نشان دهنده
ارقام  SC500و SC302؛  I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان دهنده مقادير آبیاری  100 ،75و  125درصد و  D2 ،D1و  D3به ترتیب نشان دهنده
تراکمهای  85000 ،75000و  95000در رقم  SC500و  90000 ،80000و  100000در رقم  SC302هستند).
درصر خطا
متوسط شبیهسازی
متوسط مشاهراتی
بیشینه
کمینه
تیمارها
پارامتر
0/1
8/4
8/5
3/30
0/08
V1
رو
0/2
9/3
9/2
2/47
0/08
V2
0/0
7/6
6/9
3/30
0/08
I1
0/1
8/6
8/9
3/68
0/12
مدرار آبیاری
I2
0/2
10/4
10/6
1/86
0/08
I3
0/2
8/2
8/7
3/68
0/16
D1
0/2
8/7
8/7
1/67
0/08
تراک
D2
0/2
9/7
9/1
1/73
0/08
D3
جدول  -9مقايسه نتايج بین مقادير مشاهداتي و شبیهسازی شده زيستتوده ذرت با مدل  V1( SWAPو  V2به ترتیب نشان دهنده ارقام SC500

و SC302؛  I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان دهنده مقادير آبیاری  100 ،75و  125درصد و  D2 ،D1و  D3به ترتیب نشان دهنده تراکمهای ،75000
تیمار
V1I1D1
V1I1D2
V1I1D3
V1I2D1
V1I2D2
V1I2D3
V1I3D1
V1I3D2
V1I3D3

 85000و  95000در رقم  SC500و  90000 ،80000و  100000در رقم  SC302هستند).
مدرار شبیهسازی
مدرار مشاهراتی
تیمار
درصر خطا
مدرار شبیهسازی
مدرار مشاهراتی
13/2
14/0
5 /8
11/9
15/2
V2I1D1
13/5
13/6
1 /4
13/2
14/0
V2I1D2
13/9
13/7
3 /0
14/4
12/7
V2I1D3
16/4
18/9
6 /5
15/8
19/5
V2I2D1
18/1
18/0
1 /6
16/4
17/3
V2I2D2
18/5
16/9
2 /6
17/8
16/3
V2I2D3
19/8
21/7
0 /3
21/0
20/8
V2I3D1
20/5
22/2
0 /9
21/1
20/5
V2I3D2
20/6
21/9
0 /1
20/9
20/9
V2I3D3

درصر خطا
1/3
0/1
0/3
4/0
0/2
2/7
3/2
2/9
2/2
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زيستتوده

بیشینه ،کمینه و متوسط مدادیر زیسهتتهوده مشهاهراتی ذرت بهه
ترتیب برابر بها  22/1 ،12/6و  17/98تهن در هکتهار بهه دسهت آمهر
(جرول  .)8این مدادیر برای زیستتوده شبیهسازی شره به ترتیب برابر
با  21/08 ،11/9و  17/48تن در هکتار بود .کمینه ،بیشینه و متوسهط
اختالف بین مدادیر شبیه سازی شره و مشاهراتی زیستتوده ذرت بهه
ترتیب برابر با  3/68 ،0/08و  1/24تن در هکتار بود .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که دوت مرل  SWAPبرای شبیهسازی زیستتوده ذرت
وابل وبول بود .این نتایج با گزارش منتشر شره توسهط Zhao et al.,
( )2020مطابدت داشت.
تفکیک تیمارها به صورت رو  ،مدرار آب آبیاری و تراک بوتهه در
جرول ( )10نشان داده شره است .مدهادیر کمینهه ،بیشهینه و متوسهط
اختالف بین مدادیر شبیهسازی شره و مشاهراتی بهرای روه SC500

به ترتیب برابر بها  3/30 ،0/08و  1/41تهن بهر هکتهار و بهرای روه
 SC302به ترتیب برابر بها  2/47 ،0/08و  1/11تهن بهر هکتهار بهود.
براساس این نتایج ،دوت مرل  SWAPبرای شبیهسازی زیسهتتهوده
رو  SC302بهتر از رو  SC500بود .کمینهه اخهتالف بهین مدهادیر
شبیه سازی شره و مشاهراتی زیست توده ذرت برای تیمارهای آبیهاری
 I2 ،I1و  I3به ترتیب برابر با  0/12 ،0/08و  0/08تن در هکتهار بهه
دست آمر .بیشینه اختالف بین مدادیر شبیهسهازی شهره و مشهاهراتی
زیست توده ذرت برای تیمارهای مذکور به ترتیب برابر با 3/68 ،3/30
و  1/86تن در هکتار بود .متوسط این اختالف نیز به ترتیهب برابهر بها
 1/71 ،1/15و  0/93تههن در هکتههار تعیههین شههر .لههیکن دوههت مههرل
 SWAPدر تیمار  I3بیشتر از دو تیمار دیگر بود .تغییر تراک بوته اثهر
منظمی بر دوت مرل  SWAPنراشت .با ایهن وجهود ،کمتهرین دوهت
شبیهسازی زیستتوده ذرت در تراک  D1کمتر از دو تراک دیگر بود.

جدول  -10مقادير کمینه ،بیشینه و متوسط اختالف بین زيستتوده مشاهداتي و شبیهسازی شده با مدل  V1( SWAPو  V2به ترتیب نشان دهنده
ارقام  SC500و SC302؛  I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان دهنده مقادير آبیاری  100 ،75و  125درصد و  D2 ،D1و  D3به ترتیب نشان دهنده
تراکمهای  85000 ،75000و  95000در رقم  SC500و  90000 ،80000و  100000در رقم  SC302هستند).
پارامتر
رو

تیمارها
V1
V2
I1

مدرار آبیاری

I2
I3
D1

تراک

D2
D3

کمینه
0/07
0/02
0/23
0/18
0/02
0/23
0/09
0/02

بیشینه
1/02
0/9
1/27
1/78
1/3
1/78
1/27
1/18

متوسط مشاهداتي
17/5
17/9
13/9
17/8
21/3
18/3
17/6
17/1

بهرهوری آب

بهرهوری آب مشاهراتی و شبیهسازی شره ذرت دانهی در جهرول
( )11نشههان داده شههره اسههت .کمتههرین ،بیشههترین و متوسههط مدههادیر
بهههرهوری آب مشههاهراتی بههه ترتیههب برابههر بهها  1/10 ،0/83و 0/95
کیلوگرم بر مترمکعب بود .این مدادیر با استفاده از مهرل  SWAPبهه
ترتیب برابر با  1/18 ،0/74و  0/99کیلوگرم بر مترمکعب شبیهسهازی
شر .کمترین ،بیشترین و متوسط اختالف مدادیر شهبیه سهازی شهره و
مشاهراتی بهرهوری آب ذرت دانهای به ترتیب برابر با 0/222 ،0/001
و  0/078کیلوگرم بر متر مکعب تعیین شر .مدایسهه نتهایج بهه دسهت
آمره براساس تفکیک تیمارها در جرول ( )12نشهان داده شهره اسهت.
متوسط عملکرد رو های  SC500و  SC302به ترتیب برابر با  8/5و
 9/2تههن در هکتههار بههود (جههرول  .)7همچنههین براسههاس جههرول (،)8
اختالف عملکرد مشاهرهای و شبیه سازی شره برای هر دو رو مهورد
مطالعه بسیار ک بود .با این وجود ،ون روه  SC302بهه مدهرار آب

متوسط شبیهسازی
16/9
17/2
13/3
17/2
20/6
16/4
17/1
17/7

درصد خطا
0/3
0/3
0/1
0/2
0/0
0/4
0/4
0/3

بیشتری برای رشر نیاز داشت ،دوت مرل  SWAPبرای شهبیهسهازی
بهرهوری آب هر دو رو مورد مطالعه تدریباً یکسان بهود (جهرول .)12
افزایش مدهرار آب آبیهاری نیهز سهبب کهاهش اخهتالف بهین مدهادیر
شبیه سازی شره و مشاهراتی شر .ایهن رونهر بهرای تهراک بوتهه نیهز
مشاهره گردیر.
مقايسه کلي

مدایسه آماری نتایج شبیه سازی شره و مشاهراتی عملکهرد دانهه،
زیستتوده و بهرهوری آب ذرت در مرحلهه صهحتسهنجی در جهرول
( )13نشان داده شره اسهت .براسهاس ایهن نتهایج ،مهرل  SWAPدر
شبیهسازی عملکرد دانه و بهرهوری آب د ار خطای بهیشبهرآوردی و
در شبیهسازی زیستتوده ذرت دانهای د ار خطای ک بهرآوردی شهر.
دوت این مرل در شبیهسازی عملکرد دانه ذرت ،براسهاس آمهارهههای
 NRMSEو  ،RMSEدر رتبه خوب ورار داشهت .کهارایی ایهن مهرل

ارزیابي مدل  SWAPبراي شبيهسازي دو رقم زودرس و متوسطرس ذرت دانهاي در تراکمهاي مختلف کاشت تحت آبياري باراني

برای شبیه سازی عملکرد دانه ذرت مطلوب بود .این نتایج با مشاهرات
 )2016( Amiri ،)2015( Bonefante and Boumaو Jonubi et
 )2018( al.مطابدت داشت .دوت مهرل  SWAPبهرای شهبیهسهازی
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زیست توده و بهره وری آب ذرت در رتبه خوب ورار داشت .کارایی این
مرل نیز برای شبیهسازی این دو پارامتر مطلوب بود.

جدول  -11مقايسه نتايج بین مقادير مشاهداتي و شبیهسازی شده بهرهوری آب ذرت با مدل  V1( SWAPو  V2به ترتیب نشان دهنده ارقام
 SC500و SC302؛  I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان دهنده مقادير آبیاری  100 ،75و  125درصد و  D2 ،D1و  D3به ترتیب نشان دهنده تراکمهای
 85000 ،75000و  95000در رقم  SC500و  90000 ،80000و  100000در رقم  SC302هستند).
تیمار
V1I1D1
V1I1D2
V1I1D3
V1I2D1
V1I2D2
V1I2D3
V1I3D1
V1I3D2
V1I3D3

مقدار مشاهداتي
0/94
0/95
0/94
0/90
0/83
0/92
0/91
0/94
0/92

مقدار شبیهسازی
1/07
1/11
1/10
0/93
0/74
1/00
0/89
0/87
0/92

درصد خطا
2/2
2/8
2/7
0/3
1/7
1/3
0/5
1/3
0/0

تیمار
V2I1D1
V2I1D2
V2I1D3
V2I2D1
V2I2D2
V2I2D3
V2I3D1
V2I3D2
V2I3D3

مقدار مشاهداتي
0/93
0/97
0/93
1/01
0/98
1/10
0/89
0/97
1/02

مقدار شبیهسازی
1/16
1/00
0/99
1/15
0/94
1/18
0/95
1/09
1/04

درصد خطا
3/9
0/0
1/0
2/3
0/0
1/3
1/0
1/9
0/0

جدول  -12مقادير کمینه ،بیشینه و متوسط اختالف بین بهرهوری آب مشاهداتي و شبیهسازی شده با مدل  V1( SWAPو  V2به ترتیب نشان
دهنده ارقام  SC500و SC302؛  I2 ،I1و  I3به ترتیب نشان دهنده مقادير آبیاری  100 ،75و  125درصد و  D2 ،D1و  D3به ترتیب نشان دهنده
تراکمهای  85000 ،75000و  95000در رقم  SC500و  90000 ،80000و  100000در رقم  SC302هستند).
پارامتر

تیمارها
V1

رو

V2
I1

مدرار آبیاری

I2
I3
D1

تراک

D2
D3

کمینه
0/001
0/012
0/023
0/021
0/001
0/021
0/023
0/001

بیشینه
0/127
0/222
0/222
0/135
0/113
0/222
0/164
0/157

متوسط مشاهداتي
0/083
0/082
0/125
0/074
0/048
0/098
0/085
0/063

متوسط شبیهسازی
0/083
0/082
0/125
0/074
0/048
0/098
0/085
0/063

درصد خطا
0/083
0/082
0/125
0/074
0/048
0/098
0/085
0/063

جدول  -13مقايسه آماری نتايج مشاهداتي و شبیهسازی شده ذرت با مدل  SWAPدر مرحله صحتسنجي
پارامتر
d
EF
NRMSE
RMSE
MBE
0/99
0/98
0/14
1/29
0/09
عملکرد دانه (تن در هکتار)
0/99
0/98
0/13
2/46
-1/38
زیستتوده (تن در هکتار)
0/99
0/98
0/16
0/15
0/12
بهرهوری آب (کیلوگرم بر مترمکعب)

نتایج همبستگی بین مدادیر مشاهراتی و شبیهسازی شره عملکرد
دانه ،زیستتوده و بهرهوری آب ذرت دانهای در شکل ( )2نشهان داده
شره است .براساس ضریب تبیین به دست آمره برای هر سه پهارامتر،
مرل  SWAPتوانایی الزم برای تطبیق نتایج عملکرد ،زیسهتتهوده و
بهره وری آب ذرت با مدادیر مشاهراتی را داشت .معادله خط حاصل از
رگرسیون بهین عملکهرد دانهه مشهاهراتی و شهبیهسهازی شهره مهرل

 SWAPنشان داد که این مرل در همه شرایط مدرار عملکرد را بیشتر
از مدرار واوعی شبیهسازی کرد .به همین دلیهل ایهن مهرل بهرای ههر
شرایطی میزان عملکرد را بیشتر از مدهرار واوعهی تعیهین مهیکنهر .در
شبیهسازی بهرهوری آب ،تا مدرار  0/94کیلوگرم بر متر مکعب ،مهرل
 SWAPد ار خطای ک برآوردی شر .برای بهره وری آب مشهاهراتی
بیشتر از  0/94کیلوگرم بر متر مکعب ،مدرار شبیهسازی شره برای این
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پارامتر بیشتر از مدرار واوعی شر .با توجه به اینکه در اکثهر تیمارههای
مورد مطالعه مدرار بهرهوری آب بیشتر از این مدرار بود ،خطهای کلهی
برای شبیه سازی این پارامتر از نوع بهیش بهرآوردی محاسهبه شهر .در
شبیهسازی زیستتوده ذرت ،تا مدرار  11/33تن در هکتار ،ایهن مهرل
د ار خطای بیشبرآوردی شر .برای مدادیر بیشتر از این مدرار ،خطای
مرل  SWAPاز نهوع که بهرآوردی بهود .بها توجهه بهه اینکهه مدهرار
زیست توده مشاهراتی ذرت در همه تیمارها بیشتر از ایهن مدهرار بهود،
بنابراین خطای محاسبه شره برای زیستتوده ذرت از نوع ک برآوردی

تعیین شر .بنابراین ،در صهورت اسهتفاده از ایهن مهرل بهرای شهرایط
ک آبیاری و یا دی  ،احتماالً مدرار زیستتهوده بیشهتر از مدهرار واوعهی
شههبیهسههازی مههیشههود .براسههاس آزمههون  ،tتفههاوت معنههیداری بههین
واریانسهای عملکرد و زیستتهوده مشهاهراتی و شهبیهسهازی وجهود
نراشت .لیکن بهین بههره وری آب مشهاهراتی و شهبیهسهازی تفهاوت
معنیداری وجود داشت .در نتیجه ،اختالف معنیداری بین همبسهتگی
به دست آمره برای عملکرد و زیست توده مشاهره نشر ولهی اخهتالف
معنیداری بین همبستگی به وجود بهرهوری آب وجود داشت.

شکل  -2همبستگي بین مقادير مشاهداتي و شبیهسازی شده عملکرد ،زيستتوده و بهرهوری آب ذرت با مدل SWAP؛ نتايج آزمون  tو سطح
معنيداری (مقدار  )pبر روی نمودار نشان داده شده است.

نتیجهگیری
این تحدیق به منظور ارزیابی مرل  SWAPبرای شبیهسازی اثهر
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Abstract
Corn is one of the most important agricultural crops in Iran. In order to achieve appropriate yield, biomass
and water use efficiency, it is necessary to evaluate the effect of irrigation amounts, cultivar types and plant
densities on corn yield. Because of time-consuming and high cost in field studies, crop models have been
proposed to study mentioned scenarios. In order to evaluate SWAP, a field study was conducted on two maize
cultivars (V1 and V2 representing median cultivar SC500 and early cultivar Sc302, respectively) under different
plant densities (D1, D2 and D3 representing 75000, 85000 and 95000 plants.ha-1, respectively, for SC500 and
80000, 90000 and 100,000 plants.ha-1 for SC302 cultivar) with different irrigation volumes (I1, I2 and I3
indicate as 75, 100 and 125% irrigation demand, respectively) in Karaj during two years (2006-2007). Results
showed that SWAP had the best accuracy to simulate corn yield in V1, I3 and D3 in comparison to other
treatments. SWAP accuracy was better in V2, I3 and D2 treatments for simulation of corn biomass. The model
precision for water productivity was better in both cultivars, I3 and D3. In general, based on normalized root
mean square error, the model accuracy for simulation of corn yield, biomass and water productivity were 0.14,
0.13 and 0.16, respectivly. SWAP efficiencies for mentioned parameters, with values equal to 0.98, were
acceptable. So, it is proposed to use SWAP for simulation of yield, biomass and water use efficiency under
above mentioned treatments.
Keywords: Copping model, Irrigation amount, Plant densities, Water productivity
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چکيده
استفاده بهينه و مناسب از منابع آب با توجه به بحران آب و خشکساليهاي اخير در کشور امرري بسريار ورروري اسر .در انرر راسرتا اسرتفاده از
شيوههاي نونر آبياري از جمله راهکارهاني اس .که که بهمنظور افزانش بهرهوري آب در کشور توسعه نافته اس .لذا انر تحقيق بهمنظور مقانسه ميزان
بهرهوري فيزنکي و اقتصادي آب در سامانههاي آبياري قطرهاي و سطحي و بازده توليد محصول در باغات انگور و گردو شهرستان مالنر از توابع اسرتان
همدان انجام شد در انر پژوهش حجم آب کاربردي در باغات مورد مطالعه با اندازهگيري دبي منبع آبي ،تعداد آبيراري و سرااات آبيراري در هرر نوبر.
محاسبه شد نياز آبي بر اساس آمار و اطالاات هواشناسي سالهاي اخير محاسبه و با ميزان نياز آبي برآورد شده در سند ملي آب مقانسه شد بهررهوري
آب بر اساس ميزان املکرد محصول به ازاي واحد حجم آب ) ،(CPDدرآمد به ازاي واحد حجم آب ) ،(BPDو بازده خالص به ازاي واحرد حجرم آب
) (NBPDمحاسبه شد نتانج تحقيق نشان داد که روش آبياري قطرهاي نسب .به روش آبياري سطحي بهترتيب بااث کراهش  40و  54درصردي آب
کاربردي محصول انگور و گردو شد ميزان بهرهوري آب در باغات انگور و گردو در آبياري قطرهاي بهترتيرب  25/1و  1/81و در آبيراري سرطحي  7/8و
 0/88کيلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد نياز آبي محاسباتي بر اساس آمار و اطالاات هواشناسي ده ساله اخير در انر دو محصول بيشتر از ميرزان کرر
شده در سند ملي آب بود مقانسه ميزان متوسط آب کاربردي با نياز آبي محاسباتي حاکي از کمآبياري در اغلرب برا هراي مرورد مطالعره برود مقانسره
بهرهوري اقتصادي آب در دو محصول نشان داد که انر شاخص در روش آبياري قطرهاي به مراتب باالتر از روش آبياري سطحي اس .ميزان شراخص
بازده خالص به ازاي واحد آب کاربردي ( )NBPDدر روش آبياري قطره¬اي در دو محصول انگرور و گرردو برهترتيرب  231و  117و در روش آبيراري
سطحي  110و  115هزار رنال بر متر مکعب تعيير شد
واژههای کليدی :آبياري قطرهاي ،آبياري سطحي ،بازده خالص ،املکرد محصول
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آب نکي از مهمترنر و اساسريتررنر اوامرح حيرات و پيشررف.
جوامع بشري اس .امدهتررنر مصررم منرابع آب کشرور در ب رش
کشاورزي اس .نتانج برخي گزارشها حاکي از آن اس .کره بريش از
 70درصد از حجم آبي کاربردي در کشور در ب ش کشاورزي استفاده
 -1استادنار پژوهش ب ش تحقيقات فني و مهندسي کشراورزي ،مرکرز تحقيقرات و
آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و تررونج
کشاورزي ،همدان ،انران
 -2استادنارپژوهش ب ش تحقيقات اقتصرادي،اجتمااي وتررونج کشراورزي ،مرکرز
تحقيقات و آموزش کشاورزي و منرابع طبيعري اسرتان همردان ،سرازمان تحقيقرات،
آموزش و ترونج کشاورزي ،همدان ،انران
 -3استاد ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوالي سينا ،همدان ،انران
(Email: a.ghadami@areeo.ac.ir
(* -نونسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.30.1

ميشود (ناصري و همکاران )1396 ،ارزنابيهاي ووع موجود بيرانگر
آن اس .که در حال حاورر نررب بهررهبررداري از منرابع آب و خرا
اليرغم بهبودهاي مقطعي و جزئي (به خصوص در نر دهره اخيرر)
ووعي .مطلوبي نداشته و روند اصالحات و ارتقاء بهرهوري آب هنروز
بطئي اس( .اباسي و همکاران )1394 ،اثررات منفري ناشري از اردم
بهرهبرداري مناسب از منابع آب و کاهش چشمگير و کمبود انر منابع
بر روي درآمد ،توليد و برازدهي در ب رش کشراورزي نره تنهرا باارث
دلسرد شدن بهرهبرداران کشاورزي و انجراد مشرکالت مرالي فرراوان
براي آنها شده اس ،.بلکه اقتصاد کشور را نيز براي دستيابي به توسعه
پاندار با مشکح روبرو کرده اس.
در استان همدان نيز ماننرد بسرياري از منراطق کشرور بيشرترنر
مصرم آب اختصاص به ب ش کشاورزي دارد درسالهاي اخيرر ،بره
دليح کاهش بارندگي و برداش .بيرونه از منرابع آب زنرزمينري ،انرر
استان با کاهش ساالنه بيش از  200ميليون متر مکعب خيره آبهاي
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زنرزميني روبهرو شده اس .هم اکنرون دشر.هراي اسرتان از جملره
دش .مالنر با محدودن .شدند آبي مواجه اس( .شرک .آب منطقهاي
استان همدان )1396 ،تغييرات سطح انستابي انرر شهرسرتان نشران
ميدهد که متوسط کسري م زن منابع آب زنرزميني انرر شهرسرتان
حدود  25ميليون متر مکعب اس .ميانگير افر .سراالنه بلنرد مردت
سطح انستابي دش .مالنر برابر با  – 1/25متر در سال اس .با توجه
به موارد فوق ورورت استفاده مناسب از منابع محردود آب و افرزانش
بهرهوري آب بيش از پيش نمانان ميشود در انر راستا سرامانههراي
نونر آبياري در حال توسرعه هسرتند اطرالز از حجرم آب کراربردي،
بهرهوري و نياز آبياري انگور و گردو در دو سستم آبيراري قطررهاي و
سطحي در شهرستان مالنر ميتواند در برنامهرنزيهاي استاني موثر و
آگاهي از انر اطالاات ميتواند مبنراني برراي برنامرهرنرزي افرزانش
املکرد انگور و گردو و ارتقاي بهرهوري آب انر محصول باشد
موالئي و مصطفيزاده ( )1386در تحقيقري بره بررسري رانردمان
واملکرد روش آبياري حوورههاي و همهنرير مقانسره آن برا روش
معمول (آبياري سطحي) پرداختهاند نتانج انر ارزنرابي نشران داد کره
متوسط راندمان آبياري درختان گردو به روش حوورههاي حردود 90
درصد اس ،.که نشان دهنده راندمان باال در مقانسه برا روش آبيراري
قطرهاي ميباشد
نعم.زاده و همکاران ( )1390در آزمانشي بهمنظرور مقانسره سره
روش آبيرراري سررطحي ،قطرررهاي و پاششرري (ميکروجرر ).بررا طررر
بلو هاي کامح تصادفي به سه تکرار بر روي ژنوتيپهاي جمرعآوري
شده گردو پرداختند نتانج تحقيق آنها نشران داد کره ميرزان املکررد
براي سيستم آبيراري پاششري حردود  2350کيلرو در هکترار و برراي
قطره اي  2200کيلو در هکتار و براي سيستم آبيراري سرطحي 1550
کيلو در هکتار حاصح گردنده و ميزان رشرد رونشري در روش آبيراري
سطحي بره نسرب 12 .و  15درصرد بترتيرب کمترر از رشرد رونشري
سامانههاي قطرهاي و پاششي بوده اس..
نتررانج مطالعرره دشررتي و احمرردآلي ( )1392در  90بررا سرريب در
شهرستان اروميه نشان داد که افزانش سود حاصح از بکرارگيري هرر
متر مکعب آب در سيستم آبياري ميکررو بره جراي آبيراري سرطحي،
 1301رنال ميباشد شاخص بهرهوري آب براي سيستم ميکرو 16/4
کيلوگرم و براي سيستم سطحي  22/2کيلوگرم بر متر مکعب به دس.
آمد بر اساس شاخص  ،NBPDبه ازاي هر واحد حجم آب کاربردي،
سود خالص در سيستم آبياري ميکرو  46445رنال و در سيستم آبياري
سطحي  23369رنال به دس .آمد
نصيبي و همکاران ( )1392به منظور بررسي تاثير سطو م تلر
تنش خشکي و تعيير حد تحمح نهالهاي گرردو ،آزمانشري در قالرب
طر کامال تصادفي در ن گل انه کامال کنترل شده اجرا نمودنرد در
انر پژوهش ،سه سطح تنش خشکي شامح تيمرار شراهد ( 80درصرد
ظرفي .زرااي) ،تنش متوسط ( 50درصد ظرفي .زرااي) و تنش شدند

1909

( 20درصد ظرفير .زرااري) اامرال شرد نترانج آنهرا نشران داد کره
نهالهاي گردو قادر به تحمح تنش خشکي متوسط در حد  50درصرد
ظرفي .زرااي نيز نميباشند و انر مري¬توانرد روي گيرانري پيونرد و
رشد پيوند نيز تاثير منفي بگذارد.
زماني و همکاران ( )1393به بررسي بهررهوري اقتصرادي آب در
محصوالت م تل زرااي در دش .بهار پرداختهاند در انر تحقيرق از
شاخص هاي فيزنکي و مالي بهرهوري آب شامح شاخص املکرد بره
ازاي واحررد حجررم آب ( ،)CPDدرآمررد برره ازاي واحررد حجررم آب
( ،)BPDو بازده خالص به ازاي واحرد حجرم آب ( ،)NBPDبرراي
محاسبه بهرهوري آب استفاده شده اس .نتانج تحقيق نشران داد کره
بهرهوري آب در شيوههاي نونر آبياري هاي بطور معنيداري بيشتر از
روش آبياري سنتي بود
پرونر و همکاران ( )1393به منظور بررسي تاثير سطو م تلر
تنش خشکي برر برخري پرارامترهراي مورفولروژنکي ،فيزنولروژنکي و
بيوشيمياني گردوي انراني و تعيير حد تحمح نهالها بره انرر ترنش،
آزمانشي به صورت فاکتورنح در قالب طر پانه کامال تصادفي برا نره
تيمار و  20تکرار در ن گل انه کامال کنترل شده به اجرا در آوردند
در انر پژوهش ،سه سطح تنش خشکي شامح تيمار شاهد ( 80درصد
ظرفي .زرااي) ،تنش متوسط ( 50درصد ظرفي .زرااي) و تنش شدند
( 20درصد ظرفي .زرااي) اامال شده و اندازهگيري ها در سه مرحلره
زمراني انجرام شرد نترانج مربرروه بره شراخصهراي مورفولرروژنکي،
فيزنولوژنکي و بيوشيمياني نشان داد که انر شاخص هرا تحر .تراثير
سطو م تلر ترنش خشرکي واقرع شردند و مشر ص گردنرد کره
نهال هاي گردو قادر به تحمح تنش خشکي متوسط در حد  50درصرد
ظرفي .زرااي نيز نميباشند
نيکانفر و رواني ( )1394در مطالعهاي بر روي درختان انگرور بره
محاسبه بهرهوري انگور پرداخ .بيشترنر کاراني مصرم آب برا 2/2
کيلوگرم بر مترمکعرب آب مربروه بره روش آبيراري قطررهاي برود و
کاراني مصرم آب در آبياري بابلر  2/16و در آبيراري سرطحي حردود
 1/48کيلوگرم بر متر مکعب برآورد شد
محمودنرران و همکرراران ( )1394در تحقيقرري برره بررسرري اثرررات
برهمکنش کائ ولير و ترنش خشرکي برر چهرار رقرم گرردوي انرانري
پرداختند انر آزمانش در قالب طر اسپلي .فاکتورنح در واحرد زمران
با چهار فراکتور شرامح آبيراري در دو سرطح  %100و  %50همرراه برا
محلولپاشي کائولير در چهار غلظر .صرفر 2/5 ،و  7/5درصرد چهرار
رقم گردوي انراني چندلر ،فرانکر 72 K ،.و ژنوتيرپ برذري طري دو
سال  1391تا  1392با سه تکرار در کش .و صنع .شهميررزاد انجرام
شد نتانج نشان داد که با افزانش غلظر .کرائولير و افرزانش ميرزان
آبياري سطح معنيداري از غلظ .کلروفيح و محتواي آب برگ بهبرود
ناف .بيشترنر  58/28 ،RWCدرصد در چند لر و کمترنر مقردار در
فرانک 47/56 .درصد مشاهده شد در مجموز نتانج تحقيق آنها نشان
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داد که رقم چندلر نسب .به سانر ارقام مورد بررسري تحمرح بيشرتري
نسب .به کمآبي دارد و از طرم دنگر مي¬توان با کاربرد کائولير بره
غلظ 5 .درصد اثرات کمآبي و تنش گرماني را برر ارقرام گرردو کرم
نمود
رووي و همکاران ( )1396به بررسري اثرر رژنرمهراي آبيراري و
روشهاي آبياري در درختان جوان گردو پرداختند آزمانشري در قالرب
سه بلو مجزاي کامح تصادفي در چهرار تکررار در انسرتگاه کهرنرز
اروميه با سه روش آبياري ميکروج ،.قطره¬اي و بابلر برا سره تيمرار
آب آبياري با مقادنر  75 ،55و  110درصد تب يرر تجمعري از تشرت
کالس  Aدر درختان  5ساله گردو اجرا گردنرد کره آب مصررفي سره
تيمار مقدار آبيراري برهترتيرب  6400 ،4870و  9250مترر مکعرب در
هکتار بوده اس .براساس نترانج آزمرانش ،تيمرار 75درصرد از جهر.
کارآني مصرم آب در کالس  Aقرار گرف .و برتري خود را نشان داد
لذا تيمار  75درصد بره لحراص صررفه جروني در مصررم آب توصريه
ميگردد همهنير هر دو تيمار روش آبياري ميکروج .و بابلر از نظرر
کارآني مصرم آب در کالس  Aقرار گرفترهانرد درخصروص کرارآني
مصرم آب ،روش آبياري بابلر با مقردار آب  75درصرد در کرالس A
قرار گرف .لذا براي آبياري باغات گردو هرر دو روش آبيراري برابلر و
ميکروج .با سطح مصرم آب  75درصد توصيه ميگردد آنهرا مقردار
آب مورد توصيه براي نهالهاي پنج ساله گردو ،را  6400مترمکعب در
هکتار بيان نمودند.
شاهربنيا و کرمي ( )1396در بررسري تيمارهراي  100 ،80 ،60و
 120درصد نياز آبي بر املکرد کمري و کيفري انگرور نشران داد کره
املکرد کمي و کيفي انگور تح .تاثير انر تيمارها نبروده ولري تيمرار
تيمار  60درصد نياز آبي ،حدودا نقطه آغاز تنش آبي در گياه ميباشرد
بنابرانر مي¬توان گف .بهترنر ميزان آب آبياري ،معرادل  60درصرد
نياز آبي برآورد شده از روش پنمر مانتيث با حردود  5800مترمکعرب
درهکتار ميباشد.
کوهر و همکاران در تحقيقي اثر مقادنر م تل آبياري بر رشد و
کمي .و کيفي .محصول درخر .گرردو در منطقره رونرپ اسرپانيا را
ارزنابي نمودند انر تحقيق روي درختان گردوي  5سراله برا فواصرح
نکنواخ 6×7 .متر در قطعهاي به وسع 0/6 .هکتار در ن خا لوم
شني اجرا گردند نتانج پژوهش آنها نشان داد که با  30درصد کراهش
آبياري سطح کح برگ ،املکرد و اندازه محصول کراهش مرينابرد و
بيشترنر املکرد در تيمار  100درصرد نيراز آبري حاصرح مريگرردد
همهنير نتانج به دس .آمده نشان داد که کاهش  20درصدي آبياري
بااث کاهش اند املکرد شده اما کيفي .محصول بيشتر ميگردد
بر اساس نتانج انرر تحقيرق نيراز آبري خرالص درخر .گرردو 3970
مترمکعب در هکتار برآورد گردند )(Cohen et al., 1997
نونوسا و همکاران روش هاي م تل بررآورد نيراز آبري انگرور را

مورد مطالعه و مقانسه قرار دادند آنها روش پرنمر مانتيرث را بعنروان
روشي مناسب معرفي نمودند که با روشهاي دنگر کمترر از  10درصرد
تفاوت دارد )(Yunusa et al., 2000
المپينر و همکاران در تحقيقي مدنرن .آبياري درخ .گردو را برا
استفاده از دادههاي تب ير و تعرق ،خا و گياه در کاليفرنياي آمرنکرا
انجام دادند در انر تحقيق از دستگاه نوترون متر و بلو هراي گهري
براي اندازهگيري رطوب .و از دستگاه بمب فشاري براي انردازهگيرري
پتانسيح آب ساقه استفاده گردند بر انر اسراس برنامرهرنرزي آبيراري
درختران موجررود در بررا برراي شرررانط نرمررال ،کرمآبيرراري مالنررم و
کمآبياري متوسط انجام شد و مقادنر آب آبياري اامال شده با استفاده
از کنتور اندازهگيري شد نتانج نشان داد کره ميرزان آبيراري در تيمرار
شاهد  ،11120کمآبياري مالنم  7925و کمآبياري متوسط  6550مترر
مکعب در هکتار ميباشد انر در حالي اس .که ميزان تب ير و تعررق
واقعي گياه در محح مورد مطالعه معادل  10590متر مکعب در هکترار
برآورد گردند که نشان ميدهد تيمرار شراهد معرادل  5درصرد بيشرتر
آبياري انجام شده و در دو تيمار دنگر به ترتيب  25و  38درصد کمترر
آبياري انجام شده اس .همهنير نترانج انرر تحقيرق نشران داد کره
اثرات کمآبياري بر املکرد کمي و کيفي گردو متفاوت اس .و بستگي
به سر درخ ،.شرانط خا و غيره دارد )(Lampinen et al., 2004
فولتون و همکاران در تحقيقي ورانب گياهي و نياز آبي را برراي
درختان گردو در کاليفرنياي آمرنکا تعيير نمودند بدنرمنظرور از روش
توازن انرژي براي تعيرير  ETcاسرتفاده گردنرد همهنرير برا تعيرير
مقادنر آب آبياري و بارش رب داده در منطقه ،مقادنر ورنب گياهي در
طول فصح اندازهگيري شد و با مقرادنر انردازهگرري شرده در گذشرته
مقانسه گردند نتانج انر تحقيق نشان داد که مقادنر ورنب گياهي در
مرحله اوليه  0/63در مرحله مياني  1/14و در مرحله پاناني  0/60اس.
و مقدار نياز آبي گياه در طرول فصرح معرادل  10510مترر مکعرب در
هکتار ميباشد )(Fulton, 2013
چوونر و همکاران در تحقيقي کاربرد دستگاه بمب فشراري قابرح
حمح براي تعيير نيراز آبري درختران گرردو را در انسرتگاه تحقيقراتي
کرنسي فرانسه ،مورد ارزنابي قرار دادند ،بدنرمنظور براي برنامهرنزي
آبياري سه روش بمب فشاري ،تانسيومتر و بيالن آبري مرورد مقانسره
قرار دادند براي هر تيمار  11درخ .به صورت تصادفي انت راب و برر
اساس نتانج به دس .آمده مقدار نياز آبياري براي تيمار بمرب فشراري
 ،129تيمار بيالن آبي  118و تيمار تانسيومتر  60مترر مکعرب بررآورد
گردند )(Chauvin et al., 2006
باچنر و همکاران در تحقيقي اثرات کمآبياري تنظيم شده را بر دو
رقم گردو در کاليفرنياي آمرنکا مورد ارزنابي قرار دادند بردنر منظرور
کمآبياري کنترل شده با اندازهگيري پتانسيح آب ساقه براي تنشهاي
کم ،متوسط و زناد ،براي دو رقم درخ .گردو اامال گردنرد آزمرانش
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در ن با تجاري با فواصح درختان  5/5×9/1متر در قالب ن طر
بلو هاي کامح تصادفي با سه تيمار و چهار تکررار اجررا گردنرد برر
اسراس نترانج بره دسر .آمررده ،مقردار آب آبيراري مرورد اسررتفاده در
تيمارهاي کمآبياري مالنم ،متوسط و زناد به ترتيب  7130 ،10700و
 6100متر مکعب در هکتار تعيير گردند همهنير مش ص شرد کره
اامال کمآبياري براي درخ .گردو مناسرب نيسر .و باارث کراهش
کمي .و کيفي .محصول ميشود )(Buchner et al., 2008
گارسيا و همکاران ( ،)2012رومر و مارتينزکراتيالس ( )2012اثرر
مقادنر و زمانهاي م تل آبياري بر بازده اقتصادي انگرور در منطقره
اي نيمه گرم از جنوب شررقي اسرپانيا را بررسري نمودنرد تيمارهراي
آبياري شامح  45 ،30 ،15و  60درصد از آبي کامح انگور برود نترانج
نشان داد تيمار آبيراري  60درصرد نيراز آبري بهتررنر تيمرار از لحراص
املکرد بوده و تنش شدند آبي از نظر کمي اقتصادي نبوده ولي کيفي.
محصول را به اندازهاي افزانش داده که مي¬تواند با تيمار  60درصرد
برابرري نمانرد(Garcia et al., 2012; Romero and Martinez-
)Cutillas, 2021

ليرو در تحقيقري کراربرد روش آبيراري ( Straw pitاسرتفاده از
پوشش پالستيکي) در با گردو در فالت لوئيپ چير ،را مورد ارزنابي
قرار داد بدنر منظور روش ،Straw pitقطررهاي ،براراني ،غرقرابي و
دنررم از لحرراص املکرررد و منررافع اقتصررادي را مقانسرره نمررود نتررانج
اندازهگيري رطوب .در هر روش نشان داد کره روشهراي قطررهاي و
باراني بهترنر روش ميباشند و بعد از آن روش  Straw pitاس .و دو
روش دنم و آبياري غرقابي براي توسعه و رشرد بهينره درخر .گرردو
مناسب نميباشند)(Liu, 2014
پاليان و ماتئوس در مطالعهاي تأثير بهينهسازي سامانههاي آبياري
را بر بهرهوري آب مورد ارزنابي قررار دادهانرد در انرر مطالعره برراي
مقابله با بحران کمبود آب موارد زنر پيشنهاد شرده اسر-1 :.اسرتفاده
بيشتر از آب مجازي  -2بهبود کاراني اقتصادي آب  -3بهبود کراراني
فني آب ).(Playan and Mateos, 2006
فائو ميانگير بهرهوري آب در ب ش کشاورزي انران  0/2دالر بره
ازاي هر متر مکعب آب اس .که نسب .به ميانگير جهاني آن اختالم
معنيدار و با کشرورهاي ماننرد فرانسره کره بهررهوري آب در ب رش
کشاورزي آن  8/8دالر به ازاي هر متر مکعب آب اس .اختالم بسيار
زنادي دارد )(FAO, 2006
براي تعيير آب کراربردي و بهررهوري آب در محصروالت براغي
انگور ،گردو در داخح و خارج از کشور مطالعات متعددي صورت گرفته
اس .که بيشتر آنها در شرانط پژوهشري برا تيمارهراي آزمانشري و در
انستگاههاي مراکز تحقيقاتي بوده اس .در برخي موارد نيز تيمارهراي
کمآبياري و سطو م تل آب براي نافتر سطح مناسرب آب آبيراري
در منطقة مورد نظر بوده اس .از طرفي در اکثر مطالعات انجرام شرده
به بررسي بهرهوري فيزنکي محصوالت پرداخته شده اسر .در حرالي
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که براي مقانسه محصوالت م تل کشاورزي بهتر اسر .ارالوه برر
شاخص بهرهوري فيزنکي از شاخص بهرهوري اقتصادي نيرز اسرتفاده
شود لذا انر تحقيق با هدم تعيير شاخصهاي فيزنکري و اقتصرادي
بهرهوري آب ،نياز آبي برهروز شرده ،و ميرزان برازده توليرد در سرطح
با هاي انگور ،گردو شهرستان مالنر انجام شد

مواد و روشها
انر پژوهش به منظور تعيير آب کاربردي و بهرهوري فيزنکري و
اقتصادي آب در باغات انگور و گردو شهرستان مالنر واقرع در جنروب
شرقي استان همدان طي سالهاي  1396و 1397شهرستان انجام شد
(شکح  )1پژوهش از نظر ميزان و درجه کنترل متغيرهرا ،آزمانشري و
تحليلي ،از نظر گردآوري دادهها ،مزراهاي و ميداني و از نظرر تعمريم
نافتهها از نوز پيمانشي 1ميباشد
جامعه آماري ،در انر پژوهش مجمواه بهرهبررداران از باغرات در
دش .مالنر اس .بهمنظرور پوشرش بهترر منطقره و در نظرر گررفتر
ناهمگني که در ميان کشاورزان مشاهده شد ،تعيرير نمونره بره روش
نمونره گيررري تصرادفي طبقررهاي نسرربتي 2انجرام گرفرر .رابطرره ()1
چگونگي تعيير تعداد نمونه را نشان مي دهد
N  t 2  s2

()1

N  d 2  t 2  s2

n

در رابطرره ( n :)1تعررداد نمونرره مررورد نيرراز N ،تعررداد چرراه مررورد
بهرهبرداري در منطقه t ،آماره  tاستيودن S ،.وارنانپ نمونه اوليرهd ،
خطاي مورد نظر در برآورد را نشان ميدهد
جه .انجام انر پژوهش پرسشنامههاني تهيره و اطالاراتي الزم
جمعآوري شد براي بررسي رواني پرسشرنامه از نظررات کارشناسران
اقتصادکشاورزي و آبياري استفاده شد بهمنظور بررسي پاناني سؤاالت
از آزمون آلفاي کرونباب محاسبه و برابر با  0/8اندازهگيري شده اس.
مکان محح آزمانش ،م تصات جغرافياني باغات ،نوز منبع آبري ،نروز
سيستم آبياري ،شوري منبع آبي در جداول  1و  2آمده اس.
حجم آب کاربردي ،بدون دخال .در برنامة آبياري بهرهدار و تح.
مدنرن .باغداران اندازهگيري شد سپپ دبي منبع آبي ،زمان هر نوب.
آبياري و تعداد نوب.هاي آبياري در طول فصح زرااي تعيرير شرد برا
استفاده از انر دادهها ،امق آب آبياري و حجرم آب کراربردي در هرر
ن از باغات در طول فصح زرااي محاسبه شد نياز آبي گيراه مرجرع
به روش پرمر-مانتيث با استفاده از دادههراي  10سرال اخيرر برراي
منطقة موردنظر از نزدن ترنر انستگاه هواشناسي تهيه و برآورد شرد
نياز آبي گياه مرجع با اامال ورنب گياهي به نياز آبري خرالص گيراه
تبدنح شد با اامال بارش موثر ،نياز خالص آبي به نياز خالص آبيراري
1- Survey Research
2- Ratio stratified random sampling
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تبدنح شد بارندگي مؤثر به روش  SCSبرآورد شد (.)SCS, 1972
مقادنر نياز خالص آبياري با مقادنر سند ملي آب برراي منراطق مرورد

مطالعه مقانسه شدند ميزان وررنب گيراهي مرورد اسرتفاده برراي دو
محصوال انگور و گردو در جدول  1ارائه شده اس.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه (شهرستان مالیر)
جدول  -1ضریب گياهی مورد استفاده جهت محاسبه نياز آبی گردو و
انگور در طول دوره رشد
محصول
انگور
0/48
0/56
0/67
0/78
0/85
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/86
-

گردو
0/5
0/5
0/5
0/54
0/63
0/72
0/8
0/88
0/96
1
1
1
1
1
1
1
0/98
0/92
0/82
0/71

دهه
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول

ماه

فروردنر

اردنبهش.

خرداد

تير

مرداد

شهرنور

مهر
آبان

در سامانههاي آبياري قطرهاي ميزان حجم آب کاربردي با نصرب
کنتور نا اندازهگيري دبي قطرهچکانها ،سراا .آبيراري در هرر نوبر.
آبياري و تعداد آبياري در کح فصح تعيير شد
پپ از جمعآوري دادهها از منراطق مرورد مطالعره ،برا اسرتفاده از
حجم آب کاربردي و املکرد محصول هر با  ،بهرهوري فيزنکري آب
کاربردي  )CPD(1محاسبه شد (رابطه )2
𝑝𝑇
= )𝑟𝐼(𝐷𝑃𝐶
()2
)𝑟𝐼(𝑤𝑇
که در ان :TP :ميزان محصول توليد شده (کيلروگرم در هکترار) و
 TWCحجم آب کاربردي متر مکعب در هکتار اس.
همهنررير بهرررهوري آب آبيرراري و بررارش مرروثر نيررز از رابطرره 3
محاسبه شد
𝑝𝑇
= )𝑃 𝐶𝑃𝐷(𝐼𝑟 +
()3
)𝑃𝑇𝑤(𝐼𝑟+
در انر تحقيق االوه بر محاسربه بهررهوري فيزنکري ،بهررهوري
اقتصادي آب نيز محاسبه شد هدم از انر روش تعيير ميرزان درآمرد
حاصله از هر متر مکعب آب اس .دادههاي هزننه ،توليرد و درآمرد دو
محصول گردو و انگور در باغات مورد مطالعه و با استفاده از پرسشنامه
اخد شد از هزننههاي توليرد مريتروان بره هزننره زمرير ،کرودهراي
شيمياني ،سموم شيمياني ،آبيراري ،نيرروي کرار ،ماشرير آالت ،کرود
حيواني ،کودهاي رنز مغذي اشاره نمود در جدول  2بصرورت مشررو
ميزان نهادهها و هزننه توليد دو محصول گردو و انگور نشان داده شده
اس.
جه .تعيير بهرهوري اقتصرادي پرپ از انت راب باغرات و اخرذ
اطالاات هزننه و درآمد ،دو شاخص  BPDو  NBPDمحاسبه شد
1– Crop Per Drop
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جدول  -2هزینه توليد گردو و انگور به نفکيک نهاده های مورد مصرفی
محصول

انگور

نهادهها

مقدار/تعداد

کود فسفاته (کيلوگرم در هکتار)
کود ازته (کيلوگرم در هکتار)
کود پتاسه (کيلوگرم در هکتار)
کود رنز مغذي (کيلو گرم در هکتار)
کود حيواني (کيلو گرم در هکتار
نيروي کار (نفر -روز)
سموم شيمياني(کيلو گرم در هکتار)
آب (متر مکعب) روش سطحي
آب (متر مکعب) روش قطره اي
هزننه سيستم آبياري قطرهاي
زمير
املکرد در روش آبياري سطحي(کيلو گرم در هکتار)
املکرد در روش آبياري قطرهاي (کيلو گرم در هکتار)
قيم .محصول(رنال در کيلو گرم)

600
75
150
25
40000
45
7
4241
2536
29300
37200
70000
1

شاخص سود ناخرالص نرا درآمرد بره ازاي هرر واحرد حجرم آب
( :)BPDدر انر شاخص نسب .سود ناخالص به ازاي هر واحد حجرم
آب کاربردي شده اس)4( .
𝑅𝑇
= 𝐷𝑃𝐵
()4
𝐶𝑊𝑇
که در آن :TR :کح درآمد حاصح از محصول بره ازاي هرر واحرد
آب مصررفي و  TWcحجرم آب کراربردي در هکترار اسر .بنرابرانر
 ،BPDبهرهوري آب کاربردي بر حسب رنال بر متر مکعرب محاسربه
مي¬شود اما انراد انر روش انر اس .که هزننره توليرد محصرول در
نظر گرفته نشده اس( .جعفر و فال سليمان)1387 ،
-2سود خالص به ازاي هر واحرد حجرم آب :)NBPD( 2در انرر
شاخص در صورت کسر ،سود خالص در نظر گرفته ميشود:
𝐵𝑁
= 𝐷𝑃𝐵𝑁
()5
𝑊𝑇
کرره در آن :NB :سررود خررالص محصررول و  TWCحجررم آب
کاربردي در هکتار اس .بنابر انر  ،NBPDبهررهوري آب برر حسرب
رنال بر متر مکعب اس .انر شراخص مناسرب ترر از شراخص BPD
اس.

نتایج و بحث
عملکرد ،آب کاربردی و بهرهوری آب

نتانج اندازهگيري آب کاربردي و بهرهوري آب در باغرات انگرور و
1- Benefit Per Drop
2- Net Benefit Per Drop

گردو
هزینه

(ریال)
11000
7700
15000
750000
350000
1500000
2500000
3500
3500
200000000
200000000
-

مقدار/تعداد
750
175
125
100
40000
50
7
4571
2107
2344
2073
800000

هزینه
(ریال)
11000
7700
15000
1150000
350000
1500000
3200000
3500
3500
200000000
200000000
-

گردو با سيستم آبياري قطرهاي و سطحي در جدول  3ارائه شده اس.
تغييرات حجم آب کاربردي در باغات انگرور و در دو سيسرتم آبيراري
سطحي و قطرهاي بهترتيب از  1080ترا  8640و  650ترا  5400مترر
مکعب در هکتار بود ،ميانگير حجم آب کاربردي در باغات گردو در دو
سيستم آبياري سطحي و قطرهاي  4571و  2107متر مکعب در هکتار
بود (شکح  )2ميانگير املکرد و بهررهوري آب انگرور در دو سيسرتم
آبياري سطحي و قطرهاي بهترتيرب  37 ،29/3ترر در هکترار و ،7/8
 25/1کيلوگرم بر متر مکعب تعيير شد (جدول  )3لذا در باغات انگور
سيستم آبياري قطرهاي نسب .به سيستم آبيراري سرطحي ارالوه برر
کاهش  40درصدي در آب کاربردي بااث افزانش  20/8درصردي در
املکرد محصول و  222درصدي بهرهوري آب آبياري شده اسر .در
سامانههاي آبياري قطرهاي بهال .اننکه فاصله آبياريهرا کوتراه و در
نتيجه آبياري در محدوده رطوب .سهحالوصول انجام ميگيررد و گيراه
کمتر با تنش رطوبتي مواجه اس ،.همهنير توزنرع آب ،کرود و سرانر
اناصر غذاني بصورت نکنواخر .در برا صرورت مريگيررد املکررد
محصول بيشتري نسب .به روش آبياري سطحي حاصح مريشرود در
برخي باغات انگور کمآبياري صورت گرفته بود که همرير امرر باارث
کرراهش ميررزان آب آبيرراري و افررزانش بهرررهوري آب شررده بررود
پژوهشهاي متعددي از حجم آب کاربردي در با هاي انگور در کشور
انجام شده اس .که با نتانج انر پژوهش به ال .شررانط متفراوت در
انجام پژوهش اختالم دارند
روحاني و همکاران ()1387در سال ميزان بهررهوري آب و حجرم
آب آبياري انگور را بهترتيب  1/19کيلوگرم بر متر مکعب و  7718متر
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مکعب در هکتار برآورد نمود گردو را  0/35و  7704تعيير نمود
جلينرري ( )1385در پژوهشرري در انسررتگاه تحقيقررات کشرراورزي
گلمکان وابسته به مرکز تحقيقات کشراورزي و منرابع طبيعري اسرتان
خراسان به بررسي سه تيمار  75 ،50و  100درصد آب مورد نياز انگور
با استفاده از آبياري قطرهاي ميزان متوسط سره سراله آب کراربردي و
بهرهوري آب را ،بهترتيب  4178 ،2832و  5462متر مکعب در هکترار
و  1/844 ،1/72و  1/574کيلوگرم بر متر مکعب ااالم نمود که اگرر
تيمار  100درصد نياز آبي را مشابه شرانط تح .مدنرن .باغدار تصرور
نمائيم ميرزان آب کراربردي  5462مترر مکعرب بيشرتر از ميرزان آب
کاربردي در انر پژوهش ( 4571متر مکعب در هکتار) اس.
کرنمي و باغاني ( )1389در پژوهشي به تاثير آبياري در زمانهاي
م تل (مراحح فنولوژن گياه) و آبياري بر حسرب اررم محلري برر
کمي .و کيفي .ميوه پرداخ ،.ميزان متوسط دو ساله حجم آب آبياري
و کاراني مصرم آب در تيمار آبياري بر حسب ارم محلي را بهترتيب
 7200متر مکعب در هکترار و  1/27کيلروگرم برر مترر مکعرب بيران
داشتند که با نتانج انر پژوهش هم واني ندارد
دولتيبانه و نورجرو ( )1390در مطالعرهاي در انسرتگاه تحقيقراتي
کهرنز اروميه به بررسي اثر سه تيمار آبياري کامرح ( 100درصرد نيراز
آبي) 75 ،و  50درصد نياز آبي با استفاده از روش آبياري قطررهاي برر
روي سه رقم انگور (قزل اوزوم ،رنش بابا و رشه) ،ميزان آب کاربردي
و بهرهوري آب را بهترتيب  3064 ،4086و  2043مترمکعب بر هکتار
و ميزان بهرهوري آب را  3/59 ،2/76و  4/04کيلوگرم انگور بره ازاي
ن مترمکعب آب آبياري گزارش نمودند که ميرزان آب کراربردي در
تيمار آبياري کامح ،حدود  2برابر ميرزان آب کراربردي برا اسرتفاده از
سيستم آبياري قطرهاي در انر پژوهش ( 2107متر مکعب در هکترار)
اس.
نيکانفر و رواني ( )1394در مطالعهاي بر روي درختان انگرور بره
محاسبه بهرهوري انگور با استفاده از سيستم آبياري قطررهاي ،برابلر و
آبياري سطحي پرداختند بيشترنر کاراني مصرم آب با  2/2کيلروگرم
بر مترمکعب آب مربوه به روش آبياري قطرهاي و کاراني مصرم آب
در آبياري بابلر و سطحي برهترتيرب  2/16و  1/48کيلروگرم برر مترر
مکعب گزارش شد ميانگير حجم آب کراربردي در انرر پرژوهش در
روشهاي آبياري قطرهاي ،بابلر و سطحي برهترتيرب  7810 ،7367و
 13267مترمکعب بر هکتار گزارش شد
شاهربنيا و کرمي ( )1396بهترنر ميزان آب آبياري انگور ناقوتي
را ،معادل  %60نياز آبي برآورد شرده از روش پرنمر مانتيرث و حردود
 3800مترمکعب درهکتار گزارش کردند
قاصدي نولقونلو و همکاران ( )1399در مطالعهاي طي سالهراي
 1394و  1395در تغيير روش آبياري جونههاي به آبياي قطررهاي در
مالنر همدان بيان داشتند ،کره شريوههراي آبيراري قطررهاي موجرب
سطحي شدن رنشههاي تا  ،نسب .به آبيراري جونهرهاي گردنرد و

نشاندهنده انعطام پذنري رشد تا در براي اوامح محيطي از جمله
رطوبرر .خررا مرريباشررد .ميررزان آب کرراربردي در دو روش آبيرراري
قطرهاي و سطحي را بهترتيب  5375و  3625مترر مکعرب در هکترار
بيان گردند
ميرانگير حجررم آب کرراربردي باغررات گررردو در دو روش آبيرراري
سطحي و قطرهاي و به ترتيب برابر با  4571و  2107مترر مکعرب در
هکتار اس .به ابارت دنگر ،کاربرد سيستم آبياري قطرهاي نسب .بره
سيستم آبياري سطحي بااث کاهش  54درصدي در کاربرد آب شرده
اس( .شکح  )2ميانگير املکرد محصول گرردو در دو روش آبيراري
سطحي و قطرهاي بهترتيرب  2344و  2073کيلروگرم در هکترار شرد
(جدول  )3که با نتانج نعم.زاده و همکاران ( )1390تفاوت دارد که از
دالنح تفاوت در املکرد ،ميتوان به تفاوت در ارقام مرورد مطالعره در
منطقه اشاره نمود
ميزان بهرهوري آب گردو در انر پژوهش از  0/04کيلوگرم بر متر
مکعب تا  3/16کيلوگرم بر متر مکعب متغير برود ميرانگير بهررهوري
آب گردو ،در دو سيستم آبياري سطحي و قطرهاي برهترتيرب  0/88و
 1/81کيلوگرم بر متر مکعب تعيرير شرد نيکرانفر و رورائي ()1394
ميزان بهررهوري آب باغرات گرردو در دو سيسرتم آبيراري سرطحي و
قطرهاي بهترتيب  1/48و 2/2کيلوگرم برمترمکعب گزارش نمود
نتانج انر پژوهش نشان داد که سيستم آبياري قطرهاي نسب .بره
سيستم آبياري سطحي با کاهش  54درصدي در آب کاربردي ،باارث
افزانش حدود  105درصدي در بهرهوري آب شده اس .که برا نترانج
نيکانفر و رواني ( )1394مطابق .دارد
مقایسه نياز آبی محاسبهشده انگور با سند ملی آب

نياز آبي محاسبهشده انگور با استفاده از روش پنمر مانتيث و سند
ملي آب در سيستم آبياري سطحي ،بهترتيب  743و  458ميلريمترر و
در سيستم آبياري قطرهاي بهترتيب  520و  321ميليمترر تعيرير شرد
(جدول  )4انر نتانج نشان ميدهد که نياز آبي محاسرباتي برهمراترب
بيشتر از ميزان نيازآبي کر شده در سند ملي آب اسر .کره برا نترانج
قدمي فيروزآبادي و جعفري ( )1398هم واني دارد نياز آبي محاسربه
شده گردو با استفاده از روش پنمر مانتيث و سند ملي آب در جدول 5
ارائه شده اس .ميزان نياز آبري محاسربه شرده گرردو در دو سيسرتم
آبياري سطحي و قطرهاي بهترتيب  1083و  535ميليمتر تعيرير شرد
در صورتي که انرر ميرزان در سرند ملري آب برهترتيرب  833و 412
ميليمتر بود نتانج انر پژوهش نشان داد که ميزان نياز آبي محاسربه
شده بيشتر از ميزان کر شده در سند ملي آب برود و انرر امرر لرزوم
بهروز شدن سند ملي آب را بيش از پيش ميطلبد قدمي فيروزآبادي و
جعفري ( )1398به نتانج مشابهي دس .نافتهاند
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جدول  -3حجم آب کاربردی و بهرهوری آب در باغات انگور و گردو
نوع محصول

نوع سيستم آبياری

سطحي
انگور
قطره¬اي

سطحي
گردو
قطره¬اي

ميزان شاخص

آب کاربردی ()m3/ha

بيشترنر
کمترنر
متوسط
بيشترنر
کمترنر
متوسط
بيشترنر
کمترنر
متوسط
بيشترنر
کمترنر
متوسط

8640
1080
4242
5400
650
2537
10206
1620
4571
4860
960
2107

عملکرد
()kg/ha
48000
8000
29300
28000
5000
37000
5075
500
2344
3190
750
2073

بهرهوری آب ()kg/m3
16/7
4/2
7/8
8/4
43/1
25/1
3/1
0/04
0/88
3/16
0/15
1/81

شکل  -2کاهش ميزان آب کاربردی در روش آبياری قطره ای نسبت به روش آبياری سطحی

در شکح ( )3نياز خالص آبيراري کره از دادههراي هواشناسري 10
سال اخير به روش پرمر مانتيث برآورد شرده اسر .و سرند ملري آب
( ،)NETWATبراي دو محصول گردو و انگور ارائه شده اس .نتانج
نشان داد که تفاوت مقرادنر بررآورد شرده بره دو روش زنراد برود کره
استفاده از اطالاات هواشناسي قدنمي در سند ملي آب ،افزانش درجة
حرارت هوا و تغييرات بارندگي موثر در چند دهة اخيرر از امردهتررنر
دالنح آن اس.
مقادنر برآورد شده بهروش پنمر مانتيث براي محصول انگرور برا
مقادنر ارائه شده توسط فائو مطابق .دارد فائو مقرادنر  5ترا  12هرزار

مترمکعب بر هکتار را براي انگور در منراطق م تلر گرزارش نمروده
اسر .)Doorenbos and Kassam, 1979( .شراهربنيرا و کرمري
( )1396نيازآبي انگور ناقوتي را به روش ت ميني در اسرتان فرارس را
 6311مترمکعب بر هکتار برآورد نمودند و بهترنر ميزان آب آبياري را
حدود  5800متر مکعب در هکتار پيشنهاد نمودند
مقادنر نياز آبي برآورد شده بهروش پرنمر مانتيرث برراي باغرات
گردو حدود  1083ميليمتر که بيشتر از ميزان تعيير شده در سند ملي
آب ( 833ميليمترر) اسر .روحراني و همکراران ( )1387ميرزان آب
آبياري گردو و بهره وري آب را  7704مترر مکعرب در هکترار و 0/35

1916

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

کيلوگرم بر متر مکعب تعيير نمودند نونسا و همکراران ( )2000روش
پنمر مانتيث را روش مناسبي براي تعيير نياز آبي معرفي نمود کوهر
و همکاران ( )1997در منطقه رونپ اسپانيا ،نياز آبري خرالص درخر.
گردو را  3970متر مکعب در هکتار برآورد نمود انر در حالياس .کره
که فولتون و همکاران ( )2013مقدار نياز آبي گردو را  1051ميليمترر
( 10510متر مکعب در هکتار) گزارش نموده اس .کره برا نترانج انرر

پژوهش همخواني دارد در بيشتر باغات انگور و گرردو مرورد مطالعره
مقادنر نياز خالص آبياري سند ملي آب کمتر از مقادنر برآورد شرده برا
روش پنمر-مانتيث با استفاده از دادههاي ده سال اخير بود از دالنرح
اصلي آن ميتوان به تغيير اقليم و گرمتر شدن هوا در سه دهة اخير و
به تبع آن افزانش نياز آبي گياهان اشاره نمود

جدول  -4مقایسه نياز آبی محاسبهشده انگور و مقادیر سند ملی آب
ردیف
انگور
گردو

نوع سيستم آبياری
سطحي
قطره¬اي
سطحي
قطره¬اي

نياز آبی محاسبهشده ()mm
743
520
1083
535

سند ملی ()mm
458
321
833
412

شکل  -3مقایسه نياز آبی محاسبه شده به روش پنمن مانتيث با ميزان سند ملی

با توجه به ميزان املکرد محصول ،ميزان آب کراربردي و قيمر.
محصول شاخص بهررهوري فيزنکري و اقتصرادي آب محاسربه شرده
اس .شاخص بهرهوري فيزنکي ( )CPDو بهرهوري اقتصادي از منظر
شاخص  BPDو  NBPDدر جدول  5ارائه شده اسر .همرانطور کره
مالحظه ميشود بهرهوري فيزنکي در سامانه آبياري قطررهاي در هرر
دو محصول بيشتر از آبياري سطحي اس .همهنير در روش آبيراري
قطرهاي بهرهوري فيزنکي در محصول انگور بيشتر از گردو اس.
مقانسه بهررهوري اقتصرادي آب در دو محصرول انگرور و گرردو،
نشان داد که در روش آبياري قطرهاي انر شاخص نسب .بره سيسرتم
آبيراري سررطحي براالتر اسرر .ميررزان بهررهوري اقتصررادي از منظررر
شاخص  NBPDدر دو محصول انگور و گردو برا اسرتفاده از سيسرتم
آبياري قطرهاي بهترتيب  231000و  117000رنرال تعيرير شرد لرذا

ميتوان گف .که ميزان درآمد خالص باغرداران انگرور حردود  2برابرر
باغداران گردو اس.

نتيجهگيری و پيشنهادها
نتانج تحقيق نشان داد که سيستم آبياري قطرهاي نسب .به روش
آبياري سطحي بهترتيب بااث کاهش  40و  54درصدي آب کاربردي
محصول انگرور ،گرردو شرد بهررهوري آب در روش قطررهاي بطرور
معنيداري بيشتر از روش آبياري سطحي محاسبه شد بيشترنر بهره-
وري آب مربوه به انگور به ميزان  25/1کيلوگرم بر متر مکعرب و در
روش آبياري قطرهاي و کمترنر بهررهوري در روش آبيراري سرطحي
گردو با  0/88کيلوگرم بر متر مکعب تعيير شد

تعيين و ارزیابي آب کاربردي و بهرهوري فيزیكي و اقتصادي آب در باغات انگور و گردو منطقه مالیر همدان
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جدول  -5ميانگين بهرهوری آب در محصوالت باغی (سال )1398
محصول
گردو
انگور

روش آبياری
سطحي
قطرهاي
سطحي
قطرهاي

CPD

)CPD(Ir+P

BPD

NBPD

(کيلوگرم بر متر مکعب)
0/88
1/81
7/8
25/1

(کيلوگرم بر متر مکعب)
0/58
0/85
5/9
13/4

(ریال بر متر مکعب)
307000
590000
207000
439000

(ریال بر متر مکعب)
115700
117000
110000
231000

همهنير استفاده از آبياري قطرهاي در دو محصول انگور و گرردو
داراي توجيه اقتصادي اس .همهنير نتانج حاکي از تفراوت معنريدار
نياز آبي محاسباتي و نياز آبي کر شرده در سرند ملري آب ،همهنرير
تفاوت معنيدار حجم آب آبياري ،بهرهوري آب و نياز آبي برهروز شرده
در دو سامانه قطرهاي و سطحي داش .بنابرانر تعيير نياز آبري سرانر
محصوالت باغي بر اساس آمار و اطالاات هواشناسي سالهاي اخير،
آموزش و استفاده از روشهاي کمآبياري به صورت دقيق و المري برا
توجه به انرکه باغات انگور و گردو با کمآبياري و ترنش آبري مواجره
هستند ،براي کاهش اثررات م ررب ترنش و افرزانش بهررهوري آب
پيشنهاد ميشود
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Abstract
Optimal and efficient application of water resources due to the recent water crisis and droughts in the country
is very necessary. In this regard, the use of modern irrigation methods is one of the solutions that has been
developed to increase water productivity in the country. Therefore, this study was conducted to compare the
physical and economical efficiency of water in drip and surface irrigation systems and net benefit per cost in
vineyards and walnut orchards. In this study, the volume of applied water was calculated by measuring the flow
rate of the water source, the number of irrigations and the hours of irrigation in each irrigation. The water
requirement was calculated based on the last 10 years of meteorological data and compared with the estimated
water requirement in the national water document. Water productivity was estimated based on yield per unit
volume of water (CPD), income per unit volume of water (BPD), and net yield per unit volume of water
(NBPD). The results showed that drip irrigation method compared to surface irrigation method reduced the
applied water of grape and walnut crops by 40 and 54%, respectively. Water productivity in vineyards and
walnut orchards in drip irrigation system was calculated as 25.1 and 1.81 and in surface irrigation as 7.8 and 0.88
kg / m3, respectively. Calculated water requirement based on the last ten years of meteorological data in these
two products was greater than the value stated in the National Water Document. Comparison of the average
amount of applied water with the calculated water requirement indicated a deficit irrigation in most of the
studied gardens. Comparison of Economic productivity of water in the two crops showed that this index in drip
irrigation method is much higher than surface irrigation method Net yield index per unit of water used (NBPD)
in drip irrigation method in grape and walnut crops are 231 and 117, respectively, and in surface irrigation
method 110 and 115 thousand Rials per cubic meter.
Keywords: Drip irrigation, Surface irrigation, Net benefit per cost, Product yield
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مقاله پژوهشی

برآورد تبخیر -تعرق مرجع با استفاده از پیشنگریهای پروژه  CORDEXو بررسی سهم
متغیرهای هواشناسی در تغییرات آن
(مطالعه موردی :حوضه دریاچه ارومیه)
سمیّه حجابی
تاریخ دریافت1399/7/22 :

*1

تاریخ پذیرش1399/8/11 :

چكيده
تبخیر -تعرق مرجع ( )EToیکی از مهمترین عوامل مؤثر در چرخه هیدرولوژیکی بوده و به عنووا نون های از تقاضوای تبخیور جوور در مبانوبه
بسیاری از شاخصهای خشکسالی و خشکی و مطالعات مربوط به پیشنگری اثرات تغییر اقلیم انتفاده شده انت .بررنی اثر تغییر اقلیم بور  EToبورای
مدیریت و برنامهریزی بلندمدت منابع آب ضروری انت .در این مطالعهر از پیشنگریهوای ریزمقیوا نمواییشوده دو مودا اقلیموی  EC-EARTHو
( GFDL-ESM2Mمبتنی بر نناریوی  )RCP8.5تبت پروژه  CORDEXانتفاده شد و میزا  EToدر حوضه دریاچه ارومیه برای دوره تواریخی
( )1976-2005و دوره آینده ( )2006-2100با انتفاده از روش تعدیلیافته پنمن -مانتیث فائو و با شموا اثرات افزایش غلظت گاز  CO2جو بور میوزا
مقاومت روزنهای گیاها ر برآورد شد .نتایج بررنی تغییرات  EToدر نه دوره آینوده نزدیو( ()2040-2011ر آینوده میوانی ( )2041-2070و آینوده دور
( )2071-2100نسبت به دوره تاریخی حاکی از روند افزایشی  EToناالنه به ویژه در آینده دور بود .تبلیل نهم متغیرهای هواشنانی در تغییرات ETo
ناالنه نشا داد متغیرهای دمای بیشینه (با میانگین نهم )91/54 %ر دمای کمینه (با میانگین نهم  )37/68 %و غلظت گاز  CO2جو (با میانگین نهم
 )41/40 %بیشترین نهم را در تغییرات  EToخواهند داشت .با این وجودر به دلیل روند افزایشی تونعه کشاورزیر اثرات آبیاری بر اقلیم و عود شوموا
اثرات آبیاری در مداهای اقلیمیر پیشنگری تغییرات  EToبر مبنای مداهای اقلیمی با عد قطعیتهایی همراه انت.
واژههاي كليدي :تبخیر-تعرق مرجعر تبلیل نهمر تغییر اقلیمر نناریوی RCP8.5
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1

انتشار پیونته گازهای گلخانهای به جو من ر به گرمایش جهوانی
در دوره صنعتی شده و مطابق شوبیهنوازیهوای موداهوای اقلیموی
( CMIP5فاز  5پروژه مقایسه متقابل مداهوای جفوتشوده)ر تبوت
نناریوهای انتشار RCP2.6ر  RCP4.5و RCP8.5ر میوانگین دموای
هوای کره زمین در دوره  2081-2100نسبت بوه دوره 1986-2005ر
به میزا ℃  0/4-3/8افزایش خواهد داشوت ( .)IPCC, 2013تغییور
اقلیم نبب نطوح مختلفوی از تغییورات در متغیرهوای اقلیموی ماننود
تابش خورشیدیر دمار بارشر نرعت باد و رطوبت خواهد شد ( IPCC,
 )2007که این موضوع میتواند الگوی اکوهیدرولوژیکی کل جها را
تغییر داده و نبب مسائلی در منابع آب شوود ( .)Huo et al., 2013از
 -1انوتادیارر گووروه مهندنوی آبر دانشووکده کشواورزیر دانشووگاه ارومیوهر ارومیوهر
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)Email :s.hejabi@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئوا:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.14.5

نگاه هیدرولوژیکیر میتوا موجودی آب کره زمین را بهصورت یو(
تعادا بین بوارش ( )Pو تبخیور -تعورق پتانسویل ( )PETبیوا نموود
( .)Roderick et al., 2014اگرچه بارش ی( متغیر قابول دیودبانی و
یکی از خروجیهای مستقیم مداهای اقلیمی انتر  PETاغلوب نوه
قابل دیدبانی انت و نه در مداهای اقلیمی بهطور مستقیم انتفاده یوا
تولید میشود .در نتی ه در مطالعات وابسته به ( PETماننود مبانوبه
برو خط شاخصهای خشکیر شاخصهای خشکسالی و موداهوای
هیدرولوژیکی) ی( مدا تبخیر -تعرق پتانسیل برای برآورد  PETبور
انا متغیرهای هواشنانی حاصل از پیشنگریهوای مودا اقلیموی
مورد نیاز انت (.)Yang et al., 2019
از میا روشهای متعودد بورآورد تبخیور-تعورق پتانسویلر روش
پنمن -مانتیث ( )Monteith, 1965تقریب نسبتاً ناده و خطیشده از
ی( نیستم غیرخطی از معادالت فیزیکی حاکم بر ترازمنودی انورژیر
وضعیت ترمودینامیکی و پخشیدگی قائم گرموا و بخوار آب انوت کوه
معموالً در مداهوای اقلیموی حول مویشووند ( Milly and Dunne,

برآورد تبخير -تعرق مرجع با استفاده از پيشنگريهاي پروژه ...

 .)2016تبخیوور -تعوورق مرجووع ( )EToنسووخه نووادهشوودهای از روش
پنمن -مانتیث انت که تونط نازما خواربار و کشاورزی ( )FAOبه
منظور برآورد شدت تبخیر -تعرق از ی( مبصووا مرجوع فرضوی بوا
ارتفاع فرضی 0/12 mر مقاومت نوطبی ثابوت  70 s m-1و آلبیودوی
 0/23ارائه شده انت که مشابه تبخیر -تعرق از ی( نطح گسترده از
چمن نبز با ارتفاع یکنواختر با رشد فعاا و خوب آبیواریشوده انوت
که به طور کامل نطح زمین را پوشانده انت (.)Allen et al., 1998
 EToنقش مهمی در برنامهریزی آبیاری داشته و یکوی از مؤلفوههوای
مهم چرخه هیدرولوژیکی در بو نوازگا زراعوی انوت ( Wu et al.,
 )2019که به دلیل وابستگی آ به دمای هوا احتماالً به شدت تبوت
تاثیر گرمایش جهانی قرار گیرد (.)Fan et al., 2016
لی و همکارا پیشنگریهای  HadCM3تبت نناریوی  A2و
 B2را با انتفاده از مدا آماری  SDSMریزمقیوا نموایی نمودنود و
نشا دادند که  EToدر چین روند افزایشی در قر  21نشوا خواهود
داد و این روند برای نااهای پس از  2050و نوناریوی  A2شودیدتر
خواهد بود ( .)Li et al., 2012ترین( و همکارا با ریزمقیا نموایی
آماری برو دادهوای  9مودا گوردش عموومی جوو  CMIP3میوزا
تغییرات  EToرا در دوره  2020-2030و  2040-2050نسبت به دوره
 2000-2009در  22کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بررنی
کردند .مقادیر ناالنه  EToدر همه کشورها و برای هر دو دوره آینوده
افوزایش معنویداری نشوا داد ( .)Terink et al., 2013رحموا و
همکارا روند آینده  EToدر بنگالدش را با انتفاده از ریزمقیا نمایی
آموواری دادههووای  CMIP5تبووت نووناریوهای مختل و بوورای دوره
 2061-2099بررنی کردند و نشا دادند کوه در بیشوتر بخوشهوای
کشور روند  EToنواالنه افزایشوی انوت (.)Rahman et al., 2019
مطالعات ان ا شده در ایرا اغلب حواکی از افوزایش  EToدر آینوده
انووت (بهموونش و همکووارا ر 1394؛ کالنکووی و کارانوودیشر 1394؛
گودرزی و همکارا ر 1397؛ حیدری تاشه کبود و خوشخور 1398؛ باب
البکمی و همکارا ر  .)1399کاراندیش و مونوی با ریزمقیا نموایی
برو دادهای  15مدا گردش عمومی جو با انتفاده از مودا LARS-
 WGتبت نناریوهای A1Bر  A2و  B1اثر تغییر اقلیم را بر  EToدر
 52ایستگاه نینوپتی( نرانر ایرا بررنی کردند .نتایج ایون مطالعوه
بیانگر روند افزایشی معنیدار  EToتا پایوا قور  21در موورد اغلوب
مداها بود ( .)Karandish and Mousavi, 2018نوری و همکوارا
از طریووق ریزمقیووا نمووایی بوورو دادهووای مووداهووای  HadCM3و
 CGCM3تبت نوناریوهای A2ر  B2و  A1Bبوا انوتفاده از مودا
ریزمقیا نمایی آماری  SDSMمقدار  EToرا در مناطق نیمهخش( و
مرطوب ایرا بورای دوره  2011-2099بورآورد کردنود و یو( رونود
افزایشی معنیدار در آینده تبت همه نناریوها به دلیل افزایش دموا و
کاهش رطوبوت نسوبی پویشنگوری کردنود (.)Nouri et al., 2018
لطفووی و همکووارا بووا انووتفاده از موودا  LARS-WGو SDSM
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بووورو دادهوووای دو مووودا  HadGEM2و  CanESM2را تبوووت
نناریوهای RCP2.6ر  RCP4.5و  RCP8.5در مناطق غربی ایورا
ریزمقیا نمایی نموده و نشا دادنود کوه  EToدر دوره 2021-2050
نسبت به  1989-2018به میزا  1تا  7/3درصد افزایش نشا خواهد
داد (.)Lotfi et al., 2020
به طور کلی اغلب پژوهشهای صوورت گرفتوه در خصووث اثور
تغییر اقلیم بر  EToدر ایرا مبتنی بر مداهای ریزمقیا نمایی آماری
و مبوودود بووه مطالعووات در مقیووا مبلووی هسووتند .در روشهووای
ریزمقیا نمایی دینوامیکیر موداهوای اقلویم منطقوهای ( )RCMبوا
تفکی( مکانی باال با انتفاده از برو داد مداهای گردش عمومی جو
به عنوا شرایط مرزی و اصوا فیزیکی حاکم بر جوو (شوامل قووانین
ترمودینامیکی و مکانی( نیاالت) اقلیم مبلی یا منطقهای را بازتولیود
میکنند و بوه دلیول برخوورداری از شوبکه یاختوهای امکوا تبلیول
تغییرپذیریهای مکوانی را تسوهیل مویکننود .امبوای و همکوارا بوا
انتفاده از م موعهای از شبیهنازیهای  20مدا  RCMتبت پروژه
 CORDEXو نناریوی  RCP4.5تغییرات بارش و  EToرا در غورب
آفریقا بررنی کردند .نتایج نشا داد که به ازای ℃  2افزایش دموا در
آیندهر  EToنسوبت بوه دوره تواریخی رونود افزایشوی خواهود داشوت
( .)Mbaye et al., 2019غوال پوور شومامی و همکوارا ( )1398بوا
انتفاده از پیشنگریهای ریزمقیوا نمواییشوده چنود مودا اقلیموی
 CMIP5به روش دینوامیکی تبوت پوروژه  CORDEXبوه ارزیوابی
بارش و  EToدر شرایط اقلیم فعلی و اقلیم آینده در انوتا کردنوتا
پرداختند .نتایج حاکی از افزایش دما و  EToدر آینده نسوبت بوه دوره
پایه  1990-2005و نونوانات بوارش در موورد تموامی ایسوتگاههوا و
مداهای اقلیمی بود.
نتایج بسیاری از مطالعات ان وا شوده در مقیوا جهوانی کوه از
برو دادهای موداهوای اقلیموی  CMIP5بورای بورآورد بورو خوط
تبخیر-تعرق پتانسیل و شواخصهوای خشوکی /خشکسوالی انوتفاده
کردهاندر حاکی از روند افزایشی قابل توجه خشکی برای قر  21انت
( ;Dai, 2013; Sherwood and Fu, 2014; Lin et al., 2015
 .)Scheff and Frierson, 2015; Naumann et al., 2018در
حالیکه ایون نتوایج در تنواقا بوا پویشنگوری مسوتقیم موداهوای
 CMIP5در خصوث افزایش رواناب و کاهش خشکی در بسویاری از
مناطق کره زمین انوت ( Roderick et al., 2015; Swann et al.,
 .)2016مطالعات اخیر نشا دادهاند که این تناقا تا حودی ناشوی از
نادیده گرفتن اثر افزایش غلظوت گواز  CO2جوو بور میوزا مقاوموت
روزنوهای گیاهوا انوت ( Roderick et al., 2015; Milly and
 .)Dunne, 2016; Swann et al., 2016لذار لباظ کورد تغییورات
مقاومووت روزنووهای در بوورآورد تبخیوور -تعوورق پتانسوویل بووه منظووور
ارزیابیهای صبیحتری از اثرات تغییر اقلیم توصیه شده انت ( Yang
 .)et al., 2019داکستانانتو و همکارا با انتفاده از بورو داد نوه
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مدا گردش عموومی جوو تبوت دو نوناریوی  RCP4.5و RCP8.5

تاثیر مقاوموت روزنوهای بور بورآورد  EToبورای دوره  2010-2099و
تغییرات  EToرا نسبت به دوره تاریخی  1980-2009در جنوب برزیل
بررنی کردند .نتایج نشوا داد کوه لبواظ کورد تغییورات مقاوموت
روزنهایر شدت روند افزایشی  EToدر آینده را کاهش مویدهود ( da
.)Costa Santos et al., 2020
از نظر تغییر اقلیمر هر گونه تغییر در متغیرهوای اقلیمویر تبخیور-
تعرق و نیاز آبی مبصووا را تبوت تواثیر قورار خواهود داد ( Goyal,
 .)2004لذار درک رابطه بین  EToو متغیرهوای اقلیموی در آینوده بوه
طراحی نازوکارهای مدیریت پایدار آب و پوشش گیواهی در منواطقی
که با کمبود آب مواجه هستندر کم( خواهد کرد .نوو و همکوارا از
طریق ریزمقیا نمایی دینامیکی برو دادهای دو مدا اقلویم جهوانی
 ECHAM5و  HadCM3میووزا  EToانووتا  Zhejiangچووین را
برای دوره آینده  2011-2040پیشنگوری کورده و از طریوق تبلیول
حسانیت و تبلیل نهم متغیرهای هواشنانی در تغییرات  EToنشا
دادند که تغییرات  EToدر آینده انانواً ناشوی از تغییورات نوه متغیور
تابش خورشیدیر رطوبت نسبی و دمای کمینه روزانوه انوت ( Xu et
 .)al., 2014دونگ و همکارا تغییرات و واداشتهای پیشرا  EToرا
برای پیشنگریهای آینده تبت دو نوناریوی  RCP4.5و RCP8.5
بررنی کردند و نشا دادند که روند افزایشی  EToناشوی از افوزایش
دما و کاهش رطوبت نسبی بوده و اثر افزایش نرعت باد با اثر کاهش
توابش خورشویدی خن وی مویشوود ( .)Dong et al., 2020ژائوو و
همکارا با بررنی تغییرات زموانی -مکوانی  EToتبوت نوناریوهای
مختل اقلیمی در چین نشا دادند که اگرچه بیشترین حسانیت ETo
به رطوبت نسبی انت .مهمترین عامل کنتوراکننوده رونود افزایشوی
 EToدر آینده میانگین دما انت (.)Zhao et al., 2020
علیرغم فراوانی مطالعات مربوط پیشنگری تغییرات  EToتبوت
نناریوهای مختل اقلیمیر تاکنو مطالعهای در مورد نهم متغیرهای
هواشنانی کنتراکننده تغییرات آتی  EToدر ایرا ان ا نشده انت و
مطالعات ان ا شده در مورد تبلیول نوهم متغیرهوای هواشنانوی در
روند ( EToمانند ;Dinpashoh et al., 2011; Tabari et al., 2012
)Nouri et al., 2017; Nouri and Bannayan, 2019ر مبدود بوه
دورههای تاریخی بوده و دورههای آینده را شامل نمیشوند.
هدف از مطالعه حاضرر انتفاده از پیشنگریهای ریزمقیا نمایی
شده دو مدا گردش عمومی جو تبت پروژه  CORDEXو نناریوی
 RCP8.5برای برآورد  EToدر مبدوده حوضه دریاچه ارومیهر بررنی
تغییرات میانگین ناالنه  EToو همچنین متغیرهای هواشنانی در نه
دوره  30ناله 2011-2040ر  2041-2070و  2071-2100نسبت بوه
دوره توواریخی  1976-2005و بررنووی نووهم متغیرهووای هواشنانووی
کنتراکننده تغییرات  EToدر آینده انت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادهها

منطقه مورد مطالعهر حوضه آبریز دریاچه ارومیوه واقوع در شوماا
غربی ایرا انت .این حوضه با مساحت  51876کیلومترمربع یکوی از
شش حوضه آبریز اصلی ایرا و یکی از بزرگترین دریاچوههوای فووق
شور در جها انت که در نااهای اخیر شدیداً با ببرا خش( شد
مواجه شده انت.
در ایوون مطالعووه از دادههووای شووبکهای پایگوواه داده CORDEX
( )Coordinated Regional Downscaling Experimentانوتفاده
شوود ( .)Giorgi et al., 2009برنامووه  CORDEXبووا انووتفاده از
مداهای اقلیم منطقهای مختل و خروجیهای چندین مودا گوردش
عمومی جور پیشبینیهای اقلیمی با مقیا های مکانی بهتر را تولیود
میکند که مورد نیاز پژوهشهای ارزیابی تاثیر و همچنوین نوازگاری
با تغییر اقلیم انوت .موداهوای اقلویم منطقوهای  CORDEXدر 14
مبدوده مختل در نرانر جها تونعه یافتهاند که دو مبدوده از آنها
ایرا را پوشش میدهند (منطقه  :6منطقه آنیای جنوبی و منطقه :13
منطقه خاورمیانه-آفریقای شومالی ( Middle East-North Africa,
 .))MENAدر مطالعه حاضرر شبیهنازیهای ان ا شوده در مبودوده
 MENAانووتفاده شوود .مبوودوده  MENAدر فاصووله عوور هووای
جغرافیایی  -6/6°Sتا  44/88°Nو طواهای جغرافیایی  -26/4°Wتا
 75/24°Eقرار دارد .مبصوالت پوروژه  CORDEX-MENAشوامل
خروجیهای مدا اقلیم منطقهای  RCA4انت که از دو مدا گردش
عمومی  GFDL-ESM2Mو  EC-EARTHبه عنوا مدا پیشورا
انتفاده میکند .تفکی( مکانی این دو م موعوه داده  0/22°و دارای
مقیا زمانی روزانه بورای دوره تواریخی  1976-2005و دوره آینوده
 2006-2100تبووت نووناریوی  RCP8.5انووت .در ایوون مطالعووهر از
متغیرهای روزانه دمای کمینوه در ارتفواع  2متوری ()tasminر دموای
بیشینه در ارتفاع  2متری ()tasmaxر نرعت باد در ارتفواع  10متوری
()sfcWindر رطوبت ویژه در ارتفاع  2متری ()hussر تابش موج کوتاه
رو به پایین ()rsdsر تابش موج کوتاه رو بوه بواال ()rsusر توابش مووج
بلند رو به پایین ( )rldsو تابش موج بلنود رو بوه بواال ()rlusر پوس از
اعماا تبدیل واحدهای الز ر انتفاده شد .شکل  1موقعیت یاختههوای
شبکه مداهای اقلیم منطقهای و ارتفاع متونط هر یاخته را در منطقه
مورد مطالعه نشا میدهد .شایا ذکر انت که تنها از یاختههایی که
در نطح خشکی هستندر انتفاده شد و یاختههایی که نوطح دریاچوه
ارومیه را پوشش میدهندر در مبانبات لباظ نشدند.
وجود اریبی نظا مند در مداهای اقلیمی مانع انتفاده مسوتقیم از
آنها میشود .روش متداوا برای رفع این اریبیهوار مقایسوه دادههوای
شووبکهای توواریخی بووا دادههووای مشوواهداتی متنوواتر ایسووتگاههووای
هواشنانی و انتفاده از روشهای تصبیح اریبی برای تولید دادههوای
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اقلیمی تصبیحشده انت .رابطه غیرخطی پنمن-مانتیث فوائو وابسوته
به متغیرهای هواشنانی زیادی انت و از طرفی رابطه تنگاتنگی بوین
متغیرهای هواشنانی وجود دارد .در تصبیح اریبوی مسوتقل متغیرهوار
نازگاری متغیرها از دید هواشنانی لباظ نمویشوود .لوذار انوتفاده از
متغیرهایی که به طور مستقل تصبیح اریبی شدهاندر میتواند من ر به
مقادیر غیر واقعی  EToشود .بنابراینر در این مطالعهر به جای تصبیح
اریبی مستقل متغیرهای هواشنانیر تصبیح اریبی روی مقوادیر ETo
اعمواا شود ( ;Srivastava et al., 2015; Obada et al., 2017
 .)Paredes et al., 2018مقادیر  EToی( بار با انتفاده از دادههوای
شووبکهای توواریخی و بووار دیگوور بووا انووتفاده از دادههووای مشوواهداتی
ایستگاهها برای دورههای آماری مشترک مبانوبه شودند و از طریوق
مقایسه آنهار پارامترهوای تصوبیح اریبوی در مقیوا زموانی ماهانوه
مبانبه شدند .با اعماا پارامترهای تصوبیح اریبوی بور مقوادیر ETo
حاصل از دادههای شبکهای و با فر عد تغییر این پارامترهوا بورای
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دوره آیندهر تصبیح اریبی  EToبرای دورههای تاریخی و آینده ان وا
شد .برای این منظورر از دادههای هواشنانی هفت ایستگاه نینوپتی(
داخوول حوضووه دریاچووه ارومیووه انووتفاده شوود .موقعیووت جغرافیووایی
ایستگاههای نینوپتی( در شکل  1و مشخصوات جغرافیوایی و اقلویم
ایستگاهها بر انا روش دمارتن در جدوا  1نشا داده شوده انوت.
اقلیم غالب حوضه آبریز دریاچه ارومیه اقلیم نیمه خش( انت.
دادههای مورد انتفاده شامل مشاهدات روزانه دمای کمینه ()Tmin
و دمای بیشینه ( )Tmaxدر ارتفواع  2متوریر رطوبوت نسوبی ( )RHدر
ارتفاع  2متریر نرعت باد در ارتفاع  10متری ( )u10و تعوداد نواعات
آفتابی ( )nبورای دوره آمواری  30نواله  1989-2018هسوتند کوه از
نازما هواشنانی جمهوری انالمی ایورا ( )IRIMOتهیوه شودند.
دادههای نرعت باد در ارتفواع  10متوری ( )u10بوا انوتفاده از رابطوه
مقطع باد ( )Allen et al., 1998به نرعت باد در ارتفاع  2متری ()u2
تبدیل شدند.

شكل  -1نقشه موقعيت جغرافيایی حوضه دریاچه اروميه ،ایستگاههاي سينوپتيک ،یاختههاي شبكه مدلهاي اقليم منطقهاي و ارتفاع ميانگين
یاختهها
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جدول  -1مشخصات ایستگاه هاي مورد مطالعه و اقليم ایستگاهها بر اساس روش دومارتن
ایستگاه
ارومیه
تکاب
مهاباد
تبریز
مراغه
نراب
نهند

استان
آذربای ا غربی

آذربای ا شرقی

اقليم
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
نیمه خش(
خش(

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

ارتفاع ()m

37° 39′ 31″
36° 23′ 44″
36° 45′ 12″
38° 07′ 19″
37° 20′ 51″
37° 55′ 60″
37° 55′ 60″

45° 03′ 19″
47° 05′ 55″
45° 42′ 55″
46° 14′ 32″
46° 08′ 45″
47° 31′ 60″
46° 07′ 00″

1328.0
1817.2
1351.8
1361.0
1477.7
1682.0
1641.0

برآورد تبخير-تعرق مرجع و تصحيح اریبی

معادله برآورد تبخیر-تعرق مرجع روزانه ( )EToبوه روش پونمن-
مانتیث فائو شامل دو مؤلفه تابشی ( )ETo_rو ایرودینوامیکی ()ETo_a
بوده و به صورت زیر انت (:)Allen et al., 1998
)0.408∆(Rn -G
) ∆+γ(1+0.34u2

()1

900
) )u (e -e
Tmean +273 2 s a
) ∆+γ(1+0.34u2

= ETo =ETo_r +ETo_a

(γ
+

که  EToتبخیر-تعرق مرجع ()mm day-1ر  Rnتوابش خوالص در
نطح مبصووا ()MJ m-2 day-1ر  Gشوار گرموای خواک ( MJ m-2
)day-1ر  Tmeanمیانگین دمای هوا در ارتفاع  2متری (℃)ر  u2نرعت
باد در ارتفاع  2متری ()m s-1ر  esفشار بخوار اشوباع ()kPaر  eaفشوار
بخار واقعی ()kPaر  Δشیب منبنی فشار بخار اشباع-دما ()kPa ℃-1ر
 γثابت نایکرومتری ( )kPa ℃-1انت .جزئیات بیشوتر در نشوریه 56
فائو آمده انت (.)Allen et al., 1998
مطالعات اخیر نشا دادهاند که مبانبه برو خوط شواخصهوای
خشکی /خشکسالی که مبتنی بر  EToبه روش پنمن-مانتیوث فوائو و
خروجیهای مداهای اقلیمی هسوتندر بوه دلیول نادیوده گورفتن اثور
افزایش غلظت گاز  CO2جو بر افزایش مقاوموت نوطبیر من ور بوه
بیشبرآورد روند خشکی برای قر  21مویشوود ( Roderick et al.,
 .)2015; Milly and Dunne, 2016; Swann et al., 2016یانوگ
و همکارا با حول معکوو رابطوه پونمن-مانتیوث فوائو بور انوا
خروجیهای  16مدا CMIP5ر مقوادیر مقاوموت نوطبی را بورآورد
کرده و با بررنی تغییرات بلندمودت مقاوموت نوطبی و غلظوت گواز
 CO2جور رابطه زیر را برای مقاومت نطبی به عنوا تابعی از غلظت
گاز  CO2جو بدنت آوردند (:)Yang et al., 2019
()2
)rs ([CO2 ])=70+0.05([CO2 ]-300
-1
که  rsمقاومت نوطبی بور حسوب  s mو ] [CO2غلظوت گواز
 CO2بر حسب  ppmانت .با ترکیب معادالت ( )1و ()2ر شکل تعدیل

شدهای از رابطه پنمن-مانتیث فائو به صورت زیر ارائه شد (
:)al., 2019
()3

Yang et

900
(0.408∆(Rn -G)+γ
) )u (e -e
Tmean +273 2 s a
= ETo
])∆+γ(1+u2 [0.34+2.4×10-4 ([CO2 ]-300

در مورد دادههای مشاهداتی ایستگاههار تابش خورشیدی ( )Rsبوا
انتفاده از رابطه آنگسترو مبانبه شد:
()4

n
)R
N a

Rs =(a+b

که  Rsتابش خورشیدی ()MJ m-2 day-1ر  Raتابش مواورا جوو
()MJ m-2 day-1ر  nتعداد ناعات آفتابی واقعی ()hrر  Nحداک ر تعداد
ناعات آفتابی ممکن ( )hrو  aو  bثابتهای رگرنیونی هستند که در
این مطالعه از مقادیر توصیه شوده کوه بوه ترتیوب برابور  0/25و 0/5
هستندر انتفاده شد .در مورد دادههای شبکهایر  Rsمعادا متغیر rsds
بوده و  Rnاز رابطه زیر بدنت میآید:
()5
Rn =rsds-rsus+rlds-rlus
برای تصبیح اریبی  EToحاصل از دادههوای شوبکهایر از روش
مقیا گذاری انتفاده شد .مقدار  EToتصبیح اریبیشده در این روش
از رابطه زیر بدنت میآید (:)Obada et al., 2017
̅̅̅̅o
̅̅̅̅o
EToc,m,d =EToRCM,m,d +ET
-ET
()6
OBS,m
RCM,m
که  EToc,m,dمقدار  EToتصبیح اریبیشوده بورای روز -dاُ مواه
-mاُ ر  EToRCM,m,dمقدار  EToحاصل از دادههوای شوبکهای RCM
̅̅̅̅o
 ETمیانگین  EToحاصول از
برای روز -dاُ ماه -mاُ ر پارامتر
OBS,m
̅̅̅̅o
 ETمیوانگین
دادههای مشاهداتی بورای مواه -mاُ و پوارامتر
RCM,m
 EToحاصل از دادههای شبکهای  RCMبرای ماه -mاُ انت.
پارامترهای تصبیح اریبی بر مبنای دوره آماری مشترک دادههای
شووبکهای توواریخی و دادههووای مشوواهداتی یعنووی دوره 1989-2005
مبانبه شدند و بر مقادیر  EToحاصول از دادههوای شوبکهای بورای
دورههووای توواریخی ( )1976-2005و آینووده ( )2006-2100اعموواا
شدند.
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برآورد سهم

در این مطالعوه نوهم متغیرهوای دموای کمینوه ( )Tminو دموای
بیشینه ( )Tmaxدر ارتفاع  2متریر نرعت باد در ارتفاع  2متوری ()u2ر
تابش خورشویدی ()Rsر رطوبوت نسوبی ( )RHدر ارتفواع  2متوری و
غلظت گاز  CO2جو در تغییرات  EToبررنی شد .نوهم هور یو( از
متغیرهای هواشنانی در تغییرات  EToبه صورت زیر قابل بیا انت:
()7

∂ETo
∂ETo
∂ETo
dT +
dT +
du2
∂Tmax max ∂Tmin min ∂u2
∂ETo
∂ETo
∂ETo
dRs +
dRH+
dCO2
∂Rs
∂RH
∂CO2

≈ dETo

+

o
 ∂ETمشتق جزئی  EToنسبت به متغیر
که  dEToتغییرات EToر
∂xi
∂ETo
 xiو  dxiتغییوورات متغیوور  xiو  c(xi )= ∂x dxiنووهم متغیوور  xiدر
i
تغییرات  EToانت.
نهم نسبی متغیرها بر حسب درصد از رابطه زیر مبانبه میشود
(:)Dong et al., 2020

()8

) c(xi
×100
) ∑6i=1 c(xi

=) C(xi

نو و همکارا با مقایسه ضرایب حسانویت حاصول از دادههوای
مشاهداتیر دادههای تاریخی و آینده مدا اقلیم منطقهایر نشا دادند
که مداهای اقلیم منطقهای قادر نیستند حسانیت  EToبه متغیرهای
مختل هواشنانی را به درنتی شبیهنازی کنند و پیشنهاد کردند کوه
برای تبلیل حسانیت و تبلیل نهم از ضرایب حسانویت حاصول از
دادههای مشاهداتی انوتفاده شوود ( .)Xu et al., 2014لوذار در ایون
مطالعهر برای مبانبه مشتقات جزئیر از دادههای مشاهداتی ایستگاه-
هوا بورای دوره آمواری  1989-2018انوتفاده شود .پوس از مبانوبه
o
 ∂ETایستگاههار از این مقادیر برای کمّی نمود نهم
میانگین مقادیر
∂xi
هر ی( از متغیرهای هواشنانی در تغییورات میوانگین بلندمودت ETo
نسبت به دوره تاریخی ( )1976-2005انتفاده شد .برای این منظوورر
ابتدا دوره آینده به نه دوره  30نوالهر آینوده نزدیو( ()2040-2011ر
آینده میانی ( )2041-2070و آینوده دور ( )2071-2100تقسویم شود.
نپس در مورد هر ی( از یاختهها مقادیر تغییرات میوانگین بلندمودت
متغیر هواشنانی نسبت به دوره تاریخی ( )dxiبرای هور یو( از نوه
دوره آینووده مبانووبه و بووا انووتفاده از رابطووه ( )7نووهم هوور یوو( از
متغیرهای هواشنانوی در تغییورات  EToبورآورد شود .بورای حصووا
اطمینووا از اینکووه مشووتقات جزئووی حاصوول از دادههووای مشوواهداتی
ایستگاهها میتواند نهم متغیرها را به درنوتی نموایش دهودر تبلیول
نهم برای روند  EToدوره تاریخی مدا اقلیموی ان وا و صوبت آ
بررنی شد.

نتایج و بحث
نتووایج مقایسووه  EToمبتنووی بوور دادههووای شووبکهای مووداهووا و
مشاهدات ایستگاههار برای دوره مشترک آماری 1989-2005ر نشوا
داد که  EToمبتنی بور موداهوا کمتور از  EToمبتنوی بور مشواهدات
ایستگاهها برآورد شده انت .میوانگین  EToپویش از تصوبیح اریبویر
برای دوره مشترک آماری 1989-2005ر در مورد یاختوههوای شوبکه
موودا  )GFDL-ESM2M( EC-EARTHبرابوور 2/89 mm day-1
( )2/86انت که پس از تصبیح اریبی برابر با میانگین  EToمبتنی بر
دادههای مشاهداتی ایسوتگاههوا ( )3/32 mm day-1شودند .شوکل 2
نمودارهای مربوط به میانگین مقادیر تصبیح اریبی شوده  EToبورای
همه یاختوههوای شوبکه درو حوضوه دریاچوه ارومیوه را بورای دوره
تاریخی ( )1976-2005و دوره آینده ( )2006-2100نشا مویدهود.
نمودارهای قرمز رنگ (نقطهچین) و آبی رنگ (خط ممتد) بوه ترتیوب
مبتنی بر رابطه اصلی و رابطه تعدیل شده پنمن -مانتیث فائو هسوتند.
میانگین بلندمدت  EToدوره تاریخی برای مداهای  EC-EARTHو
 GFDL-ESM2Mبه ترتیب  3/31 mm day-1و 3/26 mm day-1
انت .مقایسه نمودارها نشا میدهد که در مورد هر دو مودار میوزا
 EToدر آینووده رونوود افزایشووی خواهوود داشووت .بهموونش و همکووارا
( )1394از طریق ریزمقیا نمایی برو دادهوای مودا  HadCM3بور
مبنای نناریوهای A1Bر  A2و  B1روند افزایشی برای  EToایستگاه
ارومیه در قر  21پیشنگری کردند .گودرزی و همکارا ( )1397نیز
نشا دادند که تبت نناریوهای B1ر A2ر  A1Bو  B2میوزا ETo
در حوضه دریاچه ارومیه بر مبنای پیشنگریهای مدا  HadCM3در
قر  21روند افزایشی خواهد داشت .با توجه به شکل 2ر میزا ETo
مبتنی بر رابطه تعدیلشده همواره کمتر از میزا  EToمبتنی بر رابطه
اصوولی انووت .در مووورد موودا )GFDL-ESM2M( EC-EARTHر
اختالف دو نمودار از نظر میانگین بلندمدت  EToبرای نه دوره آینوده
نزدی(ر آینده میوانی و آینوده دور بوهترتیوب برابور 0/07 mm day-1
()0/07ر  )0/15( 0/14 mm day-1و  )0/29( 0/28 mm day-1انوت.
بنابراین میزا اختالف دو نمودار به صورت تصاعدی بیشتر میشوود؛
چرا که بر انا نناریوی  RCP8.5غلظت گاز  CO2جو در آینده بوا
شیب تندشونده افزایش مییابد .لذا میزا مقاومت روزنوهای افوزایش
یافته و  EToمبتنی بر رابطه تعدیلشده نسبت به  EToمبتنی بر رابطه
اصلی کاهش مییابد .در تایید مطالعه داکستانانتو و همکارا ( da
 )Costa Santos et al., 2020لباظ کرد اثر افوزایش غلظوت گواز
 CO2جو بر مقاومت روزنهایر شدت روند افزایشوی  EToدر آینوده را
کاهش میدهد.
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شكل  -2ميانگين مقادیر تصحيح اریبی شده  EToبراي همه یاختههاي شبكه درون منطقه مطالعاتی در دوره تاریخی ( )1976-2005و دوره آینده
( )2006-2100مبتنی بر رابطه اصلی و رابطه تعدیل شده ( )modifiedپنمن -مانتيث فائو براي مدلهاي  )a( EC-EARTHو GFDL-ESM2M

( .)bخطوط منقطع نشاندهنده ميانگين بلندمدت  EToبراي دورههاي تاریخی ،آینده نزدیک ،آینده ميانی و آینده دور است.

برای بررنی نهم متغیرهوای مختلو هواشنانوی (Tmaxر Tminر
u2ر Rsر  RHو  )CO2در تغییرات میانگین بلندمودت  EToدوره آینوده
o
)∂ETر بوا انوتفاده از
نسبت به دوره تواریخیر ابتودا مشوتقات جزئوی (
∂xi
دادههووای مشوواهداتی ایسووتگاههووا بوورای دوره آموواری 1989-2018
o
 ∂ETایستگاهها بدنت آمد .برای کسب
مبانبه شد و میانگین مقادیر
∂xi
اطمینا از کفایوت مشوتقات جزئوی حاصول از دادههوای مشواهداتی
ایستگاهها در تبلیل نهم دادههای شبکهای مداهار در مورد هر ی(
از یاختووههووار رونوود تغییوورات  )dETo( EToو همچنووین متغیرهووای
هواشنانی ( )dxiبرای دوره تاریخی مداهوای اقلیموی مبانوبه و بوا
o
 ∂ETایستگاههوا نومت رانوت رابطوه ()7
انتفاده از میانگین مقادیر
∂xi
مبانبه و با مقادیر ( dEToنمت چپ رابطه  )7مقایسه شد .شوکل 3

نمودار پراکنش مقادیر حاصل از نومت رانوت رابطوه ( )7را در برابور
مقادیر  dEToهمه یاختهها برای مقیا زمانی ماهانه و ناالنه نشوا
میدهد .با توجوه بوه شوکل 3ر در موورد هور دو مودار اغلوب نقواط
پراکندگی منانبی در اطراف خط  1:1دارند .فاصله نقاط از خط  1:1به
ازای تغییرات بیش از  0/5 mm day-1در  EToبیشتر بوده؛ به طووری
کووه بووه صووورت کوومبرآوردهووای آشووکاری در مووورد م ودا GFDL-
 ESM2Mقابل مشاهده انت .به طور کلیر ضرایب تبیین مدا EC-
 )GFDL-ESM2M( EARTHبرای مقیا زمانی ماهانه و نواالنه
به ترتیب  )0/84( 0/83و  )0/88( 0/92انت .لذار در مورد هر دو مدا
انتفاده از مشتقات جزئی حاصل از دادههای ایستگاهها بورای تبلیول
نهم قابل اطمینا انت.

شكل  -3رابطه مجموع سهم ( )mm day-1تغييرات متغيرهاي هواشناسی در تغييرات  EToبا تغييرات  EToدر دوره تاریخی ( )1976-2005در
مقياس زمانی ماهانه و ساالنه براي یاختههاي مدلهاي  )a( EC-EARTHو  )b( GFDL-ESM2Mدر منطقه مورد مطالعه
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شكل  -4نقشههاي تفاضل مقادیر ميانگين بلندمدت ساالنه  ،)a( EToدماي بيشينه ( ،)bدماي كمينه ( ،)cسرعت باد ( ،)dتابش خورشيدي (،)e
رطوبت نسبی ( )fو غلظت گاز  )g( CO2دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت به مقادیر متناظر آنها در
دوره تاریخی ( )2005-1976براي مدل  .EC-EARTHنقاط نشاندهنده معنیدار بودن تفاضلها در سطح معنیداري  5 %است.
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شكل  -5نقشههاي تفاضل مقادیر ميانگين بلندمدت ساالنه  ،)a( EToدماي بيشينه ( ،)bدماي كمينه ( ،)cسرعت باد ( ،)dتابش خورشيدي (،)e
رطوبت نسبی ( )fو غلظت گاز  )g( CO2دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت به مقادیر متناظر آنها در
دوره تاریخی ( )2005-1976براي مدل  .GFDL-ESM2Mنقاط نشاندهنده معنیدار بودن تفاضلها در سطح معنیداري  5 %است.
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شكل  -6نمودارهاي مقایسه ميانگين و انحراف معيار تفاضل مقادیر ميانگين بلندمدت ساالنه  ،)a( EToدماي بيشينه ( ،)bدماي كمينه ( ،)cسرعت
باد ( ،)dتابش خورشيدي ( )eو رطوبت نسبی ( )fدورههاي آینده  )Period 2( 2070-2041 ،)Period 1( 2011-2040و Period ( 2071-2100

 )3نسبت به مقادیر متناظر آنها در دوره تاریخی ( )1976-2005براي یاختههاي مدلهاي  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mدر منطقه مورد
مطالعه

شکل  4و  5نقشههای تفاضل مقادیر میوانگین بلندمودت نواالنه
 EToو متغیرهای مختل هواشنانی دورههای آینده نزدی(ر میوانی و
دور نسبت به مقادیر متناتر آنها در دوره تاریخی را بوه ترتیوب بورای
مووودا  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mنشوووا مووویدهنووود.
نمودارهای مقایسه میانگین و انبراف معیار تفاضلها نیز در شوکل 6
نشا داده شده انت .نقاط درو یاختهها نشا دهنده ایون انوت کوه
اختالف میانگینها در نطح  5 %معنیدار انت .بوا توجوه بوه شوکل
( 4)a1-a3و شووکل ( 6)aمیووانگین بلندموودت نوواالنه  EToدر همووه
یاختههای شوبکه مودا  EC-EARTHاخوتالف معنویداری بوا دوره
تاریخی دارد .میانگین بلندمدت ناالنه  EToدورههای آینوده نزدیو(ر
میانی و دور نسبت به دوره تاریخی به ترتیوب بوه میوزا mm day-1
0/18ر  0/30 mm day-1و  0/58 mm day-1افزایش نشا میدهود.
توزیع مکانی تفاضلها در نوطح حوضوه تقریبواً یکنواخوت انوت بوه
طوری که انبراف معیار تفاضلها در دورههای آینده نزدی(ر میوانی و
دور (بوه ترتیوب 0/01 mm day-1ر  0/02 mm day-1و mm day-1
 )0/04ناچیز انت (شکل  .(6aدر مورد مدا  GFDL-ESM2Mنیوز
اخوتالف میوانگین بلندمودت نوواالنه  EToبوا دوره تواریخی در همووه
یاختووههووای شووبکه در نووطح  5%معنوویدار انووت (شووکل .)5a1-a3
میانگین بلندمدت ناالنه  EToدورههای آینوده نزدیو(ر میوانی و دور
نسبت به دوره تاریخی به ترتیب به میوزا  0/20 mm day-1و mm
 0/37 day-1و  0/51 mm day-1افزایش نشا میدهد .بنابراین مدا
 GFDL-ESM2Mبرای دورههای آینوده نزدیو( و میوانی افوزایش
بیشتر و در مورد آینده دور افزایش کمتوری را نسوبت بوه مودا EC-

 EARTHپیشبینی میکند.
مقایسه توزیع مکانی تفاضلها نیوز بیوانگر غیریکنوواختی بیشوتر
تفاضلها در میا یاختههای شبکه مدا  GFDL-ESM2Mنسبت به
مدا  EC-EARTHانت به طوری که انبراف معیار تفاضلها بورای
دورههای آینده نزدی(ر میانی و دور به ترتیب برابر ترتیب mm day-1
0/04ر  0/05 mm day-1و  0/08 mm day-1انووت (شووکل .)6a
بنووابراین بوور انوا موودا  GFDL-ESM2Mمیووزا  EToدر نیمووه
جنوبی حوضه بیشتر از نایر نواحی حوضه تبت تاثیر تغییر اقلیم قورار
میگیرند؛ در حالیکه بر انا مدا  EC-EARTHمیزا تاثیرپذیری
 EToاز تغییر اقلیم در همه نواحی حوضه کم و بیش یکسوا خواهود
بود.
با توجه به شکل ( 4)b1-b3و ( 4)c1-c3میانگین بلندمدت ناالنه
دمای بیشینه و دمای کمینه بر انوا مودا  EC-EARTHو تبوت
نناریوی  RCP8.5در تمامی نوواحی حوضوه و در تموامی دورههوای
آینده افزایش معنیداری خواهد داشت .به طوری کوه در موورد دموای
بیشینه (دمای کمینوه) میوانگین افوزایش دموای در دورههوای آینوده
نزدیوو(ر میووانی و دور بووه ترتیووب برابوور ℃ )1/58( 1/70ر ℃ 3/33
( )3/34و ℃  )5/76( 5/99خواهد بود (شکل ( .)6)b-cتوزیع مکوانی
تفاضلها در مورد هر دو دمای کمینه و بیشینه نسبتاً یکنواخت بوده و
توپوگرافی حوضه اثر قابل توجهی روی توزیع مکانی تفاضلها نودارد.
در مورد مدا GFDL-ESM2Mر نیز میانگین بلندمدت دمای بیشینه
و کمینه افزایش معنیداری را در تما یاختههای شبکه نطح حوضوه
نشا مویدهود (شوکل ( 5)b1-b3و ( )5)c1-c3و میوانگین افوزایش

1930

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

دمای بیشینه (دمای کمینه) در دورههای آینده نزدی(ر میانی و دور به
ترتیوووووووب ℃ )1/72( 1/78ر ℃  )3/32( 3/47و ℃ )5/10( 5/27
خواهد بود (شکل ( .)6)b-cدر مقایسه با مدا EC-EARTHر میوزا
افزایش دمای کمینه و بیشوینه در دورههوای آینوده نزدیو( و میوانی
اندکی بیشتر و در دوره آینده دور کمتر انت؛ اموا میوزا تغییرپوذیری
مکانی در هر نه دوره آینده نسوبت بوه مودا  EC-EARTHبیشوتر
انت .نقشههای توزیع مکانی تفاضلهای دمای کمینه و دمای بیشونه
و  EToشباهت زیادی را نشا میدهد؛ به طوری که در موورد دموای
کمینه و دمای بیشینه نیز نیمه جنوبی حوضه تاثیرپوذیری بیشوتری از
تغییر اقلیم نشا میدهند .لذار میتوا تغییرات زمانی  EToرا توا حود
زیادی به عامل دما نسبت داد .مودا  EC-EARTHتقریبواً در موورد
کل حوضهر تغییر معنیداری در میانگین بلندمدت ناالنه نورعت بواد
نشا نمیدهد (شکل ( )4)d1-d3و انبراف معیار زیاد تفاضلها حاکی
از تغییرپذیری مکوانی زیواد آنهوا انوت (شوکل  .)6dمودا GFDL-
 ESM2Mکاهش معنیداری را در میانگین بلندمدت نرعت باد بویژه
در یاختههای نیموه شومالی حوضوه بورای دوره آینوده میوانی (m s-1
 )-0/06و آینوده دور ( )-0/08 m s-1نشووا موویدهوود (شووکل (d1-
 .)5)d3توزیع مکانی تفاضلها بسیار متفواوت از مودا EC-EARTH
انت و علت این امر عد قطعیوت زیواد شوبیهنوازی نورعت بواد در
مداهای اقلیمی انوت ( .)McVicar et al., 2012شوکل (4)e1-e3
بیانگر پیشبینی کاهش میانگین بلندمدت نواالنه توابش خورشویدی
تونط مدا  EC-EARTHدر آینده انت و تفاضلها در همه یاختوه-
های شبکه نطح حوضه در دورههوای آینوده میوانی (Mj m-2 day-1
 )-0/26و آینده دور ( )-0/36 Mj m-2 day-1معنیدار انوت .وایلود و
همکارا با بررنی روند تغییرات توابش خورشویدی تبوت نوناریوی
 RCP8.5بوور انووا  39موودا اقلیمووی (از جملووه  EC-EARTHو
 )GFDL-ESM2Mنشووا دادنوود کووه علووت رونوود کاهشووی تووابش
خورشیدیر روند افزایشی ابرناکی انت ( .)Wild et al., 2015میوزا
پیشبینیشده کاهش میانگین بلندمدت تابش خورشویدی نسوبت بوه
دوره تاریخی تونط مدا  GFDL-ESM2Mبورای دورههوای آینوده
نزدی( ()-0/16 Mj m-2 day-1ر آینده میانی (-0/31 Mj m-2 day-1
) و آینده دور ( )-0/42 Mj m-2 day-1بیشتر از مودا EC-EARTH
انت (شکل  )6eو از نظر توزیع مکانیر یکنواختی بیشتری دارد (شکل
( .)5)e1-e3در مورد هر دو مدار توزیوع مکوانی تفاضولهوای توابش
خورشیدی از توپوگرافی تبعیت میکند و در منواطق مرتفوعتور میوزا
کاهش تابش خورشیدی بیشتر انت .با توجه به شکل (6)fر میوانگین
بلندمدت ناالنه رطوبت نسبی طبق مدا  EC-EARTHدر هور نوه
دوره آینده نسبت به دوره تاریخی کاهش خواهد یافت (به ترتیوب بوه
میزا -1/69 %ر  -2/48 %و  )-6/19 %و میزا تفاضولهوا در دوره
آینده نزدی( در اغلب یاختهها و در دورههوای آینوده میوانی و دور در
همه یاختهها معنیدار انت (شکل ( .)4)f1-f3میزا کاهش میوانگین

بلندمدت رطوبت نسبی نسبت به دوره تاریخی تونوط مودا GFDL-

 ESM2Mبرای دورههای آینده نزدی( ( )-2/05 %و آینده میوانی (%
 )-3/62بیشتر از مدا  EC-EARTHو در مورد آینده دور (-5/25 %
) کمتر از مدا  EC-EARTHانت (شکل  )6fو از نظر توزیع مکانیر
تغییرپذیری بیشتری دارد (شکل ( .)5)f1-f3از آن ا که در مورد غلظت
گاز  CO2از دادههای میانگین جهانی توصویه شوده تونوط CMIP5
انتفاده شده انتر این دادههوا بورای هور دو مودا  EC-EARTHو
 GFDL-ESM2Mیکسووا بوووده و همچنووین بوور خووالف دادههووای
مداهای اقلیمی به صورت شبکهای نیستند؛ لذا دارای توزیوع مکوانی
نیستند .مطابق شکل (( 4)g1-g3یا شکل ( )5)g1-g3تفاضل میانگین
بلندمدت ناالنه غلظت گاز  CO2جو در دورههای آینده نزدی(ر میانی
و دور نسبت به دوره تواریخی تبوت نوناریوی  RCP8.5بوه ترتیوب
81/53 ppmر  223/86 ppmو  452/99 ppmبوده و این تفاضولهوا
در نطح  5 %معنیدار هستند.
برای بررنی نهم هر ی( از متغیرهای هواشنانوی در تغییورات
میانگین بلندمدت  EToنسبت به دوره تواریخیر در موورد هور یاختوهر
o
 )∂ETایسوتگاههوا در مقودار تفاضول
میانگین مقادیر مشتقات جزئوی (
∂xi
متناتر ( )dxiضرب شده و مقادیر ) c(xiحاصولر بور م مووع مقوادیر
o
 )∑6i=1 c(xi ) = ∑6i=1 ∂ETتقسیم شدند .مقادیر م بت
)( c(xiیعنی dxi
∂xi
(منفی) نهم نشا دهنده این انت که تغییر متغیر هواشنانویر نوبب
افزایش (کاهش)  EToخواهد شد .شایا ذکر انت که به دلیل منفوی
بود نهم برخی متغیرهار نسوبت مقوادیر ) c(xiبوه م مووع مقوادیر
) c(xiمبدود به بازه صفر و  100درصد نبووده و مویتوانود مقوادیری
بیشتر از  100درصد یا کمتر از صفر درصد داشته باشد.
شکلهای  7و  8نقشوه درصود نوهم متغیرهوای هواشنانوی در
تغییرات میانگین  EToناالنه دورههای آینده نزدیو(ر میوانی و دور را
نسبت به میانگین  EToناالنه در دوره تاریخی برای موداهوای EC-
 EARTHو  GFDL-ESM2Mنشا میدهند.
مقایسه نقشههای توزیع مکانی درصد نهم نشا میدهد کوه در
مورد هر دو مدا  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mنوهم متغیور
دمای بیشینه در تغییرات میانگین  EToناالنه بیشتر از نوایر متغیرهوا
انت .بعالوهر نهم متغیر دمای بیشینه در همه یاختهها م بوت انوت.
یعنی افزایش دمای بیشینه در آینده نبب افزایش  EToخواهد شد .بر
انا پیشنگری مودا ( EC-EARTHمودا )GFDL-ESM2Mر
میانگین نهم دمای بیشینه در تغییورات  EToدر دوره آینوده نزدیو(ر
میووانی و دور بووهترتیووب برابوور 82/58 %ر  89/09 %و %( 89/04 %
81/39ر  96/06 %و  )111/06 %خواهد بود (شوکل  .)9بوا توجوه بوه
شکلهای  7و 8ر در مورد مدا EC-EARTHر بین دورههوای آینوده
مختل تفاوت زیادی از نظر نهم متغیر دمای بیشینه وجود نودارد اموا
در مورد مدا GFDL-ESM2Mر نوهم متغیور دموای بیشوینه رونود
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افزایشی در طی نه دوره آینده دارد .توزیع مکانی نهم دمای بیشوینه
در مقایسه با نایر متغیرها تغییرپوذیری بیشوتری دارد .انبوراف معیوار
نهم متغیر دمای بیشینه در دوره آینده نزدی(ر میانی و دور بهترتیوب

1931

برابوور 9/44 %ر  6/96 %و 15/67 %( 5/42 %ر  19/83 %و )27/56 %
خواهد بود؛ لذا در مورد مدا  GFDL-ESM2Mتغییرپذیری مکوانی
نهم متغیر دمای بیشینه بیشتر از مدا  EC-EARTHانت.

شكل  -7نقشه درصد سهم نسبی ( )C %متغيرهاي هواشناسی دماي بيشينه ( ،)aدماي كمينه ( ،)bسرعت باد ( ،)cتابش خورشيدي ( ،)dرطوبت
نسبی ( )eو غلظت گاز  )f( CO2در تغييرات ميانگين  EToساالنه دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت
به ميانگين  EToساالنه در دوره تاریخی ( )1976-2005براي مدل EC-EARTH
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شكل  -8نقشه درصد سهم نسبی ( )C %متغيرهاي هواشناسی دماي بيشينه ( ،)aدماي كمينه ( ،)bسرعت باد ( ،)cتابش خورشيدي ( ،)dرطوبت
نسبی ( )eو غلظت گاز  )f( CO2در تغييرات ميانگين  EToساالنه دورههاي آینده  )2( 2041-2070 ،)1( 2011-2040و  )3( 2071-2100نسبت
به ميانگين  EToساالنه در دوره تاریخی ( )1976-2005براي مدل GFDL-ESM2M

نهم متغیر دمای کمینه نیز در همه یاختوههوا م بوت انوت و در
مورد هر دو مدار نهم دمای بیشینه در تغییرات  EToبیشتر از دموای
کمینه انت (بیش از  2برابر) .به طوریکه بر انا پیشنگری مودا
( EC-EARTHموودا )GFDL-ESM2Mر میووانگین نووهم دمووای
کمینه در تغییرات  EToدر دوره آینده نزدی(ر میانی و دور بوهترتیوب

برابوووووور 32/84 %ر  38/25 %و 33/58 %( 36/57 %ر  39/09 %و %
 )45/74خواهد بود (شکل  .)9جیا و همکارا نیز نشوا دادنود کوه
دمای بیشینه نهم بیشتری نسبت به دموای کمینوه در تغییورات ETo
دارد ( .)Jian et al., 2020در مورد نهم متغیر دمای کمینه نیز مشابه
دمای بیشینهر تغییرپذیری مکوانی در موورد مودا GFDL-ESM2M
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بیشتر از مدا  EC-EARTHانت .متغیر دیگری که بیشوترین نوهم
را در تغییرات  EToداردر غلظت گاز  CO2جو انت .نهم متغیر CO2
در تما یاختهها منفی انت؛ لذا افزایش  CO2اثر کاهشوی روی ETo
خواهد داشت .انال و همکارا نیز نشا دادند که افزایش غلظت گاز
 CO2جو نبب کاهش  EToمیشود ( .)Islam et al., 2012مقایسوه
نتایج نشا میدهد که تقریباً اثر نهم م بت دمای کمینه با اثر نوهم
منفی غلظت گاز  CO2خن ی میشود .چرا که بر انوا پویشنگوری
موودا ( EC-EARTHموودا )GFDL-ESM2Mر میووانگین نووهم
غلظت گاز  CO2در تغییرات  EToدر دوره آینده نزدی(ر میوانی و دور
بهترتیوب برابور -27/08 %ر  -40/71 %و -25/94 %( -45/81 %ر %
 -42/66و  )-66/22 %خواهد بود (شکل  .)9علت تفاوت دو مودا از
نظر میانگین نهم غلظت گاز  CO2به ویژه در دوره آینده دورر ناشوی
از تفاوت دو مدا از نظر پیشنگوری تغییورات  u2بوه ویوژه در موورد
یاختههای نیمه شمالی حوضه انت .این عامل نبب اختالف دو مودا
از نظر میزا نهم ( u2و در نتی ه اختالف در )  )∑6i=1 c(xiمویشوود.
لذار عالوه بر تاثیر تفاوت دو مودا از نظور مقوادیر ) c(xiهور یو( از
متغیرهار اختالف در )  ∑6i=1 c(xiنیز نبب تفاوت دو مدا از نظر میزا
نهم نسبی () )C(xiمتغیرها میشود .نهم متغیور رطوبوت نسوبی در
همه دورههای آینده و همه یاختهها م بت و اندکی کمتر از نهم متغیر
دمای کمینه انت .به طوری کوهر میوانگین نوهم رطوبوت نسوبی در
تغییوورات  EToبوور انووا موودا ( EC-EARTHموودا GFDL-

1933

)ESM2Mر در دوره آینده نزدیو(ر میوانی و دور بوهترتیوب برابور %
24/59ر  19/85 %و 26/60 %( 27/61 %ر  29/21 %و )31/50 %
خواهد بود (شکل  .)9نهم رطوبت نسبی بوه طوور کلوی تغییرپوذیری
مکانی اندکی داشته و توزیع مکانی نهم رطوبت نسبی در مورد مودا
 EC-EARTHاندکی یکنواختتر از مدا  GFDL-ESM2Mانوت.
متغیووری کووه کمتوورین نووهم را در تغییوورات  EToدارد متغیوور تووابش
خورشیدی انت .نهم این متغیر تقریباً در همه یاختهها منفی انوت و
مشابه رطوبت نسبی تغییرپذیری مکانی انودکی دارد .میوانگین نوهم
تابش خورشویدی در تغییورات  EToبور انوا مودا EC-EARTH
(موودا )GFDL-ESM2Mر در دوره آینووده نزدیوو(ر میووانی و دور
بهترتیب برابر -3/44 %ر  -6/88 %و -7/48 %( -5/20 %ر -8/44 %
و  )-8/76 %خواهد بود (شکل  .)9عد قطعیت مداهوای اقلیموی در
شبیهنازی نرعت باد در توزیع نهم نرعت باد در تغییرات  EToنیوز
نمایا انت .با توجه به شکلهای  7و  8توزیع مکانی نوهم نورعت
باد چه از نظر عالمت و چه از نظر مقدار در یاختههای مختل حوضهر
دورههای آینده مختل و در مداهای مختل بسویار متفواوت انوت.
میانگین نهم نورعت بواد در تغییورات  EToبور انوا مودا EC-
( EARTHمدا )GFDL-ESM2Mر در دوره آینده نزدی(ر میانی و
دور بووهترتیووب برابوور -9/50 %ر  0/39 %و -8/15 %( -2/22 %ر %
 -13/25و  )-13/31 %خواهد بود (شکل .)9

شكل  -9نمودارهاي راداري ميانگين سهم نسبی ( )C(xi) %متغيرهاي دماي بيشينه ( ،)Tmaxدماي كمينه ( ،)Tminسرعت باد ( ،)u2تابش خورشيدي
( ،)Rsرطوبت نسبی ( )RHو غلظت گاز  CO2در تغييرات ميانگين بلندمدت ساالنه  EToدر دورههاي آینده -2041 ،)Period 1( 2011-2040
 )Period 2( 2070و  )Period 3( 2071-2100نسبت به دوره تاریخی ( )1976-2005براي یاختههاي مدلهاي  )a( EC-EARTHو GFDL-

 )b( ESM2Mدر منطقه مورد مطالعه
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به طور کلیر مهمترین متغیرهای موثر در تغییرات آینوده  EToدر
حوضه دریاچه ارومیه دمای بیشینهر دمای کمینه و غلظوت گواز CO2
جو انت و متغیرهای رطوبت نسبیر تابش خورشویدی و نورعت بواد
تاثیر کمتری روی تغییورات  EToدر آینوده خواهنود داشوت .جیوا و
همکارا نیز نشا دادند که دمای بیشینه بیشترین نهم را در تغییرات
 EToخواهد داشت ( .)Jian et al., 2020ژائو و همکارا و دونوگ و
همکارا نیز با بررنی تغییرات زمانی -مکانی  EToتبت نناریوهای
مختل اقلیمیر دما را مهمترین عامل کنتراکننده روند افزایشی ETo
ذکر کردند ( .)Zhao et al., 2020; Dong et al., 2020در حالیکوه
نو و همکارا نشا دادند که تغییرات  EToدر آینده با تغییرات تابش
خورشیدیر رطوبت نسبی و دمای کمینه در ارتباط انت ( Xu et al.,
.)2014

نتيجهگيري
در این مطالعه با انتفاده از پیشنگریهای ریزمقیا نمواییشوده
دو موووودا  EC-EARTHو  GFDL-ESM2Mتبووووت پووووروژه
 CORDEXبا انتفاده از نسخه تعدیلشده رابطه پنمن -مانتیث فوائو
و با شموا اثر افزایش غلظت  CO2بر میزا مقاومت روزنهای مقودار
 EToدر یاخته هوای نوطح حوضوه دریاچوه ارومیوه تبوت نوناریوی
 RCP8.5مبانبه و تغییرات میانگین بلندمدت  EToنواالنه در نوه
دوره آینده نزدی(ر آینده میانی و آینوده دور نسوبت بوه دوره تواریخی
بررنی شد و در ادامهر نهم تغییرات متغیرهای هواشنانی در تغییرات
 EToمورد تبلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از این مطالعه نشا داد که
در مورد هر دو مدار میزا  EToدر آینده روند افزایشی خواهد داشت.
با لباظ کرد اثر افزایش  CO2در مقاومت روزنوهایر در مقایسوه بوا
رابطه اصلی پنمن -مانتیث فائور شدت کمتوری بورای رونود افزایشوی
 EToپیشنگری شد .میزا افزایش  EToنسبت به دوره تواریخیر در
دوره آینده دور بیشتر از دوره آینده میانی و در دوره آینده میانی بیشوتر
دوره آینده نزدی( خواهود بوود .بوه طووری کوه در موورد مودا EC-
( EARTHمدا  )GFDL-ESM2Mمیانگین بلندمدت نواالنه ETo
دورههای آینده نزدی(ر میانی و دور نسبت به دوره تاریخی به ترتیوب
بوه میوزا 0/18 mm day-1ر  0/30 mm day-1و 0/58 mm day-1
( 0/20 day-1و  0/37 mm day-1و  )0/51 mm day-1افزایش نشا
داد .مطالعووات پیشووین (بهموونش و همکووارا ر 1394؛ کالنکووی و
کاراندیشر 1394؛ گودرزی و همکارا ر 1397؛ حیدری تاشوه کبوود و
خوشخور 1398؛ غال پور شمامی و همکارا ر 1398؛ باب البکموی و
همکارا ر 1399؛ Scheff and Frierson, 2014; Karandish and
)Mousavi, 2018; Nouri et al., 2018, Lotfi et al., 2020
تاییدکننده یافتههای این مطالعه مبنی بر روند افزایشی  EToدر آینوده

انت .بررنی روند متغیرهای هواشنانیر در مورد هر دو مدار حواکی
از روند افزایشی دمای بیشینه و دمای کمینه و روند کاهشوی رطوبوت
نسبی و تابش خورشیدی بود .اما روند تغییرات نرعت باد چوه از نظور
عالمت و معنیداری و چه از نظر توزیع مکانیر تفواوت زیوادی در دو
مدا نشا داد .بررنی نهم متغیرهای هواشنانوی در تغییورات ETo
نشا داد که متغیرهای دمای بیشینهر دمای کمینه و غلظت گاز CO2
جو بیشترین نهم را در تغییرات  EToخواهند داشوت .افوزایش دموای
بیشینه میزا کمبود فشوار بخوار را افوزایش داده و در نتی وه  EToرا
افزایش مویدهود ( Liu and Sun, 2017; Scheff and Frierson,
 .)2014; Zhao and Dai, 2015افزایش غلظت گاز  CO2جو نوبب
کاهش  EToشده و میزا افزایش  EToدر اثر افزایش دموا را شودیداً
تعدیل موی کنود ( .)Islam et al., 2012فعالیوتهوای بشوری ماننود
آبیاری و جنگلکاری میتواند  EToرا در آینده تبت تاثیر قورار دهود؛
در حالی که این عوامل در مداهای اقلیمی لباظ نشدهاند .آبیاریر که
در حاا حاضر بخوش بزرگوی از مصوارف آب را بوه خوود اختصواث
میدهد (ناصری و همکارا ر )1396ر میتواند اقلویم منطقوه را تبوت
تاثیر قرار داده و نبب تغییرات  EToشوود ( .)Jian et al., 2020چورا
که افزایش تبخیر -تعرق و کاهش شار گرمای مبسوو ر ترازمنودی
انرژی را تبت تاثیر قرار داده و نبب نرد شد جو ( Decker et al.,
 )2017و افزایش رطوبت هوای نزدی( نطح زمین میشود ( Huang
 .)and Ullrich, 2016عالوه بر اینر با افزایش زبری نطح زمینر در
نتی ه تونعه اراضی کشاورزی و رشد گیاها ر نرعت باد ممکن انت
کاهش پیدا کند ( .)Han et al., 2016م موعه ایون عوامولر بیوانگر
این انت که آبیاری میتواند در طی فصل رشود نوبب کواهش ETo
شود ( .)Zhang et al., 2020لذار عد در نظر گرفتن تاثیرات آبیواری
در مداهای اقلیمیر ممکن انت نبب عود قطعیوتهوایی در موورد
پیشنگری روند  EToشود.

منابع
باب البکمیر ع.ر غالمی نفید کوهیر .ع.ر و عمادیر ع .1399 .اثور
تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق مرجع در انوتا مازنودرا ر تبقیقوات
آب و خاک ایرا ر .388-401 :)2( 51
بهمنشر ج.ر آزاد طالتپهر .ر منتصریر .ر رضاییر ح.ر و خلیلویر ک.
 .1394اثر تغییر اقلیم بوووور تبخیر -تعرق مرجعر کمبود بارندگی و
کمبود فشار بخار هوا در ارومیهر نشریه دانش آب و خاکر :)2( 25
.79-91
حیوودری تاشووه کبووودر ش.ر و خوشووخور ی .1398 .تصویرنووازی و
پیشبینی تغییرات آتی تبخیر و تعرق مرجع در مقیا های فصلی

1935

...  تعرق مرجع با استفاده از پيشنگريهاي پروژه-برآورد تبخير

2016. Climate change effects on reference crop
evapotranspiration across different climatic zones of
China during 1956–2015. Journal of Hydrology,
542: 923–937.
Giorgi, F., Jones, C., and Asrar, G.R. 2009. Addressing
climate information needs at the regional level: the
CORDEX framework. World Meteorological
Organization (WMO) Bulletin, 58(3): 175.
Goyal, R.K. 2004. Sensitivity of evapotranspiration to
global warming: a case study of arid zone of
Rajasthan (India). Agricultural water management,
69(1): 1-11.

ر نشریهRCP و ناالنه در غرب ایرا بر انا نناریوهای انتشار
.157-176 :53 تبقیقات کاربردی علو جغرافیاییر
ر شری زادهر.ر بذرافشا ر ج. ر م نو حسینیر.غال پور شمامیر ی
تعورق پتانسویل- ارزیابی بارش و تبخیور.1398 .ر و کانونیر ه.ف
گیاه مرجع در شرایط اقلیم فعلی و تغییر اقلیم آینده تبوت پوروژه
 در نووواحی عمووده تولیوود مبصوووالت دیووم انووتاCORDEX
-2594 :)10( 50 کردنتا ر م له تبقیقوات آب و خواک ایورا ر
.2583

Han, S., Tang, Q., Zhang, X., Xu, D., and Kou, L. 2016.
Surface wind observations affected by agricultural
development over Northwest China. Environmental
Research Letters, 11(5): 054014.

 پیشبینی اثرات بلندمدت تغییور.1394 .ر و کاراندیشر ف. کالنکیر
اقلیم بر مولفه های اقلیمی در منطقه مرطوبر مهندنی آبیواری و
.131-148 :)2(20 آب ایرا ر

Huang, X., and Ullrich, P.A. 2016. Irrigation impacts on
California's climate with the variable‐resolution
CESM. Journal of Advances in Modeling Earth
Systems 8(3): 1151-1163.

 برآورد میزا تبخیر.1397 .ا. ر و حسینیر.ر صالحیر ب. گودرزیر
و تعرق در ارتباط با تغییرات اقلیموی در حووزه ی آبخیوز دریاچوه
.1-12 :41 ارومیهر علو و مهندنی آبخیزداری کشورر

Huo, Z., Dai, X., Feng, S., Kang, S., and Huang, G.
2013. Effect of climate change on reference
evapotranspiration and aridity index in arid region of
China. Journal of Hydrology 492: 24-34.

 بورآورد آب مصورفی در.1396 . ر و اکبوریر.ر عبانیر ف.ناصریر ا
 م لوه تبقیقوات مهندنوی.بخش کشاورزی به روش بیال آب
17.-32 :)68( 18 نازههای آبیاری و زهکشیر جلد

IPCC. 2013. Climate change 2013: The Physical
Science Basis. In: Stocker, T.F., Qin, D., Plattner,
G.-K., Tignor, M.M.B., Allen, S. K., Boschung, J.,
Nauels, A., Xia, Y., Bex, V. and Midgley, P.M.
(Eds.) Contribution of Working Group I to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC). Cambridge U.K.:
Cambridge University Press.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., and Smith, M.
1998. Crop Evapotranspiration-Guidelines for
computing crop water requirements-FAO Irrigation
and drainage paper 56. Fao, Rome, 300(9): D05109.

IPCC. 2007. Climate Change 2007: The Physical
Science Basis. In: Solomon, S., Qin, D., Manning,
M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B., Tignor,
M., Miller, H.L. (Eds.) Contribution of Working
Group I to the 4th Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
Islam, A., Ahuja, L.R., Garcia, L.A., Ma, L., and
Saseendran, A.S. 2012. Modeling the effect of
elevated CO2 and climate change on reference
evapotranspiration in the semi-arid Central Great
Plains. Transactions of the ASABE, 55(6): 21352146.

da Costa Santos, L., José, J.V., Bender, F.D., Alves,
D.S., Nitsche, P.R., dos Reis, E.F., and Coelho, R.D.
2020. Climate change in the Paraná state, Brazil:
responses to increasing atmospheric CO2 in
reference evapotranspiration. Theoretical and
Applied Climatology, 140: 55–68.
Dai, A. 2013. Increasing drought under global warming
in observations and models. Nature climate change,
3(1): 52-58.
Decker, M., Ma, S., and Pitman, A. 2017. Local land–
atmosphere feedbacks limit irrigation demand.
Environmental Research Letters, 12(5): 054003.
Dinpashoh, Y., Jhajharia, D., Fakheri-Fard, A., Singh,
V.P., and Kahya, E. 2011. Trends in reference crop
evapotranspiration over Iran. Journal of Hydrology
399(3-4): 422-433.

Jian, D., Ma, Z., Chen, L., Duan, J., Mitchell, D.,
Zheng, Z., Lv, M., and Zhang, H. 2020. Effects of
1.5° C and 2° C of Warming on Regional Reference
Evapotranspiration and Drying: A Case Study of the
Yellow River Basin, China. International Journal of
Climatology. https://doi.org/10.1002/joc.6667.

Dong, Q., Wang, W., Shao, Q., Xing, W., Ding, Y., and
Fu, J. 2020. The response of reference
evapotranspiration to climate change in Xinjiang,
China: Historical changes, driving forces, and future
projections. International Journal of Climatology
40(1): 235-254.

Karandish, F., and Mousavi, S.S. 2018. Climate change

Fan, J., Wu, L., Zhang, F., Xiang, Y., and Zheng, J.

1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6  شماره، نشریه آبياري و زهكشي ایران

and future projections. Theoretical and Applied
Climatology 133(1-2): 361-375.
Nouri, M., Homaee, M., and Bannayan, M. 2017.
Quantitative trend, sensitivity and contribution
analyses of reference evapotranspiration in some
arid environments under climate change. Water
Resources Management 31(7): 2207-2224.
Obada, E., Alamou, E.A., Chabi, A., Zandagba, J., and
Afouda, A. 2017. Trends and changes in recent and
future
Penman-Monteith
potential
evapotranspiration in Benin (West Africa).
Hydrology 4(3): 38.
Paredes, P., Martins, D.S., Pereira, L.S., Cadima, J., and
Pires, C. 2018. Accuracy of daily estimation of grass
reference evapotranspiration using ERA-Interim
reanalysis products with assessment of alternative
bias correction schemes. Agricultural Water
Management 210: 340-353.
Rahman, M.A., Yunsheng, L., Sultana, N., and
Ongoma, V. 2019. Analysis of reference
evapotranspiration (ET0) trends under climate
change in Bangladesh using observed and CMIP5
data sets. Meteorology and Atmospheric Physics,
131(3): 639-655.
Roderick, M.L., Greve, P., and Farquhar, G.D. 2015. On
the assessment of aridity with changes in
atmospheric CO2. Water Resources Research 51(7):
5450-5463.
Roderick, M.L., Sun, F., Lim, W.H., and Farquhar, G.D.
2014. A general framework for understanding the
response of the water cycle to global warming over
land and ocean. Hydrology and Earth System
Sciences 18(5): 1575-1589.
Scheff, J., and Frierson, D.M. 2014. Scaling potential
evapotranspiration with greenhouse warming.
Journal of Climate 27(4): 1539-1558.
Scheff, J., and Frierson, D.M. 2015. Terrestrial aridity
and its response to greenhouse warming across
CMIP5 climate models. Journal of Climate 28(14):
5583-5600.
Sherwood, S., and Fu, Q. 2014. A drier future?. Science,
343(6172): 737-739.
Srivastava, P.K., Islam, T., Gupta, M., Petropoulos, G.,
and Dai, Q. 2015. WRF dynamical downscaling and
bias correction schemes for NCEP estimated hydrometeorological
variables.
Water
Resources
Management 29(7): 2267-2284.
Swann, A.L., Hoffman, F.M., Koven, C.D., and
Randerson, J.T. 2016. Plant responses to increasing
CO2 reduce estimates of climate impacts on drought
severity. Proceedings of the National Academy of

1936

uncertainty and risk assessment in Iran during
twenty-first century: evapotranspiration and green
water deficit analysis. Theoretical and Applied
Climatology 131(1-2): 777-791.
Li, Z., Zheng, F.L., and Liu, W.Z. 2012. Spatiotemporal
characteristics of reference evapotranspiration
during 1961–2009 and its projected changes during
2011–2099 on the Loess Plateau of China.
Agricultural and Forest Meteorology 154: 147-155.
Lin, L., Gettelman, A., Feng, S., and Fu, Q. 2015.
Simulated climatology and evolution of aridity in the
21st century. Journal of Geophysical Research:
Atmospheres 120(12): 5795-5815.
Liu, W., and Sun, F. 2017. Projecting and attributing
future changes of evaporative demand over China in
CMIP5
climate
models.
Journal
of
Hydrometeorology 18(4): 977-991.
Lotfi, M., Kamali, G.A., Meshkatee, A.H., and
Varshavian, V. 2020. Study on the impact of climate
change on evapotranspiration in west of Iran.
Arabian Journal of Geosciences, 13(15): 1-11.
Mbaye, M.L., Sylla, M.B., and Tall, M. 2019. Impacts
of 1.5 and 2.0° C Global Warming on Water Balance
Components over Senegal in West Africa.
Atmosphere 10(11): 712.
McVicar, T.R., Roderick, M.L., Donohue, R.J., and Van
Niel,
T.G.
2012.
Less
bluster
ahead?
Ecohydrological implications of global trends of
terrestrial near‐surface wind speeds. Ecohydrology
5(4): 381-388.
Milly, P.C., and Dunne, K.A. 2016. Potential
evapotranspiration and continental drying. Nature
Climate Change 6(10): 946-949.
Monteith, J.L. 1965. Evaporation and environment. In
Symposia of the society for experimental biology
(Vol. 19, pp. 205-234). Cambridge University Press
(CUP) Cambridge.
Naumann, G., Alfieri, L., Wyser, K., Mentaschi, L.,
Betts, R. A., Carrao, H., Spinoni, J., Vogt, J., and
Feyen, L. 2018. Global changes in drought
conditions under different levels of warming.
Geophysical Research Letters 45(7): 3285-3296.
Nouri, M., and Bannayan, M. 2019. Spatiotemporal
changes in aridity index and reference
evapotranspiration over semi-arid and humid regions
of Iran: trend, cause, and sensitivity analyses.
Theoretical and Applied Climatology 136(3-4):
1073-1084.
Nouri, M., Homaee, M., and Bannayan, M. 2018.
Spatiotemporal reference evapotranspiration changes
in humid and semi-arid regions of Iran: past trends

1937

...  تعرق مرجع با استفاده از پيشنگريهاي پروژه-برآورد تبخير

China. Journal
of Geophysical
Atmospheres 119(5): 2174-2192.

Research:

Yang, Y., Roderick, M. L., Zhang, S., McVicar, T.R.,
and Donohue, R.J. 2019. Hydrologic implications of
vegetation response to elevated CO2 in climate
projections. Nature Climate Change 9(1): 44-48.
Zhang, X., Ding, N., Han, S., and Tang, Q. 2020.
Irrigation‐Induced Potential Evapotranspiration
Decrease in the Heihe River Basin, Northwest
China, as Simulated by the WRF Model. Journal of
Geophysical Research: Atmospheres 125(2):
e2019JD031058.
Zhao, T., and Dai, A. 2015. The magnitude and causes
of global drought changes in the twenty-first century
under a low–moderate emissions scenario. Journal of
Climate 28(11): 4490-4512.
Zhao, J., Xia, H., Yue, Q., and Wang, Z. 2020.
Spatiotemporal
variation
in
reference
evapotranspiration and its contributing climatic
factors in China under future scenarios. International
Journal
of
Climatology.
https://doi.org/10.1002/joc.6429

Sciences 113(36): 10019-10024.
Tabari, H., Nikbakht, J., and Talaee, P.H. 2012.
Identification
of
trend
in
reference
evapotranspiration series with serial dependence in
Iran. Water Resources Management 26(8): 22192232.
Terink, W., Immerzeel, W.W., and Droogers, P. 2013.
Climate change projections of precipitation and
reference evapotranspiration for the Middle East and
Northern Africa until 2050. International journal of
climatology, 33(14): 3055-3072.
Wild, M., Folini, D., Henschel, F., Fischer, N., and
Müller, B. 2015. Projections of long-term changes in
solar radiation based on CMIP5 climate models and
their influence on energy yields of photovoltaic
systems. Solar Energy 116: 12-24.
Wu, H., Wang, X., Wang, Y., Xu, Y., and Han, X. 2019.
Temporal variations in reference evapotranspiration
in Hubei Province, China, from 1960 to 2014.
Theoretical and Applied Climatology 135(1-2): 433448.
Xu, Y. P., Pan, S., Fu, G., Tian, Y., and Zhang, X. 2014.
Future potential evapotranspiration changes and
contribution analysis in Zhejiang Province, East

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 6, Vol. 14, Feb.-Mar. 2021, p. 1920-1938

نشریه آبياري و زهكشي ایران

1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6  شماره،  نشریه آبياري و زهكشي ایران1938
1920-1938 . ص،1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6شماره

Estimation of the Reference Evapotranspiration Using the Projections of
CORDEX Project and Investigation of the Meteorological Variables
Contribution in its Changes (Case Study: Lake Urmia Basin)
S. Hejabi1*
Recived: Oct.13, 2020
Accepted: Nov.01, 2020

Abstract
The reference evapotranspiration (ET o) is one of the most important effective factors in hydrological cycle
and has been used in the calculation of many drought and aridity indices and the studies related to the projection
of climate change impacts. The investigation of climate change impact on ET o is necessary for longterm
scheduling and management of water resources. In this study, the downscaled projections of two climatic models
of EC-EARTH and GFDL-ESM2M (based on RCP8.5 scenario) under CORDEX project were used and using
the modified method of FAO Penman-Monteith and by considering the effects of the atmospheric CO2
concentration on plants stomatal resistance, the ET o was estimated for the historical period (1976-2005) and
future period (2006-2100) in lake Urmia basin. The results of investigation of ET o changes in three near-future
(2011-2040), mid-future (2041-2070) and far-future (2071-2100) periods in comparison to the historical period
revealed an increasing trend of ETo especially for far-future. The contribution analysis of the meteorological
variables in ETo changes showed that the maximum temperature (with the average contribution of 91.54 %), the
minimum temperature (with the average contribution of 37.68 %) and the atmospheric CO2 concentration (with
the average contribution of 41.40 %) will have the most contribution in ET o changes. However, because of
increasing trend of the agricultural development, the effects of irrigation on the climate and ignoring the
irrigation effects in climatic models, projection of ET o changes based on climatic models may be along with
some uncertainties.
Keywords: Climate change, Contribution analysis, RCP8.5 Scenario, Reference evapotranspiration
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ارزیابی اثرات بهرهبرداری از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود بر حیات تاالب انزلی
هادی مدبری ،1علیرضا شکوهی
تاریخ دریافت1399/7/8 :
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چکیده
در این مطالعه اثرات بهره برداری از شبکه آبیاری زهکشی سفیدرود بر تاالب بینالمللی انزلی در چارچوب  IWRMبررسی میشوود بودین موروور
ابتدا مقادیر شاخصها ی هیدرولوژیکی اعم از تراز سطح آب ،مساحت و حجم تاالب انزلی با درنرر گرفتن شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی در دو
سطح مطلوب و حداقل تعیین گردید پس از بررسی شرایط کوونی تاالب ،ارتباط بین جریان ورودی به تاالب با سیستم بهرهبرداری باالدست با استفاده از
مدل  WEAPشبیهسازی شد و مدل برای سواریوی مبوا با شاخصهای آماری  R2و  RMSEبه ترتیب معادل  0/99و  0/47واسووجی گردیود نتوای
تحلیل سواریوها در شرایط مختلف نشان داد که در حال حاضر حجم و تراز تاالب از نرر کمی بیشتر وابسته به تراز دریا بوده و دبی ورودی به تاالب فقط
در شرایط سیالبی میتواند تأثیر خود را بر حجم و تراز تاالب نشان دهد براساس نتای بدست آمده میتوان گفت که حیات اکولوژیکی تاالب انزلی بیش
از آنکه تحت تأثیر مدیریت کمی موابع آب در باالدست تاالب و برداشت آب از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود برای مصارف کشاورزی ،دامپوروری و
آبزیان باشد از تخلیه تاالب به پایین دست تأثیر میپذیرد
واژههای کلیدی :تاالب انزلی ،خدمات اکولوژیکی ،شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود ،مدل WEAP

مقدمه 2 1

به دلیول محودودیت مووابع و ارزق اقتصوادی روزافوزون آب بوه
عووان یک زیرساخت اصلی برای توسعه کلیه بخشها ،مدتها اسوت
که نیازهای اکولوژیک طبیعت نادیده گرفته شده و عموالا آبوی کوه در
سالهای متمادی در اختیار طبیعوت قورار داشوته و موجوب تکامول و
تکوین اکوسیستمها شده بود ،به تدری به مصارف انسوانی تخصویص
داده شده اسوت براثور ایون فرآیوود برخوی اکوسیسوتمهوای طبیعوی
آس ویبهووای جوودی دیوودهانوود )(Shokoohi and Amini, 2014
همچوین عدم توجوه بوه مودیریت یکپارچوه مووابع آب ) (IWRMدر
سطح حوضههای آبریز سبب تخریب و از بین رفتن تاالبها و خدمات
اکوسیستمی مرتبط با آنها شده و اثرات نامطلوب زیادی بور معیشوت
جوامع محلی برجای گذاشته است در این راستا و در طی دو دهه اخیر
تصمیمگیران در سطح مدیریت حوضه جهت رفع این چالش بزرگ به
ایوون نتیج وه رسوویدند کووه بایوود تووا حوود امکووان از نهوواه بخشووی بووه
مصرفکوودگان فاصله گرفته و مدیریت یک حوضه آبریز را بهصوورت
یکپارچه در نرر گرفت ) (Meng et al., 2019در کوفرانس سوازمان
ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه ،حوضه آبریز به عووان یک
 -1عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشهاهی ،رشت ،ایران
 -2استاد گروه مهودسی آب دانشهاه بینالمللی امام خمیوی (ره) ،قزوین ،ایران
)Email: shokoohi@eng.ikiu.ac.ir
(* -نویسوده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.17.8

واحد مواسب برای تحلیل مسائل مدیریت جامع موابع آب شواخته شده
است ) (Sandoval‐Solis et al., 2015عدم توجه بوه مودیریت آب
در سطح حوضه آبریز باعث ایجاد مسائلی از قبیول توأثیرات نامواسوب
مصارف باالدست بر مصرفکوودگان پاییندست ،عدم رعایوت عودالت
اجتموواعی و بووروز نووابرابریهووا ،تووأمین نشوودن نیازهووای حووداقل
زیست محیطی و تخریب محویط زیسوت و بهیووه نبوودن برآیوودهای
اقتصادی مویشوود ) (Vinten et al., 2019اسوتفاده از آب در یوک
بخش یا در یک سطح و مکان در حوضه آبریز ،اثورات مسوتقیمی بور
کیفیت و کمیت آب برای دیهر بخوش هوا و دیهور سوطو و موواط
حوضه دارد یکی از ابعاد این اندرکوشها ،اثرات فعالیتها در باالدست
بر وضعیت پوایین دسوت و دیهوری تأثیرپوذیری متقابول اقودامات بور
وضعیت بین سطو مختلف حوضه است ) (Zou et al., 2018از این
رو ،الزم است که در مدیریت جامع موابع آب اثرات توسوعه مووابع آب
در باالدست حوضه بر شرایط پاییندست بررسی شود پژوهش حاضور
در صدد ارزیابی اثرات بهورهبورداری از مووابع آب سوطحی در حوضوه
باالدست بر وضعیت تاالب انزلی است با توجه به پیچیدگی و متووو
بودن موابع و مصارف در حوضه باالدست این تواالب و لوزوم مطالعوه
یکپارچه پایین دست و باالدست ،اسواس پوژوهش بور مبووای اصوول
 IWRMگذاشته شد برای انجام تحلیل جامع روی مووابع و مصوارف
در باالدست و پایین دست نیاز به استفاه از نورمافزارهوایی اسوت کوه
بتوانود این مهم را با احتساب کلیوه پارامترهوای بویالن مووابع آب (در
ایوجا سطحی) به انجام برسانود طی سالهای گذشوته نورمافزارهوا و
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مدلهای زیادی جهت مدیریت موابع آب توسعه داده شود بسویاری از
این مدلها با شبیهسازی حوضه آبریز مشخص مینمایوود کوه اگور از
یک گزیوه و سیاست خاص استفاده شود در طول زموان و در گسوتره
مکان ،احتماالا چه اتفاقی خواهد افتاد به همین دلیل در شوبیهسوازی
معموالا مسائل بهصورت سواریوهای "اگر-آنهاه که" مطر میگردند
درواقع به کمک این مدلها میتوان مسائل را مورد ارزیابی دقی تری
قرار داد یکی از این نرمافزارهای پرکاربرد و قدرتموود در ایون زمیووه
مدل  WEAPبوده که از سال  1990به بازار عرضوه (Siber et al.,
) 2005و در حوضههای زیادی در سراسر جهان و ایران مورداسوتفاده
قرارگرفته است  Liو همکاران در سال  2015به ارزیابی کارآیی مدل
 WEAPدر برآورد راهبرد مدیریت موابع آب در کشور چین پرداختوود
این پژوهش در موطقه  Shenzhenانجام شد که به عووان یک موطقه
ویژه اقتصادی شواخته شده است در این موطقه به دلیل کمبود شودید
آب ،توسعه پایدار مواط ساحلی شدیداا به خطر افتاده اسوت هودف از
این پژوهش بورآورد وضوعیت تخصویص مووابع آب در آیووده در ایون
موطقه و همچوین تعیین حقابه زیسوتمحیطوی موواط سواحلی ایون
موطقه بود در این پژوهش از مدل  WEAPبه همراه سوه سوواریوی
متفاوت در برآورد پایداری موابع محدود آبی موطقه استفاده شد نتوای
نشان داد که فشار وارده روی موابع آبی موطقوه در آیووده بسویار زیواد
شده و نیاز به برنامهریزی فوری دارد Adgolign .و همکاران در سال
 2016به مدل سازی موابع آبهای سطحی و تخصیص آن در غورب
اتیوپی با استفاده از مدل  WEAPپرداختود هدف اصلی این پوژوهش
ارزیابی تأثیر توسعه موابع آبی جهت افزایش دسترسی به مووابع آب در
طول جریانات رودخانهای و تعیین زیر حوضههای حساس بوه کمبوود
آب بود در این بررسی از مدل  WEAPبرای شبیهسوازی تخصویص
موابع آب سطحی در سطح زیر حوضهها و با توجه به میوزان تقاضوای
آب پرداخته شد جهت ارزیوابی میوزان نیواز آبوی محصووالت از نورم
افزارهای ویژه استفاده شد نتای نشان داد که سه سواریوی مختلف را
برای موطقه میتوان فرض کرد که تا سال  2050را پیشبیوی کود در
آخرین سال سواریو ،یعوی سال 2050 ،میزان جریان سطحی رودخانوه
 Didessaدر حوودود  10در صوود کوواهش خواهوود یافووت Boukila-
 Hassaneو همکاران در سال  2016به ارزیابی چشوم انوداز سیسوتم
یکپارچه مدیریت آب در موطقه اوران پرداختود در این بررسی از مدل
 WEAPاسووتفاده شوود موطقووه مووورد مطالعووه یکووی از بزرگتوورین
حوضههای جووب الجزیره بود و بر اساس سواریوهای تعریف شوده توا
سال  2030وضعیت موابع آب مشخص شد هدف اصلی ایون بررسوی
ارزیابی استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه در سراسر موطقه بوود
که بتواند تقاضای مواط مختلف را از نرر فرآیوودهای هیودرولوژیکی
مورد توجه قرار دهد نتای نشان داد که حساسیت موطقه مورد مطالعه
در مقابل فشارهایی که در آیوده به موابع آبی موطقه وارد خواهود شود
بسیار زیاد است .در نتیجه نیاز به ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچوه

تقاضای محلی و کشاورزی بسیار ضروری است .در ایران نیز ،مورادی
( )1393به ارزیابی مودیریت مووابع آب بوا اسوتفاده از مودل WEAP
(مطالعه موردی حوضه کبودرآهوگ) پرداخت با استفاده از ایون مودل
ابتدا مووابع و مصوارف آب موجوود در موطقوه شوبیهسوازی گردیود و
مشخص شد که در حال حاضر در دشت کبودرآهوگ مودیریت مووابع
آب به خوبی صورت نمیگیرد و با ادامه شرایط موجود کسری مخوزن
آب زیرزمیوی ادامه خواهد یافت سپس برای بررسی وضعیت مووابع و
مصارف آب موجود در موطقه در سالهای آیوده تاثیر چهوار سوواریوی
افزایش جمعیت ،افزایش سطح زیرکشت کشاورزی ،افوزایش رانودمان
آبیاری و کاهش آب مورد نیاز نیروگاه شهید مفوتح در بخوش صووعت
مورد بررسی قرار گرفت نتای نشان داد کوه افوزایش جمعیوت تواثیر
چودان زیادی بر کسری مخزن آب زیرزمیوی ندارد ولی افزایش سطح
زیرکشت کشاورزی موجب افت بیشتر مخزن زیرزمیوی میشوود قوره
سوفلو و همکاران ( ،)1395در مطالعهای به برنامهریوزی و تخصویص
موووابع آب تحووت سووواریوی موودیریتی  WEAPدر حوضووه گرگووانرود
پرداختود در این راستا ابتدا حوضه آبریز گرگانرود بوا اسوتفاده از مودل
 WEAPشبیهسازی شد و مدل بورای شورایط پایوه و سوه سوواریوی
مختلف اجرا گردید نتای نشان داد که از بین روقهای هیدرولوژیکی
بهکارگرفته شده جهت حفظ نیازهای زیستمحیطی پائیندست حوضه،
روق  7Q10در مقایسه با سایر روقهوا مقوادیر کمتوری را در سوال
نشان داده و روق  Q90مقوادیر بیشوتری از سوایر روقهوا پیشووهاد
مینماید بر اساس سواریوهای شبیهسازیشده توها در حالت اعمال نیاز
زیسوتمحیطوی بوا روق  7Q10امکوان توأمین اسوتاندارد نیازهوای
پیشبیویشده برای سدها و همچوین برداشتهای مستقیم از حوضوه
میانی وجود دارد همانود نیاز کشواورزی ،نیواز صووعت نیوز در تموامی
سواریوها بهجز سواریوی  7Q10بهطور کامل تأمین نمیشوود و دارای
کمبود قابلمالحرهای میباشد این تحقیقات بیانهر توانائی نورمافوزار
 WEAPبه عووان ابزاری کارآمد به مورور تصمیمگیوری در مودیریت
یکپارچه موابع آب میباشد
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی موابع و مصارف در چوارچوب
بیالن حوضه تاالب انزلی و ارزیابی گزیوه هوای مختلوف سوواریوهای
تخصیص موابع آب با مد نرر قورار دادن اصوول  IWRMدر حوضوه
آبریز تاالب می باشد در این مقاله نشان داده خواهد شد که تواالب در
مقابل بهره برداری از موابع آب تغذیهکووده تاالب برای کشاورزی و بوا
درصدی کمتر برای شرب و صوعت چه واکوشی نشوان خواهود داد در
این حالت با اعمال تغییرات بر ورودی تاالب در محودودهای متووو و
بخصوص در حالت حدی و خارج از تووان تحمول تواالب (بوهوسویله
جریان زیستمحیطی تاالب تعریف خواهد شد) ،میزان تأثیر متغیرهای
مزبور بر کارکردها ،خدمات و حیات تاالب مورد ارزیابی قرار میگیرد
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مواد و روشها
مدیریت یکپارچه موابع آب در حوضه تاالب انزلی ،به دلیول توأثیر
رودخانههای ورودی بوه تواالب بور روی حقابوه زیسوتمحیطوی آن،
مستلزم شواخت کلیه مصارف و موابع مربوط به حوضه تواالب شوامل
حوضه فوموات و بخشی از دشت مرکزی گیالن مویباشود ازآنجاکوه
کشاورزی اصلیترین بخش مصرف در حوضوه تواالب انزلوی بووده و
مهمترین موبع تأمین آب ایون اراضوی کوه عمودتاا اراضوی شوالیزاری
میباشود ،رودخانههای ورودی به تاالب و شبکه آبیاری سد سوفیدرود
میباشد لذا در این بخش ،پس از معرفی موقعیت تاالب سوعی گردیود
که درباره واحدهای عمرانی شوبکه آبیواری سود سوفیدرود در حوضوه
تاالب انزلی که به نحوی با حقابه زیستمحیطوی تواالب در تعوارض
هستود ،توضیحاتی ارائه شود تا بتوان با نهواهی جوامع ،میوزان توأثیر
برداشت آب در باالدست را بر وضعیت تاالب در سواریوهای مودیریتی
متفاوت تخمین زد

1941

تاالب بینالمللی انزلی در جووب شرقی دریای خزر واقع گردیده و
خدمات و کارکردهای بسیاری را به حاشیهنشیوان خود ارائه مینمایود
این تواالب بوا وسوعتی در حودود  15000هکتوار یکوی از  24تواالب
بینالمللی ایران است که در سال  1354به همراه  18تاالب دیهر بوه
دفتر کووانسیون رامسر معرفی شد ()Ashouri and Abdous, 2013
رودخانههای ورودی به تاالب

مهم ترین رودخانههایی که به تاالب انزلی میپیوندند از غرب بوه
شرق شامل چافرود ،بهمبر ،مرغک ،خالکایی ،پلوگور ،ماسولهرودخان،
پیش رودبار (شاخرز) ،پسیخان و پیربازار (مجمو دو شاخه سیاهرود و
گوهررود) میباشود این رودخانه ها تماماا دارای جریان دائمی بوده و از
ارتفاعات جووب غرب موطقه سرچشمه گرفته و در جهت شمال شورق
جریان مییابود و پس از عبور از دشت فوموات و بخش مرکزی گیالن
و تأمین نیاز آبی موطقه به تواالب انزلوی مویریزنود )(JICA, 2005
شکل  1رودخانههای موتهی به تاالب انزلی را نمایش میدهد

محدوده مورد مطالعه

شکل  -1رودخانهها و ایستگاههای هیدرومتری مستقر بر آنها در ورودی به تاالب انزلی )(JICA, 2005

واحدهای عمرانی در حوضه تاالب انزلی

شکل  2واحدهای عمرانی موجود در شبکه آبیاری سفیدرود که در
حوضه تاالب انزلی قرار دارند را نشان میدهد همانطور که از شوکل
 2مشخص میگردد تمامی واحدهای عمرانی بخوش فومووات شوامل
 F4 ،F3 ،F2 ،F1و  F5و تعدادی از واحدهای عمرانی بخش مرکزی
شامل  G6 ،G5 ،G4و  G7در حوضه تاالب انزلی قرار دارند جودول
 1مشخصات کلی واحدهای عمرانی ذکرشده و مووابع و مصوارف هور

واحد را نشان میدهد
روش انجام کار

پژوهش برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سه گام انجام شده
است:
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جدول  -1مشخصات کلی واحدهای عمرانی حوضه تاالب انزلی و منابع و مصارف هر واحد (پایگاه داده شرکت آب منطقهای گیالن)
منابع (حجم آب تحویلی برحسب میلیون متر مکعب)
F1
F2
F3
F4
F5
G4
G5
G6
G7

رودخانه ها
65/1
62/2
52/6
32/7
5/1
---4/5

کانال فومن
86/8
117/9
57/9
94/1
29/1
---37/5

کانال سنگر
-----237/8
55/2
221/6
--

مصارف (مساحت محصوالت کشاورزی برحسب هکتار)
کشت برنج
16468
19684
9208
7987
3427
24431
5666
13229
4549

سایر محصوالت و سایر کاربریها
5099
8329
4433
7965
1713
8844
2031
14275
719

کل
21567
28013
13641
15952
5140
33275
7697
27504
5268

شکل  -2واحدهای عمرانی شبکه آبیاری سفیدرود در حوضه آبریز تاالب انزلی (مهندسین مشاور پندام)1381 ،

تعریف شرایط هدف گذاری شده در تاالب انزلیی بیه ویورت
سناریوهای مبنا در دو سطح حداقل و مطلوب

شرایط مطلوب اکوهیدرولوژیکی برای تواالب بوه نحووی تعریوف
می شود که با داشتن گونه گیاهی و یا جانوری شاخص نیاز آبی تاالب
پاسخهوی گونه انتخابی موردنرر در بهترین شرایط باشد و هیچگونوه
کاهش جمعیتی برای حضور آن گونه و یا آشیانهسوازی آن در تواالب
اتفاق نیفتد همچوین شرایط حوداقل اکوهیودرولوژیکی بورای تواالب

مقدار آب در کمترین میزانی است که اگر حجم یا سطح یوا عمو آب
از آن کمتر شود ،گونه موردنرر دچوار انقوراض شوده و یوا بوه تواالب
مراجعت نوماید در این حالت حجم آب بهدستآمده نسبت به شورایط
نرمال کاهش قابلتوجهی پیدا میکود
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ارزیابی ارتباط بین جریان ورودی به تیاالب بیا رژییم جرییان
باالدست

بهمورور ارزیابی ارتباط بوین جریوان ورودی بوه تواالب بوا رژیوم
جریان باالدست آن در حوضه ،مسائل مربوط به نیاز آبی ،همزموان بوا
مسووائل مربوووط بووه موووابع آب در شوورایط مختلووف هی ودرولوژیکی و
سواریوهای مدیریتی در حوضه آبریز با استفاده از مودل  WEAPو در
چود گام شبیهسازی شد در تعریف هر مطالعه در مدل  WEAPالزم
است چهارچوب زمانی ،مرزهای مکانی ،اجوزای سیسوتم و توریموات
مساله انجام شود وضع موجود که از آن میتوان بهعووان گام واسوجی
مدل در شرایط توسعه استفاده کرد ،یک تصویر کلی از نیازهوای آبوی
واقعی ،بارهای آلودگی ،موابع و تأمین سیسوتم را نشوان مویدهود در
شرایط موجود ،فرضیات کلیدی برای بیوان سیاسوتهوا ،هزیووههوا و
عواملی که بر نیواز ،آلوودگی ،توأمین و هیودرولوژی مؤثرنود ،تعریوف
میشود سواریوها در شرایط موجود ساخته میشووند و بوا اسوتفاده از
آنها میتوان اثر فرضیات یا سیاستهای مختلف را بر میزان دسترسی
و مصرف آب در آیوده بررسی کرد نهایتاا سواریوها با توجه بوه میوزان
آب ،هزیوهها و سودها ،سازگاری با اهداف زیستمحیطی و حساسویت
به عدم قطعیت در متغیرهای کلیدی ارزیابی میشوند بوابراین قبول از
برپایی مدل باید مسائل مدیریتی به شکل گزیوهها یا بوهعبوارتدیهور
سواریوهای مدیریتی تعریف گردد ،چون بخشی از سیستم مربووط بوه
همین گزیوههای مدیریتی است و بستن سیستم بدون توجه به آنهوا
اشتباه میباشد پس از بستن سیستم آنهاه نوبت برپوایی مودل اسوت
گام بعدی یعوی واسووجی و اعتبارسووجی مودل ،قسومت اصولی کوار
محسوب میشود واسوجی و اعتبارسوجی مدل با توجه به یک سوری
معیارها انجام میشود که انتخواب مواسوب آنهوا از اهمیوت ویوژهای
برخوردار است ) (Siber et al., 2005در این بخش مراحل مختلوف
کوار بوا مودل  WEAPشووامل برپوایی مودل ،کالیبراسویون و توودوین
سواریوهای مختلف برای تواالب انزلوی بوه طوور جداگانوه شور داده
میشود
برپایی مدل

مدل  WEAPبرای شرو بکار نیاز به تعریوف سوواریوی مبووا در
یک سال خاص که کلیه اطالعات مربوط بدان در دسترس باشد دارد
در مقاله حاضر به مورور بهکارگیری مودل  WEAPدر حوضوه آبریوز
توواالب انزل وی ،وضووعیت شوورایط توواالب در سووال آبووی 1394-1395
بهعووان سواریوی مبوا در نررگرفته شد به مورور برپائی مودل ،ابتودا
مؤلفووههووای سیسووتم و توریمووات مربوووط بووه مسواله معرفوی شوودند
مؤلفههای سیستم شامل مؤلفه رودخانه (شواخههوای اصولی و فرعوی
رودخانههای موتهی به تاالب و کانالهوای آبرسوان فوومن و سووهر)،
مؤلفووه سوووجش جریوان (ایسووتهاههووای هیودرومتری) ،مؤلفووه تقاضووا

1943

(واحدهای عمرانوی شوبکه آبیواری زهکشوی سوفیدرود) ،مؤلفوههوای
برداشت (برداشت از رودخانه و کانال فوومن و سووهر) و آب برگشوتی
(زهاب واحدهای عمرانی) ،مؤلفه انحراف آب (برداشوت آب بوهموروور
پرورق ماهی و سایر مصارف) و مؤلفه مخزن (مخوزن تواالب انزلوی)
میباشود
مشخصات هودسی مخزن (تاالب انزلی) بهصوورت موحوویهوای
حجووم-ارتفووا برگرفتووهشووده از نقشووهی  DEMتوواالب در قسوومت
مشخصات مؤلفه مخزن معرفی شد با ایجاد مؤلفههای تقاضا برای هر
یک از واحدهای عمرانی ،مشخصات آنها شامل سطح زیرکشت ،نیاز
آبی اراضی کشاورزی در طول دوره آبیاری ،توزیع ماهانوه نیواز آبوی و
درصد مصرف آب بهمورور محاسبه آب برگشوتی از آبیواری بوه مودل
معرفی شدند نیاز آبی هر واحد عمرانی عمدتاا از طری کانال آبرسوان
اصلی (فومن و سوهر) و رودخانهها توأمین مویشوود کوه بوا مؤلفوهی
مربوطه ،انتقال آب به هور واحود عمرانوی تعریوف گردیود بوهموروور
محاسبه مقادیر رواناب سطحی در بوازهی بوین ایسوتهاه هیودرومتری
باالدست و پاییندست هور رودخانوه ،از ضورایب روانواب ماهانوه هور
ایستهاه هیدرومتری (مطالعات شرکت مهودسین مشواور آذر پیموایش،
 )1390استفاده شد و مقادیر رواناب تولیدشده بهعووان دبی جریوان در
بازهی  Below River Head flowبه مدل معرفی شودند الزم بوه
ذکر است که در مطالعوات شورکت مشواور موذکور ،بورای هریوک از
ماههای سال در طول دوره آمواری مشوخص ،مقوادیر حجوم جریوان
رودخانه استخراجشده و با ایجاد چودضلعیهای تیسن در محویط GIS
شووعا تووأثیر ایسووتهاههووای بووارانسوووجی هوور یوک از زیرحوضووههووا
بهدستآمده است و با استفاده از روق تیسن مقادیر بارق متوسط هر
یک از حوضهها و زیرحوضهها محاسبه و در مقایسه با مقادیر جریوان،
ضریب رواناب محاسبهشده است مقادیر دبی کانالهای چپ سووهر و
فومن و حجم آب تحویل داده شده به هور واحود عمرانوی بور اسواس
برنامه اجرایی شبکه آبیاری زهکشی در سال  1395درنرر گرفته شود
درصد سهم آب برگشتی هر واحد که از طری زهکشهای اصولی بوه
رودخانهها و یا تاالب میریزند بر اساس نسبت مساحت تحت پوشوش
زهکشهای اصلی به مساحت واحد عمرانی در محویط  GISمحاسوبه
شدند شکل  3نحوه پیکره بودی موابع آب را در حوضوه آبریوز تواالب
انزلی در مدل  WEAPنشان میدهد
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شکل  -3پیکرهبندی منابع در حوضه آبریز تاالب انزلی در مدل WEAP

واسنجی مدل

(Oi  Pi ) 2

واسوجی مدل فرآیوودی اسوت کوه در آن تعودادی از پارمترهوای
ورودی آنقدر تغییر داده می شوند تا مقادیر شبیهسازی شده بوا مقوادیر
اندازه گیری شده انطباق پیدا کووود در ایون تحقیو  ،مقوادیر مووابع و
مصارف رودخانه به عووان پارامترهای واسوجی درنرور گرفتوه شودند
بدین مورور با دردست داشتن دبی ثبت شوده در ایسوتهاه باالدسوت،
مقدار برداشت آب از رودخانه برای مصارف کشاورزی و سایر ذیوفعوان
بر اساس اطالعات شبکه آبیاری و زهکشی سوفیدرود و تغییور درصود
آب برگشتی از کشاورزی و همچوین اعمال رواناب ناشوی از بارنودگی
دبی رودخانه محاسبه شد با مقایسه دبی شبیهسازیشوده رودخانوه در
پایین دست با مقادیر ایستهاه آبسوجی فرآیود واسوجی در دوره آمواری
یک ساله صورت گرفت برای ارزیابی کمی نتای حاصل از واسوجی و
اعتبارسوجی مدل از ضریب تبیین )( (R2معادلوه  )1و جوذر میوانهین
مربعات خطا )( (RMSEمعادله  )2استفاده گردید
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در ایوون معووادالت  Oiو  Piبووه ترتیووب مقووادیر مشوواهدهشووده و
پیشبیویشده Ō ،میانهین مقادیر مشاهداتی و  nتعداد دادهها میباشد
تدوین سناریوهای مختلف

سواریوهای موردنرر در  3بخش الف) به صوورت  5مواه از سوال
آبی که مصادف با دوره کشت محصوالت کشاورزی شوامل مواههوای
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر و مرداد ،ب)  7ماهه دوم که برداشت
از رودخانه به مورور مصارف در استخرهای پرورق ماهی یا شوکار در
اراضی شالیزاری شامل ماههای شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمون و
اسفود می باشد و پ) حذف کل مصارف در کل سال مطاب جودول 2
تدوین گردیدند شایان ذکر است که در سوواریوهای متعوددی میوزان
برداشت در گامهای  10درصدی کاهش داده شد که با توجه به نتیجه
بدست آمده برای سواریوی  5یعوی "حذف کلیه مصارف و برداشتها"
از ذکر نتای آنها خودداری شده است

ارزیابي اثرات بهرهبرداري از شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود بر حيات تاالب انزلي
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جدول  -2سناریوهای تدوین شده در طول سال آبی
ردیف
الف

سواریوهای تدوین شده در  5ماه کشت اراضی شالیزاری

ب
پ

سواریوی تدوین شده در  7ماه دیهر سال
سواریوی تدوین شده در کل سال

سناریو
سواریوی  :1کاهش  10درصد از مساحت زیر کشت هر واحد عمرانی
سواریوی  :2کاهش  10درصد از نیاز آبی اراضی در طول دوره آبیاری
سواریوی  :3کاهش  10درصد از مصارف و برداشت از رودخانه برای کشاورزی
سواریوی  :4کاهش  10درصد از مصارف و برداشت از رودخانه برای پرورق ماهی و شکار
سواریوی  :5حذف کل مصارف و برداشت از رودخانهها در طول سال

ارتباط بین جریان رودخانه هیای ورودی بیه تیاالب و شیرایط

و حداقل

اکوهیدرولوژیکی هدفگذاری شده در تاالب

با توجه به مطالعات مودبری و شوکوهی ( )1398مقوادیر سوطو
مختلف شاخصهای هیدرولوژیکی اعم از تراز سوطح آب ،مسواحت و
حجم تاالب در شرایط مطلوب اقتصوادی-اجتمواعی و اکولووژیکی در
جدول  2آمده است ازآنجاییکه مقادیر بوهدسوتآموده شواخصهوای
هیدرولوژیکی در رویکرد اقتصادی-اجتماعی از مقوادیر متووا ر آن در
شرایط حداقل اکولوژیکی کمتر است لذا میتوان استوباط نمود کوه بوا
تأمین شرایط اکولوژیکی مواسب بهمورور تعیین جریان زیستمحیطی
برای تاالب انزلی ،عمالا وضعیت تاالب ازنرور عمو جریوان و دیهور
عوامل هیدرولوژیکی اثرگذار آن چوان تعریوف مویگوردد کوه شورایط
مواسب از نرر مطلوبیت موردنرر در توابع اجتماعی–اقتصادی نیز مهیا
شود انتخواب عمو آب مواسوب مویتوانود در بخوشهوای مختلوف
اقتصادی مانود گردشهری و ماهیهیری مؤثر باشد بهطوریکه رعایوت
این عم آب سبب افزایش جمعیت ،زادآوری و مهاجرت ماهیها شده
و افزایش رفاه عمومی را برای ماهیهیران بوه هموراه دارد (مودبری و
شکوهی )1399 -a ،همچوین عم آب مواسب انتخوابشوده ،سوبب
جلوووگیری از اخووتالل در رفووتوآموود قووای هووایی کووه بوورای تفووریح
گردشهران در تاالب مهیا شودهانود ،و همچووین رونو گردشوهری و
اکوتوریسم میشود (مدبری و شکوهی)1399 -b ،

پس از تدوین سواریوهای مختلف ،محاسوبات مربووط بوه حجوم
تاالب و تراز سطح آب آن بهصورت ماهانه بر اساس تراز دریوا و دبوی
ورودی به تاالب (از نتای مدل) و تبخیر خوالص از سوطح آب تواالب
انجام شد با داشتن روابط سطح-حجم-ارتفا تاالب انزلی (مودبری و
شکوهی )1398 ،و دبی ورودی به تاالب مویتووان حجوم و مسواحت
تاالب را باتوجه به تراز سطح آب محاسبه نمود اختالف حجم مخزن
بین دو ماه متوالی نشاندهوده مقدار حجم ذخیرهشده و یا تخلیوهشوده
در طول یک ماه می باشد به عبارت سوادهتور از تفاضول بوین حجوم
ورودی به تاالب و حجم ذخیوره شوده در آن ،میوانهین حجوم (دبوی)
خروجی از تاالب به صورت ماهانه بدست میآید الزم به ذکور اسوت،
حجم آب ورودی به تاالب از مجمو حجم آب حاصل از دبی ماهانوه
رودخانه های ورودی به تاالب و حجم آب حاصل از مجمو میوانهین
ماهانه بارق و کسر کردن تبخیر مستقیم از سوطح تواالب بوه دسوت
آمده است

نتایج و بحث
تعیین مساحت و حجم تاالب به روش جامع در شرایط مطلوب

جدول  -2مقادیر تراز ،سطح و حجم در شرایط مختلف اکولوژیکی تاالب (مدبری و شکوهی)1399 - a,b ،
میانگین مقادیر سطوح شاخص هیدرولوژیکی مختلف

میانگین مقادیر سطوح شاخص هیدرولوژیکی مختلف در

درشرایط اکولوژیکی تاالب

شرایط مطلوب شاخص اقتصادی اجتماعی

فیزیوگرافی تاالب
تراز آب برحسب متر()m
مساحت برحسب کیلومترمربع
()Km2
حجم برحسب میلیون
مترمکعب ()MCM

حداقل
-26

مطلوب
-25/7

شاخص گردشگری
-26/3

102

122

90

182

237

130

تحلیل شرایط کنونی تاالب

به مورور تحلیل شرایط کوونی تواالب در وضوعیت حاضور ،ابتودا
شرایط تاالب در سال  1394-1395بررسی گردید و با توجه بوه دبوی

ورودی به تاالب و تراز دریا ،تراز تاالب در سال آبی موردنرر محاسبه
شد و آنهاه با استفاده از موحوی سطح-حجم-ارتفا  ،مساحت و حجوم
تاالب در وضعیت حاضر مشخص گردید جدول  3وضوعیت تواالب را
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در شرایط حاضر نشان میدهد همانطور که مالحره میگردد تراز آب
در حال حاضر  -26/78می باشد که سبب کاهش حجم تاالب بوه 82

میلیون متر مکعب شده است یکی از دالیل مهم ایون کواهش حجوم
تاالب میتواند کاهش تراز سطح آب دریای خزر باشد

جدول  -3وضعیت شاخصهای هیدرولوژیکی تاالب در وضعیت حاضر
شرایط حاضر
سال آبی 1394-1395

تراز سطح آب(متر)
-26/78

نتایج حاول از شبیهسازی حوضه آبریز

در ایوون مرحلووه اجووزای بوویالن یعوووی مقوودار آب ورودی بووه
رودخانههای باالدست تاالب (به عووان تأمین کووده اصلی آب تاالب)
در یک دوره زمانی خاص ،میزان استفاده بخشهای مختلوف از آب و
درنهایت اندازهگیری مقدار آبی که در پاییندست رودخانه و یا درواقوع
ورودی تاالب باقی خواهد ماند ،محاسوبه شود در نهایوت بوا تعریوف
مؤلفههای بیالن و استفاده از مدل  WEAPمشخص گردید که سهم
هر بخش از ذیوفعان از موابع تأمینکووده آب تاالب چقدر است
واسنجی مدل  WEAPدر حوضه تاالب انزلی

بهمورور واسوجی مدل ،مقادیر دبیهای ثبتشده در ایستهاههوای
هیدرومتری پواییندسوت در سوال آبوی  1394-95بوهعوووان مقوادیر

مساحت (کیلومترمربع)
61/44

حجم(میلیون مترمکعب)
82/01

مشاهده شده در نرر گرفته شد در ششماهه اول سال آبی بوا درنرور
گرفتن مصارفی همچون پرورق ماهی و یا آبهیری اراضی شوالیزاری
برای شکار پرندگان و همچوین با تغییر در مقادیر رواناب سطحی ،دبی
رودخانه واسوجی شد در ششماهه دوم نیز بر اساس حداکثر رفیوت
برداشت سردهوهها و ایستهاههای پمپاژ موجود بر روی رودخانوههوا و
نیاز آبی ماهانه اراضی و همچوین سهم آب برگشتی به هور رودخانوه،
فرآیود واسوجی صورت گرفت مقادیر نمایههای مربووط بوه واسووجی
مدل برای ایستهاههای هیدرومتری پایین دست رودخانههوای ورودی
به تاالب مطاب شکل  4نشان داد که انطبواق مطلووبی بوین مقوادیر
محاسبهشده و اندازه گیری شده وجود داشوته اسوت و اسوتفاده از ایون
مدل جهت شبیهسازی و ارزیابی سواریوها بالمانع میباشد

شکل  -4مقایسه دبی شبیهسازیشده و دبی مشاهدهای ( )m3/secدر ایستگاه آبسنجی

نتایج شبیهسازی مدل برای سناریوهای مختلف

در این مرحله با تعیین سواریوهای مختلف ،تأثیر تغییر در مصارف
و برداشت از رودخانه بر دبی کل ورودی به تاالب بررسی شد مقایسه
نتای مدل در سواریوهای مختلف نسبت به سواریوی مبوا نشان داد که
سواریوهای  1توا  3در جودول ( 2یعووی کواهش  10درصودی سوطح
زیرکشت ،نیاز آبی و تأمین آب) تغییر محسوسوی بور دبوی ورودی بوه
تاالب و تراز تاالب در  5ماه کشت اراضی شالیزاری ایجواد نمویکوود

همانطور که ذکر شد حجم آب ورودی به تاالب از مجمو حجوم آب
حاصل از دبی ماهانه رودخانههای ورودی به تاالب و حجم آب حاصل
از مجمو میانهین ماهانه بارق با کم کردن تبخیر مستقیم در سوطح
تاالب به دست آمد همچوین به مورور تخمین اثرات ناشی از اعموال
تغییراتدر برداشت از رودخانهها برای مصارف غیر کشواورزی ،حجوم و
مساحت تاالب در  7ماه باقیمانده از مقایسه سواریوی ( 4جودول  )2و
مبوا استفاده شد با توجه به نتای به دست آمده میتوان بیوان داشوت
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که کاهش برداشت آب از رودخانه در سواریوی  4نیز هیچ تغییری بور
روی حجم آب تاالب ایجاد نمیکود با توجه به نتای بدست آمده ،در
مرحله بعد همان سواریوهای  1تا  4ولی بوا  20و  40درصود کواهش
برداشت از رودخانههای ورودی به تاالب نیز انجام پذیرفت کوه نتوای
آن سواریوها هم نشان داد که تغییرات برداشت در رودخانههوا تواثیری
معوی دار بر روی حجم و مساحت تاالب ندارد با توجه به مووارد ذکور
شده نتیجه گرفته شد که سواریویی تحت عوووان سوواریوی  5توسوعه
داده شود این سواریو در یک حالت حدی بوه حوذف کلیوه مصوارف و
برداشت کشاورزی از رودخانهها مبادرت میورزد و در واقع بوه مفهووم
قبول بهترین شرایط برای مقدار جریان ورودی به تاالب میباشد بور
این اساس در این سواریو کلیه برداشتها از رودخانه در  5ماه از سوال
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(مصارف کشاورزی) و  7ماه دیهر از سوال (پورورق مواهی و شوکار)
حذف گردید مقایسه نتای سواریوی  5و سواریوی مبوا نشوان داد کوه
دبی کل ورودی به تاالب حدود  63مترمکعب بر ثانیه در مواه مهور و
آبان و حدود  15مترمکعب بر ثانیه در ماه خرداد و تیر افزایش مییابد
نکته جالب توجه این بود که این افزایش دبی نیوز توأثیر چوودانی بور
حجم و مساحت تاالب نداشت شکلهای  7 ،6 ،5و  8به ترتیب دبوی
کل ورودی به تاالب ،تراز سوطح آب ،مسواحت و حجوم تواالب را در
سواریوی حاضر و سواریوی  5یعوی حذف کلیه برداشتهوا از مجموو
رودخانههای  9گانه ورودی به تواالب را در مواههوای مختلوف نشوان
میدهد

شکل  -5مقایسه دبی کل ورودی به تاالب در سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه

شکل  -6مقایسه تراز سطح آب در دریا و سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه
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شکل  -7مقایسه مساحت تاالب در سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه

شکل  -8مقایسه حجم تاالب در سناریوهای مبنا و حذف کل مصارف از رودخانه

تعیین علل تغییرات احتمالی تاالب در شرایط حاضر با شیرایط
هدف گذاری شده و ارائه راه حلی بیرای بازگشیت تیاالب بیه
شرایط مطلوب

برقرار است و شرایط حاضر ( )1394- 95نشان داد که تراز ،مساحت و
حجم آب تاالب کاهشیافته است جودول  4مقوادیر توراز سوطح آب،
مساحت و حجم تاالب را در سالهای مورد مقایسه نشان میدهد

مقایسه سال آبی  1387-88که در آن حداقل شرایط اکولووژیکی
جدول  -4مقادیر تراز سطح آب ،مساحت و حجم تاالب در سالهای آبی  1387-88و 1394-95
سال آبی
حداقل 1387-88
حاضر 1394-95

تراز سطح آب تاالب (متر)
-26
-26/78

مساحت تاالب (کیلومترمربع)
102
61

بهمورور بررسی دالیل این تغییرات سه عامل مهم دبی ورودی به
تاالب ،بارندگی و تراز دریا درنرر گرفته شدند همانطور که در شوکل
 9مالحره میگردد مقادیر بارندگی ساالنه و دبی ورودی به تاالب در
وضعیت حاضر افزایش یافته است اما تراز دریا حدود  0/36متر نسوبت

حجم تاالب (میلیون مترمکعب)
182
82/01

به سال  1388با کاهش روبرو شده است اولین نتیجوهای کوه از ایون
ارزیابی حاصل میگردد آن است که دبی ورودی به تواالب در مقابول
تراز دریا ،تأثیر زیادی بر روی تراز ،مساحت و حجم تاالب ندارد
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شکل -9مقایسه مقادیر بارندگی ،دبی ورودی به تاالب و تراز آب دریا در سالهای آبی  1387-88و 1394-95

همچوین با برقراری معادله برنولی بین دو مقطع در انتهای کانوال
خروجی تاالب و داخل تاالب می توان رابطه میان اختالف تراز سوطح
آب دریا و تاالب را بر حسب سرعت جریان خروجی و افت اصطکاکی

جریان از تاالب تا دهانه خروجی تاالب که متصل به دریا است بدست
آورد شکل  ،10مقاطع فرضی انتخاب شده در انتهای کانال خروجی و
داخل تاالب را نشان میدهد

شکل  -10مقاطع فرضی انتخاب شده در انتهای کانال خروجی و داخل تاالب

رابطه برنولی بین دو مقطع فرضی در انتهای کانال خروجی تاالب
(مقطع  )1و در داخل تاالب انزلوی (مقطوع  ، )2مطواب بوا معادلوه 3
برقرار است:

V22
V12
WL2 
 WL1 
 hf
2g
2g

() 3
در معادله  WL ،3تراز سوطح آب V ،سورعت جریوان g ،شوتاب
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گرانش و  hfافت اصطکاکی اسوت چوون سورعت جریوان در تواالب
V22
خیلی کم است میتوان از  2 gصرفنرر کرد در نتیجه با استفاده از

معادله  ،4تراز سطح آب و معادله  ،5اختالف تراز به دست میآید
()4

V12
WL2  WL1 
 hf
2g
V12
 hf
2g

h  WL2  WL1 

() 5
از آنجایی که اختالف توراز سوطح آب دریوا و تواالب بوهسورعت
جریان خروجی و افت اصطکاکی جریان از تاالب تا دریا بسوتهی دارد
لذا کم بودن سرعت جریان در تاالب و کانال خروجی آن سبب ایجواد
جریان زیربحرانی در مقطع خروجی شوده کوه درنتیجوه آن ،تغییورات
پایین دست (تراز سطح دریا) بور روی باالدسوت (توراز سوطح تواالب)
تأثیرگذار میباشد نتای بررسی تغییرات پاییندست ( توراز سوطح آب
دریا) نشان داد که داموه نوسان تراز دریای خزر در طوول یوک سوال
حدود  0/5تا  0/6متر است در سال آبی  1394-95حوداکثر افوزایش
ماهانه تراز دریا حدود  0/18متر بین ماههای اردیبهشت و خرداد ثبوت
شده که طب محاسبات باعث افزایش حجم تاالب به مقدار حدود 14
میلیون مترمکعب در طی یک ماه شده است با توجه به ایوکه نوسوان
روزانه تراز دریا ناگهانی نبوده و در طول یک ماه بهتدری افزایش و یا
کاهش مییابد ،تاالب فرصت دارد تا با افزایش تراز دریا مقابله کرده و
حتی با دبی میانهین  36مترمکعب بور ثانیوه (حوداقل دبوی میوانهین
ماهانه در سال آبی  )94-95میتواند حجم خود را نسبت به تراز دریوا
افزایش دهد براین اساس از نرر هیدرولیک جریان در مجواری روبواز
میتوان گفت که با توجه به وجود جریان زیربحرانوی در تواالب ،توراز
دریا به عووان عامل کوترل جریان در پاییندست ،شورایط هیودرولیکی
تاالب را تحت تأثیر قرار میدهد و لذا بوهطوورکلی مویتووان نتیجوه
گرفت که در حال حاضر حجم و تراز تواالب عموالا وابسوته بوه توراز
دریاست و دبی ورودی به تاالب فقط در شرایط سیالبی میتواند تأثیر
خود را بر حجم و تراز تاالب نشان دهد با توجه به ایوکه کوترل توراز
دریای خزر بهعووان یک عامل طبیعی غیورممکن اسوت در نهواه اول
ایوطور به نرر میرسد که بهمورور افزایش تراز و حجم تواالب بایود
دبی ورودی به آن افزایش پیدا کود ،اموا براسواس نتوای سوواریوی 5
مشاهده شد که حتی حذف کل مصارف شامل کشاورزی ،دامپروری و
آبزیان از رودخانههای موتهوی بوه تواالب نمویتوانود باعوث افوزایش
چشمهیر توراز و حجوم تواالب شوود ایون امور نشوان مویدهود کوه
بهره برداری از شبکه سفیدرود و مدیریت مصارف در باالدست از توأثیر
معوی داری بر سطح آب تاالب و لذا ارائه خدمات اکولووژیکی آن و بوه
عبارت بهتر حیات تاالب ندارد این نتیجهگیوری فقوط از نرور کموی

معتبر بوده و برای ا هار نرر قطعی باید به این نکته توجه داشت که
اگرچه افزایش دبی رودخانهها ازلحاظ کموی توأثیر قابول مالحروهای
روی تاالب ندارد اما می تواند ازلحاظ کیفی تأثیری بویادین بر حیوات
تاالب داشته باشد (که بررسی آن نیازمود مطالعهای دیهور اسوت) بوا
توجه به موارد ذکرشده می توان ایوطور نتیجهگیری کرد که بهموروور
اصال شرایط تاالب در وضعیت حاضر ،باید به نحوی خروجی تواالب
را که با آب دریا ارتباط دارد ،کوترل نمود و این کوترل چه بوه صوورت
سازه ای و چه به صورت غیرسازه ای نباید با مسائل مربووط بوه حفوظ
محیط زیست مغایرتی داشته باشد

نتیجهگیری
باایوکه تاالب بین المللی انزلوی بوه عوووان یوک اکوسیسوتم آبوی
موحصربهفرد در شمال ایران خدمات زیادی را در اختیار همهوان قورار
داده است اما در سالیان اخیور تحوت توأثیر عوامول طبیعوی و انسوانی
عدیدهای قرارگرفته و با توجه به باقی ماندن نام این تاالب در لیسوت
مونترو به جرأت میتوان گفت که ادامه حیات آن بوا خطراتوی جودی
مواجووه م ویباشوود شوورایط هیوودرولوژیکی توواالب نقووش کلی ودی در
کارکردهای وابسته به اکوسیستمهوای آبوی جهوت حفوظ ارزقهوای
زیستمحیطی و اقتصادی -اجتماعی ذیوفعان مرتبط با تاالب دارد در
این راستا با توجه به آنکه در دیدگاه جامعنهر تاالبها عموما یک المان
پایین دستی در سیستم موابع آب به حسواب مویآیوود ،بورای تحلیول
شرایط هیدرولوژیکی نا ر بر خدمات اکوسیسوتمی و عملکورد تواالب
الزم است شرایط مدیریت مصرف در باالدست مورد ارزیابی قرار گیرد
مهمترین مؤلفه بهره برداری از موابع آب باالدسوتی در حوضوه تواالب
انزلی که در پارهای از موارد حوضه فوموات نیز نامیوده میشوود شوبکه
آبیاری و زهکشی سفیدرود می باشد که عمالا مهمترین شبکه آبرسانی
برای اراضوی کشواورزی غورب اسوتان گویالن مویباشود در دیودگاه
سیستمی که در این مطالعه برای تعریف مرزهای آن از اصول مرسووم
در مدیریت جامع موابع آب استفاده شد ،الزمه تعیین میزان اثرگوذاری
نحوه مدیریت مصرف به عووان المان ورودی سیسوتم ،در درجوه اول
شواخت شرایط کوونی حاکم بر آن و سوپس تعیوین دو حالوت مبووای
بهیوه و حداقل قابل قبول برای کارکرد کل سیستم و یا هر جزء آن به
توهایی می باشد براین اساس با توجه به اهداف مطالعوه ابتودا مقودار
حجم آب مورد نیاز برای حفظ کارکردها و خودمات اکوسیسوتم در دو
شرایط حداقل و مطلوب برای اکوسیستم تاالب و جوامع محلی که بوا
آن در ارتباط هستود ،به دست آمد سپس برای بررسی شرایط کووونی
تاالب و ارزیابی اثر عملکرد مدیریت در حوضه باالدست بوا تأکیود بور
مهمتوورین مولفووه آن یعوووی شووبکه آبیوواری و زهکشووی سووفیدرود بوور
اکوسیستم تاالب به مدل سازی حوضه آبریز باالدست تاالب به کمک
مدل  WEAPاقدام گردید و کلیه مولفه هوای سیسوتم شوامل مؤلفوه
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رودخانه ،مؤلفه سوجش جریان ،مؤلفه تقاضا ،مؤلفههای برداشت و آب
برگشتی ،مؤلفه انحراف آب و مؤلفه مخزن شبیهسازی شد در مرحلوه
بعد با تعیین سواریوهای مختلف در دوره کاشت و غیر کاشوت اراضوی
شالیزاری ،تأثیر تغییر در مصارف و برداشت از رودخانوه بور دبوی کول
ورودی به تواالب و در راسوتای آن ،حجوم و مسواحت و توراز تواالب
بدست آمد در این مرحله ،سواریوهای ارائه شوده شوامل برداشوت 10
درصد 20 ،درصد و  40درصد در پارامترهای سطح زیرکشت ،نیاز آبوی
محصوالت کشاورزی و تامین آب در رودخانههای ورودی به تاالب به
صورت عادالنه بهطوریکه میزان برداشت از همه بطور یکسان باشود،
صورت گرفت نتای این سواریوها نشان داد که تغییورات در برداشوت
رودخانه های تاثیری بر روی حجم و مساحت تاالب نودارد در مرحلوه
بعد ،سواریوهایی تحت عوووان حوذف برداشوت از رودخانوه هوا بورای
مصارف غیرکشاورزی و حذف کلیه مصارف و برداشت از رودخانوههوا
اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی بررسی گردید نتوای ایون سوواریوها
هم نشان داد که این افزایش دبی ورودی بوه تواالب نیوز تواثیری بور
حجم و مساحت تاالب ندارد با توجه بوه نتوای اجورای سوواریوهوای
متعدد برای سیستم هیدرولوژیکی موجود در مرزهای باالدست تاالب،
مشتمل بر  9رودخانوه دائموی و شوبکه آبیواری و زهکشوی سوفیدرود
می توان استوباط نمود که تأثیر حجم آب ورودی به تاالب( اعم از دبی
رودخانههای ورودی به تاالب و بوارق مسوتقیم بور روی تواالب) بور
شرایط اکوهیدرولوژیکی تاالب نسبت بوه توراز سوطح دریوای خوزر از
اهمیت کمتری برخوردار است در واقع میتوان بیان نمود کوه دریوای
خزر به عووان یک مخزن بزرگ و دیوامیکی نقش مهمتری در تعیوین
و تثبیت تراز سطح آب تاالب به عووان مهمترین مشخصه کمی نوا ر
بر شرایط اکوهیدرولوژیکی تاالب دارد این نتیجهگیری میتواند بودان
مفهوم باشد که اگر توها از دیدگاه کمی به ارزیابی اثرات بهرهبورداری
از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود بر تاالب نهریسته شود شوواهدی
دال بر اثر موفی بهره برداری از این شبکه بر حیات تاالب وجود نودارد
این نتیجهگیری را نمی توان به ارزیوابی اثورات شوبکه از نرور کیفوی
تعمیم داد و این امر در تحقیقاتی دیهر باید مورد پرسش قرار گیرد در
این راستا باید به این سوال پاسخ داده شود که کاهش جریوان ورودی
به تاالب در اثر بهره برداری از شبکه در کوار برگشت پساب آلووده بوه
سموم و کودهای شیمیایی و البته لحاظ داشتن پارامترهوایی همچوون
خودپاالیی طبیعی رودخانوه هوای ورودی ،بوه عوووان محمول پسواب
کشاورزی ،و همیوطور توان خودپاالیی تاالب در فصول مختلف تا چه
حد به زندگی تاالبی صدمه وارد می نمایود و میوزان کواهش خودمات
اکوسیستمی تاالب در حالتها و سواریوهای مختلف بهورهبورداری چوه
خواهد بود نکته مهم دیهر قابل استوباط از نتای این مطالعه آن است
که اگرچه حجم آب ورودی به تاالب در مواقع سیالبی سبب میشوود
که تراز و حجم آب تاالب افزایش مییابد اما کاهش توراز سوطح آب
دریای خزر نسبت به تراز سطح تاالب در سالهای اخیور سوبب شوده
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است که این مقدار حجم آب ورودی بر روی تاالب باقی نماند و پوس
از مدت کوتاهی (باتوجه به شدت سیالب) در مدت چود روز یا هفته از
تاالب خارج شده و به سمت دریای خزر روانه شود این عملیات خروج
آب از در یک تاالب ساحلی مانود تاالب انزلی تا زمانی کوه در مقطوع
خروجی تاالب و دریا تعادل هیدرولیکی برقورار شوود اداموه موییابود
براین اساس حفظ اکوسیسوتم تواالبی از نرور شورایط کمی،مودیریت
سازه ای و جستجوی راه حلی برای مدیریت خروجی تاالب به دریوا بوا
حفظ و رعایت الزامات زیست محیطی میباشد
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Abstract
In this study, the effects of the exploitation of the Sefidrood drainage irrigation network on Anzali
International Wetland in the framework of IWRM are investigated. For this purpose, first, the values of
hydrological indicators including water level, area, and volume of Anzali wetland were determined by
considering economic, social and ecological conditions at the desired and minimum levels. After examining the
current condition of the wetland, the relationship between the inflow to the wetland and the upstream
exploitation system was simulated using the WEAP model and the model was calibrated for the baseline
scenario with R2 and RMSE of 0.99 and 0.47, respectively. The results of scenario analysis in different
conditions showed that currently the volume and level of the wetland are more dependent on the sea level and
the inflow to the wetland only in flood conditions can show its effect on the volume and level of the wetland.
Based on the results, it can be said that the ecological life of Anzali wetland is more affected by the discharge of
the wetland to the Caspian Sea than by the quantitative management of water resources upstream of the wetland
and water abstraction from Sefidrood irrigation and drainage network for agriculture, animal husbandry and
aquaculture.
Keywords: Anzali wetland, Ecological services, Sefidrood irrigation and drainage network, WEAP model
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مقاله پژوهشی

تأثیر فصل کشت و تنش آبی بر ارقام خیار گلخانهای در منطقه سیستان
حلیمه پیری
تاریخ دریافت1399/7/3 :

*1

تاریخ پذیرش1399/9/1 :

چکیده
برای بررسی اثر فصل کاشت و مقایسه عملکرد ارقام مختلف خیار گلخانهای در شرایط تنش آبی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاام
تصادفی با سه تکرار در مجتمع گلخانهای چاه نیمه واقع در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان انجاام گرفاتت تیمارهاا شاامل ساه رقا خیاار
گلخانهای منطقه سیستان (سینا ،بارش و نگین) ،سه سطح آب آبیاری ( 75 ،100و  50درصد نیاز آبی گیاه) و دو فصل کاشت (مرحلاه اول در هفتاه اول
مهرماه و مرحله دوم در هفته سوم بهمن) بودندت برداشت محصول هر چهار روز یکبار انجام شدت وزن و تعداد میوهها ،قطر و طول خیار در هر کارت باه
دقت اندازهگیری شدت جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل بهتر ،میانگین دادههای بازه زمانی  1/5ماه بعد از اولاین برداشات در هار دو فصال کشات ماورد
استفاده قرار گرفتت همچنین عملکرد و بهرهوری مصرف آب آبیاری در پایان هر دو فصل محاسبه شدندت نتایج نشان داد اثرات فصل کشات ،رقا و آب
آبیاری در سطح احتمال پنج و یک درصد بر پارامترهای اندازهگیری شده تأثیر معنیدار داشتندت بیشترین مقدار پارامترهای اندازهگیری شده در تیمار 100
درصد نیاز آبی گیاه بهدست آمدند که از این نظر با تیمار  75درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنیدار نداشتت عملکرد و بهارهوری آب آبیااری در فصال اول
کشت بهترتیب  144/6تن در هکتار و  20/4کیلوگرم برمتر مکعب بود که نسبت به فصل دوم کشت ( 128/7تن در هکتار و  17/3کیلوگرم بر مترمکعب)
باالتر بودت ارقام مختلف در فصل اول و دوم کشت نتایج متفاوتی داشتندت رق سینا در فصل اول کشت عملکرد ( 158/2تن در هکتار) بهتری نسابت باه
سایر ارقام داشتت در فصل دوم کشت رق بارش ( 156/4تن در هکتار) نسبت به رق سینا و نگین عملکرد بهتری داشتت بنابراین باا توجاه باه نتاایج
بهدست آمده ،میتوان مقدار مصرف آب آبیاری را تا  75درصد کاهش داد و از آب صرفهجویی شده در فصل دوم کشت استفاده نمودت همچنین با توجاه
به اینکه رق سینا در فصل اول کشت و رق بارش در فصل دوم کشت نتایج بهتری داشتند ،از این دو رق بهترتیب در این دو فصل ،استفاده شودت
واژههای کلیدی :بهرهوری آب ،عملکرد ،رق سینا ،رق بارش

مقدمه

1

از عوامل مها در تولیاد و عملکارد مطلاوب در گیاهاان ،تااری
کاشت ،رق مناسب و سازگار با منطقه هستندت تاری کاشات مناساب،
معموال بهصورت زمان الزم برای حداکثر تولید شاخ و برگ و حاداکثر
عملکرد اقتصادی درنظر گرفته میشود و از طریا آزمایشاات تعیاین
میگرددت تاری کاشت مناسب ،تاریخی است که در نتیجاه آن تماامی
عوامل محیطی (آب ،نور و خاک) مورد اساتفاده گیااه جهات حاداکثر
تولید و عملکرد بهکار میروندت از طرفی تاری کاشت باید باهگوناهای
تعیین گردد که گیاه زمان الزم برای جوانهزنی و رشد را داشته باشد و
از حداکثر نور و درجه حرارت مناسب استفاده نماید و کیفیت محصاول
نیاز مطلاوبتار گاردد ()Abravesh, 2010ت خیاار باا ناام علمای
 Cucumis sativus L.یکی از گیاهان تیاره کادو یان اساتت خیاار
 -1استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل
)Email: H_piri2880@uoz.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.3.4

یکی از سبزیهای مهمی است که در تمام طول ساال امکاان تولیاد
گلخانهای آن وجود داردت مصرف تازهخوری خیار در تمام طول سال بر
اهمیت تولید گلخانهای آن افزوده استت توساعه تکنولاويی (تأسای
گلخانه و بهرهبرداری فشرده) و همچنین دوره رشد کوتاه این محصول
( 120-150روز) ،امکاان کشات آن را در اکثار منااط آب و هاوایی
فراه کرده استت نور یکی از عوامل مه تأثیرگذار بار رشاد و تولیاد
محصاول خیاار اسات ()Gao et al., 2010ت خیاار از نظار فتوپریاود،
گیاهی بیتفاوت به طول روز استت اما مطالعات نشان دادهاند که رشد
و نمو گیاه خیار در شرایط طول روز بلند و شدت نور بااال ،نسابت باه
طول روز کوتاه اثر باهسازایی در میازان عملکارد آن خواهاد داشاتت
همچنین مشخص شده است که طول روز یا درجه حرارت بار تعیاین
جنسیت گل در خیار اثر متقابل دارندت رشد میوه خیار وابسته به میازان
مواد آسیمی تهای است که به سمت میوه حرکت میکند ( Marcelis
)et al., 1995ت بررسیها نشان دادهاناد ،در زمساتان باهعلات آنکاه
سرعت سنتز مواد آسیمی ته پایین است ،نمو جوانه گال نیاز ضاعیف
است و در شرایطی که نور عامل محدودکنناده باشاد ،افازایش ساقط

تأثير فصل کشت و تنش آبي بر ارقام خيار گلخانهاي در منطقه سيستان

جوانه گل نیز موجب کاهش تعداد جوانه همسو با کاهش سانتز ماواد
فتوسانتزی مایگاردد ()Mohammed and Amer, 2001ت کااهش
شدت تشعشعات به میزان یک درصد سبب کاهش عملکرد به میازان
 0/6-1/2درصد در خیار گلخانهای شد ()Marcelis et al., 2006ت در
سبزیجات دیگر از جمله بادمجان گزارش شده است که روزهاای الزم
تا رسیدن به میزان  50درصد گلدهی بهطور معنایداری تحات تاأثیر
تغییرات فصلی اسات و باا میازان عملکارد ارتبااد دارد و مایتوانناد
بهعنوان شاخصهای برداشت استفاده گردناد ( Illangakoon et al.,
)2004ت بهطور معمول رشد گیاه باا توجاه باه کمیات و کیفیات ناور
متفاوت استت کمیت ناور از ماواردی مانناد طاول روز ،زاویاه تاابش
خورشید ،شرایط اتمسفر ،تراک گیاه ،سااختار کاانوپی ،سااختار و ناو
پوشش گلخانه تأثیر میپذیرد و کیفیت نور نیز تحت تأثیر زاویه تابش
خورشید ،شرایط اتمسفر ،تراک گیاه و میزان انعکاس از ساطح خااک
قرار دارد ()Heuvelink and Dorais, 2003ت
کمبود آب درمنطقه سیستان و شرایط بد آب و هوایی ،باعث شده
است تا کشت خیار در این منطقه بهصورت گلخانهای و دوبار در سال،
انجام شودت کشت مرحله اول از مهرماه آغاز و تاا اواساط بهمان مااه
ادامه داردت کشت مرحله دوم از اواسط بهمن آغاز و تا خارداد برداشات
انجام میگیردت در فصل اول کشت ،هاوا سارد و خشاک و طاول روز
کوتاه میباشدت در فصل دوم کشت با نزدیک شدن به فصل بهار ،هاوا
گرمتر شده و طول روز نیز بلندتر میشودت گلخانهداران منطقه عموماا
از سه رق خیار سینا ،بارش و نگین برای کشت استفاده مایکننادت باا
توجه به اینکه در فصل بهار کشاورزان با کمبود آب مواجه میشاوند،
محصوالت آنها اوایل اردیبهشت در اثر خشاکی از باین مایرودت در
صورتیکه اگر آب وجود داشته باشاد ،مایتوانناد تاا تیرمااه برداشات
محصول داشته باشندت در تحقیقی اثر مقادیر مختلف آب آبیااری روی
خیار مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بیان شد که با افزایش میزان
آب مصرفی میزان محصول تولیدی افزایش یافت اما کیفیت محصول
کاااهش یافاات ()Warman and AngLopez, 2010ت در بررساای
تنشهای آبی بر گیاه خیار نتایج نشان داد میزان کاارآیی مصارف آب
در تیمارهای پتانسیل آب خاک  40 ،60و  80سانتیبار باهترتیاب ،96
 84و  49کیلوگرم بر متر مکعب آب بودت بنابراین مکش  60سانتیباار
در افزایش کارآیی آب موثر بوده اسات ()Moslehi et al., 2010ت در
تحقیقی ،سه سطح تنش آبی (صفر 25 ،و  50درصد نیاز آبای گیااه) و
سه سطح ز ولیت (صفر 5 ،و  10گرم در هر کیلوگرم خاک) روی گیاه
خیار مورد بررسی قرار گرفتت نتایج این تحقی نشاان داد کاه تانش
خشکی بر شاخصهای تعداد میوه و طول میوه تأثیر معنیداری ایجااد
نکرده ،ولی بر عملکرد محصول و قطر میوه تأثیر معنیداری در سطح
 %5داشته استت بیشترین عملکرد محصول و تعداد میوه را سطح بدون
تنش دارا بودت با توجه به اینکه بین دو سطح بادون تانش و مصارف

1955

 ٪75نیاز آبی تفاوت معنیداری از لحاظ عملکرد محصاول مشااهده
نشاد ،بناابراین از نظار کاارایی مصارف آب و کااهش آب مصارفی،
بهینهترین سطح تنش ،سطح دو ( 75درصد نیاز آبی) استت همچناین
با مصرف  10گرم ز ولیت در یک کیلوگرم خاک ،بیشاترین عملکارد،
تعداد میوه و طاول میاوه حاصال شاد ()Mohabbati et al., 2018ت
رییسینژاد دوبنه و یزدانپناه تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و شوری
را بر خیار گلخانهای مورد بررسی قرار دادندت نتایج مطالعه آنها نشاان
داد اعمال سطح آبیاری شده پ از  30میلیمتار تبخیار از تشات در
طول دوره رشد در سطح شوری  2/6دسی زیمن بر متر ،نسابت باه
شرایط بهینه (اعمال سطح آبیاری شده پ از  15میلیمتار تبخیار از
تشت و شوری 0/9دسیزیمن بر متر) ،کاهش عملکرد چشمگیر نبود
و میتوان در شرایط بحرانی کمبود آب ،این سطح آبیاری را بهکار برد
()Raisynejad Dobneh and Yazdanpanah, 2019ت
با توجه به اینکه در کشت دوم خیار در منطقه سیستان حج آبی
که در اختیار کشاورزان قرار میگیرد ،کمتر است و محصاوالت آنهاا
اوایل اردیبهشت در اثر خشکی از بین میرود و همچنین با توجاه باه
اینکه عملکرد ارقام در شرایط متفاوت آب و هوایی با یکادیگر فار
دارد ،لاذا در ایاان تحقیا بااه بررسای عملکاارد ارقاام مختلااف خیااار
گلخانهای منطقه سیستان در دو فصل کشات در شارایط تانش آبای
پرداخته شد تا در هر فصل رق برتر از نظر عملکارد تعیاین و معرفای
گرددت

مواد و روشها
این تحقی در سال  1398-1399در مجتمع گلخانهای چااهنیماه
واقع در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان انجام شادت ایان
منطقه در 61درجه و  67دقیقه طول شارقی و  30درجاه و  89دقیقاه
عرض شامالی و ارتفاا  480متار از ساطح دریاا قارار داردت منطقاه
مطالعاتی دارای اقلی گرم و خشک بوده و میزان بارندگی آن در ساال
کمتر از  60میلیمتر اساتت شاکل  1منطقاه ماورد مطالعاه را نشاان
میدهدت
همانطور که گفته شد در منطقه مورد مطالعه ،خیاار در دو فصال
کشت میگرددت شرایط آب و هوایی در این دو فصل متفاوت هستند و
این تفاوت باعاث اخات ف عملکارد ارقاام خیاار در دو فصال کشات
میشودت دادههای هواشناسای در دو فصال کشات در جادول  1آورده
شدهاندت
بهمنظاورتعیین خصوصایات فیزیکای و شایمیایی خااک ،قبال از
مراحل آمادهسازی زمین نمونههای خاک برداشت و برخی خصوصیات
آنها تعیین شدند (جدول )2ت
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شکل  -1منطقه مورد مطالعه
جدول  -1آمار هواشناسی طی دو فصل کشت در منطقه مورد مطالعه
میانگین پارامترهای هواشناسی

بیرون گلخانه
درون گلخانه

تبخیر(میلیمتر)
دما (سانتیگراد)
رطوبت نسبی (درصد)
دما (سانتیگراد)
رطوبت نسبی (درصد)

فصل 1
آبان
7/2
15/4
29
21/2
35

مهر
11/2
23/9
23
25/6
29

آذر
5/5
10/3
42
19/5
53

فصل 2
دی
4/5
8/9
43
18/7
52

بهمن
4/2
13/5
53
19/4
54

اسفند
6/7
16/5
39
21/6
48

فروردین
8/3
23/1
43
26/4
46

اردیبهشت
12/4
29/5
35
30/7
42

جدول  -2برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك گلخانه
فصل

عمق نمونه برداری

سیلت

شن

رس

1
2

0-30
0-30

30
24

درصد
60
63

10
13

فسفر

بافت خاك

(میلیگرم در لیتر)
317/2
26/3
324/6
25/7

لوم شن
لوم شن

بهمنظور بررسی اثر فصل کاشت و مقایسه عملکرد ارقام مختلاف
خیار گلخانهای در شرایط تنش آبی ،آزمایش باهصاورت فاکتوریال در
قالب طرح کام تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام گرفتت تیمارها
شامل سه رق خیار گلخانهای منطقه سیستان (رق های سینا ،بارش و
نگین) ،سه سطح آب آبیاری ( 100درصد 75 ،درصد و  50درصد نیااز
آبی گیاه) و دو فصل کاشت (کشت مرحله اول در هفته اول مهرمااه و
کشت مرحله دوم در هفته سوم بهمن) بودندت کشت به صورت جوی و
پشته انجام گرفتت ابتدا سه پشته در گلخانه مورد نظار انتخااب شادت
فاصله پشتهها از یکدیگر یک متر باودت سا روی ایان ساه پشاته
کرتهایی به طول  2متار و عارض  40ساانتیمتار و باه فاصاله 20
سانتیمتر از یکدیگر جدا شدندت س بذر ارقام مختلف خیار به عما
 3سانتیمتر و به فاصله  30سانتیمتر در هار کارت کشات گردیدنادت
شکل ( )1شماتیک طرح را نشان میدهدت

پتاسیم

نیتروژن کل

pH

درصد
1/2
1/3

7/5
7/3

EC
)(dS/m

1/6
1/5

حجم آب مورد نیاز

جهت تعیین حج آب مورد نیاز برای آبیاری ،تبخیر و تعر گیااه
مرجع با استفاده از رابطه فا و -پنمن -مانتیث (رابطه  )1بهدسات آماد
()Allen et al., 1998ت
𝐶

()1

)𝑛 U2(es−ea
0.408∆(Rn−G)+γT+273

)∆+γ(1+C𝑑 U2

-1

= ET0

در ایان رابطاه :ET0 ،تبخیار و تعار مرجاع ( :Rn ،)mm day
تابش خالص ورودی به سطح گیاه ( :G ،)MJ m-2 day-1شار گرماای
خاک ( :Tmean ،)MJ m-2 day-1میانگین دماای هاوای روزاناه (،)0C
 :U2میانگین روزانه سرعت باد در ارتفا دو متری از سطح زماین ( m
 :es ،)s-1فشار بخار اشبا ( :ea ،)KPaفشار بخاار واقعای (es- ،)KPa
 :eaکمبود فشار بخار اشابا ( : Δ ،)KPaشایب منحنای فشاار بخاار
اشبا ( :γ ،)KPa0C -1ضریب سایکرومتری ( :Cn ،)KPa0C -1ضریبی
برای گیاه مرجع که مقادار آن  900اسات ( :Cd ،) Kg0KKj-1day-1
ضریب باد برای گیاه مرجع که مقدار آن  0/34میباشد ()s m-1ت
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شکل  -1شماتیک طرح

در این شکل  I2 ،I1و  I3به ترتیب سطوح مختلف آبیاری S ،رق خیار سینا B ،رق خیار بارش و  Nرق خیارر نگین میباشدت
تبخیر و تعر گیاه با استفاده از رابطه ( )2بهدست آمدت
()2

ETc = K c × ET0

در این رابطه ETc ،تبخیر و تعار گیااه (میلایمتار در روز)،
ضریب گیاهی و  ET0تیخیر و تعر مرجع (میلیمتر در روز)ت
با توجه به اینکه تبخیر و تعر گیاه مرجاع درون گلخاناه  60تاا
 80درصد تبخیر و تعر آن در بیرون گلخانه است ( Rouphael and
 ،)Colla, 2005تبخیر و تعر مرجع باهدسات آماده در ضاریب 0/7
ضرب شد و س تبخیر و تعر گیاه بهوسیله آن محاسبه شدت پ از
تعیین تبخیر و تعر گیاه و با در نظر گرفتن راندمان آبیاری  90درصد
برای پخش آب در مزرعه ،حج آب آبیاری باا اساتفاده از رابطاه ()3
تعیین و با استفاده از کنتورهای نصب شده روی هر یک از لولاههاای
آبرسان ،اندازهگیری و در اختیار گیاه قرار گرفتت
l× s× ETc
=v
()3
Ea
در این رابطه  :Vحج آب آبیاری (متر مکعاب) : ETc ،تبخیار و
تعر گیاه (متر در روز) :l ،طول کرت (متر) :s ،عارض کارت (متار) و
 :Eaراندمان سیست استت

مقدار محصول برداشت شده (کیلوگرم) و  :IRمقدار آب آبیااری (متار
مکعب)

Kc

بهرهوری آب ()WP

عبارت است از :نسبت محصول تولید شده باه آب آبیااری کاه از
رابطه ( )4به دست آمد ()Peyro et al, 2009ت
Y
= WP
()4
IR
در این رابطه :WP ،بهرهوری آب (کیلوگرم بار متار مکعاب):Y ،

نمونهبرداری گیاهی

اولین برداشت محصاول در فصال اول کشات پا از  50روز از
تاری کاشت (اول آذر) انجام و تا  10بهمن ادامه داشتت کشت مرحله
دوم هفته سوم بهمن انجام شدت اولین برداشت کشت دوم  45روز پ
از کشت (هفت فرورودین) انجام و تا اوایل خرداد انجاام شادت در هار
تیمار10بوته بهطور تصادفی انتخااب شادندت برداشات هار چهاار روز
یکبار انجام شد تا میوهها بیش از اندازه بزرگ نشوند و از حالت باازار
پسندی خارج نگردندت وزن و تعداد میوهها ،قطر و طاول خیاار در هار
کرت به دقت اندازهگیری شدندت جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل بهتر،
میانگین دادههای بازه زمانی  1/5ماه بعد از اولین برداشات در هار دو
فصل کشت مورد استفاده قرار گرفتندت همچنین عملکارد و بهارهوری
آب در پایان هر دو فصل محاسبه شدندت در پایان دادههای اندازهگیری
شااده بااا اسااتفاده از ناارمافاازار  SAS 9.1مااورد تجزی اه و تحلیاال و
میانگینها نیز با آزمون دانکن ،مورد مقایسه قرار گرفتندت

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریان صفات اندازهگیری شاده در جادول  3آورده
شدهاندت نتایج حاصل از تجزیه واریان نشان داد که اثر رق  ،مقدار آب
آبیاری و فصل کشت بر پارامترهای اندازهگیری شده در سطح احتمال
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یک و پنج درصد ،معنیدار بودت اثر متقابال رقا  ،آب آبیااری و فصال
کشت نیز در سطح احتمال یک و پنج درصد بر پارامترهای اندازهگیری
شده معنیدار بودت اثر تکرار بر صفات اندازهگیری شده معنیدار نبود که

نشاندهنده شرایط یکنواخت آزمایش برای همه تکرارهاا باوده اسات
(جدولهای  3و )4ت

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات و درجه آزادی) صفات کمی اندازهگیری شده
منابع تغییرات
R
( Aرق )
خطای a

مقدار آب آبیاری ()B
A*B
)R*B(A

( Cفصل کشت)
A*C
B*C
A*B*C
)R*C(A

ضریب تغییرات()٪

درجه آزادی وزن میوه تعداد میوه طول میوه قطر میوه عملکرد
86/32 ns
1/25 ns
0/037 ns
0/53ns
1/5 ns
2
**
**
**
*
**
27841
1/57
43/4
121/4
1/2
2
52/12
2/21
1/3
4/3
1/8
6
**
**
**
*
*
2345/56
1/9
284/31
208/6
2546/16
2
**1642/03
**1/96
**36/87
*468/9
*19845/12
4
1/08
0/025
1/01
2/3
1875/6
12
**65841
**1/14
**7/96
*62/54
**0/38
1
**
*
*
*
*
1542/2
0/52
2/1
24/3
0/34
2
**324/18
**1/25
**6/85
**67/4
*654/36
2
**245/08
*10/13
*1/06
*124/04
*2368/21
4
85/2
1/2
0/12
4/6
0/026
36
6/4
4/8
3/6
4/7
4/34
* و **معنیداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد ns ،عدم معنیداری

وزن میوه :جدول  4مقایسه میانگین صفات اندازهگیاری شاده را
نشان میدهدت همانطور که مشاهده میگردد ،اثرات رق بر وزن میوه
در سطح احتمال  5درصد معنیدار شدت بیشترین وزن میوه از خیار رق
سینا ( 143/8گرم) بهدسات آمادت خیاار رقا باارش باا  127/4گارم،
کمترین وزن میوه را داشتت اثر مقدار آب آبیاری نشان داد باا کااهش
عم آب آبیاری وزن میوه کاهش یافت اما از این نظر بین تیمار 100
درصد نیاز آبی گیاه و  75درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنیدار مشااهده
نشدت بیشترین وزن میوه از تیمار  100درصاد نیااز آبای گیااه (149/7
گرم) و کمترین از تیمار  50درصد نیاز آبی گیاه ( 125/3گرم) بهدست
آمدت بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد در شرایط اعماال تانش
خفیف رطوبتی ،مواد فتوسنتزی ایجاد شده در گیاه که ماازاد بار رشاد
رویشی هستند ،میتوانند در اختیار اندامهای زایشی گیاه قرار گیرد که
از کاهش شدید میزان میوه و وزن آن در بوته جلوگیری نمایدت این در
حالی است که در شرایط اعمال تنش شدید رطوبتی ،ع وه بر کاهش
شدید رشد رویشی گیاه از جمله ارتفا و شاخص سطح بارگ ،ریازش
شدید گلهایی که باید به میوه تبدیل شوند نیز رخ میدهد ( Douh et
 )al., 2013; Amer et al., 2009که با نتایج تحقی ه خوانی داردت
اثر فصل کشت نشان داد بیشترین وزن میاوه ( 150/6گارم) ازفصال
اول کشت بهدست آمدت اثرات متقابل رق و مقدار آب آبیاری (جادول
 )5نشان داد بیشترین وزن میوه ( 165/5گرم) از تیمار  100درصد نیاز
آبی گیاه و رق سینا بهدست آمد که از این نظر با رقا نگاین تفااوت
معنیدار نداشتت همچنین وزن میوه در رق سینا بین تیمار  100و 75

بهرهوری آب
2/13 ns
*7/85
1/26
**561/29
**54/32
1/65
*0/34
*1/6
*19/71
**17/38
1/34
9/64

درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنیدار نداشتت اثر متقابال رقا و فصال
کشت (جدول  )6نشان داد بیشترین وزن میوه در فصل اول کاشات از
خیار رق سینا ( 165/5گرم) بهدست آمدت در فصال دوم کشات ،رقا
سینا کمترین وزن میوه و خیار رق بارش بیشترین وزن میاوه (152/3
گرم) را داشتت بین مقادیر وزن میوه رق نگین در هر دو فصل کشت
تفاوت معنیدار وجود نداشتت اثار مقادار آب آبیااری و فصال کشات
(جدول  ) 7نشان داد بیشترین مقدار وزن میوه از تیمار  100درصد نیاز
آبی گیاه و فصل اول کشت ( 165/5گرم) بهدست آمدت وزن میوه باین
تیمار  75درصد نیاز آبی گیاه در فصل اول کشات و  100درصاد نیااز
آبی گیاه در فصل دوم کشت تفاوت معنیدار مشااهده نشادت بناابراین
میتوان نتیجه گرفت وزن میاوه فصال دوم کشات در تیماار آبیااری
کامل تقریبا مشابه وزن میوه در تیمار  75درصد نیاز آبای گیااه فصال
اول کشت استت در فصل دوم کشات هاوا بسایار گارم شاده و ایان
محدودیت باعث کاهش رشد گیاه و وزن میوه میگرددت
تعداد میوه :اثارات رقا بار تعاداد میاوه (جادول  )4نشاان داد
بیشترین تعداد میوه ( )14/8از رقا ساینا برداشات شادت رقا باارش
کمترین تعداد میوه را داشتت اثر مقدار آب آبیاری نشاان داد بیشاترین
تعداد میوه از تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه بهدست آمادت باا کااهش
عم آب آبیاری تعداد میوه کاهش یافت اما تفاوتی بین تعداد میوه در
تیمار  100و  75درصد نیاز آبی گیاه مشاهده نشدت اثرات فصل کشات
بر تعداد میوه نشان داد بیشترین تعداد میوه در فصل اول کشات باودت
در فصل دوم کشت تعداد میوه به اندازه  29/45درصد از تعداد میوه در
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فصل اول کشت کمتر بودت اثرات متقابل رق و آب آبیاری (جادول )5
نشان داد بیشترین تعداد میوه از رق سینا و در سطح  100درصد نیااز
آبی گیاه بهدست آمد اما از این نظر با تیمار  75درصد نیااز آبای گیااه
تفاوت معنیدار نداشتت رق نگین و رق بارش در رتبه دوم و ساوم از
نظر تعداد میوه قرار داشتندت اثرات متقابل رق و فصل کشات (جادول
 )6نشان داد بیشترین تعداد میاوه از رقا ساینا در فصال اول کشات
بهدست آمد که از این نظر با رق بارش در فصال دوم کشات تفااوت
معنیدار نداشتت تعداد میوه در رق سینا و نگین در فصال دوم کشات
نسبت به فصل اول کشت بهترتیب  20/26و  18/78کااهش داشاتت
هوی پکان و تهونن ( (2008))2008در تحقی خود باه ایان نتیجاه
رسیدند سرعت توسعه مراحل نموی گیاه مانند بلوغ میاوه توساط دماا
تعیین میشودت خیار رق سینا در فصل اول کشت که دمای هوا نسبت
به فصل دوم کشت کمتر بود ،زودتر به گلدهی رسید که ایان مسائله،
باعث زودرسی این رق شدت هرچه میزان گلادهی در گیاهاان تساریع
گردد ،مراحل مختلف تکامل جنسی آن نیز تسریع شده و توزیاع ماواد
غذایی در مسیر اندامهای زایشی تساریع مایشاوند ( Mashayekhi
)and Moosavizadeh, 2009ت اثرات متقابل فصال کشات و مقادار
آب آبیاری (جدول  )7نشاان داد بیشاترین تعاداد میاوه در فصال اول
کشت و تیمار آبیاری کامل بهدست آمدت بین تعداد میاوه در تیماار 75
درصد نیاز آبی گیاه در فصل اول کشت و تعداد میوه در تیماار آبیااری
کامل و فصل دوم کشت ،تفاوت معنیدار مشاهده نشدت
طول میوه :اثرات رق در سطح احتمال پنج درصد بر طول میاوه
تأثیر معنیدار داشتت بیشترین طول میاوه ( 16/1ساانتیمتار) از رقا
سینا بهدست آمدت رق بارش با  127/4سانتیمتر کمترین طول میوه را
داشت (جدول )4ت مقدار آب آبیاری روی طول میوه تأثیر گذار باودت باا
کاهش مقدار آب آبیاری ،طول میاوه کااهش یافاتت بیشاترین مقادار
طول میوه از تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه ( 16/6سانتیمتر) بهدست
آمد که از این نظر با تیمار  75درصد نیاز آبی تفاوت معنیدار نداشاتت
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مصلحی و همکاران ( )2012در تحقی خود باه نتاایج مشاابه دسات
یافتندت آنها بیان کردند کاهش مقدار آب آبیااری تاا  60ساانتیمتار،
تأثیر معنیدار بر طول میوه خیار نداشتت اثر فصل کشت بر طول میوه
نشان داد بیشترین طول میوه ( 15/4سانتیمتار) از فصال اول کشات
بهدست آمدت اثر متقابل آب آبیاری و رقا نشاان داد بیشاترین طاول
میوه ( 16/4سانتیمتر) از تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه و رقا ساینا
بهدست آمدت بین رق سینا در تیمار  75درصد نیااز آبای گیااه و رقا
نگین در تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنیدار ،مشاهده نشدت
بنابراین میتوان نتیجه گرفت رقا ساینا شارایط کا آبای را بهتار از
رق هاای دیگار تحمال مایکنادت کمتارین مقادار طاول میاوه (9/1
سانتیمتر) از رق بارش در تیمار  50درصد نیاز آبی گیاه بهدست آمادت
اثر متقابل رق و فصل کشت (جادول  )6نشاان داد بیشاترین مقادار
طول میوه ( 16/4سانتیمتر) از رق سینا در فصل اول کشت بهدسات
آمد که از این نظر باا طاول میاوه رقا باارش در فصال دوم کشات
( 152/3سانتیمتر) تفاوت معنیدار نداشتت اثر متقابل فصال کشات و
مقدار آب آبیاری (جدول  )7نشان داد بیشترین طول میوه از فصل اول
کشت و تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه ( 16/4سانتیمتر) بهدست آمدت
بین تیمار  75درصد نیاز آبی گیااه و فصال اول کشات و تیماار 100
درصد نیاز آبی گیاه در فصل دوم کشت ،تفاوت معنیدار مشاهده نشاد
و لذا میتوان گفت ،خیاار در منطقاه سیساتان در فصال اول کشات
نسبت به تنش آبی مقاومتر از فصل دوم کشت استت
قطر میوه :اثرات رق در سطح احتمال پنج درصد بار قطار میاوه
معنیدار بودت مطاب جدول  4بزرگترین قطر میاوه از رقا ساینا (4/2
سانتیمتر) بهدست آمدت بین رق نگین و بارش از نظر قطر میوه تفاوت
معنیدار مشاهده نشدت با کاهش عم آب آبیاری ،قطار میاوه کااهش
یافتت بیشترین قطر میوه ( 4/4سانتیمتر) از تیمار  100درصد نیاز آبی
گیاه بهدست آمد و تیمار  50درصد نیاز آبی گیااه کمتارین قطار (3/2
سانتیمتر) را داشتت

جدول  -4مقایسه میانگین صفات کمی اندازهگیری شده
وزن میوه

تعداد میوه

طول میوه

قطر میوه

عملکرد

بهرهوری آب (کیلوگرمبر متر مکعب)

تیمارهای آزمایشی
(سانتیمتر) (سانتیمتر) (تن در هکتار)
(گرم)
158/2a
4/2a
16/1a
14/8a
143/4/8a
سینا
135/6b
3/3b
14/2b
11/5b
132/3b
نگین
رق
122/3c
3/1b
14/6b
9/6c
127/4c
بارش
160/6a
4/4a
16/6a
15/2a
100درصد 149/7a
148/4a
3/8b
15/5a
13/8a
142/3a
مقدار آب آبیاری  75درصد
100/3b
3/2c
12/4b
9/7b
125/3b
 50درصد
144/6a
3/8a
15/4a
14/6a
150/6a
1
فصل کشت
128/7b
3/2b
12/7b
10/3b
135/6b
2
میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ٪5اخت ف معنیدار ندارند.

21/6a
18/5b
16/4c
24/61b
30/3a
30/8a
20/4a
17/3b
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جدول  -5مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و مقدار آب آبیاری ( ) A×Bصفات کمی اندازهگیری شده
مقدار آب آبیاری

رقم

 100درصد
 75درصد
 50درصد
 100درصد
 75درصد
 50درصد
 100درصد
 75درصد
 50درصد

سینا

نگین

بارش

وزن میوه

تعداد میوه

طول میوه

قطر میوه

بهرهوری آب آبیاری

عملکرد

(سانتیمتر) (سانتیمتر) (تن در هکتار) (کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار)
(گرم)
24/7d
160/8a
4/2a
16/4a
15/2a
165/5a
32/1b
156/4a
3/7ab
15/2ab
13/7a
152/6a
37/6a
122/3c
3/1c
11/6c
9/8c
118/8e
22/3de
148/4b
3/8ab
15/3ab
13/2a
151/1a
27/2c
132/7c
3/1b
13/2b
10/6b
144/5b
35/5a
115/6e
2/8c
10/8cd
7/5d
112/2f
19/8e
128/7d
3/6ab
13/3b
12/4b
138/4c
23/8d
116/1e
3/2b
10/8cd
9/7c
127/5d
31/7b
103/3f
2/7c
9/1d
6/5d
108/3f
میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ٪5اخت ف معنیدار ندارند

جدول  -6مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و فصل کشت ( )A×Cصفات کمی اندازهگیری شده
فصل کشت
1

2

وزن میوه

تعداد میوه

طول میوه

قطر میوه

عملکرد

بهرهوری آب

رقم
(سانتیمتر) (سانتیمتر) (تن در هکتار) (کیلوگرم بر متر مکعب)
(گرم)
24/5a
161/1a
4/1a
16/4a
15/3a
165/5a
سینا
20/5b
135/4b
3/5b
13/2b
13/2b
نگین 130/6b
18/8c
122/3c
3/1b
11/6c
10/4c
بارش 118/8c
16/9b
128/7b
3/1b
12/3b
12/2b
121/4b
سینا
17/7b
131/8b
3/2b
11/8c
10/7c
نگین 125/5b
20/6a
156/4a
3/9a
15/7a
14/6a
بارش 152/3a
میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  ٪5اخت ف معنیدار ندارند.

جدول  -7مقایسه میانگین اثرات متقابل فصل کشت و مقدار آب آبیاری ( )B×Cصفات کمی اندازهگیری شده
فصل کشت
1

2

وزن میوه

تعداد میوه

طول میوه

قطر میوه

عملکرد

مقدار آب آبیاری
(سانتیمتر) (سانتیمتر) (تن در هکتار)
(گرم)
160/8a
4/2a
16/4a
15/6a
165/5a
 100درصد
145/4b
3/5b
13/2b
13/1b
136/6b
 75درصد
122/3c
3/1c
11/6c
9/2d
118/8c
 50درصد
151/4b
3/6b
14/7b
13/8b
145/3b
 100درصد
131/8c
3/2c
12/3bc
11/5c
125/5c
 75درصد
128/7c
3/1c
11/8b
7/6e
102/4d
 50درصد
میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ٪5اخت ف معنیدار ندارند.

تأثیر فصل کشت (جدول  )4نشاان داد قطار میاوه در فصال اول
کشت بیشتر از قطر میوه در فصل دوم کشت استت اثرات متقابل رقا
و آب آبیاری (جدول  )5نشان داد بیشترین قطر میوه ( 4/2سانتیمتار)
از رق سینا و تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه بهدسات آمادت باین رقا
سینا و تیمار  75درصد نیاز آبی گیاه و رقا نگاین و باارش باا تیماار
آبیاری کامل تفاوت معنیدار مشاهده نشدت همچنین مشاهده میگاردد
از نظر قطر میوه بین ارقام بارش و نگین در سطوح مختلف آب آبیاری
تفاوت معنیدار مشاهده نشدت اثرات متقابل رق و فصل کشت (جدول

بهرهوری آب
(کیلوگرم بر متر مکعب)
24/5c
29/5b
37/6a
20/7d
23/6c
34/3b

 )6نشان داد بیشترین قطر میوه ( 4/1سانتیمتر) از فصل اول کشت و
رق سینا بهدست آمد که با قطر میوه در فصل دوم کشت و رق بارش
( 3/9سانتیمتر) تفاوت معنیدار نداشتت اثرات متقابل فصال کشات و
مقدار آب آبیاری (جدول  )7نشان داد بیشترین مقدار قطار میاوه (4/2
سانتیمتر) از فصال اول کشات و تیماار  100درصاد نیااز آبای گیااه
بهدست آمدت بین تیمار  75درصد نیاز آبی گیااه و فصال اول کشات و
تیمار  100درصد نیاز آبی گیاه در فصل دوم کشات ،تفااوت معنایدار
مشاهده نشدت

تأثير فصل کشت و تنش آبي بر ارقام خيار گلخانهاي در منطقه سيستان

عملکرد :مطاب جدول  4بین ارقام مختلف از نظر عملکرد تفاوت
معنیدار در سطح احتمال پنج درصد مشاهده شادت بیشاترین عملکارد
( 158/2تن در هکتار) از رق سینا بهدست آمدت رق باارش باا 122/3
تن در هکتار کمترین عملکرد را داشتت اثارات آب آبیااری نشاان داد
بیشترین مقدار عملکرد ( 160/6تن در هکتار) از تیمار  100درصد نیاز
آبی گیاه بهدست آمد که از این نظر با تیمار  75درصد نیااز آبای گیااه
تفاوت معنیدار مشاهده نشادت کااهش عملکارد باین تیماار  50و 75
درصد نیاز آبی گیاه بهعلت رقابت شدید بین میوههای از قبل تشاکیل
شده و میوههای جدید است که از تشکیل گل و میوه جدید جلاوگیری
میکند ()Mao et al., 2003ت همچنین میتوان گفات اعماال تانش
شدید باعث ایجاد سلولهای چروکیده و سست شادن دیاواره سالولی
شده و از آنجا که تا زمانی که سلول به اندازه کافی رشد نکند ،فرآیناد
تقسی سلول انجام نخواهد شد ،لذا تأثیر کمباود آب بار رشاد سالول
بیشتر است که در نهایت منجر به کاهش سطح برگ میشود ( Taiz
)and Ziger, 199ت کاهش سطح برگ و ریازش بارگهاا منجار باه
کاهش منبع فتوسنتزی و افت فعالیت آنزی های موثر بار ایان فرآیناد
میگردد و در نتیجه عملکرد محصول کاهش مییاباد ( Paris et al.,
)2018ت مقدار عملکرد بین دو فصل کشت متفاوت بودت بیشترین مقدار
عملکرد از فصل اول کشت حاصل شدت اثرات متقابل آب آبیاری و رق
(جدول  ) 5نشان داد بیشترین مقدار عملکرد ( 160/8تن در هکتار) از
رق سینا و تیمار  100در صد نیاز آبی گیاه بهدست آمد که از این نظر
با تیمار  75درصد تفاوت معنایدار نداشاتت کمتارین مقادار عملکارد
( 103/3تن در هکتار) نیز از تیمار  50درصد نیاز آبی گیاه و رق بارش
بهدست آمدت اثرات متقابل رق و فصال کشات (جادول  )6نشاان داد
بیشترین عملکرد ( 161/1تان در هکتاار) از رقا ساینا و فصال اول
کشت بهدست آمد که از این نظر با فصال دوم کشات و رقا باارش
( 156/4تن در هکتار) تفاوت معنیدار نداشتت عملکرد رقا نگاین در
دو فصل کشت تفاوت معنیدار نداشتت اثرات متقابل فصال کشات و
مقدار آب آبیاری (جدول  )7نشان داد بیشترین مقدار عملکارد (160/8
تن در هکتار) از تیمار  100درصد نیاز آبی گیااه و فصال اول کشات
بهدست آمدت بین مقادیر عملکرد در تیمار  75درصد نیااز آبای گیااه و
فصل اول کشت با مقدار عملکرد در فصال دوم کشات و تیماار 100
درصد نیاز آبی گیاه ،تفاوت معنیدار مشاهده نشدت
بهرهوری آب :اثرات رق بار بهارهوری آب نشاان داد بیشاترین
بهرهوری آب ( 21/6کیلوگرم بر مترمکعب) از رق سینا بهدسات آمادت
کاهش مقدار آب آبیاری باعث افزایش بهرهوری آب گردیدت بیشاترین
مقدار بهرهوری آب ( 30/8کیلوگرم بر مترمکعب) از تیماار  50درصاد
نیاز آبی گیاه بهدست آمد که از این نظر با تیمار  75درصاد نیااز آبای
گیاه تفاوت معنیدار مشاهده نشدت تحقیقات نشاان داده اسات اعماال
ک آبیاری باعاث اساتفاده بهیناه از هار واحاد آب آبیااری و افازایش
بهارهوری مایشاود ()Doh et al., 2013; Mao et al., 2003ت

1961

بنابراین در شرایط کمبود آب میتوان با حذف آبیاریهای کا باازده و
یا با کاهش حج آب آبیاری آگاهانه به گیااه اجاازه داده شاود تاا باا
دریافت آب کمتر از نیاز ،محصول خود را تا اندازهای کاهش دهاد کاه
از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و بهارهوری آب را افازایش داد
()Faramarzpour et al., 2012ت اثرات متقابل آب آبیاری و رق آب
آبیاری (جدول  )5نشان داد بیشترین بهرهوری ( 37/6کیلوگرم بر متار
مکعب) از رق سینا در تیمار  50درصد مقدار آب آبیاری بهدسات آماد
که از این نظر با تیمار  50درصد نیاز آبای گیااه و رقا نگاین (35/5
کیلوگرم بر مترمکعب) تفاوت معنیدار مشااهده نشادت اثارات متقابال
فصل کشت و رق (جادول  )6نشاان داد بیشاترین بهارهوری (24/5
کیلوگرم بر مترمکعب) از رق سینا در فصل اول کشت بهدست آمد که
از این نظر با رق بارش در فصل دوم کشت تفاوت معنایدار نداشاتت
بین رق سینا و نگین در فصل دوم کشات تفااوت معنایدار مشااهده
نشدت اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و فصل کشات (جادول  )7نشاان
داد بهرهوری آب در هر دو فصل با کاهش مقدار آب آبیااری افازایش
یافتت بیشترین بهرهوری ( 37/6کیلوگرم بر متارمکعاب) از تیماار 50
درصد نیاز آبی گیاه و فصل اول کشت بهدست آمدت
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عملکرد در تیمار  100درصد نیاز آبای گیااه در فصال دوم کشات باا
عملکرد در تیمار  75درصد نیاز آبای گیااه تفااوت معنایدار نداشاتت
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انجام شود و از آب صرفهجویی شده در فصل دوم کشت کاه مشاکل
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Abstract
In order to investigate the effect of planting season and compare the performance of different cultivars of
greenhouse cucumbers in water stress conditions, thise experiment was performed as a factorial in a completely
randomized design with three replications in the Chahanimeh greenhouse complex located in Zahak city of
Sistan and Baluchestan province. The treatments included three cultivars of greenhouse cucumbers in Sistan
region (Sina, Baresh and Negin cultivars), three irrigation water levels (100%, 75% and 50% plant water
requirements) and two planting seasons (first stage cultivation in the first week of October the second stage in
the third week of February). Harvesting was done every four days. The weight and number of fruits, the diameter
and length of the cucumber in each plot were carefully measured. For better comparison and analysis, mean time
data of 1.5 months after the first harvest were used in both planting seasons. Also, performance and water
productivity at the end of both seasons were calculated. The results showed that the effects of planting season,
cultivar and irrigation water at the probability level of five and one percent had a significant effect on the
measured parameters. The highest value of the measured parameters was obtained in the treatment of 100% of
the plant's water requirement, which was not significantly different from the 75% treatment of the plant's water
requirement. Yield and productivity of irrigation water in the first season of cultivation were 144.6 ton/ha and
20.4 kg/m3, respectively, which is higher than the second season of cultivation (128.7 ton/ha and 17.3 kg/m3).
Different cultivars had different results in the first and second seasons of cultivation. In the first season of
cultivation, Sina yield (158.2 ton/ha) was better than other cultivars. In the second season, Baresh cultivar yield
(156.4 ton/ha) was better than Sina and Negin. Therefore, according to the obtained results, the amount of water
consumption can be reduced by 75% and the saved water can be used in the second season of cultivation. Also,
considering that Sina cultivar had better results in the first planting season and Baresh cultivar in the second
season, these two cultivars should be used in each season.
Keywords: Baresh cultivar, Sina cultivar, Yield, Water productivity
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مقاله پژوهشی

اثر کمآبیاری تنظیمشده و آبیاری بخشی ریشه (ثابت و متغیر) بر خصوصیات رشدی ریشه در
ذرت علوفهای
نادر نادری ،1رامین فضلاولی ،*2علی شاهنظری 3و سعید خاوری خراسانی
تاریخ دریافت1399/6/31 :

4

تاریخ پذیرش1399/8/11 :

چکیده
مدیریت آبیاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر توسعه و گسترش ریشه گیاه است .هدف این پژوهش بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کمآبیااری رر
روش آبیاری قطرهای سطحی بر چگونگی رشد و توزیع ریشه گیاه ذرت رقم سینگل کراس  704بور .این پژوهش رر مرکز تحقیقات کشاورزی و مناابع
طبیعی خراسانرضوی طی سال زراعی  1393اجرا گررید .آزمایش به صورت فاکتوریل رر قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصارفی با  9تیمار رر  4تکرار
اجرا گررید .تیمارها شامل آبیاری کامل ) ،(FIکمآبیاری تنظیم شده ) (DIبا تأمین  80و  60ررصد نیاز آبی ،آبیاری ناقص ریشه بهطور متغیر ) (PRDو
تأمین  80 ،100و  60ررصد نیاز آبی و آبیاری ناقص ریشه بهطور ثابت ) (FPRDو تأمین  80 ،100و  60ررصد نیاز آبی بور .نیاز آبی بر اساس جباران
کمبور رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی به کمک رطوبت سنج الکترومغناطیس تعیین و بوسیله کنتورهای حجمی اندازهگیری و رر مزرعاه توزیاع شاد.
اولین تنش رر مرحله  6برگی ذرت اعمال شد .رو هفته بعد از اعمال اولین تنش ،رر مرحله  10برگی بوتهها نمونهباررای ریشاه انجااد شاد .رر هار باار
نمونهبرراری صفات وزن خشک ،حجم و نفوذ جانبی و عمقی ریشه اندازهگیری شد .نتایج نشان رار که رر همه تیمارها باا کااهش میازان آص مصارفی،
میانگین مقدار کلیه صفات مورر اندازهگیری کاهش یافت .تغییرات وزن خشک ریشه نشان رار که تفاوت معنیراری باین روشهاای  PRD100 ،FIو
 PRD80وجور نداشت .همچنین حجم ریشه تحت تأثیر کم آبی قرار گرفت اما کاربرر روش  PRD80مانع از بروز اثرات منفی کم آبی بر حجم ریشاه
شد .بنابراین رر مقایسه با روشهای  DIو  FPRDهنگاد اعمال تنش آبی روش  PRDاز کارائی بهتری برخوررار است و جذص آص و موار غذائی توسط
ریشه رر سطح بیشتری صورت خواهد گرفت.
واژههای کلیدی :آبیاری یک رر میان ،توسعه ریشه ،ذرت ،نیاز آبیاری
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کمبورن منابع آص شیرین از یک طرف و افزایش جمعیت از طرف
ریگر نیاز به استفاره موثرتر از آص برای افزایش تولید را اجتناص ناپذیر
مایساازر ( .)Debaeke and Aboudrare, 2004بارای مقابلاه باا
 -1استاریار پژوهش ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکاز تحقیقاات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعای اساتان سامنان هشااهرورا ،ساازمان تحقیقاات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،شاهرور ،ایران
 -2رانشیار گروه مهندسی آص ،رانشاگاه علاود کشااورزی و مناابع طبیعای سااری،
ساری ،ایران
 -3استار گروه مهندسی آص ،رانشگاه علود کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،سااری،
ایران
 -4استاریار پژوهش ،بخش تحقیقات علود زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعای خراساان رضاوی ،ساازمان تحقیقاات ،آماوزش و تارویج
کشاورزی ،مشهد ،ایران
Email: raminfazl@yahoo.comا
ه* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.21.2

بحران کم آبی ،کمآبیاری (DI)5به عنوان روشی برای استفاره بهینه از
منابع آص پیشنهار شادهاسات تاا باازره مصارف آص را افازایش رهاد
6
هسپاسخواه و همکاران1385 ،ا .آبیاری ناقص منطقاه ریشاه )(PRD
روش کمآبیاری اصالح شدهاست که رر آن نیمی از ناحیه ریشاه گیااه
بهطور متناوص آبیاری می شور .رر رهه اخیار پژوهشاگران رر سراسار
رنیا بهخصوص رر نواحی خشک و نیمهخشک این روش را باهعناوان
یک راهبرر آبیاری روی محصوالت زراعی و باغی ارزیاابی کارره اناد
(Sepaskhah et al., 2010؛ .)Ahmadi et al., 2010ذرت (Zea
) maize L.گیاهی است که رر سطح جهانی از نظار میازان تولیاد رر
واحد سطح بعد از گندد رر رتبه رود و از نظر ساطح زیرکشات بعاد از
گندد و برنج جایگاه سود را به خور اختصاص رارهاسات .از کال ذرت
مصرفی رر رنیا حدور  70ررصاد آن جهات تغذیاه راد و طیاور تولیاد
مایگاررر هخاااوری خراساانی و قاضاایان تفریشای1392 ،ا .نااارری و
5- Deficit Irrigation
)6- Partial Root Drying (PRD
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همکاران ه1394ا اثر روشهای مختلف کمآبیاری بر عملکرر و کارایی
مصرف آص ذرت را رر مشهد مورر بررسی قرار رارند .نتایج نشاان رار
که کااربرر روش  PRDمتغیار و تاامین  80ررصاد نیااز آبای ضامن
صرفهجویی رر مصرف آص به میزان  14ررصد باعث کاهش معنایرار
عملکرر و اجزای عملکرر ذرت نشدهاست.
صدرا نسب و همکاران ه1393ا اثار رو روش کامآبیااری نااقص
ریشه ( )PRDو کمآبیاری تنظیمشده ( )RDIرا بر روناد رشاد ریشاه
ذرت رر شهر ساری بررسی کررند .جرد ،حجام و ساطح ریشاه ماورر
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان رار که بیشترین و کامتارین مقااریر
صفات ریشه به ترتیب مربوط به تیمارهای  PRDو  RDIبا تامین 55
ررصد نیاز آبی بور .همچنین وزن و حجم ریشه رر تیماار کامآبیااری
موضعی ریشه بیشتر از تیمار کمآبیاری تنظیم شده بور .اکبری نورهی
ه1393ا گزارش نمور اعمال تنش آبی قبل از مرحله گالرهای سابب
کاهش شدید عملکرر و بهرهوری آص ذرت شد .قیصاری و همکااران
ه1392ا رر اصفهان نتیجه گرفتند بیشترین مقادار وزن خشاک اناداد
هوایی ،سطح برگ و وزن خشک ریشه ذرت رر مرحله شایری شادن
رانه رخ رار .قدمی فیروزآباری و همکاران ه1393ا رر مورر آفتابگرران
رر ساری نتیجه گرفتند که تیمار کمآبیاری ناقص ریشه باا تاامین 75
ررصد نیاز آبی ) (PRD75با توسعه یک سیستم مناسب ریشه و برگ،
امکان استفاره بهتر از رطوبت موجور رر خاک و نور خورشید را باوجور
اعمال تنش رطوبتی فراهم آورر .وانا و همکااران اثار کامآبیااری
موضعی ریشه را بر رشد ریشه و اندادهای هوایی ذرت رر چین بررسی
کررند .نتایج آزمایش نشان رار که روش آبیاری تااثیری بار بیومااس
اندادهای هوایی نداشات اماا بیومااس ریشاه باا اعماال روش PRD
افزایش یافت( .)Wang et al., 2012اسفندیاری و همکاران ه1391ا
مورفولااو ی ریشااه ذرت را تحاات کورآبیاااری بااا روشهااای آبیاااری
قطرهای سطحی و زیرسطحی رر کرج ارزیابی نمورند .نوارهاای تیا
رر عمق  20سانتیمتری از سطح خاک قرار گرفتند .نتاایج نشاان رار
عمق توسعه ریشه رر روش آبیاری سطحی تا مرحله  20روزگی بهطور
معنیراری بیشاتر از روش آبیااری قطارهای زیرساطحی باور ،بعاد از
مرحله  30تا  80روزگی تفاوت معنیراری رر سطح  5ررصد مشااهده
نشد .بیشترین ررصد تجمع ریشه رر آبیااری قطارهای زیرساطحی رر
الیه  20تا  40سانتیمتری خاک اتفاا افتاار ،رر حاالیکاه رر روش
سطحی رر الیه  0تا  20سانتیمتری خاک بور .مرور مناابع نشاان رار
که تا به حال مطالعات محدوری به منظور بررسی اثرات کمآبیاری باه
رو شکل تنظیمشده و آبیاری بخشی ریشه انجاد شده اسات از ساوی
ریگر رر بسیاری از مطالعات گذشته یکای از رالیال احتماالی برتاری
کمآبیاری ناقص ریشه ،افزایش رشد ریشهها تشاخیص راره شاد کاه
این موضوع هنوز جای بررسی مفصلتری راشته است .بنابراین رر این
پژوهش ،تأثیر اعمال تیمارهای کامآبیااری تنظایم شاده ،کامآبیااری
ناقص ریشه به طور متغیر و کمآبیاری ناقص ریشه باه طاور ثابات رر

1965

سیستم آبیاری قطرهای بر ریشه ذرت ،مورر بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها
به منظور بررسای اثار روشهاای مختلاف اعماال کام آبای بار
خصوصیات ریشه ذرت علوفهای رقم سینگل کراس  ،704پژوهشی رر
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضاوی طای ساال
زراعی  1393اجرا گررید .با توجاه باه اینکاه رو فااکتور شاامل روش
کم آبیاری و ررصد آص آبیااری هار یاک رر ساه ساطح بررسای شاد
بنابراین آزمایش بهصورت فاکتوریل رر قالب بلوکهای کامل تصارفی
رر  4تکرار انجاد شد .تیمارهای مورر بررسای عباارت بورناد از تیماار
آبیاری کامل ) ،(FIکمآبیاری تنظیم شده با تأمین  80و  60ررصد نیاز
آبی ) ،(DIآبیاری ناقص ریشه بهطاور متغیار ) (PRDو تاأمین ،100
 80و  60ررصد نیاز آبی و آبیاری ناقص ریشه بهطور ثابات ()FPRD
و تأمین  80 ،100و  60ررصد نیاز آبای .خصوصایات فیزیکای خااک
مزرعه تا عمق  80سانتیمتر ،پیش از شاروع آزماایش تعیاین گرریاد
هجدول1ا .خصوصیات کیفی آص مورر استفاره رر جدول  2ارائاه شاده
است .برای تهویه بهتر منطقه ریشه ،بذرها روی پشاته کاشاته شاد و
فاصله خطوط کشت 50سانتی متار هطباق عارف منطقاه بارای ذرت
علوفهایا ،فاصله بوتهها روی رریف کشت  20سانتیمتر و طول خاط
کشت رر هر تیمار بهطور ثابت  10متر و تراکم نهایی مزرعه  10بوتاه
رر متر مربع بور هخاوری خراسانی و قاضیان تفریشی1392 ،ا .آبیااری
به روش قطرهای اجرا گررید .برای اعمال کمآبیاری تنظیم شده ،یاک
نوار قطرهای تی برای هر رریف کاشت رر نظر گرفته شاد .رر تیماار
آبیاری ناقص ریشه بهطور ثابت ،یک ناوار قطارهای بارای رو رریاف
راخل جویچه رر نظر گرفته شد .رر این تیمار فاصله نوارهاای تیا از
یکدیگر یک متر بور و گیاه همیشه ازیاک سامت آبیااری گرریاد .رر
تیمار آبیاری ناقص ریشه بهطور متغیار پاس از هار نوبات آبیااری باا
استفاره از شیرهای وروری لترالها محل آبیاری از سمت مرطوص باه
سمت خشک تغییر یافت .رر این تیمار فاصله نوارهای تی از یکدیگر
نیم متر بور .آبیاری برای همه تیمارها با رور ثابت سه روز انجاد شاد.
رر روش آبیاری  ،PRDبعد از انجاد رو بار آبیاری رر یک سمت ریشه
رر رور آبیاری بعدی ،تغییر شیفت آبیاری به سمت ریگر ریشه صاورت
میگرفت .بر اساس آزمون خاک مقدار  150کیلوگرد رر هکتار فسفات
آمونیود و  100کیلاوگرد رر هکتاار کاور ساولفات پتاسایم رر هنگااد
کاشت به زمین راره شد .همچنین مقادار  400کیلاوگرد کاور اوره رر
سه نوبت ه 100کیلوگرد رر ابتدای فصل رشد 150 ،کیلوگرد رر هکتار
رر مرحله  7-8برگی و  150کیلاوگرد رر هکتاار قبال از گلادهیا باا
استفاره از تانک کور راخل سیستم تزریق شد .عملیات وجین طای رو
مرحله رر مراحل  4و  11برگی با رست انجاد شد .برای محاسبه نیااز
آبی از تغییرات رطوبت ررمنطقه توسعه ریشه استفاره شد .بدین منظور
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بورند و گیاه رر مرکز آنها قرار گرفته بور .نیااز آبای رر تیماار آبیااری
کامل از رابطه زیر تعیین گررید:
𝑚
)𝑖𝐷 × ) 𝑖𝐿𝐵𝜃 In= ∑𝑖=1((𝜃𝐹𝐶𝑖 −
ه1ا

میاازان رطوباات خاااک رر اعمااا  40-60 ،20-40 ،0-20و 60-80
سانتیمتر رر منطقه توسعه ریشه هبین رو رریاف لولاه فرعایا توساط
رطوباتسانج الکترومغنااطیس ( )TDR TRASE System 1رر رو
تکرار اندازهگیری شد .حسگرهای رطوبت سنج رر یک شابکه 10×10
سانتیمتری تا عمق  80سانتیمتری رر اطراف گیااه کارگاذاری شاده

جدول  -1خصوصیات خاک محل آزمایش
عمق )(cm

0-20
20-40
40-60
60-80

بافت

رطوبت حجمی در ظرفیت زراعی ()%

رطوبت حجمی در نقطه پژمردگی دائم ()%

27/90
29/60
26/60
26/50

12/20
12/70
13/30
12/80

سیلتی لود
سیلتی لود
سیلتی لود
سیلتی لود

چگالی ظاهری
3

) (g/cm

1/41
1/51
1/45
1/42

جدول  -2نتایج آزمایش کیفیت آب آبیاری
)EC(ds/m

0/8

pH

7/8

کاتیونهای محلول )(meq/lit

آنیونهای محلول )(meq/lit

Na

Mg

Ca

SO4

CO3+HCO3

3

2/4

2/4

1/8

2/35

رر این رابطه :In :نیاز آبیاری خالص) :𝜃𝐹𝐶𝑖 ،(mmمیزان رطوبت
ظرفیت زراعی برای هر الیه : 𝜃𝐵𝐿𝑖 ،میزان رطوبت حجمی خاک قبل
از آبیاری برای هر الیه :𝐷𝑖 ،عمق هر الیه ازخااک) (mmو  iشاماره

SAR

1/93

هر الیه خاک .رر ابتدای هر لوله نیمهاصلی یک کنتور قرار راره شد و
با قرائت آنها قبل و بعد از آبیاری ،حجم آص وروری کنترل شد.

شکل  -1نقشه اجرایی طرح در مزرعه

اثر کمآبياري تنظيمشده و آبياري بخشي ریشه (ثابت و متغير) بر خصوصيات رشدي ریشه در ذرت علوفهاي

برای اندازهگیری خصوصیات ریشه  2هفته بعد از اعماال تیمارهاا
نمونهبرراری صورت گرفت سپس هر رو هفته یک بار نموناهبارراری
تکرار گررید .برای نمونهبرراری از روش حفااری اساتفاره شاد .بارای
آنکه سیستم ریشه گیاه را نمایان سازیم خاک اطراف گیاه خارج شاد
به این صورت که با ایجاار ترانشاهای رر اطاراف ریشاه گیااه ،خااک
اطراف ریشهها خارج شد تا ریشهها ظاهر گررند پس از آنکاه ریشاه
مربوط به هر کداد از تیمارهای آزماایش از خااک جادا و وزن تار آن
اندازهگیری شد .برای تعیین حجم ریشههاا از جابجاایی حجام آص رر
ظرف مدرج پس از وارر کررن ریشههاای شساته شاده اساتفاره شاد
هقانون ارشمیدسا .سپس نمونهها جهت اندازهگیری وزن خشاک باه
مدت  48ساعت به آون منتقل شدند .از تقسیم وزن خشک ریشاه باه
وزن خشک انداد هوایی نسبت ریشاه باه اناداد هاوایی بدسات آماد
هعلیزاره1384 ،ا.

1967

یک گروه آماری قرار گرفتند .همچنین بین روشهای مورر استفاره رر
این آزمایش کمترین میزان صفات با اعماال روش  FPRDرر ساطح
آبیاری  %60مشاهده گررید هجدولهای  5و 6ا .بررسای نتاایج نشاان
رار که رر شرایط کام آبای مقااریر انادازهگیاری شاده تمااد صافات
اندازهگیری شاده ریشاه رر تیماار  PRDنسابت باه تیمارهاای  DIو
 FPRDبیشتر بور.
این نتیجه نشان میرهد که اگرچه رر هار ساه روش کامآبیااری
گیاه با تنش مواجه میشور ولی احتمااالا نحاوه تأثیرگاذاری بار روناد
گسترش و توزیع ریشه متفااوت اسات .کام آبیااری رر روش آبیااری
متناوص به علت تر و خشک نمورن محدوره ریشه به صورت متناوص و
آبیاری مجدر قسمتهایی از ریشاه گیااه کاه رر نوبات قبال خشاک
بورهاند ،زمینه را بارای برخای تغییارات فیزیولاو یکی فاراهم آورره و
میتواند باعث افزایش جاذص آص و ماوار غاذایی گاررر Kang and
)Zhang, 2004؛ .)Kang et al., 2000مقاریر اندازهگیری شده وزن
و حجم ریشهها رر تیمارهای مختلف رر این پژوهش نیاز مویاد ایان
مطلب است هجدولهای  6و 7ا .از طرفی ،کمآبیاری رر روش آبیااری
یک رر میان ثابت به علت اینکه یاک طارف ریشاه تاا انتهاای روره
خشک است باعث میشور که روند رشاد و گساترش ریشاه گیااه رر
مواجهه با این ناحیه خشک متوقاف شاده و پاس از مادتی ریشاههاا
شارابی خور را از رست راره و با از بین رفتن قسمتهای پوسته ریشه
عمالا ریشهها کاراءی خور را از رست بدهند و کمتارین مقادار وزن و
حجم ریشهها رر این پاژوهش مرباوط باه روش  FPRDباور .نتاایج
مشابه این پاژوهش رر مطالعاات لیانا و همکااران و سپاساخواه و
احماادی نیااز گاازارش شااده اساات Sepaskhah and Ahmadi,

نتایج و بحث
بررسی اثرات ساره تیمارها نشان رار کاه باا افازایش میازان آص
آبیاری تا سطح  100ررصاد وزن و حجام ریشاه افازایش یافتناد .باه
طوری که بیشترین مقدار این پارامترها رر تیمار تامین  100ررصد نیاز
آبی مشاهده گررید رر حالی که نسبت ریشاه باه اناداد هاوایی روناد
کاهشی راشت .همچنین رر باین روشهاای ماورر بررسای بیشاترین
مقدار صفات مورر بررسی رر روش  PRDوجور راشت .نتاایج تجزیاه
واریانس رارهها هجدولهای  3و 4ا نشان رار برهمکنش روش آبیاری
و سطح آبیاری بر وزن و حجم ریشه و نسبت ریشه به انداد هاوایی و
عملکرر رر سطح  5ررصد معنیرار گررید .بیشترین مقدار صفات مورر
اندازهگیری مربوط به تیمار  PRDو تامین  100ررصد نیااز آبای باور،
اگرچه بین این تیمار و روش  FIتفاوت معنیراری مشاهده نشاد و رر

)2010؛.)Liang et al., 2008

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس وزن ریشه ،حجم ریشه و نسبت ریشه به اندام هوایی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

وزن ریشه

درجه آزادی

حجم ریشه

عملکردعلوفه

3

) (cm

)(gr

مرحله 1مرحله  2مرحله  3مرحله  4مرحله  1مرحله  2مرحله  3مرحله 4
تکرار

3

روش آبیاری

2

*132/82ns 132/84ns 67/26* 143/13* 24/33ns 20/43ns 10/16ns 22/69
ns

5/89

ns

**

**

**

**

**

**

ns

**

**

**

**ns

**

**

1042/86 772/32 283/85 52/64 179/25 112/94 40/14

سطح آبیاری

2

112/00853/57 631/12 83/60 14/08

سطح آبیاری × روش آبیاری

4

*123/24* 103/24* 28/51* 5/74* 20/26* 12/83* 3/77* 0/88

خطا

24

ضریب تغییرات

5355/87 4358/27 700/39

تر
)(t/ha
ns

59/47

**

419/68

**

1313/68

*17/39

3/72

4/03

8/10

26/80 23/48 10/18

52/58

52/58

23/54

9/23

7/33

7/46

7/42

8/09

7/34

8/96

7/85

9/19

نسبت ریشه به ساقه

 * ،nsو ** بهترتیب نشانرهندهی عدد تفاوت معنیرار ،تفاوت معنیرار رر سطح احتمال  5و  1ررصد است.

ns

0/000416
**0/006065
**0/014307
*0/000522
0/000382
9/61
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مقدار آب مصرفی

عمق آص مصرفی رر تیمارهای مختلف و ررصد آص صارفهجاویی
شده رر کل فصل رشد و روره اعماال تیماار رر جادول  4ارایاه شاده
است .رر تیمارهایی که قرار بور  100ررصد نیااز آبیااری گیااه تاامین
شور ،حجم آص آبیاری براساس رساندن رطوبت خاک به حاد ظرفیات

زراعی انجاد میشد .همانطور که رر جدول  4مشاهده مایشاور ،باا
اعمال تیمارهای تأمین  80و  60ررصد نیاز آبی رر کل فصل رشد باه
ترتیب  14/2و  28/4ررصد رر میزان آص مصرفی نسابت باه آبیااری
کامل صرفهجویی شد.

جدول  -4عمق آب مصرفی در تیمارهای مختلف و درصد آب صرفهجویی شده
تیمار

عمق آب مصرفی در کل فصل رشد )(mm

میزان کاهش مصرف آب )(%
-----

DI80, PRD80, FPRD80

832/0
713/9
595/7

FI, PRD100, FPRD100
DI60, PRD60, FPRD60

عملکرد علوفه

رر جدول  5نتاایج مقایساه میاانگین بارهمکنش روش و ساطح
آبیاری بر عملکرر علوفه تر ارایه شدهاست .هماانطاور کاه مالحظاه
میشور بیشترین عملکرر علوفه تر باا میاانگین  76/5تان رر هکتاار
مربوط به تیمار آبیاری کامل بور که با تیمار کم آبیاری ناقص متغیر با
 100و  80ررصد نیاز آبی اختالف معنی راری نداشت .کمترین میازان
علوفه تر مربوط به تیمار  FPRD60بور که با نتاایج اکباری ناورهی
ه1393ا مطابقت رارر .میزان عملکرر برای تیمار  FPRD60بهترتیاب
برابر  44/8تن رر هکتار بور .عملکارر علوفاه تار رر تیماار PRD80
بهترتیب برابر  71/7تن رر هکتار بور که تفاوت معنایراری باا تیماار
آبیاری کامل نداشت.
رابطه عملکرر علوفه تر با پارامترهاای ریشاه خطای باور کاه رر
شکل  2این رابطه برای وزن خشک ریشه و عملکرر علوفه تار ارائاه
شده است .ارتباط گیاه با آص و موار غاذایی از طریاق ریشاه صاورت

14/2
28/4

میگیرر .رشد بهتر سیستم ریشه ،گسترش و افازایش وزن آن باعاث
جذص بیشاتر آص و ماوار غاذایی و رر نتیجاه افازایش عملکارر گیااه
میشور ،این نتایج توسط خلیلی رار و همکااران ه1389ا نیاز گازارش
شده است.
جدول  -5مقایسه میانگین برهمکنش روش و سطح آبیاری بر
عملکرد علوفه تر )(t/ha

سطح آبیاری
روش آبیاری
60
80
100
53/7c 64/8ab 76/5a
DI
c
ab
a
55/4 71/7
74/2
PRD
44/8d 56/8c 65/6b
FPRD
میانگینهایی که رارای حداقل یک حرف مشترک رر هر سال هستند فاقد اختالف
معنیرار رر سطح  %5میباشند.

90
80

60
50

y = 1.2668x + 11.094
R² = 0.9503

40
30
20
10
0

55

50

45

40

35

30

وزن خشک ریشه (گرم)
شکل  -2رابطه بین وزن خشک ریشه و عملکرد تر

25

عملکرد علوفه تر (تن در هکتار)

70
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1969

با میانگین  18/41گرد رر تیمار  FPRDو سطح آبیاری  60ررصاد رر
نمونهگیری اول تولید شد هجدول 6ا .رر روش کمآبیاری ناقص ریشاه
تناوص خشک و تر شدن رو طرف ریشه سبب ترشح بیشاتر ابسازیک
اسید از بخش خشک ریشه و تغییر وضعیت آص رر گیاه میشور و این
کار بهصورت سیگنال هیدرولیکی عمل کرره ،و باعث ایجاار تعاارل و
تداود رشد ریشاه رر شارایط خشاک مایشاور هجنسان و همکااران،
2010ا.

وزن ریشه

روند تغییرات وزن خشک ریشه نشان رار کاه تفااوت معنایراری
بین روشهای آبیاری کامل و  PRDرر ساطح آبیااری  100ررصاد و
رور آبیاری سه روزه وجور نداشت و بهطور کلی با افازایش سان گیااه
وزن خشک ریشه افازایش یافات هجادول 6ا .بیشاترین وزن خشاک
ریشه با میانگین  50/90گرد مربوط به تیمار  PRDرر ساطح آبیااری
 100ررصد و نمونه گیری چهارد بور .کمترین وزن خشک ریشاه نیاز

جدول  -6مقایسه میانگین برهمکنش سطح آبیاری و روش اعمال کم آبیاری بر وزن ریشه )(gr

روش

سطح

آبیاری

آبیاری
100

مرحله اول
a

21/30

b

مرحله دوم
a

29/78

bc

مرحله سوم

مرحله چهارم

ab

44/24

cd

a

48/22

ab

41/46
39/18
26/66
21/03
80
DI
32/54ab
31/31ef
25/59de
20/41bc
60
50/90a
46/57a
31/42a
22/45a
100
ab
a
a
49/44
45/24
30/49
22/14a
80
PRD
ab
ef
de
bc
33/14
31/68
25/70
20/49
60
44/54ab
42/14bc
28/30ab
21/20ab
100
ab
de
cd
b
37/23
35/47
25/88
20/66
80
FPRD
28/52b
27/48f
22/46e
18/41c
60
رر هر ستون میانگینهایی که رارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیرار رر سطح  %5میباشند

وان و همکاران ه2012ا نیز اعالد کررند که روش  PRDسابب
افزایش بیوماس ریشه ذرت رر شرایط خشکی مای شاور Wang et

)al., 2012؛.)Jensen et al., 2010

حجم ریشه
حجم ریشه تحت تأثیر کم آبی قرار گرفت اما کاربرر روش PRD

و ایجار تنش رر سطح  %20مانع از بروز اثرات منفی کم آبی بر حجم
ریشه شد هجدول 7ا .کاهش حجم ریشه رر مواجهه با شرایط کم آبای
توسط گنجعلی و همکاران ه1389ا گزارش شدهاست .گزارش شده که
گراریان هیادرولیکی خااک-ریشاه رر روش آبیااری  PRDبیشاتر از
روش  DIاست ) .)Liu et al., 2006کمترین حجم ریشه با میاانگین
 46/17سانتیمتر مکعب توسط تیماار  FPRDرر ساطح تاامین %60
نیاز آبی و رر اولین نمونه برراری تولید شد و رر گاروه آمااری  bقارار
گرفت .رر طول فصل رشد حجم ریشه رر همه تیمارها افزایش یافات
اما رر اثر مواجهه با کم آبی از افزایش حجم ریشه کاسته شد هجادول
7ا .با رسیدن به پایان فصل تفاوت باین تیمارهاای مختلاف مشاهور
گررید بهطوریکه رر نمونهبرراری چهاارد بیشاترین حجام ریشاه باا
مقاریر  120/04 ،117/60و  124/00ساانتیمتار مرباع باهترتیاب رر

تیمارهای  FIو  PRDرر سطوح  80و  100ررصد مشاهده شد هجدول
7ا .رر میان پارامترهای ریشه ،حجم ریشه نسبت به تیمارهای مختلف
کمآبیاری تأثیر بیشتری پذیرفته بور و اثر تنش آبی بر روی آن بیشاتر
از سایر پارامترهای ریشه بور .تناوص خشک و تر شدن محیط ریشه رر
حفظ روند تولید اسید آبسزیک ) (ABAتوسط ریشه موثر اسات .چارا
که ریشهها برای مدت طوالنی توانایی تولید  ABAرا حفظ نمیکنناد
).)Loveys et al., 2000

نسبت ریشه به اندام هوایی

مشاهدات نشان رار برهمکنش روش آبیاری و ساطح آبیااری بار
نسبت ریشه به انداد هوایی رر سطح  5ررصد معنیرار گررید هجادول
3ا .رر جاادول  8نتااایج مقایسااه میااانگین باارهمکنش روش و سااطح
آبیاری بر نسبت ریشه به انداد هوایی ارایه شده اسات .هماانطور کاه
مالحظه میشور بیشترین مقدار نسبت ریشه به انداد هوایی بهمیازان
 0/175مربوط به تیمار  PRD80بور که باا تیماار  PRD60اخاتالف
معنیراری نداشت اما با سایر تیمارها اختالفشان معنیرار بور .کمترین
نسبت ریشه به انداد هوایی مربوط به تیمار  FIبور که با نتایج پن و
همکاران رر یک راستا است ).)Peng et al., 2010
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جدول  -7مقایسه میانگین برهمکنش سطح آبیاری و روش اعمال کم آبیاری بر حجم ریشه )(cm3

روش

سطح

آبیاری

آبیاری
100

مرحله اول
a

57/46

ab

مرحله دوم
a

76/81

bc

مرحله سوم
a

105/73

bc

مرحله چهارم
ab

117/60

cd

100/26
91/65
68/35
52/69
80
DI
f
de
cd
ab
78/08
71/64
64/01
51/07
60
124/00a
112/13a
81/14a
56/35a
100
120/04ab
108/18a
78/60a
54/65a
80
PRD
ef
de
cd
80/52
72/42
64/17
51/27ab
60
110/10bc
100/71ab
72/99ab
52/95ab
100
de
cd
cd
89/90
81/60
64/64
51/79ab
80
FPRD
f
e
d
b
68/63
62/28
57/09
46/17
60
رر هر ستون میانگینهایی که رارای حداقل یک حرف مشترک هستند فاقد اختالف معنیرار رر سطح  %5میباشند.

افزایش نسبت ریشه به انداد هوایی تحت شارایط تانش خشاکی
یک از راههای مقاومت به تنش خشکی اسات .رر شارایط کمباور آص
رشد برگ و ساقه نسبت به رشد ریشه بیشتر کاهش مییابد و به ایان
وسیله گیاه سطح تبخیر را به حداقل ممکن میرساند .عالوه بار ایان
کاهش توسعه برگ و ساقه میزان مصرف کربن و انر ی را رر اناداد-
های هوایی کاهش میرهد و سهم بیشتری از موار فتوسنتزی گیاه به
رشد ریشه اختصاص مییابد و رر نتیجه نسابت وزن ریشاه باه اناداد
هوایی افزایش مییابد ) .)Michele et al., 2009عالوه بار اینهاا رر
روش  PRDتناوص خشک و تر نمورن منطقاه ریشاه باعاث افازایش
رشد ریشه و رر نتیجه افزایش نسبت ریشه به انداد هوایی رر مقایساه
با روش  DIگررید.
جدول  -8برهمکنش روش و سطح آبیاری نسبت ریشه به اندام
هوایی
سطح آبیاری

روش آبیاری
60
80
100
0/13d 0/14cd 0/08f
DI
0/16ab 0/18a 0/12de
PRD
0/14c 0/15b 0/10e
FPRD
میانگینهایی که رارای حداقل یک حرف مشترک رر هر سال هستند فاقد اختالف
معنیرار رر سطح  %5میباشند.

نتیجهگیری
رر این پژوهش  9تیمار شامل آبیاری کامل کمآبیاری تنظیم شده
) (DIبا تأمین  80و  60ررصد نیاز آبی ،آبیاری ناقص ریشه باه طاور
متغیر ) (PRDو تأمین  80 ،100و  60ررصد نیاز آبی و آبیاری ناقص
ریشه به طور ثابت ) (FPRDو تأمین  80 ،100و  60ررصد نیاز آبای
مورر بررسی قرار گرفت .به طور کلی نتایج این پژوهش نشان رار کاه

اعمال تنش خشکی بر ویژگایهاای ریشاه گیااه ذرت شاامل طاول،
سطح ،حجم ،وزن تر و خشک از نظر آماری رر سطح پنج ررصاد اثار
معنیراری راشته و با اعمال تنش خشکی صفات ماذکور رر هار ساه
روش کمآبیاری کاهش مییابد؛ اما کاربرر روش  PRD80مانع از بروز
اثرات منفی کم آبی بر حجم و سطح ریشه شد .رابطه عملکرر علوفاه
تر با پارامترهای ریشه خطی بور که این امر نشان میرهد پارامترهای
ریشه رر افزایش عملکرر اهمیات ویاژهای رارناد .لاذا بارای شارایط
مشابه رر مقایسه با روشهای  DIو  FPRDهنگاد اعمال تنش آبای
روش  PRDاز کارایی بهتری برخوررار است و با وجور اعمال شارایط
کمآبیاری و تنش ،ریشه گیاه از توسعه مناسب و خوبی برخوررار است.
به بیان ریگر استفاره از این روش کمآبیاری و اعمال تنش مالیام تاا
حد  20ررصد قابل توصیه است .تشدید بیشاتر تانش خشاکی باعاث
کاهش شدید صفات ریشه خواهد شاد .بناابراین رر راساتای اساتفاره
بهینااه از منااابع آص ،کاااربرر  80ررصااد آص آبیاااری بااا روش PRD
میتواند به عنوان راهکاری مناسب رر شرایط بحران آص به کار رور.
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Abstract
Irrigation management is one of the most important factors affecting the development and expansion of the
plant root. The aim of this study was to investigate the effect of different deficit irrigation treatments on the root
characteristics of fodder maize (KSC 704) in surface drip irrigation system. This research was conducted in
agricultural research center of Khorasan Razavi during the 2014 growing season. A factorial experiment based
on randomized complete blocks design with nine treatments and four replications was carried out. Treatments
included full irrigation (FI), deficit irrigation (DI) and replacements of 80 and 60% of total water requirement,
partial root zone drying (PRD) at 100, 80 and 60% of water requirement and fixed partial root zone drying
(FPRD) at 100, 80 and 60% of water requirement. Water requirement was determined based on compensation of
soil moisture deficit using an electromagnetic moisture meter. Water was measured by volume meters and
distributed in the field. The first stress was applied at the 6-leaf stage of maize. Two weeks after applying the
first deficit irrigation treatment in the 10-leaf stage of the plants, the first root sampling performed. Dry weight
and volume, lateral and deep penetration of roots were measured at each sampling. The results showed that in all
treatments the average amount of all measured traits decreased with decreasing water consumption. There was
no significant difference among root dry weight of FI, PRD100 and PRD80 treatments. Root volume was
affected by water stress but application of PRD80 method prevented the negative effects of water stress on root
volume. Therefore, PRD method is more efficient compared to DI and FPRD methods when applied water stress,
and water and nutrients will be absorbed at a higher level by root.
Keywords: Alternative irrigation, Root development, Maize, Irrigation requirement
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ریزمقیاس نمایی تصاویر بازیابی مایکروویو غیرفعال رطوبت خاک در ابعاد مزرعه
محمد فشائی -1سیدحسین ثنائی نژاد
تاریخ دریافت1399/6/31 :

*2

تاریخ پذیرش1399/9/11 :

چکیده
رطوبت خاک از اهمیت ویژهای در مطالعات منابع آب و کشاورزی برخوردار است .طیف الکترومغناطیس مایکروویو ،محدودیتهاای فیزیکا ساایر
امواج رادیومتری در اندازهگیری رطوبت خاک را ندارد ،اما غالبا دارای ابعاد پیکسل بسیار بزرگ (بیش از  10کیلومتر) هستند .در این پژوهش با منظاور
کاربرد دادههای رطوبت خاک دورسنج در مقیاس مزرع  ،با استفاده از دادههای اندازهگیری میدان رطوبات خااک در محادوده دشات نیشاابور طا
سالهای  1396تا  ،1398واسنج دادههای بازیاب سنجنده  AMSR2انجام شد .نتایج نشان داد ک تغییرات ارتفاع و پوشش گیاه از جمل عوامل
کلیدی تاثیرگذار بر دقت واسنج ب شمار م آیند .مبتن بر نظری اینرس حرارت و با کمک تصاویر سنجنده مودیس ،اندرکنشهاای میاانیین روزانا
رطوبت خاک و اختالف دمای روزان سطح زمین در دو سنجنده  MODISو  AMSR2بررس شد و با استفاده از آن روابط خطا ریزمقیااس نماای
تصاویر رطوبت خاک برای تبدیل ابعاد تصویر از  25کیلومتر ب  1000متر ب دست آمد .بررس شاخصهای آماری  R2با کمینا  0/73و بیشاین ،0/84
 MAEو  RMSEبا دامن تغییرات  1/6تا  ،4نشان داد ک الیوریتم استفاده شده در ریزمقیاس نمای ب خوب قادر ب بازتاب اندرکنشهای بین بارش،
رطوبت خاک ،پوشش گیاه و تغییرات پروفیل دمای کانوپ بوده و این ویژگ کاربرد آن را در تحلیلهای هواشناس کشاورزی تقویت م کند.
واژههای کلیدی :امواج مایکروویو ،رطوبت خاک سطح  ،سنجش از دور ،شاخص پوشش گیاه AMSR2 ،

مقدمه

1

دید جامع و یکنواخت از نواح مختلاف زماین و تصاویربارداری
مکرر از مناطق وسیع و غیر قابال دساترس با هماراه اطالعاات باا
فواصل زمان منظم ،عالوه بر هزین کام و ساوولت تویا دادههاا از
ویژگ های موم سیستمهای سنجش از دور است ک جاییاه آن را در
تعیین خصوصیات سطح خاک مانند رطوبات ،متماایز کارده اسات.
رطوبت خاک یک از اجزای اصال چرخا آب در طبیعات باوده و در
پایش و پیشبین خشکسال ب ویژه در اکوسیستمهای کمآب نقاش
کلیدی ایفاا ما کناد (D’Odorico et al., 2007؛ Moran et al.,
2004؛ .)Peters-Lidard, 2008با توج ب اینک رطوبات خااک بار
رشد گیاه و عملکرد آن تاثیر م گذارد لذا اغلب برای پایش خشکسال
کشاورزی مورد استفاده قرار م گیرد .همچناین رطوبات خااک یاک
متغیر ویژه موم برای نظارت بر پایاداری و توساع خشکساال اسات
(Boken et al., 2005؛  Wilhite, 2005؛ AghaKouchak,
 -1دانشجوی دکتری گاروه علاوم و موندسا آب ،دانشاکده کشااورزی ،دانشایاه
فردوس مشود
 -2استاد گروه علوم و موندس آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشیاه فردوس مشود
)Email: sanaein@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.28.9

.)2014
با توسع سریع فنااوری سانجش از دور ،دساتیاب با دادههاای
رطوبت خاک در مقیاسهای بزرگ نیز سرعت یافت و الیاوریتمهاای
متعااددی باارای تولیااد دادههااای رطوباات خاااک توسااع یافاات .ایاان
الیوریتمها غالبا مبتن بر تصاویر طیف مرئ و مادون قرمز نزدیک یا
تابشهای مایکروویو هستند .ب ویاژه اخیارا اساتفاده از انادازهگیاری
مایکروویو فعال و غیرفعال نیز مورد توج بیشتری قرار گرفتا اسات.
البت باید ب این نکت توج داشت ک ابزارهاای سانجش از دور غالباا
قادر ب اندازهگیری رطوبت سطح خاک هستند (.)Chen et al., 2016
تکنیکهای سنجش از دور معموال دادههای رطوبت خاک را برای
یک گستره مکان بزرگ و با قدرت تفکیک زمان متوسط برای سطح
زمین با هزین های اندک ارائا ما کنناد (.)Mohanty et al., 2017
تخمینهای رطوبت خاک غالبا از س منبع مایکروویو ،نوری و حرارت
تامین ما شاود ( .)Peng and Loew., 2017اغلاب الیاوریتمهاای
مبتن بر رطوبات خااک مااهوارهای ،متکا بار تصااویر ماایکروویو
غیرفعال ( ،)Njoku et al., 2003مایکروویو فعاال ( Takada et al.,
 ،)2009یا ترکیب از دادههای چندین سنجنده هساتند ( Entekhabi
et al., 2010؛  .)Kim and Hogue, 2012در مقایس با سانجش از
دور مایکروویو غیرفعاال ،سنساورهای حرارتا /ناوری دارای تواناای
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بازیاب رطوبت خاک سطح در مقیاس مکاان کوچاکتار هساتند.
هرچند دادههای ماهوارههای حرارتا /ناوری حساسایت بیشاتری با
عوامل محیط از قبیل شرایط هواشناس و پوشش گیاه و وجود ابر
و غبار دارند (.)Adegoke and Carleton, 2002
اصول رطوبت خاک ب دست آمده از تصاویر مایکروویو غیرفعاال
بستی ب رابط بین گذرده خاک و مقدار آب در خاک دارد .روابط
تجرب وجود دارند ک دمای روشنای مایکروویو غیرفعال را ب رطوبت
خاک مرتبط م ساازند ( .)Wang and Qu, 2009کایم و همکااران
دالیل تفاوت نتایج دو مدل پرکاربرد بازیاب دادههاای رطوبات خااک
سنجنده  AMSR2ک یک ب نام  JAXAو دییری  LPRMنامیاده
م شود را بررس کردند ( .)Kim et al., 2015نتایج حاک از آن بود
ک ا روش  LPRMاز خطااای  RMSEکمتااری نساابت ب ا JAXA
برخوردار است.
در حال حاضر مااهوارههاای متعاددی مانناد ،SMOS ،SMAP
 ،AMSRE ،ASCATو  ESA GGIوجود دارند ک موفق شدهاند باا
فاصل زمان  2تا  3روزه بازیاب رطوبت سطح خاک را ارائا کنناد
(Montzka et al., 2017؛.)Chen and Wang, 2018
ضخامت بسیار کم الی سطح ( 2تا  7ساانت متار) کا توساط
ماهواره سنجش م شود ،مقیاس بزرگ تصاویر ماهوارهای (حادود 20
کیلومتر) و کیفیت پایین در شرایط خاص مثل پوشش گیاه متاراکم
و کوهستان بودن مناطق جازو بازرگتارین محادودیتهاای فعلا
تکنیکهای تخمین رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور هساتند
(Dostálová et al., 2014؛  .)Brocca et al., 2017ب همین دلیل
بخش از پژوهشها در حوزه رطوبت خاک و هواشناس کشاورزی با
ویژه در سالهای اخیر ب اعتبارسنج  ،ریزمقیاسنماای و یاا تلفیاق
دادههای سایر سنجندههای منابع طبیع با تصاویر مایکروویو رطوبات
خاک اختصاص یافت تا بتوان برای کاربریهاای مختاف از آن بواره
برد.
برخ از پژوهیشران اقدام با اعتبارسانج و ریزمقیااس نماای
تصاویر ب روش های مختلاف کارده اناد .با طاور مثاال جاامع و
همکاران ( ،)1396بازیاب های رطوبت خاک مااهواره اساموس را در
پنج محدوده مطالعات غرب و جنوب غرب کشور اعتبارسنج کردناد
و دریافتند بین برآوردهای رطوبت خاک اسموس و اندازه گیاریهاای
زمین همبستی خوب ( )R: 0.75 - 0.88وجود دارد .و یاا فرخا و
همکاران ( ،)1398دادههای رطوبت خاک سطح حاصال از سانجنده
 AMSR2را مورد استفاده قرار داده و با اندازهگیریهای زمین بارای
دشت رفسنجان ،مقایس کردند .همچنین فنگ و الکشم بار اسااس
رابط اینرس حرارت مابین تغییرات دمای روزان و متوساط رطوبات
خاک ترکیب شده با شرایط پوشش گیاه  ،موفق ب ریزمقیاسنماای
دادههای رطوبت خاک سنجنده  SMOSو  AMSR-Eاز  25کیلومتر
ب  1کیلومتر شدند ( .)Fang and Lakshm, 2014در پژوهش دییر

وانگ و همکاران تصاویر بزرگ مقیاس ( 25کیلومتر) رطوبت خاک ب
دست آمده از دادههای مایکروویو را از طریق ادغام با تصاویر خشاک
دما -پوشش گیاه ( )TVDIسنجنده مودیس ،کوچاک مقیااس (10
کیلومتر) کردند ( .)Wang et al., 2016غفااری و همکااران ()1399
نیز رطوبت خاک ماهواره فعال-غیرفعال رطوبت خاک ( )SMAPرا با
استفاده از دادههای  MODISریزمقیاس کردند.
برخ دییر از پژوهشیران نیز از داده های دورسانج ماایکرویو
رطوبت خاک برای کاربرد در سایر حوزه ها بوره برده اند .ب طور مثال
عدنان و همکااران از دادههاای رطوبات خااک سانجنده AMSR-E
(عمق  1سانت متری خاک) بارای واسانج مادل  SWATدر چناد
حوض آبریز در ایالت ایندیانا استفاده کردناد (.)Adnan et al., 2016
مارتینز فرناندز و همکاران با استفاده از شاخص خشک رطوبت خااک
( )SWDIب دست آمده از دادههای رطوبت خااک سانجنده SMOS
خشک کشاورزی را در اسپانیا پایش کردند ( Martinez-Fernández
 .)et al., 2016ژانگ و همکاران روش را ب منظور محاسب شاخص
( SMSIشاخص رطوبت اشباع خاک) با استفاده از دادههاای مااهواره
 MSG-SEVIRIارائ کردند ( .)Zhang et al., 2014همچنین ژو و
همکاران برای برآورد شاخص کمبود آب خاک ( ،)SWDIاز مجموع
داده رطوبت خاک رادیومتر متر باند  Lسطح  2استفاده کردناد ( Zhu
.)et al., 2019
اگرچ رطوبت خاک را در مقیاس کوچک توساط سانجش از دور
مایکروویو فعال نیز م توان بازیااب کارد ،اماا اساتفاده از دادههاای
سنجش از دور فعال برای تخمین رطوبت خاک ب دلیل وابستی زیاد
این داده ها ب زبری سطح و پوشش گیاه با ساخت امکاانپاذیر
است و تخمین های رطوبت خاک بازیاب شده از ایان طریاق ،دارای
عدم قطعیت بیشتری هستند (.)Jagdhuber et al., 2019
در این پژوهش با هدف دورسنج رطوبت خاک برای کااربرد در
علوم کشاورزی؛ دادههای بازیاب رطوبت خااک ماایکروویو غیرفعاال
سنجنده  AMSR2مورد استفاده قرار گرفت .برای دساتیاب با ایان
هدف ،استفاده از دادههای میادان بارای واسانج تصااویر سانجنده
 AMSR2و سپس ریزمقیاس نمای داده ها مبتن بر نظری اینرسا
حرارت و با کمک تصاویر سنجنده  ،MODISضرورت یافت.

مواد و روشها
حوض آبریز نیشابور در طول جغرافیای  58درج و  17دقیقا تاا
 59درج و  30دقیق و عرض جغرافیای  35درج و  40دقیق تاا 36
درج و  39دقیق واقع شده است .وساعت کال حوضا آبریاز دشات
نیشابور حدود  7350کیلومتر مربع است .دشت نیشابور با وسعت 3477
کیلومتر مربع 47/44 ،درصد مساحت حوض آبریز نیشاابور را تشاکیل
م دهد( .والیت )1378 ،
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در این پژوهش بخش از دشت مورد استفاده قرار گرفت ک دامن
تغییرات ارتفاع در آن از حدود  300متر تجاوز نکند .در ایان محادوده
انواع کاربری اراض شامل باغ  ،زراع  ،کشاورزی دیم و آبا  ،مرتاع
فقیر و متوسط ،درختزار ،آیش ،اراض بایر ،شوری و روستای و  ...در
انواع دان بندی خاک از ریزدان تا درشت دان ب چشام ما خاورد .در
شکل  1نقش موقعیت محادوده مطالعاات  ،خصوصایات توپاوگراف ،
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کاربری اراض و موقعیت روستاها نمایش داده شده است .بخش اعظم
محدوده مطالعات ب زراعت دیم و مراتاع فقیار و متوساط اختصااص
یافت است .توزیع جغرافیای روستاها در این شکل م تواند ب عنوان
یک شاخص برای تحلیل بصری مطلوب بودن آب و خاک مورد توج
باشد.

شکل  -1نقشه کاربری اراضی ،خصوصیات توپوگرافی ،کاربری اراضی و موقعیت روستاها در محدوده مطالعاتی زیرمجموعه دشت نیشابور

دادههای ماهوارهای

الااف) ساانجنده  :AMSR2ساانجنده  AMSR2نسااخ جدیاادتر
سنجنده  AMSR-Eاست ک توسط  JAXAطراح و از سال 2012
روی ماهواره  GCOM- W1نصاب شاد تاا گسایلشهاای ریزماوج
ضعیف را از سطح و جو زمین اندازهگیری نماید .این سنجنده از ارتفاع
 700کیلومتری ،اندازهگیریهای دقیق از شدت گسیلش و پراکنادگ
ریز موج ارائ م دهد .مکانیزم تصویربرداری کانون  ،ایان سانجنده را
قادر م سازد تا دادههای شب و روز را در پوشش ب وسعت  99درصد
سطح زمین در ط  2روز ارائ دهد .ایان سانجنده در فرکاانسهاای
مشاب با  AMSR-Eفعال است .و برای تولید نقش های بخار آب ،آب
مایع موجود در ابر ،درج حرارت سطح دریا ،سرعت باد سطح دریاهاا،
تمرکز یخ دریا ،عمق برف و محتویات رطوبات خااک زماین مناساب
است (.)NOAA, 2020
محصاااااول  LPRM_AMSR2_SOILM3_001یکااااا از
محصوالت سطح سوم سنجنده  AMSR2است ک ب صورت روزانا
و با قدرت تفکیاک مکاان  25در  25کیلومترمرباع تولیاد ما شاود.
پارامترهای سطح زمین شامل دمای سطح  ،رطوبت خاک و موجودی
آب گیاه توسط دادههای مایکروویو غیرفعال سنجنده و باا اساتفاده از
الیوریتم بازیاب پارامترهای زمین ( )LPRMحاصل م شود.
الیوریتم  LPRMمبتن بر یک مدل انتقال تابشا پایشروناده
برای بازیاب رطوبت خاک سطح و عمق نوری پوشش گیاه عمل
م کند .همچنین دمای سطح زمین نیز ب صورت مجازا از باناد Ka

( 36/5گییاهرتز) سنجنده  AMSR2ب دست آماده اسات (
 .)and Owe, 2014ب منظور برآورد دو متغیر رطوبت خاک و دماای
سطح در محدوده مطالعات  ،از محصول فوق در دو گذر روز و شاب
استفاده شده اسات .تصااویر در باازه زماان  22ناوامبر  1( 2017آذر
 )1396تااا  5ژوئاان  15( 2018خاارداد  )1397و  1آوریاال 12( 2019
فروردین  )1398تاا  5ژوئان  15( 2019خارداد  )1398از وب ساایت
دادههای زمین با نشاان  https://search.earthdata.nasa.govو
برای تمام روزها در بازه زمان مذکور با فرمت  NETCDF4دریافات
شده است.
ب) سنجنده  :MODISبا توج ب ابعاد بازرگ تصااویر رطوبات
خاااک و دمااای سااطح ساانجنده  25( AMSR2کیلااومتر) و از
آنجای ک این دادهها در مقیاس مزرع (کمتر از  1000متر) مورد نیاز
است لذا در این پژوهش پس از استخراج و واسنج دادههای رطوبت
خاک سنجنده  ،AMSR2عملیاات ریزمقیااس نماای باا اساتفاده از
تصاویر سنجنده مودیس انجام شده است .محصول دمای سطح زمین
( )LST: Land Surface Temperatureیک از محصاوالت روزانا
سنجنده مودیس در گروه  MOD11است ک با قدرت تفکیک مکان
 1000متر و با اساتفاده از الیاوریتم روزنا مجازا ()Split Window
بازیاب م شود .همچنین شاخص پوشش گیاه اختالف نرمال شاده
پوشش گیاه ( )NDVIکا در فواصال  16روزه و در تفکیاکهاای
مکان متنوع تولیاد ما شاود ،نیاز در محصاول  MOD13سانجنده
مودیس ارائ م شود .هر دو محصول فوق در ابعاد  100متر ( )LSTو
De Jue
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 250متر ( )NDVIاز پاییاه دادههای زمین دریافت شدند.
 +دادههای هواشناس  :دادههاای ایساتیاه هواشناسا همدیادی
نیشابور واقع در بخش شمال شرق محدوده مطالعاات شاامل باارش
 24ساعت  ،دمای متوساط روزانا و دماای نقطا شابنم از اداره کال
هواشناس استان خراسان رضوی دریافت شد.
 +واسنجی اطالعات رطوبت خاک سننجنده  :AMSR2با
منظور واسنج دادههای سنجنده  AMSR2پاس از بار هام نواادن
الی های اطالعات زیر ،نقاط نمون برداری در سطح محدوده مطالعات
تعیین شد )1 :الی مرز محدوده مطالعات زیرمجموع دشات نیشاابور
 )2موقعیت مکان پیکسلهای سنجنده  AMSR2با ابعاد  25کیلومتر
 )3موقعیت مکان پیکسلهای سنجنده  MODISبا ابعاد  1000متار
 )4کاربری اراض  )5راههای اصل و فرع
با تلفیق الی های فوق در محیط نرم افزار  ArcMap 10.5نقااط
نمون برداری ب گون ای انتخاب شد ک ب ازای هر پیکسال سانجنده

 5 ،AMSR2نقط ا وجااود داشاات باشااد ک ا ایاان نقاااط نماینااده
کاربریهای اراض غالب آن پیکسل باشند .در نوایت  4پیکسال کا
بیشترین پوشش در محدوده مورد نظر را داشتند گزینش شدند .سپس
نقاط نمون برداری با فرمت  Niنامگذاری شادند .کا  Nناام پیکسال
سنجنده  AMSR2واقع در محدوده مطالعات است و م تواند یک از
حروف  C ،B ،Aو  Dرا اختیار کناد i .شاماره نقطا در هار پیکسال
است .اندازهگیری رطوبت نمون های خاک با صاورت حجما و با
روش آون خشک انجام شده است .در ط مدت پژوهش  560نمونا
خاک ( 20نمون در  28نوبت) جمع آوری و اندازهگیری رطوبت خااک
در محل آزمایشیاه گروه علوم و موندس آب دانشیاه فردوس مشود
انجام شد.
در شکل  2موقعیت پیکسلهای  AMSR2و نقاط نمونا بارداری
نمایش داده شده است.

شکل  -2نقشه موقعیت پیکسلهای  AMSR2و نقاط نمونهبرداری رطوبت خاک

ب منظور بررس رابط خط بین دادههای رطوبت خاک سنجنده
 AMSR2و مقادیر اندازهگیری شده میدان ؛ ابتدا ضاریب وزنا هار
یک از نقاط متناسب با مساحت تحت پوشش کاربری اراض آن نقط
(شکل  )2محاسب شده و سپس میانیین وزن رطوبت حجم نقاط 5
گان دادهبرداری شده در هر پیکسل با مقدار رطوبت خااک با دسات
آمده از سنجنده  AMSR2مقایس شده است.
ریزمقیاسنمایی دادههای رطوبت خاک سنجنده :AMSR2
فنگ و همکاران؛ و فنگ و الکشم مدل را برای ریزمقیااس نماای
دادههای مایکروویو رطوبت خااک بازرگ مقیااس مبتنا بار دماای
سطح و پوشش گیاه توسع دادناد (Fang et al., 2013؛ Fang

 .)and Lakshmi, 2014این مدل بر نظری اینرس حرارتا اساتوار
است ک مقاومت حرارت یک ش را بیان م کناد .اینرسا حرارتا
متناسب با رسانای گرمای  ،تراکم و ظرفیت گرمای ویژه مواد اسات.
ظرفیت گرمای ویژه آب ب طور عموم بیشتر از خاک فاقاد پوشاش
گیاه است و این بدان معن است ک زمین خشک نسبت با زماین
مرطوب سریعتر ب تغییرات دما پاسخ م دهد .از این ویژگ ما تاوان
برای تبیین رابط بین مقدار متوسط روزان رطوبات خااک و تغییارات
دمای سطح زمین استفاده کرد .رابط خط زیر بر همین اساس استوار
است:
𝐯𝐚
)𝐭𝛉(𝐬,𝐭) = 𝐚𝟎 + 𝐚𝟏 ∆𝐓𝐬(𝐬,
()1
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 θavمیااانیین رطوباات خاااک روزاناا (داده
در رابطاا فااوق(s,t) ،
ماااهوارهای یااا ایسااتیاه ) ،و ) ∆Ts(s,tنیااز تغییاارات روزان ا دمااای
سطح ثبت شده توسط ماهواره در طول مدت شبان روز است a0 .و
 a1ب ترتیب شیب و عرض از مبدا خط برازش داده شده هستند .ابتدا
با استفاده از رابط فوق ارتباط بین تغییرات روزانا دماای ساطح و
رطوبت خاک برآورد شده ،سپس از همین رابط برای بارآورد رطوبات
خاک با استفاده از محصول دمای سطح مودیس استفاده شده است.
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نتایج و بحث
واسنجی دادههنای رطوبنت خناک سننجنده  :AMSR2در
شکل  3نمون تصویر پون بندی داده رطوبت خاک ساطح سانجنده
 AMSR2در تاریخ  14اردیبوشت  1397نمایش داده شده است.

شکل  -3نمونه تصویر پهنهبندی داده رطوبت خاک سطحی سنجنده  AMSR2در تاریخ  14اردیبهشت 1397

همااانطور کا در شااکل فااوق مشاااهده ما شااود ،در تاااریخ 14
اردیبوشت  ،1397مقدار رطوبت خاک در ارتفاعات بیشاتر از محادوده
دشت است .حداقل مقدار رطوبت حجم ثبت شده برابر با  18درصاد
و حداکثر آن  31درصد است .مقدار رطوبت در چوار پیکسل C ،B ،A
و  Dب ترتیب برابر با  19 ،23 ،21و  20درصد است و متوسط رطوبت
در این چوار پیکسل برابر با  21درصد است.
با توج ب اختالفهای موجود در نوع پوشش کاربری هر یاک از
پیکسل ها؛ بر این اساس برازش رابط خط باین دادههاای رطوبات
خاک سنجنده ] AMSR2ک زین پس باا ناام اختصااری AMSR2
 SMیاد م شود[ ابتدا با میانیین وزن رطوبت خاک اندازهگیری شده
میدان ]ک زیان پاس باا ناام اختصااری  In-situ SMنماایش داده
م شود[ ب ازای هر پیکسل صورت گرفت و سپس رابط خط برای
کل محدوده مطالعات محاسب شد.
در شااکل  4نمااودار سااری زمااان تغییاارات س ا متغیاار بااارش،
 AMSR2 SMو  In-situ SMارائ شده است .محور عمودی سامت
راست بیانیر تغییرات متغیر رطوبت خاک حجم (بار حساب درصاد)
مربوط ب دادههاای مااهوارهای (منحنا قرماز) و دادههاای میادان

(ستونهای نارنج ) و محور عمودی سمت چا نیاز بیاانیر میزباان
بارش ثبت شده در محل ایستیاه هواشناس بر حسب میل متر اسات
(ستون آب ) .همانطور ک مشاهده م شاود هار سا متغیار از روناد
مشابو تبعیت کرده و م تاوان گفات تغییارات عامال باارش ،تااثیر
واضح بار تغییارات رطوبات خااک  In-situ SMو AMSR2 SM
داشت است.
در هر س متغیر یک نقط اوج در بازههاای زماان نیما اسافند
 ،1396اواسط اردیبوشات  1397و اواخار فاروردین  1398با چشام
م خورد .همچنین متغیر رطوبت خااک از کااهش نازوالت جاوی در
اوایل زمستان  1396و اوایل بوار  1397تاثیر پذیرفت است .در شاکل
 5نتاایج بارازش رابطا خطا باین  In-situ SMو AMSR2 SM
نمایش داده شده است.
برازش رابط خط با ضریب شایب خاط  ،1/04عارض از مبادا
 ،3/30و ضریب رگرسیون  0/80م تواند بیانیر وجود ارتباط فیزیکا
قوی بین این دو متغیر بوده و با توج ب ضاریب شایب خاط بارازش
یافت ک ب عدد  1نزدیک است م توان عمده اختالف بین دادههاا را
ناش ا از باایش باارآورد مقااادیر اناادازهگیااری شااده توسااط ساانجنده
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 AMSR2نسبت ب دادههای میدان دانست (تقریبا برابر با عارض از
مبدا ب میزان  3/30واحد رطوبت خاک) .نتایج بارازش رابطا خطا
بین دادههای ماهوارهای و مقادیر اندازهگیری شده میدان ب ازای هار
یک از چوار پیکسل  C ،B ،Aو  Dدر شکل  6ارائ شده است.
در شکل فوق ،بیشترین میزان همبستی بین دو متغیار In-situ
 SMو  AMSR2 SMدر پیکسل  Dبا ضریب تبیین  0/84و کمترین

میزان همبساتی در پیکسال  Aباا ضاریب تبیاین  0/73با چشام
م خورد .با منظاور ریشا یااب دلیال اخاتالف واکانش با اماواج
الکترومغناطیس در  4پیکسل مذکور ،اختالف وضعیت پوشش گیاه
و کاربری اراض در آنها بررس شده است .در جدول  1خصوصایات
آماری دامن تغییرات شااخص پوشاش گیااه ( )NDVIدر محادوده
مطالعات مربوط ب سنجنده مودیس ارائ شده است.
30

40
In-situ SM

35
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25

30
رطوبت خاک حجم (درصد)
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تاریاخ روز
شکل  -4سری زمانی تغییرات سه متغیر بارش AMSR2 SM ،و In-situ SM

y = 1.047x + 3.30
R² = 0.80
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30
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شکل  -5برازش رابطه خطی بین  AMSR2 SMو ( Insitu SMمیانگین پیکسلها)

جدول  -1خصوصیات آماری تغییرات شاخص پوشش گیاهی  NDVIدر پیکسلهای  C ،B ،Aو D

شاخنص پوشنش گیاهنی ()NDVI
پیکسل
A
B
C
D

بیشینه
0/53
0/62
0/67
0/57

کمینه
0/04
0/05
0/06
0/01

میانگین
0/13
0/17
0/14
0/16

انحراف معیار
0/08
0/06
0/05
0/03

بارش (میل متر)

20

1979

ریزمقياس نمایي تصاویر بازیابي مایكروویو غيرفعال رطوبت خاک در ابعاد مزرعه

30
20
10

AMSR2 SM (%) - B

y = 1.18x + 2.90
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شکل  -6برازش رابطه خطی مجزا برای  4پیکسل  C ،B ،Aو  Dبین  AMSR2 SMو Insitu SM
جدول  -2خصوصیات آماری برازش رابطه خطی بین  AMSR2 SMو  In-Situ SMدر پیکسلهای  C ،B ،Aو D

نام پیکسل
A
B
C
D

ضریب تبیین ()R2
0/73
0/82
0/78
0/84

ریشه میانگین مربعات خطا ()RMSE
4/0
3/8
2/1
3/9

مطابق شکل  2و جدول  1مشاهده م شود بیشترین تنوع کاربری
اراض در پیکسل  Aو کمترین آن در پیکسل  Dب چشم ما خاورد.
خصوصایات آمااری شااخص  NDVIنشااان ما دهاد پیکساال  Aاز
بیشترین مقدار و پیکسل  Dاز کمترین میزان انحراف معیار برخاوردار
است .ک این م تواند بیانیر میزان پراکندگ مقاادیر حاول میاانیین
باشد ک فزون آن در پیکسل  Aبیانیر تنوع و دامن تغییرات وسیعتر
پوشش گیاه است .باا بررسا مجادد شاکل  1ما تاوان دریافات
بیشترین شیب تغییرات ارتفااع مرباوط با پیکسال  Aو کمتارین آن
مربوط ب  Dاست.
در جدول  2خالص بررس شاخصهای آماری مرباوط با دقات
برازش رابط خط ارائ شده است .در این جادول مقاادیر خطاهاای
 RMSEو  MAEدر محدوده  1/6تا  4هستند ک م توان در مقایس
با مقادیر میانیین دادهها ( 15تا  )20قابل قبول دانست .در پیکسال C
با توج ب بیشتر بودن میانیین رطوبت خاک ،اگر چا مقادار ضاریب

میانگین قدر مطلق خطا ()MAE
3/3
3/2
1/6
3/4

میانگین In-Situ SM

16
18
20
15

تبیین ب دست آمده از پیکسلهاای  Bو  Dکمتار اسات اماا مقاادیر
خطای  RMSEو  MAEکمتری نیز ب دست آورده است .لذا م توان
گفت گرچ رابط برازش یافت قادر است حداکثر  78درصاد تغییارات
رطوبت خاک ماهوارهای را با تغییرات دادههای میدان تفسیر کند اماا
خط برازش داده شده رابطا ریاضا مناساب باین متغیار مساتقل و
وابست برقرار کرده و نقاط متناظر کمترین فاصال از ایان خاط را دارا
هستند.
در مراحل بعدی این پژوهش از روابط رگرسیون ب دست آمده در
شکل  ،6ب عنوان ضرایب واسنج دادههای  AMSR2استفاده شاده
است.
ریزمقیاسنمایی دادههای رطوبت خاک :در گام نخست رابط
بااین تغییاارات روزانا دمااای سااطح و رطوباات خاااک در ساانجنده
 AMSR2استخراج شده است .در جدول  3شیب خط و عرض از مبدا
روابط ب دست آمده برای پیکسلهای  Aتا  Dارائ شده است.

1980

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

جدول  -3خصوصیات آماری رابطه خطی تغییرات روزانه دما و
AMSR2 SM

پیکسل
A
B
C
D

شیب خط
-2/44
-2/30
-2/67
-2/23

عرض از مبدا
39/8
41/76
45/73
50/97

ضریب تبیین
0/81
0/95
0/88
0/95

از آن جای ک اختالف روزان دماای ساطح رابطا عکاس باا
میانیین رطوبت خاک سطح دارد لذا در جدول  3کلیا ضارایب با
دست آمده منف است .همچنین کمترین ضریب تبیین ب پیکسال A
و بیشترین مقدار آن با پیکسال  Dو  Bتعلاق دارد .تغییارات دماا و

رطوبت خااک هار دو تحات تااثیر عامال ارتفااع و پوشاش گیااه
دستخوش تغییر م شوند لذا در این مورد نیز مشاب نتایج بخش قبل،
م توان کمین و بیشین ضرایب تبیین را ب تفاوت پیکسلهاا از نظار
پوشش گیاه و دامن تغییرات ارتفاع ارتباط داد.
در گااام بعاادی ،از روابااط فااوق باارای محاسااب رطوباات خاااک
ریزمقیاس شده در ابعاد  1000متر اساتفاده شاده اسات .در شاکل 7
نمون تصویر پون بندی شده رطوبت خاک ریزمقیاس شاده سانجنده
 )DS-AMSR2( AMSR2ارائا شااده اساات .همچنااین با منظااور
اعتبارسنج نتایج با دسات آماده از ریزمقیااسنماای  ،از دادههاای
اندازهگیری شده رطوبت خاک میدان استفاده شد .در جدول  4خالص
شاخصهای آماری اعتبارسنج نتایج ارائ شده است.

شکل  -7نمونه نقشه پهنهبندی رطوبت خاک ریزمقیاس شده سنجنده )DS-AMSR2( AMSR2
جدول  -4خصوصیات آماری برازش رابطه خطی بین  DS-AMSR2 SMو  In-Situ SMدر پیکسلهای  Aتا D

نام پیکسل
A
B
C
D

ضریب تبیین ()R2
0/82
0/96
0/89
0/96

ریشه میانگین مربعات خطا ()RMSE
4/1
3/1
1/9
2/9

در این جدول گرچ شاخصهاای  RMSEو  MAEاز وضاعیت
مشاب واسنج دادههای بزرگ مقیاس سنجنده  AMSR2برخاوردار
هستند اما ضرایب تبیین ب دست آمده بوبود قابل توجو پیادا کارده
است .اگرچ همچنان کمترین میزان ضریب تبیین مربوط ب پیکسل
 Aاست اما مقدار آن از  0/73در تصاویر بزرگ مقیااس با  0/82در
تصویر ریزمقیاس شده افزایش پیدا کرده است .نتایج مشاب این جدول
با جدول  2و بوبود نسب شااخصهاای آمااری نشاان ما دهاد کا
الیوریتم پیادهسازی شده برای ریزمقیاسنمای دادههای رطوبت خاک

میانگین قدر مطلق خطا ()MAE
3/0
2/8
1/1
2/3

میانگین In-Situ SM

16
18
20
15

سطح سنجنده  ،AMSR2با کمک تصاویر مودیس ،انطباق مناسب
بر فیزیک آب ،خاک و تغییرات دمای سطح زمین داشت و کااربرد آن
موفقیتآمیز بوده است.

نتیجهگیری
با توج ب نقش کلیدی پارامتر رطوبت خااک در مطالعاات مناابع
آب ،هواشناس  ،کشاورزی و اقلایم شناسا ؛ الیاوریتمهاای متناوع
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توسع یافت ک ب صورت مستقیم یا غیرمستقیم پارامتر رطوبت خاک
را با کمک تصاویر ماهوارهای در این مطالعات مداخل م دهد .در این
پژوهش با هدف کاربرد دادههاای بازیااب رطوبات خااک ماایکروویو
غیرفعااال در تخمااین رطوباات خاااک در مقیاااس مزرع ا  ،از تصاااویر
سنجنده  AMSR2و همچناین تصااویر سانجنده  MODISاساتفاده
شد .در گام نخست محدوده مطالعات دشت نیشابور انتخاب و با کمک
نمون برداری میدان  ،دادههای استخراج شده از ماهواره واسنج شاد.
در گام دوم با استفاده از الیوریتمهای ریزمقیااس نماای و باا کماک
تصاویر مودیس ،ابعاد تصاویر از  25کیلومتر ب  1000متر ریزمقیاس و
نتایج آن صحتسنج شد.
نتایج واسنج رطوبت خاک سطح سنجنده  AMSR2بیانگار
آن است ک با در نظر گرفتن مقادیر خطاهای برازش رابط خط بین
دادههای دورسانح و انادازهگیاری شاده میادان  ،مقادار  RMSEو
 MAEدر محدوده  1/6تا  4درصد محاسب شد ک م توان این میزان
خطا را در مقایس با مقادیر میانیین دادههاا ( 15تاا  )20قابال قباول
دانساات .همچنااین کمتاارین ضااریب تبیااین  73باارای پیکساال  Aاز
پیکسلهاای چوارگانا و بیشاترین آن  84درصاد بارای پیکسال D
محاسب شد و این یعن حاداقل  73درصاد تغییارات رطوبات خااک
اناادازهگیااری شااده میاادان  ،در دادههااای دریافاات شااده از ساانجنده
 AMSR2منعکس شده است .روند تغییرات رطوبت خاک دورسنج ،
تطبیق خوب با روند تغییرات سایر متغیرهای محیط ب ویاژه باارش
داشت .همچنین این فرضی تقویت شد ک دو عامل پوشش گیااه و
تغییرات ارتفاع سطح زمین از جمل عوامل ماوثر در اعتبارسانج و
واسنج دادههای دورسنج رطوبت خاک محسوب م شوند.
در نوایت م توان گفت فرآیندی ک در این پژوهش ب کار گرفت
شد در اقلیم های مشاب م تواند از نتایج قابل قبول برخوردار باوده و
ب ویژه در حوزه کشاورزی ک خال وجود دادههای پونا بنادی شاده
رطوبت خاک وجود دارد ،تا حد زیادی این خال را جبران نماید.
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Abstract
Soil moisture is of particular importance in the study of water resources and agriculture. The microwave
electromagnetic spectrum does not have the physical limitations of other radiometric spectral in measuring soil
moisture, but they often have very large pixel dimensions (more than 10 km). In this study, in order to apply soil
moisture remote sensing data at the farm scale, using field soil moisture measurement data in the Nishabour
plain during 2017-2019, calibration of AMSR2 retrieval data was performed. It turned out that altitude and
vegetation changes are among the key factors affecting calibration accuracy. Based on the theory of thermal
inertia and with the help of MODIS sensor images, the interactions of the average daily soil moisture and the
daily surface temperature difference between the two MODIS and AMSR2 sensors were investigated. Using it,
downscaling linear relationships of soil moisture images were obtained to convert the image dimensions from 25
km to 1000 m. Validation of R2 statistical indices with a minimum of 0.73 and a maximum of 0.84, MAE and
RMSE with a range of 1.6 to 4, showed that the algorithm used in the downscaling is well able to reflect the
interactions between rainfall, soil moisture, vegetation and changes in canopy temperature profile and this
feature reinforces its application in agrometeorological studies.
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مقاله پژوهشی

ترسیم حریم کمّی چاههای برداشت به کمک الگوریتم گام تصادفی و مدل شبیهساز FeFlow
ناهید مجیدی خلیل آباد ،1علی محتشمی ،2ابوالفضل اکبرپور
تاریخ دریافت1399/6/29 :

*3

تاریخ پذیرش1399/9/4 :

چکیده
ترسیم و تعیین حریم کمّی چاهها از جمله اقداماتی است که باید در هر آبخوان صورت بگیرد .روشهای مورد استفاده به منظور رسم این محدوده در
دو بخش ساده و پیچیده قرار میگیرند .در بخش ساده از چندین رابطه ریاضی و در بخش پیچیده از مدلهای عددی استفاده میشود .در اینن پنهوهش
برای اولین بار با استفاده از الگوریتم گام تصادفی و مدل عددی اجزاء محدود ،حریم کمّی چاههای موجود در یک آبخوان استاندارد محصور و آبخوان آزاد
بیرجند تعیین و ترسیم شدند .پس از مدلسازی سطح آب زیرزمینی در دوره  12ماهه  1391-1390به کمک شنییهسناز  ،FeFlowحنریم کمّنی بنرای
چاهها ترسیم شدند .در آبخوان استاندارد حریم کمّی برای هر سه چاه بهرهبرداری به صورت جداگانه در دو دوره  50و  180روزه ترسیم شدند .نتایج نشان
دادند که کشیدگی حریم برای هر سه چاه به سمت قسمتی از آبخوان میباشد که سطح آب زیرزمینی باالتری نسیت به بقیه منناق دارد .همچننین در
مناققی از آبخوان که قابلیت انتقال بیشتری دارند ،حریم عریض تر بوده و با ورود به مناققی با قابلیت انتقنال کمتنر ،از عنرن آن کاسنته و بارینکتنر
میشود به قوریکه در چاه شماره دو عرن حریم در منطقه  302/86 ،3متر بوده و این در حالی است که در منطقه  2کنه قابلینت انتقنال کمتنری دارد،
 267/46متر میباشد .در آبخوان بیرجند که شامل  190حلقه چاه است 5 ،چاه به قور دلخواه انتخاب شدند و حریم کمّی برای آنهنا در دو دوره پننج و
سی ساله ترسیم شدند .نتایج نشان دادند که کشیدگی حریم به سمت مرزهای هد ثابنت مطناب بنا الگنوی جرینان بنوده و دو پنارامتر دبنی و هندایت
هیدرولیکی نقش بسزایی در شکل آن دارد .به قوریکه در چاه شماره  ،5که کمترین دبی برداشت را دارد ،قول حریم در دوره  5ساله حداقل مقدار یعنی
 364/62متر داشته است.
واژههای کلیدی :آبخوان محصور و آزاد ،الگوریتم گام تصادفی ،ترسیم حریم کمّی ،مدل عددی اجزاء محدود ()FeFlow
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در مناققی که منابع آب سطحی وجود ندارد و یا محدود هسنتند،
منابع آب زیرزمینی به عنوان تنها منیع قابل دسترس و تنامین کنننده
نیازهای بشر مورد استفاده قنرار منیگینرد .استحصنال آب زیرزمیننی
امروزه تنها از قری حفر چاه در آبخوانها صورت منیپنییرد .نکتنه
اصلی در حفر چاههای جدید ،توجه به عدم تجاوز چاههنای جدیند بنه
حریم چاههای قیلی هستند ،این امر ضرورت تعینین و ترسنیم حنریم
کمّی چاهها را در آبخوانها نشان میدهد .مهمتنرین عوامنل منوثر در
شکل و گسترش حریم کمّی چاهها مولفههای هیدرودینامیکی آبخوان
 -1کارشناسی ارشد منابع آب ،مرکز پهوهشی آب و محنی زیسنت شنرم ،مشنهد،
ایران
 -2دانشجوی دکتری عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 - 3استاد تمام دانشکده فنی و مهندسی ،گنروه عمنران ،دانشنگاه بیرجنند ،بیرجنند،
ایران
)Email: akbarpour@birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.13.4

هستند .پارامترهایی مانند هدایت هیدرولیکی ،قابلیت انتقال و ضنری
ذخیره نقش مهمی در تعیین این محدوده دارند کنه بایند منورد توجنه
کارشناسان آب قرار گیرد.
همانطور که بیان شد ،تعیین ناحینه دقین حنریم کمّنی و کیفنی
چاهها بسیار حائز اهمیت است ،زیرا که کوچنک محاسنیه شندن اینن
ناحیه و در نظر گرفتن آن برای سناریوهای مدیریتی احتمنال افنزایش
ریسک کار را باال برده ،همچنین بزرگ محاسیه شندن اینن محندوده
مشکالت و معای مربوط به خنود را دارد ;(Ferreira et al., 2004
) .Sabetraftar, 2013بنابراین نیاز است حالت بهینه آن تعیین گردد.
روشهای متنوع و مختلفنی جهنت محاسنیه اینن ناحینه پیشننهاد و
استفاده شده است ،در دو قسمت روشهای ساده و روشهای پیچینده
قرار میگیرند ) .(Goodarzi and Eslamian, 2019روشهای ساده
شامل چندین رابطه ریاضی هستند که میتوان به روشهای زیشنارد،
کمفورت ،شولتز ،کوساکین و شنییلی اشاره کرد که اکثنرا وابسنته بنه
پارامترهای شعاع چناه و هندایت هیندرولیکی منطقنه چناه هسنتند و
روشهای پیچیده منظور همان روشهای عددی مورد استفاده در این
حوضه میباشند .امروزه محققین از مدلهایِ عددی ،جهنت تعینین و
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ترسیم حریم کمّی و کیفی چاهها استفاده میکنند .این مدلها ،معادلنه
حاکم بر جریان آب زیرزمینی را بسته به نوع مدل عددی به گرههنا و
یا المانها اعمنال منیکنند و سن س بنا اسنتفاده از روشهنای حنل
ماتریسی ،ماتریس مجهول کنه همنان سنطح آب زیرزمیننی اسنت را
محاسیه میکند .س س با استفاده از روشها و الگنوریتمهنای موجنود
دیگر ،حریم کمّی چاه مربوقه ،تعیین و مشخص میگردد .قابنل ذکنر
است مدلهای عددی به دلیل در نظر گنرفتن گرادینان هیندرولیکی،
انواع شرای مرزی و پارامترهای هیدرولیکی دارای تطاب بیشتری بنا
شرای واقعی هیدروژئولوژیکی دارد و بهترین روش جهت تعیین حریم
کمّی هستند )سامانی و کامرانی .)1395
مطالعات متعددی جهت ترسیم حریم کمّی صورت گرفتنه اسنت.
میلر ناحیه حفاظتی چناه را بنه کمنک دو روش شنعاع ثابنت 1و حنل
تحلیلی ترسیم نمود؛ و نتایج بدست آمده را برای دورههای کوتاه مدت
و بلند مدت مقایسه کرد .نتایج نشان دادند که روش شعاع ثابت (حالت
ماندگار) برای دورههای قوالنی مدت خطای زیادی را به همراه دارد و
مناس برای این امر نمیباشد ) .(Miller, 2003مونانتنه و فرییِنرا از
روشهای مختلفی جهت ترسیم ناحیه حفاظتی چاه در آبخوان مانتِمور
نووو در کشور پرتغال بهره بردند .روشهای منورد اسنتفاده آنهنا بنه
ترتی روش شعاع ثابت ،دو روش حل تحلیلی به نامهای ویزلینگ 2و
کِننریجمن-لوبننوفرییِرا 3و یننک روش عننددی بننه نننام آسننموین
( 4)ASMWINبودند .نتایج آنها نشان داد کنه روش عنددی نتنایج
بهتری در ترسیم ناحیه حفاظتی از خود نشان منیدهند (Moinante
) .and Lobo-Ferreira, 2005پوچالسکی نشان داد که حریم تعیین
شده به کمک مدلهای عددی انطیام خوبی با حریم واقعی چاه دارند
بنابراین ترسیم حریم به کمک این مدلها را قابل اعتمنادتنرین روش
جهننت تعیننین ایننن محنندوده معرفننی کننرد ).(Puchalski, 2009
سیراکاس و الشنوپولوس به کمنک مندل عنددی منادفلو ناحینه زون
گیرش چاههای شرب آبخوان موندانیان در یوننان را تعینین و ترسنیم
کردند و س س به کمک آن مناق مستعد آلودگی را مشخص نمودند
) .(Siarkos and Lationopoulos, 2012دانگ و همکناران ناحینه
حفاظتی را تنها برای یک چاه از منطقه بیجین در چین رسنم نمودنند.
آنها روشهای متفاوتی را بدین منظور مورد استفاده قرار دادند .روش
اصالح شده شعاع ثابت ،روش ترکییی ،5روش حل تحلیلی و دو روش
عننددی ،یکننی بننه صننورت قطعننی و دیگننری بننه صننورت تصننادفی،
روشهای مورد استفاده آنها در این امر بود .نتنایج حناکی از برتنری
روشهای عددی در ترسیم ناحیه حفاظتی چناه بنود (Dong et al.,
1- Fixed Radius
2- Wyssling method
3- Krijgsman and Lobo-Ferreira method
)4- Aquifer Simulation Model for Windows (ASMWIN
5- Hybrid method

1985

) .2013زارعی دودجی و سامانی یک راه حل تحلیلنی جهنت تعینین
ناحیه حریم در دو آبخوان محصور و آزادِ جزیرهای شنکل کنه حناوی
چهار چاه بهرهبرداری بنود ارائنه کردنند و در پنهوهش خنود در منورد
قابلیت و کارایی این روش بحن کردنند و نهایتنا نتنایج را مناسن و
رضنایتبخنش توصنیک کردنند ( Zarei-Doudeji and Samani,
 .)2014سامانی و کامرانی ( )1395به کمک مدل مادفلو در ننرمافنزار
 GMSسننطح آب زیرزمینننی را در بننازه زمننانی  80-89در آبخننوان
آسن اس اسننتان فارسننی ،منندلسننازی کننرد .پننس از اجننرای منندل و
بهینهسازی پارامترهای ورودی آن به کمک  ،ModPathحریم کمّنی
تمامی چاههای آب شرب موجود در محندوده منورد مطالعنه را تعینین
کردند .نتایج آنها نشان داد که گسترش حریم تنابع دو عامنل شنی
هیدرولیکی و مرزهای تغییهای است و با توجه به این دو عامل الگوی
گسترش زون گینرش تغیینر منیکنند .زارعنی دودجنی و سنامانی در
مطالعهای دیگر یک راه حلی تحلیلی ارائنه کردنند کنه بنه کمنک آن
میتوانستند ناحیه حفاظتی چاه را برای هر نوع آبخنوانی کنه هندسنه
مستطیل دارد ترسیم کند و آن را به صورت گرافیکنی نمنایش دهند.
فرمولی که ارائه کردند با افزایش تعداد چاهها ،تغییر مکان آنها ،تغییر
شرای مرزی و حتی تغیینر ننوع چناه (از بهنره بنرداری بنه تزرین و
بالعکس) منعطک عمنل منیکنرد ( Zarei-Doudeji and Samani,
.)2016
فئو و همکاران بر اساس یک برنامه نوشته شنده در زبنان برنامنه
نویسی پایتون و نرم افزار  GMSناحینه حفناظتی چناه را بنرای ینک
آبخوان شرای ماندگار ترسنیم کردنند .آنهنا بنرای صنحت سننجی
کارشان ناحیه حفاظتی را برای  4مثال ساده محاسیه کردند و بنا حنل
تحلیلی مقایسه کردند .یک آبخوان همگن با یک چناه ،ینک آبخنوان
ناهمگن با یک چاه ،دو آبخوان دیگر با چهار چاه یکی درجهت جریان
و دیگری در خالف جهت جریان 4 ،مثال سادهای بودند کنه از آن در
جهت اعتیارسنجی کارشان استفاده کردند .نتایج آنها انطیام خوبی را
بننا نتننایج حننل تحلیلننی نشننان مننیداد ).(Feo et al., 2017
استابولتیزیدیس و دوکو حریم کیفی چاهها را در یک آبخنوان واقعنی
در کشور چین ترسیم کردند ،آنهنا از ننرم افنزار  WHaEMاسنتفاده
کردند ،این نرم افزار از روش تحلیلی و شعاع ثابت حریم کمّی و کیفی
چاه را محاسیه میکند .آنها با استفاده از نتایج گرفتنه شنده از مندل،
موف به برنامهریزی و سیاستگیاری جهت کاهش ورود آلنودگی بنه
آبخوان شدند (.)Staboultzidis and Dokou, 2017
گنننودرزی و اسنننالمیان عملکنننرد مننندلهنننای منننادفلو و وم
( )6WhAEMرا در تعیین ناحیه حفاظتی چاههای شرب دشنت نجنک
آباد مورد ارزیابی قرار دادند .آنها این محدوده را برای بازههای زمانی
دو ،پنج و ده ساله ترسیم و مشخص نمودند .آنها سطح آب زیرزمینی
6- Well Head Protection Analytical Element Method

1986
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را به کمک هر دو مدل مادفلو و وم شییهسازی کردند و س س ناحینه
حفاظتی را به صورت مجزا به کمک هر دو روش ترسیم کردند .نتایج
آنها نشان داد هر دو روش و مدل استفاده شده منوثر در تعینین اینن
ناحینه هسنتند ) .(Goodarzi and Eslamian, 2019محتشنمی و
همکاران ( )2019به کمک مدل عددی بدون شیکه ،حنریم کمّنی دو
آبخوان را در شرای غیرماندگار بررسی کردند .یک آبخنوان ،محصنور
استاندارد بوده و دیگری آزاد واقعی بنود .نتنایج آنهنا نشنان داد کنه
گسترش حریم کمّی بیشتر تابع هدایت هیدرولیکی نسیت بنه آبندهی
ویهه است.
در رابطه با مدلسازی جریان آب زیرزمیننی بنا اسنتفاده از روش
عددی المان محدود در نرمافزار  FeFlowمطالعات اندکی انجام شنده
است .ژاوو و همکاران الگوی تغییرات پوشش گیاهی را بنا توجنه بنه
شرای آب و هوایی در عم هنای متفناوت آب زیرزمیننی در منناق
بیابانی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند مهمترین فاکتور کنه بنر
روی سطح آب و متعاقیا بر روی پوشنش گیناهی منوثر اسنت ،حجنم
آبهای زیرزمینی پم اژ شده میباشد .در اینن تحقین روش  GISبنا
مدل FeFlowآب زیرزمینی ترکین شنده و تناثیرات تغیینر پوشنش
گیاهی و آبهای زیرزمینی به قور همزمان بررسی شده اسنت .نتنایج
نشان دادند که سطح آبهای زیرزمینی در حاشیه و قسمتهای باالی
سطح آبخوان روند کاهشی دارد و این کاهش باع شوری زمینهای
آبرفتی و از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه شده است ( Zhao et al.,
 .)2005سرور و اِگر شییهسنازی جرینان آب زیرزمیننی را بنا اسنتفاده
از  FeFlowدر حوضه سند پاکستان انجام دادند و یک مدل پیشبینی
به کمک آن ارائه کردند .این مطالعه نشان داد که میزان پم اژ بیش از
مقدار حال حاضر می تواند منابع را به خطر بینندازد .همچننین اصنالح
الگوی کشت می تواند بهترین روش برای مدیریت بهتر منابع آب مورد
استفاده در این منطقه باشد ( .)Sarwar and Eggers, 2006ترفنری
و مافل به این نتیجه رسیدند که مدلسازی آبهای زیرزمینی نیاز بنه
قیک وسیعی از دادهها دارد و  FeFlowیک سیستم پیشرفته مدل آب
زیرزمینی بر مینای المان محدود است که بستههای گسترده و وسیعی
از ویهگیها را دارد ،از جمله مدلسازی جریانهنا در منناق اشنیاع و
غیر اشیاع و انتقال آلودگیها که با بکارگیری این قینک وسنیع مندل
پیشبینی مناسیی ارائه منیکنند .اینن برنامنه از سنال  1979توسن
موسسه برنامهریزی و تحقیقات سیستمهای منابع آب برلین در آلمنان
که بخشی از  DHIمیباشد درحنال توسنعه منیباشند ( Trefry and
 .)Muffel, 2007اشننرف و احمنند در منطقننه دوابننین پاکسننتان
سناریوهای مختلفی بنرای مطالعنه تناثیر شنرای بند اقلیمنی و آب و
هوایی بر آبهای زیرزمیننی در نظنر گرفتنند .نتنایج مطالعنات آنهنا
اقالعات مفیدی درمورد رفتار آبخنوان جهنت سناماندهی قنرحهنای
مدیریتی ارائه میکرد (.)Ashraf and Ahmad, 2008
در این مطالعه برای اولین بار به کمنک شنییهسناز ( FeFlowبنر
اساس روش عددی اجزاء محدود) و الگوریتم گام تصادفی ،جریان آب
زیرزمینی در دو آبخوان استاندارد و واقعی مدلسازی میشود و س س

حریم کمّی چاهها برای آنها ترسیم و تعیین میشنوند .همچننین بنه
منظور بررسی تواننایی و دقنت شنییهسناز اسنتفاده شنده ،سنطح آب
مدلسازی شده به کمک آن با نتایج شییهسازهای قیلی مورد مقایسنه
قرار میگیرد .از مزایای دیگر این شییهساز نسنیت بنه شنییهسنازهای
قیلی می توان به قابلیت آن جهت ترسیم حریم کمّی هر نوع آبخنوان،
در هر نوع شرای  ،ماندگار و غیرماندگار و در هر بازه زمانی اشاره کرد،
زیرا که شییهسازهای پرکناربرد قندیمی همچنون  GMSحنریم را در
شرای ماندگار ترسیم میکند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

محنندوده مطالعنناتی آبخننوان ،در قسننمت شننمالی بننا مختصننات
تقرییی’ 32و ˚ 34تنا ˚33و ’ 8عنرن شنمالی 58˚ ،و ’ 41تنا ˚ 59و
’ 44شرقی قرار گرفته است (فرپور و همکناران .)1397 ،آبخنوان آزاد
دشت بیرجند با مساحت  265کیلومتر مربع در استان خراسان جننوبی
واقع گردیده است (شکل  .)1دشت بیرجند قی قیقنهبنندی اقلیمنی
دومارتن جزو مناق خشک محسوب میشود .گفتنی اسنت بیشنترین
ارتفاع در گوشه جنوب شرقی محدوده و کمترین آن در جننوب غربنی
است .به عیارتی شی عمومی زمین از سمت شرم بنه سنمت غنرب
میباشد ).(Mohtashami et al., 2017
این آبخوان شامل  190چاه بهنرهبنرداری و  10چناه مشناهدهای
است که موقعیت هر کدام از این چناههنا در آبخنوان در شنکل  2بنه
تصویر کشیده شده است .در این شکل چاههای بهرهبرداری مربع و به
رنگ آبی هستند و چاههای مشاهدهای دایرهای و به رنگ قرمز دارند.
همچنین در این شکل فلشهایی ترسیم شدهاند که مرزهای هد ثابت
را مشخص میکنند .در این آبخوان  10منطقه وجود دارد کنه شنرای
مرزی در آنها از نوع هد ثابت هستند .نُنه منطقنه جیهنه ورودی بنه
آبخوان بوده و یک منطقه که در سمت جنوبی غربی واقع شده اسنت
جیهه خروجی آبخوان میباشد.
شبیهساز FeFlow

1

شییهساز  ،Feflowیک سامانه تعاملی برای مدلسنازی آبهنای
زیرزمینی به روش المنان محندود منیباشند کنه قنادر اسنت جرینان
زیرسطحی و انتقال آلنودگی را در شنرای سنه بعندی و دو بعندی در
حالت اشیاع یا غیراشیاع ،شرای ماندگار یا غیرماندگار ،انتقنال جنرم و
عناصر واکنشی 2را در محی متخلخل مدلسازی کند.

Flow and Transport

1- Finite Element Subsurface
System
2- Reaction Element
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی آبخوان بیرجند ()Sadeghi Tabas et al., 2016

شکل  -2موقعیت چاههای بهره برداری (نقاط آبی) و چاههای مشاهدهای (نقاط قرمز) (محتشمی و همکاران)1399 ،

این شییهساز رفتار آب زیرزمینی و حرکت آالیندههای این محنی
را در توزیع زمانی و مکانی دلخواه توصیک میکند که کمنک شنایانی
در برنامههای پایش آبخوانها دارد .راب کاربری پیشرفته این نرمافزار
بننا دادههننای  GISو  CADاز مزایننای آن اسننت .همچنننین وجننود
ابزارهای گرافیکی جهنت ایجناد شنیکههنای المنان محندود ،اعمنال
ویهگیهای متفاوت زونها و ایجاد شنرای مختلنک منرزی ،ورودی و
درونیابی دادهها و متصل شدن بنه  ،GISاسنتفاده از الگنوریتمهنای
عددی مختلک و تکنیکهای قنوی تحلینل شنییهسنازی و تحلینل و

تفسیر دادههای به هنگام 1از مولفههای اصلی  FeFlowاسنت .اولنین
نسخه نرم افزار در سال  1979میالدی توسنعه پیندا کنرد و در سنال
 2013کتابی با نام این نرم افزار در انتشارات اش رینگر منتشر شد کنه
محدوده وسیعی از مسائل فیزیکی و مفهومی محی متخلخل را شامل
مننیشننود ( .)Diersch, 2013روش عننددی اسننتفاده شننده در ایننن
شییهساز ،اجزاء محدود بوده که در ادامه به آن پرداخته میشود.

1- Real Time Data

1988

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

روش اجزای محدود

1

روش اجزاء محدود یا روش المان محدود روشی عددی برای حل
تقرییی معادالت دیفرانسیل جزئی و حل معادلههنای انتگرالنی اسنت.
اساس کار این روش حیف کامل معادالت دیفرانسیل ینا سنادهسنازی
آنها به معادالت دیفرانسیل معمولی که بنا روشهنای عنددی ماننند
اویلر حل میشوند ،میباشد .در حل معادالت دیفرانسیل جزئی مسنئله
مهم رسیدن به معادله سادهای است که از نظنر عنددی پایندار باشند.
روشهایی با مزایا و معای مختلک برای این امر وجود دارد ،که روش
اجزاء محدود یکی از بهترین آنهاست .این روش در مورد مسائلی که
مرزها نامنظم است یا در مسنائلی کنه در محنی جرینان نناهمگن و
ناهمسانگرد می باشد انعطاف پییری باالیی دارد .همچنین روش هنای
اجزای محدود امکان حل مسنائل دوگنان  ،2مثنل انتقنال آالیننده ینا
مرزهای متحرک مانند تحرک سطح ایستابی را نیز فراهم میآورد .در
نهایت انتخاب روش حل مسائل ،بستگی به عنواملی مثنل پیچیندگی
مسئله و کناربر پسنند بنودن هنر کندام از روشهنا دارد ( Diersch,
.)2013
معادله حاکم بر آب زیرزمینی در آبخوان محصور

معادله حاکم بر آب زیرزمینی در حالت دو بعدی برای یک آبخوان
محصور در حالت غیرماندگار به شکل رابطه  1اسنت ;(Bear, 1979
).Dupouit, 1863
()1
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1- Finite Element Method
2- Coupled
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𝑛𝐻
𝑄 [𝐹] = ∬ 𝑊𝑖 𝑆𝑦 ( ) 𝑑𝛺 +
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()4

𝛺

) 𝑤𝑦 × 𝛿(𝑥 − 𝑥𝑤 )(𝑦 −

منناتریس 𝐾 منناتریس سننختی 𝐹 ،منناتریس بننار و 𝑈 منناتریس
مجهول(سطح آب زیرزمینی در دوره بعدی) است.
معادله حاکم بر آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

بر اساس فرن دوپوئی و معادالت پیوستگی زمنانی کنه آبخنوان
آزاد باشد ،معادله حاکم رابطه  5خواهد بود (Bear, 1979; Dupouit,
).1863
()5
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که در آن
نهایتا پس از گسستهسازی به روش بناقیمانندهوزننی بنه همنان
دستگاه معادالت خطی 𝐹 = 𝑈𝐾 رسیده که هر کدام از پارامترهنا در
رواب  6تا  8تعریک میشوند:
∅𝜕 𝑛 𝑖𝑊𝜕
𝐻
𝛺𝑑
𝑥𝜕
𝑥𝜕

𝑥𝑘

که در آن شرای اولیه از حالت ماندگار بدست میآید و در رابطنه
قرار میگیرد .شرای مرزی برای معادله  1میتوانند تنهنا از ننوع هند
ثابت(دیریشلت) ،جریان ثابت(نیومن) و یا ترکییی از اینن دو باشند .در
این معادله 𝐻 ،سطح آب زیرزمینی وابسته به 𝑥 و 𝑦 است؛ 𝑘 ضنری
هدایت هیدرولیکی 𝑘𝑥 ،در جهنت افقنی و 𝑦𝑘 در جهنت عمنودی؛ 𝑆
ضری ذخیره 𝑄 ،دبی متمرکنز ( بنا عالمنت منفنی در صنورت چناه
بهرهبرداری و با عالمت مثیت در صورت چاه تزری ) و 𝑞 دبی گسترده
مانند باران یا تیخیر است.
پننس از گسسننته سننازی کامننل معننادالت حنناکم بننر جریننان آب
زیرزمینی به یک دسته معین معادله خطی به شکل 𝐹 = 𝑈𝐾 رسیده
) (Doulabi et al., 2019که فرم گسسته شده هر پارامتر در رواب 2
تا  4نشان داده شده است:
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الگوریتم گام تصادفی

𝛺

3

روش گام تصنادفی الگنوریتمی اسنت کنه مسنیر را بنه صنورت
تصادفی ارائه میکند؛ به این معنی که با شروع مسیر از یک نقطه بنه
عنوان میدا ،نقطهای دیگر در همسایگی آن به صورت تصادفی و یا بر
اساس یک تابع توزیع احتمال انتخاب شده و این روند تا نقطه مقصند
ادامه مییابد .گام تصادفی برای اولین بار توس کارل پیِرسون در سال
 1905ارائه شد ( .)Pearson, 1905این الگوریتم توس پهوهشنگران
در دو دهه گیشته به دلیل کارایی باالی آن بسیار مورد اسنتفاده قنرار
3- Random Walk Algorithm

ترسيم حریم کمّي چاههاي برداشت به کمک الگوریتم گام تصادفي و مدل شبيهساز

گرفته است .از این الگوریتم در عملیات مسیریابی استفاده میشود ،به
عنوان مثال در علم بیولوژی بنه منظنور شنییهسنازی و ینافتن مسنیر
حرکت حیوانات ،از این روش بهره منیبرنند .الگنوریتم اینن روش در
شکل  3نشان داده شده اسنت .شنییهسناز  FeFlowبنه کمنک اینن
الگوریتم حریم کمّی چاههای بهره برداری را تعیین و ترسیم میکند.

1989

دبی  0/00024و  0/00012متر بر روز بارندگی ،تغییه منیشنود .سنه
چنناه بهننرهبننرداری در مختصنناتهننای ( )800،800( ،)800،200و
( )1400،600وجود دارند که به ترتی با دبنی  500 ،200و  700متنر
مکع بر روز آب پم اژ میکنند و در شکل  4با رنگ مشکی مشخص
شدهاند .همچنین یک چاه تغییه به رنگ سیز در شکلی  4در موقعیت
( )400،800قرار دارد و آبخوان را به نرخ  800مترمکع بر روز تغیینه
میکند .شرای در آبخوان به صورت ناهمسانگرد و غیرهمگن بوده ،به
قوریکه آبخوان به سه منطقه با ضرای انتقال مختلنک تقسنیم شنده
است؛ همچنین ضرای انتقال در جهات افقی و عمودی در هر منطقه
با هم متفاوت می باشد .شرای مرزی برای مرزهای چن و راسنت از
نوع هد ثابت با مقادیر به ترتی  100و  95متنر منیباشند .همچننین
مرزهای شمالی و جنوبی از نوع بدون جریان و یا نفوذناپنییر هسنتند.
قابل ذکر است اینن آبخنوان سنه چناه مشناهداتی در موقعینتهنای
( )1000،600( ،)600،400و ( )1600،400دارد.
جدول  1مقادیر ضری انتقال را برای سه منطقنه آبخنوان نشنان
میدهد:

نتایج و بحث
(الف)

(ب)
شکل  -3نمایش نحوه مسیر یابی توسط گام تصادفی( (Pearson,
1905

آبخوان استاندارد

آبخوان محصور استانداردی برگرفته از مطالعه شریک و همکناران
در شکل  4به نمایش گیاشته شده است .ابعاد این آبخوان و ضخامت
آن به ترتی  1800×1000مترمربع و  10متنر منی باشند .همچننین
ضری ذخیره برای آبخوان  0/0004اسنت (.)Sharief et al., 2008
آبخوان از دو آکیتارد که در شکل  4با رنگ کِرِمی متمایز شدهانند بنا

به منظور مدلسازی بنه کمنک روش عنددی المنان محندود در
شییهساز  ،FeFlowدر مرحله اول آبخوان شیکهبندی میشود ،انتخاب
نوع شیکه مورد استفاده در آبخوانهایی با هندسه پیچیده تاثیر بسزایی
در نتایج دارد .در این پهوهش شیکهبنندی آبخنوان بنه کمنک مثلن
بندی نامنتظم صورت گرفنت .شنکل  5شنیکهبنندی دامننه آبخنوان
محصور را نشان میدهد.
همانطور که از شکل پیداست با فاصنله گنرفتن از مرزهنا تنراکم
المانها بیشتر شده و شیکهها ریزتنر منیشنوند .اقالعنات ورودی از
قییل مکان و دبی چاههای برداشنت و چناه تزرین  ،تعینین مرزهنای
آبخوان ،قابلیت انتقال ،ضنری ذخینره و شنرای اولینه بنا توجنه بنه
اقالعات مساله وارد میشوند .الزم به ذکر است منطقه مورد بررسنی
غیرایزوتوپیک یا انیزتروپیک بوده و مقادیر ضری انتقال در دو جهنت
افقی و عمودی متفاوت میباشند.
شکل -6الک شرای مرزی هد ثابت (دیریشلت) را در آبخنوان بنا
نماد دایره آبی مشخص کرده است که با توجه به اقالعات مسناله در
مرزهای شرقی و غربی اعمال شدهاند .الزم بنه ذکنر اسنت .مرزهنای
غربی هد  100متر و مرزهنای شنرقی هند  95متنر دارنند .همچننین
مرزهای جریان صفر (نیومان) را که با نماد ضربدر قرمز متمایز شدهاند
نشان داده شده است .در این مرزها هیچ گونه ورود و خنرو جرینانی
صورت نمیگیرد .اعمال دبی برداشت چاههنای بهنرهبنرداری و دبنی
تزری چاه تزری نیز مشخص شنده اسنت .نقناط قرمنز کنه قسنمت
باالیی آن فلشی دارد ،چاهها را نشان میدهد .تفاوت چاههای برداشت
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متفاوت میباشند ،قسمت الک شکل  6نسیت انیزتروپی (حاصل کسنر
ضری انتقال ماکزیمم به ضری انتقال مینیمم) سه منطقه آبخوان را
نشان میدهد.
سطح آب زیرزمینی به کمک  FeFlowدر یک دوره  10000روزه
(سی ساله) مدلسازی و محاسیه شد و بر اساس آن درونینابی سنطح
آب صورت گرفت .شکل  7نتایج این درونیابی بنه همنراه کانتورهنای
هم سطح آب زیرزمینی را نشان میدهد.

و تزری در اعمال عالمت آن اسنت .عالمنت دبنی بنرای چناههنای
برداشت ،منفی و برای چاه تزری مثیت میباشد .در قسمت ب شکل
 6مناققی از آبخوان کنه درآنهنا بارنندگی صنورت گرفتنه را نشنان
میدهد که با رنگهای قرمز و سیز از هم متمایز شدهاند .رنگ قرمز و
سننیز تزرین بننه آبخننوان از قرین بارننندگی بننه اننندازه  0/00024و
 0/00012متر بر روز را نشان میدهد و رنگ بنفش زمینه ،شیکهبندی
و المانهای آبخنوان را مشنخص منیکنند .از آنجنایی کنه آبخنوان
انیزتروپیک بوده ،ضرای انتقال آبخنوان در جهنات افقنی و عمنودی

P2=0.00012

P1=0.00024

1000
800

3
2

400
Zone 3

Zone 1
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200

1
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1200

800
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)X(m
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شکل  -4نمایش آبخوان محصور استاندارد

جدول  -1مشخصات پارامترهای موجود در آبخوان
منطقه  1منطقه  2منطقه 3
مشخصات آبخوان
250
400
500
ضری انتقال افقی(متر مربع بر روز)
200
250
300
ضری انتقال عمودی(متر مربع بر روز)
0/15
0/25
0/2
تخلخل

شکل  -5شبکهبندی آبخوان به کمک مدل اجزاء محدود

0
0

)Y(m

600
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1991

(الک)

(ب)
شکل  -6ورود اطالعات ورودی به مدل اجزاء محدود

شکل  -7محاسبه سطح آب زیرزمینی به کمک مدل FeFlow

همانطور که از شکل پیداست سطح آب زیرزمینی در مرزهای هد
ثابت پس از گیشت دوره  10000روزه ،بدون تغییر بوده بهقنوریکنه
مرزهای غربی سطح آب زیرزمینی آنها  100متر و مرزهنای شنرقی
 95متر هستند .با عیور از غرب آبخوان به شرم آن از تراز سنطح آب
زیرزمینی کاسته شده بهقوریکه کمترین مقدار آن در چاه سوم واقنع
در موقعیت ( )1400 ،600اسنت و مقندار آن  94/54متنر منیباشند و
بیشترین سطح آب مربوط به قسمت چاه تزری است که مقداری برابر
با سطح آب مرزهای غربی دارد .یکی از علنل چشنمگیر نینودن افنت
سطح آب در این دوره  10000روزه ،مقندار بناالی حجنم آب تزرین

شده به آبخوان از قری چاه تزری است.
به منظور بررسی دقت مدل از سه معینار خطنای مطلن  ،خطنای
میانگین مطل و خطای جیر میانگین مربعات استفاده شد و سطح آب
زیرزمینی مدلسازی شده با سطح آب زیرمیننی مشناهده شنده منورد
مقایسه قرار گرفت .این سه معیار از اصلیترین شاخصهنای بررسنی
دقننت آب زیرزمینننی هسننتند و از رواب ن  9تننا  11بدسننت مننیآیننند
).(Sadeghi tabas et al., 2016
()۹

𝑛
𝑚∑
) 𝑠𝑗=1 ∑𝑖=1(ℎ𝑜 − ℎ
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𝑚∑
∑
) 𝑠𝑗=1 𝑖=1(ℎ𝑜 − ℎ
𝑛×𝑚

کننه در آن 𝑜 ℎو 𝑠 ℎبننه ترتینن سننطح آب مشنناهده شننده و
شییهسازی شده است و 𝑚 و 𝑛 به ترتی تعداد گامهای زمانی و تعداد
پیزومترهاست .با توجه به رواب  9تا  11این خطاها محاسنیه شنده و
نتایج آن در جدول  2ذکر شده است.

= 𝐸𝐴𝑀

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

معیار خطا

جدول  -2محاسبه معیار های خطا
روش تفاضل محدود
روش اجزاء محدود

خطای میانگین(متر)
خطای مطل میانگین(متر)
خطای جیر میانگین مربعات(متر)

FeFlow

GMS
)(Sharief et al., 2008

0/0016
0/0028
0/141

0/021
0/045
0/249

چاههای  2 ،1و  3برای دو دوره  180و  50روزه نشان میدهد.

پس از مدلسازی سطح آب ،حریم کمّی چاهها به تفکیک هر چاه
رسم میشود .شکلهای  9، 8و  10حریم کمّنی را بنه ترتین بنرای

(الف)

(ب)
شکل  -8ترسیم حریم کمّی چاه یک .الف)دوره  180روزه .ب) دوره  50روزه.
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شکل  8حریم کمّی چاه شماره یک را در دو دوره  50و  180روزه
نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،کشیدگی حریم بنه سنمت
قسمتی از آبخوان اسنت کنه تنراز آب زیرزمیننی در آن جنا بناالترین
مقادیر را دارد .قول و عرن اولیه حریم در حالت  180روزه به ترتی
 867/44و 110/01متر میباشد و این در حالی اسنت کنه در دوره 50
روزه این مقادیر 312/83 ،و  110/01متر میباشند .قول حریم کمتنر

1993

شده ولی عرن آن بندون تغیینر بناقی ماننده اسنت .همنانطور کنه
مشخص است گسترش عرضی حریم چاه شماره یک در منطقنه ینک
به علت ضرای انتقال باالتر آن نسیت به منطقه دو بیشتر میباشد.
در ادامه شکل  9حریم کمّی چاه شماره دو را کنه در منطقنه سنه
قرار گرفته است نشان میدهد.

(الف)

(ب)
شکل  -9ترسیم حریم کمّی چاه دو .الف)دوره  180روزه .ب) دوره  50روزه

عرن حریم تشکیل شده برای این چاه نسیت به دو چناه دیگنر
بیشتر بوده و این ناحیه با ورود به منطقه دو آبخوان باریک شده و این
مهم در شکل -9الک کامال آشنکار اسنت .علنت اینن امنر ،افنزایش
قابلیت انتقال پییری در منطقه دو نسنیت بنه منطقنه سنه منیباشند.
کشیدگی محدوده حریم به سمت سطح باالتر آب زیرزمینی به عیارتی

مرز غربی آبخوان است .عرن اولیه و قول حریم در دو حالت النک و
ب به ترتی  981/59 ،329/23متر و  290/41 ،302/86منیباشند .در
ادامه ،حریم برای چاه شماره سه که در منطقه دو واقع شده است رسم
میگردد.

1994
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(الف)

(ب)
شکل  -10ترسیم حریم کمّی چاه سه .الف)دوره  180روزه .ب) دوره  50روزه

همانطور که از شکل پیداست ،عرن اولینه و قنول حنریم در دو
حالت الک و ب تغییری نکرده است ،دلیل این امنر سنطح بناالی آب
زیرزمینی در این منطقه می باشد؛ کنه آن هنم بنه سنی وجنود چناه
تزری در نزدیکی این منطقه است که با تزری آب به آبخوان موج
عدم کاهش سطح آب در این قسمت شده و نتیجتا شکل حریم بعد از
گیشت  180روز هیچ تغییری نسیت به دوره  50روزه ندارد.
بنابراین در یک نتیجهگیری کلی کشیدگی حریم به سمت مناق

با سطح آب زیرزمینی باالتر است .چاههای یک و دو به سنمت غنرب
آبخوان (هد ثابت  100متر) و چاه سه بنه سنمت چناه تزرین اسنت.
عرن حریم همچنین عالوه بر اینکه بنه مقندار دبنی پم ناژ چناههنا
بستگی دارد ،عامل اصنلی منوثر در آن قابلینت انتقنال و بنه تینع آن
هدایت هیندرولیکی اسنت؛ چنرا کنه ضنخامت آبخنوان ثابنت اسنت.
همچنین قول و عرن حریم بدسنت آمنده از مندل  FeFlowبنرای
چاههای آبخوان در جدول  3ذکر شده است.

جدول  -3عرض و طول حریم در دو دوره  50و  180روزه به تفکیک چاهها
شماره چاه
1
2
3

دبی برداشت
(متر مکعب بر روز)
200
500
700

دوره  50روزه
طول حریم (متر)
312/83
290/41
341/46

عرض اولیه حریم (متر)
110/01
302/86
101/32

دوره  180روز
طول حریم (متر)
867/44
981/59
341/46

عرض اولیه حریم (متر)
110/01
329/23
101/32
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تمامی گنامهنای مدلسنازی بنرای آبخنوان واقعنی ،آبخنوان آزاد
بیرجند ،نیز انجام گرفت .محدوده مطالعاتی به شییهسناز معرفنی شند،
س س شرای مرزی برای مساله تعریک شدند .شکل  11محدودههای
هد ثابت آبخوان را نمایش میدهد که برگرفته از اقالعات ذکر شنده
در قسمت منواد و روشهاسنت .اقالعنات ورودی همچنون هندایت
هیدرولیکی ،آبدهی ویهه ،مقنادیر دبنی چناههنا و بارنندگی بنه مندل
شییهساز وارد شدند .قابل ذکر اسنت دادههنای هندایت هیندرولیکی و

1995

آبدهی ویهه مطاب با پنهوهش صنادقی قنیس و همکناران کنه اینن
مقادیر را واسنجی نمودنند وارد مندل شند .شنکل  12نقشنه هندایت
هیدرولیکی و آبدهی ویهه را به ترتی برای آبخوان نشنان منیدهند.
مقادیر واسنجی شده هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویهه بنین  75/09و
 1/11متر بر روز تغییر منیکنند .بیشنترین آن مربنوط بنه زون  13و
کمترین آن مربوط به زون  2میباشد .همچنین در مورد آبدهی وینهه،
بیشترین این مقدار برای زون  7و کمترین آن برای زون  3می باشد.

شکل  -11شرایط مرزی هد ثابت تعریف شده در مدل FeFlow

شکل  -12مقادیر واسنجی شده الف) هدایت هیدرولیکی ب) آبدهی ویژه

مدلسازی در یک دوره یک ساله ( )91-92با گنام زمنانی ماهاننه
صورت گرفت و سطح آب زیرزمینی برای کل منطقنه محاسنیه شند.
نتایج این شییهسازی در شکل  13به تصویر کشده شده است.
شکل  13سطح آب زیرزمینی مدلسازی شده در آبخوان بیرجند را
نشان میدهد .همانطور کنه از شنکل پیداسنت ،بیشنترین سنطح آب
مربوط به نواحی شرقی بوده و با حرکت از شنرم بنه غنرب از مقندار
سطح آب زیرزمینی کاسته شنده و در ننواحی جننوب غربنی کمتنرین
مقدار سطح آب زیرزمینی مشاهده میشود.
نتایج بدست آمده از شییهسناز  FeFlowبنا دادههنای مشناهداتی

مقایسه شدند و خطاهنای اشناره شنده در روابن  11-9در جندول 4
محاسیه شدند.
حال به کمک الگوریتم گام تصادفی ،حنریم کمّنی بنرای  5چناه
دلخواه از آبخوان ترسیم شدند .انتخاب چاهها به صورت دلخواه بوده و
سعی شده است کل مناق آبخوان را پوشش دهد .ترسیم این ناحینه
بنرای ینک دوره پننج سناله و سنی سناله در نظنر گرفتنه شننده و در
شکلهای  14و  15نشان داده شده است .جدول 5مشخصات چاههای
انتخابی را نشان میدهد.
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شکل  -13سطح آب مدلسازی شده به کمک شبیهساز FeFlow

جدول  -4محاسبه معیارهای خطا
معيار خطا

روش اجزاء محدود

روش تفاضل محدود

FeFlow

)GMS (Mohtashami et al., 2017

۰/۱۱2
۱/۰2
۰/۹5۱

۰/۱5۹
۱/434
۱/۱۹7

خطای میانگین(متر)
خطای مطلق میانگین(متر)
خطای جذر میانگین مربعات(متر)

جدول  -5مشخصات چاههای انتخابی
شماره چاه
1
2
3
4
5

دبی در هر ماه

هدایت هیدرولیکی

(مترمکعب در روز)
756
352/8
129/6
76/8
46/8

(متر بر روز)
30/05
20/05
4/98
14/03
12/43

(الک)

آبدهی ویژه
0/01
0/03
0/33
0/31
0/03

گرادیان
هیدرولیکی
0/005
0/003
0/002
0/002
0/002

1997
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'

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

( )
شکل  -14حریم کمّی  5چاه انتخابی در دوره  5ساله

همانطور که از شکل پیداست کشیدگی این ناحیه ،برای سنه چناه
یک ،دو و سه نسیت به بقیه چاهها بیشتر است .علت آن دبی بیشتر و
هدایت هیدرولیکی باالتر در آن قسمت میباشد که موج شده افنت
سطح آب زیرزمینی در آن منطقه و به تیع ناحیه حریم کشیدهتر شنود.
قول حنریم بنرای سنه چناه ینک ،دو و سنه بنه ترتین ،2998/14

 2655/17و  2300/49متر است و این در حالی است کنه اینن انندازه
برای چاههای  4و  694/32 ، 5و  364/62متر میباشد .روند گسترش
حریم به سمت مناققی است که شرای مرزی هد ثابت دارند .در ادامه
حریم برای یک دوره سی ساله ترسیم شده است.

1998
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

ترسيم حریم کمّي چاههاي برداشت به کمک الگوریتم گام تصادفي و مدل شبيهساز

1999

(ج)
شکل  -15الف) ترسیم حریم کمّی برای  5چاه دلخواه .ب) حریم کمّی چاه  .1پ) حریم کمّی چاه  .2ت) حریم کمّی چاه  .3ث) حریم کمّی
چاه  .4ج) حریم کمّی چاه 5

شکل  15حریم پنج چاه دلخواه را در آبخوان بیرجنند بنرای ینک
دوره سی ساله نشان میدهد .با توجه به شکل  ،15هندسه حریم کمّی
چاهها تابع مرزهای تغییه میباشد .در شرای عنادی ،حنریم کمّنی در
جهت خالف شی جریان آب زیرزمینی ناحیهای گسترش مییابد ولی
تحت تاثیر مرزهای تغییهای میتوانند منحنرف و بنا الگنوی جرینان
محلی منطی شود .این اتفام برای هر پنج چناه آبخنوان بیرجنند رخ
داده و مطاب با الگوی جریان و تحتتناثیر مرزهنای هند ثابنت قنرار
گرفتهاند .به قوریکه حریم هر پنج چاه به سمت اینن مرزهنا کشنیده
شده است .چاه اول به محندوده هند ثابنت شنماره  ،10چناه دوم بنه
محدوده  ،1چاه سوم به محدوده  ،2چاه چهارم بنه محندوده  4و چناه
پنجم به محدوده  7هد ثابت منحرف شده است.
نکته دیگر چاههای شماره  4و  5هستند ،که بنا توجنه بنه رننگ
حریمشان در مدت زمان بیشتری به محدوده هد ثابت میرسند و دلیل
آن دبی کمتر به همراه هدایت هیدرولیکی کمتر آن منطقه و محندوده
است .رنگ نارنجی متمایل به قرمز حریم در این دو چناه گنواه اینن
قضیه است.

نتیجهگیری
ترسیم حریم کمّی به کمک مندلهنای عنددی همنواره انطینام
مناسیی با واقعیت آن دارد .در این مطالعه به کمک روش اجزاء محدود
در شییهساز  FeFlowو الگوریتم گام تصادفی ،حریم کمّی چناههنای
موجود در یک آبخوان محصور استاندارد و آبخوان آزاد بیرجند ترسنیم
شدند .در آبخوان استاندارد از آنجایی که به صنورت غیرایزوتروپینک
بوده از سه منطقه با ضرای انتقال متفاوت تشکیل شنده اسنت .چناه
یک و سه در منطقه دو و چاه دو در منطقه سه قرار گرفتنهانند .نتنایج

ترسیم حریم در آبخوان استاندارد نشان دادند که -1 :با گیشت زمنان
قول حریم چاههای یک و دو افزایش مییابد به قوریکنه بنرای چناه
یک ،این مقدار از  312/83متر بنه  867/44متنر و بنرای چناه دوم از
 290/41متر به  981/59متر میرسد .از آنجایی که کشنیدگی حنریم
به سمت مرز غربیست ،نشاندهنده تماینل کشنیده شندن حنریم بنه
سمت مناققی است که سطح آب باالتری دارنند -2 .عنرن حنریم
وابسته به قابلیت انتقالپییری منطقه اسنت بنه قوریکنه بنا افنزایش
قابلیت انتقال یک منطقه عرن حریم بیشتر شده و این درحالی اسنت
که با ورود حریم به منطقه با قابلیت انتقنال کمتنر ،از مینزان عنرن
حریم کاسته میشود .به قوریکه در چاه شنماره  ،1کنه در منطقنه دو
واقع است حریم عرن  110/01متر را داشته و این درحال اسنت کنه
در منطقه سه عرن آن بنه  124/52متنر منیرسند .افنزایش 14/51
متری عرن حریم گواه این قضیه میباشد ،زیرا که قابلیت انتقنال در
منطقه  2بیشتر از منطقه  1است .همچنین نتایج در ترسنیم حنریم در
آبخوان بیرجند نشان دادند شکل حریم بنه مقندار زینادی وابسنته بنه
قابلیت انتقال پییری و یا هدایت هیدرولیکی آبخوان است .با توجه به
بررسی شکل گسترش حریم در دو دوره  5و سی سناله بنرای  5چناه
انتخابی در آبخنوان آزاد بیرجنند ،مشنخص شند کنه کشنیدگی اینن
محدوده به سمت مناققی از مرز هد ثابت بنوده و مطناب بنا الگنوی
جریان میباشد .به قوریکه در دوره  5ساله ،جهت کشیدگی حریم بنه
سمت مناق هد ثابت است ،و در دوره سی ساله با افت بیشتر سنطح
آب ،حریم دیگر به این مناق رسیده است .نکته دیگر تاثیر دبی چناه
بر شکل حریم است .به قوریکه در چاه شماره  ،5که دبی برداشت آن
نسیت به بقیه چاهها کمترین است ،قنول حنریم آن در دوره  5سناله
 364/62متر میباشد.
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Abstract
Determination of wells' capture zones are one of the important issues which must be considered in every
aquifers. Methods used for depicting this area divides into two simple and complex methods. Through the simple
one several mathematical equations utilized and in the complex method, numerical models are applied. In this
study, for the first time, the capture zone of the extraction wells in a standard confined aquifer and Birjand
unconfined aquifer was determined using Feflow simulation model. After the simulation procedure in the period
of 1390-1391 with monthly time step, the groundwater head is obtained, then the capture zone for each well was
depicted. In confined aquifer this area individually determined for 3 extraction wells in two periods of 50 and
180 days. The results showed that the extension of the capture zone for all three wells is toward the part of the
aquifer with higher groundwater level. Also, the results revealed that, in areas of the aquifer with higher
transmissivity coefficient, the zone is more extended and for the areas with lower transmissivity coefficient, its
width decreases and becomes narrower. For instance in second well the width of capture zone in the third zone is
302.86 m, however, it is 267.46 m in the second zone. In Birjand aquifer which consists of 190 extraction wells,
5 wells were chosen randomly to depict capture zone for them in five years and thirty years period. The results
revealed that the extension of the capture zones were corresponded to the flow direction. Also, extraction rate of
wells and hydraulic conductivity coefficient were two effective parameters in the shape of these zones. As the
fifth well in Birjand aquifer with the least value of discharge rate had the smallest length of capture zones among
all the wells.
Keywords: Confined and Unconfined Aquifer, Depiction of the Capture Zone, Finite Element Numerical
Model, Random Walk Algorithm

1- Research Assistant in East Water & Environment Research Institute (EWERI)
2- Ph.D. Student of Water Resources Management, Faculty of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan
3- Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand
(*- Corresponding Author Email: akbarpour@birjand.ac.ir)

نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 6, Vol. 14, Feb.-Mar. 2021, p. 2003-2012

شماره ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند  ،1399ص2003-2012 .

مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخصهای مدیریت آب آبیاری در تولید انگور (مطالعه موردی استان مرکزی)
مصطفی گودرزی ،*1فریبرز عباسی ،2ابوالفضل هدایتیپور
تاریخ دریافت1399/6/22 :
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چکیده
حجم آب کاربردی محصوالت کشاورزی بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی استفاده بهینه از منابع آب نقش مهمی در مدیریت و برنامهریزیهای
کالن در حوزه مدیریت و مهندسی آب دارد .این تحقیق ،باهدف اندازهگیری آب کاربردی و ارزیابی راندمان کاربرد و بهرهوری آب انگور تحتت متدیریت
باغدار در استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای تولید انگور کشور اجرا گردید .تاکستانهای مورد مطالعه در سطح استان طتوری انتاتاب شتدند کته
عوامل ماتلف ازجمله روش آبیاری ،بافت خاک ،نوع منبع آب (سطحی یا زیرزمینی) و کیفیت آب آبیاری را پوشش دهند .باغات منتاب در طول فصتل
رشد مورد پایش قرار گرفتند و مواردی نظیر مدت زمان آبیاری ،مقدار آب آبیاری ،دور آبیاری و غیره یادداشتبرداری شد .نتایج نشان داد که دور آبیتاری
در باغات انگور استان برای سامانههای آبیاری ماتلف بین  6تا  20روز متغیر است و متوسط عمق آب آبیاری نیز بین  30تا  185میلتیمتتر بتود .نتتایج
نشان داد که حجم آب آبیاری باغات انگور در سطح استان بسته به روش آبیاری ،نوبت آبیاری و نحوه مدیریت باغ متفاوت بوده و حجتم آن از  5973تتا
 18168متر مکعب در هکتار متغیر بود .راندمان کاربرد آب آبیاری در باغات موردمطالعه از  35تا ( 100به علت کمآبیاری) درصد متغیر و متوستط آن 63
درصد بود .بهرهوری آب نیز برای این محصول در سطح استان مرکزی بین  1/1تا  3/7با متوسط  2/62کیلوگرم بر متر مکعب در نوسان بود .بهطورکلی
نتایج اندازهگیریهای انجام شده در سطح استان مرکزی نشان میدهد که صرفنظر از روش آبیاری مورداستفاده ،مدیریت آبیاری توسط کشتاورز نقتش
مهمی در میزان آب کاربردی در تاکستانهای موردمطالعه دارد .نتایج این تحقیق بیانگر قابلیت اجرای کمآبیاری در سطح تاکستانهای استان است ،لتاا
ترویج و آموزش کمآبیاری به روش صحیح و کاربردی به باغداران میتواند باعث افزایش قابلتوجه بهرهوری آب در تولید انگور گردد.
واژههای کلیدی :آب کاربردی ،بهرهوری ،نیاز آبی ،تاکستان

مقدمه

21

با توجه به روند روزافزون نیاز باشهای ماتلف بته آب ،مشتکل
خشکسالی و کمبود آب در سالهای آینده حادتر خواهد شد .در چنتین
شرایطی یکی از راهکارهای مؤثر و عملی استفاده بهینه و صرفهجویی
در مصرف آب است .متدیریت مصترف آب در باتش کشتاورزی کته
باش عمدهای از مصارف آب در ایران و جهان را نیز شامل میشتود،
 -1عضو هیات علمی باش تحقیقات فنتی و مهندستی کشتاورزی ،مرکتز
تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی و منتابع طبیعتی استتان مرکتزی ،ستازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
 -2استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشتاورزی ،ستازمان تحقیقتات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 -3عضو هیات علمی باش تحقیقات فنتی و مهندستی کشتاورزی ،مرکتز
تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی و منتابع طبیعتی استتان مرکتزی ،ستازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
(* -نویسنده مسئول)Email: goodarzimustafa@gmail.com :
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میتواند بسیار مؤثر و راهگشا باشد .تامین نستبتا دقیتق و یتا تعیتین
شاخصهای مدیریت مصرف آب ازجمله مقدار آب مصترفی ،رانتدمان
آبیاری و بهرهوری آب محصوالت زراعی و باغی ماتلف در کشتور از
مهمترین ابزارها و شاخصهای کلیتدی در برنامتهریتزیهتای کتالن
مربوط به تأمین ،تاصتیص و مصترف اصتولی از آب در باتش هتای
ماتلتتف ازجملتته کشتتاورزی استتت .حجتتم آب مصتترفی محصتتوالت
کشاورزی بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی استفاده بهینه از منتابع
آب نقش بسیار مهمی در مدیریت و برنامهریزیهای کتالن در حتوزه
مدیریت و مهندسی آب دارد.
انگور ( )Vitis vinifera L.یک گیاه چتوبی چندستاله استت کته
تولید میوه آن اقتصادی میباشد .انگور ازنظر ارزش غتاایی و ختوا
بهداشتی دارای فواید فراوانی بوده و در آب انگور عالوه بر آب و قند،
و اسیدهای ماتلف ،امالح معدنی نظیر آهک ،منیزیم ،آهن ،منگنتز و
سیلیس وجود دارد .با توجه بته کمبتود آب در بستیاری از نقتاط دنیتا،
بررسی میزان نیاز آبی انگور نیز مانند سایر محصوالت مورد توجه قرار
گرفته است .درختان انگور نسبت بته ستایر گیاهتان ،بته کمبتود آب
مقاومتتت بیشتتتری نشتتان متتیدهنتتد (شتتاهر نیتتا و کرمتتی.)1396 ،
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پژوهش ها نشان داده است که حداکثر نیاز آبی انگور وقتی استت کته
تالیه مجاز رطوبتی خاک در حدود  35تا  45درصد آب قابل استتفاده
گیاه باشد .بدیهی است در دورة رسیدگی و برداشتت محصتول تالیته
مجاز رطوبتی بیش از این مقدار نیز میتواند باشد ( Doorenbos and
 .)Kassam, 1979نیاز آبی انگور از  3820متتر مکعتب در هکتتار در
اردبیل تا  12170مترمکعب در هکتار در کهنوج (استان کرمان) متغیّتر
است (فرشی و همکاران.)1376 ،
آراجو و همکاران در تحقیقی در کالیفرنیای آمریکا به مقایسه تأثیر
دو روش آبیاری شیاری و قطرهای بر راندمان مصترف آب در درختت
انگور پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که آب کاربردی برای هتر
درخت در روش قطرهای معتادل  3905لیتتر و در آبیتاری جویچتهای
برابر با  4622لیتر بود ،اما مقادیر کارایی مصترف آب در هتر دو روش
یکسان به دست آمتد ( .)Araujo et al., 1995ویلیتامز و همکتاران،
مقدار آب مصرفی درخت انگور در  3سال اول استقرار درخت را توسط
یک الیسیمتر بزرگ وزنی در کالیفرنیای آمریکا اندازهگیتری نمودنتد.
بدین منظور  2درخت انگور در یک الیسیمتر به ابعتاد  2×4×2متتری
کشت گردید .همچنین بتا استتفاده از مقتادیر تبایتر و تعترع واقعتی
اندازهگیری شده مقادیر ضریب گیاهی را نیز تعیین نمودند .بتر استا
نتایج بهدستآمده مقدار آب مصرفی از زمان کاشت تتا شتکوفهدهتی
 300میلیمتر و از جوانهزنی تا برداشت میوه بهترتیب برای سال اول و
دوم  406و  584میلیمتر بود .همچنین نتایج ایتن تحقیتق نشتان داد
که میزان تبایر سطحی در آبیاری سطحی انگور به حدود  50درصتد
نیاز آبی انگور در سال اول توسعه آن میرسد .بیشتتر بتاران در ستال
دوم و سوم نیز صرف تبایر از سطح خاک میگردد .ضریب گیاهی نیز
در سال اول بین  0/1تا  0/4و در سال دوم بته حتدود  0/7متیرستد
( .)Williams et al., 2003aویلیامز و همکتاران در تحقیقتی مقتدار
آب مصرفی درخت انگور بالغ را توسط یک الیسیمتر وزنی بتزرگ در
کالیفرنیای آمریکا اندازهگیری نمودند .بر اسا نتایج بته دستت آمتده
حداکثر مصرف آب روزانه درخت انگور به ترتیب در سالهتای ،1990
 1992 ،1991و  1993برابتتر بتتا  6 ،6/4 ،6/1و  6/7میلتتیمتتتر بتتود.
همچنین ،مقدار آب مصرفی ساالنه درخت انگور در ستال اول معتادل
 718میلیمتر و در سالهای بعدی بین  811تتا  865میلتیمتتر بتود.
همچنتین حتتداکثر ضتریب گیتتاهی در ستال اول آزمتتایش  0/87و در
سالهای بعد بهترتیب  0/98 ،1/08و  1/08بتود ( Williams et al.,
 .)2003bویلیامز و آیر در تحقیقی میزان مصرف آب درخت انگتور
تحتتت تتتأثیر اعمتتال استتید جیبرلیتتک و حلقتتهبتترداری از درختتت را
اندازهگیری نمودند .بدین منظور از یک الیسیمتر وزنتی بتزرگ بترای
اندازهگیری آب مصرفی درخت در سه سال شامل سال اول تأثیر حلقه
برداری و کاربرد جیبرلیک اسید ،سال دوم فقط حلقه بترداری و ستال
سوم بدون اعمال جیبرلیک اسید و حلقه برداری ،استتفاده گردیتد .بتر
اسا نتایج به دست آمده میزان مصرف آب درخت انگور در سال اول

تا سوم به ترتیب برابر با  708 ،838و  936میلیمتر بود .بر این اسا
مشاص شد که حلقهبرداری از درخت میتواند باعث کاهش مصترف
آب گردد (.)Williams and Ayars, 2005
جلینی ( ،)1385در تحقیقی به بررسی تتأثیر مقتدار آب آبیتاری و
روش آبیاری قطرهای بر عملکرد انگور و کارآیی مصرف آب پرداختت.
این تحقیق در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکتان استتان خراستان
رضوی در قالب بلوکهای کامل تصتادفی و بتهصتورت فاکتوریتل در
چهار تکرار اجرا شد .فاکتورهای مورد ارزیابی شامل سه سطح آبیتاری
( 75 ،50و  100درصد آب مورد نیاز گیاه) و استفاده از آبیاری قطرهای
به دو روش آبیاری (قطرهای و نواری تیپ) بود .نتتایج نشتان داد کته
بین دو روش آبیاری اختالف معنیداری وجود ندارد ،امتا بتین ستطوح
ماتلف آبیاری اختالف معنیدار استت .نتتایج نشتان داد کته کتارایی
مصرف آب در سطوح  75و  50درصد نسبت به سطح  100درصد بته
ترتیب حدود  17و  9درصد بیشتتر بتوده استت .نیکتانفتر و رضتایی
( ،)1394واکنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به
قطرهای یا بابلر را بررسی نمودند .در ایتن تحقیتق بتا هتدف افتزایش
صرفهجویی در مصرف آب اثرات سته روش آبیتاری ستطحی ،بتابلر و
قطرهای با تأمین نیاز آبی کامل درخت انگور در شهرستتان میانتدوآب
مورد بررسی قرار گرفت .بر استا نتتایج بته دستت آمتده بیشتترین
کارایی مصرف آب با  2/21کیلوگرم بتر مترمکعتب مربتوط بته روش
آبیاری قطرهای بود .در روش آبیاری بابلر این شاخص برابر با  2/16و
در آبیاری سطحی برابر با  1/48کیلوگرم بر مترمکعب بتود .مقتدار آب
مصرفی اندازهگیری شده توستط کنتتور در هتر هکتتار بترای آبیتاری
ستتطحی معتتادل  39800متتتر مکعتتب ،بتترای آبیتتاری بتتابلر 23430
مترمکعب و برای آبیاری قطرهای برابر با  22100متر مکعب بتود .بتر
اسا نتایج به دست آمده از این تحقیق ،با توجه به کاهش نسبتاً کم
عملکرد و نیز حفظ و حتی بهبود بسیاری از ویژگیهای کیفتی انگتور،
تغییر روش آبیاری از سطحی به بابلر برای تاکستانهای مسن توصتیه
شده است.
نتزر و همکاران ،نیاز آبی انگتور را در  6فصتل توستط الیستیمتر
حجمی در جنوب فلسطین اشغالی اندازهگیری نمودند و بتا استتفاده از
روش پنمن مانتیث مقادیر ضریب گیاهی را نیز مشتاص کردنتد .بتر
اسا نتایج به دست آمده حداکثر مقادیر نیاز آبی روزانه در فصلهای
ماتلتتف بتتین  7/26تتتا  8/59میلتتیمتتتر در روز و نیتتاز آبتتی کتتل در
فصلهای ماتلف بین  1087تا  1348میلیمتر متغیر بتود .همچنتین
بر اسا نتایج به دستت آمتده از تحقیتق آنهتا استتفاده از ضترایب
گیاهی به دست آمده از آزمایشهای الیسیمتری بترای محاستبه نیتاز
آبیاری درخت انگور پیشنهاد شد ( .)Netzer et al., 2009اینتریگلیولو
و همکاران در تحقیقی میزان نیاز آبی انگور را در نیویورک آمریکا بین
 1تا  2/9میلیمتر در روز محاسبه نمودند .نتایج این تحقیق نشتان داد
که استفاده از چمن بهعنوان گیاه مرجع برای تعیین نیتاز آبتی درختت

ارزیابي شاخصهاي مدیریت آب آبياري در توليد انگور (مطالعه موردي استان مرکزي)

انگور با توجه به مقادیر ضریب گیاهی مناسب نیست و نیتز بته دلیتل
رابطه ضریب گیاهی با کمبود فشار باار در منطقه مورد بررستی ،نیتاز
به تحقیقات بیشتری در این زمینته وجتود دارد ( Intrigliolo et al.,
.)2009
ویالگرا و همکاران در تحقیقی مقادیر نیاز آبی و ضتریب گیتاهی
انگور را در شیلی تعیین نمودند .این تحقیتق در یتک بتاغ تجتاری بتا
استفاده از سیستم آبیاری قطرهای انجتام شتد .در ایتن تحقیتق بترای
تعیین تبایر و تعرع واقعی از روش ادی و برای تعیین تبایر و تعترع
پتانسیل از روش پنمن مانتیث استفاده شده است .بر اسا نتتایج بته
دست آمده مقدار نیاز آبی انگور  810میلیمتر به دست آمد .همچنتین
مشاص گردید که مقادیر ضریب گیاهی به دست آمده در این تحقیق
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بتا مقتادیر پیشتنهادی فتارو برابتر نیستت (.)Villagra et al., 2014
ویلیامز و فیدالیبس در تحقیقی مقدار آب مصرفی انگور را با استفاده از
الیسیمتر تعیین نمودند .آنها مقدار آب مصترفی انگتور در سته ستال
 2008 ،2007و  2009را بهترتیب  943 ،952و  952میلیمتتر بترآورد
نمودنتد ( .)Williams and Fidelibus, 2016ایتن انتدازهگیتریهتا
به طور عمده در شترایط تاکستتانهتای پژوهشتی بتوده و میتزان آب
کاربردی در تاکستان های تحت مدیریت بهرهبرداران اراره نشده است.
بنابراین ،این تحقیق با هدف اندازهگیری مستقیم و مزرعتهای میتزان
آب کاربردی انگور تحت متدیریت باغتدار در چنتد شهرستتان استتان
مرکزی اجرا گردید.

شکل  -1موقعیت مکانی باغات انگور مورد مطالعه در استان مرکزی

مواد و روشها
این پروژه در  12تاکستان در دشتهای مهم تولید انگور در ستال
زراعی  1397-98در استان مرکزی اجرا گردیتد .بتر استا آمارنامته
کشاورزی  95-96سطح کل باغات انگور در استان مرکزی 15184/7
هکتار است که در این بین سه شهرستان اراک ،شازند و خنداب دارای
بیشترین سطح زیرکشت هستند (احمدی و همکتاران .)1395 ،باغتات

منتاب برای اندازهگیری با هماهنگی مراکز خدمات و متدیریتهتای
جهاد کشاورزی طوری انتااب شدند که اغلب شترایط ازجملته بافتت
ختاک و متتدیریتهتای ماتلتتف ،شتوریهتتای آب و ختاک ماتلتتف،
روشهتتای آبیتتاری متنتتوع و غیتتره را پوشتتش دادنتتد (شتتکل .)1
شاخصهای مورد نظر از جمله آب کاربردی ،بدون دخالتت در برنامت
آبیاری آن ها و تحت مدیریت کشاورزان اندازهگیری شد .بدینصتورت
که ابتدا در هر یک از شهرستانهای متورد مطالعته ،باغتات انگتور بتا
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مطالعه محاسبه و مقایسه شد.
راندمان کاربرد آب در مزرعته بتا استتفاده از نستبت نیتاز ختالص
آبیاری (به روش پنمن-مانتیث بتا استتفاده از دادههتای ستال زراعتی
جاری) به حجم آب داده شتده توستط بهترهبترداران بترای هریتک از
تاکستانهای مورد مطالعه برآورد و تحلیل شد .این روش متوستطی از
شاخص راندمان کاربرد آب را در فصل زراعی اراره میدهتد .شتاخص
بهرهوری آب از نسبت مقدار عملکرد محصول (کیلوگرم در هکتار) بته
حجم آب کاربردی (مترمکعب در هکتار) به دست آمد؛ بهعبارتدیگتر
شاخص بهرهوری آب در تولید انگور از رابطه زیر تعیین شد:

هماهنگی مراکز خدمات و مدیریتهتای جهتاد کشتاورزی انتاتاب و
حجم آب دادهشده بدون دخالت در برنام آبیاری باغداران اندازهگیتری
گردید .بدین منظور ابتدا مقدار دبی منبع آب (کانال ،چتاه ،قنتات و یتا
چشمه) با وسیله مناسب (فلوم و کنتور) در هر کدام از باغات منتاتب
اندازهگیری شد .پس از تعیین میزان دبی آب ورودی به باغ بتا پتایش
دقیق برنامه آبیاری باغ شامل زمان هر نوبتت آبیتاری ،تعتداد دفعتات
آبیتاری در طتتول ستتال و همچنتتین انتدازهگیتتری ستتطح زیتتر کشتتت
محصول ،حجم آب کاربردی محصول انگور برای هر کتدام از باغتات
منتاب در طول فصل اندازهگیری شد .همچنین در هر کدام از باغات
مواردی نظیر بافت خاک ،هدایت الکتریکتی ختاک و آب آبیتاری و ...
اندازهگیری گردید.
در این تحقیق بارندگی مؤثر به روش  SCSبترآورد شتد ( SCS,
 .)1972نیاز آبی گیاه به روش پنمن-مانتیث بتا استتفاده از دادههتای
ستتال زراعتتی جتتاری و  10ستتال اخیتتر بتترای منطق ت متتورد نظتتر از
نزدیکترین ایستگاه هواشناسی تهیه و برآورد گردید .نیتاز آبتی گیتاه
مرجع با اِعمال ضتریب گیتاهی ( )Allen et al., 1998بته نیتاز آبتی
خالص گیاه تبدیل شدند .عملکرد محصول در پایان فصل زراعتی نیتز
اندازهگیری و بهرهوری آب در هر یک از مناطق و تاکستانهای متورد

CY
CW
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=WP

که در آن:
 =WPبهرهوری آب در تولید انگور (کیلوگرم بتر متتر مکعتب آب
کاربردی)
 =CYعملکرد انگور (کیلوگرم در هکتار در سال)
 =CWحجم آب کاربردی در تولید انگور (متر مکعب در هکتار در
سال)
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روستای گازران-
خنداب
روستای گازران-
خنداب
روستای ایوندنو-
خنداب
روستای ایوندنو-
خنداب
روستای خسبیجان-
شازند
روستای خسبیجان-
شازند
روستای خسبیجان-
شازند

5

خاک
لوم شنی
لوم ر
شنی
لوم ر
شنی
ر شنی
لوم ر
شنی
لوم ر
شنی

خاک()dS/m
1/03

()dS/m
0/41

()Year
7

()m×m
3×2

1/21

0/55

15

3×2

2/90

0/98

10

3×1/5

0/75

0/60

8

3×2

1/08

0/60

9

3×1/8

0/78

0/58

10

4×3

1/81

0/67

12

4×3

2/16

0/52

16

4×2

1

ر

شنی

3/27

0/70

30

4×2

8

ر

شنی

1/21

0/45

12

4×2/5

G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12

1
2
2
0/5
6
9

ر

شنی

لوم ر
شنی
لوم ر
شنی
لوم ر
شنی

ارزیابي شاخصهاي مدیریت آب آبياري در توليد انگور (مطالعه موردي استان مرکزي)

2007

در جدول ( )2نتایج انتدازهگیتری آب کتاربردی باغتات انگتور در
استان مرکزی اراره شده است .میانگین حجم آب کتاربردی انگتور در
منتتاطق متتورد مطالعتته در استتتان  10103مترمکعتتب در هکتتتار بتتود.
همچنین ،بیشترین و کمترین حجم آب کاربردی بته ترتیتب برابتر بتا
 5973و  18168مترمکعب در هکتار بتود .بتر ایتن استا  ،بیشتترین
حجم آب کاربردی در روش آبیتاری ستطحی و کمتترین آن در روش
آبیاری قطرهای بوده است .متفاوت بودن حجم آب آبیتاری عتالوه بتر
تأثیر روش آبیاری مورد استفاده به نحوه مدیریت باغدار از جمله زمان
انجام اولین آبیاری ،دور آبیاری ،زمان پایان آبیاری در انتهای فصتل و
حقابه در دستر باغدار بستگی داشت.

نتایج و بحث
بتر استا نتتتایج بته دستتت آمتده مشتاص شتتد کته در اغلتتب
تاکستانهای مورد بررسی شوری آب آبیاری و شتوری عصتاره اشتباع
خاک تاکستان هتا از کیفیتت ختوبی برختوردار بتود .متوستط هتدایت
الکتریکی آب آبیاری  0/58و حداقل و حداکثر آن به ترتیب برابتر بتا
 0/41و  0/98دسیزیمنس بر متر بود .با توجه به کیفیت آب آبیتاری،
شوری خاک تاکستانهای مورد مطالعه هم از وضعیت خوبی برخوردار
بود .بدین صورت که متوسط هدایت الکتریکتی عصتاره اشتباع ختاک
 1/56و حتتداقل و حتتداکثر آن بتته ترتیتتب برابتتر بتتا  0/45و 2/9
دسیزیمنس بر متر بود (جدول .)1

جدول  -2نتایج اندازهگیری آب کاربردی باغات انگور در استان مرکزی
کد

روش

تاریخ اولین

دور

متوسط عمق آب هر

تعداد کل نوبتهای

حجم آب آبیاری در طول

باغ

آبیاری

آبیاری

آبیاری

آبیاری

آبیاری

فصل

G1

قطرهای
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
قطرهای
سطحی
سطحی
سطحی
سطحی

1398/03/01
1398/02/30
1398/02/21
1398/03/15
1398/02/20
1398/02/10
1398/02/10
1398/02/20
1398/03/01
1398/02/24
1398/03/15
1398/02/25

()day
12
12
12
11
20
9
9
6
9
12
20
14

()mm
49/8
131/1
140/4
92/2
84/9
46/5
86/7
29/5
75/8
127
184/9
114/3

12
12
13
15
8
14
12
24
14
10
6
9

()m3/ha
5937
15619
18168
12810
7054
6516
11276
7022
10617
12700
11693
9833

G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12

اعداد و ارقام ماتلفی در خصو میتزان حجتم آب کتاربردی در
باغات انگور در کشور گزارش شده است که بهطتور عمتده در شترایط
تاکستانهای پژوهشی و با اعمال سطوح ماتلف آب بوده ،و مقایسته
نتایج آن ها با نتایج این تحقیق شاید منطقی نباشد .با ایتن وجتود بته
نتایج برخی از آن ها در ادامه اشاره شتده استت .نیکتانفتر و رضتایی
( ،)1394متوسط سه سال حجم آب کتاربردی انگتور در میانتدوآب را
برای روشهای آبیاری قطرهای ،بابلر و سطحی را بهترتیتب برابتر بتا
 7810 ،7367و  13267مترمکعب بر هکتار گزارش نمودند .شاهر نیا
و کرمی ( )1396میانگین دو سال حجم دادهشده به یک باغ انگتور را
در قیتتر و کتتارزین استتتان فتتار بتتا روش آبیتتاری قطتترهای 8660
مترمکعب بر هکتار با مدیریت باغدار گزارش نمودند.
بر اسا نتایج به دست آمده مشاص گردید که باغداران تقریبتاً
در تمام آبیاریها ساعت آبیاری یکسانی را اعمال متینماینتد و تنهتا

چیزی که بر مقدار آبیاری آنها تأثیر میگاارد ،دبی دریتافتی از منبتع
آب است .از طرفی در تمامی باغها بتهصتورت حقابتهای آب دریافتت
میشود و اصوالً به نیاز آبی و حتی بارش مؤثر به طور علمی و اصولی
توجهی نمیشتود .همچنتین مشتاهدات و ارزیتابیهتا نشتان داد کته
مدیریت آبیاری تتأثیر زیتادی بتر مصترف آب در ستطح منطقته دارد.
بهگونه ای که با توجه به زمان شروع آبیاری در ابتتدای فصتل ،متدت
زمان آبیاری ،روش آبیاری ،دور آبیاری و زمان قطع آبیاری در انتهتای
فصل ،مقادیر آب کاربردی ماتلفی برای سامانههای ماتلف به دست
آمد .دور آبیاری در باغات انگور مورد ارزیابی برای آبیاری قطرهای بین
 6تا  12روز و بترای آبیتاری ستطحی بتین  9تتا  20روز متغیتر بتود.
عالوهبراین ،بسته به زمتان شتروع آبیتاری در ابتتدای فصتل و قطتع
آبیاری در انتهای فصل و دور آبیاری ،تعداد دفعات آبیاری برای آبیاری
قطرهای بین  12تا  24نوبت و برای آبیاری سطحی بین  6تا  15نوبت
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متغیر بود .همچنین بررسیها نشان داد که به دلیل مسن بتودن اکثتر
باغات در سطح استان ،باغداران تمایل چندانی برای استفاده از آبیاری
قطرهای ندارند و استفاده از آبیاری قطرهای در تاکستتانهتا در ستطح
استان محدود است.
نیاز آبی باغات انگور در استان مرکزی بر اسا روش ستند ملتی
آب کشور  581-607میلیمتر است ،درحالیکه بر اسا روش پتنمن
مانتیث با دادههای هواشناسی بلنتد متدت  593-638میلتیمتتر و بتر
اسا دادههتای هواشناستی ستال زراعتی اجترای پتروژه 720-933
میلیمتر بود .همچنین ،بر اسا نتایج به دست آمده مشاص گردیتد
که با توجه به نحوه مدیریت باغها میزان عملکرد در باغهای انگور در
سطح استان متفاوت است .متوسط عملکرد محصول برابر با  24/9تن
در هکتار و حداقل و حداکثر آن نیز به ترتیب برابر با  14/9و 36/1تن
در هکتار بود.
در شکل  2نمودار نیاز آبی به روشهای ماتلف ،عمق آب آبیاری
اعمال شده و مجموع آب دریتافتی شتامل آبیتاری و بتارش متؤثر در
باغهای انگور استان مرکتزی نشتان داده شتده استت .همتانطور کته
مالحظه میگردد مقادیر آب کاربردی در باغات ماتلف متفاوت استت
که علت آن روش آبیاری مورد استفاده و مدیریت آبیاری توسط باغدار
بود .به عنوان مثال در مقایسه دو باغ  G1و  G3که بیشترین اختالف
آب کاربردی را دارند علت کمتر بتودن آب کتاربردی در بتاغ  G1بتر

اسا نتایج جدول  2استفاده از روش آبیاری قطترهای ،شتروع دیرتتر
آبیاریها در ابتدای فصل و تعداد آبیاری کمتر در کل فصل بوده است.
متوسط نیاز آبی به روش سند ملی ،پنمن مانتیث بلنتد متدت و پتنمن
مانتیث سال زراعی اجرای پروژه به ترتیب برابتر بتا  609 ،600و 830
میلی متر بوده است .ناصری و همکتاران ( ،)1397مقتدار نیتاز ختالص
آبیاری انگور در استان مرکزی را بر استا نتتایج گتزارش فرشتی و
همکاران ( ،)1376روش پنمن مانتیث بلند مدت و پتنمن مانتیتث 10
ساله به ترتیب  485 ،691و  469میلیمتر برآورد نمودند .بتاوجوداین،
بر اسا نتایج تحقیق حاضر متوسط عمق آب آبیاری در اکثر باغها از
مقدار نیاز آبی خالص بیشتر است .باوجوداین بایستی به این نکته توجه
نمود که در روشهای پنمن مانتیث و ستند ملتی طتول دوره رشتد و
ضرایب گیاهی متناظر آن ها با واقعیت منطقته هماتوانی نتدارد .لتاا،
برای برآورد دقیقتر نیاز آبی با این روشها بایستی طول دوره رشتد و
ضرایب متناظر برای منطقه اصالح گردد .نکتته قابتلتوجته دیگتر در
ارتباط با عمق آبیاری در سال زراعی تحقیق این است که با توجه بته
بارش هتای بستیار ختوب زمستتانه و بهتاره در ستال زراعتی تحقیتق
( )1397-1398در سطح استان ،اکثر باغداران دیرتر آبیاری بتاغهتای
انگور را شروع کردند و این بیانگر آن است که در اکثر باغهتای متورد
ارزیابی در سالهای نرمال میزان آبیاری بیشتر از مقادیر بیان شتده در
این تحقیق است.

شکل  -2مقایسه نیاز آبی خالص و عمق آب آبیاری در باغات انگور منتخب استان مرکزی

شاخص راندمان کاربرد برای همته تاکستتانهتای متورد مطالعته
برآورد شد .مقدار میانگین شاخص رانتدمان کتاربرد آبیتاری در طتول
فصل برای تاکستانهای مورد مطالعه بین  35تا  100درصتد متغیتر و

متوسط آن  63درصد بود (شکل  .)3دلیل زیاد بودن شاخص رانتدمان
کاربرد در برخی از تاکستتانهتای متورد مطالعته ،اعمتال کتمآبیتاری
ناخواسته بوده است .برختی از بهترهبترداران آب کتافی بترای آبیتاری

ارزیابي شاخصهاي مدیریت آب آبياري در توليد انگور (مطالعه موردي استان مرکزي)

تاکستانهای خود در اختیار نداشتند و یا مقتداری از آب را بته کشتت
محصوالت دیگر اختصا میدادند ،لاا میانگین راندمان کتاربرد ایتن
تاکستانها باال بوده و به طور ناخواسته در این باغها کم آبیاری اعمال
شده است .با این حال ،متوسط راندمان کاربرد برای محصوالت بتاغی
در کشور  66/3درصد توسط عباسی و همکاران ( )1395گزارش شتده
است که با نتتایج ایتن تحقیتق هماتوانی دارد .همچنتین ،عباستی و
همکاران ( )1395متوستط رانتدمان کتاربرد را در استتان مرکتزی 61
درصد برآورد نمودند.
میانگین شاخص بهرهوری آب آبیاری و بهرهوری کل (آب آبیاری
و باران مؤثر) در باغات مورد مطالعه به ترتیب  2/09و  2/62کیلتوگرم
بر مترمکعب است (شکل  .)4با توجه به اینکه آبیاری بتر استا نیتاز
آبی گیاه و تنش رطوبتی انجام نمیشود گیاه در مقاطعی آب بیشتتری
دریافت و در مقاطعی آب کمتر از حد مورد نیاز دریافت میکند و ایتن
مسئله باعث کاهش بهرهوری آب و متغیر بودن آن در ستطح منطقته
شده است .ایتن نتتایج بیتانگر قابلیتت اجترای کتمآبیتاری در ستطح
تاکستانهای استان است ،لاا ترویج و آمتوزش کتمآبیتاری بته روش
صحیح و کاربردی به باغداران متیتوانتد باعتث افتزایش قابتلتوجته
راندمان کاربرد و بهرهوری آب در تولید انگور گردد.

2009

با توجه به مستن بتودن اکثتر باغتات در ستطح استتان مرکتزی،
باغداران تمایل چندانی به استفاده از آبیاری قطترهای در تاکستتانهتا
ندارند .باوجوداین ،نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار متوسط حجتم
کل آبیاری ،راندمان کاربرد و بهرهوری آب در باغات آبیتاری قطترهای
به ترتیب برابر بتا  6480مترمکعتب 93 ،درصتد و  2/47کیلتوگرم بتر
مترمکعب و در باغات آبیاری سطحی  11634مترمکعب 57 ،درصتد و
 2/01کیلوگرم بر مترمکعب بود ،که نشان دهنده برتری روش آبیتاری
قطرهای نسبت به سطحی بود.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد که میزان آب کتاربردی باغتات انگتور در استتان
مرکزی متفاوت است و بسته به روش آبیاری ،تعداد نوبتهای آبیاری،
زمان شروع آبیاری در ابتدای فصتل ،زمتان قطتع آبیتاری در انتهتای
فصل ،میزان حقابه و منابع آب در دستر و نحوه مدیریت بتاغ ،بتین
 5973تا  18168مترمکعب در هکتار است .میانگین مجموع میزان آب
کاربردی و بارش مؤثر در باغات انگور در استان مرکتزی از نیتاز آبتی
واقعی گیاه بیشتر است.

شکل  -3شاخص راندمان کاربرد آب آبیاری در تاکستانهای مورد مطالعه
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شکل  -4شاخص بهرهوری آب در تاکستانهای مورد مطالعه

به طورکلی نتایج نشان داد که متدیریت آبیتاری تتأثیر زیتادی بتر
کاربرد آب در سطح منطقه دارد .با توجه به اینکه اکثر باغها بهصورت
حقابهای آب دریافت میکنند اصوالً به نیاز آبتی و حتتی بتارش متؤثر
توجه ویژهای نمیشود و میزان دسترسی به آب بیشتترین تتأثیر را در
مصتترف آب دارد .لتتاا گیتتاه در مقتتاطعی آب بیشتتتری دریافتتت و در
مقاطعی آب کمتر از حد مورد نیاز دریافت میکند و این باعث کتاهش
بهرهوری آب میگردد .پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش مصرف آب و
بهبود بهرهوری آب ،تحویل آب به باغداران در طتول فصتل متدیریت
شود و حقابه متناسب با نیاز آبی بته آنهتا تحویتل داده شتود .نتتایج
تحقیق نشان داد که با توجه به حقابهای بودن و کمبود آب در ستطح
استان پتانسیل اعمال کمآبیاری در باغات انگتور استتان وجتود دارد و
اعمال کم آبیاری علمی و دقیق باعث افزایش بهرهوری آب در تولیتد
انگور میگردد .همچنین استفاده از سامانههای آبیاری نوین با توجه به
شرایط باغ و با اصول صحیح بهرهبرداری و کتاربرد روشهتای بهبتود
آبیتتاری ستتطحی (روش کتتاهش جریتتان ،آبیتتاری متتوجی ،استتتفاده از
هیدروفلوم) ،برای بهبود راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در سطح
استان پیشنهاد میگردد.
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Abstract
The volume of applied water in the agriculture as an indicator to evaluate the optimal use of water resources,
plays an important role in macro management and planning in the field of water management and engineering.
Experimental grape orchards were selected across the Markazi province to cover various factors including
irrigation methods, soil texture, type of water source (surface or groundwater) and irrigation water quality.
Selected orchards were monitored during the growing season 2018-2019, and different parameters such as
irrigation dates, amount of irrigation, irrigation duration, and so on were recorded. The results showed that the
irrigation interval in the grape orchards varied from 6 to 20 days and the average irrigation water depth was
between 30 and 185 mm. The results showed that the amount of irrigation water consumption of grape orchards
in the Markazi province was different depending on the type of irrigation systems, the number of irrigation and
management of the orchard, and its amount varied from 5973 to 18168 m3/ ha. Also, the application efficiency of
irrigation in the studied orchards varied from 35 to 100 percent, average being 63%. The water productivity for
this crop varied from 1.1 to 3.7 kg/m3 and its average was 2.62 kg/m3 in the Markazi province. Overall, the
results of the measurements carried out at the Markazi province showed that regardless of the type of irrigation
system used, the irrigation management by the farmer plays an important role in total water use in the orchards.
Keywords: Irrigation water, Water productivity, Water requirement, Vineyard
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بررسی آزمایشگاهی تغییرات گرادیان هیدرولیکی جریان غیرماندگار درون مصالح زهکشی
تحت فشار
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چکیده
تحلیل جریان غیرماندگار با استفاده از معادالت سنت ونانت انجام میشود .محاسبه شیی طیا انیر ) (Sfاز اهمییت بیاالیی در تحلییل جرییان
غیرماندگار برطوردار است .از آنجاییکه در محیا متخلخل درشتدانه Sf ،برابر با گرادیان هیدرولیکی ) (iاست ،محاسبه  iاهمیت باالیی دارد .در پژوهش
حاضر ،با استفاده از دادهها آزمایشگاهی ثبت شده در سیلندر فوالد به قطر  16سانتیمتر و طول  70سانتیمتر که  40سانتیمتر آن از سینگری بیا
سه دانهبند ری  ،متوسا و درشت پر شده ،به بررسی جریان غیرماندگار در محیا متخلخل تحت فشار پرداطته شدهاست .جهت بهینهیابی ضرای رابطه
دوجملها فورشهایمر که در جریان ماندگار ) (a, bو رابطه سهجملها که در جریان غیرماندگار کاربرد دارند ) (a, b, cاز الگوریتم بهینهساز ازدحیام
ذرات ) (PSOاستفاده شدهاست .نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که ،مقادیر مربوط به میانگین ططا نسبی ) (MREدر حالیت اسیتفاده از رابطیه
سهجملها نسبت به رابطه دوجمله ا جهت محاسبه گرادیان هیدرولیکی جریان غیرماندگار ،در مصالح ری دانه  ،14/5در مصالح با اندازه متوسا  14/7و
در مصالح درشتدانه  12/2درصد بهبود یافته است .مقدار جمله سوم رابطه سهجملها نسبت به گرادیان هیدرولیکی ) ((cdv/dt)/iدر مصالح ری دانه
 ،7/23در مصالح با اندازه متوسا  14/79و در مصالح درشتدانه  17/01درصد بهدست آمده است .بهعبارت دیگر ،از آنجاییکه با افی ایش قطیر مصیالح،
کارایی رابطه غیر ططی (غیر دارسی) نسبت به رابطه ططی (دارسی) اف ایش مییابد ،جمله سوم رابطه سهجملها نی تاثیر بیشتر در محاسبات گرادیان
هیدرولیکی دارد.
واژههای کلیدی :الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات ) ،(PSOجریان غیر ماندگار ،گرادییان هییدرولیکی ،مصیالح زهکشیی تحیت فشیار ،رابطیه
سهجملها

مقدمه

321

مصالح درشت دانه سنگری ه ا کابردها فراوانیی در رشیتههیا
مهندسی دارد .از این نوع مصالح جهت فیلتراسییون ،سیاطت گیابیون،
پوشش کانال ها ،حوضچهها آرامش ،آبگیرها و سدها پارهسنگی و
کنترل سیل استفاده میشود.
در محیا ری دانه جریان بهصورت ورقه ا (آرام) بوده و در آنهیا
رابطه بین گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان بهصورت ططی بوده و
 -1دانشجو کارشناسی ارشید مهندسیی آب و سیازههیا هییدرولیکی ،دانشیکده
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از قانون دارسیی (رابطیه  )1تبعییت مییکنید ( McWhorter et al.,

 ،)1977در حالیکه در محیا درشت دانه بهدلیل وجود منافذ ،سیرعت
جریان باال بوده و جریان تمایل بیه آشیفتگی دارد ( Hansen et al.,
 ،)1995بههمین دلیل رابطه بین گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان
به صورت غیرططی بوده و از قانون غیر دارسی نیی تبعییت مییکنید.
روابا مربوط به محاسبه گرادیان هیدرولیکی در محیا غیردارسی بیه
دو گییروه تییوانی و دو جملییها مطییابر روابییا  2و  3طبقییهبنیید
شیدهاسیت (Forchheimer, 1901; Leps, 1973; Stephenson,
).1979
()1

1
i   V
k

()2
i  mV n
2
()3
i  aV  bV
رابطه دوجملها با استفاده از آنالی ابعاد توسا )(Ward 1964
و بییا اسییتفاده از معییادالت نییاویر اسییتوک توسییا (Ahmed and

2014
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) Sunada, 1969اثبات شده و نسبت به رابطیه نمیایی دقیت بیاال و
کارایی بهتر دارد ).(Stephenson, 1979; Leps, 1973
معادله جامعی با در نظر گرفتن اثرات جرییان غیرمانیدگار توسیا
) Polubarinova-Kochino (1952بهصورت رابطه ( )4بییان شیده
است ):(Hannoura and McCorcoudale, 1985
 dV 
)(4
i  aV  bV 2  c

 dt 
که ضری جمله سوم ) (cبه صورت رابطه ( )5بیان می شود:
n  C m 1  n 
()5
c
ng
که در آن  Cmتعیین کننده سهمی از سیال است کیه بیا ارتعیا
دانه مرتعش میگردد .بهعبارتی  Cmبیانگر جرم اضافه شده میباشد.
هانورا و مک کورپوداال ()1985در پژوهش طود کیه بیا دادههیا
آزمایشگاهی صورت گرفتهاست ،مقدار  Cmرا ناچی و قابل صرف نظیر
بیان کردند .بهعبارتی ،با حذف مقیدار  Cmاز رابطیه ( ،)5جملیه سیوم
رابطه ( )4را میتوان بهصورت رابطه ( )6بیان کرد:
 dV  1  dV 
()6
c
 

 dt  g  dt 
در روابییییا فییییو  :v ،سرعت جریان ) :k ،(m/sقابلیت هدایت
هیدرولیکی ) :i،(s/mگرادیان هیدرولیکی m ،و  nمقادیر وابسته بیه
طصوصیات محیا متخلخل ،سییال و جرییان بیوده در حالیکیه  aو b
ضرایبی هستند کیه تیابعی از طصوصییات محییا متخلخیل و سییال
هستند.
شییکر و همکییاران ( )1390بییه بررسییی آزمایشییگاهی جریییان
غیرماندگار در محیا متخلخل درشتدانه سطح آزاد پرداطتند و نتیایج
 dV 
 ( cتیاثیر چنیدانی در
آنها بیانگر آن است که جمله سوم ) 
 dt 
دقت محاسبات ندارد.
عالوه بر تقسیمبنید میذکور ،جرییان در محییا درشیتدانیه را
می توان به دو دسته کلی زیر تقسیمبند کیرد (صیالحی و همکیاران
:)1384
الی  :جریییان آزاد از درون و رو الیییههییا درشییتدانییه ماننیید
گابیونها و سدها سنگری ها که در این الیهها جریان از یک طرف
با محیا آزاد در تماس میباشد.
ب :جریییان تحییت فشییار از درون الیییههییا درشییتدانییه ماننیید
فیلترها درشتدانیه سیدها طیاکی و الییههیا درشیتدانیه
محصور بین قسمت ها بتنی و ری دانه سازههیا هییدرولیکی ،در
این الیهها جریان از همه طرف با یک الیه غیر قابل نفوذ یا الیه
با نفوذپذیر بسییار کیم نسیبت بیه مصیالح سینگری ها در تمیاس
میباشد.

حسینی و جو در پژوهشی به توسیعه میدلی غیرمانیدگار بیرا
جریان از میان محیا متخلخل درشت دانه همگن پرداطتند .این مدل
بر اساس روابا اساسی سنت ونانت و معادله فورشهایمر شکل گرفته و
در آن از رو حل عدد چهارنقطیها تفاضیالت محیدود اسیتفاده
شدهاست ).(Hosseini and Joy, 2007
صالحی و همکاران ( )1393بیا اجیرا ییک سیر آزمیایش در
سیلندر افقی تحت فشار از محیاها سنگدانها به بررسیی روابیا
مختلی ارا ییه شییده در زمینییه گرادیییان هیییدرولیکی جریییانهییا
غیردارسییی پرداطتنیید و بییه اییین نتیجییه رسیییدند کییه بییین گرادیییان
هیدرولیکی و سرعت منفذ جریان رابطها غیرططی برقرار میشود
و رابطها تجربی بین گرادیان هییدرولیکی و سیرعت منفیذ ارا یه
دادند.
اورگان ( )1952با عبور دادن گاز نیترو ن از میان اسیتوانها بیه
مساحت  7/24سانتیمتر مربع که با سنگدانیه پیر شیده ،بیه بررسیی
ضرای رابطه دوجملها گرادیان هیدرولیکی پرداطتیه و رابطیه ( )7را
جهت محاسبات ضرای  a, bارا ه کرد:
() 7

1  n
gdn 3

 1.75

,b

 1  n 2
3

2

d gn

a  150

وارد ( )1964رابطه ( )8را که بیا اسیتفاده از آنیالی ابعیاد قابیل
اثبات است ،جهت محاسبه ضرای  a, bدر محیا متخلخل سطح آزاد
ارا ه کرد.
CW

, b
()8
a
gk
g k
مییک کییارکودال و همکییاران ( )1978بییا اسییتفاده از دادههییا
آزمایشگاهی که بر رو سنگدانههیا شکسیته و رودطانیها انجیام
شده ،رابطه ( )9را ارا ه کردند:

0.81
, b
()9
a  70
2
gnRh
gn 0.5 Rh
احمد و سانادا ( )1969رابطه ( )10را جهت محاسبه ضیرای a, b
و با استفاده از معادالت ناویر-استوک اثبات کردند.

1
, b
()10
a
gk
g ck
کواک ( )1980مجموعیها از دادههیا بیا دامنیه تریییرات عیدد
رینولدز  10تا ( 100مطابر تعری ایشان از عدد رینولدز) را بررسیی و
رابطها مشابه رابطه ارگان بهصورت رابطه ( )11ارا ه کرد:
144 1  n 
2.41  n 
,b 
()11
3 2
gn d
gn 3 d
رابطه ارا ه شیده توسیا  Ergun–Reicheltبیرا ضیرای a, b
بهصورت رابطه ( )12میباشد ):(Fand and Thinakaran, 1990
2

a

بررسي آزمایشگاهي تغييرات گرادیان هيدروليكي جریان غيرماندگار درون مصالح زهكشي تحت فشار

M 2 1  n  
M 1  n 
b  1.57
gn 3 d 2
gn 3 d
2
d
M  1
3 D1  n 
2

a  214

()12

روابطه ( 7الی  )12و روابا متعیدد از جملیه روابیا ارا یه شیده
توسییا ( ;Stephenson, 1979; Sidiropoulou et al., 2007
 ،)Sedghi and Rahimi, 2011جهییت محاسییبه ضییرای رابطییه
دوجملها ) (a, bو در شرایا جریان ماندگار ارا ه شدهاست.
الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات ) (PSOیک الگوریتم تکیاملی
مبتنی بیر جمعییت اسیت و در حیال حاضیر در مسیا ل بهینیهسیاز
مهندسی عمران و مهندسی منابع آب مانند عملکرد مخ ن (Nagesh
) ،Kumar and Janga Reddy, 2007مییدیرییت کنتییرل سیییل
)، (Meraji, 2004مدیریت کیفییت آب (Afshar et al. 2011; Lu
) et al., 2002; Chau, 2005و بهینهیابی ضرای رو ماسیکینگام
;(Chu and Chang, 2009; Moghaddam et al., 2016
Bazargan and Norouzi, 2018; Norouzi and Bazargan,
) 2020کاربرد دارد.

بههمین دلیل در پژوهش حاضر ،جهت بهینهیابی ضیرای رابطیه
دوجملییها فورشییهایمر (رابطییه  )3و ضییرای رابطییه سییهجملییها
( Polubarinova-Kochinoرابطه  )4از الگوریتم بهینهساز ازدحیام
ذرات ) (PSOاستفاده شدهاست.
گرادیان هیدرولیکی در محیا متخلخل درشتدانه برابر بیا شیی
طا انر ) (Sfاسیت (Stephenson, 1979; Bari and Hansen,
) .2002; Bazargan and Shoaei, 2006محاسییبه گرادیییان
هیدرولیکی در تحلییل جرییان مانیدگار (اسیتفاده از دو رو تئیور
جریانها متریر تدریجی که جریان را بهصورت ییک بعید تحلییل
میکند و حل معادله پارکین که جریان را بهصورت دو بعید تحلییل
مینماید) و جریان غیر ماندگار (حل معیادالت سینت ونانیت) اهمییت
باالیی دارد .بههمین دلیل در پژوهش حاضر ،تاثیر جمله سوم رابطه

2015

سه جملها (رابطه  )4در تحلییل جرییان غییر مانیدگار درون محییا
متخلخل درشت دانه تحت فشار با استفاده از دادهها آزمایشیگاهی و
الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات ) (PSOبررسی شدهاست.

مواد و روشها
دادههای مورد استفاده

در پییژوهش حاضییر از دادههییا آزمایشییگاهی ثبییت شییده در
آزمایشییگاه هیییدرولیک دانشییکده عمییران دانشییگاه زنجییان اسییتفاده
شدهاست .آزمایشها درون سیلندر فوالد به قطر  16سانتیمتیر و
طول  70سانتیمتر که  40سانتیمتر آن از سنگدانه پیر شیده ،انجیام
شده و جهت ایجاد جریان غیرماندگار با استفاده از رو ثقلی ،مخ نی
در ارتفییاع  13متییر از ورود سیییلندر و بییر رو پشییت بییام قییرار
دادهشده است .مخازن مورد استفاده و سیلندر فوالد مذکور در شیکل
 1نشان دادهشدهاست .مشخصات مصالح استفاده شیده در سیه انیدازه
ری  ،متوسا و درشت در جیدول  1و منحنیی دانیهبنید در شیکل 2
آورده شدهاست .همچنین مقادیر مربوط به گرادیان هیدرولیکی ) (iبیر
حس سرعت جریان ) (Vبیرا سیهدانیهبنید میذکور در شیکل 3
ارا هشده است .شایان ذکر است ،جهت اندازهگیر دبی در زمیانهیا
مختل که توسا دوربین هیا فیلمبیردار صیورت گرفتیه ،از رو
حجمی و برا اندازه گیر عمر آب ،از پی ومترهیایی کیه در ابتیدا و
انتها سیلندر نص گردیده ،استفاده شدهاست .بهعبارت دیگر ،ابتدا با
استفاده از پمپ قرار گرفته در آزمایشگاه ،آب به مخ ن رو پشت بام
منتقل شده و سپ با اسیتفاده از رو ثقلیی ،جرییان غیرمانیدگار از
درون سیلندر فیوالد عبیور داده شیده و تریییرات دبیی و عمیر آب
(پی ومترها ورود و طروجی) در زمانهیا مختلی بیا اسیتفاده از
فیلمبردار توسا دوربین ثبت شده و سپ دبی بیا اسیتفاده از رو
حجمی محاسبه گردید.

جدول  -1مشخصات مصالح آزمایشگاهی
ضریب یکنواختی

ضریب انحنا

تخلخل

()-
1/69

()-
0/69

()-
0/358

0/95

0/410

0/99

0/448

مصالح

d0
)(mm

d10
)(mm

d30
)(mm

d50
)(mm

d60
)(mm

d100
)(mm

ری دانه
اندازه
متوسا
درشتدانه

4

7

10

12/5

14/5

22

4/75

14/5

18/5

19

21/3

32

1/16

12/7

22/7

23/9

22

25/05

32

1/11

D60
در جدول  ،1ضری یکنواطتی ) (Cuبرابر با
D10

و ضری انحنا ) (Ccبرابر با

D30 2
D10 * D60

است.
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ال  -مخ ن و سیلندر قرار گرفته در آزمایشگاه

ب -مخ ن قرار گرفته در پشت بام

ج -سیلندر فوالد
شکل  -1نمای کلی دستگاههای آزمایشگاهی
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اندازه متوسط

درشت دانه

2017

ریزدانه
120
100
60
40

درصد عبوری

80

20
0
35

25

30

20

10

15

5

0

قطر سنگدانه ها (میلی متر)
شکل  -2منحنی دانهبندی مصالح مختلف

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

1

این الگوریتم برا اولیین بیار در سیال  1995توسیا ابرهیارت و
کنید معرفیی شید ) .(Eberhart and Kennedy, 1995الگیوریتم
ازدحام ذرات یک الگوریتم جست وجو مبتنی بر جمعییت اسیت کیه
همانند الگوریتمها نتیک ،کلونی مورچه ها ،زنبور عسل و  ...الهیام
گرفته از طبیعت میباشد که بر پایه هیو جمعیی و رفتیار اجتمیاعی
پرندگان و ماهیها طرحری شده است .از م ایا الگیوریتم ازدحیام
ذرات میتوان به ساطتار و پیادهساز ساده ،تعداد کم پارامترها قابل
کنترل و سرعت همگرایی باال و همچنین بازده محاسباتی بیاال اشیاره
کرد.
در مرحله ابتدایی الگوریتم ،ذرات بیا موقعییتهیا و سیرعتهیا
تصادفی ایجاد می شوند .در اجرا الگوریتم ،موقعیت و سرعت هر ذره
در مرحله  t+1ام از رو اطالعات مرحله قبلی ساطته میشیوند .اگیر
منظور از  zمولفیه iام بیردار  zباشید ،آنگیاه روابطیی کیه سیرعت و
موقعییت ذرات را تریییر مییدهنید ،عبیارتانید از (Eberhart and
):Kennedy, 1995
i
i
iBest
i
gBest
()13
v j t  1  wv j t   c1r1 x j t   x j t   c2 r2 x j t   x ij t 
()14
x ij t  1  x ij t   v ij t  1
که  wضری اینرسی r1 ،و  r2اعداد تصادفی در بازه ) (0,1بیا
توزیع یکنواطت و همچنین  c1و  c2پارامترها یادگیر هسیتند کیه
باعث میشوند نیوعی گونیاگونی در جیوابهیا بیه وجیود بیایید و در
این صورت جستجو کاملتر رو فضیا مربوطیه انجیام پیذیرد،
مقیدار اییین پارامترهیا در بییازه ) (0,2انتخیاب میییشیوند( c1 .پییارامتر
شناطتی) ضری یادگیر مربوط به تجارب شخصی هیر ذره اسیت و
در مقابل ( c2پارامتر اجتماعی) ضری یادگیر مربوط به تجارب کیل
جمع میباشد .در معادله فو با گذشت زمیان اگیر ذرها دارا تیابع

1- Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm

 x gBestباشید جیایگ ین ایین
ه ینها کمتر (یا تابع سود بیشتر) از
j
ذره طواهد شد و مقدار ه ینه و موقعیت این ذره بهروزرسیانی طواهید
شد.
معادله به روزرسانی سرعت دارا سه مؤلفه میباشید .مؤلفیه اول
این معادله همراستا با سرعت ذره در مرحله قبلی میباشد و به همیین
دلیل این مؤلفه به مؤلفه اینرسی موسوم است .مؤلفه مذکور نمایانگیر
تمایل ذرات گروه برا حفظ جهت حرکت طود در فضا جست و جو
میباشد.
همانطور که در معادله ( )13مشاهده میشود ،عملکیرد الگیوریتم
تحت تأثیر بهترین موقعیت هیر ذره (بهتیرین تجربیه انفیراد ذره) و
همچنین موقعیت بهترین ذره در همسایگی (بهتیرین تجربیه جمعیی)
همان ذره میباشد .بهعبارتی هیر ذره بیا نسیبت طاصیی ،بیه سیمت
بهترین مقدار طود و بیه سیمت بهتیرین ذره همسیایگی طیود جیذب
میشود .به همین جهت مؤلفهها این معادلیه بیه مؤلفیه شیناطتی1و
2
مؤلّفه اجتماعی موسوم مییباشید (Shi and Eberhart, 1998; Di
).Cesare et al., 2015

به طور کلی مراحل شبیهساز الگوریتم مورد نظر بیه شیرح زییر
میباشد:
 )1ایجاد جمعیت اولیه بهطور تصادفی.
 )2تخصیص شایستگی بر مبنا رتبه جبهه مرلوب نشده و فاصله
ازدحامی آنها
 )3انتخاب بهترین ذره براساس فاصله ازدحامی
 )4بهروزرسانی  c2 ،c1و .wi
 )5بهروزرسانی سرعت ،موقعیت ذره و آرشیو الگوریتم
 )6تکرار مراحل قبل تا رسیدن به شرط توق

1- Cognitive component
2- Social component

2018

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

ال  -ری دانه

ب -اندازه متوسا

ج -درشتدانه
شکل  -3گرادیان هیدرولیکی نسبت به سرعت جریان ثبت شده در آزمایشگاه
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شکل  -2روندنما الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات )(PSO

برا ارزیابی مقیادیر بهینیه ضیرای رابطیه دوجملیها ) (a, bو
سهجملها ) ،(a, b, cاز کمینه کردن مقدار مجمیوع انحیراف مطلیر
) (SADکه بهصورت رابطه ( )15تعری میشود ،به عنوان تابع هدف
در الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات استفاده شدهاست:
()15

n

SAD   ii  I i
i 1

کیه در آن  Ii , iiبیهترتیی گرادییان هییدرولیکی مشیاهداتی و
گرادیان هیدرولیکی به دست آمده بیا اسیتفاده از رابطیه سیهجملیها
(محاسباتی) هستند.
روندنما استفاده شده در پژوهش حاضر جهت بهینهییابی ضیرای
رابطه سهجملها ) (a, b, cبا استفاده از الگوریتم  PSOو تابع هیدف

 SADدر شکل  2ارا ه شده است.

نتایج و بحث
در

مصالح سنگری ه ا کاربرد فراوانی در مهندسی و بیهطصیو
طراحی سازهها هیدرولیکی دارد .از جمله جریان تحت فشار عبیور
از محیا سنگری ها  ،می توان فیلترها درشتدانه سدها طیاکی
و الیهها درشتدانه محصور بین قسمتهیا بتنیی و ری دانیه
سازهها هیدرولیکی را نام برد .سازهها مذکور ،بایسیتی در شیرایا
جریان غیرماندگار نی کارایی طود را حفظ نمایند .جهت تحلیل جریان
غیرماندگار ،از معادالت سنت ونانت استفاده می شود و محاسبه شیی
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ماندگار ) (Hosseini and Joy, 2007استفاده شدهاسیت .در حالیکیه
نتایج پژوهش حاضر که در محیا تحت فشار (سیلندر فوالد ) انجیام
شده ،بیانگر آنست که ،در محیا سینگری ها تحیت فشیار ،عملکیرد
رابطه سه جملها (رابطه  )4نسبت به رابطه دوجملها (رابطیه  ،)3از
دقت باالتر برطوردار است.
مقادیر مربوط به ضرای رابطه دو جملها ) (a, bکه بیا اسیتفاده
از الگییوریتم بهینییهسییاز ازدحییام ذرات ) (PSOبهینییهیییابی شییده و
همچنین مقادیر مربوط به میانگین ططا نسبی ) (MREمربیوط بیه
هر سه دانهبند (ری دانه ،اندازه متوسیا و درشیتدانیه) در جیدول 2
بیان شدهاست.

طا انر در حل معادالت مذکور ،اهمیت باالیی دارد .از آنجیاییکیه
در محیا متخلخل درشتدانه ،شی طا انر ) (Sfبرابر با گرادییان
هیییدرولیکی ) (iمیییباشیید (Stephenson, 1979; Bari and
) .Hansen, 2002; Bazargan and Shoaei, 2006بههمین دلییل،
یکی از مهم ترین پارامترها در بررسیی جرییان غیرمانیدگار در محییا
سنگری ها در حالیت جرییان آزاد و تحیت فشیار ،محاسیبه گرادییان
هیدرولیکی میباشد .در پژوهشها قبلی (شکر و همکاران ،1390
 )Hannoura and McCorquodale, 1985که در محیا متخلخیل
سطح آزاد در حالت جریان غیرماندگار انجام شده ،مقدار جمله سیوم
رابطه سه جملها (رابطه  ،)4بسیار ناچی بیان شیدهاسیت و ییا بیرا
تحلیل جریان غیرماندگار ،از ضیرای  a, bبیهدسیت آمیده از جرییان

جدول  -2مقادیر ضرایب  a, bبهینهیابی شده و مقادیر میانگین خطای نسبی ) (MREگرادیان هیدرولیکی
مصالح
ری دانه
اندازه متوسا
درشتدانه

)a (s/m

)b (s2/m2

MRE %

3/72
7/38
5/32

349/99
176/29
93/19

15/95
25/11
19/78

ضرای  a, b, cکه با اسیتفاده از الگیوریتم  PSOبهینیهییابی شیده و
همچنین مقادیر مربوط به  MREدر جدول  3بیان شدهاست.

چنانچه بهجا استفاده از رابطه دوجملها  ،از رابطه سیهجملیها
جهت برآورد گرادیان هیدرولیکی استفاده شود ،مقادیر بهینه مربوط به

جدول  -3مقادیر بهینه ضرایب رابطه سه جملهای و مقادیر میانگین خطای نسبی ) (MREگرادیان هیدرولیکی
مصالح
ری دانه
اندازه متوسا
درشتدانه

)a (s/m

)b (s2/m2

)c (s2/m

MRE %

2/72
3/81
2/50

366/39
249/51
146/01

10/49
39/19
25/16

13/63
21/41
17/36

طبر جداول  2و ،3مقادیر مربوط به گرادیان هییدرولیکی جرییان
غیرمانییدگار-غیردارسییی در محیییا متخلخییل تحییت فشییار در حالییت
استفاده از رابطه سهجملها نسبت بیه رابطیه دوجملیها از دقیت
بیشتر برا هر سه دانهبند برطوردار است.
در پژوهش انجام شده توسیا هیانورا و میک کورکیودال کیه بیا
استفاده از دادهها آزمایشیگاهی در محییا تحیت فشیارانجام شیده،
مقدار ضری  Cmکه در رابطه ( )5بیانگر جرم اضافه شده میباشد ،در
بازه  0تا  1/5بیان شیدهاسیت (Hannoura and McCorquodale,
) .1985در حالیکه نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر مقیادیر متفیاوتی بیه
شرح جدول  4برا ضری مذکور در هر سه دانهبند میباشد.
مقییدار ضییری جملییه سییوم ) ،(cبییا اسییتفاده از دادههییا
آزمایشگاهی و الگوریتم  PSOبهینهیابی شده است .سپ طبر رابطه
( ،)5با داشتن مقیادیر ضیری  cو تخلخیل ) (nهیر ییک از مصیالح،
میتوان مقدار ضری  Cmرا محاسبه کرد .نتایج آزمایشگاهی در حالت

جریان غیرماندگار در محیا متخلخل تحت فشار بیانگر آن است کیه،
مقدار ضری  cقابل صرف نظیر کیردن نبیوده و از آنجاییکیه مقیدار
ضری  Cmنی رابطه مسیتقیم بیا ضیری  cدارد ،بیا افی ایش مقیدار
ضری  ،cمقدار ضری  Cmنی اف ایش یافتهاست.
جدول  -4مقادیر ضریب جرم اضافه شده ) (Cmدر دانهبندیهای
مختلف
مصالح
ری دانه
اندازه متوسا
درشتدانه

)n (-

2

)c (s /m

)Cm (-

0/358
0/410
0/448

10/49
39/19
25/16

57/38
267/16
200/32

در شرایطی رابطه سهجملها (رابطه  ،)4دقت بیشتر نسبت بیه
رابطه دوجملها (رابطه  )3دارد که حاصلضرب مقدار  cدر  dv/dtدر
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محاسبه گرادیان هیدرولیکی تاثیر داشیته باشید .در جیدول  ،5مقیادیر
میانگین هر یک از ضرای رابطیه سیهجملیه ا نسیبت بیه گرادییان
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هیدرولیکی محاسباتی برا هر سه نوع مصالح بیان شدهاست.

جدول  -5مقادیر میانگین درصد نسبت ضرایب رابطه سهجملهای نسبت به گرادیان هیدرولیکی
مصالح
(c(dV/dt)/i)*100 (bV2/i)*100 (aV/i)*100
7/23
70/76
22/01
ری دانه
14/49
56/64
28/57
اندازه متوسا
17/01
49/50
33/49
درشتدانه

با اف ایش قطر مصالح ،رابطه ططیی (دارسیی) کیارایی طیود را از
دست داده و از رابطه غیر ططی (غیر دارسیی) جهیت تحلییل جرییان
عبور از محیا متخلخل استفاده میشود .بهعبارتی ،سیرعت جرییان
در مصالح ری دانه (دارسی) به صیورت آرام بیوده و تریییرات گرادییان
هیدرولیکی نسبت به سرعت جریان نی به تبیع آن بیهصیورت ططیی
می باشد .در حالیکه با اف ایش قطر مصالح ،جریان عالوه بر حالت آرام،
در ناحیه انتقالی و آشفته نی می توان قرار گیرد .در این حالت (محییا
متخلخل درشت دانه) ،ترییرات گرادیان هیدرولیکی نسبت بیه سیرعت
جریان از حالت ططی طارج شده و به سمت غیر ططی شدن سو پیدا
میکند و جهیت تحلییل آن از رابطیه دوجملیها و نمیایی در حالیت
ماندگار که رابطه دوجملها دقت بیشتر نسبت به رابطه نمایی دارد،
استفاده می شود .جهت تحلیل جریان غیرماندگار در محییا متخلخیل
درشت دانه تحت فشار ،نتایج پژوهش حاضر بییانگر آن اسیت کیه بیا
اف ایش قطر مصالح ،مقدار ترم سیوم رابطیه سیهجملیها نسیبت بیه
گرادیان هیدرولیکی اف ایش مییابد .بهعبارت دیگر ،بیا افی ایش قطیر
مصالح ،تاثیر جمله سوم ) (cdV/dtدر محاسیبه تریییرات گرادییان
هیدرولیکی نسبت به سرعت جریان اف ایش یافته و جریان بیه سیمت
غیر ططی شدن سو مییابد و رابطه سهجملیها نسیبت بیه رابطیه
دوجملها از دقت باالتر برطوردار است.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضیر ،بیه بررسیی و تحلییل جملیه سیوم رابطیه
سهجمله ا و تاثیر آن بر رو دقت محاسبات گرادیان هیدرولیکی در
حالت جریان غیرماندگار در محیا متخلخل درشیتدانیه تحیت فشیار
(سیییلندر فییوالد ) و بییا اسییتفاده از دادههییا آزمایشییگاهی پرداطتییه
شدهاست .بهطور کلی ،نتایج پژوهش حاضر شامل موارد زیر میباشد:
 )1چنانچه از رابطه دوجملها جهت محاسبه گرادیان هیدرولیکی
استفاده شود ،میانگین ططا نسبی ) (MREبیرا مصیالح ری دانیه،
اندازه متوسا و درشتدانه بهترتی  25/11 ،15/95و  19/78درصد و
در حالت استفاده از رابطه سهجملها  ،مقادیر مذکور بهترتیی ،13/63
 21/41و  17/36درصد بهدست آمدهاست.

 )2در پژوهش صورت گرفته در محیا متخلخل سطح آزاد ،مقدار
ضری  Cmکه در رابطه مربوط به ضری  cاستفاده می شود ،در بیازه
 0تا  1/5بیان شدهاست .در حالیکه نتیایج پیژوهش حاضیر بییانگر آن
است که ،مقدار ضری  Cmدر مصالح ری دانیه  ،57/38در مصیالح بیا
اندازه متوسیا  267/16و در مصیالح درشیتدانیه  200/32بیهدسیت
آمدهاست.
 )3با اف ایش قطر مصالح ،رابطه غیر دارسی (غیر ططی) نسبت به
رابطه دارسی (ططی) کارایی بیشتر دارد .بیههمیین دلییل ،جملیه
سوم نسبت به گرادیان هییدرولیکی ) ،((cdv/dt)/i)*100در مصیالح
ری دانییه  ،7/23در مصییالح بییا انییدازه متوسییا  14/79و در مصییالح
درشتدانه  17/01درصد میباشد.
محاسبه ترییرات گرادیان هیدرولیکی نسبت بهسیرعت جرییان در
محیا متخلخل درشتدانه برا تحلیل جریان غیر ماندگار با اسیتفاده
از معادالت سنت ونانت اهمییت بیاالیی دارد .نتیایج پیژوهش حاضیر
بیانگر آن است که رابطه سهجملها نسبت بیه رابطیه دوجملیها از
دقت باالتر در محاسبات مربوط بیه تریییرات گرادییان هییدرولیکی
نسبت به سرعت جریان برطوردار است .بیهعبیارت دیگیر ،اسیتفاده از
رابطه سهجملها نسبت به رابطه دوجملها  ،در مصالح ری دانه ،14/5
در مصالح با اندازه متوسا  14/7و در مصالح درشتدانه  12/2درصید
باعث بهبیود نتیایج شیده اسیت .همچنیین ،مقیدار تیرم سیوم رابطیه
سهجملها نسبت به گرادیان هییدرولیکی بیا افی ایش قطیر مصیالح،
اف ایش یافتهاست.
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Abstract
Unsteady flow analysis is performed using the equations of St. Venant. Calculating the slope of the energy
line (Sf) is of great importance in the analysis of unsteady flow. Since Sf is equal to the hydraulic gradient (i) in a
coarse porous media, the calculation of i is of great importance . In the present study, using experimental data
recorded in a steel cylinder with a diameter of 16 cm and a length of 70 cm, 40 cm of which is filled with rockfill
with three small, medium, and large grains, investigated the unsteady flow in a confined porous media. The
particle swarm optimization (PSO) algorithm is used to optimize the Forchheimer binomial relation coefficients
used in steady flow (a, b) and the triplet relation used in unsteady flow (a, b, c) . The results of the present study
indicate that the values related to the mean relative error (MRE) in the case of using a triple relation to the
binomial relation to calculate the hydraulic gradient of unsteady flow, in small materials 14.5, in medium
materials 14.7 and in large material, it has improved by 12.2% . The value of the third sentence is a triple relation
to the hydraulic gradient ((cdv/dt)/i) in 7.23% in small materials, 14.79% in medium materials, and 17.01% in
large materials. In other words, since with increasing the diameter of the material, the efficiency of the nonlinear
(non-Darcy) relation increases compared to the linear (Darcy) relation, the third sentence of the triple relation
also has a greater effect on the hydraulic gradient calculations.
Keywords: Confined drainage materials, Hydraulic gradient, Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm,
Triple relation, Unsteady flow
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مقاله پژوهشی

تأثیر آبیاری ناحیهای ریشه و آب مغناطیس بر خصوصیات رشدی گوجهفرنگی
( (Solanum lycopersicum L.در شرایط گلخانه
سیما صالحی تیزآبی ،1مرتضی گلدانی ،*2جعفر نباتی
تاریخ دریافت1399/6/19 :

3

تاریخ پذیرش1399/7/26 :

چکیده
یکی از راهکارهای افزایش کیفیت آب آبیاری ،مغناطیس کردن آن میباشد .پژوهشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسیی مشی د در سیا -98
 1397به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه روش آبیاری (آبیاری متداو  ،آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و آبیاری ناحییهای ریشیه
بهطور متغیر) و سه سطح آب مغناطیس (آب معمولی ،آب مغناطیس شده یک بار گذر با شدت  0/367تسال و  0/633تسال) با چ یار تکیرار انمیاد شید.
نتایج نشان داد که در روش آبیاری متداو و آب مغناطیس شده با شیدت  0/367تسیال بیشیتریا ارتفیاو بوتیه ( ،)110 cmوزن خشیک انیداد هیوایی
( ،(41/9g.plant-1وزن خشک ریشه ( 17/4g.plant-1و حمم ریشه ( )137cm3.plant-1به دست آمد .در روش آبیاری متداو و آب مغناطیس شده با
شدت  0/633تسال بیشتریا سطح برگ ( ،)25/4cm2.plant-1وزن کیل مییوه ( ،)508gلیکیوپا (( 48/6mg.gfw-1مشیاهده شید .در روش آبییاری
ناحیهای ریشه بهطور ثابت و آب مغناطیس شده با شدت 0/367تسال بیشتریا غلظت کلروفیل  )0/489mg.gfw-1( bو وزن تک مییوه ( )48/0 gو در
شدت 0/633تسال بیشتریا درصد ماده خشک میوه ( )11/1مشاهده شد .بیشتریا میزان کارایی مصیر آب زیسیتتیوده کیل ( )36/6g/literدر روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و آب شاهد مشاهده گردید .در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر و آب مغناطیس شیده بیا شیدت 0/367تسیال
بیشتریا نسبت برگ به ساقه ( ،)1/37g.plant-1نسبت انداد هوایی به انیداد زیرزمینیی ( )3/14g.plant-1و طیو ریشیه ( )53/2cmمشیاهده گردیید.
بیشتریا میزان محتوی رطوبت نسبی آب برگ در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر و آب مغناطیس شده بیا شیدت 0/633تسیال مشیاهده شید.
بهطور کلی روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت نسبت به روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر وزن کل میوه در هر بوتیه و کیارایی مصیر آب
زیست توده باالتری داشت و هر دو شدت  0/367و  0/633تسال آب مغناطیس توانست منمر به ب بود صفات مذکور گردد و اثرات ناشی از تنش خشکی
را کاهش دهد که استفاده از ایا روش سالم ،آسان و بی خطر برای محیط زیست توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :تسال ،روشهای آبیاری ،کارایی مصر آب ،لیکوپا ،محتوی رطوبت نسبی آب برگ

مقدمه

32 1

اینکه قسمت بیییاقیمانیییده ریشه به مقدار مشخصی از رطوبت رﺳﻴﺪ

خشکی جزئی منطقه ریشه ()4PRDییا (آبییاری ناحییهای ریشیه)
یک روش آبیاری اسیت کیه نصیی ریشیه در معیر خشیکی قیرار
میگیرد در حالیکه نیمه باقیمانده بهطور کامل آبییاری مییشیود .در
ایییا روش فقیییط قییسمتی از ریزوسفر ریشه بییا درصییدی از آب
آبییاری بیه روش معمیو  ،آبییاری میشود و بیهطیور متناوب پس از
 -1دانشموی کارشناسی ارشد ،گروه اگروتکنولوژی ،دانشگاه فردوسی مش د
 -2دانشیار گروه اگروتکنولوژی ،دانشگاه فردوسی مش د
 -3استادیار گروه پژوهشی بقوالت پژوهشکده علود گیاهی دانشگاه فردوسی مش د
)Email: goldani@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.27.8
4- Partial root-zone drying
2
3

ﺗﻨﺎوب آبیاری عو

مییشیود ) .)Zegbe et al., 2006ناحییهای از

سیستم ریشه که در معر خشک شیدن قیرار مییگییرد بیا ارسیا
پیادهایی به اندادهای هوایی باعث بسیته شیدن روزنیههیا مییشیود.
آبیاری ناحیهای ریشه ،با موفقیت در تعداد زیادی از محصوالت زراعی
و در سیسییتمهییای مختلییی تولی ید اسییتفاده شییده اسییت .تعییدادی از
پژوهشها با  PRDنشان داد کیه اصیلیتیریا مزییت آبییاری PRD
کاهش مصر آب برای آبیاری است .(Sepaskhah and Ahmadi,
) 2012آبیاری ناحیهای ریشه در گوجهفرنگی باعث صیرفهجیویی در
مصر آب شده است و به تولیدکنندگان ایا امکان را میدهد کیه از
 25تا  50درصد آب کمتری استفاده کنند بدون اینکیه کیاهش قابیل
توج ی در عملکرد داشته باشند ) .(Wang et al., 2010روش آبیاری
ناحیییهای ریشییه باعییث افییزایش عملکییرد در محصییوالت پنبییه
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شوری بر خصوصیات جوانهزنی لوبییا ( )Phaseolus vulgarisنشیان
داد که قرار گرفتا آب آبیاری با تیمارهای شیوری در معیر مییدان
مغناطیسی میتواند اثرات منفی شوری را بر شاخصهیای جوانیهزنیی
کاهش دهد و نقش م می در ب بود جوانهزنی و تسریع رشد گییاهچیه
لوبیا ایفا کند (گلدانی و همکاران .)1395 ،با توجه به موارد فوق هد
از ایا مطالعه بررسی برهمکنش روشهای آبیاری ناحیهای مختلیی و
سطوح مختلی آب مغناطیس بر صفات کمی و کیفی گوجیهفرنگیی و
یافتا راهکاری برای تولید ب تر کمی و کیفی محصو گوجهفرنگی با
مصر آب کمتر در شرایط گلخانه بود.

( ،)Gossypium herbaceumگنییدد )،Triticum aestivum L
نیشییکر ( ،)Saccharum officinarumسییبزمینییی ( Solanum
 ) tuberosumشید ( Slatni et al., 2011؛Thind et al., 2010؛
شینی دشتگل و همکاران .)1388 ،مطابق با تحقیقات انماد شده یکی
از روشهایی که باعث ب بود کمیت و کیفیت محصو میشود آبیاری
با آب مغناطیس شده است (نایب لیویی و همکیاران .)1390،محققیان
بیان کرده اند که اثر میدان مغناطیسی روی آب منمر بیه تغییراتیی در
ساختار یون هیدراته و همچنیا خواص فیزیکیی و شییمیایی و رفتیار
نمییکهییای معییدنی محلییو و تغییییر در رسییوب مییواد شیییمیایی
میشود ) .(Mosin and Ignatov, 2014همچنیا آب پس از عبیور
از یک میدان مغناطیسی می تواند خواص خود را تا مدتی حفظ کند به
اصیطالح آب دارای حافظیه مییباشید (Chibowski and Szcze,
) .2018آبیییاری بییا آب مغنییاطیس شییده یکییی از بییا ارزشتییریا
فناوریهای پیشرفته است که باعیث صیرفه جیویی در مصیر آب و

افزایش کیفیت و عملکرد گیاهان میشیود ).(Hozayn et al., 2013
همچنیا با تغییر در خواص مولکو های آب منمر بیه کیاهش تینش
سطحی ،کاهش گرانروی ،افزایش قابلییت انحیال پیذیری ،افیزایش
نفوذپذیری و ب بود اکسیژن نیز میشود از ایا رو عناصر معدنی را بیه
آسانی در دسترس گیاهیان قیرار مییدهید ).(Khalil et al., 2016
کاربرد تکنولیوژی مییدان مغناطیسیی در کشیاورزی ییک روش غییر
مرسود ،سالم ،اقتصادی و محیط زیستی محسوب میشود که منمر به
ب بود مشخصات آب و خیا شیده و در ن اییت باعیث ب بیود رشید،
عملکرد و ب رهوری آب مییشیود ) .(Hozayn et al., 2013بررسیی
شیییدتهیییای مختلیییی مییییدان مغناطیسیییی بیییر عملکیییرد گییییاه
تربچه( )Raphanus sativusنشان داد که آب مغناطیس شیده تییثیر
مثبتی بر عملکرد گیاه داشته و بیشتریا تییثیر نییز مربیوه بیه شیدت
میییدان مغناطیسییی  0/633تسییال بییود (متانییت و همکییاران.)1397 ،
اسییتفاده از آب مغنییاطیس شییده میییتوانیید نقییش مییوثری در انییواو
شاخصهای جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه گوجهفرنگی داشیته باشید
(رستگار و صادقی .)1394 ،همچنیا بررسی اثر آب مغناطیسی و تنش

مواد و روشها
ایا پژوهش در گلخانه تحقیقیاتی دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه
فردوسی مش د در سا  1397بیه صیورت فاکتورییل در قالیب طیرح
کامالً تصادفی با چ ار تکرار اجرا شد .سه تیمیار روش آبییاری شیامل
(آبیاری متداو  ،آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت (یک طر گلیدان
بهطور ثابت آبیاری میشد) و آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر (ییک
نوبت یک طر گلدان آبیاری انماد میگرفت در مرحله بعید آبییاری
طر دیگر گلدان آبیاری میشد) بود .سه سطح آب مغناطیس شیامل
(آب معمولی ،آب مغناطیس شیده ییک بیار گیذر بیا شیدت  0/367و
 0/633تسال) بود .ابتدا بذرها در سینیهای نشیا بیا بسیتر کوکوپییت،
پرلیت کشت شدند 30روز بعد زمیانی کیه گیاهچیههیا بیه ارتفیاو 15
سانتی متر رسیدند به گلدانهایی با ابعیاد  21*23حیاوی بسیتر شیا،
ماسه ،خا باغچه و کود حییوانی بیه نسیبت  2/1:1:1:1بیود منتقیل
شدند ،میزان عناصر خا قبل از کاشیت و ویژگییهیای آب آبییاری
تعییا شد (جدو  1و  )2و بنابر نتایج آزمایش میزان کود مورد نیاز به
خا اضافه شد ،که در ابتدا ازکودهای حاوی فسفر بیشتر برای توسعه
و تثبیت ب تر ریشه استفاده شد سپس در طی فصیل رشید ازکودهیای
ریز مغذی عناصر ماکرو و میکرو و اسید هیومیک استفاده شد.

جدول  -1برخی خصوصیات شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
)K(mg.kg-1

)P(mg.kg-1

)N (%

)EC(dS.m-1

pH

ماده آلی ()%

رس

شن

سیلت

بافت خاک

185

13/7

0/063

0/817

8/80

1/21

4/23

82/40

13/37

Loamy sand

جدول  -2برخی خصوصیات شیمیایی آب استفاده شده در آزمایش
Cl

Na

K

)Ca (meq/L

Mg

)EC(dS.m-1

pH

HCO3

SO4

2/43

4/12

0/621

4/42

2/91

1/2

7/94

7/83

2/75

گلدانها توسط ورقهای پلیکربنات به دو قسیمت ممیزا تقسییم
شد تا آبیاری ناحیهای و خشک کردن جزئی ریشه بهطور ثابت و متغیر

اعما شود .در هنگاد انتقا نشاء بیه گلیدان ریشیه گییاه نییز بیه دو
قسمت تقسیم شد و در گلدانهای مذکور کشت صورت گرفت .حیدود

تأثير آبياري ناحيهاي ریشه و آب مغناطيس بر خصوصيات رشدي گوجهفرنگي ...

 10روز بعد و پس از استقرار کامل گیاه تیمارها اعمیا شید ،در تمیاد
طو دوره رشد شرایط یکسان برای همه تیمارها فراهم شد و عملیات
داشت شامل مبارزه با آفات و امرا و کودهی به طور یکسان صورت
گرفت .به منظور تعییا نیاز آبی گیاه به وسیلﺔ تشتک تبخیر مستقر در
گلخانه و از طریق فرمو ( )1محاسبه شد.
ETC=kc kp Epan
()1
در ایا معادلیه  KCضیریب گییاهی گوجیهفرنگیی ،KP ،ضیریب
تشییتک تبخی یر  ،EPتبخیییر از سییطح تشییتک بییود Blanco and
) .)Folegatit., 2003برای تعییا زمیان آبییاری رطوبیت حممیی در
ظرفیت زراعی ( )FCو تخلیه مماز رطیوبتی ( )MADگوجیه فرنگیی
محاسبه شد .در ادامه با دستگاه رطوبتسنج ( )1TDRمییزان رطوبیت
خا در همه گلدانها مورد بررسی قیرار گرفیت و هنگیامی کیه بیه
حداکثر تخلیه مماز رطوبتی ( 50درصد ازکل رطوبیت قابیل دسیترس
گیاه در ناحیه ریشه) رسید آبییاری انمیاد شید (علییزاده و همکیاران،
 .)1384برای ت یه آب مغناطیسی از سیستمی بیا قابلییت چرخشیی و
شدت میدان مغناطیسی مختلی که در دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه
فردوسی مش د با شماره ثبت اختراو  20477بود اسیتفاده شید .مقیدار
آب مورد نیاز با دستگاه مغناطیس کننده در دو شیدت  0/367و0/633
تسال و شدت جریان عبوری آب  50هرتز مغناطیسی شده و براسیاس
نییاز آبیی گیییاه گلیدانهییا آبییاری گردیید .در مراحییل مختلیی رشیید
مراقبتهای زراعی برای همه تیمارها بهطور یکنواخت اعمیا شید.در
انت ای فصل رشید و پیس از رسییدگی فیزیولوژییک پیس از اعمیا
تیمارهای آبیاری رنگدانههای فتوسنتزی با استفاده از روش ( Dere,
 .)et al., 1998اندازهگیری شد .برای اییا منظیور از  100میلییگیرد
برگ جوان کامالً توسعهیافته استفاده شد و رنگدانهها باﺎ اسیتفاده از
اتانو  96درصد استخراج شد .میزان جذب در طو میوج  648و 664
نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر انماد شد .بر اسیاس معادلیه ( )2و
( )3غلظت کلروفیل  b , aمحاسبه گردید (.)Porra., 2002
Chla =13/36×A 664–5 /19×A648
()2
() 3

=27/43×A648 –8/12×A664

Chlb

برای اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ ) (RWCاز جوانتیریا
برگ کامالً توسعه یافته ،نمونههایی ت یه و توزیا شد و وزن تر آنهیا
ثبت شد .ایا نمونهها به مدت یک شب در آب مقطر در دمیای چ یار
درجه سانتیگراد قرار گرفتنید .پیس از حیذ رطوبیت سیطحی ،وزن
آماس آنها توسط ترازوی دیمیتالی ثبت شد .سپس نمونههای بیرگ
به مدت  48ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد خشک شدند و وزن
خشک آنها اندازه گیری شد .در ن ایت مقدار نسبی آب برگ از طریق
معادله شماره ( )4محاسبه شد ).( Paknejad et al., 2007
1- Time-Domain Reflectometry

2027

RWC (%) = Fw– Dw/ Sw– Dw×100

()4
در ایا معادله  ،Fwوزنتر برگ بالفاصله بعد از نمونهبرداری،Dw ،
وزن خشک برگ بعد از قرار گرفتا در آون ،Sw ،وزن اشباو برگ بعید
از قرار گرفتا در آب مقطر (تورژسیانس) بیود.در انت یای فصیل رشید
ارتفاو بوته اندازهگیری شید .بیرای محاسیبه سیطح بیرگ از دسیتگاه
اندازهگیری سطح برگ ( )Delta Tاسیتفاده شید.در انت یای آزمیایش
بوتههای گوجه فرنگی از هر گلیدان خیارج و وزنتیر و خشیک انیداد
هوایی و انداد زیرزمینی ،تعداد میوه در بوته ،وزن تک میوه با تیرازوی
دیمیتالی و حمم ریشه با روش ارشمیدس و طو ریشه توسیط خیط
کش در هر گلدان اندازهگیری شد .عملکرد میوه هر گلدان از ابتیدا تیا
انت ای دوره رشد اندازهگیری شد .درصید میاده خشیک مییوه پیس از
بییرش میییوه و قرارگیییری بییه مییدت  72سییاعت در دمییای  70درجییه
سانتیگراد تعییا شد .مقدار لیکوپا میوه توسط روش Barba et al.,
) )2006در طو میوج  503نیانومتر تعیییا شید .کیارایی مصیر آب
آبیاری با استفاده از معادله ( )5محاسبه شد ).)Payero et al., 2009
WUE=Y/I
()5
در ایا معادله  ،WUEکارایی مصر آب زیستتوده کل برحسب
کیلوگرد محصو در لیتر آب مصرفی Y ،عملکرد محصیو برحسیب
کیلوگرد  ،Iحمم آب آبیاری در طو فصل رشد برحسب لیتر بود .بیه
طور کل میزان آب مصرفی در کل دوره رشیدی گییاه گوجیهفرنگیی
برای روش آبیاری متداو  22/125لیتر و برای روش آبیاری ناحیهای
ریشه بهطور ثابت و متغیر  11/625لیتر بود.
تمزیه و تحلیل دادهها و مقایسیه مییانگیاهیا توسیط نیردافیزار
 Minitab 17انماد شد .مقایسه میانگیا با آزمیون حیداقل اخیتال
معنیدار در سطح احتما پنج درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث
نتایج نشان داد که ارتفاو بوته تحت تییثیر معنییدار اثیر متقابیل
روشهای مختلی آبیاری و شدتهای مختلی آب مغناطیس شده قرار
گرفت (جدو  .)3بیشتریا وکم تریا ارتفاو بوته به ترتییب در روش
آبیاری متداو و آب مغناطیسی شده بیا شیدت  0/367تسیال و روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابیت و آب مغناطیسیی شیده بیا شیدت
 0/633تسال مشاهده شد (جدو  .)4نتایج نشان دادکه استفاده از آب
مغناطیس شده با شدت  0/367تسال در روش آبیاری متیداو و روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت منمر به افیزایش  18و  % 8ارتفیاو
بوته گردید اما در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر ارتفاو بوته
کاهش  %12نشان داد که نشان دهنده ایا بود که گیاه نسیبت بیه دو
روش آبیاری دیگر بیشتر تحت تنش بوده اسیت (جیدو  .)4مقایسیه
میانگیا ارتفاو بوته در بیا سطوح مختلی آب مغناطیس نشان داد که
شدت  0/367تسال منمر به افزایش ارتفاو بوتیه بیشیتری نسیبت بیه
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(جدو  .)4گیاه برای زنده ماندن در هنگیاد مواج یه بیا تینش ،میواد
غذایی و انرژی را به جای استفاده در ج ت رشید ،بیه مکانیسیمهیای
نگ داری کننده در مقابل تنش منتقل میکند .به همیا دلیل رشد کم
یکی از مکانسیمهای گیاه برای زنده ماندن در شرایط تنش مییباشید

شدت  0/633تسال شده است (جدو  .)4با توجه بیه جیدو موجیود
ارتفاو بوته در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابیت و متغییر و در
مقایسه بیا آب شاهد نسبت به آب مغناطیس شده 0/633تسال چیون
گیاه با تینش خشیکی مواجیه بیود ارتفیاو بوتیه کیاهش یافیت و آب
مغناطیس شده نتوانست اثرات تنش خشکی را کیاهش و ب بیود دهید

).)Khalid, 2006

جدول  -3منابع تغییر ،درجه آزادی و سطح احتمال اثر روشهای مختلف آبیاری ناحیهای ریشه و سطوح مختلف آب مغناطیس بر صفات کمی گیاه
گوجهفرنگی
درجه
اثر تیمارها

آزادی
))df

ارتفاع

سطح

بوته

برگ

محتوی
نسبی آب
برگ

کلروفیل
a

روش آبیاری)(MI

2

**0/01

**0/01

**0/01

0/31

)(Wآب مغناطیس

2

**

0/01

ns

ns

0/21

ns

0/27

MI×W

4

**

0/01

ns

0/10

ns

0/47

) )Eخطا

27

 CV%ضریب تغییرات

0/60

**

0/01

-

-

-

8/64

7/8

9/44

ns

3/37

وزن خشک

کلروفیل
b

برگ در بوته

وزن خشک
ساقه در
بوته

وزن خشک
اندام هوایی

**0/01

**0/01

**0/01

**0/01

**

0/01

ns

0/23

ns

0/78

ns

0/92

**

0/01

ns

0/11

ns

0/06

ns

0/09

-

-

-

-

9/37

9/01

15/2

13/7

* ** .و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتما پنج و یک درصد و غیر معنیدار در سطح احتما پنج درصد

سطح برگ تحت تیثیر معنیدار اثیر متقابیل روشهیای مختلیی
آبیاری و شدت های مختلی آب مغناطیس شده قرار گرفت (جدو .)3
نتایج مقایسه میانگیا سطح بیرگ نشیان داد کیه در بییا روشهیای
مختلی آبیاری بیشتریا و کمتریا میزان سطح بیرگ بیه ترتییب در
روش آبیاری متداو و روش آبیاری بخش ریشه بیهطیور ثابیت و آب
مغناطیس شده با شدت 0/633تسال مشاهده شد (جیدو  .)4در روش
آبیاری متداو میزان سطح برگ در شدت  0/367و  0/633تسیال بیه
ترتیب  11و  % 39نسبت به آب معمولی (شاهد) افزایش یافت امیا در
روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و متغیر میزان سطح برگ بیه
علت وجود تنش خشکی رونید نزولیی داشیت و آب مغنیاطیس شیده
نتوانست اثرات تنش خشکی را تعدیل کند (جدو  .)4پاسی گییاه در
هنگاد بروز تنش خشکی ،کاهش سطح برگ بوده که کیاهش مییزان
تعرق را به همراه دارد تا میزان آب موجود در داخل اندادها حفظ شیود
از دالیل کاهش سطح بیرگ مییتیوان بیه کیاهش آمیاس سیلولی و
پتانسیل فشاری در برگ اشاره کرد ،بهطوری که ایا کاهش منمر بیه
کاهش فتوسنتز شده و به تبع آن مقدار میواد فتوسینتزی بیرای رشید
برگ کاهش مییابد و ن ایتاً منمر به کیاهش سیطح بیرگ مییشیود
(نیکبخت و همکاران .)1393 ،محتوی نسیبی آب بیرگ تحیت تییثیر
معنیدار روشهای مختلی آبیاری قرار گرفت (جدو  .)3بررسی نتایج
نشان داد کیه بییشتیریا مییزان محتیوی نسیبی آب بیرگ در بییا
روش های مختلی آبیاری به ترتییب در روش آبییاری متیداو  ،روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطیور متغییر و روش آبییاری ناحییهای ریشیه

بهطور ثابت بود و آب مغناطیس شده با شدت0/633تسیال نسیبت بیه
آب مغناطیس شده با شیدت 0/367تسیال منمیر بیه افیزایش بیشیتر
محتوی رطوبت نسبی گردید (جدو  .)4در روشهای آبیاری ناحییهای
ریشه به طور ثابت و متغیر و آب مغنیاطیس شیده از تیمیار شیاهد بیه
0/367و  0/633تسال محتوی نسبی آب برگ روند افزایشی داشت که
میزان افزایش آن در روش آبیاری ناحیهای بهطیور ثابیت و متغییر بیه
ترتیب  %16و  %8بود (جدو  .)4ابتداییتریا عکس العمیل درونیی
بروز تنشهای اسمزی مانند خشکی در بسیاری از گیاهان سبب تقلیل
پتانسیل آبی و در نتیمه افیت  RWCمییباشید (سیرافراز اردکیانی و
همکاران .)1397 ،آب مغناطیس شده می توانید بیا تغیییر خیواص آب
باعث تضعیی پیوند واندروالسی و تقویت پیوندهای هیدروژنی شود .به
دلیل تغیییرات فیزیکیی و شییمیایی آب آبییاری و کوچیکتیر شیدن
مولکو هیای آب و افیزایش توانیایی جیذب آب توسیط گییاه RWC
افیزایش میییابید ) (Ali Al-Jubouri and Hamza, 2012نتیایج
بهدست آمده با نتیایج سیایر پژوهشیگران بیرای گییاه گوجیهفرنگیی
مطابقت داشت ) .(Selim and El-Nady, 2011مییزان کلروفییل a
تحت تیثیر معنیدار روشهای مختلی آبیاری و شدتهای مختلی آب
مغناطیس شده قرار نگرفت (جدو  .)3امیا غلظیت کلروفییل  bتحیت
تیثیر معنیدار برهمکینش روشهیای مختلیی آبییاری و شیدتهیای
مختلی آب مغناطیس شده قرار گرفت (جدو  .)3بییشتیریا مییزان
کلروفیل  bدر بییا روشهیای مختلیی آبییاری بیه ترتییب در روش
آبیاری ناحیهای ریشه به طور ثابت ،روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور
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متغیر و آبیاری متداو مشاهده شد (جیدو  .)4مقایسیه شیدتهیای
مختلی آب مغناطیس بیشتریا و کمتریا غلظیت کلروفییل  bرا بیه
ترتیییب در شییدت  0/367تسییال و شییاهد نشییان داد .اسییتفاده از آب
مغناطیس شده منمر به افزایش غلطت کلروفیل  bدر تماد روشهای
آبیاری شد که در روش آبیاری متداو  % 61در روش آبیاری ناحیهای
ریشه بهطور ثابت و متغیر به ترتیب  %21و % 10افزایش یافت (جدو
 .)4یکی از تغییرات بیوشیمیایی در گیاهانی که در شرایط تنشهای
محیطی نظیر خشکی و شوری قرار دارند ،تولید گونههای فعا
اکسیژن با افزایش انتقا الکترون به مولکو اکسیژن است کییه گیییاه
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برای جلوگیری از آسیب ایا گونههای فعا اکسیژن با افزایش میزان
کلروفیل  bسعی میکند تا میزان آسیب به گیاه را به حیداقل برسیاند
(فتحی-امیرخیز و همکاران .)1390 ،وزن خشک انداد هیوایی تحیت
تیثیر معنیدار روشهای مختلی آبیاری قرار گرفت (جدو  .)3بررسی
نتایج نشان داد که در بیا روشهای مختلی آبیاری بیشتریا مییزان
وزن خشک انداد هیوایی بیه ترتییب در روش آبییاری متیداو  ،روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطیور متغییر و روش آبییاری ناحییهای ریشیه
بهطور ثابت بود (جدو .)6
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روش آبیاری

شدت آب
صفات

مغناطیسی
((T

ارتفاو بوته )(cm

سطح برگ ()cm2

متغیر

ثابت

0

ab

93/0

c

82/6

0/367

a

110

bc

80/2

c

72/6

87/6

bc

c

69/5

bc

75/5

0/633

74/2

80/0

)(A

میانگیا
0

1640/21

0/367

1829/56

0/633

2544/61

bc

A
A
B

77/5

bc

2205/25

ac

c

1882/61

a

c

1672/42

)(A

1416/23

1266/54
1214/32
1299/03

)(B

1920/09

0

80/8

ab

b

74/4

0/367

81/1

b

ab

73/2

ab

ab

79/9

0/633

83/2

)(B

74/6

ac

2004/79

77/2

)(B

94/3

میانگیا

محتوی نسبی آب برگ ()%

آبیاری متداول

آبیاری ناحیهای ریشه بهطور

آبیاری ناحیهای ریشه بهطور

میانگیا

84/3

62/0
72/6
71/4

میانگیا

)(B

82/1

)(B

68/7

75/8

ab

1753/89

ac

1659/57

ac

1810/45

A
A
A

)(A

ab

A

ab

A

a

A

72/4
75/6
78/5

)(A

0

b

0/262

ab

0/404

a

0/437

B

0/368

کلروفیل b

0/367

a

0/424

a

0/489

a

A

0/445

)(mg.gfw-1

0/633

ab

ab

a

AB

0/395

0/387

میانگیا

)(B

0

a

9/7

0/360

0/427

)(A

0/464
0/440

0/415

)(A

b

A

14/2

وزن خشک برگ

0/367

a

c

10/0

bc

A

14/4

)(g.plant-1

0/633

a

c

bc

A

19/6
20/8
17/8

)(A

c

0/421

9/99

b

8/21

b

A

8/20

b

A

b

A

0

a

18/9

وزن خشک ساقه

0/367

a

21/1

b

)(g.plant-1

0/633

a

b

میانگیا

20/5

* در هر صفت میانگیاهای دارای حداقل یک حر مشتر

12/8

13/5

)(C

میانگیا

)(A

12/5

)(B

19/45

21/4

13/2

9/92

9/27

)(C

8/56

12/9

18/8
9/62
10/0

)(B

10/5
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13/3
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13/5
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همچنیا در تماد روشهای آبیاری آب مغناطیس شده بیا شیدت
0/367تسال نسبت به آب شاهد منمر به افیزایش وزن خشیک انیداد
هوایی شد کیه مییانگیا وزن خشیک انیداد هیوایی در روش آبییاری
متداو  2/1برابر روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و  1/6برابر
روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر بود (جدو .)6
در ایا آزمایش آب مغناطیس شده باعث کاهش اثرات تنش شید
(جدو  .)6افزایش کلروفیل در هنگاد اسیتفاده از مییدان مغناطیسیی
میتواند ناشی از افزایش جذب مواد مغذی مورد نییاز ماننید منییزیم و
نیتروژن برای تشکیل کلروفیل شود )  .(Alzubaidy, 2014همچنیا
آب مغناطیس شده باعث افزایش جذب مواد غذایی از طریق ریشههیا
شده که منمر به کاهش اثر تنش خشکی شده است (Marei et al,.
) .2014نسبت وزن برگ به سیاقه تحیت تییثیر معنییدار روشهیای
مختلی آبیاری قرار گرفت (جیدو  .)5مقایسیه مییانگیا نسیبت وزن
برگ به ساقه نشان داد که در بیا روشهای آبیاری مختلی بیشتریا
نسبت وزن برگ به ساقه بهترتیب در روش آبییاری ناحییهای ریشیه
بهطور متغیر و روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و روش آبیاری
متداو بود (جیدو  .)6در روش آبییاری متیداو و آبییاری ناحییهای
ریشه به طور ثابت استفاده از آب مغناطیس شده رونید کاهشیی نشیان
داد  ،که کاهش نسبت وزن برگ به ساقه به ترتیب در آبیاری متداو
 % 25و آبیاری ناحیهای بهطور ثابیت  %13بیود امیا در روش آبییاری
ناحیهای ریشه بهطور متغیر در آب مغنیاطیس شیده بیا شیدت 0/367
تسال نسبت به تیمار شاهد نسبت وزن بیرگ بیه سیاقه  %29افیزایش
یافت (جدو  .)6مغناطیس کردن آب منمر به افزایش نظم در آرایش
مولکو های آب و در نتیمه افزایش حاللییت آب مییشیود .حاللییت
بیشتر آب باعث حل شدن کاتیونها و آنیونهای بیشیتر شیده و گییاه
قادر است مواد غذایی بیشتری جیذب کنید (Ali Al-Jubouri and
) .Hamza., 2012نسبت انداد هوایی به انداد زیرزمینی تحیت تییثیر
معنیدار اثر متقابل روشهای مختلی آبیاری و شدتهای مختلی آب
مغناطیس شده قرار گرفت که متیثر از روشهای آبیاری مختلیی بیود
(جدو  .)5بیشتریا نسبت انداد هوایی به انیداد زیرزمینیی در روش
آبیاری ناحیهای ریشه به طور متغییر و آب مغنیاطیس شیده بیا شیدت
0/367تسال بود و کمتریا نسبت انداد هوایی بیه انیداد زیرزمینیی در
روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و آب مغناطیس شده با شدت
 0/367تسال بود (جدو  .)6نسبت انداد هوایی به انداد زیرزمینی نییز
مانند نسبت وزن برگ به ساقه در روشهای آبیاری متداو و آبییاری
ناحیهای ریشه بهطور ثابت در شدتهای مختلی آب مغنیاطیس شیده
روند کاهشی داشت اما نسبت انداد هوایی به انداد زیرزمینیی در روش
آبیاری ناحیهای ریشه به طور متغیر در آب مغنیاطیس شیده بیا شیدت

 0/367تسال نسبت به شاهد هفت درصد افیزایش یافیت (جیدو .)6
وزن خشک ریشه تحت تیثیر معنیدار برهمکنش روشهیای مختلیی
آبیاری و شدتهای مختلی آب مغنیاطیس قیرار گرفیت کیه متییثر از
روشهای آبیاری مختلی بود (جدو  .)5در تماد روشهای آبییاری و
شدت های مختلی آب مغناطیس شده وزن خشک ریشه روند افزایشی
داشت کیه در روش آبییاری متیداو  %31در روش آبییاری ناحییهای
بهطور ثابت  %11و در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغییر %60
افزایش یافت (جدو  .)6معموالً افزایش تینش خشیکی کیاهش وزن
خشک ریشه را در پی دارد .با افزایش شدت تینش خشیکی فتوسینتز
برگ کاهش مییابد .با کاهش فتوسنتز برگ به دلییل تینش خشیکی
احتیاجات قندی برای تنظیم اسمزی در گیاه زییاد مییشیود کیه اییا
پدیده توقی رشد اجتناب ناپذیر ریشه را در پی دارد .(Keshavarset
) al., 2012اما در ایا آزمایش آب مغناطیس شده منمیر بیه کیاهش
اثرات تنش خشکی شده است و باعث افزایش وزن خشک ریشه شید
(جدو  .)6احتماأل اثرات آب مغناطیس شیده بیه عنیوان ییک عامیل
محافظ در برابر کمبود آب عمل مییکنید (Selim and El-Nady,.
) .2011همچنیا آب مغناطیس شده باعث افزایش وزن ،طو و قطر
ریشه و عالوه برآن کارایی مصر آب در بخش کشاورزی را نیز بیاال
میبرد ).(Hozayn et al., 2013
طو ریشه تحت تیثیر معنیدار روشهیای مختلیی آبییاری قیرار
گرفت (جدو  .)5نتایج بررسیها نشیان داد کیه در تمیاد روشهیای
آبیاری در شدت 0/367تسال نسبت به شاهد طو ریشه افزایش پییدا
کرده است کیه در آبییاری متیداو  % 4/3در روش آبییاری ناحییهای
ریشه بهطور ثابت  %1/4و در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر
 %1/9طو ریشه افزایش یافته است .افزایش طو ریشه ممکا است
به دلیل گسترش دیواره سلو های جنینی و افزایش فعالیت آمییالزی
بر اثر میدان مغناطیسی باشید ) .(Bilalis et al., 2012حمیم ریشیه
تحت تیثیر معنیدار برهمکنش روشهای مختلی آبیاری و شدتهای
مختلی آب مغناطیس شده قرار گرفیت (جیدو  .)5بیشیتریا مییزان
حمم ریشه مربوه به روش آبییاری متیداو و آب شیاهد و کمتیریا
حمییم ریشییه در روش آبیییاری ناحیییهای ریشییه بییهطییور متغیییر و آب
مغناطیس شده با شدت0/367تسال مشاهده شد (جیدو  .)6در روش
آبیاری متداو حمم ریشه در شدتهای مختلی آب مغنیاطیس شیده
 % 8/1کاهش یافت اما در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابیت و
متغیر به ترتیب  %20و % 75حمم ریشه افزایش یافته اسیت (جیدو
 .)6آب مغناطیس شده با افزایش تقسیم سلولی منمر به افزایش حمم
ریشه مییشیود کیه بیا نتیایج ) (Rochalska et al., 2008در گییاه
چغندرقند مطابقت دارد.
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جدول  -5منابع تغییر ،درجه آزادی و سطح احتمال اثر روشهای مختلف آبیاری ناحیهای ریشه و سطوح مختلف آب مغناطیس بر صفات کمی وکیفی
گیاه گوجهفرنگی
درجه
اثر تیمارها

نسبت اندام

وزن

هوایی به

خشک

زیرزمینی

ریشه

2

**0/01

**0/01

**0/01

**0/01

2

0/27ns

0/16ns

0/07ns

0/18ns

**0/01

4

0/16ns

*0/02

**0/01

0/80ns

**0/01

**0/01

27

-

-

-

-

-

-

-

17/6

14/1

13/3

9/25

8/12

16/3

8/19

آزادی
()df

) (Mروش
آبیاری
)(wآب
مغناطیس
))MI*w
) ( Eخطای
کل
CV%ضریب
تغییرات

نسبت
وزن
برگ به
ساقه

میوه در

زیست

بوته

توده کل

**0/01

*0/03

0/40ns

0/70ns

**0/01

**0/01

0/13ns

**0/01

**0/01

**0/01

0/12ns

**0/01

**0/01

**0/01

0/11ns

-

-

16/2

14/2

طول

حجم

ریشه

ریشه

وزن

درصد

وزن کل

WUE

تک
میوه

ماده
خشک

لیکوپن

میوه

* ** .و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتما پنج و یک درصد و غیر معنیدار در سطح پنج درصد

بررسی نتایج نشان داد که وزن تک مییوه تحیت تییثیر معنییدار
بییرهمکیینش روشهییای مختلییی آبیییاری و شییدتهییای مختلییی آب
مغناطیس شده قرار گرفت که متیثر از روشهای مختلی آبییاری بیود
(جییدو  .)5بیشییتریا و کمتییریا وزن تییک میییوه در روش آبیییاری
ناحیهای ریشه به طور ثابت و آب مغناطیس شیده بیا شیدت  0/367و
 0/633تسال مشاهده شد (جدو  .)6در تماد روشهیای آبییاری وزن

تک میوه در شدت های مختلیی آب مغنیاطیس شیده نسیبت بیه آب
(شاهد) افزایش یافته است که ایا افزایش در روش آبیاری متیداو و
در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر و آب مغنیاطیس شیده بیا
شدت0/633تسال وزن تک میوه  %24و %16بود اما وزن تک میوه در
روش آبیاری ناحیه ای ریشه به طور ثابت در شدت  0/367تسیال %25
افزایش داشت (جدو .)6

جدول  -6اثر روشهای مختلف آبیاری ناحیهای ریشه و سطوح مختلف آب مغناطیس بر ویژگی های کمی وکیفی گیاه گوجهفرنگی
صفات

شدت آب مغناطیسی
((T

روش آبیاری
آبیاری

آبیاری ناحیهای ریشه بهطور

متداول

آبیاری ناحیهای ریشه بهطور

میانگین

ثابت

متغیر

0

a

38/6

c

17/9

b

A

27/5

وزن خشک انداد هوایی

0/367

a

41/9

c

18/2

bc

A

27/4

)(g.plant-1

0/633

a

c

bc

A

27/1

19/2

39/3

)(A
ab

ab

1/06

ab

A

ab

ab

a

1/37

A

b

ab

ab

A

)(B

)(A

)(A

0

1/05

وزن برگ/ساقه

0/367

0/988

)(g.plant-1

0/633

0/843
0/965

ab

2/95

انداد هوایی/انداد زیرزمینی

0/367

ab

)(g.plant-1

0/633

2/85

وزن خشک ریشه )(g.plant-1

22/9

)(C

میانگیا

0

22/2

)(B

39/9

میانگیا

26/1

2/43
ab

18/4

1/20
1/23
1/08
1/17

2/03

1/29
1/24

2/93

b

a

3/14

A

2/46

ab

b

A

2/25

1/92

)(A

1/95

b

cd

8/92

9/05

0

13/2

1/07

ab

)(B

میانگیا

1/19

ab

2/66

2/75

1/10

A

1/82
1/99

23/7

2/64

)(A
cd

A

10/4
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0/367
0/633

a

a

52/5

a

52/5

A

50/4

0/367

a

48/0

a

53/2

a

53/0

A

51/4

0/633

a

41/4

a

a

A

14/8

46/2

میانگیا

)(B

0

45/2

9/52

52/2
52/6

)(A

9/51

50/0
51/8

47/8

)(A

a

de

de

80/0

B

97/9

0/367

ab

127

de

e

61/8

c88/0

0/633

a

129

cd

bc

A

0
0/367
0/633

درصد ماده خشک میوه

9/87

12/0

11/8

)(A

میانگیا
وزن تک میوه)(g.plant-1

ab

)(B

0

حمم ریشه)(cm3.plant-1

13/7

bd

bc

A

7/46

11/6

)(B

میانگیا

طو ریشه )(cm

a

9/98

17/4

bd

d

A

137

90/0

108

109

)(A

)(B

b

38/1

ab

b

A

32/8

b

a

48/0

ab

A

37/5

131

30/6
29/7

29/8
34/8

ab

b

)(A

)(A

)(A

38/3

0

9/15

ab

0/367

9/27

29/2
38/4

a

9/52

34/8
33/1

ab

9/44

34/1
9/37

A

A

B

ab

6/78

b

ab

8/46

ab

a

11/1

a

9/92

)(A

)(A

)(A

8/61
9/01

80/4

83/4

ab

میانگیا

میانگیا

75/0

)(B

32/9

0/633

76/2

9/15

9/33

10/0
9/59

B
A

0

c

c

ac

B

لیکوپا

0/367

c

ac

ac

B

)(mg.gfw-1

0/633

a

ab

bc

A

وزن کل میوه )(g.plant-1

20/4
48/6

27/4
46/3

)(A

)(A

31/8

433

35/2
24/5

39/8

)(A

میانگیا

30/4

0

ab

303

ab

0/367

b

224

b

b

B

248

0/633

a

508

ab

b

362

A

272
332

28/7

27/7

b

227
246
247

321

AB

)(A

)(A

)(B

0

15/4

b

a

ab

A

0/367

12/0

b

23/6

ab

ab

A

19/2

ab

28/6

ab

ab

24/4A

)(A

)(B

میانگیا
) WUE (g/literزیست توده
کل

22/2

21/6

26/5

23/4

0/633
میانگیا

345

22/6

)(B

16/7

* در هر صفت میانگیاهای دارای حداقل یک حر مشتر

346

36/6

29/6

270

20/6
21/8
22/0

24/2

21/5

براساس آزمون LSDدر سطح احتما پنج درصد تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

کاهش عملکرد گیاه در هنگاد مواج ه بیا تینش خشیکی ممکیا
است به دلیل عدد وجود رطوبت کافی در منطقهی ریشه گییاه باشید.
کاهش رطوبت ،کاهش فرایندهای فیزیولوژیکی از قبییل جیذب میواد
غذایی ،رشد گیاه ،فتوسنتز و تممع ماده خشیک گییاهی را بیه دنبیا

دارد که ایا م م منمر به کاهش عملکرد گیاه در مواج ه با تنش آبی
مییشییود (اصییالنی و همکییاران .)1398 ،تیینش آبیی باعییث کییاهش
واکنشهای بیولوژیک و آب ذخیره شده در میوه میشود کیه در اییا
حالت کاهش عملکرد ناشی از کاهش فتوسنتز و انتقا مواد به سیمت

تأثير آبياري ناحيهاي ریشه و آب مغناطيس بر خصوصيات رشدي گوجهفرنگي ...

مییوه م ییباشیید ) .(Keshavars et al., 2012امییا آبی یاری بییا آب
مغناطیس شده منمر به افزایش در دسیترس بیودن ،جیذب و همیراه
کردن مواد غذایی در سیستم گیاه شده و منمر به افیزایش وزن تیک
میوه و عملکرد ب تر گیاه شود ).(El-Kholy, 2015
بررسی نتایج آزمایش نشان داد که درصد ماده خشک میوه تحیت
تیثیر معنیدار برهمکینش روشهیای مختلیی آبییاری و شیدتهیای
مختلی آب مغناطیس شده قرار گرفت که متیثر از شدتهای مختلیی
آب مغناطیسی بود (جدو  .)5درصد ماده خشک میوه در روش آبیاری
ناحیهای ریشه بهطور ثابت و متغییر و آب مغنیاطیس شیده بیا شیدت
0/633تسال نسبت به شاهد  17و  % 5افیزایش یافیت (جیدو  .)6در
روش آبیاری متداو به نظر می رسد چون تحیت شیرایط تینش آبیی
نبوده میزان افزایش درصد ماده خشک میوه ناچیز بود گیاه در شیرایط
نسبتاً یکنواخت به رشید خیود ادامیه داده اسیت امیا در روش آبییاری
ناحیهای ریشه بهطور ثابت و متغیر چون گیاه با تنش آبی مواجه بیوده
سعی کرده برای بقاء خود تالش بیشتری انمیاد دهید کیه منمیر بیه
افزایش درصد ماده خشک میوه شیده اسیت .بررسیی نتیایج آزمیایش
نشان داد که لیکیوپا تحیت تییثیر معنییدار بیرهمکینش روشهیای
مختلی آبیاری و شدتهای مختلی آب مغناطیس شده قرار گرفت که
متیثر از شدتهای مختلی آب مغناطیسی بود (جدو  .)5بررسی نتایج
حاصله نشان داد که در بیا روشهای مختلی آبیاری بیشتریا مییزان
لیکوپا به ترتیب در روش آبییاری متیداو و روش آبییاری ناحییهای
ریشه بهطور ثابت و آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر بود (جدو .)6
مقدار لیکوپا در تماد روشهای آبیاری بیا اسیتفاده از آب مغنیاطیس
شده افزایش یافت که میزان لیکوپا در روش آبیاری متیداو و روش
آبیاری ناحیهای ریشه به طور ثابت با استفاده از آب مغناطیس شیده بیا
شدت  0/633تسال  2/1برابر شاهد بیود امیا مییزان لیکیوپا در روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و با استفاده از آب مغناطیس شده با
شدت  0/367تسال  1/3برابر شاهد بود (جیدو  .)6در شیرایط تینش
آبی رشد رویشی کاهش یافته و عوامل کیفی مییوه از جملیه لیکیوپا
ب بود مییابد و گیاه سعی میکند با کنتر تنش و متمرکیز شیدن بیر
عملکرد و عوامل کیفی دوره رویشی را کامل کند .همچنیا استفاده از
آب مغناطیس شده را مییتیوان بیه افیزایش پیروتئیا ،میواد معیدنی
تممعی ،جذب آب و فعالیتهیای آنزیمیی نسیبت داد کیه منمیر بیه
افزایش رشد و ب بیود صیفات کیفیی گییاه شیود (Al-Jubouri and
) .Hamza, 2012وزن کییل میییوه در بوتییه تحییت تیییثیر معنیییدار
بییرهمکیینش روشهییای مختلییی آبیییاری و شییدتهییای مختلییی آب
مغناطیس شده قیرار گرفیت (جیدو  .)5در بییا روشهیای مختلیی
آبیاری بیشتریا وزن میوه به ترتییب در روش آبییاری متیداو  ،روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت و متغیر بیود و در بییا شیدتهیای
مختلی آب مغناطیس شده بیشتریا وزن کل میوه در بوتیه در شیدت
 0/633تسال و کمتریا وزن کل میوه در بوته در آب شیاهد مشیاهده
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شد (جدو  .)6کارایی مصر آب زیستتوده کیل فقیط تحیت تییثیر
معنیدار روشهای مختلی آبییاری قیرار گرفیت (جیدو  .)5در بییا
روشهای مختلی آبیاری بیشتریا کارایی مصر آب زیستتوده کیل
در روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطیور ثابیت و آب شیاهد و کمتیریا
کارایی مصر آب زیسیت تیوده کیل در روش آبییاری متیداو و آب
مغناطیس با شدت  0/367تسال مشاهده شد (جدو  .)6بیا توجیه بیه
نتایج حاصله میزان تغییرات کارایی مصیر آب زیسیتتیوده کیل در
روش آبیاری متداو  %88میباشد که استفاده از آب مغنیاطیس شیده
منمر به افزایش کارایی مصر آب زیسیتتیوده کیل شیده اسیت در
روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطور ثابت میزان تغییرات  %55بیود کیه
استفاده از آب مغناطیس شیده رونید کاهشیی نشیان داد امیا در روش
آبیاری ناحیهای ریشه بهطور متغیر میزان تغییرات کارایی مصیر آب
زیست توده کل  %6/7افزایش یافت و استفاده از آب مغنیاطیس شیده
منمر به روند افزایشی در سطوح مختلی شد .در هر نوبت آبییاری ،در
تیمار آبیاری یک در میان ثابت نسبت به تیمار آبییاری ییک در مییان
متغیر ،رطوبت بیشتری در اطرا و در منطقه توسعه ریشه موجود بوده
است .ایا امر باعث کاهش مقاومت مکانیکی خا در مقابیل توسیعه
ریشه شده و در نتیمه باعث افزایش طیو و تیراکم ریشیه در تیمیار
آبیاری یک در میان ثابت به سمت قسمتی از گلدان کیه همیشیه آب
دریافت میکرده شد بنابرایا با توجه به دالیل مذکور در تیمار آبییاری
یک در میان ثابت آب ب تر در محیط ریشه حفظ شده و گیاه از طریق
متراکم کردن ریشههای خود به سمت قسمتی از گلیدان کیه آبییاری
میشود ،از آب ب تر استفاده نمیوده و در نتیمیه عملکیرد محصیو و
استفاده مؤثر از آب در ایا تیمار نسبت به تیمار آبیاری ییک در مییان
متغیر افزایش یافته اسیت کیه بیا نتیایج (مولیوی و همکیاران)1390،
مطابقت داشت .بهطور کلی روش آبیاری ناحیهای ریشه بهطیور ثابیت
نسبت به متغیر ب تر بود و هر دو شدت آب مغناطیس شده منمیر بیه
ب بود بعضی صفات شدند .آبیاری با آب مغناطیسی به عنوان یکی از با
ارزشتریا فناوریهای مدرن است که مییتوانید در صیرفهجیویی در
مصر آب و ب بود عملکرد و کیفیت گیاهان موثر باشدHozayn et .
).)al., 2013

منابع
اصالنی ،ش ،.برزگر ،ه ،.و نیک بخت ،ج .1398 .اثر اسیید هیومییک
بر شیاخص هیای فیزیولیوژیکی ،بیوشییمیایی و عملکیرد گوجیه
فرنگی تحت شرایط کمآبیاری.232-221 .
خوش روش ،د ،.امامی قرا ،. ،و میرناصری ،د .1394 .اثر آب شیور
مغناطیسی شده بر یون کلیر خیا در آبییاری قطیرهای .اولییا
کنفرانس بیاالمللی توسعه با محوریت کشاورزی ،محیط زیست و
گردشگری 25 ،تا  26ش ریور ،تبریز.
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خرمیان ،د .1381 .بررسی اثر کمآبیاری به روش جیویچهای ییک در
میییان بر عملکرد ذرت دانهای در شما خوزستان .ممله تحقیقات
م ندسی کشاورزی.91-101 :)11( 3 .

یک درمیان جویچهای بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و کارآیی مصر
آب گوجه فرنگی ( )Super Strain Bنشریه دانش آب و خا .
.126-115 :)3(21

رسیییتگار ،س ،.صیییادقی الری ،و ،.و سیییاالری ،د .1393 .اثیییر آب
مغناطیسی بر جوانهزنی و خصوصیات رشد اولیه بذر گوجهفرنگی
 .Lycopercicum esculentumاولیییا همییایش الکترونیکییی
یافتههای نویا در محیط زیست و اکوسیستمهیای کشیاورزی1 .
آذر .ت ران.

نایب لویی ،. ،کوچک زاده ،د ،.و موسوی خوشد  ،د .1390 .آبیاری
با آب مغناطیسی به عنوان روش جدییدی در افیزایش ب یرهوری
کشاورزی .اولیا همایش ملی مباحث نیویا در کشیاورزی ،آبیان
ماه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه.

سرافراز اردکانی ،د.ر ،.خاوری نژاد ،ر ،.مرادی ،. ،و نمفی.1397 . ،
کارایی فتوسینتز و عملکیرد دانیه دو رقیم گنیدد )aestivum L.
 )Triticumطی بروز تنش خشکی تحت کاربرد خارجی تیمارهای
سیتوکینیا و آبسیزیک اسید .تنش های محیطی در علود زراعیی.
.514-503 :)3( 11
شیینی دشییتگل ،و ،.کشیکولی ،آ ،.برومنیید ،س .و نسییب ،س.1388 .
تیثیرات آبیاری خیزر بیر ب یره وری از آب و کیفییت و کمییت در
جنوب مزارو نیشیکر اهیواز ،مملیه علیود خیا و آب ،دانشیگاه
صنعتی اصف ان.57-45:)1( 49 .
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Abstract
One of the ways to increase the quality of irrigation water is to magnetize it. This study was done in the
research greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad in 2018. The experiment was completely randomized
design as a factorial design with three treatments included irrigation method (usual irrigation, fixed partial rootzone drying and alternative partial root-zone drying and three levels of magnetic water). This included: ordinary
water, one-time magnetic water with a Tesla intensity of 0.367 and Tesla 0.633). Examination of the
experimental results showed that in the usual irrigation method and magnetic water with a Tesla intensity of
0.367, the highest plant height (110 cm) , Dry weight of aerial limbs (41.9 g.plant-1, dry weight of roots (17/1
(g.plant-1 and root volume (137 cm3.plant-1) and in the usual irrigation method and water Tesla's magnitude of
0.633 was the highest leaf area (25.24 cm2), total fruit weight (508.18 g), lycopene (48.6 (mg.gfw-1). fixed
partial root-zone drying magnetic water with .0.367 intensity Tesla The highest amount of chlorophyll b (0.489
mg.gfw-1) and single fruit weight (48.03 g) and in the intensity of Tesla 0.633, the highest percentage of dried
fruit (%11.1) was observed. The highest water use efficiency Total biomass (36.6 g / liter) was observed in fixed
partial root-zone drying and control water. alternative partial root-zone drying and magnetic water with Tesla
0.367 intensity, maximum leaf-stem ratio (1.37 g.plant-1), air-to-underground ratio (3.14 g.plant-1) and root
length (53.2 cm) was observed, but the highest content of relative moisture content of leaf water in alternative
partial root-zone drying and magnetic water showed Tesla with a intensity of 0.633. Among the irrigation
methods, the highest total fruit weight in each pot was observed in usual irrigation, fixed partial root-zone drying
and alternative partial root-zone drying was observed as variable and both Tesla 0.367 and 0.633 intensity of
magnetic water were able to improve traits. It is recommended to reduce the effects of drought stress, it is
recommended to use this method that is safe, easy and safe for the environment.
Keywords: Irrigation methods, Lycopene, Relative water content, Tesla, Water use efficiency
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مقاله پژوهشی

برآورد برخی ویژگیهای رشدی و مرتبط با شوری و تعیین حد آستانه تحمل به تنش شوری در
گیاه خارمریم ()Silybum marianum L.
5

رستم یزدانی بیوکی ،*1محمدحسین بناکار ،2حسین بیرامی ،3مهدی کریمی ،4ولی سلطانی گردفرامرزی
تاریخ دریافت1399/6/16 :

تاریخ پذیرش1399/9/11 :

چکیده
به منظور ارزیابی تحمل به شوری گیاه دارویی خارمریم آزمایشی به صورت طرح کامالً تصادفی با  3تکرار به صورت گلدانی در گلخانه مرکز ملزی
تحقیقات شوری انجام شد .تیمار آزمایش شامل  5سطح ( ./44شاهد) 9 ،6 ،3 ،و  12دسیزیمنس بر متر بود .نتایج نشان داد که اعمال سطوح شوری به
طوری معنیداری سبب کاهش تمامی صفات مورد مطالعه شد .بهطوریکه در خصوص برخی صفات رشدی و مرتبط با عملکرد ،اف ایش شوری از تیمزار
شاهد تا شوری  12دسیزیمنس بر متر سبب کاهش  89درصد ارتفاع بوته 79 ،درصد عملکرد دانه 46 ،درصد عملکرد بیولوژیک و  59درصزد در میز ان
شاخص برداشت گیاه شد .همچنین با اف ایش سطح شوری محتوای آب نسبی با کاهش  9/86درصد و نشت یونی گیاه با اف ایش  38/53درصزد مواهزه
شدند .عناصر پتاسیم و سدیم اندام هوایی گیاه نی به طور معنیداری تحت تأثیر شزوری رزرار گرفتنزد ،بزهطزوریکزه افز ایش شزوری از شزاهد تزا 12
دسیزیمنس بر متر تأثیر معنی داری بر کاهش نسبت پتاسیم به سدیم داشت و سبب کاهش  69درصدی نسبت پتاسیم به سدیم شد .نتایج نشان داد که
حد آستانه تحمل به تنش (عملکرد بذر) برابر با  0/19دسیزیمنس بر متر و کاهش  50درصد عملکرد در شوری  7/21دسیزیمنس بر متر به دست آمد.
به طورکلی با توهه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد گیاه خارمریم مقاومت باالیی به شوری ندارد.
واژههای کلیدی :پتاسیم ،سدیم ،عملکرد بذر ،محتوای آب نسبی ،نشت یونی

مقدمه

21

3

با توهه به کاهش منابع آبی و همچنین کاهش کیفیت آب موهود
و شور شدن بسیاری از اراضی کشور نیاز است تزا نسزبت بزه توسزعه
کاشت گیاهان مقاوم به شوری اردام شزود (رحیمیزان ،)1396 ،الزمزه
توسعه کاشت گیاهان مقاوم به شوری ،تعیین آستانه و عملکرد گیاهان
امیدبخش به شوری میباشد.
خارمریم ( )Silybum marianumگیاهی یک یا دو ساله ،علفی و
از خانواده کاسنی (کمپوزیته) است .به طور عمده بذر این گیزاه حزاوی
مواد مؤثره دارویی بنزام سزیلیمزارین مزیباشزد (سزقلی و همکزاران،
 .)1396ایززن مززواد مززؤثره در درمززان مشززکالت کبززدی و برخززی
و

 -1،3،4استادیار پژوهشی ،مرک ملی تحقیقات شوری ،سازمان تحقیقات ،آمزوز
ترویج کشاورزی ،ی د ،ایران
 -2مربی پژوهشی ،مرک ملی تحقیقات شوری ،سازمان تحقیقات ،آموز و تزرویج
کشاورزی ،ی د ،ایران
 -5محقز  ،مرکز ملززی تحقیقززات شززوری ،سززازمان تحقیقززات ،آمززوز و تززرویج
کشاورزی ،ی د ،ایران
(Email: r.yazdani@areeo.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.10.1

بیماریهای دیگر مورد استفاده رزرار مزیگیزرد (زنگزانی و همکزاران،
 .)1396خارمریم از همله گیاهان دارویی هست کزه نیزاز آبزی پزایینی
دارد و از گیاهان مقاوم به تنش آبی مزیباشزد (نزورال ی و همکزاران،
 .)1395همچنین بسیاری از مطالعات حاکی از مقاومت این گیاه نسبت
به شوری است اما مطالعات در خصوص تعیین آستانه تحمل به شوری
این گیاه و بررسی پاسخ آن با آب آبیزاری شزور محزدود مزیباشزد .از
همله ی دانی بیوکی و همکاران ( )1389با مطالعه تأثیر تزنش شزوری
بر گیاه دارویی خارمریم نشان دادند که بذور این گیزاه رزادر بودنزد تزا
 300میلیموالر نمک طعام پتانسزیل شزوری هوانزه ب ننزد .رزوامی و
همکاران ( )1390با بررسی گلدانی تأثیر سطوح مختلف تنش شزوری
آب آبیاری ( 12 ،9 ،6 ،3 ،1و  15دسزیزیمزنس بزر متزر) بزر اهز ای
عملکرد دو ررم خارمریم (خزودروی اهزواز و ررزم ا صزالحی آلمزانی)
نشان دادند که اف ایش شوری از  1به  6دسیزیمزنس بزر متزر سزبب
کاهش می ان عملکرد دانه شاخه اصزلی حزدود  12درصزد و افز ایش
شوری از  1به  15دسیزیمنس بر متزر سزبب کزاهش عملکزرد دانزه
شاخه اصلی حدود  50درصد و شزاخه فرعزی حزدود  30درصزد شزد.
فرهادی و همکاران ( )1395با مطالعه سطوح شوری  -6 ،-4 ،0و -8
بار (نمک طعام) بر هوانهزنی بذر خارمریم نشان دادند که بذور گیاه تزا
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آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی و بزا  3تکزرار انجزام گرفزت.
تیمار آزمایشی شامل اعمال تیمار شوری در  5سطح ( ./44آب شز ر)،
 9 ،6 ،3و  12دسیزیمنس بر متر بود .کشت گیاهان در گلدانهزای 7
کیلوئی (ارتفاع  20/5و رطر  20سانتی متر) پس از ت یه بزذر آنهزا در
آبان ماه  1398انجام شد .برای پر نمودن گلدانهزا از آمیختزه خزا
(دوسوم) (هدول  )1و به مقدار مساوی ترکیب ماسه و کود (یکسزوم)
استفاده شد.

 -6بار را تحمل میکند ،اما سطوح باالی شوری ( -8بزار) یکنزواختی
هوانهزنی و خصوصیات رشدی گیاهچهها را به شدت تحت تأثیر رزرار
میدهد .کاهش ویژگیهای هوانه زنی با اف ایش شوری از تیمار شاهد
تا  12دسیزیمنس بر متر (نمزک طعزام) بزر اکوتیز هزای خزارمریم
گ ار شده است ( .)Hammami et al., 2020همچنزین مطالعزات
تأثیر شوری  15 ،0و  250میلیموالر کلرید کلسزیم بزر ویژگزیهزای
هوانه زنی خارمریم حاکی از کاهش شاخصهای هوانهزنزی گیزاه بزود
( .)Masoumi Zavariyan, 2015همچنزین مطالعزه تزأثیر سزطوح
شوری  8 ،4 ،0و  12دسی زیمنس بر متر بر ویژگیهای رشد خارمریم
حاکی از کاهش ارتفاع گیاه و بیزومس گیزاه بزود ( Safikhan et al.,
.)2018
در مطالعات موهود عالوه بر اینکزه تعیزین حدآسزتانه تحمزل بزه
شوری این گیاه مطرح نشده است ،بررسی پاسخ گیزاه بزه شزوری آب
آبیاری نی در مرحله رشدی مورد مطالعه ررار نگرفته است ،و عمدتاً به
مرحله هوانه زنی اکتفا شده است ،لذا هدف از انجزام پزژوهش حاضزر
ضمن بررسی سطوح شوری حاصل از آب آبیاری بر برخی ویژگیهای
عملکرد و مرتبط با شوری گیاه دارویی خارمریم ،تعیین آستانه تحمزل
به شوری این گیاه نی بود.

جدول  -1شوری و بافت خاک مورد استفاده در آزمایش
شن
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تیمارهای شوری از طری رری سازی آب بسیار شور ت یه شده از
منطقه اطراف اردکان با آب شزرب ت یزه شزد (هزدول  .)2تیمارهزای
شوری بعد از سب شدن گیاه تا زمان اتمام فصزل رشزد گیزاه ( 8مزاه)
اعمال شد .ه ت کنترل می ان شوری خا  ،در هر نوبزت آبیزاری بزا
اندازهگیری حجم آب ورودی و خروهی می ان زهکزش هزر گلزدان را
تقریباً به اندازه  30درصد رسانده شد و توسط ریفها به شیشه هدایت
و همعآوری و بعد با دستگاه  ECمتر اندازهگیری شد .گیاهان در تاریخ
 13اردیب شت  1399همزمان با رسیدگی بذرها ،برداشت شدند.

مواد و روش
به منظور ارزیابی تحمل به شوری گیاه دارویی خارمریم پزژوهش
حاضر به صورت گلدانی در مرک ملی تحقیقزات شزوری انجزام شزد.

جدول  -2خصوصیات شیمیایي آب آبیاری مورد استفاده در آزمایش
تیمار

هدایت

اسیدیته

الکتریکي

pH

10

8/00

)(dS m-1

منبع آب شور رری
 501شده

نسبت
Ca2+
)(meq l-1

3/26

Mg2+
)(meq l-1

𝟐CO3
)(meq l-1

12/88

ویژگیهای کمی مانند ارتفاع (برحسب سانتیمتر و بزا اسزتفاده از
خط کش) ،سزطح بزر( (بزا اسزتفاده از دسزتگاه  ،)Windias 3وزن
خشک اندام هوایی (نمونهها به مدت  48سزاعت در دمزای  70درهزه
سانتیگراد درون آون ررار داده شزد و بعزد از آن وزن خشزک توسزط
ترازوی دری با درت  0/001اندازهگیری شد) مورد مطالعه ررار گرفت.
صفات مرتبط با عملکرد از همله رطر گلآذین (با استفاده از کزولیس)،
وزن گلآذین (توسط ترازوی دیجیتال با درزت  )0/001وزن دانزه (بزا
استفاده از ترازوی دری با درت  )0/001تعیین شد.
اندازهگیری محتوای نسبی آب بر( ( )RWCبزه رو ریچزی و
نگوین انجام شد ( .)Ritchi and Nguyen, 1990ه ت تعیین نشت

0

HCO-3
)(meq l-1

2/77

Na+
)(meq l-1

80/73

K+
)(meq l-1

0/21

Cl)(meq l-1

86/48

𝟐-

SO4
)(meq l-1

7/82

پذیری غشاء ابتدا نیم گرم بافت گیاه را پس از شستشو با آب مقطر در
 10میلیلیتر آب مقطر در روطیهای فیلم استریل شده در دمای اتزا
به مدت دو ساعت شناور کرده و در پایان دو ساعت ،هدایت الکتریکی
آب توسط  ECمتر در دمای اتا سنجیده شد .سپس نمونهها بزه آون
با دمای  100درهه سانتیگراد منتقل خواهد شد و به مدت  20دریقزه
در این شرایط ررار گرفت .پس از خنک شدن نمونهها ،مجدداً هزدایت
الکتریکی نمونهها را اندازه گرفته و از رابطه  1نشزتپزذیری غشزا بزر
حسب درصد اندازهگیری شد:

جذب
سدیم
28/83
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تأثیر تنش شوری بر برخي صفات مورد مطالعه در گیاه خار مریم ()Silybum marianum L.
منابع تغییرات

تیمارهای شوری

خطا

()10
()4
درجه آزادی
**
5/98
494/70
ارتفاع بوته
234/19
**14958/07
سطح بر(
0/00
**0/29
وزن خشک اندام هوایی
0/36
**2/44
رطر گلآذین
**
0/02
0/25
وزن گلآذین
0/03
*0/14
تعداد گلآذین
12/70
*73/49
تعداد بذر در گلآذین
0/00
**0/04
وزن دانه در گلآذین
**
2/14
22/81
وزن ه ار دانه
0/00
**0/10
عملکرد دانه
**
0/03
1/10
عملکرد بیولوژیک
5/03
**56/50
شاخص برداشت
**
9/01
3051/97
محتوای نسبی آب
80/23
**4958/67
نشت یونی
**
0/14
0/62
پتاسیم
0/78
**36/86
سدیم
**
0/00
0/07
نسبت پتاسیم به سدیم
* و ** به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  0/01 ،0/05و عدم معنیداری

 = )E1/E2( ×100نشت پذیری غشا سلولی
رابطه 1
 :E1هدایت الکتریکی آب ربل از آون
 :E2هدایت الکتریکی آب بعد از آون
همچنین برای اندازهگیری عناصر سدیم و پتاسیم عصاره نمونهها
توسط هضم به رو سوزاندن خشک و ترکیب بزا اسزید کلریزدریک
اردام شد (.)Chapman and Pratt, 1961; Waling et al., 1989
ه ت تعیین آستانه تحمل به تنش شزوری و کزاهش  50درصزد
عملکرد از مدل موس-هافمن اسزتفاده شزد .همچنزین ه زت تعیزین
شاخص تحمل به تنش شوری ( )STIاز رابطه  2استفاده شد (آنزارلی،
:)1387
1
)STI = eC50+(S×eC50
رابطه :2
 =eC50می ز ان شززوری کززه در آن  50درصززد عملکززرد کززاهش
مییابد.
 =Sمی ان شیب معادله
تج یه واریانس دادهها و تعیزین اعزداد مربزوه بزه حزد آسزتانه و
ضریب تحمل به شوری با استفاده از نرماف ار آماری Ver. 9.2 SAS
محاسبه شد ،همچنین مقایسه میانگین با اسزتفاده از آزمزون  LSDدر
1- Salinity Tolerance index

ضریب تغییرات
12/85
17/97
6/31
18/51
15/79
15/21
20/42
19/63
8/61
15/10
7/67
16/11
5/25
13/20
13/55
8/66
12/68

سطح احتمال  5درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث
نتایج نشان داد که اعمزال سزطوح مختلزف شزوری سزبب تزأثیر
معنیدار بر تمامی صفات مورد مطالعه شد (هدول .)3
ارتفاع ،سطح برگ و وزن خشک اندام هوایي

نتایج مقایسه میانگین حزاکی از آن بزود کزه بزاالترین ارتفزاع در
گیاهان تحت تیمار آب ش ر مشاهده شزد و افز ایش شزوری از تیمزار
شاهد به شوری  12دسیزیمنس بر متر سزبب کزاهش  89درصزد در
ارتفاع گیاه شد (هدول  .)4صفیخان و همکاران با مطالعه تأثیر سطوح
شوری  8 ،4 ،0و  12دسیزیمنس بر متر بر ویژگیهای رشد خارمریم
نشان داد که ارتفاع گیاه با اف ایش شوری از  0به  12دسیزیمنس بزر
متر حزدود  38درصزد کزاهش یافزت ( .)Safikhan et al., 2018در
پژوهش حاضر کاهش ارتفاع گیاه با اف ایش تنش شوری می تواند بزه
سزبب کزاهش هزذب آب ( )Bybordi and Tabatabaei, 2009و
همچنین به سبب نقش هذب عناصر مرتبط با شوری مانند سزدیم در
کاهش هذب آب نسبت داد (هدول .)4
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جدول  -4مقایسه میانگین صفات رشدی ،عملکرد و فیزیولوژیکي مورد مطالعه در گیاه خارمریم ()Silybum marianum L.
تیمارهای شوری (دسي زیمنس بر متر)

صفات مورد آزمایش
9
6
3
./44
*
10/88d
18/91c
24/30b
37/25a
ارتفاع بوته (سانتیمتر)
c
c
b
**
48/25
72/48
116/34
186/14a
سطح بر( (سانتیمترمربع در بوته)
1/14c
1/38b
1/52b
1/84a
1/88a
وزن خشک اندام هوایی (گرم در بوته)
c
bc
ab
ab
1/91
2/91
3/58
3/68
4/28a
رطر گلآذین (سانتیمتر)
d
cd
bc
ab
a
0/59
0/83
0/95
1/18
1/35
وزن گلآذین (گرم در بوته)
1/00c
1/16bc
1/00c
1/33ab
1/50a
تعداد گلآذین در بوته
b
b
a
a
a
11/25
12/88
21/16
20/72
21/22
تعداد بذر در گلآذین
0/13b
0/22b
0/38a
0/37a
0/40a
وزن دانه در گلآذین (گرم)
12/23b
17/21a
18/42a
17/81a
19/23a
وزن ه ار دانه (گرم)
d
c
b
b
0/13
0/26
0/38
0/47
0/61a
عملکرد دانه (گرم در بوته)
1/73c
2/22b
2/48b
3/02a
3/23a
عملکرد بیولوژیک (گرم در بوته)
b
b
a
a
7/69
11/59
15/72
15/69
18/90a
شاخص برداشت (درصد)
b
a
a
a
**
64/85
70/51
73/21
74/71
محتوای نسبی آب (درصد)
**
96/46a
92/37a
90/00a
57/93b
نشت یونی (درصد)
b
b
ab
a
b
2/41
2/41
2/83
3/52
2/80
پتاسیم (درصد)
13/98a
12/89a
9/94b
9/40b
5/01c
سدیم (درصد)
d
d
c
b
a
0/17
0/18
0/28
0/37
0/55
نسبت پتاسیم به سدیم
* حروف مختلف در هر ستون نشان دهنده وهود اختالف آماری در سطح  %5است ** .با توهه به اینکه در زمان برداشت در شوری  12دسی زیمنس بر متر گیاه فارد سطح سب
بود لذا مقادیر این صفات در این شوری فارد داده بود.
12
3/75e

اف ایش شوری سبب کاهش معنیداری در سطح بر( گیزاه شزد،
به طوری که اف ایش شوری از تیمار شاهد تا شوری  9دسزیزیمزنس
بر متر سبب کاهش  74درصدی در سطح بر( گیاه شزد (هزدول .)4
گیاهان تحت تیمار  6و  9دسیزیمزنس بزر متزر بزا اخزتالف 24/23
سانتیمتر مربع سطح بر( در بوته از لحاظ آماری تفزاوت معنزیداری
نداشتند (هدول  .)4کم شدن سطح بر( یکی از نخستین پاسزخهزای
مورفولوژیک گیاه در مقابل تنش شوری می باشد و به نظزر مزیرسزد
گیاه با این رو آب را در بافتهزای خزود نگزه مزیدارد (مردانزی و
همکاران .)1389 ،سایر مطالعات بر خار مزریم نیز حزاکی از کزاهش
معنیدار سطح بر( با اف ایش تنش شزوری بزود ( Said-Alahl and
.)Omer, 2011
همچنین تنش شوری سبب کزاهش معنزیدار وزن خشزک انزدام
هوایی گیاه (بر( و ساره) شد ،و باالترین وزن خشزک انزدام هزوایی
مربوه به گیاهان تیمار شده با آب ش ر و شوری  3دسزیزیمزنس بزر
متر بود (هدول  .)4اف ایش شوری از تیمار  0/44دسیزیمنس بر متزر
تا شوری  12دسیزیمنس بزر متزر سزبب کزاهش  39درصزد در وزن
خشک انزدام هزوایی گیزاه شزد (هزدول  .)4مطالعزات صزفی خزان و
همکاران بر خارمریم نشان داد کزه افز ایش شزوری از شزاهد تزا 12
دسیزیمنس بر متر سبب کاهش بیومس گیاه به می ان  68درصد شد

( .)Safikhan et al., 2018کاهش بیومس گیاه تحت تأثیر شوری در
بسیاری از مطالعات گ ار شده است ،از هملزه حسزینی و همکزاران
( )1395با مطالعزه تیییزرات صزفات مرفوفی یولزوژیکی گیزاه دارویزی
آویشن باغی تحت تنش شوری گ ار کردنزد کزه افز ایش شزوری
سبب کاهش مؤلفههای رشدی گیاه شد .به نظر مزیرسزد در مطالعزه
حاضر شوری سبب کاهش پتانسیل اسم ی در محلزول خزا شزده و
دسترسی گیاه به آب را کاهش میدهد و به علت پیامزدهای ناشزی از
تنش آب مانند کاهش سطح بر( و کاهش محتوای آب نسبی (هدول
 )4و در نتیجه سبب کاهش فتوسنت و کاهش هذب دیاکسید کزربن
شده و مقدار مواد فتوسنت ی نیز بزه طزور معنزیداری کزاهش یافتزه
( )Saadatmand et al., 2007و در نتیجه شاخصهزای رشزدی نیز
مانند ارتفاع ،سطح بر( و وزن خشک گیاه کاهش یافت.

عملکرد و اجزای عملکرد

اف ایش شوری سبب کاهش رطر گزل آذیزن شزد ،بزهطزوریکزه
اف ایش شوری از شاهد تا شوری  12دسیزیمنس بر متر سبب کاهش
 2/37سانتیمتر در رطر گلآذین گیاه شد (هزدول  .)4بزا ایزن وهزود
گیاهان تحت تیمار  3 ،0و  6دسیزیمنس بر متر و همچنزین گیاهزان
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تیمار شده با شوری  9و  12دسیزیمنس بر متر اختالف معنیداری بر
رطر گلآذین گیاه نداشتند (هدول .)4
با اف ایش شوری وزن گلآذین به طور معنیداری کزاهش یافزت،
به طوری که باالترین وزن گلآذین مربوه بزه گیاهزان تحزت تیمزار
شززاهد بودنززد و کمتززرین آن در گیاهززان تیمززار شززده بززا شززوری 12
دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول  .)4افز ایش شزوری از تیمزار
شاهد تا  12دسیزیمنس بر متر سبب کاهش  56درصزد ( 0/76گزرم
در بوته) وزن گلآذین شد (هدول .)4
اف ایش شوری از تیمار شاهد تا شوری  12دسیزیمزنس بزر متزر
سبب کاهش  33درصدی در تعداد گلآذین در بوتزه شزد (هزدول .)4
همچنین اف ایش شوری از شاهد تا شوری  12دسیزیمزنس بزر متزر
سبب کاهش  9/97عدد بذر در گزلآذیزن گیزاه شزد ،بزه طزوریکزه
باالترین تعداد بذر در گلآذیزن در تیمزار شزاهد و پزایینتزرین آن در
شوری  12دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول  .)4کزاهش تعزداد
بذر در گلآذین تا شوری  6دسی زیمنس بر متر تزأثیر معنزیداری بزر
این صفت نداشت همچنزین گیاهزان تیمزار شزده بزا شزوری  9و 12
دسیزیمنس بر متر اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (هدول .)4
نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که اف ایش شزوری سزبب
کاهش وزن دانه در گلآذین گیاه شد ،به طوریکه گیاهان تحت تیمار
شاهد نسبت به گیاهان تیمار شده با شوری  12دسیزیمزنس بزر متزر
 0/27گرم دانه در گلآذین بیشتری داشزتند (هزدول  .)4وزن دانزه در
گلآذین گیاهان تحت تیمار  3 ،0/44و  6دسیزیمنس بر متر اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند ،همچنین شوری  9و  12دسزیزیمزنس
بر متر تأثیری معنیداری بر وزن دانه در گلآذین نداشتند (هدول .)4
اف ایش شوری از  0/44دسیزیمنس بر متر تا  12دسیزیمنس بر
متر سبب کاهش  36درصد در وزن ه ار دانه شد (هزدول  .)4مقزادیر
وزن ه ار دانه در سطوح شاهد 6 ،3 ،و  9دسیزیمنس بر متر معنیدار
نبود (هدول  .)4عملکرد دانه گیاه نی مانند سایر صفات مزورد مطالعزه
با اف ایش شوری کاهش یافت ،به طوریکه باالترین عملکرد دانزه در
تیمار شاهد و کمترین آن با کاهش  79درصد نسبت به تیمار شاهد در
شوری  12دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول  .)4گیاهان تحزت
تیمار شوری  6و  9دسیزیمنس بر متر اخزتالف معنزیداری از لحزاظ
عملکرد دانه با یکدیگر نداشتند (هدول .)4
عملکرد بیولوژیک که شامل تمامی اه ای هوایی گیاه اعم از وزن
خشک بر( ،ساره و گلآذین گیاه بود به طور معنیداری تحت تزأثیر
شوری ررار گرفت و با اف ایش شوری کزاهش یافزت (هزدول  .)4بزه
طوری که بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک با اختالف  46درصد
به ترتیب در تیمار شاهد و  12دسیزیمنس بر متر مشاهده شد (هدول
 .)4شاخص برداشت گیاه نی با اف ایش شوری کاهش یافت و گیاهان
تحت تیمار شوری  12دسیزیمنس بر متر بزا کزاهش  11/21درصزد
نسبت به تیمار شاهد پایینترین شاخص برداشت را داشت (هدول .)4
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مطاب با پژوهش حاضر روامی و همکاران ( )1390با مطالعه تأثیر
سطوح تنش شوری شاهد 12 ،9 ،6 ،3 ،و  15دسیزیمنس بر متزر بزر
اه ای عملکرد خارمریم گ ار کردند که با اف ایش شوری تا سزطوح
 15دسیزیمنس بر متر صفات رشدی نظیر تعداد گزلآذیزن در بوتزه،
رطر گلآذین و عملکرد بذر و اه ای عملکرد کاهش یافت و علزت آن
را ضمن اف ایش نسبت تعر به هزذب آب در مرحلزه تشزکیل دانزه،
کاهش می ان مواد فتوسنت ی رابل انتقزال بزه دانزه ،کزاهش کزارایی
فتوستن ی و اندازه دانه به عنوان مخ ن فی یولزوژیکی و کزاهش وزن
ه ار دانه بیان کردند.
به نظر می رسد در مطالعه حاضر کاهش عملکرد و اه ای عملکرد
به سبب تجمع و اف ایش نمک در بر(ها نسبت داد که سزبب پیزری
زودرس ،کم شدن ذخیره فتوسنت ی و ری بر(هزا شزده و بزالطبع
بر(ها ه ت حفظ بقای خود ،آب مورد نیاز خود را از ساره و دمبزر(
می گیرند و در نتیجه شوری باعث کاهش شکلگیری و رشد گلآذین
شده و می ان دانه بندی و تعداد دانه گیاه را تحت تأثیر رزرار مزیدهزد
(.)Arshi et al., 2002
ویژگيهای فیزیولوژیکي (محتوای نسبي آب و نشت یوني)

شوری سبب کاهش محتوای نسبی آب گیاه شزد ،بزه طزوریکزه
باالترین محتوای نسبی مربوه به تیمزار شزاهد و پزایینتزرین آن بزا
کاهش  9/86درصد در تیمار  12دسیزیمزنس بزر متزر مشزاهده شزد
(هدول  .)4همچنین می ان نشت یونی با اف ایش شوری اف ایش یافت
و گیاهان تحت تیمار شوری  12دسیزیمنس بزر متزر  38/53درصزد
نشت یونی بیشتری نسبت به شاهد برخوردار بودند (هدول .)4
مشابه با نتایج پزژوهش حاضزر ،حسزینی و همکزاران ( )1395بزا
مطالعه تیییرات فیتوشیمیایی و صفات مرفوفی یولزوژکی گیزاه دارویزی
آویشن باغی تحت سطوح تنش شوری  100 ،50 ،0و  150میلیموالر
گ ار کردند که شوری تأثیر معنیداری بر نشت الکترولیتزی غشزا و
محتوای آب نسبی بر( داشت و اف ایش سطوح تنش سزبب افز ایش
نشت یونی و کاهش محتوای آب نسبی بر( شد.
نشت یونی از همله ویژگی های فی یولوژیکی است که تحت تأثیر
تنشهای محیطی ررار می گیزرد و انزدازهگیزری مقزدار نشزت یزونی
شاخص خوبی ه ت برآورد می ان آسیب اکسیداتیو وارد شده به غشزا
میباشد ( .)Dkhil and Denden, 2012به نظر میرسزد در مطالعزه
حاضر اف ایش نشت یونی عاملی از آسیب غشزاها و کزاهش پایزداری
غشاها میباشد که به سبب تنش اکسیداتیو ناشی از شوری باشد.
عناصر پتاسیم و سدیم

نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که اف ایش شوری از تیمار
شاهد تا شوری  3دسیزیمنس بر متر سبب اف ایش معنیداری پتاسیم
موهود در اندام هزوایی گیزاه (سزاره و بزر() شزد ،همچنزین تفزاوت
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خوبی برای برآورد مقاومت به شوری باشد (هراتی و همکاران.)1395 ،
در مطالعه حاضر کاهش رشد گیاه با اف ایش شوری میتواند به سزبب
تجمع یونهای سدیم و کزاهش هزذب پتاسزیم و در نتیجزه افز ایش
پتانسیل اسم ی محیط کشت و لذا عدم توانایی گیاه در هزذب آب در
این شرایط باشد (.)Jamil et al., 2006

معنززیداری در مقززدار پتاسززیم گیاهززان تحززت تیمززار  9 ،6و 12
دسیزیمنس بر متر مشاهده نشد (هدول  .)4مقزدار سزدیم موهزود در
اندام هوایی با اف ایش شوری به طوری معنیداری اف ایش یافزت ،بزه
طوری که گیاهان تیمار شده با شوری  12دسزیزیمزنس بزر متزر بزا
اف ایش  8/97درصد نسبت به گیاهان شاهد از باالترین مقزدار عنصزر
سدیم برخوردار بودند (هدول  .)4نتایج مقایسه میزانگین حزاکی از آن
بود که اف ایش شوری تأثیر معنیداری بر کزاهش نسزبت پتاسزیم بزه
سززدیم داشززت ،بززه طززوری کززه گیاهززان تحززت تیمززار شززوری 12
دسیزیمنس بر متر بزا کزاهش  69درصزدی نسزبت بزه تیمزار 0/44
دسیزیمنس بر متر پایین تزرین نسزبت پتاسزیم بزه سزدیم را داشزت
(هدول .)4
مطاب با پژوهش حاضر کاهش درصد پتاسزیم و افز ایش میز ان
سدیم با اف ایش تنش شوری در سایر مطالعات مانند تأثیر شزوری بزر
گیاه دارویی آویشزن نیز گز ار شزده اسزت (حسزینی و همکزاران،
 .)1395کاهش رشد و عملکرد وابسته به غلظت نمک مزیباشزد ،هزر
اندازه غلظت نمک بیشتر باشد ،کاهش رشزد بیشزتر اسزت و سزرعت
توسعه بر( تحت تأثیر مقدار سدیم ررار میگیرد و میتوانزد شزاخص

آستانه تحمل به شوری بر اساس عملکرد ماده خشکک انکدام
هوایي

حد آستانه شوری گیاه بر اساس شوری آب آبیزاری و بزرای مزاده
خشک اندام هوایی معادل  2/04دسیزیمنس بر متزر بزه دسزت آمزد
(شکل  .)1همچنین شیب کاهش عملکرد به ازای هزر واحزد افز ایش
شوری بر حسب دسی زیمنس بر متر برابر با  3/97درصد بزود (شزکل
 .)1بر اساس نتایج به دست آمده می ان شوری آب آبیاری کزه سزبب
کاهش عملکرد  50درصدی و عملکرد صفر شد بزه ترتیزب برابزر بزا
 15/30و  27/20دسیزیمنس بر متر به دست آمزد (شزکل  .)1مقزدار
شاخص تحمل به شوری ( )ST-indexکزه از رابطزه  2بزرآورد شزد
معادل  15/88دسیزیمنس بر متر بود.
120
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هدایت الکتریکي آب آبیاری (دسي زیمنس بر متر)
شکل  -1واکنش عملکرد نسبي اندام هوایي خارمریم به تنش شوری بر اساس مدل ماس-هافمن

حد آستانه تحمل به شوری بر اساس عملکرد بذر

حد آستانه تحمل به شوری (بر اساس شوری آب آبیاری) و شزیب
خط خارمریم بر اساس عملکرد بزذر گیزاه بزه ترتیزب برابزر بزا 0/19
دسیزیمنس بر متر و  6/57درصد برآورد شد (شکل  .)2مقدار شزوری

که سبب کاهش عملکرد به می ان  50درصزد و  100درصزد شزد بزه
ترتیب برابر  7/21و  15/40دسیزیمنس بر متر به دست آمزد (شزکل
 .)2می ان شزاخص تحمزل بزه شزوری ( )ST-indexبرابزر بزا 7/84
دسیزیمنس بر متر حاصل شد (رابطه .)2

برآورد برخي ویژگيهاي رشدي و مرتبط با شوري و تعيين حد آستانه تحمل به تنش شوري در گياه خارمریم…
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هدایت الکتریکي آب آبیاری (دسي زیمنس بر متر)
شکل  -2واکنش عملکرد نسبي بذر خارمریم به تنش شوری بر اساس مدل ماس-هافمن

محاسبه آستانه تحمل به تنش شوری طب مدل ماس و هزافمن
در خصوص گیاهان دارویی به طور مشزخص گز ار نشزده اسزت و
بسیاری از مطالعات مربوه به گیاهان زراعی از همله گندم ،هو ،کل ا و
پنبه (آنارلی و طباطبایی )1398 ،و باغی از هملزه انزار (مزومن پزور و
همکاران )1399 ،انجام شده است .در خصوص گیاهان دارویی عمزده
مطالعات بر تعیین می ان مقاومت گیاه به شوری در مرحله هوانزهزنزی
می باشد ،از همله رادری فزر و همکزاران ( )1390بزا مطالعزه سزطوح
شوری صفر 16/67 ،11/11 ،5/56 ،و  22/22دسیزیمنس بر متزر در
مرحله هوانه زنی ه ت تعیین آستانه تحمل به شزوری در شزش گیزاه
دارویی سیاه دانه ،خارمریم ،رازیانه ،کتان ،آرتیشزو و گلرنز گز ار
کردند که آستانه تحمل به شوری برای درصد هوانزهزنزی در گیاهزان
آرتیشو ،خارمریم ،رازیانه و سیاهدانه به ترتیب  10/6 ،3/3 ،4/0و 16/5
دسیزیمنس بر متر بود و در ن ایت آنها گیاهزان گلرنز و کتزان را
ه و گیاه مقاوم به شوری ،رازیانه و سیاهدانه را ه و گیاهان نیمه مقاوم
به شوری و گیاهان آرتیشو و خارمریم را حساس به شوری طبقهبندی
نمودند ،هر چند که این تفکیک بر اساس می ان هوانهزنی گیاهان بود
و نمیتواند به عنوان شاخصی برای سایر مراحل گیاه در نظزر گرفزت.
همچنین در مطالعات هوادی و همکاران ( )1393با تزأثیر شزوری بزر
هوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چ زار گونزه گیزاه دارویزی سزیاهدانزه،
شاهدانه ،شنبلیله و کنگرفرنگی نشان دادند که در بین چ ار گونه مورد
بررسی ،شنبلیله و شاهدانه تحمل نسزبتاً مطلزوبی بزه سزطوح بزاالی
شوری در مرحله هوانهزنی دارند و سیاهدانه را ه و گیاهان حساس بزه
شوری در مرحله هوانهزنی گ ار کردند .بر اساس مطالعزات موهزود
به نظر می رسد تعیین حد آستانه تحمل به تزنش گیاهزان دارویزی در
مرحله هوانهزنی بوده است و نیاز است که حدآستانه تحمل به تنش در

مراحل نموی و عملکرد مورد بررسزی رزرار گیزرد ،باتوهزه بزه اینکزه
عملکرد ارتصادی گیاه خارمریم عملکزرد بزذر مزیباشزد ،در پزژوهش
حاضر با توهه حد آستانه بسیار پایین گیاه ( 0/19دسیزیمنس بر متزر)
و همچنززین کززاهش  50درصززد عملکززرد بززذر در شززوری 7/21
دسیزیمنس بر متر آب آبیاری ،به نظر میرسد گیاه خارمریم نمیتواند
ه و گیاهان مقاوم به شوری طبقهبندی گردد.

نتیجهگیری
نتایج نشان داد کزه صزفات رشزدی و مزرتبط بزا عملکزرد گیزاه
خارمریم با اف ایش شوری به طزوری معنزیداری کزاهش یافتنزد ،بزه
طوری که این کاهش در صفاتی همچون ارتفاع ،سطح بر( ،عملکرد
دانه حتی تا شوری  3دسیزیمنس بر متر بزه طزور معنزیداری رابزل
مشاهده بود ،عالوه بر این شوری به طزور معنزیداری سزبب کزاهش
محتوای نسبی آب و کاهش می ان پتاسزیم و افز ایش نشزت یزونی و
درصد سدیم گیاه شد .همچنین با توهه به اینکه حدآستانه تحمزل بزه
شوری گیاه خارمریم برابر با  0/19دسیزیمنس بزر متزر (آب آبیزاری)
حاصل شد ،به نظر میرسد گیاه دارویی خارمریم نمزیتوانزد از هملزه
گیاهان مقاوم به شوری باشد ،هر چند که کاهش  50درصدی عملکرد
بذر در شوری  7/21دسیزیمنس بر متزر آب آبیزاری مزیتوانزد گیزاه
خارمریم را ه ت کاشت با آب آبیاری  7دسیزیمنس بر متر که بزرای
سایر محصوالت مناسب نباشزد ،ه زت فعالیزت تحقیقزاتی و بررسزی
واکنش گیاه در ه ت کاشت هایگ ین پیشن اد نمود.

2044

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

منابع
آنارلی ،ا .1387 .شاخص های تحمل به شوری در سه ررم زراعی پنبه
( .)Gossypium hirsutum L.مجلزه علزوم کشزاورزی و منزابع
طبیعی.97-90 :)3( 15 .
آنارلی ،ا .و طباطبائی .س.ع .1398 .شاخصهزای تحمزل بزه شزوری
اررززام هززو ،پنبززه ،کلزز ا و سززورگم علوفززهای در یزز د .نشززریه
پژوهشهای خا (علوم خا و آب).60-45 :)1( 33 .
هوادی ،ح ،.ثقهاالسالمی ،م.ج .و موسوی ،س.غ.ر .1393 .بررسی اثزر
شوری بر هوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چ ار گونه گیاه دارویزی.
نشریه پژوهشهای زراعی ایران.64-53 :)1( 12 .
حسینی ،ح ،.موسویفرد ،ص ،.فاتحی ،ف .و رادری ،ا .1395 .تیییرات
فیتوشیمیایی و صفات مرفوفی یولوژیکی گیاه دارویی آویشن باغی
( )Thymus vulgaris L. cv Varico3تحزت تزنش شزوری.
فصلنامه گیاهان دارویی.33-22 :)1( 16 .
رحیمیان ،م.ح .1396 .تدوین سند ب رهوری آب کشزاورزی در اسزتان
ی د ،گ ار علمی فنی ،مرک ملی تحقیقات شوری129 ،ص.
زنگانی ،ا ،.زهتاب سلماسزی ،س ،.عنزدلیبی ،ب .و زمزانی ،ع.1396 .
اثرات کاربرد خارهی سدیم نیتروپروسزاید در افز ایش تحمزل بزه
خشزکی در دو ژنوتیز خزارمریم ( Silybum marianum (L).
 .)Gaertnدوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویزی و
معطر ایران.648-636 :)4( 33 .
سقلی ،ع ،.فرخاری ،م ،.صلواتی ،ا ،.عالمی سعید ،خ .و ابدالی مش دی،
ع .1396 .ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتی های گیاه دارویی خزارمریم
( )Silybum marianum L.با استفاده از اهز ا عملکزرد ،صزفات
مرفولوژیک و فنولوژیک .دوماهنامه علمزی-پژوهشزی تحقیقزات
گیاهان دارویی و معطر ایران.1002-990 :)6( 33 .
فرهادی ،ن ،.استاهی ،ا .و علی اده سالطه ،س .1395 .اثر پزیش تیمزار
سالیسلیک اسید بر هوانهزنی بذر گیاه دارویی خارمریم ( Silybum
 )marianum cv. Budakalaziدر شززرایط تززنش شززوری و
خشکی .مجله پژوهشهای بذر ایران.84-75 :)1( 3 .
رادری فر ،ف ،.اکبرپور ،و ،.خاوری ،ف .و احتشام نیا .ع .1390 .تعیین
آستانه تحمل به شوری در مرحله هوانهزنی در شش گیاه دارویی.
مجله پژوهشهای تولید گیاهی.24-15 :)4( 18 .
روامی ،ن ،.نقدی ،ح.ع ،.رامین ،ع.ا .و م رآفرین ،ع .1390 .تأثیر تنش
شوری بزر اهز ای عملکزرد و روغزن بزذر خزارمریم ( Silybum
 .)marianum (L). Gaertnفصلنامهی داروهای گیزاهی:)2( 2.
.93-89

مردانی ،ح ،.بیزات ،ح .و ع یز ی ،م .1389 .تزأثیر محلولپاشزی اسزید
سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیک و فی یولوژیک دان الهای
خیار ( .)Cucumis Sativus cv. Super Dominusتحت شرایط
خشکی .نشریه علومباغبانی (علوم و صزنایع کشزاورزی):)3( 25 .
.326-320
مومن پور ،ع ،.دهسزتانی اردکزانی ،م ،.سزلطانی گردفرامزرزی ،و ،.راد،
م.ه ،.وظیفه شزناس ،م.ر ،.آنزارلی ،ا ،.احمزدی ،ف .و همزاعتی ،ز.
 .1399تعیین آستانه تحمزل شزوری ژنوتیز هزای مختلزف انزار.
نشریه پژوهش آب در کشاورزی.14-1 :)1( 34 .
نورال ی ،م ،.حسنلی ،ع.م ،رنبریان ،غ.ع .و تقوایی ،م .1395 .بزرآورد
ضریب گیاهی ) (Kcگیاهزان دارویزی رزمزاری ،اسزطوخودوس و
خارمریم با استفاده از بیالن آبی .نشریه آبیاری و زهکشی ایزران.
.127-117 :)1( 10
هراتی ،ا ،.کاشفی ،ب .و متینیزاده ،م .1395 .بررسزی کزاهش اثزرات
سو تنش شوری بر صفات مورفولزوژیکی و فی یولزوژیکی آویشزن
دنزایی ( )Thymus daenensis Celak.از طریز کزاربرد اسزید
سالیسیلیک .فناوری تولیدات گیاهی.125-111 :)2( 16 .
ی دانززیبیززوکی ،ر ،.رضززوانیمقززدم ،.، ،خ اعززی ،ح.ر ،.رربززانی ،ر .و
آسززتارایی ،ع .1389 .اثززرات تززنشهززای شززوری و خشززکی بززر
خصوصیات هوانه زنی بذر خارمریم .نشریه پزژوهشهزای زراعزی
ایران.19-12 :)1( 8 .
Arshi, A., Abdin, M.Z., and Iqbal, M. 2002. Growth and
metabolism of senna as affected by salt stress.
Biologia Plantarum 45(2): 295-298.
Bybordi, A., and Tabatabaei, J. 2009. Effect of salinity
stress on germination and seedling properties in
canola (Brassica napus L.). Notulae Botanicae Horti
Agrobotanici Cluj-Napoca 37(2): 71-76.
Chapman, H.D., and Pratt, P.F. 1961. Methods of
analysis for soils, plants and waters. University of
California, Division of Agricultural Science.
Dkhil, B.B., and Denden, M. 2012. Effect of salt stress
on growth, anthocyanins, membrane permeability
and chlorophyll fluorescence of Okra (Abelmoschus
esculentus L.) seedlings. American Journal of Plant
Physiology 7: 174- 83.
Hammami, H., Saadatian, B., and Hosseini, S.A.H.
2020. Geographical variation in seed germination
and biochemical response of milk thistle (Silybum
marianum) ecotypes exposed to osmotic and salinity
stresses. Industrial Crops and Products 152: 1-12.
Jamil, M., Deog Bal, L., Kwang Yong, J., ASHRAF,
M., Sheong Chun, L., and Eui Shik, R. 2006. Effect
of salt (NaCl) stress on germination and early
seedling growth of four vegetables species. Journal

2045

…برآورد برخي ویژگيهاي رشدي و مرتبط با شوري و تعيين حد آستانه تحمل به تنش شوري در گياه خارمریم

Nutrition 30: 2037-2050.
Safikhan, S., Chaichi, M.R., Khoshbakht, K., Amini, A.,
and Motesharezadeh, B. 2018. Application of
nanomaterial graphene oxide on biochemical traits
of Milk thistle (Silybum marianum L.) under salinity
stress. Australian Journal of Crop Science 12(6):
931-936.
Said-Alahl, H.A.H., and Omer, E.A. 2011. Medicinal
and aromatic plants production under salt stress. A
review, Herba Polonica 57(1): 72-86.
Waling, I., Van Vark, W., Houba, V.J.G., and Vander
Lee, J.J. 1989. Soil and plant analysis, a series of
syllabi, Part 7, Plant Analysis Procedures,
Wageningen Agriculture University.

of Central European Agriculture 7: 273-282.
Masoumi Zavariyan, A., Yousefi Rad, M., and Asghari,
M. 2015. Effect of seed priming by potassium nitrate
on germination and biochemical indices in Silybum
marianum L. under salinity stress. International
Journal of Life Sciences 9(1): 23-29.
Ritchie, S.W., and Nguyen, H.T. 1990. Leaf water
content and gas exchange parameters of two wheat
genotypes differing in drought resistance. Crop
Science 30: 105-111.
Saadatmand, A., Banihashemi, Z., Maftoun, M., and
Sepaskhah, A. 2007. Interactive effect of soil
salinity and water stress on growth and chemical
compositions of pistachio nut tree. Journal of Plant

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 6, Vol. 14, Feb.-Mar. 2021, p. 2037-2046

نشریه آبياري و زهكشي ایران

1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6  شماره،  نشریه آبياري و زهكشي ایران2046
2037-2046 . ص،1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6شماره

Estimation of some Salinity-related Growth Characteristics and Evaluation of
Salinity Tolerance Threshold of Milk Thistle (Silybum marianum L.)
R. Yazdani-Biouki1*, M.H. Banakar2, H. Beyrami3, M. Karimi4, V. Soltani-Gerdfaramarzi35
Recived: Sep.06, 2020
Accepted: Dec.01, 2020

Abstract
To evaluate the salinity tolerance of Milk thistle, an investigation was conducted in a completely randomized
design with 3 replications in a pot in the greenhouse of the National Salinity Research Center. Experimental
treatment includes 5 levels 0.44 (control), 3, 6, 9 and 12 dS/m. The results showed that the application of salinity
levels significantly reduced all the studied traits. Regarding some growth and yield-related traits, increasing
salinity from control to salinity of 12 dS/m reduced plant height by 89%, grain yield by 79%, biological yield by
46%, and harvest index by 59%. Also, with increasing salinity level, relative water content decreased by 9.86%
and ion leakage increased by 38.53%. Potassium and sodium elements of plant shoots were also significantly
affected by salinity so that increasing salinity from control to 12 dS/m had a significant effect on reducing the
ratio of potassium to sodium and caused a 69% decrease in this ratio. The results showed that the salinity
tolerance threshold (seed yield) was 0.19 dS/m and a 50% reduction in yield was obtained at a salinity of 7.21
dS/m. In general, according to the results, it seems that Milk thistle does not have a high tolerance to salinity.
Keywords: Ion leakage, Potassium, Relative water content, Seed yield, Sodium
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مقاله پژوهشی

تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی و ارزش اقتصادی آب
در محصول گوجه فرنگی در ایران
3

مهرناز یحییزاده برنطین ،1امالبنین بذرافشان ،*2یحیی اسماعیلپور
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چکیده
در این مطالعه ،تغییرات مکانی و زمانی اجزاء ردپای اکولوژیکی آب در محصول گوجه فرنگی فاریاب و میزان ارزش اقتصادی آب مجازی طی دوره
آماری  1384تا  1396در استانهای تولید کننده در ایران برآورد شده است .نتایج نشان داد متوسط ردپای اکولوژیکی آب در محصول مذکور  327/2متر
مکعب در هر تن است که به ترتیب سهم آب سبز ،آبی و خاکستری  83/5 ،4/6و  11/9درصد است که بهترتیب استان بوشهر ( 86/8متر مکعب بر تنن
و استان قم ( 771/6متر مکعب بر تن دارای کمترین و بیشترین ردپای آب در ایران هستند .باالترین سهم آب سبز مربوطه به استانهای بوشهر ،جنوب
کرمان ،مازندران و هرمزگان و بیشترین سهم آب آبی مربوط به استانهای لرستان ،کهگیلوینه و بنویر ادمند و خراسنان ر نوی اسنت .متوسنط ارزش
اقتصادی آب مجازی گوجه فرنگی در ایران  0/78دالر در هر متر مکعب است که به ترتیب باالترین (1/68دالر بر متر مکعب و پائین ترین ( 0/29دالر
بر متر مکعب مربوط به بوشهر و کهکیلویه و بویرادمد است .متوسط ساالنه دجم آب مجازی تولید گوجه فرنگی  3925/9میلیون متر مکعب است کنه
سهم استانهای قم ،گیالن و خراسان جنوبی در صادرات آب مجازی باالترین است .نهایتا نتایج این تحقیق مشخص کرد که با توجه به محدودیت آب و
خاک در ایران ،شاخص ردپای اکولوژیکی ،میزان دجم آب مجازی و آگاهی از تجارت آب مجازی اطالعات مفیدی را برای اولویتبندی کشت گوجه در
مناطق مستعد ارائه مینماید و در نهایت پیشنهاد می شود که دیدگاه دا ر جهت تخصیص منابع آب کشاورزی و سیاستگذاری توقف و یا توسعه کشنت
در مقیاس استانی و ملی وارد گردد.
واژههای کلیدی :آب مجازی ،ارزش اقتصادی آب ،ردپای آب ،گوجه فرنگی فاریاب

مقدمه

2 1

ایران در قلب منطقه خشک خاورمیاننه قنرار دارد کنه دندود 1/1
درصد مسادت کره زمین را شامل می شود ،این در دالیست که تنها از
یکچهارم بارش های جوی کره زمین برخوردار است و بحراننیتنرین
منطقه جهان از لحاظ منابع آبی به شمار میرود .اکننون  16کشنور از
بین کشورهایی که بناالترین تننآ آبنی را دارنند در خاورمیاننه قنرار
گرفته اند و ایران در رتبه چهاردهم تننآ آبنی در جهنان قنرار دارد و
پیآ بینیها نشان میدهند که تا سال  ،2030به رتبه سیزدهم جهانی
میرسد (ودید و رنجبر . 1397 ،بخآ کشاورزی  70تنا  90درصند از
آب شیرین را در کره زمین مصرف میکند و در ایران ،سهم این بخآ
 -1کارشناسننی ارشنند آبخیننزداری ،دانشننکده کشنناورزی و منننابع طبیعننی ،دانشننگاه
هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
3و -2عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشنکده کشناورزی و مننابع
طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
Email: o.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
(*-نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.6.7

بیآ از  90درصد است که عامل تشدید کنننده بحنران آب در اینران
محسوب میشود (محسنن زاده و فکنوهی . 1398 ،کشناورزی نقنآ
بسیار مهمنی در اقتصناد هنر کشنور دارد و بنرای تولیند محصنوالت
کشاورزی با شرایط متفاوت ،باید مقدار آب مصرف شده محاسبه گردد
(دسینی و همکاران. 1395 ،
ردپای آب 3،شاخصی برای نشان دادن دجمی از آبنی اسنت کنه
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تولید کاال و یا ارائه هرگونه خدمات
به مصرف میرسد .این عددبرای محصوالت کشاورزی ،شامل مجموع
آب شیرین مصرفشده در طی فرآیندهای زنجیره تولید یک محصول
خواهنند بننود ( . Hoekstra and Chapagain, 2008در چرخننه
هیدرولوژی ،منابع آب به دودسنته آب آبنی و آب سنبز تقسنیمبنندی
میشوند .آبهای زیرزمینی و آبهنای سنطحی آب آبنی را تشنکیل
میدهند ،دردالیکه به رطوبت خناک در منناطق غیراشنباع آب سنبز
میگویند .منشاء آب آبی و آب سبز ،بارندگی اسنت .آب بناران بعند از
نفوذ در خاک و قبل از اینکه به منطقه اشباع برسد آب سبز را تشکیل
3 -Water footprint
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میدهد ،دردالیکنه آبهنای زیرزمیننی (منطقنه اشنباع و همچننین
رواناب داصل از این بارندگی که به رودخاننههنا و دریاچنههنا ،پشنت
سدها و تاالبها میپیوندد ،آب آبی را شنامل منیشنوند ( Hoekstra
 . and Hung, 2002آب خاکستری ،به دجم آبی اطالق میشود که
طنی فراینند تولیند محصنوالت آلنودهشنده و کیفینت اولینه خنود را
ازدستداده است .این آبها وارد سیستمهنای طبیعنی آبنی منیشنود.
میزان آبی که الزم است تا بتوان کیفیت آبهنای آلنوده را بنه سنط
استاندارد و مطلوب رساند ،معادل دجم آب مجازی خاکستری در نظنر
گرفته میشود (. Obuobie et al., 2005
با مطرح شدن ایده آب مجازی در سالهنای اخینر ،روشنن شنده
است که دجم زیادی از آب به صورت مجازی بین کشورهای مختلف
جهان جابجا می شنود .اصنطالح آب مجنازی اولنین بنار در دهنه 90
میالدی توسط آلن ،برای نشان دادن کل مقدار آب مصرف شده برای
تولید یک محصول (اعم از کاالی صنعتی و ینا محصنول کشناورزی
مطرح شد .مطالعات زیادی به منظور نهادیننه کنردن اینن مفهنوم در
مدیریت یکپارچه منابع آب انجام شده است (.) Zhang et al., 2014
برای اینکه بتوان اثر الگنوی مصنرف را بنر مننابع طبیعنی نشنان داد
میتوان از مفهوم آبرانه یا ردپای اکولوژیکی آب اسنتفاده نمنود .اینن
مفهوم اولین بنار در سنال  2002توسنط هوکسنترا و هانن معرفنی
گردینند ( .)Ababaei and Ramezani Etedali, 2017ردپننای
اکولوژیکی آب یک محصول بهعنوان کل دجم آب شیرینی که برای
تولید یک محصول استفاده میشود ،تعرینفشنده اسنت (بذرافشنان و
گرکانی نژادمشیزی . 1396 ،مفهوم ردپای اکولوژیکی آب مجنازی در
سطوح منطقهای ،ملی و بینالمللی برای تحلیل بهرهوری مصنرف آب
مورداستفاده قرارگرفته است (رمضانی اعتدالی و همکاران1395 ،
انتقال آب مجازی یکی از مکانیزمهنای ذخینرهسنازی مننابع آب
داخلی کشور و دستیابی به امنیت آبی در مقیاس ملی میباشد .تجارت
بینالمللی محصوالت کشاورزی (واردات محصوالت آببر و صنادرات
محصوالت کمآب بر منجر به ذخیره منابعآب سطحی و زیرزمینی در
سط ملی میگردد ( .)Bazrafshan et al., 2020آب مجازی ،تنهنا
مفهننومی اسننت کننه بیننانکننننده محتننوای آب (عمنندتاال محصننوالت
کشاورزی بوده و ابعادی از قبیل زمان و مکان و نحوه مصنرف آب را
شامل میشود.ردپای اکولوژیکی آب مفهومی مشابه و گستردهتر از آب
مجازی است ،چراکه ،این مفهوم عالوه بر اینکه ابعاد مکانی و زمنانی
را در بر می گیرد ،ارتباطی میان فرمولنه کنردن سیاسنتگنذاریهنا و
ارزیابی اثرات آن بهدساب میآید  .در واقع مفهوم ردپنای اکولنوژیکی
آب در مقیاس ینک محصنول ،همنان مفهنوم آب مجنازی را تنداعی
میکند ،اما در مقیاسهای بزرگتر ،از آب مجنازی بنهعننوان ابنزاری
برای محاسبه استفاده میکند ( Ababaei and Ramezani Etedali,
. 2017

طی سالهای اخیر مطالعات مفیدی بنا هندف بنازبینی و بررسنی
ردپای اکولوژیکی و بهره وری اقتصادی آب کشاورزی در ایران و نقاط
مختلف جهان به انجام رسیده است که در سالهنای اخینر بنه دلینل
بحرانی تر شدن کمبود منابع آب این مو وع با اهمیت بیشتری دنبنال
شده است .بذرافشان و گرکانی نژاد مشیزی ( 1398به بررسی ردپای
آب و کارایی مصرف آب محصنول زعفنران در  19اسنتان پرداختنند.
بذرافشننان و همکنناران ( Bazrafshan et al., 2018بننه بررسننی
میانگین و سهم اجزای ردپای آب از جمله ردپنای آب سنبز ،آب آبنی،
آب خاکستری و سفید در محصول زعفران طنی دوره زمنانی (-2008
 2014در سط استانی و ملی پرداختند .نتایج نشان داد ،میزان ردپای
آب سبز ،آبی ،سفید و خاکستری بنه ترتینب  %40 ،%42 ،%12و % 6
است .استان لرستان ،آذربایجنان شنرقی و اصنفهان کمتنرین ردپنا و
باالترین ارزش اقتصنادی آب را داشنته در دنالیکنه چهنار محنال و
بختینناری ،سننمنان و فننارس بیشننترین مقنندار ردپننا و کمتننرین ارزش
اقتصادی را دارا میباشنند .بذرافشنان و همکناران ( Bazrafshan et
 al., 2020شاخص ردپای آب و ارزش اقتصادی آب محصنول خرمنا
در سه رقم نرم ،نیمه خشنک و خشنک در دوره زمنانی 2008-2016
مورد ارزیابی قرار دادند .بیشترین و کمترین میزان ردپنای آب و ارزش
اقتصادی آب بهترتیب متعلق به خرمای خشک و خرمای نیمه خشنک
است .مقایسه محصول خرما با  43محصول دیگرکشناورزی در اینران
نشان داد که خرمای خشک رتبه  33شاخص ردپای آب و رتبه  18در
ارزش اقتصادی آب را دارد.
گوجه فرنگی یکی از صیفیجات مهم در ایران است؛ در سالهای
اخیر سط زیر کشت این محصول به شدت افزایآ یافتنه اسنت ،بنه
گونه ای که به عنوان یک گیاه زراعی در سطوح وسیع منورد کشنت و
کار قرار میگینرد (  .)Golkar et al., 2008کشنور اینران بنا تولیند
سالیانه  183916/5تن گوجه فرنگی در رتبه هفتم جهان قنرار گرفتنه
است؛ همچنین گوجه فرنگی دومنین محصنول کشناورزی صنادراتی
کشور است .لذا در یک جمعبندی میتوان گفت ،مرور تحقیقات نشان
میدهد ،تخمینهایی از ردپنای اکولنوژیکی آب در مقیناس جهنانی و
داخلی برای اغلب محصوالت استراتژیک زراعی و باغی صورت گرفته
است ،اما مطالعات بسیار کمی در خصوص محصنوالت صنیفی وجنود
دارد .این تحقیق به تحلیل زمانی و مکانی ردپای گوجه فرنگی فاریاب
در مقیاس ملی و استانی طی دره آماری  1384تا  1396پرداخته است.
لذا هدف از ارائه این مقاله  1برآورد ردپای اکولوژیکی آب (آب سنبز،
آبی و خاکستری و ارزش اقتصادی در محصول گوجهفرنگنی آبنی در
دوره زمانی مذکور در مقیاس استانی و ملی 2 ،تحلیل زمانی و مکانی
تغییرات ردپای آب در محصول گوجهفرنگی در ایران  3برآورد میزان
تجارت آب مجازی این محصول در کشور است.

تغييرات زماني و مكاني ردپاي اکولوژیكي و ارزش اقتصادي آب...

مواد و روشها
در این پژوهآ اطالعات مربوط به سط زیر کشت ،عملکنرد در
وادد سط  ،مقدار تولید محصول گوجهفرنگی بنا اسنتناد از سنالنامنه
جهاد کشاورزی و منابعی مانند گزارش های دولتی تهینه شنده اسنت.
همچنین داده های اقلیمی از سازمان هواشناسی هنر اسنتان (سنازمان
هواشناسی کشور 1397 ،فراهم شد که شامل شامل :تبخیر و تعنرق،
دداقل و دداکثر دما ،بارش ،رطوبت و ساعات آفتابی طی دوره آماری
مورد مطالعه است 29 .اسنتان در اینران تولیند کنننده گوجنه فرنگنی
فاریاب هستند (جدول  1که بطور متوسنط طنی اینن دوره سناالنه ،
بهترتیب بیشترین و کمترین تولید مربوط به استان فارس ( 958هنزار
تن و گیالن ( 125/6تن است.
در این مطالعه ،ردپای اکولوژیکی آب سنبز ،آبنی و خاکسنتری در
تولید گوجه فرنگی در سط اینران بنا بنهکنارگیری چنارچوب اصنلی
هوکسنترا و چاپناگین(  )Hoekstra and Chapagain, 2008طنی
دوره آماری  1384تا  1396برآورد گردید.
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در محصول بر دسب تن بر هکتار )%( a ،درصند تلفنات کنودهنای
نیتروژن NAR ،بر دسب کیلوگرم بر هکتار نرخ مصرف کنود بنرای
هر گیاه CMax ،غلظت بحرانی نیتروژن بر دسب کیلنوگرم بنر متنر
مکعب می باشد .مقادیر  Peبا استفاده از روش  USDAو  ETcبا
استفاده از روش فائو -پنمن مونتیث و با بکارگیری مدل کنرا وا
محاسبه میگردد .همچنین مقادیر  aدر شرایط فاریناب 10%در نظنر
گرفته میشود ( .)Hoekstra and Chapagain, 2008الزم به ذکنر

1

است که میزان بارش موثر ،تبخیر و تعرق گیاهی و نیناز آبنی در هنر
دشت در هر استان بصورت جداگانه براورد و سپس متوسط وزنی هنر
یک از موارد ذکرشده در هر استان محاسبه گردید.
برای دست یابی به ارزش ردپای آب مجازی محصوالت صادراتی،
از مفاهیم ردپای اقتصادی استفاده گردید که با استفاده از روابنط زینر
1- CROPWAT

اجزاء ردپای اکولوژیکی آب در محصول گوجه فرنگی در جدول 2
خالصه شده است .در ایران ،ردپنای آب سنبز در محندودهی  1/5تنا
 38/8مترمکعب برتن ،آب آبی  638 -46/2متر مکعب بنر تنن و آب
خاکستری  12/2تا  101/9متر مکعب بر تن متغیر است .متوسط کل
ردپای آب در تولید گوجهفرنگی در سط ملی  327/2متر مکعنب بنر
تن میباشد که از این مقدار سهم آب سبز  ،% 4/6آب آبی  ،% 83/5و
آب خاکستری  % 11/9است .متوسط ردپای آب سبز  15متر مکعب بر
تن است که استان های بوشهر ،جنوب کرمان ،مازنندران و هرمزگنان
دارای باالترین سهم بنه ترتینب  % 21/1، % 21/2 ،% 32/6و  %21و
استان هنای کرمنان ،سنمنان و تهنران بنه ترتینب  % 5 ،% 4و % 6
کمترین سهم ردپای آب سبز را دارند (شکل . 1
متوسط میزان ردپنای آب آبنی در تولیند گوجنه فرنگنی فاریناب
 273/3متر مکعب بر تن است .استانهای لرستان ،کهگیلوینه و بنویر
ادمنند و خراسننان ر ننوی بننه ترتیننب بننا % 92/6 ،% 94/2 ،% 94/4
بیشترین سهم آب آبی را نسبت به مجمنوع ردپنای آب در کشنور دارا
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هستند و در مقابل استانهای خوزستان و بوشهر بنا دندود  % 31/5و
 % 53/3کمترین سهم ردپای آب آبی را دارند.
بررسی سهم ردپای آب سبز و آبی نشان منیدهند (شنکل  1در
استانهای گیالن ،گلستان و مازندران علیرغم قابل توجه بودن مقندار
باران ،سهم زیادی از ردپای آب مربوط به آب آبی است .بنا توجنه بنه

قابل توجه بودن سهم بارش در استانهای فوق ،منیتنوان بنا اعمنال
گزینه های مدیریتی مانند تغییر ژنوتیپ با هندف سنازگاری بیشنتر در
دوره مرطوب ،کوتاه نمودن دوره گلدهی با هدف جلوگیری از ورود به
دوره خشکی و جابجایی تاریخ گلندهی و رشند گوجنهفرنگنی امکنان
توسعه کشت دیم را فراهم آورد (محمودنیامیمند و همکاران. 1391 ،

جدول  -1اطالعات محصول تولیدی در استانهای تولید کننده گوجه فرنگی فاریاب در ایران
متوسط وزنی

سهم

مصرف

تولید(تن)
235172/3
193289/4
58830/7
50334/9
9450/2
628660/8
147292/8

ملی()%
4/26
3/50
1/07
0/91
0/17
11/39
2/67

کود(کیلوگرم)
350
150
100
225
175
100
200

38/4
35/8
30/9
39/7
21/9
42/5
40/8

8

457431/1

8/29

250

28/3

395/8

9
10
11
12
13
14

5163/6
524044/6
126983/4
312529/3
151455/5
62497/5

0/09
9/50
2/30
5/66
2/75
1/13

125
100
90
600
350
325

13/4
36/5
30/9
35/2
31/5
28/7

14634/7
4199/3
8917/1
4720/7
2199
1844

0/35
0/63
0/72
1/29
0/64
0/53

15

37177/9

0/67

200

20/1

19114/7

0/57

16
17
18
19
20
21

957941/3
401215/6
827/1
24801/0
4747/8
186788/5

17/36
7/27
0/01
0/45
0/09
3/39

450
300
225
250
200
100

50/3
44/7
22/2
22/3
23/5
44/8

9028/3
36/5
1135/7
211/4
4197/3
296/5

0/79
0/93
0/55
0/46
0/39
0/99

22

6196/5

0/11

100

23/9

8411/9

0/29

23
24
25
26
27
28
29
30
-

267901/1
125/6
62784/2
50522/5
23265/3
384349/1
132290/6
13425/9
5517496/2
183916/5
957941/3
125/6

4/86
0
1/14
0/92
0/42
6/97
2/40
0/24
100
3/3
17/36
0

150
125
100
150
250
137/5
100
100
6077/5
202/6
600
90

33/3
13/5
25/2
30/5
32/7
27/7
42/8
28/6
940
31/4
50/3
13/4

11/8
2395/8
1431/7
803/9
13858/2
3086/8
477/1
16258/1
151897/1
5063/2
19114/7
11/8

1/12
0/44
0/44
1/11
0/67
0/91
0/94
0/66
0/78
2/25
0/29

استان

کد

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
جنوب استان
کرمان
خراسان جنوبی
خراسان ر وی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و
بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویر
ادمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
کل
میانگین
ماکزیمم
مینیمم

1
2
3
4
5
6
7

عملکرد(تن)

سطح زیرکشت

ارزش اقتصادی آب( دالر بر

(هکتار)
6118/2
5454/6
1848/8
1355/9
443/1
15090/1
3920/3

مترمکعب)
0/97
1
0/87
0/80
0/44
2/25
0/76
1/02

تغييرات زماني و مكاني ردپاي اکولوژیكي و ارزش اقتصادي آب...

جدول  -2اجزای ردپای اکولوژیکی آب در گوجه فرنگی فاریاب (متر مکعب بر تن)
استان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
جنوب استان
کرمان
خراسان جنوبی
خراسان ر وی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و
بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویر
ادمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
میانگین
ماکزیمم
مینیمم

سبز
33/0
16/7
20/1
5/3
24/1
28/3
1/5

آبی
199/5
147/7
178/8
209/9
423/0
46/2
225/4

خاکستری
73/2
21/3
16/5
29/9
43/9
12/3
25/6

کل
305/7
185/6
215/4
245/1
491/0
86/8
252/5

38/8

99/5

44/9

183/1

18/2
8/1
7/7
17/4
2/8
1/8

487/4
274/5
238/6
48/7
240/4
295/0

49/5
13/9
15/1
88/5
60/5
58/0

555/1
296/5
261/4
154/5
303/7
354/8

3/0

277/5

50/5

331/1

12/4
2/9
31/7
10/0
2/3
6/4

173/4
177/8
638/0
388/6
484/4
199/9

45/1
35/7
101/9
62/4
46/8
12/4

230/9
216/4
771/6
461/0
533/5
218/6

16/4

634/4

22/7

673/5

24/7
17/1
4/3
38/1
6/7
34/4
5/4
9/3
15
38/8
1/5

120/9
600/9
434/6
114/3
234/6
151/8
191/7
253/3
273/3
638/
46/2

23/4
66/9
21/3
27/8
40/1
26/0
12/2
17/9
38/9
101/9
12/2

169/0
685/0
460/3
180/2
290/4
212/1
209/3
280/5
327/2
771/6
86/8
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شکل  -1سهم اجزای ردپای اکولوژیکی آب در استانهای تولیدکننده گوجه فرنگی فاریاب در ایران

ردپای آب خاکستری در تولید گوجهفرنگی فاریاب در ایران 38/9
متر مکعب بر تن میباشد که استانهای خوزسنتان ،جننوب کرمنان و
آذربایجان شنرقی بنه ترتینب  % 24/5 ،% 57/3و  % 23/9بیشنترین
سهم ردپای آب خاکستری را دارنند و اسنتانهنای کهگیلوینه و بنویر
ادمد ،لرستان و خراسان ر وی کمترین سهم ردپنای آب خاکسنتری
 % 4/6 ، % 3/4و  % 4/7را دارا منننیباشنننند .کننناهآ ردپنننای آب
خاکستری به دلینل مصنرف پنائین کودهنای شنیمیایی سنبب اثنرات
زیستمحیطنی کمتنر بنه مننابع آب و خناک و کناهآ ردپنای کنل
میگردد.
تغییییرات زمییانی و مکییانی ردپییای اکولییوژیکی آب و ارزش

سال است که عموم مناطق کشور در محدوده تغییرات  86/8تا 333/9
متر مکعب بر تن قرار دارند .بیشترین ردپا مربوط به مناطق مرکنزی و
جنوب شرقی ایران و کمترین مربوط به محدوده نقاط شمال ،جنوب و
غرب کشور است.
شکل  4تغییرات مکانی ارزش اقتصنادی آب در محصنول گوجنه
فرنگی فاریاب در  29استان ایران نمایآ میدهد  ،بنر اسناس شنکل
فوق ،تغییرات ارزش اقتصادی آب بین  0/29تا  2/25متنر مکعنب در
دالر است که عموم مناطق کشور در محدوده تغییرات  0/29تا 0/77
متر مکعب در دالر قرار دارند .تنها بخآهایی از استانهنای جننوب
کرمان ،بوشهر ،خوزستان ،گلسنتان ،مازنندران و آذربایجنان غربنی در
محدوده زیادی از ارزش اقتصادی آب هستند.

اقتصادی در محصول گوجه فرنگی فاریاب در ایران

جهت بررسی تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی و ارزش اقتصنادی
آب در گوجه فرنگی  ،مینزان ردپنا و مینزان ارزش اقتصنادی در کنل
کشور بهصورت میانگین وزنی در تمام استانها برآورد گردید . .شنکل
 ،2روند تغییرات زمانی ارزش اقتصادی آب و ردپای اکولنوژیکی آب را
نشان میدهد .بطور کل ،رونند ارزش اقتصنادی آب افزایشنی و رونند
ردپای اکولوژیکی آب ،کاهشی اسنت .طبنق رابطنه ( 6- 4هنر قندر
ردپای آب بیشتر باشد ،ارزش اقتصادی آب کاهآ مییابند .لنذا طنی
سننالهننای 87-1386؛  92-1391و  ،93بننا بنناالترین ردپننای آب و
کمترین ارزش اقتصادی مواجه هسنتیم .افنزایآ ردپنای آب بنهطنور
مستقیم به عملکنرد ،مندیریت زمنین و غیرمسنتقیم عوامنل اقلیمنی
بستگی دارد (.)Bazrafshan et al., 2020
شکل ،3تغییرات مکانی ردپای اکولوژیکی آب در محصول گوجنه
فرنگی فاریاب در  29استان نمایآ می دهد .براساس شکل  ،2دامننه
تغییرات ردپای اکولوژیکی بین  86/8-771/6متنر مکعنب بنر تنن در

حجم آب مجیازی و تجیارت آب مجیازی در محصیول گوجیه
فرنگی فاریاب در مقیاس ملی و استانی

بررسی دجم آب مجازی نشان میدهد (جدول  3کل دجنم آب
مجازی گوجه فرنگی در ایران  117776/2میلیون متر مکعب است که
از این مقدار به ترتینب دجنم آب سنبز ،آبنی و خاکسنتری ،5386/9
 1399/7 ،98395/5میلیون متر مکعب است .که استانهایی نظیر قم،
گیالن ،کهگیلویه و بویر ادمد ،خراسان جنوبی و کرمان به ترتینب بنا
مجمننوع  6661/6 ،8081/5 ،8219/7 ،9259/8و  6402میلیننون متننر
مکعب ،دجم بسیار باالی ردپای اکولوژیکی آب در تولید گوجه فرنگی
در ایران دارند .در این پنج استان سهم باالی ددود 5/7 ،6/9 ،7 ،7/9
و  5/4درصد از مجموع ردپای اکولوژیکی آب سنبز و آبنی اسنت کنه
ددود  25درصد از کل ردپای گوجه فرنگی در ارا ی فاریاب در ایران
در مقیاس ملی را به خود اختصاص داده است .البته در این پنچ استان
میزان ردپای آب آبی از دالیل دیگر باال بودن مجمنوع ردپنای آب در

تغييرات زماني و مكاني ردپاي اکولوژیكي و ارزش اقتصادي آب...

تولید گوجه فرنگی فاریاب است.
دجم ردپای آب خاکستری در گوجه فرنگنی در مجمنوع سناالنه
بهطور متوسط  38/9متر مکعب بر تنن اسنت کنه بنا مصنرف بهیننه
کود های شیمیایی ،امکان کاهآ سهم آب خاکستری وجود دارد .چنرا

2053

که کود کمتری به سمت آبهای زیر زمینی آبشویی شده و یا توسنط
رواناب سطحی هدر میرود (.(Jenkinson, 2001

شکل  -2تغییرات زمانی ارزش اقتصادی آب و ردپای اکولوژیکی آب در محصول گوجه فرنگی فاریاب در ایران

شکل  -3تغییرات مکانی اجزاء ردپای اکولوژیکی آب درمحصول گوجه فرنگی فاریاب در ایران
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شکل  -4تغییرات مکانی ارزش اقتصادی آب در محصول گوجه فرنگی فاریاب در ایران

سهم ردپای آب آبی در گوجهفرنگی فاریاب در ایران 83/5 ،درصد
است که دجم آن بالغ بر  3279/9متر مکعب بر تن است 67 .درصند
سط زیر کشت گوجه فرنگی در استانهنای خشنک و نیمنه خشنک
است که با میزان بارش مؤثر کم ،تبخیر و تعرق نیاز آبی بناالی گیناه
مواجه هستند .از طرفی در این استانها تلفات آبیاری بنه دلینل شنیوه
نامناسب آبیاری نیز سبب افزایآ سهم ردپنای آب آبنی شنده اسنت،
بهطوریکنه عندم مندیریت نامناسنب در نحنوهی آبیناری ،اسنتفاده ار
روشهای آبیاری سنتی (غرقابی سنبب افنزایآ ردپنای آب گردینده
است که لنزوم کنتنرل تلفنات آبیناری ،افنزایآ رانندمان بنه کمنک
روشهای نوین و تاریخ مناسب آبیاری در این استانها جهت افنزایآ
بهرهوری آب روری به نظر میرسد .بیشترین سط زیر کشت گوجه
فرنگی فاریاب مربوط به استانهای فنارس ،جننوب کرمنان ،بوشنهر،
خراسان ر وی و هرمزگان و باالترین دجم آب مصنرفی مربنوط بنه
استانهای قم ،گنیالن ،کهگیلوینه و بنویر ادمند ،خراسنان جننوبی و
کرمان میباشد که با توجه به محدود بودن آبهای سنطحی و تننآ
آبی موجود در آنها تقریبا کل آب آبی از آبهنای زینرزمیننی تنیمین
مننیشننود و از طرفننی بیشننترین عملکننرد و بهننرهوری محصننول در

استان های فارس ،کرمانشاه ،قزوین ،همدان و بوشهر را دارند .افزایآ
بهرهوری در ارا ی فاریاب میتواند راه دل مناسبی برای دفظ مننابع
آبی تجدید پذیر و استفاه مؤثر از بارش در منطقه باشد.
تغییرات مکانی حجم آب مجازی و زمانی حجیم آب مجیازی و
تجارت آب مجازی در ایران

متوسط تغییرات مکانی دجم آب مجازی بر دسنب میلینون متنر
مکعب در سال در سط کشور در شنکل  5نمنایآ داده شنده اسنت.
پهنه زیادی از کشور در محدوده تغیینرات  1041/7 -4900/9میلینون
متر مکعنب بنوده و از پنراکنآ تقریبنا منظمنی برخنوردار منیباشند.
استانهای خراسان جنوبی ،کرمان و کهگیلویه و بویر ادمد ،قم ،ایالم،
لرستان ،کردستان و گیالن دارای دجم باالیی از آب مجازی هسنتند.
بیشترین سهم تولید در گوجه فرنگنی آبنی در کشنور در اسنتانهنای
فارس ،بوشهر ،خراسنان ر نوی ،جننوب کرمنان و قنزوین بنه خنود
اختصاص میدهد اما بیشترین دجم آب مجازی بنا توجنه بنه ردپنای
اکولوژیکی باال مربوط به غرب و شمال غرب کشور است.
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جدول  -3متوسط حجم آب مجازی در استانهای تولیدکننده گوجه فرنگی فاریاب در ایران
مجموع حجم آب مجازی در گوجه فرنگی فاریاب( میلیون متر مکعب)
استان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
جنوب استان کرمان
خراسان جنوبی
خراسان ر وی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویر ادمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
کل
میانگین
ماکزیمم
مینیمم

سبز
396/4
200/6
241/1
63/7
289/1
339/4
18/4
465/4
218/7
96/8
92/7
208/8
33/2
21/4
36/4
149/0
34/3
380/6
119/9
28/1
77/2
196/4
296/1
205/7
51/2
457/4
80/8
412/4
64/2
111/6
5386/9
179/6
465/4
18/4

آبی
2393/6
1771/8
2145/8
2519/1
5076/6
554/8
2704/5
1193/6
5848/5
3294/5
2863/1
583/9
2884/6
3539/5
3330/1
2080/9
2133/1
7655/7
4663/4
5812/9
2398/2
7612/2
1450/5
7210/7
5215/7
1372/1
2923/5
1821/6
2300/9
3040/1
98395/5
3279/9
7655/7
554/8

خاکستری
878/2
255/1
197/6
358/3
526/9
147/5
306/6
538/6
594/4
166/9
181/5
1061/7
726/4
696/3
606/6
540/6
428/9
1223/4
749/3
561/1
148/4
272/8
281/1
803/3
256/2
333/0
480/8
311/5
146/0
214/7
13993/7
466/5
1223/4
146/0

کل
3668/2
2227/5
2584/5
2941/0
5892/6
1041/7
3029/5
2197/6
6661/6
3558/1
3137/3
1854/4
3644/2
4257/3
3973/1
2770/5
2596/3
9259/8
5532/5
6402/0
2623/8
8081/5
2027/7
8219/7
5523/1
2126/6
3485/1
2545/5
2511/2
3366/4
117776/2
3925/9
9259/8
1041/7

سهم ملی()%
3/1
1/9
2/2
2/5
5/0
0/9
2/6
1/9
5/7
3/0
2/7
1/6
3/1
3/6
3/4
2/4
2/2
7/9
4/7
5/4
2/2
6/9
1/7
7/0
4/7
1/8
3/0
2/2
2/1
2/9
100
3/3
7/9
0/9
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شکل  -5تغییرات مکانی متوسط حجم کل آب مجازی ساالنه در محصول گوجه فرنگی فاریاب در ایران طی دوره مورد بررسی

جهت بررسی بیالن آب مجازی ،میزان کنل آب مجنازی صنرف
شده در تولید گوجه فرنگی در ایران به ازای هر سال برآورد گردیند و
برای محاسبه تجارت آب مجازی در هر سال و همچنین میزان سرانه
مصرف جمعیت در هر سال بصورت جداگانه محاسبه و بنرای تمنامی
استان ها در مقیاس ملی برآورد گردید .شکل  ،6روند تغیینرات زمنانی
بیالن آب مجازی که صرف تولیند گوجنهفرنگنی شنده ،مصنرف آب
مجازی توسط جمعیت در هر سال و میزان تجارت آب مجنازی منازاد
در مقیاس ملی نمایآ میدهد .طی سالهای مورد بررسی ،با توجه به
روند آب مجازی داصل از تولیند گوجنه فرنگنی ،مینزان تجنارت آب
مجازی مازاد کناهآ یافتنه اسنت .کناهآ تجنارت آب مجنازی بنه
تغییرات جمعیت و آب مجازی که ساالنه صرف تولیند شنده بسنتگی
دارد .طبق نتایج بدست آمنده در بررسنی تغیینرات زمنانی ردپنای آب
محصول گوجه فرنگی طی دوره مورد مطالعه (شنکل  2مهنم تنرین
دلیل کاهآ دجم آب مجازی که صرف تولیند گوجنه فرنگنی شنده،
کاهآ ردپای آب است.
نتایج بررسی صادرات آب مجازی محصول مذکور در ایران نشنان
میدهد که روند صادرات بر دسنب شنرایط زمنانی در نوسنان اسنت.
باالترین میزان صادرات گوجه در ایران مربوط به سنال  87-1386بنا

ددود  248هزار تن بوده و عمده صادرات محصول در سال مزبنور بنه
کشورهای افغانستان ،امارات ،روسیه ،آذربایجان و عراق صورت گرفته
است (قلی پور و محمد زاده. 1392 ،

نتیجهگیری
در این مطالعنه مشنخص گردیند کنه اسنتانهنای قنم ،گنیالن،
کهگیلویه و بویر ادمد ،خراسان جنوبی و کرمان استانهای پرمصنرف
آب هستند و استان های بوشهر ،خوزستان ،گلستان ،مازندران و جنوب
کرمان کم مصرفترین اسنتانهنا و همچننین دارای بناالترین ارزش
اقتصادی میباشند .استانهای کهگیلویه و بویر ادمد ،خراسان جنوبی،
کرمننان ،لرسننتان ،ایننالم ،گننیالن و کردسننتان دارای کمتننرین ارزش
اقتصادی کشت گوجه فرنگی کشور را دارند .باالبودن ردپای آب سبب
کاهآ ارزش اقتصادی آب میگردد.
طی دوره مورد مطالعنه مینزان ردپنای آب و سنط زینر کشنت،
کاهآ یافته و عملکرد محصول افزایآ یافته است .بنا توجنه بنه دو
دهه خشکسالی فراگیر در ایران بیشتر تولید گوجه فرنگی کشور ناشی
از مصرف آب آبی و خاکستری از طریق استخراج بیآ از دد آبهای
زیر زمینی است ارزیابی این شاخص در مقیاس ملی و استانی و آگاهی
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از سهم هر استان به لحاظ ردپای اکولوژیکی آب و بهرهوری اقتصادی
آب در تولید این محصول می تواند گام مهمی در جهت کشنت پایندار
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گوجه فرنگی در ایران باشد.

شکل  -6تغییرات بیالن آب مجازی در محصول گوجه فرنگی در ایران

منابع آب بویژه در مناطق مرکزی ایران بسیار محدود اسنت ،کنه
نتیجه سیاست نادرست دولت در توسعه ارا ی کشاورزی طی دو دهه
گذشته بوده است .طی بیست سنال گذشنته ،سیاسنت دولنت اینران،
خودکفایی تولید محصوالت استراتژیک بوده و هیچگاه تولید ،توسعه و
یا توقف کشت و صادرات و واردات محصوالت کشناورزی بنا دیندگاه
آب مجازی ،ردپای اقتصادی و ردپای اکولوژیکی آب نبوده اسنت .امنا
اخیرا در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است .لذا با توجه
به این مقوله میتنوانیم بنا برنامنهرینزی صنحی کشنت محصنوالت
کشاورزی ،میزان دسترسی خود را به منابع آب جهانی افزایآ دهیم.
نتیجه نهایی این پژوهآ مشخص کرد با توجه به محدودیت آب
و خاک در ایران ،شاخص ردپای اکولوژیکی ،میزان دجم آب مجنازی
و آگاهی از تجارت آب مجازی اطالعات مفیدی را برای اولویتبنندی
کشت محصول در مناطق مستعد ارائه مینماید و در نهاینت پیشننهاد
میشود که دیندگاه دا نر جهنت تخصنیص مننابع آب کشناورزی و
سیاستگذاری توقنف و ینا توسنعه کشنت در مقیناس اسنتانی و ملنی
واردگردد.
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Abstract
In this study, spatial and temporal changes of ecological footprint components and the economic value of
virtual water of tomato crop have been estimated during the 2005 - 2017 in the producing provinces. The results
showed that the average ecological footprint of water in the mentioned product is 327.2 m3/ton, which is the
share of green, blue and gray water footprint is 4.6%, 83.5% and 11.95, respectively. Bushehr province (86.8
m3/ton) and Qom province (771.6 m3/ton) have the lowest and highest water footprints in Iran, respectively. The
highest share of green water footprint is related to Bushehr, Southern Kerman, Mazandaran and Hormozgan
provinces while the highest share of blue water footprint is related to Lorestan, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad and
Khorasan Razavi provinces. The average economic value of virtual water in Iran is 0.78 USD/m3, which is the
highest (1.68 USD/m3) and the lowest (0.29 USD/m3) in Bushehr, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad, respectively.
The average volume of virtual water for tomato production is 3925.99 MCM per annual, of which The share of
Qom, Guilan and South Khorasan provinces in the export of virtual water is the highest. Finally, the results of
this study showed that due to water and soil limitations in Iran, ecological footprint index, virtual water volume
and awareness of virtual water trade provide useful information for prioritizing tomato cultivation in susceptible
areas. Therefore, it is suggested that this concept be used for the allocation of agricultural water resources and
policy to stop or develop cultivation at the provincial and national scale.
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چكيده
در سالهای اخير افزایش جمعيت و محدودیت آب و زمينهای قابل کشت در ایران به سرمایهگذاری قابل توجهي در توليددهای گخااهدهای منجدر
شده است .با توجه به اثر شرایط خرد اقخيم گخااهه بر عمخکرد کمي و کيفي محصول ،استفاده از مدلهای ریاضي برای مطالعه و شبيهسازی خدرد اقخديم
گخااهه ضروری است .هدف از این تحقيق کاربرد و تحخيل یک مدل تراز اهرژی برای شبيهسازی تعرق و شرایط خرد اقخيم داخل گخااهده بدا اسدتفاده از
دادههای هواشناسي خارج گخااهه است .مطالعه در گخااههای تجاری با پوشش پالستيکي و مساحت  4333مترمربع واقع در تویسرکان اهجام شد .دمدا و
رطوبت هسبي داخل گخااهه با  21دیتاالگر ثبت شدهد .برای داده های هواشناسي خارج گخااهه از ایستگاه هواشناسي هصد شدده روی سدقل گخااهده و
دادههای ایستگاه هواشناسي سينوپتيک تویسرکان استفاده شد .برای تامين دما ،رطوبت هسبي و تعرق محصول داخل گخااهده از تخفيدق معدادالت تدراز
اهرژی و تعرق استفاده شد .الگوی تغييرات زماهي مقادیر شبيهسازی و اهدازهگيری شده دما و رطوبت هسبي داخل گخااهه مشابه بود .خطای جذر مياهگين
مربعات دمای شبيهسازی شده برای تهویه مکاهيکي و تهویه طبيعي به ترتي در کل شباهه روز  0/72و  ،0/67روزاهه  0/83و 0/77و شباهه  0/49و 0/49
درجه سخسيوس بود .خطای جذر مياهگين مربعات رطوبت هسبي برای تهویه مکاهيکي و طبيعي در کل شباهه روز  ،4/4روزاهه  3/0و شباهه  6/0درصد بود.
پس از اصالح مدل ،شبيه سازی چهار روز خرد اقخيم داخل گخااهه هشان داد دمای داخل گخااهه در روز تا  º35Cو در ش به کمتر از  º16Cميرسد که
در محدوده بهينه دمایي برای خيار گخااههای قرار هدارهد .با توجه به دمای باال ( )º35Cو رطوبت پایين ( 15%تدا  )%30هيداز بده سدرمایش تبايدری در
بعضي از ساعات روز وجود خواهد داشت .مجموع تعرق شبيهسازی شده هيز  30/2ميخيمتر به دست آمد .پس از صحتیابي و اصالح مدل ،شدرایط خدرد
اقخيم گخااهه در چهار روز شبيه سازی و تحخيل شد .هتایج هشان داد با استفاده از مدل تراز اهرژی ،قبل از احداث گخااهه ميتوان به برآوردی از شرایط خرد
اقخيمي گخااهه و هياز آبي محصول دست یافت.
واژههاي کليدي :تعرق ،دما ،رطوبت هسبي ،شبيهسازی ،کمبود فشار باار
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اراضي قابل کشت آبي هيز طي سالهای  1383-84تا  1395 -96بدا
 33درصد کاهش از  265021به  177903هکتار رسيده است و هشان
ميدهد ساالهه حدود  7000هکتار از سط اراضي قابدل کشدت آبدي
کاسته شده است .در سالهای اخير بدا توجده بده افدزایش جمعيدت و
محدودیت آب و زمينهای قابل کشت در ایران ،سرمایهگدذاری قابدل
توجهي در توليددهای گخااهدهای صدورت گرفتده اسدت (خشداوی و
همکاران1396 ،؛ زارعي .)1396 ،در سال  ،1390سط گخااهدههدای
سبزی و صيفي ،توت فرهگي و گياهان دارویي ایران  5946هکتار بود
که با رشد  54/1درصدی در سال  1396بده  9164هکتدار رسديد .در
همين مدت سط گخااههها در استان همدان از  63/65هکتار با رشدد
 27/52درصدددی بدده  81/3هکتددار رسدديد .حدددود  55درصددد سددط
زیرکشت گخااهههای استان همدان به خيار و پس از آن 15 ،درصد به
گوجهفرهگي اختصاص دارد (وزارت جهاد کشاورزی 1394 ،و .)1397

کاربرد مدل تراز انرژي براي پيشبيني تعرق و شرایط خرد اقليم داخل گلخانه با استفاده از دادههاي هواشناسي

گخااهه اکوسيستم پيچيدهای است که پدیدههای فيزیکي ماتخفي
شامل :تعرق ،ميعان ،تهویه ،هشت و غيره در آن اتفاق ميافتد .با توجه
به اهميت تاثير شرایط خرد اقخيم گخااهه بدر عمخکدرد کمدي و کيفدي
محصول ،مطالعات زیادی روی شرایط خرد اقخيم گخااهه و شبيهسازی
آن صورت گرفته است .شرایط خدرد اقخديم درون گخااهده بدرای هدر
فصل ،با در هظدر گدرفتن تغييدرات پيوسدته شدرایط خدارجي گخااهده،
محاسبه ميشود .برای اهجام بررسي دقيق خرد اقخديم داخدل گخااهده،
استفاده از مدلهایي بر پایده اهتقدال جدرم و حدرارت ضدروری اسدت.
مدلهای ریاضي بر پایه توازن جرم و اهرژی ،محيط گخااهه را همگدن
فرض ميکنند و هتایج ،مياهگين متغيرهای خرد اقخيم را هشان ميدهند
( .)Roy et al., 2002تندوع زیداد شدرایط مدرزی و عناصدر طراحدي،
تحخيل خرد اقخيم گخااهه را کاری پيچيده ميکند .بدرای مطالعده خدرد
اقخيم گخااهه ،استفاده از ابزارهای شديبهسدازی بدرای لحداد حدداک ر
شرایط ،ضروری است .مهمترین تکنيکهدای شدبيهسدازی در اغخد
مطالعات ،دیناميک سدياالت محاسدباتي 1و تدراز اهدرژی 2مديباشدند.
(Boulard and Wang, 2000؛ Wang et al., 2004؛ Fatnassi et
al.,2004؛  Roy and Boulard, 2005؛ Sengar and Kothari,
2008؛ Kim et al., 2008؛ Kumar et al., 2010؛ Kichah et al.,
2012؛ ؛ Ali et al., 2014؛ ؛Chen et al., 2015؛ Ali et al.,
 .)2018بررسي منابع هشان ميدهد اغخد تحقيقدات اهجدام شدده در
گخااهههای تحقيقاتي بوده است (Roy and Boulard, 2005؛ Kim
et al., 2008؛  Kichah et al., 2012؛ Ali et al., 2014؛ Chen
et al., 2015؛ .)Ali et al., 2018
در تحقيقي بدا اسدتفاده از دادههدای هواشناسدي مادریدد در یدک
گخااهه کوچک تحقيقاتي بدرای شدبيهسدازی شدرایط محديط داخخدي
گخااهه از روش تراز اهرژی ،شرایط اقخيمي خارجي شامل سدرعت بداد،
رطوبتهسبي ثابت ،تشعشع خورشديدی و دمدا در هظدر گرفتده شدد و
تغييرات درجه حرارت ،رطوبت و جریان حدرارت در داخدل گخااهده بدا
شرایط تهویه ،گرمایش در ش و درصد پوشش گيداهي ،شدبيهسدازی
شد ( .)Kindelan, 1980بوالرد و وهگ در آوینيون فراهسه یک مدل
تعرق گياهي ساده گخااههای را با استفاده از تراز اهرژی تشری کردهدد
کدده بددا متغيرهددای اقخيمددي پيرامددوهي گخااهدده پدديشبينددي مدديشددد.
اعتبارسددنجي ایددن مدددل تعددرق ،بددا اسددتفاده از دادههددای آزمایشددي
اهدازهگيری شده در کشت هيدروپوهيک گوجهفرهگي وقتي دریچههای
گخااهه باز بودهد و شرایط اقخيمي اوائل بهار زماهي که گخااهه بسدته و
هوای داخخي کامال محدود شده بود ،اهجام شد .تامين مدل از بهار به
تابستان بهبود یافت و مقایسه آن با مدلهای پيشين تعرق هشدان داد،
فرض اقخيم بيروهي به جای خرد اقخيم داخخي به عنوان شرط مدرزی و
(1- Computational Fluid Dynamics (CFD
2- Energy Balance
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در حالتي که گخااهه کامال بسته است ،سب محدود شدن کاربرد مدل
تعرق ميشود .این محدودیت هاشي از سادهسازی در طي استنتاج مدل
بود و کاربرد آن زماهي رضایت باش بود که هوای گخااهده کدامال بدا
شرایط خارجي هماهنگ باشد .این مدل عالوه بر تامين تعرق ،دما و
رطوبت داخل گخااهه را هيدز محاسدبه کدرد ( Boulard and Wang,
 .)2000در مطالعهای با استفاده از تراز اهرژی ،مددل تجربدي جدیددی
برای پيشبيني دمای کخي پوشش گياهي بر اساس رگرسيون چندگاهه
خطي پيشنهاد شد .در این تحقيق حساسديت دمدای پوشدش گيداهي
هشان داد ،دمای هوا و تشعشع خورشيدی کخي داخل گخااهده کده بده
راحتي و دقت قابل اهدازهگيری هستند ،بيشترین اثدر را داشدتند .مددل
بهدست آمده در یک هفته اهدازهگيری ،برآورد مناسبي از دمای برگ را
هشان داد ( .)Wang et al., 2004فتناسسي و همکداران یدک مددل
خطي را بر اساس توازن حرارت و جرم محصول گخااههای ،که اجدازه
محاسبه دما و رطوبت داخل گخااهه را هم زمدان بدا دمدای محصدول
ميداد ،توسعه دادهد .این مدل برای محصول بدون تنش و کامال رشد
یافته وقتي اختالف دمای بين داخل و خارج گخااهه کم اسدت ،معتبدر
بود .مدل تابستان در یک گخااهه توهخي کالسيک با تهویه طبيعي و با
سط بازشدگي کم ( )%6و زیاد ( )%18دریچهها آزمدایش شدد .بدرای
اعتبارسنجي مدل از اهدازهگيریهای هوای داخل گخااهه استفاده شدد.
هتایج هشان داد که این مدل ،برای تامين دقيقي از هرخ تهویه و تعرق
تنها با استفاده ابزارهای ساده اهددازهگيدری ماهندد حسدگرهای دمدا و
رطوبت هوا قابل اسدتفاده اسدت ( .)Fatnassi et al., 2004سدنگار و
کوتاری در مطالعهای در حالت ماهدگار با تحخيل تراز اهدرژی و در هظدر
گرفتن ضرای اهتقدال حدرارت و جدرم و دادههدای دمدای پيرامدوهي،
تشعشع خورشيدی و رطوبت برای یک روز زمستاهي در ماه دسدامبر و
یک روز تابستاهي در ماه مي درجه حرارت خاک ،گياه ،هدوا و پوشدش
گخااهه را پيشبيني کردهد .مقادیر برداشدت شدده و پديشبيندي شدده
دمدای گخااهده تقریبدا بدا هوسداهي بدين  2˚Cتدا  3˚Cمشدابه بودهدد
( .)Senegar and Kothari, 2008باپتيسدتا و همکداران از معدادالت
تراز رطوبت و حرارت برای تحخيل گخااهه استفاده کردهد .ایدن مددل،
درجه حرارت محصول را بسيار باالتر از مقادیر اهددازهگيدری شدده بده
ویژه طي روز شبيهسازی کرد که هاشي از تامين غخط تبدادل حدرارت
بهوسيخه تعرق بود .شبيهسازی ضعيل در ش هيز هاشي از خصوصيات
فيزیکي غخط خاک بود .هتایج شبيهسازی رطوبت هسبي عمومدا خدوب
هبود و مقدار خطا بزرگتر از  %20بود .این مدل ،دمای هوای داخدل و
پوشش گخااهه را به طور مطخوبي پيشبيني کرد .پس از اصالح مدل،
شبيهسازی دمای هوا ،محصول و پوشش گخااهه با مقادیر اهدازهگيری
شدده ،توافدق خدوبي پيددا کدرد ( .)Baptista et al., 2010کومدار و
همکاران یک مدل دیناميکي ساده را برای پيشبيني دمای هوا ،فشدار
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باار و دمای پوشش گياهي توسعه دادهد .مدل برای کشت گل ژرهبرا
در زمستان و تابستان اعتبارسدنجي شدد .توافدق خدوبي بدين مقدادیر
پيشبيني و مشاهده شده دمدا در زمسدتان و تابسدتان بده ترتيد بدا
 RMESبرابدر 0/73˚Cو  0/87˚Cبدهدسدت آمدد ( Kumar et al.,
 .)2010چن و همکاران مدلي ساده برای توصيل دمای داخل گخااهه
بر پایه توازن اهرژی و فرض ماهدگاری شرایط حرارتي را با اسدتفاده از
دادههای آزمایشي جمدعآوری شدده از شدرایط ماتخدل اعتبارسدنجي
کردهد .دقت هتایج پيشبيني مدل برای درجه حرارت حدود  1/5˚Cبود
( .)Chen et al., 2011ساالرز مورهو و همکاران در تحقيقي در منطقه
مرکزی مکزیک یک مدل تراز اهرژی پویا را با هدف پيشبيني دمدای
هوا درون گخااههای  120مترمربعي با پوشش پخياتيخن ،تهویه طبيعي
و کشت گوجه فرهگي استفاده همودهد .این مدل تعدرق گيداه ،تهویده و
چگالش درون گخااهه ،شرایط آب و هوایي خارج ،ویژگيهای محصول
(شاخص سط برگ ،مقاومت روزههای و آیرودینداميکي) ،خصوصديات
پوشش و ویژگيهای گخااهه را در هظدر مديگرفدت .هتدایج هشدان داد
مقدار متوسط خطای مطخق ( ،)MAEخطای جدذر ميداهگين مربعدات
( )RMSEو کدارایي مددل ) (EFبده ترتيد 1/86درجده سخسديوس،
 2/256و  0/657بهدست آمد .پس از کاليبره کردن مقدار کارایي مدل
با افزایش  33/84درصدی به  0/89رسيد .هر چند تعدرق پديشبيندي
شده به مقادیر موجود در منابع هزدیک هبود ولي مدل به عنوان ابزاری
برای تجزیه و تحخيل رفتار دما درون گخااهه کارایي داشت(Salazar-
) .Moreno et al., 2019عخي و همکداران در مطالعدهای در تدوهس
یک مدل تراز اهرژی پویا را برای توصيل رفتار گرمایي داخل گخااهده
به منظور پيشبيني تغييرات دمای هوای داخخي گخااهه طدي  9روز در
ماه مارس در دو گخااهه شفاف (سقل و بدهه پخيکسي گالس0/003 2
متر) و عایقبنددی شدده (سدقل پخيکسديگدالس  0/003متدر ،بدهده
پخيکسيگالس  0/004و  ،0/006مجهدز بده پدردههدای بدا هوارهدای
کوچک آلومينيومي کده از غدروب آفتداب در قسدمت جندوبي مسدتقر
ميشدهد) هرکدام به مساحت  14/8مترمربع و کشدت گوجده فرهگدي
اعتبارسنجي کردهدد .در هدر دو گخااهده مقدادیر مشدابه خطدای جدذر
مياهگين مربعدات ) (RMSEو کدارایي مددل ) (EFبده ترتيد 0/01
درجه سخسيوس و  0/99بهدست آمد .ضدری تعيدين ( )R2در گخااهده
عایق بندی شده ( )0/90و در گخااهه شفاف ( )0/85بود (Ali et al.,
) .2020رشدديد و همکدداران پژوهشددي را در یددک گخااهدده  7650متددر
مربعي تيپ وهخو با سقل شيشهای و دیوارههای پخيکربنات مجهز بده
سایبان و پرده محافظ اهرژی در کره جنوبي مدل ساده شدهای از تدراز
اهرژی را بدون در هظر گرفتن تعرق با هدف شبيهسازی محيط حرارتي
گذرا گخااهه ارائه دادهد .آزمایشات در زمستان برای اعتبارسنجي مددل

1 - Gerbera jassemini
2- Plexiglass

اهجام و کارایي مدل  0/71بهدست آمد .در تابستان کارایي مدل 0/87
بهدست آمد که همبستگي خوب بين مقادیر محاسبه شده و تجربي را
هشان داد ).(Rasheed et al., 2020
در مطالعات اهجام شدده بدرای تحخيدل رژیدم حرارتدي و رطدوبتي
گخااهه با توجه به هياز ،صورتي از روش تراز اهرژی با توجه به شدرایط
آب و هوایي پيراموهي ،هوع سدازه و پوشدش گخااهده ،هدوع محصدول،
استفاده از تهویه طبيعي یا مصنوعي و احتساب تجهيزات سرمایشدي و
گرمایشي برای پيشبيني دما و رطوبت داخل گخااهه ،تعدرق و ميدزان
تهویه ،برآورد اهرژی مورد هياز برای گرمایش یا سرمایش یدا اثدر هدوع
پوشش گخااهه بر رژیم حرارتي آن استفاده شده است .تقریبا در تمامي
مطالعات بررسي شده در این تحقيق ،جزء مطالعه (Rasheed et al.,
) ،2020پژوهشهای اهجام شده در گخااهدههدای کوچدک تحقيقداتي
اهجام شده است.
در این تحقيق هدف کاربرد مدل تراز اهرژی برای شدبيهسدازی و
تحخيل تعرق و شرایط خرد اقخيم گخااههای تجاری و بزرگ با اسدتفاده
از دادههای هواشناسي خارج گخااهه است ،بهطوری که بدا اسدتفاده از
مدل تهيه شده قبل از احداث گخااهه بتوان به برآوردی از شرایط خرد
اقخيم و ميزان تعرق در گخااهه دست یافت.

مواد و روشها
مشخصات گلخانه

گخااهه مورد مطالعه در شهرک گخااههای دهستان فرسدفج واقدع
در شهرستان تویسرکان ،استان همدان در طول ˝ 48˚17ˊ59شرقي و
عرض ˝ 34˚28ˊ35شمال جغرافيای و ارتفاع  1617 mبود (شدکل 1
الل) .گخااهه اهتااب شده ،گخااههای تجاری ،کواهسدت بدا دیوارهدای
جاهبي و پوشش پالستيکي  200ميکدرون کده سدقل آن یدک الیده
داخخي  60ميکروهي اضافي هيز داشت ،بود (شدکلهدای  1ب و 1ج و
 .)2مساحت گخااهه  4333متر مربع ،دارای  10دهاهه  9متری ،ارتفداع
تا هاوداهي  4و تا سقل  6/5متر بود .هيمي از گخااهده ،مددتي بعدد بده
گخااهه اوليه اضافه شده بود و عرض کخي دهاههها با احتساب  1/5متر
فاصخه بين دو قسمت قدیم و جدید  91/5متر بود (شکل  .)2دو دریچه
تهویه روی دیوارهای جاهبي در سمت شرق و غرب و یک دریچه هيدز
در دیواره اهتهایي (شمال) گخااهه قرار داشدت .بدا هددف جخدوگيری از
تخفات اهرژی هاشي از هشت یا تبادل با هوای خارج در فصل زمسدتان،
تنها یک دریچه سقفي در محل اتصال قسدمت قددیم و جدیدد وجدود
داشت .در بهار و تابستان روزها از تهویه مکاهيکي با دمنده خروجدي و
ش ها از تهویه طبيعي استفاده ميشد .در اهدازهگيدری1397/03/20 ،
تعداد فنهای خروجي هص شده 9 ،عدد بود که از سداعت  08:30تدا
 20:30تهویه هوا را اهجام ميدادهد .محصول کشت شدده در گخااهده،
خيار ،رقم هاهيد ،بود که در مرحخه رسيدگي ميوه قرار داشت .دو ردیل
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cm × 36/0 cm

بوته روی پشتههایي با فاصدخه  150 cmبدا آرایدش
 37/0کشت شده و متوسط ارتفاع پوشش گياهي خيدار  190cmبدود.
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دوره کشت خيار هيز از هيمه دوم بهمن ماه تا اوایل مرداد ماه بود.

شكل  -1گلخانه مورد مطالعه الف :موقعيت گلخانه در استان همدان؛ ب :موقعيت جغراقيایی گلخانه؛ ج :نماي بيرونی گلخانه و محل قرارگيري
ایستگاه هواشناسی؛ د :ایستگاه هواشناسی و حسگرها؛ ه :ردیفهاي کشت خيار

شكل  -2شماتيک گلخانه و ابعاد آن و محل قرار گيري دیتاالگرها ،الف :شكل سه بعدي و ابعاد گلخانه؛ ب :نماي باال دایرههاي سياه محل قرار
گيري حسگرها است؛ ج :نماي جلو؛ د :نماي جانبی

طراحی و ساخت دیتاالگر

برای ثبت و جمعآوری دادههای دما و رطوبدت از محديط گخااهده
 21دیتاالگر طراحدي و سداخته شدد .در ایدن مطالعده از ميکروکنترلدر
) Atmega32a (Atmel, Taiwanاز خاهواده  AVRو ماژول حسگر
دما و رطوبت هسبي  (SENSIRION, Switzerland) SHT20برای
ساخت دیتاالگر استفاده شد .دقت حسگر دماسدنج  0/01˚Cو ميدزان
خطای اهدازهگيری دمای آن  ±0/3˚Cاست .دقت رطوبت سدنج ایدن
حسگر هيز  0/04درصد و ميزان خطای اهدازهگيری رطوبت هسدبي ±3

درصد است .آی سي ساعت 1 DS1307 ،بود و از آن بدرای شدمارش
ساعت ،دقيقه ،ثاهيه ،روز ،مداه و سدال اسدتفاده شدد .بدرای دیتداالگر
برهامهای با استفاده از کامپایخر  Code VisionAVRبه زبان  Cهوشته
و پس از کامپایل کردن ،فایل اجرایي در حافظه فخدش 2ميکروکنترلدر
بارگذاری شد.

1- Dallas Semiconductor Integrated Maxim
2- Flash
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μGo − (K s − K c )∆T − K L ∆e − Q m = 0

نصب ایستگاه هواشناسی

()1

یک ایستگاه هواشناسي روی سقل گخااهه در ارتفاع  7/5متری از
سط زمين هص شد .تجهيزات ایسدتگاه هواشناسدي  APRSشدامل
حسدددگر دمدددا و رطوبدددت هسدددبي (SENSIRION, SHT10
) Switzerlandبهترتي با دقت دما و رطوبت هسبي  0/5˚Cو 4/5 %
 ،فشار هوا  (BOSCH, Germany ) BMP180با دقت ،0/12 hPa
سرعت باد با دقت  ،0/1 m/sميزان بارش با دقدت  0/1 mmو جهدت
باد بود .اهدازهگيری هر دو ثاهيه یدک بدار اهجدام و دادههدای ایسدتگاه
هواشناسي روی یک ميکرو  SDثبت ميشد (شکلهای 1ج و 1د).

که در آن  Goتشعشع خورشيدی خارج گخااهه بر حسد ،W m
 μکارایي حرارتي خورشيدی گخااهده Ks ،و  KLبده ترتيد ضدرای
اهتقال گرمای محسدوس و ههدان بده  W-2 K-1و ΔT ، W m-2 Pa-1
تفاوت دمای بين هوای داخل و خارج گخااهه به  Δe ،°Kتفاوت فشار
باار بين هوای داخل و خارج گخااهه به  Qm ،Paجمخه ذخيره حرارت،
 KCضری اهتقال حرارت کخي بين داخل و خارج گخااهه بده W m-2
 K-1است.
تعرق گياهي از رابطه زیر محاسبه شد (:)Fatnassi et al.,2004

اندازهگيري تشعشع

برای اهدازهگيری تشعشع در مرکز گخااهه یدک لدوکسمتدر مددل
 YK-2005LXبددا دامندده کدداری صددفر تددا  100000 Luxدر بدداالی
پوشش گياهي هص شد که تواهایي ثبت شدت هور ورودی بده داخدل
گخااهه را در دقيقه داشت .برای تبدیل لوکس بده شددت تشعشدع بدر
حس وات بر مترمربع از ضری تبدیل  683/2اسدتفاده شدد ( Ryer,
 .)1998تشعشع خارج گخااهه از ایستگاه سينوپتيک تویسرکان واقع در
 14کيخومتری شمال گخااهه تهيه شد که با توجه صاف و بي ابر بودن
آسمان در روز اهدازهگيری ،ميزان تشعشع رسيده بده سدط گخااهده را
ميتوان برابر با تشعشع در ایستگاه سينوپتيک فرض کرد.
محل نصب دیتاالگرها

گخااهه در محور طولي به سه باش تقسيم شدد و دیتاالگرهدا در
وسط یک سوم اول ،دوم و سوم به صورت عرضدي در سده هقطده (دو
هقطدده جدداهبي و محددور وسددط گخااهدده) در دو ارتفدداع  140و 220
ساهتيمتری از سط زمين هص شدهد (شکل  .)2در کندار دو دریچده
جاهبي و دریچه اهتهایي ،دیتاالگر هصد شدد .دریچدههدای جداهبي و
اهتهایي به طور دائم باز بودهد و دریچه سدقفي وسدط گخااهده پدس از
خاموش شدن فنها ،باز ميشدد .در هدر ثاهيده دمدا و رطوبدت هسدبي
اهدددازهگيددری و روی ميکددرو  SDذخيددره مدديشدددهد .پددس از اتمددام
اهدازهگيری ،مياهگين دقيقهای و ساعتي دما و رطوبت هسبي بدهدسدت
آمد.

-2

)

()2

برای استنتاج معادالتي کده بدا اسدتفاده از معادلده تدراز اهدرژی و
شرایط مرزی پيراموهي گخااهه بتوان دما ،رطوبت هوا  ،دمدای گيداه و
تعرق داخل گخااهه را تامين زد ،از تخفيق معادله تراز اهدرژی و تعدرق
( Boulard A. and Baille, 1993؛ Boulard and Wang, 2000؛
Fatnassi et al.,2004؛  Kumar et al., 2010؛ Bauri and
 )Ganguly, 2013استفاده شد .معادله تراز اهرژی به شکل زیر است:

rs +ra

(

γ

که در آن  λگرمای ههان باار آب  E ،2/45×106J kg-1تعدرق از
پوشش گياهي  ρ ،kg m-2s-1داهسيته هوا  e∗f ،kg m-3فشدار بادار آب
اشباع در دمای برگ  cp ،Paحرارت ویدژه هدوا در فشدار ثابدت J kg-
 ei ،10131Kفشار باار آب داخل گخااهده  LAI ،Paشداخص سدط
برگ و  γثابت سایکرومتری  ra ،Pa K-1مقاومت آئرودیناميکي بده s
 rs ،m-1مقاومت روزنهای به .s m-1
اختالف بين فشار باار آب اشباع در دمای برگ و فشار بادار آب
هوای داخل گخااهه را ميتوان با استفاده از رابطه  3تامين زد.
∗
𝑖𝐷 𝑒𝑓 − 𝑒𝑖 = 𝛿(𝑇𝑖 )𝛥𝑇𝑓 +
()3
که در آن ) δ(Tiشي منحني فشار باار اشباع در دمدای  Tiبده
 ΔTf ،Pa K-1اختالف دمای بين هوای داخل گخااهه و پوشش گياهي
و  Diکمبود فشار باار هوای داخل گخااهه به  Paاست .با بسط معادله
(Boulard A. and Baille, 1993( )3؛ Boulard and Wang,
2000؛  )Fatnassi et al.,2004و تخفيدق آن بدا معدادالت ( )1و ()2
یک سيستم معادله خطي به شکل زیر بهدست ميآید ( Boulard and
 Baille, 1993؛ Boulard and Wang, 2000؛ Fatnassi et
al.,2004؛ :)Bauri and Ganguly, 2013
() 4
𝑚𝑄 (𝛫𝑠 + 𝛫𝑐 )𝛥𝑇 + 𝛫𝐿 𝛥𝑒 = 𝜇𝐺𝑜 −

𝑜𝐷 = 𝑜𝑓𝑇𝛥) 𝑖𝑇(𝛿 𝛫𝐿 + 1] 𝛥𝑒 −
𝑛𝑅𝛥𝑇𝑓𝑜 = −

استنتاج معادالت تراز انرژي

ρCp LAI ef∗ −ei

= λE

𝐼𝐴𝐿 𝑝𝐶𝜌
𝑎𝑟

)𝑎𝑟𝛾(𝑟𝑠 −
𝐼𝐴𝐿 𝑝𝑐𝜌

[ [𝛿(𝑇𝑖 ) − 𝛿(𝑇𝑜 )]𝛥𝑇 +

𝛥𝑇 − 𝛫𝐿 𝛥𝑒 −

𝐼𝐴𝐿 𝑝𝐶𝜌
𝑎𝑟

{

با معخوم بودن متغيرهای مربوط به خصوصيات گخااهده ( ،)μ, KC
محصول ( )LAI, ra, rsو شرایط مرزی اقخيم خارج گخااهده ( Go, To,
 )Doو حل آن ميتوان  Δe، ΔTو  ΔTfoبهدست آورد.
در روابط ( )3( ،)2( ،)1و ( )4متغيرهای مدورد هيداز بده شدرح زیدر
تامدين زده شددهد ( Boulard A. and Baille, 1993؛ Boulard
and Wang, 2000؛ Fatnassi et al.,2004؛ Kumar et al.,
 2010؛ :)Bauri and Ganguly, 2013
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0.5

()5
()6

𝑑

)𝑣 ( 𝑟𝑎 = 305
𝑖𝑈

̅̅̅̅
𝐴𝐿√ = 𝑣𝑑

هر برگ  dv ،m-2مشاصه طول برگ Ui ،m

 LAمتوسط سط
متوسط سرعت هوای داخل گخااهه . m s
()7
-1

𝑣𝜙

2⁄
3

𝑔𝑉

= 𝑖𝑈

 ϕvهددرخ تهویدده  Vg ،)Fatnassi et al., 2004( m3 s-1حجددم
گخااهه .m3
𝜙 𝐶𝜌
𝑣 𝑝 = 𝑠𝐾
()8
𝑔𝐴
2
 Agسط زمين گخااهه به .m
𝑣𝜙𝜆𝜉ρ
= 𝐿𝐾
()9
𝐴
𝑔

 ξفاکتور تبدیل بين محتوی باار آب هدوا در دمدای اسدتاهدارد و
6فشار باار آب هوا .6/25× 10 kgw kga -1 Pa-1
𝑜𝑈𝐵 𝐾𝑐 = 𝐴 +
()10
 Aو  Bبستگي به هسدبت شدکل گخااهده و خصوصديات پوشدش
گخااهه دارهد و برای پوشش تک الیه گخااهه بهترتي مقادیر  6و 0/5
و برای گخااهه با پوشدش دو الیده بدهترتيد مقدادیر  4و  0/2دارهدد
(Fatnassi et al., 2004؛ .)Boulard and Baille, 1993
1

)

()11

))𝑒𝑥𝑝(0.05(𝜇𝐺0 −50

𝑟𝑠 = 200 (1 +

-1

 rsمقاومت روزههای به .s m
این شکل از روش تراز اهرژی وقتي تهویه اهجام ميشود و تفاوت
بين دمای داخل و خارج گخااهه کم است ،استفاده ميشود ( Boulard
and Wang, 2000؛ Fatnassi et al., 2004؛ Bauri and
.)Ganguly, 2013
تخمين تعرق با معادله استانگلينی

1

استاهگخيني معادله پنمن ماهتيث را برای کاربرد در شرایط گخااهده
که سرعت باد کمتر از یک متر بر ثاهيه است و ساختار فضایي پوشش
گياهي حالت ایستاده دارد به شکل زیر اصالح همود (Prenger et al.,
; 2002; Donatelli et al., 2006; Fazlil-Ilahil, 2009؛ زارعي و
همکاران1397 ،؛ رضواهي و همکاران:)1398 ،
()12

VPD ρ Cp
rR
r
) s+γ (1+ c
ra

1 s (Rn − G)+Kt
λ

ET ° = 2 LAI

که در آن؛  ET0تباير و تعرق گياه مرجع بر حس ميخديمتدر در
ساعت = λ ،گرمای ههان تباير به  = Rn ،MJ kg-1تشعشدع خدالص
روزاهه یا سداعتي بده  MJ m-2 day-1یدا  = CP ،MJ m-2 h-1حدرارت
ویژه هوا به  Kt = 3600 ،MJ kg-1 ˚C-1ضری تبدیل به s h-1بدرای
 Rnتشعشع خالص روزاهده یدا سداعتي بده  MJ m-2 h-1 = ρچگدالي
هوای متوسط  = γ ،kg m-3ثابدت سدایکرومتریک بده ra ، kPa ˚C-1
1- Stanghellini
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مقاومت آئرودیناميکي به  rc ،s m-1مقاومت پوشش گياهي بده ،s m-1
 rRمقاومت تابشي به  =LAI ،s m-1شاخص سط برگ به .m2 m-2
برهامدده حددل معددادالت تددراز اهددرژی و محاسددبه تعددرق بدده روش
استاهگخيني در صفحه گسترده اکسل با استفاده از ویژوال بيسيک کدد
هویسي شد.
روش تحليل آماري

برای تحخيل آماری دقت مددل از مقددار متوسدط خطدای مطخدق
( ،)MAEخطای جذر مياهگين مربعات ( ،)RMSEضری تعيين )(R2
رابطه خطي بين مقادیر شبيهسازی و اهدازهگيری شدده اسدتفاده شدد.
همچنين کارایي مدل) (EF2به شکل زیدر بده دسدت آمدد(Salazar-
Moreno et al., 2019; Ali et al., 2020; Rasheed et al.,
):2020
∑n
̂i )2
i=1(yi −y

()13

1

EF = 1 − n1

∑n (y −y
̅i )2
n i=1 i

اگر مدل کامل باشد ،مقادیر پيشبيني شده برابر با مشداهدات یدا
مقادیر اهدازهگيری شده ( )yi = ŷiو کارایي مدل یک خواهدد بدود .بدر
عکس ،وقتي قسمت دوم سمت راست معادله  13برابر با یک شود ،به
معني برابری مقدار پيشبيني شده با مياهگين است و در هتيجه = EF
 0خواهد شد که هشان دهنده خوب هبدودن مددل اسدت .اگدر EF <0
باشد ،به معني آن است که مقادیر پيشبيني شده تامين خوبي هسبت
به اميد ریاضي هيست.
شاخص سطح و مشخصه طولی برگ

برای تامين مساحت برگ خيار ،تعدداد  51بدرگ بدا اهددازههدای
ماتخل اهتااب و با اهدازهگيری طول و عرض بدرگ و مسداحت آههدا
رابطه زیر ،برای محاسبه سط یک برگ بهدست آمد:
()14

***

2

A=0.7775(W×L)+0.0003 r =0.9916 F=578.87

 Wو  Lبه ترتي طول و عرض برگ به متر است .سدپس بدرای
تامين شاخص سط و مشاصه طدولي بدرگ از  6هقطده در سدط
گخااهه (یک سوم اول ،دوم و سوم) در هر هقطه دو بوته و در مجمدوع
 12بوته اهتااب و طول و عرض بدرگ آههدا اهددازهگيدری و شداخص
سط و مشاصه طولي برگ خيار به ترتي برابر با  3/35مترمربع بدر
متر مربع و  0/16متر به دست آمدهد.
حدود شرایط دما و رطوبت کشت خيار

حدود شرایط خرد اقخيم خيار گخااههای شامل دامنه دمایي مطخوب
روز 20˚C-25˚C؛ دمای ش 16˚C-18˚C؛ دمای حداک ر40-38˚C
؛ دمدای حدداقل Ponce et al., 2015; Gruda et al., ( 15-13˚C
2- Model Efficiency
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 %90اسدت ( Ponce et al.,

 )2017و رطوبت هسبي مناس  70%تدا
 .)2015شرایط رطوبتي گخااهه با رطوبت هسبي یا کمبود فشار بادار
بيان ميشود ( )Baptita, 2007; Castilla, 2013ولي کمبدود فشدار
باددار هدده تنهددا وضددعيت رطددوبتي گخااهدده را بهتددر هشددان مدديدهددد
( )Konopaki et al., 2018; Shamshiri et al., 2018بخکه به طور
موثری هشانگر خرد اقخيم گخااهه هيدز اسدت ( Prenger and Ling,
 )2001دامنه کمبود فشار باار برای محصول >0/2 :هامطخوب ،صدمه
به گياه و کاهش محصول؛  0/20-0/43رشدد بيمداریهدای قدارچي؛
 0/43-1/0دامنه مطخوب برای رشد گياه ؛  <1/0تنش آبدي و کداهش
رشدد گيداه ،تقسديمبنددی مديشدود ( ;Prenger and Ling, 2001
 .)Konopaki et al., 2018; Shamshiri et al., 2018همچنين حد
باالیي کمبود فشار باار در زمستان  1/1 kPaو در تابستان 2/7 kPa
گزارش شده است (.)Castilla, 2013

1

نتایج و بحث
برای شيبهسدازی ،اهددازهگيدریهدای روز  1397/03/20در هظدر
گرفته شد که هم تهویه در گخااهه اهجام ميشد و هدم اخدتالف بدين
دمای خارج و داخل گخااهه کم و به طور متوسط  1/1±9/º1Cبود.
تخمين دماي داخل گلخانه

دمای داخل گخااهه ،در صورت کارکرد فدنهدا و هيدز بددون آههدا
شبيهسازی شد (شکلهای  3و  4الل) .برای تامدين دمدای هدوا بدا
استفاده از تهویه مکاهيکي ،ميزان خروج اهرژی گرمدایي از گخااهده بدا
استفاده از تفاوت دمای داخل و خارج گخااهده و در هظدر گدرفتن بدده
حجمي خروجدي از گخااهده تامدين زده و از اهدرژی کدل ورودی بده
گخااهه کم شد .ولي تفاوت چنداهي بين مقدادیر تامدين زده شدده بدا
استفاده از تهویه طبيعدي و مکداهيکي مشداهده هشدد .عخدت اصدخي را
مي توان به معادالت تراز اهرژی استفاده شده ،هسبت داد که در واقع بر
مبنای تهویه طبيعي عمل ميکنند و کارکرد فنهای مکنده را هيدز بده
صورت تهویه طبيعي بيشتر ،در هظر ميگيرد .در واقع ميتدوان هتيجده
گرفت تهویه مکاهيکي به تنهایي قادر به کنترل دمای گخااهه هيسدت.
با توجه به این که هتایج ،در تهویه مکاهيکي و طبيعي مشابه است فقط
رابطه رگرسيوهي دادههدای اهددازهگيدری و شدبيهسدازی شدده تهویده
مکاهيکي برای تحخيل آورده شده است.
رابطه رگرسيوهي خطي با شي  1/1توافق خدوب بدين دادههدای
اهدازهگيری و شبيهسازی شده را هشان داد (شدکل  4ب) .ایدن رابطده
مشاص کرد با وجود الگوی مشابه دادههای اهدازهگيری و شبيهسازی
شده ،مقادیر شبيهسازی شده برآوردی باالتر از مقدار اهدازهگيری شدده
داشتند .مقدار متوسط خطای مطخق ( )MAEبرای تهویه مکداهيکي در
)1- Vapour Pressure Deficit (VPD

کل شباهه روز  ،3/1روزاهه  3/6و شباهه  2/2درجه سخسديوس و بدرای
تهویه طبيعي درکل شباهه روز ،2/9 ،روزاهده  3/3و شدباهه  2/2درجده
سخسيوس بود .همودارهای  3و  4هشان ميدهند ،تقریبا در تمام ساعات
شباهه روز ،دما باالتر از مقدار واقعي ،تامين زده شده اسدت .البتده در
ش که از تهویه طبيعي استفاده ميشد ،تامينهای مقدار دما ،خطای
کمتری داشت .خطای جذر مياهگين مربعدات ( )RMSEبدرای تهویده
مکاهيکي در کل شباهه روز  ،0/72روزاهده  0/83و شدباهه  0/49درجده
سخسيوس و برای تهویه طبيعي در کل شباهه روز  ،0/67روزاهده 0/77
و شباهه  0/49درجده سخسديوس اسدت کده از خطدای جدذر ميداهگين
مربعات به دست آمده در تحقيدق ( )Kumar et al., 2010بدا همدين
مدل و مدل استفاده شده توسدط )(Salazar-Moreno et al., 2019
کمتر اما از مقدار بهدسدت آمدده توسدط ) (Ali et al., 2020بزرگتدر
است .کارایي مدل در تامين دما برای تهویه مکداهيکي و طبيعدي بده
ترتي  0/86و  0/88بهدست آمد کده بدا مطالعده (Rasheed et al.,
) 2020در گخااهه با وسعت  7650متر مربعي برابر است .کارایي مدل
در مطالعه حاضر با وجود وسعت بيشدتر گخااهده ،تقریبدا برابدر مقددار
بهدست آمده در تحقيدق ) (Salazar-Moreno et al., 2019ولدي از
مقدار بهدست آمده در تحقيدق ) (Ben Ali et al., 2020کوچدکتدر
است .در ش به عخت عدم استفاده از فنهاب مکنده ،مقددار خطدا در
هر دو حالت یکسان است .بهدليل وجود آسمان صاف و آرام در طدول
ش  ،تخفات تشعشي از گخااهه به آسمان بيشتر از مقدار ورودی به آن
است و پدیده واروهگي حرارتي اتفاق ميافتد که سب ميشدود مقددار
دمای داخل گخااهه کمتر از محيط پيراموهي شدده (شدکل  3و 4ب) و
تهویه ماتل شود ( .)Castilla, 2013در ساعت  16:00دمای محديط
پيراموهي  34˚Cو دمای اهدازهگيری و تامين زده شده داخل گخااهده
بهترتي  37/4˚Cو  40/6˚Cاست .پيشبيني دمای گخااهده بدر پایده
دمای پيراموهي در این شبيهسازی قابل قبدول و بدا هتدایج ( Boulard
 )and Baille, 1993قابل مقایسه و از هتایج ()Kumar et al., 2010
دقيقتر است.
تخمين رطوبت نسبی داخل گلخانه

مقادیر شبيهسازی شده رطوبت هسبي ،کمتر از مقادیر اهدازهگيدری
شددده بددود (شددکل  .)5در روز مقدددار تفدداوت مقددادیر شددبيهسددازی و
اهدازهگيری شده کمتر از شد اسدت .مقددار متوسدط خطدای مطخدق
( )MAEرطوبت هسبي شباهه روز  ،19/9روزاهده  14/3و شدباهه 29/0
درصد بود .در مدل تراز اهرژی ارائده شدده توسدط ( Baptista et al.,
 ،)2010خطای تامين رطوبت هسبي در ش بيشتر از روز و بدهطدور
کخي باالی  %20بود که از خطای مطالعه حاضر بداالتر اسدت .خطدای
جذر مياهگين مربعات ( )RMSEبرای تهویه مکاهيکي و طبيعي در کل
شباهه روز  ،4/4روزاهه  3/0و شباهه  6/0است.

کاربرد مدل تراز انرژي براي پيشبيني تعرق و شرایط خرد اقليم داخل گلخانه با استفاده از دادههاي هواشناسي
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شكل  -3دماي پيرامونی گلخانه ،دماي اندازه گيري شده ،شبيهسازي شده داخل گلخانه و دماي برگ در تاریخ با تهویه طبيعی

شكل  -4الف :دماي پيرامونی گلخانه ،دماي اندازه گيري و شبيهسازي شده داخل گلخانه و دماي برگ با تهویه مكانيكی ب :رابطه خطی بين دماي
هواي اندازه گيري و شبيهسازي شده

کارایي مدل برای شبيهسازی رطوبت هسدبي در شدباهه روز 0/37
بهدست آمد که هياز بده اصدالح را هشدان مديداد .بدر اسداس مقدادیر
شبيهسازی شده در روز مقدار کارایي مدل  0/67و در ش تقریبا صفر
بود .تفاوت بيشتر مقادیر رطوبت هسبي اهدازهگيری و تامين زده شده
در ش  ،به عخت واروهگي حرارتي است که سب کداهش اثدر تهویده
طبيعي و افزایش رطوبت در گخااهده مديشدود ( .)Castilla, 2013از
طرفي برآورد کم مقدار تعرق بر تامين مقدار رطوبت داخدل گخااهده
تاثيرگذار بوده است .رابطه خطي بين مقادیر شيبهسازی و تامين زده
شده (شکل 5ب) ،هشان داد مقادیر تامين زده شده برآوردی کمتدر از
مقادیر اهدازهگيری شده ،دارهد .هر چند ضری همبستگي بداال ،تشدابه
روهد تغييرات مقادیر شيبهسازی و تامين زده شده در طي شدباهه روز
را هشان ميدهد (شکل 5ب) .هتایج هشدان داد ،مقددار رطوبدت هسدبي
شبيهسازی شده در ش  ،تامين مناسبي از رطوبت هسبي هيست که با
هتایج ( )Boulard and Baille, 1993توافدق هددارد و عخدت آن هدم
ماتل شدن تهویه به دليدل واروهگدي حرارتدي اسدت .فنتداسسدي و
همکدداران و وهددگ و بددوالرد در تحقيقددات خددود بدده وجددود خطددا در
شبيهسدازی هنگدامي کده تهویده اهجدام همديشدد ،اشداره همدودهاهدد
( .)Boulard and Wang, 2000; Fatnassi et al.,2004ولدي در
روز دامنه اختالف مقادیر اهدازهگيری شده و تامدين زده شدده کمتدر
است .در صورت عدم وجود پدیدده واروهگدي حرارتدي در شد هتدایج
شبيهسازی رطوبدت هسدبي قابدل بدود .ولدي مديتدوان گفدت هتدایج
شبيهسازی رطوبت هسبي در طول روز ،تامين مناسبي از ایدن متغيدر

است .برای بررسي اثر وارهگي حرارتي با استفاده از رابطده رگرسديوهي
زیر بر اساس اهدازهگيریهای اهجام شده مقدار رطوبت هسدبي اصدالح
شد.
RHsimadj =1.309 × RHsim + 6.5
()15
***r2=0.962 F=561.406

پس از اصالح مقدار متوسط خطای مطخق ( )MAEرطوبت هسبي
شباهه روز  ،4/0روزاهه  3/2و شباهه  5/3درصد و خطای جذر ميداهگين
مربعات ( )RMSEبرای تهویه مکاهيکي و طبيعدي در کدل شدباهه روز
 ،1/1روزاهه  0/8و شباهه  1/4به دست آمد .کارایي مدل در شباهه روز،
روزاهه و شباهه به ترتي  0/98 ،0/96و  0/94به دست آمد.
تخمين VPD

کمبود فشار باار با دادههای شبيهسازی شده ،مقدادیر بداالتری از
دادههای اهدازه گيری شدده داخدل گخااهده داشدتند ،هدر چندد الگدوی
تغييرات آهها روهد یکساهي را هشان داد (شکل  6الل و ب) .دليل مقدار
باالتر  VPDتاميني ،برآورد بداالتر دمدا و پدایينتدر رطوبدت هسدبي
تامين زده شده با روش تراز اهدرژی اسدت .ضدری همبسدتگي بداال
رابطدده خطددي بددين مقددادیر کمبددود فشددار باددار حاصددل از دادههددای
اهدازهگيری و شبيهسازی شده ،الگوی مشابه تغييدرات ایدن مقدادیر را
هشان ميدهد (شکل  6ب) .با وجود ضری همبستگي بداال ،پدراکنش
دادهها حول خط بدرازش یافتده ،هشدان از تفداوت مقدادیر تاميندي و
اهدازهگيری شده دارد.
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شكل  -5الف :رطوبت نسبی پيرامونی گلخانه ،اندازهگيري و تخمين زده شده داخل گلخانه با تهویه مكانيكی ،ب :رابطه خطی بين رطوبت نسبی
اندازهگيري و تخمين زده شده

شكل  -6الف :تغييرات  VPDتخمينی و محاسبه شده با دادههاي اندازهگيري شده ،ب :رابطه خطی بين  VPDمحاسبه شده با دادههاي
اندازهگيري و تخمين زده شده داخل گلخانه

تخمين دما برگ

هتایج هشان داد ،در طول روز ،برگ دمایي کمتدر از دمدای هدوای
گخااهه داشت (شکلهدای  3و  4الدل) کده بدا هتدایج فنتداسسدي و
همکاران ( )2004هماواهي دارد .در شد دمدای بدرگ ،برابدر دمدای
هوای تامين زده شده بود اما از دمای هوای اهدازهگيری شدده بيشدتر
بود .این شرایط هشان ميداد در روز امکان ميعان رطوبت روی برگها
وجود داشته است.
تخمين تعرق داخل گلخانه

تعددرق را مدديتددوان بدده سدده روش محاسددبه کددرد ،روش اول بددا
رابطه  KLΔeکه از تفاوت بين فشار باار آب ،هدوای داخدل و خدارج
گخااهه ( )Δeاستفاده ميشود و از حل معادالت تراز اهدرژی بدهدسدت
ميآید .روش دوم ،به جای تفاوت بين فشار باار آب ،هدوای داخدل و
خارج گخااهه ،از مقدادیر تامدين زده شدده فشدار بادار آب در دمدای
شبيهسازی شده به روش تراز اهرژی در داخدل گخااهده و فشدار بادار
اشباع گخااهه استفاده شد .در حالت سوم ،ميتوان با قدرار دادن دمدا و

رطوبت هسبي شبيهسازی شده در رابطه تعرق پدنمن ماهتيدث اصدالح
شده برای گخااهه توسط استاهگخيني ،تعرق را محاسدبه کدرد .در روش
اول ،مقدار تعرق بسيار کم تامين زده مديشدود (شدکل )7کده عخدت
برآورد کم رطوبت داخل گخااهه را ميتوان به آن هسبت داد .در روش
دوم ،مقدار مجموع تعرق  24ساعته  2/6ميخيمتر به دست آمد .مقددار
تعرق با استفاده از کاربرد دما و رطوبدت هسدبي شدبيهسدازی شدده در
معادله استاهگخيني  10/2ميخيمتر محاسبه شدد .در صدورت اسدتفاده از
دادههای اهدازهگيری شدده داخدل گخااهده ،مقددار تجمعدي تعدرق 24
ساعته  6/5ميخيمتر به دست ميآید .استفاده مسدتقيم از حدل معادلده
اهرژی با دادههای اقخيمي خارج گخااهه ،تامين درستي از تعرق داخدل
گخااهه هميدهد که با هتایج بوالرد و وهدگ ( Boulard and Wang,
 )2000هماددواهي هدددارد امددا بددا تحقيددق سدداالرز مورهددو و همکدداران
) (Salazar-Moreno et al., 2019هماددواهي دارد .در مطالعدده
فنتاسسي و همکداران ( )Fatnassi et al.,2004بدا وجدود تعدرق در
عنوان مقاله ،دادهای برای مقایسده یدا بدرآوردی از تعدرق در مطالعده
ایشان موجود هيست که بتوان با تحقيق حاضر مقایسه شود.
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شكل  -7تخمين تعرق در گلخانه با روشهاي مختلف در گلخانه

در ایددن مطالعدده مسدداحت گخااهدده  4333مترمربددع و در تحقيددق
(،)Fatnassi et al.,2004( ،)Boulard and Wang, 2000
) (Salazar-Moreno et al., 2019و ) (Ali et al., 2020بهترتيد
 120 ، 386 ،208و  14/8متر مربع بود .مطمئنا اهدازه گخااهه بدر غيدر
یکنواختي و در هتيجه دقت مدل تداثير گدذار اسدت .هدر چده گخااهده
کوچکتر باشد ،بيشتر متاثر از شرایط محيط پيراموهي است و از طرفي
محيط همگنتری داشته که به فرضيات استفاده از مددل تدراز اهدرژی
هزدیکتر است.
شبيهسازي  1397/06/19تا 1397/06/22

از مدل تهيه شده برای شبيهسدازی خدرد اقخديم و تعدرق داخدل
گخااهدده بدده مدددت چهددار شددباهه روز از تدداری  1397/06/19تددا
 1397/06/22بددا اسددتفاده از آمددار هواشناسددي ایسددتگاه سددينوپتيک
تویسرکان استفاده شد (شکل .)8آمارهای اسدتفاده شدده شدامل دمدا،
رطوبت هسبي ،سرعت باد و تشعشع به فاصخههای زماهي  5دقيقه ثبت
شده بودهد که برای شبيهسازی متوسط سداعتي آههدا بده دسدت آمدد.
تغييرات دما (شکل  8الل) هشان داد ،دمای داخدل گخااهده تدا 35˚C
افزایش یافت که خارج از دامنه مطخوب دمایي ( )20˚C- 25˚Cبدرای
رشد خيار گخااههای در روز است .در ش هيز دمدا بده کمتدر از 16˚C
رسدديد کدده در محدددوده بهيندده دمددایي ( )16˚C- 18˚Cبددرای خيددار
گخااههای قرار هدارد ( .)Gruda et al., 2017هتایج مدل هشدان داد در
صورتي که پدیده واروهگي حرارتدي در شد وجدود هداشدت ،رطوبدت
هسبي گخااهه به کمتر از  60درصدد مديرسديد (شدکل  8ب) .مقدادیر
اصالح شده رطوبت هسبي هشان دادهد در صورت وقوع پدیده واروهگي
حرارتي ،مقدار رطوبت هسبي گخااهه ،ش ها به حدود  90درصدد هدم
ميرسد .دامنه مقدار رطوبت هسبي مناس برای خيار گخااهدهای 70%

تدا  %90اسدت ( )Ponce et al., 2015کده شدبيهسدازی هشدان داد
مقداری که در گخااهه اتفاق خواهد افتاد بدون در هظر گرفتن وارهگدي
حرارتي در ش و روز کمتر از این مقدار است .با لحاد کردن واروهگي
حرارتي مقدار رطوبت در ش به حدود مطخوب کشت خيار گخااهدهای
رسيد (شکل  8ج) .هر چند با بررسي کمبود فشدار بادار (شدکل  8ج)
مشاهد شد ،در حاليکه در روز محصول دچار تنش خشکي خواهد شد
( )VPD>1/0در ش در صورت عدم وجود واروهگدي حرارتدي مقددار
 VPDدر حدود مناس محصدول و در دامنده  0/6 kPaتدا 0/8 kPa
قرار ميگيرد .ولي با لحاد کردن واروهگي حرارتي شرایط برای توسعه
بيماریهای قارچي ( )0/2 < VPD <0/41مهيدا مديشدود .تعدرق بدا
استفاده از دادههای تامين زده شدده دمدا و رطوبدت هسدبي و رابطده
استاهگخيني تامين زده شد .هماهگوهه که از رابطه ( )12و شکلهای 8
ج و  8د مشاهده مديشدود مقددار و الگدوی تغييدرات تعدرق متداثر از
تغييرات و مقدار کمبود فشار باار است .بدرای بررسدي اثدر واروهگدي
حرارتي و افزایش رطوبت گخااهه در طول ش بر مقدار تعرق شدبيه-
سازی شده ،با مقدار رطوبت هسبي اصالح شده هيز مقدار تعرق تامين
زده شد .مجموع تعرق شبيهسازی شده در مدت مدورد بررسدي39/1 ،
ميخيمتر و با در هظر گرفتن افزایش رطوبت هسبي 30/2 ،ميخيمتر بده
دست آمد که کاهش  23درصدی در مقدار تعدرق را هشدان مديدهدد.
کاهش تعرق هيز به دليل کاهش مقددار کمبدود فشدار بادار هاشدي از
افزایش رطوبت محيط است .کمبود فشار باار در بيشدتر سداعات روز
باالتر از  2kPaبود و درساعاتي به باالتر از  4هيز رسيد ولي کاهشي در
مقدار تعرق به دليل خشکي زیاد و بسته شده روزهدههدا مشداهد هشدد
(شکلهای  8ج و  8د) که با هتيجه ) (Montero et al., 2001مبني
بر کاهش هيافتن مقاومت پوشش گياهي (در واقع مقاومت روزههای) از
کمبود فشار باار  1/4 kPaتا  3/4 kPaهماواهي دارد.
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شکل  8هشان داد الگدوی تغييدرات متغيرهدای خدرد اقخيمدي 24
ساعته در روزهای ماتخدل تقریبدا ثابدت اسدت و در هتيجده حتدي بدا
شبيهسازی روزهای معدودی که توزیع خوبي در طدول فصدل کشدت
داشته باشند ،ميتوان هياز آبي محصدول و شدرایط خدرد اقخديم داخدل
گخااهه را تامين زد .با توجه به دمای بداال ( )35˚Cو رطوبدت پدایين
( 15%تا  )%30در طي روز هيداز بده سدرمایش تبايدری در بعضدي از
ساعات روز وجود دارد.

نتيجهگيري
در این تحقيق از مدل تراز اهرژی بدرای تامدين ميدزان تعدرق و
سایر متغيرهدای خدرد اقخديم داخدل گخااهده بدا اسدتفاده از دادههدای
هواشناسي خارج گخااهه استفاده شد .الگوی تغييرات  24ساعته مقادیر
شبيهسازی و اهدازهگيری شده دما ،رطوبت هسبي و کمبود فشدار بادار
داخل گخااهه مشابه بود .هتایج هشان داد تفاوت دمای شبيهسازی شده
با متغيرهای اقخيمي خارج گخااهه با مقادیر اهدازهگيری شده داخل کدم
و در هتيجه هتایج شبيهسازی قابل قبول بود به طوری که کارایي مدل
در تامين دما به طور متوسط  0/87بدهدسدت آمدد  .تفداوت رطوبدت
هسبي شبيهسازی و اهدازهگيری شده به عخت واروهگي حرارتي و ماتل
شدن تهویه طبيعي و افزایش شدید رطوبت گخااهه در ش بود .هتایج
هشان داد مقادیر شبيهسدازی شدده دمدا و رطوبدت هسدبي بدهترتيد
برآوردی باالتر و پایينتر از مقادیر اهدازهگيری شده داشتند .که سدب
باالتر بودن کمبود فشار باار هسبي شبيهسازی شده هسبت به مقدادیر
حاصل از اهدازهگيری بود .کارایي مدل برای شبيهسازی رطوبت هسبي
 0/37بود که با اصالح مدل ،کارایي مدل برای شدبيهسدازی رطوبدت
هسبي به  0/96رسيد .شبيهسازی  24ساعته تعرق هشان داد ،مددل بده
تنهایي برآورد خوبي از تعرق هميدهد ولي با استفاده هدمزمدان مددل
تراز اهرژی و رابطه تعرق استاهگخيني ميتوان به مقدادیر قابدل قبدولي
رسيد .شبيهسازی یک دوره چهار روزه هشان داد ،مدل تدراز اهدرژی در
تخفيق با مدل تعرق استاهگخيني با استفاده از دادههای هواشناسي ،مي-
تواهد به پيشبيني و تحخيل شرایط خرد اقخيم و تعرق داخل گخااهدهای
با تهویه طبيعي قبل از احداث آن کمک کند .اصالح مدل تراز اهدرژی
برای هنگامي که تهویه ضعيل است یا پدیدده واروهگدي حرارتدي رخ
ميدهد ،ميتواهد دامنه کاربرد آن را افزایش دهد .همچنين هماهنگ
شدن این مدل با مدل رشد محصول تواهایي پيشبيني مقدار عمخکدرد
را قبل از احداث گخااهه به دست ميدهد.
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Abstract
In recent years, increasing population and limited water and arable land in Iran have led to significant
investment in greenhouse production. Due to the effect of greenhouse microclimate conditions on the
quantitative and qualitative yield of the product, the use of mathematical models to study and microclimate
simulation of the greenhouse is necessary. The objective of this research is to apply and analyze an energy
balance model using meteorological data outside the greenhouse to simulate microclimate conditions and the
transpiration in a greenhouse. The study was conducted in a commercial greenhouse with plastic cover and an
area of 4333 square meters. Temperature and relative humidity data were collected inside the greenhouse with 21
data loggers. For collected meteorological data outside the greenhouse, the meteorological station installed on
the roof of the greenhouse and the data of the Tuyserkan synoptic meteorological station were used. A
combination of energy balance and transpiration equation was used to estimate temperature, relative humidity
and crop transpiration inside the greenhouse. Estimated transpiration was modified by combining the energy
balance model and the Stanghellini transpiration equation. The pattern of temporal variation of the simulated and
measured values of temperature and relative humidity inside the greenhouse was similar. The root mean square
error of the simulated temperature for mechanical ventilation and natural ventilation was 0.72 and 0.67, 0.83 and
0.77 daily, and 0.49 and 0.49 degrees Celsius, respectively, for the daytime and night time. The root mean square
error of relative humidity for mechanical and natural ventilation was 4.4% day and night, 3.0% for daytime, and
6.0% for night time. After modifying the simulation model, four days of microclimate inside the greenhouse
showed that the temperature inside the greenhouse reaches 35 °C during the day and less than 16 °C at night,
which are not in the optimal temperature range for greenhouse cucumbers. Due to high temperature (35ºC) and
low humidity (15% to 30%), evaporative cooling will be required at some hours of the day. The total simulated
transpiration was 30.2 mm. The estimated temperature was acceptable, but the estimated relative humidity at
night differed from the measured values due to thermal inversion. Estimated transpiration was modified by
combining the energy balance model and the Stanghellini transpiration equation. After verifying and modifying
the model, the microclimate conditions of the greenhouse were simulated and analyzed for four days. The results
showed that by using the energy level model before the construction of the greenhouse, it is possible to estimate
the microclimate conditions of the greenhouse and the water requirement of the crop.
Keywords: Relative humidity, Simulation, Temperature, Transpiration, Vapor pressure deficit
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تعیین عملکرد ،کارایی مصرف آب و شبیهسازی تاجپوشش گیاه کاهو در دو کشت
هیدروپونیک و کشت خاکی با

مدل AquaCrop

محمود سبزیان ،*1علی رحیمی خوب ،2محمود مشعل ،3ساسان علی نیایی فرد
تاریخ دریافت1399/6/10 :

4

تاریخ پذیرش1399/7/30 :

چکیده
سالهایاخیرتوجهزیادیبهکشتبدونخاکیاهیدروپونیکدرآبومحلولغذاییدرگلخانههاشدهاست.هدفازانجاماینتحقیقمقایسهه
پارامتربهره وریآبنرمالشدهکاهوبیندوکشتخاکیوهیدروپونیکوهمچنینارزیابیمدلآکواکراپدرشبیهسازیعملکردوکاراییمصرفآب
گیاهکاهودردومحیطکشتهیدروپونیکوکشتخاکیاست.پارامتربهرهوریبرایشبیهسهازیرشهدگیهاهدرمهدلآکهواکراپاسهتاادهمهیشهود.
همزمانطیدودورهکشتدرگلخانهتحقیقاتیپردیسابوریحاندانشگاهتهرانانجامشد.دادههایکشتاولبرای
آزمایشهایدوکشتفوقبهطور 

واسنجیپارامتربهرهوریآبنرمالشدهودادههایکشتدومبرایصحتسنجیاستاادهشدند.نتایجنشاندادکهپارامترفوقدردوکشتخهاکیو
برایایندونوعکشتمیباشد.مدلآکواکراپبااستاادهازاینمقادیربهرای

هیدروپونیکمتااوتاستوبهترتیببرابر14/3و15/8گرمبرمترمربع
ستتودهدرطیدورهرشدشبیهسازیشدوبامقادیراندازهگیریشدهمقایسهگردید.نتایجآمارینشاندادکهمهدل
دورهدومکشتاجراشدومقدارزی 
آکواکراپبااستاادهازمقادیرواسنجیشدهبهرهوریآبنرمالشدهبادقتمناسبیعملکردگیاهکاهوراطیدورهرشدشبیهسهازیمهیکنهد.کهارایی
مصرفآبنیزدرهردودورهکشتبرایدوکشتهیدروپونیکوکشتخاکیاندازهگیریوشبیهسازیشدونتایجنشهاندادکهاراییمصهرفآبدر
کشتهیدروپونیکنسبتبهکشتخاکیبیشترمیباشدومدلنیزقابلیتخوبیدرشبیهسازیکاراییمصرفآبدرهردومحیطکشتدارد.همچنین
دلشبیهسازیشدونتایجنشاندادکهمدلبرایهردومحیط

مقدارتاجپوششبرایهردومحیطکشت،درهردودورهکشتاندازهگیریوتوسطم
کشت،مقدارتاجپوششرابهخوبیشبیهسازیمیکند.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدراینتحقیقنتیجهگرفتهشد،نوعمحیطکشتبرعملکردکهاهو
تأثیرداردوعملکردوکاراییمصرفآبدرکشتهیدروپونیکنسبتبهکشتخاکیبیشتراستومدلآکهواکراپنیهزدارایدقهتنسهبتاالبهارییدر
سازیتاجپوششبرایگیاهکاهواست .
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تجدیدپذیربرابر 50درصداست،کهرقهمقابهدمالحظههایرانشهان
تالشهایپژوهشگرانتهاکنون
میدهد(ناصریوهمکاران .)1396 ،

یکههدر
عمدتاالبرافزایشتو یددرواحدسطحمعطوفبهوده،درصهورت 
شرایط محدودیتمنابع آب(شرایطحاکم براکثرمناطقایران)هدف
اصلی بایستی بیشترمتمرکز بربهاربهردنتوی هد بههازایواحهدآب
مصرفیواستاادهبهینهازاینمنابعباشهد ).(English et al., 1990
نیازروزافزونبههمحصهورتکشهاورزیههمزمهانبهااها شههایی
درزمینهٔکمبودآب،انرژیوخاکحاصلخیزکشاورزی ،هزومتوجهه
بهاصالحا گویکشترابیشازپیشنمایهانسهاختهاسهت.درایهن
راستا،توجهبهفنآورینویندرکشاورزیکهامکهانتو یهدحهداکثر
محصولباحداقدمصرفآب،انرژیوسهایرنههادهههاوبهاحهداقد
وابستگیبهشرایطآبوهواییفصلیواقلیمیرافراهمآورد،بسهیار
حائزاهمیتاست.توجهبههروشههایکشهتمتهراکممثهدکشهت
گلخانهایکهسرآمدآنهاکشتبهروشهیهدروپونیکاسهت،بهرای
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نیدبهایناهدافضروریبهنظهرمهیرسهد(سهاعدیوهمکهاران،
.)1396روشهیدروپونیککهاخیراالدر کشتتجاریوصنعتیمهورد
استقبالقرارگرفته،بهمعنایکشتدرمحیطبدونخاکیاکشهتدر
مح هیطدارایمحلههولهههایغههذاییمههیباشههد.ازفوایدسیستمهای
هیدروپونیکامکان تو یدمحصولبدوناستاادهازآفههتکههشاست.
این محصورتعاریازباقیماندهسمومهستندو از حاظکیایتو
سالمتدرسطحبارییقرار دارند (Verdonck and Demeyer,
).2004در سیستمهیدروپونیکامکانبررسی و کنترل دقیق
بیماریهایخاکزادبه کمترین

بیماریهاوآفات وجودداشتهومشکد

استاادهازسیستمکشت
مقدارکاهشخواهدیافت.بنابراینبا
مههیتههواناز صرفهزینهووقتزیادبرایضدعاونی
هیدروپونیک 
کردنخاکوفراهمکردنشرایطمناسبرشد،اجتناب نمود
).(Cantliffe et al., 2007بررسهیههاحهاکیازآناسهتکههدر
کشتهایگلخانهایبهامصهرف10تها15ههزارمتهرمکعهبآبدر
عملکردبهاندصدتنمیرسددرحا یکههدرشهرایطمزرعهه

هکتار،
برایعملکردبرابریکدهمآنحدود18هزارمترمکعبآبنیازاست
(شاکروحسین نیا.)1395،اینمسئلهبیانگرکهاراییبیشهترمصهرف
آبدرشرایطکشتکنترلشدهمهیباشهد.ههدفازافهزایشکهارایی
مصرفآبدرکشاورزی،افزایشعملکهردبههازایواحهدحجهمآب
مصرفیاست.بنابراینبرایافزایشعملکردعالوهبهرتیییهرا گهوی
کشههتازمحههیطروبههازبهههکشههتهههایگلخانهههایبهههویههژهکشههت
هیدروپونیک،راهکاردیگرپیشبینیبرآوردعملکردطیسهناریوههای
مختلههآآبیههاریتحههتشههرایطمحههدودیتمنههابعآببههااسههتاادهاز
نرمافزارهایشبیهسازیعملکردمیباشدتابتوانشهرایطیرافهراهم
کردکهدرکشتخاکینیزحداکثرعملکهردراداشهتهباشهیم.تعیهین
عملکردگیاهبهکمکآزمهایشههایمزرعههایوتحهتسهناریوهای
مختلآآبیاریکاریپرزحمت،زمهانبهروپرهزینههاسهت.ازطرفهی
مدلهایرشدونموگیاهانزراعیازابزارهایبسیارمهمدرمطا عهه

وطراحیروشهایمدیریتیونیزپیشبینیعملکردگیاههستندکهه
میتواننداهدافذکرشده راتحققبخشهند (وطهنخهواهوهمکهاران،
یشههبیهسههازعملکههردمحصههولمتعههددیماننههد

.)1394مههدلههها
APSIM ،SOYGRO ،CERES ،SOYMODوCROPSYST
آنههاانجهامشهدهانهد
وجوددارندکهدرسطحجهانتحقیقاتیروی 
( Jones et al., 2003; Keating et al., 2003, Stöckle et al.,
.)2003اینمدلهااغلبمستلزممهارتزیادکاربردرواسنجیآنها
استونیازبهپارامترهایورودیوتیییرپذیرزیادیدارنهدکههبعًهاال
اندازهگیریآنهاسختبودهویابهرایدامنههوسهیعیازگونههههای
زراعیومکانهایمختلآدنیا،غیرقابددسترسیهستند(علیهزادهو
همکاران .)1389،
سازمانخواروبارجهانی(فائو)،طیبهازنگرینشهریهشهماره،33

مد یبهنامآکواکراپ1رابرایشبیهسازیعملکردمحصولنسبتبه
آبمصرفیارائهکهرد(.)Steduto et al., 2009مهدلآکهواکراپدر
مقایسهبهادیگهرمهدلههایشهبیهسهازیگیهاهذکرشهدهدربهار،از
پارامترهایکمتریاستاادهمیکندودرآنسعیشدهکهتعاد یبهین
دقت،سادگیوسهو تبرایکهاربرانبرقهرارشهود( Hsiao et al.,
.)2009اینمدلیکابزارقدرتمندوباارزشبرایبهبودمدیریتآب
درمزرعهومحاسهبهبههرهوریآباسهت(.)Steduto et al., 2009
پژوهشهایزیادیدرداخدوخارجازکشوربرایبررسیدقتمهدل
آکواکراپانجامشدهاند.مثالالمطا عهایجهتواسنجیوصحتسنجی
مدلآکواکراپبرایمحصولجودرمنطقهپاکدشهتانجهامشهد.در
اینپژوهشمدلآکواکراپبرایدومتییردرجهه-روزرشهدازشهروع
کاشتتارسهیدنمحصهولوضهریببههرهورینرمهالشهدهبهرای
محصول،واسنجیشد.برایتو یهددادهههایرزمبهرایواسهنجیو
صحتسنجی،سهتیمارتقویمزراعیدرمزرعهپهردیسابوریحهاندر
جی 
یکفصدرشداجراشدند.اجرایمهدلبهادادهههایصهحتسهن 
نشاندادکهمدلبادقتمناسبیعملکهردمحصهولراشهبیهسهازی
میکند(اورگانی وهمکاران .)1394،برای ارزیابیمدلآکهواکراپدر
شبیهسازیعملکردبیوماسوباللذرتعلوفهایدرطهولجویچهه،
آزمایشیدرمنطقهکرجانجامشد.در این تحقیق ،مدلآکهواکراپ در
شبیهسازیتیییراتمکانیذرت علوفهایبهراسهاسعمهقآبناهوذ
یافتهدرطولجویچهارزیابیشد.نتهایجایهنتحقیهقنشهاندادکهه
میتوانازمدلآکواکراپبرایشهبیهسهازیعملکهردبیومهاسذرت

علوفهایدرطولجویچهاستاادهنمود(وطنخواهوهمکاران.)1394،
طی مطا عهای مدلآکواکراپدرمنطقهجنوبفالتاینبرایگندم
زمستانهارزیابیشد.دادههایتجربیحاصدازتحقیقاتمیدانیسهال
 2004تا 2011برای کا یبراسیون واعتبارسنجی مدلدرشبیهسهازی
زیستتوده،سطحپوششتاج(،)CCحجمآبخاکوعملکهرددانهه
درشرایطدیماستاادهشد.نتهایجنشهاندادکههآکهواکراپقهادربهه
شبیهسازیعملکردگندمزمستانهدرشرایطدیهماسهت (Zhang et
درشبیهسازیرشهدذرتو

).al., 2013برایارزیابیمدلآکواکراپ
مقداربهرهوری،تحتشرایطکمآبیاریدرجنوبتایوانانجهامشهد.
سهآزمایشبرایارزیابیعملکردمدلدرشهبیهسهازیپوشهشتهاج
(،)CCزیستتوده(،)Bعملکرد(،)Yتبخیروتعرقمحصهول()ETو
راندمانمصرفآب(،)WUEدرمزرعهانجامشد.نتایجنشاندادکه
یتوانهد
پیشبینیمدلدرمحیطبدونتنشخوبومدلآکواکراپم 
مد یقابداعتمادبرایارزیابیاثربخشیآبیاریپیشهنهادیواسهتااده
یهایمدیریتبرایذرتباشد( .)Greaves et al., 2016
استراتژ 
2
درمدل آکواکراپازپهارامتربههرهوریآبنرمهالشهده (*)WP
1- AquaCrop
2-Normalized Water Productivity

تعيين عملكرد ،کارایي مصرف آب و شبيهسازي تاجپوشش گياه کاهو در دو کشت…

استاادهشهدهاسه 
ت

برایتعیینزیستتودهگیاهی

.)2007اینپارامتردرنرمافزارآکواکراپبرایهرگیاهثابهتدرنظهر
گرفتهشدهاست(.)Steduto et al., 2009تحقیقاتنشهاندادهایهن

پارامترمقدارمشخصوثابتینیستوبرایهرمنطقهونوعرقمگیاه
متااوتاست.کارشناسانفائومقداراینپارامتررابهرایاکثهرنباتهات
زراعیمحاسبهودرپیوستراهنمایمهدلآکهواکراپ( Reference
دهاند.
)Manual, Annexes – AquaCrop, January 2010ارائهدا 
مقداراینپارامتربرایگیاهانکربن)C3(3مثدجوبین13تا15و
برایگیاهانکربن)C4(4مثهدسهورگوم،بهین26تها35گهرمبهر
مترمربعدرروزتیییرمهیکنهد(.)Steduto et al., 2009بررسهیهها
نشانمیدهدمقداراینپارامتربرایگیاهکاهوکهجهز گیاههانC3
است،درایرانتعییننشدهاست.هدفازانجاماینپژوهشمقایسهه
بهرهوریآبنرمالشهدهکهاهودردوکشهتهیهدروپونیکوکشهت
خاکیگلخانهایاست .

( Steduto et al.,

مواد و روشها
مشخصات محل آزمایش

اینپژوهشدرگلخانههتحقیقهاتیپهردیسابوریحهان،دانشهگاه
تهراندرمنطقهپاکدشترویگیاهکهاهورقهمپرطاووسهیدرسهال
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زراعی1397-1396انجامشد.مکانآزمایشدرطولجیرافیایی51
درجهو48دقیقهشهرقی،عهرججیرافیهایی35درجههو28دقیقهه
شما ی(E׳N،51◦48׳)35◦28وارتااعازسطحدریا1021مترواقع
است.دادههایموردنیازبرایاندازهگیریمقدارتبخیر-تعرقدرطهی
دودورهکشت،مانندساعاتآفتهابیازایسهتگاههواشناسهیواقهعدر
مزرعهتحقیقاتیپردیسابوریحانگرفتههشهدوهمچنهیندادهههای
موردنیازدیگردرگلخانهماننددمایروزانهتوسهطدماسهنج،رطوبهت
روزانهتوسطرطوبتسنجاندازهگیریشد،وسرعتبادنیزبهتوصهیه
سازمانفائوبرابر0/5متربرثانیهدرنظرگرفتهشد.دراینپهژوهش
تبخیر-تعرقبااستاادهازروشپهنمنمانتیهففهائو( Allen et al.,
)1998تعیینگردید .
درموردخاکتهیهشدهبرایانجامآزمایشکشتخهاکی،مقهدار
خاکموردنیاز پسازمخلوطباکمپوستگیاهیدرگلخانهتحقیقاتی
انباشتهشد،سپسگلدانهاازخاکپرشدهوسهگلداننیزبههعنهوان
نمونهجهتانجامآزمهایشوتعیهینویژگهیههایآنبههآزمایشهگاه
منتقدشدند.برخیخصوصیاتفیزیکیوشیمیاییخاکتهیهشدهدر
جدول()1ارائهشدهاسهت.همچنهینبرخهیویژگهیههایفیزیکهیو
)ارائهشدهاست .
شیمیاییآبمحدآزمایشنیزدرجدول( 2

جدول  -1ویژگیهای خاک مورد استفاده
بافت خاک
Silt loam

رطوبت مزرعه

رطوبت پژمردگی

(درصد حجمی)
 20/15

(درصد حجمی)
 10/01

جرم ویژۀ ظاهری ()gr/cm3
 1/37

رطوبت اشباع
(درصد حجمی)
 44/64

EC
)(dS/m

 3/55


جدول  -2ویژگیهای شیمیایی آب
پارامتر
مقدار

)Ca + Mg (meq/lit

)Na (meq/lit

PH

)EC (dS/m

16

2/9

7/2

1 /4


آزمایش گلخانهای

کشتدردومحیطکشتهیدروپونیک(شکد)1وخاکی(شهکد
)2انجامشد.درکشتهیدروپونیکتعداد48عددبوتهجههتانجهام
آزمایشدرنظرگرفتهشدند.روشدومکشتدرمحیطخاکبودکه
در 48گلدانمشابهباتراکمکشتهیدروپونیکانجامشد.درکشهت
هیدروپونیکبااسهتاادهازاههار و هه بههطهول3متهروبهاایجهاد
سانتیمتررویآنجهتقراردادنگیاهدرون
حارههاییبهفاصله 25
آنهااجراشد.دراینروش،آبوموادغذاییرزمجهترشدگیاهاز
طریق و هازمخزنبهکمکپمپواردسیسهتممهیشهدومحلهول
میگرفت.د یداستاادهازپمهپومخهزن،
غذاییدراختیارگیاهقرار  
هوادهیبهمحلولغذاییبودکههر15دقیقههپمهپتوسهطتهایمر

روشنوخاموشمیشدتامحلولواردسیستمودراختیارگیهاهقهرار
گیرد.محلولغذاییدرنظرگرفتهشدهکهودهیهدروپونیکبهافرمهول

هوگلندواشنایدربودکهدرمرحلهجوانهزنهیمقهدار8میلهی یتهر،در
مرحلهاولرشدمقدار10میلی یترودرمرحلهرشدتاانتهایبرداشت
بهمقدار16میلی یتردر 4یترآباسهتاادهشهدpH.مناسهببهرای
کاهوبهین6/5-5/5اسهت.بهرایکنتهرلpHازرزیهنکنتهرلpH
استاادهشد.هر50گرمرزینمیتواندبدوننیازبهتنظیماو یههpH،
محلولرابهصورتخودکاربهمدتدوهاتهبین6/5-5/5نگههدارد.
شههادرهواوبخشیدیگردرونیهکریهه
دراینروشبخشیازری 
نازکاز محلولغذایی درجریان قرارداشهت،وریشههههاآزادانههبها
تماسبودند.دراینسیستمبهد یدکاهشپایداری
محلولغذاییدر 
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عناصردرمحلولغذاییهردوهاتهیکبارمحلولتعویضمهیشهد.

مطابقباروشارائهشده Steduto

آبنرمالشدهایندوروشکشت

اندازهگیریزیستتودهدرهردوکشهت،ههرهاتهه3گلهداناز
برای 
کشتخهاکیو3بوتههازکشهتهیهدروپونیکبههصهورتجداگانهه
اندازهگیری عملکردمادهخشهک
آزمایششد.نمونههای گیاهی برای  
(زیستتوده)بعدازکاشتبذروانتقالنشا تاانتهایفصدکشتهر
ندازهگیهری
ستتودهگیاهی( (Biomassا 
یکبارجهتتعیینزی 
هاته 
میشدند.برایاینکار،نمونههادرهرمرحلهازنمونهبهرداریبعهداز
انتقالسریعبهآزمایشگاهبههمهدت3روزدردسهتگاهآونبهادرجهه
خشکمیشدند.مقدارپهارامتربههرهوری

درجهسانتیگراد

حرارت70

)et al. (2009برایایهنپهژوهشتعیهینومقایسههشهدند.پهارامتر
بهرهوریآبنرمالشدهبهدستآمدهعالوهبهرترسهیمنمودارههابها

استاادهازشاخصهایآماریمقایسهوتحلیدشدند .
درکشتهیدروپونیکباتوجهبههایهنکههآبومحلهولغهذایی
هموارهدراختیارگیاهقرارداشتتاگیاهداارتنشآبینشهود،بهرای
اندازهگیریمقدارآبمصرفشدهطیتبخیروتعهرقدرایهنکشهت،
بهصورتروزانهمقدارکاهشسهطحآبداخهدمخهزنانهدازهگیهری
میشد .




شکل  -1تصویر کشت در محیط هیدروپونیک

شکل  -2تصویر کشت در محیط خاکی

تعيين عملكرد ،کارایي مصرف آب و شبيهسازي تاجپوشش گياه کاهو در دو کشت…

2079

شکل  -3تصاویر تاج پوشش محصول کاهو (کشت خاکی) در سه تاریخ مختلف دوره رشد ،الف -تصویر برداشتشده توسط دوربین
و ب -تصویر پردازششده توسط نرمافزار کانوپی

شکل  -4تصاویر تاج پوشش محصول کاهو (کشت هیدروپونیک) در سه تاریخ مختلف دوره رشد ،الف -تصویر برداشتشده توسط دوربین و ب-
تصویر پردازششده توسط نرمافزار کانوپی


درکشتخاکینیزباتوجهبهاینموضوعکههپهارامتربههرهوری
نرمالشدهبرایآبیهاریکامهدوبهدونتهنشآبهیوتهنشکهودی
تعریآشده،آبیاریدرگلدانهابهصورتیانجامشدکهتنشآبهیبهه

گیاهواردنشود.برایتعیینزمهانمناسهبومقهدارآبیهاریدرطهول
فصدکشت،ازروشریسیمتریاستاادهشد.بدینصهورتکههوزن
خاکخشکشدهگلدان،وزنگلداندروضعیترطوبتزراعهی((FC
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اندازهگیریشهدند.حهال
ووزنگلداندروضعیت) (Wilting point
باتوجهبهوزنهایمحاسبهشده،زمانیکه30درصهدآب،ازگلهدان
خارجمیشد(آبسهدا وصول)باوزنکردنگلدانها،اینمیهزانرا
کنترلوزمانیکهآبیاریرزمبود،آبیاریبههمیزانهیکههرطوبهت
خاکبهظرفیتزراعیمیرسید،آبیاریصورتمهیگرفهت،تهاگیهاه
داارتنشآبینشود.همچنینبرایایجهادشهرایطمطلهوباز حهاظ
تأمینموادغذاییموردنیازدرکشتخاکینیزمقدارکودازتوپتاسیم
بهترتیب  150و70کیلوگرمدرهکتارمصرفشد.کدکودپتاسیمو
نصآکودازتدرزمانکاشتوباقیمانهدهکهودازتقبهداز مرحلهه
گلدهیبهگلدانهادادهشد.اهارپارامترمربوطبههپوشهشگیهاهی
شامددرصدپوشش گیاهدرشروعمرحلهجوانههزنهی)، (CCOنهر 
رشدپوششگیاهدر مرحلهتوسهعه)،(CGCحهداکثرپوشهشگیهاه
)(CCXونر کاهش پوششگیهاهدرمرحلههپیهری)(CDCبهرای
اجرایمدلآکواکراپ ا زامیهستند.برایتعییناینپارامترها،درصد
پوششگیهاهدرطهولدورهرشهدانهدازهگیهریشهدوبهرپایهه ایهن
اندازهگیریهادرصدپوششگیاهدرشروعجوانهزنیوحداکثرپوشش

گیاهوتیییراتپوششگیهاه بهیندوانهدازهگیهریبهراسهاسشهدت
تیییراتبرروزمحاسبهگردید.برایتعیهینپوشهشگیهاهیاز روش
)Patrignani and Ochsner (2015استاادهشد.بااسهتااده ازایهن
روش،ازسطحهرگلداندرکشتخاکیوسطحمختصبههرگیهاه
رویخطوط و هدرکشتهیدروپونیک،عکهسگرفتههمهیشهدوبها
انتقالعکس بههنهرمافهزارکهانوپی،1درصهدپوشهشگیهاهمحاسهبه
گرفتنعکسها،دوربیندرارتااع60سانتیمتربهارتر

میگردید.برای

از تاجپوششگیاهوبهطورموازیبهاسهطحگلهدانو و ههقهرارداده
میشد.سهنمونهازعکسهایقبهدوبعهدازپهردازشدرنهرمافهزار
کانوپی درشکد( )3برایکشتخاکیودرشهکد()4بهرایکشهت
هیدروپونیکارائهشدهاند .


تشریح و کاربرد نرمافزار آکواکراپ

کواکراپاستاادهشهد.رزمبهه

دراین پژوهشازنسخه 5مدلآ
ذکراستکهشبیهسازیعملکرددرکشتهیهدروپونیکتوسهطمهدل
آکواکراپبهایند یدکهدراینکشتهیچگونهتنشآبهیوتهنش
کودیوجودنداردوامکانتعریآاینشرایطبرایمهدلوجهوددارد،
انجامشد.دراینمدل،مقدارعملکردزیستتودهتاiامینروزپساز
میشود) :(Steduto et al., 2009
کاشت،از رابطه()1حساب 
Tr.i
( )1
∑( × B = BWP
)
ETo.i

دررابطهفوقB،عملکردزیستتودهتاiامینروزپسازکاشت
(گرمبرمترمربع)BWP،ضهریب بههرهوری نرمهالشهده(گهرم بهر
1-Canopeo

مترمربع)Tr,i،تعرقروزانهگیاه(میلیمتهردرروز)و EToتبخیهرو
تعرقمرجع(میلیمتر درروز)هستند.درمدلآکواکراپ،پارامترتعرق
میشود :
گیاه )  ( Trازرابطه()2محاسبه 
𝑜𝑇𝐸 × 𝐶𝐶 × 𝑐𝐾 × 𝑠𝐾 = 𝑟𝑇

()2
دررابطهفوق Ks،ضریب تنشآبهی Kc،ضهریب گیهاهیCC،
ضریبپوششگیاهیوEToتبخیروتعرقمرجعهستند.باتوجهبه
اینکهبرنامهآبیاریدراینپژوهشبهصورتیبهودهکههگیهاهتحهت
تنشکمآبیقرارنگیرد ،ذاضریبKsبرابریکدرنظرگرفتههشهد.

ضریبگیاهیKcنسبتبینتبخیروتعرقگیاهبدونتنشآبهیبهه
تبخیروتعرقمرجعاست.اینضریبدرمدلآکواکراپبااستاادهاز
ارائهشدهدرنشریهشهماره56فهائو )(Allen et al., 1998در
روش 
طولدورهرشد بهرآورد مهیشهود.ضهریبپوشهشگیهاهیدرمهدل
آکواکراپاززمانکاشتبذرتاپایانمرحلهتوسهعهبهااسهتاادهازدو
میشود( :)Steduto et al., 2009
معاد ه زیربرآورد 
)𝑡×𝐶𝐺𝐶(
𝑒 × 𝑂𝐶𝐶 = 𝐶𝐶
( )3
)𝑡×𝐶𝐺𝐶(−
𝑒 × 𝑂𝐶𝐶[ 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 𝑋 −
]
( )4
رابطه3برایدورهزمانیکاشتبذرتانیمهمرحلهتوسعهاستااده
میشود.رابطه4نیزبرای دورهزمانیازنیمهیمرحلهتوسعهتاآخهر
مرحلهتوسعهاست.درمعادرتفهوقCC,پوشهشگیهاهیدرtروز
پسازکاشتCCx،حداکثرپوششگیاهیCCo،پوششاو یه گیاه
درزمانt=0وCGCنر رشدپوششگیاهدرروزهسهتند.پوشهش
بهصورت
گیاهدرطولدورهمرحلهآخرکهدرآنشیبپوششگیاهی 
میشود :
نزو یاست،ازرابطهزیراستااده 
𝐶𝐷𝐶
(
)𝑡×


()5
= 𝐶𝐶
𝑥𝐶𝐶 𝑒 [ × 𝐶𝐶𝑋 × {1 − 0.05
]− 1
درروابهطفهوقCDC،نهر کهاهشپوشهشگیهاهیوtزمهان
برحسبروزاستکهازمرحلهاهارمرویش(پیری)شروعمهیشهود.
طولدورههایمختلآرشدگیاهکاهوهمراهباعملیهاتکشهاورزیو

آبیههاری،یادداشههتبههرداریوثبههتگردیدنههد.مجموعهههپارامترهههای
اندازهگیریشدهومشاهدهشده ازمراحدمختلآرشدکههبههعنهوان

ارائهشدهاند .
ورودیبهمدلآکواکراپواردشدند،درجدول( )3

تجزیهوتحلیل دادهها

درایههنپههژوهشبههرایارزیههابیکههاراییمههدلآکههواکراپاز
3
شاخصهایآماریضریبتبیین ،(R2) 2ریشهمیانگینمربعاتخطا
( ،)RMSEضریبکارایی )E( 4وضریببهاقیمانهده )CRM( 5کهه
بهصورتزیرمحاسبهمیشوند،ارزیابیشد .

2- Determination Coefficient
3- Root Mean Square Error
4- Coefficient of efficiency
5- Coefficient of Residual Mass

تعيين عملكرد ،کارایي مصرف آب و شبيهسازي تاجپوشش گياه کاهو در دو کشت…
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جدول  -3مقادیر پارامترهای ورودی به مدل آکواکراپ
کشت اول

پارامتر
هیدروپونیک
 0/47
پوششسبزاو یه(درصد) 
8
زمانشروعجوانهزنی(روزپسازکاشت) 
7
طولدورهجوانهزنی(روز) 
 32
زمانشروعگلدهی(روزپسازکاشت) 
7
طولدورهگلدهی(روز) 
 56
زمانرسیدنبهحداکثرپوششسایهانداز(روزپسازکاشت) 
 56
زمانشروعدورهکاهش(روزپسازکاشت) 
 56
زمانبرداشت(روزپسازکاشت) 

کشت دوم
خاک
 0/77
8
7
 37
9
 77
 77
 77

هیدروپونیک
 0/57
7
7
 28
6
 44
 44
 44

خاک
 0/67
7
7
 35
8
 44
 44
 44

̅ )]2
𝑀 [∑(𝑆𝑖 − 𝑆̅)(𝑀𝑖 −
نشانمیدهندمقداراینپارامتربرایگیاهکاهوکهجز
( )6
= 𝑅2
2
̅ )2
𝑀 ∑(𝑆𝑖 − 𝑆̅) ∑(𝑀𝑖 −
است،درایرانتعییننشدهاست.بنابراینیکیازاهدافاینپژوهش
𝑁
مقایسهبهرهوریآبنرمالشدهکهاهودردوکشهتهیهدروپونیکو
−1
( )7
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [𝑁 ∑(𝑀𝑖 − 𝑆𝑖 )2 ]0.5
کشتخاکیاست.ایهنپهارامتردرمهدلآکهواکراپابتهدابههکمهک
𝑖=1
) 𝑖𝑀 ∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 −
دادههههایکشههتاولواسههنجیوسههپسبههادادههههایکشههتدوم،
 
()8
𝑛 𝐸 =1−
̅ )2
𝑀 ∑𝑖=1(𝑀𝑖 −
صحتسنجیشد.دراینپژوهشبرایمحاسبهپارامتربههرهوریآب

𝑁∑ ∑𝑛𝑖=1 𝑀𝑖 −
𝑖𝑆 𝑖=1
استاادهشدهاسهت.در

نرمالشده،ازروش )Steduto et al. (2009
( )9
= 𝑀𝑅𝐶
𝑖𝑀 ∑𝑛𝑖=1
اینروش ،پراکنشدادههای نسبتتجمعی تعهرقگیهاه بههتبخیهر-
یشهدهو
آنهها  Siو  Miبههترتیهبمقهادیرشهبیهسهاز 
کههدر 
𝑇
تعرق مرجع( 𝑟𝑇𝐸 ∑)درمقابهدزیسهتتهودهتجمعهیرسهمشهدهو
̅
انهدازهگیریشده n ،تعدادمشاهدات و  Mمیانگینمقادیر  Miهستند.
𝑂
بهرهوریآب نرمالشده،برابرباضریببهتهرینخطهیاسهتکههاز

یشهده از
 RMSEمقادیرکلییامیانگینانحرافمقهادیرشهبیهسهاز 
مبدأ مختصاتبهنقاطبرازشگذشتهاست.پراکنشدادههاینسهبت
مقادیراندازهگیری شدهرانشهانمهیدههدکههنمهایشدهنهدهعهدم
تجمعیتعرقگیاهبهتبخیر-تعرقمرجعدرمقابدزیستتودهتجمعی
اطمینانمطلقمدلاست.هراه  RMSEبهصارنزدیهکتهرباشهد،
برایهردوروشهیهدروپونیکوکشهتخهاکیونیهزمعاد ههخهط
عملکردشبیهسازیمدلبهتراست.ضریب  Eبیانگرنهسبتانحهراف
ارائهشدهاند .
برازشدادهشده،درشکد( )5

یشهدهازانهدازهگیهریشهدهبههانحهرافمقههادیر
مقادیرشهبیهسهاز 
نتایجنشانمیدهندعملکهرد زیسهتتهوده کشهتهیهدروپونیک
زهگیریشدهازمقادیرمیانگیناست.مقهدار  Eبهین ∞ -تها +1
انهدا 
یباشهدومقهادیرآنبهرایکشهت
بیشترازکشتدرمحیطخاکیمه 
متییر استهراهمقدارآنبهیکنزدیکترباشد،مدلکاراتراسهت.
هیدروپونیکبرابر 15/80گرمبرمترمربعوبرایکشتخاکیبرابهر
شازحهدویهها
شهاخص  CRMنهشانگرتمایدمدلبرایبهرآوردبهی 
 14/26گرمبرمترمربعاست.پسازتعیینضریببههرهوری،مهدل
کمتهرازحهددرمقایهسهبهاانهدازهگیهریههااسهت.انانچههتمهامی
آکواکراپبادادههایکشتاولواسنجیوبهادادهههایکشهتدوم،
مقادیرپیشبینیواندازهگیریشدهباهمبرابهرشهوند،مقهدارعهددی
صحتسنجیشد.مقادیراندازهگیریشدهوشبیهسازیطهیدودوره
شاخصهای CRM ،RMSEبرابربهاصهارومقهدار  Eبرابهربها1
ارائهشدهانهد.نتهایجانهدازهگیهریوشهبیهسهازی
کشت،درجدول( )4
خواهدبود .
توسطمدلدرهردوکشتنشانازبیشتربودنمقدارعملکردکشت
بهعنوانیکنتیجهگیری
هیدروپونیکنسبتبهکشتخاکیمیباشد .

نتایج و بحث
کلی،نتایجنشانمیدهدکهبرایهردودورهکشت،مدلقادراسهت
عملکرد:
مقهدارعملکهردکاهورابادقتنسبتاالبارییشبیهسهازیکنهد.بهرای
طورکهدربخشهایقبهدبیهانشهد،مهدل آکهواکراپاز

همان
اطمینانازصحتانهینادعهایی،نتایجبهااسهتاادهازشهاخصههای
پههارامتربهههرهوریآبنرمههالشههده (* )WPبههرایتعیههینعملکههرد
آمهارییادشدهمقایسهشدند(جدول .)5
استاادهشدهاست ( .)Steduto et al., 2007بررسهیهها

(زیستتوده)

درمجموع همهشاخصهایآمارینشانمیدهندکهمدلبرای
گیاههان C3
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هردومحیطکشتعملکردرا بادرصهدخطهایپهایینیپهیشبینهی
میکند.ضریبتبیین  R2بیننتایجمدلونتایجگلخانهایدرههردو
محیطکشتنزدیکبهیکاستونشانمهیدههدمهدلمهیتوانهد
تیییراتعملکردمحصولراشبیهسازیکند.مقهدار  CRMدربیشهتر
مههواردنزدیههکبهههصههاراسههتکهههنشههانازدقههتبههاریمههدلدر
شبیهسازیواکنشعملکردکاهوونزدیکهیمقهادیرمهدلبهامقهادیر




اندازهگیریشدهدارد.درهمهمهواردمقهدار  CRMمناهیاسهتکهه
اندازهگیهریشهده
نشانمیدهدمدلمقدارعملکردرابیشترازمقادیر 
نشانمیدهد.همچنین،مقدار  Eدرهمهمواردنزدیکبهیکاسهت
کهنشانازکاراییمدلدرشبیهسازیعملکردمیباشد.

شکل  -5رابطه بین عملکرد زیستتوده و تعرق نرمال شده برای دادههای واسنجی  :الف -کشت هیدروپونیک ب-کشت خاکی
جدول  -4نتایج اندازهگیری شده و شبیهسازیشده زیستتوده برای دادههای واسنجی و صحتسنجی
اندازهگیری شده
کشت هیدروپونیک

دورهی کشت
روز پس از کاشت

او یندورکشت 

دومیندورکشت 





 16
 28
 33
 42
 56
 63
 75
7
 14
 21
 28
 36
 44

کشت خاکی

زیستتوده
(تن بر هکتار)
 0/067
 0/567
 1/192
 2/744
 5/371
 -- -- 0/05
 0/19
 0/81
 2/10
 3/14
 4/93

شبیهسازیشده
کشت هیدروپونیک

کشت خاکی

زیستتوده
 0/012
 0/074
 0/085
 0/714
 1/807
 4/199
 5/265
 0/05
 0/12
 0/65
 0/82
 1/98
 3/97

(تن بر هکتار)
 0/03
 0/30
 0/54
 1/84
 5/34
 -- -- 0/01
 0/11
 0/64
 1/94
 3/66
 5/38

 0/06
 0/24
 0/40
 0/90
 2/70
 3/93
 5/42
 0/03
 0/07
 0/34
 1/14
 2/54
 4/05

تعيين عملكرد ،کارایي مصرف آب و شبيهسازي تاجپوشش گياه کاهو در دو کشت…
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جدول  -5مقدار شاخصهای آماری برای ارزیابی صحت نتایج شبیهسازیشده توسط مدل
CRM

E

RMSE%

R2

 -0/05
 -0/08
 -0/24
 -0/12

 0/97
 0/95
 0/90
 0/95

 0/30
 0/29
 0/51
 0/39

 0/949
 0/966
 0/988
 0/97

محیط کشت
هیدروپونیک 
خاکی 
هیدروپونیک 
خاکی 

دورهی کشت
دوراولکشت 
دوردومکشت 


شبیهسازیکاراییمصرفآبتوسطمدلآکهواکراپدرههردودوره
کشتنشانمیدهندکهکاراییمصهرفآبدرکشهتهیهدروپونیک
بیشترازکشتخاکیاست.همچنیننتایجنشانمیدهنهدکههمهدل
مقدارکاراییمصرفآبرادرمقایسهبامقادیراندازهگیریشدهکمی
بیشترازمقدارواقعی،نشانمیدهد.بهعنوانیکنتیجهگیهریکلهی،
نتایجنشانمیدهندکهبرایههردودورهکشهت،مهدلقهادراسهت
مقهدارکاراییمصرفآبرابادقتنسبتاالبارییشبیهسازیکند .

کارایی مصرف آب

کاراییمصرفآبیکیازمهمترینشاخصههایتعیهینمقهدار
محصولبهازایحجهمآبمصهرفیمهیباشهد.کهاراییمصهرفآب
(مقدارآبیاری/عملکرد)برایدوکشتهیدروپونیکوکشهتخهاکی
طیدودورهکشتدرجدول()4ارائههشهدهاسهت.همچنهینمقهادیر
یشده کاراییمصرفآبنسبتبهمیزان
اندازهگیریشدهوشبیهساز 
مصرفآبآبیاریدرشکد()6ارائهشدهاست.نتهایجانهدازهگیهریو

جدول  -6کارایی مصرف آب گیاه کاهو در دو روش کشت هیدروپونیک و کشت خاکی
اندازهگیری شده
دورهی کشت

محیط کشت

عملکرد

()kg/ha
کشتهیدروپونیک  5371
دوراولکشت 
 5265
کشتخاکی 
کشتهیدروپونیک   4930
دوردومکشت 
 3970
کشتخاکی 

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3
 4/36
 3/89
 4/77
 3/91

شبیهسازیشده
عملکرد
()kg/ha
 5340
 5420
 5380
 4050

کارایی مصرف آب آبیاری ()kg/m3
 4/34
 4/01
 5/21
3/99



شکل  -6رابطه بین کارایی مصرف آب و میزان مصرف آب آبیاری طی دو دوره کشت در کشت هیدروپونیک و کشت خاکی

2084

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

شبیهسازی تاجپوشش

درصدتاجپوششیکیازپارامترهاییاستکهتوسطمهدلقابهد
شبیهسازیوبرآورداست.ایهنپهارامتردرههردودورهکشهتبهرای
کشتهیدروپونیکوکشتخاکیاندازهگیریوثبتشهد.اگهونگی
پراکنشنتایجاندازهگیریوبرآوردشدهدرصدتاجپوششگیهاهکهاهو
برایهردومحیطکشتهیدروپونیکوخاکیدرهردودورهکشت،
بهترتیبدرشکد 1وشکد)8(2ارائهشدهاند.همچنیندرشکدهای
()9وشکد4نیزمقادیراندازهگیهریدرمقابهدمقهادیربهرآوردشهده


درصدتاجپوششمحصولکاهونسبتبهگذشهتزمهانبههترتیهب
اند.همانطورکهدراین

برایاو ینودومیندورکشتترسیمگردیده
اشکالمشهخصاسهت،مهدلدرههردودورهیرشهدگیهاه،درصهد
تههاجپوشههشرابهههغیههرازمرحلهههیابتههدایرشههددردوردومکشههت
هیدروپونیککهکمبرآوردنشانمیدهد،درمابقیمواردبیشبرآورد
کردهاست.بهعنوانیکنتیجهگیریکلی،نتایجنشانمیدهنهدکهه
مههدلبههرایهههردومحههیطکشههت،مقههدارتههاجپوشههشرابهههخههوبی
سازیمیکند .


شبیه

شکل  -1پراکنش نتایج اندازهگیری و برآورد شده تاجپوشش محصول کاهو در اولین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی



شکل  -2پراکنش نتایج اندازهگیری و برآورد شده تاجپوشش محصول کاهو در دومین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی
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شکل  -3تغییرات زمانی درصد تاجپوشش اندازهگیری و شبیهسازیشده اولین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی

شکل  -4تغییرات زمانی درصد تاجپوشش اندازهگیری و شبیهسازیشده دومین دور کشت :الف -کشت هیدروپونیک و ب-کشت خاکی

کمترینمیهزاناخهتالفدربهرآوردیهابههعبهارتدیگهربهتهرین
شبیهسازیتاجپوششرامدلدردوردومکشتخاکیازخهودنشهان
میدهد.بهطورکلیمحهدودهتیییهراتپارامترههایآمهاری،RMSE
گیریشدهوبرآوردشدهبهه
پوششاندازه 


برایدرصدتاج
MBEوR2
ترتیهههببرابهههر()7/46-10/62؛()6/33-4/67درصهههدو(-0/982
)0/956بهدستآمدند.نیاتیوهمکهاران()2018مقهادیرRMSEو
R2رابرایسبزیجاتبرگیبرایدرصدسبزتاجپوششبهترتیببین
()0/94-5/44درصهههدو()0/60-0/99درصهههدگهههزارشدادهانهههد.
همچنینما یکوهمکاران()2017مدلآکواکراپراتحهتشهرایط
مختلهآآبیهاریبهرایایندرقنههدمهوردارزیهابیقراردادنهدومقههادیر

رابرایدرصدسبزتاجپوششبهترتیببهین(-16/89

RMSEوR2
)درصدگزارشکردهاند .

)3درصدو(0/76-0/99

نتیجهگیری
نتایجاینپژوهشنشاندادکهمقدارعملکردکشتهیدروپونیک
وپارامتربهرهوریآبنرمالشدهکاهودردوکشهتهیهدروپونیکو
خههاکیمتاههاوتاسههتبهههطههوریکهههمقههدارایههنپههارامتردرکشههت
هیدروپونیکاندکیبیشازکشتخاکیاست.بیشتربودناینپارامتر
مؤیدآناستکهعملکردنهاییمحصولدرکشتهیدروپونیکبیش
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جهتمقایسهعملکردوارزیابیمدلآکهواکراپ.ازکشتخاکیاست
نتایجنشاندهندۀدقتباریمهدل،نتایجتوسطمدلشبیهسازیشد
آکواکراپدرشبیهسازیعملکهردوهمچنهینبیشهتربهودنعملکهرد
همچنهینکهارایی.کشتهیدروپونیکنسبتبههکشهتخهاکیبهود
مصرفآبدردوکشتهیدروپونیکوکشتخهاکیانهدازهگیهریو
نتایجنشانازباربودندقهتمهدلدر.توسطمدلشبیهسازیشدند
شبیهسازیکاراییمصرفآبوهمچنینبیشتربودنکاراییمصهرف
میهزان.آبدرکشتهیدروپونیکنسهبتبههکشهت خهاکیداشهت
اندازهگیریوتوسهط،تاجپوششنیزدردومحیطودردودورهکشت
نتایجنشاندادمدلمقدارتاجپوشهشرادرههر،مدلشبیهسازیشد
بهرایتحقیقهات.سازیمیکنهد
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Abstract
In recent years, there has been high attention towards soilless cultivation or hydroponic for growing plants in
greenhouses.In the current study we addressed normalized water productivity of lettuce (Lactuca sativa)
between soil and hydroponic cultivations and also the assessment of AquaCrop model in simulation of yield and
water use efficiency of lettuce cultivation methods.The Normalized Water Productivity is used for simulating
plant growth in AquaCrop model. The experiments on two mentioned cultivations were conducted during two
cultivation periods. The first cultivation’s data were used for calibrating the productivity parameter of
normalized water and the second’s cultivation data were used for validation. The obtained results suggested that
the productivity parameter of normalized water was different for soil and hydroponic cultivations.It was 14.3 and
15.8 g m-2 for the two cultivation types, respectively. AquaCrop model was performed using these amounts for
second cultivation period and the value of biomass was simulated during growth period and then was compared
to the measured values. The results indicated that AquaCrop model simulated the performance of lettuce with a
suitable accuracy during growth period using the calibrated values of normalized water productivity. Water use
efficiency (WUE) was also measured and simulated in both cultivation periods for hydroponic and soil
cultivations. The results indicated that the water use efficiency (WUE) in hydroponic is higher than WUE in soil
cultivation. Also, the amount of canopy cover was measured for both culture mediums in both cultivation
periods and was simulatedby the model. The results showed that the model simulates the amount of canopy
coverwell for both culture mediums. Also AquaCrop model has higher accuracy in the simulation of
performance and WUE for lettuce. According to the obtained results, it was concluded that the culture medium
influenced the performance of lettuce plant; and performance and WUE in hydroponic cultivation is higher than
soil cultivation. Furthermore, AquaCrop model has relatively high accuracy in the simulation of performance,
WUE, and also simulation of canopy cover for lettuce plant.
Keywords: AquaCrop model, Hydroponic cultivation, Greenhouse, Lettuce’s, Soil cultivation, Yield, Water
use efficiency
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بررسی و تحلیل حساسیت روشهای مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و
تعرق گیاه مرجع
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چكيده
تبخیر و تعرق از اثرگذارترین پارامترها در چرخه آب در طبیعت و نیز طراحی صحیح سامانههای آبیاری بوده و بررآورد دییرآ آم مر رر بره راه
تلفات آب و برنامهریزی بهتر آبیاری میگردد .با توجه به توانمردی شبکههای عصبی مصروعی در تحلیل محاسباتی فرآیردهای پیچیده ،این پرووه برا
هدف اربرد این تکریک برای تحلیل دادههای مؤثر در برآورد تبخیر و تعرق گیراه مرجر ) (EToو مقایسره آم برا نترایا حاصرل از نرر افرزار ETo-
 calculatorصورت گرفت ETo .با استفاده از دادههای هواشراسی (آمار  10ساله روزانه  12ایستگاه هواشراسی استام تهررام و برا راربرد نرر افرزار
 ETo-calculatorمحاسبه شد .برای مدلسازی  ،EToم موعه ورودیها به شبکههای عصبی مصرروعی شرامل مقرادیر دمرای حردایل و حردا ر،
رطوبت نسبی حدایل و حدا ر ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی در شبانه روز در نظر گرفته شدند .پس از نگاشت دادهها و با بهیرهسازی تعداد الیههای
پرهام و الگوریتمهای شبکه ،مقادیر خروجی برآورد شدند .نتایا نشرام داد ره شربکه عصربی مصرروعی تکریرک بسریار مراسربی بررای تحلیرل ETo
است )  .(𝑅2 ≅ 98%شیوه آموزش پرسپتروم چرد الیهای با دو الیه میانی ،تواب انتقال تانوانت خطی و تانوانت برای الیههای پرهام و خروجی ،یانوم
آموزش لونبرگ مار وات برای هر دو الیه پرهام و خروجی و ساختار  6-11-14-1به عروام بهترین شبکه برای برآورد  EToپیشرهاد مریشرود .نترایا
تحلیل حساسیت نشام داد ه شبکه مرتخب و نر افزار  ETo-calculatorروند مشابهی داشته و پارامترهای دمای حدا ر و تعرداد سراعات آفترابی در
شبانه روز ،بهترتیب مؤثرترین و ماثرترین پارامترها در برآورد  EToهسترد .همچرین بر مبرای نتایا حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی ،سراریوی استفاده
از چهار پارامتر دمای حدایل و حدا ر ،رطوبت نسبی حدا ر و سرعت باد به عروام ترها ورودیها به شبکه عصبی مصروعی مرتخب ،میتوانرد برا دیرت
یابل یبولی تبخیر و تعرق گیاه مرج را برآورد رد ) .(𝑅2 ≅ 94%
واژههاي کليدي :بهیرهسازی ،پارامترهای هواشراسی ،فائو پرمن مانتیث ،هوش مصروعی ،تحلیل مؤلفههای اصلی
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میزام تبخیرر و تعررق گیاهرام نقر بسرزایی در طراحری دییرآترر
سامانههای آبیاری داشته و مدیریت آب در بخ شراورزی را بهبرود
میبخشد .برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرج ) (EToمریتروام از
روشهایی همچوم پرمن فائو ،فائو پررمن مانتیرث ،بینری ریردل و
غیره استفاده نمود .لیکن ،ا ر این روشهرا بره خصروو روش فرائو
پرمن مانتیث ،نیازمرد پارامترهای زیادی بوده و در ا ر موارد نیراز بره
فرضیات اولیهای دارند و به سهولت در دسترس نیسترد .برهرغرم ایرن
مشکل ،به ارگیری مردلهرایی ره برر اسراس اسرتفاده از دادههرای
هواشراسی موجود استوار هسترد ،میتوانرد به عروام جرایگزیری بررای
اندازهگیریهای مستقیم در نظر گرفته شروند .در دو دهره گذشرته در
پردازش اطیعات مسرائل پیچیرده ،سیسرتمهرای هوشرمرد بره طرور
فزایردهای مورد توجه وای شدهاند ،ه شبکههرای عصربی مصرروعی
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) 11(ANNsاز این م موعه هسترد .این شبکهها ابزارهرایی یروی در
یادگیری رابطه ناشراخته و پیچیده بین یک فضای ورودی برا فضرای
خروجی هسترد ه در زمیرههای مختلف علمی به ار برده مریشروند
) .(Laaboudi et al., 2012وزمهای شبکههای عصربی برر مبررای
مقایسه بین خروجی شبکه و دادههای وایعی به روزرسانی میشروند و
این ار تا زمانی ه خروجی شبکه با دادههای وایعی ره بره عرروام
هدف در نظر گرفته شده تطبیآ پیدا رد ،ادامه مییابد .برای آمروزش
شبکههای عصبی از بخشی از دادههای وایعی استفاده میشود و پرس
از آموزش شبکه میتوام آم را برهصرورت ترابعی جعبره سریاه بررای
برآوردهای غیرخطی با عروام نگاشرتهرای غیرخطری یابرل ترظریم
معرفی رد .از روشهرای آمروزش مریتروام بره روش ویردروهاف و
پرسپتروم چرد الیهای ،2و  ....اشاره رد (یزدانی و همکرارام. 1390 ،
طی سالیام اخیر ،تحقیقرات متعرددی در خصروو بررآورد و تحلیرل
حساسیت تبخیرر و تعررق گیراه مرجر ) (EToنسربت بره دادههرای
هواشراسی در نقاط مختلف دنیرا ان را شرده اسرت (Zhang et al.,
) .2010; Liu et al., 2010چائوهام و شریواستاوا ( 2008با اه
تعداد نرومهای ورودی شبکه عصبی بره دو نرروم حردایل و حردا ر
دمای هوا در شور هرد ،دریافترد ه شبکه عصبی مصروعی متررین
اختیف را با نتایا فائو پرمن مانتیث در مقایسه با روشهای تشعشعی
فائو ،پرمن اصیحی و تشت تبخیر ریس  Aدارد (Chauhan and
) .Shrivastava, 2008نورانی و سیاح فررد ( 1392طری مطالعرهای
اربرد شبکههای عصبی مصروعی ،رگرسیوم خطی چرد متغیره و سه
روش ت ربی تعادل انرريی ،آیرودیررامیکی و تر یبری پررمن را بررای
برآورد مقادیر تبخیر روزانه تشتک برای دو شهر تبریز و ارومیره مرورد
ارزیابی یرار دادند .نتایا بهدست آمده بیانگر برتری شبکههای عصبی
در برآورد تبخیر روزانه نسبت به سایر مردلهرا برود .نترایا تحقیقرات
البودی و همکارام ( 2012در یک مرطقه خشک از آفریقا و همچرین
هو و همکارام ( 2012در شمال غربی چین نشام دادند ه در نواحی
خشک و نیمهخشک ،شبکه عصبی دیت باالتری در بررآورد تبخیرر و
تعرق نسبت به مردلهرای ت ربری دارد ;(Laaboudi et al., 2012
) .Huo et al., 2012آنتونوپولوس و همکارام ( 2017تبخیر و تعرق
روزانه گیاه مرج را با استفاده از شبکه عصبی مصروعی مدل ررده و
عروام ردند ه مدلی با ساختار نهایی  4-6-1با دیت باالیی یادر به
تخمررین  EToاسررت (Antonopoulos and Antonopoulos,
) .2017دئررو و شرراهین ( 2015طرری تحقیقرری برره بررسرری ررارآیی
شبکههای عصبی مصروعی برای برآورد تبخیر و تعررق برا اسرتفاده از
پارامترهای هواشراسی و ایلیمی مربوط به هشرت ایسرتگاه در مرطقره
شرق استرالیا پرداخترد .آنها گزارش ردند مدل شبکه عصبی برا یرک
)1- Artificial Neural Networks (ANNs
)2- Multi-Layer Perceptron (MLP

الیه پرهام و استفاده از یرانوم آمروزش لرونبرگ -مرار وارت و تراب
تانوانت سیگموئید ،بهترین مدل در برآورد تبخیر و تعرق است (Deo
) .and Sahin, 2015نتایا مطالعات حسریری و همکرارام ( 1395در
مرطقه شهر رد نشام داد شبکه عصبی مصروعی برا دو تراب تانوانرت
سیگموئید و لوگ سیگموئید در الیه پرهام ،تاب خطی در الیه خروجی
و یاعده آموزش لونبرگ مار وات با دیت یابل یبولی ،تبخیرر و تعررق
مرج را بررآورد ررده و ایرن پرارامتر نسربت بره دو شراخ دمرای
ما زیمم و سرعت باد ،بیشترین حساسیت را دارد .يانر و همکرارام
( 2010نشام دادند ه میزام  EToدر حوضره رودخانره شریان در
چین در تابستام به انريی یابرل دسرترس حساسریت زیرادی دارد .در
حالی ه در زمسرتام ،بره سررعت براد ،بیشرترین حساسریت را نشرام
میدهد ) .(Zhang et al., 2010دینپووه و شریفی ( 1392گرزارش
نمودند ه در دو ایستگاه سرردج و سبزوار چه در مقیاس ساالنه و چره
در مقیاس ماهانه ،بیشترین حساسیت  EToنسبت بره درجره حررارت
میانگین هوا برود .نترایا تحقیقرات محمدرضراپور ( 1396در اسرتام
سیستام و بلوچستام نشام داد ه تبخیر و تعررق پتانسریل ماهانره در
این مرطقه نسبت به شاخ های متوسط دمای هوا ،رطوبت نسربی و
سرعت باد ،بیشترین حساسیت را دارد .نتایا مطالعرات زیرنالعابردیری
رضاآباد و همکارام ( 2020نشام داد ه پارامترهای دمرای متوسرط،
سرعت باد در ارتفاع دو متری و مبود فشار بخار ،بیشترین تأثیر را در
برآورد مراسب تبخیر و تعرق مرجر روزانره در مرطقره رمرام دارنرد
) .(Zeinolabedini-Rezaabad et al., 2020همچررین برر اسراس
مطالعات وان و همکارام در چین ،تبخیر و تعرق مرج بیشتر تحرت
تأثیر پارامترهای تعداد ساعات آفتابی ،دمای متوسرط ،رطوبرت نسربی
متوسرط و سررعت براد در ارتفراع دو مترری اسرت (Wang et al.,
).2019
اغلررب مطالعررات ان ررا شررده در خصرروو مدلسررازی و تحلیررل
حساسیت مدلها برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرج برا اسرتفاده از
دادههای هواشراسی ،معموالً در یک ایستگاه خاو و یا با تعداد محدود
سالهای آماری ان ا شدهاند .از طرفری ،امرروزه پر راربردترین ابرزار
برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرج  ،نر افزار استاندارد معرفریشرده
توسط فائو تحت عروام  ETo-calculatorمیباشرد .لکرن ترا رروم
مطالعهای در خصوو مقایسه ارآیی این نر افزار در شررایط مبرود
دادههای هواشراسی با شبکههای عصربی مصرروعی در ایررام ان را
نشده است .هدف از پووه حاضر تعیین یرک مردل شربکه عصربی
مصروعی بهیرره بررای مردلسرازی  EToو تحلیرل حساسریت آم و
مقایسه ارآیی مدل مرتخب با نر افرزار ) ETo-calculator (V.5در
شرایط مبود دادههای هواشراسی میباشرد .برهعرروام یرک مطالعره
موردی ،استام تهررام برا  12ایسرتگاه هواشراسری ورامرین ،شرهریار،
فرودگرراه امررا خمیررری (ره  ،تهرررام ،شررمیرام ،فیروز رروه ،امررینآبرراد
فیروز روه ) ،(GAWمهرآبراد ،دماونررد ،چیتگرر ،آبعلرری و دوشرامتپرره
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انتخاب شد .ایسرتگاههرای مرورد مطالعره از سره نروع ایسرتگاههرای
هواشراسی سیروپتیک اصلی ،تکمیلی و فرودگاهی می باشررد .پرس از
انتخاب شبکه عصبی مراسب ،ایردا بره تحلیرل حساسریت شربکه و
همچرین نر افرزار ) ETo-calculator (V.5نسربت بره پارامترهرای
هواشراسی شده و سپس عوامل مؤثر در بررآورد تبخیرر و تعررق گیراه
مرج رتبهبردی شدند .در نهایت نیز با بررسی همه سراریوهای ممکن
در چیر پارامترهای هواشراسری مرورد اسرتفاده برا اسرتفاده از روش
تحلیل مؤلفههای اصلی ) ،(PCA1بهترین سرراریو انتخراب و معرفری
شد.

مواد و روشها
موقعيت منطقه مورد مطالعه

استام تهرام از لحرا مویعیرت جغرافیرایی برین  35درجره و 34
دییقه تا  35درجه و  51دییقه عرض شمالی و  51درجه و  6دییقه ترا
 51درجه و  38دییقه طولشریی یرار گرفته است .ارتفاع آم از سرطح
آبهای آزاد بین  1800متر در شمال تا  1200مترر در مر رز و 1050
متر در جروب متغیر است .در شکل  1مویعیت شهرستامهرای اسرتام
تهرام و ایستگاههای هواشراسی مورد مطالعه نشام داده شده است.
تعيين  EToبا استفاده از  ETo-calculatorو مدد سدازي بدا
بهرهگيري از شبكه عصبي مصنوعي

در مطالعه حاضرر ابتردا برا اسرتفاده از نرر افرزار
 ،2012) ETo-calculatorمتوسط روزانه مقادیر تبخیر–تعررق گیراه
مرج ) (EToبا استفاده از معادله استاندارد فائو پررمن مانتیرث در 12
ایستگاه هواشراسی استام تهرام شامل؛ ایستگاههای ورامین ،شرهریار،
فرودگاه اما خمیری(ره  ،تهرام ،شمیرام ،فیروز وه ،امینآباد فیروز وه
) ،(GAWمهرآباد ،دماوند ،چیتگر ،آبعلری و دوشرامتپره در یرک دوره
آماری  10ساله بررآورد گردیرد .نرر افرزار  ETo-calculatorتوسرط
بخ آب و خاک سازمام جهانی فائو برای محاسربه تبخیرر و تعررق
گیاه مرج ارائه شده است .دادههای هواشراسی مورد اسرتفاده در ایرن
نر افزار شامل؛ مقادیر درجره حررارت حردا ر و حردایل هروا ،درصرد
رطوبت نسبی حدا ر و حدایل هوا ،سرعت باد در ارتفاع  2متری (متر
بر ثانیه و تعداد ساعات آفتابی است.
مدلسازی  EToاز طریآ شبکه عصبی مصرروعی برا اسرتفاده از
دادههای هواشراسی (آمار  10سراله روزانره  12ایسرتگاه هواشراسری
استام تهرام ان ا گرفت .ورودیهای مورد استفاده در تعیرین شربکه
عصبی مصروعی مراسب عبارترد از :متوسط روزانه مقادیر درجه حرارت
حدا ر و حدایل هوا )) ،(Tmax, Tmin (°Cدرصرد رطوبرت نسربی
)(Raes, (V.5

1- Principal Component Analysis
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حدا ر و حدایل هوا ) ،(RHmax, RHminسررعت براد در ارتفراع 2
متری )) (U2(m/sو تعداد ساعات آفتابی در شربانهروز ) (nو خروجری
نیز  EToمحاسبه شده بر اساس دادههای تشت تبخیر ایسرتگاههرای
هواشراسی ذ رشده ،در نظر گرفته شدند (رابطه . 1
𝑝𝐸 × 𝑛𝑎𝑝𝐾 = 𝑜𝑇𝐸
(1
ه در آم 𝑛𝑎𝑝𝐾 ضریب تشرتک و 𝑝𝐸 مقرادیر تبخیرر از تشرتک
) (mm/dاست.
برای محاسبه ضریب تشتک در ایستگاههای هواشراسی ذ ر شده
از روابط مربوطه بر پایه تشت تبخیر استفاده شد .به این مرظور ،ایلریم
ایستگاههای هواشراسی بر اساس روش دومارتن تعیین شده (رابطه 2
و از رابطه ت ربی مربوط به هرر ایلریم بررای تعیرین ضرریب تشرتک
استفاده شد .بر اساس روش دومارتن 12 ،ایستگاه مورد مطالعه ،مطابآ
جدول  ،1در چهار دسته ایلیمی طبقهبردی شدند.
𝑃
=𝐼
(2
𝑇+10
ه در آم 𝑃 :متوسط بارش ساالنه (میلیمتر  𝑇 ،متوسرط دمرای
ساالنه (سانتیگراد و  Iضریب خشکی دومارتن هسترد.
برای تعیین ضریب تشتک در ایلیمهای خشک ،نیمهخشک ،نیمه
مرطوب و مرطوب بهترتیب از روشهای )( Snyder (1992رابطه ، 3
)( Raghuwanshi & Wallender (1998رابطه Mohamed et ، 4
)( al. (2008رابطه  5و )( Pereira (1995رابطه  6استفاده شردند
(یمرنیا و سلطانی. 1397 ،
× 𝐾𝑝𝑎𝑛 = 0.482 + [0.024 × 𝐿𝑛(𝐹)] − (0.000376
)𝐻𝑅 × 𝑈2 ) + (0.0045
(3
𝐾𝑝𝑎𝑛 = 0.5944 + (0.0242 × 𝑋1 ) − (0.0583 × 𝑋2 ) −
(0.1333 × 𝑋3 ) − (0.2083 × 𝑋4 ) + (0.0812 × 𝑋5 ) +
< (0.1344 × 𝑋6 ) 𝑋1 = 𝐿𝑛(𝐹); 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 = 0 𝑖𝑓 𝑈2
≤ 175; 𝑋2 = 1 𝑖𝑓 175 ≤ 𝑈2 < 425; 𝑋3 = 1 𝑖𝑓 425
< 𝐻𝑅 𝑓𝑖 𝑈2 < 700; 𝑋4 = 1 𝑖𝑓 𝑈2 ≥ 700; 𝑋5 , 𝑋6 = 0
≥ 𝐻𝑅 𝑓𝑖 40%; 𝑋5 = 1 𝑖𝑓 40% ≤ 𝑅𝐻 < 70%; 𝑋6 = 1
70%
(4

(5
(6

𝐾𝑝𝑎𝑛 = 0.62407 − (0.0266 × (𝐿𝑛(𝐹)) −
))𝐻𝑅( × (00028 × 𝑈2 ) + (0.0026
]) 𝐾𝑝𝑎𝑛 = 0.85 × (∆ + 𝛾)/[(∆ + 𝛾) × (1 + 0.33 × 𝑈2

در این معادالت  = 𝑈2سررعت براد در ارتفراع  2مترری از سرطح
زمین )𝑦𝑎𝑑 = 𝑅𝐻 ،(𝐾𝑚/رطوبت نسربی متوسرط روزانره (=𝐹 ، %
فاصله از پوش گیاهی ) =Δ ،(mشیب مرحری فشار بخرار در مقابرل
دما )𝐶 (𝑘𝑃𝑎/°و  =γضریب رطوبت )𝐶 (𝑘𝑃𝑎/°است.
به مرظور افزای سرعت و دیرت شربکه و ممانعرت از وزمدهری
نامتعارف به ورودیهای شبکه به علت پرا ردگی دادهها ،از رابطه زیرر
برای نرمالسازی مقادیر ورودی استفاده شرد (Tayfur and Singh,
) .2005در نهایت میتوام خروجیهای شبکه را برا معکروس نمرودم
الگوریتم استانداردسازی ،به حالت اولیه برگرداند.
𝑛𝑖𝑚𝑥𝑥𝑖 −
= 𝑛𝑥
(7
𝑥
𝑥−
𝑛𝑖𝑚

𝑥𝑎𝑚
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در این رابطه xn ،مقدار نرمال شده xi ،متغیر مورد نظر x min ،و
 maxنیز بهترتیب مقادیر حدایل و حدا ر هسترد.
2
در پایام برای بررسی و آزموم اعتبار شبکهها ،از دو پرارامتر  Rو
 MSEاستفاده شد .میانگین مربعات خطا ) (MSEبا استفاده از رابطره
x

 8تعیین شد.

2
𝑛∑
)𝑙𝑎𝑐1 (𝑒𝑥𝑝−

(8

𝑁

= 𝐸𝑆𝑀

شكل  -1موقعيت شهرستانهاي استان تهران و ایستگاههاي هواشناسي مورد مطالعه
جدو  -1مقادیر ضریب خشكي دو مارتن و اقليم ایستگاههاي مورد مطالعه
ایستگاه هواشناسي
ورامین
فرودگاه اما خمیری
شهریار
مهرآباد
چیتگر
دوشام تپه

)(Iضریب خشكي دومارتن
5/4
5/6
7
8/4
9
9/4

اقليم
خشک
خشک
خشک
خشک
خشک
خشک

در این رابطه =N ،تعداد دادهها :exp ،دادههای مشراهداتی و :cal
دادههای محاسباتی متراظر با  expهسترد.
در این تحقیآ ،م موع  4380داده مربوط به تبخیر و تعرق گیراه
مرج  ،به سه دسرته بررای آمروزش ( ، %60بررازش متقابرل ( %15و
صررحتسررر ی شرربکه عصرربی مصررروعی ( ، %25تقسرریم شرردند.
بهیرهسازی شبکه با استفاده از روش سعی و خطا و با اربرد نر افرزار
) NeuroSolutions (V.5ان ا شد .برای بهیرهسازی گرا بره گرا
شبکه عصبی مصروعی مطابآ چارت ارائه شده در شکل  ،2گا ها بره
صورت متوالی دنبال شدند.
تحليل حساسيت و تعيين سناریوي مناسب
انتخرابشرده و ETo-

برای ارزیابی حساسیت مدل شبکه عصبی
 calculatorبرره پارامترهررای ورودی ،تکریررک حررذف داده ورودی بررا
استفاده از نر افزار ) NeuroSolutions Infinity (V 1.1.1.0به رار
گرفته شد ) .(Yesilnacar et al. 2008این پروسه به جهرت حرذف
ورودیهای ماثرر و نیرز بررای بهبرود عملکررد شربکه راربرد دارد.
همچرین به مرظور تعیین سراریوی مراسب در برآورد  ،EToاز تکریک

ایستگاه هواشناسي
تهرام
فیروز وه
دماوند
شمیرام
امینآباد فیروز وه
آبعلی

) (Iضریب خشكي دومارتن
11
13/7
16/1
16/5
26/3
28/3

اقليم
نیمهخشک
نیمهخشک
نیمهخشک
نیمهخشک
نیمهمرطوب
مرطوب

تحلیل مؤلفههای اصلی ) (PCAجهت پی پردازش دادههای ورودی
به مدل استفاده شد .به مرظور پی پردازش ورودیها ،مری تروام دو
رویکرد انتخاب ویوگی یا استخراج ویوگی را در نظر گرفت .در رویکرد
انتخاب ویوگی ،زیرم موعههای مختلف از ورودیهرا یرک بره یرک
مورد ارزیابی یرار گرفته و بهترین زیرم موعه به عروام ویوگریهرای
مرتخب معرفی میشود .در رویکرد استخراج ویوگی ،با روشهای جبر
خطی ،ویوگیها به یک فضای دیگر تبردیل شرده و تعردادی ویوگری
جدید ای اد میشرود .یکری از روشهرای مرسرو رویکررد اسرتخراج
ویوگی روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( PCAمیباشد .این روش ره
مبتری بر نتایا اربرد جبر خطی است ،به شکل خیلی ساده ،بصرورت
ناپارامتریک و غیرنظارتی بر روی م موعره دادههرای ورودی اعمرال
میگردد .در روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،متغیرهای موجود در یرک
فضای چرد حالته همبسته به یک م موعه از مؤلفههرای غیرهمبسرته
تبدیل میشوند ه هر دا از آنها تر یب خطری از متغیرهرای اولیره
ورودی میباشرد .مؤلفههای غیرهمبسته حاصرل ،مؤلفرههرای اصرلی
نامیده میشوند .این مؤلفههرا را مریتروام برا اسرتفاده از م موعرهی
دادههای اصلی ،ماتریس وواریانس یا مراتریس همبسرتگی محاسربه
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رد .به عبارت دیگر مؤلفههای اصلی  ،PCAم موعه متغیرهای اولیه
را به م موعه ای از تر یب خطی متعامد با حردا ر مقردار واریرانس
تبدیل می رد .اربردهرای روش  PCAشرامل راه تعرداد متغیرر
ورودی و یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها به مرظور افرزای دیرت
میباشد ).(Adnan et al., 2017

نتایج و بحث
محاسبات مربوط به انتخاب شبكه عصبي مصنوعي بهينه

نتایا حاصل از مراحل10گانه مدلسازی تبخیر و تعرق گیاه مرج
در جدول  2نمای داده شدهاند .ابتدا برای تعیرین الگروریتم آمروزش
بهیره سه الگوریتم  GFF1 ،MLPو  RBF2مورد بررسی یرار گرفته و
سایر پارامترهای مؤثر در این مرحله ثابت در نظر گرفته شدند .با توجه
به نتایا جدول مشاهده میشود ه الگوریتم  MLPبا داشرتن مقرادیر
بیشتر  R2و مقادیر متر  ،MSEبهعروام الگوریتم بهیره جهت ان را
ادامه مطالعات در نظر گرفته شد .در گا دو با به رارگیری الگروریتم
بهیره انتخراب شرده در مرحلره یبرل ( MLPو ثابرت گررفتن سرایر
پارامترهای شبکه ،تعداد نروم در الیه میانی بهیرهسازی شد .بره ایرن
مرظور ،محاسبات از تعداد  3نروم در الیه پرهام آغاز شد و ترا زمرانی
ه مقدار  MSEتغییر یابل توجهی نکرد ،ادامه یافت .نتایا محاسربات
نشام داد ه با افزای تعداد نرومها تا  ،25مقدار  MSEاه یابل
میحظهای یافت ،لیکن بعد از این تعداد با افزای بیشتر تعداد نرومها
اه بسیار می در  MSEمشاهده شد .از اینرو به جهت جلوگیری
از پدیده بی برازش شبکه ،تعداد  25نروم در الیه میانی بره عرروام
تعداد نروم بهیره ،در نظر گرفته شد .برای بهیررهسرازی تراب انتقرال
بهیره الیه پرهام از تواب انتقال رایرا (تانوانرت ،سریگموئید ،خطری،
تانوانت خطی و سیگموئید خطی استفاده شد .همامگونه ه در جدول
 2مشاهده میشود ،بهترین تاب انتقال شبکه عصبی مربروط بره تراب
تانوانت خطی است .در راستای تعیرین بهتررین یرانوم آمروزش الیره
پرهام از یوانین (لونبرگ -مار وارت ،مومرتو و دلتا بار دلترا اسرتفاده
شد .در شبکه مورد بررسی ،یرانوم لرونبرگ -مرار وارت برا بیشرترین
مقدار  R2و مترین مقدار  ،MSEبرای ادامره مطالعرات انتخراب شرد
(جدول  . 2مشابه برد سو انتخاب تاب انتقال الیه خروجی با توجه به
شرایط بهیره شده در بردهای پیشین ان ا شرده و در ایرن مرحلره برا
مقایسه تواب انتقال یاد شده ،مشاهده شد ره متررین مقردار MSE
مربوط به تاب تانوانت بود .در مرحله بعد مشرابه بررد چهرار  ،یروانین
لونبرگ -مار وارت ،مومرتو و دلتا بار دلتا برای تعیین یانوم آمروزش
بهیره برای الیه خروجی مقایسه شده و نتایا نشرام داد ره متررین
مقدار  MSEمربوط به یانوم لونبرگ -مار وارت است (جردول  . 2در
گا انتخاب تعداد الیه پرهام بهیره ،از سایر پارامترهای شربکه ره در
1- Generalized Feed Forward
2- Radial Basis Functions
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مراحل یبل بهیرهسازی شده بودند ،اسرتفاده شرد .بره ایرن مرظرور برا
افزای تعداد الیهها ،مقادیر  R2و  MSEمربوط به هر شبکه بررسری
شد .نتایا نشام داد ه با افزای تعداد الیرههرا بره  ،2مقردار MSE
اه یافت .با افزای تعداد الیهها به  3الیه ،مقرادیر  MSEمری
متر شد .لیکن جهت سادهسازی شبکه ،تعداد  2الیه بهعروام مقردار
بهیره در نظر گرفته شد .با توجه به انتخاب دو الیه پرهام ،نرومهرای
بهیرهسازی شده در گا  ،2در الیرههرا توزیر شرده و در هرر شربکه،
مقررادیر  MSEو  R2مقایسرره شررد .در نهایررت بررا توجرره برره شرررایط
بهیرهسازی شده در مراحل یبلی ،ایدا به تعیین ساختار نهرایی شربکه
شد .بر این اساس ساختار نهایی شبکه عصبی مصروعی بهیرره جهرت
تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرج عبارتست از :شربکه عصربی ،MLP
تاب انتقال تانوانت خطری بررای الیره پرهرام و تانوانرت بررای الیره
خروجی ،یانوم آموزش لونبرگ -مار وارت برای الیره پرهرام و الیره
خروجی و ساختار نهایی .6-11-14-1
آنتونوپولوس و آنتونوپولوس ( 2017شبکهای با یک الیه پرهام و
ساختار نهایی  4-6-1را به عروام شبکه مراسب برای برآورد  EToدر
یونررام معرفرری ردنررد (Antonopoulos and Antonopoulos,
) ،2017در حالیکه نتایا تحقیقرات دئرو و شراهین ( 2015نشرام داد
شبکهای با یک الیه پرهام و ساختار نهایی  18-43-1بهتررین مردل
برای برآورد  EToدر استرالیا میباشد ) .(Deo and Sahin, 2015در
شکل  3مقایسه بین نتایا خروجی مدل بهیرره برا دادههرای تبخیرر و
تعرق محاسباتی ه جهت آزموم در شبکه عصبی انتخراب شردهانرد،
نمای داده شرده اسرت .رابطره رگرسریوم برین دادههرای آزمروم و
خروجی مدل نیز در شکل  4نمای داده شده است .با توجه به مقردار
 ،R2 =%98مدل شبکه عصبی مصروعی انتخاب شده انطباق مراسربی
با دادههای محاسباتی دارد.
تحليل حساسيت مدد شدبكه عصدبي انتخدابشدده و ETo-
calculator

برای تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصروعی انتخابشرده،
با توجه به این ه در مرحله یبل بهترین شبکه ممکرن بررای تخمرین
تبخیر و تعررق گیراه مرجر آمروزش داده و دیرت آم سرر یده شرد،
حساسیت خروجی مدل نسبت به هر یک از پارامترهای ورودی بررسی
شد .با توجه به شکل  ،5مشاهده میشرود ره پارامترهرای مرؤثر برر
مدلسازی  EToبه ترتیب عبارترد از :درجره حررارت حردا ر ،درجره
حرارت حدایل ،درصد رطوبت نسبی حدا ر ،سرعت براد در ارتفراع 2
متری ،تعداد ساعات آفتابی در شبانهروز و نهایتاً درصد رطوبت نسربی
حدایل هوا .برای تحلیل حساسیت  ETo-calculatorنیرز از تکریرک
حرذف پارامترهرای ورودی اسرتفاده شررد .برا ایرن تفراوت رره ETo-
 calculatorبه مرظور برآورد  EToبه حدایل دو پارامتر ورودی درجه
حرارت حدا ر و حدایل وابسته است .برابراین نر افزار نسبت بره ایرن
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دو پارامتر بسیار حساس بوده و تحلیل حساسیت آم نسربت بره سرایر
پارامترهای ورودی بررسری شرد (شرکل  . 6نترایا حاصرل از تحلیرل

حساسیت مدل شبکه عصبی نیز مؤید این مطلب است ه دو پرارامتر
درجه حرارت حدا ر و حدایل بیشترین تأثیر را در برآورد  EToدارند.

شكل  -2مراحل بهينهسازي شبكه عصبي مصنوعي
جدو  -2نتایج مراحل مختلف انتخاب شبكه بهينه در مد سازي تبخير و تعرق گياه مرجع
پارامترهاي شبكه
الگوریتم
MSE
R2
گامهاي انتخاب مد بهينه
*
0/029 0/9885
MLP
0/421 0/7058
 -1مدل شبکه عصبی
GFF
0/240 0/7884
RBF
25
 -2تعداد نروم در الیه میانی
0/334 0/7219
تانوانت
0/632 0/6212
سیگموئید
0/799 0/5770
خطی
 -3تاب انتقال الیه پرهام
*
0/097 0/9095
تانوانت خطی
0/202 0/8007
سیگموئید خطی
لونبرگ -مار وارت0/057 0/9465 * 1
0/130 0/8542
مومرتو
 -4یانوم آموزش الیه پرهام
0/444 0/6997
دلتا بار دلتا
* 0/087 0/9312
تانوانت
0/568 0/6560
سیگموئید
0/691 0/6098
خطی
 -5تاب انتقال الیه خروجی
0/113 0/8881
تانوانت خطی
0/501 0/6850
سیگموئید خطی
لونبرگ -مار وارت * 0/101 0/9280
0/268 0/7371
مومرتو
 -6یانوم آموزش الیه خروجی
0/745 0/5954
دلتا بار دلتا
2
 -7بهیرهسازی تعداد الیه
6-11-14-1
 -8ساختار نهایی شبکه
2
* :نشامدهرده بیشترین مقدار  Rو مترین مقدار  MSEمیباشد.
1- Levenberg-Marquardt
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شكل  -3مقایسه نتایج خروجي مد بهينه با دادههاي آزمون

شكل  -4رابطه رگرسيوني بين دادههاي آزمون و خروجي مد بهينه

شكل  -5تحليل حساسيت مد بهينه نسبت به پارامترهاي ورودي براي برآورد تبخير و تعرق ( :Tmaxدرجه حرارت حداکثر :Tmin ،درجه حرارت
حداقل :RHmax ،درصد رطوبت نسبي حداکثر :RHmin ،درصد رطوبت نسبي حداقل :U2 ،سرعت باد در ارتفاع  2متري :n ،تعداد ساعات آفتابي
در شبانهروز)
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شكل  -6تحليل حساسيت نرمافزار  ETo-calculatorنسبت به پارامترهاي ورودي براي برآورد تبخير و تعرق ( :RHmaxدرصد رطوبت نسبي
حداکثر :RHmin ،درصد رطوبت نسبي حداقل :U2 ،سرعت باد در ارتفاع  2متري :n ،تعداد ساعات آفتابي در شبانهروز)

با توجه به شکل  6مشاهده مریشرود ره پارامترهرای مرؤثر برر
مدلسازی  EToتوسط  ETo-calculatorبهترتیب عبارترد از :درصد
رطوبت نسبی حدا ر ،سرعت باد در ارتفراع  2مترری ،تعرداد سراعات
آفتابی در شبانه روز و درصد رطوبت نسبی حردایل هروا .بررابراین برا
توجره بره آم رره تحلیرل حساسرریت مردل شرربکه عصربی مصررروعی
انتخابشده و  ETo-calculatorرونرد مشرابهی را نشرام مریدهررد،
بهطور لی میتوام نتی ه گرفت ره تمرامی پارامترهرای ورودی ترا
حدودی بر مدلسازی تأثیرگذار هسترد ،درجه حرارت حدا ر و حدایل
تأثیرگذارترین و تعداد ساعات آفترابی در شربانهروز و حردایل رطوبرت
نسبی هوا ،ماثرترین پارامترها در برآورد  EToهسترد .این نترایا ترا
حدودی مرطبآ برر نترایا حسریری و همکرارام ( ، 1395دیرنپرووه و
همکارام ( 1392و محمدرضاپور ( 1396میباشد .بر اساس مطالعات
حسرریری و همکررارام ( 1395در مرطقرره شررهر رد دو پررارامتر دمررای
حدا ر و سرعت باد بیشترین ترأثیر را در بررآورد  EToدارنرد .نترایا
تحقیقات محمدرضراپور ( 1396نشرام داد ره متوسرط دمرای هروا،
رطوبت نسبی و سرعت باد به ترتیب اثرگذارترین پارامترها در بررآورد
 EToدر مرطقه سیستام و بلوچستام هسترد .همچرین نتایا مطالعات
دینپووه و شرریفی ( 1392نیرز نشرام داد ره متوسرط دمرای هروا
اثرگررذارترین پررارامتر در برررآورد  EToدر مررراطآ سرررردج و سرربزوار
میباشد .در مقابل مساعدی و همکارام ( 2016گزارش ردند ره در
مرطقه بردر انزلی ،دو پارامتر رطوبت نسبی حدا ر و سرعت باد ترأثیر
بسزایی در تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرج دارنرد (Mosaedi et al.,
).2016

انتخاب سراریوی مراسب در چیر دادههای ورودی استفاده شد .نتایا
حاصررل از پرری پررردازش پارامترهررای ورودی برره روش  PCAدر
جدولهای  3و  4نشام داده شده است .همامطور ه جدول  ،3نشام
میدهد مقدار ویوه 1اولرین مؤلفره بزرگترر از یرک بروده و حردود 90
درصرد پرا ردگی م موعه دادهها 2توسط این مؤلفه بازگو میشود .برا
توجره به ضررایب محاسباتی در بردار اول ره در جرردول شررماره 4
یابل مشاهده اسرت ،متغیرررهای  U2 ،RHmax ،Tmin ،Tmaxو n
برره ترتیررب بیشرررترین تررا مترررین همبسررتگی را بررا مؤلف ره اول دارا
میباشرد.
ارتباط بین مؤلفه اول ه در خروجیهای روش  F1،PCAنامیرده
میشود و متغیرهای اصلی با توجه به جدول  4برهصرورت رابطره (9
میباشد .با توجه به وزم م پارامتر  nدر مقایسه با سرایر پارامترهرای
ورودی ،میتوام از این پارامتر چشمپوشی رد.
(9

𝐹1 = 0.66 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 0.52𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥 + 0.45𝑇𝑚𝑖𝑛 +
𝑛0.37𝑈2 + 0.002

در نهایت نتایا حاصل از تر یب  PCAبا شبکه عصبی مصروعی
انتخاب شده نشام داد ه ،سراریوی استفاده از چهرار پرارمتر ،Tmax
 RHmax ،Tminو  U2برررا شررراخ هرررای آمررراری  R2=0/94و
 ،MSE=0/097بهترین سراریو در اه تعداد پارامترهای ورودی به
مدل ،اه ح م مدل و ساده سازی آم است .به همین دلیرل و در
نهایت چرانچه دسترسری بره تمرامی پارامترهرای هواشراسری ممکرن
نباشد ،ترها با بهرهگیرری از سرراریوهای عرروام شرده و مردل شربکه
عصبی انتخابشده ،میتوام با دیت یابل یبولی  EToرا برآورد نمود.

انتخاب سناریوي مناسب در برآورد تبخيدر و تعدرق بده روش
تحليل مؤلفههاي اصلي

بعد از ان ا تحلیل حساسیت برای آم ه بیشتر به تأثیر هر ردا
از پارامترهررای ورودی پرری برررده شررود ،از روش ) (PCAبرره مرظررور

1- Eigenvalue
2- Proportion

بررسي و تحليل حساسيت روشهاي مبتني بر شبكههاي عصبي مصنوعي در برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع
جدو  -3مؤلفههاي اساسي روش PCA

مؤلفههاي اصلي
شماره مؤلفه

1
2
3
4

1

مقدار

درصدد پراکندگي مجموعه

ویژه
4/25
0/27
0/12
0/017

دادهها
0/90
0/06
0/02
0/001

جدو  -4اوزان متغيرهاي ورودي به ازاي هر مؤلفه اصلي PCA
متغيرهاي
ورودي
شماره
مؤلفه
1
2
3
4

Tmin

Tmax

RHmin

RHmax

U2

n

0/45
0/43
-0/098
-0/12

0/66
-0/43
0/17
-0/57

0/00
0/087
-0/234
0/39

0/52
0/12
-0/26
-0/14

0/37
0/23
0/04
-0/87

0/002
-0/32
-0/16
0/14

نتيجهگيري
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تواب انتقال تانوانت خطی و تانوانت برای الیههای پرهام و خروجری،
یانوم آموزش لونبرگ مار وات برای الیره پرهرام و الیره خروجری و
ساختار  .6-11-14-1نتایا تحلیرل حساسریت مردل شربکه عصربی
مصروعی انتخابشده نسبت به پارامترهای هواشراسری نشرام داد ره
مرردل انتخررابشررده و  ETo-calculatorرونررد مشررابهی داشررته و
پارامترهای دمای حدا ر و تعداد ساعات آفتابی در شبانه روز بهترتیب
اثرگذارترین و ماثرترین پارامترها در برآورد  EToهسرترد .همچررین
ارزیابی سراریوهای مختلرف در چیرر و پری پرردازش پارامترهرای
هواشراسی مورد استفاده با روش تحلیل مؤلفههرای اصرلی ،نشرام داد
ه استفاده از سراریوی اربرد چهار پارامتر دمرای حردایل و حردا ر،
رطوبت نسبی حدا ر و سرعت باد میتواند با دیت یابل یبولی تبخیرر
و تعرق گیاه مرج را برآورد رد.
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تعرق مرج در شرایط حدایل دادههای ایلیمری؛ مطالعره مروردی
شهر رد .فصلرامه علمی پووهشی مهردسی آبیاری و آب: 25( 7 .
.128-141

شراخت فرآیرد تبخیرر و تعررق ،برهعرروام یکری از اثرگرذارترین
پارامترها بر بییم آبی چه در مقیاسهای وچک مانرد مزرعره و چره
در مقیاس بزرگی مانرد حوضره آبریرز ،دارای اهمیرت بسریاری اسرت.
محدودیتهای مراب آبی و بحرام آب در شور از یرک سرو و سرهم
بخ شاورزی بهعروام عمدهترین مصرف رردۀ آب از سویی دیگرر،
لزو استفاده از روشهای نوین و یابل یبول به مرظور مدیریت صحیح
آب در این بخ را نمایامتر رده است .برآورد صحیح و دییرآ نیراز
آبی گیراه مرجر مر رر بره طراحری دییرآترر سرامانههرای آبیراری،
برنامهریزی مراسب آبیاری و در نهایت راه تلفرات آب مریگرردد.
روشهایی همانرد روش فائو پررمن مانتیرث ره مقبولیرت زیرادی در
برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرج دارند ،نیازمرد پارامترهای فراوانی بوده
و لذا زمام و هزیره باالیی را برای اندازهگیری مریطلبررد .بره همرین
دلیل استفاده از یک مدل ارآ ،ه توانایی بررآورد تبخیرر و تعررق برر
اساس دادههای هواشراسی موجود و نیز تحلیل حساسیت ایرن پرارامتر
نسبت به دادههای هواشراسی را داشته باشد ،میتواند تأثیر بسزایی در
اه زمام و هزیره اندازهگیریها و همچرین اه ریسکپرذیری
پرويهها داشته باشد .در این پووه یک مدل شبکه عصبی مصروعی
بهیره برای مدلسازی تبخیر و تعرق گیاه مرج انتخاب شد .برای این
مرظور شبکه عصبی مصروعی ،طی  10گا متوالی ،بهیرهسازی شده و
مدل نهایی با دیت باالیی  EToرا مدلسرازی ررد ) .(𝑅2 ≅ %98
مشخصات شبکه انتخابشده برای پی بیری تبخیر و تعرق گیاه مرج
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1- Principal Components
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2017. Estimating evapotranspiration using machine
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Abstract
Reference evapotranspiration (ETo) is one of the most critical parameters in proper design of irrigation
systems. Accurate estimation of ETo leads to reduction of water losses. Due to the ability of Artificial Neural
Networks (ANNs) in computational analysis of complex processes, the main objective of this study was to
investigate the sensitivity of the ETo trends to key climatic factors in Tehran province using the artificial neural
networks, and compare it with the ETo-calculator software results. The ETo was calculated using meteorological
data (10-year data of 12 meteorological stations in Tehran province) using the ETo-calculator software. In order
to model ETo, a set of inputs to artificial neural networks including the minimum and maximum air temperature
(Tmax and Tmin), the minimum and maximum relative humidity (RHmin and RHmax), sunshine hours (n), and
wind speed (U2) were considered. After data tagging, by optimizing the number of hidden layers and network
algorithms, output values were estimated. The results indicated that artificial neural network is a suitable
technique for ETo analysis (𝑅2 ≅ 98% ). The best model for estimation of ETo is feed-forward Multi-Layer
Perceptron (MLP) with two hidden layers in its structure (6-11-14-1), Levenberg–Marquardt training algorithm
for both hidden and output layers and Linear Tanh and Tanh transfer functions for hidden and output layers,
respectively. The sensitivity analysis of the model for input parameters showed that the optimal artificial neural
network model and ETo calculator software have the same trend and the Tmax and n are the most effective and
least effective parameters in ETo estimation, respectively. Also, based on PCA analysis results the scenario of
using of four parameters (Tmax, Tmin, RHmax and U2) as the only inputs to the selected artificial neural
network, can estimate ETo with an acceptable accuracy(𝑅2 ≅ 94% ).
Keywords: Artificial intelligence, FAO-Penman-Monteith, Meteorological parameters, Optimization,
Principal component analysis
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مقاله پژوهشی

تعیین ضریبگیاهی ارغوان ( )Cercis siliquastrum L.در خاک و سطوح مختلف آبیاری
3

حسین رحیمی ،1خالد احمدالی ،*2وحید اعتماد
تاریخ دریافت1399/6/4 :

تاریخ پذیرش1399/7/9 :

چکیده
گسترش شهرنشینی و به تبع آن نیاز به افزایش سطح فضای سبز از یک طرف ،کمبود منابع آب و لزوم تخصیص بهینه آب به بخشهاای مختفا
مصرفکننده و همچنین معفوم نبودن نیازآبی اکثر گونههای فضای سبز ،سبب شده که تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی این گونهها به امری اجتنابناپذیر
تبدیل شود .در این مطالعه نیاز آبی ( 𝑐𝑇𝐸) و ضریب گیاهی ( 𝑐𝐾) ارغوان معمولی ( )Cercis siliquastrum L.با استفاده از میکروالیسیمتر به صورت
فاکتوریل با دو عامل بافت خاک (در دو سطح لومشنی و لومرسی) و تنش خشکی (در سه ساطح  MADبرابار  0/5 ،0/3و  )0/7باا طارپ پایاه کاام
تصادفی در  10تکرار در شرایط اقفیمی کرج در سال  1398-99اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که میانگین 𝑐𝑇𝐸  10روزه در MADهای  0/5 ،0/3و
 0/7در بافت لومشنی به ترتیب برابر  14/86 ،15/56و  14/24میفیمتر و در بافت لومرسی به ترتیب برابر اسات باا  19/02 ،21/57و  18/06میفایمتار
میباشد .در هر دو خاک مقدار 𝑐𝑇𝐸 در  0/3 MADبیشتر از  0/5و آن هم بیشتر از  0/7است .مجموع نیازآبی خالص ارغوان در بافت لاومرسای بارای
MADهای  0/5 ،0/3و  0/7به ترتیب برابر  437/47 ،496/14و  415/38میفیمتر و در خاک لومشانی برابار  341/85 ،357/92و  327/59میفایمتار
بهدست آمد .همچنین مقدار متوسط 𝑐𝐾 ارغوان طی دوره رشد در بافتهای لومرسی به ازای MADهای  0/5 ،0/3و  0/7به ترتیب برابر است باا ،0/36
 0/32و  0/31و برای خاک لومشنی برابر با  0/26 ،0/27و  0/24میباشد.
واژههای کلیدی :تبخیر-تعرق ،تخفیه مجاز رطوبتی ،روش بی ن آب ،فضای سبز شهری

مقدمه
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ضرورت توسعه فضای سبز شهری و اثرات مثبت آن نظیر کاهش
آلودگی هوا ،تعدیل دما ،تفطی هوا ،آرامش روانی و  ...با توجه به رشد
فزاینده جمعیت شهری بر کسی پوشیده نیست .بخش فضاای سابز و
جنگلهای دستکاشت به عنوان زیر مجموعهای از بخش کشااورزی
محسوب میشود که بیشترین مصرف آب را دارد .در مناطق خشاک و
نیمهخشک نظیر کشور ما ایران ،تخصیص آب ع وه بر ایجااد ،تتای
برای تفظ پوشش گیاهی فضای سابز شاهری موجاود باا مشاک ت
فراوانی روبرو است زیرا مناابع آب محادود باوده و تخصایص آب باه
فضای سبز شهری در رقابت شادیدی باا ساایر ماوارد مصارف نظیار

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد عفوم زیستی ،گاروه جنگفاداری و اقتصااد جنگال،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -2استادیارگروه اتیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعای ،دانشاگاه
تهران ،کرج ،ایران
 -3دانشیار گروه جنگفداری و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهاران،
کرج ،ایران
)Email: khahmadauli@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.4.5

کشاورزی ،صنعت و تتی شرب میباشاد (راد و همکااران .)1396 ،در
این شرایط ترکت در راستای استفاده بهینه از این منابع امری اجتناب
ناپذیر است .تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی گوناههاای فضاای سابز
ع وه بر کمک به طراتی صحیح شبکههاای آبیااری فضاای سابز و
صرفهجویی در هزینه و مصرف آب ،صدمات وارد شده به این گونههاا
در اثر کمآبیاری یا پرآبیاری ،به تداقل میرساند (اتمدالی و همکارن،
 .) Costello et al., 2000;1397صدمات وارده در اثر عدم اطا ع از
نیاز آبی گیاهان چه در اراضی کشااورزی ،فضاای سابز ،جنگالهاای
دستکاشت و طرپهای مختفا عرصاههاای طبیعای نظیار اتیاای
بیولوژیک و بیابانزدایی به این صورت است که آبیااری بایش از تاد،
ع وه بر اینکه سبب هدررفت آب مایشاود باعا شستشاوی ماواد
غذائی خاک ،سوء تهویه خاک و زهدار شدن اراضی میشود و آبیااری
کمتر از تد نیاز ،رشد گیاه و در نتیجه عمفکرد مورد نظر را کم و تتی
متوق مینماید .ارغوان معمولی ( ،)Cercis siliquastrum L.بومی
سرزمینهای گرم و مدیترانهای اروپا جنوبی و جنوبشارقی و آسایای
مرکزی و غربی است) .(Davis et al., 2002این گونه ،در ایران باه
صورت خودرو بوده و قابفیت تحمل و رشد در اقالیم خشک ( Prasad,
 )1996و همچناین بیشاتر خااکهاا را دارد و بهتارین رشاد آن در
خاکهای با  pHبرابر  7/5میباشد ) .(Sternberg, 2012عا وه بار
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سازگاری با شرایط خشک ،این گونه تحمل آلودگی هوا و خااکهاای
ضعی را نیز دارند که به لحاظ ویژگیهای اکولوژیکی مناسب کاشات
در فضای سبز و جنگلکاری در مناطق خشک و نیماه خشاک اسات
( .)Zahreddine et al., 2007این خصوصیات سبب شاده کاه ایان
گونه ،در پروژههای فضاهای سبز شهری ،جنگل کاریهاا ،همچناین
برای تصارکشی ،کنترل فرسایش ،بادشکن و مامن تیات وتش بسیار
زیاد مورد استفاده قرار میگیرد (فرهمند و خوشخوی .)1380 ،بررسای
منابع داخفی و خارجی نشان میدهد که تاکنون در مورد تعیین نیازآبی
گیاهان زراعی و باغی مطالعات زیادی انجام گرفتاه و نتاایج کاار باه
صورت سند و یا نارمافازار ارائاه گردیاده اسات (ع یای و همکااران
 .)1398ولی مطالعات در مورد گیاهان قابال کشات در ایجااد فضاای
سبز و برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز بسیار اندک بوده و اط عات
کافی در اختیار نمیباشد .از مطالعات انجام شده در این زمینه میتوان
به موارد زیر اشااره نماود .مصاطفیزاده فارد و همکااران ( )2009در
مطالعهای روشهاای مختفا بارآورد تبخیار-تعارق مرجاع را ماورد
مقایساه قارار دادناد و ضاریب گیااهی زباانگنجشاک ( Fraxinus
 )rotundifoliaو سارو ( )Cupressus arizonicaرا باا اساتفاده از
الیسیمتر زهکشدار تعیین نمودند .نتاایج تحقیاق آنهاا نشاان داد کاه
روشهای تشعشاع فاائو ،تاورک و فاائو ب نایکریادل نتاایج بسایار
نزدیکتری به دادههاای الیسایمتری داشاتند .آنهاا همچناین مقاادیر
ضریب گیاهی در چهار مرتفه ابتدایی ،رشد و توسعه ،میانی و ابتادایی
را برای زبانگنجشک به ترتیاب  0/73 ،0/56 ،0/24و  0/37و بارای
سرو به ترتیب  0/58 ،0/44 ،0/32و  0/34گزارش کردند .در پژوهشی
که به بررسی راهکارهای مدیریت آب در باغ گیاهشناسی مفباورن کاه
شامل گونههای گیاهی مختففی فضای سبز شهری است ،پرداخته شد.
با تخمین نیاز آبی گونههای موجود به کمک اندازهگیری عماق ریشاه
گیاهان ،ویژگیهای خاک و نفوذپذیری آب در خاک و پایش رطوبات
خاک و با روش طبقهبندی آب توانستند برناماهریازی مناسابی بارای
آبیاری فضای سبز مختفط ارائاه کنناد و روش آبیااری زیار ساطحی
همراه با به کار بردن مالچ را برای مدیریت آب فضاای سابز پیشانهاد
دادناد ( .)Symes et al., 2008شاکرا...زاده و همکااران ( )1395در
مطالعهای به بررسی نیاز آبی گونههای خرزهره و نارون باا اساتفاده از
روش  WUCOLS IIIو محاسبه تبخیر-تعرق مرجاع باا اساتفاده از
روش فائو-پنمن مانتی پرداختند .نتایج نشان داد که بیشاترین مقادار
نیاز آبی خرزهره و نارون در مرداد ماه بوده و به ترتیاب برابار  6/31و
 6/56میفیمتر در روز بود .راد و همکاران ( )1396در پژوهشای ،مقادار
تبخیر-تعرق ،ضریب گیاهی ،عمفکرد و کارایی مصرف آب در دو گونه
اکاالیتتو ( (Eucalyptus flocktoniae (Maiden) Maiden, E.
 leucoxylon F.Muell.از طریااق آزمااایشهااای الیساایمتری و در
شاارایط سااطوپ مختفا تیمارهااای رطااوبتی ( 70 ،100و  40درصااد
ظرفیاات زراعاای) بررساای شااد .نیاااز آباای  E flocktoniaeو E
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 leucoxylonدر شرایط رطوبتی  100درصد ظرفیت زراعی به ترتیاب
 1185و  1617میفی متر و ضریب گیاهی نیز به ترتیب  0/65و 0/88
اندازه گیری شد .ع یی و همکاران ( )1398در پژوهشی باه منظاور
تعیین نیاز درخت سنجد در منطقه وردیج استان تهران ،برای محاسابه
تبخیر-تعرق مرجع از معادله تففیقی فائو پنمن مانتی و برای محاسبه
ضریب گیاهی از روش  WUCOLS IIIاستفاده نمودند .نتاایج نشاان
داد که بیشترین مقدار تبخیر-تعرق سنجد در تیر ماه ،معاادل 41/57و
کمترین مقدار در دی ماه و برابر  6/65میفیمتر بود .مقدار کل تبخیار-
تعرق سنجد معادل  266/31میفیمتر برآورد گردید .بیشترین مقدار نیاز
خالص آبیاری از  16تا  31تیر ،معاادل  20/23و کمتارین مقادار آن از
 15تا  30مهار و معاادل 10/23میفایمتار باود .ساجودی و میرزایای
( )1399با استفاده از تففیق دو روش  WUCOLS IIIو بی ن آبی به
برآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی فضای سبز باغ گیااهشناسای پاردی
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شامل شمشاد ،سنجد زینتای،
زرشک ،مَرغ ،سرو و زبان گنجشاک پرداختناد .نتاایج نشاان داد کاه
متوسط ضاریب گیااهی از روش بای ن آبای و  WUCOLS IIIباه
ترتیب برابر  0/36و  0/30به دست آماد و میاانگین تبخیار-تعارق از
روشهای ذکر شده باه ترتیاب برابار  757و  641میفایمتار در دوره
آزمایش برآورد گردید .آنها دقت روش طبقهبندی آب مورد استفاده در
گونههای فضای سبز را مناسب ارزیابی کردند .با توجه به مرور مناابع
م تظه میگردد که در زمینه اندازهگیری نیاز آبی و ضاریب گیااهی
گونههای فضای سبز مطالعات چندانی صورت نگرفته و اکثر مطالعاات
انجام شده ،محادود باه اساتفاده از روش  WUCOLS IIIاسات .در
تحقیقی به بررسی نیاز بهینه آب و دفعات آبیاری نهالهای robusta
 Moringa olifera ،Grevilleaو  Cordia africanaدر قفمستان و
برای دو سال متوالی در نهالستانی پرداخته شد .نتایج باه دسات آماده
تااکی از ایاان باود کااه نیااز آباای نهااالهاای  Moringa oliferaو
 Grevillea robustaدو بار در روز به مقادار  1/5لیتار و نهاالهاای
 Cordia africanaیک روز در میان و دو بار در روز به مقدار دو لیتار
آبیاری شوند ( .)Mekonnen and Adisu, 2017در تحقیقای کاه در
دانشگاه کالیفرنیا ،مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی کرنای ()KARE
برای اندازهگیری نیاز آبی انار با استفاده از الیسیمتر وزنی در یک بااغ
انار در تال توسعه انجام شد ،نتایج تاصل از اندازهگیاریهاای انجاام
شده از سال  2013تا  2015نشان داد که مقدار آب آبیاری اعمال شده
ساالنه با افزایش اندازه و سن گیاه افزایش یافت .مقدار کل نیااز آبای
تقریبا برابر  952میفیمتر در دوره رشد و تاداکثر مصارف روزاناه آب
 10/5میفیمتار اسات ( .)Ayars et al., 2017در مطالعاهای کاه باه
منظور بررسی تبخیر و تعرق استاندارد و ضریب گیاهی درختان ناارنج
( )Citrus sinensis L. cv.در اقفاایم نیمااه خشااک جنااوب ایااران
پرداختنااد .نتااایج نشااان داد کااه میااانگین تبخیاار و تعاارق اسااتاندارد
اندازهگیری شده برابر  5/11میفیمتار در روز باا مقادار فصافی 1814
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میفیمتر بود و ضاریب گیااهی از  0/67در ژانویاه تاا  0/96در ژوئان
متغیر بود ( .)Jamshidi et al., 2020لذا مطالعه تاضر با هدف تعیین
نیااازآبی و ضااریب گیاااهی گونااه ارغااوان معمااولی ( Cercis
 )siliquastrum L.کاه گوناهای خشاکیگارا ،مقااوم و باه لحااظ
ویژگیهای اکولوژیکی مناسب کاشت در فضای سبز و جنگل کاری در
مناطق خشک و نیمه خشک است ،در دو بافت خاک و در ساه ساطح
تنش خشکی با استفاده از روش بی ن آبی انجام گرفت.

مواد و روشها
ایاان مطالعااه بااه منظااور تعیااین نیااازآبی و ضااریب گیاااهی
ارغوان( )Cercis siliquastrum L.در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
تهران واقع در استان البرز ،شهرساتان کارج باا طاول جغرافیاایی 50
درجه و  30دقیقه تا  51درجه شرقی و عرض جغرافیاایی  35درجاه و
 40دقیقه تا  36درجه شمالی ارتفاع متوسط از سطح دریا برابار 1297
متر انجام شد .اقفیم منطقه مورد مطالعه بر اسا اقفیمنمای دوماارتن
گسترشیافته نیمهخشکِ سارد باا میاانگین باارش  252میفایمتار و
میانگین دمای  15درجه ساانتیگاراد اسات .ایان تحقیاق (Cercis .

 )siliquastrum L.با هدف بررسی تعیین نیاز آبی و ضاریب گیااهی
نهال یکساله ارغوان ،از  1بهمن  1397آغاز گردید و با توجه به طاول
دوره رشد گیاه در  20آبان  1398به اتمام رسید .نهالها در آخر فصال
خزان به مکان تعیین شده انتقال داده و در اول فاروردین ساال 1398
از گفدان اصفی خارج و پ از شستشوی ریشه باا توجاه باه تاداکثر
عمق ریشه نهالهای یک ساله ارغوان که برابر  25سانتیمتار اسات،
در میکروالیسیمترهایی به قطار  20و ارتفااع  25ساانتیمتار کاشاته
شدند .این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو عامل بافت خاک و تنش
خشکی با طرپ پایه کام تصادفی در  10تکرار انجام شد .فاکتورهای
درنظر گرفته شده شامل بافت خاک در دو سطح (بافت لوم رسی و لوم
شنی) و تنش خشکی در سه سطح تنش م یم ( ،)MAD=0.30تنش
متوسط ( )MAD=0.50و تنش زیاد ( )MAD=0.70باود کاه جمعاا
شااش فاااکتور تاصاال شااد .بااا اتتساااب تعااداد تکرارهااا 30 ،عاادد
میکروالیسیمتر برای خاک لومشنی و  30عدد برای خااک لاومرسای
استفاده شد .برای سهولت زهکشی و افزایش هدایتهیدرولیکی ،کا
میکروالیسیمترها به ضخامت یک سانتیمتر شن ریختاه شاد (شاکل
.)1

شکل  -1نحوه آمادهسازی جهت کاشت ،اندازهگیری رطوبت و آبیاری ارغوان

خاکهای با بافت لومرسی و لومشنی از خاک زراعی معمولی کاه
برای کاشت درختان فضای شهری استفاده می شد باا آزماایش قبفای
تهیه شد .جدول ( )1مقاادیر برخای پارامترهاای فیزیکای و شایمیایی
خاکهای مورد آزمایش را نشان میدهد.
در ابتدای کاشت نهالها به منظاور نشسات کامال خااک داخال
میکروالیسیمترها و رفع شدن تنش وارده به نهالها ،دو نوبت آبیااری
سنگین انجام شد .از اول فرودین  ،1398پا از آبیااری نهاالهاای
کاشت شده در هر دو بافت خاک لومشنی و لومرسی 24 ،و  72ساعت
بعد رطوبت به تد ظرفیت زراعی رسیده و پایش رطوبات باا گذشات
زمان از نقطه ظرفیت زراعی ابتدا به صورت روزانه ست با کم شادن

رطوبت به صورت روزی دو بار انجام شد .پایش رطوبت خاک در عمق
توسعه ریشه هم با استفاده از دستگاه رطوبتسنج  TDRمادل HH2
(برای تعیین زمان رسیدن به رطوبتی که باید آبیاری صورت گیارد) ،و
هم از روش وزنی (برای تعیین دقیق مقدار کمبود رطوبتی) انجام شد.
پا از اناادازهگیااری نقااا رطااوبتی ظرفیاات زراعاای ( )FCو نقطااه
پژمردگی ( )PWPو لحاظ نمودن سطوپ تنش خشکی مورد نظر یعنی
درصدهای ذکر شده تخفیه مجاز رطوبتی ( ،)MADبرنامهریزی آبیاری
برای هر یک از تیمارها تهیه شد و آبیاری و جباران کمباود رطاوبتی
( )SMDبر اسا آن انجام گرفت.

تعيين ضریبگياهي ارغوان ( )Cercis siliquastrum L.در خاک و سطوح مختلف آبياري
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جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد استفاده
ویژگی
شن
سیفت
ر
هدایت الکتریکی

واحد
%
%
%
𝑑𝑆. 𝑚−1

pH

-

جرم مخصوص ظاهری
ظرفیت زراعی
نقطه پژمردگی

𝑔𝑟. 𝑐𝑚−3
تجمی%
تجمی%

تعیین ضریب گیاهی ( 𝒄𝑲)

آب مورد نیاز گیاه به مجموع آب تعارق یافتاه در دوره رشاد ،آب
نگهداری شده در بافت گیاهی و رطوبت تبخیر شده از سطح خااک و
گیاه اط ق شده و برتسب میفیمتر برای دوره معینی بیاان مایگاردد
(اتمدالی و همکااران .)1397 ،در صاورت داشاتن ضاریب گیااهی و
تبخیر-تعرق گیاه مرجع (  ،)𝐸𝑇0تبخیار-تعارق واقعای گیااه ( 𝑐𝑇𝐸) از
رابطه ( )1محاسبه میگردد (:)Allen et al., 1998
𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0
()1
از آنجااایی کااه باارای اکثاار گونااههااای گیاااهی فضااای ساابز و
عرصههای جنگلکاری ضریب گیاهی مشخص نیست لذا در این ایان
تحقیق ضریب گیاهی ارغوان جزو مجهوالت است و باید تعیین شاود.
برای این منظور با اندازهگیری تبخیر-تعرق واقعی در طول دوره رشاد
گیاه ،مقدار 𝑐𝐾 از رابطه ( )2تعیین شد:
𝐾𝑐 = 𝐸𝑇𝑐 /𝐸𝑇0
() 2
تبخیر و تعرق گیاه مرجع (  )𝐸𝑇0نشاندهندهی مقدار تبخیر-تعرق
نوع معینی از پوشش سبز با ارتفاع  5تا  15ساانتیمتار اسات کاه در
سطح گسترده کشت شده و دارای رشد فعال با پوشش کامل زماین و
سایهانداز و نیز بدون تنش آبی است ( .)Allen et al., 1998معماوال
در شرایط آزمایشی از گیاه چمن استفاده میگردد .از میان مادلهاای
مختف محاسبه تبخیار-تعارق پتانسایل ،روش فاائو پانمن-مانتیا
( )PMF-56که هم بی ن انارژی و هام تئاوری آئرودیناامیکی را در
مدل در نظر گرفته به عنوان مناسبترین مدل در برآورد تبخیر-تعرق
مرجع شناخته شده و توسط سازمان خوار و بار جهاانی ( )FAOبارای
محاسبهی تبخیر-تعرق مرجع در همهی اقالیم توصیه شده است ( Xu
 .)et al., 2006در این مطالعه محاسبه تبخیر و تعرق مرجاع از روش
( PMF-56رابطه  )3و با استفاده نارم افازار  𝐸𝑇0 calculatorانجاام
شد.
900

()3

) 𝑎𝑒0.408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾𝑇+273𝑈2 (𝑒𝑠 −
) ∆+𝛾(1+0.34𝑈2

= 𝐸𝑇0

خاک لوم شنی
61
23
16
0/23
7/6
1/35
19
8

خاک لوم رسی
26
36
38
0/15
6/9
1/25
37
16

که در آن  :𝐸𝑇0تبخیر-تعرق گیاه مرجع (میفایمتار در روز):𝑅𝑛 ،
تشعشع خالص در سطح گیاه (مگاژول بر مترمربع در روز) :𝐺 ،ف ک
ترارتی خاک (مگاژول بر مترمربع در روز) :𝑇 ،میانگین دماای روزاناه
در ارتفاع دو متری (درجه سفسایو ) :𝑈2 ،سارعت بااد در ارتفااع دو
متری (متر بر ثانیه) :𝑒𝑠 ،فشار بخاار اشاباع (کیفوپاساکال) :𝑒𝑎 ،فشاار
بخار واقعی (کیفوپاسکال) :∆ ،شیب منحنی فشار بخاار اشاباع و دماا
(کیفوپاسکال بر درجه سفسیو ) و 𝛾 :ثابت سایکرومتری (کیفوپاسکال
بر درجه سفسیو ) میباشد.
مقدار تبخیر-تعرق گیاه ( 𝑐𝑇𝐸) در دور آبیاری باا اساتفاده از داده-
های به دست آمده از روش وزنی و ابعاد میکروالیسیمتر ،از رابطه ()4
محاسبه شد.
𝑊2 −𝑊1
= 𝑐𝑇𝐸
()4
𝐴
کاااه در آن 𝑐𝑇𝐸 تبخیااار-تعااارق واقعااای گیااااه A ،مسااااتت
میکروالیسااایمتر 𝑊1 ،و  𝑊2باااه ترتیاااب مقااادار وزن مجموعاااه
میکروالیسیمتر قبل و بعد از آبیاری است.

نتایج و بحث:
باارآورد نیااازآبی گیاهااان فضااای ساابز از مهمتاارین راهکارهااای
مدیریت منابع آب است که ضمن صرفهجویی در مقدار آب مصارفی و
متعاقبا افزایش کارایی مصرف آب ،سبب کاهش هزیناههاای اولیاه و
سالیانه سیستمهای آبیاری شده و هم مانع از وارد شدن خسارات ناشی
از کمآبیاری و پرآبیاری و درنتیجه افزایش کیفیت فضای سبز میشود
( .)Costello et al., 2000نتایج بدست آمده از محاسبه تبخیر-تعرق
مرجاع  10روزه باه روش  PMF-56باا اساتفاده از نارمافازار 𝐸𝑇0
 calculatorبرای منطقه کرج ،طی دوره مورد مطالعه یعنای در باازه
زمانی اول فروردین تا آخر آبان سال  1398در شاکل ( )2آورده شاده
است.

2104

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

تبخیر-تعرق مرجع )(mm/10 day

شکل  -2تغییرات زمانی تبخیر-تعرق مرجع  10روزه در بازهی زمانی مورد مطالعه

مقدار تجمعی تبخیر-تعرق مرجع برای دوره هشت ماهه فاروردین تاا
 20آبان برابر  1308میفیمتر به دست آماد .در شاکلهاای ( )3و ()4
نتایج میانگین  10روزه تبخیر-تعرق اندازهگیاری شاده گیااه ارغاوان
تاصل از  10میکروالیسیمتربرای برای دو بافت لومشنی و لومرسای
و در سه سطح تنش خشاکی (مقاادیر  MADبرابار  0/5 ،0/3و )0/7
نشان داده شده است.

با توجه به شکل ( )2م تظه میگردد که مقادیر  10روزه تبخیر-
تعرق مرجع محاسبه شده از اول فروردین تاا انتهاای فصال تابساتان
روندی صعودی داشته و در دهه سوم تیر ماه به ماگزیمم مقادار خاود
( 93/6میفیمتر) طی دوره مورد مطالعه میرسد .از  31تیر ماه تا انتهای
دوره رشد گیاه ( 20آبان) روند تغییرات تبخیر-تعرق مرجع نزولی بوده
و در دهه دوم آبان ماه به مینیمم مقدار خود ( 19/2میفیمتر) میرسد.

50
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تبخیر-تعرق ارغوان )(mm/10 day
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شکل  -3تغییرات زمانی تبخیر-تعرق  10روزه ارغوان به ازای مقادیر مختلف  MADو در بافت لومشنی

با توجه به شکل ( )3م تظه میگردد که روند تغییارات تبخیار-
تعرق اندازهگیری شده ارغوان ( 𝑐𝑇𝐸) در ساه ساطح  MADدر خااک
لومی شنی از ابتدای فصل تا ابتدای تابستان افزایشای باوده و در تیار
ماه به تداکثر مقدار خود رسیده و از ابتدای تیر تا دهه دوم مرداد تول
یک مقدار ثابت نوسان داشته و از اواسط مرداد تا انتهاای دوره رشاد،

تغییرات تبخیر-تعرق ارغوان روند نزولی را نشان میدهد .با توجه باه
تقسیمبندی دورههای رشد ارغوان میتوان اینطاور بیاان کارد کاه در
مرتفه ابتدایی رشد (اول تا 10ام فروردین) 𝑐𝑇𝐸 کمترین مقدار را دارد
و در مرتفه رشد و توسعه گیاه ( 10فروردین تا  31خرداد) مقادار 𝑐𝑇𝐸
نسبت به زمان به صورت خطی افزایش پیدا میکند و در مرتفه میانی

تعيين ضریبگياهي ارغوان ( )Cercis siliquastrum L.در خاک و سطوح مختلف آبياري

( 1خرداد تا  31شهریور) مقدار 𝑐𝑇𝐸 ،نسبت به کل دوره تداکثر اسات
هر چند که مقدار آن در ایان مرتفاه دارای نوساان نیاز هسات .ایان
نوسانات میتواند به دلیل نوسانات شدید دمایی باشاد .مقادار 𝑐𝑇𝐸 در
مرتفه نهایی ( 1مهر تا آخر آبان) روندی نزولی خطی دارد .با مقایساه
مقدار نیاز آبی ارغوان برای مقادیر مختف  MADم تظه مایگاردد
که مقدار 𝑐𝑇𝐸 در سراسر طاول دوره ماورد مطالعاه ،در  MADبرابار
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 ،0/3بیشترین مقدار و باه ازای  MADبرابار  ،0/7کمتارین مقادار را
دارد .بیشترین مقادار 𝑐𝑇𝐸  10روزه باه ازای مقاادیر مختفا MAD
 0/5 ،0/3و  0/7به ترتیب برابار  24/40 ،26/21و  26/71میفایمتار
است که این مقادیر در تیر ماه اتفاق میافتد و کمترین مقدار 𝑐𝑇𝐸 باه
ترتیب برابر  2/94 ،3/06و  2/69میفیمتر و مربو به فاروردین مااه
میباشد.
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شکل  -4تغییرات تبخیر-تعرق  10روزه ارغوان به ازای مقادیر مختلف  MADدر بافت لومرسی

تغییرات مقدار 𝑐𝑇𝐸 ارغوان در بافت لومرسی باا وجاود تفااوت در
مقادیر ،در کل روندی مشابه با روند تغییرات نیاز آبی در بافت لومشنی
(شکل  )3دارد به این صورت که مقدار 𝑐𝑇𝐸 در هماه ساطوپ MAD
در مرتفه ابتدایی رشد ،کمترین مقدار است و در مرتفه رشد و توساعه
یعنی از  11فروردین تا  31خرداد ،مقدار آن نسبت به زمان به صاورت
خطی افزایش پیدا میکند و در مرتفه میانی مقدار 𝑐𝑇𝐸 تقریباا ثابات
است و مقدار میانگین آن نسبت به همه مراتل رشد تاداکثر اسات و
در مرتفه نهایی مقدار 𝑐𝑇𝐸 روندی نزولی دارد .از بین سطوپ مختفا
 ،MADمقدار 𝑐𝑇𝐸 در مقدار  MADبرابار  0/3نسابت باه دو ساطح
دیگر بیشترین مقادار و در  MADبرابار  0/7کمتارین مقادار را دارد.
بیشترین مقدار 𝑐𝑇𝐸  10روزه به ازای سطوپ  0/5 ،0/3 MADو 0/7
به ترتیب برابر  32/54 ،45/95و  31/64میفیمتر و در تیر مااه اتفااق
میافتاد و کمتارین مقادار آن باه ترتیاب برابار  4/16 ،4/10و 3/67
میفیمتر مربو به دهه اول فروردین است .شاکل ( )5روناد تغییارات
 ETcارغوان در سطوپ مختف  MADدر دو بافت لومشنی و لومرسی
را نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد که مقادیر نیاز آبی ارغوان در هار ساه ساطح
تنش خشاکی  0/5 ،0/3و  ،0/7در خااک لاومرسای بیشاتر از خااک

لااومشاانی اساات (شااکل  .)5میااانگین 𝑐𝑇𝐸  10روزه در مقااادیر
 0/5 ،0/3MADو  0/7در خاک لاومشانی باه ترتیاب برابار ،15/56
 14/86و  14/24میفیمتر و در خاک لومرسی برابر باا 19/02 ،21/57
و  18/06میفیمتر میباشد .دلیل این امر میتواناد ایان باشاد کاه در
خاک لومشنی ضریب هدایت مویینگی الیه سطحی یک شبانهروز بعد
از آبیاری به شدت کاهش پیدا میکند در تالی که هدایت مویینگی در
الیه سطحی خاک لومرسی طی این مدت همچناان بااال اسات .ایان
مسئفه باع میشود که سرعت کاهش رطوبت خاک منطقاه توساعه
ریشه در اثر تبخیر ،در خاک لومشنی به شدت کم شاود اماا در خااک
لومرسی سرعت کاهش رطوبت عفیالخصوص در چند روز اول پ از
آبیاری باالتر از خاک لومشنی است (عفیازاده .)1397 ،مقادار 𝑐𝑇𝐸 در
هر دو خاک لومرسی و لومشنی در  0/3 MADبیشتر از  0/5و آن هم
بیشتر از  0/7است .دلیل این امر در دستر بودن رطوبات بیشاتر در
تیمار تنش خشکی  0/3نسبت به تیمار تانش خشاکی  0/5و آن هام
بیشتر از تنش  0/7است .در صورت تاامین انارژی یکساان در ساطح
تبخیر و نیز یکسان بودن شارایط انتقاال بخاار آب از ساطح تبخیار،
هرچه رطوبت در محیط بیشتر باشد ،مقدار تبخیر-تعرق بیشتر خواهاد
باود ( .)Allen et al., 1998ایان نتیجاه باا مطالعاه راد و همکااران
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( )1396مطابقت دارد .در شکلهای ( )6و ( )7روناد تغییارات ضاریب
گیاهی ( 𝑐𝐾) ارغوان برای MADهاای  0/5 ،0/3و  0/7در دو بافات
Sandy Loam MAD 0.7
Clay Loam MAD 0.7

لومشنی و لومرسی نشان داده شده است.

Sandy Loam MAD 0.3
Clay Loam MAD 0.3

Sandy Loam MAD 0.5
Clay Loam MAD 0.5
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شکل  -5روند تغییرات نیاز آبی ارغوان در سطوح  MADو بافت خاک
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شکل  -6تغییرات ضریب گیاهی ارغوان در MADهای مختلف در بافت لومشنی

براسا شکل ( )6م تظه میشود که تغییارات ضاریب گیااهی
ارغوان در هر سه سطح  0/5 ،0/3 MADو  0/7تقریبا روند مشاابهی
دارد و در مرتفه اول رشد گیاه به دلیل رشد کم گیاه تداقل و در ایان
مرتفه سهم تبخیر بیشتر از سهم تعرق است .با بزرگ شدن برگها و
توسعه اندام هوایی در مراتل بعد ،افزایش مییابد .بیشترین مقدار 𝑐𝐾
در انتهای مرتفه میانی (اواسط مهر مااه) اتفااق مایافتاد .در مرتفاه

نهایی با کاهش فعالیت برگها و پیار شادن آنهاا مقادار 𝑐𝐾 کااهش
مییابد (صابری و همکاران 1396؛ قمرنیا و موسیبیگی .)1393 ،کاه
ایان باا نتاایج  Mostafazadeh-Fard et al., 2009مطابقات دارد.
مقایسه مقدار 𝑐𝐾 در MADهای مختف نشان میدهد کاه بیشاترین
مقدار 𝑐𝐾 در  0/3 MADو کمترین آن مربو به  0/7 MADاست.

تعيين ضریبگياهي ارغوان ( )Cercis siliquastrum L.در خاک و سطوح مختلف آبياري
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شکل  -7روند تغییرات ضریب گیاهی ارغوان در تنشهای خشکی مختلف در بافت لومرسی

مقدار متوسط 𝑐𝐾 ارغاوان در دوره رشاد در بافات لاومرسای باه ازای
MADهای  0/5 ،0/3و  0/7به ترتیب برابار اسات باا  0/41 ،0/46و
 0/34و برای خاک لومشنی برابار باا  0/34 ،0/36و  0/25مایباشاد.
مقدار میانگین ضریب گیاهی در مراتل مختف رشد ارغوان در سطوپ
مختف تنش خشکی و در دو بافت لومرسی و لومشنی در جادول ()2
آورده شده است.

روند تغییرات 𝑐𝐾 در بافت لومرسای مشاابه بافات لاومشانی دارد
همچنین مقادیر 𝑐𝐾 در MADهای مختف در خاک لومرسی همانناد
خاک لومشنی است .با مقایسه مقادیر در دو بافت لومرسی و لومشنی
(شکلهای  6و  )7م تظه میگردد که مقدار 𝑐𝐾 در بافت لاومرسای
در تمام مراتل و برای تمامی مقادیر  MADبیشتر از بافت لاومشانی
است که این با مطالعه (مساکینی و همکااران )1396 ،مطابقات دارد.

جدول  -2مقدار ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد در MADها و بافتهای مختلف خاک
مرحله رشد
ابتدایی
رشد و توسعه
میانی
نهایی

خاک لوم شنی

خاک لومرسی
MAD 0.7

MAD 0.5

MAD 0.3

MAD 0.7

MAD 0.5

MAD 0.3

0/15
0/26
0/31
0/39

0/17
0/26
0/33
0/40

0/16
0/28
0/39
0/43

0/11
0/19
0/25
0/31

0/12
0/20
0/26
0/34

0/12
0/21
0/27
0/37

نتایج نشان داده شده در جدول ( )3تاکی از آن است که بیشترین
مقدار 𝑐𝐾 مربو به خاک لومرسی و  0/3 MADو کمترین مقادار در
خاک لومشنی و  0/7 MADاتفااق افتااده اسات .شاکل ( )8نیاازآبی
خالص تجمعی ارغوان را در دو بافت خاک لومشنی و لومرسی در ساه
 0/5 ،0/3 MADو  0/7نشان میدهد.
شکل تغییرات نیاز آبی تجمعی گیاه در طول دوره رشد  Sشکل یا
سیگموئیدی است و در کل صعودی است .روند افازایش نیااز آبای در
بازههای مختف زمانی رشد متفاوت است به ایان صاورت کاه شایب
منحنی در ابتدا دوره کم و در میانههای دوره بیشترین مقدار را به خود
اختصاص داده و در انتهای دوره رشاد از شایب آن کاساته مایشاود.
مقایسه نیاز آبی تجمعی در دو بافت لومرسی و لومشنی نشان میدهد
که مقدار آن برای تمامی مقادیر  MADدر خاک لاومرسای بیشاتر از
خاک لومشنی است .نکته دیگری که باید ذکر کرد این است که مقدار

آب مصاارفی در خاااک لااومرساای بااین MADهااای  0/5 ،0/3و 0/7
اخت ف بیشتری نسبت به خاک لومشنی دارناد و در خااک لاومشانی
منحنی مربو به هر سه  MADنزدیک بههم است .ترتیاب نیاازآبی
تجمعی از بیشترین به کمترین عبارتست از خاک لاومرسای و MAD
 ،0/3خاک لومرسی  ،0/5 MADخاک لومرسای  ،0/7 MADخااک
لومشنی  ،0/3 MADخاک لومشانی  0/5 MADو خااک لاومشانی
 .0/7 MADعفت کمتر بودن نیازآبی تجمعی ارغوان در بافات خااک
لومشنی نسبت به بافت لومرسی را میتوان به تفظ رطوبت بیشاتر در
آن میتواند به دلیل کاهش سریع ضریب هادایت ماویینگی ساطحی
خاک باشد که در نتیجه کاهش ضریب هدایتمویینگی سطحی خاک،
خروج آب از منطقه توسعه ریشه در اثر تبخیار نیاز کااهش ماییاباد
(عفیزاده .)1397 ،این نتیجه با مطالعه (راد و همکاران )1396 ،مطابقت
دارد.
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شکل  -8مقدار نیاز آبی تجمعی ارغوان در بافتهای مختلف خاک و سطوح مختلف تنش خشکی

نتیجهگیری
فضای سبز شهری دارای کارکردهای بسیار مهمی نظیار تصافیه
هوا ،کاهش آلودگیهای صوتی ،ترسیب کربن ،تعادیل دماا ،افازایش
رطوبت نسبی ،کاهش اثرات سیل و طوفان ،جذب گرد و غباار ،ایجااد
فرصات تفریحاای باارای پاارورش کودکاان ،آرامااش رواناای و درمااان
بیماریهای روانی است (دلفانآذری .)1397 ،امروزه و در کشاورهایی
نظیر کشور ما که با کمبود آب مواجه هستند ،تامین آب فضای سبز در
رقابت تنگاتنگی با بخشهای مختف کشاورزی ،صنعت و شرب قارار
دارد و معفوم نبودن نیاز آبی گونههای فضای سبز پیچیدگی مسائفه را
بیشتر میکند .در این شرایط تعیین ضاریب گیااهی و نیااز آبای ایان
گیاهان امری ضروری اسات .در ایان مطالعاه ضاریب گیااهی گوناه
ارغوان در دو بافت خاک لومرسی و لاومشانی در ساه ساطح MAD
 0/5 ،0/3و  0/7در منطقه کرج و از فروردین تا آبان ساال 1398-99
تعیین شد .نتایج نشان داد که مقدار متوساط ضاریب گیااهی ارغاوان
برای بافت لوم رسی در سه مقادار  0/5 ،0/3 MADو  /7باه ترتیاب
برابر  0/41 ،0/46و  0/34و برای خاک لومشنی به ترتیب برابر ،0/36
 0/34و  0/25میباشد .نتایج این تحقیاق و تحقیقاات مشاابه کماک
زیادی به افزایش بهرهوری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب ،مادیریت
صحیح آبیاری فضای سبز ،طراتی درست و بهینه سیستمهای آبیاری،
مخازن و ایستگاههای پمتاژ خواهد نمود.
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Abstract
Not only urban development and consequently the need to increase the green space, but also the shortage in
water resources, the need to optimal allocation of water to different demands, and limited information of urban
green space make a necessary to determine the crop coefficient and water requirements of green space species.
The factorial experiment aimed to investigate the evapotranspiration (ETc) and crop coefficient (Kc) of Cercis
siliquastrum L. with two factors of soil texture (clay loam and sandy loam) and drought stress (0.3, 0.5, and 0.7
of MAD) based on a completely randomized blocks design (CRBD) with 10 replications in the climatic
conditions of Karaj during 2019-2020. Our findings indicated that 10-day ETc under 0.3, 0.5, and 0.7 MAD were
15.56, 14.86 and 14.24 mm in clay loam and 21.57, 19.02 and 18.06 mm in sandy loam soil, respectively. The
ETc increased with progressing in drought stress (from 0.7 to 0.3 MAD) in both clay loam and sandy loam soils.
The total net water requirements of Cercis siliquastrum L. in clay loam soil under 0.3, 0.5 and 0.7 MAD were
45.15, 388.58 and 381.41 mm, respectively, and it was recorded as 353.02, 317.59 and 290.54 mm, respectively,
in sandy loam soil. The mean Kc of Cercis siliquastrum L. during the growing period in clay loam soil under 0.3,
0.5, and 0.7 MAD were obtained to be 0.36, 0.32, and 0.31, respectively. In sandy loam soils, this value was
determined as 0.27, 0.26, and 0.24 under 0.3, 0.5, and 0.7 MAD, respectively.
Keywords: Evapotranspiration, Management allowable depletion, Soil water balance, Urban greenspace
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مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت منابع آب آثار طبیعی ملی دهلران با استفاده از شاخص کیفیت آب ()WQI
عیسی سلگی ،*1محمد ملک محمدی ،2فوزیه بیگ محمدی
تاریخ دریافت1399/5/21 :

3

تاریخ پذیرش1399/6/26 :

چکیده
در بحران کنونی آب ،استفاده از چشمهها در بسیاری از مناطق به بشر کمک کرده است .کاربرد شاخصها و روشهای آماری اطالعات
مفیدی در راستای درک کیفیت آب و برنامهریزی برای مدیریت درست آن ،ارائه میدهد .زمانی که منااب آب عاالوه بار اساتفاده متعاار
ویژگیهای منحصر به فردی دارند؛ از جمله رودخانه ،چشمههای آبگرم و چشمه قیر دهلران ،این موضوع اهمیت بیشتری ماییاباد .در ایان
مطالعه 28 ،نمونه از آب چشمههای آبگرم 4 ،نمونه از آب رودخانه و  4نمونه از آب چشمه قیر برداشت شدند .پارامترهای مورد انادازهگیاری
دما ،EC ،pH ،سدیم ،پتاسیم و نیترات بودند .آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تی تک نمونهای باه ترتیاب بارای مقایساه ساه
منطقه با هم و مقایسه با استاندارد  WHOو استاندارد ملی ایران بکار گرفته شدند .همچنین برای طبقهبنادی کیفیات آب از شااخصهاای
ویلکاکس WQI ،و  INWQSاستفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،آب چشمه قیر از نظر تماام پارامترهاا باا دو منطقاه دیگار دارای
تفاوت معنیدار آماری بود و همه پارامترها در سه منطقه دارای اختال معنیداری آماری با استاندارد  WHOو استاندارد ملی ایران و کمتار
از آن بودند .بر اساس شاخص ویلکاکس همه نمونهها نامناسب برای آبیاری؛ بار اسااس شااخص  WQIدارای کیفیات عاالی و بار اسااس
 INWQSاز نظر  pHبرای آبزی پروری گونههای حساس تصفیه نیاز ندارند و از نظر نیترات تنها برای آبیاری مناسب هستند .باا توجاه باه
مدیریت و حفاظت منطقه به عنوان آثار طبیعی ملی ،به نظر میرسد که نقش عوامل طبیعی از جمله زمین شناسی و وقوع سیالب در ترکیب
شیمیایی مناب آب بسیار مهمتر باشد و در مجموع بر اساس نتایج روشهای به کار رفته بجز ویلکاکس ،کیفیت آب مناسب ارزیابی شاد .باا
این وجود با توجه به استفاده بهداشتی درمانی از چشمههای آبگرم و احتمال احداث امکانات رفاهی برای گردشگران نبایاد از نقاش عوامال
انسانی بر کیفیت مناب آب منطقه غافل شد.
واژههای کلیدی :آثار طبیعی ملی دهلران ،چشمه قیر ،شاخصهای کیفیت آب ،نیترات
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افزایش مصر آب ،کاهش ذخایر آبهای طبیعی ،آلاودگیهاای
محیط زیستی و افزایش نیاز آبی فعالیتهای انساانی باعا شاده تاا
ارزیابی کیفیت مناب آب از موضوعات مهم در سالهای اخیر محسوب
گردد (خلجی و همکاران .)1395 ،تعیین وضعیت کیفی مناب آب برای
 -1دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکده منااب طبیعای و محایط زیسات ،دانشاگاه
مالیر
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد محایط زیسات ،دانشاکده منااب طبیعای و محایط
زیست ،دانشگاه مالیر
 3دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست ،دانشکده مناب طبیعی و محایط زیسات،
دانشگاه مالیر
)Email:e.solgi@malayeru.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.12.3

اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از کاهش کیفیت و یا بهبود
آن ضاروری اسات ( .)Ramirez and Solano, 2004کمباود آب در
بسیاری از نقاط جهان به یک واقعیت ناخوشاایند تبادیل شاده اسات.
استفاده از آبهای زیرزمینی مثل چشمههاا مایتواناد در ایان زمیناه
کمککننده باشد ( .)Taloor et al., 2020باه طاور کلای چشامههاا
محلهایی هستند که در آنها جریان آب از سافرههاای زیرزمینای باه
سطح زمین در جایی که سطح زمین و صخرههای غیرقابال نفاوذ باا
آبخوانهای زیرزمینی تالقی میکنند؛ راه پیدا میکناد (et al., 2020
Haque؛  .)Ansari et al., 2015چشمههای آبگرم منااطقی هساتند
که آبگرم بهطور مرتب در سطح زمین میجوشد و دمای محیط آن باا
دمای زمین تفاوت معنیداری دارد (.)Dash et al., 2013
تمدنهای باستان به چشمههای آبگرم احترام مایگذاشاتند زیارا
اعتقاد بر این بود که آنها دارای قدرتهای فوق طبیعی و شافا بخاش
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هساااتند ( .)Tanner and LaMoreaux, 2001همچناااین در
کشورهایی مثل هند در دوران باستان از آنها به عنوان امکاناتی بارای
اسااتحمام اسااتفاده م ایکردنااد ( .)Olivier et al., 2008اخی ارا آب
چشاامههااای حرارت ای بااهطااور فزایناادهای در فرآیناادهای صاانعتی،
کشاورزی ،آبزی پروری و استخراج عناصر کمیاب مورد اساتفاده قارار
میگیرند ( .)Petraccia et al., 2005اما همچنان استفاده از آنها در
استفادههای بهداشتی و درماانی در حاال افازایش اسات ( Harvey,
 .)2007ترکیب معدنی چشمههای آبگرم به سازندهای زمین شناسی و
عمقی که از آن منشا گرفتهاند بستگی دارد (.)Olivier et al., 2008
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب میتواند در طبقه بندی و ارزیاابی
کیفی ات آب باارای اسااتفاده از آن جهاات آبی ااری باارای کشاااورزی،
آشامیدنی و مقاصد صانعتی ماوثر باشاند (.)Lakshmi et al., 2016
فعالیت هیدروترمال باع ایجاد اثرات متقابل شیمیایی باین آبگارم و
سنگهای اطرا میشود ،بهطوری که ترکیب عناصر محلاول در آن
را تغییر میدهاد ( .)German and VonDamm, 2003و بساته باه
جنس بستر این اماال معادنی متفااوت خواهاد باود .باهطاور کلای
چشمههای آبگرم از نظر دما ،ترکیب شایمیایی و  pHبسایار متفااوت
میباشند ( .)Hussein et al., 2017بر اساس استانداردهای بهداشتی،
آب مصرفی در حوضچههای شانای چشامههاای آبگارم همانناد آب
آشامیدنی باید دارای ویژگیهای فیزیکی،شیمیایی و میکروبی مناسب
باشد و چون بهطور همزمان توسط افراد مختلا ماورد اساتفاده قارار
میگیرند با مسائل و خطارات بهداشاتی هماراه مایباشاند (موثاق و
همکاران.)1397 ،
شناخت و بررسی کیفیت مناب آب در مدیریت و استفاده بهیناه از
آن از اهمیت باالیی برخوردار است (رهنما و سیاری )1398 ،و یکی از
موضااوعات مهاام در هی ادرولوژی ،کیفی ات آب اساات کااه بااه دلی ال
کاربردهای متعادد آن و باا بررسای کیفیات مایتاوان از آلاودگی آن
جلوگیری کرد ( .)Alley, 1993اهمیت آنالیز ویژگیهاای فیزیکای و
شیمیایی برای چشمههای آبگرم تا جایی است که بارای طبقاهبنادی
آنها از این ویژگیها استفاده میشود از جمله سابتاوونگ و همکااران
بر اساس  pHچشمههای آبگرم ،را به شش طبقه تقسایم کردناد کاه
شااامل چشاامههااای بس ایار اسایدی ( ،)pH>2چشاامههااای اس ایدی
( ،)2 ≤pH>4چشمههای با اسدیته ضعی ( ،)4 ≤pH>6چشمههاای
خنثی ( ،)6 ≤pH>7/5چشمههای با قلیائیت ضعی ( )7/5 ≤pH>9و
چشمههای قلیایی ( )pH<9هستند (.)Subtavewung et al., 2005
همچنین ریس و همکاران چشمههای آبگرم را بر اسااس آنیاونهاا و
کاتیونهای آنها به پنج طبقه شامل آبهای آهندار (حااوی  Fe+2و
 ،)Fe+3آبهای کلاره (حااوی  ،)Cl-آبهاای ساولفوره (حااوی ،)S-2
آبهای سولفاته (حاوی  )S4-2و آبهای بیکربناتاه (حااوی )HCO3-
طبقاهبنادی نماودهاناد ( .)Reyes et al., 2015باهعاالوه در برخای
مطالعات بهمنظور تعیین منشاء چشمههای آبگرم آنالیزهاای شایمیایی
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کاتیونها و آنیونها در آب آنها انجام مایشاود (رقیمای و یحکشای،
 )1381چون منشا چشمههای آبگرم روی نوع ترکیبات شیمیایی آنهاا
اثر دارد (.(Yazdi et al., 2016
در کنار روشهای آماری ،شاخصهای مختل بهعنوان ابزارهایی
که نشان دهندهی کیفیت آب هستند ،مورد اساتفاده قارار مایگیرناد.
شاخصهای کیفی ،روشهایی هستند که مقادیر ویژگایهاای کیفای
آب (پارامترهای اندازه گیری شده) را به یک عدد تبدیل مینمایناد تاا
برای مدیریت و تحلیل کیفیت آب و همچنین پاایش تغییارات کیفای
آب در طول زمان و مکان ماورد اساتفاده قارار گیرناد (et al., 2013
 .)Carbajal-Hernándezشااااخص  WQIابااازاری اسااات کاااه از
سال1970جهت ارزیابی و پایش میزان تغییرات پارامترهای کیفیت آب
استفاده شاده و میتواند اطالعات بسیار مفیدی در ارتبااط باا کیفیات
منب آب در اختیار ما قارار دهاد (.)Ocampo-Duque et al., 2007
شاخص ویلکاکس یکی از رایجتارین شااخصهاا باهمنظاور بررسای
کیفیت آب برای استفاده کشاورزی است ( .)Wilcox, 1984استاندارد
 INWQSمربوط به سازمان محیط زیست کشور مالزی است کاه بار
اساس پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفیات آب را در شاش ساطح
طبقهبندی میکند (.)Rahaman et al., 2016
در مورد چشمههای آبگرم به دلیل اهمیت و کاربردهای مختلفی
که دارند ،تجزیه و تحلیل فیزیکوشیمیایی آب آنها در مناطق مختلا
جهاااان گااازارش شاااده اسااات (Ghilamicael et al., 2017؛
Dash et al., 2013؛ Vardhan et al., 2015؛ et al., 2014
Rajapaksha؛ Yazdi et al., 2016؛ موثااق و همکاااران 1397 ،و
نعمتی مقدم و همکاران .)1391 ،کیفیت آب سطحی دادههای مهمای
در مورد مناب موجود برای حمایت از زندگی در این اکوسیستم فاراهم
میکند ( .)Manikannan et al., 2011عالوه بر چشمهها ،رودخانهها
بهعنوان یکی از مناب آب سطحی زیستگاههای طبیعی بارای زنادگی
آبزیان و مناب بسیار مهمای بارای انساان هساتند (Basudha and
) .Nongmaithem, 2017رودخانهها از مهمترین مناب آبای هساتند
که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیااز فعالیاتهاای مختلا نظیار
کشاورزی ،صنعت و شرب دارند ،لذا حفاظت و استفاده بهینه از منااب
آبی یکی از اصول توسعه پایدار هر کشور محسوب میگردد (رهنماا و
سیاری .)1398 ،اکوسیساتمهاای رودخاناهی ناه تنهاا بارای توساعه
اقتصادی و اجتماعی جوام بشری مهم هستند ،بلکه نقش مهمای در
حفاظت محیطزیست ،گسترش تنوع زیستی و بهباود کیفیات محایط
فراهم میآورند ( .)Sun et al., 2019رودخاناههاا گااهی از باه هام
پیوستن آب چندین چشمه شکل میگیرند مانند رودخانهی آبگرم کاه
از به هم پیوستن چشمههای آبگرم دهلران شاکل گرفتاه اسات و در
پایین دست منطقه برای آبیاری زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار
میگیرد .همچنین رودخانه و رواناابهاای حاصال از چشامه قیار در
منطقه مورد بررسی زیستگاه مناسبی برای گیاهان و پرنادگان فاراهم
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آورد است (توکلی .)1397 ،بنابراین بررسی کیفیات آب ایان رودخاناه
عالوه بر موجودات زندهای (پرندگان ،آبزیان و گیاهان) که از آن تغذیه
میکند در بح امنیت غذایی محصوالت کشاورزی منطقه بسیار مهم
خواهد بود .چشمه قیر دهلران از دیگر منااطق نموناهبارداری در ایان
مطالعه است .از این چشمهها ،قیر بههمراه آب از زماین مایجوشاد و
پس از جم شدن در حوضچه طبیعی ،روی سطح زمین روان شاده و
قیرها در مسیر پراکنده شدهاند .آب این چشمهها سبب رویش گیاهاان
آبزی مانند نی و لوئی شده که زیساتگاه مسااعدی را بارای پرنادگان
شکل داده است (تاوکلی .)1397 ،باهطاور کلای بررسای کیفیات آب
چشمه قیر ،چشمههای آبگرم و رودخانه حاصال از آن ،در کناار جنباه
حفاظتی و اهمیت منطقه بهعنوان آثار طبیعی ملای ،همچناین از نظار
سااالمت موجااودات زناادهی تغذیاه کننااده ،کاربردهااای کشاااورزی و
استفادههای درمانی و بهداشتی همواره باید مورد پایش قرار گیارد .در
مطالعه حاضر برای نخستین بار با باه کاارگیری روشهاای آمااری و
شاخصهای کیفیت آب به بررسای کیفیات آب چشامههاای آبگارم،
رودخانه و چشمه قیر پرداخته شده است.

مواد و روشها

چشمه قیر شهرستان دهلران در استان ایالم با مختصاات جغرافیاایی
 47درجه و  17دقیقه تا  47درجه و  21دقیقه طول شرقی و  32درجه
و  41دقیقه تا  33درجه و  43دقیقه عرض شمالی مایباشاند .تماامی
چشمهها در یک مسایر مشاخص تشاکیل رودخاناه داده و در پاایین
دست از آب آن برای مصار کشاورزی استفاده میشود .چشمههاای
آبگرم و چشمه قیر جزء آثار طبیعی ملی دهلران هستند که باا وساعت
 1400هکتار در سه کیلومتری شمال دهلران واق شدهاند که به دلیل
برخورداری از پدیادههاای یونیاک و ویژگایهاای منحصار باه فارد
(چشمههای قیر ،چشمههای آبگرم و غار خفاش) در تاریخ 1355/5/6
تحت عنوان آثار طبیعی ملی باه ثبات رسایده اسات .موقعیات نقااط
نمونهبرداری در شکل  1نشان داده شده است .چشمههاای آبگارم در
ابتدای منطقة آثار طبیعی ملّی بهصاورت مجموعاهای از چشامههاای
بزرگ و کوچک از زمین میجوشند .آب این چشمهها از ناوع فسایلی
هستند که بهعلّت وجود گوگرد بوی آنها محادود وسایعی را در بار
میگیرد و بهمنظور استحمام برای دف بیماریهای پوساتی و آبیااری
زمینهای کشاورزی استفاده میشود .چشمه قیر نیز در بخش جناوبی
محدود آثار طبیعی ملّی دهلران در منطقهای دشتی واق شاده اسات
(توکلی.)1397 ،

منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش مناطق مورد مطالعه شامل چشامههاای آبگارم و

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری

نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

نمونههای آب از  7چشامه آبگارم و رودخاناه حاصال از آنهاا و
چشمه قیر جم آوری شد .خصوصایات مرفولاوژی ایان چشامههاا در

جدول  1ارائه شده است .از هر یاک از ایان چشامههاا و رودخاناه4 ،
نمونه آب سطحی برداشت شد و نمونهها پاس از برچسابگاذاری در
شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شدند.

ارزیابي کيفيت منابع آب آثار طبيعي ملي دهلران با استفاده از شاخص کيفيت آب
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جدول  -1خصوصیات مرفولوژی مناطق مورد بررسی
محل نمونهبرداری
عمق (متر)
قطر (متر)

چشمههای آبگرم
چشمه 1
1/5
0/5

چشمه 2
2/2
0/28

چشمه 3
1/2
0/17

چشمه 4
3/1
0/7

سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

برای هر یک از نمونههای جم آوری شده پارامترهاای دماا،pH ،
 Na ،NO3 ،ECو  Kاندازهگیری شد .روشهای آنالیز در این پژوهش
بر اساس کتاب استاندارد متد انجام شد )S.M-4500 pH-B( pH .باا
اساتفاده از  pHمتاار ( )AZ 86552و  )S.M-2510 EC-B( ECبااا
استفاده از  ECمتر( )AZ 86505سنجش شد .اندازهگیری نیتارات باه
روش رنگ سنجی انجام شد که پس از صا کردن نمونههاا باه 50
میلیلیتر از هر نمونه ،یک میلیلیتر اسید کلریدریک یک نرمال اضافه
و در طول موج  220با استفاده از دستگاه اساککتوفتومتر ()DR 6000
اناادازهگی اری نیتاارات ( )S.M-4500 NO3-Bانجااام گرفاات .باارای
اندازهگیری سدیم و پتاسیم تا زمان قرائت ،نمونهها در دمای  -4درجه
سانتیگراد و  pHکمتر از ( 2با اساتفاده از اساید نیتریاک) نگهاداری
شدند و با استفاده از دساتگاه فلایم فتاومتر ( )405Gسانجش سادیم
( )S.M-3500 Na- Bو پتاسیم ( )S.M-3500 K-Bانجام شد.
آنالیزهای آماری

دادههای به دست آمده از آنالیزهاای آزمایشاگاهی وارد نارمافازار
 SPSSشده و پس از بررسی آمارههای توصیفی دادهها ،توزی نرماال
دادهها با استفاده از آزمون شاپیروویلک انجام شد .باهمنظاور مقایساه
کیفی ات آب مناااطق مااورد بررس ای بااا یکاادیگر از نظاار پارامترهااای
اندازهگیری شده با توجه به نرمال بودن توزی دادهها آناالیز واریاانس
یکطرفه ( )ANOVAانجام شاد .باهمنظاور مقایساهی پارامترهاای
اندازهگیری شده با استاندارهای مختل از آزمون تی تکنمونه استفاده
شد.

چشمه 5
3
0/28

چشمه 6
1/8
0/35

چشمه 7
2/4
0/45

5
0/8

0/1-0/2
3-4

از آن استفاده شده است .افزون بر این بهمنظور ارزیابی کیفیت آب در
مناطق مورد بررسی از شاخص  WQIاستفاده شد که روابط ( )1تا ()4
برای محاسبه آن به کار گرفته میشوند .برای محاسبه ایان شااخص
ابتدا با توجه به اهمیت نسبی هر پارامتر وزنای باه آن اختصاا داده
میشود (جدول  )2و پس از آن وزن نسابی باا اساتفاده از رابطاه ()1
محاسبه میشود ،در مرحله بعدی مقیاس نار کیفیات باا اساتفاده از
رابطه ( )2به دست میآید و در نهایات شااخص  WQIباا اساتفاده از
رابطه ( )3و ( )4محاسبه میشود.
𝑖𝑊
()1
𝑛 =WI
𝑖𝑊 ∑𝑖=1
𝑖𝐶

()2
()3
SIi=Wi×Qi
𝑛
()4
𝑖𝐼𝑆 WQi=∑𝑖=1
در این روابط  :WIوزن نسبی :Wi ،وزن هار پاارامتر :n ،تعاداد
پارامتر :Qi ،مقیاس نر کیفیت :Ci ،غلظت هر پارامتر :Si ،اساتاندارد
هر پارامتر شیمیایی :SIi ،زیر شااخص کیفیات آب و  :WQiشااخص
کیفیت آب است .زمانی که مقدار شااخص  WQIکمتار از -100 ،50
 200-300 ،100-200 ،50و بیشتر از  300به دست آیاد کیفیات آب
به ترتیب عالی ،خوب ،ضعی  ،بسیار ضعی و نامناسب بارای اهادا
آشامیدن ارزیابی میشود.
𝑖𝑆

=Qi

جدول  -2وزن و استاندارد مورد استفاده برای پارامترهای مورد
بررسی ()Taloor et al., 2020

پارامتر

واحد

وزن

pH

-

4

EC

µS/cm

4

استانداردها و شاخصهای کیفیت آب

سدیم

اسااتانداردهای مااورد اسااتفاده در ایاان مطالعااه شااامل ،WHO
استاندارد ملی ایران و  1INWQSبودند .از شاخصهاای ویلکااکس و
 WQIنیز جهت بررسی کیفیت آب استفاده شد .بهمنظور طبقاهبنادی
کیفیاات آب مناااطق مااورد بررساای از اسااتاندارد ملاای کیفیاات آب
( )INWQSکه مربوط به کشور مالزی اسات اساتفاده شاد .شااخص
ویلکاکس از شاخصهای سنجش کیفیت آب کشاورزی است که یکی
از معیارهای طبقهبندی آن ،هدایت الکتریکی است و در مطالعه حاضر

پتاسیم

1- Interim National Water Quality Standards

چشمه قیر

رودخانه

NO3

2
mg/L

2
4

نتایج
نتایج توصیفی برای پارامترهای مورد بررسی به تفکیاک منااطق
نمونهبرداری در جدول  3ارائه شده است .بر اسااس نتاایج باه دسات
آمده مقادیر پارامترهای مورد بررسی برای چشمههای آبگرم و رودخانه
به هم نزدیکتر است.
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار پارامترهای مورد بررسی به تفکیک مناطق نمونه برداری
واحد
چشمههای آبگرم
رودخانه
چشمه قیر

دما

pH

EC

سدیم

پتاسیم

نیترات

C°

6/7±0/29
7/05±0/08
6/83±0/02

µS/cm
8095±87/83
8022/5±37/74
3780±8/16

mg/L
144/5±34/8
145/7±25/8
45/25±25/56

mg/L
2/98±1/13
3/22±0/61
0/92±0/36

mg/L
5/22±2/06
4/02±0/9
4/12±0/88

45/03±1/45
33/25±2/75
28±2/94

آورده شده است .بر اساس این نتایج بین سه منطقه ماورد بررسای از
نظر دما اختال آماری معنیداری وجود دارد و برای هار ساه پاارامتر
دیگر ،آب چشمه قیر دارای اختال آماری معنیدار با دو منطقه دیگار
است و مقادیر این پارامترها در چشمه قیار کمتار از دو منطقاه دیگار
است .در این نمودارها حرو مشترک نشان دهناده عادم معنایداری
است.

نتایج مقایسه میانگین سه منطقه از نظر پارامترهای انادازهگیاری
شده نشان داد ،که مناطق مورد بررسی از نظر نیترات و  pHاخاتال
آماری معنیداری نداشتند ( ،)p>0.05اما از نظار دماا ،مقادار سادیم،
پتاسیم و هدایت الکتریکای در آب دارای اخاتال آمااری معنایدای
هستند ( .)p<0.05بر این اساس برای این پارامترها (دما ،EC ،سادیم
و پتاسیم) آزمون دانکن انجام شاد کاه نتاایج آن در شاکل  3 ،2و 4
b

a

چشمه قیر

رودخانه

مقادیر پارامترها

c

140
120
100
80
60
40
20
0

چشمه آبگرم

سدیم ()mg/L
شکل  -2نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین مناطق مورد بررسی از نظر سدیم
b

a

چشمه قیر

رودخانه

چشمه آبگرم

)EC (µS/cm
شکل  -3نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین مناطق مورد بررسی از نظر EC

مقادیر پارامترها

c

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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a
b
c

a

b
چشمه قیر

رودخانه

a
چشمه آبگرم

چشمه قیر

پتاسیم ()mg/L

رودخانه

مقادیر پارامترها

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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چشمه آبگرم

دما (درجه سانتی گراد)

شکل  -4نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین مناطق مورد بررسی از نظر دما و پتاسیم

در جدول  4طبقهبندی ویلکاکس برای هدایت الکتریکای ( )ECو
وضعیت مناطق مورد بررسی نسبت باه ایان طبقاهبنادی آورده شاده
است .بر اساس نتایج به دست آمده تمام نمونههای سه منطقاه ماورد

بررسی در طبقه چهار قرار دارند که شوری باال است و برای آبیاری ناا
مناسب هستند.

جدول  -4وضعیت نمونههای مورد بررسی بر اساس طبقهبندی ویلکاکس برای هدایت الکتریکی
تعداد نمونهها
دامنه

نوع آب

کیفیت

>250

شوری
کم

عالی

-750
250

شوری
متوسط

-2250
750

شوری
باال
شوری
بسیار

وضعیت برای آبیاری

چشمه
آبگرم

>2250

رودخانه

درصد نمونهها
چشمه

چشمه

قیر

آبگرم

رودخانه

چشمه
قیر

مناسب برای آبیاری انواع محصوالت زراعی و انواع
خاک

-

-

-

-

-

-

خوب

در صورت وجود مقدار متوسط آبشویی ،میتوان از آن
استفاده کرد .گیاهان قابل تحمل به نمک معموالً بدون
کنترل شوری قابل رشد هستند

-

-

-

-

-

-

مشکوک

نامناسب برای خاکهایی با زهکشی محدود

-

-

-

-

-

-

نامناسب

برای آبیاری نامناسب است

28

4

4

100

100

100

نتایج مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسای باا اساتانداردهای
 WHOو استاندارد ملی ایران در جدول  5ارائه شده است .بار اسااس
نتایج به دست آمده برای سه منطقه مورد بررسی پارامترهاای سادیم،
پتاساایم ،نیتااارات و  pHدارای اخاااتال آمااااری معناای داری باااا
استانداردهای  WHOو استاندارد ملی ایران هساتند .در ماورد  ECدر
استاندارد ملی عددی گزارش نشده است و مقایساه میاانگین هادایت
الکتریکی نمونههای آب در مناطق مختل مورد بررسی باا اساتاندارد

 WHOدارای اختال آماری معنیداری بود.
نتایج طبقهبندی آب مناطق ماورد بررسای بار اسااس اساتاندارد
 INWQSدر جدول  6ارائه شده است .در جدول  7ویژگایهاای هار
یک از طبقات  INWQSارائه شده است .بر اساس ایان نتاایج هماه
نمونههای مورد بررسی از نظر  pHدر طبقه یک قرار دارند که تصافیه
برای آبزیپروری گونههای حساس مورد نیاز نیست و از نظار نیتارات
تنها برای آبیاری مناسب هستند.
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جدول  -5مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسی با استاندارد آب آشامیدنی
استاندارد
واحد
)(µS/cm

pH
EC

سدیم
پتاسیم
نیترات

()mg/L

WHO

6/5-8/5
500
200
12
50

سطح معنیداری برای مقایسه با استاندارد
WHO

چشمه آبگرم
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

رودخانه
0/002
0/000
0/025
0/000
0/000

چشمه قیر
0/000
0/000
0/01
0/000
0/000

سطح معنیداری برای مقایسه با استاندارد

استاندارد

ایران

ایران

چشمه آبگرم
0/000
0/000
0/000
0/000

6/5-8/5
200
12
50

رودخانه
0/002
0/025
0/000
0/000

چشمه قیر
0/000
0/01
0/000
0/000

جدول  -6وضعیت آب مناطق مورد بررسی بر اساس طبقهبندی INWQS

اکسیژن محلول
()mg/L
pH
کل مواد جامد معلق
()mg/L
کدورت ()NTU
نیتریت ()mg/L
نیترات ()mg/L
آمونیوم ()mg/L

I

IIA

IIB

III

IV

V

چشمههای آبگرم

رودخانه

چشمه قیر

7

5-7

5-7

3-5

>3

>1

-

-

-

6/5-8/5

6-9

6-9

5-9

5-9

-

I

I

I

25

50

50

150

300

<300

-

-

-

5
0/1

50
0/4
7
0/3

50
7
0/3

150
0/4
0/9

300
1
5
2/7

<300
2
<2/7

-

-

-

IV
-

IV
-

IV
-

جدول  -7ویژگی گروههای مختلف در طبقهبندی INWQS

طبقه
I
IIA
IIB
III
IV
V

کاربری
تصفیه برای آبزیپروری گونههای حساس مورد نیاز نیست
تصفیه برای آبزیپروری و گونههای حساس مورد نیاز است
مناسب برای فعالیتهای تفریحی از جمله شنا
مناسب دامکروری و آبزیپروری
فقط برای آبیاری مناسب است
بسیار آلوده است

در شکل  5نتایج شاخص  WQIبرای هر سه منطقه مورد بررسی
آورده شده است .مقدار این شاخص برای چشمههای آبگرم ،رودخانه و
چشمه قیر دهلران به ترتیب  4/38 ،4/43و  2/17به دسات آماد کاه
کمتر از  50بوده و در طبقه عالی قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری
دسترسی به آبهای سطحی و زیرزمینی و کیفیت آن با توجه باه
عوامل مهمی همچون افزایش جمعیات ،توساعه کشااورزی ،صانعتی
شدن و شهرنشاینی در جهاان رو باه کااهش اسات ( Tyagi et al.,
 .)2012آگاهی از کیفیت آب و روند تغییارات آن ،اهمیات زیاادی در
برنامهریزیهای آینده و مدیریت مناسب مناب آب دارد (ساهرابی زاده

و همکاران .)1397 ،این مسئله در مورد مناطقی که اهمیات حفااظتی
دارنااد از جملااه آثااار طبیع ای مل ای دهلااران اهمی ات بیشااتری دارد.
استفادههای درمانی ،کاربرد آب در کشااورزی و حفاظات از زیساتگاه
گیاهان و پرندگان منطقه از دیگر دالیل اهمیت بررسی کیفیت آب در
مناطق مورد بررسی در این پژوهش اسات .بار اسااس نتاایج آزماون
دانکن کیفیات آب چشامه قیار باا دو منطقاه دیگار از نظار هادایت
الکتریکی ،سدیم و پتاسیم دارای اختال آماری معنیداری است و دو
منطقه چشمههای آبگرم و رودخانه اختال آماری معنایداری ندارناد
که با توجه به اینکه رودخانه حاصل اتصال ایان چشامههاای آبگارم
است نتیجه بهدست آمده مورد انتظار است و کیفیت چشمههای آبگرم
و رودخانه اختال آماری معنایداری ندارناد .همچناین دماای آب از
عوامل موثر بر انحالل رسوبات در آب است و با انحاللپاذیری اکثار

ارزیابي کيفيت منابع آب آثار طبيعي ملي دهلران با استفاده از شاخص کيفيت آب

مواد جامد محلول در آب رابطه مستقیم دارد (نعمتی مقدم و همکاران،
 .)1391بطوریکه در این پژوهش مشاهده شد که مقادیر  ،ECسادیم
و پتاسیم در چشمههای آبگرم و رودخانه بیشتر از چشمه قیر بود که با

توجه به دمای باالتر چشمههای آبگرم ( )45/02مقادیر باالتر سدیم و
پتاسیم در این چشمهها میتواند ناشی از اثر دما بر انحالل کاتیونهاا
از خاک و سنگ در آب باشد.

رودخانه

WQI

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
چشمه قیر
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چشمه آبگرم

مناطق مورد مطالعه
شکل  -5مقایسه مناطق مورد بررسی از نظر شاخص کیفیت WQI

ماتز و همکاران چشمههای آبگرم را بر اساس دما به چهار طبقاه
تقسیم کرد که شامل :سارد (< 20درجاه ساانتیگاراد)  ،نسابتا گارم
( ، )30-20C°گااارم ( )40-30C°و بسااایار گااارم (>  40درجاااه
سانتیگراد) میباشند ( .)Matz et al., 2003بر این اساس چشمههای
آبگرم دهلران در طبقه بسیار گرم قرار میگیرند .بر اساس نتایج آزمون
دانکن سه منطقه از نظر دما دارای اختال آماری معنایداری هساتند
که با توجه به منشا و سرچشمه آنها این نتیجه مورد انتظار اسات .در
مناب مختل اعداد متفاوتی برای دماای مناساب جهات اساتحمام و
استفاده درمانی از چشمههای آبگرم گزارش شده است از جمله انجمن
 1UKHCAدمای کمتر از  44درجاه ساانتیگاراد را پیشانهاد دادناد
( )UKHCA, 2016در حاالی کاه جااود و همکااران دماای 32-37
درجه سانتیگراد و روسکا و همکاران دمای  36-37درجه سانتیگاراد
را مناسب میدانناد ( Javed et al., 2009؛)Rosca , 2003؛ کاه بار
اساس اثرات دما روی فشار خون ،اسکاسم عضالت و اثار بار سیساتم
عصبی این دماها پیشنهاد داده شده است (.)Simon et al., 2019
نتایج مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسی با اساتاندارد ملای
ایران و استاندارد  WHOنشان داد که در هر سه منطقه ،ایان مقاادیر
با استانداردهای مورد بررسی دارای اختال آماری معنیداری هساتند.
میانگین  pHدر سه منطقه چشمههای آبگرم ،رودخانه و چشمه قیر به
ترتیب  7/05 ،6/7و  6/83به دسات آماد کاه در محادوده اساتاندارد
( )6/5-8/5قرار دارند .بر اساس طبقهبنادی ساابتاوونگ و همکااران،
 pHنمونههای آب مورد بررسی در سه منطقاه در طبقاه خنثای قارار
دارناد ( )Subtavewung et al., 2005و بار اسااس اساتانداردهای

1- United Kingdom Home Care Association

موجود در دامنه استاندارد قرار داشتند .مقادیر پایین  pHباع خوردگی
لولهها و اتصاالت انتقال آب ،ایجاد لک ،تحریاک و ساوزش چشام و
پوست شناگران و مقادیر باالی  pHباع رسوبگذاری ،کاهش کارایی
کلر و کدر شدن آب میشود و بطور کلی  pHاز فاکتورهای ماوثر بار
رشد جوام میکروبای در آب اسات (منصاوریان و همکااران.)1392 ،
همچنین  pHروی محلول و نامحلول بودن بسیاری از آالیندههاا اثار
دارد ( .)WHO, 2011میانگین  ECدر سه منطقه چشمههای آبگارم،
رودخانااه و چشاامه قی ار بااه ترتی اب  8022/5 ،8095و  3780میکاارو
زیمنس بر سانتیمتر به دست آمد .هدایت الکتریکی به توانایی آب در
هدایت جریان الکتریکی گفته میشود و به مقدار غلظت جامدات یونی
و محلول بستگی دارد .در مطالعاه حاضار مقاادیر آن بسایار بااالتر از
استانداردهای تعیین شده ( 500میکرو زیمنس بر سانتیمتر) است.
برای چشمههای آبگرم ،رودخانه و چشمه قیر میانگین سادیم باه
ترتیب  145/7 ،144/5و  45/25برآورد شد و مقادیر پتاسیم برای ایان
سه منطقه به ترتیب  3/22 ،2/98و  0/9به دست آمد .سدیم یکای از
عناصر رایج موجود در آب است که بارای ارزیاابی مناساب باودن آب
برای آبیاری مورد استفاده قرار میگیارد زیارا افازایش سادیم باعا
کاااهش نفوذپااذیری خاااک م ایشااود ( )Taloor et al., 2020در
چشمههای آبگرم ترکیبات سدیم ،کربنات سدیم و کربناات هیادروژن
سدیم در درمان بیماریهای از قبیل روماتیسم ،ورم مفاصال ،آرتاروز،
آلرژی و بیماریهای سیساتم عصابی ماوثر اسات و بیمااری مازمن
پوستی و سرخک و همچنین فشار خون را کاهش میدهاد و پتاسایم
بیماریهای قلبی را تسکین میدهد ،موجب بهبود سالمت اساتخوان،
دندان و پوست میشود و ریتم قلب را عادی میکند .همچنین موجب
کاهش فشاار خاون و دفا ساموم از بادن مایشاود (et al., 2019
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کیفیت آب وجود ندارد و حتی میتوان برای آبزیپاروری گوناههاای
حساس هم از آب اساتفاده کارد باا ایان وجاود بار اسااس شااخص
ویلکوکس کیفیت آب نامناسب برای آبیاری ارزیابی شد .از طرفی بوی
گوگرد منتشر شده از آب منطقه باید سایر آنیونها و کاتیونها از جمله
سولفات نیز سنجش شود تا با اطمینان و نظارت دقیقتر بتوان استفاده
از آب مناطق مورد بررسی را برای کشاورزی پیشنهاد کرد .باه عاالوه
در مورد چشمه قیر عالوه بر کاتیونها و آنیونهای مختل  ،باا توجاه
به منشا چشمه قیر وجود مشتقات نفتی در آب این چشمه بایاد ماورد
اندازهگیری قرار گیرد .بر این اساس اگر چه کیفیت آب منااطق ماورد
بررسی بر اساس شاخص  WQIعالی ارزیابی شد اما امکان استفاده از
آب این مناطق به دالیل ذکر شده از جمله وجود سایر ترکیبات و بوی
آب ،قابل شرب نمیباشد و باید با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قارار
گیرد .اعتقاد بر این است که آب چشمه آبگرم بیماریهای مختلفای را
بهبود میبخشد ،اما مناسب بودن آب برای نوشایدن ناشاناخته اسات
(.)Ghilamicael et al., 2017
بطور کلی کیفیت مناب آب مورد بررسی بجز بر اسااس شااخص
ویلکوکس که برای آبیاری نامناسب است ،بر اساس سایر شااخصهاا
در وضعیت مناسبی ارزیابی میشود .در کنار منشاء زمین شناسای کاه
تعیین کننده ترکیب شیمیایی مناب آبی است؛ عوامل مختلفی در تغییر
کیفیت آب نقش دارند از جمله وقوع سیالبها ،ورد فاضالب شاهری؛
صنعتی و کشاورزی که موجب ورد انواع آالیندهها نظیر ماواد مغاذی،
مواد رادیواکتیو ،آلاودگیهاای نفتای و فلازات سانگین باه منااب آب
میشوند کاه سالمت گیاهان و جانوران آبزی دارند تحت تااثیر قارار
میدهند (.)He et al., 2016

 .)Simonدر این مطالعه سدیم و پتاسیم کمتر از استانداردهای موجود
(به ترتیب  200و  12میلیگرم بر لیتر) بودند.
میانگین نیترات برای سه منطقه چشمه آبگرم ،رودخانه و چشامه
قیر به ترتیاب  4/02 ،5/22و  4/12بارآورد شاد کاه بسایار کمتار از
استاندارد تعیین شده یعنی 50میلیگرم بر لیتار ( )WHO, 2011باود.
نیترات از جمله آنیونهاای محلاول در آب و تأثیرگاذار روی ساالمت
است که حضور آن در آبهای زیرزمینی بیشتر ناشای از پساابهاای
کشاورزی و فاضالبهای انسانی میباشاد ( .)Pang et al., 2013در
این پژوهش با توجه موقعیت چشمههای مورد بررسی و رودخاناه کاه
در دامنه کوه واق شدهاند زمینهای کشاورزی و مناطق مساکونی در
باال دست وجود ندارند و همچنین در اطرا منطقاه باه دلیلای ارزش
حفاظتی آثار طبیعی ملی دهلران مناب آالینده انسانی و کشاورزی باه
منطقه وارد نمیشود بنابراین مقدار نیترات بسیار پایینتار از اساتاندارد
است .و به نظر میرسد پایین بود این مقادیر نشان دهنده منشا طبیعی
آنها است.
نتایج مربوط به شاخص ویلکاکس بار اسااس هادایت الکتریکای
نشان داد که همه نمونههای سه منطقه در طبقه چهاار ()2250>EC
و نامناسب برای آبیاری هستند .همچناین بار اسااس شااخص WQI
نمونههای مورد بررسی در سه منطقه در طبقه یک و کیفیت عالی قرار
گرفتند و بار اسااس شااخص  INWQSنتاایج نشاان داد کاه هماه
نمونههای مورد بررسی از نظر  pHدر طبقاه یاک کاه تصافیه بارای
آبزیپروری گونههای حساس مورد نیاز نیست و از نظار نیتارات تنهاا
برای آبیاری مناسب هستند .بنابراین از نظر کشاورزی و استفاده از آب
منطقه برای کشاورزی بر اساس  INWQSهایچ محادودیتی از نظار

جدول  -9مقایسه نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات انجام شده بر روی چشمههای آبگرم
دما
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C°
45/03
30
83/87
73/6
49/2
51/7
56
87/1
60/46
24/30
89

pH
6/7
6/23
6/39
7/22
7/6
7/61
9
8/44
6/92
7/23

EC

سدیم

پتاسیم

نیترات

µS/cm
8095
1745
5579
90600
493
3320
235
18700
1550

144/5
244
1009
14/45
1888
39/5
303/1
228/18
6510
-

mg/L
2/98
29
101
1/72
104
1/55
23/4
38/3
284
-

5/22
3/08
1/60
1/83
0/01

در مورد مناطق مورد بررسی در این پژوهش با توجه به مدیریت و
حفاظت منطقه بهعنوان آثار طبیعی ملی ،به نظر مایرساد کاه نقاش

رفرنس
چشمههای آبگرم (مطالعه حاضر)
(رقیمی و یحکشی)1381 ،
(موثق و همکاران)1397 ،
()Haki and Gezmu, 2012
()Ghilamicael et al., 2017
()Hamzah et al., 2013
()Hussein et al., 2017
()Shi et al., 2017
()Simon et al., 2019
()Avşar et al., 2017
()Boyer et al., 2020

عوامل طبیعای از جملاه زماین شناسای و وقاوع سایالب در ترکیاب
شیمیایی مناب آب مورد بررسی بسیار مهمتار باشاد .بار ایان اسااس

ارزیابي کيفيت منابع آب آثار طبيعي ملي دهلران با استفاده از شاخص کيفيت آب

بررسی میزان فلازات سانگین و ترکیباات نفتای بخصاو در ماورد
چشمه قیر میتواند نقش موثری در پایش کیفیت آب در ایان منااطق
داشته باشد با این وجاود باا توجاه باه بازدیاد گردشاگران و اساتفاده
بهداشتی درمانی از چشمههای آبگرم و احتمال احداث امکانات رفاهی
برای گردشگران نباید از نقش عوامال انساانی بار کیفیات منااب آب
منطقه غافل شد .در جدول  9نتاایج مطالعاه حاضار باا نتاایج برخای
پژوهشگران مقایسه شده است.
مطالعه حاضر نخستین پژوهش انجام شده در ارتبااط باا کیفیات
مناب آب در آثار طبیعی ملای دهلاران مایباشاد .بطاور کلای بیشاتر
مطالعات گزارش شده در این جادول مرباوط باه چشامههاای آبگارم
میباشد و در مورد رودخانههای شکل گرفته از چشامههاای آبگارم و
چشمهی قیر مطالعهای یافت نشد .مقاادیر نیتارات در مطالعاه حاضار
بیشتر از سایر مطالعات و مقدار  ECنسبت همه مطالعاات ذکار شاده
بجز آوسر و همکاران و قیالمیکال و همکاران بیشتر است ( Avşar et
 al., 2017؛ .)Ghilamicael et al., 2017و در مورد سدیم ،پتاسایم
و  pHنتایج مطالعه حاضر بیشتر از برخی مطالعات و در برخای ماوارد
هم کمتر از مطالعات ذکر شده است .این اخاتال هاا بطاور کلای باه
زمین شناسی منطقه و سایر مناب انسانی آلوده کنند در منااطق ماورد
بررسی بستگی دارد.
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Abstract
In the current water crisis, the use of springs has helped to mankind in many areas. The application of
indexes and statistical methods provide useful information for understanding water quality and planning for its
proper management. When water resources have unique characteristics in addition to conventional use; this issue
becomes more important, including the river, hot springs and Dehloran bitumen springs. In this study, 28
samples of hot spring water, 4 samples of river water and 4 samples of bitumen spring water were collected. The
temperature, pH, EC, sodium, potassium and nitrate parameters were measured. One-way analysis of variance
and one-sample T-test were used to compare the three regions and compare with WHO standard and Iranian
national standard, respectively. Wilcox, WQI and INWQS indices were also used to classify water quality. Based
on the results, bitumen spring water had a statistically significant difference with the other two regions in terms
of all parameters and all parameters in the three regions had a statistically significant difference with WHO
standards and Iran's national standard and lower than these standards. According to the Wilcox index, all
specimens were unsuitable for irrigation; based on the data of the WQI index calculation, water quality can be
classified as excellent quality and according to INWQS in terms of pH for aquaculture of sensitive species do not
need treatment and in terms of nitrate are only suitable for irrigation. Considering the management and
protection of the region as a national natural monument, it seems that the role of natural factors such as geology
and the occurrence of floods in the chemical composition of water resources is much more important and based
on the results of used methods with the exception of Wilcox index, the water quality was assessed as suitable.
However, considering the health use of hot springs and the possibility of constructing welfare facilities for
tourists, the role of human factors on the water quality of resources in the region should not be overlooked.
Keywords: Bitumen spring, Dehloran National natural monuments, Nitrate, Water Quality Indexes
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مقاله پژوهشی

اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زيرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخصهای بارش
استاندارد ،نیستور و منبع آب زيرزمینی
حمیدرضا عزيزی ،1حسین ابراهیمی ،*2حسین محمد ولی سامانی ،3ويدا خاکی
تاریخ دریافت1399/5/14 :

4

تاریخ پذیرش1399/7/22 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین است .بدین منظور اثرر خشکسرالی هواشناسری از طریر
شاخص بارش استاندارد ( ،)SPIشاخص نیستور ( )NISTORو شاخص منبع آب زیرزمینی ( )GRIبررسری گردیرد .لراا هترت ارزیرابی میرتاث رر ثیر
پارامترهای اقلیمی همانند دما و بارش بر روی وضعیت آب زیرزمینی دشت ورامین از آمار زمانی ( )1397-1367پارامترهای معرف دشت استفاده گردید.
نتایج نشاث داد که بر مبنای شاخص  ،SPIاین دشت در طی  10سال انتتای دوره زمانی مورد بررسی ،به شرایط خشکسالی ضعیف در حال نتدیک شدث
است .بنابراین با روهه به کمبود منابع رغایه طبیعی آبخواث در طی سالیاث اخیر (از سال  88را کنوث) ،اُفت های رصادعدی در ایرن آبخرواث رد داده کره
منجر به قرارگیری شاخص  GRIاز شرایط خشکسالی نرمال به شرایط خشکی نسبتا شدید شده است .در نتایت نتایج شاخص  SPIو  GRIبا شراخص
 NISTORکه از مارریس استنتاهی ررکیب شاخص اقلیمی دی-ماررن و بارش موثر بدست آمد ،مقایسه شد .این شاخص نیت اثر شاخص خشکسرالی و
رغایه روسط بارش موثر بر منابع آب زیرزمینی را در بازه مورد نظر ،بسیار شدید ارزیابی کرد.
واژههای کلیدی :آب زیرزمینی ،دشت ورامینNISTOR ،GRI ،SPI ،
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آبهای زیرزمینی یکی از متمترین منابع آب مورد نیاز بخشهای
کشاورزی ،شُرب و صنعت به خصوص در منراط برا اقلریش خشرک و
نیمه خشک به حساب میآیند .در سالهای اخیر رغییرات آب و هوایی
و خشکسالی ،رمامی مناط هتاث را درگیر مسائل و بحراثهای خرود
کرده است ،به طوریکه براسرا پنجمرین گرتارش ارزیرابی هی رت
بینالدول رغییراقلیش ( )IPCCدمای کره زمین  0/85درهه سانتیگراد
از سال  1880را  2012افرتایش یافتره اسرت و اگرر انتشرار گازهرای
گلخانهای کاهش نیابرد ،متوسرط دمرای کرره زمرین ررا سرال 2100
میرواند به میتاث 1/1را  4/6درهه سانتیگراد افتایش یابرد ( IPCC,
-1دانشجوی دکتری رخصصی ،گروه متندسی عمراث ،واحد شرتر قرد  ،دانشرااه
آزاد اسالمی ،رتراث ،ایراث
-2دانشیار گروه متندسی عمراث ،واحد شتر قرد  ،دانشرااه آزاد اسرالمی ،رترراث،
ایراث
-3استاد گروه متندسی عمراث ،واحد شتر قد  ،دانشااه آزاد اسالمی ،رتراث ،ایراث
-4استادیار گروه متندسی عمراث ،واحد شتر قد  ،دانشرااه آزاد اسرالمی ،رترراث،
ایراث
)Email: Ebrahimi165@yahoo.com
(* -نویسنده مس ول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.7.8

 .)2013برره نظررر مرریرسررد خشکسررالی و رغییرررات اقلیمری ناشرری از
گرمایش هتانی ،سبب افتایش شرایط نامطلوب آب وهوایی به صورت
رغییرات در اُلاوی بارش و نوسرانات دمرا در آینردهای نتدیرک شرود،
بنابراین بارش به عنرواث یرک عامرل کلیردی در رغییرر دامنره ررخره
هیدرولوژیکی ،عواقب هدی را به دنبال خواهرد داشرت (Najafi and
) .Moazami, 2015خشکسالی هواشناسی ،همتماث با افتایش دما و
کمبود میتاث بارندگی ساالنه در بازهای معین ،نسبت به میراناین بلنرد
مدت منطقه رد میدهد .این امر منجرر بره کراهش رغایره منرابع آب
سطحی و زیرزمینی و درنتیجه منجر به ایجاد رغییررات در اکوسیسرتش
طبیعی و محیطزیست حاکش برر ایرن منراط و منرابع آب زیرزمینری
میشود .یکی از پیامردهای منفری خشکسرالی هواشناسری ،افرتایش
برداشت آبهای زیرزمینی و ایجراد ررالشهرای هردی در کمیرت و
کیفیت آبهای زیرزمینی به ویژه در منراط خشرک و نیمره خشرک
میشود .پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی اثرات خشکسالی بر
منابع آبهای زیرزمینی ،بیانار اهمیت شناسایی ارربرا خشکسرالی و
منابع آب زیرزمینی میباشد.
رادفر و همکاراث اثر خشکسرالی برر منرابع آب زیرزمینری دشرت
شترکرد را بررسری نمودنرد و نشراث دادندکره خشکسرالی و برداشرت
بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی بر نوسرانات سرط آب مروثر بروده
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است) .(Radfar et al., 2013رمنپیرا و همکراراث بره مطالعره اثرر
خشکسالی بر منابع آبهای زیرزمینی دشت الشتر شترستاث خرمآباد با
استفاده از شاخص خشکسالی  GRI1و شاخص بارش اسرتاندارد شرده
 SPI2پرداختند .نتایج نشاث داد که  SPIدر برازه  24ماهره بیشرترین
همبستای را با سط آب زیرزمینری داشرته اسرت( Chamanpira et
 .)al., 2014احمدی آخورمه و همکاراث ( )1394اثرر خشکسرالی برر
سط آبهای زیرزمینی در محدوده مطالعاری مرودشت خرامه اسرتاث
فار را با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی  ،GRIشاخص سط
آب استاندارد شده  SWIو سیستش اطالعات هغرافیایی بررسی و وقوع
خشکسالی هیدرولوژیکی را با هر دو شاخص رایید نمودند.
نیستور و میندرا به روش هدید  NISTOR-CEG methodبا
در نظر گرفتن بارش موثر و ضریب خشکی دی-ماررن ،در کارپاریرانت
به شیوه هدید شدت اثر رغییر اقلیش بر منابع آب زیرزمینری را بررسری
کردند .نتایج مارریس استنتاهی ایرن روش حراکی از شردت اثرر کرش
رغییرات اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی این منطقه برود .(Nistor and
) Mindrescu, 2017لرری و رودل در بررسرری خشکسررالی آبهررای
زیرزمینی در آمریکا نشاث دادند که شاخص خشکسالی  SPIبرا رراخیر
 12و  24ماهه دارای بیشترین همبستای با شراخص  SWIمریباشرد
).(Li and Rodell, 2014

میشرا و همکراراث نشراث دادنرد کره ادامرهی رونرد خشکسرالی
هواشناسی به مدت طروالنی سربب برروز خشکسرالی هیردرولوژیکی
میاردد که باعث اُفرت سرط آب رودخانرههرا و مخرازث سرطحی و
زیرسطحی میشود ).(Mishra et al., 2010
اسدزاده و همکاراث ( )1395به مطالعه راثیر خشکسالی بر کیفیت
و سط آب زیرزمینی دشت رتاردلی قروه پرداختند .نتایج آنتا نشراث
داد که خشکسالی در بازه بلندمدت  24و  48ماهره دارای همبسرتای
معنیداری با سط و کیفیت آبهای زیرزمینری اسرت .یعقروبزاده و
همکاراث ( )1397به ارزیابی سه روش ریتمقیا نمایی در پریشبینری
خشکسالی هواشناسی رحت راثیررغییراقلیش پرداختند .نترایج نشراث داد
که مقادیر شاخص  SPIدر مقیا زمانیهرای طروالنی مردت شردت
خشکسالی بیشتر را نشاث میدهرد .شرتوری و همکراراث ( )1398بره
بررسی اثرات رغییر اقلیش بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از
مدل  SWATپرداختند .نتایج آثها نشراث داد کره میرتاث روانراب در
دوره  2030-2011رحت هر سه سرناریو در فصرول بترار و رابسرتاث
افتایش خواهد یافت و در فصول پاییت و زمستاث کاهش خواهد یافت.
این هابجایی فصلی در رواناب ناشی از اثرات رغییرر اقلریش بره شرکل
افتایش دما ،رغییر الاوی بارش و  ...میباشد .دووا و همکاراث اثر رغییر
اقلیش بر رراز آب زیرزمینی منطقه کارست رحرت مردل  HadCM3در
دوره آری را بررسی کردند ،نتایج نشاث دهنده کراهش مقردار رغایره و
1- Groundwater Resources Index
2- Standard Precipitation Index

ذخیره منابع آب زیرزمینی بود). (Dua et al., 2019

بررسی منابع نشراث مریدهرد کره نترایج حاصرل از مطالعره اثرر
خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با روهه بره شردت ،مردت و گسرتره
هغرافیایی آث در هر منطقه متفاوت بوده و قابل رعمیش به مناط دیار
نمیباشد .از طرفی در مطالعات صورت گرفته مربو بره خشکسرالی،
استفاده همتماث شراخص  SPIبررای خشکسرالی هواشناسری و GRI
برای خشکسالی هیدرولوژیکی و مقایسه آثها با شراخص NISTOR
مورد روهه قرار نارفته است .بنابراین هدف از این رحقی پایش زمانی
رغییرات سط آب زیرزمینی دشت ورامین در اسرتاث رترراث و رعیرین
رغییرات آث با روهه به شاخص  SPIو  GRIو مقایسه نتیجه آثهرا برا
مارریس استنتاهی شاخص  NISTORمیباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دشت ورامین منطقهای استرارژیک از نظرر کشراورزی در فاصرله
 40-45کیلومتری هنوب را هنوبشرقی استاث رتراث واقع شده است.
وضعیت اقلیمی این دشت از بسیاری هتات مشابه آب و هوای فرالت
مرکتی ایراث بوده و در اقلیش خشک را نیمه خشک قرار دارد .حوضره
آبریت دشت ورامین با وسعتی معادل  1720کیلومتر مربع از زیرحوضه-
های دریاره نمک است که در محدوه هغرافیایی  35درهه و  7دقیقره
را  35درهه و  39دقیقه عرض شمالی و  51درهه و  26دقیقره ررا 51
درهه و  55دقیقه طول شرقی واقع شرده اسرت (شرکل  .)1میراناین
ساالنه دما در این حوضه  16/9درهه سانتیاراد بوده و گرمرررین مراه
سال هوالی با میاناین دمای  29/5درهه سانتیاراد و سرردررین مراه
سال ژانویه با میاناین دمرای  3/3درهره سرانتیاراد اسرت همچنرین
میاناین بارش  156میلیمتر در سال اسرت .رودخانرههرای هراهرود،
کندرود-گلندوک و دماوند در حوضه آبریت مطالعاری قرار گرفتهاند کره
متشررین آثها رودخانه هاهرود است که سرد لتیراث در باالدسرت آث
احداث شده است .رودخانه هاهرود از اررفاعات رشرته هبرال البررز در
شمال رتراث سررشمه گرفته و در هتت هنوب غربی حرکت میکنرد
و به سد لتیاث وارد میشود .سپس با دریافرت رودخانرهی دماونرد ،بره
دریاره نمک منتتی میشود .سد لتیاث یکی از عرواملی اسرت کره در
ررخه هیدرولوژیکی حوضه و همچنین روسعه کشاورزی پراییندسرت
خود راثیر زیادی دارد .به دلیرل محردودیت پراکنردگی ایسرتااههرای
هواشناسی ،اطالعات ماهانه ایستااه سینوپتیک دشت ورامین واقع در
محدوده آبخواث به عنواث معرف دشرت مرورد اسرتفاده قررار گرفرت.
همچنین در این پژوهش از دادههای ماهانه  48حلقه رراه پیتومترری
با دوره آماری  30ساله استفاده گردید .این اطالعات از بخش مطالعات
شرکتهای آب منطقهای کل کشرور و آب منطقرهای اسرتاث رترراث
رتیه گردید.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (دشت ورامین)
شاخص بارش استاندارد ()SPI

شاخص بارش استاندارد شده ( )SPIدر سال  1993روسط مکی و
همکاراث به منظور پایش خشکسالی اقلیمی ابداع گردیرد (Mckee et
) .al., 1993این شاخص بر اسا رفاوت بارش از میاناین برای یک
مقیا زمانی مشخص و سپس رقسیش آث بر انحراف معیار بره دسرت
میآید و رنتا فاکتور مؤثر در محاسربه ایرن شراخص عنصرر بارنردگی
میباشد .متشررین متیت این شاخص قابلیت محاسبه در مقیا هرای

زمانی مختلف است که باعرث مریشرود ایرن شراخص بتوانرد اثررات
دورههای کوراه مدت ذخایر آب (از همله رطوبت خاک که در رولیردات
کشاورزی نقش متمی دارد( و اثرات دورههای طوالنی مدت منابع آب
(از هملره ذخرایر آب زیرزمینری و سرط مخرازث آب) را پرایش نمایرد
( .)Mishra and Sigh, 2010هدول  1طبقهبنردی ایرن شراخص را
نشاث میدهد.

جدول  -1جدول استاندارد وضعیت بارش بر اساس SPI
تر
سالی
بسیار
شدید
3

تر

تر

تر

نزدیک

سالی

سالی

سالی

به

شدید

متوسط

ضعیف

نرمال

2/5

2

1/5

1

نزدیک
نرمال

به
نرمال

~0/5
-0/5

-1

شاخص آب زیرزمینی ()GRI

وقوع خشکسالیهای متناوب و طروالنی و نوسرانات براالی آب و
هوا از عوامل اصلی کمبود آب بهویژه منابع آب سطحی است که فشار
مضاعفی را بر منرابع آبهرای زیرزمینری وارد مریکنرد .ارربرا برین
خشکسالی هواشناسی با راخیر زمرانی در یرک مکراث بره خشکسرالی
هیدرولوژی منجر میشود که در هیدرولوژی آبهرای زیرمینری ،ایرن
راخیر زمانی بیشتر میباشد.
مندیسینو و همکاراث شاخص ) (GRIرا به عنواث شاخصی مفید و
قابل اعتماد برای پایش و پیشبینی وضعیت خشکسالی هیدرولوژیکی

خشکسال

خشکسال

خشکسال

ی ضعیف

ی متوسط

ی شدید

-1/5

-2

-2/5

خشکسالی

وضعیت

بسیار

خشکسالی

شدید

هواشناسی

-3

SPIشاخص

برای منطقه مدیترانه پیشنتاد دادنرد .مقردار ایرن شراخص از رابطره 1
محاسبه میگردد:
Dy,m −μD,m
= GRI
()1
σD,m
که در این رابطه 𝐷𝑦,𝑚 ،مقادیر آب زیرزمینی در سال  yو ماه ،m
𝑚 𝜇𝐷,میاناین مقادیر آب زیرزمینی در ماه  mو 𝑚 𝜎𝐷,انحراف معیرار
مقادیر آب زیرزمینی در ماه  mمیباشد ).(Mendicino et al., 2008
طبقات مختلف رطوبتی در شاخص  GRIو شاخص  SPIدر هدول
 2نشاث داده شده اند ،هر ره مقادیر آث از  +2بیشرتر باشرد ،ررسرالی
بسیار شدیدرر و هر ره این مقادیر از  -2کمتر باشد ،خشکسالی بسیار
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رابطه  5مقردار ربخیرر-رعررق

ربخیر-رعرق ماهانه ،می رواث بر اسا
ساالنه را رعیین نمود:
12
Annual PET = ∑m=1 PETm
()6
حال میرواث با در اختیار داشرتن ربخیرر-رعررق سراالنه و رابطره
( Budycoمعادله  )7مقدار ربخیر-رعرق واقعی  APETرا رعیین کرد

شدیدرر خواهد بود.
جدول  –2وضعیت خشکی متناسب با شاخص GRI

𝐈𝐑𝐆مقادیر

𝐈𝐏𝐒مقادیر

وضعیت

طبقات

 2و بیشتر
 1/5را 1/99
 1را 1/49
 0/99را -0/99
 -1/49را -1
 -1/99را -1/5
 -2و کمتر

 2و بیشتر
 1/5را 1/99
 1را 1/49
 0/99را -0/99
 -1/49را -1
 -1/99را -1/5
 -2و کمتر

ررسالی بسیار شدید
ررسالی شدید
ررسالی متوسط
نتدیک به نرمال
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

1
2
3
4
5
6
7

))Nistor and (،)Budyko(1974)(Gerrits et al. (2009
):)Porumb Ghiurco(2015

()7
()8

شاخص تلفیقی دی مارتن-بارش مؤثر ()NISTOR

این شاخص روسط نیستور و میندرا ارائه شرده اسرت
) .and Mîndrescu, 2017با ررکیب مقدار برارش مروثر و شراخص
اقلیمی دی-ماررن اقدام به بررسی شدت اثرات رغییرات اقلیش برر روی
منابع آب زیرزمینی در مقیا مکانی و زمرانی مرینمایرد (شرکل .)2
برای این منظور الزم است مقدار بارش موثر که از اختالف بین مقدار
بارش اندازهگیری شده و ربخیر-رعرق واقعری اسرت ،محاسربه گرردد.
برای محاسبه ربخیرر-رعررق واقعری الزم اسرت ابتردا ربخیرر-رعررق
پتانسرریل اصرراله شررده برره روش رورنررت-وایررت محاسرربه شررود
( .)Thornthwaite,1948ربخیررر-رعرررق پتانسرریل اصرراله شررده را
میرواث از معادله  2بدست آورد:
(Nistor

()2
()3
()4

a
10T̄m

)

Iy

( PET = 16Nm
1.51
T̄m

)

0.5

( = im

5
∑12
𝑚𝑖 𝑚=1

= 𝑦𝐼
a = (675 × 10−9 )I 3 − (771 × 10−7 )I 2 +
(179 × 10−4 )I + 0.492

()5
که ضریب اصالحی ( ،)Nmمتوسط درهه حرارت ماهانره (،)Tm
شاخص حرارری ماهانه ( ،)imشاخص حرارری سراالنه ( )Iyو ضرریب
( )aاست که به شاخص حرارری ساالنه بستای دارد .با رعیرین مقردار

φ

PET
PP

PP

=φ

در معادله  ،7ربخیرر-رعررق واقعری منطقره ( ،)APETعردد نپرر
( )expبرابر با  ،2.7182ضریب خشرکی منطقره (𝜑) ،ربخیرر-رعررق
پتانسیل سالیانه بر حسب میلیمتر ( )PETو مجموع بارش سالیانه برر
حسب میلیمتر ( )PPمیباشد .در گام آخر مقدار بارش موثر از رفاضل
بین بارش ساالنه و ربخیر-رعرق واقعی محاسبه میشود:
Annual effective precipitation [mm]= Annual
]precipitation [mm] -Annual AET [mm
)(9
شاخص اقلیمی دی-مارتن

شاخص دی ماررن به طرور گسرترده در مطالعرات اقلیمری مرورد
استفاده قررار مریگیررد .ایرن شراخص کره روسرط دی مراررن ( De
) )Martonne (1926, Deniz et all (2011پیشنتاد گردیده اسرت،
برای رعیین رطوبت خاک در سط منراط محلری و کوررک کراربرد
دارد .برای مطالعات محیطی ،استفاده از شراخص خشرکی دی مراررن
( )DAIهتت رحلیل های مکانی و زمانی از فراوانی کراربرد بیشرتری
برخوردار است .این شاخص بر اسا رابطه 10محاسربه شرده و نروع
اقلیش منطقه با روهه به هدول  3رعیین میگردد:
P
= DAI
()10
T+10
در رابطه  ،10مقدار متوسط بارش ساالنه بر حسب میلیمتر ( )Pو
متوسط درهه حرارت ساالنه بر حسب سانتیگراد ( )Tمیباشد.

جدول  -3طبقهبندی اقلیمی شاخص خشکی دی -مارتن
نوع اقلیم
رطوبت شدید
بسیار مرطوب
مرطوب
نیمهمرطوب
مدیترانهای
نیمهخشک
خشک

1

]) = [(φ ∗ tan )(1 − exp −φ

APET

شاخص خشکی دی مارتن

بارش (میلیمتر)

> 55

> 800

35 ≤ 𝐷𝐴𝐼 ≤ 55

700 ≤ 𝑃 ≤ 800

28 ≤ 𝐷𝐴𝐼 < 35

600 ≤ 𝑃 < 700

24 ≤ 𝐷𝐴𝐼 < 28

500 ≤ 𝑃 < 600

20 ≤ 𝐷𝐴𝐼 < 24

400 ≤ 𝑃 < 500

10 ≤ 𝐷𝐴𝐼 < 20

200 ≤ 𝑃 < 400

< 10

< 200
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شکل -2ماتریس ارزیابی شدت اثرات تغییر اقلیم بر روی منابع آب زیرزمینی در مقیاس مکانی و زمانی توسط شاخص (Nistor and NISTOR
)Mindrescu, 2017

نتایج و بحث
با روهه به اینکه در محاسبه شاخصهای  SPIو  GRIبه ررریرب
دو پارامتر بارش و رراز سط آب زیرزمینی مورد بررسی قرار میگیرند،
لاا قبل از رعیین مقادیر عددی این شاخصهرا ،سرری زمرانی ایرن دو
پارامتر به صورت همتماث مورد ارزیابی قرار گرفت .بازه رغییرات بارش
از  2را 110میلیمتر و رغییرات عم آب نیت از  40را  883مترر اسرت.
نوسانات بارندگی نیت به صورری است که در سرالهرای آبری ،74 ،69
 90 ،86 ،80و  96دارای بیشررترین مقررادیر هسررتند .عمرر آبهررای
زیرزمینی نیت در طول دوره آماری همواره در حال کاهش است(شرکل
 .)3ررسیش همتماث این دو پارامتر نشاث میدهد که را حد زیادی رراز
سط آب زیرزمینی عالوه بر برداشتهایی که از سط دشت صرورت
می گیرد به رغایه ناشی از نتوالت هوی وابسته است و افتایش میتاث
بارش ،منجر به افتایش ررراز سرط آب زیرزمینری پرس از رنرد مراه
می گردد .این روند هماهنر ررراز برا برارش در طری دوره  30سراله

( ،)97-1367کامال مشخص بوده و حاکی از اثرگااری رغییرات اقلریش
منطقه بر روی سفره آب زیرزمینی است.
با استفاده از آمار ماهانه ایسرتااه سرینوپتیک دشرت ورامرین کره
اطالعات آث مورد بازسازی قرار گرفته است ،اقدام به محاسبه شاخص
 SPIگردید .سری زمانی مورد استفاده در این ایستااه برابر با  30سال
( )97-1367می باشد که در شکل  3نمایش داده شرده اسرت .هترت
محاسبه شاخص  ،SPIقدم نخست برازش روزیرع گامرا برر اطالعرات
سری زمانی مورد نظر می باشد .رابع روزیع گامای رجمعی برازش داده
شده بر سری زمانی بارش در ایستااه مورد بررسی در شکل  4نشراث
داده شده است .الزم به ذکر است برای رعیرین ایرن روزیرع از محریط
نرم افتار  MATLAB2018bاستفاده شده اسرت .گرام بعردی انتقرال
احتمال رجمعی از روزیع گامای بدست آمده به روزیع نرمال اسرتاندارد
رجمعی با میاناین صفر و انحراف معیار یک میباشد.

شکل  –3سری زمانی بارش و تراز سطح آب زیرزمینی دشت ورامین در طی دوره  30ساله
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شکل  –4توزیع احتمال تجمعی بارش در ایستگاه ورامین نسبت به توزیع گاما

هتت مشاهده میتاث اثرگااری بارش بر روی آب زیرزمینی دشت
ورامین ،رغییرات ماهانه رراز سط آب زیرزمینی و بارش در طری دوره
 30ساله مورد مطالعه ،ررسیش گردید .با روهره بره شرکل  5مریررواث
دریافت که در غالب ماه هایی که میتاث رغییررات برارش متبرت بروده
اسرت ،رغییررات رررراز سرط آب زیرزمینرری نیرت متبررت شرده و عرردم

هماهنای میتاث رغییرات بارش با رراز در برخری از مراههرا بره دلیرل
برداشتهای قابل روهتی است که در سط دشت صورت گرفته است
و منجر به هش خوردث روازث رغایه طبیعی با مقادیر رخلیه مریگرردد.
بر این اسا  ،اثرات قابل روهه رغییرات نتوالت هروی برر منرابع آب
زیرزمینی دشت ورامین کامال مشتود میباشد.

شکل  –5سری زمانی تغییرات ماهانه بارش و تراز سطح آب زیرزمینی دشت ورامین در طی دوره  30ساله

شاخص خشکسالی  GRIبرای کل محدوده دشرت ورامرین و برر
اسا رراز سط آب زیرزمینی بدسرت آمرده از  48پیتومترر در رمرام
سط دشت محاسبه (هدول  )4و به صرورت مقایسرهای برا شراخص
 SPIدر شکل  6ارائه شده است.
بررسی همتماث این دو شاخص نشراث مریدهرد کره برر مبنرای
شاخص  ،SPIدشت ورامین در طی  30سال گاشته از نظر خشکسالی
هواشناسی ،در وضعیت نتدیک به نرمال و نرمال قررار داشرته کره در
طرری  10سررال انتتررای دوره زمررانی مررورد بررسرری ،ایررن شرررایط برره

خشکسالی ضعیف در حال نتدیک شدث است .با روهه به برداشتهای
بیش از ظرفیت سفره آب زیترمینی دشت ورامین و کمبود منابع رغایه
طبیعی آبخواث در طی سالیاث اخیر (از سال  88را کنروث) ،اُفرتهرای
رصادعدی در ایرن آبخرواث رد داده اسرت کره منجرر بره قرارگیرری
شرراخص  GRIدر وضررعیت خشکسررالی ضررعیف و نتدیررک شرردث برره
خشکسالی متوسط شده است .این وضعیت برا شراخص  SPIدر طری
دوره زمانی مورد اشاره شده نتدیک میباشد.

اثر خشكسالي هواشناسي بر منابع آب زیرزميني دشت ورامين با استفاده از شاخصهاي بارش استاندارد ،نيستور و منبع آب زیرزميني
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جدول  -4نتایج شاخص خشکسالی  GRIبه شکل زمانی
شاخص GRI

سال

شاخص GRI

سال

شاخص GRI

-0/62079
-0/79618
-0/95029
-1/00239
-1/05856
-1/15742
-1/32402
-1/4062
-1/4808
-1/51867

1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

0/884437
0/684865
0/478555
0/248876
0/110273
0/0176
-0/11073
-0/24354
-0/33598
-0/4119

1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386

1/225133
1/237573
1/113944
1/028574
1/130275
1/241077
1/143169
1/06955
1/18461
0/977533

سال
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376

شکل  –6مقایسه مقادیر ماهانه شاخصهای  SPIو  GRIدر سطح دشت ورامین برای یک دوره  30ساله

هتت ارائه دید بتتر از اثرات کاهش نتوالت هوی و به طور کلی
کش بارشی بر روی آبخواث دشت ورامین از شراخص ررکیبری GRSPI
ماهانه در قالب رابطه  11استفاده شده است:
GRSPIm = GRIm + SPIm
()11
در رابطه  GRIm ،11و  SPImبه ررریب مقادیر شاخص منبرع آب
زیرزمینی و شاخص بارش استاندارد شرده در مراه mام مریباشرند .برا
روهه به ررسیش مقادیر این شاخص (شکل  ،)7می رواث دریافت کره از
سال  1392به بعد وضعیت آبخواث از شرایط خشکسالی نرمرال خرارج
شده و وارد شرایط خشکی نسبتا شدید شرده اسرت .همچنرین اثررات
کاهش نتوالت هوی و رغییر اقلیش در نتیجه افتایش درهه حررارت در
این منطقه که موهب کاهش روانابهای سطحی و در نتیجره رغایره
سطحی و زیرزمینی آبخواث میشود ،به خوبی در این نمرودار مشرتود

است .این هماهنای اُفت رصاعدی رراز سط آب زیرزمینی با شاخص
 GRSPIبیانار اثرات قابل روهه شرایط اقلریش حراکش برر منطقره برر
ذخایر آبی زیرزمینی دشت ورامین بوده است.
ماتریس استنتاجی NISTOR

با روهه به روش پیشنتادی  NISTORبرا رلفیر برارش مرؤثر و
شاخص اقلیمی دی ماررن میرواث میتاث شدت اثر خشکسالی بر روی
منابع آب زیرزمینی در دشت ورامین را بررسی نمرود .در ایرن مطالعره
مقدار بارش مؤثر و شاخص اقلیمی دی-ماررن بره صرورت ماهانره در
بازه زمانی  30ساله مورد نظر محاسبه گردید .نتایج بدست آمده نشاث
میدهد که اثرات خشکسالی بر روی منابع آب زیررمینی دشت ورامین
قابل روهه می باشد (شکل  )8که ایرن نتیجره گیرری برا نترایج قبرل
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(مقایسه شاخص  SPIو  )GRIرطاب دارد .الزم به ذکر است با روهره
به عدم وهرود آمرار و اطالعرات مکرانی هواشناسری از سرط دشرت
ورامین ،ممکن است این راثیر در رمامی سط دشت یکساث نباشرد و
الزم است پتنههای راثیر رغییر اقلیش با دادههای مکانی رکمیرل شرده

مورد بررسی قرار گیرد .نتیجه بدست آمده مرربط با سریمای عمرومی
دشت رحت شرایط موهود می باشد .هتئیات ساالنه مقادیر بارش مؤثر
و شاخص خشکی دی ماررن برای سه دهه ارائه شده است (هدول .)5

شکل  –7تغییرات شاخص  GRSPIدر مقایسه با سری زمانی تراز سطح آب زیرزمینی در طی دوره زمانی 30ساله

شکل  -8نقشه شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی توسط شاخص  Nistorدر بازه 1398-1368

اثر خشكسالي هواشناسي بر منابع آب زیرزميني دشت ورامين با استفاده از شاخصهاي بارش استاندارد ،نيستور و منبع آب زیرزميني

جدول  -5ارزیابی شدت اثرات تغییر
بازه زمانی
78-1368
88-1378
98-1388
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اقلیم و خشکسالی بر روی منابع آب زیرزمینی دشت ورامین توسط روش NISTOR

متوسط بارش مؤثر (میلیمتر)
90/84
105/42
83/06
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of meteorological drought on groundwater resources in
Varamin plain. For this purpose, the effect of meteorological drought was investigated through standard
precipitation index (SPI), NISTOR index and groundwater source index (GRI). Therefore, in order to evaluate
the effect of climatic parameters such as temperature and precipitation on the groundwater status of Varamin
plain, time statistics (1367-1397) of the parameters of the plain were used. The results showed that according to
the SPI index, this plain is approaching weak drought conditions during the last 10 years of the study period.
Therefore, due to the lack of natural recharge sources of the aquifer in recent years (since 2010), accidental falls
have occurred in this aquifer, which has led to the GRI index from normal drought conditions to relatively severe
drought conditions. Finally, the results of SPI and GRI index were compared with NISTOR index, which is
obtained from the inferential matrix of the combination of Di-Marton climate index and effective precipitation.
This index also assessed the effect of drought and rainfall nutrition index on groundwater resources in the
desired period as very severe.
Keywords: Groundwater, GRI, NISTOR, SPI, Varamin plain
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مقاله پژوهشی

تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم و آب آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه
دارویی چای ترش
پریا راشکی ،1حلیمه پیری
تاریخ دریافت1399/5/12 :

*2

تاریخ پذیرش1399/6/30 :

چکیده
امروزه تغيير الگوي كاشت بهسمت گياهان مقاوم به كمآبي براي مقابله با خشكي مطرح است .یكي از گياهان مقاوم به خشكي چاي ترش ميباشد.
در این تحقيق اثر سطوح مختلف آب آبياري و كود پتاسيم بر چاي ترش مورد بررسي قرار گرفت .آزمایش بهصورت كرت یکبار خرد شده در قالب طرح
بلوک كامل تصادفي در سه تكرار با چهار سطح آب آبياري ( I3 ، I2 ، I1و  I4به ترتيب معادل  80 ،60 ،40و  100درصد نيازآبيگياه) سه سطح كوود
پتاسيم ( K2 ،K1و  K3بهترتيب معادل  75 ،50و  100درصد نيازكودي پتاسيم) بهعنوان كرت فرعي انجام شد .نتایج آزمایش نشان داد ،اثرات سواده
آب آبياري و كود پتاسيم در سطح احتمال یک و پنج درصد بر تمامي پارامترهاي اندازهگيري شده معنيدار گردید .بيشوترین عملكورد از تيمارهواي 100
درصد مصرف كود پتاسيم و  80درصد نياز آبي بهدست آمد .بيشترین بهرهوري آب آبياري در تيمار  60درصد نياز آبي و 100درصد مصرف كوود پتاسويم
حاصل شد بهطوري كه بين تيمارهاي  60و  80درصد نياز آبي گياه تفاوت معنيدار حاصل نشد .از نظر كيفي با كاهش عمق آب آبياري تا  60درصد نياز
آبي گياه و كاهش مصرف كود پتاسيم مقدار آنتوسيانين ،كربوهيدرات و پرولين افزایش یافت و مقادیر كلروفيل  aو  bو كارتنوئيدها كاهش یافتنود .ولوي
بين تيمار  50و  75درصد مصرف كود پتاسيم تفاوت معنيدار مشاهده نشد .بنابراین با توجه به وضعيت آب منطقه و كاهش منابع آبي بهكوار بوردن 80
درصد نياز آبي باعث صرفهجویي در مصرف آب ميگردد بدون آنكه تأثير معنيدار در كاهش عملكرد داشته باشد .همچنين بوا توجوه بوه شورای آب و
هوایي خشک منطقه سيستان استفاده از كود پتاسيم ميتواند باعث تعدیل خسارات ناشي از تنش خشكي در چاي ترش شود.
واژههای کلیدی :بهرهوري آب آبياري ،پرولين ،كارتنوئيد ،كلروفيل

مقدمه

21

محدودیت شدید آب و هزینوه بوايي توأمين و انتقوال آن سوبب
ميشود كه در برخي مواقع یا مناطق از دیدگاه اقتصادي سطح بهينوه
آبياري كمتر از اندازه مورد نياز براي توليد حداكثر عملكرد باشد .اعمال
مدیریت صحيح آبياري و كاشت گياهان مقاوم به خشوكي ،بوهمنظوور
حفظ ذخيره رطوبتي خاک و افزایش ظرفيوت نگهوداري آب در خواک
ازجمله اقدامات مؤثر براي افزایش بازدهي مصرف آبياري و در نتيجوه
بهبود بهرهبرداري از منابع محدود آب كشور ميباشود .اموروزه كشوت
گياهان مقاوم به خشكي بهعنوان راهكاري بوراي مقابلوه بوا خشوكي
مطرح شده است .چاي ترش یكي از گياهان كمنياز و مقاوم به خشكي
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آب ،دانشوكده آب و خواک ،دانشوگاه
زابل
 -2استادیار گروه مهندسي آب ،دانشكده آب و خاک ،دانشگاه زابل
)Email: H_piri2880@uoz.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.2.3

اسووت ( .)Akbari nia et al., 2003چوواي توورش بووا نووام علمووي
 Hibiscus sabdariffaمتعلووق بووه خووانواده  Malvaceaeو بووومي
افریقا بوده ،در تمام مناطق استوایي و گرم كشت ميشود و بوهعنووان
گياهي دارویي مورد توجه است ( .)Aziz et al., 2007ایون گيواه دو
منظوره است كه بهمنظور استفاده خوراكي (كاسبرگ) و بوا اسوتفاده از
الياف یا چوب ،یا هر دو نوع مورد كشت و كار قورار مويگيورد (Abid-
 .)Askari and Solang, 1995از برگ آن بهعنوان سبزي خووراكي،
از دانههاي آن بهعنوان یک منبع غني از پروتئين و از كاسوبرگهواي
آن براي تهيه نوشيدنيهاي مختلف ،بستني ،شكالت و كيک اسوتفاده
ميشود ( .)Delgado-vargas et al., 2000تنش خشوكي و شووري
دو عامل اصلي جهت كاهش عملكرد  50درصد از محصويت زراعوي
مويباشوند ( .)Valliy and Nguyen, 2006باباتنود و مووفركي در
آزمایشي بر روي چاي ترش با  5دور آبياري به فاصوله  9 ،7 ،5 ،و 11
روز یک بار گزارش كردند با افزایش عمق آب آبياري عملكرد افزایش
پيدا كرد و بايترین عملكرد از آبياري هر هفته یک بار بوهدسوت آمود
( .)Babatunde and Mofoke, 2006ال بووراي و همكواران در
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تحقيقي به این نتيجه رسيدند كه بوايترین عملكورد چواي تورش در
شرای آبياري با عمقهاي مختلف ،در آبياري با  100درصود تبخيور و
تعرق گياه ميباشود ( .)EL-Boraie et al., 2009از آنجوایي كوه در
كشور ما نزويت جوي كم و منابع آبوي محوودود مويباشود ،اسوتفاده
بهينه از آب موجود كامال ضروري اسوت و بایود از حداقل آب حداكثر
بهرهبرداري صورت پذیرد .تحقيقات نشان داده است كه ضمن اعموال
كم آبياري ،با مصرف صحيح كودهاي شويميایي ،مويتووان مقاوموت
گياهان به خشكي و نيز رانوودمان توليوود محصووويت كشواورزي را
افزایش داد ( .)Faraji et al., 2000گنجعلي و همكاران عملكرد چاي
ترش را در سطوح مختلف كود پتاسيم بهعنوان فواكتور اصولي و كوود
فسفر و نيتروژن بهعنوان فاكتور فرعي در منطقه سراوان مورد بررسي
قرار دادند و به این نتيجه رسيدند كه كود فسوفر و پتاسويم مويتوانود
نقش موثري در كاهش عملكرد چاي تورش در شورای آب و هووایي
سراوان داشته باشد ( .)Ganjali et al., 2016اكنبي و همكاران نشان
دادند كه مصرف  150كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن و فسفر و پتاس
 20-10-10به همراه  5تن در هكتار كمپوست باعث افزایش عملكرد
كمي و كيفي چواي تورش مويگوردد ( .)Akanbi et al, 2009كوود
پتاسيم بر خالف كودهاي ازت و فسفر ،نقش ساختماني در گياه نودارد
ولي با توجه به نقشهاي آنزیمي و كوانزیمي در گياه ،عنصور اساسوي
براي گياه است .پتاسيم باعث افزایش توليد و بهبود كيفيت محصوول
ميشود .پتاسيم كارآیي مصرف آب را افوزایش مويدهود (Mousavi-
 .)Fazl et al., 2016مهمترین بخش تأمينكننده پتاسويم موورد نيواز
گياه پتاسيم محلول در خاک است .نمکهاي پتاسيم به ایجاد پتانسيل
اسمزي مناسب در درون سولولهوا كموک مويكنود ( Ibrahim and
 .)Hossein, 2006با توجه بوه رشود جمعيووت جهووان ،محوودودیت
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اراضي كشاورزي و آب ،هزینه بايي ناشي از استفاده از این منووابع و
افزایش آلودگي محي زیست در اثور اسوتفاده بويرویوه از كودهوواي
شيميایي ،يزم است تا مدیریت استفاده از آب وكود به گونهاي باشد تا
با توجه به حداقل خسارت وارده ،حداكثر محصول و درآمد بهدست آید
( .)Emam, 2008در حال حاضر بيشترین سطح زیر كشت چاي ترش
مربوط به استان سيستان و بلوچستان ،با سطح زیر كشت  300هكتار و
توليد ساينه  290تن ميباشد ( .)Sb-agrijahad, 2014هدف از این
تحقيق تعيين اثر سطوح مختلف پتاسيم در شرای تنش آبي بهمنظوور
افزایش عملكرد كمي و كيفي گياه چواي تورش در منطقوه سيسوتان
ميباشد.

مواد و روش ها
براي انجام تحقيق ،كاشت چاي ترش در  18اردیبهشت ماه سال
زراعي  1398در مجتمع تحقيقاتي چاهنيموه واقوع در شوهر زهوک در
منطقه سيستان در اسوتان سيسوتان و بلوچسوتان در  61درجوه و 67
دقيقه طول شرقي و  30درجه و  89دقيقوه عورش شومالي و ارتفواع
 480متر از سطح دریا انجام گرفت .منطقه مطالعاتي داراي اقليم گورم
و خشک بووده ،ميوزان بارنودگي آن در سوال كمتور از  60ميلويمتور
ميباشد .بهمنظور تعيين خصوصيات فيزیكي و شيميایي خاک قبول از
مراحل آمادهسازي زمين ،نمونههواي مركوب خواک از اعمواق 0-30
سانتيمتر و  30-60سانتيمتري خاک برداشت و برخوي خصوصويات
فيزیكي و شيميایي آنها تعيين شد (جدول  .)1همچنوين ،كيفيوت آب
مورد استفاده نيز قبل از انجام كاشت مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج
آن در جدول  2آورده شده است.

جدول  -1برخي خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك مزرعه تحقیقاتي
عمق
نمونه
برداری
0-30
30-60

درصد

درصد

درصد

بافت

سیلت

شن

رس

خاك

42
40

49
48

9
12

شن لوم
شن لوم

pH

7/6
7/8

EC
)(dSm-

پتاسیم قابل
جذب
()ppm
280
231

2/1
2/5

کربن آلي

فسفر قابل
جذب

()ppm

()ppm
4/6
5/7

0/72
0/68

جدول  -2مقادير خصوصیات شیمیايي آب آبیاری
نمونه
آب
S1

pH

EC
)(dSm-1

7/6

0/7

کاتیونها ()meqlit-1

SAR

2/1

Ca

Mg

1/8

1/2

تحقيق حاضر بهصورت طرح كرتهاي یکبارخرد شوده در قالوب
طرح بلوک كامل تصادفي در سه تكرار اجورا گردیود .تيمارهوا شوامل
چهار سطح عمق آب آبياري ( I3 ، I2 ، I1و  )I4بهترتيب معوادل ،40

-1

آنیونها ( )meqlit

Na

K

HCo3-

Cl

So4-

2/6

0/06

4/1

0/6

1/6

 80 ،60و  100درصد نياز آبي گياه بهعنوان كرت اصلي و سوه سوطح
كود پتاسيم ( K2 ،K1و  K3بهترتيب معوادل  75 ،50و  100درصود
نيازكودي پتاسيم) بهعنوان كرت فرعي انجام شد .ابعاد كرتهوا 3× 4
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(متر مربع) و فاصله كرتها از یكدیگر یک متر در نظر گرفته شود .در
هر كورت تعوداد پونج جووي و پشوته احودار و بوذرها در عموق سوه
سانتيمتوري از خواک و بوه فاصوله  25سوانتيمتور از یكودیگر روي
ردیفها كشت شدند .فاصله بين ردیفهاي گياهي  75سوانتيمتور در
نظر گرفته شد .كود نيتروژن از منبع اوره بوه مقودار  200كيلووگرم در
هكتار بهصورت سرک در سه مرحله یوکسووم همزموان بوا كاشوت،
یکسوم مرحله رویشي (شاخه دهي) و یوکسووم زموان گلودهي (50
درصد گلدهي گياه) ،كود پتاسيم از نوع سوولفات پتاسويم همزموان بوا
كاشت در سه سطح  112/5 ،75و  150كيلوگرم در هكتار بوه ترتيوب
معادل  75 ،50و  100درصد نيازكودي پتاسويم و كوود فسوفر از نووع
سوپرفسفات تریپل به مقدار  100كيلوگرم در هكتار همزمان با كاشت
به خاک اضافه شد.

این نمونهها انجام شد .پارامترهاي اندازهگيري شده عبوارت بودنود از:
عملكرد خشوک ،بهورهوري مصورف آب آبيواري ،مقودار آنتوسويانين،
پوورولين ،كارتنوئيوود ،كلروفيوول  ،aكلروفيوول  bو كربوهيوودرات .جهووت
اندازهگيري عملكرد كپسولهاي گياهي از بوتهها جدا و در هوواي آزاد
خشک شد .مقدار آنتوسيانين كاسبرگ از روش واگنور ( ،)1979مقودار
كربوهيدرات از روش فنل – اسيدسولفوریک ،مقودار پورولين از روش
بيووتس و همكوواران ( ،)1973كلروفيوول و كارتنوئيوود از روش ارنووون
( )1967محاسوبه شود ( Wagner, 1979: Bates et al., 1973:
 )Arnon, 1976در پایان دادههاي انودازهگيوري شوده بوا اسوتفاده از
نرمافزار  SAS 9.1مورد تجزیه و تحليل و ميانگينها با آزمون دانكن
مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتايج و بحث

محاسبات آبیاری

حجم آب آبياري قبل از هر نوبت آبيواري بوا اسوتفاده از رابطوه 1
تعيين شد (.)Liue et al., 2007
n
()1
d = ∑i=1(θFci − θi ) ∆z
در این معادله d :عمق آبياري (متر) θFci ،و  θiبهترتيب رطوبوت
حجمي خاک در حالت ظرفيت زراعي و قبل از آبيواري در يیوه ،i=1
 ∆zضخامت يیه (متر) و  nشماره يیه خاک ميباشد.
با بهدست آوردن عمق آب آبياري در هر نوبت با استفاده از رابطه
( ،)1حجم آب مورد نياز براي هر كرت از ضرب كردن عمق بهدسوت
آمده در مساحت كرت محاسبه شد و با اسوتفاده از كنتورهواي نصوب
شده بر روي هر یک از لولههاي آبرسان اندازهگيري و در اختيوار گيواه
قرار گرفت .حجم آب سایر تيمارها بر اساس این حجم تعيين و اعمال
گردید.
بهرهوری مصرف آب آبیاری ()IWUE1

بهرهوري مصرف آب آبياري عبوارت اسوت از :نسوبت محصوول
توليد شده به آب آبياري و از رابطه ( )2بهدست آمود ( Peyro et al.,
.)2000
Y
= IWUE
()2
IR
كه در آن  :IWUEبهرهوري مصرفآبآبياري (كيلووگرم بور متور
مكعب بر هكتار) : Y ،وزن خشک برداشت شده (كيلوگرم در هكتار):IR ،
مقدار آبآبياري (مترمكعب در هكتار)
نمونهبرداری گیاهي

پس از پایان دوره رشد گياه ( 7آذر  ،)1398سه ردیف گياه از وس
هر كرت با حذف اثر حاشيه برداشت و اندازهگيوري پارامترهوا بور روي
1- Irrigation Water Use Efficiency

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد كه اثر مقدار آب آبيواري
و كود پتاسيم بر پارامترهاي اندازهگيري شده در سطح احتموال یوک و
پنج درصد معنيدار بود (جدول  .)3اثر متقابل آب آبياري و كود پتاسيم
نيز در سطح احتمال یک و پنج درصد بر پارامترهاي اندازهگيري شوده
معنيدار بود .اثر تكرار بر صفات اندازهگيري شوده معنويدار نبوود كوه
نشاندهنده شرای یكنواخت آزمایش براي همه تكرارهوا بووده اسوت
(جدول .)3
آنتوسیانین :آنتوسيانين یک تركيب فالونوئيد است كه به مقودار
زیاد در كاسبرگهاي چواي تورش وجوود دارد (.)Tesai et al., 2000
مقایسه ميانگين صفات اندازهگيري شده نشان داد مقدار آب آبيواري و
كود پتاسيم تأثير معني داري در سطح احتموال پونج درصود بور مقودار
آنتوسيانين داشت (جدول  .)4با كاهش مقدار آب آبياري تا  60درصود
نياز آبي گياه مقدار آنتوسيانين افزایش یافت .سپس با كواهش بيشوتر
آب آبياري بهدليل كاهش رشد و عملكورد مقودار آنتوسويانين كواهش
یافت .بيشترین مقودار آن در تونش  60درصود نيواز آبوي گيواه 0/85
ميكرومول بر گرم بود كه از این نظر بين تيمار  60درصد نياز آبي گياه
و تيمووار  80درصوود نيوواز آبووي گيوواه تفوواوت معنوويدار مشوواهده نشوود.
پارسامطلق و همكاران ( )1396در تحقيق خود به این نتيجوه رسويدند
كه بيشترین مقدار آنتوسيانين در تيمار  60درصد آب آبياري بوهدسوت
آمد .كاهش مقدار كود پتاسيم نيوز باعوث افوزایش مقودار آنتوسويانين
گردید .بيشترین مقدار آن در تيموار  50درصود مصورف كوود پتاسويم
( 0/59ميكرو مول بر گرم) بهدست آمد .آنتوسيانيهوا داراي خاصويت
آنتياكسيداني هستند و آنتياكسيدانها اثر محافظتي طي تنش دارنود.
ساختهشدن آنتوسيانين و تجمع آن در بافتهاي گيواهي تحوت توأثير
عاملهاي مختلفي از جملوه ميوزان هيودراتهواي كوربن موجوود در
بافتها قرار ميگيورد ( .)Taiz and Zeiger, 2006بوهعبوارت دیگور
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توسعة رنگدانههاي یاخته و ساخت آنتوسويانين بوا بواي رفوتن ميوزان
كربوهيدراتها نسبت مسوتقيم داشوته و هور عواملي كوه بتوانود روي
افزایش ،جذب یا ساخته شدن قندها مؤثر باشد ،باعث افوزایش ميوزان
آنتوسيانين كل در گيواه مويشوود ( .)Vitrac, 2000اثور متقابول آب
آبياري و كود پتاسيم نيز نشان داد با كاهش مقدار آب آبيواري و كوود
پتاسيم مقدار آنتوسيانين افزایش یافت (جدول  .)5بيشوترین مقودار در
تيمار  50درصد مصرف كود پتاسيم و  60درصد نياز آبي گياه مشاهده
شد .اما از این نظر بين تيمار  80درصود نيواز آبوي گيواه و  50درصود
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مصرف پتاسيم تفاوت معنيدار مشاهده نشد .سایر محققين راجع به اثر
محلولپاشي روي و نيتروژن بر روي گياه چاي ترش به نتوایج مشوابه
رسيدند (.)Raisi Sarbizhan et al., 2015
کربوهیدرات :كربوهيدراتها بهخاطر داشتن رابطهي مستقيم بوا
فرآیندهاي فيزیولوژیكي مانند فتوسنتز ،انتقال مواد و تنفس ،از اهميت
ویژهاي برخوردارند .مطابق جدول ( )4با كاهش عمق آب آبياري تا 60
درصد نياز آبي گياه ،مقدار كربوهيدرات  20/83درصد افوزایش داشوته
است.

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس (میانگین مربعات و درجه آزادی) صفات اندازهگیری شده
درج
منابع تغییرات

ه

آنتوسیانی

کربوهیدرا

پرولی

آزاد

ن

ت

ن

کلروفیل a

کلروفیل b

کارتنوئید

عملکرد

بهرهوری

خشک

آب آبیاری

ی
0/055 ns

ns

تكرار

2

1/7 ns

مقدار آب آبياري
خطاي a
مقدار كود پتاسيم
مقدار آب آبياري×
مقدار كود پتاسيم
خطاي b
ضریب تغييرات()٪

3
6
2

**

0/45
1/2
**0/28

61/6
1/5
**9/78

6

*0/19

*1/9

4

1/21
1/02
0/58
0/57
0/04
0/045
4/15
5/67
7/26
5/48
4/5
3/65
*و **معنيداري در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد ns ،عدم معنيداري.

**

0/65ns

0/83

1/76 ns

75/74 ns

1/07 ns

1/58
**2/46
1/89
**1/04

89/46
1/6
**15/04

73/18
3/52
**13/41

/36
1/35
**0/58

**

232349
73/95
**
75478

*1/12

**8/94

**10/33

**1/01

**2401/1

*1/3

96/4
2/97

1/02
10/85

**

**

**

*

4/49
1/05
0/34 ns

جدول  -4مقايسه میانگین صفات اندازهگیری شده
آنتوسیانین
تیمارهای آزمايشي

کربوهیدرات

مقدار آب
آبياري

مقدار كود
پتاسيم

a

b

(کیلوگرم در

(کیلوگرمبر

هکتار)

مترمکعبدرهکتار)

0/67 c

9/36 c

1/54d

28/16a

20/26a

0/32a

568/11a

0/037b

0/78 ab

10/78 ab

1/74c

26/23ab

18/65ab

0/28b

584/18a

0/041a

0/85a

11/31 a

2/86a

16/12c

15/54c

0/22c

456/44b

0/046a

0/52 d

7/42d

2/21b

12/96d

13/37d

0/16d

378/77c

0/034b

519/33a
0/34a
21/62a
29/13a
1/72c
8/76 b
0/33b
480/5ab
0/31ab
19/87b
28/34a
2/41b
9/51 a
0/46 a
436/1c
0/24c
15/24c
23/41b
3/21a
9/85 a
0/51a
ميانگينهاي داراي حروف یكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ٪5اختالف معنيدار ندارند.

0/043a
0/042a
0/039b

(میکرومول
بر گرم)

٪100
نيازآبي
٪80
نيازآبي
٪60
نيازآبي
٪40
نيازآبي
٪100
٪75
٪50

پرولین

کلروفیل

کلروفیل

کارتنوئید

عملکرد خشک

بهرهوری آب آبیاری

(میليگرم بر گرم وزن تر)

2140

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

جدول  -5مقايسه میانگین اثرات متقابل مقدارآب آبیاری و کود پتاسیم () A×B
کربوهیدرات

پرولین

کلروفیل

کلروفیل

a

b

کارتنوئید

عملکرد

مقدار

مقدار

آنتوسیانین

آب

کود

(میکرومول

آبیاری

پتاسیم

بر گرم)

٪100
٪75
٪50
٪100
٪75
٪50
٪100
٪75
٪50
٪100
٪75
٪50

523/66d
0/37a
23/36a
29/31a
1/54f
7/79f
0/41f
511/1e
0/33b
20/11b
24/45b
2/03d
8/98d
0/58d
467/66g
0/26d
16/74d
18/52d
2/51c
9/59c
0/63c
601/33a
0/36a
22/51a
28/42a
2/11d
9/12d
0/48ed
579/66ab
0/3c
19/41c
22/12c
3/14b
10/1b
0/68b
554/33c
0/21e
14/23e
16/21e
3/45a
10/51a
0/75a
495/1f
0/29c
18/89c
21/64c
2/74c
9/81c
0/56d
473/66fh
0/2e
13/63e
15/78e
3/02b
10/21b
0/73b
410/66j
0/17f
12/46f
13/63f
3/56a
11/32a
0/79a
426/33i
0/18f
13/41f
14/57f
1/4g
7/12g
0/32g
367/66k
0/15g
11/15g 12/78fg 1/61f
7/87f
0/45e
342/33l
0/14g
9/95g
10/31g
1/81e
8/18e
0/58c
ميانگينهاي داراي حروف یكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ٪5اختالف معنيدار ندارند.

٪100
نيازآبي
٪80
نيازآبي
٪60
نيازآبي
٪40
نيازآبي

(میليگرم بر گرم وزن تر)

كاهش بيشتر آب آبياري باعث كاهش مقودار كربوهيودرات شود.
رابطهي مثبتي بين تجمع كربوهيدرات و تحمل خشكي در برنج ،ذرت
و سورگوم گزارش شده است ( Mohammad khani and Heidari,
 .)2008افزایش كربوهيدراتها ممكن است ناشي از كواهش نيواز بوه
مواد فتوستزي بهدليل كاهش رشد و سنتز این تركيبوات از مسويرهاي
غيرفتوسنتزي باشد ( .)Ehdaie et al., 2006كربوهيدراتها بهعنوان
مولكولهاي سيگنال عمل ميكنند و در سازوكارهاي سوازگاري گيواه
نقش دارند و باعث تغيير بيان بسياري از ژنهاي متابوليكي ميگردند.
تنش خشكي با تجزیه و كاهش نشاسوته در اثر افزایش فعاليت آنوزیم
آميالز باعوث افوزایش غلظوت قنوود هوواي محلوول مويشووود كوه
افوزایش غلظوت كربوهيودراتهووا را در پوي دارد ( Anderson and
 .)Kohorn, 2001افزایش كربوهيدراتهوا باعوث حفوظ تورژسوانس
سوولولهوواي بوورگ ،حفاظووت غشوواي سوولولي و بووازداري از تخریووب
پروتئينها ميشود ،همچنين از طریق تأمين انرژي مورد نيواز گيواه از
مرگ حتمي آن جلوگيري ميكنود ( .)Xue et al., 2008اثورات كوود
پتاسيم نشان داد با كاهش مصرف كوود پتاسويم مقودار كربوهيودرات
افزایش ميیابد .اما از ایون نظور بوين تيموار  50درصود و  75درصود
مصرف كود پتاسيم تفاوت معنيدار مشاهده نشود .اثورات متقابول آب
آبياري و كود پتاسيم نشان داد با كاهش عمق آب آبياري تا  60درصد
نياز آبي گيواه و كواهش مصورف كوود پتاسويم توا  50درصود مقودار
كربوهيدرات افزایش ميیابد.
پررررولین :پرولين بهعنوان یک اسوووموليت مهم در تعدیل فشار
اسمزي سلول تحت تنشهایي مانند خشكي نقش اساسي دارد .نتووایج

خشک

بهرهوری آب آبیاری

(کیلوگرم

(کیلوگرمبرمترمکعبدرهکتار)

در هکتار)
0/037b
0/035b
0/034ab
0/045ab
0/042ab
0/037b
0/058a
0/055a
0/046ab
0/033b
0/032b
0/031b

تجزیه واریانس صفات اندازهگيري شده (جودول  )3نشوان داد تفواوت
معنيداري بين همه تيمارها از نظر مقدار پرولين وجوود دارد .مقایسوه
ميانگين صفات اندازهگيري شده (جدول  )4نشان داد بوين تيمارهواي
مختلف آب آبياري و كود پتاسيم از نظر پرولين در سطح احتمال پونج
درصد اختالف معنيدار وجود دارد .با كاهش عمق آب آبيواري مقودار
پرولين افزایش یافت .بيشترین مقدار پرولين از تيموار  60درصود نيواز
آبي گياه ( 2/86ميليگرم بر گرم وزن تر) بهدست آمد .كواهش مقودار
كود پتاسيم مصرفي نيز باعث افزایش مقدار پرولين شد بهطووري كوه
بيشترین مقودار آن از تيموار  50درصود مصورف كوود پتاسويم (3/21
ميليگرم بر گرم وزن تر) بهدست آمد .اثرات متقابل آب آبياري و كود
پتاسيم (جدول  )5نشان داد با كاهش آب آبياري و كاهش مقدار كوود
پتاسيم غلظت پرولين افزایش یافت .بيشوترین مقودار آن از تيموار 60
درصد نياز آبي گياه و  50درصد مصرف كود پتاسيم ( 3/56ميلويگورم
بر گرم وزن تر) بهدست آمود .در پاسوب بوه تونش ،كواهش پتانسويل
اسمزي بهوسيله تجمع اسموليتها ،ظرفيوت حفوظ فشوار تورژسوانس
سلول را افزایش ميدهد .این عمول بوراي فرآینودهاي فيزیولووژیكي
مانند فتوسنتز ،فعاليت آنزیمها و تكثير سلولي ،اساسي است .ميتووان
بيان نمود كه افزایش پرولين در بسياري از گونوههواي گيواهي تحوت
شرای تنشهایي مانند خشكي ،شوري ،درجه حرارت و نور با مقوادیر
مختلف تجمع ميیابد .رابطه مثبت بين انباشت پورولين و تحمول بوه
خشوووكي در بووورنج ،ذرت و سووويبزمينوووي گوووزارش شوووده اسوووت
( .)Mohammad Khani and Heidari, 2008با توجه بوه افوزایش
غلظت پرولين در انودام هووایي گيواه چواي تورش در تونش خشوكي
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ميتوان چنين نتيجه گرفت كه پرولين در چاي ترش ميتواند بهعنوان
یک شاخص مقاومت به خشكي بهشمار آیود .پورولين بوهدليول نقوش
كليدي در تنظيم اسمزي در شورای تونش خشوكي موجوب افوزایش
مقاومت به خشكي شوده و اثورات تخریبوي تونش اسومزي ناشوي از
خشكي را تا حدودي كاهش ميدهد .چنين بهنظر ميرسد با افوزایش
تدریجي تنش خشكي ،سلول گياه در ابتودا شوروع بوه ذخيوره قنود و
سپس با شدیدتر شدن تنش اقدام به ذخيره پرولين در غشواي سولولي
كرده است و به بيان دیگور ،تجموع پورولين در غشواي سولولي یوک
سازوكار اضطراري براي تحمل به خشكي بهشمار ميرود (قموريزارع
و همكاران .)1387 ،صادقي و خاني ( ،)1391پيري ( )1398و محمدي
و همكاران ( )1394در تحقيق خوود بور روي گيواه یونجوه ،سوورگوم
علوفهاي و بهليمو به نتایج مشابهي دست یافتند .همانطور كوه گفتوه
شد با كاهش كود پتاسيم مصرفي غلظت پرولين افزایش یافوت .ایون
افزایش غلظت پرولين ممكن است ناشي از تخریب پروتئينهوا و آزاد
شدن اسيد آمينهها در اثر كاهش جذب پتاسيم باشد كه موجوب توليود
اسيدآمينه پرولين ميشود .بور اسواس نتوایج محققوين پتاسويم نقوش
موثري در سنتز پروتئين و افوزایش پورولين دارد ( Desuloux et al.,
.)2000
کلروفیل  aو  :bمقودار كلروفيول و رنگدانوههواي فتوسونتزي از
مهمترین عوامل موثر در ظرفيت فتوسنتزي گياهان هستند زیرا بهطور
مستقيم بر سرعت و ميزان فتوسنتز و توليد زیست توده موثر هسوتند
(كافي و همكاران .)1389 ،نتایج تجزیه واریانس (جدول  )3نشوان داد
اثر تنش خشكي و كود پتاسيم و اثرات متقابل آنها در سطح احتموال
یک درصد بر مقادیر كلروفيل  aو  bتأثيرگذار بوود .مقایسوه ميوانگين
صفات اندازهگيري شوده (جودول  )4نشوان داد بوا كواهش عموق آب
آبياري مقادیر كلروفيل  aو  bكاهش یافت .بيشترین مقدار كلروفيل a
( 28/16ميليگرم بر گرم وزن تر) و كلروفيل  20/26( bميليگورم بور
گرم وزن تر) از تيمار  100درصد نياز آبي گياه بهدست آمد اموا از ایون
نظر با تيمار  80درصد نياز آبي تفاوت معنيدار نداشت .با كاهش مقدار
كود پتاسيم نيز مقادیر كلروفيل كاهش یافت و از این نظور در سوطوح
مختلف در سطح احتمال پنج درصد اخوتالف معنويدار وجوود داشوت.
بيشترین مقودار كلروفيول  29/13( aميلويگورم بور گورم وزن تور) و
كلروفيل  21/62( bميليگرم بر گورم وزن تور) از تيموار  100درصود
مصرف كود پتاسيم بهدسوت آمود .اثورات متقابول آب آبيواري و كوود
پتاسيم (جدول  )5نشان داد با كواهش آب آبيواري و كواهش مصورف
كود پتاسيم مقادیر كلروفيول  aو  bكواهش یافوت .بيشوترین مقوادیر
كلروفيل از تيمار  100درصد نياز آبي گياه و  100درصد مصورف كوود
پتاسيم بهدست آمد اما از این نظر با تيمار  80درصد نيواز آبوي گيواه و
 100درصد مصورف كوود پتاسويم اخوتالف معنويدار مشواهده نشود.
همچنين جدول ( )4نشان داد در سطوحي كه كمآبيواري انجوام شوده
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بود افزایش مصرف كود پتاسيم باعث افزایش مقوادیر كلروفيول شود.
مطابق گزارشها یكي از مهمترین نقشهاي پتاسيم ،نقش كليدي آن
در فتوسنتز ميباشد كه بهدليل افزایش جذب  CO2و افزایش مستقيم
رشد و شاخص سطح برگ نقش حياتي در فتوسنتز دارد ( Heakal et
 .)al., 1990همچنين بيان كردند كه كودهاي پتاسيم در ساخت موواد
هيوودروكرببني در گيوواه و درنتيجووه بهبووود فتوسوونتز و رنگيووزههوواي
فتوسوونتزي نقووش دارنوود (طباطبووایي .)1388 ،دوام فتوسوونتز و حفووظ
كلروفيل برگ تحت تنش از جمله شاخصها فيزیولوژیكي مقاومت به
تنش است .غلظت كلروفيل بهعنوان یک شاخص براي ارزیابي قدرت
منبع شناخته ميشود زیرا غلظت كلروفيل برگ یكي از عوامل كليدي
در تعيين سرعت فتوسنتز و توليد ماده خشک گياه اسوت ( Ghosh et
 .)al., 2004بنابراین كاهش آن در شرای خشكي ميتواند بوهعنووان
یک عامل محدودكننودهي غيرروزنوهاي در فتوسونتز بوهحسواب آیود
( .)Hoekstra et al., 2001با افزایش تنش خشكي ميوزان كلروفيول
برگ كاهش ميیابد .در شرای تنش آبي فاكتورهاي يزم براي سونتز
كلروفيل كاهش و تخریب آن افزایش مويیابود .بوهعبوارت دیگور در
شرای تنش كمآبي ،گياه با بسته نگه داشوتن روزنوههوا در طوي روز،
سعي در حفوظ محتوواي آب نسوبي خوود دارد ،در ایون زموان انتقوال
الكترون در فتوسيستم  IIمختل شده و الكترون اضافي ناشي از فتوليز
آب ،باعث توليد اكسيژن فعال و خسارت به غشواي سولولي از طریوق
پراكسيداسيون چربيها ،پروتئينها و كاهش محتوواي كلروفيول گيواه
ميگردد .یكي از مهمترین ديیل كاهش كلروفيل تخریب آن بهوسيله
گونههاي اكسيژن فعال (پراكسيدهيدروژن) ميباشد ،بنابراین بيوسونتز
كلروفيل با محدودیت مواجه ميشود (قهرماني و همكاران .)1394 ،در
گياهان گزارشهاي متفاوتي از تأثير تنش بر كلروفيول گوزارش شوده
است .در آزمایشي تأثير خشكي بر رشد گياه آفتابگردان بررسوي شود.
نتيجه نشان داد غلظت كلروفيل  aو  bو كلروفيل كل كاهش یافوت
( .)Manivaannan et al., 2007تونش آبوي در گيواه ذرت و گنودم
مقدار كلروفيل را بهشدت كاهش داد (.)Nayyar and Gupta, 2006
گرگينيشبانكاره و خراسانينژاد ( )1396اثر سدیم نيتروپروسواید را بور
خصوصيات كمي و كيفي گياه مرزه مورد بررسي قرار دادند .آنها بيان
داشتند تنش خشكي بوا تخریوب سوامانه فتوسونتزي ،تخریوب غشوا
سلولي و كلروپالست باعث كاهش مقدار رنگدانههاي كلروفيول  aو b
و متعاقب آن كاهش توانایي فتوسنتز ميگردد.
کارتنوئیرررررد :كاروتنوئيدها یكي از رنگریزههاي كليدي و مهم
سيستم آنتياكسيداني در گياهان بوده كه گروه بزرگي از مولكولهاي
ایزوپرنوئيد را تشكيل ميدهند و به تخریب اكسيداتيو نيز حساس مي-
باشند .كاروتنوئيدها افزون داشتن بر نقش بهعنوان رنگدانه فرعي ،به-
عنوان یک آنتي عامل اكسيدان مؤثر عمل نموده و نقش منحصر به
فردي در حفاظت از فرآیندهاي فتوشيميایي و حفظ و ادامه آن ایفووووا
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ميكنند ( .)Farooq et al., 2008نتایج تجزیوه واریوانس (جودول )3
نشان داد اثر تنش آبي و كود پتاسيم در سطح احتمال یک درصود بور
مقدار كارتنوئيدها تأثيرگذار بود .مقایسه ميانگين صوفات انودازهگيوري
شده (جدول  )4نشان داد با افوزایش تونش خشوكي مقودار كارتنوئيود
كاهش یافت .بيشترین مقدار آن از تيمار  100درصود نيواز آبوي گيواه
( 0/32ميليگرم بر گرم وزن تر) و كمترین آن از تيمار  40درصد نيواز
آبي گياه ( 0/16ميليگرم بر گرم وزن تر) بهدست آمد .امينوي و حوداد
( )1392در تحقيق خود راجع به جو به نتایج مشابهي دسوت یافتنود و
بيان داشتند كاهش مصرف آب باعث كاهش مقدار كارتنوئيد در گيواه
جو شد .نقش اصلي كارتنوئيد جلوگيري از آسيب اكسيداتيو مويباشود.
درواقع كارتنوئيدها از طریق فروكش كردن سریع وضوعيت كلروفيول،
حفاظت نوري را انجام مويدهنود .در شورای تونش مقودار كارتنوئيود
كاهش ميیابد و نميتواند نقش حفاظتي خود را انجام دهود .كواهش
محتواي كارتنوئيد ظاهرا بهدليل اكسيد شدن توس اكسويژن فعوال و
تخریب ساختار آنها است ( .)Wang et al., 2010با كاهش مصورف
كود پتاسيم نيز مقدار كارتنوئيد كواهش یافوت .بيشوترین مقودار آن از
تيمار  100درصد مصرف كود پتاسيم بهدست آمد اموا از ایون نظور بوا
تيمار  75درصد مصرف كود پتاسيم تفواوت معنويدار نداشوت .اثورات
متقایل آب آبياري و كود پتاسيم (جدول  )5نشان داد با كاهش مقودار
آب مصرفي و كاهش مقودار كوود پتاسويم ،كارتنوئيود كواهش یافوت.
بيشترین مقدار آن ( 0/37ميليگرم بر گرم وزن تر از تيمار  100درصد
نياز آبي گياه و  100درصدمصرف كود پتاسيم بهدست آمد .اما از ایون
نظر با تيمار  80درصد نياز آبي گياه و مصرف  100درصد كود پتاسويم
تفاوت معنيدار مشاهده نشد.
عملکرد خشک :مقایسه ميانگين عملكورد خشوک نشوان داد در
تيمارهاي مختلف در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنيدار وجوود
دارد (جدول .)4با كواهش عموق آب آبيواري توا  80درصود نيواز آبوي
عملكرد خشک افزایش یافت اموا از ایون نظور بوين تيموار  100و 80
درصد نياز آبي اختالف معنيدار مشاهده نشد .با افزایش شدت تونش،
وزن خشک كاسبرگ نسبت به شاهد كاهش نشان داد .براي بهوجوود
آمدن كپسول به تبع آن افزایش وزن كاسوبرگ ،گيواه نيواز بوه رشود
رویشي مناسب و توليد اندامهاي تشكيلدهنده آن در مراحل مختلوف
رشد رویشي و زایشي دارد .تأثير خشكي بر هر یک از اجزاي عملكورد
ميتواند در نهایت منجر به تغيير در عملكرد كاسبرگ توليدي در چاي
ترش شود .كاهش ميزان عملكرد بر اثر افوزایش خشوكي مربووط بوه
كاهش ارتفاع گياه ،كواهش سوطح بورگ و افوزایش اختصوا موواد
فتوسنتزي به ریشه نسبت به بخش هوایي گياه اسوت ( Sreevalli et
 .)al., 2001با كاهش مقادیركود مصرفي پتاسيم نيوز مقودار عملكورد
خشک كاهش یافت و مشخص گردید بيشترین مقدار عملكرد خشوک
در تيمارهاي  100درصد نياز كودي بهدست ميآید .اثرات متقابول آب
آبياري و كود پتاسيم نيز نشان داد با كاهش آب آبياري و كود پتاسويم

مقدار عملكرد خشک كاسوبرگ كواهش یافوت و مصورف بيشوتركود
پتاسيم در سطوح تنش آبي تا حدودي مي توانود اثورات تونش آبوي را
كاهش دهد(جدول .)5در شرای آبيواري مطلووب بوا افوزایش ميوزان
پتاسيم عملكرد خشک كاسبرگ افزایش یافت .اموا در شورای تونش
مالیم و شدید رطوبتي افزایش كاربرد كود پتاسيم توا حودودي باعوث
افزایش تحمل گياه در برابر تأثير منفي كمبود آب بر عملكرد گياه مي-
شود ،بهعبارتي كاربرد مقادیر مناسب كود پتاسيم ميتوانود مقابلوه بوا
تنش آبي را در گياه افوزایش دهود .ایون نتوایج بوا نتوایج و همكواران
( )Megyes et al., 2004مطابقت دارد .فنایي و همكاران ( )1388در
تحقيق خود راجع به اثرات كود پتاسيم و تنش آبوي بور گيواه كلوزا در
منطقه سيستان نتيجه گرفتنود كه مصرف كود پتاسيم در شرای تنش
ميتواند ،اثرات مثبت بيشتري بر عملكرد دانه و كارایي مصرف آب
نسبت به شرای رطوبتي باي داشته باشد .پتاسيم از عناصر پر مصورف
است كه نقش هاي متعدد سواختاري در سولول و عملكورد كاتاليتيوک
آنووزیمهوواي دخيوول در متابوليسووم دارد ( Akhtar and Siddiqui,
 .)2009پتاسيم تحمل گياه را نسبت به تنشهواي محيطوي بيشوتر و
توليد نشاسته و كربوهيدرات را افزایش و همچنوين اسوتحكام گيواه را
افزایش داده و براي رشد بهينوه مقودار مطلووب آن موورد نيواز اسوت
( .)Pahlavan et al., 2006بنوابراین كواربرد كوود مصورفي پتاسويم
توانست تا اندازهاي اثرات زیانبار تنش آبي را كاهش دهد .در صورتي-
كه تنش آبي شدید باشد ،نقش كود پتاسيم كاهش ميیابد .با افزایش
سطح تنشهاي آبي ،جبران عملكرد خشک توس كود پتاسيم كاهش
یافت .این نتایج با یافتههاي محمد و آشوک كه معتقدند كاربرد كودها
خصوصا پتاسيم ميتواند بخشي از تنش آبي را جبران نماید ،همخواني
دارد (.)Mohamed and Ashok, 2014
بهرهوری آب آبیاری :مقایسه ميانگين صفات اندازهگيوري شوده
نشان داد بين بهرهوري آب در تيمارهاي مختلف اختالف معنويدار در
سطح احتمال پنج درصد وجود داشت .با كاهش عمق آب آبياري مقدار
بهرهوري آب آبيواري افوزایش یافوت .بيشوترین مقودار بهورهوري آب
آبياري در تيمار  60درصد نياز آبي ( 0/046كيلوگرم بر متر مكعوب در
هكتار) و كمترین آن در تيمار  40درصد نيازآبي ( 0/034كيلووگرم بور
متر مكعب درهكتار) بهدست آمود .از ایون نظور بوين تيموار  60و 80
درصد نياز آبي گياه تفاوت معنويدار مشواهده نشود .هموانگونوه كوه
مشاهده ميگردد كاهش آب آبياري از تيمار  60درصود بوه تيموار 40
درصد نيازآبي باعث افزایش بهرهوري نگردید كه علت آن را ميتووان
كاهش بيشتر عملكرد خشک در این تيمار نسبت به تيموار  60درصود
نيازآبي دانست .كاهش بازدهي مصرف آب بر اثر آبيواري زیواد (تيموار
آبياري كامل) ،هم بهدليل مصورف آب زیواد و هوم بوهدليول كواهش
عملكرد خشک در این تيمار ميباشود .كواهش مقوادیر مصورفي كوود
پتاسيم نيز باعث كاهش بهرهوري آب آبياري گردید اموا از ایون نظور
بين تيمار  75درصد و  50درصد نياز پتاسيم تفاوت معنويدار مشواهده

تأثير سطوح مختلف کود پتاسيم و آب آبياري بر خصوصيات فيزیولوژیكي و عملكرد گياه دارویي چاي ترش

نگردید (جدول .)4اثرات متقابل آب آبياري و كود پتاسيم نشان داد بوا
كاهش عمق آب آبياري و افزایش مقدار پتاسيم بهرهوري آب آبيواري
افزایش ميیابد .بيشترین مقدار بهرهوري آب آبياري در سطح آبيواري
 60درصد و سطح كودي  100درصد پتاسيم ( 0/058كيلوگرم بر متور
مكعب در هكتار) و كمترین آن در  100درصد نياز آبوي و مصورف 50
درصد كود پتاسيم ( 0/031كيلوگرم بر متر مكعب در هكتوار ) حاصول
شد (جدول.)5
همبستگي بین صفات :همبستگي بين صفات موورد مطالعوه در
جدول  6آورده شده است .همانطور كه مشاهده ميشوود همبسوتگي
معنيدار بين تمام صفات اندازهگيري شده در سطح احتمال پنج و یک
درصد وجود دارد .همبستگي مثبت و بايیي ( 95درصد) بين كلروفيول
 aو  bوجود دارد .با افزایش و كاهش كلروفيل  aمقوادیر كلروفيول b
نيز افزایش و كاهش داشت .همبستگي منفي بين مقادیر كلروفيل  aو
 bبا پرولين و كربوهيدرات مشاهده شد .با افزایش تونشهواي آبوي و
كودي وارده ،مقادیر كلروفيل  aو  bكاهش یافت اما مقادیر پورولين و
كربوهيدرات بهدليل نقش كليدي آنها در تنظويم اسومزي در شورای
تنش افزایش یافت .از طرف دیگر یكوي از سواز و كارهواي گيواه بوه
تحمل تنشهاي وارده افزایش پرولين ميباشد كه از آن بوه شواخص
تحمل گياه به كمآبي نيز یاد ميكنند .همبستگي بين مقادیر كلروفيول
 aو  bبا كارتنوئيد و عملكرد خشک مثبوت و معنويدار بوود .یعنوي بوا
افزایش كلروفيل مقادیر عملكرد و كارتنوئيد افزایش داشت كه با توجه
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به اینكه غذاسازي و رشد گياه بستگي به مقدار كلروفيول و فتوسونتز
گيوواه دارد ،ایوون نتيجووه دور از انتظووار نيسووت .بين مقدار پرولين و
كارتنوئيدها همبستگي معنيدار منفي وجود داشت .همانطور كه گفته
شد پرولين بهعنوان یک شاخص تحمل به خشكي و شوري در گياه
ميباشد بنابراین با افزایش شدت تنش مقدار آن افزایش مي یابد.
همبستگي منفي و معنيداري بين پرولين و عملكرد خشوووک مشاهده
گردید .با كوواهش آب آبياري و كووود پتاسوويم مقدار پرولين افزایش و
مقدار عملكرد كاهش یافت .افزایش پرولين نشاندهنده شدت
تنشهووواي وارده مووويباشد .بنابراین وقتي مقدار آن باي باشد ،نشان
ميدهد كه گياه دچار تنش شده است و این تنشها باعث كاهش
عملكرد در گياه مي باشد .بين آنتوسيانين و كربوهيدرات رابطه مثبوت
و معنيدار ( 65درصد) وجود داشت .همانگونه كه در قبل گفتوه شود
هر عاملي كه بتواند روي افزایش ،جذب یا ساخته شودن قنودها موؤثر
باشد ،باعث افزایش ميزان آنتوسيانين كل در گياه ميشود .با توجه بوه
اینكه افزایش تنش باعوث بواي رفوتن قنود و كربوهيودرات در گيواه
ميشود ،لذا مقدار آنتوسيانين را نيز افزایش ميدهد .رابطه منفي بوين
عملكرد خشوک بوا پارامترهواي آنتوسويانين ،كربوهيودرات و پورولين
مشاهده شد .در شرای تنش مقدار عملكرد خشک كاهش ميیابد اموا
مقادیر آنتوسيانين ،كربوهيدرات و پرولين بهدليل بايبردن تحمل گيواه
به تنش افزایش ميیابد.

جدول  -6همبستگي صفات مورد مطالعه
آنتوسيانين
كربوهيدرات
پرولين
كلروفيل a
كلروفيل b
كارتنوئيد
عملكرد خشک

آنتوسیانین
1
**0/65
**0/74
**-0/84
*-0/81
*-0/76
*-0/8

کربوهیدرات

پرولین

کلروفیل a

کلروفیل b

1
1
*0/69
1
**-0/8
*-0/87
**0/95
*-0/78
*-0/82
1
*0/81
**0/86
**-0/8
**-0/73
*0/78
**0/82
**-0/84
*-0/75
** و * معنيداري در سطح احتمال یک و پنج درصد

نتیجهگیری
در شرای كم آبياري ،گيواه در طوي فصول رشود بوا شودتهوا و
مدتهاي متفاوتي دچار تنش آبي ميشود .وجود این تنش تغييراتي را
در پاسب گياه به مصرف كود پتاسيم بهوجود ميآورد كه همواره یكسان
نيست و در مواردي غيرقابل پيشبيني است .نتایج این تحقيق نشوان
داد ،هرچه ميزان سطح كودي پتاسيم بيشتر شد ،رشد و عملكرد چواي
ترش نيز بيشتر ميشود .بيشترین عملكرد در تيمار  80درصد نياز آبي
و تيمار كودي  100درصد مصرف كود پتاسيم بهدست آمد .تيموار 60

کارتنوئید

1
*0/76

عملکرد خشک

1

درصد نياز آبي مناسبترین تيمار از لحاظ بهرهوري آب آبياري بود اموا
از این نظر با تيمار  80درصد نياز آبي گياه تفاوت معنيدار نداشت .لذا
با توجه به افزایش بهرهوري آب در تنشهاي آبي ،ميتوان بوا اعموال
تنش آبي به گياه بهخصو در مراحل غيرحساس و یا در طول فصل
رشد مقدار بهرهوري آب آبياري را افزایش داد و با توجه به وضعيت آب
موجود در منطقه و كاهش منابع آبي بهكار بردن  80درصود نيواز آبوي
توصيه ميگردد .همچنين در بين تيمارهاي كودي ،تيموار كوودي 100
درصد كود پتاسيم در سطوح مختلوف آبوي داراي بهورهوري بيشوتري
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نسبت به سایر تيمارها بود كه نسبت به تيمار  75درصد مصورف كوود
پتاسيم تفاوت معنيدار مشاهده نشد .تنش كمآبي عمده تأثير خود را از
طریق تنش غذایي بر صوفات فيزیولوژیوک گيواه برجواي مويگوذارد.
افزایش تنش آبي و كاهش مصرف كود پتاسيم باعث افوزایش مقودار
آنتوسيانين ،كربوهيودرات و پورولين شود و مقوادیر كلروفيول  aو  bو
كارتنوئيدها را كاهش داد .كه نوعي سازگاري گياه با تنش ميباشد .بوا
توجه به اینكه آنتوسيانين بهعلت خاصيت آنتياكسيداني بواي پوارامتر
كيفي هم براي گياه دارویي چاي ترش ميباشد و مقودار آن در تيموار
 50و  75درصد مصرف كود پتاسيم تفاوت معنويدار نداشوت ،لوذا بوا
توجه به اینكه اسوتفاده  75درصودي از كوود پتاسويم باعوث كواهش
معنيدار عملكرد نمويشوود و افوزایش كيفيوت را نيوز بوهدنبوال دارد،
ميتوان این مقدار مصرف كود پتاسيم جهوت كاشوت چواي تورش در
منطقه سيستان را پيشنهاد نموود .همچنوين از آنجوایي كوه سيسوتان
منطقهاي مناسب جهت رشد چاي ترش ميباشد و با توجه به اهميوت
دارویي این گياه ،پيشنهاد ميگردد تحقيقات بيشتري در زمينه كاشوت
این گياه در منطقه انجام گيرد

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالي دانشگاه زابل انجام شوده اسوت .كود
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Abstract
Today, changing the pattern of planting towards water deficit resistant plants is proposed as a solution to
drought. One of the plants resistant to drought is roselle. In this study, the effect of different levels of irrigation
water and potassium fertilizer on roselle was investigated. Experiment with split plot design with four levels of
irrigation water (I1, I2, I3 and I4 equivalent to 40, 60, 80 and 100% water requirement) three levels of potassium
(K1, K2 and K3 equivalent 50, 75 and 100% potassium requirement) as sub-plot. The results showed that the
simple effects of irrigation water and potassium fertilizer were significant (P <0.01) on all measured parameters.
The highest yield was obtained from 100% potassium fertilizer treatments and 80% water requirement. The
highest irrigation water productivity was obtained in 60% water requirement and 100% potassium fertilizer
application but no significant difference was found between 60 and 80% water requirement. In terms of quality,
the amount of anthocyanins, carbohydrates and proline increased with decreasing the depth of irrigation water to
60% of the plant's water requirement and reducing the consumption of potassium fertilizer, and the amounts of
chlorophyll a and b and carotenoids decreased. However, there was no significant difference between 50 and
75% K fertilizer application. Therefore, due to the water status of the region and the reduction of water
resources, 80% water requirement reduces water consumption and 75% potassium fertilizer increases quality and
mitigates drought stress in roselle. Also, due to the dry climatic conditions of Sistan region, the use of potassium
fertilizer can reduce the damage caused by drought stress in roselle.
Keywords: Carotenoids, Chlorophyll, Irrigation water efficiency, Proline
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مقاله پژوهشی

شبیهسازی عملکرد زهکش زیرزمینی ترانشهدار در مقیاس مدل فیزیکی اراضی شالیزاری با
مدل HYDRUS-2D
فاطمه محمدپور ،1مریم نوابیان
تاریخ دریافت1399/5/14 :

*2

تاریخ پذیرش1399/8/24 :

چکیده
زهکشی ضعیف در اراضی شالیزاری که دارای خاک با بافت سنگین میباشند نهتنها امکان برداشت مکانیزه برنج را در زمان وقوع بارش با مشکک
مواجه میکند ،بلکه عام تجمع امالح در خاک و سدیمی شدن آن در هنگام استفاده از آبهای نامتعارف در طوالنی مدت میشود .همچنین این اراضی
قادر به رفع شرایط ماندابی در فص مرطوب نبوده و کشت دوم گیاهان را دچار محدودیت میکند .بنابراین استفاده از سامانه زهکشی مناسب در اراضکی
شالیزاری با هدف کنترل شوری و رفع غرقاب خاک ضرورت دارد .نصب زهکش زیرزمینی در ترانشه شن و ماسه منجر به ایجاد شرایط متخلخ بهتکر
اطراف لوله زهکش و در نتیجه بهبود عملکرد زهکشی میشود .انتخاب هندسه بهینه ترانشه به لحاظ فنی و اقتصکادی نیازمنکد توانمنکدی در خصکو
شبیه سازی حرکت آب در خاک و ترانشه به سمت زهکش است .در این مطالعه بهمنظور بررسی عملکرد زهکش زیرزمینی ترانشهدار بکا ووشکش شکن و
ماسه در اراضی شالیزاری از مدل شبیهسازی  HYDRUS-2Dاستفاده شکد .بکهمنظکور واسکنجی مکدل  ،HYDRUS-2Dمکدل فیزیککی زهککش
زیرزمینی ترانشهدار قاب کنترل در اراضی شالی زاری ساخته و گیاه برنج رقم هاشمی در آن کشت شد .در طول دوره رشد از محلول خاک و همچنین در
زمان انجام زهکشی میان و وایانفص از زهآب نمونهبرداری انجام شد .سپس در آزمایشگاه هدایتالکتریکی ( )ECنمونکههکا انکدازهگیکری شکد .نتکایج
شبیهسازی نشان داد که مدل دقت مناسبی در شبیهسازی حرکت آب و غلظت ک امالح زهآب و وروفی خاک دارد .مقکادیر شکاخ هکای آمکاری ،R2
 RMSEو  nRMSEدر بخش اعتبارسنجی برای بار آبی بهترتیب برابر  2/8 ،0/982سانتیمتر و  4/55درصد و در بخش غلظت بهترتیب برابر ،0/419
 0/035میلیگرم بر سانتیمتر مکعب و  10/56درصد بهدست آمد .هم چنین نتایج تحلی حساسیت نشان داد که وارامترهای هکدایت هیکدرولیکی اشکباع
خاک و ضریب انتشاروذیری طولی با ضریب حساسیت بهترتیب  2/6سانتیمتر بر روز و  0/47سانتیمتر اثرگذاری بیشتری بر حرکت آب و امالح دارند.
واژههای کلیدی :حجم زهکشی ،زهکش کنترل شده ،سطح ایستابی ،شوری ،مدل دو بعدی

مقدمه
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هدف سامانههای زهکشی خاک ،کنتکرل شکرایط اشکباع خکاک و
ایجاد وضعیت مناسب برای رشد گیاه میباشد .در خاک های سکنگین،
عالوه بر سامانه زهکشی سطحی برای بهبود شرایط خاک نیاز به یک
سامانه مکم دیگر ،بهویژه از نوع زهکشی زیرزمینی میباشد .احکدا
زهکشی زیرزمینی در اراضی شکالی زاری دارای بافکت خکاک سکنگین
عالوهبر اینکه زمین کشاورزی کمتری را اشغال مکیکنکد منجکر بکه
افزایش وتانسی شستشوی امالح خاک و بهبود شرایط کشت در نیمه
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشککده علکوم
کشاورزی دانشگاه گیالن
 -2دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده علکوم کشکاورزی دانشکگاه گکیالن و ع کو
وابسته گروه آب و محیط زیست وژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیالن
)Email: Navabian@guilan.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.22.3

دوم سال نیز میشود .عملکرد زهکشی زیرزمینی بسکتگی زیکادی بکه
هدایت هیدرولیکی خاک اطراف لوله ی زهککش دارد از ایکنرو بکرای
بهبود توانایی زهکشی زیرزمینی در تخلیه آب از وروفی خاک ،استفاده
از مواد ووششی با خاصیت نفوذوذیری باال مانند شن و ماسه ،مواد آلی
و مواد مصنوعی در اطراف لوله زهکش توصیه میشود ( Tao et al.,
 .)2016از سوی دیگر عملکرد مواد ووششکی ترانشکه و اطکراف لولکه
زهکش بستگی به مشخصات و ویژگکی هکای خکاک اطکراف آن دارد
( .)Ritzema et al., 2006ووشش شن و ماسه به دلی حجیم بکودن
و امکککان تطککابش بیشککتر بککا دانککهبنککدی خککاک ،در مقایسککه بککا سککایر
ووششهای ترانشه و دور زهکش کارآمدتر میباشند اما اغلب به دلی
فاصله زیاد منبع قرضه تا مح وروژه و هزینه بکاال ،دارای محکدودیت
در استفاده هستند .در اراضی شالیزاری به دلی سنگینی بافت خکاک،
فواص زهکش زیرزمینی کم میباشد که این مسکئله در کنکار هزینکه
حفر و نصب زهکش زیرزمینی به دلی نبکود ماشکیناالت مخصکو
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اراضی شالی زاری و محدودیت زمانی برای نصب زهککش ،اسکتفاده از
ترانشه با هدف افزایش فواص زهکش را مورد توجه قکرار مکیدهکد.
آنچه مسلم است ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی در کنکار ارزیکابی
فنی میبایست انجام شود تا بتوان تصمیمگیری نهایی نمود.
ترانشههای زهکش زیرزمینی ،در خاکهای با بافت سکنگین و بکا
نفوذوذیری وایین ،مسیرهای مهمی برای حرکت آب از سطح زمین به
سمت لوله زهکش میباشند ( .)Salo et al., 2017در واقع ترانشههکا
با ایجاد مسیرهای ترجیحی جریان ،باعث افزایش حرکت سریع آب در
خاک شده و بخش مهمی از تخلیه زهکش در خکاکهکای سکنگین را
موجکب مکیشکود ( .)Frey et al., 2016; Warsta et al., 2013از
آنجا که شک و ابعاد ترانشه و همچنین حجم و نکوع مکواد ووششکی
داخ ترانشه در باال و اطراف لولهی زهکش بر عملکرد فنی و کیفکی
زهکش اثر گذار است ،مطالعه و تعیین نقش و سهم ترانشه برعملکرد
زهکش بهمنظور انتخاب مناسکبتکرین طراحکی سکامانه زهکشکی در
اراضککی شککالیزاری از اهمیککت بککهسککزایی برخککوردار اسککت .انجککام
آزمایشهای میدانی بهمنظور بررسی اثر ترانشه زیرزمینی بکر عملککرد
سامانه زهکشی مستلزم صرف هزینه و زمان زیکادی اسکت ،بنکابراین
روشهای شبیهساز عددی ،میتواند انتخاب مناسکبی بکرای مطالعکات
دقیشتکر و جزیکیتکر باشکد .مکدلهکای  SWAP ،DRAINMODو
 HYDRUSبهطور گستردهای برای شکبیهسکازی عملککرد زهکشکی
زیرزمینی و توانایی کنترل سطح ایستابی مورد استفاده قرار مکیگیرنکد
( .)Goel and Tiwari, 2013مدل شبیهساز  HYDRUSی مکدل
ویشرفته در ارتباط با حرکت آب ،امالح و گرما در خاک مکیباشکد ککه
توسط سیمون و همکاران در آزمایشگاه شوری خکاک آمریککا ارایکه
شده اسکت ( .)Simunek et al., 1999مکدل  HYDRUSمکیتوانکد
وضعیت جریان آب در خاک را در حالتهای ی  ،دو و سه بعدی مورد
بررسی قرار دهد .مطالعات انجام شده نشاندهندهی توانایی قاب قبول
مدل  HYDRUSدر شبیهسازی حرکت آب میباشد.
فوگات و همکاران در وژوهش خود که شبیهسازی حرککت آب در
خاک در الیسمیترهای کاشته شده با درخت ورتقال بود ،نشان دادنکد
که توزیع رطوبت ویشبینیشده توسط مدل  HYDRUS-2D/3Dبکا
مقکدار خطکای  MAEو RMSE1بسکیار وکایین بکرای روزهکای مکورد
شبیهسازی بهترتیب  0/005تا  0/014و  0/007تا  0/028سکانتیمتکر
مکعب بر سانتیمتر مکعب ،با دادههای اندازهگیری شده در الیسکیمتر
بکه خکوبی مطابقکت دارد ( .), 2013Phogat et al.تکان و همککاران
جریان آب خاک تحت مدیریتهای مختلکف آبیکاری را بکا اسکتفاده از
مدل  HYDRUSو به روش ح معکوس مکورد بررسکی قکرار دادنکد
( .)Tan et al., 2014آنها اظهار داشتند که مدل به شکک مطلکوبی

( )NSE2=0.93-0.98جریان آب را در ی خاک شالیزاری چند الیه
شبیهسازی میکند .در وژوهشی دیگر از مدل  HYDRUS-2Dبکرای
شبیه سازی و بهینکه سکازی عمکش زهککش زیرزمینکی دارای ووشکش
ژیوتکستای برای کشت دوم گیاه تریتیکاله در اراضی شکالیزاری و در
دو عمش  40و  60سانتیمتری استفاده شد .نتایج شبیهسازی نشان داد
که مدل در شبیهسازی روند تغییکرات غلظکت نمک خروجکی توسکط
زهآب از عمش  60سکانتیمتکری بکا مقکادیر RMSE= ،R2= 0.886
 0.015میلیگرم بر سکانتیمتکر مکعکب و  nRMSE= %2.512و در
عمکش  40سکانتیمتکری بکا مقکادیر RMSE= 0.061 ،R2= 0.818
میلیگرم بر سانتیمتر مکعب و  nRMSE= %14.36عملکرد خکوبی
داشته است (موذنی.)1394 ،
برای بهینه سازی عمکش زهککش دارای ووشکش ژیوتکسکتای در
جهت کاهش تلفات نیترات از زهکش زیرزمینی در اراضی شکالیزاری
مدل  HYDRUS-2Dبکهککار گرفتکه شکد ( Amin Salehi et a.,
 .)2017با توجه به ضریب تبیین بهدست آمده در مرحلهی واسکنجی
( )R2= 0.95و اعتبارسنجی ( )R2= 0.89مدل به عنوان ابزار مناسکبی
برای شبیهسازی ،برنامهریزی و مدیریت سطح ایستابی و ککوددهی در
اراضی شالیزاری و همچنین بهعنوان یک ابکزار مکدیریتی در جهکت
جلوگیری از آلودگی محیط زیسکت و کنتکرل امکالح معرفکی شکد .در
مطالعه ای دیگکر از مکدل  HYDRUS-2Dدر شکبیهسکازی عملککرد
زهکش زیرزمینی برای کشت دوم گیاه لوبیا محلی در اراضی شالیزار
استفاده شد .نتایج شبیهسازی نشان داد که مکدل  HYDRUS-2Dدر
شبیه سازی روند تغییرات غلظت نم محلکول خکاک بکا مقکادیر ،R2
 RMSEو  nRMSEبهترتیب برابر  0/038 ،0/81میلیگرم بر لیتکر و
 13/78درصد (مرحله واسنجی) و  0/039 ،0/43میلیگکرم بکر لیتکر و
 18/57درصککد (مرحلککه اعتبارسککنجی) عملکککرد خککوبی داشککتهاسککت
(معماری.)1397 ،
از آنجا که طراحی مناسب سامانه زهکشی عالوهبر کنترل سکطح
ایستابی و تخلیه مناسب وروفی خاک باعث به حکداق رسکاندن آثکار
منفی تخلیه زهآب بر محیط زیست میشود و با توجه به تجربه کم در
خصو ارزیابی رفتار زهککش زیرزمینکی در اراضکی شکالی زاری بکه
خصو در ح ور ماده با تخلخ باال در اطراف لوله زهکش ،هکدف
از این وژوهش ،بررسی قابلیت شبیهسازی در شکناخت رفتکار سیسکتم
زهکشککی زیرزمینککی در نظککر گرفتککه شککد .همچنککین دقککت مککدل
 HYDRUS-2Dدر شبیهسازی حرکت آب و انتقال امالح بکه سکمت
لوله زهکش زیرزمینی نصب شده در ترانشه شکن و ماسکه در اراضکی
شالیزار ارزیابی شد.

1- Root Mean Square Error

2- Nash-Sutcliffe Modeling Efficiency
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شکل  -1منحنی دانهبندی خاک و پوشش شن و ماسه مورد استفاده در آزمایش
جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی خاک مورد استفاده در آزمایش
عمق خاک

بافت خاک

رس

سیلت

شن

جرم مخصوص ظاهری

(سانتیمتر)
0-17
17-20
20-85

-

رس سیلتی
رس سیلتی
لوم سیلتی

(درصد)
40/19
40/19
17/45

(درصد)
49/97
49/97
63/10

(درصد)
9/84
9/84
19/45

(گرم بر سانتیمتر مکعب)
1/25
1/3
1/35

مواد و روشها
مدل فیزیکی زهکش زیرزمینی ترانشهدار در اراضی شالیزاری

برای دست یابی به اهداف ایکن وکژوهش و جمکعآوری اطالعکات
برای واسنجی مدل  ،HYDRUSمکدل فیزیککی زهککش زیرزمینکی
نصب شده در ترانشه ی دارای مواد معدنی (شن و ماسه) تحت شرایط
اراضی شالیزاری در سال  1396در دانشکده علوم کشاورزی دانشکگاه
گیالن ساخته شد .برای ساخت مدل فیزیکی ،مخزنی از جکنس آهکن
به طول سه و عرض  0/6متر با ارتفاع ی متر تهیه شکد .مخکزن بکا
خاک اراضی شکالیزاری ککه ابتکدا هکوا خشک و سکپس از الک بکا
مشبندی ونج میلیمتر عبور داده شده بود ،تا ارتفاع  85سکانتیمتکری
ور شد .در فاصلهی  180سانتیمتری از دیکواره مخکزن ترانشکهای بکا
عرض 20و تا عمش  75سانتیمتر حفر شد .زهکش لولکهای از جکنس
ولیاتیلن با قطر  10سکانتیمتکر در عمکش  65سکانتیمتکری در مرککز
ترانشه با شیب طولی حکدود یک درصکد در مقطکع عرضکی مخکزن
کارگذاری شد .سطح زیرین و کنارههای لوله زهکش به ضخامت وکنج
و سطح باالی زهکش به ارتفاع  35سکانتیمتکری (نزدیک بکه الیکه
سخت )1با شن و ماسه ووشانده شد .همچنین بهمنظور ایجاد شکرایطی
مشابه با شرایط اراضی شالیزاری الیهسخت به طور مصنوعی با خاک
عبور داده شده از ال با مکشبنکدی دو میلکیمتکری و در فاصکله 17
سانتیمتری از سطح خاک با تراکم معکادل جکرم مخصکو ظکاهری
1- Hardpan

 1/3گرم بر سانتیمترمکعب و به ضخامت سه سانتیمتری ایجاد شد.
در ادامه با خاک عبوری از ال ونج میلیمتری ،مخزن ور و همسکطح
با سایر نقاط شد .با توجه به منحنی دانهبندی خاک مکورد اسکتفاده در
2
آزمکایش و هکمچنکین معیارهکای روش ایلکری ( Vlotman et al.,
 ،)2001دانهبندی شن و ماسه بهمنظور ور کردن ترانشه و ووشش دور
زهکش مشخ شد .بر اساس منحنکی دانکهبنکدی ووشکش ،قطکر و
درصد فراوانی ذرات تعیین و از منابع قرضه محلی تهیه شد .شک ()1
و جدول ( )1بهترتیب منحنی دانکهبنکدی خکاک -ووشکش و برخکی از
خصوصیات فیزیکی خاک مورد استفاده در آزمایش را نشان میدهند.
کنترل تغییرات سطح ایستابی بکا کارگکذاری تعکدادی ویزومتکر از
جنس لوله  PVCبا قطر دو سانتیمتر در جهت عمود بر زهککش و در
فواص معین در تراز زهکش انجام شد .برای جلکوگیری از ورود ذرات
خاک به درون ویزومترها ،انتهای لولهها با توری فلزی بکا مکش یک
میلیمتری ووشانده شد .جهت اندازهگیری و بررسی غلظت کک امکالح
محلول خاک 3هفت عدد عصارهگیر بکرای جمکعآوری محلکول خکاک
بهصورت افقی در اعماق مختلف (باالی الیه سخت ،زیر الیه سکخت
و در تراز زهکش) و فواص مشخ از زهکش کارگذاری شد .شکک
( )2شمایی از مخکزن و موقعیکت زهککش ،الیکهسکخت و هکمچنکین
موقعیت ویزومترها و عصارهگیرها را نشان میدهد.
بهمنظور آمادهسازی شرایط کشت بکرنج و ایجکاد شکرایط اشکباع،
2- ILRI
3- Total Dissolved Solids
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خاک به مدت ونج روز در حالکت غرقکاب نگهکداری شکد .بکر اسکاس
عملیات زراعی عرف منطقه ،نشاء گیاه برنج از خزانه به مخکزن خکاک
منتق و با فواص  25در  22سانتیمتر در مخزن کشت شکد .وکس از
استقرار گیاه برنج عملیات آبیاری به صکورت غرقکاب دایکم بکا ارتفکاع
متوسط آب ونج سانتی متر بر روی خاک انجام شد .تثبیکت ارتفکاع آب
سطحی با استفاده از مخزن آب و شناور انجام شد .ککوددهی مطکابش
دستورالعم منطقکه ( 90کیلکوگرم در هکتکار بکرای ککود اوره و 100
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کیلوگرم در هکتار برای کود سوور فسفات تریپ ) در مراحک مختلکف
انجام شد .جهت تعیین خصوصیات شیمیایی خاک ،عصاره اشباع خاک
( )Rice et al., 2017تهیکه و وارامترهکای هکدایت الکتریککی (،)EC
اسکیدیته ( ،)pHغلظککت نیتکرات ،آمونیککوم ،سکدیم ،کلسککیم و منیککزیم
اندازهگیری شد .جدول ( )2برخی از خصوصیات شیمیایی محلول خاک
و آب مورد استفاده در آزمایش را نشان میدهد.

شکل  -2نمای مخزن و موقعیت زهکش ،الیه سخت ،پیزومترها و عصارهگیرها
جدول  -2میانگین خصوصیات شیمیایی عصاره خاک و آب آبیاری مورد استفاده در آزمایش
)meq/l(0.5

NH4+
()mg/l

K+
()mg/l

Cl()mg/l

SO4()mg/l

NO3()mg/l

NO3()mg/l

12/38
12/02

2/99
1/04

1/25
1/36

48/05
37/61

91/13
78/72

0/12
0/18

0/245
0/6

SAR

خاک
آب آبیاری

آزمایش به مدت  80روز به طول انجامید .در این مدت بکهمنظکور
بررسی حرککت آب و انتقکال امکالح در خکاک تحکت تکرثیر زهککش
زیرزمینکککی و ارزیکککابی مکککدل  ،HYDRUS-2Dنمونکککهبکککرداری از
عصکارهگیرهکا و هکمچنکین زهآب در زمکان انجکام عملیکات زهکشکی
میانفص ( 43روز وس از انتقال گیاه به مخزن شیر خروج زهآب باز و
وس از ونج روز با مشاهده درز و ترک در خاک با بستن شکیر خروجکی
لوله زهکش وایان داده شد) و وایانفص ( 65روز وس از انتقکال گیکاه
به مخزن) انجام شد .هدایت الکتریکی نمونهها با اسکتفاده از دسکتگاه
 ECسنج اندازهگیری شد ( .)Rice et al., 2017همچنین حجم زهآب
خروجی از زهکش نیز در زمان زهکشی به روش حجمی اندازهگیکری
شد .عالوهبراین به منظور تعیین بار آبی در نقاط مختلف خاک ،قرایکت
ویزومترها در طول فصک رشکد گیکاه در فواصک زمکانی دو روزه و در
زمان زهکشی انجام شد.
برای ارزیابی عکسالعم زهککش در تخلیکه آب وروفیک خکاک،
ضریب عککسالعمک در طکول مکدت زمکان زهکشکی میکانفصک و
وایانفص از رابطکه ( )1محاسکبه شکد ( Smedema and Rycroft,

.)1983
()1

pH

EC
()μS/cm

7/18
7/05

( 390عصاره اشباع)
430/06

) ln h(t 1) ln h(t
t



که  ht-1و  htبه ترتیب مقدار بار آبی در گکام زمکانی قبک و زمکان
قرایت (سانتی متر) و  tفاصله زمکانی میکان قرایکت بکار آبکی (روز)
میباشند.
مدل شبیهسازی HYDRUS-2D/3D

نککرمافککزاز  HYDRUS-2D/3Dیکککی از مککدلهککایی اسککت کککه
به منظور ارزیابی روند انتقال امالح ،شوری ،حرارت و آالیندههکا مکورد
استفاده قرار میگیرد .این مدل برای شبیهسازی دو و سه بعدی جریان
آب ،انتقال امالح و حرکت گرما در محیط متخلخ اشباع و غیراشکباع
بهکار میرود .در مدل  HYDRUS-2D/3Dحرکت دو بعکدی آب در
خاک با استفاده از ح عددی معادله ریچاردز شبیهسازی شده است که
با فرض خاک همروند و یکنواخت بهصورت رابطه ( )2مطرح میشکود
(:)Simunek et al., 1999
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h   
h


K ( h )    K ( h)  K ( h) 
t x 
x  z 
z


کککه در آن  θرطوبککت حجمککی ( h ،)L3L-3وتانسککی فشککاری آب
موجود در خاک ( t ،)Lزمان ( x ،)Tمختصات افقکی ( z ،)Lمختصکات
عمودی ( )Lو  Kهدایت آبی ( )LT-1میباشند .مشخصات هیدرولیکی
خاک با استفاده از مدلهای ونگنکوختن-معلکم (Van Genuchten,
) ،1980ونگنوختن اصالحشکده )،(Vogel and Cislerova, 1988
معادله بروکس و کوری ) ،(Brooks and Corey, 1964توزیع لکو
نرمککال کوسککوگی ( )Kosugi, 1996و تخلخک دوگانککه ( Durner,
 )1994تعریف شدهاست که در این مطالعه وس از سعی و خطا از مدل
ونگنوختن -معلم استفاده شد (روابط  3تا .)5
h0

()3

()4

h0
2

m




 s  r
 r 
n
)1 ( h
 ( h)  

 s



m


1
K (h)  K s S 1 1 S e m  
 
 
l
e

()5
  r ,
1
m  1
n
 s  r
که در آن  Seاشباع نسبی θs ،و  θrبکه ترتیکب رطوبکت اشکباع و
باقیمانده در وروفی خاک بر حسب اعشکار ( Ks ،)L3L-3هکدایت آبکی
اشباع ( α ،)LT-1معکوس مقدار ورودی هوا ( n ،)L-1شکاخ توزیکع
اندازه نفوذ و  lوارامتر هدایتوذیری منفذی میباشند .مقدار  lبکهطکور
متوسط برای بسیاری از خاکها حدود  0/5برآورد شده است.
معادله عمومی انتقال امالح که در مدل از آن استفاده شکده اسکت
در رابطه ( )6ارایه شدهاست ( .)Šimůnek et al., 2008که در آن M
جرم امالح در واحد حجم ( )ML-3و  Jsiچگالی جریکان امکالح (ML-
 )2T-1و  ϕضریب نشاندهندهی میزان تخلیه یکا تغذیکه متغیکر (ML-
 )3T-1میباشند.
M J si
()6


t
xi
در اولین مرحله کار با مدل شبیهسازی ،شک هندسی محیط مورد
مطالعه برای مدل تعریف و ترسیم شکد ککه ایکن عملیکات در بخکش
 Domain Geometryانجام میشود .وس از مشخ ککردن ابعکاد و
ترسیم مدل هندسی ،مکش بنکدی انجکام و وارامترهکای ورودی مکدل
تعریف شد .در این مطالعه تعداد چهکار مکاده ( )Materialبکرای مکدل
تعریف شد (-1الیه خاک باالی الیهسخت-2 ،الیه خاک سکخت-3 ،
الیه خاک زیر الیه سخت و  -4مواد ور شده در ترانشه دور زهککش).
تصویر دو بعکدی مکدل هندسکی رسکم شکده در  HYDRUS-2Dدر
Se 

شکدهاسکت .هکمچنکین در مکدل HYDRUS-

شک ( )3نشکان داده
 2D/3Dجذب آب توسط گیاه براساس مدل فدس و همکاران تعیکین
شد ) .(Feddes et al., 1978مقادیر وارامترهای  Feddesبرای جذب
ریشه گیکاه بکرنج از وکژوهش فوگکات و همککاران ( Phogat et al.,
 )2010برداشت شد .همچنین در این مطالعه مقادیر تبخیکر-تعکرق بکا
استفاده از نرم افزار  CROPWATمحاسبه شد .سپس تبخیکر-تعکرق
وتانسی گیاه برنج با استفاده از ضرایب گیاهی اعالم شکده در نشکریه
فکایو  )Allen et al., 1998( 56بکرای مراحک مختلکف رشکد بکرنج
محاسبه شد .تبخیر-تعرق وتانسی با استفاده از شکاخ سکطحبکر
اندازهگیری شده به تبخیر و همچنین تعکرق قابک تفکیک مکیباشکد
( .)Belmans et al., 1983روابط ( )7و ( )8نحوه محاسکبه تبخیکر و
تعرق را بهصورت جداگانه نشان میدهند.
 Kgr LAI
()7
E p  ET ce
()8
T p  ET c  E p
که در این روابط  Ep ،ETcو  Tpبهترتیب تبخیر-تعکرق وتانسکی ،
تبخیر وتانسی و تعرق وتانسکی (سکانتیمتکر بکر روز) LAI ،شکاخ
سطحبر و  Kgrضریب توسکعه تکابش خورشکیدی کک مکیباشکند.
محدوده شاخ سطحبر حاص از اندازهگیری طرح بر در طکول
دوره رشد گیاه برنج  0/74 – 3/4محاسکبه و بکارگرفتکه شکد .مقکدار
 Kgrبرای گیکاه بکرنج توسکط فوگکات و همککاران( Phogat et al.,
 )2010بهمیزان  0/3اعالم شد.
بار آبی با توجه به اعداد قرایکت شکده توسکط ویزومتکر ( 0تکا 90
سانتیمتر) بهعنوان شرایط اولیه برای مدل تعریف شکد .شکرط مکرزی
باالدست با توجه به غرقاب بودن برنج ،ارتفکاع آب متغیکر و مرزهکای
واییندست و جانبی بهدلی عدم ورود و خروج آب بدون شدت جریکان
در نظر گرفته شدند .برای اعمال زهکشی میانفص و وایانفصک بکر
روی زهکش شرط مرزی جریان متغیر تکدریجی انتخکاب شکد ککه در
هنگام باز بودن زهکش ،اعداد فالکس جریان خروجی از زهکش و در
هنگام بسته بودن زهکش جریان صفر برای مدل تعریکف شکد .شکرط
مرزی برای حرکت امالح در سطح خاک و منافذ زهککش از نکوع اول
( )First-Typeکه به صورت بیان غلظت امالح است ،نتخاب شد.
شبیهسازی مدل  HYDRUS-2D/3Dدر دو مرحلکه واسکنجی و
اعتبارسنجی انجام شد .در ایکن وکژوهش بکهدلیک تعکدد وارامترهکای
مجهول که میبایست به روش ح معکوس در مدل تعیین مکیشکدند
(وارامترهککای جککداول  3و  ،)4واسککنجی در دو بخککش  -1تعیککین
وارامترهای هیدرولیکی خاک براساس شبیه سازی حرکت آب در خاک
به سمت زهکش و  -2تعیکین وارامترهکای انتقکال امکالح بکر اسکاس
شبیه سازی انتقال امالح در خاک به سمت زهکش صورت گرفکت .در
مرحله اعتبارسنجی نیز دقت مدل در فرآیند شبیهسکازی حرککت آب و
انتقال امالح به سمت زهکش بررسی شد.
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شکل  -3نمای دو بعدی فیزیکی مخزن و زهکش و موقعیت الیههای تعریفشده در مدل HYDRUS-2D

بهمنظور تعیین حساسیت مدل بکه وارامترهکای ورودی و انتخکاب
وارامترهای مهم در ح معکوس در هر دو بخش حرکت آب و انتقکال
امالح ،تحلی حساسیت براساس رابطکه ( )9انجکام شکد ( Simunek
.)and Van Genuchten, 1996
()9

)y (b b)  y (b
)y (b
SC 
b
b

که در آن تابع  yخروجی مدل (در این مطالعه بکار آبکی و غلظکت
ک جامدات محلول) b ،وارامتر ورودی و  bبرابر با ( 0.1bتغییرات
 10درصدی در وارامترهای ورودی) میباشند.
واسنجی مدل  HYDRUSدر بخش حرکت آب

از آنجا که در مدل هایدروس محدودیت تعکداد وارامترهکای قابک
برآورد به روش ح معکوس وجود دارد ،مدل در دو مرحله شبیهسازی
حرکککت آب و شککبیهسککازی انتقککال امککالح بککرای تعیککین وارامترهککای
هیدرولیکی و انتقال امالح در خاک واسنجی شد .مکدل بکرای برخکی
وارامترهای هیدرولیکی رابطکه ونگنکوختن (بکا دو سکانتیمتکر هکوای
ورودی) با استفاده از دادههای اندازهگیریشده تراز بار آبی برای مکدت
زمان  69روز (تا وایان زهکشی وایانفص ) واسنجی شکد .وارامترهکای
مدل هیدرولیکی ونگنوختن-معلم از ترکیب نرمافزار  Rosettaموجود
در مدل  HYDRUSو ح معکوس بهدست آمد .بنابراین وارامترهکای
 θsو  Ksدر هر چهار الیه و همچنین وارامتر  θrدر الیه سه و چهکار و
وارامتر  nدر الیه چهارم بهدلی حساسیت بیشتر (با توجکه بکه نتکایج
جدول  )7بهروش ح معکوس تعیین شدند .جدول ( )3مقادیر اولیکه و
محدوده تغییرات وارامترهایی ککه در حک معککوس اسکتفاده شکدند را
نشان می دهد .در انتخاب مقادیر اولیه و محدوده تغییرات وارامترهکا از
نتایج  Rosettaو مقادیر اندازهگیری شده درصد ذرات خکاک و جکرم
مخصو ظکاهری (جکدول  )1اسکتفاده شکد .در روش حک معککوس

وارامترهای دیر یافت از حکداق سکازی اخکتالف مقکادیر مشکاهدهای و
تخمینی مدل بهدست می آید .در این بخش مقادیر بار آبی اندازهگیری
شده از سه ویزومتر (ویزومترهای  4 ،1و  )6انتخاب و بهعنوان مقکادیر
مشاهداتی ،تغییرات آن نسبت به زمان در مدل اعمال شد.
واسنجی مدل  HYDRUS-2Dدر بخش انتقال امالح

بهمنظور واسنجی مدل در بخش انتقال امالح به دلی شبیهسازی
ک جامدات محلول ( ،)TDSوارامترهای ضریب وخشکیدگی مولککولی
( )DIFWو ضکککرایب انتشکککاروذیری طکککولی و عرضکککی ( DISPLو
 )DISPTبهعنوان ضرایب واسنجی به روش ح معکوس تعیین شدند.
مقادیر اولیه و دامنه تغییرات وارامترهایی ککه بکه روش حک معککوس
برای چهار الیه تعیین شدند ،در جکدول ( )4آمکدهاسکت .از آنجکا ککه
آسککتانه تحمک شککوری گیککاه بککرنج بککرای عملکککرد 100درصککد سککه
دسیزیمنس بر متر میباشکد ( ،)Allen et al., 1998مقکدار توانکایی
ریشه در جذب امالح ( 0/0192 ،)cRootمیلیگرم بر سانتیمتر مکعب
در نظر گرفته شد .مقادیر ک جامدات محلکول انکدازهگیکری شکده در
زهآب و عصارهگیر  5انتخاب و بهعنوان مقکادیر مشکاهداتی در بخکش
واسنجی مدل مورد استفاده قرار گرفت.
اعتبارسنجی مدل HYDRUS-2D

بعد از انجام واسنجی و معرفی فرآیند حاکم در مدل فیزیکی برای
مدل  ،HYDRUSاعتبار دقکت شکبیهسکازی مکدل بکا انجکام مرحلکه
اعتبارسنجی تعیین می شود .اعتبارسنجی مدل در بخش حرککت آب و
امالح به ترتیب با استفاده از مقادیر بار آبی اندازه گیری شده توسط سه
ویزومتر متفاوت با ویزومترهای بهکار گرفته شکده در بخکش واسکنجی
(ویزومترهای  3 ،2و  )5و مقادیر ک جامدات محلول اندازهگیری شده
از عصارهگیر  6و  7انجام شد.
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جدول  -3مقادیر اولیه و محدوده ضرایب واسنجی انتخابشده در حلمعکوس الیههای اول تا چهارم
شماره الیه

الیه اول

الیه دوم

الیه سوم

الیه چهارم

پارامتر

پارامتر منحنی شکل

هدایتآبی اشباع ()Ks

رطوبت اشباع ()θs

رطوبت باقیمانده ()θr

)(cm/day

)(cm3/cm3

)(cm3/cm3

10
4

0/51
0/48

-

-

15

0/6

-

-

12
9

0/49
0/45

-

-

15

0/55

-

-

18
7

0/4
0/35

0/0658
0/05

-

20

0/45

0/068

-

377/1
300

0/21
0/15

0/0403
0/04

2/75
1

800

0/3

0/055

5

مقدار اولیه
مقدار حداق
مقدار
حداکثر
مقدار اولیه
مقدار حداق
مقدار
حداکثر
مقدار اولیه
مقدار حداق
مقدار
حداکثر
مقدار اولیه
مقدار حداق
مقدار
حداکثر

معادله ونگنوختن ()n
)(-

جدول  -4مقادیر اولیه و محدوده پارامترهای انتقال امالح در حلمعکوس برای الیههای اول تا چهارم
شماره
الیه

الیه اول

الیه دوم

الیه سوم

الیه چهارم

پارامتر
مقدار اولیه
مقدار
حداق
مقدار
حداکثر
مقدار اولیه
مقدار
حداق
مقدار
حداکثر
مقدار اولیه
مقدار
حداق
مقدار
حداکثر
مقدار اولیه
مقدار
حداق
مقدار
حداکثر

انتشارپذیری طولی

انتشارپذیری

پخشیدگی مولکولی در آب

جرم مخصوص

()DISPL

عرضی()DISPT

()DIFW

ظاهری( 𝒃𝝆)

)(cm

)(cm

)(cm2/day

)(mg/cm3

9/22

8/54

0/99

-

0

0

0/1

-

50

50

5

-

26/42

5/43

1/04

-

0

0

0/1

-

50

50

5

-

25/20
0
100

72/36
0
100

1
0/1
5

-

1/46
0
50

4/05
0
50

-

2300
2000
3000
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آمارههای ارزیابی مدل HYDRUS-2D

بککرای ارزیککابی دقککت مککدل  ،HYDRUS-2Dاز تطبیککش مقککادیر
مشاهده ای بار آبی و مقدار غلظت ک امالح با مقادیر تخمینی مکدل،
وارامترهای ضریب تبیین ( ،)R2ریشه میانگین مجذور خطا (،)RMSE
ریشه میانگین مجذور خطای نرمالشده ( ،)nRMSEشکاخ توافکش
ویلمککوت ( )D-indexو میککانگین خطککای مطلککش ( 1)MAEبککهدسککت
آمدند .روابط ( )10تا ( )14نحوه محاسبه هر کدام از آمارههکا را نشکان
میدهند.
()10

2



n

2



i 1
n

)  ( P i O

) (O i O

2
R 

i 1

2

()11

n

i 1

 100

()12

n
RMSE


RMSE 

nRMSE 

O
2

()13

  P i O i 

2

وراکندگی بین دادهها میباشد .محدوده این شاخ بین صکفر و یک
است که مقدار ی بیان گر بهترین برازش و مقدار صفر نشکاندهنکده
عدم تطابش بین مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی میباشد ( Willmott,
 MAE .)1982میانگین مطلش خطا را نشان میدهد و هر چکه مقکدار
این آماره به صفر نزدی تر باشد بهتر است.

نتایج و بحث
نتایج مدل فیزیکی

تغییرات حجم تجمعی زهآب برای زهکشی میان و وایانفصک در
شک ( )4نشان داده شدهاست .نتایج ،افزایش هفکت درصکدی حجکم
تخلیه زهآب در وایان فص را نسبت به میانفص نشان میدهکد .بکه
نظر میرسد اثر زهکشی میانفص بر ساختمان خکاک و ایجکاد درز و
ترک در خاک ،عام بهبود وضکعیت زهکشکی وایکانفصک باشکد .در
چنین شرایطی می توان انتظار داشت در وایکان فصک در زمکان وقکوع
بارشهای فصلی که عام آسیب به گیاه برنج و محکدودیت برداشکت
مکانیزه است ،زهکشی موثرتر و سریعتر بتواند آب را تخلیه نماید.

n

)  (O i  P i

i 1
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n

D index 1

)  ( P i O  O i O

i 1

n

()14

 P i O i

MAE  i 1

n
کککه در ایککن روابککط  Piمقککادیر تخمککین زدهشککده Oi ،مقککادیر
مشاهدهای Ō ،میانگین مقادیر مشاهدهای و  nتعکداد کک مشکاهدات
میباشد .آماره  R2نسبت وراکندگی را بین مقکادیر تخمکین زدهشکده و
مشاهداتی نشان می دهد .به منظور بیکان میکزان تفکاوت بکین مقکادیر
مشاهدهشده و شبیهسازی از  RMSEاستفاده میشود که هرچکه ایکن
شاخ کمتر باشد بیانگر شبیهسازی بهتکر مکدل اسکت ( Savage,
 .)1993جامینسون و همکاران روشی را بکرای بکرآورد خطکا ویشکنهاد
دادند که در آن میانگین مربعات خطا بکهعنکوان درصکدی از میکانگین
مشاهدات است که با  nRMSEنمایش داده میشود .زمکانیککه ایکن
وارامتر در محدوده کمتر از  10درصد باشد نشاندهنده ککارآیی عکالی،
بین  10تا  20درصد بیانگر کارآیی بسیار خوب ،بین  20تا  30درصکد
بیانکننده کارآیی متوسط و در بیشتر از  30درصد نیکز نشکاندهنکده
ضعیف بودن توانایی مدل در شبیهسکازی اسکت ( Jaemison et al.,
 .)1991شاخ آماری توافکش ویلمکوت ( )D-indexبراسکاس انکدازه

1- Mean Absolute Error

شکل  -4حجم تجمعی زهآب در میان و پایانفصل

نوسان بکار آبکی در فاصکله  120 ،85 ،45و  160سکانتیمتکری از
زهکش در زمان انجام زهکشی میان و وایانفص در ساعات مختلکف
در شک های ( )5و ( )6نشان داده شده است .در زهکشی میکانفصک
 48ساعت وکس از شکروع زهکشکی بکرای دورتکرین و نزدیک تکرین
ویزومتر به زهکش بهترتیب کاهش  94و  96درصدی در تراز بار آبکی
از زمان شروع زهکشی مشاهده شد .این میزان کاهش تکراز بکار آبکی
( 93و  95درصد بهترتیب بکرای ویزومتکر دور و نزدیک ) در زهکشکی
وایانفص در مدت زمان کمتری و حکدود  30سکاعت وکس از شکروع
زهکشی مشاهده شد .نتایج حکاکی از توانکایی زهکشکی زیرزمینکی بکا
ترانشه شن و ماسه در تخلیکه کامک و مناسکب آب خکاک مکیباشکد.
مومننژاد ( )1396تغییرات سطح ایستابی در اراضی شالیزاری با بافت
خاک لوم سیلتی دارای زهکش زیرزمینی بکه قطکر  10سکانتیمتکر در
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عمش  70سانتیمتر بکا ووشکش ژیوتکسکتای ( )450 PPرا طکی دوره
زهکشی وایان فص مورد بررسی قرار داد .نتایج نشکان داد ککه سکطح
ایستابی در دورترین ( 56سانتیمتر) و نزدی ترین (هفت سکانتیمتکر)
 8ساعت

4ساعت

 20ساعت

ویزومتر طی  26ساعت بهترتیب  58و  57درصد کاهش یافت .مقایسه
نتایج با وژوهش حاضر ترثیر نکوع ووشکش بکر سکرعت تخلیکه زهآب و
کنترل سطح ایستابی را نشان میدهد.
 3ساعت

48

 7ساعت

30

9ساعت

بار آبي در ميان فصل (سانتي متر)

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

160

60
80 100 120 140
فاصله از زهكش (سانتي متر)

40

20

0

60 80 100 120 140 160
فاصله از زهكش (سانتي متر)

شکل  -5روند تغییرات بار آبی در زهکشی میانفصل در فاصله ،45

40

20

بار آبي در پایانفصل(سانتي متر)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

شکل  -6روند تغییرات بار آبی در زهکشی پایانفصل در فاصله
 120 ،85 ،45و  160سانتیمتری از زهکش

 120 ،85و  160سانتیمتری از زهکش

و ونج متر نزدی به ی بهدسکت آمکد .مقایسکه نتکایج مطالعکات بکا
وژوهش حاضکر تکرثیر رطوبکت موجکود در خکاک را بکر روی ضکریب
عکسالعم نشان میدهدبهطوریککه در زمکان وجکود آب بیشکتر در
خاک به دلی ذخیره سازی کمتر آب در خکاک ،آب مکازاد سکریعتر بکه
سمت زهکش حرکت میکند.

ضریب عکسالعمل

عکسالعم زهکش در تخلیه حجم آب وروفی خاک را با ضریب
عکس العم نشان می دهنکد .مقکادیر ضکریب عککس العمک بکهطکور
میانگین برای زهکشی میکان و وایکانفصک در طکول دوره زهکشکی
بهترتیب  1/03و  1/94بر روز بهدست آمد .بیشتر بودن عکسالعمک
زهکش در تخلیه آب در زهکشی وایانفصک نسکبت بکه میکانفصک
میتواند ناشی از اثرگذاری زهکشی میانفص بر تغییر ساختمان خاک
و ایجاد مسیرهای بزر تر در جریان آب به سمت زهکش و تخلیه آن
باشد .موذنی و همکاران ( ،)1395وژوهشی را بهمنظور بررسی عملکرد
زهکش زیرزمینی آزاد با ووشش ژیوتکستای ( )450 PPدر کشت دوم
مدل فیزیککی اراضکی شکالی زاری (گیکاه تریتیکالکه) در بافکت خکاک
لوم سیلتی و عمش و فاصله زهکش  0/6و  0/5متر انجام دادند .آنهکا
ضریب عکسالعم را برای بارانهای دو ،سه و شش روزه بکهترتیکب
 0/054 ،0/094و  0/039گزارش نمودند .همچنین مومننکژاد ()1396
عملکرد زهکش زیرزمینی با ووشش ژیوتکسکتای ( )450 PPرا بکرای
اراضی شالی زاری در زمان کشت برنج (حالت غرقکاب) مکورد بررسکی
قرار داد .مقدار ضریب عکسالعم برای زهکش با عمش و فاصله 0/7

نتایج مدل شبیهساز HYDRUS2D/3D

تحلیل حساسیت

نتایج تحلی حساسیت وارامترهای هیدرولیکی خکاک و امکالح در
جدول ( )5نشان داده شکدهاسکت .نسکبت  151و  26برابکری ضکرایب
حساسیت وارامترهای هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و ضریب انتشکار
طولی در مقایسکه بکا میکانگین ضکرایب حساسکیت سکایر وارامترهکای
ورودی مدل (جدول  )5نشان داد که این دو وارامتر بیشترین تکرثیر را
بر حرکت آب و امالح داشتند .بنابراین انتخاب این دو وارامتر بهعنوان
ضریب واسنجی در ح معکوس اهمیت دارد.

جدول  -5ضریب حساسیت ( )SCشاخصهای هیدرولیکی و امالح خاک در مدل HYDRUS-2D

هدایتآبی

رطوبت اشباع

رطوبت

پارامتر منحنی شکل معادله

ضریب انتشارپذیری

ضریب انتشارپذیری

اشباع ()Ks

()θs

باقیمانده ()θr

ونگنوختن ()n

طولی ()DISPL

عرضی ()DISPT

)(cm/day

)(cm3/cm3

)(cm3/cm3

)(-

)(cm

)(cm

2/69

0/009

0/00054

0/06

0/47

0/002
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وارامترهای ورودی و واسنجی ،مقادیر بهینه وارامترهای مشخ شکده
در ح معکوس بهدست آمد .جدول ( )6مقادیر بهینه ایکن وارامترهکا را
برای چهار الیه مورد بررسی نشان میدهد.

واسنجی حرکت آب در مدل HYDRUS

واسنجی مدل برای وارامترهای هیدرولیکی با اعداد قرایتشده بار
آبی ویزومترهای شماره ی  ،چهار و شش در طول فص کشت انجام
شککد .بعککد از معرفککی اطالعککات موردنیککاز مککدل و آنککالیز حساسککیت

جدول  -6نتایج بهینهیابی پارامترهای هیدرولیکی خاک -الیه اول تا چهارم
شماره الیه
الیه اول
الیه دوم
الیه سوم
الیه چهارم

هدایتآبی اشباع ()Ks

رطوبت اشباع ()θs
3

رطوبت باقیمانده ()θr
3

3

3

)(cm/day

) (cm /cm

) (cm /cm

11/761
9
20
370/22

0/48
0/45
0/35
0/3

0/068
0/04

معماری ( )1397در وژوهش خود برای خکاک اراضکی شکالیزاری
مقادیر  Ksرا برای الیه خکاک بکا بافکت رسکیسکیلتی و الیکهسکخت
بهترتیب  9/68و  8/27سانتیمتر بر روز و  θsرا بکهترتیکب  0/4805و
 0/407بککهدسککت آورد .هککمچنککین درزی و همکککاران بککرای اراضککی
شالیزاری (رسی سیلتی)  Ksو  θsرا بهترتیب  8/1سانتیمتر بکر روز و
 0/4گکزارش ککرد ( .)Darzi-Naftchali et al., 2018نتکایج ایکن
مطالعات با نتایج الیههای اول و دوم این مطالعه مطابقت دارد .یکایو و
همکاران برای خاک اراضی شالی زاری (لوم سیلتی) مقکادیر  θs ،Ksو
 θrرا به ترتیب  23/42سانتیمتکر بکر روز 0/393 ،و  0/057گکزارش
کرد که همراستا با نتایج حاضر میباشد ( .)Yao et al., 2014مقکادیر

پارامتر منحنی شکل
معادله ونگنوختن ()n
)(-

2/728

تخمینی نرم افزار  Rossetaنیز در الیه چهارم بکرای وارامترهکای ،Ks
 θr ،θsو  nبهترتیب  310سانتیمتر بکر روز 0/052 ،0/2191 ،و 4/57
بود.
مقادیر شاخ های ارزیابی مدل در بخش حرککت آب در جکدول
( )7آورده شدهاست .نتایج نشان میدهکد ککه واسکنجی مکدل در ایکن
مرحله با دقت باالیی انجام شده است .با توجه به ضریب تبیکین بکاال،
شاخ توافش ( )D-indexنزدی به یک  ،میکانگین خطکای نرمکال
شده کمتر از ده درصد ،روند شبیهسازی ودیکده مکورد بررسکی توسکط
مدل قاب قبول میباشد.

جدول  -7نتایج شاخصهای برآورد خطا و ارزیابی مدل واسنجی در بخش حرکت آب
(D-indx )-

(MAE )cm

(nRMSE )%

(RMSE )cm

(R2)-

0/996

1/81

4/01

2/5

0/987

روند شبیه سکازی تغییکرات بکار آبکی در مرحلکه واسکنجی توسکط
ویزومترهای انتخابی در شک ( )7نشان داده شدهاست .همانطور ککه
از شک مشهود است تا قب از انجام زهکشکی میکان و وایکانفصک ،
سطح آب تغییرات چندانی نداشته است .اما از زمکان شکروع زهکشکی
میککان و وایککانفص ک (روز  43و  )67افککت بککار آبککی شککروع شککد .در
میان فص وس از وایان زمان زهکشی و بستن زهکش با ایجاد شرایط
غرقاب مجدد ،بار آبی روند افزایشی داشت .شک بیانگر درک تخلیکه
زهکشی و کاهش بار آبی توسط مدل میباشد.
واسنجی انتقال امالح در مدل HYDRUS

واسنجی مدل در مرحله دوم با استفاده از مقادیر اندازهگیکریشکده

وارامتر شوری عصارهگیر  5و زهآب انجام شد .مقادیر بهینه وارامترهای
مجهول از طریش ح معکوس تعیین شد .جدول ( )8مقادیر بهینه ایکن
وارامترها برای الیههای مختلف را نشان مکیدهنکد .در الیکه اول ککه
جریان افقی به سمت ترانشه و عمودی به سکمت الیکه وکایین وجکود
دارد ،ضریب انتشاروذیری عرضکی نزدیک بکه ضکریب انتشکاروذیری
طولی به دست آمد .اما در الیه سوم و ترانشه اطراف زهکش به دلیک
غلبه جریان افقی بر عمودی ،ضریب انتشاروذیری عرضی بیشتر بود.
در الیهسخت بهنظر می رسد تفاوت اندازه خل و فکرج در مکرز آن بکا
الیه اول و سوم عام بیش تر شدن ضریب انتشاروذیری طولی باشکد.
نتایج نشان داد انتشاروذیری عام مهم تری نسبت بکه وخشکیدگی در
انتقال امالح در زهککش ترانشکهدار شکن و ماسکه در آزمکایش مکورد
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مدل  HYDRUS-2Dدر مرحله واسکنجی انتقکال امکالح ،بکه دلیک
ضریب تبیین باال و  MAEو  RMSEمناسب و  nRMSEکمتر از ده
درصد میتوان اعتماد نمود.

بررسی میباشد.
دقت نتایج واسنجی مدل براساس وارامترهکای آمکاری در جکدول
( )9نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که به فرآیند شبیهسازی

شکل  -7روند شبیه سازی تغییرات بار آبی در طول دوره آزمایش در مرحله واسنجی (پیزومترهای  4 ،1و )6
جدول  -8نتایج بهینهیابی پارامترهای انتقال امالح -الیه اول تا چهارم
شماره
الیه
الیه اول
الیه دوم
الیه سوم
الیه چهارم

ضریب انتشارپذیری طولی

ضریب انتشارپذیری عرضی

ضریب پخشیدگی مولکولی در آب

جرم مخصوص ظاهری

()DISPL

()DISPT

()DIFW

)(cm

)(cm

)(cm2/day

()ρb
)(g/cm3

9/2409
38/212
22/563
1/463

8/5438
7/794
77/698
4/0523

0/82542
1/04
1
-

2/3

جدول  -9نتایج شاخصهای برآورد خطا و ارزیابی مدل واسنجی در بخش انتقال امالح
D-indx

MAE

()-
0/973

()mg/cm3
0/015

شک ( )8روند شبیهسازی غلظکت نمک خروجکی از زهککش در
زمان انجام زهکشی و همچنین نم محلول خاک (عصارهگیکر  )5در
طول فص رشد را نشان میدهد .غلظت نم محلول خاک در عمکش
 65سانتیمتری تا قب از انجام زهکشی بکهدلیک اعمکال ککود در دو
مرحله و شستشوی امکالح از رونکد ثکابتی برخکوردار نبکود .بکا انجکام
زهکشی میانفص  ،غلظت نم محلول خاک کاهش یافته و تا وایان
آزمایش با تغییرات چندانی همراه نبود .غلظت نم خروجکی زهآب در
مدت زمکان انجکام زهکشکی میکان و وایکانفصک نیکز توسکط مکدل

nRMSE
()%

8/19

RMSE

()mg/cm3
0/025

R2
( )-

0/925

شبیه سازی شکد (خکط قرمکز) .همکانطکور ککه در شکک نشکان داده
شدهاست با انجام زهکشکی در روز  43و  ،67غلظکت نمک خروجکی
افزایش یافته و سپس روند کاهشی در ویش گرفت و با بستن زهکش
در میان فص به صفر رسید .الزم بهذکر است که در روز  39بکهدلیک
شکسته شدن شیر تخلیکه زهککش ،مقکداری از زهآب تخلیکه شکد .در
شک تغییرات مربوط به غلظت نم خروجی در اثکر شکسکته شکدن
شیر نشان داده شدهاست.
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زهکشی میانفص بر بهبود خل و فرج خاک و افزایش سرعت تخلیه
زهکش در وایانفص میباشد.

اعتبارسنجی حرکت آب در مدل HYDRUS

اعتبارسککنجی مککدل در بخککش حرکککت آب بککا مقککادیر بککار آبککی
قرایت شده توسط ویزومترهای دو ،سه و ونج انجام شد .دقت مکدل در
این مرحله نیز با وارامترهای آماری سنجیده شد .در جدول (  )10نتایج
آماری ارزیابی مدل نشان داده شدهاست .نتایج شاخ های ارزیابی در
این بخش نشان داد که عملکرد مدل با توجه به ضکریب تبیکین بکاال،
مجذور میانگین مربعات خطا و میکانگین مطلکش خطکای نسکبتا ککم و
همچنین میانگین مربعات خطای نرمالشده عالی ،براساس طبقهبندی
جیمیسککون و همکککاران ( )Jaemison et al., 1991مککورد قبککول
میباشد .شک ( )9مقایسه بین مقادیر شبیهسازیشده و مشاهدهای بار
آبی در طول دوره آزمایش را برای ویزومترهای دو ،سکه و وکنج نشکان
میدهد .همانطور که در شک مشخ است زمانیکه زهکش بسته
و یا نزدی به زمان وایان زهکشی میباشد بهدلی دقکت بکیشتکر در
قرایت بار آبی بین دادههای مشکاهدهای و شکبیهسکازی شکده تطکابش
خوبی وجود دارد .اما در طول دوره زهکشی بکهدلیک شکدت تخلیکه و
تفاوت در میزان افت بار آبکی ویزومترهکای مختلکف ،وراکنکدگی بکین
دادههای شبیه سازیشکده و مشکاهدهای بکیشتکر اسکت .هکم چنکین
به منظور مقایسه مدل شبیه ساز و مدل فیزیکی ،ضریب عککسالعمک
زهککش در مککدل اعتبارسکنجی شککده محاسکبه شککد .مقکادیر ضککریب
عکسالعم در زهکشی میان و وایانفص بهترتیب  1/28و  1/47بکر
روز بهدست آمد .مقایسه نتایج ضکریبعککس العمک زهکشکی مکدل
شبیه سازی با مدل فیزیکی نشان میدهد که در مدل شبیهساز همانند
مدل فیزیکی ،ضریب عکس العم زهکشکی وایکانفصک بکیشتکر از
میان فص بهدست آمد .این مسئله نشان گر درک مناسب مدل از ترثیر

اعتبارسنجی انتقال امالح در مدل HYDRUS

بککهمنظککور ارزیککابی مککدل در بخککش انتقککال امککالح از مقککادیر
اندازهگیری شده غلظت ک جامدات محلول عصکارهگیرهکای شکش و
هفت در طول مدت آزمایش استفاده شد .شاخ های آماری بررسکی
دقت مدل در جدول ( )11آورده شدهاست .شاخ های ارزیابی نشکان
داد که اعتبارسنجی مدل در بخش امالح با ضریب تبیکین و شکاخ
توافش نسبتا خوب ،مجذور میانگین مربعکات خطکا و میکانگین مطلکش
خطای کم و همچنین میانگین مربعات نرمال شده بسیار خکوب ،قابک
قبول می باشد .با توجه به نتایج وارامترهای ارزیابی ،اعتبارسنجی مکدل
از درجه مقبولیت مناسبی برخوردار و نتایج آن قاب قبول اسکت .رونکد
شبیهسازی غلظت نم محلول خاک برای عصارهگیر شکش و هفکت
در طول دوره آزمایش در شک ( )10نشان داده شدهاست .همانطکور
که در شک مشخ است بعد از اعمال زهکشی میانفصک  ،غلظکت
نم محلول خاک برای عصارهگیر شش و هفت نسبت به زمان قبک
از انجام زهکشی میان فص با کاهش همراه بود .مدل دامنه تغییکرات
نم محلول عصارهگیر هفت را بهدلی نزدی تر بودن به زهککش و
فاصککله گککرفتن از شککرایط مککرزی باالدسککت و عککدم ترثیروککذیری از
خصوصیات الیه سخت بهتر ویش بینی کرد .افکزایش ناگهکانی غلظکت
نم محلول عصارهگیر شش ککه در بکاالی الیکه سکخت قکرار دارد
مربوط به زمان اعمال کود میباشد.

جدول  -10نتایج شاخصهای برآورد خطا و ارزیابی مدل اعتبارسنجی در بخش حرکت آب
D-indx

()-
0/9956

MAE
()cm

nRMSE
()%

RMSE
()cm

R2
( )-

1/76

4/55

2/8

0/9826
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جدول  -11نتایج شاخصهای برآورد خطا و ارزیابی مدل اعتبارسنجی در بخش انتقال امالح
D-indx

MAE

()-
0/79

()mg/cm3
0/02

nRMSE
()%

10/56

RMSE

()mg/cm3
0/035

R2
( )-

0/419

شکل  -10روند شبیهسازی غلظت امالح عصارهگیرهای شش و هفت در طول دوره آزمایش در مرحله اعتبارسنجی

نتیجهگیری
این وژوهش بهمنظور بررسی عملککرد زهککش زیرزمینکی نصکب
شده درترانشه شن و ماسه در بخشهای دبی خروجی ،کنتکرل سکطح
ایستابی و ضریب عکس العم انجام شد .همچنین رفتکار زهککش بکا
استفاده از مکدل  HYDRUS-2Dبررسکی شکده و توانکایی مکدل بکا
مقایسه نتایج آن با مدل فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتکایج دبکی
خروجی ،تغییرات بار آبی و ضریب عکسالعم مکدل فیزیککی نشکان
می دهد که زهکش در وایانفص سرعت تخلیه بیشتری نسکبت بکه
میانفص داشت و مقایسه ضریب عکس العم محاسبه شکده توسکط
مدل شبیه سازی با مدل فیزیکی ،توانایی درک تفاوت میکان زهکشکی

میانفص و وایانفص توسط مکدل شکبیهسکاز را نشکان داد .مقکادیر
شاخ های ارزیابی  RMSE ،R2و  nRMSEدر مرحلکه واسکنجی و
اعتبارسنجی بکرای حرککت آب بکهترتیکب 2/5 -2/8 ،0/982 -0/98
سانتیمتر و  4/01 -4/55درصد و در بخش انتقکال امکالح بکهترتیکب
 0/025 -0/035 ،0/92 -0/41میلککیگککرم بککر سککانتیمتککر مکعککب و
 8/19 -10/56درصد بهدست آمد .این نتایج بکر توانکایی قابک قبکول
مککدل  HYDRUS-2Dدر شککبیهسککازی حرکککت آب و امککالح بککرای
زهکش زیرزمینکی ترانشکه دار بکا ووشکش شکن و ماسکه داللکت دارد.
گسترش این مطالعه در سطح مزرعه و اسکتفاده از مکدل HYDRUS
در شبیه سازی رفتار زهکش در ترانشه شن و ماسه میتواند عالوه بکر
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Abstract
Poor drainage in paddy fields with heavy texture soils not only makes it difficult to harvest rice mechanically
after rainfall, but also the use of non-conventional waters (drainage water) or saline irrigation water in long-term
cause solute accumulation or sodification in soil. Also, such lands are not able to eliminate waterlogging in wet
season and limited the second crop cultivation. Therefore, to avoid salinization and remove the waterlogging
problem in paddy fields, drainage system is necessary. Installation of subsurface drainage in gravel trench results
better porous conditions around the drainage pipe and thus improves drainage efficiency. Selecting the optimum
trench geometry from a technical and economic point view requires simulation ability. In this study, HYDRUS2D model was used to evaluate the performance of trenched subsurface drainage with gravel envelope in paddy
fields. In order to calibrate the HYDRUS-2D model, a physical model of controlled subsurface drainage that
laied in gravel trenche was constructed under paddy fields conditions and the rice plant was cultivated in it. In
the growth period, was sampled of soil solution in various depths and distances from drain pipe and the drain
water in mid and end season drainage. The electro conductivity (EC) of samples were measured in laboratory.
Simulation results showed that the model has a good accuracy in simulating water movement, total dissolved
solid of drain water and solute of soil solution. R2, RMSE and nRMSE in water movement validation were
obtained 0.982, 2.8 cm and 4.55 percent, respectively and in the solute transfer validation stage part were
obtained 0.419, 0.035 mg/cm3 and 10.56 percent, respectively. The results of sensitivity analysis also showed
that soil saturated hydraulic conductivity parameters and longitudinal diffusivity coefficient with sensitivity
coefficient of 2.6 cm/day and 0.47 cm had more effect on water and solute movement respectively.
Keywords: 2-D modeling, Controlled drainage, Drainage rate, Salinity, Water table
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مقاله پژوهشی

پهنهبندی نیاز آبی کشتهای غالب حاصل از مدل  CROPWAT 8.0در سطح حوضه آبریز
دریاچه ارومیه
امید رجا ،*1مسعود پارسینژاد
تاریخ دریافت1399/5/11 :
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تاریخ پذیرش1399/8/11 :

چکیده
در این مطالعه پهنهبندی میزان تبخیرتعرق ( ) ETCمحصوالت ننود ج ،والج ویی یمینونج قنندرپنودج پیوای یالل وه ا و ای مود
 CROPWAT 8.0با ا تفاده ای لر افزار  ArcGIS 10.3دادههای  21ایستگاه هالاشنا ن ینالپتیک در طح الضه آبریز دریاقه ار میه
در د ا یراعن  1393-94 1392-93ال ا شده ا ت .ابتدا با ا تفاده ای دادههای اپلیمنج طال عور ،نرافیواینج ارتفوا ایسوتگاه
هالاشنا نج خاک محصال مقادیر تبخیرتعرق محصالت ( )ETCدر د ا مذکالر برآ رد شد پس مقادیر  ETCدر د ا یراعون در
طح ک الضه پهنهبندی کال هبندی شد .بهطالر کلن لتایج لشان داد میزان تبخیرتعرق در طح الضه متفا بالده که بیوالگر تواریر
شرایط آب هالاین در پهنههای مختلف الضه بر میزان تبخیرتعرق ا ت .همچنین برر نها لشان داد که تفا در لیای آبن بد ت آموده
ا ای دادههای ایستگاههای هالاشنا ن در بین ا های مالرد برر ن لیز پاب مال ظه بالده تعدد ایستگاههوای هالاشنا ون در منطقوه
منتالالد تنال لیای آبن کشتهای غالی منطقه را بهتر لشان دهد .برر ن پارامترهای اپلیمون در ایسوتگاههوای موالرد مطالعوه لشوان داد در
مناطقن که بیش ترین میزان تبخیرتعرق ا شده اغلی دارای رطالبت لسبن پایین دمای باتتر بالده ا ت .با تال،ه مساله کمآبنج برآ رد
لیای آبن محصالت در پهنههای مختلف من تالالد در خصالص مصور آب در بخوش کشوا ریی تعیوین کننوده باشود .لوذا در لظور نورفتن
تفا های آب هالاین در برآ رد تبخیرتعرق لیای آبیاری محصالت کشا ریی در را تای مدیریت پایدار ضر ری ا ت.
واژههای کلیدی :تبخیرتعرقج الضه آبریز دریاقه ار میهج شرایط اپلیمنج CROPWAT
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تقاضا برای آب شیرین بهعنالان مهمترین منبع طبیعن ر ی به ر ی
در ا افزایش ا ت .بهطوالری کوه تحقیقوا لشوان موندهود  23ای
،معیت ،هان با بحران شدید آب شیرین در ربع پورن بعودی مالا،وه
خالاهد شد .مد ها لشان مندهند انر در،ه رار بهطالر میالگین د
در،ه التننراد افزایش یابدج  20در د ،معیت ،هان ای کمآبن رلوج
خالاهد برد ( .)Schiermeier, 2014ا تفاده منا ی مدیریت منوابع
آب لیایمنوود آنوواهن ای لیووای آبوون ( )ETc3لیووای آب آبیوواری ()IWR4
 -1دالش الی دکتری نر ه مهند ن آبیاری آبوادالنج پوردیس کشوا ریی منوابع
طبیعنج دالشگاه تهرانج کرجج ایران
 -2دالشیار نر ه مهند ن آبیواری آبوادالنج پوردیس کشوا ریی منوابع طبیعونج
دالشگاه تهرانج کرجج ایران
)Email: omid.raja@ut.ac.ir
(* -لالیسنده مسئال :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.9.0
3- Crop Evapotranspiration

محصوالت ا وت ( .)Droogers et al., 2010تبخیرتعورقج ییون ای
مهمترین پارامترهای مالرر در ارتقاء طح بهرهبرداری ای منوابع آب در
کشا ریی لیز یین ای ا ا نترین لیایهای طرا ن اماله آبیواری
اختمانهای ذخیره التقا آب ا ت ( .)Deo et al., 2017خطوا در
ارییابن پارامتر مذکالر مونتالالود در عملیورد محصوالت یوا رالودمان
آبیاری تاریر منفن داشته باشد .در کشالر ما که ای لحاظ منابع آب دقار
کمبالد آب ا تج ارییابن لیای آبنج یک ضر ر ا،تناب لاپوذیر ا وت.
میزان تبخیرتعرقج تحت تأریر عام هوای آب هوالاینج خصال ویا
نیاهج شرایط محیطنج مرا فناللالژی ناللههای نیاهن دیگر عالام
محیطن مدیریتن پرار دارد .میزان تبخیرتعرق ای یک طح مر،ع که
با کمبالد آب مالا،ه لیستج تبخیرتعرق مر،ع لامیده شوده اختصوارا،ج
به الر  ETO5لالشته منشالد .طح مر،عج عبار ای یک نیاه مر،ع

4- Irrigation Water Requirement
5- Reference Evapotranspiration
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قمن با خصال یا یژه (ارتفا معاد  0/12متورج مقا موت وطحن
رابت  70رالیه بر متر ضریی بایتاب معواد  )0/23ا وت .تحقیقوا
الر نرفته در ایران لتی ه ا،الس کارشنا ن ماه مه در شوهر ر
در کشالر ایتالیا در خصالص برآ رد لیوای آبون نیاهوان در وا 1990
اکن ای آن ا ت در شرایطن که دادههوای تیسویمتری در د وترس
لباشدج ر ش پنمن–مالتیث فائال در مقایسه با ایر ر شها بوه عنوالان
ر ش ا تالدارد برای محا به میزان تبخیر تعرق مر،وع تال ویه شوده
ا ووت (ضوویاء تبووار ا موودیج 1374؛ پا ووخالاهج 1377؛ لییبخووت
همیووارانج 1380؛ لشوویری همیووارانج 1387؛ وورائن تبریووزی
همیوارانج 1393؛ ; Allen et al.,1998; Rahimi et al., 2014
.)Hargreaves, 1994
مد  CROPWAT8.0که تال وط بخوش تال وعه آب خواک
 FAOلالشته شده ا تج یک مد اده بویالن آب ا وت کوه امیوان
شبیه ایی تنش رطالبتن ر ی نیاه محا وبه میوزان تبخیرتعورق
عیسالعم نیاه به تنش آبن را میسر مون واید (رماوالناعتودالن
همیووارانج 1388؛ طایفووهرضوواین همیووارانج 1398؛ یمووتلیووا
همیارانج  .)1399در مطالعهای میزان تبخیرتعورق درختوان یردآلوال
ییتالن ( )ETcمیوزان لیوای آبیواری بوا مود  CROPWAT 8.0در
منطقه Tinibaouineج اپوع در شوما شورپن ال زایور بورآ رد شود
( .)Mansouri and Menani, 2017همچنین لتایج بهد ت آموده ای
مطلعا کیال همیاران در تایالان آکینبای همیواران در لی ریوه
ر ی کشت برلج لشان دادج مد  CROPWAT 8.0بهطوالر موالرر
کارآمد پادر به برآ رد لیای آبن بالد ( Kuo et al., 2001; Akinbile et
وحیح بورای ا،ورای
 .)al., 2020البتوه ،والد دادههوای کامو
مد های مدیریتن آبیواری مالنود  CROPWAT 8.0ضور ری ا وت
(ل فن تارج 1384؛ بیدآبادی همیارانج .)1398
تبخیرتعوورق مر،ووع بووهعنووالان یووک پووارامتر مهووم در قرخووه
هیدر لالژیین ا ت که تحت تاریر پارامترهای اپلیمن ای پبی واعا
آفتابنج رعت بادج رطالبت غیره ا ت .تفا آب هالا متنیرهای
هالاشنا ن بهطالر مستقیم بر لیوای آبون محصوالت آب موالرد لیوای
کشا ریی یک منطقه تأریر مننوذارد (شویداییان همیوارانج 1393؛
برینری ملینلژادج  .)1395طالبن همیاران ( )1389عالامو موالرر
در تبخیرتعرق مر،ع را با ا تفاده ای آلوالیز سا ویت معا لوه پونمن-
مالتیث فائال در ایستگاههای یزدج طبس مر ت برر ن کردلد .لتایج
لشان داد ا لالیتبندی عالام مؤرر در تبخیرتعرق در فصوال مختلوف
متفا ا ت .برر ن تبخیرتعرق مر،ع در اپلیمهوای مختلوف قوینج
ارتباط معنندار بین تنییرا پارامترهوای اپلیمون تبخیرتعورق نیواه
مر،ووع را لشووان داد ( .)Zhang et al., 2011همچنووین کووالرری
همیاران در مطالعهای مشابه ای معادله پنمن مالتیث فائال بورای تعیوین
تبخیرتعوورق ای دادههووای اپلیموون  45وواله  32ایسووتگاه هالاشنا وون
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ا تفاده کردلد .لتوایج لشوان داد در دهوههوای اخیورج ر لود تنییورا
تبخیرتعرق مر،ع در کشالر ایران افزایشن بوالده ا وت ( Kousari et
 .)al., 2013طبووری همیوواران مقوودار تبخیرتعوورق مر،ووع را در
اپلیمهای مختلف ایران در یک د ره  41اله را مطالعه کردلد .برر ن
تنییرا پارامترهای اپلیمن بر تبخیرتعرق مر،ع لشان داد تبخیرتعورق
مر،ع در مناطق خشک ییادتر ای مناطق مرطوالب ا وت ( Tabari at
 .)al., 2014در مطالعوه دیگور میوزان تبخیرتعورق ( )ETcلیوای آب
آبیوواری )CWR( 1محصووالت ننوود ذر در د ره یمووالن (-2059
با در لظر نرفتن دادههوای
 )2040تحت ناریالهای اپلیمن متفا
دما بارش متفا در د ره مذکالر با ا تفاده ای مد CROPWAT
 8.0محا به شد .بهطالر کلن لتایج لشان داد با افزایش میالگین در،ه
وورار ج میووزان تبخیرتعوورق ( )ETcلیووای آب آبیوواری ()CWR
محصالت نند ذر افوزایش خالاهنود یافوت (.)Khattak, 2017
میزان تبخیرتعرق آب مالرد لیای آبیاری مزار یییمینن در منطقوه
 Gangeticدر کشالر هنود بوا ا وتفاده ای مود CROPWAT 8.0
دادههای  9ایسوتگاه هالاشنا ون بورای د ره یموالن  1996-1997توا
 2009-2008برای شرایط فعلن تحت شرایط اپلیمن آینده محا به
شد .لتایج لشان داده ا ت مقادیر تبخیرتعرق لیای آب آبیواری در لوه
میان در طن د ره یمالن ر لد افزایشن داشتهج هرقند ای لظور آمواری
اختال معننداری لداشت (.)Banerjee et al., 2016
بهطالر کلن مطالعا کاراین پاب پبال مد CROPWAT 8.0
را در برآ رد تبخیرتعرق مر،ع ()EToج تبخیرتعرق نیاهن ( )ETcآب
مالرد لیای آبیاری تن عملیرد محصالت یراعن باغن لشوان داده
ا ت (لنلیالا همیارانج 1399؛ امینون همیوارانج 1399؛ Nithya
;Chaali et al., 2020; Pushpalatha et and Shivapur, 2016
al., 2020; Mansouri and Menani, 2017; Surendran et al.,
 .)2017هر قند منابع متعددی به برر ون تبخیرتعورق مر،وع تحوت

شرایط تنییر اپلیم پرداختوهالود لون هموالطالر کوه ای منوابع مختلوف
برمنآیدج تاریر تنییورا پارامترهوای اپلیمون بوا ا وتفاده ای دادههوای
ایسووتگاههووای هالاشنا وون متعوودد بوور تبخیرتعوورق پتالسووی نیوواهن
کشتهای متنال در یک منطقه کمتر برر ن شده بیشتر به برر ون
تبخیرتعرق نیاه مر،ع پرداخته شده ا ت .برر نها لشان داده با تال،ه
به مشیال کمآبن در لظر نرفتن تفا های آب هالاین اپلیمون
در یووک منطقووه در بوورآ رد تبخیرتعوورق لیووای آبیوواری محصووالت
کشا ریی در را تای مدیریت پایدار ضر ری ا ت (امینن همیارانج
 .)1393بنابراینج هد ای این مطالعه بورآ رد پهنوهبنودی لیوای آبون
کشتهای غالی تحت شرایط آب هالاین متفا در مناطق مختلف
الضه آبریز دریاقه ار میه با ا وتفاده ای مود  CROPWAT 8.0ای
طریق بررسی ايستگاههاي هواشناسی متعدد ر منطقد هتد

1- Crop Water Requirement
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ارائ تصويري از الگوي تنوع نياز آبی کش هداي غالد منطقد
ا ت.

مواد و روشها
الضه آبریز دریاقه ار میه در شما غربن ایران بین  37در،ه
 3دپیقه شمالن  38در،ه  18دپیقه شمالن بین  44در،وه 59
دپیقه  45در،ه  56دپیقه شرپن بوا طوال ود د  146کیلوالمتر
داکثر برابر با  58کیلالمتر یین ای الضههای بسته ایران ا ت
عر
که در تقسیمبندی الضههای آبریز ایرانج ،زء الضه ا لن بوهشومار
منر د (شی  .)1مسا ت این الضهج  51876کیلوالمتر مربوع ا وت.
عمده آ رد الضه در لیمه،نالبن آن پرار دارد مهمترین ر دخالههای
آن آ،نقایج یرینهر دج یمینهر دج مهابادقایج بارالد یقایج ی تقای
لایلالقای هستند .این الضه در ا تانهای آذربای ان شرپن غربن
کرد تان پرار دارد .بلندترین ارتفاعا این الضه شام بالن بوه
ارتفا  4811متر هند به ارتفا  3707متور هسوتند پوایینتورین
لقطه الضهج دریاقه ار میه به ارتفا متال ط  1267متور ا وت .ایون
منطقه ای لظر اپلیمنج دارای آب هالای عمالمن یمستانهای ورد
تابستانهای لسبتا ،معتد ا ت (.)Khazaei et al., 2019
در ایوون مطالعووه ای موود  CROPWAT 8.0بوورای بوورآ رد

تبخیرتعرق ( )ETCپهنهبنودی آن در وطح الضوه آبریوز دریاقوه
ار میه ا تفاده شده ا ت که به دادههای آب هالاینج طال عور
،نرافیاینج ارتفا ایستگاه هالاشنا ونج خواک محصوال بوه عنوالان
ر دی لی وای دارد ( .)Clarke et al., 2001در بخووشهووای بعوودی
پارامترهووای تال وویف شووده شووام دادههووای آب هووالاج خوواک
محصالت مالرد مطالعه برای برآ رد تبخیرتعورق بوا ا وتفاده ای مود
تشریح شدهالد.
ایستگاههای هواشناسی

ای ایستگاههای ینالپتیک رابج بستان آبادج تبریزج هندج مراغهج
بنابج لماسج ار میهج اشنالیهج لقدهج مهابادج میالد آبج بالکوانج وقزج
شاهیندژج تیابج شبسترج کهریزج ملیانج ع ی شویر هوریس بورای
برر ن برآ رد تبخیرتعورق ( )ETCا وتفاده شوده ا وت .اطالعوا
هالاشنا ن ای ایمان هالاشنا ن کشالر شام دمای داکثر وداپ ج
رطالبت داکثر داپ ج رعت بادج تعداد واعا ر شوناین در ر یج
تبخیرج بارانج تشعشع خالرشیدی ،معآ ری شد .در شوی  1مالپعیوت
ایستگاههای ینالپتیک مالرد ا تفاده در این مطالعه لشوان داده شوده
ا ت.

شکل  -1موقعیت ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
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بین  1تا  6متر بر رالیهج  :RHminمیالگین داپ رطالبت لسبن ر یاله
در مر له پایالن رشد (در ود)ج بوین  20توا  80در ود  :hمیوالگین
ارتفا نیاه در مر له پایالن رشد (متر)ج بوین  0/1توا  10متور ا وت.
ضرایی نیاهن مر له میالن لیز همالند معادله بات پاب اطالح ا وت.
 :iشماره ر ی ای فص رشد (ای  1تا عددی که برابور کو فصو رشود
ا ت)ج  :Kc iضریی نیاهن در ر ی iج  : Lstageطال د ره مر لوه رشود
مالرد لظر (ر ی) )  : ∑(Lprevم مال طال د رههوای مرا و پبو
(ر ی) ا ت .معادله برای تمامن طال د رههای رشد نیاه پاب ا وتفاده
ا ت.
ای آل ا که ضرایی تنش آبن یین ای پارامترهای مهوم ر دی بوه
مد ا تج لذا ضرایی تنش آبن در د رههای مختلوف رشود ( )Kyiبوا
ا تفاده ای مطالعوا هیو همیواران مبوالن مود تخصویص آب
کشا ریی در شورایط خشیسوالن در الضوه دریاقوه ار میوه ()1391
تعیین شد که در ،د  2ارائه شده ا ت (.)Hill et al., 1983

دادههای ضرایب گیاهی و خاک

دادههای ضرایی نیاهن طال د ره رشد در ،ود  1ارائوه شوده
ا ت (مبالن مد تخصیص آب کشوا ریی در شورایط خشیسوالن در
الضه دریاقه ار میهج  .)1391ضرایی نیاهن با ا تفاده ای پارامترهای
هالاشنا ن معادت  2 1برای هر ایستگاه هالاشنا ون بور ا واس
د تالرالعم معادت ارائه شده در فائال  56تصحیح تودپیق شودلد
(.)Allen et al., 1998
()1
()2

)K C = K C end (tab) + [0.04(u2 − 2

h
− 0.004(RHmin − 45]( )0.3
3
i − ∑ LPrev
[ = K C prev +
] (K C next − K C prev
Lstage

2167

KC i

که در آن:

) :Kc end (tabمقدار  Kc endای ،دا فائالج  :u2میالگین رعت بواد
ر یاله د متری ای طح قمن در مر له پایالن رشود (متور بور رالیوه)ج

جدول  -1طول دوره رشد و ضرایب گیاهی محصوالت زراعی غالب حوضه دریاچه ارومیه
(مبانی مدل تخصیص آب کشاورزی در شرایط خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه)Allen et al., 1998( ،)1391 ،
طول دوره رشد

نام محصول

مرحله اولیه
40
40
30
40
45
30

نند یمستاله
،ال یمستاله
پیای
قنندرپند
یی یمینن
یالل ه

مرحله توسعه
130
130
180
100
30
30

ضرایب گیاهی
مرحله پایانی
30
10
45
20
20
20

مرحله میانی
50
50
45
60
70
30

کل
250
230
300
220
165
110

اولیه
0/68
0/3
0/7
0/35
0/3
0/4

میانی
1/17
1/23
1
1/28
1/25
0/95

انتهایی
0/59
0/33
1
0/78
0/55
0/9

جدول  -2ضرایب کاهش عملکرد گیاه به آب در مراحل رشد ()Ky
مرحله رشد
نام محصول
نند یمستاله
،ال یمستاله
پیای
قنندرپند
یی یمینن
یالل ه

اوایل رشد

اواخر رشد

رویشی

رویشی

0
0
0/01
0/12
0/1

0/12
0/12
0/1
2
1/42

-

0/2

0/15
0/15
0/45
2
1/42
0 /2

استقرار

برای تیمی اطالعا ر دی به مد عمق ریشهج داکثر ارتفا
نیاه دادههای مربالط به خاک لیز به مد تعریف شد که ای اطالعا
مال،الد در لشریه  FAO56لیز مطالعوا ال وا شوده (مبوالن مود
تخصوویص آب کشووا ریی در شوورایط خشیسووالن در الضووه دریاقووه

شکلگیری عملکرد

رسیدن

کل دوره

محصول

محصول

رشد

2/1
1/5
0/87

0/33
0/4
0/8
0/36
0/91

-

0/7

0/2
0/14
0/3
0/12
0/3
-

-

گلدهی

ار میهج  )1391ا تفاده شد که لتایج آن در ،د

 3ارائه شده ا ت.
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جدول  -3دادههای خاک
نوع محصول

پارامتر

گندم زمستانه
75
160
130
6
65

ک رطالبت پاب د ترس نیاه )(mm/m
داکثر لرخ لفالذ )(mm/day
داکثر عمق ریشه )(cm
تخلیه رطالبت ا لیه )(as %TAM

رطالبت پاب د ترس ا لیه

جو زمستانه
75
160
130
6
65

برای برآ د تبخیرتعرق محصالت غالوی منطقوه ( )ETCبایسوتن
تاریخهای کاشت برداشت منا ی برای هر یک ای محصوالت ذکور
شده به مد تعریوف شوالد .لوذا بور ا واس نزارشوا مال،والد لیوز

پیاز
75
160
25
6
65

چغندرقند
75
160
120
8
65

سیبزمینی
75
160
60
8
65

منبع

یونجه
75
160
70
8
65

CROPWAT
FAO
FAO
CROPWAT
CROPWAT

اطالعا  FAO56تاریخ کاشت منا وبن بوه مود تعریوف شود کوه
اطالعا آن در ،د  4ارائه شده ا ت.

جدول  -4بازه کاشت و برداشت محصوالت غالب حوضه دریاچه ارومیه
(مبانی مدل تخصیص آب کشاورزی در شرایط خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه)1391 ،
نام

ماه

محصول
مهر
نند
،ال
پیای
یی یمینن
قنندرپند
یالل ه

*

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ضریی اییر متری ( )kpa.ºC-1ا ت.

برآورد تبخیرتعرق ()ETC

مد  CROPWAT 8.0تبخیرتعرق را به الر دهه یوا ماهالوه
هالا تخمین منیلد .در مر لوه ا ج میوزان تبخیرتعورق مر،وع ()ETo
محا به منشالد (معادله  .)3پس مقادیر تبخیرتعورق نیواهن ()ETC
برای محصالت نند یمسوتالهج ،وال یمسوتالهج پیوایج ویی یمینونج
قنندرپند یالل ه با ا تفاده ای معادله  4برای ا هوای یراعون -93
1393-94 1392برآ رد شد.
()3

*

شهریور

900
) u (e − ea
T + 273 2 s
) ∆ + γ(1 + 0.34u2

0.408∆(R n − G) + γ

= 𝑜ET

که در ایون معادلوه  :ETOتبخیرتعورق مر،وع ()mm. day-1ج :Rn

تابش خالص ر دی به طح نیاه ()Mj.m-2. day-1ج  :Gشار نرموای
خاک ()Mj. m-2. day-1ج  :Tمیالگین دمای هوالا در ارتفوا د متوری
()°Cج  :u2میالگین ر یاله رعت باد در ارتفا د متوری ()m. s-1ج :es
فشار بخار اشبا ()kpaج  :eaفشار بخوار اپعون ()kpaج  :es-eaکمبوالد
فشار بخار اشبا ()kpaج ∆ :شیی منحنن فشار بخار (:γ )kpa.ºC-1

()4

ETC = ET0 × K C

که در این معادلهج  :ETCتبخیرتعورق نیواه ()mm. day-1ج :ETO
تبخیرتعرق مر،ع ()mm. day-1ج  :Kcضریی نیاهن (بد ن بعد) ا ت.
در لهایت پس ای محا به تبخیرتعرق محصالت ج بوا ا وتفاده ای
لر افزار  Arc GIS 3.0تبخیرتعرق هر محصال به طالر میالگین هور
د ا یراعن  1393-94 1392-93در طح الضه پهنهبنودی
کال هبندی شد.

نتایج و بحث
لتایج لشان داد بیشترین مقودار تبخیرتعورق محصوال ننود در
ا های  1392-93 1393-94در ایسوتگاه مراغوه بوه ترتیوی بوا
 830 846/1میلنمتر برآ رد شد .کمترین مقدار لیوای آبون ننود در
ا 1393-94ج ایستگاه قز با  581/8میلنمتر در ا 1392-93
در ایستگاه راب با  581/9میلنمتر برآ رد شد (شوی  .)2همچنوین
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بیشترین مقدار لیای آبن برای محصال ،ال در ا هوای 1393-94
 93-1392در ایستگاه مراغه به ترتیی با  674/5 654/5میلنمتر به
د ت آمد .کمترین مقدار لیای آبن محصال ،ال لیز در ا 1393-94
در ایستگاه تیاب با  337/9میلنمتر در ا  2014در ایستگاه تبریز
با  424/2میلنمتور بورآ رد شود .بوهطوالر کلون پهنوهبنودی متال وط
تبخیرتعرق ( )ETCمحصالت ننود ،وال در الضوه آبریوز دریاقوه
ار میه لشان مندهد که بیشترین مقدار تبخیرتعرق محصال نند در
مناطق شبسترج هندج بستان آبادج آذرشهرج تبریزج ع ی شیرج مراغوهج
بنابج ملیانج لقده بالکان بیشترین مقدار تبخیرتعرق محصال ،ال
لیز در ایستگاههای شبسترج آذرشهرج تبریزج مراغهج بناب ملیان اپوع

2169

در پسمتهای شرقج شما شرق الضه برآ رد شده ا ت (شوی .)2
تعیووین لیایهووای آبوون محصووالت ننوود ،ووال بووا ا ووتفاده ای
مد  CROPWATدر این مطالعه لشان دهنده تاریر شورایط اپلیمون
متفا در منطقه بر میزان تبخیرتعرق برآ رد شده ا ت بهطالری کوه
تاریر عالاملن قالن تنییرا دما بر میزان تبخیرتعرق بات ا وت .لتوایج
مطالعه برینری ملینلژاد ()1395ج باهوک ( )1394لیوز مبوین ایون
لیته بالده ا ت .همچنینج لتایج مطالعه تالا ن،الیس همیاران لیوز
لشان داد تنییرا تبخیرتعرق با ر لد تنییرا تنییرا دماهای بیشینه
کمینه همرا تا ا ت (.)Tanasijevic et al., 2014

ب)

الف)

شکل  -2پهنهبندی متوسط تبخیرتعرق محصول الف) گندم و ب) جو در دو سال زراعی  1393-94و  1392-93در ایستگاههای حوضه آبریز
دریاچه ارومیه

برر وونهووا لشووان داد بوویشتوورین مقوودار تبخیرتعوورق محصووال
قنندرپند در ا های یراعن  1392-93 1393-94ایستگاه مراغوه
تبریز به ترتیی با  943/7 984/3میلنمتر بورآ رد شود .همچنوین
کمترین مقدار تبخیرتعرق در ا  1393-94در ایستگاه راب بوه
ترتیی با  646/9میلنمتر در ا 1392-93ج ایستگاههای تیواب
ار میه با  714/8میلنمتر بهد ت آمد .بیشتورین مقودار تبخیرتعورق
محصال یییمینن در ا یراعن  1393-94در ایستگاههای مراغه
تبریز بهترتیی با  1010/2 1062/3میلنمتر در وا 1392-93
در ایستگاه تبریز با  1039/4میلنمتر برآ رد شد .همچنوین کومتورین
مقدار تبخیرتعرق در ا هوای موالرد مطالعوه در ایسوتگاه وراب بوه

ترتیی با  695/4 675/2میلنمتور ا و شود (شوی  .)3برر ون
پهنهبندی متال ط تبخیرتعرق اپعن محصال قنندرپند یییمینون
در طح الضه لشان مندهد که بیشترین میزان تبخیرتعرق ()ETC
در ایستگاههای شبسترج تبریز مراغهج بنابج بستان آبادج هندج ع ی
شویرج بنووابج ملیوانج اشوونالیه بالکوان بوورای محصوال قنندرپنوود
همچنین در ایستگاههای شبسترج تبریزج بسوتان آبوادج وهندج مراغوهج
بنابج ملیان بالکان برای محصال یییمینن ا و شوده ا وت
(شی  .)3میزان تبخیرتعورق ( )ETCدر مود  CROPWAT 8.0بوا
ا تفاده ای تبخیرتعرق مر،ع ( )ETOضرایی نیاهن ا منشوالد.
تبخیرتعرق مر،ع ( )ETOتابع شرایط اتمسفری یا بهعبارتن ابسته به
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شرایط اپلیمن پارامترهای هالاشنا ن ا ت (برینوری ملیونلوژادج
 .)1397برر نهای پارامترهای هالاشنا ن ای پبی دماج رطالبت لسبنج
رعت باد در ایستگاههای موالرد مطالعوه لشوان داد در منواطقن کوه
بیشترین میزان تبخیرتعرق ا شدهج اغلی دارای رطالبوت لسوبن
پایینج دمای باتتر بالده این مناطق در دشت اپوع شودهالود .لتوایج

مطالعووا محققووان لیووز مبووین توواریر پارمترهووای اپلیموون بوور میووزان
تبخیرتعوورق لیووای آبیوواری بووالده ا ووت (پالریال ووف همیووارانج
1398؛ Zhang et al., 2011; Tabari et al., 2014; Govere et
.)al., 2020

الف)

ب)

شکل  -3پهنهبندی متوسط تبخیرتعرق محصول الف) چغندرقند و ب) سیبزمینی در دو سال زراعی  1393-94و  1392-93در ایستگاههای
حوضه آبریز دریاچه ارومیه

لتایج پهنهبندی تبخیرتعرق محصال پیای لشان داد در وا -94
1393ج بیشترین کمترین مقدار تبخیرتعرق ( )ETCدر ایستگاههوای
تبریز راب با  930/2 1302میلنمتر به د ت آمد .بهطالر مشوابه
در ا 1392-93ج بیشترین کمترین مقدار تبخیرتعورق ( )ETCدر
همین ایستگاهها به ترتیی با  925/4 1356/9میلنمتر بورآ رد شود.
همچنین بیشترین مقدار تبخیرتعرق در ایستگاه مراغه بوه ترتیوی بوا
 850 840/2میلنمتر کمترین مقدار تبخیرتعرق در ایستگاه وراب
به ترتیی با  584/9 598میلنمتور در وا هوای -93 1393-94
 1392بهد ت آمد .پهنهبندی متال وط تبخیرتعورق محصوال پیوای در
طح الضه آبریز دریاقه ار میه لشان مندهد که بویشتورین مقودار
تبخیرتعرق محصال پیای در ایسوتگاههوای شبسوترج وهندج مراغوه
ملیانج لقودهج بالکوانج آذرشوهرج ع وی شویرج بنواب بسوتان آبواد
بیشترین مقدار تبخیرتعرق محصال یالل ه در ایستگاههوای شبسوترج
هندج بستان آبادج رابج ع ی شیرج مراغهج بنابج ملیوانج اشونالیه
بالکان اغلی اپع در پسمتهای شرقج شما شرق برآ رد شده ا وت
(شی  .)4مطالعا علیقلنلیا همیاران ( )1395لیز لشان داده ا ت
که میزان باتی آب مصرفن محصالت در پسمتهای شرق الضه

لیز میزان پایین آب مصرفن محصالت در پسمتهای غورب الضوه
ا ت که با لتایج این مطالعه مطابقت دارد.

نتیجهگیری
هوود ا وولن ای ال ووا ایوون مطالعووه برر وون مقایسووه میووزان
تبخیرتعرق ( )ETCا ای مود  CROPWATبورای کشوتهوای
نند ج ،الج قنندرپندج یییمیننج پیای یالل ه در طح الضه آبریوز
دریاقه ار میه برای وا هوای یراعون  1392-93 1393-94بوالد.
هد ای این برر ن تاریر شرایط آب هالاین متفا در برآ رد میزان
تبخیرتعرق محصالت در مناطق مختلف الضه بالد .در ابتودا مقوادیر
 ETCبا ا تفاده ای دادههای ایستگاههای هالاشنا ن در طح الضه
ضرایی نیاهن برای محصالت مالرد لظر برآ رد شود .وپس مقوادیر
تبخیرتعرق با ا تفاده ای لور افوزار  ArcGIS 10.3در وطح الضوه
پهنهبندی شد.
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ب)
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الف)

شکل  -4پهنهبندی متوسط تبخیرتعرق محصول الف) پیاز و ب) یونجه در دو سال زراعی  1393-94و  1392-93در ایستگاههای حوضه آبریز
دریاچه ارومیه

لتایج ا ای مد  CROPWAT 8.0برای  21ایستگاه برر ن
شده برای شش محصوال لشوان داد میوزان تبخیرتعورق در وطح
الضه متفا بالده که بیالگر شرایط لز لحاظ شرایط آب هوالاین
در برآ رد میزان تبخیرتعرق در پهنههای مختلف ا ت .بوهطوالریکوه
بیشترین میزان تبخیرتعرق ( )ETCدر مناطق شرقج شوما شورق
،نالبغربن الضه اتفاق افتاده ا ت .همچنوین لتوایج لشوان داد کوه
تفووا در لیووایآبن بد ووت آمووده ا و ای دادههووای ایسووتگاههووای
هالاشنا ن تن در بین ا های مالرد برر ن پاب مال ظوه بوالده
تعدد ایستگاههوای هالاشنا ون در منطقوه مونتالالود تنوال لیوای آبون
کشتهای غالی منطقه را بهتر لشان دهد .برر نها در ایستگاههوای
مالرد مطالعه لشان داد در مناطقن که بویشتورین میوزان تبخیرتعورق
ا شدهج اغلی دارای رطالبت لسبن پایینج دمای باتتر بالده ا ت.
با تال،ه به شرایط کمآبن ،الد کشا ریی لاپایدار در منطقهج بورآ رد
دپیق لیای آبن محصالت در پهنههای مختلف منتالالود در خصوالص
مصر آب در بخش کشا ریی تعیین کننده باشد.

منابع
امینوونج .ج پرهمووتج ج .وودریج .ح . 1399 .برر وون بهووره ری
فیزیین اپتصادی آب در محصوالت عموده یراعون در الضوه
تلوووالار ا وووتان کرد وووتانج م لوووه مهند ووون مووودیریت

آبخیزج .491-481 :)2(12

امیننج .ج یدریج ر .فقیهج ه .1393 .لقشه پهنهبندی اپلیم در تعین
لیای خالص آبیاری محصالت باغن ا تان کرد تانج دالش لوالین
کشا ریی پایدارج .1-13 :)1(10
باهکج ب .1394 .پیشبینن ارییابن ر لد بلندمد الگالهای یموالن
دمای یاهدان تاریر آن بور تبخیور تعورق پتالسوی ج فصولنامه
،نرافیاج .239-257 :)44(13
برینریج  .ملینلژادج ح .1395 .برر ن لیای آبن بخش کشا ریی
تحت شرایط تنییر اپلیم (مطالعه مالردی :دشت یزد اردکان)ج علال
مهند ن آبیاریج .85-95 :)4(39
برینریج  .ملینلژادج ح .1397 .برر ن اررا تنییر اپلیم بور لیوای
آبون پایووداری مصوور آب در بخووش کشووا ریی دشووت یووزد-
اردکانج بال شنا ن کشا رییج .1161-1176 :)4(10
بیدآبادی .ج بابایاده ح .رائن تبریزیج  .1398 .ارییوابن لیوای آبون
پتالسی نیاهان (مطالعه مالردی :ایت دالشگاه آیاد ا المن ا د
علال تحقیقا تهران)ج م لوه محویط ییسوت مهند ون آبج
.36-56 :)5(1
پالریال فج س.ج لاظمنج ا.ح .درالدیننج س .1398 . .اررا تنییور
اپلیم بر کارکرد یستم آبیاری تحت فشار (مطالعه مالردی :آبیاری
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پطرهای د وتارخانج آذربای وان شورپن)ج م لوه پوژ هش آب
ایرانج .1-9 :33
یمتلیاج .ج سیننج س . .فدریج  .1399 .مدیریت منابع آب
کشوووا ریی ا وووتان یسوووتان بلالقسوووتان ای دیووودناه آب
م اییج م له مهند ن آبیاری آب ایرانج .137-149 :)41(11
رماالن اعتدالنج ه.ج لظریج ب.ج توالکلنج  .پار ونلوژادج .1388 .
ارییابن مد  CROPWATدر مدیریت کمآبیاری نند ،وال در
نایع کشوا ریی)ج :)1(23
منطقه کرجج م له آب خاک (علال
.119-129
پا خالاهج  .1377 .لگرشن د باره بر ر شهوای محا وبه تبخیور
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Abstract
In this study, the water-use zoning (ETC) of wheat, barley, potato, sugar beet, onion and alfalfa crops
obtained from CROPWAT 8.0 model using ArcGIS 10.3 software and data from 21 synoptic meteorological
stations in the Urmia Lake basin has been at 2013-14 and 2014-15. At First, the average ETC values were
estimated using climatic data, longitude and latitude, meteorological station height, soil and crop in the two years
and then in the whole basin zoned and classified. Overall, the results showed that the rate of evapotranspiration
was different across the basin, which indicates the effect of weather conditions in different areas of the basin on
the value of evapotranspiration. Investigations also showed that the difference in water demand obtained from
meteorological station data between the years under study is significant and the number of meteorological
stations in the region can improve the diversity of water needs of the major crops in the region. Surveys of
climatic parameters in the studied stations showed that in the areas where the highest rate of evapotranspiration
was obtained, it was often with low relative humidity and higher temperature. Due to the problem of water
scarcity, accurate estimation of water-use of crops in different areas can be decisive for water consumption in
agriculture. Therefore, it is necessary to consider climatic differences in estimating evapotranspiration and
irrigation requirement of agricultural crops for sustainable management.
Keywords: Climate condition, CROPWAT, Evapotranspiration, Urmia Lake basin
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مقاله پژوهشی

تأثیر مدیریتهای مختلف آبیاری بر انار رقم رباب نیریز در شهرستان کازرون استان فارس
محمدعلی شاهرخ نیا ،*1علیرضا بنیان پور ،2دادگر محمدی
تاریخ دریافت1399/4/27 :

3

تاریخ پذیرش1399/8/4 :

چکیده
اگرچه انار یکی از محصوالت باغی مهم کشور است ،تحقیقات کمی در خصوص مدیریت آبیاری آن انجام شده است .به منظور بررسی تاثیر مدیریت
آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب انار رقم رباب نی ریز ،آزمایشی در یکی از باغات انار شهرستان کازرون فارس انجاام شاد .تیماریاای آزماای
شامل انجام آبیاری در مقادیر مختلف تخلیه رطوبت در دسترس خاک  65 ،50 ،35و  80درصد بود .یک تیمار نیز که مدیریت آبیااری آن کاامت توسا
باغدار انجام میشد ،بعنوان شاید در نظر گرفتهشد .آزمای در قالب طرح بلوکیای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید .رطوبت خاک در تیماریاای
مختلف با دستگاه رطوبتسنج بلوک گچی اندازهگیری میشد و پس از رسیدن رطوبت خاک به حدود مورد نظر آبیاری به میزان مورد نیاز برای رساانیدن
رطوبت خاک به حد ظرفیت مزرعه انجام میشد .باغ به سیستم آبیاری قطرهای مجهز بود و میزان آب آبیاری توس کنتوریای واسنجی شده اندازهگیری
میگردید .آزمای به مدت دوسال انجام و میزان آب مصرفی ،میزان عملکرد محصول و بهرهوری آب در تیماریای مختلف برآورد و با مقایسه میاانگی
یا مورد بررسی قرار گرفت .با اندازه گیری دمای پوش سبز گیاه و سایر پارامتریای یواشناسی مورد نیاز ،خطوط مبنای تن بااالیی و پاایینی از رو
ایدسو استخراج گردید .با برآورد یزینه و درآمد ،تجزیه و تحلیل اقتصادی نیز انجام شد .نتایج نشان داد که با افزای کل میازان آب داده شاده تاا حاد
 19580مترمکعب در یکتار(شاید) ،میزان محصول نیز تا نزدیک  36ت در یکتار افزای یافت در حالیکه در حد تخلیه رطوبتی  35درصاد ،میازان آب
مصرفی کل  10511مترمکعب در یکتار و میزان محصول  28ت در یکتار بود .میزان بهرهوری آب کل در تیماریای مختلف از  1/82تا  3/08کیلوگرم
بر مترمکعب متغیر بود که با افزای مصرف آب ،بهرهوری کای یافت .تفاوت مقادیر بهرهوری آب و عملکرد بی دو تیمار تخلیه رطوبتی  %35و %50
از نظر آماری معنیدار نگردید .از نظر اقتصادی بهتری تیمار ،تیمار آبیاری در تخلیه رطوبتی  %35بود که با توجه به تحقیقات گذشته میتاوان آن را باه
عنوان حد آغاز تن آبی در درخت انار در نظر گرفت .از خطوط مبنای تن پایینی و باالیی به دست آمده در ای تحقیق که مشابه آن در تحقیقات قبلی
مشایده نشده است ،میتوان بعنوان ابزاری جهت مدیریت آبیاری درختان انار در منطقه مورد مطالعه و سایر نقاط مشابه بهره جست .بنابرای به طور کلی
بهتری تیمار آزمای  ،انجام آبیاری در تخلیه رطوبت  %35بود که در مناطق کم آب تا تخلیه رطوبت  %50نیز نتایج مطلوبی به بار میآورد.
واژههای کلیدی :انار ،بهرهوری آب ،تخلیه رطوبت خاک ،دمای پوش
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گیاه ،نیریز

استان فارس را تحت تاثیر قارار داده اسات .بناابرای الزم اسات باه
منظور کای تاثیر کمآبی بر تولید محصوالت کشااورزی ،تااثیر کام
آبی یا تن خشکی بر محصوالت مهم یر منطقه مورد بررسای قارار
گرفته تا بهتر بتوان منابع آبی موجود را مدیریت نمود .اناار (Punica
) granatum L.میوهای نیماه گرمسایری اسات کاه باومی ایاران و
کشوریای اطراف آن می باشد .انار میوهای با ارز تغذیهای باال و از
مهم تری محصوالت باغی ایران ،است که  6درصد از کل محصوالت
باغی ایران را تشکیل میدید .ایران حدود  90یزار یکتار ساط زیار
کشت انار و تولیدی حدود  715یزار ت در ساال  1397داشاته اسات
که میزان قابل توجهی در سط جهان است .استانیای فارس با سهم
 38درصدی ،یزد با سهم  14درصدی ،لرساتان باساهم  5درصادی ،و
خراسااانرضااوی باسااهم  4درصاادی در رتبااهیااای اول تااا چهااارم
تولیدکنندگان انار کشاور قراردارناد (احمادی و یمکااران .)1397 ،در
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سالیای اخیر تحقیقاتی در خصوص تاثیر تان خشاکی و مادیریت
آبیاری بر درخت انار انجام گرفتاه اسات .راد و یمکااران ( )1394اثار
تن خشکی بر عملکرد انار رقم رباب نیریز را در یزد که یک منطقه
خشک است مورد بررسی قرار دادند .نتاایج نشاان داد کاه اثار تان
خشکی بر عملکرد و کیفیت میوه در مقایسه با شااخ یاای رشادی
گیاه بیشتر بود .تن خشکی باعث کای عملکرد ،کای اندازه میوه
و کای میزان اجزای میاوه از جملاه آریال ،یساته ،آب و پوسات و
افازای ماواد جاماد محلاول و اساید قابال تیتراسایون شاد .ایشااان
برنامهریزی آبیاری بر اسااس رطوبات  75درصادی خااک و سیساتم
آبیاری تحت فشار بابلر را توصیه نمودند .طاوسی و یمکااران ()1395
تاثیر تن یای شوری و خشاکی را روی یاک رقام اناار در خراساان
جنوبی مورد بررسی قرار دادند و به ای نتیجه رسیدند که انار درختای
مقاوم در مقابل شوری و حساس به کم آبی است .کاوناد و یمکااران
( )1396تاثیر سایبان ،محلاولپاشای کاالولی  ،تناک میاوه و آبیااری
تکمیلی را بر سفیدشدگی دانه اناار ماورد بررسای قراردادناد و نتیجاه
گرفتند که استفاده از سایبان و کای فواصل آبیاری باعث کاای و
تنک میوه باعث افزای عارضه سفیدشدگی دانه انار میگردد.
چوپاد و یمکاران نشان دادند که اساتفاده ازآبیااری قطاره ای در
باغات انار سبب صرفهجویی  66درصدی در مصرف آب در مقایسه باا
آبیاری سطحی میشود ) .(Chopade et al., 2001بسته به وضعیت
خاک و اقلیم درحدود  5تا  6یزار مترمکعب آب در یار یکتاار بارای
آبیاری انار الزم است ) .(Holland et al., 2009در یک بررسای کاه
در کشور یند انجام شد ،میزان بهرهوری آب درختان انار در دو سیستم
آبیاری ساطحی و قطارهای بترتیاب  2/79و  4/81کیلاوگرم بار متار
مکعب گزار شد ) .(Kumar et al., 2012در تحقیقی تااثیر تان
خشکی یکنواخت و غیر یکنواخات (کامآبیااری ماداوم و کامآبیااری
تنظیمی) در طول فصل رشد روی یک رقام اناار ماورد بررسای قارار
گرفت .نتایج نشان داد تن یکنواخت به صورت آبیاری به انادازه 50
درصد تبخیروتعرق گیاه باعاث کاای  22درصادی وزن میاوهیاا و
افزای  28درصدی تعداد میوهیا گردید .در تان غیریکنواخات کاه
محدودیت آب در دوره گلدیی و شکلگیری میوه اعماال شاد باعاث
افزای تعداد میوه در درخت و ثابت ماندن عملکرد گردید .تن شدید
در تابستان باعث کای  24درصدی مصارف آب و  7درصادی وزن
میوه یا گردید .ترکخوردگی میوهیا نیز خیلی کم بود و فق در یاک
فصل از سه فصل مورد بررسی مشایده شد .بناابرای تیماار تان در
دورهیای اول رشد شامل گلدیی و شکلگیری میاوه بعناوان بهتاری
تیماار تان انتخااب گردیاد ) .(Intrigliuolo et al., 2013مناا و
یمکاااران نشااان دادنااد کااه تاان خشااکی تاااثیر قاباال تااوجهی باار
خصوصیات کیفی میوه و آب میاوه اناار گذاشاته و ارز تغذیاهای و
ظایری آنرا به شدت تحت تاثیر قرار میدید ).(Mena et al., 2013
الریبی و یمکاران بیان داشتند که کم آبیاری بسته باه اینکاه در چاه

دوره فنولوژیکی گیاه اتفاق بیفتد میتواند برای کنتارل زماان رسایدن
میوه ،افزای خصوصیات کیفی میوه و بهبود شرای نگهداری پاس از
برداشت مورد استفاده قرار گیارد ) .(Laribi et al., 2013پرویازی و
یمکاران تاثیر آبیاری و سایر عوامل را بر عملکرد انار رقم رباب نیریز
مورد بررسی قرار دادند و تیمار آبیاری به میازان  75درصاد محادوده
ریشه به یمراه کود حیوانی را بعنوان بهتری گزیناه تشاخی دادناد
) .(Parvizi et al., 2014, 2016طاوسی و یمکااران زماان آبیااری
درختان انار را در تخلیه رطوبتی  40درصد در نظر گرفتناد (Tavousi
) .et al., 2015بوگونو و یمکاران شروع تن آبی در درختان اناار را
در تخلیه رطوبتی بی  47تاا  12درصاد دانساتند (Bugueno et al.,
) .2016در یک بررسی ،نتیجه به کار بردن دو سیستم آبیاری قطرهای
سطحی و زیر سطحی بر عملکرد انار مورد بررسی قرار گرفات .نتاایج
نشان داد که تفاوتی بی حجم پوش گیاه در دو حالت مشایده نشد.
در سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی عملکرد و اندازه میوهیا بزرگتر
بود و  10درصد آب کمتر استفاده شد ) .(Zhang et al., 2017آیارس
و یمکاران مقاادیر آب ماورد نیااز اناار در دو رو آبیااری قطارهای
سطحی و زیرساطحی را در کالیفرنیاای آمریکاا بترتیاب  932و 843
میلیمتر گزار نمودند ) .(Ayars et al., 2017میزان بهارهوری آب
نیز بترتیب  5/58و  5/97کیلاوگرم بار متار مکعاب باه دسات آماد.
ستحورزی و یمکاران اثر کم آبیااری بار محصاول اناار را در تربات
حیدریه مورد بررسی قارار دادناد .میازان آب ماورد نیااز در دو ساا ل
متوالی در شرای بدون تان آبای بترتیاب  930و  972میلایمتار و
می ازان بهاارهوری آب  2/15و  2/45کیلااوگرم باار متاار مکعااب بااود
) .(Selahvarzi et al., 2017در تحقیقی اثار مقاادیر مختلاف و دور
آبیاری روی یک رقم انار در شرای آب و یاوایی مدیتراناه ای ماورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد کاه آبیااری باه انادازه  75درصاد
تبخیروتعرق تجمعی از تشتک تبخیر کتس  Aدر دور آبیااری  6روزه
بهتری بهره وری آب را به وجود آورد ) .(Dinc et al., 2018ماارات
و یمکاران تاثیر دوریای مختلف آبیاری قطرهای بار رشاد و عملکارد
درخت انار در یک خاک سبک مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
که عملکرد ،ترکخوردگی میوه و سایر پارامتریای رشدی گیاه تحات
تاثیر دور آبیاری قرار می گیرد و یرچه دور آبیااری کمتار باشاد بهتار
است .بویژه برای خاکیای سبک دور آبیااری یاک روز توصایه شاد
).(Marathe et al,. 2018
جامعتری تحقیقات درزمینه استفاده ازدمای پوش سبز گیااه در
برنامهریزی آبیاری توس ایدسو و یمکاران انجام شده است که مرجع
تحقیقات بعدی قرارگرفته است ).(Idso, 1982; Idso et al., 1981
ایشان شاخ تن آبی گیاه ( )CWSIرا بر اساس خ مبنای پایینی
(خ بی تن ) و باالیی (خ بیشاتری تان ) معرفای نمودناد .ایا
خطوط رابطه تفاوت مقادیر دمای پوش سبزگیاه و دماای یاوا راباه
کمبود فشار بخار یوا نشان میدیناد .کتوساون وباتد انادازه گیاری

تاثير مدیریتهاي مختلف آبياري بر انار رقم رباب نيریز در شهرستان کازرون استان فارس

دمای پوش سبز گیاه را مناسب تر از اندازهگیری رطوبت خاک بارای
شااروع عملیااات آبیاااری و نیزجهاات کااای مصاارف آب دانسااتند
) .(Clawson and Blad, 1982سپاساااخواه وکاشااافی پاااوردر
برنامه ریزی آبیاری درختان لیموشیری جهرم ،استفاده از دمای پوش
سابز گیااه را منااس بدانساتند (Sepaskhah and Kashefipour,
) .1995استیل و یمکاران استفاده از چهار رو را برای برنامهریازی
آبیاری ذرت شامل تانسیومتر ،بیتن آب ،دمای پوشا گیااه و مادل
 Cerez-Maizeمفید دانستند .با استفاده از ای رو یاحدود  % 30در
مصارف آب صارفه جاویی گردیاد ) .(Steele et al., 2000لوباو و
یمکاران با اندازه گیری دمای پوش گیاه بهتری زمان آبیاری لوبیاا
را تعیی نمودند و  % 38درمصرف آب صرفه جویی کردند (Lobo et
) .al., 2004کرمونا و یمکاران اظهار داشتند که با توجه به ایا کاه
اندازهگیری دمای پوش گیاه زمان شروع آبیاری را نشاان مایدیاد،
برای تعیی مقدار آبیاری یا زمان اتمام آبیاری میتوان آنرا به صاورت
ترکیبای باارو یاای دیگار بکاار بارد).(Cremona et al., 2004
شایرخنیا و یمکاران ( )1395در آبیاری گوجاه فرنگای ،شاایرخنیاا و
کرمی ( )1396در برنامه ریزی آبیاری انگور یاقوتی ،و اردم ویمکاران
در برنامه ریزی آبیاری یندوانه و لوبیا ،از اندازهگیاری دماای پوشا
سبز گیاه استفاده کرده و آنرا رو مناسبی دانستند (Erdem et al.,
).2005, 2006
نتایج تحقیقات گذشته نشان میدید که انار گیایی حساس به کم
آبی بوده و مدیریت آبیاری تاثیر محسوسی بر عملکرد کمای و کیفای
محصول آن دارد .استان فارس جایگاه نخست تولید اناار در کشاور را
دارد و بررسی اثر تن خشکی بر ایا محصاول از ایمیات ویاژهای
برخوردار است .اندازهگیری دماای پوشا گیااه ،یکای از رو یاای
مادیریت آبیااری و بررسای تان خشاکی باوده و در خصاوص اناار
اطتعات اندکی در ای زمینه وجود دارد .بنابرای در ایا تحقیاق باه
بررسی اثر کم آبی بر یک رقم معروف انار در اساتان فاارس و تعیای
خطوط تن باالیی و پایینی برای آن پرداخته شدهاست.

مواد و روشها
ای تحقیق در یکی از باغات دارای درختان انار رقم رباب نیریز
در شهرستان کازرون استان فارس اجرا شد .متوس دراز مادت دماا،
رطوبت یوا ،تبخیر و بارندگی منطقه بترتیب  23درجه سانتیگراد42 ،
درصد 3038 ،میلیمتر و  346میلیمتر مایباشاد .باا در نظار گارفت
ضریب باران موثر اراله شده توس فاالو ( ،)0/75میازان بااران ماوثر
متوس منطقه حدود  260میلیمتر برآورد میگردد .خااک بااغ تحات
آزمای با دارا بودن  44درصد ش  40 ،درصد سیلت و  16درصد رس
در کتس بافتی متوس ) (Loamقرار میگیرد .مقدار جرم مخصوص
ظایری خاک ،رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی نیز باا
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انجام آزمای بترتیب  1/45گرم بر سانتیمتر مکعاب 19 ،و  9درصاد
وزنی به دست آمد .شوری آب و خاک باغ مورد بررسی بترتیاب 1/31
و  0/55دسیزیمنس بر متر بود .کلیه درختان باغ تحت سیستم آبیاری
قطرهای با چهار قطرهچکان تنظیمشونده بودند که به صورت لاو در
اطراف درختان قرار داشتند .جهت انجام آزمای درختانی یکنواخات و
یم اندازه انتخاب گردیده و تیماریای مختلف مدیریت آبیااری اعماال
گردید .آبیاری در مقادیر مختلف تخلیه رطوبتی خاک از  %35الی %80
انجام شد .به ای منظور رطوبت خاک قبال از آبیااری ،باا اساتفاده از
دستگاه رطوبت سنج بلوکگچی ساخته شده توسا شارکت یلنادی
 Eijkelkampاندازهگیری گردید .بلوکیای گچی در عمق حدود 30
الی  60سانتیمتری و در بی دو قطره چکان متوالی به فاصله تقریبی
یک متر از تنه درخت نصاب شادند .انادازهگیاری رطوبات خااک در
فواصل یک روز در میان انجام مایشاد و باا رسایدن میازان تخلیاه
رطوبت خاک به مقادیر مورد نظار ( 65، 50 ،35و  80درصاد) در یار
تیمار ،نسبت به آبیاری درختان تا رسیدن به میازان رطوبات ظرفیات
مزرعهای ) (Field Capacityاقدام میشد .میزان آب آبیاری درختان
یر تیمار با کنتوریای حجمی واسنجی شاده انادازهگیاری و تحویال
میشدند .تیماریای آبیاری عبارت بودند از:
تیمار  -1آبیاری در زمان تخلیه رطوبت خاک  80درصد ،تیمار -2
آبیاری در زمان تخلیه رطوبت خاک  65درصاد ،تیماار  -3آبیااری در
زمان تخلیه رطوبت خاک  50درصد ،تیمار  -4آبیاری در زمان تخلیاه
رطوبت خاک  35درصد ،تیمار  -5آبیاری با مدیریت معمول باغدار.
یمزمان با اندازهگیری رطوبت خاک ،در ساعت  12الی  ،14دمای
پوش گیاه بوسیله دماسنج ماادون قرماز دساتی انجاام شاد .دماا و
رطوبت یوا نیز به وسیله دماسنج لحظهای یوا و دستگاه رطوبتسانج
لحظهای یوا اندازهگیری گردید .آزمای به صورت طرح بلاوکیاای
کامل تصادفی با  3تکرار اجرا و در یر تکرار  2عدد درخت یم انادازه
قرار گرفت .برای اطمینان از مشابه بودن درختان انتخابی ،اندازهگیری
قطر و ارتفاع تاج درختان انجام شاد.در طاول دوره آزماای عملیاات
نگهداری باغ شامل کوددیی ،یرس ،دفاع علفهاای یارز و آفاات در
زمان مناسب انجام شد .درختان باغ به سیستم آبیاری قطرهای مجهاز
بودند .راندمان سیستم آبیاری قطرهای نیز  90درصاد در نظار گرفتاه
شد .در پایان فصل میزان محصول تولیدی یر درخت اندازه گیری و با
تقسیم میزان محصول تولیدی به میزان آب آبیاری مصرفی ،بهرهوری
آب آبیاری محاسبه گردید .آب مصرفی را به دو صاورت آب مصارفی
آبیاری و آب مصرفی کل میتوان در نظر گرفت .آب مصرفی آبیااری
مقدار آبی است که از طریق آبیاری به درختان داده شد و در آن میزان
بارندگی لحاظ نگردیاد .آب مصارفی کال مجماوع آب آبیااری و آب
بارندگی موثر می باشد .با تقسیم میزان محصول به میزان آب مصرفی
کل ،بهرهوری آب کل به دست آمد .به منظور تجزیاه و تحلیالیاای
آماری ،تجزیه واریانس و مقایسه میانگی یا توسا آزماون دانکا و
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نرمافزار  SASانجام شد.
شاخ تن آبی گیاه ) (CWSIرا بر اساس خ مبناای پاایینی
(خ بیتن ) و باالیی (خ بای تاری تان ) معرفای شاده اسات
) .(Idso, 1982ای خطوط مبناای پاایینی و بااالیی ،رابطاه تفااوت
مقادیر دمای پوش سبز گیاه و دمای یوا را به کمبود فشار بخار یاوا
نشان میدیناد (شاکل  .)1در ایا شاکل  Tcو  Taبترتیاب دماای
پوش سبز گیاه و دمای یوا و  vpdکمبود فشار بخار یوا مایباشاد.
انادیسیاای  ul , llنشاان دیناده خطاوط مبناای پاایینی و بااالیی
میباشد .بدی ترتیب شاخ تن آبی را به صورت رابطه  1میتوان
بیان نمود.
𝑙𝑙) 𝑎𝑇(𝑇𝑐 −𝑇𝑎 )𝑚−(𝑇𝑐 −
𝑁𝑀
= 𝐼𝑆𝑊𝐶
𝑇( =
()1
𝑁𝐿
𝑙𝑙) 𝑎𝑇𝑐 −𝑇𝑎 )𝑢𝑙 −(𝑇𝑐 −
با توجه به شکل ( )1مشایده میگردد که در یاک روز خااص باا
یک کمبود فشار بخار ) (vpdخاص ،یر چه میزان تن آبی بای تار
شود ،تفاوت دمای گیاه و دمای یوا افزای یافته ،نقطه  Mبه سامت
باال حرکت کرده و مقدار شاخ تان آبای ) (CWSIباا توجاه باه
رابطه ( )1افزای مییابد .در ای تحقیق بارای یار یاک از تیماریاا،

نقاط اندازهگیری شده تفاوت دماای گیااه و یاوا ) (Tc-Taدر مقابال
کمبود فشار بخار ) (vpdترسیم و خطوط تن بر اساس تعریف ایدسو
به آنها براز شد .به منظور تعیی معادله خا تان بااالیی باه دو
رو عمل شد .در رو اول از برونیابی خطوط تن بدسات آماده
قبلی استفاده گردید .در رو دوم از رو ترسیمی ایدسو استفاده شد.
اساس رو ترسیمی بر ای اصل استوار است که وقتی یاوا از بخاار
آب اشباع میشود ،میزان تعرق گیاه نیز کم مایشاود ولای باه صافر
نمیرسد .بلکه به دلیل شیب فشار بخاار بای پوشا گیاایی و یاوا
) (AVPGعمل تعرق ادامه خواید داشت .بنابرای وقتی مقادار (Tc-
) Taبیشتر از مقدار عرض از مبدا خ مبنای پایینی شود ،تعارق گیااه
متوقف میشود .با قارار دادن مقادار  AVPGدر فرماول خا تان
پایینی ،معادله خ مبنای تن باالیی که به صورت خطی کامت افقی
میباشد به دست میآید .در رابطه  ec* ،2فشار بخار اشاباع در درجاه
حرارت گیاه ،و * eaفشار بخار اشباع در درجه حرارت یوا میباشد.
∗𝑎𝑒 𝐴𝑉𝑃𝐺 = 𝑒𝑐∗ −
()2

شکل  -1موقعیت خط تنش باالیی و پایینی به روش ایدسو ()1982

ارزیابی اقتصادی

به منظور انتخاب سودمندتری تیمار از لحااظ اقتصاادی مناافع و
یزینااهیااای حاصاال از یااک یکتااار انااار باارآورد گردیااد .منااافع از
حاصلضرب قیمت در عملکرد محاسبه شد .در ای رابطه قیمات یار
کیلوگرم انار سالم (تحویل در باغ)  3500تومان و برای یرکیلوگرم انار
دانه سفید یا انار با کیفیت پایی  1000تومان در نظار گرفتاه شاد .در
مورد یزینهیا تنها یزینه میزان آب مصرفی در تیماریای مورد بررسی
متفاوت بود .جهت برآورد یزینه آب ،قیمت سایهای یر متر مکعب آب
براساس یزینه اجاره آب در منطقه (به ازای یر متر مکعاب آب 2778
تومان) منظور گردید.

نتایج و بحث
نتایج سال اول

جدول  1نتاایج تجزیاه واریاانس دادهیاا و جادول  2مقاادیر آب
آبیاری اعماال شاده ،میازان عملکارد و بهارهوری آب در تیماریاای
مختلف در سال اول آزمای را نشان میدید .جدول  1نشان میدیاد
که اثر تیماریای آزمای بر میزان محصول و بهرهوری آب در ساط
 %1معنیدار بوده است .طبق جدول  2بیشتری میزان عملکرد مربوط
به تیمار ( 5تحت مدیریت باغدار) با  35293کیلوگرم در یکتار بود که
با کای میزان آب آبیاری ،میزان عملکرد نیز به تدریج کای و باه
کمتری مقدار خاود در تیماار  20520( 1کیلاوگرم در یکتاار) رساید.
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میزان کای محصول در تیماریای مختلف کم آبای از  22درصاد در
تیمار  4تا  42درصد در تیمار  1متغیر بود .بیشتری میزان آب آبیااری
مربوط به تیمار ( 5تحات مادیریت باغادار) باا  16614مترمکعاب در
یکتار بود .کمتری میزان آب آبیاری مرباوط باه تیماار ( 1آبیااری در
تخلیه رطوبتی  80درصد) با  4848متر مکعب در یکتار بود که تقریباا
 71درصد کمتر از تیمار  5بود .با کاای  71درصادی در میازان آب
آبیاری نسبت به تیمار تحت مدیریت باغدار ،حدود  42درصاد کاای
در میزان محصول مشاایده گردیاد .کاای محصاول باا  50درصاد
کای مصرف آب (تیمار  22 ،)4درصد بود .بناابرای میازان کاای
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محصول کمتر از نصف میزان کای آب آبیاری بوده اسات .بررسای
مقادیر بهرهوری آب آبیاری ای موضوع را روش تر مایکناد .مقاادیر
بهرهوری آب آبیاری محاسبه شده در تیماریای مختلف نشان میدید
که بیشتری و کمتری میزان بهرهوری آب آبیاری به ترتیاب مرباوط
به تیماریای  1و  5برابر با  4/23و  2/12کیلوگرم بر متر مکعب باود.
میزان آب مصرفی کل که جمع آب آبیاری و بار موثر میباشد با در
نظر گرفت بارندگی موثر  286میلیمتر ،در تیماریای مختلف از 7707
تا  19473متر مکعب در یکتار متغیر بود .میزان بهرهوری مصرف آب
کل نیز در تیماریای  1تا  5بترتیب از  2/66تا  1/81به دست آمد.

جدول  -1تجزیه واریانس داده های سال اول
درجه

منابع تغییر

میانگین مربعات

آزادی

عملکرد

2
4
8
14

24/314ns
**592/48
8/404
625/197
%4/40

تکرار
تیماریای آزمایشی
خطای آزمای
کل
ضریب تغییرات )(C.V.

بهرهوری آب
آبیاری
0/108ns
**2/089
0/024
2/221
%4/50

جدول  -2میزان عملکرد ،بهره وری و آب آبیاری مصرفی در سال اول
تیمار
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5

عملکرد

کاهش محصول

آب آبیاری

آب مصرفی کل

کاهش مصرف

بهرهوری آب

بهرهوری آب کل

(کیلوگرم در

نسبت به تیمار

(مترمکعب در

(مترمکعب در

آب آبیاری نسبت

آبیاری (کیلوگرم بر

(کیلوگرم بر

هکتار)

)%( 5

هکتار)

هکتار)

به تیمار )%( 5

20520 d

42

4848

7707

71

23080 c

35

5673

8532

66

25573 bc

28

7398

10257

55

27413 b

22

8359

11218

50

35293 a

0

16614

19473

0

مترمکعب)
4/23 a
4/07 a
3/46 b
3/28 b
2/12 c

مترمکعب)
2/66
2/71
2/49
2/44
1/81

نتایج سال دوم

نتایج سال دوم آزمای در جداول  3و 4آورده شده است .مشایده
میگردد که نتایج کلی به دست آمده در سال دوم آزمای تقریبا شبیه
به نتایج سال اول آزمای میباشد .در سال دوم بیشاتری و کمتاری
میزان بهرهوری آب آبیاری به ترتیب مربوط به تیمار  1و  5با  4/65و
 1/98کیلوگرم بر متر مکعب بود .میزان آب آبیاری تیماریای مختلاف
از  4619تا  18159متر مکعب در یکتاار متغیار باود .حاداکیر میازان
کای مصرف آب آبیاری و کای محصول نسبت باه تیماار تحات
مدیریت باغدار بترتیب  75و  40درصد بود .مقادیر آب مصرفی کل باا
لحاظ نمودن  153میلیمتر بار موثر از  6147تا  19687متر مکعب
در یکتار در تیماریای  1تا  5متغیر بود .مقایسه مقادیر آب مصرفی در
دو سال آزمای نشان میدید که میزان آب مصرفی کلیه تیماریاا در
سال اول بیشتر از سال دوم بوده است .بررسای دادهیاای یواشناسای

ای دو سال نشان داد که در سال اول میازان تبخیار ،متوسا دماا و
ساعات آفتابی بیشتر از سال دوم بوده که بدی معنی است که در سال
اول نیاز آبی گیاه بیشتر بوده است.
میانگین نتایج دو سال آزمایش

نتایج تجزیه واریانس مرکب و میاانگی عملکارد ،بهارهوری آب
مصرفی کل و آب آبیاری مصرفی در دو سال آزمای در جاداول  5و
 6آورده شدهاست .جدول  5نشان میدید که اثر ساال و اثار متقابال
سال و تیمار بر میزان عملکرد و بهرهوری آب در ساط  %5معنایدار
نبوده است .اما اثر تیماریای آزمای بر میزان عملکرد و بهرهوری آب
در سط  %1معنیدار بوده است.
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جدول  -3تجزیه واریانس داده های سال دوم
درجه

منابع تغییر

میانگین مربعات

آزادی

عملکرد

2
4
8
14

27/018ns
**572/45
21/215
620/685
%6/74

تکرار
تیماریای آزمایشی
خطای آزمای
کل
ضریب تغییرات )(C.V.

بهره وری آب
آبیاری
0/125ns
**2/929
0/047
3/101
%6/13

جدول  -4میزان عملکرد ،بهرهوری و آب آبیاری مصرفی در سال دوم
تیمار
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5

عملکرد

کاهش محصول

آب آبیاری

آب مصرفی کل

کاهش مصرف

بهرهوری آب

بهرهوری آب کل

(کیلوگرم در

نسبت به شاهد

(مترمکعب در

(مترمکعب در

آب آبیاری نسبت

آبیاری (کیلوگرم بر

(کیلوگرم بر

هکتار)

()%

هکتار)

هکتار)

به شاهد ()%

21493 d

40

4619

6147

75

23973 c

33

5968

7496

67

26587 bc

26

7536

9064

59

28653 b

20

8277

9805

54

35933 a

0

18159

19687

0

مترمکعب)
4/65 a
4/02 b
3/53 c
3/46 c
1/98 d

مترمکعب)
3/50
3/20
2/93
2/92
1/83

گفت با افزای آب آبیاری یا آب مصرفی کل ،میزان محصول افزای
و بهرهوری آب آبیاری و بهرهوری آب کل کای قابل توجهی یافت.
میزان کای مصرف آب در اثر مادیریت آبیااری در ایا تحقیاق باا
نتایج چوپاد ( )2001یمخوانی دارد .یمچنی میزان آب مصرفی انار با
نتایج یوالند و یمکاران ( ،)2009دینک و یمکاران ( ،)2018آیارس و
یمکاااران ( ،)2017ژانااو و یمکاااران ( ،)2017و راد و یمکاااران
( )1394یمخوانی دارد .مقادیر بهرهوری آب باه دسات آماده در ایا
بررسی با نتایج به دست آماده توسا طاوسای و یمکااران (،)1395
کومار و یمکاران ( ،)2012اینتریگلیولو و یمکاران ( ،)2013پرویزی و
یمکاران (2014و  ،)2016ستح ورزی و یمکاران ( )2017یمخاوان
است.

نتایج بررسی میزان عملکرد نشان میدیاد کاه تفااوت عملکارد
تیمار  1با تیمار  ،2تیمار  2با تیمار  3و تیمار  3با تیمار  4از نظر آماری
در سط  5درصد معنیدار نیست .اما تفاوت عملکرد تیماریاای 3 ، 1
و 5بایم معنیدار میباشاد .در ماورد بهارهوری آب ،بجاز تیماار3و،4
تفاوت سایر تیماریا با یکدیگر معنیدار میباشد .بیشاتری و کمتاری
بهرهوری آب آبیاری بترتیب مرباوط باه تیماریاای  1و  5باا  4/44و
 2/05کیلوگرم بر متر مکعاب باود .مایتاوان گفات کاه در دو ساال
آزمای با  73درصدکای میازان آب آبیااری ،میازان محصاول 41
درصد کای یافته است .میزان آب مصرفی کال در تیماار  1تاا  5از
 6927تا  19580متر مکعب در یکتار تغییر کرد .بهرهوری مصرف آب
کل نیز در تیمار تحت مدیریت باغدار  1/82و در تیماریاای  1تاا  4از
 3/08تا  2/68کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بود .به طور کلی مایتاوان

جدول  -5تجزیه واریانس مرکب داده های آزمایشی
منابع تغییر

میانگین مربعات
درجه آزادی

سال
خطای آزمای
تیماریای آزمایشی
اثرمتقابل سال × تیمار
خطای آزمای
کل
ضریب تغییرات )(C.V.

1
4
4
4
16
29

عملکرد بهره وری آب آبیاری
0/069 ns
42/483 ns
0/117
26/065
**
4/946
** 1162/3
ns
0/072
0/440 ns
0/035
14/896
5/239
1246/18
%5/40
%5/75
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جدول  -6میانگین عملکرد ،بهره وری و آب آبیاری مصرفی در دو سال
تیمار
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5

عملکرد

کاهش محصول

آب آبیاری

آب مصرفی کل

کاهش مصرف

بهرهوری آب

بهرهوری آب کل

(کیلوگرم در

نسبت به شاهد

(مترمکعب در

(مترمکعب در

آب نسبت به

آبیاری (کیلوگرم بر

(کیلوگرم بر

هکتار)

()%

هکتار)

هکتار)

شاهد ()%

21007 d

41

4733

6927

73

23527 cd

34

5820

8014

67

26080 bc

27

7467

9660

57

28033 b

21

8318

10511

52

35613 a

0

17387

19580

0

مترمکعب)
4/44 a
4/04 b
3/49 c
3/37 c
2/05 d

مترمکعب)
3/08
2/95
2/71
2/68
1/82

*در یر ستون تیماریا در سط  5درصد با استفاده از آزمون دانک معنیدار بودند

شکل  2رابطه بی میزان عملکرد محصول و آب مصرفی را نشان
میدید .در گیایان زراعی و باغی با افزای میزان آب کل دریافتی تا
یک حد مشخ  ،افازای محصاول و پاس از ایا حاد گیااه دچاار
کای محصول میشود .ای حد برای گیایان مختلف متفاوت اسات.
رابطه براز شده به ای دادهیا نشان مایدیاد کاه حاداکیر میازان
محصول تولیدی در آب آبیاری  18420یا آب کل  20650متر مکعاب
در یکتار بوده و پس از آن با افازای میازان آب مصارفی ،عملکارد
کای یافته است .جدول  6نشان میدید میزان آب مصارفی کال و
آبیاری تیمار  5بترتیاب باا مقاادیر  17387و  19580متار مکعاب در
یکتار تقریبا نزدیک به ای دو مقدار میباشد .شاکل  3رابطاه درصاد
کای محصول به درصد کای آب آبیاری را نشاان مایدیاد .ایا
رابطه که برای پی بینی میزان محصول در اثار کاای مصارف آب
مفید است ،نشان میدید کاه باا کاای میازان آب آبیااری ،میازان
کای محصول حدودا نصف خواید بود .بعنوان میال اگار باغادار 30

درصد در مصرف آب صارفهجاویی نمایاد و میازان آب مصارفی را از
 17387به  12170برساند ،میزان محصول  15درصد کای یافتاه و
از  35/6ت در یکتار به حدود  30/3ت در یکتار میرسد.
شکل  4رابطه بهرهوری آب آبیاری و بهرهوری آب کل نسبت باه
آب مصرفی را نشان میدید .مشایده میگردد که باا افازای میازان
آب مصرفی ،بهرهوری آب آبیااری و بهارهوری آب کال باا رابطاهای
توانی کای یافته و به حدود اعداد  2و  1/8کیلوگرم بر متار مکعاب
رسیده است .شکل  5رابطه درصد کای محصول تیماریای مختلاف
نسبت به شاید با میازان آب مصارفی آبیااری و آب مصارفی کال را
نشان میدید .مشایده میگردد که باا افازای آب مصارفی ،میازان
کای محصول نسبت به شاید به صورت لگاریتمی کای مییاباد.
بنابرای در شرایطی که میزان آب مصرفی توس باغدار بیشتر از حاد
مورد نیاز است ،با کای مقدار قابل توجهی آب ،کای محصول کم
خواید بود.

شکل  -2رابطه عملکرد محصول انار رقم رباب با مقدار آب مصرفی آبیاری و آب مصرفی کل
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شکل  -3رابطه درصد کاهش محصول انار رقم رباب به درصد کاهش آب آبیاری در آزمایش حاضر

شکل  -4تغییرات بهرهوری آب نسبت به آب مصرفی درختان انار رقم رباب
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شکل  -5رابطه کاهش محصول درختان انار رقم رباب با میزان آب مصرفی

شکل  6رابطه تفاوت دمای برگ گیاه و یوا ) (Tc-Taباا کمباود
فشار بخار ) (vpdرا در تیماریای مختلف نشان میدید .طبق روشای
که توس ایدسو ( )1982اراله گردیده ،باا داشات خا مبناای تان
پااایینی ) (Lower stress baselineو خ ا مبنااای تاان باااالیی
) (Upper stress baselineمیتوان زمان شروع آبیااری را از طریاق
اندازهگیری دمای پوش سبز گیاه باه وسایله دماسانج ماادون قرماز
دستی تعیی نمود .با توجه به نتایج باه دسات آماده از ایا تحقیاق،
تحقیقات قبلای (طاوسای و یمکااران 2015 ،و بوگوناو و یمکااران،
 ،)2016و توصیهیای فالو ،میتوان تخلیه رطوبتی  35درصد را بعنوان
شروع تن آبی و خ مربوطه را بعنوان خ مبنای تن پایینی برای
درخت انار رقم رباب نیریز در نظر گرفت .برای استخراج خ مبناای
تن باالیی الزم بود تیماری با تن آبی حداکیر (تخلیه رطوبتی 100
درصد یا بدون آبیاری) به تحقیق اضافه شود ،که ایا امار باه دلیال
احتمال آسیب جدی به درختان باغ امکانپذیر نبود .اما با استفاده از دو
رو مختلف ،خ مبنای تن باالیی استخراج گردید .باا اساتفاده از
برون یابی سایر خطوط ،خ مبنای تن باالیی کاه خطای راسات و
کامت افقی است بارای تخلیاه رطاوبتی  100درصاد باه دسات آماد
) .(y=2.18با اساتفاده از رو گرافیکای ارالاه شاده توسا ایدساو،
معادله خ مبنای تن باالیی باه شاکل ) (y=1.98باه دسات آماد.
بنابرای میتوان با تقریب ،خ ) (y=2.0را بعنوان خ مبناای تان
باالیی در نظر گرفت .با توجه باه اینکاه در تحقیقاات قبلای داخال و
خارج کشور خطوط تن پاایینی و بااالیی بارای درختاان اناار ارالاه
نگردیده است ،تا زمان اراله رواب مناسب برای سایر ارقاام اناار ،مای

توان از رواب اراله شده در ای تحقیق برای سایر ارقام انار نیز استفاده
نمود.
جدول  7نتایج تجزیاه و تحلیالیاای اقتصاادی را در بااغ ماورد
آزمای نشان میدید .با توجه به مقادیر سود خال  ،اقتصاادیتاری
تیمار ،تیمار ( 4تخلیاه رطاوبتی  )%35و پاس از آن تیماار ( 2تخلیاه
رطوبتی  )%65میباشد .تیمار ( 3تخلیه رطوبتی  )%50و تیمار ( 5تحت
مدیریت باغدار) از نظر اقتصادی تقریبا نزدیک به یم میباشاند .غیار
اقتصادیتری تیمار ،تیمار ( 1تخلیه رطوبتی  )%80میباشاد .بناابرای
اگرچه تیمار تخلیه رطوبتی  80درصد بیشتری میزان بهارهوری آب را
داشت ،اما چون از نظار اقتصاادی قابال توجیاه نیسات ،ماورد قباول
باغداران نیز قرار نخواید گرفت .بنابرای به نظر میرسد بهتری تیمار
مدیریت آبیاری در ای تحقیق باا در نظار گارفت مساالل اقتصاادی،
صرفهجویی در میزان آب و کمتری تان آبای وارده باه گیااه تیماار
آبیاری در تخلیه رطوبتی  35درصد (تیمار  )4باشد.

نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از ای تحقیق نشاان داد کاه مقادار آب داده
شده به درختان انار رقام ربااب نایریاز تااثیر معنایداری بار میازان
محصول تولیدی دارد به گونهای که حداکیر میزان محصاول تولیادی
در میزان آب کل (آب آبیاری  +بااران ماوثر)  20650متار مکعاب در
یکتار و به میزان حدود  36ت در یکتار مشایده شد .با کای میزان
آب مصرفی از ای حد ،میزان محصول نیز کاای یافات کاه میازان
کای محصول حدود نصف میزان کای مصرف آب بود.
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شکل  -6رابطه تفاوت دمای برگ و هوا با کمبود فشار بخار در تیمارهای مختلف آبیاری درختان انار رقم رباب
جدول  -7هزینه و منافع محاسبه شده بر اساس نتایج آزمایش برای یک هکتار باغ انار
تیمار
تیمار 5
تیمار 4
تیمار 3
تیمار 2
تیمار 1

درآمد ناخالص

کل هزینه ساالنه

سود خالص

(میلیون ریال در هکتار)
950
818
673
647
420

(میلیون ریال در هکتار)
891
639
616
570
540

(میلیون ریال در هکتار)
59
179
57
77
-120

بنابرای موضوع برناماهریازی و مادیریت آبیااری در باغاات اناار
موضوع مهمی است که بایستی مدنظر قارار گیارد .تجزیاه و تحلیال
یای اقتصادی نشان داد کاه تیماار آبیااری در تخلیاه رطاوبتی %35
بیشتری میزان سود خال را در بر داشاته و طباق نتاایج تحقیقاات
گذشته ای تیمار میتواند بعنوان تیمار شروع تن آبی در انار در نظار
گرفته شود .با استفاده از نتایج ای تحقیق ،اندازهگیری دمای پوشا
سبز گیاه و رو ایدسو ،خطوط تن مبناای بااالیی و پاایینی بارای
درخت انار به دست آمد که از رواب ای خطوط میتوان برای مدیریت
آبیاری باغات انار رقم رباب نیریز در منطقه استفاده کرد .با توجاه باه
عدم یافت معادالت مشابه برای درختان انار در کشور و دنیا ،میتاوان

رتبه بندی اقتصادی
3
1
4
2
5

از ای رواب  ،با دقت کمتر در سایر نقاط و ساایر رقام یاا نیاز بهاره
جست که انجام تحقیقات بیشتر در ای زمینه پیشنهاد میشود.
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Abstract
Although pomegranate is one of the major horticultural products in Iran, little research has been done on its
irrigation management. In order to investigate the effect of irrigation management on the yield and productivity
of 'Rabab-Neyriz' pomegranate trees, an experiment was conducted in one of the pomegranate orchards of
Kazerun city in Fars province. Experimental treatments included irrigation at different amounts of available soil
moisture depletion at 35, 50, 65 and 80%. A treatment that was completely irrigated by the orchard ownerwas
also considered as control. The experiment was performed in a randomized complete block designwith three
replications. Soil moisture was measured in different treatments with gypsum block moisture meter. After the
soil moisture reached the desired limits, the required amount of irrigation was applied to bring the soil moisture
to the field capacity. The orchard was equipped with drip irrigation system and the amount of irrigation water
was measured by calibrated flow meters. The experiment was performed for two years and the amount of water
used, the yield and water productivity in different treatments were estimated and evaluated by comparing the
average values. By measuring the temperature of plant canopy and other required meteorological parameters, the
upper and lower stress baselines were extracted by Idso method. Economic analysis was also performed by
estimating cost and revenue. The results showed that with the increase of the total water to 19580 cubic meters
per hectare (control), the amount of crop yield also increased to 36 tons per hectare, while at soil moisture
depletion of 35% the total used water was 10511 cubic meter and the yield was 28 tons per hectare. The total
water productivity in different treatments varied from 1.82 to 3.08 kg / m3, which decreased with increasing the
applied water. Differences in water productivity and yield between the 35 and 50% moisture depletion
treatments were not statistically significant. Economically, the best treatment for irrigation was the 35% moisture
depletion that according to the previous studies, it can be considered as the beginning of water stress in the
pomegranate tree. The lower and upper stress baselines obtained in this study, which has not been reported in
previous studies, can be used as a tool to manage the irrigation of pomegranate trees in the study area and other
similar regions. Therefore, in general, the best treatment of experiment was irrigation at 35% soil moisture
depletion. In low water areas up to 50% soil moisture depletion also brings good results.
Keywords: Neyriz, Plant canopy temperature, Pomegranate, Soil moisture depletion, Water productivity
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مقاله پژوهشی

پيشبينی تغييرات سطح آب زيرزمينی دامنه شمالی سهند با كاربرد روشهاي سامانه استنتاج
فازي– عصبی ،سريهاي زمانی و رگرسيونی
ابوالفضل ناصري ،*1آينور ناصري
تاریخ دریافت1399/4/31 :

2

تاریخ پذیرش1399/8/4 :

چكيده
برداشت و بهرهبرداري مداوم و بيرويه از منابع آب زيرزميني در دامنه شمالي سهند از سال  1362موجب افت بيش از  14متر از سطح آب گرديدده
است .بنابراين بهره برداري بهينه و پايدار از منابع آب زيرزميني در اين آبخوان يك ضرورت مديريتي است و الزمه آن الگوبندي كمدي مردر ت ليليد
روند بهرهبرداري و آيندهپژوهي وضعيت آن است .اين پژوهش با هد ليلي و آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني دامنه شمالي سهند در دوره آمداري
 50ساله با كاربرد روشهاي سريهاي زمانيت رگرسيوني و سامانه استنتاج فازي– عربي انجام گرديد .براي الگوبنديت آزمون و آيندهپژوهي افت سدطح
آب زيرزميني دامنه شمالي سهند از روشهاي متعدد سري هاي زمانيت دو روش رگرسيوني و سامانه استنتاج فازي– عربي اسدتااده گرديدد .الگوبندديت
آزمون و آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني براي  50سال صورت گرفت كه  35سال (از سال  1362لا  )1397براي مراح الگوبنددي و آزمدون و 15
سال (از  1398لا  )1412براي آيندهپژوهي استااده گرديد .نتايج نشان داد دقيقلرين روش براي ليلي و آيندهپژوهي افدت سدطح آب زيرزميندي دامنده
شمالي سهندت روش سامانه استنتاج فازي – عربي بود .در طول  35سال گذشته سطح آب زيرزميني بيش از  14متر و به طور ميانگين هر سدال حددود
 40سانتيمتر افت داشته است .با فرض ادامه يافتن شرايط موجود بهرهبرداري از منابع آب زيرزمينيت ميانگين افت لجمعي سطح آب زيرزمينيت در سدال
 1412برابر  20/03متر خواهد بود .براي صيانت از منابع آب زيرزميني در منطقهت سناريو و شرايط مختلف صرفهجويي در مرر آب پيشبيني و پيشنهاد
گرديد.
واژههاي کليدي :آبهاي زيرزمينيت آيندهپژوهيت استنتاج فازي-عربيت شبكه عربي مرنوعيت شمال سهندت منطق فازي

مقدمه

21

منددابع آب زيرزميندديت يكددي از مهدد لددرين منددابع آب در لوليددد
ميروالت كشاورزي در كشور به شمار ميرود .برداشت بديش از حدد
مجاز و در برخي مواقع بيرويهت موجب كاهش سطح آب زيرزميني در
بسياري از نقاط كشدور گرديدده اسدت ( .)Siadat, 2000آمدار نشدان
ميدهد ميزان لخليه از منابع آب زيرزميني سطح كشدور در  50سدال
اخير از  18/7ميليارد متر مكعب (از سال  )1348به بيش از  62ميليارد
مترمكعب افزايش يافته است .منابع آب زيرزميني دامنه شمالي سدهند
يكي از منابع مه براي لامين آب شهري و آبياري اراضي كشداورزي
 -1دانشيار پژوهشت بخش ليقيقات فني و مهندسي كشداورزيت مركدز ليقيقدات و
آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شدرقيت سدازمان ليقيقداتت آمدوزش و
لرويج كشاورزيت لبريزت ايران
 -2استاديار گروه مهندسي معدنت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهرت اهرت ايران
)Email: nasseri_ab@yahoo.com
)* -نويسنده مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.25.6

در شمال سهند ميباشد .منابع آب زيرزميني در استان شدام 34809
حلقه چاه با لخليه  902ميليون متر مكعبت  1899رشته قنات با لخليه
 273ميليون متر مكعب و  1980دهنه چشمه بدا لخليده  139ميليدون
متر مكعب و در مجموع لخليده كد سداالنه از مندابع آب زيرزميندي
استان برابر  1/3ميليارد متر مكعب است (بينامت  .)1398بهره بدرداري
بهينه و پايدار از منابع آب زيرزميني در شدمال سدهند از اولويدتهدا و
ضروريات مديريت و برنامهريزي منابع آب زيرزميني به شمار مديرود.
اولين گام براي صيانت از ايدن مندابع زيرزمينديت بدا الگوبنددي كمدي
مرر ت ليلي روند استااده و آينددهپژوهدي وضدعيت آب زيرزميندي
امكانپذير است .روشهاي الگوبندي و آيندهپژوهي شام روشهداي
سريهاي زمانيت رگرسيون و سامانه استنتاج فازي– عربي است.
الگوهاي داده ميور مانند روشهاي سريهاي زمانيت رگرسديون
و سامانه استنتاج فازي– عربي در واقع الگوي شبيه سازي شده كمي
از لغييرات الگوي واقعي آبهاي زيرزميني است .بده طدور كلديت مددل
(الگو) ابزاري براي لوجيه و معرفي واقعيت با بيدان و لاسديري سداده
است .مدلهاي آب زيرزميني لوجيهي از واقعيت است و اگر به صورت
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مناسددبي لنمددي شددده باشدددت مدديلوانددد بدده عنددوان ابددزاري جهددت
پيشبينيهاي الزم براي مديريت بهرهبرداري از مندابع آب زيرزميندي
در نمددر گرفتدده شددود (ناصددري و ناصددريت  .)1398بددراي مطالعدده
سيست هاي جريان آب زيرزميني مدلهاي مختلاي استااده مديشدود.
مجموعة آنها را ميلوان به سه دسته كلدي لقسدي بنددي نمدود .ايدن
مدل ها شام مدل مخازن ماسدهايت مددلهداي آندالوك كده شدام
مدلهاي جريان مايعات لزج و مدلهاي الكتريكي بدوده و مددلهداي
رياضي كه شام مدلهاي عددي و ليليلي ميباشند .اخيدرا انرداري
فر و همكاران ( )2020براي ارزيابي لغييرات سطح آب زيرزميني بنددر
گز در خلديج گرگدان از مددل رياضدي در حالدت دايمدي و ميردايمدي
استااده نمودهاندد ( .)Ansarifar et al., 2020همچندين اللدهزاري و
همكاران ( )2020با استااده از روش عددي لااضالت ميددود سدطح
آب زيرزميني در دشت باغ ملك در استان خوزستان را براي يك دوره
 12ساله شبيهسازي نمودهاند (.)Lalehzari et al., 2020
در سالهاي اخير روشهاي مختلف سري زمداني بدراي ليليد ت
بررسي روند و آينددهپژوهدي سدطح و كيايدت آبهداي زيرزميندي در
مناطق مختلف دنيا مورداستااده قرار گرفتهت كارآيي و لوانمندي آن لدا
حدود قاب پذيرش مورد لأييد قرار گرفتده اسدت (Choubin et al.,
2017; Gibrilla et al., 2018; Taweesin et al., 2018; Yang
 .et al., 2017).از سوي ديگرت در سالهاي اخير پژوهشگران متعددد
( Irvine et al., 2015; Vandersteen et al., 2015; Johnson et
;al., 2012; Adhikary et al., 2012; Rau et al., 2012
;Rakhshandehroo and Amiri, 2012; Peterson et al., 2010
;)Hatch et al., 2010ت مطالعات آبهاي زيرزميني را بدا اسدتااده از

سريهاي زماني ليلي نموده و يافتههداي موفقيدتآميدز را گدزارش
نمودهاند .بررسي مندابع نشدان داد كداربرد نسدبتا قدديمي روشهداي
سريهاي زماني براي ليلي مولاههاي لغذيهت ذخيره و لخليه بديالن
آب زيرزميندي لوسدط چداو وكيرليدوليز ( Chow and Kareliotis,
 )1970صووت گ فته ووت و  .سدداماني و همكدداران ( Samani et
 )al.,1994با ليلي سريهاي زماني لغييرات سطح آب زيرزميندي در
دشت بهشهرت لوانمندي اين روش را براي الگوبندي لائيدد نمدودهاندد.
فانگير ( )Vangeer, 1996براي درونيابي مكاني لغييرات سدطح آب
زيرزميني از الگوهاي انتقال بداك جينكدن اسدتااده نمدوده اسدت.
رحماني و سدهي ( )1383براي الگوبندي و پيشبيني وضدعيت سدطح
آب زيرزميني دشت بهار و چيتسازان و همكاران ( )1386براي دشت
شهركرد و زاهدي و قويدل ( )1381براي حوضه آبريز اروميه از ليلي
سري زماني استااده نمودهاندد .سداالو و همكداران ( Salas et al.,
 )1980و سدن ( )Sen, 1998بدراي ليليد مطالعدات هيددرولو ي و
اقليميت مناسبترين الگو را  ARIMAمعرفي نمودهاند.
مياسبات نرم و هوشمند بدا لركيدب روشهدايي همانندد منطدق
فازيت مياسبات لكاملي و شبكه عربي در دهههاي اخير بده عندوان

2189

روشهاي نوين ليلي و آيندهپژوهدي پديددههداي مهندسدي لوسدعه
يافتهاند .يكي از مه لرين انواع اين مياسدبات ندرمت سدامانه اسدتنتاج
فازي– عربي است كه در سال  1993لوسدط ياند( ( )Yangبسدط
يافته است .بررسيها نشان داد گستره ليليد لغييدرات مكداني و يدا
زماني سطح آب زيرزميني و يدا آينددهپژوهدي آن بدا سدامانه اسدتنتاج
فازي-عربي وسيع نبوده و مطالعات ميدودي در اين مورد وجود دارد
كه در ادامه به چند يافته مرلبط و با اهميت اشاره ميگردد .دهقداني و
همكاران ( )Dehghani et al., 2009با استااده از سده روش شدبكه
عربي مرنوعيت سامانه استنتاجي فدازي -عردبي لطبيقدي و زمدين
آمارت براي درونيابي سدطح آب زيرزميندي دشدت قدزوين و خلقدي و
حسيني () )Kholghi and Hosseini, 2009براي درونيابي ضدريب
انتقال ساره را ليليد نمدوده و و سدامانه اسدتنتاج فدازي عردبي را
دقيقلرين روش اعالم نمودهاند .خاشعي سديوكي ( Khashei-Siuki
 )et al., 2013الگوهاي شبكه عربي مرنوعيت سامانه استنتاج فدازي-
عربي و رگرسيوني را براي برآورد سطح ايستابي آبخوان مدورد اسدتااده
قرار داده و اعالم نمودهاند الگوي شبكه عربي بدراي مداه آذر و سدامانه
فازي -عربي براي ماه شهريور دقيقلرين نتيجه را لوليد نموده و نتدايج
الگوي رگرسيوني در برآورد سطح ايستابي آبخوان همواره ك لرين دقدت
را داشته است.
با لوجه به ضرورت الگوبندي كمي مرر و آيندهپژوهدي روندد
بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني در حاشيه شرقي درياچه اروميه و بدا
عنايت به اهميت صيانت و بهرهبدرداري بهينده و پايددار از مندابع آب
زيرزميني دامنه شمالي سهند (در استان آذربايجان شرقي) و نيز بنا بده
لوانمندددي و شايسددتگي روشهدداي آيندددهپژوهددي رفتددار پديدددههدداي
مهندسي آب از جمله سريهاي زمانيت رگرسديون و سدامانه اسدتنتاج
فازي– عربيت اهدا اين پژوهش عبدارت از الدف) ليليد لغييدرات
زماني افت سطح آب زيرزميني دامنه شمالي سهندت ب) آينددهپژوهدي
افت سطح آب زيرزميني با ااستااده از الگوي مناسب و ج) پديشبيندي
سناريوهاي اجرايي براي صدرفه جدويي در مردر آب زيرزميندي در
منطقه بود.
برلري مشخص پژوهش نسبت به پدژوهشهداي مشدابه عبدارت
است از الف) ليلي زماني افدت سدطح آب زيرزميندي دامنده شدمالي
سهندت كه براي اولدينبدار صدورت مديگيدردت ب) كداربرد روشهداي
سريهاي زمدانيت رگرسديون و سدامانه اسدتنتاج فدازي – عردبي در
الگوبندي و آينده پژوهي رفتار سطح آب زيرزميني دامنه شمالي سهند
و ج) پيشنهاد سناريوهاي اجرايي براي صدرفه جدويي در مردر آب
زيرزميني در منطقه .يافتههاي ايدن پدژوهش مديلواندد در صديانت از
منابع آب زيرزميني و مديريت پايددار آن بده ويدژه در حاشديه درياچده
اروميه بسيار مايد باشد.
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مواد و روشها
مشخصات جغرافيايي و اقليمي منطقه

دامنه شمالي سهند در شمال كوه سهند در استان آذربايجانشرقي
در جنوب و جنوبشرق لبريز واقدع شدده و شدام درههداي هدرويت
سعيدآبادت قزلجه ميدانت ليقوان و كرجان است (شك  .)1منطقه مدورد
بررسي بين  37درجه و  46دقيقده لدا  38درجده و  46دقيقده عدرض
شمالي و  46درجه لا  47درجه طول شرقي قرار گرفته اسدت .وسدعت
آبخوان دامنه شمالي سهند برابدر  396كيلدومترمربدع اسدت (بديندامت
 .)1398ميانگين ضريب ذخيره در اين آبخوان سه درصد بدرآورد شدده
است .به دلي برداشت از آب زيرزميني بده طدور ميدانگين هدر سدال
نزديك  40سانتيمتر از سطح آب زيرزميني كاسته ميشود .ضدخامت
متوسط ساره  120متر و ضخامت اليه اشباع در دامنه شدمالي سدهند
 90متر است .ك لرين و بيشلرين مقدار قابليت انتقال آب ساره  50و
 680مترمربع در روز است (بينامت  .)1398براي بررسي وضعيت ساره

زيرزميني دامنه شدمالي سدهند و ليليد لغييدرات زمداني آن از آمدار
آبهاي زيرزميني وزارت نيرو استااده گرديد (بينامت  .)1398ميدانگين
 30ساله بارش و لبخير از منطقه به لرليب برابر  320و  950ميليمتر
در سال و ميانگين دماي منطقه  8درجه سانتيگراد است.
در ايددن پددژوهش از ميددانگين سددطح آب زيرزمينددي در مدداههدداي
مختلف سال به عنوان سطح ميانگين ساالنه در آبخوان دشت استااده
شد .براي الگوبنديت آزمون و آيندهپژوهي افدت سدطح آب زيرزميندي
دامنه شمالي سهند از روشهاي متعددد سدريهداي زمدانيت دو روش
رگرسيوني و سامانه استنتاج فازي– عردبي اسدتااده گرديدد .در ايدن
پژوهشت الگوبنديت آزمون و آيندهپژوهدي افدت سدطح آب زيرزميندي
براي  50سال (از سال آبي ( 1362-63لا  )1396-97صورت گرفدت.
در مجموع  35سال (از سال  1362لا  )1397براي مراح الگوبندي و
آزمون و  15سدال (از  1398لدا  )1412بدراي آينددهپژوهدي اسدتااده
گرديد.

شكل  -1موقعيت جغرافيايي استان و دامنه شمالي سهند

کاربرد روشهاي تحليل و آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني
الف) روش سريهاي زماني

در اين پژوهش براي الگوبنديت آزمون و آيندهپژوهي افت سدطح
آب زيرزميني در دامنه شمالي سهند از روشهاي متعددد سدريهداي
زماني استااده گرديد .اين روشها شام گام لرادفيت گام لرادفي بدا
ضريب -0/4ت ميانگين ثابتت ميدانگين متيدرس سداده ت هموارسدازي
نمايي سادهت هموارسازي نمايي خطي براونت هموارسازي نمايي خطي
هالتت هموارسازي نمايي كوادراليك براونت هموارسازي نمايي وينتدرت
)ARIMA(1,1,2ت
)ARIMA(0,1,2ت
)ARIMA(1,1,1ت

) ARIMA(2,1,2و ) ARIMA(2,1,1بود .در ايدن بررسديت سدري
زماني افت سطح آب زيرزميني به صدورت مجموعدهاي از مشداهدات
ساالنه با هد ليلي لوصيف و آيندهپژوهي آن است .لوصيف فرآيند
شام رس نمودار دادههات لشخيص ايستائي و ناايستائي آن و بررسدي
خودهمبستگي سري افت سدطح آب زيرزميندي اسدت .آينددهپژوهدي
شام برآورد مقادير آينده سري بر مبناي دادههاي مشاهده شده است
(نيتومند.)1376 ،
براي لشخيص الگوي اوليه براي سري افت سطح آب زيرزميندي
از لابع خودهمبستگي نمونه ( ACkيا )ACFو لابع خودهمبستگي جزء
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( )PACFاسدددتااده گرديدددد (Brockwell and Davis, 1996

;.)Chatfield, 1996
لابع خودهمبستگي نمونه در سريهاي افت سدطح آب زيرزميندي
عبارت از همبستگي بين سري افت سطح آب زيرزميني با همان سري
در لددأخير سددال  kاسددت .مقدددار  ACkاز رابطدده زيددر بددرآورد گرديددد
(:)Chatfield, 1996
()1
) (GWL  GWL)(GWL  GWL
n k

t k

2

t

t 1

n

) (GWL  GWL
t

AC k 

t 1

كدده درآن  ACkضددريب خودهمبسددتگي سددري افددت سددطح آب
زيرزميني در لاخيرkت  GWLميدانگين سدري سدطح آب زيرزميندي و
 GWLtمقدار سري در زمان  tو  nلعداد مشداهدات سدري (برحسدب
سال آبي) مي باشد .براي لابع خودهمبستگي جزءت دامنه بيراني برابدر
  1.96پيشنهاد شده است ( .)Chatfield, 1996لابع خودهمبسدتگي
n

جزء (  PACkيا  )PACFعبارت است از همبستگي بدين سدري افدت
سطح آب زيرزميني در زمانهاي  tو  t+kوقتديكده وابسدتگي خطدي
سري افت سطح آب زيرزميني در t+1و...و t+k-1حدذ شدده باشددت
لابع خودهمبستگي جزء براي لغييرات سطح آب زيرزميني از رابطه زير
برآورد گرديد (نيتومند:)1376 ،
()2
1
AC
... AC
1

AC 2
...
AC k
AC 1
AC 2
...
1

1

...
...
...
...
...
...
...

1
...
AC k  2
AC 1
1
...
AC k  2

AC 1
...
AC k 1
PAC kk 
1
AC 1
...
AC k 1

به صورت ويژهت ضرايب خود خودهمبستگي جزء براي لاخيرهاي
 1و  2به صورت زير برآورد ميگردد.
PAC  AC
()3
1

1

) PAC 2  (AC 2  AC1 )/(1  AC1
2

2

نمودار لغييرات ضرايب خودهمبستگي و خودهمبسدتگي جدزء لدا
لأخيرهاي به لعداد يكسوم ك مشاهدات بدا خودهمبسدتگي نگدار و
خودهمبستگي جزء نگار نشان داده مديشدود و در آن دامنده بيراندي
بهصورت خطوط موازي رس ميگردد .با عنايت بده الگدوي نهدايي و
مناسب اين پدژوهشت الگدوي الورگرسديو للايقدي ميدانگين متيدرس
) ARIMA(p,d,qبه صورت زير لشريح ميشدود .در ادامده مالحمده
خواهد شد كه ساير الگوهاي سري زماني ازنمدر دقدت داراي اولويدت
نبوده و به همين دلي در اين بخش لشريح نگرديد .اطالعدات دقيدق
در مورد ساير روشها در ( Brockwell and Davis (1996ميلدوان
يافت.
()4

…GWLt=ρ1 GWLt-1+ρ2 GWLt-2+
+ρp GWL t-p+et+θ1et-1+…+θqet-q

كدده در آن p:و  qبددده لرليدددب مرالدددب الگدددوي الورگرسددديو و
ميانگينمتيدرس و  nلعدداد مشداهدات سدري اسدت .ضدرايب الگدو
يعنددي ρو  θبددا روش حددداكرر درسددتنمايي بددا اسددتااده از نددرمافددزار
 MINITABبه دست آمد .براي انتخاب بهترين الگو از بين الگوهاي
مختلفت از شاخصهداي خطداي جدذر ميدانگين مربعدات ()RMSEت
خطاي ميانگين ()MEت خطاي خدالص ميدانگين ()MAEت معيارهداي
آگاهي آكائيك ( )AICو معيار  BICاسدتااده گرديدد .هريدك از ايدن
معيارها بهصورت برآورد گرديد:
()5
1 n
()6
()7

] RMSE = √[ ∑ (GWL1 − GWL2)2
n i=1
n
1
ME = ∑ (GWL1 − GWL2).
n
i=1
n
1
MAE = ∑ |GWL1 − GWL2|.
n
i=1
2

)AIC = ln σ2 + (p+q

()8
2
()9
BIC = ln σ +
)(p+q
T
2
()10
SBIC = ln ( σ̂ ) + k ln(T)/T
كه در آن  GWL 1و  GWL 2به لرليب افت سطح آب زيرزميني
اندازهگيري شده و برآورد شده با الگوي موردنمر است .در اين بررسيت
 σ2واريان دادهها است.
T
ln T

ب) روش رگرسيون

براي الگوبنديت آزمون و آيندهپژوهي افدت سدطح آب زيرزمينديت
عالوه بر روشهاي سريهاي زماني از روش رگرسيون خطي و درجه
دوم نيز استااده گرديد .الگوهاي خطي و درجده دوم بده صدورت زيدر
لعريف گرديد:
GWL     Year
()11
GWL     Year  γ Year
()12
كه در آن  GWLسطح آب زيرزميندي و  Yearسدال آبدي مدورد
بررسي است .ضرايب اين دو معادله از طريق ح چندين معادله بدا دو
مجهول در معادله خطي و سه مجهول در معادله درجه دوم با اسدتااده
از نرمافزار MINITABبه دست آمد .براي لعيين دقت اين الگوهدا در
برازش و آيندهپژوهي دادههاي افت سدطح آب زيرزمينديت عدالوه بدر
برخي آمارههاي دقت كه در رابطه ( )4لا ( )9ياد شدت از ضريب لبيدين
(يا لعيين) و به صورت زير استااده گرديد.
()13
) (GŴL  GWL
2

n

2

i 1

n

 GŴL

2

R  1
2

i 1

ج) سامانه استنتاج فازي– عصبي

سامانه استنتاج فازي– عربي از يك سامانه مبتني بر قاعدههداي
منطقي (فازي) و يدك شدبكه مبتندي بدر قابليدت اسدتخراج داندش از
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اطالعات عددي (شبكه عربي) لركيب يافته اسدت .در ايدن سدامانهت
ايجاد رابطه بين متغيرهاي ورودي و خروجي به عهدده بخدش فدازي
سامانهت و بهينهسازي پارامترهاي لابع عضويت به عهده بخش عربي
سامانه است .اين سامانه از چهار جدزء الدف) فدازي نمدودن بدا لوابدع
عضويت متغيرهاي ورودي و خروجديت ب) پايگداه قواعدد بدا قدوانين
فازيت ج) لركيب قواعد براي استنتاج سازوكارهات و د) ميرفازي نمودن
نتايج خروجي سامانهت لشكي يافته است (.) Krueger et al., 2011
استنتاج فازي انواع مختلدف از جملده ممدداني ()Mamdaniت الرسدن
()Larsenت لسددوكامالو ( )Tsukamatoو لاكدداگي -سددوگنو –كاندد(
( )Takagi-Sugeno-Kang; TSKرا شددام مدديشددود .نددوع اخيددر
پركاربردلرين نوع در سامانه استنتاج فدازي – عردبي اسدت Takagi
) .)and Sugeno ,1985اين نوع شام مجموعهاي از قواعد "اگدر –
آنگاه" است و مرلبده اول ايدن ندوع بدا متغيدر ورودي سدنجه زمداني
اندازهگيري سطح آب زيرزميني  xو متغير خروجي سطح آب زيرزميني
 fت دو قانون شرطي زير را شام است :قانون شرطي اول :اگر متغيدر
ورودي سنجه زماني اندازهگيدري سدطح آب زيرزميندي( )xبرابدر A1
باشدت آنگاه:
f1=p1A1+r1
()14
قانون شرطي دوم :اگر متغير ورودي سنجه زمداني انددازهگيدري
سطح آب زيرزميني( )xبرابر  A2با شدت آنگاه:
f2=p2A2+r2
()15
كدده در آن  p1و  p2و  r1و  r2پارامترهدداي لددابع خروجددي هسددتند.
بدون احتساب متغير ورودي ميرفازيت معماري سامانه استنتاج فدازي-
عربي داراي پنج اليه است .در اين سامانه با بهرهگيدري از دادههداي
آموزشيت پارامترهاي لوابع عضدويت در اليده اول و اليده چهدارم بده
گونهاي مشخص ميشوند كه به ازاي ورودي دلخواهت خروجي مناسب
و شايستهاي حاص گردند .پارامترهاي اليه اول و چهدارم بده لرليدب
مير خطي و خطي هستند .مطابق لوصيه پژوهشگران بدراي آمدوزش
اليه اول از روش پ انتشار و در اليه چهارم از روش كمترين مربعات
استااده ميشود ( .)Jang and Sun, 1997اليه گدرههداي ورودي :در
اين اليه درجه عضويت گرههاي ورودي به بازههاي مختلف فدازي بدا
استااده از لابع عضويت مشخص ميگردد .يعني:
()16
O1,i  μ Ai (x) for
i  1,2
كدده در آن µAi(x) :لددابع عضددويت گوسددين بددوده و از يكددي از
رابطههاي زير مياسبه ميگردد:
1
()17
μ (x) 
bi

 x - c  2 
i
 
1  
 a i  

Ai

()18
  x - c  2  
i
  
μ Ai (x)  exp  
  a i   
و در آن x :مقادير ورودي به گره  iو  ciو  aiبده لرليدب مراكدز و
واريان هاي قاب لنمي است .اليه گرههاي قاعده :هر گدره در ايدن
اليه درجه فعاليت يك قانون را از رابطه زير مشخص ميكند.
()19
O2,i  wi   n j 1  Ai ( x ) j
اليه نرمال شده يا گره استاندارد :خروجي اين اليده نرمدال شدده
مقادير اليه قبلي از رابطه زير است.
w
()20
O 3,i  wi  n i
 wi
i 1

كه در آن wi :درجه فعاليت نرمدال شدده قدانونiام اسدت .اليده
نتايج :در اين اليهت خروجي هر گره از رابطه زير برآورد ميشود.
n
()21
O  w f  w ( p x ) for i  1,2
j

ij

j 1

i

i i

4,i

اليه گرههاي خروجي :در اين اليه هر گرهت مقدار خروجي نهدايي
را به صورت زير مياسبه مينمايد.
O5,i   wi f i
for i  1,2
()22
i

لرليب اليهها و معماري كلي الگوي فازي-عربي بدراي ليليد
سطح آب زيرزميني در شك  2نشان داده شده است .در اين مطالعهت با
استااده از رابطه زير دادههاي ورودي به سامانه استنتاج فازي-عردبي
به صورت نرمال درآمدند:
()23
x  x min

x max  x min

xi 

كه در آن  xمقدارواقعيتxiت xminو  xmaxبه لرليب استاندارد شدده
مقدار واقعيت مقادير حداق و حداكرر دادهها ميباشند .بدراي ليليد
افت سطح
ايستابي با سامانه استنتاج فازي -عربي يك مجموعده ورودي و
خروجي مناسب در نمر گرفته شددند .متغيرهداي ورودي شدام دوره
زماني سنجش سطح آب زيرزميني از سدال آبدي  1362 -63لدا -97
 1396و متغيرهاي خروجي شام افت سطح آب زيرزميني هركدام به
لعداد  35زوج مرلب بودند .داده ها بدا رابطده ( )20بده صدورت نرمدال
درآمددده و وارد سددامانه گرديددد .پ د از لرددادفي نمددودن دادههدداي
اندازه گيري شدهت درصد داده هاي الزم براي آمدوزشت اعتبارسدنجي و
آزموني به لرليب برابر 60ت 15و  25درصددت درنمدر گرفتده شددند .از
لوابع مختلف انتقال (ليريك) با قاعده ممانتوم و با گام يك و ضريب
 0/7استااده گرديد .حداكرر لعدداد اپدوس برابدر  1000درنمدر گرفتده
شدند.
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شكل  -2معماري کلي الگوي فازي-عصبي براي تحليل سطح آب زيرزميني

ارزيابي عملكرد روشهاي سريهاي زماني و سامانه استتنتاج
فازي – عصبي

براي ارزيابي عملكرد الگوهاي پيشبينيت معيارها و فراسدنجهداي
مختلاي وجود دارد .اين فراسنجها به طور عمده بر مبناي لااوت بدين
مقادير خروجي و پيشبيني شدده و مقدادير خروجديهداي مطلدوب و
مقادير واقعي استوار اسدت .در ايدن پدژوهش بدراي ارزيدابي عملكدرد
سامانهها از فراسنجهاي ميانگين مربعات خطا ( )MSEو ميانگين قددر
مطلق درصد خط ( )MAEو ضريب لبيين ( )R2به صدورتهداي زيدر
استااده گرديد.
n
()24
 (Ĥ  H) 2
i 1

n
)(Ĥ  H
 H
M AE  i 1
n

()25
()26

M SE 

n

n

2

) (Ĥ  H
i 1

n

2

̂ H

R2  1

i 1

كت د آن H ،Ĥ :و  nبه لرليب مقادير خروجي و ورودي الگوي
پيش بيني و  nلعداد مشاهدات است .براي ليلي سريهاي زمداني و
رگرسيون از نرم افزا  MINITABو بدراي ليليد سدامانه اسدتنتاج
فدازي– عردبي از ندرم افدزار  NEUROSOLUTIONSاسدتااده
گرديد.

نتايج و بحث
ميانگين افت لجمعي سطح آب زيرزميني از سال آبدي 1361-62
لا  1396-97نسبت به مقادير سال پايده (سدال آبدي  ) 1361- 62در
شك  3رس شده اسدت .نتدايج نشدان داد در طدول  35سدال مدورد

بررسيت سطح لجمعي آب زيرزميني به جز در پدنج مدورد از  35مدورد
روند كاهشدي داشدته اسدت .در پدنج مدورد از سدال  1370لدا 1383
خيزهايي به اندازه  65سانتيمتر در سطح آب زيرزميندي الاداق افتداده
است .در طول  35سال گذشته بيش از  14متدر (حددود  170ميليدون
مترمكعب) سطح آب زيرزميني در دامنده شدمالي سدهند افدت داشدته
است .ميلوان گات به طور ميدانگين هرسدال حددود  40سدانتيمتدر
(معادل پنج ميليون مترمكعب) از سطح آب زيرزميندي در ايدن دشدت
كاسته ميشود.
تحليل تغييرات سطح آب زيرزميني بتا الگوهتاي ستريهتاي
زماني ،رگرسيوني و استنتاج فازي -عصبي

بددر اسدداو سددري افددت سددطح آب زيرزميندديت نمددودار لددابع
خودهمبستگي ( )ACFو لابع خودهمبستگي جزء ( )PACFلا نه سال
لدداخير درشددك  3نشددان داده شددده اسددت .در ايددن شددك ضددرايب
خودهمبستگي و خودهمبستگي جزء به صورت خدطهداي عمدودي و
حدود باال و پايين همبستگيها به صورت دو خدط در راسدتاي ميدور
افقي رس شده است .روند كاهشي در هر دو ضدريب همبسدتگي بده
طور واضح قاب مشاهده است .ميرايي سريع در نمودار خودهمبستگي
جزء مشخص است .لغييرات فرلي در هيچ كدام از نمودارها مشداهده
نگرديد .نتايج نشان داد لوابع خودهمبستگي و خودهمبستگي جزء بده
لرليب لا سال هداي دوم و اول بده لرليدب بدا ضدرايب  0/81و 0/90
معنيدار بودهاند .بنابراين بده عندوان لشدخيص اوليده هدر دو الگدوي
الورگرسيو و ميانگين متيرس مي لواند در الگوبنددي افدت سدطح آب
زيرزميني سهي باشند .ارزيابي اوليده نشدان داد سدري افدت لجمعدي
سطح آب زيرزميني در طول  35سال روندد ناايسدتائي داشدت .بدراي
لاكيك روند و ايستاسازي سدري داده هدا از عمد يدكبدار لااضدلي
استااده گرديد.
بعد از ارزيابي ضرايب خودهمبستگي و خودهمبستگي جزءت الگوي
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مناسب سري زماني بر مبنداي كمينده بدودن آمدارههداي خطاسدنجي
لشخيص و انتخاب ميگردد .لشخيص اوليه نشدان داد سده هدر دو
الگوي الورگرسيو و ميانگين متيرس افت لجمعي سطح آب زيرزميني
ميرز است .مشخرات الگوهاي مختلف سري زمداني قابد انتخداب
براي ليلي لغييرات زماني افت لجمعي سطح آب زيرزميني در جدول

 1ارائه شده است .شاخصهاي مختلف براي انتخاب مناسبلرين الگو
در اين جدول ارائه شده است .با در نمر گرفتن همه اين شداخصهدات
الگوي ) ARIMA(1,1,1مناسبلرين الگو براي لبيين افدت لجمعدي
سطح آب زيرزميني در دامنه شمالي سهند لشخيص داده شدد .مقددار
معيار آگاهي آكائيك اين الگو برابر -1/20بود.

1

1

ضريب خودهمبستگي جزء

123456789

-0.2

ضريب خودهمبستگي

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-0.2

0.2

-4
-6
-8
-10
-12

-0.6

-0.6

-2

افت لجمعي (متر)

0.2

1363
1366
1369
1372
1375
1378
1381
1384
1387
1390
1393
1396

0.6

0.6

0

-14
تاخير

-1

-1

تاخير

سال

-16

شكل  -3سري زماني افت تجمعي (سمت چپ) ،ضرايب خودهمبستگي (وسط) و خودهمبستگي جزء (سمت راست) افت تجمعي سطح آب زيرزميني

جدول  -2الگوهاي ممكن سري زماني و رگرسيوني براي انتخاب مناسبترين الگوي افت سطح آب زيرزميني در دامنه شمالي سهند
رديف

روشهاي الگوبندي

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

گام لرادفي
گام لرادفي با ضريب -0/40
ميانگين ثابت برابر -7/45
ميانگين متيرس ساده دوجزئي
هموارسازي نمايي ساده
هموارسازي نمايي خطي براون
هموارسازي نمايي خطي هالت
هموارسازي نمايي كوادراليك براون
هموارسازي نمايي وينتر
)ARIMA(1,1,1
)ARIMA(0,1,2
)ARIMA(1,1,2
)ARIMA(2,1,2
)ARIMA(2,1,1

15
16

برازش خطي

RMSE
الگوهاي سريهاي زماني

0/73
0/61
4/11
0/87
0/73
0/67
0/59
0/70
0/67
0/50
0/50
0/51
0/50
0/52

MAE

ME

AIC

SBIC

0/59
0/44
3/46
0/70
0/57
0/52
0/44
0/54
0/47
0/37
0/36
0/35
0/34
0/37

-0/40
0/00
0/00
-0/60
-0/39
-0/10
0/08
0/00
-0/13
-0/03
-0/02
-0/03
-0/03
-0/07

-0/58
-0/87
2/94
-0/17
-0/53
-0/68
-0/90
-0/59
-0/62
-1/20
-1/15
-1/12
-1/09
-1/18

-0/54
-0/78
3/03
-0/08
-0/44
-0/59
-0/77
-0/50
-0/49
-1/06
-1/06
-0/95
-0/87
-0/90

0/42
0/42

0/00
0/00

-1/02
-1/00

-0/88
-0/83

الگوهاي رگرسيوني
برازش درجه دوم

0/55
0/54
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بنابراين الگوي انتخاب شده ) ARIMA (1,1,1براي لبيين سري
زماني افت سطح آب زيرزميني دامنه شمالي سهند از ندوع الورگرسديو
ميانگين متيرس للايق شده و به صورت زير به دست آمد:
()24
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 1فرآيند امتشاش در دو زمان متوالي ميباشد .آماره ارزيدابي و آزمدون
ضرايب الگوي حاصد در جددول  3نشدان داده شدده اسدت .ضدريب
الورگرسيو و ميدانگين متيدرس الگدو در سدطح كمتدر از پدنج درصدد
معنيدار بود.

GWLt  0.225  0.446 GWLt 1  a t  1.05 a t 1

كه در آن  GWLtافت سطح آب زيرزميني در زمان مشدخص  tو
 GWLt-1افت سطح آب زيرزميني در زمان ماقب است .متغير  atو at-

جدول  -3مقادير و سطح احتمال معنيداري ضريب الگوي سري زماني اتورگرسيو ميانگين متحرك تلفيق شده ARIMA
نوع الگو

ضريب

خطاي استاندارد

نسبت آمارهt

مقدار p

MA1

0/446
1/054
-0/225

0/18
0/03

2/5
39/1

0/02
0/00

AR1

ثاب

لگت

براي ليليد لغييدرات زمداني سدطح آب زيرزميندي از الگوهداي
رگرسيوني نيز استااده گرديدد .نتدايج دو الگدوي منتخدب بدر مبنداي
آمارههاي خطاسنجي در جدول  2ارائه شده اسدت .از بدين دو الگدوي
منتخبت الگوي برازش خطي به دلي داشدتن كد لدرين مقددار معيدار
آگاهي آكائيك و نيز سهولت كاربرد براي ليلي افت لجمعدي سدطح
آب زيرزميني در دامنه شمالي سدهند انتخداب گرديدد .الگدوي خطدي
حاص به صورت زير بود:
GWL  0.386  0.392 Year
()25
كه در آن  GWLافت سطح آب زيرزميندي و  Yearسدال مدورد
ارزيابي ميباشد .يادآوري مينمايدد از مجمدوع  50سدال دوره آمداري
افت سطح آب زيرزمينيت بخشي از داده ها بدراي الگوبندديت بخشدي
براي آزمون و بخشي نيز براي آيندهپژوهي افت سدطح آب زيرزميندي
استااده گرديد .مقادير اندازهگيريشدده و بدرآورد شدده افدت لجمعدي
سطح آب زيرزميني با الگوي الورگرسيو ميانگين متيرس للايقشددهت
با الگوي رگرسيوني و استنتاج فازي -عربي در شدك  5نشدان داده
شده است .مشاهده ميشود بيش از  96درصد از لغييرات افت لجمعي
سطح آب زيرزميني با الگوهاي ياد شده قابد لبيدين اسدت .بندابراين
الگوهاي بهدستآمده بهطور رضايتبخشي دادههداي افدت سدطح آب
زيرزميني در اين دامنه شمالي سهند را بدرازش نمدوده اسدت .از بدين
روشهاي منتخبت لرليب دقت هريك از روش ها در الگوبندي افدت
لجمعي سطح آب زيرزميني به صورت استنتاج فازي – عربيت الگوي
رگرسيوني و با الگوي الورگرسيو ميانگين متيرس للايقشده بدود .در
پژوهشهاي پيشدينت سدن ( )Sen, 1988و سداالو ( Salas et al.,
 )1980روش الگوبندي  ARIMAرا معتبرلرين روش براي الگوبندي
زماني رفتارهاي پديدههاي هيدرولو يك و پديدههاي وابسته به اقلدي
معرفي نموده اند .به نمر مي رسد رفتار سري هاي افت لجمعدي سدطح
آب زيرزميني در دامنه شمال سهند مشابه رفتار مولاده هداي لخليده و

لغذيه سطح آب زيرزميني باشد (رحيمدي و ميدورت  .)1389دليد ايدن
لشابه از آنجا ناشدي مديشدود كده دادههداي سدري افدت سدطح آب
زيرزميني داراي ضريب خودهمبستگي معني داري بوده و مقادير سري
در يك سال مشخص به مقادير سري در سال ماقبد خدود وابسدته و
همبسته بود .همين ويژگي است كه سه الگوي الورگرسيو را برجسته
مي نمايد .همچنين همبستگي جزئي سدري داراي مقداديري معنديدار
بود و سه ميانگين متيرس الگو نيز برجسدته بدود .بندابراين الگدوي
زماني برازش شده به افت سطح آب زيرزميني نيز با اين يافته سدازگار
لشخيص داده شد .بنابراين الگوي انتخاب شده براي بيان سري زماني
افددت سددطح آب زيرزمينددي از نددوع الورگرسدديو ميددانگين متيددرس
( )ARIMAو بهصدورت ) ARIMA(1,1,1بدا مشخردات جددول 3
لنمي شد.
براي الگوبندي لغييرات سطح آب زيرزميندي بدا سدامانه اسدتنتاج
فازي– عربيت متغيرها به صورت فازي وارد شبكه شدند .براي فدازي
نمودن متغيرهاي ورودي از هر دو لابع عضدويت گوسدي و زنگولدهاي
استااده گرديد .نتايج استااده از اين لوابع در جدول  4نشان داده شدده
است .نتايج نشان داد در شرايط استااده هد زمدان از لدابع عضدويتت
الگوي فازي و لابع انتقال و با نمر داشت فراسنجهاي ارزيابي عملكرد
الگوهات رديف شماره  2از جدول  4با لدابع عضدويت گوسديت الگدوي
فازي لاكاگي– سوگنوت لابع انتقدال آكسدونت ميدانگين مربعدات خطدا
( )MAEبرابر با 0/001ت ميانگين قدرمطلق درصد خطا ( )MAEبرابدر
با 0/003و ضريب لبيين) (R2برابر  0/99به عنوان مناسبلرين الگوي
سامانه استنتاج فازي– عربي انتخاب گرديد .مقادير اندازه گيري شده
سطح آب زيرزميني و برآورد شده با سامانه استنتاج فازي -عربي در
شك  4نشان داده شده است.
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جدول  -4تابع عضويت ،الگوي فاز ي ،تابع انتقال و دقت سناريوهاي مختلف الگوبندي تغييرات سطح آب زيرزميني
ردیف

تابع عضویت

الگوي فازي

تابع انتقال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زنگتلت ي
فت ی
فت ی
زنگتلت ي
فت ی
فت ی
فت ی
فت ی
فت ی
فت ی

تاكافی – تفنت
تاكافی – تفنت
تستكامتتت
تستكامتتت
تاكافی – تفنت
تاكافی – تفنت
تاكافی – تفنت
تاكافی – تفنت
تاكافی – تفنت
تاكافی – تفنت

آكستن
آكستن
آكستن
آكستن
يگمتييد
تانژ ن هيپتبتليك آكستن
آكستن
آكستن
آكستن
آكستن

ميانگين مربعات خطا

ميانگين قدرمطلق درصد خطا

)(MSE

)(MAE

) (R

0/006
0/001
0/083
0/057
0/019
0/012
0/003
0/009
0/002
0/167

0/063
0/003
0/175
0/170
0/110
0/092
0/040
0/078
0/031
0/330

0/95
0/99
0/38
0/90
0/87
0/89
0/97
0/93
0/96
0/84

پ از شناسائي الگوهدا و بدرآورد پارامترهدات الزم اسدت درسدتي
لشخيص الگوها بررسي شود .با لوجه به اين كده سدري باقيمانددههدا
نتيجه برآورد پارامترهاي الگو است .بنابراين بررسي درستي لشدخيص
الگو با ليلي سري باقيماندهها صورت گرفت .لغييدرات باقيمانددههدا
روند خاصي نداشت .بندابراين مديلدوان گادت لغييدرات باقيمانددههدا
لرادفي بوده و الگوي استنتاج فازي -عربي با كمترين ضريب لعيين
()0/01ت نسبت به الگوهاي الورگرسيو ميانگين متيرس للايق شده (با
ضريب لعيين برابر با  )0/11و الگوي رگرسيوني (با ضريب لعيين برابر
با  )0/31دقيقلر بود .چدون روندد باقيماندده الگدوي اسدتنتاج فدازي-

-12
-14
مقادير اندازه گيري شده افت (متر)

مقادير برآورد شده افت (متر)

-10

عربي معنيدار نبود.
آزمون الگوهاي سريهاي زماني ،رگرسيوني و استنتاج فتازي-
عصبي

پ از مرحله الگوبندي دادهها بر مبنداي آمدار  20سدالت آزمدون
الگوهاي سريهاي زمانيت رگرسديوني و اسدتنتاج فدازي -عردبي بدا
دادههاي واقعي  15سال ديگر صورت گرفت .نتايج مقايسه افت سطح
آب زيرزميني اندازهگيري شده و برآورد شده نشان داد الگدوي حاصد
از برازشت نتايج رضايتبخش و قاب قبولي دارد (شك .)5

-4

Regression
R² = 0.98

0
0 -1-2
-2
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-8
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مقادير برآورد شده افت (متر)
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2
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-6

-4

)ARIMA (1,1,1
R² = 0.96

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

مقادير برآورد شده افت (متر)

0
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14
-2
ANFIS
-4
R² = 0.99
-6

ضریب تبيين

مقادير اندازه گيري شده افت (متر)

شكل  -4مقادير اندازه گيري شده و برآورد شده افت تجمعي سطح آب زيرزميني در مرحله الگوبندي با الگوي اتورگرسيو ميانگين متحرك تلفيق شده
(سمت چپ) ،الگوي رگرسيوني (وسط) و استنتاج فازي -عصبي ( سمت راست)

پيشبيني تغييرات سطح آب زیرزميني دامنه شمالي سهند با كاربرد روشهاي سامانه استنتاج...

-7

0

-6

مقادير برآورد شده افت (متر)

-4

Regression
R² = 0.98

-11

-8
-10
مقادير اندازه گيري شده افت (متر)

-9

مقادير برآورد شده افت (متر)
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R² = 0.99
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-7

-7
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)-9 ARIMA (1,1,1
R² = 0.9
-11

-13

-13

-15

-15

مقادير برآورد شده افت (متر)
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شكل  -5مقادير اندازه گيري شده و برآورد شده افت تجمعي سطح آب زيرزميني در مرحله آزمون با الگوي اتورگرسيو ميانگين متحرك
تلفيق شده (سمت چپ) ،الگوي رگرسيوني (وسط) و استنتاج فازي -عصبي ( سمت راست)

با فرض ادامه يدافتن شدرايط موجدود بهدرهبدرداري از مندابع آب
زيرزميني در دامنه شمالي سهندت براي انتهاي سال پيشبيندي 1412ت
ميانگين افت سطح آب زيرزميندي بدا روشهداي سدريهداي زمدانيت
رگرسيوني و سامانه استنتاج فازي– عربي بده لرليدب برابدر 20/33ت
 19/99و  19/78متر و به طور ميانگين برابر 20/03متر معادل 242/8
ميليون متر مكعب خواهد بود.

آب زيرزميني در اين منطقه كاسته مي شود .مشاهده مديشدود نتدايج
آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني روشهاي سدريهداي زمداني و
رگرسيوني بسيار شبيه ه هستند .با لوجه به فرآيند الگوسازيت آزمون
و آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني ميلوان گات يافتههاي حاص
از روش استنتاج فازي–عربي نسبتا دقيقلر از ساير روشها بود.
آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني با روشهاي ستريهتاي

تحليل تفاوت روشها در آينده پژوهي افت سطح آب زيرزميني

زماني ،رگرسيوني و سامانه استنتاج فازي–عصبي

براي بررسي لااوت روشهاي سدريهداي زمدانيت رگرسديوني و
سددامانه اسددتنتاج فددازي – عرددبي در آيندددهپژوهددي افددت سددطح آب
زيرزمينيت از ليلي واريان استااده گرديد .نتدايج نشدان داد لاداوت
روشها در آيندهپ ژوهي افت سدطح آب زيرزميندي در سدطح احتمدال
كمتر از يك درصد معنيدار بدود (جددول  .)5مقايسده ميدانگين افدت
ساالنه سطح آب زميني در دامنه شمالي سهند نشان داد با روشهداي
سريهاي زمانيت رگرسديوني و سدامانه اسدتنتاج فدازي– عردبي بده
لرليب ( 41معادل  4/97ميليون متر مكعب)ت ( 39معادل  4/73ميليون
مترمكعب) و ( 36معادل  4/36ميليون متر مكعب) سانتيمتر از سدطح

مرحله آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني براي  15سال از سال
آبي  1397-98لا سال آبي 1411-12صورت گرفدت (شدك  .)6ايدن
مرحله پ از مرحله الگوبندي دادههدا و آزمدون الگوهدا بدود .مقدادير
پيش بينيشده حاص از روشهاي سدريهداي زمدانيت رگرسديوني و
سامانه استنتاج فازي– عربي نشان داد براي سالهداي آينددهت روندد
افت ساالنه سطح آب زيرزميني بهصورت افزايشي خواهد بدود (شدك
.)6

جدول  -5تحليل واريانس روشها در آيندهپژوهي افت سطح آب زيرزميني
منبع تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

نسبت F

مقدار P

بين روشها

0/011

2

0/0055

15/94

نزديك
صار

درون روشها
ك

0/013
0/024

39
41

0/0003
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-14

-14

مقادير افت لجمعي (متر)

-20
ANFIS

-20

Regression
-22

سالهاي آينده

مقادير افت لجمعي (متر)

-18

-18

-18

-20

)ARIMA (1,1,1
-22

-22
سالهاي آينده

مقادير افت لجمعي (متر)

-16

-16

-16

سالهاي آينده

شكل  -6مقادير آينده افت تجمعي سطح آب زيرزميني در مرحله آيندهپژوهي با الگوي اتورگرسيو ميانگين متحرك تلفيق شده (سمت چپ)،
الگوي رگرسيوني (وسط) و استنتاج فازي -عصبي ( سمت راست) براي دوره  1397-98تا 1411-12

در پژوهشهاي پيشين دهقاني و همكاران ( )2009بدا اسدتااده از
سه روش شبكه عربي مرنوعيت سامانه استنتاجي فدازي -عردبي و
زمين آمارت درونيابي سدطح آب زيرزميندي دشدت قدزوين را مقايسده
نموده و سامانه استنتاج فازي عربي با حدداكرر ضدريب همبسدتگي و
حداق ميانگين مربعات خطات دقيدقلدر از روشهداي شدبكه عردبي
مرنوعي و زمين آمار گزارش نمدودهاندد .ايدن سده روش را خلقدي و
حسيني ( )2009براي درونيابي ضريب انتقال سداره بده كدار بدرده و
سامانه استنتاج فازي عربي را دقيقلرين روش اعالم نمودهاند.
براي صيانت از منابع آب زيرزميني در دامنه شمالي سهندت سناريو
و شرايط مختلف صرفهجدويي در مردر آب از ايدن مندابع برمبنداي
روش استنتاج فازي– عربي (به عنوان دقيق لرين روش) پديشبيندي
گرديد .سناريوها شام ادامه روند بهرهبرداري از مندابع آب زيرزميندي
(بدون برنامه صرفهجويي)ت برنامه صرفهجويي در مرر آب از مندابع
آب زيرزميني با سه شرايط 10ت  15و  20درصد صرفهجويي با شدروع
از سددال  1398خواهددد بددود كدده در آن صددورت لغيي درات سددطح آب
زيرزميني در دامنه شمالي سهند بهصورت شدك  7اسدت .در صدورت
اعمال برنامه صرفه جويي بهاندازه 10ت  15و  20درصدت افت لجمعدي
سطح آب زيرزميني در سال  1412به لرليب برابر -17/80ت -16/81ت
 -15/82متر خواهد بود .درصورليكه با ادامه روند كنوني بهرهبرداري

از منابع آب زيرزميني در دامنه شمال سهندت افت لجمعي سطح آب در
انتهاي سال آينده پژوهي ( )1412برابر  -19/78متر خواهد بود.
لغييرات كداهش حجد آب زيرزميندي در سدناريوي ادامده روندد
بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني (بدون برنامه صرفهجدويي) از سدال
 1398لا سال  1412از  178لا  240ميليدون مترمكعدبت لغييدرات در
سناريوي اعمال برنامه صرفهجويي به اندازه  10درصدت از  160لا 216
ميليون مترمكعبت لغييرات در سناريوي اعمال برنامه صرفهجدويي بده
اندددازه  15درصدددت از  151لددا  204ميليددون مترمكعددب و لغييددرات در
سناريوي اعمال برنامه صرفهجويي به اندازه  20درصدت از  142لا 192
ميليون مترمكعب خواهد بود (شك  .)7براي اسدتااده پايددار از مندابع
آب زيرزميني در دامنه شمالي سهند راهكارهاي اساسي شام افزايش
ميزان لغذيه يا كداهش ميدزان لخليده از مندابع آب زيرزميندي اسدت.
راهكارهايي عمومي ذي براي صيانت از آبهداي زيرزميندي در ايدن
منطقه پيشنهاد ميشود .بديهي است جزييات و ويژگيهاي هريدك از
اين راهكارهات نيازمند بررسيهاي امكدانسدنجي و كارشناسدي دقيدق
است .الف) صرفهجويي در مرر آب براي لوليدد بهينده ميردوالت
كشاورزيت ب) استااده از روش هاي بهبود كارآيي آبياريت ج) افدزايش
ناوذ از بارش يا جريدانهداي سدطيي يدا آب آبيداريت د) اسدتااده از
فناوريهاي نوين براي بهبود شاخص بهرهوري مرر آب آبياريت ه)

پيشبيني تغييرات سطح آب زیرزميني دامنه شمالي سهند با كاربرد روشهاي سامانه استنتاج...

لوسعه و ارلقاء مشاركت كشاورزان و بهرهبدرداران در مدديريت پايددار
منابع آب زيرزمينيت و) يكپارچدهسدازي اراضدي كشداورزي بدا هدد
كاهش قطعات كوچك زراعي و افزايش شاخصهاي عملكرد آبيداريت
ز) لسطيح اراضي زراعي به ويژه در اراضدي بدزرك و يدكپارچدهت ))
اطالعرساني عمومي و فرهن(سازي الزم براي استااده پايدار از منابع
آب زيرزمينيت ط) آگداهسدازي عمدومي از شدرايط بيراندي مندابع آب
زيرزميني در دامنه شمالي سهندت ي) اصال) الگوي كشت متناسب بدا
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دانش بدوميت شدرايط اقليمديت اقترداد كشداورزي و اسدتعداد اراضدي
كشاورزي و مالحمات پايداري كشاورزيت س) شناسايي چاههاي كد
بازده و برنامهريزي بدراي اسدتااده پايددار از مندابع آب زيرزمينديت ل)
مطالعهت بررسي و اجراي طر)هاي مناسدب آبخيدزداريت م) مطالعدهت
بررسي و اجراي طر)هاي مناسب پخش سيالب و لغذيده مردنوعيت
ن) امكانسنجي للايق يا لجميع چاهها و انتقال آب آنها با لولههداي
مناسب

صرفه جويي  10درصد

ادامه روند فعلي

صرفه جويي  10درصد

ادامه روند فعلي

صرفه جويي  20درصد

صرفه جويي  15درصد

صرفه جويي  20درصد

صرفه جويي  15درصد
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سال هاي آينده

سال هاي آينده
شكل  -7تغييرات سطح و حجم آب زيرزميني در دامنه شمالي سهند در سالهاي آينده و تأثير سناريوهاي صرفهجويي در بهرهبرداري از منابع آب

نتيجهگيري
اين پدژوهش بدا هدد ليليد و آينددهپژوهدي افدت سدطح آب
زيرزميني دامنده شدمالي سدهند در دوره آمداري  50سداله بدا كداربرد
روشهاي سريهاي زمدانيت رگرسديوني و سدامانه اسدتنتاج فدازي–
عربي انجام گرديد .دقيقلرين روش براي ليلي و آيندهپژوهي افدت
سطح آب زيرزميني دامنه شمالي سهندت روش سامانه استنتاج فازي –
عربي بدود .نتدايج نشدان داد در طدول  35سدال گذشدته سدطح آب
زيرزميني در دامنه شمالي سهند بيش از  14متر (حددود  170ميليدون
مترمكعب) و به طور ميانگين هر سال حدود  40سانتيمتر افت داشدته
است .براي  15سال آينددهت روندد افدت سداالنه سدطح آب زيرزميندي

بهصورت افزايشي خواهد بود .با فدرض ادامده يدافتن شدرايط موجدود
بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني در دامنه شمالي سهندت ميانگين افت
سطح آب زيرزمينيت در سال  1412به طور ميانگين برابر  20/03متدر
و معادل  242/8ميليون متر مكعب خواهد بود .براي صديانت از مندابع
آب زيرزميني در منطقهت سدناريو و شدرايط مختلدف صدرفهجدويي در
مرر آب پيشبيني گرديد .به عنوان مرال در سناريوي اعمال برنامه
صرفه جويي به اندازه  10درصدت لغييرات كاهش حج آب زيرزميندي
از سال  1398لا سال  1412از  160لا  216ميليون مترمكعب خواهدد
بود .با لوجه به وسعت آبخوانت اعمدال سدناريوهاي پيشدنهادي بدراي
صرفه جويي در مرر آب زيرزميني ميلواند در صيانت از مندابع آب
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Abstract
Unsustainable application of groundwater in the north of Sahand (East Azarbaijan, Iran) caused a decline
more than 14m in water level from 1983 (1362) by now. Therefore, the optimum and sustainable utilization of
this resource is a management necessity which is depending on modeling, trend analysis and future study of its
how application. The present study was conducted with the aim of groundwater level analysis in the north of
Sahand with time series, regression and neural-fuzzy inference system methods. The modeling, test and future
studying were made for 50 years which 35 years (from 1983 to 2018) were applied to model and test; and 15
years (from 2019 to 2033) were applied to future study. Results showed that based on indices of performance
evaluations, neural-fuzzy inference system produced more precise than other methods to analyze groundwater
levels. The groundwater level declined more than 14m with an annually of 40cm and its will be 20.03m in 2034
with current conditions of applications of groundwater. Some conservational scenarios are recommended to
improve consumption patterns for groundwater resource in this plain.
Keywords: Groundwater, Future study, Fuzzy logic, Neural-fuzzy inference system, Neural network, Time
series.
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مقاله پژوهشی

اثر همزمان کمآبیاری و جریان ترجیحی بر نگهداشت باکتری ایشریشیاکولی در خاک
زینب احمدی مقدم ،*1سیدحسن طباطبائی ،2و عزیزا ...ابراهیمیکهریزسنگی
تاریخ دریافت1399/3/13 :

3

تاریخ پذیرش1399/8/24 :

چکیده:
آلودگی میکروبی یکی از انواع آلودگی منابع آب است که با سالمت جانداران در ارتباط است .در این پژوهش انتقال باکتری ایشریشیاکولی در شرایط
کمآبیاری و در حضور جریانهای ترجیحی بررسی شده است .سطوح آبیاری  80 ،100 ،120و  60درصد ظرفیت زراعی و تعداد دفعات آبیااری  5مرتباه
انتخاب شدند .یک مجرای جریان ترجیحی از شن ریزدانه در وسط ستونهای خاک با بافت لوم شنی به صاورت منانوعی ایجااد شاد .ساویه بااکتری
استاندارد  ATCC-25922به صورت سوسپانسیون به سطح خاک تزریق شد .تعداد باکتری الیههای مختلف خاک به روش شمارش زنده تعیاین شاد.
نتایج نشان داد با کاهش سطح آبیاری ،میزان عمق انتقال باکتری کاهش مییابد و بیشترین تجمع باکتری در سطح خاک اتفاق میافتد به طوری که در
تیمار با سطح آبیاری  60درصد ظرفیت زراعی حدود  70درصد میزان غلظت باکتری در عمق پنج سانتیمتری خاک مشاهده شد .از ایان رو در شارایط
کمآبیاری برای جلوگیری از انتقال آلودگی باکتریایی به آب های سطحی ،باید توجه ویژه گردد .سطح ویژه و پتانسیل ماتریک بیشتار در اطارا ناحیاه
جریان ترجیحی ،سبب افزایش میزان غلظت باکتری در مرز بین خاک با اطرا ناحیه ترجیحی شد .متوسط میزان غلظت باکتری در الیه سطحی خااک
(پنج سانتیمتری) در سطوح آبیاری 120و  100درصد در شرایط جریان ترجیحی در محل نزدیک به جریان ترجیحی حدود  25و  14درصاد نسابت باه
تیمار نظیرش در حالت بدون جریان ترجیحی بیشتر شد.
واژههای کلیدی :آلودگی آب ،ایشریشیاکولی ،کمآبیاری ،پیکره خاک.

مقدمه

3 2 1

اطالع از وضعیت حرکت و تجماع آالینادههاا در خااک و پیاماد
انتقال آنها به منابع آبهای زیرزمینی و چرخه غذایی انسان ،از جمله
مسائل مهمی است که پژوهشهای زیادی را در دهه اخیر متوجه خود
ساخته است .آالیندههای میکروبی از جمله آلودگیهای است کاه بار
سالمت جانداران اثرگذار است و از طریق پساب و کودهاای دامای در
کشاورزی به منابع آب وارد شده و باا تجماع در ساطح خااک سابب
انتقال باکتریهاا باه محایط اطارا مایشاوند ( Bradford et al.,
 .)2014استفاده از فاضالب برای آبیاری بایاد مطاابق باا اساتانداردها
باشد تا بارآلودگی میکروبی سابب آلاودگیهاای آبهاای ساطحی و
زیرزمیناای نشااود ( .)Tabatabaei et al., 2020عاماال اصاالی
بیماریهای میکروبی در آب پاتوژنها هستند .عمومیترین راه انتقاال
 -1دانشااجوی دکتااری ،گااروه آبیاااری و زهکشاای ،دانشااکده کشاااورزی ،دانشا اه
شهرکرد
 -2دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانش اه شهرکرد
 -3استادیار ،بازنشسته گروه میکروبیولوژی دانش اه شهرکرد
)* -نویسنده مسئول)Email: Zahmadimoghadam2014@gmail.com :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.8.9

پاتوژنهاا باه بادن موجاودات زناده از طریاق آب آشاامیدنی اسات.
پاتوژنهای موجود در فاضالبهای خاام را مایتاوان باه ساه دساته
باکتریها ،ویروسها ،پروتوزوا وکرمهای رودهای تقسیم کرد ( Talon
 .)et al., 2005کلیفارمهاای رودهای گاروه بزرگای از بااکتریهاای
بیهوازی اختیاری ،گرم منفی ،بدون اسپور و میلهای شکل هستند این
دسته از باکتریها ناشی از مدفوع جانوران خون رم هستند .وجود ایان
باکتری در آب نشاندهنده ناکاافی باودن فرآیناد تنافیه و همچناین
آلودگی آب به مدفوع انساان و حیاوان هساتند .انادازهگیاری غلظات
عوامل بیماریزای میکروبی اغلب مشاکل اسات باه هماین دلیال از
ریزجانداران شاخص برای سنجش آنها استفاده می شود ریزجاناداران
شاخص به نحوی انتخاب میشوند که اندازهگیری آنها آسان است و
به وفور در فضوالت انسانی و حیوانی وجود دارند و احتمال وجود آنها
نشاندهنده حضور پاتوژن ها است .از جمله مهمترین آنها میتوان به
ایشریشیاکولی اشاره کرد.
ویژگیهاای خااک مانناد ظرفیات ن هاداری رطوبات در خااک،
اسیدیته خاک ،دما ،بافت و سااختمان خاک،رطوبات خااک ،اسایدیته
خاااک و مااواد آلاای در خاااک نقااش اساساای در دوام و ن هداشاات
ریزجانداران همچون باکتریها دارد .هر چه میازان ماوادآلی در خااک
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نسبت به مواد معدنی بیشتر باشد بقای باکتریهای کلیفرم مادفوعی
افزایش مییابد ( .)Tate, 1978در خااکهاای دساتنخاورده چاون
ساختمان خااک حفا مایشاود میازان انتقاال بااکتری بایشتار از
خاکهای دستخورده است (زند سالیمی و همکااران .)1385 ،دماا و
اسیدیته خاک از عوامل موثر بر میزان رشاد بااکتری هساتند و نتاایج
نشان داده است که در محیط اسیدی میزان زندهمانی بااکتری کام تار
است ( .)Kemp et al., 1992قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض نور
خورشید سبب از بین رفتن عوامل بیماریزا ،به ویاژه در ساطح خااک
میشود .گرمای بیش از حد نور خورشید با اثر روی اسیدهای نوکلئیک
ریزجانداران سبب کاهش زندهمانی آنها میشاود (.)Wiliam, 2012
اثر دما به هدایت حرارتای خااک وابساته اسات در خااکی کاه دارای
هدایت حرارتی بیش تری است نسبت به خاک با هدایت حرارتی کم تر
سریعتر سرد و گرم میشود در خاکهاای باا بافات سابک ایان امار
مشهودتر است چون خاکهای با بافت سبک دارای هادایت حرارتای
بیشتری هستند ( .)Bonan,2002ترکزباان و همکااران ( )2008باا
برسی اثار میازان رطوبات خااک و شادت جریاانهاای مختلاف بار
ن هداشت باکتری بیان کردند با کااهش میازان محتاوای آب میازان
احتباس باکتری در خاک افزایش مییابد و باا افازایش میازان شادت
جریان ،ن هداشت باکتری در خاک کمتر میشود( Torkzaban et al.,
 .)2008نتایج نشان دادهاست که میزان باکتری با گذر زمان در خااک
کاهش مییابد و تجمع بااکتری در الیاه ساطحی خااک بایشتار از
اعماق است ( .)Stocker et al., 2015در شرایط رطوبتی نزدیک باه
اشباع تعداد باکتریها و میازان زنادهماانی آنهاا نسابت باه شارایط
غیراشباع بیشتر است (مقنودی 1388 ،و .)Mubiru et al., 2000
منافذ بزرگ فضاهای خالی هستند که راهها و معابری برای
جریان پیشرو فراهم میکنند ( .)Skopp, 1981خروج آب یا زهکشی
از منافذ درشت خاک بسیار سریعتر از منافذ با قطر کوچک انجام
میشود ( .)Ehlers and Goss, 2003در شرایطی که خاک در حالت
اشباع باشد احتمال ایجاد جریانهای ترجیحی بیشتر است .منافذ
درشت میتوانند در طی فرایندهای فیزیکی و زیستی در خاک ایجاد
شوند از فرایندهای فیزیکی میتوان به انجماد و انبساط آب و از
فرایندهای زیستی سوراخ شدن خاک در اثر فعالیتهای موجودات زیر
خاکی و همچنین نفوذ ریشهها در درون خاک اشاره کرد .نقش اساسی
جریانهای ترجیحی این است که میتوانند حجم زیادی از آب را در
پیکره خاک وارد کنند و با حرکت عمیقتر ،آالینده را در درون محیط
پیستونی شکل در پروفیل خاک انتقال دهند (and Goss, 2003
 .)Ehlersدر حضور جریانهای ترجیحی به دلیل سرعت بیشتر
میزان انتقال باکتری بیشتر است .تغییرات سرعت جریان میان منافذ
درشت و پیکره خاک یا میان الیههای خاک با هدایت هیدرولیکی
متفاوت عامل مهم انتقال آالیندهها در سیستمهای جریان ترجیحی
است ) .(Allaire et al., 2002a and 2002bجریان ترجیحی اغلب

شامل منافذ درشت بوده و داللت بر جریان در میان منافذ نسبتاٌ بزرگ
شامل :کانالها ،شکا ها ،فضاهای نیمهبزرگ موجود در درون خاک
دارد .در این منافذ نیروی ن هداشت آب عمدتاً کمتر از نیروی ثقل
است ( .)Ehlers and Goss, 2003ابوآشور و همکاران انتقال باکتری
را در ستونهای خاک و با ایجاد جریان ترجیحی را بررسی کردندو
نتایج نشان داد تعداد باکتری خروجی از ستونی که منافذ درشت داشته،
نسبت به ستون دی ر بسیار بیشتر بود (.)Abu-Ashour et al., 1998
بردفورد و همکاران در پژوهشی انتقال باکتری ایشریشیاکولی را در
شرایط اشباع بررسی و بیان کردند وجود منافذ درشت و درز و شکا ها
مقدار ن هداشت فیزیکی را کاهش داده و سبب انتقال باکتری به الیه
های زیرین میگردد ( .)Bradford et al., 2006احتمال انتقال
باکتری در ماکروپورها در خاکهای مرطوب بیشتر است و به همین
دلیل باکتریهای معلق از قطر منافذ بزرگتر عبور خواهند کرد و
سبب انتقال باکتری به عمقهای پایینتر در شرایط اشباع نسبت به
شرایط غیراشباع میگردد ( ;Unc and Goss, Wang et al., 2014
 .)2003وانگ و همکاران اثر جریان ترجیحی را در انتقال باکتری
تحت شرایط محلولهایی با قدرت یونی مختلف بررسی کردند آنها
شکا هایی را به صورت مننوعی برای بررسی جریان ترجیحی ایجاد
کردند و نتایج نشان داد که جریانهای ترجیحی سبب انتقال بیشتر
باکتری میشوند و با افزایش میزان قدرت یونی میزان ن هداشت
باکتری در خاک بیشتر میگردد ( .)Wang et al., 2013اخوان و
همکاران ( )1398با بررسی اثر ماکروپورهای ایجاد شده در ستونهای
خاک به صورت مننوعی با قطر متفاوت دریافتند حضور جریانهای
ترجیحی سبب انتقال بیشتر باکتری در ستونهایخاک در شرایط
اشباع میشود .جریانهای ترجیحی به ساختمان خاک و پیوسته بودن
منافذ خاک وابسته است به گونهای که ممکن است خاکی سطوح
جذب باالتری داشته باشد ولی به دلیل ساختمان منسجم آن میزان
پاالیش باکتری کمتر باشد (زند سلیمی و همکاران .)1385 ،گلبداغی
( )1390دریافتند که گیاهان دارای ریشههای طول و قطر بیشتر
نسبت به گیاهان با ریشههای با عمقکمتر سبب ایجاد جریانهای
ترجیحی در محیط خاک میشوند و عمق انتقال باکتری را در شرایط
اشباع و غیراشباع افزایش میدهند.
فرایندهای مهم و اثرگذار بر ن هداشت بااکتری در خااک جاذب
( ،)Attachmentرهاساااازی ( )Detachmentو پااااالیش فیزیکااای
( )Strainingاست .پاالیش فیزیکی یکی از مکانیسامهاای مهام بار
ن هداشت کلوئیدها و پاتوژنها است و بیشتر در منااطق دارای لباه-
های تیز و دارای منافذ ریز که قادر به عباور یاک یاا چنادین کلوئیاد
هساتند ،اتفااق مایافتاد ( .)Sasidharan et al., 2015در شارایط
رطوبتی اشباع و نزدیک به اشباع انتقال باکتری به اعماق بیشتر است
و پاالیش فیزیکی باکتری در شرایط غیراشباع نسبت به شرایط اشباع
بیشتر است (.)Powelson and Mills, 2001

اثر همزمان کمآبياري و جریان ترجيحي بر نگهداشت باکتري ایشریشياکولي در خاک

یکی از راهکارهای مدیریتی در مواقع کمبود منابع آب اساتفاده از
روش کمآبیاری است .در واقع کمآبیاری کاهش میزان آب با پاذیرش
کاهش مقدار محنول است و اساتراتژی بهیناهساازی آب در مرحلاه
حساس رشد است .کمآبیاری سبب افزایش کارایی میزان منار آب
می گردد از مزایاای دی ار کامآبیااری مایتاوان کااهش شستشاوی
ریزمغذیها ،افازایش کیفیات محناول ،افازایش محناول در واحاد
سطح ،کاهش طول دوره کاشت و سازگاری گیاه با شرایط کامآبای را
نام برد ( .)Lehmann et al., 2011روشهای اعمال کامآبیااری باه
وسیله تغییرات در دور و حجم آبیاری نسبت باه آبیااری کامال قابال
اعمال است .انتخاب هر کدام از این روش ها بسات ی باه شارایط آب
هااوایی منطقااه ،نااوع مرحلااه رشااد گیاااه ،کیفی ات آب و خاااک دارد.
پژوهشهای کمی در زمینه اثر کمآبیاری بر انتقال باکتری انجام شده
است .لی و ون ( )2016به بررسی اثر مادیریت آبیااری باا پسااب بار
انتقال باکتری درشرایط کشت مختلف پرداخته و دریافتند که با اعمال
کمآبیاری میزان غلظت باکتری در عمق پنج سانتیمتری سطح خااک
با آبیاری قطرهای سطحی افزایش غیرمعنیدار مییابد و اعالم کردناد
با اعمال کمآبیاری میزان آلودگی باکتری با روش آبیاری قطرهای زیار
سطحی نسبت به آبیاری ساطحی کااهش معنایداری دارد ( Li and
.)Wen, 2016
با توجه به کمبود منابع آب ،استفاده از روشهای کمآبیاری امروزه
در حال توسعه است ولی استفاده از این روشها باید در بررسی انتقال
آالینده نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثاار آن بار کیفیات خااک و آب
لحاظ گردد .جریانهای ترجیحای نیاز باه دالیال مختلاف در ساطح
مزرعه ایجاد میشوند و با توجه به اهمیت آنها در انتقال آالینادههاا
نیاز است در شرایط واقعی آبیاری در مزرعه و کمآبیاری مورد ارزیاابی
قرار گیرند .در پژوهش هایی که تاکنون انجاام شاده بایش تار انتقاال
باکتری در شرایط اشباع بررسی شده است و توجهی به شرایط آبیاری
واقعی در مزرعه و روشهای مدیریتی آبیاری صورت ن رفته است لاذا
در این پژوهش سعی شده اسات باا توجاه باه اهمیات جریاان هاای
ترجیحی با اعمال سطوح آبیاری مختلف ن هداشت باکتری در پروفیل
خاک و در شرایط جریان ترجیحی بررسی گردد.
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مواد و روشها
مشخصات خاک و ستونها

آزمایشها درون ستونهایی از جنس (پی وی سی) با قطر  160و
طول  300میلیمتر در فضای باز دانش اه شهرکرد انجام شدند .بارای
جلوگیری از جریان های جانبی در جداره های ستون ،دیواره های ستون
با پارافین مایع آغشته شدند .کف ستونها با توری پوشانده شد و کمی
شن با توجه به دانه بندی خاک به عنوان زهکاش در کاف ساتون هاا
ریخته شد .خاک با بافت لوم شنی ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش از
اراضی دانش اه شهرکرد تهیه شد و ابتدا خاک هوا-خشک گردیاد و از
الک  2میلایمتار عباور داده شاد .برخای از ویژگایهاای فیزیکای و
شیمیایی خاک شامل :بافت خااک باا روش هیادرومتری ( Gee and
 ،)Bauder, 1986جارممخناو ظااهری باه روش اساتوانههاای
نمونهبردار ( ،)Black and Hartge, 1986جرم مخنو حقیقی باه
روش پیکنومتر pH ،به وسیله دسات اه pHسانج ،ظرفیات زراعای و
رطوبت نقطه پژمردگی دائم با دست اه صفحات فشاری ،مااده آلای باا
روش اکسیداسایون تار ) ،(Walkly and Black, 1983قطار ذرات
خاک با روش دانه بندی ،سطح ویاژه ذرات باا روش  BETو هادایت
هیدرولیکی اشباع با روش بار ثابت ( )KLute, 1986تعیین شدند.
برخی از ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک مورد مطالعاه در
جدول  1ارائه شده است .میزان رطوبت ظرفیتزراعی و پژمردگی دایم
آن به ترتیب  27و  10درصاد حجمای ،تخلخال  43درصاد و میازان
هدایت هیدرولیکی  0/30سانتیمتر بر دقیقه به دست آورده شد .میزان
ایشریشیاکولی در خاک قبل از انجام آزمایشها اندازه گیاری شاد کاه
خاک فاقد باکتری ایشریشیاکولی باوده اسات .در جادول  2برخای از
ویژگیهای شیمیایی خاک آورده شده اسات .آب بارای آبیااری از آب
شرب دانش اه شهرکرد تأمین شاد کاه منباع آن آب شاهری اسات و
دارای میزان هدایت الکتریکی  0/3دسیزیمنس بر متر و واکنش 7/5
است.

جدول  -1برخی از ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک و شن مورد مطالعه
مکان

بافت

ظرفیت

رطوبت در نقطه

چگالی

هدایت

استفاده

خاک
لوم شنی

زراعی
درصد حجمی
27

پژمردگی دایم
درصد حجمی
10

ظاهری

هیدرولیکی

3

-1

1/5

شنی

18

5

1/8

پیکره خاک
ناحیه
ترجیحی

g/cm

سطح

قطر متوسط

ویژه

cm.min

%

m .g

0/30

2/1

6/2

ذرات
میلی متر
0/12

درصد
43/2

4

0

-

1

30/7

موادآلی

-1

2

تخلخل
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جدول  -2ویژگیهای شیمایی خاک مورد مطالعه
pH

هدایت الکتریکی

Mg2++Ca2+
-1

Cl-1

Na+
-1

-

dS/m

meq. L

meq. L

meq. L

6/97

0/23

0/8

0/2

1/08

برقراری جریان ترجیحی

چون بررسی و تحلیل شرایط جریان ترجیحی در شارایط واقعای
سخت و خیلی پیچیده است مکانهای جریاان ترجیحای باه صاورت
مناانوعی ایجاااد ماایشااوند ازجملااه ماایتااوان بااه پااژوهش خالااد و
همکاران( ،)2018وانگ و همکاران ( )2013اشاره کرد در این پژوهش
نیز جریانهای ترجیحای باه صاورت منانوعی ایجااد شادند .بارای
برقراری جریان ترجیحی ستون ها از کف در ظر آبی قرار داده شدند
و لوله به قطر  16میلیمتر و ارتفاع  300میلیمتر در وسط ستون جای
گذاری گردید و خاک لوم شنی در لوله خارجی با قطر  160میلایمتار
ریخته شد .خاک در ستونها به صورت الیه الیه ریخته شد که بارای
هر الیه پنجسانتیمتری با توجه به میازان جارم مخناو ظااهری
خاک ،جرم خاک برای پرکردن پنج سانتیمتری ستون محاسبه گردید
و پس از تعیین جرم خاک مورد نیاز ،دقیقاً همان مقدار خاک به وسیله

SAR

1/7

ترازو توزین و داخل استوانه ریخته شد و پس از پهن کردن خااک در
کف ستون ،به سطح خاک به وسیله کوبهای ضربه زده شد ،تاا ساطح
خاک فقط به اندازه  5سانتیمتر از کف باال آمده باشد پس ستونهاا از
داخل آب برداشته میشود و بعد از خارج شادن آب اضاافه از انتهاای
ستون و تثبیت خاک در لوله با قطر  160میلی متر ،لوله  16میلیمتار
به ارتفاع  300میلیمتر به آرامی بیرون کشیده میشود تا خاک اطرا
آن ریزش پیدا نکند و سپس با شن ریزدانه باا کماک یاک قیاف پار
گردید (( )Wang et al., 2013شکل -1الف) .ستونها در محیط قرار
داده شدند تا میزان رطوبت اولیه آن ها به رطوبت سهل الوصول برساد.
در ستونهایی هم بدون شرایط جریان ترجیحی از خااک باه صاورت
الیه الیه پر شدند (شاکل-1ب) و رطوبات اولیاه ایان ساتونهاا باه
رطوبت مرز پایین رطوبت سهلالوصول رسانده شد.

شکل  -1نمایی از ستونهای آزمایش

سطوح آبیاری

سطوح آبیاری  T80 ،T100 ،T120و  T60انتخااب شادند و باا
برقراری جریان با دبی ثابت در واحد سطح آبیاری شادند .تیماار 100
درصد تیمار شاهد بود که به اندازه رطوبت ظرفیت زراعی آبیاری شدند
و در تیمار  120درصد  20درصد بیشتر از تیمار  T100و تیمارهای
 60و  80درصد نیز به ترتیب  40و  20درصاد کمتار از تیماار T100
آبیاری شدند .رطوبت اولیه ستونها در آبیاری اول برابر با مرز پاایین
رطوبت سهل الوصول در تیمار  100درصد بود .برای سنجش رطوبات
خاک از دست اه رطوبت سنج  SM300استفاده شد کاه دارای میازان
دقت مطلوبی در مقایسه اندازهگیری با رطوبات باه روش وزنای باود.
ستونها پنج مرتبه آبیاری شادند و مبناای زماان آبیااری بار اسااس
رطوبت اولیه تیمار سطح آبیاری  100درصد ظرفیت مزرعه بود .زمانی
که متوسط رطوبت آن به مرز پایین رطوبت سهلالوصول نزدیک باود

آبیاری بعدی انجام میشد .تاریخ تزریق باکتری و اعمال آبیاریها 17
شهریور 21 ،شهریور 25 ،شهریور 29 ،شهریور و  2مهر سال  1398در
فضای باز دانش اه شهرکرد انجام شد.
سوسپانسیون باکتری

برای تهیه سوسپانسیون باکتری ایشریشیاکولی از سویه بی خطار
 ATCC-25922بااا قطاار متوسااط  3میکرومتاار و طااول حاادود 10
میکرومتر استفاده شد و ابتدا روی محیط کشت نوتریناتآگاار تزریاق
شد و این محیط کشتها در دمای  37درجه سلسیوس داخل انکوباتور
به مدت  24ساعت قرار گرفتند و سپس کلنیهای رشد کرده برداشاته
و داخل محلول  10میلیموالر کلرید سدیم ریخته شدن .بعاد از تهیاه
سوسپانسیون اولیه با دست اه اسپکتوفتومتر طول موج مااکزیمم بارای
غلظت باکتری ایشریشیاکولی در محلول سوسپانسیون تعیین شد و باا
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تکرار سوسپانسیونی تهیاه شاد کاه میازان اولیاه بااکتریهاا در هار
میلیلیتر آن دارای غلظت متوسط  1×108سلول باشد و باه ازای ایان
سوسپانسیون میزان چ االی ناوری ( )Optical Density, ODآن باا
دست اه اسپکتوفتومتر ) (Unico UV-1200قرائت شد تا بارای هار
مرحله تهیه سوسپانسیون نمونه ای از آن داخل دست اه اساپکتوفتومتر
قرار داده شود و اگر به میزان مورد نظر رسید تزریق باکتری به خااک
انجام میشد .پالس ورودی باکتری به میزان  60سیسای ( 10درصاد
حجم بیشترین سطح آبیاری) و قبل از هر آبیاری روی سطح خاک باه
صورت یکنواخت ریخته شد (.)Sepehrnia et al., 2018
بعد از آبیاریها با تقسیم ارتفاع ستون به شش الیه مساوی ،از هر
الیه برای شمارش باکتریهای ایشریشیاکولی باقیمانده نمونه بارداری
گردید .نمونهبرداری از ستونهای جریان ترجیحی در دو مکان داخال
پیکره خاک و نزدیک به موقعیت جریان ترجیحی انجام شد (شکل )1
و در ستونهای بدون جریان ترجیحی فقط نموناه از پیکاره خااک در
اعماق مختلف گرفته شد .اعماق نمونهبرداری ،17/5 ،12/5 ،7/5 ،2/5
 22/5و  27/5سانتیمتر انتخااب شادند و در صاورت زهآب خروجای
میزان غلظت باکتری در زه آب نیز سنجیده شد .برای تعیاین جمعیات
باکتری در نیمرخ خاک ،از روش شمارش زنده استفاده گردیاد .بادین
منظور یک گرم خاک از نمونه ها برداشته و به آن هاا  9سایسای آب
مقطر اضافه شد و هر نمونه به مدت  30دقیقه در شیکر قرار داده شاد
( .)Guber., 2005بعد از تهیه سریهای رقت از نموناههاای خااک،
 100میکرولیتر از رقتهای مختلف روی محیط کشات آئوزین متیلین
بلو ( )EMBکشت شد .پلیتها در دمای  37درجه سلسیوس به مادت
 24ساعت قرار گرفتند و سپس تعداد کلنیهاای بااکتری شامارش و
ثبت شد (.)Connie et al., 2011
سنجش بیالن جرم باکتری در پروفیل خاک

برای مقایسه بهتر نتایج از نسبت  S/C0استفاده شد که  Sمیازان
ن هداشت باکتری (کلنی در میلیلیتر) در هر عمق و  C0میزان غلظت
اولیه باکتری ورودی است .برای مقایسه میزان ن هداشت 1در اعمااق
مختلف پروفیل خاک در تیمارهاای مختلاف میازان کال بااکتری در
تیمارهای بدون جریان ترجیحی (چون فقط شامل یک منحنی توزیاع
باکتری در پروفیل خاک هساتند) باا محاسابه مسااحت زیار منحنای
محاسبه گردید و با نسبت گرفتن میزان ن هداشت در هر عمق ( )Sبه
میزان کل باکتری ورودی در خاک ،شاخص ن هداشت باکتری در هار
عمق محاسبه گردید:
()1
در این رابطه  S zسطح زیر منحنی ن

Sz
C0

SI z 

هداشت باکتری در عماق z
1- retention
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( کلنی )CFUو  C0کل باکتری ورودی به ستون خاک است.
ضریب پاالیش باکتری

میازان فیلتاار شاادن باااکتری در خاااک (در صااورت وجااود زهآب
خروجی) با محاسبه ضریب پاالیش سنجید که رابطه آن به شکل زیر
است .که در این رابطه  C0میزان غلظت بااکتری ورودی و  Cمیازان
غلظت باکتری در زهآب خروجی در عمق  Zاست (ماتس و همکااران،
.)1988
C 1
()2
)   Ln ( 0
z

C

f

نتایج و بحث
تغییرات رطوبتی در ستون هاای آزماایش و دماایی در محایط
آزمایش

متوسط ماکزیمم دما ،متوسط دما و متوسط حداقل دماا در محال
انجااام آزمااایش در طااول دوره پاانج آبی ااری  19/2 ،32/2و  6درجااه
سلسیوس بود .متوسط رطوبت خاک قبل از آبیاری در تیمارهای ،T60
 T100 ،T80و  17/8 ،17/0 ،15 T120و  19/2و بعااد آبیاااری در
تیمارهای  100 ،80 ،60و  120باه ترتیاب  28/03 ،25/82 ،22/07و
 31/5درصد حجمی بود.
انتقال باکتری (بدون جریان ترجیحی) بعد از آبیاری اول

شکل  2میزان ن هداشت باکتری در پیکره خاک و در ستونهاای
بدون جریان ترجیحی را نشان میدهد .با توجه به شکل میزان غلظت
باکتری ایشرشیاکولی با افزایش عمق کاهش یافته و ایان کااهش در
تیمارهای کمآبیاری  T80و  T60قابل توجه است .بیشتارین تجماع
باکتری در تمامی تیمارها در الیه سطحی خاک اتفااق افتااده اسات.
میزان نسبت  S/C0در عمق  2/5سانتیمتری در تیمار  T60نسبت به
تیمار آبیااری  T100 ،T120و  T80باه ترتیاب  1/68 ،2/11و 1/25
برابر بیش تر بود .متوسط میزان ن هداشات بااکتری در الیاه آخار در
تیمارهای  T120و  T100بیشتر از تیمارهای کمآبیاری اسات چاون
در این تیمارها حجم آبیاری بیشتر بوده و سبب انتقال بیشتر باکتری
نسبت به دو تیمار دی ر شده است .نتایج نشان میدهد کاه در عماق
 22/5سانتیمتری خاک نسبت  S/C0در تیمار  T120در ستونها باه
ترتیاب  2/8 ،11/25و  1/9برابار نساابت باه تیمارهااای T80 ،T60و
 T100افزایش نشان داد.
خالاد و همکااران دریافتناد در شارایط جریاان غیراشاباع میازان
ن هداشت باکتری در خاک بیشتر است و تجمع بااکتریهاا در الیاه
سطحی خاک بیشتر از اعماق خاک است که با نتاایج ایان پاژوهش
همخوانی دارد (.)Khaled et al., 2017
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شکل  -2میزان نگهداشت باکتری در پیکره خاک با سطوح آبیاری مختلف در شرایط بدون جریان ترجیحی

بین افزایش عمق و میزان ن هداشات بااکتری رابطاه معکوسای
وجود دارد و علت غیریکنواختی در توزیع ن هداشت باکتری در خااک
نیز به دلیل پاالیش فیزیکی است که تابعی از اندازه ذرات و نیرو هاای
هیدرودینامیکی است میزان پاالیش فیزیکی باکتری ایشرشیاکولی باا
کاهش اندازه ذرات محیط متخلخل (افازایش منافاذ ریاز در خااک) و
کاهش سرعت جریان افزایش مییاباد و (.)Bradford et al., 2006
میتوان بیان کرد در شرایط غیراشباع و در تیمارهاای کامآبیااری باه
دلیل کاهش میزان سرعت جریان آب در پیکره خاک ،احتمال پاالیش
فیزیکی نسبت به تیمارهای دی ر بیشتر است و هر چه میزان رطوبت
به شرایط اشباع نزدیکتر باشد ،حرکت باکتری آسان تر شده و میازان
ن هداشت باکتری در طول پروفیل خاک کاهش مییابد ( Powelson
 .)and Mills, 2001از آنجائی که مکانیسم انتقال باکتری بیشاتر بار
مبنای انتقال تودهای ( )Advectionتا انتقال پخشیدگی است لاذا آب
نقش بسیار مهمی در انتقال بر عهده دارد و کمبود آب میتواند شادت
انتقال را کاهش دهد که نتایج این پژوهش نیز حاکی از آن است کاه
بیشترین انتقال باکتری توسط تیمار  T120و کمترین انتقاال بااکتری
توسط تیمار  T60انجام شده است .لی و ون دریافتند اعمال کمآبیاری
سبب می شود میزان غلظت باکتری در عمق پنج سانتیمتاری ساطح
خاک با آبیاری قطرهای سطحی افزایش غیرمعنیداری یابد ( Li and
 .)Wen, 2016فرخیان فیروزی و همکااران بیاان کردناد در شارایط
غیراشباع عمده باکتریها در سطح خاک ن هداشته و با افزایش عماق
مقدار ن هداشت بااکتری کااهش ماییاباد ( Farrokhian Firouzi,
 .)2015در رطوبت های نزدیک باه اشاباع انتقاال بااکتری ساریع تار
صورت میگیرد و جذب باکتری در خاک درشتبافت کاهش ماییاباد
ولی به دلیل پاالیش فیزیکی تجماع و ن هداشات بااکتری در ساطح

خاک بیشتر است ( Powelson and Mills., 2001, Jiang et al.,

.( 2005
نگهداشت باکتری در شرایط وجود جریاان ترجیحای بعاد از
آبیاری اول

شکل  3میزان ن هداشت باکتری در نزدیک جریاان ترجیحای را
نشااان مایدهااد .متوسااط میازان ن هداشاات باااکتری در عمااق 2/5
سانتیمتری در تیمار  T60نسبت به تیمارهای  T100 ،T120و T80
به ترتیب  1/37 ،1/48و  1/30برابر بایش تار گردیاد و نتاایج نشاان
میدهد در شرایط جریان ترجیحای انتقاال بااکتری در ساطح خااک
بیشتر صورت گرفته است .نسبت میزان ن هداشت بااکتری در تیماار
 T60در ناحیه نزدیک به جریان ترجیحی نسبت باه هماین تیماار در
ستون بدون جریان ترجیحی  13درصد بیشتر است .در ستونهای باا
شرایط جریاان ترجیحای میازان ن هداشات بااکتری در عماق 22/5
سانتیمتری در تیمار T120به ترتیب 3/57 ،39/5و  1/25برابر نسبت
به تیمارهای T80 ،T60و  T100گردید که بیانگر این اسات کاه باا
کاهش سطح آبیاری میزان انتقال باکتری باه الیاههاای پاایینتار در
ستون خاک کاهش مییابد .در واقع میتوان بیان کرد اثر جریانهاای
ترجیحی در تیمارهای با سطح آبیاری باالتر بیشتر است زیرا حجام
زیادی از آب را در پیکره خاک وارد مایکنناد و باا حرکات پیساتونی
شکل سبب انتقال آلودگی به عمق بایشتار مایشاود ( and Goss,
 .)Ehlers 2003انناااری و همکاااران ( )1398و احماادیمقاادم و
همکاران ( )1397بیان کردند میزان هدایت هیادرولیکی اشاباع تاأثیر
زیادی بر انتقال امالح در خاک و بر منحنی رخنه دارد.
شکل  4میزان ن هداشت باکتری داخل ناحیه جریان ترجیحای را
در اعماق مختلف خاک نشان میدهد .بر اساس شکل میازان جاذب
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در ناحیه جریان ترجیحی ناچیز است به دلیل باال بودن میزان هادایت
هیدرولیکی درون ناحیه جریان ترجیحی شدت جریان بیشتر اسات و
سبب حرکت آب و آالینده به سمت پیکره خاک شده است .بر اسااس
شکل  4نیز میزان انتقال باکتری در تیمارهای با سطح آبیاری بااالتر،
بیش تر از تیمارهای کمآبیاری است به طوری کاه میازان ن هداشات
باکتری در عمق  27/5سانتیمتری در تیمار T120نسبت به تیمارهای
 T80 ،T100و T60به ترتیب  2/1 ،8/25و  4/5برابر بیشتر گردیاد.
وانگ و همکااران و اخاوان و همکااران نیاز باا بررسای اثار جریاان
ترجیحی بر انتقال باکتری دریافتند میزان ن هداشت باکتری در ناحیاه
مننوعی ایجاد شده جریان ترجیحای ،نااچیز اسات (Wang et al.,
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).2013, Akhavan et al., 2018
مقایسه شکلهای  3و  4نیز نشان مای دهاد میازان ن هداشات
باکتری در تمامی اعمااق در داخال ناحیاه ترجیحای کمتار از میازان
ن هداشاات در پیکااره خاااک اساات بااه طااوری کااه در عمااق 7/5
سااانتیمتااری میاازان ن هداشاات باااکتری در ناحیااه پیکااره خاااک در
تیمارهای  T80 ،T100،T120و  T60به ترتیاب  4/3 ،3 ،5/2و 1/9
برابر نسبت به تیمار نظیرشان در داخل ناحیه جریان ترجیحی اسات و
بیان ر انتقال بیشتر و جذب کمتر باکتریها در داخال ناحیاه جریاان
ترجیحی است.

60

30
شکل  -3نگهداشت باکتری نزدیک به ناحیه جریان ترجیحی

به دلیل عدم وجود بار منفی ذرات و هیچگونه ماده آلای در ناحیاه
جریان ترجیحی ،میزان باکتری در این ناحیه در اثر ن هداشت فیزیکی
است .بردفورد و همکاران بیان کردند اگر نسبت اندازه ذرات کلوئید به
اندازه ذرات خاک بزرگتر از  0/2درصد گردد احتمال پاالیش فیزیکای
افزایش ماییاباد .قطار متوساط ذرات شان در داخال ناحیاه جریاان
ترجیحی این پژوهش  1/0میلیمتر و قطر ذرات باکتری ساویه ماورد
بررسی  3میکرومتر است و نسبت آنهاا  0/25درصاد مایگاردد لاذا
ن هداشت فیزیکی میتواند نقشی در ن هداشت باکتری در این ناحیاه
داشته باشد (.)Bradford et al., 2003
نگهداشت باکتری در شرایط حضاور و عادم حضاور جریاان
ترجیحی بعد از آبیاری اول

در شکل  5میزان ن هداشت بااکتری را در پیکاره خااک (بادون
جریان ترجیحای  ،)Matrixدر نزدیاک ناحیاه جریاان ترجیحای (P-
 )vicinityو داخل ناحیه ترجیحی ( )P-Inمقایسه میکند .بار اسااس
شکل میزان ن هداشت باکتری در نزدیک جریان ترجیحی بایشتار از

30
شکل  -4نگهداشت باکتری در داخل ناحیه جریان ترجیحی

ستونهای بدون جریان ترجیحی شده و این میازان در تیمارهاایی باا
سطح آبیاری بیشتر مشهودتر است .علت افزایش بیشتار ن هداشات
باکتری در مجاورت ناحیه جریان ترجیحی نشان دهنده انتقال جارم از
سمت ناحیه جریان ترجیحی به پیکاره خااک اسات ( Wang et al.,
 )2013که شاید علت این امر به دلیل پتانسیل ماتریک بیشتر خااک
در اطرا ناحیه جریان ترجیحی و باالتر بودن میزان سطح ویژه خاک
با بافت لومشنی نسبت به خاک شنی دانست .همچنین بر اساس نتایج
پژوهشهای انجام شده انتقال باکتری در منافذ ماکرو زماانی صاورت
میگیرد که شرایط محیط متخلخل مرطوب باشد و باکتریها معلق در
این حالت از منافذ ماکرو عبور میکنند به همین دلیال میازان انتقاال
باکتری در شرایط اشباع نسبت به حالت غیراشباع بیشتر است ( Unc
 .)and Goss, 2003بر اسااس شاکل  ،5میازان انتقاال بااکتری در
نزدیک جریانهای ترجیحی به اعماق خاک بیشتار شاده اسات باه
طوری که میزان ن هداشت باکتری در عمق  27/5سانتیمتری خااک
تیمارها با سطح آبیاری  T100 ،T120و  T80به ترتیاب  15/9 ،11و
 7/3برابر نسابت باه تیمارهاای نظیرشاان در شارایط بادون جریاان
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ترجیحی شده است .در تیمار  T60در ستون بادون جریاان ترجیحای
میزان ن هداشت باکتری در عمق  27/5سانتیمتری خاک صفر بود در
حالی که در حالت جریان ترجیحی  2100کلنی باکتری مشااهده شاد.
بر اساس شکل در داخل ناحیاه جریاان ترجیحای در تماامی تیمارهاا
میزان ن هداشت باکتری در پروفیل خاک دارای روند تغییرات کمتری
نسبت به پیکره خاک در حالت بدون جریان ترجیحی و در نزدیک باه
ناحیه جریان ترجیحی است .گلبداغی ( )1390نیز بیان کرد در شارایط
0.1

S/C0
0.02 0.04 0.06 0.08

وجود جریان ترجیحی انتقال باکتری به اعماق پروفیل خاک بایشتار
است .زند سلیمی و همکاران ( )1385نیز دریافتند در خاکهای دسات
نخورده به دلیل حف ساختمان خاک و حضور جریاانهاای ترجیحای
میزان انتقال باکتری به عمق نسبت به خااک دساتخاورده بایشتار
است.

0.1

0

0.08

S/C00.06
0.04

0.02

0

5

5

10

10

عمق ()cm

عمق ()cm

0

0

15

15

20

20

P-In
Matrix
P-Vicinity

25

25
30

30

T120

0.1

S/C0
0.02 0.04 0.06 0.08

T100

0

0.1

S/C0
0.02 0.04 0.06 0.08

0

0

0

5

5
عمق ()cm

10

عمق ()cm

10

15

15
20

20

25

25
30

30
T80

T60

شکل  -5مقایسه تغییرات نگهداشت باکتری بعد از آبیاری اول
در پیکره خاک ( ،)Matrixنزدیک به ناحیه جریان ترجیحی ( )P-Vicinityو درون ناحیه جریان ترجیحی ()P-In

تغییرات نگهداشت باکتری در الیه سطحی خاک

در شکل  6میزان ن هداشت باکتری باه غلظات ورودی بااکتری
( )S/C0در عمق  5سانتیمتری سطح خاک در چهار سطح آبیااری را
در ماتریکس ستونهای بدون جریان ترجیحی و جریاان ترجیحای را
نشان میدهند .چون مواد آلی در تیمارها ثابات باود اخاتال میازان
باکتریها در تیمارها بیش تر تحت تأثیر شرایط رطاوبتی قارار گرفتاه
است .بر اساس شکل اوج غلظت باکتری در آبیاری سوم در تیمارهای
 T120و  T100مشاهده میشود کاه بعاد از گذشات  8روز از شاروع
اولین آبیاری است .در تیمارهای با سطح آبیاری باالتر غلظت بااکتری

در سطح خاک با افزایش تعداد آبیاری بیشتر از تیمارهای کامآبیااری
شده است که بیان ر اهمیت میزان رطوبات خااک بار حفا و بقاای
باکتریها است .در تیمار  T60و  T80میزان باکتری در آبیااریهاای
مختلف تغییرات قابل توجهی را بعد از آبیاری دوم به بعد ندارد زیرا در
این تیمار به دلیل حجم آب کمتر ساطح خااک دارای رطوبات نسابتاً
کمتری از تیمارهای دی ر بودند و به دلیل رطوبات کمتار بااکتریهاا
بقای کمتری را داشتند .افزایش دمای باالی  20درجه سلسیوس سبب
افزایش میزان مرگ و میر باکتری میشود ( Taylor and Burrows,
 )1971, McFeters & Stuart., 1972و باکتریها در دمای پایینتر
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از  15درجاه سلسایوس دارای رشاد بهتاری اسات (
 .)1992در طول دوره آزمایش ایان پاژوهش حاداکثر دماای تماامی
روزها باالتر از  30درجه سلسیوس و متوسط دماای روزاناه  19درجاه
سلسیوس باود .باه دلیال بااالبودن دماای محایط و افازایش تبخیار
ن هداشت باکتریها در سطح خاک در تیمارهای کامآبیااری افازایش
قابلتوجهی را نداشته است .گرمای بیش از حد نور خورشید با اثر روی
اسیدهای نوکلئیک ریزجانداران سبب کاهش زندهمانی آنها مایشاود
به ویژه در خاکهای بابافت سبک که دارای هدایت حرارتی بااالتری
هستند (.)Brown, 2001
میازان ن هداشاات باااکتری در عمااق  5سااانتیمتااری خاااک در
تیمارهای با سطح آبیاری  T100 ،T120بعد از آبیاری پنجم در حالت
Kemp et al.,

بدون جریان ترجیحی نسبت به آبیاری اول باه ترتیاب  29/5و 10/8
درصد افزایش داشت ولای در تیماار  T60و  T80باه ترتیاب  11/6و
 6/31درصد کاهش داشاتند .میازان ن هداشات بااکتری در عماق 5
سانتیمتری خاک در تیمارهای  T100 ،T120بعاد از آبیااری پانجم
 22/2و  2درصد افزایش داشتند ولی در تیمار  T60و  T80به ترتیاب
 14و  8درصد کاهش داشت .بعد از آبیاری سوم در هر دو حالت میزان
باکتری در تیمار  T100کاهش یافته اسات و در تیماار  T120روناد
افزایشی غیرمعنیداری دیده میشود .استوکر و همکاران بیاان کردناد
که میزان بقای باکتری در الیه سطحی خاک با گذر زمان (بلند مدت)
در خاک کاهش مییابد و تجمع باکتری در الیه سطحی خاک بیشتر
از اعماق است (.)Stocker et al., 2015
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شکل  -6روند تغییرات نگهداشت باکتری بعد از هر آبیاری در سطح خاک در سطوح مختلف آبیاری

تغییرات نگهداشت باکتری در پروفیل خاک بعد از آبیاری پنجم

شکل  7توزیع باکتری در عماق هاای مختلاف خااک در ساطوح
آبیاری مختلف بعد از آبیاری اول و بعد از آبیاری پانجم در دو ناحیاه
نزدیک به جریان ترجیحی (ستونهای دارای شرایط جریان ترجیحی)
و ناحیه پیکره خاک (بادون جریاان ترجیحای) آورده شاده اسات .بار
اساس این شکلها ن هداشت باکتری در تیمارهاای  T60و  T80باه
ترتیب در عمق بیش تر از 17/5سانتیمتری خاک نسبت باه دو تیماار
دی ر در دو حالت کمترگردید .از دالیل آن میتاوان باه حجام کمتار
آبیاری (آبشویی) و نفوذ کمتر آب و آالینده به الیههای پاایینی خااک
اشاره کرد و همچنین میزان رطوبت اولیه این دو تیمار در آبیاریهاای
دوم به بعد کمتر از تیمارهای  T120و  T100بوده و کاهش رطوبات
این تیمارها سبب مرگو میر بیشتر باکتریها و کاهش انتقال بااکتری
در عمق نسبت به دو تیمار دی ر شده است .منحنایهاای ن هداشات
باکتری بعد از آبیاری پنجم در شرایط جریان ترجیحی مشاابه آبیااری
اول بیان ر این است که بعد از آبیااری پانجم میازان انتقاال بااکتری

بیشتر از ستونهای بدون جریان ترجیحی در نزدیک به ناحیه جریان
ترجیحی اتفاق افتاده است .بعد از آبیاری پنجم در تیمارهاای  T120و
 T100در عمقهایی مختلف در هار دو شارایط بادون و باا جریاان
ترجیحی ن هداشت باکتری افزایش یافته است و میتوان علات آن را
بقای باکتری به دلیال شارایط رطاوبتی بهتار نسابت باه تیمارهاای
کم آبیاری بیان کرد .زناده مانادن بااکتری ایشریشایاکولی تاابع دماا،
شرایط رطوبتی و میزان مواد غذایی است .اگر شارایط مناساب باشاند
باکتریهاا باه رشاد خاود اداماه مایدهناد ( Byappanahalli and
 .)Fujioka, 1998; Gagliardi and Karns, 2000در این پژوهش
تغییر شرایط رطوبتی خاک به ویژه در تیمارهای کم آبیااری و شارایط
دمایی زنده مانادن بااکتریهاا را تحات تاأثیر قارار داده اسات .عادم
سازگاری متابولیسم باکتریها با کمبود ماواد غاذایی در خااک سابب
کااهش طااول عمار آنهااا مایشاود کااه ایان ماورد باارای باااکتری
ایشریشیاکولی نیز صادق است ( .)Klein and Caida, 1967مایسانر
و همکاران نیز بیان کردند که نوساانات رطوبات خااک سابب ایجااد
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رویدادهای خشک و مرطوب میشود و بر فعالیت ریزجانداران اثر گذار
اساات ( .)Meisner et al., 2017در جاادول  3میاازان شاااخص
ن هداشت باکتری در اعماق مختلاف خااک در ساتون بادون جریاان
ترجیحی (پیکره خاک) بعد از آبیاری اول و آبیااری پانجم آورده شاده
P-5IR
1000

5IR
P-1IR
4
تعداد کلني ()CFU*10 /gr
10
100

است .بر اساس جدول  3میزان شاخص ن هداشت در عمقهاای 0-5
و  10-5بیشترین مقادیر را در تماامی تیمارهاا بعاد از آبیااری اول و
پنجم دارد و نشاندهناده میازان پااالیش بااال در عماق ساطحی ده
سانتیمتری خاک است.
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شکل  -7مقایسه تغییرات نگهداشت باکتری بعد از آبیاری اول و پنجم در پروفیل ستونهای خاک با سطوح آبیاری مختلف( IR1و IR5
در پیکره خاک بدون جریان ترجیحی بعد از آبیاری اول و آبیاری پنجم P-IR1 ،و  P-IR5نزدیک به جریان ترجیحی بعد از آبیاری اول و
پنجم)
جدول  -3میزان شاخص نگهداشت باکتری بر حسب درصد در عمقها و سطوح آبیاری مختلف (در پیکره خاک)
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متوسااط میاازان شاااخص ن هداشاات باااکتری در دو آبیاااری ده
سانتیمتر عماق ساطحی خااک در تیمارهاای  T100 ،T80 ،T60و
 T120به ترتیب به ترتیب  63 ،57 ،44/9و  64/42درصد گردید .بعد
از آبیاری پنجم در تیمارهای  T80و  T60میزان ن هداشات بااکتری

این الیه نسبت به آبیاری اول کاسته شده و در این دو تیمار نسبت به
تیمارهای  T120و  T100میزان انتقال باکتری به الیههای پایینتر از
 15سانتیمتری محدود شده است .از عماق  15ساانتیمتاری تاا 30
سانتیمتری در این دو تیمار میزان ن هداشت باکتری نسبت به آبیاری
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اول به دلیل آبشویی کمتر ،برخال تیمارهای  T100و  T120کاسته
شده است.
غلظت باکتری زهآب خروجی

بیش ترین سطح آبیاری ستون ها  120درصد نسابت باه ظرفیات
مزرعه بوده و رطوبت خاک ها به حد اشباع نرسایدند و زه آب خروجای
در تیمارها حتی در شرایط جریان ترجیحای مشااهده نشاد و تنهاا در
تیمار  120درصد ظرفیت مزرعه زهآب خروجی بعد از یک آبیااری رخ
داد و بیان ر این است که در شارایط آبیااری واقعای میازان پااالیش
فیزیکی در خاک نسبت به شرایط اشباع بیشتر است و انتقال باکتری
به اعماق پایینتر کاهش مییابد .در آبیاری سوم در تیمار  120درصاد
با جریان ترجیحی حدود  105سیسی خروجی داشت .میازان غلظات
باکتری در زهآب خروجی در آبیاری سوم  450کلنی در میلیلیتر شد و
سهم عمده جریان آب و آالینده در ناحیه جریان ترجیحای باه سامت
پیکره خاک اتفااق افتااده اسات .ضاریب ن هداشات رابطاه دوبرابار
39درصد محاسبه شد که نشاندهنده بااال باودن میازان فیلتراسایون
باکتری در خاک مورد مطالعه است.

نتیجهگیری
بر اساس این پژوهش ،یافتههای زیر به دست آمد:






میزان ن هداشت باکتری با افزایش عمق خاک کاهش مییاباد.
این موضوع نشان دهنده این است که خاک همانند یاک فیلتار
طبیعی در پاالیش آالینادههاای میکروبای عمال مایکناد .باا
افزایش میزان سطح آبیاری میزان ن هداشت باکتری در اعمااق
پایینتر خاک بیشتر میشاود باه طاوریکاه در تیماار T120
میزان ن هداشت باکتری در عمق  27/5سانتیمتاری در حالات
بدون جریان ترجیحی  11برابر بیشتر از تیمار  T60گردیاد و
در ناحیه جریان ترجیحی میازان ن هداشات بااکتری در عماق
 27/5سانتیمتری در تیمار T120حدود  4/5برابار بایشتار از
تیمار  T60در همین عمق بود.
با اعمال کم آبیاری در ستون هاایی باا رطوبات اولیاه یکساان،
انتقال باکتری کاهش و تجمع بیشتر باکتریها در سطح خاک
اتفاق میافتد به طوری که در تیمار با سطح آبیااری  60درصاد
( )T60متوسااط میازان تجمااع باااکتری در نزدیاک بااه ناحی اه
ترجیحی 1/28و در ساتون بادون جریاان ترجیحای  1/8برابار
نسبت به میزان ن هداشت باکتری در سطح آبیاری  120درصاد
شد .تجمع بیش از حد بااکتری در ساطح خااک احتماال ورود
آالینده به آب های سطحی و آلوده شده محناوالت کشااورزی
را افزایش میدهد.
در جریان غیراشباع و شرایط کمآبیاری بیشتار باودن هادایت
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هی ادرولیکی جری اان در ناحیااه جریااان ترجیحاای و همچنااین
باالبودن میزان پتانسیل ماتریک خااک اطارا ناحیاه جریاان
ترجیحی و سطح ویژه آن ،سبب افزایش غلظت آالینده در مارز
بین ناحیه جریان ترجیحی و پیکره خاک میشاود .در تیماار باا
ساطح آبیااری  120و  100درصااد متوساط میازان ن هداشاات
باکتری در الیه ساطحی خااک (پانج ساانتیمتاری) در محال
نزدیک به جریان ترجیحی حادود  25و  14درصاد نسابت باه
تیمار نظیرش در حالت بدون جریان ترجیحی بیشتر شاد .ایان
مسئله نشان میدهد وجود جریانهای ترجیحی در پیکره خااک
در مناطقی با حجم بارندگی زیاد (که احتمال اشباع شدن خااک
وجود دارد) اهمیت دارد و احتمال انتقال آالینده به اعماق خاک
را افزایش میدهد .بالعکس در مناطق باا بارنادگی کام ،نقاش
جریانات ترجیحی در انتقال آلودگی به اعماق بسایار کامرناگ
میشود و در عوض در نواحی نزدیاک باه جریاناات ترجیحای
تجمع باکتری وجود خواهد داشت.
 به دلیل کاهش رطوبت در سطح خاک باه ویاژه در تیمارهاای
کمآبیاری  T60و  T80انتقال آالینده و جریاان آب باه اعمااق
پایین تر از  17/5و  22/5سانتیمتر محادود مایگاردد و سابب
تجمع باکتری بیشتر در سطح خاک میگاردد باه طاوری کاه
تجمع باکتری در تیمار  T60حدود  70دصد و در تیمار  T80در
حدود  50درصد در عمق پنج سانتیمتری خاک شد.
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Abstract
Microbial contamination is one of the most important type of water resources contamination as associated
with the health of animal and human. In this study, E. coli retention under deficit irrigation conditions and
presence of preferential flow was investigated using a column study. The irrigation levels were 120, 100, 80, and
60% of soil field capacity (named T120, T100, T80, and T60, respectively) and the number of irrigation event
were five. One preferential pathway was artificially created in the middle of the soil columns. Cells were injected
from top of the soil surface. The number of bacteria after irrigation in different layers was monitored. The results
showed that by reducing the irrigation level from T120 to T60, bacterial transport decreased within the soil
profile. The highest accumulation of bacteria was observed on the soil surface. In the T60, about 70% of the
retention was at a depth of 5 cm. Therefore, deficit irrigation, could limit bacteria movement within the soil
profile so that may potentially result the surface water contamination. Preferential flow, caused greater retention
of bacteria in the vicinity of matrix as compared to the control columns. The bacterial retention in the vicinity of
preferential pathway in the 0-5 cm layer irrigation level T120 and T100 was about 25% and 15% higher than the
treatment similar to them in the non-preferential flow state.
Keywords: Escherichia coli, Matrix, soil Profile, Water pollution
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مقاله پژوهشی

بررسی اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گندم در مازندران
محمد اسماعیل کمالی ،*1مهرداد شهابیان
تاریخ دریافت1399/1/29 :
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تاریخ پذیرش1399/7/2 :

چکیده
در استان مازندران بسياري از کشاورزان گندم را بهصورت ديم کشت مينمايند که عملکرد آن نسبت به گندم آبي پايين است .لذا در اين پژوهش اثر
انجام آبياري تکميلي در مراحل حساس رشد و مصرف تقسيطي کود نيتروژن بر عملکرد و خصوصيات کيفي گندم رقمم مرواريمد در ايسمت اح تققيقماتي
پهناب ساري مورد بررسي قرار گرفت .اين آزمايش بهصورت کرتهاي يکبار خردشدح در قالب طرح بلوکهاي کامالً تصادفي و در  4تکرار در سالهاي
 96 ،94و  97اجرا شد .تيمارهاي اصلي شامل  =A1يک نوبت آبياري در مرحله گلدهي =A2 ،يک نوبت آبياري در مرحله دانمهدهمي =A3 ،دو نوبمت
آبياري شامل آبياري در مراحل گلدهي و دانهدهي و  =A4تيمار شاهد (بهصورت ديم) و تيمارهاي فرعي شامل  =B1مصرف کود اورح بمه ميمنان 200
کيلوگرم در هکتار و در  4تقسيط ( %25قبل از کشت %25 ،پنجهزني %25 ،ساقه دهي و  %25آبستني) و  =B2مصرف کود اورح به مينان  250کيلموگرم
در هکتار و در  5تقسيط ( %25قبل از کشت %25 ،پنجهزني %25 ،ساقهدهي %25 ،آبستني و  %25گلدهي) بود .اندازحگيري از صفات گندم شامل درصد
پروتئين ،وزن هنار دانه ،تعداد سنبلچه در سنبله ،تعداد سنبلچه غير بارور و طول سنبله بودح است .تجنيهوتقليل نتايج با استفادح از نرمافنار  SPSSنشان
داد که در هر سه سال پژوهش ،آبياري بر شاخصهاي وزن هنار دانه ،درصد پروتئين و سنبلچه غير بارور در سطح احتممال  5درصمد تمثثير معنميداري
داشته است و در بين تيمارهاي آبياري نين تيمار  A3بهترين نتيجه را داشته است که بهطور ميان ين افنايش  25درصدي را بر درصد پروتئين نشان داد.
اين تيمار بهطور ميان ين باعث افنايش  8/5درصدي وزن هنار دانه و کاهش  22درصدي تعداد سنبلچه غير بارور نين شمد .بهتمرين تيممار تمک آبيماري
جهت بهبود وزن هنار دانه ،پروتئين و تعداد سنبلچه غير بارور ،تيمار آبياري در زمان دانه دهي بود .همچنين آبياري تکميلي و کوددهي تثثير چشمم يري
بر طول سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله نداشت .در مورد کوددهي ،مصرف  25درصد از تقسيط کود اورح در زمان گلدهي ،بر روي وزن هنار دانه در همر
سه سال آزمايش در سطح احتمال  5درصد تثثير معنيدار داشته و بر روي تعداد سنبلچه در سنبله در دو سال تثثير داشته و بر روي ساير ويژگميهما اثمر
مشخ صي نداشت .همچنين آبياري و کوددهي در دو سال از سه سال آزمايش داراي اثر متقابل بر روي پروتئين بودنمد .بمر طبمت نتمايج ،بهتمرين تيممار
آبياري ،دو نوبت آبياري شامل آبياري در مراحل گل دهي و دانه دهي و بهترين تيمار کوددهي ،مصرف کود اورح به مينان  250کيلوگرم در هکتار و در 5
تقسيط ميباشد.
واژههای کلیدی :آبياري تکميلي ،نياز آبياري ،عملکرد دانه ،کود اورح ،کيفيت دانه گندم
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گندم نقش مهمي در تثمين کالري و پروتئين ممردم ايمران اسمت.
بطوريکه بيش از  45درصمد پمروتئين و  55درصمد کمالري موردنيماز
جمعيت کشور را تثمين ميکند .بيشترين مواد تشکيلدهندح دانه گنمدم
نشاسته ( 60تا  70درصد) و پروتئين ( 7تما  18درصمد بسمته بمه نمو
گندم) ميباشند .اين مقصول به سه صورت ديم ،آبي و آبياري تکميلي
 -1استاديار بخش تققيقات خاک و آب ،مرکن تققيقات و آموزش کشاورزي و منابع
طبيعي گلستان ،سازمان تققيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،گرگان ،ايران.
 -2استاديار بخش تققيقات خاک و آب ،مرکن تققيقات و آموزش کشاورزي و منابع
طبيعي مازندران ،سازمان تققيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،ساري ،ايران
(Email: kamalipasha@yahoo.com
(* -نويسندح مسئول:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.15.6

کشت ميشود .مناطقي که در آن گندم بهصورت ديم کشت ميشمود
عبارتند از اقليمهاي معتدل ،مناطت نيمه گرمسيري با باران زمسمتانه،
مناطت گرم ننديک استوا ،مناطت با ارتفا بيش از  1500متر از سطح
دريا و مناطت گرم دور از استوا که در فصل زمستان بارنمدگي طمونني
مدت دارند .در مناطت نيمه گرمسيري که باران زمستانه دارنمد و دورح
رشد گندم با بارندگيهاي آن مناطت همنمماني دارد از جملمه منماطت
شمالي ايران ،گندم بهصورت ديمم هممراح بما آبيماري تکميلمي کشمت
ميشود (کياني .)1394 ،آبياري تکميلي عبارت است از افنايش مقمدار
معيني آب به خاک براي تثمين نياز آبي گياهان ديمم در منماطقي کمه
بارندگي تکافوي نياز آبي گياح را ندادح و يا داراي توزيع نامناسب است
(اممداد و فرشمي .)1377 ،آبيماري تکميلمي نقمش مهممي در بخمش
کشاورزي در دنيا ايفا ميکند و تقريباً در  80درصد اراضمي کشماورزي
دنيا و  60درصد توليد در دنيا ،آبياري بهصورت تکميلي انجام ميگيرد.
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بايد توجه نمود که رابطه مصرف آب و مقصولدهي يک رابطه خطي
نيست و براي دست يافتن به کارايي مصرف آب بانتر ،بايد مقدار آب
موردنياز گياح را با دقت بيشتري برآورد نممود .همچنمين در ممديريت
آبياري تکميلي مسئله اصلي و اساسمي عمالوح بمر مقمدار آب آبيماري،
تعيين زمان آبياري است.
آخرين آمار وزارت جهاد کشاورزي نشان ميدهد که سطح کشمت
گندم در سال زراعي  96-97بيش از  49هنار هکتار است (احممدي و
همکاران .)1398 ،سطوح کشت آبي و ديم گندم در استان مازندران در
سالهاي مختلف متفاوت است .اما موضوعي که وجود دارد آن اسمت
که بسياري از کشاورزان به دليمل ميمان ين بمارش سماننه مناسمب و
مشکالت تثمين آب ،توجه چنداني به آبياري گندم نميکنند و خواسته
يا ناخواسته گندم را بهصورت ديم کشت مينمايند .بطوريکه در سمال
زراعي  91-92که سطح زير کشت گندم مازنمدران بميش از  48همنار
هکتار بودح است ،بيش از  91درصد از سطح زير کشت گندم در استان
(بيش از  44هنار هکتار) را گندم ديم شامل بودح اسمت .امما متوسمط
عملکرد گندم ديم در اين سال  2126کيلموگرم در هکتمار نسمبت بمه
گندم آبي با عملکرد  3246کيلوگرم در هکتار بود .در سال زراعي -93
 92نين بيش از  77درصد از سطح کشت تقريباً  56هنار هکتاري گندم
بهصورت ديم کشت شد .اين موضو در ساليان اخير بهبود يافته و در
سال زراعي  96-97تقريباً نيمي از سطح کشت گندم آبي بود (احمدي
و همکاران .)1398 ،همان طور که تغييرات مينان عملکرد گندم آبي و
ديم و نين بارش در سال  90-96در شکل ( )1نشان ميدهد در سمال
 92-93با افنايش مينان بارش در فروردين تا خمرداد مماح (بما اينکمه
مينان بارش در آذر تا اسفند کاهش يافته بود) ،مينان عملکمرد گنمدم
ديم افنايش يافته است .با توجه به اينکه شرايط حساس از نظمر نيماز
آبي براي گندم ،زمان گلدهي و دانه دهي است (کياني )1394 ،که در
منطقه مورد مطالعه تقريباً در ارديبهشتمماح مميباشمد ،ايمن موضمو
نشان ميدهد که انجام آبياري تکميلي ميتواند باعث افنايش عملکرد
گردد .آمار بلند مدت بارش در منطقه موردمطالعه نين نشمان مميدهمد
پراکنش بارندگي تطابت مناسبي با نياز آبي گنمدم در مراحمل حسماس
رشد آن از جمله گلدهي و دانهدهي ندارد .در نتيجه بايد توجمه نممود
که شاخص ميان ين ساننه مقدار بارش بمهتنهمايي شماخص مناسمبي
براي زراعت ديم نيست و پراکنش زماني و مکاني بارش در طول دورح
رشد ،تثثير به سنايي بمر عملکمرد گنمدم دارا مميباشمد .بما توجمه بمه
مقاسبات کتاب مرجع "برآورد آب موردنيماز گياهمان عممدح زراعمي و
بمماغي کشممور" کممه بمما اسممتفادح از دادحهمماي هواشناسممي بلندمممدت
بهدستآمدح است (فرشي و همکاران ،)1376 ،مينان نياز آبي گندم در
شهر ساري  348/1ميليمتر ميباشد که  195/2ميلميمتمر آن توسمط
بارش تثمين ميشود و درنتيجه نيماز آبيماري گنمدم  152/9ميلميمتمر
ميباشد .لذا جهت حصول عملکرد مناسب ،نياز به انجام آبياري حداقل
به صورت آبياري تکميلي است .بايد توجه نمود که مقدار بارش لقما

شدح در اين مرجع ،ميان ين آمار بلندمدت بارش مميباشمد و در عممل
بايد مينان بارش صورت گرفته در همان سال را لقا نممود و برناممه
آبياري با آن تطبيت گردد.
از طرفي دي ر عملکرد بيشتر کشت آبي نشان ميدهد کمه گنمدم
به شرايط رطوبتي مقيط پاسخ مثبمت مميدهمد .اسمدي و همکماران
( )1382در تققيت خود بيان کرد که گندم حساسيت زيادي بمه تمنش
خشکي در مراحل خوشهدهي و پر شدن دانه دارد .حکممت شمعار نيمن
بيان کرد که تنش آبي در مرحله زايشي اجناي عملکرد گياح را تقمت
تثثير قرار ميدهمد (حکممت شمعار .)1372 ،در نتيجمه بمه دليمل غيمر
پيشبيني بودن عوامل تثثيرگذار در زراعت ديم از جمله بمارش و نيماز
به آب جهت افنايش عملکرد ،اِعمال شيوحهاي مديريتي فني-زراعمي
از جمله آبياري تکميلي امري ضروري است .وزيري ( )1376بيان کرد
که با انجام يک يا دو بار آبياري گندم ديم در مراحل حساس به کمبود
رطوبت ،عملکرد دانه  2تا  5برابر افنايش مييابد.
از جمله فاکتورهاي مؤثر بمر افمنايش رانمدمان مصمرف کودهماي
شيميائي بخصوص نيتروژن رطوبت مناسب خاک ميباشمد .بما انجمام
آبياري تکميلي شمرايطي مناسمب نيمن بمراي اسمتفادح مفيمد از سماير
نهادحهاي کشاورزي از جمله کود ايجاد ميشود (Shearman et al.,
) .2011رطوبت خاک بمه دو طريمت بمر رانمدمان مصمرف کودهماي
شيميايي مؤثر است -1 .تسمهيل و افمنايش جمذب ممواد غمذايي-2 ،
افنايش توليد مادح خشک (عليمنادح و کموچکي .)1365 ،همچنمين در
تققيقات بسياري ،کاهش کارايي مصمرف آب تقمت شمرايط کمبمود
نيتروژن گنارش شدح است ).(Brueck and Senbayram, 2009
بنابراين با توجه به اينکه مقدار بارش و توزيع آن مشخص نيست،
درک صقيح از عکسالعمل مقصول گندم ديمم نسمبت بمه مصمرف
نيتروژن و آبياري تکميلي از اهميت خاصي برخوردار خواهمد بمود .در
بين کودهاي شيميايي همبست ي بانيي بين نيتمروژن و عملکمرد (57
درصممد) گممنارش شممدح اسممت ) .(Davis et al., 2012نيتممروژن
فراوانترين مادح معدني است که گياهان به آن نياز دارند و تقسيط دو
يا سه بار نيتروژن باعث ميشود وزن هنار دانه بهطور معنيدار تقمت
تثثير تقسيط قرار گيرد ) .(Thomas and Throne, 1975در تققيقي
در شمال چين رابطه بين جذب نيتمروژن از خماک بما ميمنان رطوبمت
خاک تقت  4رژيم رطوبتي شامل  =T1بدون آبياري بعد از جوانهزني،
 =T2آبياري تکميلي در زمان ساقه دهمي و گملدهمي =T3 ،آبيماري
تکميلي در زمان کاشت ،ساقه دهي و گلدهي =T4 ،آبياري تکميلمي
قبل از زمستان ،ساقه دهي و گلدهي مورد بررسي قرار گرفت (Wu
) .et al., 2018نتايج نشان داد که در تيمار  T2مينان جذب نيتمروژن
از خاک بعد از جوانهزني به مينان  23الي  26درصد در سمال -2013
 2012و  162تا  177درصد در سال  2013-2014افنايش يافته است.

بررسي اثر آبياري تكميلي و کود نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم در مازندران

2219

شکل  -1مقدار عملکرد و بارش در سالهای مختلف در استان مازندران (عملکرد بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و بارش بر حسب میلیمتر)

در بررسي اثر آبياري تکميلي بر تغييرات رطوبت خماک و رشمد و
عملکرد گندم ،نتايج نشان داد که بهترين عمت براي اندازحگيري مقدار
آب آبياري جهت آبياري تکميلي ،عمت  40سانتيمتري است(Man, .
) ،et al., 2016تققيقي در لبنان نين نشمان داد کمه آبيماري تکميلمي
باعث افنايش  28و  22درصدي عملکرد در دو رقم گندم شدح اسمت.
همچنين کود نيتروژن به مينان  150کيلوگرم نين باعث افنايش  12و
 24درصدي و کود نيتروژن به مينان  200کيلموگرم در هکتمار باعمث
افنايش و  16و  38درصد در دو رقم گندم شدح است (karam et al.,
) .2009همچنين بسياري از مقققان افنايش عملکرد دانه و عملکمرد
بيولوژيمک را بمه علممت افمنايش سممطح نيتمروژن گممنارش نممودحانممد
) .(Abdelkhalek et al., 2015در تققيقي نشان دادح شد که کمبود
نيتروژن در زمان گلمدهي باعمث کماهش وزن همنار دانمه مميگمردد
) .(Hiroshi et al., 2007بررسيها نشان دادح است که در بسياري از
تققيقات انجام شدح ،مينان بهينه آبياري تکميلي  40-60ميليمتمر در
نظمر گرفتمه شمدح اسمت ) .(Wang et al., 2013همچنمين ميمنان
نيتروژن موردنياز گندم براي توليمد يمک تمن دانمه  30-50کيلموگرم
برآورد شدح است که بايد بهصمورت کمود بمه خماک اضمافه مميشمود
) .(Ryan et al., 2009در تققيقمي در چمين بيمان شمد کمه آبيماري
تکميلي و مصرف کود نيتروژن در مراحل ساقه دهي و گلدهي گنمدم
نان بهارح ،کارايي مصرف آب ،کارايي مصرف نيتروژن ،وزن هنار دانمه
و عملکرد دانه را به ترتيب به ميمنان  9/3 ،39/6 ،14/6و  4/7درصمد
افنايش داد ).(Xiao et al., 2009

در ايران نين تققيقات مشابهي انجام شمدح اسمت .جعفمري وفما و
همکاران ( )1398در تققيقي در کردسمتان نشمان دادنمد کمه آبيماري
تکميلي در مرحله گلدهي و دانهدهمي بمر وزن خشمک بوتمه ،تعمداد
سنبلچه ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هنار دانه و درصد پروتئين دانه تثثير
معنيداري داشته است .در تققيقي تثثير زمان آبياري تکميلمي و حمد
بهينۀ کاربرد نيتروژن بر روي گندم در گچساران بررسي شد (حيمدرپور
و طاليي .)1395 ،نتمايج نشمان بهتمرين تيممار آبيماري تکميلمي50 ،
ميليمتر آبياري در مرحلۀ گلدهي بود که عملکرد دانمه را  43درصمد
افنايش داد .سدري و همکماران ( )1395بيمان کردنمد کمه در شمرايط
آبياري تکميلي در مراحل خوشهدهي و دو هفته پس از خوشهدهي بما
مصرف  90 ،60 ،30و  120کيلوگرم در هکتار نيتروژن ،عملکرد دانمه
بمه ترتيمب  1540 ،1357 ،849و  1790کيلموگرم در هکتمار افممنايش
يافت که در سطح احتمال يک درصد معني دار بود .تققيقي در گرگان
نشان داد که آبياري تکميلي تثثير معنيداري بمر روي عملکمرد گنمدم
داشته است و در  4سال آزمايش بمه ترتيمب  21 ،6 ،69و  88درصمد
افنايش عملکرد را ايجاد نمود .نتايج ايمن تققيمت نشمان داد کمه در
سالهايي که سهم باران از کل آب مصرفي گياح حدود  75درصد بمود،
عملکرد گندم آبي با عملکمرد گنمدم ديمم تفماوت معنميداري نداشمت
(کياني و نوري نيا .)1393 ،تققيقي در استان لرسمتان نشمان داد کمه
مصرف نيتروژن باعث افنايش عملکرد دانه شدح است (حسمين پمور و
همکاران.)1397 ،
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جدول  -1وضعیت دما و بارش فصلی در منطقه موردنظر در سالهای مورد مطالعه
سال
1393-1394
1395-1396
1396-1397

میانگین دما
18/2
18/0
18/3

لذا در اين تققيت تثثير آبياري تکميلي و مصرف کود نيتروژن بمر
کميت و کيفيت گندم مورد بررسي قمرار گرفمت .همدف ايمن تققيمت
تعيين تثثير آبياري تکميلي در مراحل حساس رشد ،تعيين حساسترين
مرحله رشد نسبت به تمنش آبمي ،ميمنان آب موردنيماز بمراي آبيماري
تکميلي و تثثير استفادح از کود نيتروژن هممراح بما آبيماري تکميلمي در
مرحله گلدهي گندم مدنظر بود.

مواد و روشها
اين تققيت در ايست اح تققيقاتي پهنماب در ننديکمي شهرسمتان
ساري و در موقعيت جغرافيايي  52/96درجمه شمرقي و  36/64درجمه
شمالي و در سالهماي  95-96 ،93-94و  96-97انجمام شمد .اقلميم
منطقه بر اساس طبقه بندي دوممارتن 1داراي وضمعيت مرطموب بمود.
همچنين بر اساس خصوصيات دما ،بمارش و توپموگرافي داراي اقلميم
معتدل و مرطوب (معتدل خنري) بود .ميان ين دمما و مجممو بمارش
مقل آزمايش در جدول ( )1ارائه شدح است.
در اين تققيت اثر آبياري تکميلي در دو مرحله رشد گياح (گلدهي
و دانه دهي) و نين مصرف کود نيتروژن بمر روي گنمدم رقمم مرواريمد
مورد بررسي قرار گرفت .اين آزمايش بهصورت کمرتهماي يمکبمار
خردشدح در قالب طرح بلوکهاي کامالً تصادفي با  4تکرار اجمرا شمد.
تيمارهاي اصلي شامل  =A1يک نوبت آبيماري در مرحلمه گملدهمي،
 =A2يک نوبت آبياري در مرحله دانهدهي =A3 ،دو نوبت آبيماري در
مرحله گلدهي+دانهدهي و  =A4تيمار شاهد با رفتار آبمي عمرف زار
(ديم) و تيمارهاي فرعي شامل  =B1مصرف نيتروژن بمه ميمنان 200
کيلوگرم در هکتار کود اورح در چهار تقسيط ( %25قبل از کشت%25 ،
پنجهزني %25 ،ساقهدهي و  %25آبستني) و  =B2مصرف نيتروژن به
مينان  250کيلوگرم در هکتار کود اورح در پنج تقسميط ( %25قبمل از
کشت %25 ،پنجهزني %25 ،ساقهدهي %25 ،آبستني و  %25گلدهي)
بود .کرت هماي مموردنظر بمه ابعماد  3×3مترمربمع مميباشمند .بمراي
جلوگيري از نشت آب در بين کرتها ،بين کرتها و بلموکهما  1متمر
فاصله در نظر گرفته شدح است (شکل  .)2آبياري بمهصمورت سمطقي
انجام گرفت .آمادحسازيهاي نزم در قبل از کشت ،طبت نقشه طمرح
صورت گرفت .عمليات کاشت هر ساله تقريباً در تاريخ  20آبان انجمام
1- De Martounne

مجموع بارش در سال زراعی
672/3
562/1
589/3

شد .مينان بذر مورد استفادح  200کيلوگرم در هکتار بودح است .بمراي
تعيين بافت خاک ،از خاک منرعه نمونه تهيه شد و درصد شن ،رس و
سمميلت آن در آزمايش م اح خمماکشناسممي مرکممن تققيقممات و آممموزش
کشاورزي و منابع طبيعي مازندران انجام گرديد که مشخصمات آن در
جدول ( )2نشان دادح شدح است.
عمت آب آبياري موردنياز طبت فرمول زير به مقداري مدنظر بمود
که رطوبت خاک تا عمت توسعه ريشه گندم که  30سانتيمتر است به
حد ظرفيت زراعي برسد.
I = (FC − W) × ρb × D
()1
که در آن  = Iعمت آب آبياري (سانتيمتمر) =FC ،درصمد وزنمي
رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعي =W ،درصد وزني رطوبت خاک در
زمان قبل از آبياري =ρb ،جرم مخصموص ظماهري خماک (گمرم بمر
سانتي مترمکعب) و  =Dعمت توسعه ريشمه (سمانتيمتمر) مميباشمد.
درصد رطوبت خاک در زمان قبل از آبياري به روش وزني اندازحگيري
شد .پس از تعيين عمت آب آبياري ،حجم آب آبياري براي هر کرت با
استفادح از رابطه زير مقاسبه شدح است:
V= I×A
()2
که در آن  =Vحجمم آب ورودي بمه همر کمرت (مترمکعمب)=I ،
عمت آب آبياري (متر) و  =Aمساحت کرت (مترمربع) ميباشد .شايان
ذکر است که در تيمار ( A3آبياري در زمان گلدهي+دانهدهي) ،مينان
آب آبياري آن در مراحل گلدهي و دانهدهي نصف مينان آب مصرفي
در تيمارهاي ( A1آبياري در زمان گلدهمي) و ( A2آبيماري در زممان
دانهدهي) بودح است .بهعبارتيدي ر در تيمار آبياري تکميلمي در زممان
گلدهي+دانهدهي ،مينان آب آبيماري در زممان گملدهمي آن نصمف
مينان آب آبياري براي تيمار آبياري تکميلي در زممان گملدهمي بمود.
همچنين در تيمار آبياري تکميلي گلدهي+دانهدهي ،مينان آب آبياري
در زمان دانهدهي نين نصمف ميمنان آب آبيماري بمراي تيممار آبيماري
تکميلي در زمان دانهدهي ميباشد .صفات مورد ارزيابي در اين تققيت
طول سنبله ،تعداد سنبلچه در سنبله ،سنبله غير بارور ،درصد پروتئين و
وزن هنار دانه گنمدم بمود .بمراي ايمن منظمور در مرحلمه رسميدگي و
برداشت تعداد  20بوته از هر کرت برداشت شمدح و صمفات مموردنظر
اندازحگيري شدح اسمت (شمکل  .)3جهمت تجنيمهوتقليمل دادحهما از
نرمافنار  SPSSاستفادح گرديد که در اين راستا ضمن بررسي توصيفي
مقادير متغيرهاي موردنظر در تيمارهاي مختلف ،جهمت مقايسمه بمين

بررسي اثر آبياري تكميلي و کود نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم در مازندران

تيمارها از تقليل واريانس استفادح شدح است و در صمورت معنميداري
اثرات مربوط به دو عامل آبياري و کوددهي از آزممون چنمد دامنمهاي
دانکن در سطح احتممال يمک درصمد و پمنج درصمد اسمتفادح گرديمد.
همچنين براي درک بهتمر نتمايج ،نقشمه مقايسمه ميمان ين و آزممون
خوشهاي نين انجام شد که در آن تمام صفتها در کنار هم براي تممام
تيمارها با هم مقايسه شدند .براي اين امر ابتدا بمر روي تممام دادح بما
استفادح از فرمول زير استانداردسازي انجام شد.

()3
که در اين معادلمه Xi* ،دادح اسمتاندارد شمدح Xi ،دادح مموردنظر،
 Xaveميممان ين دادح ممموردنظر و  dانقممراف معيممار دادح ممموردنظر
ميباشد .سپس نقشه حرارتي و تجنيمهوتقليمل خوشمهاي آنهما تهيمه
گرديد.
Xi*=(Xi-Xave)/d

شکل  -2نمایی از گندم در مرحله خوشهدهی (تصویر سمت راست) و مرحله رسیدگی (تصویر سمت چپ)

عمت خاک )(cm

0-30

عمت خاک )(cm

0-30
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جدول  -2الف -مشخصات فیزیکو شیمیایی خاک محل اجرای تحقیق
هدايت الکتريکي ) (ds/mدرصد اشبا ( )%اسيديته گل اشبا ) (pHکربنات کلسيم معادل ()%
13
7/49
61
0/99
جدول  -2ب -مشخصات فیزیکو شیمیایی خاک محل اجرای تحقیق
درصد کربن آلي ( )%ماسه ( )%ني ( )%رس ( )%بافت فسفر قابل جذب )(mg/kg
4/5
43
39
18
1/83
C

شکل  -3نمونهبرداری از کرتهای مختلف طرح

درصد مادح آلي ()%
3/14

پتاسيم قابل جذب )(mg/kg

185

2222

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،6جلد  ،14بهمن  -اسفند 1399

مصرفي موردنياز براي آبياري تکميلي گندم در سه سال آزمايش را 30
تا  50ميليمتر در ماحهاي فمروردين و ارديبهشمت بمرآورد کمردح بمود
(کياني و همکاران .)1393 ،پس از اندازحگيري تمامي صفات موردنظر
در اين آزمايش ،نتايج در هر سال مورد تجنيهوتقليل قرار گرفتنمد تما
معنيداري و يا عدم معنيداري تيمارها و نين برهمکنش آنها مشخص
گردد .در صورت وجود اثر متقابل نيمن مقايسمه ميمان ين بمر روي اثمر
متقابل انجام پذيرفت .در ادامه نتايج تجنيهوتقليل دادحهما بمراي همر
سه سال ارائه ميگردد.

نتایج و بحث
مينان آب مصمرفي در سمالهماي مختلمف بمر طبمت جمدول ()3
ميباشد .همان طور که مالحظه ميشود مينان آب مصمرفي در تيممار
 A3نصف مجممو آب مصمرفي در تيمارهماي  A1و  A2مميباشمد.
شايان ذکر است که مينان آب آبياري در تيممار گملدهي+دانمه دهمي
کمتر از تيمار گلدهي بودح است .دليمل آن ايمن اسمت کمه در تيممار
گلدهي+دانهدهي ،مينان آب آبياري در مرحله گلدهي نصف ميمنان
آب آبياري تيمار گلدهي بمود .ايمن موضمو بمراي آبيماري در زممان
دانهدهي نين صدق ميکند .نتايج تققيقمي در گرگمان نيمن ميمنان آب

جدول  -3میزان آب مصرفی در سالهای مختلف آزمایش (میلیمتر)
سال زراعی
93-94
95-96
96-97

تیمار A1

تیمار A2

تیمار A3

تیمار A4

36
40
32

23
15
20

29/5
27/5
26

0
0
0

نتایج سال زراعی 1393-94

نتايج تجنيه واريانس ،مقايسه ميان ين تيمارهاي آبياري ،مقايسمه
ميان ين تيمارهاي کوددهي و اثمر متقابمل آبيماري و کموددهي بمراي
ويژگي درصد پروتئين بهصورت جداول ( )4المي ( )7مميباشمد .نقشمه
مقايسه ميان ين و تجنيه خوشهاي تثثير تيمارها بر روي صفات گنمدم

نين بهصورت شکل ( )4ميباشمد .توجمه شمود کمه در نقشمه حرارتمي
(گرافيکي) مقايسه ميان ين ،براي صفت تعداد سنبلچه غير بارور بايمد
برعکس در نظر گرفته شود .زيرا براي ايمن صمفت هرچمه ميمنان آن
کمتر باشد ،وضعيت آن بهتر ميباشد.

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و کوددهی بر اجزای عملکرد گندم در سال 93-94
منبع خطا

درجه آزادی

بلوک
آبياري
خطا ()1
کود
آبياري×کود
خطا ()2
ضريب تغييرات

3
3
9
1
3
12
--

میانگین مربعات )(MS

طول سنبله
0/46 ns
1/40 ns
0/33
0/66 ns
0/09 ns
0/65
7/04

وزن هزار دانه
0/97 ns
** 35/97
0/90
* 4/87
1/36 ns
0/63
4/56

سنبلچه در سنبله
0/22 ns
* 7/53
3/07
* 12/73
0/54 ns
2/15
10/10

پروتئین
2/84 ns
** 7/18
0/90
* 5/89
*5/10
1/17
14/53

 nsعدم معنيداري * معنيداري در سطح  5درصد ** معنيداري در سطح  1درصد

جدول  -5مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر اجزای عملکرد گندم در سال 93-94
تیمار
آبياري در زمان گلدهي+دانه دهي )(A1
آبياري در زمان گلدهي )(A2
آبياري در زمان دانه دهي )(A3
ديم )(A4

طول سنبله
11/00 a
10/91 a
10/16 a
10/33 a

سنبلچه در سنبله
17/41 a
17/77 a
15/56 ab
17/07 ab

وزن هزار دانه
47/14 a
46/44 a
47/09 a
42/69 b

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

درصد پروتئین
11/70 a
10/02 bc
11/00 ab
9/60 c

بررسي اثر آبياري تكميلي و کود نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم در مازندران
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد گندم در سال 93-94
تیمار
 200کيلوگرم در هکتار اورح )(B1
 250کيلوگرم در هکتار اورح )(B2

سنبلچه در سنبله
16/73 b
17/34 a

طول سنبله
10/75 a
10/46 a

وزن هزار دانه
45/45 b
46/23 a

درصد پروتئین
10/16 b
11/01 a

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

جدول  -7اثر متقابل کود و آبیاری بر پروتئین در سال 93-94
تیمار
مقدار

A1B1
bc

10/21

A1B2

A2B1

a

bc

13/19

9/85

A2B2
bc

10/20

A3B1
bc

10/52

A3B2
b

11/48

A4B1
bc

10/03

A4B2
c

9/18

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

شکل  -4نقشه مقایسه میانگین و تجزیه خوشهای تأثیر آبیاری تکمیلی و کوددهی بر روی ویژگیهای گندم پس از استاندارد کردن دادهها در سال
زراعی 93-94

نتایج سال زراعی 1395-96

نتايج تجنيه واريانس ،مقايسه ميان ين تيمارهاي آبياري ،مقايسمه
ميان ين تيمارهاي کوددهي و اثمر متقابمل آبيماري و کموددهي بمراي

ويژگي سنبلچه غير بارور بهصورت جداول ( )8الي ( )11ميباشد .نقشه
مقايسه ميان ين و تجنيه خوشهاي تثثير تيمارها بر روي صفات گنمدم
نين بهصورت شکل ( )5ميباشد.

جدول  -8نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و کوددهی بر اجزای عملکرد گندم در سال 95-96
منبع خطا

درجه آزادی

بلوک
آبياري
خطا ()1
کود
آبياري×کود
خطا ()2
ضريب تغييرات

3
3
9
1
3
12
--

میانگین مربعات )(MS

طول سنبله
0/12 ns
0/47 ns
0/41
0/03 ns
0/36 ns
0/21
4/75

سنبلچه در سنبله
0/15 ns
0/0 ns
0/89
0/04 ns
1/10 ns
0/77
4/41

سنبلچه غیر بارور
0/07 ns
** 0/63
0/07
0/44 ns
** 0/71
0/10
14/07

وزن هزار دانه
0/04 ns
** 25/18
0/21
*3/29
0/47 ns
0/35
3/17

 nsعدم معنيداري * معنيداري در سطح  5درصد ** معنيداري در سطح خطاي  1درصد

پروتئین
* 0/76
**2/19
0/29
* 1/00
** 1/41
0/16
6/01
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جدول  -9مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر اجزای عملکرد گندم در سال 95-96
تیمار
آبياري در زمان گلدهي+دانه دهي
آبياري در زمان گلدهي
آبياري در زمان دانه دهي
ديم

طول سنبله
11/51 a
11/51 a
11/39 a
10/99 a

سنبلچه غیر بارور
3/27 a
3/07 a
3/03 a
3/65 b

سنبلچه در سنبله
18/69 a
18/65 a
18/60 a
18/64 a

وزن هزار دانه
54/34 a
51/85 b
53/95 a
50/58 c

پروتئین
13/41 a
13/23 ab
12/92 b
12/22 c

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

جدول  -10مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد گندم در سال 95-96
تیمار
 200کيلوگرم در هکتار اورح
 250کيلوگرم در هکتار اورح

طول سنبله
11.38 a
11.32 a

سنبلچه در سنبله
18.68 a
18.61 a

سنبلچه غیر بارور
3.14 a
3.38 a

وزن هزار دانه
52.36 b
53.00 a

پروتئین
13.12 a
12.77 a

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

جدول  -11اثر متقابل کود و آبیاری بر سنبلچه غیر بارور در سال 95-96
تیمار

A1B1

A1B2

A2B1

A2B2

A3B1

A3B2

A4B1

A4B2

مقدار

3/13 bc

3/42 cd

2/55 a

3/60 cd

3/18 bc

2/88 ab

3/70 d

3/60 cd

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

شکل  -5نقشه مقایسه میانگین و تجزیه خوشهای تأثیر آبیاری تکمیلی و کوددهی بر روی ویژگیهای گندم پس از استاندارد کردن دادهها در سال
زراعی 95-96

نتایج سال زراعی 1396-97

نتايج تجنيه واريانس ،مقايسه ميان ين تيمارهاي آبياري ،مقايسمه
ميان ين تيمارهاي کوددهي و اثمر متقابمل آبيماري و کموددهي بمراي
ويژگي درصد پروتئين و وزن هنار دانه بمهصمورت جمداول ( )12المي
( )16ميباشد .نقشه مقايسه ميان ين و تجنيه خوشهاي تثثير تيمارهما
بر روي صفات گندم نين بهصورت شکل ( )6ميباشد.

جهت تجنيه وتقليمل تيمارهماي ممورد بررسمي بمر روي صمفات
موردنظر ،هر صفت در سه سال آزمايش مورد بررسي قرار گرفمت کمه
در ادامه نتايج آن ارائه ميگردد.
پروتئین

تثثير تيمارهاي مختلف آبياري بر روي درصمد پمروتئين گنمدم در

بررسي اثر آبياري تكميلي و کود نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم در مازندران

سالهاي مختلف در شکل ( )7نشان دادح شدح است .نتمايج نشمان داد
که در سالهاي زراعي  93-94و  96-97تيمارهاي آبياري و کوددهي
داراي اثر متقابل بر روي پمروتئين بودنمد .بطوريکمه در سمال 93-94
تيمار آبياري در زمان گلدهي+دانهدهمي و کموددهي بمه ميمنان 250
کيلوگرم در هکتار بهترين تثثير را بمر روي درصمد پمروتئين دارا بمودح
است که نسبت به تيمار شاهد موجمب افمنايش  31درصمدي گرديمدح

است .در سال  96-97نين تيمارهاي آبياري در زمان دانهدهمي و 200
کيلوگرم کمود و تيممار آبيماري در زممان گملدهي+دانمهدهمي و 250
کيلوگرم کود داراي بيشترين تثثير بر روي درصد پروتئين بمودح اسمت
که به ترتيب موجب افنايش  41و  34درصمدي گرديمدحانمد .در سمال
زراعي  95-96نين اثر آبياري بر روي درصمد پمروتئين معنميدار بمودح
است و کوددهي معنيدار نبودح است.

جدول  -12نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری و کوددهی بر اجزای عملکرد گندم در سال 96-97
منبع خطا

درجه آزادی

بلوک
آبياري
خطا ()1
کود
آبياري×کود
خطا ()2
ضريب تغييرات

3
3

میانگین مربعات )(MS

طول سنبله
0/15 ns
**1/59
0/47
0/00ns
0/17 ns
0/14
5/62

1
3
21
--

سنبلچه در سنبله
0/71 ns
** 4/34
1/24
0/15ns
1/32 ns
0/70
6/27

سنبلچه غیر بارور
0/14 ns
** 1/54
0/47
0/16ns
0/09 ns
0/18
18/49

درصد پروتئین
* 3/14
** 17/78
0/76
0/53 ns
** 12/84
0/63
13/94

وزن هزار دانه
0/84ns
** 20/50
1/68
** 10/70
* 2/32
0/56
3/72

 nsعدم معنيداري * معنيداري در سطح  5درصد ** معنيداري در سطح خطاي  1درصد

جدول  -13مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر اجزای عملکرد گندم در سال 97-96
طول سنبله
11/50 a
10/70 b
10/65 b
10/51 b

تیمار
آبياري در زمان گلدهي+دانهدهي
آبياري در زمان گلدهي
آبياري در زمان دانهدهي
ديم

سنبلچه در سنبله
18/85 a
17/10 b
17/58 b
17/76 b

وزن هزار دانه
50/55 a
49/69 b
49/21 b
46/81 c

سنبلچه غیر بارور
2/72 a
3/41 b
3/74 b
3/51 b

درصد پروتئین
14/83 a
13/34 b
15/32 a
12/04 c

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

جدول  -14مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد گندم در سال 96-97
طول سنبله
10/85 a
10/83 a

تیمار
 200کيلوگرم در هکتار اورح
 250کيلوگرم در هکتار اورح

سنبلچه در سنبله
17/90 a
17/76 a

سنبلچه غیر بارور
3/42 a
3/28 a

درصد پروتئین
13/76 a
14/02 a

وزن هزار دانه
48/49 b
49/64 a

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

جدول  -15اثر متقابل کود و آبیاری بر پروتئین در سال 96-97
تیمار
مقدار

A1B1
bc

A1B2
a

13/61

16/06

A2B1
cd

12/49

A2B2

A3B1

b

a

14/19

16/95

A3B2
bc

13/69

A4B1

A4B2

d

d

11/96

12/12

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

جدول  -16اثر متقابل کود و آبیاری بر وزن هزار دانه در سال 96-97
تیمار
مقدار

A1B1
ab

50/15

A1B2
a

A2B1

50/95

bc

49/27

2225

A2B2
ab

50/10

A3B1
cd

47/85

A3B2
ab

50/58

*حروف مشترک از لقا آماري در يک سطح قرار ميگيرند.

A4B1

A4B2

d

d

46/68

49/95
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شکل  -6نقشه مقایسه میانگین و تجزیه خوشهای تأثیر آبیاری تکمیلی و کوددهی بر روی ویژگیهای گندم پس از استاندارد کردن دادهها در سال
زراعی 96-97

براي آبياري نين آبياري در زمان گلدهي+دانهدهمي و آبيماري در
زمان گلدهي بيشترين تثثير را بر روي درصد پروتئين دارا بودحاند کمه
به ترتيب موجب افنايش  10و  8درصدي گرديدحانمد .ايمن نتيجمه بما
نتايج تققيت جعفري وفا و همکاران ( )1398مطابقت دارد .در تققيت
مذکور نين بيشترين درصد پروتئين از تيمار آبيماري تکميلمي گنمدم در
مرحله گلدهي بدست آمد و کمترين درصد پروتئين نين از تيممار ديمم
بدست آمد .دليل آن اين است که تنش آبي باعث بسته شمدن نسمبي

روزنهها و يا کاهش درجه گشمودگي آنهما شمدح و در نتيجمه جمذب و
تثبيت دياکسيد کربن کاهش مييابد .اين امر باعث ميشمود ميمنان
کل مواد پروردح براي پرشدن دانمه کماهش يابمد (جمواد انسمالمي و
همکاران .)1384 ،رضوي ( )1387نين در تققيقي بيان کرد که آبياري
تثثير معنيداري بر روي پروتئين دارد و انجام آبيماري در سمه مرحلمه
ظهور خوشه ،گلدهي و دانه بستن سبب توليد بيشترين درصد پروتئين
دانه شد.

شکل  -7تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر روی درصد پروتئین گندم

وزن هزار دانه

تثثير تيمارهاي مختلف آبياري بمر روي وزن همنار دانمه گنمدم در

سالهاي مختلف در شکل ( )8نشان دادح شدح اسمت .بمراي شماخص
وزن هنار دانه در هر سه سال آزمايش ،تيمارهاي آبيماري و کموددهي

بررسي اثر آبياري تكميلي و کود نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم در مازندران

معنيدار بودحاند ،و اثر متقابل آنها در يک سال  96-97معنميدار بمود.
بهتممرين تيمممار آبيمماري نيممن بممراي ايممن سممالهمما آبيمماري در زمممان
گلدهي+دانهدهي (به ترتيب بما  ،3/76 ،3/74و  4/45گمرم افمنايش
نسبت به تيمار ديم معادل با  7 ،10/5و  8درصد افنايش) بودح اسمت.
دليل آن اين است که با کمبود آب در مقيط خاک ،گيماح نمميتوانمد
عناصر غذايي موجود در خاک را بهخوبي جذب نمايد و درنتيجه توليمد
مواد فتوسنتني کاهش پيدا ميکند و اين کاهش بر روي ذخاير غذايي
دانه و وزن هنار دانه ،تثثير ميگذارد (جعفري وفا و همکماران.)1398 ،
اين نتيجه با نتيجه تققيت قنبري و همکاران ( )2011با اقليمي مشابه
منطقه موردمطالعه که با انجام آبياري  5گرم افنايش در وزن هنار دانه
(از  40به  45گرم) را به دست آوردند ،مطابقت داشته است .همچنمين
نتيجه تققيقي سهساله در مراغه نين نشان داد که با انجام  95ميليمتر
آبياري تکميلي مينان وزن هنار دانه  2/9گرم نسمبت بمه تيممار ديمم
افنايش يافته است (توکلي .)1382 ،در صورت تک آبياري نيمن در همر
سه سال تيمارهاي آبياري تفماوت معنميداري نسمبت بمه تيممار ديمم
داشتهاند .اما در بين تيمار آبياري در زمان دانهدهي و تيمار آبيماري در
زمان گلدهي ،در دو سمال تيممار آبيماري در زممان دانمهدهمي تمثثير
بيشتري نسبت به تيمار آبياري در زمان گلدهي داشمته اسمت هرچنمد
فقط در يک سال اين تفاوت معنيدار بودح است .اين موضو با نتيجه
تققيت تدين و امام ( )1386مطابقت داشته است .در تققيمت ممذکور
تيمار آبياري تکميلي در زمان گلدهي و يا دانهدهي تفاوت معنيداري
نسبت به تيمار ديم داشتهاند .در بين آنها نين تيمار آبياري در زمان دانه
دهي تثثير بيشتري نسبت به تيمار آبياري در زمان گلدهمي بمر روي
وزن هنار دانه داشته است .هرچند اختالف آنها انمدک ( 0/58و 0/62
گرم براي دو سال آزممايش) بمودح اسمت .در تققيقمي بمر روي تمثثير
آبياري تکميلي بر گندم نين اظهار شد که آبياري تکميلمي در مراحمل
مختلف رشد گندم تثثير مثبتي بر تعداد دانه در سنبله و وزن هنار دانمه
دارد ).(Tahmasebi Sarvestani et al., 2008
براي تيمارهاي کوددهي نين تيمار  250کيلوگرم در هکتمار کمود
اورح بيشترين تثثير را در هر سه سال در سمطح احتممال  5درصمد دارا
بودح است که با نتمايج هيروشمي و همکماران ( )2007مطابقمت دارد.
همچنين مقايسه نتايج سهساله وزن همنار دانمه نشمان مميدهمد کمه
تيمارها در سال زراعي  95-96داراي ميان ين وزن هنار دانه بيشتري
نسبت به سالهاي دي ر داشته است .براي پمي بمردن بمه دليمل ايمن
موضو  ،مينان دما و بارش در ماحهاي فروردين ،ارديبهشمت و خمرداد
در اين سه سال بررسي شمد (جمدول  .)16بررسميهما نشمان داد کمه
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ميان ين دما در طول دورح رشد گندم در سمه سمال ممورد مطالعمه بمه
ترتيب  18/05 ،18/2و  18/3درجه سانتيگراد بودح است که تغييمري
ن داشته است .امما نتمايج نشمان داد کمه ميمنان بمارش در فمروردين و
ارديبهشت تثثير بيشتري نسبت به مجمو بارش در کل دورح رشد بمر
وزن هممنار دانممه دارد و ازآنجمماييکممه ميممنان بممارش در فممروردين و
ارديبهشت سال زراعي  95-96بيشتر از سالهاي دي ر اسمت ،مقمدار
وزن هنار دانه در اين سال نين بيشتر از سالهاي دي مر اسمت .در اثمر
متقابل آبياري و کوددهي در سال  96-97نيمن بهتمرين تيممار ،تيممار
( A1B2آبياري در زمان گلدهي+دانهدهي با مصمرف  250کيلموگرم
در هکتار کود اورح) بودح است.
سنبلچه غیر بارور

تثثير تيمارهاي مختلف آبياري بر روي سنبلچه غير بارور گندم در
سالهاي مختلف در شکل ( )9نشان دادح شدح است .اين شماخص در
دو سال زراعي  95-96و  96-97اندازحگيري شد که در سمال 95-96
تيمار آبياري و اثر متقابل آبياري و کوددهي معنيدار شدح است و تيمار
کوددهي معنيدار نشدح است .لذا مقايسه ميان ين بر روي اثمر متقابمل
آبياري و کوددهي انجام شد .نتايج نشان داد که بهترين تيمار در ايمن
سال نين تيمار آبيماري در زممان گلمدهي و مصمرف  200کيلموگرم در
هکتار کود بودح است که باعث کاهش  31درصدي در مينان سمنبلچه
غير بارور شدح است .دليل آن اين است که آبيماري تکميلمي در زممان
گلدهي باعث ميشود گردح افشاني بهتر انجام شود .اين اممر از عمدم
تلقيح گلها جلوگيري ميکند و در نتيجه سمنبلچه غيمر بمارور کمتمر
ايجاد گردد .در واقع تنش آبي در مرحله گلدهي باعث کماهش تعمداد
سنبلچههاي بارور ميشود .همچنين کياني ( )1394بيان کرد که تنش
آبي در مرحله گلدهي به دليل اينکه رشد ريشه کاهش ممييابمد و از
خاک جذب بسيار کم ميشود ،خسارت جبرانناپذيري به تشکيل تعداد
دانه وارد ميکند .در سال زراعي  96-97نين تيمار آبياري معنيدار شد،
ولي کوددهي معنيدار نشد .بهترين تيمار آبياري نين آبيماري در زممان
گلدهي+دانه دهي بودح است که باعمث کماهش  22درصمدي مقمدار
سنبلچه غير بارور شدح است .جعفري وفا و همکاران ( )1398و باقري
و حيدري شريفآباد ( )1386اين تثثير را تاييد کردند و بيان کردند که
تنش آبي در زمان گردحافشماني ممکمن اسمت باعمث کماهش تعمداد
سنبلچه يا باروري سنبلچهها گردد .امام و نيک نژاد ( )1390نيمن بيمان
کردند که تنش آبي موجب کاهش تعداد دانه در سنبلچه ميگردد.

جدول  -17میزان بارش در طول دوره رشد گندم در سالهای آزمایش
94-93

96-95

97-96

مجمو بارش از اول آذر تا آخر ارديبهشت

300/5

314/5

324/6

مجمو بارش در فروردين و ارديبهشت

30/4

90/3

58/1
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شکل  -8تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر روی وزن هزار دانه

شکل  -9تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر سنبلچه غیر بارور در سالهای مورد آزمایش

سنبلچه در سنبله

تثثير تيمارهاي مختلف آبياري بر روي سنبلچه در سنبله گنمدم در
سالهاي مختلف در شمکل ( )10نشمان دادح شمدح اسمت .بمراي ايمن
شاخص در سال زراعي  93-94تيمار کوددهي ،در سال  95-96همي
تيماري و در سال  96-97تيمار آبياري معنيدار بمودح اسمت .در ممورد
کوددهي در سال  93-94تيمار  250کيلوگرم در هکتار بهترين تثثير را
داشته است که موجب افنايش  4درصدي گرديد .در مورد آبياري نيمن
در سال  96-97تيمار آبياري در گلدهي+دانه دهي بيشترين تمثثير را
داشممت و موجممب افممنايش  6درصممدي گرديممد و بقيممه تيمارهمما تممثثير
معنيداري نداشتهاند .در نتيجه بمه نظمر مميرسمد آبيماري تکميلمي و

کوددهي تثثير چشم يري بر روي اين صفت نداشته است که با نتمايج
تققيت قنبري و همکاران ( )2011مطابقت داشته است .همچنين اين
نتايج تقريباً با نتايج تققيمت تمدين و اممام ( )1386مطابقمت دارد .در
تققيت مذکور اينطور نتيجهگيري شدح بود که بين تيمارهاي آبيماري
تکميلي در مرحله گلدهي ،آبياري تکميلي در مرحله دانه دهي و تيممار
ديم اختالف معنيداري در مقمدار سمنبلچه در سمنبله مشماهدح نشمدح
است .اما در تققيت جعفري وفا و همکاران ( ،)1398آبيماري تکميلمي
در مرحله گلدهي و آبياري تکميلي در مرحله پمر شمدن دانمه باعمث
افنايش تعداد سنبلچه نسبت به تيمار ديمم شمدند .امما ايمن دو تيممار
اختالف معنيداري با هم نداشتند.

بررسي اثر آبياري تكميلي و کود نيتروژن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم در مازندران
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شکل  -10مقایسه تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر روی سنبلچه در سنبله در سالهای مورد آزمایش

طول سنبله

تثثير تيمارهاي مختلمف آبيماري بمر روي طمول سمنبله گنمدم در
سالهاي مختلف در شکل ( )11نشان دادح شدح اسمت .در ممورد ايمن
شاخص در سالهاي  93-94و  95-96هي کدام از تيمارهاي آبيماري
و کوددهي تثثير معنيداري نداشته اند و در سال  96-97تيمار آبيماري
تثثير معنيداري داشته ،ولي کوددهي تثثير معنميداري نداشمته اسمت.
بهترين تيمار نين در سال  96-97تيمار آبياري در گلدهي+دانمهدهمي

بودح است کمه موجمب افمنايش  10درصمدي گرديمدح اسمت و بقيمه
تيمارها تفاوت معنيداري با هم نداشتهاند .تثثير کمتر آبياري تکميلي و
کوددهي بر روي طول سنبله آن اسمت کمه ايمن تيمارهما در مراحمل
گلدهي و دانهدهي که گندم در فاز زايشي است ،اعممال شمد کمه در
اين فاز ،آب و مواد غذايي کمتر مصروف رشد رويشي گندم مميشمود
که اين موضو با نتايج تققيت قنبمري و همکماران ( )2011مطابقمت
داشته است.

شکل  -11مقایسه تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر روی طول سنبله در سالهای مورد آزمایش
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نتیجهگیری
نتايج نشان داد کمه در همر سمه سمال تققيمت ،آبيماري بمر روي
شاخصهاي وزن هنار دانه ،درصد پروتئين و سنبلچه غير بارور تمثثير
معنيداري داشته است و در بين تيمارهاي آبياري نين تيمارهاي آبياري
در زمان گلدهي+دانه دهي بهترين نتيجه را داشته اسمت کمه باعمث
افنايش  34 ،31و  10درصدي بر روي درصد پروتئين ،افنايش ،10/5
 7و  8درصدي بر روي وزن هنار دانه و نين کاهش  10و  22درصدي
تعداد سنبلچه غير بارور شدح است .در صمورت امکمان ،انجمام دو بمار
آبياري در مراحل گلدهي و دانمهبنمدي بمه کشماورزان قابمل توصميه
ميباشد .در صورت تک آبياري نين بهتمرين تيممار جهمت بهبمود وزن
هنار دانه ،پروتئين و تعداد سنبلچه غير بارور ،تيممار آبيماري در زممان
دانهدهي بودح است .مينان آب آبياري موردنياز جهت آبيماري تکميلمي
در منطقه موردمطالعه و با بافت خاک رسي در زمان گلدهي  32المي
 40ميليمتر ،در زممان دانمهدهمي  15المي  23ميلميمتمر و در زممان
گلدهي+دانهدهي  26الي  30ميليمتر ميباشد .بايد توجه داشت کمه
اين مينان نياز آب آبياري در شمرايطي اسمت کمه در زممان موردنيماز
بارشي صورت ن يرد و درصورت بارش ميتوان مينان بارش مؤثر را از
مينان نياز آب آبياري کسر نمود .همچنين نتايج نشان داد کمه آبيماري
تکميلي ميتواند شاخص هاي کمي و کيفي گندم را بهبمود دهمد .امما
بايد توجه داشت که غيرقابلپيشبيني بودن شرايط اقلميي مخصوصماً
بارش ،مديريت آبياري گندم را با مشکل مواجه ميکند و اين موضمو
پايداري توليد و نين دستيابي به حداکثر عملکمرد را تقمت تمثثير قمرار
ميدهد .ازآنجاييکه غيرقابل پيش بيني بودن شرايط اقلميي گرينناپذير
است ،لذا جهت حصول عملکرد مناسب ،پايش شرايط رطوبتي خاک و
انجام آبياري در زماني که رطوبت خاک کافي نيست ،ضروري است .از
طرفي دي ر اين تققيت براي شرايط در دسترس بودن آب مميباشمد.
در صورت در دسترس نبودن آب کافي به مينان ذکر شمدح ،مميتموان
اين مقدار را کاهش داد .بطوريکه نتايج تققيقات صورت گرفته نشمان
ميدهد که آبياري حتي به اندازح بخشي از نياز آب آبياري نين ميتواند
موجب بهبود شاخصهاي برداشت گردد ) .(Karam et al., 2009در
مممورد کمموددهي ،مصممرف  25درصممد از تقسمميط کممود اورح در زمممان
گلدهي ،بر روي وزن هنار دانه در هر سه سمال آزممايش و بمر روي
تعداد سنبلچه در سنبله در دو سال در سمطح احتممال  5درصمد تمثثير
معنيدار داشته و بر روي ساير ويژگيها يا در يک سال اثر داشمته يما
اصالً اثري نداشت .همچنين آبياري و کوددهي در دو سال از سه سال
آزمايش داراي اثر متقابل بر روي پروتئين بودند .بمهعبمارتيدي مر در
شرايط آبياري مطلوب ،واکنش گندم به افنايش نيتروژن مخصوصاً در
صفت درصد پروتئين بيشتر بودح است .درحاليکه در شرايط تنش آبي،
واکنش گياح به افنايش نيتروژن کمتر بود .بر طبت نتايج ،بهترين تيمار

آبياري ،دو نوبت آبياري شامل آبياري در مراحل گلدهي و دانهدهي و
بهترين تيمار کوددهي ،مصرف کود اورح بمه ميمنان  250کيلموگرم در
هکتار و در  5تقسيط ميباشد.

تشکر و قدردانی
اين مقاله مستخرج از طرح تققيقاتي به شممارح -004-940083
 4-60-10در سازمان تققيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي است کمه
در مرکن تققيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي مازنمدران اجمرا
شدح است .بدين وسميله از زحممات هممه کسماني کمه در اجمراي آن
همکاراني نمودحاند ،تشکر ميگردد.
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Abstract
Many farmers plant rainfed wheat in Mazandaran province that produces lower yield than irrigated wheat.
Therefore, in this study, effects of supplemental irrigation in sensitive growth stages accompanied with the split
application of nitrogen on yield and qualitative characteristics of wheat (Morvarid veriety) was studied in Pahnab
station (Sari). This study was carried out as Complete Random Blocks Plot in split plot with four replications in
2015, 2017 and 2018. The main treatments included A1= irrigation on flowering, A2= irrigation on grain filling,
A3= irrigation on flowering and grain filling and A4= rainfed (control treatment). The minor treatments included
B1= 200 kg/ha urea application and in four splits (25% before planting, 25% at tillering, 25% at stem extension
and 25% at booting) and B= 250 kg/ha urea application and in five splits (25% before planting, 25% at tillering,
25% at stem extension, 25% at booting and 25% at flowering). The considered characteristics were protein
percentage, 1000-grain weight, the number of spikelet in spike, infertile spikelet and spike length. Analysis was
conducted by SPSS and showed that in every three years, irrigation was effective on 1000-grain weight, protein
percentage and infertile spikelet in significance level of 0.05 and the best treatment was A3 that resulted 25%
increase in protein, 8.5% increase in 1000-grain weight and 22% decrease in infertile spikelet. For one irrigation,
the best treatment was irrigation in grain filling for improving 1000-grain weight, protein percentage and
infertile spikelet. For spike length and number of spikelet in spike, results showed that supplemental irrigation
and fertilizing had no significant effects. For fertilizing, urea application on flowering had significant effect on
1000-grain weight in every 3 years and on the number of spikelet in spike in 2 years in significance level of 0.05;
however, had no significant effects on others characteristics. In addition, there was a significant effect of the
interaction between irrigation and fertilization in 2 years on protein percentage. Based on results, the best
irrigation treatment is (A3) irrigation on flowering and grain filling and the best fertilization treatment is 250
kg/ha urea application in 5 splits.
Keywords: Fertilization, Supplemental irrigation, Wheat, Water requirement, 1000-grain weight
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مقاله پژوهشی

تأثیر میانگین شعاع ذرات خاک در برآورد منحنی رطوبتی آب –خاک بر اساس مدل آریا و
پاریس
محمد مهدی چاری ،*1علیرضا وحیدی
تاریخ دریافت1399/1/7 :

2

تاریخ پذیرش1399/7/22 :

چکیده
با توجه به اینکه به دست اوردن توزیع اندازه ذرات نسبت به منحنی رطوبتی خاک سادهتر است تعدادی از پژوهشگران از تشابه بین منحنیی توزییع
تجمعی اندازه ذرات و منحنی مشخصه رطوبتی خاک برای به دست آوردن منحنی رطوبتی استفاده میکنند که یکی از آنها مدل آریا و پاریس است .مدل
آریا و پاریس یک مدل فیزیکی-تجربی است که به طور گسترده برای به دست آوردن منحنی رطوبتی مورد استفاده قرار مییگییرد .در ایین میدل ابتیدا
منحنی توزیع اندازه ذرات به  nبخش مجزا تقسیم شده و قطر هر بخش برابر با میانگین قطیر بخیش بیا یی و پیایین اسیت .در ایین میدل معمیو از
میانگینگیری حسابی استفاده میشود .در این پژوهش تاثیر انتخاب میانگین حسابی ،هندسیی و هارمونییک بیه انیوان شیعاس متوسی ذرات جامید در
بافتهای مختلف خاک و مکشهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور  19نمونه خاک در دشت سیستان با بافتهای شنی ،لیو شینی،
لومی ،لو سیلتی و رسی مورد ارزیابی قرار گرفت .در خاک با بافت سبک مانند خاک شنی و لو شنی بهترین نتایج زمانی به دست آمد کیه از مییانگین
هارمونیک استفاده شد .در خاکهای لو و لو سیلتی بهترین نتایج زمانی به دست آمد که از میانگینگیری هندسی به انوان قطر میانگین بخیشهیای
مختلف خاک استفاده شد .در خاک سنگین مانند خاک رسی بهترین نتایج مربوط به میانگینگیری حسابی بود .به طور کلی میتوان نتیجهگیری کرد که
استفاده از میانگینگیری با روشهای مختلف بااث افزایش دقت مدل آریا و پاریس در برآورد رطوبت خاک میشود.
واژههایکلیدی :بافت خاک ،توزیع اندازه ذرات ،منحنی مشخصه آب خاک


مقدمه21
منحنی مشخصه آب-خاک یک از ویژگیهای بنیادی خاک برای
تعیین مقدار آب در دسترس گیاه و همچنین مدلسازی حرکیت آب و
امالح در خاک میباشید  .)Medina et al., 2002تخمیین منحنیی
مشخصه رطوبتی خاک باروشهای مستقیم گران ،وقتگیر و پرزحمت
است لذاروشهای غیر مستقیم بیرای بییان منحنیی رطیوبتی توسیعه
یافتهاند .در این روشها منحنیی مشخصیه آب-خیاک بیا اسیتفاده از
پارمترهای زود یافت خاک درصد شن ،سییلت ،رس و  )...بیه دسیت
میآیند .در میان روشهای غیر مستقیم ،توابیع انتقیالی ( Saxton et
al., 1986; Rawls and Brakensiek, 1985; Vereecken et al.,
1989; Wosten et al., 2001; Schaap; Haghverdi et al.,
 )2012و روشهای ستاادی ا سه هسهتار تالاای ( Tyler and
Wheatcraft 1990; Rieu and Sposito, 1991; Bird et al.,
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طور گسترده مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفتهاند.
در توابع انتقالی از خصوصیات سادهتر خاک نظییر بافیت ،اگیالی
ظاهری و مواد آلی جهت محاسبه منحنی رطوبتی استفاده میگرددکه
شامل سه گروه  )1برآورد میزان رطوبت در پتانسیل ماتریک مشخص
( )2 ،)Ghanbarian and Millán, 2010بیرآورد رابطیه نگهداشیت
آب خاک با یک نگرش مدل فیزیکیی مفهیومی Arya and Paris,
 )1981; Arya et al., 1999و  )3بییرآورد پارامترهییای یییک تییابع
نگهداشییت )Saxton et al., 1986; Wosten et al., 2001
میباشد.
با توجه به اینکه به دسیت اوردن توزییع انیدازه ذرات نسیبت بیه
منحنی رطوبتی خاک سادهتر است آریا و پاریس بر مبنای تشابه بیین
منحنی توزیع تجمعی اندازه ذرات و منحنی مشخصیه رطیوبتی خیاک
یک روش فیزیکی-تجربی ترکیبی از فیر هیای فیزیکیی و روابی
تجربی) بر اساس توزیع اندازه ذرات و اگالی ظاهری خاک بیرای بیه
دست آوردن منحنی مشخصه آب –خیاک اراهیه کردنید ( Arya and
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Paris, 1981؛  .)Sepaskhah and Rafiee, 2008بیا توجیه بیه
سادگی و اهمیت مدل آریا و پاریس تحقیقاتی زیادی در زمینه استفاده
از این مدل در برآورد منحنی رطوبتی صورت گرفته است .در این مدل
ابتدا منحنی توزیع اندازه ذرات به  nبخش مجزا تقسیم شده و قطر هر
بخش برابر با میانگین قطر بخش با یی و پیایین اسیت و معمیو از
میانگینگیری حسابی استفاده میشود رضایی و همکاران .)1390 ،در
این مدل از یک پارامتر مقیاس  )αاستفاده میشود کیه نقیش بسییار
مهمی در تعیین منحنی رطوبتی دارد فو دمند و همکاران .)1383 ،با
استفاده از پارامتر مقیاس میتوان شیعاس منافیذ را از روی شیعاس ذرات
خاک تخمین زد.
آریا و پیاریس نتیجیه گرفتنید کیه مقیدار پیارامتر مقییاس بیرای
خاکهای مورد آزمایش بین  1/35تا  1/4بوده و به طور متوس برابر
با  1/38در نظر گرفتند  .)Arya and Paris, 1981آریا و همکاران از
سه روش مقدار ثابت  ،)1/38خطی ،لجستیک غیر خطیی  Sشیکل)
پارامتر مقیاس را به دست آورده و منحنی رطوبتی را پیشبینی کردند.
.)Arya et al., 1999
تایلر و ویت کرافت با استفاده از بعد فرکتیال بیه دسیت آمیده از
مقادیر تعداد ذرات خاک در مقابل شعاس ذرات خاک برای بخیشهیای
مختلف مقدار پارامتر مقیاس را به دسیت آوردنید و نشیان دادنید کیه
پیییارامتر مقییییاس دارای مفهیییو فیزیکیییی اسیییت Tyler and
 .)Wheatcraft, 1989واز و همکاران با ارزییابی ااتبیار میدل آرییا و
پاریس در  104نمونه از خاکهای برزیل نشان دادنید کیه اسیتفاده از
روش پارامتر مقیاس متغییر بااث افزایش دقت برآورد منحنی رطوبتی
میشود .واز و همکاران پارامتر مقیاس را بیه صیورت تیابعی از مقیدار
رطوبت بیان کردند  .)Vaz et al., 2005رضایی و همکاران )1383
ضرایب پیشنهادی آریا و همکاران  )1999برای برآورد پارامتر مقیاس
در روش خطی را به گونهای اصالح کردند که این ضرایب مسیتقل از
بافت خاک بوده و به اگالی ظاهری و نسیبت پیوکی بسیتگی داشیته
باشد .تاو و همکاران با استفاده از شبکه اصبی مصنوای و مدل آرییا
و پاریس یک روش جدید برای محاسبه منحنی رطیوبتی آب –خیاک
اراهه کردند و نشان دادند کیه ایین روش دارای دقیت مناسیبی اسیت
.)Tao et al., 2017
هوانی و همکییاران روش آرییا وپییاریس و فرد نید و همکییاران
 )2002را در پیشبینی منحنی رطوبتی برای تعیدادی از نمونیههیای
خاک کشور این مورد مقایسه قرار دادند .در این تحقیق برای بدسیت
آوردن پییارامتر مقیییاس در روش آریییا و پییاریس از روش خطییی و از
میانگین حسابی شعاس ذرات استفاده کردند .نتایج نشان داد کیه دقیت
روش فرد ند و همکاران  )2002بیشتر از روش آریا و پیاریس اسیت
 .)Huang et al., 2009رضیایی و همکیاران  )1390شیش روش
مختلف برآورد پارامتر مقیاس شامل مقیدار ثابیت ،خطیی ،لجسیتیک،
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تییایلر و ویییتکرافییت  ،)1989واز و همکییاران  ،)2005رضییایی و
همکییاران  )1383بیرای  14نمونییه خییاک منطقییه شییرا گیییالن بییا
بافتهای مختلف مورد بررسی قرار داد .نتایج ایین تحقییق نشیان داد
که روش خطی دارای با ترین دقیت مییباشید .آنتنیورو و همکیاران
روشهای مدل لجستیک و خطی را در برآورد پیارامتر مقییاس بیرای
تعدادی از خاکهاس سسیل مورد ارزیابی قرار دادند .نتیایج نشیان داد
که که مدل لجستیک دارای دقت کمی بیشتر از مدل خطی هسیت .و
در انتها رابطهای بین فاکتور مقیاس بهینه و مقدار رس خاک و اگالی
ظاهری خاک اراهه کرد .)Antinoro et al., 2014
اگراه تحقیقات نسبتاً جیامعی در زمینیه اسیتفاده از میدل آرییا و
پاریس برای تخمین منحی رطوبتی صورت گرفته است اما تیا کنیون
مطالعهای در زمینه تاثیر انتخاب مییانگین هندسیی و هارمونییک بیه
انیوان شیعاس متوسی ذرات جامید در بخیشهیای مختلیف منحنیی
دانهبندی صورت نگرفته است .در نتیجه این پژوهش با هدف مقایسه
میانگین حسابی ،هندسی و هارمونیک به انوان شیعاس متوسی ذرات
جامد در بافتهای مختلف خاک و مکشهای متفاوت صورت گرفت.

موادوروشها 

مدلآریاوپاریس 

رواب پایهای مدل آریا و پیاریس کیه ارتبیاط رطوبیت حجمیی و
مکش آب در خاک را بیان میکند به صورت زیر است:
𝑖𝑤
)1
𝑖𝑙 𝑉𝑉𝑖 = ( ) 𝑒 = 𝜋𝑟𝑖2
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𝑗=1

𝑖𝑤3
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𝛼
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𝑖𝑛𝑒√ 𝑖̅𝑅𝑟𝑖 = 0.186
𝛽𝑠𝑜𝑐𝛾2
𝑖𝑟𝑔 𝑤𝜌

)7
و با استفاده از ترکیب معادله  )6و  )7داریم:
)8

0.18

) 𝛼(1−
𝑖 𝑖𝑛𝑒√ 𝑖̅𝑅

= 𝑖ℎ

= 𝑖ℎ

در رواب با اندیس  iدر تمیامی مولفیههیا نشیان دهنیده ارزش
مولفه در iمین بخش از منحنی نوزیع انیدازه ذرات اسیت 𝑉𝑉𝑖 .حجیم
منافذ خاک 𝑤𝑖 ،کسر جرمی ذرات خاک 𝜌𝑠 ،جر مخصوص حقیقیی،
𝑏𝜌 جر مخصوص ظاهری 𝑟𝑖 ،میانگین انیدازه شیعاس منافیذ l ،طیول
منافذ e ،نسبت پوکی 𝜃𝑖 ،رطوبت حجمیی خیاک هنگیامی کیه تمیا
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منافذ از کواکترین تا منافذ بخش  iا از آب پر شده باشد 𝑛𝑖 ،تعیداد
درات خاک با شکل کروی 𝑅̅𝑖 ،میانگین اندازه شعاس ذرات جامد کروی
خاک h ،مکش رطوبتی خاک و 𝛼 پیارامتر مقییاس اسیت 𝛾 .و 𝛽 بیه
ترتیب کشش سطحی  )N m-1و زاویه تماس آب با خاک است.

روشپیشنهادی 

به طور معمول در تحقیقات گذشته برای به دست آوردن 𝑖̅𝑅 برای
بخش  iا منحنی دانهبندی از میانگین حسابی استفاده شده است:
𝑅𝑖 + 𝑅𝑖+1
)12
= ̅𝑅
2

در این پژوهش برای به دست آوردن مقدار شیعاس متوسی ذرات
خاک برای بخش  iا منحنی دانهبندی االوه از مییانگین حسیابی از
می یانگین هندسییی رابطییه )13 ،و میییانگین هارمونیییک رابطییه)14 ،
استفاده شد:
̅
)13
𝑅𝐺𝑖 = √𝑅𝑖 . 𝑅𝑖+1
2
)14
= ̅𝑅

تعیینپارامترمقیاس 

برای تعیین 𝛼 در ابتدا باید تعداد ذرات خاک با شکل واقعیی )Ni
را در هر بخش از منحنی دانهبندی خیا  iبیهدسیت آورد .از آنجاکیه
ذرات خاک کامال کروی نیستند فیر مییشیود کیه هیر قسیمت از
منحنی دانهبندی تعداد ذرات کروی خاک  )niبیا تعیداد ذرات واقعیی
خاک  )Niبا استفاده از پارامتر مقیاس 𝑖𝛼) به هم مرتب هستند:
𝑖𝑁𝑔𝑜𝑙
)9
= 𝛼 𝑟𝑜 𝑁 = 𝛼𝑛
𝑖

𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙

𝑖

1
1
+
𝑅𝑖 𝑅𝑖+1

𝑖𝐻

تعیین مقدار متوس شعاس ذرات خاک بیا اسیتفاده هیر هرییک از
رواب  13 ،12و  14سبب میگردد کیه مقیدار 𝑖𝑛 ℎ𝑖 ، 𝛼 ،و رطوبیت
حجمی را تحت تاثیر قرار گیرد .در این پژوهش مقدار متوسی شیعاس
ذرات خاک به دسیت آمیده از روشهیای مختلیف بیرای بافیتهیای
متفاوت خاک مورد بررسی قرار گرفت.

𝑖

به طور معمول برای اندازهگیری 𝛼 از سیه روش پیارامتر مقییاس
ثابت ،منحنی رشد لجستیک و اصل تشیابه اسیتفاده مییشیود .نتیایج
بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که دقت روش اصل تشابه یشیتر از
دو روش دیگر است رضایی و همکاران ،1390 ،فو دمند و همکاران،
 .)1383در این تحقیق به منظور تعین 𝛼 از اصل تشابه استفاده شد.

دادههایمورداستفاده 

در این پژوهش از  19نمونه خاک با بافتهیای مختلیف از امیق
 0-30سانتیمتری مزراه سد سیستان در دانشگاه زابل اسیتفاده شید
که مشخصات آماری آنها در جدول  )1موجود میباشد .بافت خاک به
روش هیدرومتر و جر مخصوص ظاهری بیا روش سییلندر محاسیبه
گردید .به منطور تعییین منحنیی توزییع تجمعیی انیدازه ذرات خیاک
احزای کواکتر از  2میلیمتر) از روش هیدرومتری  8قراهت اسیتفاده
شد .با استفاده از دستگاه صفحات فشاری مییزان رطوبیت هیر نمونیه
خاک در سه تکرار در پتاسییلهیای صیفر -500 ،-100 ،-33 ،-5 ،و
 -1500کیلوپاسکال اندازهگیری شد.

اصلتشابه 

آریا و همکاران  )1999نشان دادند که بیین
رابطه خطی وجود دارد:
𝑖𝑤
)10
)

𝑅̅𝑖3

𝑤

𝑖𝑁𝑔𝑜𝑙 و ) 𝑖log ( 3
𝑖𝑅

( 𝑙𝑜𝑔𝑁𝑖 = a + blog

که در آن a ،و  bثابتهیای تجربیی هسیتند و بیه وسییله آرییا و
همکاران برای تعدادی از خاکهیا اراهیه شیده اسیت Arya et al.,
 .)1999از ترکیب رابطه  )9و  )10خواهیم داشت:
)11
𝑖𝑤
) a + blog ( ̅ 3
𝑖𝑅
𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙

]

= 𝑖𝛼
[

جدول-1بعضیازخواصفیزیکیخاکهایاینپژوهش 
بافتخاک  تعداد 
لومی
رسی
شنی
لو سیلتی
لو شنی

8
2
2
4
3

شن( )٪



سیلت( )٪



رس( )٪

حداکثر  حداقل   حداکثر  حداقل   حداکثر 
25
29
41
29
50
56
29
37
14
22
7
9
10
84
86
19
50
55
35
50
14
20
34
53
60

حداقل 
15
40
4
11
9
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مدلهای مختلف برای خاکهایی با بافت مختلف رسم گردید.

ارزیابیروشها 

به منظور ارزیابی روشهای مختلف در پیشبینی منحنی رطوبتی،
از شاخص هیای آمیاری جیذر مربیع مییانگین خطاهیای نرمیال شیده
 ،NRMSEرابطییه  ،)15میییانگین خطییا  ،MEرابطییه  ،)16نسییبت
میانگین خطای هندسی  ،GMERرابطه  )17و خ رگرسیون استفاده
گردید:
)15
( p  o ) 2 / n
i

)16

نتایجوبحث 
فاکتورمقیاس(𝜶) 

مقادیر حداقل و حداکثر پارامتر مقییاس 𝛼) بیرای قسیمتهیای
مختلف منحنی دانهبندی هر خاک و سه روش میانگینگیری هندسی
و میانگینگیری هارمونیک در جیدول  2اراهیه شیده اسیت .بیشیترین
مقدار پارامتر مقییاس مربیوط بیه خیاک لیو شینی و روش مییانگین
هارمونیک با مقدار  1/55و کمتیرین مقیدار مربیوط بیه خیاک رس و
روش میانگین حسابی با مقدار  1/067بود .بیشترین تغیییرات فیاکتور
مقیاس مربوط به خاک شنی و لو شنی است .مقدار فاکتور مقیاس در
خاکهای سبک بزرگتر از خاکهیای سینگین اسیت .واز و همکیاران
نشان دادند که مقدار فاکتور مقیاس برای خاکهای سبک شنی و لو
شنی) بزرگتر از خاکهای سنگین اسیت  .)Vaz et al., 2005نتیایج
فو دمند و همکاران  )1383و خشنود یزدی و قهرمان  )1383نیز با
نتایج این تحقیق همخوانی دارد .در تمامی خیاکهیا روش مییانگین
حسییابی دارای کمتییرین مقییدار و روش میییانگین هارمونیییک دارای
بیشترین مقدار است .روش میانگین هندسی مابین دو روش ذکر شده
قرار داشت.
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در این رواب  oiو  piبهترتیب مقادیر مشاهده شیده و پییشبینیی
شده در  o ،iو  pمیانگین مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شدهε ،
نسبت خطا که از تقسیم  piبه  oiبهدست میآید و  nتعیداد نمونیههیا
میباشد .هراه مقدار  NRMSEو  MEنزدیک بیه صیفر باشید میدل
مناسبتر است .مقدار بهینه  GMERبرابر با یک مییباشید و تطبییق
بین مقادیر مشاهده شده و پیشبینی را نشان میدهد .همچنین بیرای
درک بهتر املکرد مدلها ،مقادیر اندازهگیری شده و بیرآورد شیده بیا

جدول-2مقدارحداکثروحداقل𝜶بهدستآمدهدرخاکهاوروشهایمختلف 
میانگینحسابی 
بافتخاک 
شن
لو شنی
لو
لو سیلتی
رس

حداقل 
1/11
1/15
1/24
1/11
1/06

حداک
ثر 
1/48
1/50
1/353
1/21
1/23

 میانگینهندسی   میانگینهارمونیک 
 حداقل 
1/08
1/13
1/251
1/12
1/08

حداک
ثر 
1/49
1/52
1/372
1/24
1/25

 حداقل  حداکثر 
1/08
1/12
1/26
1/13
1/08

1/51
1/55
1/41
1/27
1/25

منحنیرطوبتی 

خاکشنی 

در جییدول  3پارامترهییای آمییاری روشهییای مختلییف شییامل
 ME ،NRMSEو  GMERبرای  19نمونه بافت خاک مختلف میورد
مطالعه بیان گردیده است .همچنین برای درک بهتر در شکلهای  1تا
 5منحنی مشخصه آب خاک  5نمونه خاک با بافت مختلف با استفاده
از شعاس ذرات بیه دسیت آمیده از مییانگینهیای حسیابی ،هندسیی و
هارمونیک محاسبه شده رسم گردیده است.

شکل  )1منحنی رطوبتی به دست آمیده بیا روشهیای مختلیف
تعیین فاکتور مقیاس را برای خاک شنی نشان میدهد .به طیور کلیی
شکل  1نشان میدهد که در مکیشهیای کیم دقیت هیر سیه روش
میانگینگیری تعیین فاکتور مقییاس نزدییک بیه یکیدیگر بیوده و بیا
افزایش مکیش اخیتالف بیین روشهیای محاسیبه منحنیی رطیوبتی
افزایش یافته است .بر اساس جدول  3کمتیرین مقیدار  NRMSEدر
خاک شنی برابر با  0/022برای روش میانگین هارمونییک بیرای بیه
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دست آوردن فاکتور مقیاس به دسیت آمیده اسیت و بیشیترین مقیدار
 NRMSEبرابر با  0/295برای مییانگین حسیابی اسیت .مقیدار ME
برای بهدست آوردن فاکتور مقیاس با استفاده از میانگینهای حسیابی،
3

𝑚)
هندسی و هارمونیک به ترتیب برابیر بیا  0/52 ،0/073و 0/027
𝑚3
اسییت .بیشییترین مقییدار  GMERمربییوط بییه روش میییانگینگیییری
هارمونیک با مقدار  0/891است .به طور کلی نتایج شکل  1و جیدول

 2نشان میدهد که در خاک شنی نتایج مربوط به استفاده از مییانگین
هارمونیک برای شعاس متوس ذرات خاک بیشترین دقت را در مقایسه
با سایر روشها نسبت به دادههای اندازهگیری شده دارد .کمترین دقت
نیز مربوط به استفاده از میانگین حسیابی بیرای شیعاس متوسی ذرات
خاک است .دقیت مییانگین هندسیی از حسیابی بیشیتر و از مییانگین
هارمونیک کمتر میباشد.
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شکل-1منحنیمشخصآبخاکبرایخاکشنی 

خاکلومشنی 

مطابق شکل  )2در خاک لو شنی بیرای مکیش هیای کمتیر از
 100سانتیمتر آب کیم در نتیجیه خیاک دارای رطوبیت زییاد) روش
میانگینگیری هارمونیک دارای دقت بیشتر نسبت به سایر موارد است.
در مکشهیای متوسی دقیت روش مییانگینگییری هندسیی بیشیتر
میشود به طوری که که مقدار رطوبت اندازهگیری شده در مکشهای
 1000و  5000سانتیمتیر برابیر بیا  0/16و  0/115بیوده و رطوبیت
تخمین زده شده با روش میانگینگیری هندسی در این مکیشهیا بیه
ترتیب برابر با  0/155و  0/105است .برای  3نمونه خیاک لیو شینی
مورد مطالعه در این تحقیق مقدار متوس  NRMSEبه ترتیب بیرای
میانگینگیری حسابی ،هندسی و هارمونیک  0/147 ،0/297و 0/111
بود که نشاندهنده دقت بیشیتر روش مییانگینگییری هارمونییک در
خاک لو شنی است .مقدار  MEدر میانگینگیری حسیابی و هندسیی
مقدار مثبت و در میانگینگیری هارمونیک دارای مقدار منفی بیود کیه
نشاندهنیده کیمبیرآورد روش مییانگینگییری حسیابی و هندسیی و
بیشبرآورد روش میانگینگیری هارمونیک است .فو دمند و همکارن
 )1383نشان دادند که روش میانگینگیری حسابی مقیدار رطوبیت را
کمبرآورد اندازهگیری مییکنید .روش مییانگینگییری هارمونییک بیا
 GMERبرابر با  0/913دارای بهترین نتایج بود .با افزایش مکش در
خاک لو شنی دقت روش میانگینگیری هندسی و هارمونیک بیشتر از

میانگینگیری حسابی است .روش میانگینگیری هارمونیک در خیاک
لو شنی دارای بهترین نتایج بود.
خاکلوم 

مطییابق شییکل  3در خییاک لییومی تییا مکییش نزدیییک بییه 1000
سانتیمتر دقت استفاده از میانگینگییری حسیابی بیرای شیعاس ذرات
بیشتر از دو روش دیگر در تخمین رطوبیت اسیت .بیا افیزایش مقیدار
مکش دقت استفاده از روش میانگینگیری حسابی برای شیعاس ذرات
کاهش مییابد و دقت روش میانگینگیری هندسی افزایش یافته است
و در نهایت برای مکشهای خیلیی زییاد بیشیترین دقیت مربیوط بیه
میانگینگیری هارمونیک است .برای  8خاک بیا بافیت لیومی مقیدار
متوس  NRMSEبرای میانگینهای حسابی ،هندسی و هارمونییک
به ترتیب برابر بیا  0/097 ،0/157و  0/201اسیت .مقیدار  MEبیرای
میانگینگیری حسابی برابر با  0/024و برای میانگینگیری هارمونیک
برابر با  -0/37است که نشانده این است که مییانگینگییری حسیابی
مقدار رطوبت را کمبرآورد و میانگینگیری حسیابی مقیدار رطوبیت را
بیییشبییرآورد نشییان میییدهیید .مقییدار  GMERمربییوط بییه روش
میانگینهای حسابی ،هندسی و هارمونیک به ترتیب برابر بیا ،0/841
 0/955و  1/124بود .به طور کلی میتوان نتیجهگییری کیرد کیه در
خاک لومی دقت روش میانگین هندسی بیشتر از دو روش دیگر است.
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شکل-2منحنیمشخصآبخاکبرایخاکلومشنی 
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شکل-3منحنیمشخصآبخاکبرایخاکلوم 


خاکلومسیلتی 

برای نمونه خاک لو سیلتی رسم شده در شکل  4مقادیر رطوبت
اندازهگیری شده بین  0/622تا  0/151درصد حجمی اسیت و در ایین
خاک مقادیر رطوبت محاسبه شده با استفاده از میانگینگیری حسیابی
بین  0/64تا  0/20درصد حجمی ،برای میانگینگیری هندسیی 0/65
تا  0/22و برای میانگینگیری هارمونیک بیین  0/66تیا  0/25اسیت.
کمترین مقدار  NRMSEبرای خاکهای لومی سیلتی اسیتفاده شیده
در این تحقیق برابر با  0/205برای روش میانگین گیری حسابی بیود.
مقدار  MEبرای مییانگینگییری حسیابی ،هندسیی و هارمونییک بیه

ترتیب برابر  -0/088 ،0/019و  -0/123بود .مقدار  MEمنفی نشیان
دهنده بیشبرآورد این روشها میانگینگیری هندسی و هارمونییک در
به دست آرودن رطوبت است .مقدار  GMERدارای بهترین نتیایج بیا
مقدار  0/901برای میانگینگییری حسیابی بیود .اگرایه دقیت روش
استفاده از میانگینگیری حسابی در برآورد رطوبت نسبت بیه دو روش
هندسی و هارمونیک کمی بهتر است ولی به طیور کلیی روش آرییا و
پاریس در این خاک دارای کمتیرین دقیت در بیین خیاکهیای میورد
استفاده در این پژوهش بود.
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شکل-4منحنیمشخصآبخاکبرایخاکلومسیلتی 


در هر سه روش به دست آوردن رطوبت منفی بود کیه نشیان دهنیده
بیشبرآورد این سیه روش در محاسیبه مقیدار رطوبیت اسیت .مقیدار
 GMERبییرای هییر سییه روش بزرگتییر از یییک بییود و بییرای روش
میانگینگیری حسابی با مقدار  1/032بهتر از دو روش دیگر است .بیه
طورکلی در خیاک رسیی مقیدار رطوبیت تخمیین زده شیده بیا روش
مییانگینگییری هارمونیییک دارای کمتیرین دقیت و روش اسییتفاده از
میانگینگیری حسابی دارای بیشترین دقت است.
جدول  )4مقایسه میانگین مقیدار رطوبیت انیدازهگییری شیده و
محاسبه شده از میانگینگیری حسابی ،هندسی و هارمونیک با استفاده
از شاخصهای آماری ریشیه مربیع مییانگین خطاهیای نرمیال شیده،
میانگین خطا و نسبت میانگین خطای هندسی را برای تمامی خاکهیا
نشان میدهد.

خاکرسی 

در خاک رسی در مکشهای کم و متوسی رطوبیت تخمیین زده
شده با استفاده از میانگینگیری هندسی و حسابی نزدیک به رطوبیت
اندازه گیری شده است به طیوری کیه کیه در مکیش  50سیانتیمتیر
رطوبت اندازهگیری شده برابر با  0/42درصد حجمی و رطوبت تخمین
زده شده با میانگینگیری هندسی و حسابی به ترتیب برابر بیا  0/44و
 0/41درصد حجمی و در مکش و در مکیش  330سیانتیمتیر مقیدار
رطوبییت انییدازهگیییری برابییر بییا  0/357و رطوبییت محاسییبه شییده بییا
میانگینگییری هندسیی  0/37و حسیابی  0/35بیود .مقیدار رطوبیت
تخمین زده شده بیا روش مییانگینگییری هارمونییک در مکیش 50
سانتیمتر برابر با  0/47و در مکش  330سانتیمتر  0/4اسیت شیکل
 .)5مقدار  MEبرای دو نمونه خاک رسی مورد استفاده در این تحقیق
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جدول-3مقادیرخصوصیاتآماریروشهایمختلفتعیینفاکتورمقیاس 
بافتخاک  پارامترآماری  میانگینحسابی  میانگینهندسی  میانگینهارمونیک 
0/203
0/275
0/332
NRMSE
0/027
0/045
0/073
ME
شن
0/865
0/721
0/605
GMER
0/111
0/147
0/297
NRMSE
-0/012
0/039
0/047
ME
لو شنی
1/097
0/913
0/870
GMER
0/201
0/097
0/157
NRMSE
-0/037
0/010
0/024
ME
لو
1/124
0/955
0/841
GMER
0/326
0/234
0/205
NRMSE
-0/123
-0/088
0/019
ME
لو سیلتی
1/354
1/234
0/901
GMER
0/204
0/105
0/058
NRMSE
-0/125
-0/078
-0/001
ME
رسی
1/168
1/154
1/032
GMER

مقدار  NRMSEبرای روش میانگینگییری حسیابی ،هندسیی و
هارمونیک به ترتیب برابیر بیا  0/171 ،0/209و  0/219اسیت .مقیدار
 MEبرای روش میانگینگیری حسابی و هندسی مثبت بیوده و بیرای
میییانگینگیییری هارمونیییک کییواکتر از صییفر و منفییی اسییت .کییه
نشاندهنده بیشبیرآورد روش مییانگینگییری هارمونییک در بیرآورد

رطوبیییت اسیییت .مقیییدار  GMERدارای بهترییییت نتیییایج در روش
میانگینگیری هندسی با مقدار  0/987است .به طور کلی نتایج بیرای
کل خاکها نشان میدهد که دقت روش میانگینگیری هندسی بهتیر
از دو روش دیگر میباشد اگراه دقت دو روش دیگر نییز نزدییک بیه
روش میانگینگیری هندسی است.

جدول-4مقادیرمیانگینشاخصهایآماریبراساسروشهایمختلف 
پارامتر آماری میانگین گیری حسابی میانگین گیری هندسی میانگین گیری هارمونیک
0/219
0/171
0/209
NRMSE
-0/054
0/003
0/033
ME
1/122
0/987
0/849
GMER

نتیجهگیری 

به طور معمول در روش آریا و پاریس به منظور تخمین رطوبت از
میانگین حسابی شعاس در هیر بخیش از منحنیی دانیهبنیدی اسیتفاده
میییشییود .در اییین پییژوهش از روش میییانگینگیییری هندسییی و
میانگینگیری هارمونیک برای تخمین رطوبت استفاده شد و با رطوبت
تخمین زده با روش میانگینگیری حسیابی در خیاکهیای متفیاوت و
مکش های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بر اساس شیاخص
آماری  ME ،NRMSEو  GMERمورد مقایسه قیرار گرفیت .نتیایج
نشان داد که در خاک های شینی و لیو شینی روش مییانگینگییری
هارمونیک دارای دقت بیشتری از سایر روش است .در خاک بیا بافیت
لومی روش مییانگینگییری هندسیی دارای دقیت بیشیتری بیود و در
خاکهاس سنگین مانند خاک رسی و لو سیلتی روش میانگینگییری

حسابی دارای بیشترین دقت بود .همچنیین بیر اسیاس مییانگین کیل
خاکها روش میانگینگیری هندسی دارای بهترین نتایج بود.

سپاسگزاری 
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل با کید
پژوهانه  UOZ-GR-9819-122انجا شد که بدینوسیله از آن تشکر
و قدردانی میگردد.
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Abstract
It is much easier to measure solid phase data or particle size distribution than soil water retention curve, some
researchers use the similarity between the shape of particle size distribution and soil water characteristic curve.
One of the soil water characteristic curve is the Aria and Paris model. The Aria and Paris model is a physical
based model that is widely used to obtain the soil water retention curve . In this model, the particle size
distribution curve was divided into n separate fractions, which the diameter of each fraction is equal to the mean
of the upper and lower limit diameter. This model usually uses arithmetic average. In this study, the effect of
arithmetic mean, geometric and harmonic means as the mean radius of solid particles in different soil textures
and suctions were investigated. For this purpose, 19 soil samples in SiStan regoin with sandy, sandy loam, loam,
and silty loam and clay textures were evaluated. In coarse soils such as sandy and sandy loam, the best results
were obtained when the harmonic mean was used In the loam and silt loam soils, the best results were obtained
when geometric average was used as the mean diameter of the different fractions. In clay soil, the best results
were related to arithmetic average. In general, it can be concluded that using the different methods of means the
accuracy of Aria and Paris models increases in estimating the water content.
Keywords: Soil moisture characteristic curve, Particle size, Soil texture
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ارزیابی حجم آب کاربردی و بهرهوری آب در کانونهای اصلی تولید پسته کشور
(استانهای کرمان ،خراسانرضوی ،یزد و سمنان)
سیدحسن موسویفضل ،*1محمدحسن رحیمیان ،2نادر کوهی ،3حمید ریاحی ،4مجید کرامتی ،5فریبرز عباسی ،6جواد
تاریخ دریافت4911/7/41 :

باغانی7

تاریخ پذیرش4911/8/14 :

چكيده
تولید پسته در ایران سابقه طوالني دارد .اهمیت کشت پسته و کمبود آب در کشور ،ضرورت ارتقاء بهرر وری آب بررای ایرم صولروا برا ارا را
آشکارتر ساخته است .ایم پژوهش با هدف انداا گیری صیداني حجم آب کاربردی پسته در شرایط اارعیم ،صقایسه آن با نیاا آبي و سردد صیري آب و نیر
تعییم بهر وری آب پسته در استانهای خراسان رضوی ،سمدان ،کرصان و ی د اا صهرصا  5931به صدت یک ساا انجام شد .در چهار استان عمد ی تولید
پسته 88 ،باغ انتخاب و در آنها حجم آب کاربردی ،بهر وری آب ،عمیکرد و برخي پاراصترهای دیگر انداا گیری شد .در ایم پژوهش ،اا توییل واریانس
برای بررسي تفاوت عمیکرد ،حجم آب کاربردی و بهر وری آب در تولید پسته ،استفاد شد .نتایج پژوهش نشانگر تفاوت صعديدار حجرم آب کراربردی و
شاخص بهر وری آب در تولید پسته در استانهای صدتخب بود ،اصا عمیکردها به هم ن دیک بود و تفاوت صعديداری بیم آنها صشراهد نشرد .صیرانگیم
عمیکرد ،حجم آب کاربردی ،بهر وری آب آبیاری و بهر وری آب با احتساب بار صؤثر بهترتیب  5671کییوگرم در هکتار 8516 ،صترصکعب در هکتار و
 5/67و  5/61کییوگرم بر صترصکعب بهدست آصد .نتایج نشان داد که حجم آب کاربردی تقریباً در تمام باغهای پستهی کشور کمتر اا نیاا خالص آبیراری
است و صتوسط عمیکرد در صقایسه با سایر کشورها حدود  15درصد کمتر است .صهمتریم عیل پاییم بودن عمیکرد پسته در کشور را صيتوان کرمآبیراری
اجباری ،شوری ،خرد صالکي ،صدیریت ضعیف باغها و ارقام ناصداسب عدوان کرد.
واژههاي كليدي :نیاا آبي ،راندصان کاربرد ،نیاا آبیاری

مقدمه
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تولید پسته در کشور سابقهی طوالني دارد .پستهی ایران به دلیل
 -5استادیار پژوهشي بخش توقیقات فدي و صهددسي کشاورای ،صرکر توقیقرات و
آصوا کشاورای و صدابع طبیعي استان سمدان (شاهرود) ،سااصان توقیقات آصوا
و ترویج کشاورای ،شاهرود ،ایران.
 -6استادیار پژوهشي صرک صیي توقیقات شوری ،سااصان توقیقات آصوا و ترویج
کشاورای ،ی د ،ایران.
 9و  - 1به ترتیب اسرتادیار و صربري پژوهشري بخرش توقیقرات فدري و صهددسري
کشاورای ،صرک توقیقات و آصوا کشاورای و صدابع طبیعي استان کرصان ،سااصان
توقیقات آصوا و ترویج کشاورای ،کرصان ،ایران
 -1صربي پژوهشي بخش توقیقات فدي و صهددسري کشراورای ،صرکر توقیقرات و
آصوا کشاورای و صدابع طبیعي استان خراسان رضوی ،سااصان توقیقات آصوا و
ترویج کشاورای ،خراسان رضوی  ،ایران.
 7و  -6به ترتیب استاد و اسرتادیار پژوهشري صوسسره توقیقرات فدري و صهددسري
کشاورای ،سااصان توقیقات ،آصوا و ترویج کشاورای ،کرج ،ایران.
)Email: HMousavifazl@yahoo.com
(* -نویسدد صسئوا:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.1.2

کیفیت باالی آن در بیمکشورهای تولیدکددد ایم صولوا در دنیا کم
نظیررر اسررت .اا حرردود  65سرراا پرریش بررا شرررو صررادرات ،پسررته
ارا اقتلادی و تجاری ویژ ای در اقتلاد ایران پیردا کررد و جایگرا
آن به عدوان سوصیم صدبع تأصیم ارا بعد اا نفت و فر تقریباً تثبیرت
شد (عبدالیهي ع ت آبادی .)5986 ،در رتبهبددی ص یت نسبي صادرات
کشورهای عمد صادرکددد پسته جهان براساس صرادرات يیرنفتري،
ایران در رتبه اوا و کشورهای هدگکدگ ،ترکیه و آلمان در رتبههای
بعدی قرار گرفتدد (پاکروان و همکاران .)5935
سطح ایرکشت قابل توجه باغهای پستهی کشور در استانهرای
کرصان ،ی د ،سمدان ،خراسان رضوی ،خراسان جدوبي ،صرکر ی ،قرم،
سیستان و بیوچستان و اصفهان قررار دارند .ایران با بیش اا  115ه ار
هکتار سطح ایرکشرت پسرته (در  66اسرتان کشرور) اا بر ر ترریم
تولیدکدددگان ایم صولوا در دنیا برهشرمار صريرود (حسریدي فررد و
همکاران.)5937 ،
اصروا پسته در ایران با صسایل و صشکالتي چرون عمیکررد کرم
(نسبت به کشورهای رقیب) ،ه یدههای باالی تولید ،کم آبي ،فرآوری
و بستهبددی ناصداسب روبروست (ی دانپدا و جعفری طاهری.)5989 ،
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براساس آصارناصه وارات جهاد کشاورای ( )5937صتوسط عمیکرد پسته
در کشور حدود  818کییوگرم در هکتار است .صتوسط عمیکررد پسرته
کشور در باغهای  58تا  65ساله (در صورتي که خوب صدیریت شرد
باشدد) به یک تم در هکتار صيرسد در حالي که بر اساس آصار فائو ،در
آصریکا باغهای در ساا ششم به عمیکرد یک تم در هکتار و در سراا
دواادهم به حدود  1تم در هکتار صيرسدد .آصریکا با سطح ایر کشت
کمتر اا یک پدجم سطح ایرکشت پسته ایران ،به تولیرد یرک و نریم
برابری نسبت به ایران دست یافته است (نظری .)5936 ،بر اساس آصار
سااصان خواروبار جهاني (فائو) در حاا حاضر آصریکا با عمیکررد  1ترم
در هکتار ،باالتریم عمیکرد را در صیان کشورهای تولیرد کددرد پسرته
در دنیرا دارد .ترکیره و ایتالیرا برا عمیکرد  9تم در هکترار دارای رتبره
دوم و سوم و ایران با صتوسط کمتر اا یک تم در هکتار در رتبه چهارم
قرار دارد ( .)FAO, 2014صتخللریم و کارشداسران صردعت پسرته،
دالیل ایادی برای ایم اصر عدوان نمود انرد .صهرمترریم آنهرا :عردم
استفاد اا پایه و ارقام پر بااد  ،خرد صالکي ،کمیت و کیفیت پاییم آب
آبیاری ،شور و قییا بودن خاك ايیب باغهای پسته،اختلاص خاكهای
درجه  6و  9به کشت پسته ،صردیریت ضرعیف براغهرا اا جدبرههرای
صختیف و شرایط اقییمي اشار نمود (حسیدي فرد و همکاران.)5937 ،
پسته بهعدوان گیاهي صقاوم به خشکي شداخته صيشود کره قرادر
است با صقادیر اندکي آب ،اند بماند و حتري صقردار انردکي صولروا
تولیرد کدرد ) .(Goldhamer, 2005; Sanden, 2004درخرت پسرته
صيتواند ریشههای خود را تا عمق  6/1صتری اا سرطح خراك توسرعه
دهد تا بتواند رطوبت الیههرای ایرریم را در دور هرای خشرک سراا
جذب نماید ) .(Goldhamer, 2005همچدیم گفته شد که در صواقع
کاهش رطوبت خاك تا حد پژصردگي دائم ( ،)PWPریشههرای پسرته
در تماصي اعماق خاك ،صي تواندد فعالیت خرود را بررای  1ترا  1هفتره
بطور کاصل صتوقرف نمایدرد ) .(Kanber, 1993در عریم حراا ،بایرد
اذعان نمود که درخت پسته به صدظرور دسرتیابي بره کرارکرد و تولیرد
صداسب ،به آب کافي نیاا دارد ) .(Goldhamer, 2005درخت پسررته
آب را سریعتر اا دیگر درختان صیو صلرف صيکدرد .چدانچره درخرت
پسته در دور های حساس با تدش آبي صواجه شرود اثرررات صدفري برر
فرآیددهای دروني درخت خواهد داشت ). (Goldhamer, 2005
اا طرف دیگر پسته یک گیا صتومل به شوری است ولي صی ان
عمیکرد ایم گیا در شوریهای باال به شدت توت تاثیر قرار صيگیرد
(ابطوي و کریمیان .)5969 ،سددن و همکاران نیاا آبي درختران برال
پسته را بسته به بافت خاك ،شروری ،رو آبیراری و صردیریت ،بریم
 676تا  5665صییيصتر گ ار کرد اند (.)Sanden, 2016
در ایران ،بسته به رو آبیاری (يرقابي ،قطر ای و یا بابیر) ،حجم
صتفاوتي اا آب آبیاری در باغ های پسته صلرف صيشود که بیم 1555
تا ( 3555صترصکعب در هر هکتار) در طوا ساا صتغیر است .در شرایط
شور فالت صرک ی ایران نظیر ی د ،عمق آب کاربردی باغ های پسرته
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بسیار ایاد است و در رو های يرقرابي ،گراهي بره حردود  5655ترا
 1155صییيصتر هم صيرسد (رحیمیان.)5936 ،
صطالعات انجام شد در خلوص بریالن آبري براغهرای پسرته در
استان کرصان نشان صيدهد باغ های پسته در طوا فلل اا  8555ترا
 51555صترصکعب در هکتار آب صلرف صينمایدد .ایرم صقردار ،صررفاً
آب وارد شد به کرت بود و تیفرات انتقراا آب و يیرر در آن لوراظ
نشد است در بسیاری اا باغها ،ایم صقدار آب بره طرور صتوسرط در 8
نوبت آبیاری (دور آبیاری  11روا ) در اختیار درختان قرار صيگیرد ،که
حداقل  9تا  1نوبت آن ،بعرد اا برداشرت صولروا در فلرل پرایی و
اصستان انجام صيپذیرد (صوذنپورکرصاني.)5961 ،
نتایج توقیق صومدی صومدآبادی و همکاران ( )5986نشران داد،
تغییر سیستم آبیراری اا رو سرطوي بره ایرسرطوي (ترراوا) بررای
درختان بارور پسته که قربالً آبیراری آنهرا بره رو سرطوي انجرام
صيشد  ،اصکانپذیر است و صيتوان با کاربرد آب بره صیر ان  15و 75
درصد تبخیر اا تشتک کالس ( Aصعادا حجم آبیاری حردود  1689و
 6561صتر صکعب در هکتار) به عمیکرد صداسب کمي و کیفي صولوا
پسته دست یافت .بهتریم تیمار در شرایط انجام ایم آاصایش ،تیمراری
بود که آبیاری آن با رو ایراصیدري و صلررف  75درصرد تبخیرر اا
تشتک ( 6561صتر صکعب در هکتار در ساا) با دور  51روا انجام شد.
بهطوری که کییه صفات کمي و کیفي صربوط به ایم تیمار در صقایسره
با کییه تیمارها اا شرایط صطیوبتری برخوردار بود .بر اساس نتایج ایم
توقیق ،کاربرد آب با صقادیر کمتر اا  15درصد تبخیر اا تشتک کالس
 1689( Aصتر صکعب در هکتار) ،نميتواند نتایج صطیوبي را بره همررا
داشته باشد.
صیراایرري و چیررذری ( )5989در تویییرري اقتلررادی برررای تعیرریم
کارایي فدي و کاربرد حجم بهیده آب در تولید پسته اظهار داشتدد کره
تدها را نجات صدطقه و حفظ استمرار تولید پسرته ،اسرتفاد اا اصروا
اقتلادی است .بهعبارت دیگر برا حرذف رانرتهرا و دریافرت ه یدره
اجتماعي صدابع آب توت عدوان آببها صيتوان کشراوراان را وادار بره
بکارگیری اصوا اقتلادی نمود .بهطوریکه اگر سیستم بااار (نهاد و
صولوا) رقابتي بود و فدّاوری تولید ،برای تمرام کشراوراان یکسران
باشد ،کشاوراان رو حداکثر ساای سود را انتخاب خواهدد نمود کره
در ایم صورت ،صقردار بهیدره آب بررای حرداکثر سراای سرود 6639
صترصکعب در هکتار است .با فرض ایدکه شرایط صرذکور صرادق نباشرد
کشاوراان صجبور به استفاد اا رو حداقل ساای ه یده خواهدد شرد.
اگر کشاوراان بر اساس حداقل ساای ه یده عمل کددد ،صقردار بهیدره
آب بهطور صتوسط برابر  6631صترصکعب در هکتار است .با توجره بره
ایدکه هماکدون هر بهر برردار برهطرور صتوسرط  3551صترصکعرب آب
صلرف صيکدد ،درصورتيکه کشاوراان بر اساس حداقل ساای ه یده
عمل نمایدد ،صشکل اضافه برداشت آب برطرف خواهد شد.
کمبود آب در ایران یک واقعیت ذاتي است که با توجره بره رونرد
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روااف ون نیاا بخشهای صختیف (شرب ،صدعت و کشاورای) بره آب،
صشکل کم آبي در سااهای آیدرد بورانريترر خواهرد شرد .یکري اا
راهکارهای صؤثر و عمیي ،استفاد بهیده و صرفهجویي در صلررف آب
در تماصي بخشها بهویرژ کشراورای اسرت .بررآورد دقیرق و تعیریم
شاخصهای صدیریت صلرف آب اا جمیه صقدار آب کاربردی ،راندصان
آبیاری و بهر وری آب صولوالت اراعي و بايي در کشور اا صهمتریم
اب ارها و شاخصهای کییدی در برناصهریر یهرای کرالن صربروط بره
تررأصیم ،تخلرریص و صلرررف آب در بخررشهررای صختیررف اا جمیرره
کشاورای است .برای تعیریم نیراا آبري براغهرای پسرته برآوردهرای
صتعددی با رو های عیمي و نرم اف ارهای کاصپیوتری در کشور ارائه
شد است .صبدای برخي اا ایم توصیهها ،صواسباتي بود و برخي دیگر
نی اا طریق انداا گیری عمق آب آبیاری در دور های صختیف آبیراری
بود است .بدابرایم بررای تعیریم نیراا آبري پسرته در کشرور ،صراجرع
صتعددی وجود دارد که اعداد و ارقام صتفاوتي برای نیراا آبري پسرته در
یک صدطقه ارائه کرد اند .ایم تفاوتها حتي به بریش اا دو برابرر نیر
صيرسد .اا ایمرو ضرورت دارد که ایرم اعرداد و ارقرام صرورد بررسري
بیشتر قرار گیرند و صداسبتریم صقادیر برای نیراا آبري در هرر صدطقره
توصیه گردد .اا سوی دیگر ،برای حجم آب کاربردی باغهای پسته در
کشور نی ارقام دقیقي وجود ندارد و بهصرورت صروردی و در برخري اا

صداطق ،پژوهشهایي انجام و اعداد و ارقاصي گ ار شد است .ایرم
پژوهش با هدف انداا گیری حجم آب کراربردی در شررایط اارعریم،
صواسبه آب صورد نیاا و صقایسه آن با سدد صیي آب و ارایابي بهر وری
آب پسته در استانهای خراسان رضوی ،سمدان ،ی د و کرصران انجرام
شد.

مواد و روشها
سطح ایر کشت پسته در کشور بیش اا  115ه ار هکتار است .اا
ایم صقدار سطح ایر کشرت 61/6 ،درصرد آن درختران برارور و 61/8
درصد نهاا يیربارور است .استان کرصان با بیش اا  75درصرد سرطح
بارور پسته کشور ،صقام اوا و سه استان خراسان رضوی ،ی د و سمدان
به ترتیب صقامهای دوم ،سوم و چهارم را بهخود اختلاص داد اند .ایم
چهار استان جمعاً حدود  81درصد سطح باغهرای برارور و  58اسرتان
دیگر فقط  51درصد اا براغهرای برارور پسرته را بره خرود اختلراص
داد اند .تولید پسته درکشور حدود  515-951ه ار تم در سراا اسرت.
جدوا  5سطح ایرکشت و تولید پسرته در کشرور را نشران صريدهرد
(آصارناصه کشاورای.)5937 ،

جدول  -1سطح زیركشت ،توليد و ميانگين عملكرد در قطبهاي توليد پسته (آبی) در كشور
استان
کرصان
خراسان رضوی
سمدان
ید
سایر استانها
جمع کل/صیانگیم

سطح (هكتار)
بارور
659665
16589
55613
95315
75177
913568

غيربارور
3911
91358
6861
56873
99636
38618

ایم پژوهش برای انرداا گیرری و تعیریم حجرم آب کراربردی و
بهر وری آب باغهای پسته کشرور برهصرورت صیرداني ،در  88براغ اا
استانهای خراسانرضوی ،سمدان ،کرصان و ی د اا صهرصرا  5931ترا
صهر ( 5937به صدت یکساا) انجام شد .جدوا  6شهرستانهای صرورد
صطالعه در هر استان و تعداد باغهای صدتخب را نشان صيدهد .در ایرم
پژوهش حجم آب کاربردی باغهای (بدون دخالرت در برناصره آبیراری
بايداران) انداا گیری و تعییم شد .حجم آب کاربردی ،عمیکرد و سایر
کمیتهای صربوط به ایم دو شاخص در ساصانههای آبیاری سرطوي و
قطر ای و در باغهای دارای بافت خاك سبک تا سردگیم و بايرداراني
با سطح تولیالت دیپیم و باالتر اا دیپیم انداا گیری شد .کمیتهای
انداا گیری شد شاصل شوری آب آبیاری ،صقدار تولید هرر براغ ،بافرت

ميانگين عملكرد

كل توليد

()kg/ha

(تن)

116
5565
5511
5138
818

556686
75351
59556
16875
65916
951165

خاك ،تعداد نوبت آبیاری ،عمیکرد پسته و حجم آب کراربردی بودنرد.
اطالعات دیگری صاندد نو شبکه آبیاری ،رو آبیاری ،ارتفا باغها اا
سطح دریا یادداشت برداری شد .در انتخاب باغها سعي شد اا سرطو
صختیف صدیریتي (ضعیف ،صتوسط و خوب) و ساصانههای آبیاری سدتي
و قطر ای گ یدش انجرام شرود .انرداا گیرریهرای تعیریم حجرم آب
کاربردی با در نظر گرفتم عواصل صختیفي نظیر؛ رو آبیراری ،انرداا
قطعات ،کیفیت آب و خاك باغها  ،نو شبکه و اقییم انجام شد .در هر
باغ دبي آب آبیاری در چدد نوبت در طوا فلل اراعي با اب ار صداسرب
(فیوم  WSCو دبي سدجهای اولتراسونیک) انداا گیری و تعییم شرد.
تعداد نوبتهای آبیاری و صدت اصان هر نوبت آبیاری نی ثبت صيشد.

ارزیابي حجم آب کاربردي و بهرهوري آب در کانونهاي اصلي توليد پسته کشور
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جدول  -2شهرستانهاي مورد مطالعه در هر استان و تعداد باغهاي منتخب
ردیف

استان

شهرستانهاي مورد مطالعه

تعداد باغهاي انتخابی

5
6
9
1
جمع

سمدان
خراسان رضوی
کرصان
ید

داصغان – صیاصي  -گرصسار

58

فیض آباد

3

کرصان – رفسدجان  -ارند

63

صهری  -ابرکو

96

تعییم تبخیر و تعرق برای برناصهری ی آبیراری گیاهران اراعري و
برايي هرر صدطقرره ،صتراثر اا شررایط اقییمرري حراکم برر آن صدطقرره و
ویژگي های گیا صورد نظر است که بره ترتیرب در دو پراراصتر  ET0و
 Kcخالصه صيشوند:
ETc = Kc × ET0
()5
که  ET0تبخیرر و تعررق صرجرع (صییريصترر در روا) Kc ،ضرریب
گیاهي (بدون واحد) و  ETcتبخیر و تعرق گیا صرورد نظرر در شررایط
استاندارد یا همان تبخیر و تعرق پتانسیل گیا صورد نظر (صییي صترر در
روا) است .در واقع ،صدظور اا  ET0نیراا تبخیرری اتمسرفر اسرت کره
صعادا با صی ان تبخیر اا یک سطح صرجع (نظیرر چمرم و یرا یونجره)
صيباشد .بدابرایم ET0 ،حرائ صقرداری حرداکثری برود و صررفاً ترابع
شرایط جوی صدطقه است .صدظور اا  ETcنی حداکثر تبخیرر و تعرقري
است که گیا صي تواند در شرایط استاندارد و عاری اا هر گونره تردش
صویطي و صدیریتي انجرام دهرد (.)Doorenbos and Pruitt, 1977
نیاا آبي خالص درختان پسته بر اساس داد های ن دیک تریم ایستگا
هواشداسي برای ساا انجام توقیق و د ساا گذشته بره رو پردمم
صانتیث صواسبه ،و با صقادیر نیااآبي ارائه شد در سدد صیي صقایسه شد.
سپس با برآورد صی ان بار صوثر در طوا فلل رشد و با عدایرت بره
صی ان آب کاربردی و عمیکرد صولوا انداا گیرری شرد در ص رعره،
بهر وری آب پسته در استانها ،و صدابع آبي صختیف صواسبه شد.
بهره وري آب

بهر وری آب در کشاورای ،یکي اا شاخصهای صلرف بهیدرهی
آب آبیاری است که بهعدوان شاخلي دقیق و عیمري بررای سردجش
صلرف بهیدهی آب و تولیردات کشراورای در نظرر گرفتره صريشرود.
براساس تعریف کیي ،بهر وری آب نسبتي است که در صخرج کسر آن
آب کراربردی (آب آبیراری و بارنردگي) و در صرورت آن صروارد قابرل
توجهي اا صفاهیم کمي اا جمیه عمیکرد صولوا قرار صيگیرد .عموصاً
دو صفهوم بهر وری فی یکي و اقتلادی آب ،کاربرد بیشتری داشرته و
در توییلها و تلمیمگیریها صورد استفاد قرار صريگیررد .بهرر وری
فی یکي آب ،صقدار صولوا تولید شد به ااای واحدحجم آب کاربردی

88

است که بر حسب کییوگرم برر صترصکعرب بیران صريشرود (عباسري و
همکاران .)5937 ،بهر وری اا رابطه ( )6صواسبه شد:
) WP = CY/(CW+Re
()6
 WPبهر وری آب (کییروگرم برر صترصکعرب آب کراربردی)CY ،
عمیکرد (کییوگرم در هکتار) CW ،حجم آب کاربردی در تولیرد پسرته
(صترصکعب در هکترار) و  Reبارنردگي صروثر در طروا فلرل اراعري
(صترصکعب در هکتار)
تحليل واریانس دادهها

برای بررسي تغییرات عمیکرد ،حجم آب کاربردی و بهر وری آب
در تولیرد پسرته ،اا توییرل واریرانس اسررتفاد شرد .نظرر بره صاهیررت
انداا گیریها ،هر باغ پسته بهعدوان یک تکررار در نظرر گرفتره شرد.
برای بررسي کفایت تعداد باغها برای انداا گیری حجم آب کاربردی و
عمیکرد اا رابطه ( )9استفاد شد ).)Sarmad et al., 2001

()9

z22
n
(x  )2

 nتعداد انداا گیری های الام بررای توییرل واریرانس عمیکررد و
حجم آب کاربردی در تولید پسته z ،برابر  5/37در سرطح اعتمراد 31
درصررد σ6 ،واریررانس x ،صیررانگیم انررداا گیررریهررا و  µصقرردار هررر
انداا گیری است.

نتایج و بحث
اا آنجایي که صبدای بررسي کفایرت داد هرا بررای صعتبرر برودن
توییلهای آصاری ،توایع نرصاا است ،صتغیرر نرصراا اسرتاندارد ( )Zدر
توییل داد های پژوهشهای کشاورای ،صستقل اا سطح ایرر کشرت،
ساصانههای آبیاری ،ویژگيهای فی یکوشریمایي خراك ،و  ...اسرت .در
ایم توایع ،صیانگیم داد ها ،واریانس آنها و تعداد داد ها نقش اساسري
دارند .هرچه واریانس داد ها ایادتر باشد به تعرداد داد هرای بیشرتری
برای توییل نیاا خواهد بود .بدابرایم براسراس تج یره و توییرلهرای
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آصاری ،حداقل تعداد انداا گیریهای الام در هرر اسرتان تعیریم شرد.
جرردوا  9پاراصترهررای آصرراری و حررداقل تعررداد برراغهررای الام برررای
داد برداری را نشان صيدهد .نتایج اولیه نشان داد که واریانس داد هرا
در استان ی د نسبت به سه استان دیگر بیشتر است .به همیم دلیل در
ایم استان بایستي حداقل  95انداا گیرری صرورت صريگرفرت .بررای
اطمیدان اا اعتبار داد برداریها سعي شد تعداد باغهای انتخابي در هر
استان بیشتر اا حداقل الام باشد .الام بره ذکرر اسرت کره در اسرتان
کرصان ،عییريم ایمکه سطح ایر کشت پسته بیشتر اا صجمرو سرطح
ایرکشت سه استان دیگر بود ،اصا واریانس داد های انداا گیری شرد
قابل توجه نبود و ضرورتي برای اف ایش انداا گیریها وجود نداشت.
اا آنجاییکه صاهیت پژوهش انداا گیری آب کاربردی با پرژوهشهرای
صرسوم در آاصایشرات کشراورای صتفراوت اسرت .ایررا تدرو اقییمري،

صدیریت اراعي ،بافت خاك ،نیاا آبي و عواصل شداختي ،صوجب اف ایش
واریانس داد های انداا گیری شد  ،صيگردد .بدابرایم ،ایم تلور وجود
داشت که ضریب تغییرات و واریانس داد های انداا گیری شرد ایراد
باشد .بر همیم اساس سرعي شرد تعرداد انرداا گیرری هرای عمیکررد
صولوا و حجم آب کاربردی باغ های ،بیشتر اا حداقل انداا گیریها
در نظر گرفته شود تا نتایج اا نظر توییل آصاری قابییت اعتماد براالیي
داشته باشدد.
کفایت تعداد انداا گیری ها برای کل باغهای انتخابي نی صواسبه
شد .خالصه شاخصهای آصاری در جدوا  1ارائره شرد اسرت .تعرداد
انداا گیریهای حجم آب کاربردی و عمیکرد پسته در پژوهش حاضر،
بیشتر اا تعداد انداا گیریهای الام در نظر گرفته شد (جدوا .)1

جدول  -3ميانگين ،انحراف معيار و كفایت اندازهگيريها در باغهاي پسته استانهاي منتخب
ردیف

استان

ميانگين آب كاربردي (مترمكعب در هكتار)

انحراف معيار

5
6
9
1

سمدان
خراسان رضوی
کرصان
ید

6931
1163
7659
55566

5178
816
5917
9561

حداقل

تعداد

تعداد دادهي الزم
51
3
57
95

اندازهگيريها
58
3
63
96

جدول  -4ميانگين ،انحراف معيار و كفایت اندازهگيريها در باغهاي منتخب
شاخص آماري
صیانگیم
انوراف صعیار
تعداد انداا گیری الام
تعداد انداا گیریهای انجامشد

عملكرد پسته

حجم آب مصرفی

(كيلوگرم در هكتار)
5768
653
65
88

(مترمكعب در هكتار)
8775
9615
11
88

تعداد آبياري باغهاي پسته در استانهاي منتخب

درخت پسته در هر صرحیره اا رشرد و در هرر صقطعري اا فلرل،
نیااصدد صقدار صشخلي آب است .بايرداران درختران پسرته را پرس اا
برداشت صولوا (اواخر صهر صا ) یک نوبت آبیاری صيکددرد .پرس اا
آن در آذر صا یک آبیاری بهعدوان آب قروس بررای براغهرای انجرام
صيشود .در فاصیه بهمم تا اسفدد صا نی آب دوم اصستانه به باغهرای

پسته داد صيشود .پس اا آبیراری اصسرتانه ،آبیراری براغهرای پسرته
صعموال اا اواخر اردیبهشت آياا صيشود .در رو های آبیاری سطوي،
دور آبیاری در هر صدطقه (براساس صقدار آب در دسترس) اا  95ترا 75
روا صتغیر است .جدوا  ،1صیانگیم تعداد آبیاریها در استانهای صرورد
صطالعه نشان صيدهد.

جدول  -5متوسط تعداد آبياري باغهاي پسته
ردیف

نام استان

5
6
9
1

خراسان رضوی
سمدان
کرصان
ید

تعداد آبياري
آبياري سنتی
3
8
6
8

آبياري

قطرهاي (سطحی)

8
66
65
56

ارزیابي حجم آب کاربردي و بهرهوري آب در کانونهاي اصلي توليد پسته کشور

مقایسه حجم آب مصرفی باغهاي پسته

در ایررم پررژوهش حجررم آب کرراربردی (بعررالو آب آبشررویي در
اصستان) در باغهای خراسان رضوی ،سمدان ،کرصران و یر د در یرک
ساا انداا گیری و نیاا خرالص آبیراری ،نیراا آبشرویي براسراس رو
آبیاری (سدتي و قطر ای) صواسبه شرد .شرکل  5صیرانگیم حجرم آب
کاربردی را در استانها به تفکیک رو آبیاری نشان صيدهد .صتوسط
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آب کاربردی در استانهای صورد بررسري در رو آبیراری سرطوي و
قطر ای بهترتیب برابر  8956و  7177صتر صکعب در هکتار شد .حجم
آب کاربردی در خراسان رضوی ،کرصان و سمدان ن دیک به هرم ،اصرا
در ی د تفاوت بیشتری داشت .ایم اختالف به دلیل شوری بیشرتر آب،
خاك و درجه حرارت باالتر در ی د بود است.

شكل  -1متوسط حجم آب كاربردي در سامانههاي آبياري سطحی و قطرهاي

عبدالیهي ع ت آبادی و همکاران ( )5939در پژوهشي که بررای
تعییم راندصان آبیراری در  687براغ پسرته در شهرسرتانهرای انرار و
رفسدجان انجام دادند ،حجم آب کاربردی را در طوا سراا اا  365ترا
 66555و بهطور صتوسط  3695صترصکعرب بررای هرر هکترار بدسرت
آوردند .در پژوهشي دیگر در خلوص سراصانههرای آبیراری قطرر ای
ایرسطوي پسته در سیرجان ،حجم آب کاربردی اا  1755ترا 55155
صترصکعب در هکتار بدست آصد (کوهي .)5931 ،صوذنپور و همکراران
( )5937در یک پژوهش الیسیمتری ،حجم آب کاربردی پسته را برای
درختان  8 ،6 ،7 ،1 ،1و  3ساله بهترتیب برابر با ،6615 ،6155 ،6635
 1755 ،1165و  1765صترصکعررب در هکتررار برره دسررت آوردنررد .در
پژوهشي حجم آب کاربردی باغهای پستهی کالیفرنیا را (سراا 5338
تا  )6555حدود  56ه ار صترصکعب در هکتار گ ار نمود اند (بخرش
صدابع آب کالیفرنیا .5)6551 ،براسراس نترایج ایرم پرژوهش ،در تمرام
استانها حجم آب کاربردی در ساصانههای آبیاری قطر ای نسربت بره
آبیاری سطوي کاهش یافته است .اا طرفي تقریبا در تمرام براغهرای

5- California Department of Water Resources

پسته ،حجرم آب کراربردی (در طروا دور رشرد بره همررا آبشرویي
اصستانه) توسط بايداران کمتر اا نیاا خالص آبیاری براغهرای اسرت و
کمآبیاری اجباری با شدت و ضرعف در تمرام براغ هرای پسرته صرورد
صطالعه یک واقعیت يیر قابل انکار است .بدابرایم تبدیل سراصانههرای
آبیاری سدتي (سطوي) به آبیاری قطرر ای در براغهرای پسرته اصرری
ضروری است و صيتواند بخش نسبتا ایادی اا کمآبیاریهای اجبراری
را جبران نماید .عالو بر آن ،چدانچره سراصانههرای آبیراری قطرر ای
بهخوبي اجررا و صردیریت شروند و براغهرای پسرته بره سراصانههرای
انداا گیری و پایش رطوبت خاك صجه شوند ،صريتروان بره حفرظ و
پایداری سفر های آب ایراصیدي نی کمک نمود.
آبیاری در طوا فلل رشد برای پسته نی صاندد سرایر گیاهران اا
صهمتریم عمییات داشت است .حساستریم صراحل رشد پسته بره آب
آبیاری و پیاصدهای آن بهترتیب ایر اسرت (حسریديفررد و همکراران،
.)5937
 -5سقط جدیم و پوکي؛ آبیاری در اصان گیدهي (عموصاً فروردیم
صا ) و اصان پر شدن صغ (تیرصرا ) -6 .خدرداني؛ آخرریم آب قبرل اا
برداشت ،بسته به رقم (عموصاً اوایل شرهریور صرا )  -9تعرداد دانره در
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درخت؛ آبیاری در اصان تشکیل صیو و پس اا گررد افشراني (عموصر ًا
اواخر فروردیم صا )  -1رسیدگي؛ عموصاً در اواخر صرداد و اوایل شهریور
صا  -1وان و انداا صیو
تحليل تغييرات حجم آب كاربردي پسته در استانهاي مختلف

با استفاد اا توییل واریانس ،تفاوت احتمالي حجم آب کراربردی
در تولید پسته در استانهای خراسان رضوی ،سرمدان ،کرصران و یر د
بررسي شد .نتایج نشان داد تفاوت حجم آب کاربردی در تولیرد پسرته
در استانهای صدتخب در سطح کمترر اا یرک درصرد صعدريدار اسرت
(جدوا .)7

جدول  -6تحليل واریانس حجم آب كاربردي در باغ هاي منتخب
منبع تغييرات
بیم استانها

مجموع مربعات
9/653×558

درجه آزادي
9

ميانگين مربعات
5/693×558

درون استانها

1/555×558

65

1/667×557

کل کشور

6/86×558

61

حجم آب کاربردی در استانهای کشور را صي توان بره دو خوشره
اصیي تقسیمبددی نمود .در خوشه اوا حجم آب کاربردی در باغهرای
پسته استان ی د با صیانگیم  55566صترصکعب در هکتار ،در خوشه دوم
حجم آب کاربردی در استانهای سمدان ( 6931صترصکعب در هکتار)،
خراسرران رضرروی ( 1163صترصکعررب در هکتررار) و کرصرران (7659
صترصکعب در هکتار) قررار دارنرد .صیرانگیم وانري (نسربت بره سرطح
ایرکشت) و حسابي حجم آب کاربردی در تولید پسته در اسرتانهرای
صدتخب برای هر دو رو هرای آبیراری سردتي (سرطوي) و قطرر ای
صواسبه و در جدوا  6ارائه شد است.
جدول  -7ميانگين وزنی و حسابی حجم آب كاربردي در باغهاي
منتخب
روش آبياري
سدتي (سطوي)
قطر ای
بدون در نظر گرفتم رو آبیاری

وزنی
8915
1355
6561

حسابی
3113
7177
8516

عملكرد محصول

عردم تولیررد یکدواخررت و یکسرران در سررااهررای صترروالي همرران
سااآوری است که در صولوا پسته وجود دارد .سااآوری پسته صي-
تواند به عواصل فی یولوژیک دروني ارتباط داشرته باشرد .عواصرل آب و
هوایي صاندد سرصا ادگي اوایل فلل ،بادهرای گررم و خشرک ،ترأصیم
نشدن نیاا سرصای اصستانه و آفات و بیماریها نی در سااآوری پسرته
نقش اساسي دارند (سیدی و اسرماعیلپرور .)5981 ،بررای اجتدراب اا
ایمگونه خطاها ،صیانگیم سه سراله عمیکررد صولروا (سراا اجررای
توقیق و دو ساا قبل آن) برای باغ های صدتخب صرالك عمرل قررار
گرفت .صیانگیم عمیکرد انرداا گیرری شرد در اسرتانهرای خراسران
رضوی ،ی د ،سمدان و کرصان بهترتیرب برابرر  5658 ،5615 ،6157و

نسبت F

مقدار P

65/17

کمتر اا یک درصد

 5155کییوگرم پسته خشک در هکتار شد (شرکل  .)6صیرانگیم وانري
عمیکرد صولوا در استانهای ی د ،سمدان و کرصان تفاوت چدداني با
یکدیگر نداشتدد که دلیل آن احتماال شباهت نسبتا بیشتر شررایط آب
و هوایي ،کیفیت آب و خاك و سطح صدیریت باغهای است .در استان
خراسان رضوی به دلیل شرایط صداسربترر آب و هروا ،کیفیرت آب و
خاك و سطح صدیریت صداسبتر اراعي ،صیانگیم عمیکررد بریشترر اا
سایر استانها بود.
تحليل تغييرات عملكرد پسته در استانها

برای بررسي تغییررات عمیکررد پسرته در اسرتانهرای سرمدان،
خراسان رضوی ،کرصان و ی د اا توییل واریانس اسرتفاد شرد .نترایج
نشان داد تفاوت عمیکرد در سطح احتماا یک درصد صعديدار نیسرت
(جدوا .)8
صیانگیم عمیکررد پسرته خشرک در اسرتانهرای صدتخرب 5616
کییوگرم در هکتار بود .بیشتریم عمیکرد اا براغهرای اسرتان خراسران
رضوی با صیانگیم  6157کییوگرم در هکتار و کمتریم آن اا براغهرای
استان کرصان با صیرانگیم  5157کییروگرم در هکترار بره دسرت آصرد.
عمیکرد پسته اا باغهای استانهای سمدان و ی د بره ترتیرب  5658و
 5615کییروگرم در هکترار برود .شرکل  6صقایسره صیرانگیم عمیکرررد
انداا گیری شد ی صولوا را در باغهای صدتخب استانها با صتوسرط
عمیکرد پسته براساس آصار ناصه (آصارناصره صولروالت برايي)5937 ،
نشان صيدهد .شکل  6نشان صيدهد که صتوسط عمیکرد انداا گیرری
شد در باغهای صدتخب نسبت به صیرانگیم عمیکررد آصارناصره بیشرتر
است .عیت آن صشارکت تمام جاصعه آصراری در صواسربه صیرانگیم در
آصارناصه است .بهعبارت دیگر چون در صواسربه صیرانگیم در آصارناصره،
تمام سطو باغهای در کل هر استان در نظر گرفته شد است ،طبیعي
است که صیانگیم عمیکرد نسبت به اصاني که تعداد کمتری اا جاصعره
آصاری در صواسبه صیانگیم دخالت دارند کمتر باشد.

ارزیابي حجم آب کاربردي و بهرهوري آب در کانونهاي اصلي توليد پسته کشور

شكل
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 -2مقایسه متوسط عملكرد اندازهگيري شده باغ هاي پسته با متوسط استانی و كشوري (كيلوگرم در هكتار)

جدول  -8تحليل واریانس عملكرد خشک پسته در باغهاي منتخب
منبع تغييرات
بیم استانها
درون استانها
کل کشور

مجموع مربعات
()×116
9/583
91/515
98/69

درجه آزادي
9
65
61

با دقت در اعداد شرکل صرذکور صشراهد صريشرود کره صیرانگیم
عمیکرد در استان کرصان براساس آصارناصره خییري نسربت بره صقرادیر
انداا گیری شد در ایم پژوهش کمتر و ایرم تفراوت صعدريدار اسرت.
عیت آن رها شدن بخشهای ایادی اا باغ های استان بهدلیل کاهش
صدابع آبي است ،در حالیکه ایرم سرطو در صواسربه عمیکررد اسرتان
لواظ صيشروند .اا طررف دیگرر در اسرتان خراسرانرضروی صتوسرط
عمیکرد انداا گیری شد بیشتر اا صتوسط عمیکرد آصارناصه است .عیت
آن صيتواند وجود شرایط بهتر برای تولید پسته و کشاوراان پیشررو در
صدطقه اجرای توقیق (فیض آباد) نسبت به سایر صدراطق پسرتهکراری
استان خراسانرضوی باشد .بطورکیي داد های حاصرل اا یرک طرر
پژوهشي نسبت به برآوردها و نظرات کارشداسي کره اا را هرای يیرر
پژوهشي به دست صيآید ،دقیقتر و اا اعتبار بیشتری برخوردارند.
بهرهوري آب در باغ هاي پسته

بهر وری فی یکي آب در استانهای صختیف و در هر دو ساصانهی

ميانگين مربعات
6

( )×11
5/563
5/131

نسبت F

مقدار P

6/58

5/55

آبیاری سدتي و قطر ای تعییم و صقایسه شد .بهر وری آب در سراصانه
آبیاری سدتي در استانهای خراسرانرضروی ،سرمدان ،کرصران و یر د
بهترتیب برابر  5/61 ،5/61 ،5/11و  5/57کییوگرم برای هر صترصکعب
در هکتار و در ساصانه آبیاری قطر ای در استانهای خراسرانرضروی،
سمدان ،کرصان و ی د نیر برهترتیرب برابرر  5/65 5/66 5/61و 5/57
کییوگرم برای هر صترصکعب در هکتار به دست آصد (شکل  .)9صیانگیم
بهر وری آب در استانهای صورد بررسري در رو آبیراری سرطوي و
قطر ای بهترتیب برابر با  5/66و  5/61کییوگرم برای هر صترصکعب در
هکتار شد .بهر وری آب در ساصانههای آبیاری قطر ای و سدتي (بهج
خراسانرضوی) به دلیل کمآبیراریهرای اجبراری تفراوت چدرداني برا
یکدیگر نداشتدد .در خراسانرضوی اختالف بهر وری آب صعديدار بود
که احتماال به دلیل کم بودن تعرداد براغهرای دارای سیسرتم آبیراری
قطر ای بود است .اصا چرا بهر وری آب پسته در تمام استانها کرم و
تفاوت نسبتا ایادی با صتوسط بهر وری در بیم کشورهای تولیدکددرد
پسته دارد؟ صطابق رابطة بهر وری آنچره باعرث کوچرک برودن عردد
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بهر وری است ،کوچک بودن عردد صرورت کسرر و یرا بر ر برودن
صخرج کسر است .یعدي صرفه نظر اا ب ر بودن صخرج کسر (حجرم
آب کاربردی برای تولید پسته) ،کوچک بودن صورت کسر هم صوجرب
کم شدن عدد بهر وری صيشود .واقعیت آن است که صتوسط عمیکرد
پسته در کشور بسیار با صتوسط جهاني فاصریه دارد و ایرم عمیکررد در
کشور با پتانسیلهای صوجود در باغهای و شرایط کشور فاصیه ایرادی
دارد که با برناصهری یهای صدیریتي صيتوان به عمیکردهای براالتری
دست یافت .بدابرایم بررای افر ایش بهرر وری آب پسرته عرالو برر
صدیریت صلرف آب برای اف ایش راندصان آبیاری ،بایستي با اصال و
ارتقاء صدیریت باغهای پسته ،عمیکرد صولروا را افر ایش داد .الیري

( )5936صهمتریم چالشها و عمیکرد پاییم باغهای پسته در ایرران را
عدم آگاهي کشاوراان اا ارقام تجاری و تطابق خلوصریات آنهرا برا
شرایط اقییمي ،عدم هماهدگي تعداد پایه گررد افشران برا پایرههرای
صادری (در اصریکا  5به  8ولي در ایران  5به حدود  ،)535عدم هم صان
بودن گرد افشاني پایههای پدر و صادر ،عدم یکدواختي پایهها به دلیل
تفرق ژنتیکي ،عدم انتخاب پایه صداسب ،رعایت نکردن اصروا تغذیره
در باغها ،عدم رعایت اصران صداسرب آبیراری ،رعایرت نکرردن اصران
صداسررب برررای برداشررت ،رعایررت نکررردن اصرروا صبررارا بررا آفررات و
بیماریها ،شخم ناصداسب پای درختان ،عردم رعایرت اصروا صرویح
هرس ،عدم رعایت اصوا صکانی اسیون عدوان کرد است.

شكل  –3ميانگين بهرهوري آب (آبياري و بارش موثر) باغ هاي پسته در سامانههاي آبياري (كيلوگرم بر مترمكعب در هكتار)

تحليل تغييرات بهرهوري آب پسته در استانهاي منتخب

توییررل واریررانس بهررر وری آب پسررته در اسررتانهررای صدتخررب
سمدان ،خراسانرضوی ،کرصان و ی د در جردوا  3ارائره شرد اسرت.
نتایج نشان داد تفراوت بهرر وری آب در اسرتانهرای یادشرد بسریار
صعديدار بود .دلیل اصیي ایم تفاوت به اخرتالف عمیکررد صولروا و
حجم آب کاربردی صرتبط اسرت .صیرانگیم شراخص بهرر وری آب در
تولید پسته اا باغهای استانهای خراسانرضوی ،سمدان ،کرصان و ی د
بهترتیب برابر  5/66 ،5/61 ،5/96و  5/57و صیرانگیم بهرر وری ایرم

چهار استان  5/67کییوگرم بر صترصکعب بدست آصد .بهرر وری براالتر
آب در استان خراسرانرضروی بره دلیرل شررایط آب و هروایي نسربتا
صداسبتر در صقایسه با سه استان دیگر ،کیفیت بهتر آب ،خراك و نیر
صدیریت بهتر در باغهای پسته ایم استان است .شررایط آب و هروایي
سختتر در استان ی د ،شوری نسبتا ایاد صدابع آب و خاك که نیااصدرد
آب بیشتر برای تاصیم نیاا آبي و آبشویي باغهای اسرت ،عیرت کمترر
شدن عدد بهر وری آب در ایم استان است.

جدول  -9تحليل واریانس بهرهوري آب پسته باغهاي منتخب
منبع تغييرات
بیم استانها

مجموع مربعات
5/631

درجه آزادي
9

ميانگين مربعات
5/538

درون استانها

5/137

65

5/558

کل کشور

5/835

61

نسبت F

مقدار P

55/65

کمتر اا یک درصد
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نياز آبی پسته

برای صواسبه تبخیر و تعررق گیرا صرجرع اا داد هرای سرااصان
هواشداسي کشرور در د سرالهی اخیرر (دور آصراری ،)5987 -5931
استفاد شد و با کمک نرمافر ار  ET0 Calculatorصواسربات انجرام
شد .نیاا خالص آبیاری ،براساس تبخیر و تعرق گیا صرجرع و ضرریب
گیاهي پسته برای هرر صدطقره تعیریم شرد .در صواسربه نیراا خرالص
آبیاری ،سطح خاك خیس شد در رو آبیاری سدتي (سرطوي) 555
درصد و در رو آبیاری قطر ای حداکثر  76درصد در نظر گرفته شد
(عیی اد .)5981 ،
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در صواسبه نیاا آبي درختان پسته باالی  51ساا ،حداقل ضریب
گیاهي در طوا دور رشد  5/15و حداکثر  5/75در نظر گرفته شد .در
ایران ،ضریب گیاهي پسته اا  5/15تا  5/75صالك عمل قرار صيگیرد
(صوذنپور کرصاني و همکاران .)5937 ،در صواسبه نیاا آبي در پژوهش
حاضر نی  ،ضریب گیاهي پسته براساس صقرادیر ارائره شرد در کتراب
برآورد نیاا آبي گیاهان اراعي و بايي کشور در نظر گرفته شد (فرشري
و همکاران .)5967 ،شکل  1صقایسره حجرم آب کراربردی ،نیراا آبري
صواسبه شد براساس داد های هواشداسي  55ساله و سدد صیي آب را
نشان صيدهد.

شكل  –4مقایسه حجم آب كاربردي با نياز خالص آبياري و سند ملی (مترمكعب در هكتار)

نتيجهگيري و پيشنهادها
نتایج ایم پژوهش نشران داد کره حجرم آب کراربردی در ايیرب
باغهای پسته کشور کمتر اا نیاا خالص آبیاری (بدون در نظرر گررفتم
راندصان آبیاری) است .ایم صوضرو نشران صريدهرد کره کرمآبیراری
ناخواسته (اجباری) در باغهای پسرته وجرود دارد .برهدلیرل آنکره ایرم
کمآبیاریها در سراسر فلل رشد اعم اا صراحل حساس و يیر حساس
بهصورت یکدواخت اتفاق صيافتد ،بهشردت برر عمیکررد پسرته تراثیر
گذاشته و یکي اا عواصل صهم ،در ایجاد فاصیه ایاد با صتوسط عمیکررد
جهاني پسته ،ناشي اا همیم صسئیه است .اا طرف دیگر برا توجره بره
تک صولولي بودن باغهای پسرته ،اصکران تراصیم و جابجرایي آب اا
سایر صولوالت به نفع پسته در صراحل حساس رشد نی وجود نردارد.
بدابرایم تبدیل ساصانههای آبیاری سردتي (سرطوي) بره سراصانههرای

آبیاری قطر ای (سطوي و ایرسطوي) یکي اا راهکارهای رفع کمآبي
اا باغهای پسته و جبران بخشري اا کرمآبیراریهرای اجبراری اسرت.
کاهش صدابع آب (خلوصا صدابع آب ایراصیدي) و عدم تداسب صساحت
باغها با صدابع آب صوجود نی عاصیي اسرت کره حرذف بخرشهرایي اا
باغهای پسته در کشور را صوجب خواهد شد.
بهر وری آب پسته در سطح کشور کم و تفاوت نسبتا ایرادی برا
صتوسط بهر وری در بیم کشورهای تولیدکددرد پسرته دارد .براسراس
فرصوا بهر وری ،آنچه باعرث کرم شردن شراخص بهرر وری اسرت،
کوچک بودن صورت کسر و یا ب ر بودن صخرج کسر است .چدانچه
راندصان آبیاری و نیاا آبشویي باغهای پسته نی صواسبه و لواظ گردد،
صقدار نیاا آبیاری باغهای پسته (نیاا ناخالص) خییي بیشتر اا حجم آب
کاربردی فعیي خواهد شرد .بدرابرایم ،صريتروان گفرت کره در رابطره
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بهر وری آب پسته ،صخرج کسر ب ر نبود و اصکران کرم کرردن آن
(در شرایط فعیي) تقریبا وجود نردارد .اا طررف دیگرر ،کوچرک برودن
صورت کسر در فرصوا بهر وری فی یکي هرم صريتوانرد صوجرب کرم
شدن عدد بهر وری گردد .واقعیت آن است که صتوسط عمیکرد پسرته
در کشور با صتوسط جهاني و با پتانسیلهای صوجود در کشور فاصریهی
ایادی دارند .صهمتریم عیل پاییم برودن عمیکررد براغهرای پسرته در
کشور شاصل :خرد صالکي ،اختلاص اراضري نراصريوب و ضرعیف بره
کشررت پسررته ،ضررعف در صرردیریت برراغهررا ،کیفیررت ناصداسررب آب،
خشکساليهای پیاپي ،افت شدید سطح آبهرای ایراصیدري ،تغییررات
شرردید اقییمرري ،کیفیررت ناصداسررب سررموم و آفررتکررشهررا ،ضررعف
صکانی اسیون در باغهرای پسرته ،ارقرام نراصريوب و تغذیره ناصداسرب
باغهای پسته صيباشدد .بدابرایم ،اف ایش عمیکرد پسرته در کشرور برا
اصال و ارتقاء صدیریت اراعي و بايي ،انجرام برناصرههرای آصواشري،
ارتقاء صدیریت صلرف آب ،آصوا بهر برداری صویح اا ساصانههرای
آبیاری توتفشار ،تغذیه درست و صداسب باغها ،رعایت اصوا و نکات
فدي در احداث باغها ،استفاد اا نظرات کارشداسان و خبرگان و کاربرد
نتایج توقیقاتي در صورد پسته به سهولت اصکان پذیر است.
در ایم پژوهش ،صتوسط حجم آب کاربردی در باغهای انتخرابي
چهار استان کشور (که سطح ایر کشت و تولید قابرل تروجهي دارنرد)
تعییم شد .براساس نتایج به دست آصد اا ایرم پرژوهش ،کرمآبیراری
اجباری در باغهای پسته کاصال صشهود است و کمآبیاری در براغهرای
پسته نقش اساسي در افت عمیکررد دارد .اصرا عرالو برر کرمآبیراری،
عواصل دیگری نی در پاییم بودن عمیکرد دخالرت دارنرد کره برهطرور
صفلل در ایم گ ار به آنها پرداخته شد .با توجه بره کمبرود آب و
کاهش شدید صدابع آبي اا طرفي و اهمیرت تولیرد پسرته در کشرور اا
طرف دیگر ،ارتقاء صدیریت آبیاری در باغهرای پسرته ضرروری اسرت.
برای صدیریت بهیده آبیاری در ص ار و باغها ،هموار دو سواا صهرم و
اساسي صطر و پاسخ درست به آنها در افر ایش رانردصان آبیراری و
صدیریت بهیده صلرف آب ،نقرش اساسري دارد .ایرم دو سرواا صهرم،
اصان و صدت آبیاری است .اصرروا بره دلیرل پیشررفتهرای عیمري و
صدعتي و وجود اب ار و وسایل صختیف ،دستیابي به جواب ایم دو سواا
بهراحتي اصکانپذیر اسرت .برا توجره بره ایدکره سراصانههرای آبیراری
توتفشار در سطو نسبتا ایادی اا باغهای پستهی کشور انجام و در
آیدد نی به سرعت در حاا گستر است و اا طرفي در بیم بايداران
پسته ،کشاوراان عمد صالرک ایرادی وجرود دارنرد ،بدرابرایم ،تجهیر
باغهای پسرته بره ابر ار و وسرایل انرداا گیرری رطوبرت خراك و یرا
ساصانههای پایش رطوبت خاك صيتواند در استفاد بهتر اا آب و ارتقاء
صدیریت آبیاری نقش اساسي داشته باشد .برای دستیابي به ایم صهم،
هوشمددساای ساصانههای آبیاری توتفشار در باغهای پسته پیشردهاد
صيگردد.
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Abstract
Pistachio production in Iran has a long history. Iran's pistachio quality is unique among the world's producing
countries. Increasing water productivity for this strategic product is essential. The water consumed for pistachio
in Iran has not been determined. In some parts of the country, researches have been carried out and quantities for
pistachio irrigation water application are reported. In order to measure irrigation water application of pistachio
under farmers conditions and compare it with water requirement and the national document, this research was
conducted from October 2016 for one growing season in some gardens of Khorasan Razavi, Semnan, Kerman
and Yazd provinces. In these provinces, 88 gardens were selected and in each of them, irrigation water
application (without intervention in their irrigation program), yield, water productivity, and some other
parameters were determined. The results showed that water consumption and water productivity in the studied
provinces were significantly different. The yields of the gardens of the four provinces were close to each other.
The average yield of pistachio, irrigation water application and water productivity were 1764 kg/ha, 8057 m 3/ha
and 0.26 kg/m3, respectively. The results showed that the amount of water application in all pistachio gardens
were less than the net irrigation water requirement.
Keywords: Application efficiency, Irrigation requirement, Water productivity
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واسنجی و صحتسنجی مدل گیاهی  AquaCropجهت شبیهسازی عملکرد سه رقم گندم تحت
تنش رطوبتی مختلف
امیرحسین قدیریان ،1مصطفی یعقوبزاده ،*2غالمرضا زمانی ،3علی شهیدی
تاریخ دریافت1399/3/5 :
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تاریخ پذیرش1399/6/23 :

چکيده
استفاده بهینه از منابع آب موجود و مدیریت آنها با توجه به علم روز ،امری بسیار حیاتی است این مهم سبب شده تا استفاده از مدلهای گیاهی در
جهت بررسی اثرات کمآبیاری روی عملکرد محصوالت کشاورزی اهمیت پیدا کند .بدین منظور ،بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و صفات رشددی در
سه رقم افق،روشن و نارین و واسنجی و صحتسنجی مدلگیاهی AquaCropبرای این ارقام در سدال زراعدی  96-97در مزرعده تحیییداتی واقدع در
بیرجند انجام شد .تحییق در قالب فاکتوریل بهصورت طرح بلوک کامل تصادفی با  6تیمار و سه تکرار اجرا شدد .تیمدارهدای آبیداری شدامل (100تیمدار
شاهد)(75 ،تنش متوسط) و (50تنش شدید) درصد نیاز آبی گندم و  3تیمار دیگر مربوط به دو رقم جدید افق و نارین و یک رقم قدیمی و بدومی روشدن
کشت شدند .نتایج میایسهی میانگین انجامشده نشان داد ،میانگین اثر ساده تنش رطوبتی ،اثر ساده ارقام و اثر متیابل تنش در ارقام مختلد در صدفات
مختل معنیدار بودند .پس از آنالیز و میایسه میانگین صفات گیاهی ،مدل گیاهی  AquaCropبرای تنشهای  100و  75درصد نیاز آبی در دو پارامتر
عملکرد دانه و بیوماس واسنجی شد .پس از مرحله اعتبار سنجی مدل ،صحت سنجی مدل با تنش  50درصد نیاز آبی انجام شد .نتدایج صدحت سدنجی
مدل نشان داد میادیر عملکرد دانه شبیهسازیشده مدل ،همبستگی و رابطه قابل قبولی نسبت به میدار انددازه گیدری شدده عملکدرد دانده بدا توجده بده
شاخصهای ارزیابی NRMSEو  R2دارد .میدار شاخص  NRMSEعملکرد دانه شبیهسازی و اندازهگیری شده برای میانگین تنشهای رطدوبتی 100
و  75درصد در مرحله واسنجی ارقام افق ،روشن و نارین به ترتیب  0/88 ،0/09و  1/51درصد به دست آمد .این میادیر در صحت سنجی مدل در تدنش
 50درصد به ترتیب  3/14 ، 1/49و  0/08درصد مشاهده شد .همچنین برای اطمینان از صحت سدنجی مددل ،نتدایج بدا اسدتفاده از دادههدای عملکدرد
اندازهگیری شده رقم روشن در سال زراعی 1387-88مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به میادیر محاسبهشده در شاخصهای آماری مدیتدوان بده ایدن
نتیجه رسید مدل کارایی قابل قبولی برای واسنجی ارقام مختل گندم میتواند به ما بدهد که این مهم به دلیل تعداد باال و روزافزون ارقام مختل گندم
کاربرد بسیاری در منطیه دارد.
واژههاي كليدي :عملکرد گندم ،تنش رطوبتی ،مدل  ،AquaCropواسنجی ،ارقام گندم

مقدمه

432 1

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیداز بده مدواد
غذایی فشار بیشتری برای تأمین غذای موردنیاز بر منابع طبیعدی وارد
میشود .از سوی دیگر این مهم باعث شده است که بخش کشداورزی
که اصلیترین بخش در تأمین نیاز غذایی انسان است ،مدیبایسدت در
جهت توسعه پایدار گام بدردارد .از دیددگاه سدازمان جهدانی خواروبدار

 -1دانش آموخته ارشد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند
 2و  -4عضو هیئتعلمی گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند
 -3عضو هیئتعلمی گروه علوم زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه بیرجند
(* -نویسنده مسئول(Email:M.Yaghoobzadeh@birjand.ac.ir :
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.14.6.26.7

کشاورزی ( ،) FAOتوسعه پایدار عبارت است از مددیریت و حفاتدت
منابع طبیعی پایه و هدایت و تحوالت فناوری و نهادی ،بهطوریکه از
تأمین نیازهای انسانی برای نسلهای کنونی و آینده بشریت بهصورت
مستمر و پایدار اطمینان حاصل شود.خشکسالی بهتنهایی بزرگتدرین
استرس غیرزندهای است که منجدر بده کداهش عملکدرد محصدوالت
زراعی میشود ،همچنین تولید این محصوالت زراعی حتی در شدرایط
پرتنش محیطی ضروری است ( .)Budak, 2013گندم در ایران بیشتر
در مناطیی با بارندگی کم کشت میشود که در ایدن منداطق همدواره
آبیاری تکمیلی الزم است .بر اساس آمارهای سدایت  FAOدر ایدران
کشت گندم به حدود  7/3میلیون هکتار و تولید کل  14/5میلیون تدن
5- Food and Agriculture Organization of the United
Nations
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و طور متوسط با بهدرهوری حددود  2تدن در هکتدار مدیباشدد .تدنش
خشکی تأثیر قابل توجهی بر رشد گیاه دارد ،اگرچه دامنده کداهش بده
دلیددل تفدداوت در زمددان تددنش و شدددت اسددترس واردشددده و رقددم
مورداستفاده در منطیه بسیار متفاوت است (.)Farshadfar, 2012
بخش کشاورزی در اقتصداد ملدی و تدأمین غدذای جامعده نیدش
اساسی دارد و در جهت دستیابی به پایداری در ایدن بخدش ،ضدروری
است از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین شکل ممکدن
استفاده شود تا ضمن کاهش در مصرف این منابع ،سدودآوری و رفداه
کشاورزان نیز افزایش یابد (مهاجرانی و همکاران .)2011 ،با توجه بده
اقلیم خشک و نیمهخشک ایران ،آب بهعنوان یکی از مهمترین منابع،
به عنوان یک عامل اصلی محدودکننده تولید ،نیش مهمی را در تعیین
نوع فعالیتهای زراعی ایفدا مدیکندد .ازایدنرو ،ارزیدابی آب موردنیداز
سیستمهای کشاورزی همواره از اهمیت بسیار باالیی برخدوردار اسدت
(.)Osamu et al., 2005
خشکی علت اصلی کاهش عملکرد گیاه گندم است .این واقعیدت
وجود دارد همواره تیاضای آب بدرای محصدوالت کشداورزی افدزایش
مییابد و سؤال اساسی آن است که چگونه میتوان تولیدات کشاورزی
را همراه با استفاده پایدار از مندابع آبدی و حفاتدت از آن افدزایش داد
( .)Duggan and Fowler. 2006یک تکنیک برای مدیریت کارآمدد
منابع آب آبیاری ،استفاده از مددلهدای جدیدد در تعیدین نیداز آبدی و
زمان بندی آبیاری در کنار فعالیتهایی در راستای اصدالح گیاهدان ،از
مدیریتهای کارآمد درزمینهٔ توسعه پایددار مندابع آب در کشداورزی
م دیباشددد (سددلیمانی .)1394 ،اسددتفاده از مدددلهددای شددبیهسددازی،
محدودیتهای موجود در تحیییات صحرایی را تا حد قابلمالحظدهای
کاهش داده و آنها را تبددیل بده ابدزاری تواندا در بررسدی و تحلیدل
سناریوهای مختل و انتخاب مدیریت مناسب آب کرده است ( Kroes
.)et al., 2008
دقت نتایج حاصل از مددلهدای شدبیهسدازی بدهدقدت دادههدای
موردنیاز بستگی داشته و در صورت دسترسی به این دادهها و واسنجی
صحیح ،این مدلها میتوانند بدون محددودیتهدای مکدانی و زمدانی
موجود در تحیییات صدحرایی و صدرف هزینده و زمدان کمتدر جهدت
ارزیابی مدیریتهای مختل آبیاری و اثرات درازمدت این مدیریتهدا
بده کدار گرفتده شدوند ( .)Kuo et al. 2006بندابراین ایدن مددلهدا
توصیههای عملی را برای کشاورزان و کسانی که بهصدورت گسدترده
روی برنامهریزی کم آبیاری و استفاده از آبشور تحت شرایط مختل
تأمین آب و شرایط مختل مدیریت محصول کدار مدیکنندد ،فدراهم
مینماید (.)Singh, 2006
اندرزیان و همکاران برای شبیه سازی عملکرد کشت گندم تحدت
تیمارهای مختل آبیاری در ناحیه جنوبی ایران (اهدواز ،خوزسدتان) از
مدل  AquaCropاستفاده نمودند .این مدل توانست میزان آب خداک
ناحیه ریشه ،عملکرد و ماده خشک را با تفاوت  10درصدد نسدبت بده

میادیر واقعی آنها تخمین بزند .در این تحییق مشدخص شدد کده در
سالهای تر با به کار بردن عمق آبیاری به میدزان  200میلدیمتدر در
مراحل کاشت ،جوانهزنی ،کشیدگی ساقه ،گلدهی یا پر شددن داندههدا
باالترین عملکدرد محصدول حاصدل مدیشدود .همدین نتیجده بدرای
سالهای معمولی با به کار بردن عمق آبیاری به میزان  200میلیمتدر
در مراحل کاشت ،کشیدگی ساقه ،گلدهی و همچنین برای سالهدای
خشک با به کار بردن عمق آبیاری  300میلیمتدر در مراحدل کاشدت،
جوانهزنی ،گلدهی و پرشده دانهها صادق میباشدد ( Andarziyan et
.)al., 2011
نظر به اینکه در استان خراسان جنوبی ،کمبود آب و کاهش کیفی
منابع آبوخاک از عوامل اصلی کاهش تولید میباشدند ،کداربرد رو
کم آبیاری و استفاده از ارقام میداوم بده خشدکی دو راهبدرد مددیریتی
جهت تعدیل وضدعیت خشدکسدالی و بحدران آب قلمدداد شدده و از
اولوی دت خاص دی برخددوردار اسددت .حددال در صددورتی کدده می دزان آب
قابلدسترس مشدخص باشدد ،بدا محاسدبه عمدق بهینده آب آبیداری
میتوان سطح زیر کشدت بهینده را نیدز تعیدین نمدود کده تهیده ایدن
اطالعات ،کمک بزرگی به امر تصمیمگیری در بخش مدیریت آبیاری
خواهد نمود (شهیدی.)1387 ،
مددؤمنی و همکدداران ( )1389بددا اسددتفاده از مدددل رشددد گی داهی
 CropSystبرای تحلیل بهرهوری آب ،بهعنوان شاخصدی از رانددمان
مصرف آب در بررسی توسط مدل نشان داد که رسیدن رطوبت اولیده
خاک به حد ترفیدت زراعدی( ،حدود  19/6درصدد) ،عددم جمدعآوری
کل باقیمانده گیاهی از روی زمین ،بارندگی و تاریخ کشدت زودهنگدام
نسبت به رو مرسوم در منطیه و تعداد بذر ( 300عددد در مترمربدع)
در افزایش بهرهوری آب و عملکدرد مدؤثر مدیباشدند .بندابراین جنبده
نوآوری و اهداف این تحییق شامل واسنجی و صدحت سدنجی مددل
 AquaCropبرای سه رقدم مختلد جدیدد و پرکداربرد در منطیده و
استفاده از حالتهای مختل تیمار آبی برای واسنجی و صحت سنجی
مدل هست.

مواد و روشها
این تحییق در مزرعه تحیییاتی دانشدکدهی کشداورزی دانشدگاه
بیرجند در فاصدله  5کیلدومتری غدرب شدهر بیرجندد در مسدیر جداده
بیرجند -طبس ،مجاور روستای امیرآباد قرار دارد در آذرماه فصل پاییز
کشت شد .این منطیه ازنظر اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمهخشدک
دارای زمستانهای سرد و تابستانهای گرم بدا عدرج جارافیدایی 32
درجه و  53دقییه شمالی و طدول جارافیدایی  59درجده و  13دقییده
شرقی و با ارتفاع  1480متر از سطح دریا انجام شد .متوسط بارنددگی
این منطیه کمتر از  200میلیمتر و میدانگین سداالنهی دمدای آن 16
درجه سانتیگراد است.
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آنالیز خاک ،میدار  300کیلوگرم در هکتار کود اوره 150 ،کیلدوگرم در
هکتار کود سوپر فسفات تریبل و  150کیلوگرم در هکتار کود سولفات
پتاسیم به خاک داده شد بهطوریکده کودهدای فسدفره و پتاسدیمی و
حدود یکچهارم کود ازتِ ،قبل از کشت در سطح کرتهای آزمایشدی
بهطور یکنواخت توزیع و با بیل به زیرخاک برده شد .بییه کود ازتِ در
سه نوبت در مراحل پنجه دهی ،ساقه رفتن و خوشدهدهدی بده میدزان
مساوی در سطح داخل کرتها توزیع و با آب آبیاری به داخدل خداک
هدایت شد .در جدول  1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک و جدول
 2خصوصیات شیمیایی آب قابلمشاهده میباشد.

آزمایش بهمنظور بررسی اثر تدنش خشدکی بدر عملکدرد و اجدزاء
عملکرد سه رقم گنددم انجدام شدد .ایدن تحییدق در قالدب آزمدایش
فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تکدرار در  3رقدم
مختل گندم (S2 ،S1و  S3به ترتیب رقمهای افق ،روشن و نارین) و
سطوح مختل آبیاری ( D2 ،D1و  D3به ترتیدب معدادل  75 ،100و
 50درصد نیاز آبی گیاه) اجرا گردید .ابتدا مراحدل آمدادهسدازی زمدین
(شخم ،دیسک ،لولر) انجام گرفت و سپس بر اساس نیشدهی کاشدت
عملیات کرت بندی بر روی قطعه زمین مذکور صورت انجام شد .ابعاد
کرتها ( 2×3متر در متر) ،فاصلهی بین کرتها  1متر و فاصلهی بین
بلوکها هم  1/15متر برای هر کرت در نظر گرفتده شدد .بدر اسداس

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مزرعه آزمایشی
درصد اندازه ذرات

هدایت

Particle size percentage

جرم مخصوص

الکتریکی

بافت
رس

سيلت

شن

خاک

(درصد)

(درصد)

(درصد)

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

14/1
21/6
25/2

43/5
43/2
31/5

42/4
35/2
43/4

Loam
Loam
Loam

ظاهري

عصاره اشباع

كربن آلی

فسفر قابلجذب

(گرم بر

خاک

()%

(ميلیگرم بر

سانتیمتر

(دسیزیمنس

مکعب)

بر متر)

Organic
carbon
)(%

كيلوگرم)

Bulk density
)(g.cm-3

EC of
saturation
extract
)(dS.m-1

1/4
1/25
1/33

8/12
7/51
6/93

اسيدیته
pH

0/49
0/41
0/35

7/8
7/4
7/3

پتاسيم
قابلجذب
(ميلیگرم بر
كيلوگرم)

Absorbable
phosphorus
)(mg.kg-1

عمق خاک
(سانتیمتر)

Absorbable
potassium
)(mg.kg-1

25/92
32/14
34/15

10/62
8/43
9/7

Depth
)(cm

30-0
60-30
90-60

جدول  -2خصوصيات شيميایی آب
آنيونها

كاتيونها

)Anions (meq/lit

)Cations (meq/lit

نسبت جذب

هدایت الکتریکی
اسيدیته

(دسیزیمنس بر متر)

So42-

Co32-

Hco3-

Cl-

K+

Na+

Mg++

Ca++

سدیم
SAR

pH

EC
)(dS.m-1

6/4

0

4/9

8/8

0/08

13/3

2/7

3/5

7/5

8

1/4

برنامهریزي آبياري

در این تحییق برنامهریزی آبیاری و اعمال رژیمهای مختل آب،
بر اساس کمبود رطوبت خاک و با معیار قرار دادن تیمار بددون تدنش
آبی انجام شد (زمانی .)1387 ،اولدین آبیداری پدس از کاشدت بدذرها،
بهمنظور جوانهزنی و سبز شدن یکنواخت در تاریخ  26آذرماه  1396با
آب شیرین و به میزان یکسان برای کرتهای آزمایشی صورت گرفت.
در طی دوره رشد گندم ،تعداد نوبتهای آبیاری برای سدطوح آبیداری
 D1,D2,D3یکسان و برابر با  10نوبت بود .میزان آب ورودی به هر
کرت توسط یک کنتور حجمی دقیق اندازهگیدری و بده داخدل کدرت
هدایت شد .تاریخ و میزان آب مصرفشده برای هر یک از تیمارهدای
آبیاری در جدول زیر ارائه شده است .حجم آب مصرفی بدرای سدطوح

آبیدداری  D1,D2,D3بدده ترتیددب برابددر بددا  4080 ،5340و 2820
مترمکعب در هکتار بود( .زمانی)1387 ،
محاسبه بيوماس در مدل AquaCrop

با توجه به موارد گفته شده میدار بیومداس بدر اسداس میدزان آب
مصرفی توسط گیاه (میاله تعرق) تخمین زده میشود؛ بنابراین ارتبداط
بین تعرق و میزان بیوماس تولیدشده در مددل (  )Biomass & Trبدا
در نظر گرفتن موارد زیر بیان میگردد :
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جدول  -3تاریخ ،نوبت و ميزان آب مصرفی براي هر تيمار
روز پس از كاشت

تاریخ آبياري

نوبت آبياري

1
93
107
121
135
149
163

96/9/26
96/12/14
96/12/28
97/1/12
97/1/26
97/2/9
97/2/23

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

سطوح مختلف آبياري

)(mm

جمع

)(m3/ha

نیش تابش خورشید در هر دو فرآیند تعرق گیداه و جدذب کدربن،
مسیر مشترک جهدت انجدام عمدل تعدرق گیداه (روزندههدا) و جدذب
دیاکسددید کددربن ( ،)CO2رابطدده بددین جددذب و تددنفس در گیدداه و
همانطوری که در رابطه  1مشاهده میگردد ،در این مددل از پدارامتر
کارایی مصدرف آب ( )WPدر تخمدین میددار بیومداس اسدتفادهشدده
است.بهطوریکده  :WP:کدارایی مصدرف آب ):Tc ، (g m-2/ mm-1
میدار تعرق گیاه )(mm/day-1
𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝐵
1
𝑐𝑇 ∑

= 𝑃𝑊

𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝐵
]
𝑇
) 𝐶 (∑
𝑂𝐶 𝐸𝑇0

[ = ∗𝑃𝑊

)2 (2000

بدددین ترتیددب میدددار بیومدداس از رابطدده  3قابددل تخمددین مددی-
باشد.بهطوریکه:
 :WPکارایی مصرف آب نرمال شده توسط تبخیدر و تعدرق گیداه
مرجع و غلظت دیاکسید کدربن ( ton/haیدا  :ETo، )gm-2تبخیدر و
تعرق مرجع ) :Tc ،(mm/dayمیدار تعرق گیاه )(mm/day-1
𝑛
3
𝑐𝑇
( ∑ ∗ Biomass = WP
𝑖)
𝑜𝑇𝐸
𝑖=1

30
87
95
114
121
113
100
660
6600

30
70
76
91
97
90
80
534
5340

30
53
57
68
73
67
60
408
4080

در مدل  AquaCropتمایزی بین بهرهوری آب بیوماس ) (WPو
بهرهوری آب تبخیر و تعرق یافته) (WPETیا بهرهوری آب مصدرفی
) (WUEقائل شده است .بهرهوری آب بیوماس ) (WPاشاره دارد به
میدار بیوماس تولیدشده به ازای میدار آب تعرق یافته بهوسیله گیاه که
بیانگر رابطه  4و  5است .این مفهوم به مدل اجازه میدهدد تدا میددار
بیوماس ) (Bرا از مجموع میددار آب تعریدق یافتده )𝑟𝑇 ∑( تخمدین
بزند.
𝑟𝑇 ∑*B=WP
4
5

در اقلیمهای مختل میدار  WPتوسدط  Tannerو  Sinclairدر
سال 1983برای بسیاری از گیاهان محاسبهشده است ،لیکن بدا توجده
به متایر بودن میدار آن در شرایط مختل  ،شبیهسازی میزان عملکدرد
و از بین بردن تاییرات اقلیمی اثرگذار بر این پارامتر (تبخیر تعرق گیاه
مرجع ( )EToو غلظت دی اکسید کدربن) پدارامتر  WPنرمدال سدازی
میگردد .درنتیجه گیاهان در گروههای مشدابه ازلحدا کدربن  3و 4
)(C3,C4تیسیمبندی میگردند .در این صورت ( WPکارایی مصدرف
آب نرمال شده ) در مدل  AquaCropاز رابطه  2زیر حاصل میگردد.
2

)D1 (mm

)D2 (mm

)D3 (mm

3

)kg(biomass)/m (Tr

𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝𝑠𝑠𝑎𝑚𝑜𝑖𝑏
=WP
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑝𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤

بهرهوری آب_ عملکرد دانه) (WPETاشاره به ارتباط بین میزان
محصول (عملکرد دانه  )Yتولیدشده و تبخیر و تعرق ) (ETگیاه دارد.
𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝𝑑𝑙𝑒𝑖𝑦
6
=WPET
)kg(yield)/m3(ET
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑝𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡𝑜𝑝𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤

بهصورت کلی تاییرات اساسی صورت گرفته جهدت شدبیهسدازی
رشد و عملکرد گیاهان توسط مدل  AquaCropعبارتاند از:
 -1تأثیر شاخص برداشت ( )HIدر تخمین میزان بیوماس نهدایی
جهت محاسبه عملکرد محصوالت لحا شده است.
 -2در این مدل میدار تبخیر و تعرق گیاهی از هم تفکیکشدده و
بهصورت تبخیر از سطح خاک و تعرق روزنهای در محاسدبه عملکدرد
نهایی در نظر گرفتهشده است .ازآنجاییکده در ابتددای رشدد گیاهدان
(مرحله اولیه) سطح پوششی گیاهان کم است ،بنابراین میدار تبخیر از
سطح خاک قابل توجه بدوده و نبایدد در محاسدبه میددار آب مصدرفی
توسط گیاهان در نظر گرفته شود .در این مدل بدرای محاسدبه میدزان
تبخیر از سطح خاک از رابطه ریچی )1972( 1استفاده شده است .برای
محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع از مددل  CropWatبدا اسدتفاده از
دادههای هواشناسی و مزرعهای استفاده گردید (شکل .)1

واسنجي و صحتسنجي مدل گياهي  AquaCropجهت شبيهسازي عملكرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتي مختلف
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شکل  -1ميزان تبخير تعرق گياه مرجع بهصورت ماهانه از ابتداي كاشت تا زمان برداشت

اجراي مدل

اجرای مدل ممکن است بهصورت منفرد یا چندگانه صورت گیدرد
که انتخاب آن به عهده کداربر مدیباشدد .بدا اجدرای چندگانده کداربر
میتواند اثر تاییر آب و هوایی در سالهای مختل را بر توسعه و تولید
محصول مشاهده کند .البته این نوع اجرای مدل برای گیاهان مختل
در سدالهددای متمددادی نیددز اجددرا مدیشددود .پددس از اجددرای برنامدده،
خروجیهای مدل بهصورت نمودار یا عدد و بهصورت روزانه ،دهروزه و
با ماهیانه ارائه میگردد .خروجی مدل شامل صفحات آب خاک ،گیداه،
اتمسفر ،پروفیل آب خاک ،پارامترهدای بدیالن آب خداک و محصدول
تولیدشده میباشد.
برای تجزیه تحلیل آماری صدفات در ایدن دادههدا بدا اسدتفاده از
نرمافزار  Exel-macroبه کمدک آزمدون  ANOVAو میایسدههدای
میانگین اثرات اصلی با استفاده از آزمون  LSDمحافظتشده در سطح
احتمال 1و  5درصد انجام شد .شکلهدا و نمدودارهدا نیدز بده کمدک
نرمافزار  EXCEL 2013ترسیم شد.در این تحییق بهمنظدور ارزیدابی
نتدددایج مددددل از  7شددداخص آمددداری ، R2 ، RMSE ، NRMSE
 CRM ، EF، MEو  NSEمورد استفاده قرار گرفت.

1- Normal Root Mean Squared Error
2- Root Mean Squared Error
3- R Squared
4- Mean Error
5- Ejection Fraction
6- Residual Coefficient
7- Nash–Sutcliffe

نتایج و بحث
آناليز حساسيت مدل AquaCrop

نتایج آنالیز حساسیت مدل  AquaCropبرای برخدی پارامترهدای
ورودی بهمنظور شبیهسازی عملکرد محصول گندم نشان میدهد کده
مدل نسبت به زمان شروع جوانهزنی ،حداکثر عمق مؤثر ریشه ،زمدان
رسیدن به ماکزیمم عمق ریشه ،دمای پایه رشد و حد آستانهباالی دما
حساسیت ندارد از طرف دیگر حساسیت مدل نسبت به پوشش کانوپی
اولیه ( )CC0تدراکم کشدت ،ضدریب رشدد کدانوپی ( ،)CGCضدریب
کاهش کانوپی ( )CDCو زمدان شدروع دوره کداهش حساسدیت کدم
است ،بنابراین خطای حاصل از اندازهگیری این دادهها قابلچشمپوشی
است .این در حالی است که حساسیت مدل نسبت به تاییرات حدداکثر
پوشش گیاهی ،زمان رسیدن به حداکثر پوشش گیاهی ،زمان برداشت
و رسیدگی فیزیولوژیکی ،ضریب گیداهی مربدوط بده تعدرق (،)KCn1
بهرهوری آب نرمال شده ( )WPو شاخص برداشت مرجع ( )IIبیشتر از
سایر پارامترها است .ازاینرو بایسدتی ایدن دادههدا بدا دقدت بیشدتری
اندازهگیری شوند زیرا در غیر این صورت خطای قابلتوجهی در نتدایج
حاصل از شبیهسازیهای مدل به وجود میآید ،بررسی منابع مختلد
نشان میدهد که حساسیت مدل به پارامترهدای ورودی تدابع شدرایط
مزرعهای نوع گیداه و اقلدیم منطیده بدوده ولدی بدااینوجدود در اکثدر
تحیییات ،میزان حساسیت مدل نسبت بده پارامترهدای بهدرهوری آب
نرمال شده (* ،)WPضریب تعرق گیاهی ( )KCirو شاخص برداشدت
مرجع ( )HIمتوسط به باال گزار شده است .بر همدین اسداس طبدق
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سالمی و همکداران ( ،)2011مددل در شدبیهسدازی عملکدرد
*

گندم نسبت به  KCT WPو دمدای هدوا حساسدیت متوسدطی دارد.
درحالیکه بابا زاده و سرائی تبریزی ( ،)1391نشان دادند که مددل در
شبیهسازی عملکرد محصول گیاه سویا نسبت به پارامترهای بهرهوری
آب نرمال شده ،شاخص برداشت ( ،)HIزمان پر شدن غدالف و زمدان
گلدهی حساسیت باالیی دارد .تحیییات محمدی و همکداران (،)1394
نیز نشدان داد کده مددل در شدبیهسدازی عملکدرد گنددم نسدبت بده
پارامترهای تراکم کشت ،ضریب رشد پوشش گیداهی ( ،)CGCزمدان
سبز شدن بذرها ،زمان رسیدن به ماکزیمم پوشش ،زمان رسدیدن بده
گلدهی ،طول دوره گلدهی ،حد آستانهباالی دما حساسیت کمی دارد و
حساسیت مدل نسبت به تاییرات  HI WPKCIو دمای ماکزیمم هدوا
باال و بیشدتر از سدایر پارامترهاسدت .الزم بده ذکدر اسدت تهیده ایدن
پارامترها بدرای تدنش  100و  75در بخدش واسدنجی مددل یکسدان
میباشد.
نتایج حاصل از واسنجی مدل

مدلهایی که برای شبیهسازی رشدد و عملکدرد گیاهدان زراعدی
استفاده میشوند ،درواقع بیان ریاضدی سدادهشددهای از یدک سیسدتم
زراعی واقعی بوده و در عمل دربرگیرنده همه فرآینددهای بیولوژیدک،
فیزیکی و شیمیایی دخیل در سیستمهای زراعی نمیباشند .به همدین
دلیل ضدرایب و روابدط ریاضدی بدهکاررفتده در آنهدا در یدک دامنده
مشخص تا حدودی تحت تأثیر شرایط محیطی هر منطیه خواهد بدود.
در چنین شرایطی بهمنظور اطمینان از صحت عملکدرد مددل ،فرآیندد
واسدددنجی بایددد باهددددف انطبددداق بددین دادههدددای مشددداهدهای و
شبیهسازیشده صورت گیرد .در ایدن تحییدق ،از دادههدای مزرعدهای
اندازهگیری شده برای تنشهای  100و  75درصد نیداز آبدی در سدال
زراعی  1396-97جهت واسنجی مدل AquaCropاستفاده شد.
در این بخش میادیر اندازهگیری شده و شدبیهسدازیشدده توسدط
مدل در جدول  4و  5برای عملکرد دانه ،عملکدرد بیومداس و کدارایی
مصرف آب در دو سدطح 100و  75و ارقدام کشدتشدده آمدده اسدت.
جداول  4و  5به ترتیب نتایج واسنجی پارامترهای مذکور را برای تنش
 100و  75درصد نیاز آبی را نشان میدهند.
سعادتی و همکاران ( )1395در شبیهسازی عملکدرد ارقدام گنددم
تحت تیمارهای مختل آبیاری در منطیه مشدهد گدزار کردندد کده
میددزان  NRMSE ،RMSEو  R2بددرای عملکددرد داندده در مرحلدده
واسنجی مدل به ترتیب برابر با ( 376کیلوگرم در هکتدار) 7 ،درصدد و
 0/63میباشد .نتایج پژوهش کالنکی و همکداران ( )1396بدهمنظدور
بررسی اثر تلفیق مدیریت آبیاری و تاریخ کشت بر کارایی مصدرف آب
ذرت با استفاده از مدل  DSSATنشدان داد کده در مرحلده واسدنجی
1- Salemi

مدل ،میزان  d ،NRMSEو  R2برای شاخص سطح برگ بده ترتیدب
برابر با  0/9 ،6/8و  0/91و برای عملکرد دانده برابدر بدا  1 ،2/28و 1
گزار شده است.
از روی میادیر معیارهای ارزیابی بدهدسدتآمدده عملکدرد دانده و
بیوماس در تنش  100درصد نیاز آبدی و عملکدرد و بیومداس تولیددی
تنش  75درصد نیاز آبی میتوان بیان نمود که میادیر  NRMSEکده
بهنوعی کارایی مدل را در محاسبه عملکرد دانه در این سدطوح تدنش
نشددان مددیدهددد.کمتددرین و بددیشتددرین میدددار  NRMSEمیددانگین
تنشهای  100و  75درصد ارقام افق،روشدن و ندارین بده ترتیدب در
برآورد پارامترهای عملکرد دانه و بیوماس تولیدشده رقم افق (0/081
درصد) و ( 6/98درصد)  ،رقم روشدن ( 0/73درصدد) ( 2/22درصدد) و
رقم نارین ( 1/51درصدد) ( 5/24درصدد) مشداهده شدد .همچندین در
خصوص کارایی مصرف آب میددار خطدای نسدبی بدرای کلیده ارقدام
کشتشده به ترتیب در تنش  100و  75درصد نیاز آبی گیاه به ترتیب
 10/81و  7/47درصد در مرحله واسنجی به دست آمد.
نتایج بهدستآمده از صحتسنجی مدل

پس از مرحله واسنجی ،کارایی مدل و صحت نتایج بهدسدتآمدده
دادههای واسنجی شده تنشهدای  100و  75بدرای تدنش  50درصدد
موردبررسی قرار گرفت .بدین منظدور ،مددل  AquaCropبدر اسداس
پارامترهای آنالیز حساسیت شده در مدل اجرا شد .در جددول  6نتدایج
صحتسنجی پارامترهای عملکرد دانه ،بیوماس و کارایی مصدرف آب
ارائهشده است .با توجه به میادیر شاخصهای آماری جدول  5میتوان
بیان نمود که مدل  AquaCropبهخوبی عملکدرد دانده و بیومداس را
برای ارقام افق ،روشن و نارین در منطیه بیرجندد شدبیهسدازی نمدوده
است .در فرآیند صحتسنجی برای رقدم افدق جددول  7و جددول ،8
کمترین و بیشترین میدار  NRMSEبه ترتیب در بدرآورد پارامترهدای
عملکرد دانه ( )1/49و بیوماس ( 3/77درصد) مشداهده شدد  .میدادیر
صحت سنجی شده رقم روشن در جدول  7و جدول  8برای کمترین و
بیشترین میدار  NRMSEبه ترتیدب در بدرآورد بیومداس تولیدشدده
(0 /96درصد) و عملکدرد دانده ( 3/14درصدد) و کمتدرین و بیشدترین
میدار  NRMSEرقم نارین به ترتیب در برآورد عملکرد دانده (0/085
درصد) و بیوماس تولیدشدده ( 11/88درصدد) مشداهده گردیدد .نتدایج
بهدستآمده از صحت سنجی مدل  AquaCropنشان میدهدد مددل
در برآورد عملکرد دانه  NRMSEکمتدر درنتیجده دقدت بیشدتری در
محاسبه عملکرد دانه نسدبت بده بیومداس تولیددی بده مدا مدیدهدد.
همچنددین میدددار خطددای نسددبی کددارایی مصددرف مدددل بددین میدددار
شبیهسازیشده و مشاهداتی بدرای تدنش  50درصدد بده میددار 8/69
درصد بود .نتایج پژوهش سعادتی و همکاران ( )1395در شدبیهسدازی
عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختل آبیاری در منطیده مشدهد

واسنجي و صحتسنجي مدل گياهي  AquaCropجهت شبيهسازي عملكرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتي مختلف

نشان داد که میزان  NRMSE ،RMSEو  R2برای عملکدرد دانده در
مرحله صحتسنجی مدل به ترتیب برابر با ( 541کیلوگرم در هکتدار)،
 10درصد و  0/47بود .در پژوهشی دیگدر ،میدزان  RMSEدر مرحلده
صحتسدنجی مددل  CERES-Wheatبدرای شدبیهسدازی حدداکثر
شاخص سطح برگ حدود  6درصد ،برای عملکرد دانه و مداده خشدک
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کل حدود  5درصد و برای مراحل فنولدوژی گیداه در حددود  2درصدد
گزار شده است .ضدریب تبیدین نیدز بدهغیدراز شدبیهسدازی مرحلده
گددردهافشددانی ( )0/25بددرای بییدده مددوارد بددین  0/90تددا  0/94اسددت
(دلیندی.)1391 ،

جدول  -4مقادیر مربوط به پارامترهاي گياهی در تيمار تنش رطوبتی  100درصد و ارقام گندم در مرحله واسنجی مدلAquaCrop

ارقام
S1/افق
S1/افق
S1/افق
S2/روشن
S2/روشن
S2/روشن
S3/نارین
S3/نارین
S3/نارین

Yield, t/ha
Sim Obs

Biomass, t/ha
Sim
Obs

WP kg/mm/ha
Sim
Obs

2/34
2/96
2/22
3/30
2/93
2/76
2/33
3/02
1/89

7/47
8/45
7/32
8/32
7/56
7/69
7/77
8/56
7/03

11/49
13
11/26
12/80
11/63
11/83
11/95
13/17
10/81

2/33
3/03
2/01
3/35
2/80
2/80
2/60
3/25
2/28

6/95
8/06
6/66
8/53
6/55
7/59
8/03
10/37
6/45

10/69
12/40
10/25
13/12
10/08
11/67
12/36
15/96
9/93

جدول  -5مقادیر مربوط به پارامترهاي گياهی در تيمار تنش رطوبتی  75درصد و ارقام گندم در مرحله واسنجی مدلAquaCrop

ارقام
S1/افق
S1/افق
S1/افق
S2/روشن
S2/روشن
S2/روشن
S3/نارین
S3/نارین
S3/نارین

Yield, t/ha
Sim Obs

1/77
1/58
1/82
1/51
2/28
1/93
0/97
1/51
1/01

1/86
1/66
1/95
1/82
1/96
2/01
1/26
1/38
0/92

Biomass, t/ha
Sim
Obs

4/66
4/13
5/26
5/23
6/28
5/07
3/72
4/54
4/16

6/24
5/21
5/89
6/15
6/17
5/5
5/02
5/32
4/52

WP kg/mm/ha
Sim
Obs

8/42
7/46
9/5
9/44
11/34
9/15
6/72
8/20
7/51

11/26
9/40
10/63
11/10
11/13
9/92
9/06
9/61
8/15

جدول  -6مقادیر مربوط به پارامترهاي گياهی در تيمار تنش رطوبتی  50درصد و ارقام گندم در مرحله صحت سنجی مدل AquaCrop

ارقام
S1/افق
S1/افق
S1/افق
S2/روشن
S2/روشن
S2/روشن
S3/نارین
S3/نارین
S3/نارین

Yield, t/ha
Sim Obs

1/68
1/26
1/62
2/14
2/85
1/48
0/73
0/83
0/67

1/41
1/32
1/52
1/72
1/86
1/52
0/69
0/77
0/50

Biomass, t/ha
Sim
Obs

4/55
4/06
4/64
5/55
8/49
3/59
2/22
3/53
2/85

5/33
4/58
4/70
5/96
5/68
4/10
3/46
4/23
3/86

WP kg/mm/ha
Sim
Obs

10/11
9/03
10/31
12/34
18/87
7/98
4/95
7/85
6/34

11/85
10/17
10/44
13/25
12/62
9/11
7/69
9/40
8/57
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جدول  -7معيارهاي ارزیابی در تيمار  50درصد تنش رطوبتی و ارقام گندم در مرحله صحتسنجی براي عملکرد دانه در مدل AquaCrop

ارقام
S1/افق
S2/روشن
S3/نارین

)NRMSE(%

)ME (%

EF

CRM

R2

RMSE

RE

NSE

1/49
3/14
0/08

-0/1
-0/46
-0/09

0/18
-0/23
-1/52

-0/07
-0/27
-0/14

0/61
0/98
0/88

0/17
0/62
0/1

-0/02
-0/08
-0/05

0/18
-0/23
-1/52

جدول  -8معيارهاي ارزیابی در تيمار  50درصد تنش رطوبتی و ارقام گندم در مرحله صحت سنجی براي عملکرد دانه در مدل AquaCrop

ارقام
S1/افق
S2/روشن
S3/نارین

)NRMSE(%

)ME (%

EF

CRM

R2

RMSE

RE

NSE

3/77
0/96
11/88

0/45
-0/63
0/97

-3/36
0/31
-2/51

0/09
-0/12
0/25

0/25
0/5
0/99

0/54
1/66
1

0/03
-0/03
0/08

-3/56
0/31
-2/51

) Sim(Bو ) Obs(Bمیادیر شبیهسدازیشدده توسدط مددل و میدادیر
اندازهگیری شده در مزرعه برای وزن بیوماس در واحد تدن بدر هکتدار
است.

نتایج مربوط به جدول 6به صورت نمودار میلهای در شکل  2برای
هر تکرار از ارقام در سطح تنش  50درصد میتوان مشاهده نمود کده
در این نمودار به ترتیب ) Sim(Yو ) Obs(Yمیادیر شبیه سازی شدده
توسط مدل و میادیر اندازهگیری شده در مزرعه برای عملکرد گنددم و

10
8
6

2

()ton/ha

4

0










)Sim(Y

)Obs(Y



)Obs(B







)Sim(B

شکل  -2مقایسه دادههاي شبيهسازيشده با داده مزرعهاي براي عملکرد و بيوماس در سطح تنش  50درصد نياز آبی

در این پژوهش بهمنظور اطمینان از میدار صدحت سدنجی شدده،
میانگین عملکرد دانه رقم روشن کشتشده در این تحییدق بدا میددار
عملکرد این رقم در سال زراعی  1387با شوری آب یکسان و یکسان
فرج نمودن حاصلخیزی خداک و میددار آب آبیداری تنهدا بدا تاییدر
دادههای هواشناسی برای مدل صحت سنجی شدد(زمانی و همکداران

 .)1387نتایج میانگین شاخصهای ارزیابی صحت سنجی در  2سطح
تنش آبی  50و  100درصد نیاز آبی برای رقم روشن در جدول  9آمده
است .نتایج شاخص  NRMSEنشان داد که مدل برای سال زراعی و
دادههای هواشناسی متفاوت بدرای شدبیهسدازی عملکدرد کداربردی و
دقیق هست.

جدول  -9معيارهاي ارزیابی ميانگين تنش  100و  50درصد تنش رطوبتی براي رقم روشن در مرحله صحتسنجی براي عملکرد دانه در مدل
رقم
روشن S2

)NRMSE (%

)ME (%

9/432

-1

AquaCrop
CRM
EF

0/624

نتيجهگيري
در این پژوهش ،با استفاده از دادههای یک سدال زراعدی -1396

-0/11

2

R

RMSE

RE

NSE

0/997

0/579

-0/003

0/624

 1397برای دو رقم افدق و ندارین و دو سدال زراعدی  1387و 1396
برای رقم روشن ،مدل گیاهی  AquaCropدر واحد مزرعده دانشدگاه

واسنجي و صحتسنجي مدل گياهي  AquaCropجهت شبيهسازي عملكرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتي مختلف

بیرجند واسنجی شد .پارامترهای واسنجی شده به توضیح در این میاله
ذکر گردید ولی هدف اصدلی در ایدن میالده صدحت سدنجی و اثبدات
کاربردی بودن این مدل برای منطیه است.
در این تحییق سه رقم گندم تحت سه تنش رطوبتی مورد ارزیابی
قرار گرفت .با توجه به اینکه برای هر تیمدار آبدی سده رقدم مختلد
گندم وجود داشت .بنابراین مدل با استفاده از یک تیمار آبی برای هدر
سه رقم در تنش رطوبتی  100و  75درصد نیاز آبی گیاه واسنجی و در
تنش  50درصد نیاز آبی این واسنجی مورد صحت سنجی قرار گرفت.
همچنین با استفاده از دادههای رقم روشن که در سدال زراعدی 1387
برای دو تنش  100و  50درصد صحت سنجی شد .نتایج نشان داد که
مدل با این رو و دادههای یک سال زراعدی بدهخدوبی واسدنجی و
صحت سنجی میشود .به طوریکه مدل توانسدت میدادیر عملکدرد و
زیستتوده آب را برای سه رقم گندم تحدت تدنش رطدوبتی بدا دقدت
خوبی برآورد نماید .همچنین در سطوح کم آبیاری مدل نیدز توانسدت
بهخوبی شبیهسازی کند.
میدار شاخص  NRMSEعملکرد دانه شبیهسازی و انددازهگیدری
شده برای میانگین تنشهدای رطدوبتی  100و  75درصدد در مرحلده
واسنجی ارقام افق ،روشن و ندارین بده ترتیدب  0/88 ، 0/09و 1/51
درصد به دست آمد .این میادیر در صحت سدنجی مددل در تدنش 50
درصد بده ترتیدب  3/14 ، 1/49و  0/08درصدد مشداهده شدد .نتدایج
شاخص  NRMSEنشان داد که مدل برای سدال زراعدی و دادههدای
هواشناسی متفاوت برای شبیهسازی عملکرد کداربردی و دقیدق مدی-
باشد.
با توجه به نتایج ،مددل توانسدت بدا کمتدرین تعدداد تیمدار تدنش
رطوبتی ،واسنجی و عملکرد و بیوماس را با دقت نسبتاً باالیی بدر هدر
سه رقم کشتشده ،شبیهسازی نماید .امدا در ایدن حالدت دقدت مددل
نسبت به حد واسط تنش رطوبتی یعنی تنش  75درصد نیاز آبی کمدی
کاهش یافت .بهطدورکلی بدا توجده بدهسدادگی و دقدت بداالی مددل
 AquaCropو نیدداز بدده حددداقل دادههددای ورودی کدده بددهآسددانی
قابلاندازهگیری میباشند ،میتوان از این مددل جدیدد بدرای ارزیدابی
سناریوهای مختل آبیاری باکیفیتهای مختل برای ارقدام جدیدد در
هر منطیه در جهت بهینهسازی مصرف آب و مددیریت آبیداری بدرای
گیاه گندم استفاده نمود.
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Abstract
Optimal use of available water resources and their management is very important according to modern
science. This has led to the importance of using plant models to study the effects of low water on agricultural
yields. In order to investigate the effect of moisture stress on yield and growth traits in three cultivars of horizon,
clear and narin and weeding and validation of vegetative model AquaCrop for these cultivars were performed in
96-97 crop year on a research farm located in Birjand. The research was conducted in the form of a factorial
randomized complete block design with 6 treatments and three replications. Irrigation treatments included 100
(control treatment), 75 (medium stress) and 50 (severe stress) percentage of wheat water requirement and 3 other
treatments related to two new cultivars of Ofogh and Narin and one old and native cultivar Roshan. The results
of the mean comparison of the mean mean of the simple effect of moisture stress, the simple effect of cultivars
and the interaction effect of stress on different cultivars were significant in different traits. After analyzing and
comparing the average plant traits of the AquaCrop plant model for stresses of 100 and 75%, the water
requirement was measured in two parameters of grain yield and biomass. After the validation stage, the model
validation model was performed with 50% water stress. The results of the model validation showed that the
model calculations showed a close and acceptable simulation value compared to the measured value of grain
performance according to NRMSE and R2 evaluation indicators. The NRMSE index value of the simulated and
measured grain mass for the mean moisture stresses of 100 and 75% in the horizontal and horizontal digits of
Rosin, Narin and Narin cultivars was 0.99, 0.88 and 1.51%, respectively. These values were observed in the
model validation in 50% stress to 1.49, 3.14 and 0.88%, respectively. Also, to ensure the accuracy of the model,
using the measured performance data, the bright figure in the 2009-2010 crop years was validated by changing
the re-meteorological data. According to the values calculated in the statistical indicators, it can be concluded
that the model can provide us with an acceptable efficiency for measuring different wheat cultivars, which is
very important in the region due to the high and increasing number of different wheat cultivars.
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