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وری نه برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر بهرهذرت تابستا ((CWSIگیاه  تعیین شاخص تنش آبی

 آب در شرایط اقلیمی اهواز

 
 4، آرش شیرمحمدی 3، سعید برومند نسب2،امیر سلطانی محمدی،*1ستارجلیلیان

روه آبیاری و گدانشیار  2دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ، *1
علوم آب، دانشگاه  استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی 3ی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، زهکش

 هوازادانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران 4شهید چمران اهواز، 
Satar.scu@gmail.com1*، 

 

 

 چکیده
ت ناسب جهمتنش آبی گیاه بخوبی بیانگر وضعیت آب در دسترسش گیاه بوده لذا به عنوان یک ابزار شاخص 

 آبی برای گیرد. هدف از این تحقیق تعیین مقادیر شاخص تنشمدیریت آبیاری در مزرعه مورد استفاده قرار می

یابی به آبیاری جهت دستبندی ( به منظور زمان704تیمارهای مختلف آبیاری گیاه ذرت رقم سینگل کراس )

باشد. بدین منظور کشت ذرت با چهار تیمار آبیاری در یک طرح بلوک کامالً وری آب آبیاری میحداکثر بهره

تان و ر تابسدتصادفی در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز 

درصد نیاز آبی گیاه  60و  80، 100، 120ترتیب به 3Iو  I1I ,0I ,2انجام شد. سطوح آبیاری شامل  1397پاییز 

در  وری آب ذرت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود.بودند. براساس نتایج سطوح آبیاری روی بهره

با  0Iتیمار  و کمترین آن در 52/0با  3Iمراحل مختلف رشد بیشترین مقدار شاخص تنش آبی مربوط به تیمار 

 CWSIگرم بر مترمکعب بود از این رو مقدار کیلو 15/2با  2Iوری مربوط به تیمار ق افتاد. حداکثر بهرهاتفا 17/0

 وری آب در نظر گرفته شد.یابی به حداکثر بهرهریزی آبیاری برای دستبه عنوان برنامه 2Iمربوط به تیمار 
 

 آبیاری، دمای برگ، روش ایدسوکمهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
های اخیر با های کم بارش از جمله سالهای وسیعی از ایران دارای اقلیم خشک ونیمه خشک بوده که در سالبخش

باشد لذا یممشکالت متعددی در بخش آب مواجه هستند. از انجایی که بیشترین مصرف کننده آب در کشور بخش کشاورزی 

آب  نابع محدودماستفاده بهینه از  شرایط تنها راه حل موجود گردد. در ایناولین اثرات کم آبی نیز در این بخش مشاهده می

ترین راهکار مقابله با بحران آب در وری آب در تولید محصوالت کشاورزی مهمبخصوص در بخش کشاورزی است. ارتقای بهره

هم جهت های موری آب یکی از شاخص(. بهره7های مختلف جهان و بخصوص کشورهای کم آب نظیر ایران است )کشور

جم آب حواحد  مدیریت مدیریت مصرف آب در مزرعه بوده که طبق تعریف عبارت است از مقدار عملکرد تولید شده به ازای

وری آب در مزرعه می توان به کارهای افزایش بهرهشود. از جمله راهمصرفی و معموال بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان می

ه کرد ) ریزی آبیاری اشارو اصالح برنامه مدیریت مصرف کود، مدیریت زراعی، مدیریت آبیاری های نوین آبیاری،استفاده از روش

3 ،10  ،9.) 
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باشد. می ک لپهتگیاهان  گرامینه( متعلق به) خانواده گندمیان یکی از غالت گرمسیری و از Zea mays ذرت با نام علمی

د. از لحاظ گیاه شناسی، گیرقرار می برنج وم گند مقدار تولید، پس ازآید و از لحاظ ترین غله دنیا به حساب میذرت پرمحصول

 .ای ساقه بلندی استذرت گیاه تک لپه

اوم نسبتاً مق م آبیبه کدور و عمق آبیاری اثر قابل توجهی برعملکرد ذرت دارد. ذرت در دوره رشد رویشی و رسیدن دانه 

باشد که شامل ظهور و ابریشمی شدن کاکل و ب در دوره گلدهی میآ باشد بیشترین کاهش عملکرد دانه مربوط به کمبودمی

 (.2گرده افشانی ذرت است )

های گیاهی است که به خوبی بیانگر میزان تنش وارده به گیاه بوده و ترین شاخصشاخص تنش آبی گیاه یکی از مهم

ریزی ا مبنای برنامهر CWSI=0/6( مقدار 13. )(14 ،15باشد )ب میآریزی آبیاری در شرایط کمبود روش مناسبی برای برنامه

( در تحقیقی روی درخت زیتون 12وری آب در مناطق مرطوب گزارش کردند. )یابی به حداکثر بهرهآبیاری سویا برای دست

ی با ریزی آبیاروری آب تعیین کردند. در ایران نیز برنامهیابی به حداکثر بهرهجهت دست CWSIرا برای شاخص  39/0مقدار 

 (.8،11، 6ت )توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی نیز ارائه شده اس CWSIاستفاده از 

 

 هامواد و روش -2
 31الی رض شماین تحقیق در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز با ع

سطح دریا از مرداد ماه  متر از 20ثانیه با ارتفاع حدود  41دقیقه و  39درجه و  48و طول شرقی  ثانیه 10دقیقه و  18درجه و 

رت ول دوره رشد ذطماه انجام شد. متوسط ماهانه برخی از پارامترهای هواشناسی منطقه در  5به مدت  1397لغایت آذر ماه 

باشد تهیه شده است. یکیلومتری از مزرعه تحقیقاتی م 5صله ( آورده شده که از ایستگاه هواشناسی اهواز که در فا1در جدول)

ات شخم و یابی به اهداف تحقیق، کشت ذرت در اواسط مرداد ماه پس از حذف بقایای گیاهی از مزرعه، عملیبه منظور دست

درصد نیاز  0I (120های کامالً تصادفی و با چهار سطح آبیاری ها انجام شد. این تحقیق در قالب طرح بلوکایجاد جویچه

ه تکرار اجرا شد. الزم به سدرصد نیاز آبی( در  60) 3Iدرصد نیاز آبی( و  80)  2I) آبیاری کامل در طول دوره رشد(،  1Iآبیاری(، 

کرت آزمایشی  12ذکر است که تیمارهای آزمایشی پس از استقرار گیاه و پنج برگی شدن گیاه اعمال شد. در مجموع تعداد 

(. پس از 1متر ایجاد شد )شکل سانتی 75متر و عرض  3متر مربع با چهار جویچه انتها بسته به طول  9ت هرکدام به مساح

از نقاط  های آزمایشی و قبل از کشت ذرت، برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه, نمونه برداریتهیه کرت

( در 704ئه شده است. کشت بذر ذرت رقم سینگل کراس )( ارا2متری انجام شد نتایج آن در جدول )سانتی 60مختلف تا عمق 

ن که در ای و منبع آن آب کارومرداد ماه و به صورت دستی انجام شد. آبیاری طرح به روش آبیاری جوی و پشته 22تاریخ 

االنت بر ی اکی ویلها مها و آنیونزیمنس بر متر، واحد کاتیون( خصوصیات کیفی آب که واحد هدایت الکتریکی دسی3جدول )

 مق خالص آبیاری ازباشد، آمده است. برای محاسبه عگرم بر لیتر می( برابر میلیTDSلیتر و واحد کل مواد جامد محلول )

 ( استفاده شد:1رابطه )

 

(1)  
 

: درصد ی، : درصد رطوبت وزنی خاک در حالت ظرفیت زراع(، mm: عمق خالص آبیاری بر حسب )dn( 1در رابطه )

 (.m: عمق ریشه بر حسب )( و : چگالی ظاهری خاک )رطوبت وزنی باقیمانده در خاک، 

گیری شد که برای این کار از روش وزنی استفاده شد. عمق ناخالص بدین منظور، هر روز رطوبت خاک منطقه ریشه اندازه

ضرب عمق درصد محاسبه و در نهایت حجم آب مورد نیاز برای هر کرت از حاصل 90توجه به راندمان آبیاری  آبیاری نیز با
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گیری توسط کنتور حجمی برای هر تیمار در اختیار گیاه قرار گرفت. الزم دست آمد و پس از اندازهناخالص در مساحت کرت به

 ضرب شد. 6/0و  8/0، 2/1ترتیب در به 1Iجم آب محاسبه برای تیمار ح 3Iو  0I ،2Iبه ذکر است که برای تیمارهای تنش آبی 

دیگر قبل از اعمال تیمار  بار 6بار آن مربوط به بعد از اعمال تیمار و  8بار آبیاری انجام گرفت،  14در این تحقیق تعداد 

دست متر مکعب در هکتار به 4200 و 5000، 5800، 6600ترتیب به  3Iو  I1, I0I ,2باشد. حجم آب مصرفی برای تیمارهای می

 آمد.

 
 ( میانگین ماهانه پارامترهای هواشناسی در طول دوره رشد1) جدول
 آذر آبان مهر شهریور مرداد پارامتر اقلیمی

 8/21 27 3/40 1/46 47 گراد()سانتی بیشینه درجه حرارت

 5/12 8/16 2/23 5/28 31 گراد(کمینه درجه حرارت )سانتی

 78 67 37 36 19 )درصد( رطوبت نسبی

 5/5 1/7 7/6 4/6 2/9 سرعت باد )متر بر ثانیه(

 6/103 4/97 8/27 0 0 متر(بارندگی )میلی

 

 
  e EC(dS/m)( نقشه شماتیک طرح آزمایشی 1) شکل

 

 شیخاک مورد آزما اتی( خصوص2جدول )

افت خاک f درصد شن درصد سیلت درصد رس ب cθv p w pθv ρb (g/cm3) )(dS/ m eEC 

 2 4/1 16 30 %35 %36 %29 لومی رسی

 

 ( خصوصیات کیفی آب آبیاری3جدول )

EC (Ds/m) 93/2 (me q/l ) -Cl 07/20 

pH 14/8 (me q/ l) -
3HCO 50/8 

TDS (mg/l ) 80/1895 (meq/l)+  
4SO 14/1 

(meq/ l) 2 +Mg 06/5 (me q/ l) -
3NO 81/3 

(me q/ l)+  Na 28/18 SAR (meq/l) 35/8 

(me q/l )2 +  Ca 01/5   

 

 وش ایدسوبه ر CWSIمحاسبه شاخص  -1-2
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گیری دمای پوشش سبز توسط باشد. اندازهگیری دمای پوشش سبز میبرای محاسبه شاخص تنش آبی گیاه نیاز به اندازه

صورت  هرتفاع گیاز دو ادماسنج مادون قرمز انجام شد. برای این منظور از هر کرت آزمایشی قرائت از چهار جهت جغرافیایی و ا

دمای  CWSI گرفت و متوسط آنها به عنوان دمای پوشش سبز در هر بار قرائت منظور گردید. جهت تعیین شاخص تنش آبی

بعدازظهر برای  14الی  11پوشش سبز گیاه در روزهای قبل از آبیاری به همراه دمای هوا و رطوبت نسبی در فاصله زمانی 

 (.16شد ) ( محاسبه2وش ایدسو طبق رابطه )گیری و شاخص تنش آبی به رهرتیمار اندازه

 

(2) 
 

 

ایین، پ: فاصله خط مبنای باال تا خط مبنای ABن، گیری شده تا خط مبنای پایی: فاصله نقطه اندازهAZدر رابطه فوق؛ 

:  ، گرادگیری شده در روز مورد نظر برحسب درجه سانتیختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوای اندازه:  

: اد، گراختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا در حالت بدون تنش )موقعیت خط مبنای پایینی( برحسب درجه سانتی

باشد. راد میگاختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا در حالت تنش کامل )موقعیت خط مبنای باالیی( بر حسب درجه سانتی

ن تنش، دهد. جهت تعیین موقعیت خط مبنای پایین یا شرایط بدوبنای باال و پایین را نشان می( موقعیت خطوط م2شکل)

ز هر سه تکرار ابعدازظهر و به فاصله زمانی یک ساعت  15صبح تا  8دمای پوشش سبز در روزهای بعد از آبیاری از ساعت 

 و و همکارانو پایین از روش ارائه شده توسط ایدسوط مبنای باال گیری شد.برای تعیین موقعیت خطتیمارهای مختلف اندازه

 استفاده شد.( 16)
 وری آبگیری عملکرد دانه و بهرهاندازه -2-2

هایی که رشد های وسط هر کرت بوتهها، از جویچهبرای محاسبه عملکرد ذرت در پایان فصل کشت با حذف حاشیه کرت

 در نهایت وردید. گگاه میزان عملکرد دانه ذرت در واحد سطح تعیین متوسطی داشتند انتخاب و بعد از خشک کردن در آزمایش

ای هر تیمار از رابطه ( برV( بر حجم آب مصرفی )Y( بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب از تقسیم عملکرد )WPوری آب )بهره

 ( محاسبه شد.3)

(3) 
 

 
 ( موقعیت خط مبنای پایینی و باالیی تنش در روش ایدسو2شکل )

 یج و بحثنتا -3

 وری آبهای مختلف آبیاری روی عملکرد دانه و بهرهرژیم تأثیربررسی  -1-3
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 سطح احتمال وری آب ذرت درنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مختلف آبیاری روی عملکرد دانه و بهره

اهش یافته با اعمال تنش آبی، عملکرد کشود که توجه به مقادیر جدول مشاهده می (. با4دار است )جدول پنج درصد معنی

ار اتفاق افتاده، تن در هکت 36/7با  3Iتن در هکتار و حداقل آن در تیمار  12با  1Iاست بطوری که حداکثر آن در تیمار 

مکعب وگرم بر مترکیل 15/2با  2Iوری در تیماروحداکثر بهرهریابد. از این وری آب ابتدا افزایش و سپس کاهش میهمچنین بهره

 (1، 5، 4طابقت دارد )مدست آمد که با نتایج تحقیقات پیشین به
 

 وری آب( مقایسه میانگین اثر تنش آبی روی عملکرد دانه و بهره4جدول )

 تیمار عملکرد دانه )تن در هکتار( وری آب )کیلوگرم بر متر مکعب(بهره

b72/1 ab4/11 0I 

a08/2 a12 1I 

a15/2 b77/10 2I 

b76/1 c36/7 3I 

  داری دارنددرصد اختالف معنی پنجبر پایه آزمون دانکن در سطح احتمال 

 

 تیمارهای مختلف آبیاری روی شاخص تنش آبی گیاه تأثیر -2-3
و  35/0، 22/0، 17/0ترتیب به 3Iو  2I,1I,0I( در کل دوره رشد برای تیمارهای CWSIمقادیر متوسط شاخص تنش آبی )

یک  د. هرچه این مقدار بهبین یک و صفر نوسان دارد که با نتایج حاصل مطابقت دار CWSIاخص مقدار شدست آمد. به 52/0

مختلف بیانگر  در تیمارهای CWSIنزدیکتر باشد تنش وارده به گیاه بیشتر است. تفاوت به وجود آمده بین مقادیر شاخص 

  حساسیت باالی این شاخص به کمبود آب است.
 

 CWSIآب با شاخص  وری مصرفابطه بهرهر -3-3
 2ای از نوع درجه ها یک رابطه چندجملهوری مصرف آب با شاخص تنش آبی نشان داد که بین آنبررسی رابطه بهره

ارائه شده است.   2R=0.97با ضریب تعیین  صورت ( به3وجود دارد که در شکل)

 15/2 معادل 2Iوری برای تیمار ز این رو حداکثر بهرهاافته، وری آب ابتدا افزایش و سپس کاهش یبا اعمال تنش آبی، بهره

یابد. ولی درصد کاهش می 18درصدی مصرف آب، هرچند عملکرد حدود  20باشد. در واقع با کاهش گرم بر مترمکعب میکیلو

بر متر مکعب بوده است. گرم کیلو 72/1با  0Iوری برای تیمار در این آزمایش حداقل بهره گردد.وری آب میسبب افزایش بهره

با  صورت برای گیاه ذرت به وری مصرف آب با شاخص تنش آبی( رابطه بهره6)

 متر( ارائه دادند.برحسب کیلوگرم بر میلی wp) 2R=0.77ضریب تعیین 
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 وری برای تیمارهای مختلفو بهره CWSI( نمودار شاخص 3شکل )

 

 وری آبیابی به حداکثر بهرهستریزی آبیاری برای درنامهب -4-3
توان های دسترسی به آب باال است و یا به صورت محدود در دسترس قرار دارد میریزی آبیاری زمانی که هزینهدر برنامه

وری آب را دستور کار قرار داد. با توجه یابی به حداکثر بهرههای اقتصادی به دلیل کاهش عملکرد، دستبا در نظر گرفتن جنبه

ه است. بنابراین اتفاق افتاد 2Iکیلوگرم بر مترمکعب در تیمار  15/2دست آمده بیشترین راندمان تولید آب مصرفی ه نتایج بهب

اخص شریزی آبیاری قرار گرفت. متوسط وری مصرف آب مبنای برنامهاین تیمار با توجه به عملکرد باال و راندمان باالی بهره

و  دست آمده برای خط مبنای پایینی و باالییدست آمد. بنابراین با توجه به معادالت بهبه 53/0برابر  2Iتنش آبی برای تیمار 

مشخص  (5توان زمان آبیاری را برای هریک از مراحل رشد و توسعه، میانی و نهایی جدول )حد مجاز شاخص تنش آبی می

 کرد:

 
 وری آبیابی به حداکثر بهرهدستریزی آبیاری در مراحل مختلف رشد برای ( رابطه برنامه5جدول )

 مرحله رشد رابطه برنامه ریزی آبیاری

 توسعه 

 میانی 

 نهایی 

 

aTa)-(Tc گراد و : حد مجاز اختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا برحسب درجه سانتیVPDباع هوا : کمبود فشار بخار اش

 باشد.برحسب میلی بار می

 الی 11اعت ا از سآبیاری مقادیر درصد رطوبت نسبی و یا کمبود فشار بخار آب و هوبرای تشخیص زمان فرا رسیدن زمان 

 Tc)-(aTaگیری شده با اندازه  Tc)-(mTaشود. از مقایسه با استفاده از روابط باال محاسبه می Tc)-(aTaگیری شده و اندازه 14

د، گیری شده کوچکتر از مقدار مجاز باشقدار اندازهتشخیص داد، بطوری که اگر م توان زمان فرا رسیدن آبیاری رامجاز می

اسبه ز مقدار محاگیری شده بزرگتر مفهوم آن این است که زمان آبیاری فرا نرسیده است. و برعکس در شرایطی که مقدار اندازه

 شده باشد، بدین معنی است که زمان آبیاری گذشته است.

 گیرینتیجه -4
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مجاز  است. حد درصد آبیاری از تیمار شاهد بیشتر بوده 80وری آب در تیمار قدار بهرهدست آمده مبا توجه به نتایج به

(CWSIبرای گیاه ذرت برای باالترین راندمان مصرف آب در شرایط آب و هوایی اهواز وتحت آبیاری سطحی ) دست به 35/0

 آمد.

 

 منابع -5
( سویا برای مدیریت CWSIش آبی گیاه  ). تعیین شاخص تن1397پور، م. و ح. عیسوند. ( احمدی، ح.، نصراللهی، ع.، شریفی1)

 .120-131، صفحات32شماره  8وری آب. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. جلد آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره

یاری و زهکشی، یات آب، سری نشر33. واکنش عملکرد محصول نسبت به آب. نشریه شماره 1379( جارالهی ، ر . و م. مهدویان.2)

 .138-143صفحات 

ریزی آبیاری گیاه سیب زمینی به منظور ارتقا، . اصالح برنامه1396ای، م. و فتاحی، ر. زاده( رئیسی اسد آبادی، م،. نوری امام3)

 .207-199(: 2)40وری آب. مجله علوم و مهندسی آبیاری. شاخص بهره

با استفاده از آبیاری بخشی  بهبود کارایی مصرف سویا .1389. یمدرس ثانوس. نژاد، م. و  یسپار ،بابازاده، ح. ،م. ،یزیتبر یسرائ( 4)

 . 1-13(: 52) 14منطقه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 

 لیمی اهواز.اق . مدیریت آبیاری ذرت در مراحل مختلف رشد تحت تنش کم آبی و شوری در شرایط1390( سلطانی محمدی، ا. 5)

 رساله دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی.

کارهای بهبود و اصالح ریزی آبیاری مزارع با استفاده از یک روش مستقیم. دومین سمینار راه. برنامه1387قناد، س. ( طاهری6)

 های آبیاری سطحی.سامانه
وری مصرف آب. سازمان تحقیقات. . ارتقای بهره1394اصری، ا،. سهراب، ف،. باغانی، ج،. عباسی، ن. و اکبری، م. ( عباسی، ف،. ن7)

 آموزش و ترویج کشاورزی.

( در CWSI. بررسی شوری آب در آبیاری سطحی بر میزان شاخص تنش آبی گیاه)1395( قربانی، م. و برومندنسب، س. 8)

 .54-67(: 25)7نه. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. ریزی آبیاری ذرت تابستابرنامه

وری آب کشاورزی ایران. نشریه . بررسی نقش فرایندها در ارتقای بهره1396( مرسلی، ا،. حیدری، ن،. زارع، ع. و حاتمی، ح. 9)

 .43-57(: 1)31پژوهش آب در کشاورزی. 

های آبیاری در برخی از مناطق ایران. وری آب گندم در مدیریت. تحلیل بهره1396( نخجوانی مقدم، م،. قهرمان، ب. و زارعی، ق. 10)

 .43-57(: 1) 31نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 

 ون قرمز حرارتی و. تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج ماد1395( ویسی، ش.، ناصری، ع. و س. حمزه. 11)

 .235-251های حفاظت آب و خاک. جلد بیست و سوم، شماره ششم: ژوهشرطوبت خاک ناحیه ریشه. نشریه پ
 (12) Akkuzu, E., Kaya, U., Camoglu, G., Mengu, G.P. and S. Asik. 2013. Determination of crop water stress Idso, S.B., 

R.D Jackson, P.G. Pinter. R.J. Reginto. And J.L Hatfield. 1981. Normalizing The Stress Degree For Environmental 
Variability. Agric. Metorol, 24:45-55. 

(13) Candogan , B. K., Shncik , M., Buyukcangaz, H. and C. Demirtas . 2013. Yield, quality and crop water stress index 
relationships for deficit-irrigated soybean [Glycine max (L.) Merr.] in sub-humid climatic conditions. Agricultural Water 
Management , 118 : 113– 121. 

(14) Colak, Y. B. and A. Yazar. 2017. Evaluation of crop water stress index on Royal table grape variety under partial 

root drying and conventional deficit irrigation regimes in the Mediterranean Region. Scientia Horticulturae 224(2017) 384-
394. 

(15) Doug, V. G., Tejada, P. J., and Fereres, E. 2014.Applicability and limitations of using the crop water stress index 
as an indicator of water deficits in citrus orchards. Agricultural and Forest Meteorology 198-199 (2014) 94-104. 

(16) Idso. S. B., R.D. Jackson., P. J. Pinter., R. J. Reginato and J. L. Hatfield. 1981. Normalizing the stress-degree-day 
parameter for environmental variablity. Agric. Meteoral. 24: 45-55. 
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Determination of Water Stress Index (CWSI) of Summer Corn for Irrigation 

Management for Maximum Water Productivity in Ahwaz Climate  
 

4, Arash Shirmohammadi3, Saeed Boroumand Nasab2, Amir Soltani Mohammadi1,*Satar Jaliliyan 

ulty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz Fac, M.Sc. Irrigation and Drainage,* 1

Faculty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz  Associate Professor 2(SCU),

M.Sc.  4Ahvaz (SCU), Faculty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University of  Professor3(SCU), 

Irrigation and Drainage, Faculty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz (SCU) 
 Satar.scu@gmail.com 

 

Abstract 
The water stress index of the plant well indicates the water availability of the plant so it is used as a 
suitable tool for irrigation management in the field. The purpose of this study was to determine the 

values of water stress index for different irrigation treatments of single crop corn (704) for irrigation 

scheduling to achieve maximum irrigation water productivity.For this purpose, corn cultivation with 

four irrigation treatments was carried out in a completely randomized block design at Research Farm 
No. 1, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, in summer and autumn of 

1977. Irrigation levels including I0, I1, I2 and I3 were 120, 100, 80 and 60% of plant water requirement, 

respectively. Results showed that irrigation levels on maize water productivity were significant at 5% 
probability level. At different growth stages, the highest value of water stress index occurred in I3 

treatment with 0.52 and the lowest in I0 treatment with 0.17. Maximum productivity was related to I2 

treatment with 2.15 kg / m3, so CWSI of I2 treatment was considered as irrigation planning to achieve 

maximum water productivity. 
 

Keywords: Dehydration, Leaf temperature, Idso Method 

mailto:Satar.scu@gmail.com
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های مختلف رشد گیاه ذرت تابستانه جهت مدیریت برآورد خطوط مبنای باال و پایین برای دوره

 آبیاری در شرایط اقلیمی اهواز

 
 4، آرش شیرمحمدی 3، سعید برومند نسب2،امیر سلطانی محمدی،*1ستارجلیلیان

روه آبیاری و گدانشیار  2شهید چمران اهواز، دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه ، *1
علوم آب، دانشگاه  استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی 3زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، 

 هوازران ادانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چم4شهید چمران اهواز، 
Satar.scu@gmail.com1*، 

 

 

 چکیده
ها را در گیریترین عوامل محدودکننده عملکرد است. از این رو بخش عظیمی از تصمیمتنش آبی از مهم

های منظور بررسی و به کمیت درآوردن این فاکتور شاخصریزی آبیاری به خود اختصاص داده است. بهبرنامه

توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره کرد. ها میترین آنمهممتعددی ارائه شده است که از 

ر باشد. به همین جهت تحقیقی دتعیین شاخص تنش آبی نیازمند محاسبه خطوط مبنای باال و پایین می

، 120) بیاریمزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تحت چهار نوع رژیم آ

باال و  وط مبنایدرصد نیاز آبی( در قالب یک طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد و خط 60و  80، 100

 ادیر شاخصد. مقپایین برای هرتیمار برای سه دوره توسعه، میانی و نهایی رشد جهت مدیریت آبیاری تعیین ش

 52/0و  35/0، 22/0، 17/0ترتیب به 3Iو  I1, I0I ,2برای مراحل مختلف رشد برای تیمارهای  CWSIتنش آبی 

 دست آمد.به

 

 دمای برگ، شاخص تنش آبی، تنش آبیهای کلیدی: واژه

 
 مقدمه -1

ها و استفاده بهینه از منابع آب توجه به استفاده صحیح در شرایط محدودیت در دسترسی به آب جهت مواجهه با کم آبی

ریزی دقیق از استفاده توان با یک برنامههای مناسب، میابزار و روشو مدیریت آبیاری ضروری است. امروزه با استفاده از 

ریزی آبیاری نادرست و کاربرد بیش از حد آب موردنیاز گیاه و یا وارد شدن تنش و کاهش عملکرد جلوگیری کرد. یک برنامه

خوبی تخمین بزند و زمان و میزان اعمال ای است که بتواند میزان توازن داخلی آب در گیاه یا میزان تنش آبی را بهدقیق برنامه

آب را برای جلوگیری از تنش تعیین کند. کنترل توازن آب در گیاه موجب بهبود فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه شده و کیفیت و 

ت کمی صورتوان میزان تنش موجود در گیاه را بههای گیاهی می(. با استفاده از نمایه6میزان رشدگیاه به آن بستگی دارد )

ریزی آبیاری گیاهان یکی از درآورد و از آن برای زمانبندی آبیاری بهره برد. استفاده از دمای پوشش سبز گیاه جهت برنامه

های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند با استفاده از با استفاده از هایی است که در سالروش

منظور به (. به3تری تعیین کرد )طور دقیقتنش را بهتر ارزیابی نموده و زمان آبیاری را بهتوان شدت دمای پوشش سبز می

( ارائه شد که به عنوان شاخصی برای تعیین میزان تنش CWSIکمیت در آوردن دمای پوشش سبز گیاهی شاخص تنش آبی )
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( در آزمایشات خود 13باشد. ) و پایین میشود. الزمه این شاخص تعیین خطوط مبنای باالآبی و زمان آبیاری شناخته می

-Tcمتوجه شدند چنانچه گیاهان از نظر تأمین آب محدودیتی نداشته باشند و اختالف دمای پوشش سبز گیاه با هوای مجاور )

Ta( و کمبود فشار بخار هوا )VPDطور به ( در فاصله زمانی دو یا سه ساعت بعد از طلوع آفتاب الی دو یا سه ساعت بعد از ظهر

باشد که اصطالحاً خط دست آمده بیانگر وجود یک رابطه خطی بین این دو پارامتر میهای بهگیری کردند، دادههمزمان اندازه

گذاری گردید. خط مبنای پایین خصوصیت ویژه از هر گیاه است که معرف شرایطی است و یا خط بی تنش نام 1مبنای پایین

ب از ناحیه ریشه با هیچ محدودیتی روبه رو نبوده و میزان تبخیر و تعرق نیز در محدوده حداکثر که در آن گیاه از نظر تأمین آ

یا خط تنش کامل نیز حداکثر  2باشد. در این حالت شدت تعرق گیاه برابر با شدت پتانسیل است. خط مبنای باالخود می

( انتظار داشت. در این حالت عمل تعرق Tc-Taهوا ) تواند برای اختالف درجه حرارت پوشش سبز گیاهی ومقداری است که می

که وقتی اختالف درجه طوریباشد. بهطور کامل توقف خواهد شد. این خط مبنا مستقل از کمبود فشار بخار اشباع هوا میبه

( معادله 3د )قنا (. طاهری12گردد )پوشش سبز گیاه و هوا به حد باالیی ممکن خود افزایش پیدا کند، عمل تعرق متوقف می

نشان داد که در هر دو ماه اردیبهشت  خط مبنای پایین تنش گیاه ذرت را برای دو ماه اردیبهشت و خرداد محاسبه کرد. نتایج

ها این اختالف و خرداد شیب خطوط به یکدیگر نزدیک است اما محل برخورد این دو خط باهم متفاوت است. طبق نظر آن

صورت خرداد است به همین دلیل توصیه کرد که خط مبنای پایین برای مراحل مختلف رشد بهتر درماه خاطر تعرق بیشبه

محاسبه  صورت ( رابطه خط مبنای پایین برای نیشکر به7ویسی و همکاران )جداگانه ارائه شود. 

 ورت ص( به14کردند. در تحقیقی برروی گیاه فلفل قرمز این رابطه توسط سزین و همکاران )

محاسبه  صورت ( نیز این رابطه را برای بادمجان به10دست آوردند. سو الک و همکاران )به

گراد در نظر گرفتند. در پژوهشی درجه سانتی 2/3ای ( مقدار خط مبنای باال را برای ذرت علوفه8نژاد و همکاران )کردند. وردی

و  10/6، 34/4ترتیب های فروردین، اردیبهشت و خرداد بهاین مقدار برای ذرت بهاره در ماه( 5توسط محمدی و همکاران )

گراد تعیین شد. از این رو هدف از درجه سانتی 86/2( خط مبنای باال برای فلفل قرمز 14تعیین شد. در تحقیقی دیگر ) 64/4

 باشد.اهواز می این تحقیق محاسبه خطوط مبنای باال و پایین ذرت در شرایط اقلیمی

 

 هامواد و روش -2
 31این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز با عرض شمالی 

متر از سطح دریا از مرداد ماه  20ثانیه با ارتفاع حدود  41دقیقه و  39درجه و  48ثانیه و طول شرقی  10دقیقه و  18درجه و 

ماه انجام شد. متوسط ماهانه برخی از پارامترهای هواشناسی منطقه در طول دوره رشد ذرت در  5مدت به 1397آذر ماه لغایت 

باشد تهیه شده است. کیلومتری از مزرعه تحقیقاتی می 5( آورده شده که از ایستگاه هواشناسی اهواز که در فاصله 1جدول )

ت در اواسط مرداد ماه پس از حذف بقایای گیاهی از مزرعه، عملیات شخم و منظور دستیابی به اهداف تحقیق، کشت ذربه

درصد نیاز  0I (120های کامالً تصادفی و با چهار سطح آبیاری ها انجام شد. این تحقیق در قالب طرح بلوکایجاد جویچه

یاز آبی( در سه تکرار اجرا شد. الزم به درصد ن 60) 3Iدرصد نیاز آبی( و  80) 2I)آبیاری کامل در طول دوره رشد(،  1Iآبیاری(، 

کرت آزمایشی  12ذکر است که تیمارهای آزمایشی پس از استقرار گیاه و پنج برگی شدن گیاه اعمال شد. در مجموع تعداد 

(. پس از 1متر ایجاد شد )شکل سانتی 75متر و عرض  3متر مربع با چهار جویچه انتها بسته به طول  9هرکدام به مساحت 

های آزمایشی و قبل از کشت ذرت، برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه, نمونه برداری از نقاط ه کرتتهی

( در 704( ارائه شده است. کشت بذر ذرت رقم سینگل کراس )2متری انجام شد نتایج آن در جدول )سانتی 60مختلف تا عمق 

ای و منبع آن آب کارون که در آبیاری طرح به روش آبیاری جوی و پشتهصورت دستی انجام شد. مرداد ماه و به 22تاریخ 

                                                             
1 -Lower Base Line 
2 -Upper Basr Line 
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ها میلی اکی واالنت بر ها و آنیونزیمنس بر متر، واحد کاتیون( خصوصیات کیفی آب که واحد هدایت الکتریکی دسی3جدول )

ی محاسبه عمق خالص آبیاری از رابطه باشد، آمده است.براگرم بر لیتر می( برابر میلیTDSلیتر و واحد کل مواد جامد محلول )

 ( استفاده شد:1)

 

(1)  
 

: درصد : درصد رطوبت وزنی خاک در حالت ظرفیت زراعی، (، mm: عمق خالص آبیاری بر حسب )dn( 1ر رابطه )د

 (.m: عمق ریشه بر حسب )و  (: چگالی ظاهری خاک )رطوبت وزنی باقیمانده در خاک، 

عمق ناخالص  گیری شد که برای این کار از روش وزنی استفاده شد.بدین منظور، هر روز رطوبت خاک منطقه ریشه اندازه

ز حاصلضرب عمق ادرصد محاسبه و در نهایت حجم آب مورد نیاز برای هر کرت  90آبیاری نیز با توجه به راندمان آبیاری 

زم گیری توسط کنتور حجمی برای هر تیمار در اختیار گیاه قرار گرفت. الدست آمد و پس از اندازهلص در مساحت کرت بهناخا

ضرب شد. در  6/0و  8/0، 2/1ترتیب در به 1Iحجم آب محاسبه برای تیمار  3Iو  0I ،2Iبه ذکر است که برای تیمارهای تنش آبی 

 باشد.بل از اعمال تیمار میقبار دیگر  6بار آن مربوط به بعد از اعمال تیمار و  8م گرفت، بار آبیاری انجا 14این تحقیق تعداد 

 
 ( میانگین ماهانه پارامترهای هواشناسی در طول دوره رشد1) جدول

 آذر آبان مهر شهریور مرداد پارامتر اقلیمی

 8/21 27 3/40 1/46 47 گراد(بیشینه درجه حرارت )سانتی

 5/12 8/16 2/23 5/28 31 گراد(رت )سانتیکمینه درجه حرا

 78 67 37 36 19 رطوبت نسبی )درصد(

 5/5 1/7 7/6 4/6 2/9 سرعت باد )متر بر ثانیه(

 6/103 4/97 8/27 0 0 متر(بارندگی )میلی

 
  e EC(dS/m)( نقشه شماتیک طرح آزمایشی1) شکل

 

 شیخاک مورد آزما اتی( خصوص2جدول )
افت خاک f درصد شن رصد سیلتد درصد رس ب cθv pw pθv ρb (g/cm3) (dS/m) eEC 

 2 4/1 16 30 %35 %36 %29 لومی رسی

 

 ( خصوصیات کیفی آب آبیاری3جدول )

EC (Ds/m) 93/2 (me q/l ) -Cl 07/20 

pH 14/8 (me q/ l) -
3HCO 50/8 
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TDS (mg/l ) 80/1895 (meq/l)+  
4SO 14/1 

(meq/ l) 2 +Mg 06/5 (me q/ l) -
3NO 81/3 

(me q/ l)+  aN 28/18 SAR (meq/l) 35/8 

(me q/l )2 +  Ca 01/5   

 

 مبنای باال و پایین محاسبه خطوط -2-1
 ین منظور ازگیری دمای پوشش سبز گیاه است که برای اجهت محاسبه خط مبنای پایین و خط مبنای باال نیاز به اندازه

نای پایین یا شرایط بدون نظور تعیین موقعیت خط مبماستفاده شد. به KM823))( مدل kane-mayدماسنج مادون قرمز )

 صبح 8اعت سود از بتنش به روش ایدسو، دمای پوشش سبز گیاه، در روزهای بعد از آبیاری در شرایطی که هوا صاف و آفتابی 

حاظ هر سه ل گیری شد. بابعد از ظهر و به فاصله زمانی یک ساعت، از هر سه تکرار تیمارهای مختلف آبیاری اندازه 15الی 

بت اده از دمای هوا و رطوگیری شد. با استفنمونه دمای پوشش سبز گیاه اندازه 28تکرار، برای هر تیمار، در هر ساعت مجموعاً 

دست آمده ط به( محاسبه و خط مبنای پایین از ترسیم نقا2گیری شده مقدار کمبود فشار بخار اشباع از رابطه )نسبی اندازه

 (.13یین شد )( تع3پوشش سبز گیاه و هوا در برابر کمبود فشار بخار هوا با استفاده از رابطه ) برای اختالف دمای

 

(2) 

 
(3)  

 

( 4ز از رابطه )با استفاده از دمای هوا و پوشش سب( VPG) جهت محاسبه خط مبنای باال انتدا مقدار شیب فشار بخار

( 5ی باال براساس رابطه )( موقعیت خط مبناbو  aبرای خط مبنای ) دست آمدهمحاسبه شد و سپس با استفاده از ضرایب به

 (13تعیین شد )

(4)  

(5)  

 

 به روش ایدسو CWSIمحاسبه شاخص  -2-2
رطوبت  ودمای پوشش سبز گیاه در روزهای قبل از آبیاری به همراه دمای هوا  CWSIجهت تعیین شاخص تنش آبی 

( 6گیری و شاخص تنش آبی به روش ایدسو طبق رابطه )زظهر برای هرتیمار اندازهبعدا 14الی  11نسبی در فاصله زمانی 

 (.13محاسبه شد )

(6) 
 

 

ایین، پ: فاصله خط مبنای باال تا خط مبنای AB، گیری شده تا خط مبنای پایین: فاصله نقطه اندازهAZدر رابطه فوق؛

:  گراد، گیری شده در روز مورد نظر برحسب درجه سانتی: ختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوای اندازه 

راد، گاختالف دمای پوشش سبز گیاه  و هوا در حالت بدون تنش )موقعیت خط مبنای پایینی( برحسب درجه سانتی

گراد سب درجه سانتی: اختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا در حالت تنش کامل )موقعیت خط مبنای باالیی( بر ح

 .باشدمی
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 نتایج و بحث -3

 مبنای باال و پایین محاسبه خطوط -3-1
نا وی خطوط مبرق بر میزان تعر تأثیرمیزان تعرق گیاهان بسته به مرحله رشد مقادیر متفاوتی دارد. از این رو به دلیل 

شش گیری دمای پورائه شده در قسمت قبل و اندازهشوند. با توجه به روابط اهای مختلف رشد ارائه میاین روابط برای دوره

یاری ی مختلف آبهای مختلف رشد در تیمارهاسبز در روزهای قبل و بعد از آبیاری معادالت خط مبنای باال و پایین برای دوره

 ( ارائه شده است.6( و )5(، )4در جداول )

 
 ای مختلف در مرحله توسعه گیاههای خطوط مبنای باالیی و پایینی برای تیماره( معادله4ل )دوج

2R معادله خط مبنای پایین معادله خط مبنای باال تیمار
 

0I   92/0 

1I   85/0 

2I   74/0 

3I   78/0 

 

برای تیمارهای مختلف در مرحله میانی5) دولج باال و پایین   ( معادله خطوط مبنای 

2R ینمعادله خط مبنای پای معادله خط مبنای باال تیمار
 

0I 
  78/0 

1I 
  76/0 

2I 
  67/0 

3I 
  76/0 

 

برای تیمارهای مختلف باال و مبنای معادله خط (6)جدول  نهایی پایین تنش   در دوره 
2R معادله خط مبنای پایین معادله خط مبنای باال تیمار

 

0I   85/0 

1I   85/0 

2I   80/0 

3I   76/0 

 

دست آمده برای خطوط مبنا در هر دوره رشد به دلیل تفاوت در میزان تعرق شود روابط بهحظه میهمانطور که مال

 ( بیان کرد شیب و عرض از مبدأ در معادله خط12شود ایدسو )باشد. همانطور که در این تحقیق نیز مالحظه میمتفاوت می

تر و عرض از ه در مراحل رویشی گیاه شیب منحنی منفیکطوریکنند. بهمبنای پایین در مراحل مختلف رشد گیاه تغییر می

یط اقلیمی، مدیریت آبیاری، نوع خاک و ( گزارش کردند شرا9سوالک وهمکاران ) تر از مراحل زایشی است.مبدأ آن مثبت

 گذارند. تأثیرواریته گیاهی از عواملی هستند که بر روی ضرایب خطوط مبنای پایین 

های ی، و ماههای شهریور و مهر در آبیاری باراندله خط مبنای پایین ذرت تابستانه را برای ماه(، معا4قربانی و همکاران )

( 7-10ترتیب فرمول )درصد نیاز آبی آبیاری در شرایط اقلیمی اهواز به 100شهریور و مهر در آبیاری سطحی برای تیمار 

 محاسبه کردند:

 

(7)  
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(8)  
(9)  
(10)  

 

آبیاری  و مهر های شهریور خط مبنای باالیی تنش برای ماه براساس محاسبات

 محاسبه کرد. و مهر ماه  بارانی، شهریورماه 

درصد آبیاری  75برای تیمار  (KSC-701( معادله خط مبنای باال و پایین برای گیاه ذرت رقم )11فتاحی و همکاران )

 دست آوردند.به گراد و درجه سانتی 3/2ترتیب برابر به

 
 صورت جداگانه در دوره توسعه( موقعیت خطوط مبنای باالیی و پایینی تنش برای تیمارهای مختلف آبیاری به2شکل )
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 صورت کلی برای دوره توسعهه( موقعیت خط مبنای باال و پایین برای تیمارهای مختلف ب3شکل )

 
 صورت جداگانه در دوره میانی( موقعیت خط مبنای باالیی و پایینی برای تیمارهای مختلف به4شکل )
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 صورت کلی در دوره میانی ( موقعیت خطوط مبنا باال و پایین برای تیمارها به5شکل )
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 صورت جداگانه در دوره نهایی مختلف به ( موقعیت خط مبنای باالیی و پایینی برای تیمارهای6شکل )
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 صورت کلی در دوره نهایی( موقعیت خطوط مبنای باال و پایین برای تیمارها به7شکل )
 

 تنش آبی به روش ایدسو محاسبه شاخص -3-2
خص ا شاو هو با توجه به معادالت خط مبنای باالیی و پایینی محاسبه شده و همچنین اختالف دمای پوشش سبز گیاه

 تنش آبی برای تیمارهای مختلف محاسبه شد.

و  35/0، 22/0، 17/0ترتیب برابر به 3Iو  2I, 1I, 0Iکل دوره رشد برای تیمارهای  CWSIدر این تحقیق شاخص تنش آبی 

 یک مطابقت دارد. هرچه این مقدار به بین یک و صفر نوسان دارد که با نتایج حاصل CWSIدست آمد. مقدار شاخص به 52/0

مختلف بیانگر  در تیمارهای CWSIنزدیکتر باشد تنش وارده به گیاه بیشتر است. تفاوت به وجود آمده بین مقادیر شاخص 

ریزی آبیاری گیاه ذرت در شرایط ( مقدار شاخص تنش آبی برای برنامه2حساسیت باالی این شاخص به کمبود آب است. )

را برای شزلیط اقلیمی شمال  CWSIشاخص  مقدار KSC (701)یاه ذرت رقم ( برای گ11دست آوردند. )به 23/0اقلیمی اهواز 

 دست آوردند.به 24/0اصفهان 

 

 گیرینتیجه -4

ریزی آبیاری گیاه تواند به عنوان روشی مناسب برای انجام برنامهمی CWSIنتایج این تحقیق نشان داد، محاسبه شاخص 

منظور ارزیابی وضعت آب و میزان تنش آبی وارده بر گیاه توان بهمی CWSIذرت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از شاخص 

 .بهره برد

 

 منابع -5
 یاریآب یزیامه ربرن یبرا اهی. استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گ1383 ی.ریمع و م.  قناد، س. یطاهر .،رومند نسب، س( 1)

 .47-56، صفحه 27ه دور ،یکشاورز یشمال خوزستان. مجله علم طیذرت بهاره در شرا

برای  CWSIص . قابلیت کاربرد شاخ1395نیا، م.، برومند نسب، س.، هوشمند، ع.، سلطانی محمدی، ا. و ب. اندرزیان. ( سعیدی2)

 . 185-173: 1، شماره 26ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز، نشریه دانش آب و خاک، جلد برنامه

و اصالح  هکارهای بهبودیزی آبیاری مزارع با استفاره از یک روش مستقیم. دومین سمینار راهر. برنامه1387( طاهری قناد، س. 3)

 های آبیاری سطحی.سامانه
ریزی آبیاری ذرت تابستانه تحت دو نوع آبیاری . برنامه1394( قربانی، م.، برومند نسب، س.، سلطانی محمدی، ا. و س. مینایی. 4)

. 4شماره  38ی. جلد پژوهشی علوم و مهندسی آبیار –در شرایط اقلیمی اهواز. مجله علمی  CWSIخص سطحی و بارانی با استفاده از شا

73-64. 

ای ذرت روی های مختلف آبیاری قطرهرژیم تأثیر. بررسی 1395( محمدی، ه. برومندنسب، س. نصرالهی، ع. ح. و ایزدپناه، ز. 5)

 ، دانشگاه صنعتی اصفهان.شهریور ماه 2-4ی و زهکشی ایران،(. دومین کنگره ملی آبیارCWSIشاخص تنش آبی گیاه )

شته رشناسی ارشد. . تعیین زمان آبیاری توسط دماسنج مادون قرمز برای گیاه فلفل. پایان نامه کار1395( نواب رضوی، ن. 6) 

 مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

طوبت رن قرمز حرارتی و . تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج مادو1395یسی، ش.، ناصری، ع. و س. حمزه. ( و7)

 .235-251اک. جلد بیست و سوم، شماره ششم: های حفاظت آب و خخاک ناحیه ریشه. نشریه پژوهش

راحل مختلف رشد با ر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در م. برآورد حداکث1390( وردی نژاد، و.، بشارت، س. و ح. احمدی. 8)

 .1344-1352 ،26، شماره 25استفاده از اختالف دمای پوشش سبز گیاه و هوا . نشریه آب و خاک )علوم وصنایع کشاورزی(، جلد
(9) Colak, Y. B. and A. Yazar. 2017. Evaluation of crop water stress index on Royal table grape variety under partial 

root drying and conventional deficit irrigation regimes in the Mediterranean Region. Scientia Horticulturae 224(2017) 384-
394. 
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(12) Idso, S.B. 1982. Non water stressed baselines: A key to measuring and interpreting plant water stress. A New 

Synthesis. Agriculture, Meteoral, 27:213-217. 
(13) Idso. S. B., R.D. Jackson., P. J. Pinter., R. J. Reginato and J. L. Hatfield. 1981. Normalizing the stress-degree-day 
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Estimation of up and down baselines for different growth periods of summer maize 

for irrigation management in Ahwaz climate 

 
4, Arash Shirmohammadi3, Saeed Boroumand Nasab2, Amir Soltani Mohammadi1,*Satar Jaliliyan 

of Ahvaz Faculty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University , M.Sc. Irrigation and Drainage,* 1

Faculty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz  Associate Professor 2(SCU),

Faculty of Water Sciences Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz (SCU) Professor3(SCU),  

Sciences Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz  Faculty of Water, M.Sc. Irrigation and Drainage 4

(SCU) 
 Satar.scu@gmail.com 

 

Abstract 
Water stress is one of the most important factors limiting performance. Therefore, a large part of 

decision making is devoted to irrigation planning. In order to study and quantify this factor, several 

indices have been proposed, the most important of which is the AIDS method. Determination of water 
stress index requires calculation of up and down baselines. Therefore, a research was carried out at the 

research farm of Shahid Chamran University School of Water Engineering under Ahwaz under four 

types of irrigation regimes (120, 100, 80 and 60% water requirement) in a completely randomized 
design with three replications and the top and bottom baselines for Each treatment was determined for 

three developmental, intermediate and final growth periods for irrigation management. CWSI water 

stress index values for different growth stages for I0, I1, I2 and I3 treatments were 0.17, 0.22, 0.35 and 

0.52, respectively. 

 

Keywords: Leaf temperature, Water stress index, Water stress 
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 Statistical Index مدلبا استفاده از  آبادنجفیابی مناطق مستعد آب زیرزمینی مکان

 
  3، آزاده ارشیا2، حسن ترابی پوده*1حجت اهلل یونسی

د آبخیزداری، دانشگاه آموخته ارشدانش 3دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان ،2، دانشگاه لرستان، استادیار گروه مهندسی آب *1
 لرستان.

1* )yonesi.h@lu.ac.ir( 

 

 

 چکیده 
 یدبررسمور یآباد با استفاده از روش شاخص آماردر نجف ینیرزمیمنابع آب ز یابیلیپتانس ی حاضرمطالعهدر  

 هیتردرثانیل 11ز ا شتریب یآبده یمحدوده که دارا نیحلقه چاه موجود در ا 4484ور ابتدا منظ نیقرار گرفت. بد

شدند. سپس  میتقس درصد( 30) یدرصد( و اعتبارسنج 70دسته گروه آموزش ) به دو یصورت تصادفبود به

 ، شاخصطحس یانحنا ب،یجهت ش ب،ی)ارتفاع، ش ینیرزمیز یهاآب لیمؤثر در پتانس یرهایمتغ یرقوم یها

 طی( در محیهکشفاصله از رودخانه و تراکم ز ،یشناسخاک، سنگ ،یاراض ی(، کاربرTWI) یرطوبت توپوگراف

ArcGIS10.5 ب منابع آ یابیلیپتانس یینقشه نها ،یوزن یساخته شد و سپس با استفاده از روش همپوشان

 یبرا تیرنهادشد.  هیته ادیز یلیخو  ادیکم، متوسط، ز لیحاصل در چهار طبقه مختلف شامل پتانس ینیرزمیز

 منابع آب لیتانسمربوط به نقشه پ ROC ی، منحنSPSS19افزار با استفاده از نرم ییصحت نقشه نها نییتع

است که  یصورت کمبه ییدقت نقشه نها زانیم انگری(، بAUC) یمنحن نیا ریشد. مساحت ز هیته ینیرزمیز

ل شاخص مد یدقت باال انگریکه بدرصد است  2/93 یشاخص آمارمدل  یبرا یمنحن نیدقت براساس ا زانیم

 منطقه است. نیا یبرا یآمار
 

 ROCآباد، ، نجفیشاخص آمارآب زیرزمینی، واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
ایش نیازها و یژه با افزایش جمعیت و افزوبهو  اندهبودخشک همواره با مسائل کمبود آب مواجه یمهنمناطق خشک و 

مختلف  غیرهایختلف، بحران کمبود آب، چشمگیرتر شده است. برای یافتن سفره آب مطمئن، داشتن اطالعات از متمصارف م

 یرسا راهه و خاک وی، شبکه آبشناسسنگیافتن مناطق مستعد منابع آب زیرزمینی همچون ارتفاع، شیب، کاربری،  در مؤثر

های قدرتمند جهت سیستم اطالعات جغرافیایی یکی از ابزار(. 1392)عالیی طالقانی و سعیدی کیا، حائز اهمیت است  عوامل

ژائو و  .(5های مکانی شده است )یشآزمای جایگزین اکتشافات و اگسترده طوربهی و تحلیل اطالعات است که امروزه بندطبقه

ی هاروشفاده کردند. دقت لغزه در منطقه شانسکی در چین استینزمیابی یلپتانسبرای  SI و CFی هامدل( از 10همکاران )

 یابی در آن منطقه بود. یلپتانسبرای  هامدلبودن این  قبولقابلر به دست آمد که نشانگ 48/70و  19/70ترتیب، به ذکرشده

آبدانان استان _های دهلران و موسیانیابی منابع آب زیرزمینی دشتپتانسیل ی بهامطالعهدر  (3)پور و ارشیا طهماسبی

درنهایت  پرداختند و )tical IndexStatis) و شاخص آماری (Frequency Ratio) های نسبت فراوانیاستفاده از مدلایالم با 

های نسبت فراوانی و شاخص ها تولید شد. نتایج نشان داد مدلهای پتانسیل منابع آب زیرزمینی برای هرکدام از مدلنقشه

 .آن منطقه دارا هستند ینی دریابی منابع آب زیرزمانسیلخوبی را در پتدرصد کارایی بسیار  93و  99ترتیب با آماری به
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یابی منابع آب یلپتانسی شاخص آماری و نسبت فراوانی و وزن شواهد به هامدل( با استفاده از 2016فالح و همکاران ) 

 دهندهنشانمحاسبه شد که  7/83و  3/76، 7/77ترتیب ی مذکور بههاروشزیرزمینی در سطح استان لرستان پرداختند. دقت 

-یابی منابع آب زیرزمینی در منطقه ازنایلپتانسبه  (2)ی مذکور در آن منطقه بود. قربانی نژاد و همکاران هامدلدقت باالی 

هایی نبه نقشه  راوانیالیگودرز با استفاده از متغیرهای محیطی و مدل نسبت فراوانی پرداختند و با استفاده از مدل نسبت ف

اخص روش ش انسیل آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی دست یافتند. در مطالعه حاضر مناطق مستعد آب زیرزمینی باپت

ز این مدل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده ایلپتانسشوند و نقشه نهایی یممشخص  آبادنجفآماری در محدوده مطالعاتی 

 گردد.یمارائه 

 

 هامواد و روش -2
ی هاعرضدرجه شرقی و  13 درجه و 52دقیقه تا  27درجه و  51ی جغرافیایی هاطولآباد بین لعاتی نجفمحدوده مطا

شده است. ن واقعبخش غربی و جنوب غربی استان اصفها دقیقه شمالی در 22درجه و  33دقیقه تا  32درجه و  32جغرافیایی 

 شود.ده میهای منطقه مشاهموقعیت چاه آباد و نیزنجف محدوده مطالعاتیموقعیت جغرافیایی  1در شکل 

 
 

 منطقه در استان اصفهان و ایران هایموقعیت محدوده مطالعاتی و چاه -1شکل 

 

 زیرزمینی آب یابی منابعپتانسیلدر  مؤثرانتخاب عوامل  -1-2
، ان جریانتوتوپوگرافی، شاخص رطوبت فاصله از رودخانه، شاخص  انحنای سطح، های ارتفاع، شیب، جهت شیب،الیه

در ها . الیهندانتخاب شد زمینیپتانسیل منابع آب زیردر ایجاد  مؤثرهای الیه عنوانبه شناسیسنگ و کاربری اراضی، خاک

 .بندی شدندساخته شدند و در طبقات مختلف کالس Arc GIS10.5 افزارمحیط نرم

 

 هاچاه بررسی آمار موقعیت -2-2
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ی هاچاهیت ی موقع، نقشهآبادمحدوده مطالعاتی نجف آب زیرزمینی منابع دارای پتانسیل بررسی و تعیین مناطق منظوربه

 طوربه هاآن میان ازکه  شده استثبت حلقه چاه 4484. در این منطقه شدتهیه  ArcGis10.5افزار نرم محیط در منطقه

 .خواهد بودل اعتبارسنجی مد منظوربهدرصد  30گروه آموزشی و  عنوانبهدرصد  70 تصادفی

 

 ( (Statistical Indexروش شاخص آماری -3-2
روش  به (7وان وستن ) توسط و کار گرفته شدبا نام روش ارزش اطالعات به (9ین و یان ) این روش نخستین بار توسط

 مورداستفاده (4ان )( و بیو و همکار8همچون یالکین ) شاخص آماری تغییر نام داده شد و با این عنوان در مطالعات مختلفی

برای ( Ln)لگاریتم طبیعی  کهازآنجایی. استهای مختلف عوامل ها در کالسچاهقرار گرفت. این روش براساس توزیع مکانی 

 یبر پایه این روش شود. محاسباتانجام می چاه این محاسبات فقط برای طبقات دارای دصفر وجود ندار چاهطبقات با تعداد 

 آید:به دست می 1رابطه 

(1                                          )                                                                                      

 ها در هر کالس وچاهمجموع  ،کالس هرفراوانی پیکسل  Niدر هر کالس و  چاه فراوانی Giکه در آن 

و  ستاطبقه  آن ها درچاهوزن کم هر طبقه بیانگر کم بودن تعداد وقوع  ،. در این روشاستها در هر کالس مجموع پیکسل

برای هر کالس در  آمدهدستبههای . درنهایت وزناستطبقه  آن در چاهوزنی صفر بیانگر عدم وجود  باارزشبالعکس. طبقات 

حساب رستری، گذاری و ماشینهم کارگیری توابع رویها اعمال و سپس با بهی الیهدر تمام Arc GIS10.5 افزارمحیط نرم

 تهیه شد. آب زیرزمینینقشه پتانسیل 

 

 پتانسیل منابع آب زیرزمینیاعتبارسنجی نقشه  -4-2
اند، نشدهگرفته  کاربهها که در مدل ای از دادهاز مجموعهپتانسیل آب زیرزمینی اعتبارسنجی نقشه نهایی  منظوربه

در پتانسیل آب زیرزمینی ی با نقشه اندنشدهاستفادهیابی که در پتانسیل حلقه چاه 1343 ی. در این بخش نقشهشداستفاده 

وتحلیل قرار گرفت. سپس برای اعتبار سنجی دقت نقشه نهایی از روش و مورد تجزیهشد  گذاریهم رویمذکور ی منطقه

های زیرزمینی تهیه یابی آبمربوط به نقشه پتانسیل ROC، منحنی 19SPSSافزار فاده از نرم. با استشداستفاده  ROC1منحنی 

صورت کمی است. سطح زیرپوشش هر نمودار بیانگر بیانگر میزان دقت نقشه نهایی به،  )AUC(2د. مساحت زیر این منحنیش

مقدار زیر نمودار برابر یک خواهد بود. این  ،ل. در بهترین شرایط و یک حالت ایده آاستبینی درست توانایی مدل در پیش

 است.شاخص یک شاخص مناسب برای ارزیابی صحت مدل 

 

 نتایج و بحث-3

 آب زیرزمینی منابع نقشه نهایی پتانسیل -1-3
شناسی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، انحنای سطح، سنگهای الیه های شاخص آماری ، شاملمدل ورودی عوامل نقشه

های مختلفی اراضی، تراکم شبکه آبراهه، فاصله از شبکه آبراهه و شاخص رطوبت توپوگرافی ساخته شد. روشخاک، کاربری 

های های مبتنی بر تکنیکیابی منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است که در این میان، دقت باالی روشی پتانسیلدرزمینه

GIS   .لبا مد شدهمحاسبههر کالس از عوامل اثرگذار براساس وزن برای توجه محققین را بیشتر به خود جلب کرده است 

 آب زیرزمینی منابع یابینقشه پتانسیل ArcGIS10.5های گیری از تکنیکو با بهرهشدند  دهی وزنشاخص آماری، عوامل 

                                                             
1 - Receiver Operating Characteristic 
2  Area Under Curve 
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 افزارمحیط نرمدر  Quantileبا استفاده از روش  (10( و ژائو و همکاران )6همچون مطالعات فالح و همکاران )و  آمدهدستبه

ArcGIS10.52شده و در شکل  بندیکالسبه چهار کالس با پتانسیل کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد یابی ، نقشه پتانسیل 

 است. شدهارائه

 
 با مدل شاخص آماری آب زیرزمینی منابع پتانسیل -2 شکل

 

 
 ز مدل شاخص آمارینقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده ا ROCمنحنی  -3 شکل

 

 گیرینتیجه-4
 چاه 4480با بررسی  اصفهان آبادنجفمحدوده مطالعاتی در آب زیرزمینی یابی مناطق مستعد در این تحقیق، پتانسیل

الیه مؤثر در  10.و وزن شواهد در این محدوده بررسی شد شاخص آماری هایمدل در منطقه انجام گرفت و کارایی موجود

شناسی، خاک، کاربری سنگانحنای سطح، شامل الیه ارتفاع، شیب، جهت شیب، آب زیرزمینی اطق مستعد یابی منپتانسیل

ها چاهدرصد  70. و تراکم زهکشی در این مطالعه تهیه و بررسی شدند اراضی، شاخص رطوبت توپوگرافی، فاصله از رودخانه
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شاخص آماری با  که صحت مدل شدی اعتبار سنجی استفاده ( براچاه 1341مانده )درصد باقی 30( برای کالیبره و چاه 3140)

. مناطقی با آب زیرزمینی در این محدوده استاین مدل در تعیین مناطق مستعد درصد، بیانگر مناسب بودن  2/93میزان 

ز مناطقی که نی باشند. از دیدگاه کاربری اراضیمیآب زیرزمینی را دارا  پتانسیل باالی کم، بیشترینهای ارتفاع کم و شیب

در منطقه بود. هر چه میزان فاصله از آبراهه آب زیرزمینی  دارای باالترین میزان پتانسیلتری وجود داشت پوشش گیاهی غنی

 بودند؛بیشتری پتانسیل سول دارای  ریدیمنطقه باالتر است. ازلحاظ خاک، مناطق با خاک ا آب زیرزمینیپتانسیل  ،کمتر باشد

و  ناسبمآب زیرزمینی، یابی مناطق مستعد برای پتانسیل GISهای تکنیکهای مبتنی بر ت استفاده از مدلتوان گفبنابراین می

یابی به دست های مؤثر انتخابی در این مطالعه برایالیهبینی حاکی از این بود که . همچنین نتایج پیشهستنداعتماد قابل

برای  (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی  و گیری مدل شاخص آماریمناسب است. درنهایت بکار آب زیرزمینی مستعد  مناطق

 هستند مواجه بسیاری هایمحدودیت با اطالعات به در دستیابی که اغلب توسعهدرحال کشورهای در ویژهبه یابیپتانسیل

 شود.پیشنهاد می

 

 منابع و مراجع -5
مه دشت زهاب. فصلنا ینیرزمیهای زسفره هیو تغذ لیدر تشک ولوژیژئومورف هاینقش مؤلفه .1392، م. ایکیدیسعو ، م.، یطالقان ییعال. 1

 .171-186: 28 (10) ییایجغراف قاتیتحق

دشت ازنا  ینیرزمیمنابع آب ز لیس. پتان1396پور ، ن. یطهماسبو زاده، ع.، ی، ا.، فالح، فاطمه، حاجی، م.، رحمتشفرنژاد، س.، دان یقربان. 2

: 8 (2. )یعیبطدر منابع  ییایاطالعات جغراف ستمیو نسبت فرکانس مدل. سنجش از دور و س یطیمح یرهایاز متغبا استفاده  گودرزیال -

62-77. 

فاده از با است الم،ینان استان اآبدا_انیدهلران و موس یهادشت ینیرزمیمنابع آب ز یابیلیپتانس .1396. ، ا. ایپور، ن. ، ارشیطهماسب. 3

 .33-44: 5(18. )یزداریآبخ ترویج و توسعه. مجله یشاخص آمار و ینسبت فراوان یهامدل
4- Bui, D.; Lofman, O.; Revhaug, I., and O. Dick, 2011. Landslide susceptibility analysis in the Hoa Binh province of 
Vietnam using statistical index and logistic regression, Natural Hazards, 59 (3): 1413- 44. 
5- Chowdhury, A., Jha, M.K., and Chowdary, V.M. 2010, Delineation of Groundwater Recharge Zones andIdentification of 

Artificial Recharge Sites in West Medinipur District, West Bengal, UsingRS, GIS and MCDM Techniques, Environmental 
Earth Science, 59(6): 1209-1222. 
6- Falah, F., Ghorbani Nejad., S, Rahmati., O, Daneshfar., M, and Zeinivand., H. 2016. Applicability of generalized additive 
groundwater potential modelling and model in comparison its performance by bivariate statistical methods. Geocarto 
International, 31(1): 1-21. 
7- Van Westen, C. J., 1997. Statistical landslide hazard analysis. ILWIS 1 , 2 .for Windows application guide, ITC 
Publication, Enschede, 73- 84. 
8- Yalcin, A., 2008. GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in 

Ardesen (Turkey): Comparisons of results and confirmations, Catena, 72 (1) : 1 - 12.  

9- Yin, K. L., and T. Z. Yan., 1988. Statistical prediction models for slope instability of metamorphosed rocks. Landslides. 
Proceedings of the Fifth International Symposium on Landslides. 
10- Zhao Ch., Chen W., Wang Q., Wu U. and Yang B. 2015. A comparative study of statistical index and certainty factor 
models in landslide susceptibility mapping: a case study for the Shangzhou District, Shaanxi Province, China, Arab J Geosci, 

8(11): 9079-9088 
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 مقایسه دو شاخص تعیین اقلیم دومارتن و آمبرژه در محدوده مطالعاتی شهر اهواز

 
  2شکور طافی، * 1پور باورصادتارا صالحی

کشی، آبیاری و زه دانشجوی کارشناسی ارشد، 2،دانشجوی کارشناسی ارشد، هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز* 1
 دانشگاه شهید چمران اهواز

1* )salehipoor@stu.scu.ac.ir-t( 

 

 

 چکیده 
-یمآن بحث  نتایج واقلیم شناسی، علمی کامالً وابسته به هواشناسی بوده و خود در مورد تغییرات روزانه جوی 

 ین گردد.ای الزم است تا اقلیم آن منطقه مشخص و معگذاری در هر منطقههرگونه سیاست از کند. قبل

یک  و دسترسی به متوسط وضعیت هوا در وسط وضعیت هوا در آن منطقه استطورکلی اقلیم یک منطقه، متبه

ا، ظیر دممکان خاص، نیازمند یک سری آمار و اطالعات درازمدت هواشناسی است. عوامل جوی و اقلیمی ن

همین دلیل الزم است تا در به گذارند.یم تأثیرهای انسان طور مستقیم در فعالیتبارندگی، رطوبت و غیره به

ار بررسی قر ها موردهای مختلف نقش پارامترهای جوی به عنوان عاملی موثر در روند اجرایی برنامهریزیبرنامه

ث ابداع ه و باعهای مختلف از دیرباز توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف کردگیرد. شناخت اقلیم

ه سن و غیرینوف، هانپن، ایوانف، آمبرژه، سلیانبندی دومارتن، کوبندی اقلیمی نظیر طبقههای متنوع طبقهروش

و  ل مختلف اجتماعی، اقتصادیئشده است. در این مقاله با توجه به اهمیت وضعیت اقلیم در مسا

ه در شد کپرداخته  خوزستان استان در به روش آمبرژه و دومارتن شهر اهوازمحیطی، به بررسی اقلیم زیست

 .دست آمدژ اقلیم بیابانی گرم شدید بهروش دومارتن اقلیم خشک و روش آمبر

 

 ، آمبرژه، اهواز.ضریب دومارتن ،تعیین اقلیمواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
های طبیعی و انسانی بگذارد، مستلزم درک نه تنها تواند بر سیستمی تغییرات آب و هوایی میتأثیربینی اینکه چه پیش

ست. به عنوان مثال، نوسانات دمای فعلی در مناطق گرمسیری به شدت با اثرات آب و هوا بلکه تغییر اقلیم اتغییرات متوسط 

منفی کشاورزی، اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد. افزایش فرکانس و تداوم وقایع شدید آب و هوایی مانند امواج گرما یا 

های غیرخطی را به تغییر محیط های بیولوژیکی نشان دهد که پاسخات جدی بر بسیاری از سیستمتأثیرخشکسالی می تواند 

ها، عملکرد های فردی، خطر انقراض گونههای فیزیولوژیکی گونهات شامل تغییراتی در پاسختأثیردهد. این زیست نشان می

های موجود در آنها های زمینی جهانی و امنیت غذایی انسان است. بنابراین درک الگوهای تغییرپذیری و مکانیسماکوسیستم

دلیل کاهش کمیت و کیفیت آن و همچنین تغییرات توزیع آن در کره زمین یک فاکتور محدود کننده آب به .(8)ت مهم اس

باشد. کاهش بارش و همچنین تغییر الگوی بارش در مناطق مختلف جهان باعث پدیده بیابانزایی گردیده و اقتصاد جهانی می

متر، دارای اقلیم خشک میلی 250ایران با میانگین بارندگی (. 3) است اثرات سوء اقتصادی و اجتماعی متعددی را به بار آورده

-شناسان با بهرههای تخصصی جغرافیای طبیعی، اقلیمخشک است. در دانش آب و هواشناسی به عنوان یکی از شاخهو نیمه
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های پدیدهعوامل و  (.4) پردازندهای مختلف کره زمین میبندی اقلیم حاکم بر بخشهای مختلف به طبقهگرفتن از روش

گذارند و می تأثیرمستقیم بر شرایط اقلیمی هر منطقه طور مستقیم و یا غیرهواشناسی از جمله پارامترهای مهمی هستند که به

کننده شرایط اقلیمی در مطالعات، طراحی، ای دارند. با توجه به نقش تعییندر تعیین و ارزیابی بیالن آبی یک ناحیه نقش عمده

برداری از منابع آب، انجام مطالعات تعیین اقلیم منطقه، که جزئی از مطالعات هواشناسی است امری ضروری به نظر ا و بهرهاجر

بندی اقلیمی وجود دارد که های مختلفی برای طبقه. روش(2) توان هواشناسی درازمدت دانستآب و هوا رو می (1) رسدمی

کنند. این مرزها اکثرًا های نسبی تعیین میهای مختلف مرزها برای اقلیمند. این روشهایی هستها دارای زیرمجموعهاکثر آن

بندی براساس عوامل مهم غیر اقلیمی از قبیل پوشش گیاهی، . در بعضی مواقع طبقه(2) شوندبراساس دما و بارش ترسیم می

بندی اقلیمی شهرستان وهشی با بررسی طبقهدر پژ 1394دهقان و همکاران،  (.5)شود آسایش انسان و... نیز انجام می

بندی اقلیمی دومارتن در های آمبرژه و دومارتن به این نتیجه رسیدند که منطقه رفسنجان در طبقهرفسنجان براساس سیستم

در  1395دهقانی و همکاران،  (4)بندی اقلیمی آمبرژه در طبقه خشک سرد قرار گرفته استاقلیم خشک بیابانی و در طبقه

در هفت ایستگاه سینوپتیک  1393تا  1369تحقیقی با استقاده از دو شاخص خشکی دومارتن و آمبرژه در دوره آماری 

هواشناسی متوجه شدند که براساس شاخص دومارتن، کل استان در اقلیم خشک و براساس شاخص آمبرژه، وضعیت غالب در 

بندی اقلیمی استان هرمزگان در هفت ایستگاه با پهنه 1397ن، . پرون و همکارا(3)باشداستان شرایط خشک و نیمه خشک می

بندی سنتی متوجه شدند که براساس شاخص دومارتن یک ههای طبقبا استفاده از شاخص 1395تا  1381و در دوره آماری 

مبرژه چهار نوع های گورزنیسکی، تورنث ویت، سلیانینوف، ایوانف و دکتر کریمی دو نوع اقلیم و شاخص آنوع اقلیم و شاخص

درتحقیقی به منظور بررسی تغییرات آب و  1393، دهکردی و همکاران (.5)آیددست میاقلیم برای مناطق مختلف استان به

ساله ایستگاه سینوپتیک شرق استان استفاده کردند که بر این اساس هوایی و اثر آن در روند بیابانزایی دشت سگزی از آمار سی

حاسبه و سپس میانگین هر یک از متغیرها دما و بارندگی برای شش دوره پنج ساله و همچنین شاخص خشکی دومارتن م

. محمدلو و (6) ها نیز محاسبه گردید نتایج حاصل از بررسی نشان داد که دشت سگزی دارای اقلیم خشک استساله دادهسی

هایی از شمال غرب ایران های اقلیمی در قسمتندیبدر تحقیقی برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طبقه 1396طهماسبی پور، 

با دو شاخص دومارتن و سلیانینف به این نتیجه رسیدند که طبق  2009تا  1379در دو ایستگاه ارومیه و خوی در دوره آماری 

با تجزیه و  1389بای و داودی،  .(7) دست آمدترتیب اقلیم منطقه از نوع خشک و بیابانی بههای دومارتن و سلیانینف بهشاخص

بینی برخی عناصر اقلیمی شهر گرگان به این نتیجه رسیدند که دمای گرگان دارای نوسان دمایی بسیار ناچیز تحلیل و پیش

استاندارد دما و بارش مخص شد که در  zهد. با بررسی است و بارش روند معناداری با سیر نزولی در تمام فصول را نشان می

ای، براساس روش آمبرژه تغییر کرده است. اقلیم گرگان براساس روش کوپن آب و هوای مدیترانه اقلیم گرگان 1972سال 

شهر در هدف از انجام این تحقیق تشریح و مقایسه دو روش تعیین اقلیم دومارتن و آمبرژه  .(9)مرطوب معتدل تعیین شد نیمه

 (.11اند )تهیه گردیدههای استفاده شده از سایت هواشناسی کشور دادهباشد. اهواز می

 

 هامواد و روش -2
ان اهواز و به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز شهرست( مشخص است 1همان طور که در شکل )شهر اهواز 

ای با قی در جلگهدقیقه طول شر 40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  31استان و خوزستان از نظر جغرافیایی در 

یران پس از تهران کیلومتر مربع دومین شهر وسیع ا 220متر از سمت دریا قرار گرفته است. این شهر با مساحت  18ارتفاع 

ز غرب به اهرمز، است. شهر اهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان، ویس، مالثانی، دزفول و شوش، از شرق به شهرستان رام

 . گرددیمی شادگان، بندر ماهشهر، خرمشهر و آبادان محدود شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهرها
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 ه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی منطق -1شکل 

 

 تقسیمات اقلیمی بر پایه سیستم دومارتن -1-2

برای یک  عددی که ها دو یا چند عنصر اقلیمی بکار رفته و برحسب مقادیرهای اقلیمی توابعی هستند که در آنفرمول

ر به دست آمده را ضریب اقلیمی گویند. در زیشود. مقدار بهآید نوع آب و هوای آن منطقه مشخص میدست میه بهمنطق

 شود.توضیح و تفسیر ضریب اقلیمی دومارتن و شرح کار پرداخته می

(1) 
 

 

فرمول دومارتن عامل تبخیر حذف شده  ( است.گرچه درمتوسط دمای ساالنه ) Tمتر( و متوسط بارندگی ساالنه )میلی Pکه 

ریب ضیاد بودن راین زگردد. بناباست اما تبخیر نیز خود در ارتباط با دمای هوا بوده و افزایش هوا باعث افزایش تبخیر می

هوا  نوع آب و ششدلیل پایین بودن دما یا باال بودن بارندگی باشد. براساس فرمول دومارتن ممکن است یا به اقلیمی دومارتن

 اند:بندی شدهطبقه

 
 بندی اقلیمی براساس شاخص خشکی دومارتنتقسیم( 1)جدول 

 محدوده ضریب خشکی دومارتن نام اقلیم

 خشک
 

 9/19تا  10 نیمه خشک



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 29  

 

 9/23تا  20 مدیترانه ای

 9/27تا  24 نیمه مرطوب

 9/34تا  28 مرطوب

 بسیار مرطوب
 

 

 آمبرژهتقسیمات اقلیمی بر پایه سیستم  -3-2
ای ورهتترین فاکمهم باشد.های معتبر برای تعیین وضعیت اقلیم یک منطقه استفاده از اقلیم نمای آمبرژه مییکی از روش

-سط حداقلو متو ترین ماه سالتعیین اقلیم یک منطقه در این روش میزان بارندگی ساالنه، متوسط حداکثرهای دما در گرم

های متوسط حداقل ودر محور عمودی  Qباشند. با قرار دادن دو فاکتور ضریب اقلیمی میهای سال های دما در سردترین ماه

 . (8) ددگردر محور افقی اقلیم منطقه بر روی شکل اقلیم نمای آمبرژه مشخص می mهای سال دما در سردترین ماه

 شود که در آن: تعیین می در روش آمبرژه شاخص خشکی از طریق رابطه 

M: متر(یلی)م ترین ماه سالمیانگین حداکثرهای درجه حرارت در گرم 

m: متر()میلی های درجه حرارت در سردترین ماه سالمیانگین حداقل 

 P: می باشد.متر( ه )میلیمیانگین بارندگی ساالن 
 

 
 اقلیم نمای آمبرژه -2شکل 

 ده است.اهده شهای مربوط به آن در ایران کمتر مشقلیمبلوک باال و سمت راست به این دلیل فاقد نوشته است که ا
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 نتایج و بحث -4
 کینوپتیس ستگاهیا یساله برا 60ساله و  30ساله،  10یهادومارتن و آمبرژه در دوره یمیاقل یهاپژوهش شاخص نیدر ا

قدار میانگین مهمچنین . دیبودند محاسبه گرد 1397تا  1336از سال  یداده هواشناس یاهواز در استان خوزستان که دارا

 گراد و مقدار بارندگیدرجه سانتی 3/27ین شهر اگراد، میانگین دمای درجه سانتی 2و  4/50ترتیب بیشینه و کمینه دما به

ارائه شده  3و  2 لدر جدو ستگاهیا نیادر  بیدو شاخص به  ترت نیدست آمده از ابه ریمقادمتر برآورد شد. میلی 7/269ساالنه 

با  اهواز کینوپتیس اهستگیشده، ا یریگاندازه ی متفاوت اقلیم این منطقهزمان یهادر دوره 2جدول  ریبا توجه به مقاد است.

 مانی بررسیاقلیم در هر سه دوره ز الزم به ذکر است نوع.ردیگیبندی خشک قرار مدومارتن در طبقه یمیاقل بیتوجه به ضر

ال شاخص ست. اشکاها دچار تغییر اقلیم ناگهانی نشده این شهر در طی این سال شده یکی بوده و نشان دهنده این است که

 تأثیردگی سط بارنتواند گویای وضعیت گرمایی منطقه باشد و متواقلیمی دومارتن بر این بود که متوسط دمای ساالنه نمی

 زایش پیداطقه افی ماهانه در یک منبسیار محسوسی بر مقدار ضریب خشکی دومارتن دارد . واضح است در شرایطی که بارندگ

طور ارندگی بهطور ناگهانی در یکی دوبار صورت گیرد وضعیت آب و هوا به مراتب با شرایطی که این بکند و این بارندگی به

 یرتأث ا توجه بهولی ب یکنواخت در طول ماه ریزش کند متفاوت خواهد بود. امکان دارد  بارندگی ساالنه دو منطقه مساوی باشد

برای این منطقه آمبرژه  یمیبهتر شاخص اقل یبررس یبرا . لذا(10ها، اقلیم این دو شهر متفاوت باشد )دما و زمان وقوع بارندگی

 جیبراساس نتا ان دهد.ی بهتر و با دقت بیشتری را نشانتظار بر این بود که شاخص اقلیمی آمبرژه نتیجه .دیمحاسبه گرد زین

 فاوتهای زمانی متدر طی دورهاهواز با توجه به شاخص آمبرژه  کینوپتیس ستگاهیا که افتیدر وانتیم 3ارئه شده در جدول 

ه دقت و این بود ک دهندهبراساس مقادیر حاصل از ضرایب دو اقلیم ذکر شده نتایج نشان قرار دارد. دیگرم شد یابانیب میدر اقل

 بندی اقلیمی یک منطقه بیشتر است.بقهحساسیت اقلیم نمای آمبرژه از ضریب اقلیمی دومارتن در ط

 
 اهواز کینوپتیس ستگاهیدومارتن در ا میاقل نییشاخص تع ریمقاد( 2جدول )

 دوره زمانی ضریب اقلیمی دومارتن نام اقلیم

 1336-1345 24/4 خشک

 1346-1355 19/7 خشک

 1356-1365 63/6 خشک

 1336-1365 02/6 خشک

 1366-1375 60/6 خشک

 1376-1385 60/6 خشک

 1386-1396 42/4 خشک

 1366-1396 82/5 خشک

 1336-1396 79/5 خشک

 
 اهواز کینوپتیس ستگاهیآمبرژه در ا میاقل نییشاخص تع ریمقاد( 3جدول )

 دوره زمانی ضریب اقلیمی آمبرژه های دمامیانگین حداقل نام اقلیم

 1336-1345 14/15 77/11 بیابانی گرم شدید

 1346-1355 02/15 84/11 بیابانی گرم شدید

 1356-1365 90/15 59/12 بیابانی گرم شدید

 1336-1365 02/15 06/12 بیابانی گرم شدید
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 1366-1375 60/15 81/13 بیابانی گرم شدید

 1376-1385 34/15 59/14 بیابانی گرم شدید

 1386-1396 83/14 60/14 بیابانی گرم شدید

 1366-1396 17/15 26/15 بیابانی گرم شدید

 1336-1396 10/15 21/13 بیابانی گرم شدید

 

 گیرینتیجه -5

 قهیدق 65و  درجه 48و  یشمال عرض قهیدق 30درجه و  31 ییایجغراف تیدر موقع هکتار، 18650شهر اهواز با مساحت 

 ینابایب میقلاآمبرژه در  ینما میخشک و با توجه به اقل میدومارتن در اقل یمیبندی اقلاز نظر طبقهدر این تحقیق  یطول شرق

تر در چکی زمانی کوهاورهدبهتر است برای ارزیابی بهتر تعیین اقلیم با استفاده از این دو روش از  قرار گرفته است. دیگرم شد

، هاوشراز سایر  ستفادهابین چند شهر متفاوت انجام و مقایسه گردد. در صورت کافی نبودن اطالعات الزم برای تعیین اقلیم با 

 نمای آمبرژه استفاده کرد.توان از روش اقلیممی

 

 منابع و مراجع -6
 یمیاقل یبندپهنه زیدر ر (GIS) ی، کاربرد سامانه اطالعات مکان1387 م. ،یحیو ذب ، م.،پرسون ی، ص.،پرتان .،, میاحمد -1

ل، دانشگاه بحران آب، زاب یالملل نیکنفرانس ب نیاول .رجندیسد رزه ب زیحوضه آبر یآب با مطالعه موردمناطق خشک و کم

 .هامون یلمللا نیزابل، پژوهشکده تاالب ب

 ، ص70 وار،ین هیمشهد، نشر یمیاقل عناصر یبینی برخو پیش لیو تحل هیتجز. 1390 ن. ،یبا ح. م.، و ،یمحمد م.، ،یداود -2

35. 
رمان در دو دهه گذشته استان ک یمیاقل راتییتغ یبررس .1395 م. ،یو اسدالله ی، محسن ی، س. م.،مرتضو .،م ی،دهقان -3

و  یاریبآ یمهندس جامع منابع آب، کرمان، انجمن تیریکنفرانس مد نیدومارتن و آمبرژه، پنجم یمیاقل یهابراساس شاخص

 رانیآب ا

 یهاستمیرفسنجان براساس س شهرستان یمیبندی اقل، طبقه1394 ی، ح.و خسرو ، م. ا.،بیطی، س.، میکرپ.،  ،دهقان -4

توسعه  کردیا روب ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یکشاورز یهاعامل در بخش ریپدافند غ یمل شیهما نیآمبرژه و دومارتن، اول

  داریبه توسعه پا یابیدست یتهران، مرکز راهکارها دار،یپا

، فصلنامه کیکالس یهااز روشاستفاده  استان هرمزگان با یمیبندی اقلپهنه. 1397 غ. ر. ،یاوری م.، رضازاده،پ.، پرون،  -5

  .127-115ص. ،(1)9(، یامنطقه یزیر)برنامه ایجغراف

دشت  :ی)مطالعه موردیی ابانزایبر ب میاقل رییاثر تغ ی، بررس1393 ر. ،یزدیو ا ، م. ک.،انیانیک ی، م.،میرح ی، س.،دهکرد -6

  .انههگمت ستیز طیمح ابانیانجمن ارز همدان، ران،یا ستیز طیمح یهاپژوهش یو تخصص یمل شیهما نی(، دومیسگز

. رانیا از شمال غرب ییهاسمتقدر  یمیاقل یهابندیبر طبقه میاقل رییاثرات تغ یابیارز ،ن. ،پوری، طهماسب، م.محمدلو -7

 .46-35( :4) 5 .1396های سطوح آبگیر باران. سامانه
 نی(، پنجمالمید اس زیحوزه آبخ ی)مطالعه مورد میقلدر مطالعات ا GIS ، کاربرد1388 ،یمیکر یو حاج .،سی، رستم -8

  .رانیا یزداریکرج، انجمن آبخ ران،یا یزداریآبخ یعلوم و مهندس یمل شیهما

انداز نامه جغرافیایی چشمفصل ،نشهر گرگا یمیعناصر اقل یبینی برخو پیش لیو تحل هیتجز. 1389م.  ،یداودن.،  ،یبا -9

 99-114، ص.(2)4زاگرس، 

 .287ص ،1394دانشگاه امام رضا )ع(،  .مشهد: (شیرایوی )کاربرد یدرولوژیه اصول ،.ا زاده،یلع -10

 .irimo.irاز  یابی(. باز20 1, 1398کشور. ) یسازمان هواشناس -11

12- Bathiany, S., Dakos, V., Scheffer, M. and Lenton, T.M., 2018. Climate models predict increasing temperature 
variability in poor countries. Science advances, 4(5), p.eaar5809. 
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 منطقه نجم آباد استان البرز زاییگیاهی در بیابانبررسی اثر معیار پوشش

 
 2، مریم مالشاهی*، 1شیما نیکو

 ستادیار دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان، ا 1و2
1*shimanikoo@semnan.ac.ir 

 
 چكیده
از مدل ایرانی ارزیابی  با استفاده گیاهیپوشش معیارزایی شدت بیابان تحقیق ارزیابی این ز انجاما هدف

ایی و باشد. پس از مطالعات اولیه، بازدیدهای صحر( در منطقه نجم آباد استان البرز میIMDPAزایی )بیابان

گیاهی انتخاب شدند. سپس با ر پوششزایی معیاشاخص برای ارزیابی بیابان 3های مورد نیاز، آوری دادهجمع

 محاسبه با گیاهیمعیار پوشش ارزش و مشخص شاخص هر استفاده از دستورالعمل مدل مذکور امتیازات

 هایشاخص تریرس هایالیه تلفیق و گذاریهمبا روی و گردیده مشخص آن هایشاخص امتیاز هندسی میانگین

ی زنومتوسط  دهد کهآمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دستبه زایی این معیار همی بیاباننقشه مذکور

 زاییبیاباناست.  یدزایی آن شدبیابان یتو لذا وضع 33/3کل منطقه  یگیاهی براپوششزایی امتیاز بیابان

 9/2یاز پوشش با امت یاتح یدزایی شاخص تجدبیابان ید،شد یلیخ 4/3 یازگیاهی با امتپوشش یتشاخص وضع

شاخص  یناست و ا یددش یلیخ 7/3 یگیاهی با ارزش عددبرداری از پوششزایی شاخص بهرهو بیابان یدشد

ر تایج مذکو. با توجه به نزایی آن داشته استو بیابان یارمع ینا یازامت یزانم یشنقش را در افزا یشترینب

شود و نیز وضعیت نامناسب ه میرویه دیدصورت چرای بیگیاهی که در منطقه بهوششپبرداری مفرط از بهره

ساله و هرز در ترکیب گیاهی صورت درصد پوشش اندک و محدود و حضور زیاد گیاهان یکگیاهی که بهپوشش

ام گیاهی )که از دالیل آنها هم چرای بیش از حد داست، همچنین ناچیز بودن تجدید حیات طبیعی پوشش

 گیاهی در منطقه است.شزایی در بخش پوشترین عوامل بیاباناست(، مهم

 

 گیاهیبرداری، وضعیت پوششگیاهی، تجدید حیات، بهره، پوششزایی، نجم آباد، بیابانIMDPAمدل  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1
هایی است که ذهن کارشناسان مربوط به مسائل ترین پدیدهخشک جهان یکی از مهمزایی در نواحی خشک و نیمهبیابان

بیعی، کشاورزی و محیط زیست را به خود معطوف نموده است. این پدیده شوم که شامل دو نوع طبیعی و مربوط به منابع ط

باشد؛ باعث تخریب منابع در نواحی مختلف کشور و از جمله نواحی جنوبی و جنوب غربی کشور همانند استان ایالم انسانی می

آن غلبه داشته است که عمدتاً ناشی از عوامل اقلیمی، زایی طبیعی بر نوع انسانی شده است. در قرون گذشته بیابان

زایی بر نوع طبیعی آن غلبه یافته و باعث ژئومورفولژیکی و تشکیالت زمین شناسی بوده است ولی هم اکنون نوع انسانی بیابان

مرطوب شده خشک و خشک نیمهخصوص کشورهای دارای اقالیم خشک، نیمهاز بین رفتن منابع در کشورهای گوناگون و به

عنوان یکی از بارزترین وجوه تخریب محیط زیست و انهدام منابع طبیعی در جهان زایی بهآنجا که امروزه پدیده بیابان تااست. 

بار آن های جهانی فراوانی جهت مقابله با گسترش این پدیده و تعدیل آثار زیانمطرح گردیده و طی چند دهه گذشته کوشش
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زایی و تقلیل اثرات خشکسالی از باید به موضوع کنوانسیون مقابله با بیابانترین این اقدامات میمهم صورت گرفته است که از

 .سوی سازمان ملل متحد اشاره نمود

و  معیارها زاییبیابان شدت بررسی ایبر و مشخص زاییبیابان بر مؤثر عوامل باید ابتدا زایی،بیابان پدیده با مقابله برای

 و ارائه زاییبیابان ارزیابی جهت. دنمو منطقه زاییبیابان نقشه تهیه به اقدام سازیمدل با سپس و شود ناساییش آن هایشاخص

 دارای دقت که مدل تریندسترس در ها،مدل این بین است. از شده  استخراج فراوانی ایمنطقه هایمدل مطلوب کارهایراه

روش ایرانی  .باشدمی مدالوس مدل شودمی استفاده هاداده تحلیل و تجزیه در دیدج ابزارهای از آن در نیز و بوده زیادی بسیار

 ارائه مراتع و هاجنگل انسازم همکاری با و تهران دانشگاه طبیعی منابع دانشکده توسط که IMDPA زاییبیابانارزیابی پتانسیل 

 است. شده تدوین رانای شرایط به توجه با معیارها و اهشاخص روش این در و است کرده استفاده مدالوس متدولوژی مدل از شده،

اند؛ ناطقی و داده قرار العهمط مورد گیاهیرا براساس معیار پوشش مختلف مناطق زاییبیابان شدت از جمله محققینی که

زایی و بیابان ن تجدید حیات را شدیدگیاهی و امکاهای وضعیت پوشششاخص زاییبیابان IMDPAمدل  از استفاده همکاران، با

(. نیکو با 4متوسط ارزیابی کرد ) گیاهی را پوشش زایی معیارچیز و در مجموع بیابانبرداری از پوشش را کم و ناشاخص بهره

گیاهی و امکان تجدید حیات را در های وضعیت پوششزایی شاخصزایی، بیاباناستفاده از روش ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان

گیاهی را با توجه به چرای مفرط دام در منطقه شدید ارزیابی برداری از پوششزایی شاخص بهرهوسط و بیاباندشت دامغان مت

  (.5کرد )
 یدیکل یارهایعنوان معگیاهی بهوششپخاک و  اریدو مع براساس زایی در منطقه باغدرنقشه بیابان میترس ارزیابی و

ین از بو  قرار دارد زاییبیابان گیاهی در کالس متوسط تا شدیدمعیار پوششصل نتایج حا انجام شده است. براساسزایی بیابان

بیشتری در روند  تأثیر 54/1و  53/1 گیاهی با میانگین وزنیهای تجدید حیات و وضعیت پوشششاخص آنهای شاخص

لوس در دشت سگزی از روش مداگیاهی با استفاده زایی معیار پوششبیابان(. در تحقیقی 2) زایی منطقه داشته استبیابان

زایی گیاهی با بیابانهای مورد ارزیابی در این تحقیق شاخص درصد پوششاصفهان شدید ارزیابی شده است. از میان شاخص

 (. 1زایی این معیار بوده است )ترین شاخص در بیابانخیلی شدید مهم

تایج نرزیابی شد. گیاهی در منطقه سراوان شدید ایار پوششزای، تخریب ناشی از معبا روش ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان

(، معیار گیاهی، فرسایش بادی و خاکیم، پوششاقلزایی مورد مطالعه در منطقه )نشان داد که از میان معیارهای بیابان

 (.3ترین معیار بیابازایی است )گیاهی مهمپوشش

 و انسانی نادرست هایعالیتف دلیل به که است خشک ایهاکوسیستم از اینمونه آباد استان البرزنجم منطقه

غییران با توجه به ت .است گسترش به رو آن در زاییبیابان فرآیند و یافته کاهش آن بیوماس تولید توان درپی،های پیخشکسالی

 ارائه و زایییابانب بررسی وضعیت تحقیق، این از های اخیر، هدفگیاهی منطقه در طی دههمحسوس و قابل مشاهده در پوشش

 .باشدگیاهی میس معیار پوششبراسا IMDPA مدلاز استفاده آباد بانجم منطقه در زاییبیابان نقشه

 

 هامواد و روش -2

در جنووب  نجم آباد منطقه زاییبیابان نقشه ترسیم وIMDPA مدل  گیاهی براساسزایی معیار پوششجهت ارزیابی بیابان

در  گیاهیپوشوش و تجدیود گیاهیاز پوشوش بورداری، بهرهپوشش یتوضع، سه شاخص ر استان البرزشهرستان نظرآباد د یغرب

 کواری واحودهای اولیه مرزبندی. گردید تهیه منطقه کاری واحد نقشه هر معیار، هایشاخص به امتیازدهی نظر گرفته شد. برای

 نقشوه هوای بوه سوپس و گرفتوه انجوام رنوگ تغییورات و طبیعی عوارض به توجه با ایتصاویر ماهواره و هوایی هایروی عکس

 کموک و عرصه به مراجعه با اولیه کاری واحدهای تطبیق و تصحیح برای و شد داده انتقال 1:50000مقیاس  حوزه با توپوگرافی

نیوز  و GPS دسوتگاه کموک بوا کاری محدوده واحدهای منطقه، موجود آبادی( و کوه جاده، طبیعی )رودخانه، از عوارض گرفتن

 هور در جداگانوه صوورتبه شواخصکنترل گردید. سپس امتیاز هر   Google Earth کمک گرفتن از سیستم اطالعاتی تصویری
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 نقشوه تهیوه و ارزیوابی جهت ،IMDPA به روش توجه گیاهی باپوشش معیار زاییهای شدت بیابانشد. نقشه تعیین کاری واحد

 گردید. هتهی (1و براساس رابطه ) زایی منطقهبیابان

 

(1)  IndexX=[(Layer1)(layer2)…(Layer n)]l/n 

  Index X: معیار

شاخص  :Layer  

هاتعداد شاخص  :n  
 

 زاییبیابان شدت هایکالس: 1 جدول وضعیت
 شاخص کیفیت دامنه اعداد کالس

 50/1-1 1 (LOWکم و ناچیز )

 50/2-51/1 2 (MEDIUMمتوسط )

 50/3-51/2 3 (HIGHشدید )

 4-51/3 4 (VERY HIGHی شدید )خیل

 
 چهار در معیار هر قشهن 1منطقه، مطابق جدول  شرایط به توجه با و محققین سایر کاربه استناد و منابع بررسی به توجه با

 مطالعوه رایبو نقشوه ایون کوه گردیود بنودیطبقه شده، اخذ وزن به توجه با شدید خیلی و شدید متوسط، و ناچیز، کم کالس

 . رود کاربه تواندمی زاییبیابان در آنها تأثیر و معیار هر کیفیت
 

 گیاهیپوشش معیار -1-2

میوانگین  از پوشوش رمعیوا نقشه نهایت، در و گردید انتخاب هاییشاخص گیاهی،پوشش ارزیابی جهت پیشنهادی مدل در

 (.2)جدول  .آمد دستبه شده ذکر هایشاخص هندسی

 
 گیاهیهای معیار پوشش: شاخص2جدول 

 

 شاخص

 کالس بیابان زایی

50/1-1 50/2-51/1 50/3-51/2 4-51/3 

 )بسیارشدید( )شدید( )متوسط( )کم و ناچیز(

 

 

 وضعیت پوشش

 5های مهاجم کمتر از گونه

درصد ترکیب گیاهی را تشکیل 

 دهدمی

-20های مهاجم گونه

درصد ترکیب گیاهی را  5

 دهدتشکیل می

 20-50های مهاجم گونه

د ترکیب گیاهی را درص

 دهدتشکیل می

های مهاجم بیش از گونه

درصد ترکیب گیاهی را  50

 دهدتشکیل می

درصد پوشش تاجی دائمی 
 درصد 85-100بیش از 

درصد پوشش تاجی 
 درصد 15-30دائمی

درصد پوشش تاجی 
 درصد 5-15دائمی 

درصد پوشش تاجی 
 درصد 5دائمی کمتر از 

زادآوری نسبتاً مناسب 

 شوندهن کمگیاها

زادآوری کم گیاهان 

 شوندهکم

زادآوری گیاهان 

 شونده به ندرت دیده شدهکم

عدم زادآوری گیاهان 

 شوندهکم

 گیاهیبرداری از پوششبهره
چرا متعادل و یا کمتر از 

 ظرفیت چرا

چرا کمی زیادتر از 

 تولید

چرا بیش از ظرفیت و 

 برنامهبی

رویه و چند چرای بی

 برابر ظرفیت مرتع

 گیاهیتجدید پوشش
نیازی به عملیات اصالح 

 باشدنمی

عملیات احیای پوشش 

 تاکنون مؤثر بوده

عملیات اصالحی انجام 

 شده نسبتاً موفق بوده

عملیات اصالح و احیای 

پوشش تاکنون موفق نبوده 

 است
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 نتایج و بحث  -3
گیاهی زایی معیار پوشوشبیابان دهنده نقشهاننش 1ارائه شده است. شکل 3ها در جداول دهی شاخصنتایج حاصل از وزن

 .استدر منطقه مورد مطالعه 

 
 گیاهیهای مؤثر در معیار پوشش: متوسط وزنی ارزش کمی شاخص3جدول 

 زاییکالس بیابان زاییوضعیت بالفعل بیابان امتیاز شاخص های معیارشاخص

 IV خیلی شدید 4/3 وضعیت پوشش

 IV خیلی شدید 7/3 برداری از پوششبهره

 III شدید 9/2 تجدید پوشش

 
دهود گیاهی نشان میهای کمی سه شاخص مورد بررسی در معیار پوششهای انجام شده روی متوسط وزنی ارزشبررسی

زایی شواخص وضوعیت زایی آن شودید اسوت. بیابوانو لذا وضعیت بیابوان 33/3گیاهی برای کل منطقه متوسط وزنی پوششکه 

زایی شواخص شودید و بیابوان 9/2زایی شاخص تجدید حیات پوشوش بوا امتیواز خیلی شدید، بیابان 4/3ا امتیاز گیاهی بپوشش

خیلی شدید است و این شاخص بیشترین نقش را در افزایش میزان امتیاز ایون  7/3گیاهی با ارزش عددی برداری از پوششبهره

 (.1زایی آن داشته است )جدولمعیار و بیابان

  

 
 گیاهی منطقه مورد مطالعهپوشش یار: نقشه مع1شکل 

 

گیاهی با استفاده از زایی براساس معیار پوششی مورد مطالعه از نظر وضعیت بیاباندهد که منطقهنتایج تحقیق نشان می

درصد از لحاظ شدت  8/47گیرد. از کل مساحت منطقه در سه کالس متوسط و شدید و خیلی شدید قرار می IMDPAروش 

گیرد )شکل زایی قرار میدرصد در کالس متوسط بیابان 2/17درصد در کالس شدید و  35زایی در کالس خیلی شدید، بانبیا

زایی این معیار شدید است. هر سه شاخص گیاهی برای منطقه، بیابان(. در مجموع براساس متوسط وزنی امتیاز معیار پوشش1

زایی شدید و خیلی شدید، گیاهی( با بیابانبرداری و تجدید حیات پوششهرههای وضعیت، بمورد بررس این معیار هم )شاخص

های وضعیت زایی شاخص(، بیابان4)ناطقی و همکاران دهند. گیاهی در منطقه را نشان میوضعیت بحرانی پوشش

خص بهر برداری از زایی شا(، نیز بیابان5گیاهی و امکان تجدید حیات را در منطقه خشک دشت سگزی شدید، نیکو )پوشش
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( نیز مشابه تحقیق حاضر 3( و نیز کفاش و همکاران )1را در منطقه خشک دامغان شدید، بخشنده مهر و همکاران ) پوشش

 زایی معیار پوشش را در سایر مناطق خشک کشور شدید ارزیابی کردند.بیابان

های گیاهی و بووروز رخسووارهشهش میووزان و کیفیووت پوشووزایی در ایوون منطقووه کووااز پیاموودهای مشووهود بیابووان

 باشند.فرسایش بادی است که مؤید نتایج حاصل این تحقیق نیز می

 

 گیری نتیجه -4
گیاهی یوار پوشوششودید و خیلوی شودید از نظور مع زاییبیابوان با توجه بوه اینکوه بیشوترین سوطح منطقوه در کوالس

 و حفو  در محلوی ندامودارا آمووزش و دام عوادلمت چورای در مودیریتی کارهوایراه ارائوه بوا بایود قورار گرفتوه اسوت،

 از بیولوژیوک، یواءاح و حیوات تجدیود مختلوف روشوهای تورویج نیوز و منطقوه مراتوع از مناسوب بورداریبهره نگهوداری و

 جهوان در گرفتوه صوورت اقلیموی تغییورات بوه توجوه بوا کورد. جلووگیری انسوانی هوایفعالیت اثور منطقه در بیشتر تخریب

 در و بووده کوم عموق منطقوه خواک اینکوه بوه عنایوت بوا نیوز و بواال شودت بوا هاییسوی بارندگی به ش هابار شکل تغییر و

  شود.پیشنهاد می دارد، قرار فرسایش خطر معرض

 و احیوایی تاقوداما انجوام تووجهی بوهو بی تخریوب کنوونی رونود توقوف عودم صوورت براسواس نتوایج حاصول در

گیاهی و بوه دنبوال آن تخریوب منوابع آب و خواک امول منطقوه از نظور پوشوشتخریوب ک شواهد نزدیوک آینوده اصالحی، در

 ترین پیامد آن خوالی شودن ایون عرصوه هوا از سوکنه و مهواجرت بوه منواطق شوهری اسوت کوه منجوراین مرز و بوم که مهم

 به ایجاد مشکالت بعدی خواهد گردید.

 

 منابع و مراجع -5
زایی و اصالح مدل مدالوس در دشت سگزی ارزیابی وضعیت فعلی بیابان. 1392مهر، ل.، سلطانی، س.، سپهر، ع. بخشنده -1

 .37-41(: 1)66. نشریه مرتع و آبخیزداری اصفهان

مطالعه ) IMDPA زایی با استفاده از مدلارزیابی شدت بیابان. 1394ضایی پور،ع.، بهرامی، ح.، رفیع، ج.، خسروی، ح. ر -2

 .42-54(: 19)5 جغرافیایی مناطق خشکمطالعات . )موردی: منطقه باغدر، یزد

گیاهی، اقلیم، پوشش معیارهای تأثیر، بررسی میزان 1397ف.  ذوالفقاری، ، ر.،افشاری، ع.، مقدمروحی، ع.، کفاش -3

فصلنامه  .)دآباد سراوانمطالعه موردی: منطقه مرا) GISاز  استفادهبا  فرسایش بادی و خاک در ارزیابی پتانسیل بیابان زایی

 .36-20(: 14)2های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی وهشپژ

، IMDPAگیری از مدلزایی دشت سگزی با بهره. ارزیابی شدت بیابان1388هتابیان، غ. ر.، احمدی، ح. زناطقی، س.،  -4

 .419-429: 62(3مجله علمی پژوهشی منابع طبیعی، شماره )

اضی، ، جهت شناخت عوامل مؤثر در تخریب ارIMDPAایی براساس روش ز. ارزیابی پتانسیل بیابان1390. شنیکو،  -5

  .صفحه 233دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 
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Evaluation of vegetation criterion effects on desertification in Najm-Abad region 
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Abstract  
 The aim of this study was to investigate the potential desertification using the Iranian model 

(IMDPA) in Najmabad region. After reviewing the report of ecological studies in region and 

preliminary estimates, the vegetation was selected as the most effective desertification criterion in the 

area. Using IMDPA model instructions specified scores for 3indicators of this criterion and the value  

the criterion was determined by calculating the geometric mean. Then we ovelaid raster layers of 
indicators, calculated the geometric mean and analysed them to evaluate desertification potential based 

on vegetation and gaining its map. The results showed that in 47.80 % of area, desertification potential 

is very  severe, in 35 % of area that is severe and in 17.2% of it desertification is moderate. Vegetation 
cover with  the weighted average 3.33 Indicates severe desertification. 

  
IMDPA, Najm-Abad, Desertification, Vegetation, Criterion   Keywords: 
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 های حفاظت از آنمروری بر عوامل تخریب سواحل رودخانه و انواع روش
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  های آبی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازه ، *1
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 چکیده
زیست است. های آبی و محیطها یکی از مسائل مهم در مباحث و مبانی اکوسیستمسازی و مهندسی رودخانهبه

باری ها اثرات زیانباشند که تخریب آنها میسواحل رودخانه از مهمترین اجزای ساختار مورفولوژیک رودخانه

بررسی  وی رودخانه و عوامل مربوط به آن به جای خواهد گذاشت. در این تحقیق پس از معرفی مانهدر یک سا

عایب هر کارهای گوناگونی با ذکر خصوصیات و مزایا و معوامل مختلف تخریب و فرسایش سواحل رودخانه، راه

وط به د تمام جوانب مربها بایکدام مطرح شد. مشخص است که برای هر پروژه مهندسی و ساماندهی رودخانه

 حفاظت اثرات زیست محیطی اقدامات حفاطتی و اقدامات فنی و مهندسی مناسب در جهت بیشترین کارایی

 های حفاظتی سواحل مورد توجه ویژه قرار گیرد. سواحل و همچنین دارا بودن توجیه اقتصادی طرح
 

 زیست.ش و آبشستگی، محیطرودخانه، مهندسی رودخانه، حفاظت سواحل، فرسایواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
شوند. همچنین امروزه عالوه بر تأمین کننده آب مصرفی بشریت محسوب میها به عنوان یکی از منابع مهم تأمینرودخانه

های گوناگون بشری در تأمین ها آب مورد نیاز فعالیتها برای شرب، کشاورزی یا مصارف صنعتی، رودخانهآب مورد نیاز انسان

کنند. بنابراین ی اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا میای دیگر از موارد توسعهنرژی، حمل و نقل، تفریحات سالم و پارها

انجام  باشد که توسط علوم مهندسی رودخانهحف  و حراست حریم و بستر رودخانه و ساماندهی آن بسیار حائز اهمیت می

 منظور به که است مختلفی عملیات از برداریبهره و اجرا طراحی، ریزی،برنامه حلمرا تمام شامل رودخانه شود. مهندسیمی

ز موارد مهم در مبحث سواحل رودخانه یکی ا .(2گردد )می اعمال آن از بهتر استفاده جهت در رودخانه وضعیت بهبود

اند. سواحل نقش مهمی دگرگونی واقع شدهه مورد تخریب و های مختلف انسانی هموارباشد که با توجه به فعالیتها میرودخانه

بند اطراف آن شود. همچنین ها و دیوارهای آبها موجب اختالل در کار گورهدر اقدامات مهار سیالب دارند و تخریب آن

ن و در ر جریافرسایش و تخریب سواحل باعث حالت ناپایداری آن شده و عاملی برای افزایش اصطکاک و زبری و آشفتگی د

ها الزم و های مهندسی و مدیریت صحیح در رودخانهگردد. بنابراین استفاده از روشجایی رودخانه میسبب جابه مواردی

سازی الزم برای شده در مباحث مهندسی رودخانه، اصالحات و بهرسد که باید مطابق اصول و ضوابط تعییننظر میضروری به

های گوناگون وامل تخریب سواحل و ارائه روشعف این تحقیق بررسی ها و تثبیت سواحل صورت گیرد. هدحفاظت رودخانه

ی مهندسین و متخصصین ها مورد استفادهای و مورفولوژیک رودخانهباشد که با توجه به شرایط منطقهها میحفاظت آن

 مربوطه قرار خواهد گرفت. 
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 عوامل تخریب و فرسایش سواحل رودخانه -2

های های سیالبی و دیگر عوامل طبیعی و دخالتخطر تخریب و فرسایش ناشی از جریانها همواره در معرض رودخانه

اند و فرآیند تخریب هر کدام مختصراً شرح داده شده است. این عوامل ذکر شده 1گوناگون انسانی قرار دارند. که در جدول 

ژی ها و سواحل و تغییر رژیم جریان و مرفولوههای اطراف رودخانروز خسارات زیاد در زمینبی این عوامل مخرب باعث مجموعه

استفاده های قابلشود که به این ترتیب از پتانسیل زمینها میطبیعی رودخانه شده و سبب تشکیل حریم کاذبی برای رودخانه

 کاهد.اطراف رودخانه می

 
 هاوقوع آن ندیها و فرآسواحل رودخانه بی( عوامل تخر1جدول )

 خریبفرآیند ت عامل ردیف

 هافرسایش و آبشستگی موضعی ناشی از محدود شدن مسیر جریان و ایجاد گردابه رودخانه ساحل در موجود آبی هایسازه 1

 هارودخانه مجرای طولی شیب کاهش 2
های یهالفرسایش ناشی از افزایش سرعتی که به علت کاهش ظرفیت رودخانه، کاهش مقاومت برشی 

 شود.دخانه ایجاد میخاک و مارپیچی شدن مسیر رو

3 
 مصالح ریزدانه بودن جنس

 سواحل ها وی دیوارهدهندهتشکیل

 هارودخانه

کن ها ناشی از کاهش نیروی برشی بین ذرات به علت نفوذپذیری کم و غیرممفرو ریختن دیواره
 بودن زهکشی سریع

 مئاندر یا مارپیچی شدن رودخانه یپدیده 4
جرای مز افزایش سرعت و نیروهای برشی آب به علت کاهش عرض فرسایش سواحل رودخانه ناشی ا

 رودخانه و ظرفیت عبوری آن

 سواحل خاک هایالیه بودن حساس 5
ای و های ماسههای فوقانی ناشی از عبور سیالب از رودخانه با الیهفرسایش و خالی شدن زیر الیه

 های زیرینبرخورد امواج به الیه

 سایش ناشی از افزایش سرعت و تنش برشی جریان آبفر هارودخانه تند شیب 6

 جریان هیدرولیکی پارامترهای 7
داث لت احفرسایش و آبشستگی ناشی از افزایش سرعت، تنش برشی، توان آبراهه و عدد فرود به ع

 ها و موانع مختلفسازه

 رودخانه بستر و حریم رعایت عدم 8
 وهای کشاورزی ال حریم رودخانه توسط زمینتخریب خاک سواحل و نابودی گیاهان به علت اشغ
 های مسکونیساختمان

 روی خط ساحلی به سمت خشکیفرسایش ناشی از پیش باال آمدن تراز دریا 9

10 
ها به تغییر در میزان آورد رسوب رودخانه

 ساحل

 لیهای زمانی طوالنی به علت خشکسافرسایش سواحل ناشی از کاهش تغذیه رسوبی ساحل در دوره

 در حوضه آبگیر رودخانه

 فرسایش سواحل ناشی از برداشت ماسه و شن در طول سواحل و ناحیه شکست موج اقدامات الیروبی نگهداری و حفاری 11

 

 هاهای حفاظت سواحل رودخانهانواع روش -3

سب با شرایط مختلف ها انواع گوناگونی دارد که متناهای مقابله با فرسایش، ساماندهی و حفاظت سواحل رودخانهروش

صورت ی که بهتأثیرها با توجه به های حفاظتی باشد. این روشا حتی ترکیبی از روشیهایی جداگانه صورت روشتوانند بهمی

 شوند.گذارند معرفی و بررسی میمستقیم یا غیرمستقیم در برابر فرسایش، آبشستگی و اثرات مخرب می

 

 های حفاظت مستقیمروش -3-1
ب ساختار طور مستقیم و در طی یک مرحله در برابر فرسایش و اثرات مخرنوع روش حفاظتی، سواحل رودخانه بهدر این 

 شوند.ها محافظت میسواحل ناشی از جریان آب و سیالب
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 استفاده از پوشش حفاظتی -3-1-1

سواحل در مواردی که فرسایش بردن از انواع مصالح ساختمانی و عمرانی به عنوان یک پوشش حفاظتی برای حفاظت بهره

و تخریب شدید باشد، روشی رایج و مؤثر است. اجرای این سری اقدامات حفاظتی نیازمند مصالح مناسب، امکانات فنی و 

بستگی مستقیم به مقاومت مصالح آن  این روشکارایی گیرد. های زیادی را دربرمیمهندسی و کارگاهی بوده که طبیعتاً هزینه

ها برحسب نوع مصالح و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی به دو گروه د. این پوششدار ی کناری و سواحلهروی شیب دیوار

های ساختمانی طورکلی روکشبهشوند. های نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیم میپذیر و پوششهای صلب و انعطافپوشش

د. در اکثر کننت قابلیت تثبیت طبیعی و گیاهی را پیدا میتر بوده زیرا به تدریج با جذب رسوباپذیر و نفوذپذیر مناسبانعطاف

ها بهتر انجام های حفاظتی نفوذپذیر و فیلتردار استفاده شود تا ترواش آب از دیوارهها و الیهشود که از روکشمنابع توصیه می

جایی ابلیت تطبیق و جابهپذیر نسبت به تغییرات، قهای انعطاف(. همچنین پوشش1شود و ذرات ریز مصالح شسته نشوند )

های توان به استفاده از روکشهای حفاظتی میداشته و امکان مرمت و بازسازی مجدد دارند. از جمله این مصالح و روش

، ایجاد الیه آسفالت و یا الیه بتن 1ساخته، محصوالت ژئوتکستایلچینی با الشه یا مالت، قطعات بتنی پیشای، سنگسنگریزه

های مانده از فرآیند تولید فوالد و روکشهای محتوی شن و ماسه یا خاک همراه با سیمان، قطعات باقیار، کیسهروی شیب پاید

شده از نظر ابعاد طراحی و فنی آن توجه اشاره کرد که جهت استفاده از هر کدام باید به ضوابط تعیین 2توری سنگی یا گابیون

 کرد.

 

  حفاظت طبیعی یا بیولوژیکی -3-1-2

ی ساختار طبیعی و استفاده از انواع پوشش گیاهی نظیر چمن، های بیولوژیکی حفاظت سواحل بیشتر از جنبهر روشد

های خارجی سعی در حفاظت سواحل در برابر فرسایش های به هم بافته شده بر روی دیوارهبوته، درختچه، درخت و چوب

ابلیت ترمیم طبیعی و و تنها روشی است که قشود محسوب میهای حفاظتی ترین روششود. این روش یکی از اقتصادیمی

دی که های زیست محیطی روشی بسیار مناسب و سازگار با طبیعت است. در موار. همچنین از جنبهبازسازی خود را دارد

پیوسته  حفاظت سرعت جریان رودخانه کم و فرسایش اندک باشد این روش گزینه مطلوبی است. این روش نیازمند نگهداری و

شود رشی میاست و عمرمفید و دوام کمی دارد. روش بیولوژیکی با افزایش زبری سبب کاهش سرعت جریان و کاهش تنش ب

 (.5ی آن کاهش فرسایش سواحل است )که نتیجه

 

 روش ترکیبی -3-1-3

رد. در این استفاده کهای حفاظتی با اقدامات بیولوژیکی در مواردی الزم است که از تلفیق دو روش استفاده از پوشش

هایی که فرسایش شود و در قسمتهای حفاظتی استفاده میهایی که فرسایش بیشتر است از پوششگونه اقدامات در قسمت

نشینی رسوبات زمینه های نفوذپذیر در اثر تهبرند. همچنین در بین پوششهای بیولوژیکی بهره میدهد از روشکمتری رخ می

تر و در وزه اقتصادیبا شرایط مختلف امر این روشقابلیت تطبیق گردد. ط پوشش گیاهی فراهم میالزم برای حفاظت توس

 باشند.انداز مناسب میی زیبایی و چشمو همچنین از جنبه باشدهای دیگر میتر از روشحال مؤثرعین

 

 های حفاظت غیرمستقیمروش -3-2
گذارد و باعث تضعیف آن شوند اثر مییش و تخریب سوحل میاین نوع روش حفاظتی بر روی عواملی که موجب فرسا

کند. اقدامات حفاظت غیرمستقیم سواحل اکثرا با احداث و ها حفاظت میصورت غیرمستقیم از سواحل رودخانهعوامل شده و به

                                                             
1 Geotextile 
2 Gabion 
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نواحی سواحل یا در های مختلف با کارایی اثرگذاری گوناگون بر رژیم جریان رودخانه و عوامل فرسایش در قرارگذاری سازه

گذاری پذیر، افزایش قابلیت رسوبهای فرسایششود. مواردی نظیر انحراف خطوط جریان از دیوارهمسیر رودخانه انجام می

 گذارد.اتی است که این نوع روش حفاظتی بر جای میتأثیرجریان و کاهش دبی سیالبی رودخانه از جمله 

 

 احداث آبشکن  -3-2-1
شوند. کارایی این طور قائم و گاهی نیز اریب بر خط ساحل احداث میباشند که معموال بهیی مستقیم میهاها سازهآبشکن

های ها برای اصالح مسیر رودخانهها در دریا بستگی دارد. این سازهای به میزان پیشروی آناندازی رسوبات کرانهها در تلهسازه

ها در شرایط ، مناسب و مؤثر هستند. آبشکناد و برای شرایط مختلف جریانویژه با بار رسوبی کف زیعریض و شریانی و به

توان به ها در راستای حفاظت سواحل میات این سازهتأثیرگیرند و از جمله ای مورد استفاده قرار میهای رودخانهمختلف بازه

، لراف ساحگذاری جریان در اطوبتوسعه فرایند رس، دورساختن جریان از سواحل، کاهش سرعت جریان در نزدیکی سواحل

 (.2کاهش و یا تنظیم عرض رودخانه اشاره کرد )

 

 کارگذاری صفحات مستغرق در رودخانه -3-2-2
صورت گروهی نصب ها که بههزینه هستند که کارایی بسیاری دارند. این سازههایی ساده و کمصفحات مستغرق سازه

ها بر مبنای ایجاد چرخش ثانویه گردند. عملکرد این سازهی میتر و سواحل طراحشوند، برای اصالح الگوی جریان مجاور بسمی

ر محدوده دسوبات در جهت مخالف جریان ثانویه موجود در رودخانه است که موجب دگرگونی در توزیع سرعت، عمق و انتقال ر

نتقال د تغییر در توپوگرافی و مسیر اهای مهم صفحات مستغرق این است که با ایجا(. از مزیت3شود )صفحات می تأثیرتحت 

 شود.ز سواحل محافظت میماند و در نتیجه اچنان محفوظ میرسوب، رژیم طبیعی رودخانه هم

 

 احداث گوره  -3-2-3
 موازات آن داد وگوره بند خاکی کوتاهی به شکل خاکریز است که در فواصل مختلف از کناره دو طرف رودخانه و در امت

رود، های طبیعی خود بیرون میهای سیالبی که آب رودخانه از کنارههای مصنوعی در دورها به عنوان کنارهشود تساخته می

ها با کند. این سازهگرفتگی محافظت نماید و به نوعی نقش سواحل مصنوعی را ایفا میهای اطراف رودخانه را از آبزمین

 اطراف هایزمین در سیالب گسترش و شدن ه و جلوگیری از پخشرودخان از معینی عرض یک در سیالب جریان کردن محدود

ها ها معموال از سایر سازه(. هزینه احداث گوره4کنند )می هدایت محدود و مشخص مجرای و مسیر یک رودخانه، جریان را در

ی این توجه به مالحظات فن شود. اما باتر و قابلیت اطمینان بیشتری دارد و معموال با مصالح موجود در محل ساخته میارزان

الزم در  ها در حفاظت سواحل و رودخانه مرتبا مورد بازرسی قرار گیرند و اصالحاتها، بایستی برای اطمینان در کارایی آنسازه

طرح  ها براساس یکصورت وجود مسائل و اشکاالت فنی مختلف صورت پذیرد. در این راستا الزم است ساماندهی رودخانه

 دشت به مسیر جریان اختصاص یابد.جام برسد و براساس این طرح قسمت مهمی از سیالبجامع به ان

 

 هاسازی ساختار سواحل با نانورسمقاوم -3-2-4
 قرار خاصی توجه مورد مختلف علوم در مواد نوع این از استفاده نانومواد، کاربرد و تهیه زمینه در نانو علم پیشرفت با اخیراً 

بر گرم دارند.  مترمربع 750ای در حدود هایی هستند که در مقیاس نانومتر بوده و سطح ویژهها کانینانورس .است گرفته

ها گردند. بررسی نانوساختاری کننده باعث استحکام سواحل رودخانهشود تا به عنوان تقویتها باعث میخواص مکانیکی آن

(. انعطاف و 6مانند هستند )الستیکدارای ساختار پ هارس نشان داده است که نانورسمانند یا شبههای رسخاک

 های رودخانه را تحمل کند.تواند پیش برود که نیروهای اعمالی متداول وارد بر سواحل و کرانهپذیری آن تا جایی میتغییرشکل
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 اصالح و ساماندهی مسیر رودخانه -3-2-5
نی از طق مسکومنا ها و حفاظت اراضی مزروعی وکناره باعث تثبیت، اصالح مسیر و اقدامات ساماندهی مسیر رودخانه

یزیکی و رایط فشد. عملیات اصالح مسیر رودخانه شامل تعدیل راستای جریان و بهبود گردها میخطر تخریب و تهاجم سیالب

با کاهش  ودخانههیدرولیکی هندسه رودخانه در یک بازه معین برای تأمین ظرفیت انتقال جریان و تأمین پایداری نسبی ر

ا باشد. این اقدامات با اعمال مواردی نظیر تغییر در عرض، عمق، شیب، مقاومت جریان یگذاری میات فرسایش و رسوبتأثیر

سازی بستر و (. از جمله اقدامات اصالح رودخانه، به1شود )سازی بستر و سواحل آن میضریب زبری و جهت رودخانه سبب به

طح آب، سرمؤثر و یا چرخشی، کاهش تراز کاهش مقاومت جریان، محدود کردن نواحی جریان غیهای رودخانه به منظور کناره

 تی سامانهیط زیسافزایش ظرفیت انتقال سیالب مورد نظر و در نتیجه کنترل و ایمنی در برابر خطرات سیالب و بهبود شرا

 باشد.ای و مدیریتی میکارهای مختلف سازهرودخانه با توجه به راه

 

 گیری کلیتیجهن -4
المللی و حتی ای از دیدگاه توسعه اقتصادی و تجاری، ارتباطات ملی و بینهای هر کشوری اهمیت ویژهسواحل رودخانه

شود. بنابراین حف  و حراست سواحل از هر گونه های مختلف محسوب میهای تمرکز فعالیتسیاسی دارد و یکی از موقعیت

های مختلفی تا کنون برای حفاظت سواحل پیشنهاد کارها و شیوهامری ضروری است. راه هاتخریب و اختالل در ساختار آن

و  با طبیعت ی سازگاریشده و بهتر است روشی انتخاب شود که عالوه بر توجیه اقتصادی و راندمان باال در حفاظت، از جنبه

توان و  گیری الزم ازصول و مبانی مطالعاتی و بهرها توجه به تجارب و استفاده مؤثر از محیطی نیز مناسب باشد. بااثرات زیست

های اقعیتای و منطبق با وهای مناسب و منطبق با شرایط گوناگون رودخانهارائه طرح ،متخصصین مربوطه تدابیر کارشناسی

رت ی الزم صورزیابدر ابتدا بررسی و ا که بایستی باشدپذیر میامکان ها و به ویژه سواحلدر راستای حفاظت رودخانه موجود

 تخریب کاهش در سازیبه و اصالح به نیاز که طبیعی عوامل جز به که است گیرد و سپس به مرحله اجرا برسد. مشخص

 و جدی برخورد یطهح این در متجاوزین و متخلفین با و گیرند قرار بیشتر توجه مورد باید نیز انسانی عوامل دارند، سواحل

 .شود قضایی
 

 جعمنابع و مرا -5

. بررسی حفاظت مستقیم و غیرمستقیم سواحل رودخانه به منظور کنترل فرسایش )مطالعه موردی 1389و مطیع، م.  بهزادفر، ب. -1

 ساحلی. ساری. اراضی آب منابع مدیریت ملی همایش منطقه عرب اسد در محدوده رودخانه کارون(. اولین

 کنفرانس سواحل. از حفاظت امر در هاآبشکن نواعا کاربرد و معرفی و هاهرودخان سواحل از حفاظت بررسی .1396 ا. پوریامهر، -2

 تهران. معاصر. ایران شهرسازی و عمران، معماری المللیبین
سنجی کاهش سطح صفحات مستغرق با حف  . امکان1396بدست، ا. و بردبار، ا. سجدی، ع.، پورمحمدی، م.، کمانمحبیبی، ح.،  -3

 .26-15(: 4)12پژوهشی هیدرولیک  –. مجله علمی کارایی در قوس رودخانه
 موردی مطالعه) هارودخانه ساماندهی عملیات در خاکی جانبی هایگوره بدنه از پایداری بررسی .1395 ایرجی، ا. و علیزاده، ه. -4

 ان.گگر شهرسازی. و معماری عمران، در پژوهشی نوین هاییافته ملی کنفرانس دومین .(ارس رودخانه ساماندهی

رسایش کناری . بررسی روش بیولوژیک در امر مبارزه با ف1395میری، ا.، ساجدی، م.، فاطمی، ح. و استوار، ا. اقدرتی، ع.،  -5

 رشت. های سطوح آبگیر باران.دی پسیخان(. پنجمین همایش سامانهها )مطالعات موررودخانه

 یکیژئوتکن اتیخصوص یورنانورس بر  تأثیر. 1389ر.  ،یچنار یدیا. و جمش ،یم.، خداپرست حق ،یا.، عربان ،یمحمدزاده ثان -6

 ران.. تهرانیخاک ا کیو مکان کیژئوتکن یمهندس یالمللنیب شیهما نیدار. چهارمرس یهاماسه
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A review of the factors affecting the destruction of river shores and a variety of ways to 

protect it 
 

*,1jabizadehYousef Ra 

M.Sc Student of Water Structures Engineering Department, Tarbiat Modares University* 1 
yahoo.com@Yousef.rajabizadeh*1 

 

Abstract 
Improvement and rivers engineering is one of the most important issues in water 

ecosystems and environmental issues. River shores are one of the most important 

components of the morphological structure of rivers whose destruction will have 

damaging effects on a river system and its associated factors. In this study, after 
introducing and investigating various factors of river shore degradation and erosion, 

different approaches were mentioned with each of the features and advantages and 

disadvantages of each. It is clear that, for any river engineering and river planning project, 
all aspects of environmental impacts of conservation measures and appropriate technical 

and engineering measures must be taken into account for the most effective protection of 

the coasts as well as the economic justification of coastal protection plans. 
  

Keywords: River, river engineering, protection of the shores, erosion and scour, 

environment. 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 44  

 

 
بررسی میزان فلوراید در منابع تأمین آب آشامیدنی شهرستان ارسنجان و مقایسه آن با 

 1395استانداردها در سال 

 
 ،*4مجید فیروززاده، 3غفار توحیدی نژاد، 2اردوان نیکنام، 1ایوب ملکوتی

 فا شهرستان ارسنجانمدیر امور آب 3، انسانی شرکت آبفا فارس منابع معاون برنامه ریزی و 2، فارسمعاون بهره برداری شرکت آبفا  1
 کارشناس شرکت آبفا فارس 4
4 ،*majid.firooz@gmail.com 

 

 

 چکیده
آور است. های زیاد زیانهای کم ضروری بوده و در غلظتفلوراید از جمله ترکیبات محلول در آب بوده که در غلظت

باشد. هدف از این ای میترین اثر افزایش آن شامل فلوئورزیس دندانی و ماهیچهها شده و مهمبود آن باعث پوسیدگی دندانکم

مقطعی -صیفیباشد. در این مطالعه توتحقیق تعیین میزان یون فلوراید در منابع تأمین آب آشامیدنی شهرستان ارسنجان می

میزان فلوراید به  ونمونه برداشت  36در نقاط مختلف شهرستان انتخاب و در مجموع  حلقه چاه 9انجام شد،  1395که در سال 

جهانی  ها پرداخته و با استانداردهای سازمانروش پتانسیومتری سنجیده شدند. سپس به بررسی و تجزیه و تحلیل داده

بوده  31/0-53/0 لورایده تغییرات میزان فبهداشت، آمریکا و استانداردهای ملی ایران مقایسه شدند. نتایج نشان داد که دامن

داردهای از استان ی کمتراست. همچنین بین مقادیر اختالف معناداری وجود ندارد. و میانگین فلوراید ساالنه منابع آب آشامیدن

اده است استفر وصیه شده کمتتبا توجه به اینکه میزان فلوراید در منابع آب شهرستان ارسنجان از حداقل  باشد.توصیه شده می

  گردد.از نمک طعام دارای فلوراید پیشنهاد می
 

 آب آشامیدنی، فلوراید، پتانسیومتری، ارسنجانواژه های کلیدی:

 

 مقدمه -1

آور است. های زیاد، زیانهای کم ضروری بوده و در غلظتباشد که در غلظتفلوراید از جمله ترکیبات محلول در آب می

های زیرزمینی شود. این های طبیعی وارد آبتواند از طریق پروسهپوسته زمین وجود داشته و میفلوراید به میزان کمی در 

(. 1گردد )عنصر در ردیف عناصر مهم برای تغذیه و سالمتی قرار دارد و باعث نوعی حفاظت در برابر پوسیدگی دندان می

بیش از حد فلوراید باعث کاهش توانایی هوشی کودکان،  (. مصرف2فلوراید در مقادیر اندک در میزان باروری اثر خوبی دارد )

ترین اثرات آن شامل فلوئورزیس دندانی ها و مهمکاهش عملکرد غده تیروئید، افزایش نارسایی کلیه، اختالالت عصبی و ماهیچه

مصرفی و مقدار روزانه (. میزان جذب روزانه فلوراید از طریق آب به میزان غلظت فلوراید در آب 3شود )ای نیز میو ماهیچه

مصرف آب بستگی دارد. از طرفی غلظت طبیعی فلوراید در آب بستگی به چندین فاکتور از جمله کل جامدات محلول، قلیائیت، 

های های سطحی کمتر از غلظت چاهکه غلظت فلوراید آبطوریها دارد بهتخلخل و اسیدیته خاک وسنگ ها، دما و عمق چاه

(. معیار 5اند )علت نبود فلوراید در آب روی آوردهدربسیاری از جوامع به فلو ئورزنی آب آشامیدنی به(. 4باشد )عمیق می

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  1053استاندارد بودن میزان یون فلوراید در منابع آب شرب براساس استاندارد شماره 

(. شیوع فلوئورزیس دندانی و استخوانی در 6ی منطقه است )گرم در لیتر بر حسب آب و هوامیلی 2/1تا 7/0ایران بین 
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دلیل باال بودن میزان فلوراید گزارش شده است. در ایران نیز در شهرهای بندرعباس، کشورهای چین، تانزانیا، مکزیک به

رسی قرار گرفته است. های مختلف مورد بر(. میزان فلوراید در منابع و آب2دامغان، کرمان، برازجان و ماکو گزارش شده است )

های آشامیدنی استان کرمان صورت گرفت، در مورد فلوراید آب 1386ای که توسط پوراسالمی و همکاران در سال در مطالعه

میزان فلوراید در همه شهرهای مورد مطالعه شامل )زرند، کرمان، رفسنجان، جیرفت، سیرجان، کهنوج و بافت( کمتر از حداقل 

(. در مطالعه صادقی و همکاران در مورد آب آشامیدنی شهر 7گرم در لیتر تعیین شده بود )میلی 38/0انگین استانداردهای و می

(. با توجه به 8گرم در لیتر گزارش شد که از حداقل های تعیین شده کمتر است )میلی 58/0اردبیل، میانگین میزان فلوراید 

ارد یون فلوراید و از آنجایی که تحقیق کمی در رابطه با میزان فلوراید اهمیت موضوع و عوارض ناشی از عدم وجود سطح استاند

های آشامیدنی شهرستان ارسنجان انجام شده است، بنابراین هدف از این تحقیق تعیین میزان یون فلوراید در منابع تأمین آب

 باشد.آب آشامیدنی شهرستان ارسنجان می

 

 روش تحقیق -2
 5حلقه چاه در نقاط مختلف شهرستان انتخاب گردید که  9انجام شد،  1395که در سال  مقطعی-در این مطالعه توصیفی

آباد ه و علیحلقه چاه در روستاهای اطراف شامل روستای قدمگا 4و  13،12،11،2،4های شماره حلقه چاه درمحدوده شهر، چاه

ها در رداشت گردید. نمونهبنمونه  36تان و در مجموع نمونه در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمس 4واقع شده بودند. از هر چاه 

، میزان شگاه مربوطهسی سی تهیه و در دمای مناسب، بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمای 250ظرف های پلی اتیلن 

 باشد سنجیدهید مفلوراید آب به روش پتانسیومتری براساس روش کتاب استاندارد متد که اختصاصی برای بررسی یون فلورای

های استاندارد ها پرداخته و با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، آمریکا وشدند. سپس به بررسی و تجزیه و تحلیل داده

 ملی ایران مقایسه گردیدند.

 

 یافته ها و بحث: -3
دهد. اند را نمایش مییدهها انتخاب گرد( نقشه توپوگرافی شهرستان ارسنجان و نقاطی را که در آنها چاه1شکل شماره )

دهند. خالصه اند که تقریبأ تمام شهرستان را پوشش میها به گونه ای انتخاب گردیدههمانطور که در شکل مشخص است، چاه

 53/0دهد که حداکثر غلظت فلوراید ( آمده است. نتایج نشان می1در جدول ) 1395نتایج اندازه گیری غلظت فلوراید در سال 

قدمگاه در  1گرم بر لیتر مربوط به چاه شماره میلی 31/0در تابستان و حداقل آن  13ر لیتر،  مربوط به چاه شماره گرم بمیلی

ت. مقادیر میانگین میزان فلوراید منابع در بوده اس 31/0-53/0فصل پاییز تعیین گردیده است و دامنه تغییرات میزان فلوراید 

( مقایسه 2دهد که بین مقادیراختالف معناداری وجود ندارد. در شکل )ست و نشان می( ارائه گردیده ا2در جدول ) 1395سال 

گونه که از شکل پیدا است، نشان داده شده است. همان EPAو   Whoحلقه چاه با استانداردهای ایران، 9میانگین فلوراید 

 مذکور بوده است.  میانگین فلوراید ساالنه منابع آب آشامیدنی کمتر از استانداردهای توصیه شده



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 46  

 

 

 هانقشه توپوگرافی ومحل انتخاب چاه -1شکل 

 
 95تایج حاصل از تعیین غلظت فلوراید در منابع آب آشامیدنی شهرستان ارسنجان در سال ن -1جدول 

 غلظت فلوراید درزمستان  

 

 غلظت فلوراید درپاییز

 گرم در لیتر()میلی

 غلظت فلوراید درتابستان

 گرم در لیتر()میلی

 غلظت فلوراید در بهار

 گرم در لیتر()میلی

 نام چاه

 2چاه شماره 45/0 44/0 37/0 38/0

 4چاه شماره 52/0 48/0 49/0 47/0
 11چاه شماره 47/0 47/0 48/0 50/0
 12چاه شماره 43/0 42/0 47/0 52/0
 13چاه شماره 53/0 44/0 46/0 45/0
 قدمگاه 1چاه شماره 37/0 38/0 43/0 31/0
 قدمگاه 2چاه شماره 40/0 47/0 38/0 35/0
 آبادعلی  1چاه شماره 41/0 35/0 32/0 36/0
 آبادعلی 2چاه شماره  41/0 36/0 40/0 37/0

 

 

95یانگین حاصل از تعیین غلظت فلوراید در منابع آب آشامیدنی شهرستان ارسنجان در سال م -2جدول   
 نام چاه تر( گرم در لیمیانگین غلظت فلوراید )میلی

41/0 2چاه شماره   

49/0 4چاه شماره   

48/0 11چاه شماره   
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46/0 12چاه شماره   

47/0 13چاه شماره   

37/0 قدمگاه 1چاه شماره   

40/0 قدمگاه 2چاه شماره   

36/0 آبادعلی 1چاه شماره    

38/0 آبادعلی 2چاه شماره    

42/  میانگین کل 

 

 
 لقه چاه با استانداردهای ایران،سازمان بهداشت جهانی و آمریکاح 9مقایسه میانگین فلوراید  -2شکل 

 

که این  ت استاستانداردهایی که در خصوص غلظت فلوراید وجود دارد از سوی سازمان های مختلف ارائه شده و متفاو

بودن  فرض ثابت ن باتامقادیر با تغییرات فصلی و دمای هوا و مصرف سرانه آب رابطه مستقیم دارد. به این ترتیب که در تابس

ان غلظت شود. براساس استاندارد آب آشامیدنی ایرعلت مصرف باالی آب مقدار فلوراید بیشتری وارد بدن میمیزان فلوراید به

(. نتایج این 9) گرم بر لیتر استمیلی 2/1های سرد سالگرم بر لیتر و در ماهمیلی 7/0های گرم سال مطلوب فلوراید در ماه

یج یجه با نتادهد که میزان فلوراید در منابع آب شهرستان ارسنجان از حداقل توصیه شده کمتر است. این نتمی پژوهش نشان

ای که بر روی لعه(. رحیم زاده و همکاران نیز در مطا10،11خوانی دارد )تحقیقات انجام شده در استان کرمان وشهر اردبیل هم

دست آوردند و نشان دادند که در ای را بهانجام دادند نتایج مشابه 85سال  منابع تأمین آب شرب روستاهای شهر گرگان در

ه زنجیر بباشد که پیشنهاد کردند در این مناطق فلوئور تر از حداقل استاندارد میتمامی منابع مورد مطالعه میزان فلوراید کم

به  85ل تان قم در ساآب آشامیدنی در منابع اس (. یاری و همکاران نیز در بررسی میزان فلوراید12غذایی مردم اضافه شود )

ا بر مقایسه دهوا،  این نتیجه رسیدند که میزان فلوراید منابع آب آشامیدنی با در نظر گرفتن متوسط سالیانه درجه حرارت

 (.3خوانی دارد )دست آمده در این تحقیق همباشد که با نتایج بهمقادیر استاندارد جهانی، پایین می
 

 گیری:جهنتی -4
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یه ز حداقل توصاگیری کرد که با توجه به اینکه میزان فلوراید در منابع آب شهرستان ارسنجان در پایان می توان نتیجه

شور ما کب شرب آشده کمتر است از نمک طعام دارای فلوراید استفاده شود و همچنین از آنجا که در بیشتر منابع تأمین 

 مایند.نندیشی اه کمتر است متولیان امر در سطح کشور نسبت به رفع این مشکل چاره میزان فلوراید از حداقل توصیه شد
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 چكیده
ناطق م نییتع ن،یابرابن ست؛ا ینیرزمیز یهاآب یمصنوع هیتغذ یهاراه از یکی البیپخش س یهاپروژه یاجرا

آب در مناطق  یهاسفره تیفیو ک تیتنزل کم نیجبران ا یبرا یکارعنوان راهبه البیپخش س یمناسب برا

در دشت  البیمستعد پخش س یهامحل نییهدف تع پژوهش با نیدارد. ا یادیز تیاهم خشک،مهیخشک و ن

 یهاانمک نییتع یپژوهش برا نیانجام خواهد شد. در ا ییایاطالعات جغراف ستمیاستفاده از س گوهرکوه با

 آب، تیفیو ک یشناسخاک ،یطبقات ارتفاع ،یشناسنیزم ،یاراض یکاربر ب،یعوامل ش الب،یمناسب پخش س

شد. سپس  دیتول اریهر مع هیپا یهاقرار گرفته و نقشه یمورد بررس Arc GISافزار نرم یهاتیبا استفاده از قابل

درصد از مساحت  003/12ان است که  انگریب جیاستفاده شد. نتا (BLM) نیاز مدل بول هاهیال نیا قیتلف یبرا

 باشد.درصد برای انجام این عملیات نامناسب می 99/87منطقه مورد مطالعه مناسب و 
 

 هرکوهدشت گو ،آب زیرزمینی هیتغذ ن،یبول الب،یپخش سواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

از  یو در بعضو یها از خشکسوالسوال یقرار دارد و در برخو نیکره زم یابانیاست که در کمربند ب کشورهاییاز  یکی رانیا

با توجه به اینکه حجم زیادی از آب مورد نیاز بشر در زیر سطح زمین جوای دارد (. 8) ردیپذیم بیآس یاز ترسال گرید یهاسال

یش جمعیت و گسترش صنایع و نیاز بشر به آب برای تامین غذای بشر، باعث شده است تا بویش از پویش و هم چنین روند افزا

ایرانیان را بوه  امیاالمیقدی سطحی در مناطق خشک و نیمه خشک، از هاآببه آب های زیر زمینی توجه شود. شرایط نامطلوب 

شورب و کشواورزی از طریوق  آبی از اعمودهن مناطق بخش در ای چراکهزیرزمینی وا داشته است.  آبتالش برای دسترسی به 

توا  هواآب. برداشت از ایون شودیمزیرزمینی به اشکال چاه، چشمه و قنات انجام  آب. برداشت شودیم نیتأمی زیرزمینی هاآب

بوا تغذیوه  آبخواناز . اگر میزان برداشت (1) برابر با مقدار تغذیه شده به سفره است باًیتقریک حد مشخصی مجاز است. این حد 

و تغذیوه  آباستحصال  جهیدرنتطبیعی آن برابر نباشد منجر به افت مداوم سطح ایستابی و به هم خوردن تعادل آن خواهد شد. 

 (.18، 15) رودیمبه شمار  خشکمهینی برای مهار و استفاده بهینه از سیالب در مناطق خشک و حلراه عنوانبه 1مصنوعی

                                                             
1: Artificial Recharge 
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و تعیوین  ی ملوزم نموودهآبومنوابع  نیتوأمعیت و توسعه صنایع در جوامع بشری، انسان را نسوبت بوه جم هیرویبافزایش 

ی هواپروژه(. 20، 19) باشودیمی موورد بحوث در ایون اموور هاچالش نیترمهمهمواره یکی از  آبی مناسب استحصال هامکان

 (.9ی دارند )مؤثر، نقش هاآبخوان خصوصاًی آبی بهینه از منابع وربهره منظوربهتغذیه مصنوعی 

 آبعلوم منوابع  الخصوصیعلعلوم مختلف  دگاهیدیی از هاضرورتی مستلزم امنطقهی پخش سیالب در هر هاطرحانجام 

در یک منطقه پوی بورد.  یا عدم ضرورت اجرای طرح ضرورتبه توانیمی سطحی و زیرزمینی هاآببنابراین با مطالعه ؛ باشدیم

 ینویرزمیز یهوامنابع آب ازجملوه آب تیفیو ک تیکم یبر رو یریچشمگ تأثیراست که  یعیطب یهادهیپد ازجمله یخشکسال

د. کننورا تشدید موی و افزایش تقاضای آب در منطقه از سوی دیگر، کمبود و نیاز به آب طرفکیازچنین بحرانی داشته و دارد. 

هوای راهبورد زنظراهای آتی زیرزمینی در دهه آبی هاسفرهعی لذا باید برای جلوگیری از اثرات منفی خشکسالی و تغذیه مصنو

سوت ایط حاضور و آینوده اآمد منوابع آب در شورهایی مستلزم مدیریت کاریی ارائه نمود. عبور از چنین بحرانکارهاراهمدیریتی 

سویالب در  مستعد پخوشی هاعرصه(. در زمینه مکانیابی پخش سیالب تحقیقات بسیاری انجام شده است از جمله: تعیین 14)

رامترهوای دشت سرخون بندرعباس با استفاده از روش های منطق بولین، منطق فازی و شاخص همپوشوانی و بوا اسوتفاده از پا

بهتورین روش در  عنوانبوه، شوری آب و کاربری اراضی، نشان داد که روش فازی نسبت به سوایر روش هوا آبرفتدر  آبانتقال 

 .(2تعیین این مناطق است )

ی چنود معیواره و ریگمیتصومی مناطق مستعد پخش سیالب در استان گلستان با استفاده از مودل هوای تلفیقوی ابیمکان

ی سوطحی و رینفوذپوذسیستم اطالعات جغرافیایی و با در نظر گرفتن پارامترهای شیب، سازندهای کواترنری، قابلیوت اراضوی، 

د در طبقوه درصو 7/8درصد منطقه مورد مطالعه در طبقه نامناسوب،  88ه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ک آبخوانضخامت 

ناسوب جهوت تغذیوه منشان داد که مناطق کوامال  هاآننتایج  نیچنهمدرصد در طبقه کامال مناسب قرار دارند.  3/3مناسب و 

رصود واقوع د 5کمتور از  ی دانه درشت تا متوسط بوا شویبآبرفتهای و مخروط افکنه هاآبرفتمصنوعی اغلب در حاشیه دشت، 

 (. 4شدند )

ارش کم، . عالوه بر بشودیمدشت گوهر کوه شهرستان خاش از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و کم باران کشور محسوب 

توا بخوش  شوودیم(( باعوث 3باشد )متر میمیلی 5/111میزان تبخیر باال در این دشت )میانگین ساالنه تبخیر حوزه گوهر کوه 

بوا توجوه بوه  زیرزمینوی آبی هاسوفره آبش های ساالنه از این طریق هدر برود. جلوگیری از پایین رفوتن سوطح زیادی از بار

بنوابراین ؛ ورد توجه بوده است، همواره مباشدیمکشاورزی منطقه  آببه لحاظ اینکه تنها منبع  نیچنهمهای اخیر و خشکسالی

های مناسوب . هدف از انجام این مطالعه تعیین عرصهباشدیمضروری  ینیرزمیز آبهای ذخیره نزوالت جوی جهت تغذیه سفره

 باشد.پخش سیالب با استفاده از مدل بولین می

 

 هامواد و روش -2

 عرفی منطقه مورد مطالعهم -1-2
 11درجوه و  60محودوده  درمحدوده مورد مطالعه، دشت گوهرکوه در شهرستان خواش اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و 

دقیقه عرض شومالی قورار دارد. ایون دشوت  45درجه و  28دقیقه تا  7درجه و  28دقیقه طول شرقی و  7درجه و  61دقیقه تا 

از  %55. حودود باشودیم لومترمربوعیک 2870(. مساحت کل دشوت حودود 7گوهر کوه و قلعه بید است ) زیآبرقسمتی از حوزه 

. ارتفاع متوسط دشوت گووهر انددادههستانی و ارتفاعات تشکیل آن را نواحی کو %45ی و آبرفتسطح کل منطقه را مناطق پست 

ای ی و مخروط افکنهآبرفتی هانهشتهاست در  آزادی هاآبخوان(. آبخوان دشت گوهر کوه که از نوع 17) باشدیممتر  1350کوه 

ی واقع در محدوده موورد هالیمسو  هارودخانهکلیه (. 7باشد )کیلومترمربع می 487قرار دارد. مساحت آبخوان گوهرکوه حدود 

زیرزمینی این منطقه موورد اسوتفاده  آب. منابع شودیمجاری  آب هاآندائم بوده و فقط در فصول بارندگی در  آبمطالعه فاقد 
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همراه پیزومترهای ( موقعیت جغرافیایی دشت گوهرکوه به1(. شکل )17) رندیگیمو صنایع قرار  دام ،بهداشت ،شرب کشاورزی،

 .دهدیمشت را نشان سطح د
 

 

 
 

 

 
  

 دشت گوهرکوه در استان و کشور جغرافیایی تیموقع (1) شکل

 

 روش تحقیق -2-2

ی منواطق مسوتعد پخوش بنودتیاولوی و ابیومکانی در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و نظر کارشناسوان بورا

، (ECیوت آب )عامول ی، توپووگرافی و کیفشناسخاک، آبرفتی، ضخامت شناسنیزمسیالب، از معیارهای شیب، کاربری اراضی، 

ایوه هور یوک از پ(. ابتودا نقشوه 6، 11ی پخش سویالب و تغذیوه مصونوعی اسوتفاده شود)ابیمکاندر بحث  مؤثرعوامل  عنوانبه

انودازی شود.  همیرواساس منطق بولین وزن دهی شده و بر هاهیالاز  هرکدامی پایه، هانقشهتهیه شد و پس از تهیه  هاخصشا

یالب ارزش یوک و سو. هر واحد مناسب پخش باشدیمصفر و یک  صورتبهی اطالعاتی هاهیالدر هر یک از  واحدهادهی به وزن

 قیوتلف Arc GISافزار نرمدر محیط  ی پایههانقشه، ANDبا استفاده از اپراتور  تینهادر. ردیگیمهر واحد نامناسب، ارزش صفر 

ؤثر در پخوش مو( گستره قابل قبول برای عوامل 1(. جدول )5، 10ی مستعد پخش سیالب تهیه شد )هاپهنهشده و نقشه نهایی 

 دهد.اساس منطق بولین نشان میسیالب را بر

 
 در منطق بولین مؤثری عوامل برا قبولقابل( گستره 1جدول )

 امتیاز تناسب بازه پارامتر امتیاز تناسب بازه پارامتر

 شیب
 1 مناسب 8تا  5/0

 آبرفتضخامت 
 1 مناسب متر 100متر و کمتر از  15بیش از 

 0 نامناسب متر 100متر و بیشتر از  15کمتر از  0 نامناسب 8باالتر از 

 کاربری اراضی

 1 سبمنا مرتع و زراعت دیم

 یشناسخاک

 1 مناسب بافت سبک با نفوذ پذیری باال

مسکونی، کشاورزی، بستر 
 رودخانه و ...

 0 نامناسب بافت سنگی و فاقد خاک 0 نامناسب

 یشناسنیزم
هدایت  1 مناسب رینفوذپذرسوبات 

 الکتریکی

 1 مناسب متریسانتبر  موس کرویم 3000کمتر از 

 0 نامناسب متریسانتبر  موس کرویم 3000بیشتر از  0 نامناسب رینفوذناپذرسوبات 

 

 نتایج و بحث  -3
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طوور کوه انود. هموان( نشان داده شده2اساس منطق بولین تهیه شد که در شکل )های تمامی پارامترهای مورد نظر برالیه

ر ددرصود،  70/59اسوی شندرصود، در نقشوه زموین 88درصد، در نقشه کاربری اراضی  60/75شود در نقشه شیب مشاهده می

درصود منواطق  80درصود و در نقشوه هودایت الکتریکوی  78/58شناسوی درصد، در نقشه خواک 23/22نقشه ضخامت آبرفت 

 باشند.های مناسب جهت اجرای پروژه پخش سیالب میاساس منطق بولین، عرصهبر

 
 نقشه شیب منطق بولین

 
 نقشه کاربری اراضی منطق بولین

 
 منطق بولین یشناسخاکنقشه 

 
  منطق بولین یشناسنیزمنقشه 

 منطق بولین آبرفتنقشه ضخامت 

 
 نقشه هدایت الکتریکی منطق بولین

 قشه های تولید شده هر یک از معیارهای مؤثر در پخش سیالب به روش بولینن -2شکل 

 

ی پایوه بوا هاهنقشین پژوهش تمامی ی پخش سیالب، در اابیمکانی در بررس موردی عوامل هانقشهپس از تهیه هر یک از 

اسواس امتیواز ی مورد بررسوی برارهایمع. تمام آمد به دستبا هم ترکیب شدند. و نقشه خروجی  ANDاستفاده از توابع منطقی 

ی مناسب پخش سویالب هاعرصهی ابیمکانبا یکدیگر تلفیق شده و نقشه  ANDمناسب بودن و ارزش یک، با استفاده از اپراتور 

 نیاساس مدل بوولبر البیمناسب پخش س یهادرصد مساحت عرصه (2)چنین جدول (. هم3)شکل  آمد به دستین مدل در ا

 باشد.ب میدرصد دارای عرصه مناسب پخش سیال 003/12شود اساس آنچه مشاهده میدهد. بررا نشان می
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 اساس منطق بولینطبقه بندی عرصه های مناسب پخش سیالب بر (3)شکل 

 
 اساس منطق بولین(: درصد مساحت عرصه های مناسب پخش سیالب بر2ول )جد

 درصد مساحت طبقه بندی مدل تلفیق

 بولین
 003/12 مناسب

 99/87 نامناسب

 

 نتیجه گیری -4
هوای پوی در پوی و های زیرزمینی جزء منابع طبیعی با ارزش هستند که بر اثر تغییورات اقلیموی از جملوه خشکسوالیآب

هوا در خشک، کمیت و کیفیت آنالخصوص در مناطق خشک و نیمهای غیر مجاز و حفر چاه به صورت غیر مجاز علیبرداشت ه

ها را کواهش خریبی آنتواند اثرات تها میریزی برای مدیریت و استفاده از روانابها روند نزولی داشته است. برنامهبیشتر آبخوان

های آتوی داشوته باشود. آبی در سالهای آب زیرزمینی و بر طرف کردن مشکل کمرهبسزایی در تغذیه مصنوعی سف تأثیرداده و 

دهود کوه بیشوتر در این پژوهش به منظور تعیین مناطق مناسب پخش سیالب از روش بولین استفاده شد که نتایج نشوان موی

هوای مناسوب پخوش لحواظ عرصوه( از 16درصد قرار دارند کوه بوا نتوایج ) 8های کمتر از مناطق مناسب از نظر شیب در شیب

( 2متر با نتوایج )10خوانی دارد. از نظر ضخامت آبرفت در محدوده بیشتر از درصد قرار دارند هم 8های کمتر از سیالب در شیب

ریکوی خوانی دارد. از نظر الیه کاربری اراضی مناطق مناسب در محدوده کاربری مرتوع بوا نتوایج و از نظور الیوه هودایت الکتهم

 خوانی دارد. ( هم12متر با نتایج )میکروموس بر سانتی 3000کمتر از  ECمناسب در محدوده های با  مناطق

 

 منابع و مراجع -5
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Locating suitable flood spreading areas using Boolean logic in GIS (Case study: 

Gohar Kuh plain of Sistan and Baluchestan) 

 
, Sabereh 2, Mohammad Reza Dehmardeh Ghale No 2, Mohammad Nehtani * 1,Abdollah Herivandi 
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Abstract  
Implementation of flood spreading projects is one way of artificial groundwater recharge, so 

determining appropriate spreading areas as a way to compensate for this decline in the quantity and 
quality of aquifers in arid and semi-arid regions is important. The purpose of this study is to determine 

the potential locations of flood spreading in Gohar Kuh plain using GIS. In this study, to determine 

suitable floodplain locations, slope factors, land use, geology, altitude, soil and water quality were 

investigated using Arc GIS software capabilities and base maps of each criterion were produced. Then, 
the Bolin model (BLM) was used to integrate these layers. The results show that 12.003% of the study 

area is suitable and 87.99% are unsuitable for these operations. 

 
Flood spreading, boiling, Groundwater recharge, Gohar Kouh plain  Keywords: 
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در استان گلستان 97های مقابله با آن با تاکید بر سیالب اسفند اثرات زیست محیطی و روش  

 
 سارا فروتن1*، حجت اله رشیدی1، نادر جندقی2

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست، 2 استادیار دانشگاه گنبد کاووس
*،1Sarah.foroutan.env@gmail.com 

 

 چکیده
ه ک به دلیل این .دهدقرار می تأثیرزیست بشر را تحت های مختلف، محیطبا شدت هاییسیالبساله وقوع  هر

-ی مهم زیستهاشاخصرب سیالبات تأثیرآیند، درک بیشتر از بخشی از چرخه طبیعی به شمار می هاسیالب

ارات طور کلی خسبه ات مضر آن مفید خواهد بود.تأثیرو مؤثر برای کاهش های دقیق تدوین برنامه، در محیطی

ابلیت کمی شدن داشته خسارات خسارتی که قشود، زیست به دو دسته تقسیم میسیالب بر روی محیط

یری را گندازهات نامحسوس قابلیت کمی شدن و اشود مانند تلفات و ضایعات انسانی. خسارمحسوس نامیده می

هاجرت ممانند  باشدسوء اقتصادی و اجتماعی آن گاهی بسیار طوالنی و درازمدت می تأثیرندارند و تبعات و 

داوم داشت روز ت 5که به مدت  97های کم سابقه در اسفند وقوع بارشمحیطی. روستائیان، ضایعات زیست

نی به دت طوالماستان گلستان شد که در اثر آن شهرها و روستاهای زیادی برای  باعث وقوع سیل ویرانگر در

نفی بر ثبت و مات سیالب از منظر اثرات متأثیرزیر آب رفت و خسارات زیادی به بار آورد. در این مطالعه 

  .ه استکارهایی در خصوص مدیریت آن ارائه شدزیست انسانی مورد توجه قرار گرفته و سپس ارائه راهمحیط

 

 ستان گلستانزیستی، بالیای طبیعی، ا: سیالب، اثرات محیطواژه های کلیدی

 

 مقدمه -1

که طوریبه سطح خدمات بهداشتی گردد مرگ و میر و کاهش نابسامانی اقتصادی، خسارت،ایجاد  که منجر به یرخدادبه 

من، ردباد، تگرگ، بهگزلزله، سیل، طوفان، مانند ود شبالیای طبیعی گفته می غیرمحلی باشد کمک از منابع نیاز به درخواست

هد که این مساله دنوع آن در ایران رخ می 33فقره بالیای طبیعی شناخته شده در جهان  40رعد و برق و غیره. از مجموع 

ارات جانی و س(. حوادث غیرمترقبه هر ساله خ2و1کشور بالخیز جهان به شمار رود ) 10عنوان یکی از موجب شده تا ایران به

(. بنابر آمار 5یرد )گآن قرار می تأثیرهزار ایرانی تحت  500طوریکه زندگی یک میلیون و مالی زیادی در ایران به وجود آورده به

حدود  ه از این تعداداند کاز مردم کشورمان بر اثر بالیای طبیعی کشته شدههزار نفر  200سال گذشته، بیش از  90رسمی، در 

 درصد بر اثر سایر بالیای طبیعی بوده است. 11درصد بر اثر سیل و  13اثر زلزله، درصد بر  76

 رودخانه حاشیه هایدشت از بخشی اشغال و آن از آب زدن بیرون و مسیل و رودخانه آب ارتفاع افزایش حقیقت در سیل

 و انسانی تلفات و شده مومیع اسیساتت و ساختمان بر خسارات آمدن وارد باعث منطقه نمودن غرقاب با تواندمی که باشدمی

 موارد این در که باشد ریاد یا و دریاچه آب سطح افزایش از ناشی تواندمی سیل نیز مواردی در باشد. داشته همراه به دامی

 داشت.  خواهد زیادی تأثیر شدید بادهای جریان

-آبخیز باالدست، شیب زمین، عوامل زمینرخداد سیل در مناطق مختلف به عوامل گوناگونی بستگی دارد مانند مساحت 

گذاری کف بستر، تغییرات کاربری اراضی های رودخانه، رسوبگیاهی، عوامل اقلیمی، ویژگیشناسی، پوشششناسی، خاک

های انسانی سرعت فزاینده (. به واسطه بروز دخالت4ها و خاکریزها و تجاوز به حریم آن )پیرامون آن، تخریب سواحل رودخانه

mailto:Sarah.foroutan.env@gmail.com
mailto:Sarah.foroutan.env@gmail.com


[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 57  

 

های زیرزمینی دو فاکتور مهم در دسترسی توسعه پایدار، باعث بروز ریب خاک و هدررفت مقادیر متنابهی از منابع آبتخ

گیاهی و تجاوز به منابع طبیعی و پوشش های محیطی و بر هم زدن تعادل آن شده است. همچنین تخریب پوششناهنجاری

 سیل کنترل هایروش سالم، هایطور کلی اکوسیستمفزایش داده است. بهزایی احتمال وقوع سیالب را اجنگلی و توسعه بیابان

 مهار هاینماید. با این وجود روشسیالب را برطرف می کنترل ایسازه اقدامات به نیاز ای کهبه گونه داده ارائه طبیعی طوربه را

 هایکانال و مخازن سدها، بندها،سیل احداث ا،هجنگل احیاء شامل که شدهمی گرفته کاربه دور هایزمان از و کنترل سیالب

 باشند.می سیالب

عث وقوع خیز باهای آبای است که تمرکز زمانی و مکانی بارش در اکثر حوزهموقعیت جغرافیایی کشور ایران به گونه

ای کشور هاستانین (. همچنین استان گلستان رتبه اول در وقوع سیل و رتبه دوم در وقوع زلزله را در ب3گردد )سیالب می

 تبلندمد و تزیستی کوتاه مدمحیط اثرات داراست که نشان از پتانسیل باالی وقوع بالیای طبیعی در این استان دارد. بررسی

و  های ویرانگر در این استاندر این مقاله سعی شده است با توجه به وقوع سیالب (.6است ) رشد به رو و جوان علمی سیالب،

های مقابله یعی را بررسی و روشهای زیست محیطی وقوع این رخداد طبهای اخیر، جنبهاشی از آن در سالتشدید خسارات ن

 با آن ارائه گردد.

 

 هامواد و روش -2

ست. جمعیت کیلومتر مربع در شمال ایران و در جنوب شرق دریای خزر واقع شده ا 20438استان گلستان با مساحت 

های صلی به نامحوزه آبخیز ا 5شود. این استان از خیز ایران محسوب میاستانهای سیل نقر بوده و از 1868819استان 

 وظر مساحت ان از نسو، نکارود و خلیج گرگان تشکیل شده است. حوزه آبخیز گرگانرود در استان گلستگرگانرود، اترک، قره

 استان را کل از نیمی زا بیش واقع شده که گلستان اناست جنوبیدر نیمه باشد. این حوزه آبخیز تقریباآبدهی در رتبه اول می

 و رودخانه این یرو بوستان بر و وشمگیر، گلستان سد 3 کشاورزی، توسعه برای بیشتر برداریبهره منظور بهدهد. پوشش می

 شهر سیمی و قال آق گنبدکاووس، در مسیر رود گرگانرود مناطق مسکونی زیادی مانند .است شده احداث آن فرعی هایشاخه

 کند.قرار گرفته و همین موضوع اهمیت این رودخانه را دوچندان می

یبا کل کشور متأثر از ها در کشور آغاز و تقر، موج اول بارش97اسفند  25با ورود سامانه بارشی از غرب کشور در تاریخ 

داشت.  روز تداوم 5ه مدت بتان آغاز و بارشها این سامانه فعالیت خود را در استان گلس 97اسفند  26این سامانه قرار گرفت. در 

زادشهر و آهای مینودشت، کالله، ها کشور در شرق استان گلستان و در شهرستاندر اثر فعالیت این سامانه بیشترین بارش

 ع پیوستقویالب به وسابقه سهای کمشوند، به وقوع پیوست. در اثر این بارشهای گرگانرود محسوب میرامیان که از سرشاخه

ی را به زیر آب و همچنین روستاهای زیادشهر، بندرترکمن و گمیشان سیمین قال، آق گنبدکاووس،و در مسیر خود شهرهای 

از وقوع  ری شدهآوبرد که باعث بروز مشکالت زیست محیطی زیادی در این مناطق شد. با توجه به گزارشات و مستندات جمع

 طی این رخداد پرداخته خواهد شد.محیزیستاین سیالب به بررسی اثرات 
 

 نتایج  -3
گردد. خسارات محسوس خود شامل به می خسارات سیالب به دو دسته خسارات محسوس و خسارات نامحسوس تقسیم

گیری داشته و در محاسبات توجیه شود. خسارتی که قابلیت کمی شدن و اندازهدو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می

های عمومی شود مانند تلفات و ضایعات انسانی، تخریب ساختمانار گرفته شود خسارات محسوس نامیده میاقتصادی مدنظر قر

 تأثیرگیری را ندارند و تبعات و خسارات نامحسوس قابلیت کمی شدن و اندازه و دولتی، واحدهای مسکونی و تجاری و صنعتی.

محیطی، ایجاد باشد مانند مهاجرت روستائیان، ضایعات زیستمی سوء اقتصادی و اجتماعی آن گاها بسیار طوالنی و درازمدت

ها و تاسیسات رعب و وحشت و اختالالت روانی برای ساکنین منطقه و غیره. مناطق مسکونی روستایی و شهری، زمین
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ی هستند هایزیست از جمله بخشکشاورزی، بخش صنعت، دام و طیور، تاسیسات زیربنایی و خدمات عمومی، بهداشت و محیط

 97با تاکید بر سیل اسفند  ات زیست محیطی وقوع سیالبتأثیرپذیند. در این مقاله در مورد ها آسیبکه در اثر وقوع سیالب

 گلستان بحث خواهد شد.

 زیستمحیط فیزیکی هایجنبه بر سیالب ات منفیتأثیر -1-3

 های زیرزمینی های سطحی و سفرهع آبآلودگی مناب -3-1-1

سیالب  در اثر وقوع. (7)د شومی ایجاد منابع آب در بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، تغییرات از مختلفی انواع قوع سیالبدر اثر و

فوذ نهای کشاورزی و با شستوی سموم و کودهای کشاورزی از سطح زمین سیالب از ناشی بدر استان گلستان، روانا 97اسفند 

ها کاهش یفیت آنکا منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان دستخوش تغییر شود و های آب زیرزمینی، باعث شد تآن به سفره

، سرب، مروی، کادمیو شود فلزات سنگین مانند سرب،های مختلفی که در اثر سیالب وارد محیط آبی میاز جمله آالینده یابد.

ر زنجیره دنتقال لزی به دلیل راحتی اآهن و غیره است که به دو صورت محلول و غیرمحلول در سیالب وجود دارد. عناصر ف

دگی شیمیایی و بیولوژیکی (. در اثر وقوع سیالب عالوه بر آلو9ای برخوردارند )ها از اهمیت ویژهغذایی و تجمع در بافت گونه

 آب، کدورت آب نیز به شدت افزایش یافت که باعث کاهش کیفیت منابع آب سطحی شد. 

 
 خاک   -2-1-3

 از آلی سموم و هاکود سیالب، وقوع اثر در. باشدمی مؤثر خاک داخل به آب نفوذ سرعت در زیادی عوامل کلی طوربه

 رفتن ینب از همچنین. اصالح مجدد شوند هازمین شده و در نتیجه نیاز است که این شسته کشاورزی سطحی خاکهای

حاصلخیزی و  کاهش باعث بلندمدت ریافته و د فرسایش سطحی خاک که است مواردی جمله از سیالب توسط گیاهیپوشش

-سیالب ضروری می عوقو از بعد فرصت اولین در خاک حف  زمینه الزم در اقدامات انجام بنابراین. شودپر شدن مخازن سدها 

 باشد.

 
 گیاهیوششپ -3-1-3

ر اثر دند. های با دوره بازگشت کم دارقش مؤثری در کنترل سیالب مخصوصا سیلگیاهی با کاهش شدت جریان نپوشش

ث شد راه بود، باعهای آبخیز همهای زیادی در باالدست حوزهدر استان گلستان که با رانش و لغزش 97وقوع سیالب اسفند 

 ها بهها، حجم زیادی از رسوبات، تخته سنگ و تنه و شاخه درختان و درختچههایی از مراتع و جنگلعالوه بر تخریب قسمت

اً ها و نهایتخریب پلتها، ها و آبراههدست باعث مسدود شدن مسیر رودخانهین رسوبات در پایینجریان رودخانه راه یابند. ا

ی فاظتی براامات حجنس درخت، اقدخروج سیالب از بستر رودخانه شده و خسارات فراوانی را ایجاد کردند. ایجاد موانعی از

از جمله  هاتاالب سیالب و نگهداشتکاهش اثرات فرسایشی هایی برای ایجاد ثبات در بانکتهای کنار رودخانه، ساختن حائل

ید فراموش های سیالبی در کنترل وقوع سیل را نباها و دشتباشد. نقش مهم تاالباقدامات مؤثر در کاهش اثرات سیالب می

 کرد.

 

 زیستهای بیولوژیکی محیطسیالب بر جنبه تأثیر -2-3
های تان به جمعیت آبزیان، حیات وحش، دام و طیور و همچنین زیستگاهدر استان گلس 97در اثر وقوع سیالب اسفند 

های ای از دام، طیور و حیات وحش از جمله انواع مارها از زیستگاهکه تعداد قابل مالحظهآنها آسیب جدی وارد شد. از آنجایی

یافته بودند، پس از فرونشست طبیعی باالدست توسط سیالب به سطح شهرها و منازل مسکونی آسیب دیده از سیل انتقال 

پاشی بر روی الشه حیوانات سیالب بمنظور مدیریت بحران بوجود آمده تیم کارشناسی تشکیل و اقدام به دفن بهداشتی و آهک

ریزی و گاهی مهاجرت سیکل طبیعی تخم های فصلی گاهی باعث تنظیموقوع سیالبهای مناسب شد. همچنین در مکان
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های بیگانه، تنزل کیفیت آب و از بین ها، نفوذ گونهته به گونه آبزیان متفاوت است. مرگ و انقراض گونهشود که بسآبزیان می

 باشد.  ها میمحیطی وقوع سیالبرفتن آبزیان از دیگر عوارض زیست

 

 هاندها و فاضالبانتقال پسما -3-3
در سطح شهرها و روستاهای  مدت و گستردهنیگرفتگی طوالدر استان گلستان که با آب 97اسفند در اثر وقوع سیالب 

اعث آلودگی ها و دریا منتقل شده و ببه رودخانه های شهری و روستایینیمه شمالی استان همراه شد، پسماندها و فاضالب

های آلوده به داخل منازل مسکونی مردم، بحران بزرگ ها و ورود آبشدید منابع آبی شد. مخلوط شدن سیالب با فاضالب

تی و های دولهدستگا یست محیطی در استان به وجود آورد که خوشبختانه با انجام اقدامات و تمهیدات به موقع و الزم توسطز

 های واگیردار و بروز خسارات بیشتر گرفته شد.اجرایی، جلوی شیوع و انتقال انواع بیماری

 

 ت موذی و جوندگان و خزندگانازدیاد حشرا -3-4
ه مناطق ها، ازدیاد حشرات موذی و جوندگان و خزندگان و از جمله ورود مارهای سمی بسیالب یکی از معضالت وقوع

ه ده از جملزطق سیلتواند باعث بروز مشکالت فراوانی برای ساکنین منامسکونی است. عدم کنترل و مدیریت این جانوران می

ی در سازمان تیم کارشناس 97نشست سیالب اسفند گزیدگی و شیوع بیماریهای واگیردار شود. در این ارتباط پس از فرو

و انتقال و  گیریآوری و زندهنشانی، نسبت به جمعمکاری آتشهگان و با زدهزیست تشکیل و با پایش خانه به خانة سیلمحیط

 رهاسازی در زیستگاه طبیعی آنها اقدام گردید.

 

 های کنترل سیلثرات زیست محیطی سازها -5-3
سط توخصوص  کنترل سیل بهکنترل سیل تا زمانی مؤثر هستند که سیالب از حد معینی فراتر نرود. های وجود سازه

حدود مرودخانه را  خاکریزها اغلب ساحل شوند.طبیعی محروم حالت ها از رودخانهشود باعث میها و مخازن ذخیره آب، دایک

های خریب زمینت، خشک کردن و البیودخانه از دشت سیجداسازی کانال اصلی ربا ها بیشترین اثرات مخرب سازه .کنندمی

دایی کانال ج یبیعو پنهان کردن عوامل ط الب، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه، کاهش اثرات ژئومورفولوژیکی سیالبیتا

ت زیست از دیگر خسارا طور مستقیم رابطه دارد.بی بهالهای دشت سی، از بین رفتن زمینالبیاصلی رودخانه از دشت سی

ط فیزیکی رات شرایجایی روستائیان، تغییتوان به شیوع بیمارها، مهاجرت و جابهمحیطی سیالب اخیر در استان گلستان می

 تغییر در شرایط بیولوژیکی آب و خاک، بایر شدن اراضی و غیره اشاره داشت. های آبخیز، حوزه

 

 زیستمحیط فیزیکی هایجنبه بر سیالب ات مثبتتأثیر-6-3
های های مختلف گردید اما با توجه به وقوع خشکسالیباعث خسارات زیادی به بخشدر استان گلستان گر چه سیل اخیر ا

محیطی نیز به همراه داشته است. از جمله ات مثبت زیستتأثیردرپی که این استان در سالیان گذشته با آن درگیر بوده، پی

 میلیون 80 بر بالغگل )المللی آالگل، آلماگل و آجیهای بینظرفیت تاالب توان به پر شدناثرات مثبت سیالب گلستان می

هایی که چندین سال (، آبگیری بندهای خاکی و سدهای استان، جاری شدن آب در رودخانهگردید سازی ذخیره آب مترمکعب

های زیرزمینی در اثر شدن سفرهها در اثر جاری شدن آب، تقویت و سیراب محیطی رودخانهاند، احیا شرایط زیستخشک بوده

نفوذ آب به درون زمین و باال آمدن سطح ایستابی، احیا اراضی مرتعی و توسعه رشد گیاهان مرتعی و جنگلی جهت چرای دام و 

های مثبت وقوع سیالب اخیر در استان گلستان را بتوان به تغذیه سفرهمحیطی زیست تأثیرحیوانات وحشی. شاید مهمترین 

های رویه جهت فعالیتهای بیبرداریینی مرتبط دانست که در سالیان گذشته در اثر وقوع خشکسالی و بهرهآب زیرزم
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ها شده و باعث کاهش محسوس سطح ایستابی و نشست زمین در دشتکشاورزی، از منابع آب زیرزمینی به شدت برداشت می

 شده بود.  

. شوندمی اکوسیستم سالمت کلی طوربه و گیاهان رشد بهبود موجب و ها پراکندهمواد مغذی و معدنی همراه با سیالب

 باروری موجب زمان طول در اند،شده نشین ته طبیعی هایمحل در و شده جا جابه سیل با که رسوباتی و آلی مواد غذایی، مواد

زی و نبع باارزشی برای کشاورکنند که مت باارزش خاک رویی را تجدید میترکیبا رسوبات این نواحی از بسیاری در. شوندمی

های کشاورزی نفوذ کند در نتیجه خاک شود مواد معدنی باارزش از ساحل رودخانه به زمینسیل باعث می .رشد گیاهی است

 .شودبارور سطحی که برای رشد گیاهان ضروری است، احیا می

 د ذیل باشد :ند شامل موارتوازیستی سیالب میطور کلی اهمیت ارزیابی مخاطرات محیطبه

ای جهت رسیدن به استاندارد سیلهو -گذاری و اجرای قوانین، بر سیاستهای محیطی دنقش مؤثر ارزیابی ریسک -الف

بندی مخاطرات و کمک به مدیران در اتخاذ لویتا -مک به انتخاب مناسب برای استقرار صنایع، دک -ها، جانتشار آالینده

 تصمیم. 

یک آن در پدبی  حائز اهمیت است کاهش ارتفاع آب و انجام اقدامتی در به تاخیر انداختن آنچه که در مدیریت سیالب

 گردد:مناطق شهری است که این کار عموما در قالب یک یا چند روش پیاده می

وان تذیری خاک: با زهکشی مناسب خاک و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی و فرسایش خاک میپافزایش نفوذ -1

 زایش نفوذپذیری خاک شد.باعث اف

-نفوذ ها و افزایشا، دریاچهتوان از مخازن خاکی، سدهسازی آب: برای کاهش سرعت سیالب و کنترل آن میذخیره-2

 پذیری خاک استفاده نمود.

-کاری سرعت رواناب را کاهش مییا چمن وگیاهی به صورت نواری از درختان وششگیاهی: استفاده از پوسعه پوششت-3

های ر سیالبدرصد د 50کیلومتر مربع از حوزه آبخیز، دبی پیک سیالب را تا  10عنوان مثال کاشت جنگل در حدود . بهدهند

ه در تمام وسعت خود دارای پوشش جنگلی های آبخیزی کهای کوچک کاهش می دهد. حوزهدرصد در سیالب 36بزرگ و تا 

 (.8رودخانه می شوند )درصد باعث کاهش ورود رواناب به  10هستند به میزان 

ناب پذیری خاک اطراف رودخانه و کاهش میزان روامنجر به افزایش نفوذ گیاهی در کنار رودخانه: این کاریجاد پوششا-4

 شود. سرریز شده به اطراف می

رخ   دستنشینی رسوبات در باالدیریت رسوبات: شواهد نشان می دهد در صورتی که کاهش ظرفیت کانال بر اثر تهم -5

د. یشتری دارزرگ نمود بهای آبخیز بشود. این امر در حوزهدست رودخانه مینشینی رسوبات در پایینتر از تهدهد بسیار مخرب

 ترویج مدیریتی که میزان انتقال رسوبات را کاهش دهد از اهمیت باالیی برخوردار است.

ایل به اشباع زودرس دارند لذا احداث االدست تمهای مستعد سیالب: خاک مناطق بحداث حفره در باالدست زمینا -6

 د.گیاهی آن دارکند که این کار بستگی به شیب منطقه و پوششحفره به دیر اشباع شدن و کاهش پیک جریان کمک می

ی باعث کاهش تواند تا حد زیاددهد جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی میراضی : تحقیقات نشان میاکنترل کاربری -7

 پیک سیالب و کاهش خسارات ناشی از آن شود.دبی 

 
 گیرینتیجه -4

ها دارای این سیالب کههای کوچک و بزرگ در اغلب مناطق کشور پهناور ایران همه ساله محتمل بوده وقوع سیالب

کاهش  کارهایاهمیت آنها و ارائه راه ،شناسایی اثرات زیستمحیطی مضرمحیطی مثبت و منفی زیتدی هستند. اثرات زیست

، وقوع بستگی به محل باثرات مثبت و منفی عواقب سیال. دآیاثرات منفی از اهداف ارزیابی اثرات زیست محیطی به شمار می

-زمین ،توپوگرافی، مناطق مختلف از لحاظ اقلیمیشرایط پذیری یک محیط نسبت به سیل و شدت سیل، آسیبوسعت و 
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گیری در زمان، فاکتور مهمی برای تصمیم ها پارامترمحیطی سیالبیستدر بررسی اثرات ز .زیستی داردشناسی و محیط

 گذاردمناطق مختلف بر جای میهایی که در با رسوبات و زباله بمدت، سیالدر کوتاهای که به گونهخصوص اثرات سیل است 

با این وجود، مزایای شود گرفته مینظر  درزندگی کاهش پیدا کند و یک فاجعه اکولوژیکی  هایشاخصشود باعث می

مدت، توانند در طوالنیمی بوده وها بخشی از چرخه طبیعی . سیالبآنها غالب است های طبیعی عموما بر اثرات منفیسیالب

آید که سیل در نواحی پیش می زمانیمشکل  اما ها را بهبود بخشندکارکرد این زیستگاهو همچنین زندگی گیاهان و حیواناتی 

 .شهری یا روستایی، روی دهدو مسکونی یافته توسعه

 منابع -5
صلنامه تحقیقات هکتوپاسکال و سیل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه. ف 500. بررسی ارتباط بین تغییرات سطح 1389. پروین، ن. 1

 .97جغرافیایی. شماره 

ه نامر حوزه آبخیز زیارت گرگان. پایانشناختی بین سیالب و جریان مواد مختلط دهای رسوب. بررسی تفاوت1380. جندقی، ن. 2

 صفحه.  79کارشناسی ارشد.  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 

 بینی و هشدار سیل. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.. پیش1384. حیدری، ع. 3
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 چکیده
ذب شده و قرار دارند ج نیشیپ یهالیس ریکه در مس زیحاصلخ یهانیزم یانسان به سو خ،یدر طول تار

 انیجر ای. همان رودخانه اندتر کردهها را آسانآن یزندگ ها،نیزم نیا یآب و غذا یشدن به منابع غن کیبا نزد

حادثه  کی لیس . اگرچهکندیم رتریپذبیآس لیها را در برابر سآن کندیها را فراهم مکه معاش انسان یآب

. با توجه به کنندیم فایرا ا ینقش قابل توجه سیل دیدر بروز و تشد یعوامل انسان یشود ولیم یتلق یعیطب

ورود دام مازاد به طور عمده شامل سیل به هایافزایش خسارت قوع وو عوامل انسانی مؤثر برنتایج محققان، 

شخم و ، های عبوریالیروبی و بازگشایی مسیل، عدم برداشت شن و ماسه غیرمجاز از بستر رودخانه، مراتع

ب انه ایجاد روانبازده که زمیزارهای کمتبدیل مراتع به دیم، شیب باال و در جهت شیببا شیارهای غیراصولی 

اغلب ناخواسته و در اثر عدم های انسانی در طبیعت باشد که تمامی فعالیت؛ و... میوجود می آوردسطحی را به

 باشد.ی و نداشتن نگرش صحیح به طبیعت و محیط اطراف میآگاه
 

 ی، عدم آگاهی، طبیعتانسان یهاتیفعالسیل،  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه -1

انسانی ر اثر عوامل بشود. سیلی که ها گفته میآب بر اثر بارش باران در رودخانه سیل در مفهوم عام خود به معنی طغیان

ساز بدانیم؟ و اینکه انسان چگونه افتاده را سیل انسانهای اتفاقتوان سیلنامند. اما آیا میساز میآید را سیل انسانوجود میبه

 در ایجاد سیل نقش دارد؟

 اقلیمی، عوامل از ایمجموعه تأثیر تحت که است هیدرولوژیکی هایپدیده سایر و بارندگی به حوزه طبیعی پاسخ سیل

 رشد(. 7) باشدمی انسانی هایفعالیت و اراضی از استفادهی نحوه و گیاهیپوشش، شناسیخاک، مورفولوژی شناسی،زمین

 پذیریآسیب با شهری جامعه مدنآ پدید به منجر خطر، مستعد هایمکان در شهرنشینی گسترش و هاسرمایه تجمع جمعیت،

 کشاورزی و دام حد از بیش چرای توسعه، و ساز و ساخت در هارودخانه حریم نگرفتن درنظر با بشر. گرددمی سوانح برابر در باال

 هایسکونتگاه افتادن خطر به موجب و داشته سوء اثر غیرمستقیم و مستقیم صورتبه دیگر گوناگون دالیل و غیراستاندارد

 دخالت از ناشی سیل کندمی تهدید را شهرها که هاییبحران از یکی. استگشته  مناطق از بعضی در بحرانی شرایط و نسانیا

 به منجر که بالیایی خطر توانمی خطر، کاهش عمده و اصلی دالیل گرفتن نظر در با دیگر سوی از. باشدمی طبیعت در انسان

( نتیجه گرفتند که 2(. طهماسبی و همکاران )8نمود ) لحاظ آن پیشگیری جهت یاقدامات و بینیپیش را شوندمی فاجعه

ای های فنی و حرفهتوجهی به ضوابط و دستورالعملترین عوامل مؤثر بر وقوع سیل شهر ایالم عوامل غیرطبیعی از قبیل بیمهم

شغال حریم مجازی آب، تغییر کاربری، تخریب پوشش گیاهی، ا در طراحی، دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه،
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 سیل ( خطر4مطوف و همکاران ) باشد که توسط خود انسان ایجاد شده است.تخریب جنگل و مراتع، فرسایش خاک و ... می

 هنقش در نهایت ارزیابی قرار دادند جغرافیایی را مورد اطالعات سامانه از با استفاده تهران را انسانی در استان عوامل از ناشی

 سیل وقوع احتمال پهنه در تهران استان مساحت از توجهیقابل درصد که نشان داد بحرانی وضیعت و سیل احتمال بندیپهنه

 در صورت که باشدمی انسانی هایدخالت از ناشی سیل وقوع شدید احتمال بسیار خطر در مناطقی و دارد قرار باال بسیار و بسیار

 جهت دلیل همینگذارد. بهمی جایبه جبرانی غیرقابل و اثرات مخرب مناطق این روستایی و شهری هایسکونتگاه سانحه وقوع

 هایگذاریسیاست و ریزیبرنامه نیازمند باال، و بسیار باال خطر با مناطق خسارات و پذیریآسیب کاهش و بحران مدیریت

 حریم در ساز و ساخت قوانین وضع ها،و مسیل رودخانه حریم در انسانی هایسکونتگاه تراکم همانند کاهش اجرا قابل و مناسب

های ( با بررسی و مرور سیالب5معیری و انتظاری ) .باشدمی منطقه هر برای زراعی، هایزمین استاندارهای رعایت و هارودخانه

اطق مسکونی در ها، افزایش جمعیت و پیشروی مناستان اصفهان نیز نتیجه گرفتند که علت تشدید بسیاری از این سیالب

ویژه تخریب مراتع در نواحی تخریب پوشش گیاهی بههای غیر قابل نفوذ در مناطق شهری و ها و توسعه زمینحریم رودخانه

 باشد.غربی این استان می

 

 مواد و روش -2
رب در فصول های مخها در کشور، باعث بروز سیلشرایط اقلیمی ایران و غیریکنواخت بودن توزیع زمانی و مکانی بارش

ای باعث شده نهواقع شدن ایران در اقلیم مدیترا .شودمختلف سال و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور می

فیایی قلیمی و جغراصورت ناگهانی و در مدت زمان کوتاهی اتفاق بیافتد. با توجه به شرایط اهای جوی اغلب بهاست که ریزش

لب مناطق، های جوی بسیار حائز اهمیت است. در اغاستفاده بهینه از این ریزش خشک،مهکشور و آب و هوای خشک و نی

مین جاری شده باران در سطح ز رویه از طبیعت موجب شده است تا بخش اعظمی ازسازهای غیراصولی و استفاده بی ساخت و

 .ای از دسترس خارج شودگونه استفادهیچهای زیرزمینی بدون هو ضمن وارد کردن خسارات مالی و جانی و عدم تغذیه سفره

شوند. البته نوع و یای از کشور محتمل بوده و تقریباً تمام نقاط کشور برخی مواقع از این پدیده متأثر موقوع سیل در هر نقطه

ل کوتاه و هایی با طوعنوان مثال در مناطق شمالی کشور با وجود رودخانهمشخصات سیالب در مناطق مختلف متفاوت است. به

 هایاشی از بارشنها، تدریجی و شیب تند، اغلب تلفات و خسارات سیل زیاد بوده در حالی که در مناطق جنوبی اغلب سیالب

ه بو صنعتی را  ها است و تلفات جانی کم، اما خسارات بسیار باالی اراضی کشاورزی، مسکونیسنگین در باالدست رودخانه

 .همراه دارد

 

 نتایج و بحث -3
 و ادواری هایتهاجم سیالب معرض در کشور مناطق اکثر که است از آن حاکی اخیر هایسال در سیل افزایش به رو روند

 وقوع سیل پیامدهای گستردگی و ابعاد یافته است. چنانچه افزایش سیل مالی و جانی تلفات و ابعاد خسارات و دارند قرار مخرب

گیرد می قرار ولویتا در سیل مسائلی چون به پرداختن آنگاه گیرد قرار ارزیابی مورداقتصادی  لحاظ از غیرمستقیم( و )مستقیم

شدت گرفته  یآت یهادر سال لیاحتمال وقوع س ،یسال خشکسال 10پس از حدود  رانیموجود در ا یهابراساس داده(. 6)

 حیناصح یهارخ داده حاصل دخالت یهالیس شتریب رانیاما در ا شود،یم یبنددسته یعیاگرچه در زمره سوانح طب لیس است.

 یشد، ول لیدتب نگیبه پارک یقمرود توسط شهردار دهیشهر قم که بستر رودخانه خشک 1388 لینمونه آن، س است. یانسان

ا د و همه رورد کرپارک شده در آن برخ یشد و به صدها نفر از مردم و خودروها یالبیس ،یرود پس از چند سال خشکسال نیا

 برد. با خود

عنوان  نیننفر شد و همچ 500نیز منجر به کشته و مفقوداالثر شدن بیش از  1380مرداد  20سیل در استان گلستان در 

کیلومتر بوده است و به  5000؛ چراکه وسعت تخریبی این سیل حدود بودنخست فجایع سیل کشور را به خود اختصاص داده 
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ها و مراتع در باالدست حوضه آبریز گرگانرود بوده است. طبق اعالم سازمان گفته کارشناسان این سیل در اثر تخریب جنگل

 تینها در .سیل گلستان در این سال رتبه یک تلفات انسانی سیل در جهان را به خود اختصاص داد 2001ملل در اوت سال 

 -1توان به عوامل یرا م لیس نیا یهایژگیو ی، کهعیطب یبوده است تا بال یانسان یبال شتریب لیس نیتوان گفت که ایم

شکسته شدن  1380مرداد  20در  .(2) ها خالصه نمودجنگل بیتخر ژهیوبه یبشر یهاتیفعال -3 یتوپوگراف -2یجو طیشرا

نیز مزید بر علت شد و حجم عظیمی از آب با سرعتی باور نکردنی جاده گلستان و خودروهای عبوری را گرفته  سد شهید وفایی

 .بکر داخل پارک ملی گلستان را با خود بردهای تا جنگل

 عوامل بلکه ،نیست سیل ایجاد عامل تنهایی به که بارش ( با بررسی سیل ماسوله به این واقعیت دست یافت1رضایی )

 این در ختلفم عوامل تأثیر و حوضه سطح در واحد مدیریت ها فقدانخسارت و هاخرابی اصلی دارند. عامل دخالت نیز دیگری

 .است نآ در دستکاری و باالدست در تخریب میزان بیانگر هاسیالب رسوب برخی بار میزان به مربوط است. آمار امر

 تان در ایران آغاز و منجر به سیلدر مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچس 1395دی  30های شدیدی که از با بارندگی

ه اصلی و فرعی در این را 15صلی طغیان کردند و باعث بسته شدن های فدر سیستان و بلوچستان شد، در این رخداد رودخانه

ل روستا به دلی 3شهر و کنارک آسیب دیدند. همچنین خانه در مناطق ایرانشهر، سرباز، نیک 3000استان شدند و حدود 

 .جواری با رودخانه کامالً تخلیه شدندهم

ق قال که در آای گنبد کاوس، گمیشان، بندر ترکمن و یکبار دیگر به شهره 1398و بهار سال  1397در اواخر اسفند 

زندران، شیراز شهرهای شرق ما .های قره سو و گرگانرود قرار داشتند؛ خسارت زیادی ناشی از بارندگی وارد شدمسیر رودخانه

 .دمان نماندنادر های ایالم، لرستان، خوزستان و کرمانشاه نیز از خسارات ناشی از جاری شدن سیل در فارس و شهرهای استان

ها ندها و سدشدن ب به عقیده کارشناسان، سیل در هنگام بارش شدید در یک منطقه باعث تغییر بستر رودخانه و البته شکسته

کند آب میاد روانها در برخی نقاط کشور ایجخشک واقع شده، اما بارشای خشک و نیمهشود. و با این که ایران در منطقهمی

ها شود غافل شد. انسان بوتهدر این بین از عوامل انسانی هم نمی. وجود بیایدشود که سیالب بهموجب می و همین شدت بارش

زند، در رویه شخم میبرد، زمین را بیها را به چرا میرویه دامکند، بیکند، درختان را قطع میمین سوخت میأرا برای ت

ها ندهد و همه ایمیها، به قوانین و مقررات و البته هشدارها توجهی نشان نی اینکند و در انتهای همهکاری میتها دسمسیل

 .کندخسارت سیل را بیشتر و بیشتر می

 مورد خیزسیل پهنه در آدمی هایفعالیت و هاگیریاقدامات، تصمیم بررسی به که شودمی اطالق عواملی به انسانی عوامل

های بشری و بین فعالیت که شوندمی ظاهر وقتی سیل، نظیر طبیعی بالیای از یبرخ که معتقدند دانشمندان. پردازدمی نظر

 حضور عدم دلیلبه است آمده وجودبه طبیعی هایپدیده از ناشی ،آید و در محلی هم که سیلطبیعت تقابل و برخورد پیش می

امات سیل و نیز اقد عبر وقو مؤثر انسانی عوامل با توجه به مطالعات انجام شده برخی است. نشده ایجاد مشکلی منطقه در بشر

 باشد:به شرح زیر می گردندمی سیل شدن جاری موجب که انسان رویهبی

 و زبری ضریب افزایش –3 رودخانه در هیدرولیکی مسائل به توجهیبی –2حوضه  در صحیح مدیریت اعمال عدم –1

 حاشیه اراضی کاربری –6 راهسیل و رودخانه حریم رعایت عدم –5 ایرودخانه مصالح غیراصولی برداشت –4 آبراهه مقاومت

 با طراحی در سیل تناسب عدم –9 روستایی و شهری مناطق توسعه –8 خاکریزها و رودخانه سواحل تخریب –7 رودخانه

 تاسیسات اجرای و طراحی مطالعه، صحیح اصول رعایت عدم –10 مطالعه مورد محدوده اجتماعی و اقتصادی شرایط

 مردم اطالعیبی یا اطالعی کم –12 سیالب مهار تاسیسات اجرای و طراحی ,مطالعه صحیح اصول رعایت عدم –11 ایهرودخان

، ها برای سوختکندن بوته، رویه دامتخریب پوشش گیاهی از طریق چرای بی -13 وه واکنش به وقوع سیلنح از مسئولین و

 یتهیه منازل و های درختان برای ساخت اماکن ورویه از چوبده بیاستفا قطع درختان به منظور گسترش اراضی کشاورزی،

اراضی دارای شیب  ویژه درهب، ی زمینرویهشخم بی -14 خوراک دام های درختان برای سوخت واستفاده ازسرشاخهنیز  زغال و

وقوع  ها ودامنه ب درمرتعی که باعث سخت شدن زمین و کمک به جاری شدن آ بازده وشخم اراضی کم جهت عمودی و در
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های روان که موجب کاهش میزان جریان آب محدویت برای حرکت آب ایجاد موانع و ها وکاری مسیلدست -15 شودسیل می

 یا گسترش اراضی کشاورزی و ها ازطریق ساخت منازل وحریم رودخانه ها واشغال مسیل -16گرددجاری شدن سیل می و

هشدارهای  مقررات و عدم توجه به قوانین، -16 شودهای جاری میتغییر مسیر آب آب و ها که موجب کند شدن حرکتباغ

 .طبیعیمنابع زیست واندرکاران محیطدست لین وئومس

 

 گیری کلینتیجه -4
یده چه پدبوده و اگر های اخیر اتفاق افتاده در کشور روند سیل رو به افزایشدر این مقاله با توجه به نتایج محققان و سیل

های ها حاصل رفتار و دخالتهای اخیر رخ داده شده بیشتر سیلباشد ولی با توجه به سیلسیل جزء حوادث طبیعی می

ای های نادرست انسان بر اثر ناآگاهی از طبیعت و عدم آموزش مردم محلی برباشد که این رفتار و فعالیتنادرست انسان می

توان از زش مردم میه با کنترل و مدیریت صحیح سیل و همچنین آگاهی و آموباشد ککاهش خسارات جانی و مالی سیل می

 شود.عنوان منبع آب استفاده کرد و نیز کنترل و مدیریت صحیح سیل باعث کاهش خسارات مالی و جانی میسیل هم به

 

 منابع و مراجع -5
 .105-118 . ص68. شماره جغرافیای طبیعیهای پژوهش. همدیدی رخداد سیالب در حوضه ماسوله. تحلیل 1388رضایی، پ.  -1

کنفرانس ساالنه  نیسومترین عوامل مؤثر بر وقوع سیل در شهر ایالم. . مهم1396طهماسبی، ق.، عزیزی کاوه، ع.، و فرجی، م.  -2

 .1-9ی. ص شهر تیریو مد یشهرساز ،یمعمار یهاپژوهش

 ن،گرگا ل،یاز س یریشگیکاهش اثرات و پ ارنی، سم1380در استان گلستان مرداد  لی، س1381ف،  ،فاضل رستگار -3

از سامانه  استفاده با یاز عوامل انسان یناش لیخطر س یابیارز. 1394پور، ه.، اصالنی، ف.، و اصالنی، ف. مطوف، ش.، مهدی -4

 .69-95(: ص 2)4های منظر شهر. (. دو فصلنامه پژوهشاستان تهران :مورد) (GIS) ییایاطالعات جغراف

. ص 6(3انداز جغرافیایی، )نامه چشمهای استان اصفهان. فصل. سیالب و مروری بر سیالب1387انتظاری، م. معیری، م.، و  -5

123-110. 

ها )مطالعه موردی: خیزی حوضهبندی سیل. تعیین مناطق مولد سیل و اولویت1391ساز، ا. زاده، ن.، و حلیگر، ا.، قشقایینوحه -6

 .14-25(: ص 9)3های دانش زمین، ژوهشحوضه آبخیز جاماش استان هرمزگان. پ
7- Davoudi, A., and Mahdavi, M. 1999. Study of climatological and morphological models for estimating of flood discharge 
in arid and semi- arid regions (case study Salt Lake watershed). Proceeding of 2nd regional conference on climate change. 
Pp:182-189. 
8- Wisner, B. and Walker, P., 2005, May. Beyond Kobe. In A proactive look at the World Conference on Disaster Reduction 
(pp. 18-22). 
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 GISهای زیرزمینی ازنظر کشاورزی با استفاده از هاللی آبگیر بر تغییرات مکانی کیفیت آبتأثیر

 )مطالعه موردی: آبخوان گوهرکوه شهرستان خاش(
 

 3، صابره خرد ناروئی2، عبدالحمید دهواری2، مجید آجورلو،*1حمیدرضا مالدار
ه دانش آموخت3شگاه زابل، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده آب و خاک دان 2دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل، 1

 یزداری دانشگاه زابلکارشناسی ارشد آبخ
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 چكیده
شود، برخوورداری های آب زیرزمینی تأمین میهای گوناگون از سفرهگیری از آب مصرفی در کاربریبخش چشم

 توأثیرای برخووردار اسوت. هودف از ایون مطالعوه، بررسوی از آب زیرزمینی باکیفیت مطلووب از اهمیووت ویوژه

صورف مگیر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت گوهرکوه واقع در استان سیستان و بلوچستان از جهوت های آبهاللی

عود از بهوا در دو دوره قبول و به پوراکنش و صوحت آنحلقه چاه باتوجه  14در این مطالعه  باشد.کشاورزی می

اریوگرام بوه وهترین مدل ب GS+5.1های آبگیر بررسی شدند. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار احداث هاللی

ستفاده از ایابی شد و با با روش کریجینگ درونها آنپذیری ها برازش داده شد. سپس تغییرساختار فضایی داده

ت از چنین کیفیت آب زیرزمینی آبخووان دشوبندی ترسیم گردید. همهای پهنهنقشه Arc GIS 10.4.1نرم افزار 

هوای کیفوی ترنتایج نشان داد که برای پارامکس مورد بررسی قرار گرفت. لحاظ کشاورزی با استانداردهای ویلکا

حت مسوا شیو افوزا تیوفیرونود تنوزل کنتایج بیوانگر چنین باشد. همتغییرنما میکروی بهترین مدل نیم مدل

گی های آبگیر به دلیل افزایش برداشوت و کواهش بارنودپس از احداث هاللی c3s1و کاهش کالس  c4s4کالس 

 .اشدبمی
 

 دشت گوهرکوه ،GISهای زیرزمینی، آب کشاورزی، آب واژگان کلیدی:

 
 مقدمه -1

 860درصود میوانگین بوارش جهوانی )حودود  37میلی متر، دارای تنها  250ایران با میانگین بارندگی ساالنه حدود کشور 

 نیتوأمی زیرزمینوی هواآبیوق شورب و کشواورزی از طر آبی از اعمدهبخش  خشکمهینمیلی متر( است. در مناطق خشک و 

آن برابر نباشد منجر به افت مداوم سطح ایستابی و به هم خوردن تعوادل  1با تغذیه طبیعی آبخوان. اگر میزان برداشت از شودیم

 از یامجموعوه آب استحصال(. 9ی برای این مشکل پیشنهاد شده اسوت )حلراه عنوانبه 2تغذیه مصنوعی جهیدرنتآن خواهد شد. 

 به اتکا بدون راهر مجموعوه  ازیموردن آب توانیم آن لهیوسبه که است بارش محل نزدیکی در باران آب از یبرداربهره یهاروش

ی تغذیوه مصونوعی هوا. پروژه(6) نمود نیتوأم آن اطراف و مجموعه همان شده پوشش سطوح از یرسانآب متمرکز یهاستمیس

 (.8ی دارند )مؤثر، نقش هاآبخوان وصاًخصی آبی بهینه از منابع وربهره منظوربه

                                                             
1: Natural Nutrition 
2: Artificial Recharge  
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 دست یه کشاورزتوسع یبرا یبه فنون نیخاک و زم ،یمیاقل یهاتیو متناسب با محدود طیاز گذشته با درک شرا انیرانیا

 دیوولچندمنظوره و باعث ت گرید ی. در مقابل برخاندرفتهیکار مخاص به یهدف یمنظوره و فقط برا کیاز فنون  ی. برخاندافتهی

اهوداف  نیوبوه ا دنیسور یاز مووارد بورا یاریاند در بسوو چوب بوده وهیعلوفه و م دیو تول یدامدارگسترش  ،یمحصوالت زراع

وخواک، مهوار در حفاظوت آب د،یوبوه هودف تول یابیالوه بر دسوتعوخاک انجام گرفته است که از آب یبرداربهره یبرا یاقدامات

 (.7اند )دهمؤثر بو زین ییزداابانیو ب هاالبیس

و  یسونت یهوااستحصال آب بارش را نام برد کوه بوا روش توانیم ،ینیرزمیز یهاسفره هیتغذ یمصنوع یهاازجمله روش

ب از آی استحصوال آب و مودیریت هورزهواطرحی گونواگونی هاوهیشدر استان سیستان و بلوچستان نیز با  .شودیمدرن انجام م

ی هانمونوهی از ریوگبهرهبوا  1378است کوه اولوین بوار در سوال  1، روش هاللی آبگیرهاوشر. یکی از این ردیگیمدیرباز صورت 

هکتوار بوا  170حاشیه تفتان در مرتع نارون خاش در سطح  بردارانبهرهمشابه جهانی )مشابه تانکا در هند( و دانش بومی  باًیتقر

الگووی قابول  عنوانبوهی متعودد توسوعه پیودا نمووده و هایبازنگرطراحی و محاسبه ابعاد و چگونگی احداث شد که با اصالح و 

ی رو هواجنگلی سازیغن: احیاء و ازجملهبا اهداف گوناگون  ریآبگی هایهالل(. 3تعمیم در نقاط مختلف کشور اجرا شده است )

وشوش گیواهی و به تخریب، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از ایجاد کانون بحرانی، مدیریت هرزآب، افزایش و تقویوت پ

نیروی کارگر، در برخی موارد بیول و کلنوگ و در  لهیوسبه هاآنی احداث هاروش. شوندیمزیرزمینی ایجاد  آبی هاسفرهتغذیه 

ی هاللوی از محول هاپشوتهمتور و ارتفواع  3با شوعاع  هایهالل. این شودیمبرخی موارد دیگر از تراکتور و بیل مکانیکی استفاده 

 (.11و  4) باشدیم متریسانت 50ل ی حداقبردارخاک

 قاضوای آب بورایتاندازی از وضعیت آینده بارندگی و منوابع آبوی و مدت الزم است که چشمهای بلنددر بسیاری از برنامه

دی موضووع محیطوی و اقتصوای زیسوتهایزیربرناموهچنوین بسویاری از در مدیریت منابع آب و هم چراکهمنطقه ترسیم شود. 

حسووب مدشت گوهر کوه از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و کوم بواران کشوور از اهمیت زیادی برخوردار است.  استحصال آب

که  رندیگیماستفاده قرار  ی شرب، کشاورزی، دام و ... موردهابخشیی است که در هاآبخوانآبخوان دشت گوهرکوه از شود. می

تن سوطح آب جلووگیری از پوایین رفو. شودیمی یاد شده هابخش در آبدر منطقه باعث تنزل کیفیت  هاچاه آبکاهش سطح 

چنین به لحاظ اینکه تنهوا منبوع آب کشواورزی های اخیر و همهای آب زیرزمینی و تنزل کیفی آن، با توجه به خشکسالیسفره

روری ضورزمینوی های آب زیباشد، همواره مورد توجه بوده است؛ بنابراین ذخیره نزوالت جووی جهوت تغذیوه سوفرهمنطقه می

ی صوورت گرفتوه و در ، باید مطالعواتآبدر شرایط خشکسالی و کمبود  هاسفرهدر بخش تغذیه مصنوعی این  جهیدرنت باشد.می

 ی مورد استفاده قرار گیرد.آبی مدیریت منابع هابرنامه

 

 هامواد و روش -2

 عرفی منطقه مورد مطالعهم -1-2
 11درجوه و  60محودوده  درهرستان خواش اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و محدوده مورد مطالعه، دشت گوهرکوه در ش

دقیقه عرض شومالی قورار دارد. ایون دشوت  45درجه و  28دقیقه تا  7درجه و  28دقیقه طول شرقی و  7درجه و  61دقیقه تا 

از  %55. حودود شودبایم لومترمربوعیک 2870(. مساحت کل دشوت حودود 5گوهر کوه و قلعه بید است ) زیآبرقسمتی از حوزه 

. ارتفاع متوسط دشوت گووهر انددادهآن را نواحی کوهستانی و ارتفاعات تشکیل  %45ی و آبرفتسطح کل منطقه را مناطق پست 

ای ی و مخروط افکنهآبرفتی هانهشتهاست در  آزادی هاآبخوان(. آبخوان دشت گوهر کوه که از نوع 10) باشدیممتر  1350کوه 

ی واقع در محدوده موورد هالیمسو  هارودخانهکلیه (. 5باشد )کیلومترمربع می 487آبخوان گوهرکوه حدود قرار دارد. مساحت 

زیرزمینی این منطقه موورد اسوتفاده  آب. منابع شودیمجاری  آب هاآندائم بوده و فقط در فصول بارندگی در  آبمطالعه فاقد 

                                                             
1: curved pitt 
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( موقعیوت جغرافیوایی دشوت گوهرکووه بوه هموراه 1(. شوکل )10) رنودیگیمو صونایع قورار  دام ،بهداشوت ،شورب کشاورزی،

 .دهدیمپیزومترهای سطح دشت را نشان 
 

 

 
 

 

 
  

 دشت گوهرکوه در استان و کشور جغرافیایی تیموقع( 1) شکل

 

 وش تحقیقر -2-2
 یخط ن،یگوس ،یبا چهار مدل برتر کرو GS+5.1 طیدر مح افتهیبرازش  یمدل تجرب نیانتخاب بهتر یبرادر این مطالعه 

اده از ا استفب ینیرزمیآب ز یفیک راتییتغ یآب انجام شد. به منظور بررس یفیک یپارامترها یابیدرون  یبرا ییو نما

( و بعد 87-1381قبل ) یدو دوره آمار یط یفیک یامشاهده زومتریحلقه پ 14ه از شد ینمونه بردار   ECو  SAR یپارامترها

آب  یفیک تیوضعو  دیگرد هیته تیفیک یبندپهنه یهاو نقشه دیاستفاده گرد بگیر( از احداث هاللی های آ1388-96)

 لکاکسیو یبندقهاز طب ستفادها(، با ریآبگ یها ی)قبل و بعد از احداث هالل یدر طول دوره آمار یدشت کشاورز ینیرزمیز

 شد. استفاده Tآب در دو دوره، از آزمون  یفیک یپارامترها سهیمقا یبرا نیچنقرار گرفت. هم یمورد بررس

 

 های هاللی آبگیرمعرفی سامانه -3-2
-50متر، ارتفواع سانتی 30-40متر، عمق  5/1دایره به شعاع های به شکل هاللی، نزدیک به نیمآبگیر، عبارت است از چالههاللی

است کوه در امتوداد  متر مکعب 7/0-1متر می باشد. حجم آبگیری برای هر هاللی سانتی 40-50متر، ضخامت پشته سانتی 40

و  1شووند )ث مویخطوط تراز و عمود بر جهت شیب و توسط نیروی کارگری و یا با استفاده از ماشین آالتی مانند تراکتور احدا

احداث شده  ریبگآ یهایاز هالل یینماو  احداث شده توسط تراکتور یکوچک هالل یبندها یشماترتیب ( به3)و ( 2ل )اشکا (.2

 دهند.را نشان می در دشت گوهرکوه خاش

 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 69  

 

 
توسط احداث شده شمای بندهای هاللی (: 2)شکل 

 تراکتور

 
 شت گوهرکوهبگیر احداث شده در دآهای نمایی از هاللی (:3)شکل 

 

 و بحث نتایج -3
( 4شوکل )باشود. تغییرنموا مویمدل های کروی بهترین مودل نویم SARو  ECهای کیفی نتایج نشان داد که برای پارامتر

. با توجه به نقشه مشواهده دهدیمهای آبگیر نشان ی قبل و بعد از احداث هاللیهاسالی هدایت الکتریکی را در بندپهنهنقشه 

 متریسوانتمیکرومووس بور  7161توا  2255و در دوره دوم بین  4990تا  964دوره اول بین مقدار هدایت الکتریکی در  شودیم

های شرقی و مرکوزی محودوده موورد در بخش های آبگیرمتغیر بوده است. میزان هدایت الکتریکی در دوره بعد از احداث هاللی

 مطالعه بیشترین تغییرات را داشته است.

 

  
 بعد از احداث هاللی: ، ب قبل از احداث هاللی: الف ECنقشه تغییرات (: 4)شکل 

 

اث هاللوی دو دوره قبل و بعد از احدی آبخوان دشت گوهرکوه در نیرزمیز( نقشه تغییرات نسبت جذب سدیم آب 5شکل )

ر بووده متغیو 30/20 تا 09/3در دوره قبل از احداث بین  SARمقدار  شودیمکه مشاهده  طورهمان. دهدیمرا نشان  های آبگیر

ی محودوده داشوته بیشترین تغییرات را در مناطق غرب SARمتغیر بوده است. میزان  17/19تا  6/7و در دوره بعد از احداث بین 

 است.
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 بعد از احداث هاللی: ، ب قبل از احداث هاللی: الف SARنقشه تغییرات (: 5)شکل 

 

طور که همان د دارد.درصد وجو 95در سطح  داریاختالف معن رایدا ECبرای پارامتر وابسته نشان داد که  Tآزمون  جینتا

های آبگیر یهای کیفیت آب زیرزمینی براساس روش ویلکاکس قبل از احداث هاللشود میزان کالس( مشاهده می6در شکل )

ا روند تنزل کیفیت و ها اما بهای آبگیر بین همان کالسمتغیر و در دوره پس از احداث هاللی c4s4تا  c3s1بین کالس های 

 همراه بوده است. c3s1و کاهش کالس  c4s4افزایش مساحت کالس 

  

 بعد از احداث هاللی: ، ب قبل از احداث هاللی: الف به روش ویلکاکس کشاورزیآب  کیفیتهای کالسنقشه (: 6)شکل 

 

 گیرینتیجه -4
متوری های دشتی آب کباشد، در قسمتکوهستانی میهای شرقی منطقه و از آنجایی که بیشترین بارش منطقه در قسمت

زمینوی و بوه های آبگیر با اهداف مختلفی از جمله تقویت پوشش گیاهی، در برخی نقاط تغذیه آب زیرشود. هاللیاستحصال می

ر منطقوه هوای آبگیوشوند. هاللویهای هاللی جهت جلوگیری از ایجاد رواناب در سطح مناطق اجرا میدام انداختن آب در چاله

م و کوه در منطقوه بوارش کوآنجواییانود. ازهای مرکزی احداث شدههای شرقی و تعدادی در قسمتگوهر کوه بیشتر در قسمت

حسوسوی م توأثیرهای آب زیرزمینی برای مصرف کشاورزی در منطقه وجود دارد، چنین برداشت آب از سفرهپراکنده است و هم

هوا در ری به بوارشمدت و با امیدواشود. اما در دراززیرزمینی آبخوان منطقه مشاهده نمیهای از آنها بر روی افزایش کیفیت آب

هایی بازدهی و توان امیدوار بود که چنین پروژهها در حد مجاز، میبرداری از چاههای آتی و در صورت مدیریت صحیح بهرهسال

 اثرات مثبتی خواهند داشت.

 

 منابع -5
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 ص. 354. اصالح مراتع، انتشارات دانشگاه تهران، 1387چاهوکی، م.ع.  ( آذرنیوند، ح. و زارع1)

 ص. 239. اصالح و توسعه مراتع، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1388( جنگجو، م. 2)

شوش و بهبوود پو بر روش کمانه آبگیور جهوت احیواء دیتأک. استفاده از دانش بومی با 1391( چکشی، ب.، محمودی، ع.ع. و پژمرده، م. 3)

، آذرمواهی سوطوح آبگیور، هاسامانهطالعه موردی استان خراسان جنوبی، اولین همایش م -ی استحصال آب بارانهاوهیشگیاهی در راستای 
 .1-10مشهد.

، سومین همایش ملی مرتع و خشکمهینی مناسب جهت احیاء و اصالح مراتع خشک و اپروژه. احداث هاللی آبگیر، 1383( دلخوش، م. 4)

 .1-10، ورماهیشهرری ایران، کرج، انجمن مرتعداری ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مرتعدا

-106(: 76) 19دشت گوهرکوه، مجله علوم زمین،  آبخوان. بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی 1389( رضایی، م. و سرگزی، ا. 5)

99. 

 شارات)ترجمه( انت آب در مناطق خشک، نیتأمال آب، استفاده از دانش بومی برای . استحص1386( طباطبایی یزدی، ج. و چکشی، ب. 6)

 .ص 74جهاد دانشگاهی مشهد، 

 یزدارینجمن آبخا یانتشارات راه سبحان با همکار ران،یحفاظت خاک و آب در ا یسنت یها. روش1387 .ک ،یو کمال .م ،یعرب خدر( 7)

 ص. 109تهران.  ران،یا

رادنبوه(، نشوریه ف -ددشوتیسف. احیاء قسمتی از دشت با اجرای پروژه تغذیه مصنوعی )مطالعه موردی: دشوت 1394ی، ر. محمدیعل( 8)

 .31-41(: 31) 9ی ایران، زداریآبخعلمی پژوهشی علوم و مهندسی 

: پخوش سویالب وردیی )مطالعه منیرزمیز آب. بررسی اثر پخش سیالب بر تغییرات سفره 1394( مسلمی، ح.، آبکار، ع. و چوپانی، س. 9)

 .33-44(: 7) 3باران،  ریآبگی سطوح هاسامانهتیغ سیاه، دشت هشتبندی(، مجله 
 ، هشوتمین هموایش انجمونArc GISی زیرزمینوی دشوت گوهرکووه بوا اسوتفاده از هواآب. بررسوی وضوعیت 1392( مهردادی، ض. 10)

 .1-8آبان ماه،  ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ستیزطیمحی مهندسی و شناسنیزم
(11) Armas, C. and Pugnaire, F.I. 2005. Plant interactions govern population dynamics in a Semiarid plant community. 
Journal of Ecology. 93(9): 89-97. 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 72  

 

Impact of Pond on Spatial Changes in Groundwater Quality from Agricultural 

Viewpoint Using GIS Case Study: Gohar Kouh Aquifer of Khash City 
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Abstract  
Significant part of the water consumed in various uses is provided by groundwater aquifers, and the 
provision of good quality groundwater is of particular importance. The purpose of this study was to 

investigate the effect of crustaceans on groundwater quality in Gohar Kuh plain in Sistan and 

Baluchestan province for agricultural use. In this study, 14 wells were investigated in terms of their 

distribution and accuracy in two periods before and after construction of pond crescent. Next, the best 

variogram model was fitted to the spatial data structure using GS + 5.1 software. Then their variability 

was interpolated by kriging method and mapping using Arc GIS 10.4.1 software. Groundwater quality 

of the lowland aquifer was also evaluated using Wilcox standards. The results showed that for the 

qualitative parameters the spherical model is the best semi-invariant model. The results also show the 
trend of decreasing quality and increasing the area of the class c4s4 and the decrease of the class c3s1 

after the construction of pond cresons due to increased harvesting and reduced rainfall. 

 
Groundwater, Agricultural Water, GIS, Gohar Kouh Plain  Keywords: 
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 مروری بر فرآیندهای تیمار کردن زیستی پساب حاصل از فرآوری ماهی

 
 1*بهروز محمدزاده

 . استادیار و عضو هئیت علمی گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس *1
1*@gmail.com9behrooz 

 

 

 چکیده: 
 دغدغه نعت فرآوری ماهی و پساب با بار آلودگی باال حاصل از چنین صنعتی سبب ایجادمصرف آب در ص

ردن شوند. تیمار کتر میبزرگی در سراسر دنیا شده است. قوانین مربوط به فاضالب مایع روز به روز سختگیرانه

 پتوی لجن ورباشد. فرآیندهای هوازی نظیر رآکتزیستی بهترین عمل برای تیمار کردن چنین پسابی می

را  مواد آلی %80-90توانند تا هوازی، میهوازی، رآکتور بستر سیال بیهوازی با جریان رو به باال، فیلتر بیبی

فیلتر  دهنده بیولوژیکی چرخشی،حذف کرده و بیوگاز تولید کنند. فرآیندهای هوازی نظیر لجن فعال، تماس

هوازی به دنبال یک فرآیند هوازی یک ضم بیب هستند. هها نیز برای حذف مواد آلی مناسچرخنده و الگون

 باشد. فرآیند بهینه برای تیمارکردن پساب حاصل از فرآوری ماهی می
 

 هوازی.  پساب، فرآوری ماهی، هوازی، بی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه:  -1
به دو  1997تا  1973 مصرف جهانی ماهی طی دهه های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است، و در فاصله سال های

 3/20به میزان  2016مصرف سرانه آبزیان در دنیا در پایان سال  1برابر رسید. براساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی

(. طرح های فرآوری ماهی به لحاظ ماده خام، منبع اب مورد استفاده و فرآیندهای واحد 4کیلوگرم برای هر فرد رسیده است )

(. فرآیندهای معمول در واحدهای فرآوری ماهی شامل فیله 7باشند )انه های مختلف بسیار متفاوت میمدنظر در بین کارخ

(. مشابه اغلب صنایع فرآوری، فعالیت فرآوری 18باشد )کردن، انجماد، خشک کردن، تخمیر، کنسروسازی و دودی کردن می

باشد. بسته به عملیات خاص، درجه وئیدی و ذره میهای محلول، کلکند که حاوی مواد آلی در شکلماهی پساب تولید می

آلودگی ممکن است کم )مثل عملیات شستشو(، متوسط )مثل عملیات فیله کردن(، و زیاد )مثل عملیات تخلیه خونابه از 

ده هایی تعریف نش(. در پساب حاصل از فعالیت های فرآوری ماهی، آلودگی موجود، مخلوط7های نگهداری ماهی( باشد )تانک

وسیله این پساب وجود آمده به)نامشخص( است که عمدتاً متشکل از مواد آلی است. عالوه بر این تعمیم دادن مسائل موجود به

(. طی تخلیه 10که بسته به میزان بار آلودگی فاضالب، نرخ تخلیه پساب و ظرفیت جذب آب دارد )طوریباشد، بهدشوار می

شود ، مواد مغذی، روغن و چربی در پساب فرآوری ماهی تولید می2ژن مورد نیاز شیمیاییشکمی و پخت میزان باالیی از اکسی

باشد. صنایع ( مواد محلول و معلق براساس نوع کارخانه و ماهی بسیار متغییر میCOD(. سطح اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )1)

بودن ضایعات، بهداشت کارخانه، دسترسی به مواد خام جایی و در دسترس فرآوری ماهی و سایر آبزیان با مسائل مربوط به جابه

و هزینه، کارایی تولید، افزایش رقابت و افزایش نیروی کار و هزینه انرژی مصرفی روبرو هستند. عالوه بر این قوانین مناسب 

مربوط به فاضالب  تر شده است. برای مقابله با دستورالعمل هایپیشگیری از آلودگی برای این صنایع در سال های اخیر سخت

                                                             
1-FAO  
2 -COD 

mailto:behrooz9@gmail.com
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تر، پساب فرآوری ماهی با بار آلودگی باال بایستی از طریق مدیریت مناسب مایع حاصل از فرآوری ماهی و استاندارد های سخت

ترین مواد تشکیل دهنده پساب (. در مقاله مروری پیش رو پس از بررسی مهم7ضایعات و فناوری تیمار کردن تیمار شود )

 کردند. های مختلف تیمار کردن زیستی پساب فرآوری ماهی معرفی میین روشترفرآوری ماهی، مهم

 

 یات پساب حاصل از واحدهای فرآوری ماهی خصوص -2
رآوری و فع آب حجم و غلظت پساب حاصل از فرآوری ماهی عمدتاً وابسته به ترکیب ماهی، افزودنی استفاده شده، منب

(. 10باشند )یمترین ترکیبات پساب فرآوری ماهی چربی ها و پروتئین ها رد. مهمفرآیندهای مستقل در یک کارخانه فرآوری دا

 ، محتویpHگیرد عبارتند از: که در بررسی پساب واحدهای فرآوری آبزیان مورد توجه قرار میترین مواردیطور خالصه مهمبه

 مواد جامد، محتوی مواد آلی، چربی،روغن و گریس، نیتروژن و فسفر. 

 

1-2- pH:  
pH باشد.فاضالب واحدهای فراوری ماهی معموالً نزدیک به خنثی می 

 

 ی مواد جامد: محتو -2-2

 تأثیرشود مواد جامد معلق ممکن است بر زندگی آبزیان از طریق کاهش مقدار نوری که به درون محیط آبی وارد می

باشد. میزان گرم در لیتر میمیلی 2000-3000ابر بگذارند. غلظت کل مواد جامد در پساب فرآوری ماهی عموماً باالست و بر

ترین مواد جامد معلق پساب فرآوری ماهی (. مهم7کل مواد جامد را تشکیل می دهد ) %10-30( تقریباً TSSمواد جامد معلق )

تری متیل  دارای مواد جامد فرار باالیی است که شامل 1(. عصاره تغلی  شده ماهی19را چربی و پروتئین تشکیل می دهند )

 باشد. آمین، و اسیدهای چرب فرار می

 

 لی:آمحتوی مواد  -3-2
اساساً از ترکیبات کربنی و ترکیبات حاوی نیتروژن  2در پساب یک واحد فرآوری ماهی، تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی

( CODن مورد نیاز شیمیایی )گیرد. در صنایع فرآوری ماهی معموالً میزان اکسیژ)پروتئین، پپتید و آمین های فرار( نشأت می

( معموالً مربوط به 5BODباشد. بخش اعظم تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی )( می5BODبیشتر از تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی )

(. صنایع کنسرو سازی ماهی دارای غلظت باالیی از مواد آلودکننده 23آب نگهداری و فرآیند قطعه بندی و برش ماهی است )

(. پساب تولید شده طی تولید پودر ماهی 13باشند )ر پساب خود میگرم در لیتر دمیلی 10000-50000آلی در دامنه 

وجود می آورد. پساب تولید شده بواسطه شستشو سوریمی نیز نسبتاً مشخص شده که بار بی نهایت زیادی از مواد آلی را به

شود و از خامی است که در واحدهای فرآوری استفاده می نوع ماده تأثیرداراری بارآلی باالیی است. خصوصیات پساب تحت 

(. پساب با بار آلودگی باال نظیر انچه که 17باشد )باشد و متغییر میسویی کیفیت ماده خام فرآوری شده نیز تابعی از زمان می

(. 2شود )رقیق می آید، اغلب مشخص شده که با آب خنک سازی در سراسر فرآیندوجود میدر جریان تولید پودر ماهی به

ترین پارامترهای مؤثر در محتوی مواد آلی در فاضالب فرآوری ماهی است. نسبت میزان آب فرآیند به حجم تولید یکی از اصلی

ای در بین واحدهای طور گسترده( بهCOD( به اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )5BODنسبت تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی )

(. میزان خونابه طی تولید پودر ماهی بر تولید باالترین 23قرار دارد ) 1به  3تا  1به  1/1و در دامنه  فرآوری ماهی متغییر بوده

 گذار است. تأثیرگرم در لیتر( در میان تمامی فرآیندهای فرآوری ماهی میلی 93000میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )

                                                             
1 - Fish condensate 
2 -BOD5 
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  :1چربی، روغن و گریس -2-4
و گریس از  روغن %60رامترهای مهمی در پساب حاصل از فرآوری ماهی هستند. در حدود چربی، روغن و گریس نیز پا

وری ماهی (. باقیمانده روغن و گریس طی کنسرو کردن ماهی و عملیات فرآ16گیرد )فرآیندهای قطعه بندی و برش نشأت می

انتقال  عمواًل بر سطح آب شناورند و برن و گریس بایستی از پساب حذف شوند، زیرا آنها م(. چربی، روغ10شود )تولید می

 گذارند. اکسیژن به آب اثر می

 

 سفر:نیتروژن و ف -5-2
 تأثیرها شده و بر زندگی آبزیان در بدنه های آبی مقدار بیش از حد نیتروژن ممکن است سبب تکثیر و ازدیاد جلبک

(. اگرچه 14و  8شود )صحیح توده زنده توصیه می برای رشد1به  5بگذارد. برای تیمارکردن زیستی نسبت نیتروژن به فسفر 

(. 10طور نرمال در پساب فرآوری ماهی وجود دارند، لیکن غلظت آنها در بیشتر موارد در حداقل است )نیتروژن و فسفر به

(. گاهی 21)باشد ( می%15-20سطوح باالی نیتروژن عمدتاً ناشی از میزان باالی پروتئین باالی ماهی و مهره داران دریایی )

باشد. و خون در بخارات پساب می 2اوقات غلظت باالیی از آمونیاک در پساب مشاهده شده است که ناشی از محتوی زیاد اسالیم

 7/0الی  7/69طور کلی تعداد کمی واحد فرآوری ماهی وجود دارند که غلظت آمونیاک آنها بین براساس گزارشات ارائه شده به

گرم در لیتر میلی 2000تواند به بیش از (. در عصاره تغلی  شده ماهی مقدار کل آمونیاک می23اشد )بگرم در لیتر میمیلی

(. فسفر 23باشد )های باالی آمونیاک می( عموماً مربوط به غلظت5BODهای باالی تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی )برسد. غلظت

 (.11طریق عوامل فرآوری و تمیزکننده نیز به پساب معرفی شود ) تواند همچنین ازنیز نسبتاً از ماهی نشأت گرفته، اما می

 

 یزکننده:مدیریت آب و فناوری تم -3
می یه شکدر کنسروکردن ماهی تن، پساب تولیدی در بخش های مختلفی از جمله انجماد زدایی ماهی، شستشو، تخل

جاد نهایی، و پاک کردن مناطق شستشو ایپخت  ها پس از مرحله پخت اولیه وماهی، خنک کردن و شستشو ماهی و قوطی

 (.18شود )می

 ردن: فرآیندهای زیستی تیمار ک -4
شود که در آن پس از تیمار کردن مقدماتی مناسب، پساب از طریق یک سیستم تیمار کردن زیستی تیمار می

 ز فرآوری آبزیان به دو دستهیستی پساب حاصل اهای تیمار کردن زاند. سیستممیکروارگانیسم ها در تخریب ماد آلی دخیل

 باشند. می های مختلف قابل اجراشوند که هر کدام از طریق روشهوازی و هوازی تقسیم میاصلی بی

 

 هوازی رآیندهای بیف -1-4
و تقاضای اکسیژن  CODهای آلی موجود در پساب )اکسیژن مورد نیاز شیمیایی هوازی آالیندهتیمار کردن بی

که مقداری کنند. در حالیاکسیدکربن( تبدیل میرا به مقدار کمی لجن و مقدار زیادی بیوگاز )متان و دی( 5BOD بیوشیمیایی

ویژه برای واحدهای بزرگتر عبارت هوازی بهترین مزایای تیمار کردن بیمانند. مهمصورت نامحلول باقی میها نیز بهاز آالینده

هوازی های بیمورد نیاز کم، ج( تولید بیوگاز با ارزش، د( تولید لجن کم. سیستماست از: الف( هزینه اجرایی پائین، ب( فضای 

تواند حاصل جهت تیمار کردن پساب فرآوری ماهی مناسب بوده، زیرا درجه باالیی از حذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی می

الوه بر این مقدار کمتری پایدارکننده تولید های هوازی است. عطور قابل توجهی پائین تر از سیستمگردد که از لحاظ هزینه به
                                                             
1- Grease 
2 - Slime 
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عنوان یک تواند برای استفاده بهگردد. افزون براین گاز غنی از متان تولید شده میزدایی میکرده و لجن حاصل به آسانی آب

 (.12آوری گردد )سوخت جمع

 

 : 1هوازیرآکتورهای با بستر سیال و ثابت بی -4-1-1
% محتوی 88هوازی در تیمار کردن پساب کارخانه کنسروسازی ماهی سبب شد تا ر سیال بیاستفاده از رآکتور با بست

 %85 هوازی این کاهش معادلکار بردن رآکتور با بستر ثابت بیاکسیژن مورد نیاز شیمیایی از پساب حذف گردد، همچنین با به

دارند.  ملکرد خوبی داشته و هزینه عملیاتی کمیمند بوده عهوازی دارای فیلم زیستی قدرت(. رآکتورهای بی3ثبت گردید )

کتور با بستر (. استفاده از رآ3باشند )ای بیش از یک هفته فعال میعالوه بر این، این رآکتورها بدون افزودن ماده آلی برای دوره

ماهی تن  زیدرجه سانتیگراد( جهت تیمار کردن پساب واحد کنسروسا 21تا  14ثابت تحت شرایط مزوفیلیک )دمای بین 

 %75یمیایی معادل شکیلوگرم در مترمکعب در روز کاهش یابد و حذف اکسیژن مورد نیاز  2موجب شد تا بار مواد آلی با نرخ 

 (.24رخ دهد )

 

  :2هوازی با جریان رو به باالپتوی لجن بی رآکتور -4-1-2
ای از پساب صنایع که دارای ترکیبات تردهگس ( برای طیفUASBهوازی با جریان رو به باال )پتوی لجن بی رآکتورهای

ک تیمار (. به کارگرفتن این سیستم برای تصفیه پساب واحدهای فرآوری آبزیان ی25کار رفته اند )باشند بهسمی و بازدارنده می

دین ی و ساراهمزی تن ارتقا یافته است. استفاده از این سیستم در تیمار کردن پسابی که مخلوط از فاضالب کارخانه کنسروسا

اکسیژن مورد نیاز  %9گرم در لیتر، با میلی 203-261با سطوح مختلف چربی بود، سبب شد تا در سطح پائین چربی )

د. در پساب با تبدیل به متان ش %61اکسیژن مورد نیاز شیمیایی حذف شود که از این میزان  %78( تقریباً  CODشیمیایی

 (.19د )بو %47و تبدیل آن به متان نیز معادل  COD 92%نیاز شیمیایی سطح چربی باال میزان حذف اکسیژن مورد 

 

 فرآیندهای هوازی: 2-4

 سیستم لجن فعال:  -1-2-4

بل آشفتگی ر مقاددر فرآیند لجن فعال جریان ورودی دریک سیستم کامال مختلط رقیق شده و بنابراین پایداری بیشتری 

باشد. فرآیند تر میو ترکیبات سمی مقاوم 5BODو تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی دارد، به عبارت دیگر رآکتور به شوک بارآلی 

 ناوری لجنفماید. نلجن فعال همراه با دنیتریفیکاسیون زیستی یک فناوری محبوب است که استانداردهای دقیق را رعایت می 

میزان اکسیژن در  (. عموما4ًدارد ) فعال در  تیمارکردن عملی پساب فرآوری ماهی بر فرآیندهای دارای فیلم زیستی غلبه

برای  غذایی دسترس مورد نیاز در این سیستم طی تیمار کردن پساب فرآوری ماهی در مقایسه با سایر پساب های صنایع

 ماهی حدود باشد. هوادهی مورد نیاز جهت انجام فرآیند تیمار کردن با لجن فعال برای پساب فرآوریتثبیت شدن بیشتر می

 روز باشد.  18-20باشد. عمر لجن مورد استفاده )زمان حف  مواد جامد( باید یروز م 2-1

 

 :3دهنده زیستی چرخشیتماس -4-2-2

(، براساس فرآیندهای رشد اضافه شده بنا نهاده شده که مزایایی هم برای فیلم RBCدهنده زیستی چرخشی )یک تماس

وسیله ن رشد زیستی در تماس و وابسته به هواست، اکسیژن به(. چو22های ثابت و هم نسبتاً مخلوط به همراه دارد )

                                                             
1 - Anaerobic fixed-bed and fluidized bed reactors 
2 -Upflow anaerobic sludge blanket 
3- Rotating biological contactor 
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(. کارایی این سیستم متاثر از سرعت چرخش دیسک، زمان حف  هیدرولیک، نرخ 20شود )میکروارگانیسم ها جذب می

دهنده زیستی چرخشی عبارت است از: ترین مزایای یک سیستم تماسباشد. مهمبارگذاری، غوطه وری دیسک و دما می

لف(زمان حف  هیدرولیک کم، ب( سطح منطقه اختصاصی زیاد، ج( غلظت توده زنده زیاد، د( عدم حساسیت به بستر سمی، ا

و( تجمع کمتر فیلم زیستی گیرافتاده و نسبتًا مختلط، ه( مصرف انرژی پائین و خ( سادگی عملکرد. اجرای چند مرحله ای 

های با میزان بار آلودگی باال همچون پساب حاصل از صنایع فرآوری  دهنده زیستی چرخشی عموماً برای پسابسیستم تماس

باشد. این سیستم در مقایسه با لجن فعال در شاخص هایی چون پایداری، نیازمندی بازیافت و انرژی وضعیت ماهی مناسب می

شته و همانند لجن فعال دهنده زیستی چرخشی پایداری بیشتری و مصرف انرژی پائین تری دابهتری دارد. یک رآکتور تماس

 (.15نیاز به بازیافت ندارد )

 

  صافی چکنده: -3-2-4

یکروبی است باشد، اما انتشار نسبی و جذب و تجمع ممکانیسم اولیه یک صافی چکنده عمل صاف کردن با منافذ ریز نمی

ستر ب نرخ استفاده پساب، ی، نرخ جریان(. عمق نفوذ بستر به درون فیلم میکروبی وابسته به چندین پارامتر از جمله بارآلودگ5)

شوند، محیط یمتفاده از توده زنده و ضریب انتشار مولکول بستر به درون فیلم است. دو نوع محیط عموماً در صافی چکنده اس

که در محیط سنتزی عمق بیش است، در حالی سانتیمتر 9/0-3(. عمق صافی برای محیط سنگی 10سنگی و محیط ستزی )

های زیستی عملکرد صافی چکنده در دمای پائین و مناطق سرد (. همانند سایر سیستم5گیرد )ر مورد استفاده قرار میمت 12از 

 (.10یابد )کاهش می

 

 

 الگون هوادهی شده: -4-2-4
شوند که زمین به اندازه کافی جهت حف  و احتباس فصلی وجود نداشته های هوادهی شده در جایی استفاده میالگون

تواند از ر میتی مؤثد یا استفاده از زمین و سیستم لجن فعال از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. تیمار کردن زیسباش

مق متر ع 6/2تا  4/2کار رفته در این سیستم بین دست آید. استخرهای بهطریق استفاده از یک سیستم الگون هوادهی شده به

 5BODدر میزان تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی  55%-90باشد که سبب کاهش یم روز 2-10دارند. زمان احتباس پساب بین 

طور کامل مخلوط شده باشند چه (. عموماً دو نوع الگون  هوادهی شده در تیمار کردن پساب فرآوری ماهی چه به6گردد )می

حلول نسبتاً اد جامد و اکسیژن مشوند غلظت موهایی که کامال مختلط میشوند. در الگوناده میهای ساکن استفدر الگون

های ساکن . در الگونشوندها حل نمی سمیکروارگانیتوده م ستیو نه ز ورودیه مواد جامد شود و نیکنواخت نگه داشته می

هوازی رخ می دهد. قدرت ورودی برای که در کف سیستم تجزیه بیشوند در حالیصورت هوازی حف  میبخش های باالیی به

(. 10باشد )ترمکعب میموات در  8/0 -1های ساکن که برای الگونتر مکعب است، در حالیوات در م 5/2-6وازی های هالگون

تواند در کنند که میطور مؤثر حذف میرا به 5BODکسیژن بیوشیمیایی تقاضای ا 90%-95های هوادهی شده تقریباً الگون

 (. 6دست آید )تیمار کردن پساب فرآوری غذاهای دریایی به

 

 گیری:نتیجه -5
همراه با افزایش تقاضای فرآورده های فرآوری شده ماهی در سراسر دنیا، پساب تولید شده حاصل از بخش فرآوری ماهی 

باشد. ای میهای محلول، کلوئیدی و ذرههای آلی در شکلنیز افزایش یافته است. پساب فرآوری ماهی عمدتاً حاوی آالینده

گذارند شامل خشک کردن، تخمیر، کنسروکردن و دودی کردن  تأثیربر تولید پساب طی فرآوری ماهی فرآیندهای معمول که 

گرم در لیتر(، اکسیژن میلی 5BOD( )3000-100باشند. پساب فرآوری ماهی با میزان تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی زیاد )می
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گرم در لیتر( شناخته میلی 80-1000ی نیتروژن )گرم در لیتر(، و محتومیلی COD( )1000-18000مورد نیاز شیمیایی )

باشد، پتانسیل تولید انرژی خالص در پذیر میشده است. با توجه به اینکه پساب فرآوری ماهی حاوی ماده آلی زیست تخریب

حذف  %80باشد. بیش از هوازی پساب فرآوری ماهی مورد توجه میرو تیمار کردن بیغالب بیوگاز بسیار زیاد است. از این

دست آید. هم نرخ بارگذاری هوازی بهتواند با استفاده از رآکتور با بستر ثابت و سیال بی( میCODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی )

( مؤثرند. میزان چربی و کربوهیدارت ماهی CODزمان ابقای هیدرولیک بر حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )مواد آلی و هم

باشد و مقدار می 3/7تا  2/8بهینه  pHگذارد. در تیمار کردن مزوفیلیک می تأثیرتیمار کردن پساب  طور زیادی بر کاراییبه

وسیله یک لجن تواند بهباشد. پساب فرآوری ماهی میگرم در لیتر میمیلی 25-140صورت آمونیاک آزاد نیز بهینه نیتروژن به

، دما و زمان ابقای لجن پارامترهای مهم برای عملکرد  F/M، نرخ فعال در فرآیند هوادهی طوالنی تیمار شود. نرخ هوادهی

دهنده زیستی چرخشی چند مرحله ای برای تیمار کردن پساب فرآوری ماهی مناسب باشند. یک رآکتور تماسسیستم لجن می

های نماید. الگون( را فراهم می CODجذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ) %85-98بوده و بهتر از سیستم لجن فعال بوده و 

( را به همراه دارند. یک فرآیند زیستی ترکیبی همراه 5BODحذف تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی ) %95هوادهی شده در حدود 

تواند کارایی حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی هوازی و رآکتور زیستی هوادهی شده میبا تیمار کردن فیزیکی، هضم بی

(COD را تا )برساند. %95 
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Overview of Biological treatment processes for fish processing wastewater   
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Abstract: 

Water consumption in a fish-processing industry and high-strength wastewater from such an industry 
are of great concern world-wide. Liquid effluent regulations are becoming more stringent day by day. 

Biological treatment is the best option for such a wastewater. Anaerobic processes such as up flow 

anaerobic sludge blanket (UASB) reactor, anaerobic filter (AF) and anaerobic fluidized bed (AFB) 

reactor can achieve high (80–90%) organics removal and produce biogas. Aerobic processes such as 
activated sludge, rotating biological contactor, trickling filter and lagoons are also suitable for organics 

removal. Anaerobic digestion followed by an aerobic process is an optimal process option for fish 

processing wastewater treatment. 
 

Keywords: Wastewater, Fish processing, Aerobic, Anaerobic. 
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 پاالیی در تیمار کردن پساب واحدهای فرآوری غذاهای دریاییکاربرد زیست

 
 1*بهروز محمدزاده

  استادیار و عضو هئیت علمی گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس* 1
1*@gmail.com9behrooz 

 
 

 چکیده:
های انسانی منجر به تخریب زمین، شهری شدن و صنعتی شدن سریع، مزارع متراکم و سایر فعالیت

منجر  وهای انسانی فشار برمنابع طبیعی را افزایش داده و آلودگی محیط آبی شده است. فعالیت زیستمحیط

های های کارآمد جهت مدیریت ضایعات فعالیتشماری آالینده شده است. یکی از روشبه تولید تعداد بی

بوده است.  و عالقهزیست استفاده از زیست پاالی است که همواره مورد توجه انسانی و کاهش آلودگی محیط

پاالیی های خطرناک در مناطق آلوده زیستها جهت تخریب یا کاهش غلظت آالیندهاستفاده از میکروارگانیسم

شود. افزون بر این پاالیی سبب تمیز شدن آب، خاک، لجن و بخارات مناطق آلوده مینام دارد. فرآیند زیست

زدایی و معدنی شده و در باشد و طی آن ضایعات سمایی میزدپاالیی فرآیندی است که در برگیرنده سمزیست

شوند. معموالً تمایل به شناسایی اکسیدکربن، آب و متان میچون دیادامه تبدیل به ترکیبات آلی هم

زیست دلیل اینکه سازگار با محیطهای مختلف باشند بههای بومی که قادر به تخریب آالیندهمیکروارگانیسم

ی آبزیان است صنایع فرآور د دارد. مدیریت پساب واحدهای فرآوری آبزیان یکی از مسائل مهمیباشند، وجومی

فت عمومی ویژه واحدهای تولید کننده پودر ماهی که با مشکالت جدی از جمله مقاومت و مخالبا روبروست، به

ن معرفی البی همچوزیست مواجه هستند. در این مقاله مروری به مطبرای رهاسازی ضایعات به درون محیط

پاالیی در پاالیی و اثرات استفاده از زیستهای معمول مورد استفاده در زیستپاالیی، میکروارگانیسمزیست

 آوری آبزیان پرداخته شده است.های واحدهای فرتصفیه پساب حاصل از فعالیت

 

 های دریایی.پاالیی، پساب، صنایع فرآوری غذازیست کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
ها و آالیندها ناشی ایی از آلودگیدنیا کنونی با توسعه گسترده صنعتی روبروست که موجب شده است تا با طیف گسترده

های آبی، اخیراً سبب ها مواجه شود. دغدغه کیمیت و کیفیت ضایعات تولید شده و تخلیه آنها به بدنهاز توسعه این فعالیت

الش کیفیت آب در مناطقی که دارای فعالیت صنعتی هستند نیاز باشد. یکی از کارهای مختلف جهت رفع چگشته تا به راه

(. این 1باشد )های آبی دارد، صنایع فرآری آبزیان میصنایعی که غالبا در مناطق ساحلی مستقر است و ارتباط مستقیمی با بدنه

کند. همانند ر، کلم و اسکالوپ را فرآوری میصنایع، آبزیانی همچون ماهیان دریایی و پرورشی، میگو، خرچنگ، البستر، اویست

ها، کلوئیدها کند که شامل آالیندهای اساسی مانند حاللدیگر بخش های صنایع غذایی، صنایع فرآوری آبزیان پسابی تولید می

ند باشد. درجه آلودگی پساب وابسته به عملیات اختصاصی دارد و ممکن است کم همچون فرآیو شکل های مختلف ذرات می

های نگهداری ماهی باشد. پساب حاصل از کردن ماهی و زیاد مانند تخلیه خونابه از تانکشستشو، متوسط مثل فرآیند فیله
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و نیتروژن  2، چربی، روغن و گریس1فرآیندهای فرآوری آبزیان دارای مقادیر باالیی از شاخص تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی

های بیماریزا، طور خاص مواد آلی تحزیه شده و مواد شیمیایی مختلف، باکتریبه (. عالوه بر موارد ذکر شده،4باشد )می

گذارند. بخش عمده  تأثیرهای فلور میکروبی بر میزان مواد آلی زیاد پساب فرآوری آبزیان ها و سایر میکروارگانیسمویروس

محیطی ه موجب ایجاد مخاطرات زیستهای ساحلی نزدیک به واحدهای فرآوری تخلیه می گردند کپساب تولیدشده به آب

پاالیی یکی (. زیست1شوند )های ساحلی میشود و در نهایت سبب رخ دادن پدیده یوتریفیکاسیون متعدد در آبخطرناکی می

هایی که سمیت کمتری محیطی و تبدیل آنها به شکلاز فناوری های جدیدی است که به منظور تخریب آالیندهای زیست

های ها، جلبک و غیره توسعه یافته است. میکروارگانیسمها، قارچها همچون باکتریاستفاده از میکروارگانیسم دارند از طریق

توانند بومی منظقه آلوده شده باشند یا ممکن است از هرمکان دیگری جدا شده باشند و به منطقه آلوده مورد استفاده می

که طوریشوند، بهی پساب آلوده با میکروفلور مناسب کشت داده میپاالیانتقال داده شوند. جهت تسریع فرآیند زیست

 باشد. های مربوطه قادرباشند پساب خطرناک را تخریب کنند، این فرآیند یک تیمار کردن مؤثر میمیکروارگانیسم

 

 پاالییفرآیند زیست -2
تبدیل زیستی محیطی آلوده شده به هایی است که جهت پاالیی شامل استفاده از تمامی فرآیندهایی و فعالیتزیست

محیطی روش تیمار کردن بسیار جذابی است که طی آن از هر پاالیی از دیدگاه زیست(. زیست24باشد )وضعیت اولیه می

اند جهت تخریب هایی که بصورت بومی یا خارجی وارد محیط طبیعی شدهارگانیسمی که در طبیعیت وجود دارد یا ارگانیسم

شود. در این فناوری از تکنیک های با سطح فناوری پائین و کم هزینه استفاده می ها استفاده میاز آالینده طیف گسترده ای

پاالیی گردد و عموماً دارای مقبولیت باالیی در نزد عموم مردم بوده وقابلیت کاربرد در منطقه آلوده شده را دارد. کارایی زیست

پاالیی ضروری است که محیط، منابع مورد شود. در فرآیند زیستفرآیند مشخص می براساس فعالیت متابولیک ارگانیسم درگیر

باشند، های مورد هدف اغلب همین منابع مورد نیاز مینیاز ارگانیسم ها جهت رشد و شکوفایی را فراهم نموده و در واقع آالینده

های بومی هرمنطقه آلوده شده اند. عموماً گونهه شدهآلود 3دلیل ورودی آنتروپوژنیکتفاوت که در سطوح بسیار زیاد بهبا این 

های محیطی همچون درشت مغذی هایی نظیر نیتروژن و باشند. آالیندهپاالیی همان منطقه مورد توجه میجهت انجام زیست

انرژی  های نفتی منابع غذایی و تامینفسفر، عناصر کمیاب نظیر آهن، یا یک منبع کربن نظیر ماده آلی یا هیدروکربن

پاالیی میکروبی موفق و مقرون به صرفه (. اجرای یک برنامه زیست14و24باشند )پاالیی میها در فرآیند زیستمیکروارگانیسم

زیست دارد که بستگی به شرایط هیدرولوژیکی، ماهیت آالینده، اکولوژی میکروبی و سایر پارامترهای مکانی و زمانی محیط

واسطه تکمیل شدن با مواد مغذی )نیتروژن و فسفر(، ها و بهپاالیی از طریق میکروبیت زیست(. فعال5بسیار گسترده است )

مطلوب  4هایی با قابلیت کاتالیتیکیپذیرنده الکترون )اکسیژن(، و مواد )متان، فنول و تولوئن( و یا با معرفی میکروارگانیسم

مزایایی همچون، مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی، توانایی  پاالیی میکروبی دارای(. فرآیند زیست13شود )برانگیخته می

(. برخی از 10و  7، 6باشد )زیست میهای محیطی، حف  سالمتی انسان و دوستدار محیطتخریب و غیر فعال ساختن آالینده

، 7، آرتروباکتر6، آلکالیجنز5آکروموباکترشوند عبارتند از: پاالیی استفاده میهای رایجی که در فرآیند زیستمیکروارگانیسم

، 6، میکروکوکوس5، فالوباکتریوم4، کورنی باکتریوم3، سینتوباکتر2، بروی باسیلوس1، تیوباسیلوس9، باسیلوس8آئروموناس

                                                             
1- Biological oxygen demand  
2 - Grease 
3- Anthropogenic  
4 - Catalytic 
5 - Acromobacter 
6 - Alcaligenes 
7 - Arthrobacter 
8- Aeromonas  
9- Bacillus  
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، 14لومیف دیسولف لومیرودو ف، 13، اکتینوباکتر12، اسفینگوموناس11، رودوکوکوس10، ویبریو9، سودموناس8، نوکاردیا7مایکوباکتریوم

، استرپتوکوکوس 19، الکتوباسیلوس کازایی18، الکتوباسیلوس پالنتاریوم17، نیتروکوکوس16، نیتروسپریا15وموناسنیتروز

. 24و جلبک تک سلولی کلروال 23، اگزوباکتریوم اورانتیکوم22، رودوباکتر اسفروئیدیس21، رودوسودموناس پالستروس20الکتیس

های نفتی، صنایع ی صنعتی، همچون پساب حاصل از فعالیتپاالیی انواغ پساب هاهای ذکر شده در زیستمیکروارگانیسم

( و CODفسفر، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )هایی همچون نیترات، غذایی و صنایع فرآوری ماهی جهت کاهش و حذف آالینده

 (. 1و 19، 12، 11، 17، 18، 9، 25اند )کار گرفته شده( به5BODتقاضای بیوشیمیایی اکسیژن )

 

 یی پساب واحدهای فرآوری آبزیان :پاالزیست -3
پساب تولید شده طی تولید پودر ماهی دارای بارآلی بسیار باالیی است. پساب تولید شده طی فرآیند شستشو سوریمی 

های مختلف باشد که ممکن نیز دارای مقادیر نسبتاً باالیی از مواد آلی است. عالوه بر این پساب ممکن است آلوده به میکروب

های نامتجانسی در پساب، تلقیح باید کیفیت پاالیی نکنند. به منظور سرکوب رشد چنین میکروبکی به فرآیند زیستاست کم

(. سطوح باالی نیتروژن موجود در پساب 15خوب، سرعت رشد باال و کمیت مناسبی جهت سرکوب آالینده داشته باشد )

(. 22باشد )داران آبزی میوزن تر( ماهی و مهره %15-20ئین )صنایع فرآوری آبزیان احتماال ناشی از میزان باالی پروت

گیرد. کیفیت باشد که بسته به ماده خامی دارد که در فرآیند فرآوری مورد استفاده قرار میخصوصیات پساب بسیار متغییر می

ر پساب فرآوری ماهی وجود (. نیتروژن و فسفر عمدتاً د16کند )شود با گذشت زمان نیز تغییر میمواد خامی که فرآوری می

(. درصنایع فرآوری ماهی معموالً میزان اکسیژن مورد نیاز 8دارند، غلظت آنها در غالب موارد در میزان حداقلی است )

پاالیی پساب فرآوری ماهی ساردین توسط باکتری ( است. زیست5BODبیشتر از تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی ) 25شیمیایی

(. پساب فرآوری ماهی 3کاهش دهد ) %50توانسته مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی را تا میزان  26ملویف دیسولف لومیرودو ف

باشد. معرفی باکتری باسیلوس به پساب ماهی سبب شد که نیتروژن آمونیاکی به میلی گرم در لیتر آمونیاک می 42آزاد حاوی 

های جنس باسیلوس لی گرم در لیتر کاهش یابد. برخی گونهمی 500میلی گرم در لیتر در مقایسه میزان اولیه  10کمتر از 

                                                                                                                                                                                              
1 - Thiobacillus 
2 - Brevibacillus 
3 - Cinetobacter 
4- Corneybacterium  
5 - Flavobacterium 
6- Micrococcus  
7 - Mycobacterium 
8 - Nocardia 
9 - Pseudomonas 
1 0 - Vibrio 
1 1 - Rhodococcus 
1 2 - Sphingomonas 
1 3- Actinobacteria  
1 4- Rhodovulum sulfidophilum  
1 5 - Nitrosomonas 
1 6 - Nitrospira 
1 7 - Nitrococcus 
1 8 - Lactobacillus plantarum 
1 9 - Lactobacillus casei 
2 0- Streptococcus lactis  
2 1 - Rhodopseudomonas palustris 
2 2- Rhodobacter sphaeroides  
2 3 - Exiguobacterium aurantiacum 
2 4 - Chlorella 
2 5- Chemical Oxygen Demand  
2 6 - Rhodovulum sulfdophilum 
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استفاده کنند. این رخداد می تواند دلیلی برای  2و هم از مسیر شیموتروفیک 1توانند از آمونیاک هم از مسیر هتروتروفیکمی

م فرآیند افزایش حذف نیتروژن آمونیاکی از پساب ناشی از فرآوری ماهی پس از افزودن کشت جنس باسیلوس و انجا

مشاهده شده است.  3(. حداکثر تخریب آمونیاک برای مخلوط کشت نیتروزوموناس و نیتروباکتر21و  3پاالیی باشد )زیست

روز از تیمار کردن پساب ناشی از فرآوری  22میلی گرم در لیترپس از گذشت  135که حداکثر تخریب آمونیاک معادل طوریبه

پاالیی سبب کاهش تقاضای و طی فرآیند زیست 5و آئروموناس ورونی4لوس سروئوسباسی (. باکتری20ماهی بدست آمد )

ها در حالت ترکیبی اند. این میکروبروز شده 5در مدت  %50اکسیژن بیوشیمیایی پساب واحد فرآوری آبزیان به بیش از 

طور جنس آئروموناس به %50و جنس باسیلوس  %50دهند و ترکیبی از نسبت به حالت جداگانه عملکرد بهتری را ارائه می

(. طی 5بخشد که این امر نشان دهنده تخریب زیستی است )دهد و مقادیر نیترات را بهبود میمؤثری آمونیاک را کاهش می

پاالیی پساب یک واحد فرآوری آبزیان، مشخص شد که سویه باکتریایی باسیلوس سرئوس و جنس باسیلوس فرآیند زیست

( و تقاضای CODهای اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )و جنس ائروموناس شاخص 6یی آئروموناس ورونینسبت به سویه باکتریا

 (.5دهند )(، آمونیاک و نیتروژن کل را بیشتر کاهش می5BODبیوشیمیایی اکسیژن )

 

 گیری کلی نتیجه -4
ازیابی پساب صنایع مختلف، بزیست، ها از محیطدهآل جایگزین جهت حذف آالینوری ایدهپاالیی به عنوان فنازیست

ی از زیست حاوی دامنه اباشد. این فناوری دوستدار محیطمناطق آلوده و ممانعت از آلودگی بیشتر در حال ظهور می

شوند. هر محیطی استفاده میهای زیستهایی است که برای تبدیل زیستی، تمیز کردن آلودگی و تخریب آالیندهارگانیسم

هایی از شود که شکلرو این مطلب منجر میو مواد مغذی(، از این pHندیهای رشد مختلفی است )دما، میکروبی دارای نیازم

کار ی بهای گوناگونها در آزمایشگاه کشت داده شوند و در تیمار کردن آالیندهآنها که بتوانند به آسانی و با حداقل نیازمندی

ه بکننده در پساب روشی پایدار جهت های تخریبمفید و میکروارگانیسم هایکاربردن باکتریگرفته شوند، جداسازی گردند. به

پاالیی باشد. زیستمحیطی پساب صنایع فرآوری آبزیان که دارای بار آلودگی باالیی هستند، میحداقل رساندن اثرات زیست

یایی (، تقاضای بیوشیمDCOسیژن موردنیاز شیمیایی )هایی همچون اکپساب صنایع فرآوری آبزیان منجر به کاهش شاخص

ترین دارایی انسان هستند، طور که منابع طبیعی اصلیشود. همان(، آمونیاک و نیتروژن کل در پساب می5BODاکسیژن )

ات حاصل زیست جهت اطمینان از بازیافت مؤثر ضایعهای آلوده بهترین روش دوستدار محیطپاالیی مناطق و اکوسیستمزیست

ایمن را برای  وزیستی عاری از آلودگی همچنین این فرآیند از منابع نادر محافظت نموده و محیطاز صنایع مختلف است. 
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Abstract: 
Rapid industrialization, urbanization, intensive farming and other human activities have resulted in 
land degradation, environmental and aquatic pollution. Human activities have increased pressure on 

the natural resources, which in turn has resulted in myriad of pollutants. One of the effective 

techniques for management of waste from human activity and decrease environmental contamination 

is bioremediation. The use of microorganisms to degrade or reduce the concentration of hazardous 
wastes on a contaminated site is called Bioremediation. Such a biological treatment system has various 

applications, such as cleanup of contaminated sites such as water, soil, sludge, and streams. In addition 

to Bioremediation involves detoxification, wherein the wastes detoxified and mineralized, are 
converted into inorganic compounds such as carbon dioxide, water and methane. There is a general 

interest in studying the diversity of indigenous microorganisms capable of degrading different 

pollutants because of their green value with regard to the environment. Seafood processing plant waste 
water management has been one of the serious problems faced by the seafood industry especially fish 

meal plants which face serious problems with public resistance for dumping of wastes into the 

environment. This article includes introduce of bioremediation, the common microbes used in the 

bioremediation and effects of application of bioremediation process in waste water treatment of 
seafood processing plants. 

 

 Keywords: Bioremediation, Waste water, Seafood processing industries.   
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عنوان یک پسماند با مدیریت و استفاده مجدد از محصوالت جانبی فرآوری غذاهای دریایی به

 استفاده از فرایند تخمیر 

 
 1*بهروز محمدزاده

 .استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس * 1
1*mail.com@g9behrooz 

 

 

 چکیده:
می و صنایع فرآوری غذاهای دریایی شامل واحدهای کسنروسازی ماهی، فرآوری اولیه شامل تخلیه شک

طور پیوسته در حال رشد بوده و حجم زیادی های اخیر بهکنی، پودر و روغن ماهی، فراوری میگو در دههفیله

ها و غاند از سر، پوست، استخوان ها، تیشده محصول جانبی تولید نموده است. این محصوالت جانبی تشکیل

ستفاده عدم ا وامعاء و احشا. مدیریت و استفاده مجدد از این محصوالت جانبی که نوعی پسماند محسوب شده 

های اخیر مورد توجه محیطی را ایجاد نموده است در سالو رها نمودن آنها در طبیعت مشکالت جدی زیست

شوند و یرآوری مآنها برای تولید خوراک حیوانات پرورشی، کالژن و تولید روغن فقرار گرفته است. بخشی از 

ف ایجاد گیرند. با این وجود با هدمقدار کمتری نیز جهت تولید سوخت زیستی و کود مورد استفاده قرار می

اهی م. تخمیر وندتوانند از آنها بازیافت شارزش افزوده در این محصوالت بسیاری از ترکیبات زیست فعال نیز می

های شود، منجر به شکل گیری متابولیتطور سنتی جهت افزایش عمرماندگاری ماهی استفاده میکه به

 شود. با اعمال تخمیر بر روی محصوالت جانبی ماهی، کیفیت هیدرولیزهایباکتریایی جالب توجهی می

زیست محیط . این فناوری ایمن، دوستدارفزایش می یابداکسیدانی تولید شده اپروتئین، روغن و ترکیبات آنتی

  هد.دبوده و مصرف انرژی پائینی دارد که سبب شده تا مزایایی را برای کاربردهای آینده ارائه 
 

 محصول جانبی ماهی، فرآوری غذاهای دریایی، تخمیر، ترکیبات زیست فعال.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه  -1

نوظهور منجر به تغییر رژیم غذایی به سمت مصرف غذاهای غنی از  عنوان یک اقتصادافزایش درآمدهای خانگی به

پروتئین همچون گوشت و غذاهای دریایی شده است که این مسئله محرکی برای افزایش تولید حیوانات پرورشی شده است 

ایی بازتاب یافته است سال اخیر در تولید ماهی و غذاهای دری 30(. عالوه بر این، نتیجه این تغییر روند به روشنی در طی 12)

داشته است که از تمامی بخش های تولید  %8تا کنون بخش تولید غذاهای دریایی ساالنه رشدی معادل  1980(. از سال 2)

(. براساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی میزان مصرف انسانی تولیدات منابع 6غذاهای با منشاء حیوانی بیشتر بوده است )

های دلیل افزایش اخیر در فعالیت(. به11میلیون تن رسید ) 151قالب انواع غذاهای دریایی به بیش از مختلفی شیالتی در 

پروری و صنایع وابسته از جمله فرآوری ماهی درون بخش غذاهای دریایی، منابع طبیعی تحت افزایش فشار مصرف بیش آبزی

یطی مربوط به فرآوری غذاهای دریایی عبارتند از: الف( مصرف محاز حد و جمعیت قرار گرفته است. مسائل قابل مالحظه زیست

حجم زیادی آب، ب( تشدید در مصرف انرژی که در آلودگی هوا و تغییرات اّب و هوایی سهیم است، ج( تولید پساب دارای بار 
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رو و با توجه (. از این2اسی )شنوجود آمده در زمینه بو و زیباییآلی باال، د( تولید ضایعات و محصوالت جانبی و ه( مشکالت به

باشد کل وزن ماده خام اولیه می %50-70سهم باالی ضایعات و محصوالت جانبی در بخش تولید غذاهای دریایی که در دامنه 

(. مطالعه و تحقیق بر روی روش های مختلف جهت استفاده مجدد از این منابع با دو هدف اساسی شامل کاهش مشکالت 30)

عنوان پسماند وجود آمده توسط صنایع تولید غذاهای دریایی و ایجاد ارزش در ضایعات و محصوالت جانبی بهمحیطی بهزیست

این صنایع در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش های مورد توجه در مدیریت ضایعات و محصوالت جانبی 

باشد. تخمیر یک فرایند متابولیک است باشند، فرایند تخمیر میالیی میصنایع فرآوری غذاهای دریایی که دارای بار مواد آلی با

(. برای رسیدن به این هدف، 27باشد )که شامل کسب انرژی از ترکیبات آلی بدون استفاده از عامل اکسید کننده خارجی می

ود هوا، به شدت تخمیر کننده، های گرم مثبت کوکسی یا باسیلی مقاوم به نبهای اسیدالکتیک که گروهی از باکتریباکتری

عنوان (. تخمیر از زمان باستان به22شوند )عنوان محصول نهایی تخمیر، استفاده میارگانوتروفیک و تولیدکننده اسیدالکتیک به

د یک روش نگهداری برای انواع مواد غذایی استفاده شده است. با این وجود اکنون عالقه زیادی به تغذیه و سالمتی انسان وجو

ای از طریق دارد، زیرا تخمیر موادغذایی موجب افزایش سطح ترکیبات زیست فعال و عالوه بر ان ارتقای کاهش مواد ضدتغذیه

های زنده همراه با تواند ناشی از خوردن میکروارگانیسم(. اثرات سومند مصرف غذاهای تخمیری می42شود )هیدرولیز می

توانند منجر به شکل گیری ترکیبات سنتز شده طی دهنده اثر پروبیوتیکی بوده، یا می غذاهای تخمیری باشد، برخی آنها ارائه

 (.50عنوان نتیجه متابولیسم باکتریایی باشند )تخمیر به

 

 هی؛ تعریف و مقدارمحصوالت جنبی ما -2
 20حدود  1950سال عنوان مثال تولید جهانی ماهی در های اخیر افزایش یافته است. بهتولید جهانی ماهی در طی سال

دست پروری بهاین مقدار از آبزی %50افزایش یافته است ) 2016میلیون تن در سال  171میلیون تن بوده است و به بیش از 

 20,2به  1961کیلوگرم به ازای هر نفر به در سال  9آید(. مصرف ماهی نیز در دنیا نیز افزایش یافته است و از مقدار می

(. چنین حجمی از تولید ماهی موجب افزایش تولید محصوالت جانبی 11رسیده است ) 2015نفر در سال  کیلوگرم به ازای هر

و ضایعات ماهی شده است. این ضایعات که در اغلب موارد بدون هیچ گونه تالشی جهت استفاده از مزایای آنها مستقیماً دور 

پروری های صید و آبزیکنند که ممکن است بر بقای فعالیتمحیطی و اقتصادی را ایجاد میشوند، یک مشکل زیستریخته می

ای به این ضایعات داده شود تا کاهش آلودگی و ایجاد صنایع مربوط (. بنابراین ضروری است که زندگی دوباره51را اثر بگذارد )

دست آمده باشد و د به(. محصوالت جنبی نتیجه فرآوری ماهیان در سطح صنعتی چه از طریق صی27به ماهی کارآمدتر باشد )

باشند، اگرچه این مقدار براساس نوع وزن کل ماهی پس از فرآوری صنعتی ماهی می %60باشند و در حدود پروری میچه آبزی

تواند دست آمده پس از فرآوری ماهی، طیف زیادی از ترکیبات با کیفیت می(. از محصوالت جنبی به18باشد )گونه متفاوت می

ها، اسیدهای آمینه، روغن، آنزیم ها، کالزن و برای مصرف انسان استفاده شود. در میان این ترکیبات، پروتئین بازیافت شود و

ژالتین دارای ارزش افزوده زیادی هستند، که مطالعه در مورد آنها توجه زیادی را به منظورایجاد ارزش در ضایعات ماهی به 

آیند. دست میاهی عمدتاً از برش ها و ضایعات صنعتی فرآوری ماهی به(. محصوالت جنبی م51و  18خود جلب کرده است )

توانند از هم از در میان آنها بایستی به ماهیانی همچون کاد؛ هیک، آزاد، تون، هرینگ و ماکرل توجه داشت، این ماهیان می

تواند درصد باالیی از ت جنبی میهمانطور که ذکر شد محصوال(. 19دست آیند )پروری و هم از صید در محیط طبیعی بهآبزی

دهد که همراه با  افزایش تقاضای جهانی برای ماهی، تولید محصوالت جانبی وزن کل ماهی را شامل شود، این مطلب نشان می

ترکیب معمول در محصوالت جانبی حاصل از فرآوری ماهی شامل نوع محصول جنبی و بازده تولید  (.11)یابد نیز افزایش می

، امعاء و احشا %8-10، استخوان %6-7، فلس %3-5، پوست %10، اسکلت اصلی همراه با گوشت %15-25ح است: سر بدین شر

باشد که مقدار تولید هریک از این محصوالت جانبی در واحدهای مختلف فرآوری آبزیان همچون . می %4-5و آبشش  12-5%



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 89  

 

ی، فیله و سایر برش ها، عمل آوری میگو، پودر و روغن ماهی کنسروسازی، فرآوری اولیه ماهی شامل تهیه ماهی تخلیه شکم

 باشد.متفاوت می

 

 ستفاده های رایج و کنونی از محصوالت جانبی ماهی ا -3
نطور که (. هما48شود )محصوالت جنبی ماهی عمدتاً برای تولید روغن و تولید خوراک حیوانات پرورشی استفاده می

آید، جائیکه مهمترین ارگانی است که دست میهبکه از کبد  3-های بلند زنجیره امگامشخص است ماهی منبع غنی از روغن 

 (. 27وند )شتوانند در سایر محصوالت جانبی همچون پوست یا سر نیز یافت چربی ها در آن تجمع می یابند، اگرچه آنها می

 کل وزن آنها %85از  های مورد توجه را تا بیشافزون بر این همچنین بررسی شده است که تخمیر امعاء و احشا بازیافت روغن 

آید و از آن ژالتین دیگر ترکیب ارزش دست می(. کالژن دیکر ترکیب مهمی است از ضایعات ماهی به34دهد )افزایش می

ی ایآید. کالژن کاربردهای زیادی در صنعت دارد، چنانچه در زمینه های متنوعی همچون آرایشی، صنایع غذدست میافزوده به

تواند در مقادیر کمتر از ستون فقرات و باله شود، گرچه می(. کالژن عمدتاً از پوست استخراج می27شود )و دارویی استفاده می

ای در صنعت و عمدتاً در طور گستردهطور مشابه به(. ژالتین بوسیله هیدرولیز کالژن تهیه شده و به1دست آید )ها نیز به

حیوانات  (. یکی از گسترده ترین استفاده ها از ضایعات ماهی تولید خوراک17شود )ستفاده میصنایع غذایی و دارویی ا

دست آمده از محصوالت (. به این منظور هیدرولیزهای پروتئینی به43و  28باشد )پرورشی همچون طیور و چه برای ماهی می

ر دها و عالوه بر  این دستیابی به افزایش و پروتئیناسیدهای آمینه  شوند، چنانچه آنها جهت جذب بهترجانبی استفاده می

بی ماهی وجود (. عالوه بر این استفاده های دیگری نیز برای محصوالت جان39باشند )ورودی روزانه پروتئین حیوان مفید می

همی م، ولی بخش باشدها که اگرچه به گستردگی تولید خوراک یا روغن نمیهای زیستی یا باورکنندهدارد نظیر تولید سوخت

توانند از های زیستی که میدهد. از جمله سوختاز فعالیت صنعتی ایجاد ارزش در محصوالت جانبی را به خود اختصاص می

سفر، کلسیم، و فترکیب ضایعات ماهی که غنی از  دلیلبه(. 8و  5باشند )دست آیند بیوگاز و بیودیزل میضایعات ماهی به

چندین  ر حال حاضرتوانند جهت تهیه بارورکننده ها یا کود مورد استفاده قرار گیرد. در واقع دبع میباشد، این مننیتروژن می

هایتاً دیگر استفاده مهم از ن(. 33کود در بازار وجود دارند و برخی از انها برای استفاده از کشاورزی ارگانیک نیز مجوز دارند )

 جاری مهمیتاربرد کوه مهم آنزیم های دریایی پروتئازها هستند که دارای محصوالت جانبی ماهی تهیه آنزیم از آنهاست. گر

ها این گروه نیز قابل استخراج از محصوالت باشند، اما دیگر آنزیمها عموماً شامل پپسین و تریپسین میباشند. این آنزیممی

و در شمار زیادی از  ها اهمیت زیادی دارد(. استفاده از آنزیم9جانبی هستند از جمله کالژناز، االستاز، و کیموتریپسین )

 (. 41ست )ها نسبت به سایر صنایع بحرانی و کلیدی اکاربردهای صنعتی نظیر فناوری غذایی یا در تولید پیچیده شوینده

 

 زایا و کاربردهای تخمیر در ارتباط با محصوالت جانبی ماهی م -4
دهد. ای از ترکیبات را میباشد که اجازه دستیابی به تنوع گستردهزیست و مفید میتخمیر تکنیکی ایمن، دوستدار محیط

دست آوردن باشند. تاکنون روش انتخاب شده در صنعت جهت بهبرخی از آنها پپتیدهای زیست فعال یا ترکیبات آروماتیک می

دلیل سادگی و تولید ارزان آن بوده پپتیدها استفاده از اسیدها یا بازها جهت ارتقای هیدرولیز پروتئین بوده است  که عمدتاً به

تواند منافع متفاوتی را با در نظر گرفتن فرایند هیدرولیز فراهم کند که مربوط به (. با این وجود استفاده از تخمیر می46است )

دهای باشد. همانطور که برخی منافع مهم وجود دارد، بایستی توجه داشت که افزایشی در اثربخشی پپتیمی pHتغییر درجه 

کنند اکسیدانی که همراه با گلوتاتیون در محافظت در برابر اسیب های ایجاد شده توسط استرس اکسیداتیو عمل میآنتی

کند، هایی با قابلیت هضم بیشتری را تولید می(. عالوه بر این تخمیر پروتئین35شود وجود دارد )زمانیکه تخمیر استفاده می

تواند ابزاری (. چنانچه این مزیت می36کند )وتاه زنجیره و اسیدهای آمینه هیدرولیز و تجزیه میزیرا پروتئین را به پپتیدهای ک

شوند عنوان منبع پروتئین در تهیه خوراک استفاده میبسیار مفید برای بهبودکیفیت تغذیه ای محصوالت شیالتی باشند که به
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باشد یعات ماهی در مقایسه با تیمار کردن با اسید فرمیک بیشتر می(. در پایان از طریق تخمیر کیفیت روغن بازیافتی از ضا32)

تواند برای (.  بنابراین به نظر می رسد که واضح است که تخمیر تکنیکی است که تسهیالت زیادی را ارائه داده و می31)

 دستیابی به ترکیبات مختلف مورد توجه استفاده شود. 

 

 تخمیر محصوالت جانبی -5

 دست آوردن پپتیدهای زیست فعال هت بهتخمیر ج -1-5
باشند که دارای یک نقش اختصاصی بوده و برای عدد می 20تا  2پپتیدهای زیست فعال توالی از اسیدهای آمینه در دامنه 

ال ( پپتیدهای زیست فع27اکسیدان )باشند، از جمله داشتن فعالیت ضد افزایش فشار خون، ضدتومور یا آنتیسالمتی مفید می

ژیکی قش فیزیولوتوانند چندین نر منشاء پروتئینی خود غیر فعال بوده اما به محض آزادشدن توسط فرایند هیدرولیز آنها مید

مورد نظر  نجیره پپتیدز(. این فعالیت اختصاصی وابسته به توالی و نوع اسیدهای آمینه و عالوه بر آن طول 13را بروز دهند )

ت تخمیرمحصوال (.4تواند اثرات زیست فعالی مختلفی را نشان دهد )یان کرد که یک پپتید میباشد. عالوه بر این بایستی بمی

ریق آنها از ط تواند منجر به تولید پپتیدهای زیست فعال شود، چنانچهجانبی حاوی پروتئین، نظیر باقیمانده های گوشت، می

اهی ت فیزیولوژیکی مختلف از ماهی یا محصوالت جانبی ما اثرا(. بازیافت پپتیدهایی ب20گیرند )هیدرولیز پروتئین شکل می

ز امعاء و باشد. از جمله پپتیدهای تهیه شده با این ویژگی ها می توان به پپتیدهای با خاصیت ضد فشار خون اممکن می

. با این (37اند اشاره نمود )دست آمده( و پپتیدهای کاهنده کلسترول که از سس ماهی تخمیری به49احشای ماهی تون )

دست آمده از تخمیر محصوالت جانبی ماهی بر مبنای هم نقش های زیستی مهم پپتیدهای زیست فعال بهوجود فعالیت

 (.27باشد )بایوسیدال )کشندگی زیستی( می اکسیدانی آنهاست و هم نقشآنتی
 

 اکسیدانی و نگهدارنده دست آوردن ترکیبات آنتیتخمیر جهت به -2-5
ری های اسیدالکتیک برای قرن ها در ماهی و دیگر غذاهای دریایی به منظور بهبود نگهداری آنها استفاده تخمیر با باکت

های اسید الکتیک دارای های آنهاست و در این مورد باکتریشده است. یک راه نگهداری مواد غذایی کاهش تکثیر میکروب

زا های بیماریضدمیکروبی تولید کنند که از ازدیاد میکروارگانیسم توانند ترکیباتها مینقشی برجسته بوده، زیرا این باکتری

 1(. تولید ماده ضدباکتریایی ریوترین26کنند )غذایی یا فساد جلوگیری کرده و بنابراین عمر ماندگاری ماده غذایی را زیاد می

و  کوارتوس لوسیالکتوباسیایی (. استفاده از سویه های باکتر3طی تخمیر لوین های ماهی سی باس آغشته به گلیسرول )

(. با این وجود در مورد محصوالت 24و  14انتروکوکوس فاسیوم جهت ممانعت از آلودگی میکروبی و بهبود حف  تازگی ماهی )

اکسیدانی معمول است. از جمله تهیه پپتیدهای زیست دست آوردن ترکیبات آنتیجانبی ماهی، بیشتر استفاده از آنها جهت به

 زایاورا لوسیآسپرژبا قارچ  2(، استفاده از تخمیر دورریزهای پوست ماهی توربوت7تخمیر سس محصوالت جانبی ماهی )فعال از 

دست آمده پس از اکسیدانی به( و پپتیدهای آنتی10اکسیدانی )به منظور دستیابی به پپتیدهای زیست فعال با فعالیت آنتی

 (. 38ای اسیدالکتیک )هتخمیر سرهای ماهی روهو و کاتال با باکتری

 

 دست آوردن ترکیبات آروماتیک هتخمیر جهت ب -3-5

(. معموال ماهی تخمیر شده مبنای غذاهایی است که طعم یومامی را 45گذارست )تأثیرتخمیر در بهبود طعم مواد غذایی 

وول ایجاد طعم یومامی هستند، ارائه می دهند و این طعم ناشی از میزان باالی اسیدهای آمینه گلوتامیک و آسپارتیک که مس

(. پس از تخمیر سس ماهی که از محصوالت جانبی ماهیان آب شیرین تهیه شده بود، عالوه بر افزایش میزان اسید 27باشد )می

                                                             
1- Reterin  
2- Turbot fish 
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(.  این ترکیبات 52وجود آمدن )متیل بوتانال نیز به-3متیل بوتانال و -2گلوتامیک، سایر ترکیبات فرار مسبب طعم نظیر 

(. افزایش اسیدهای آمینه آزاد مسوول 27شوند )ن مسوول مزه و بوی خاص سس های تخمیری ماهی در نظر گرفته میعنوابه

(. در مطالعه 45نیز گزارش شده است ) زایاورا لوسیآسپرژبوسیله  1طعم یومامی و مزه شیرین پس از تخمیر سس ماهی آنچوی

ه های تخمیری نسبت به نمونه تخمیر نشده، میزان ترکیبات آروماتیک مذکور مشخص شد که عالوه بر ایجاد طعم قوی در نمون

ها، آلدئیدها، کتون ها، استرها و فنول ها اشاره نمود. در آید، ازجمله این ترکیبات می توان به الکلدست میفرار بیشتر نیز به

یل می دهند و در بین آلدئیدها نیز کل ترکیبات را تشک %10هاست که بین ترکیبات فرار بیشترین میزان مربوط به الکل

منجر به تهیه سس   زایاورا لوسیآسپرژ(. تخمیر کپور نقره ای با قارچ 27متیل بوتانال نیز از بقیه برجسته تر بود ) -2ترکیب 

داستیک بوتانن، اسیدهای از جمله اسی-1ها همچون اتانول، کتون ها نظیر ماهی شد که شمار زیادی از ترکیبات فرار نظیر الکل

دهد که تخمیر ماهی یا محصوالت (. نتایج مطالعات ذکر شده نشان می21و اسیدبوتانیک، آلدئیدها و فنول ها را دارا بود )

 تواند ابزای بسیار مفیدی برای دستیابی به بو و رایحه باشد. جانبی ماهی می

 

 زاهای بیمارییسمدست آوردن ترکیبات ضدمیکروبی و ضدقارچی در برابر میکروارگانبه -4-5

زا یا ترکیباتی است که های بیمارییکی از بزرگترین مشکالت رایج در مواد غذایی آلودگی محصوالت با میکروارگانیسم

های اسید الکتیک به مبارزه بر علیه آلودگی غذا با میکروارگانیسم ها و باشد. تخمیر با باکتریبوسیله آنها تولید شده است، می

توانند ترکیبات سمی را حاصل از آلودگی مواد غذایی کند. برای مثال آنها میریق مکانیسم های مختلف کمک میقارچ ها از ط

(. دیگر مکانیسم ممکن عمل نمودن مواد ضدباکتریایی تولید شده است که 25زا را هیدرولیز نمایند )با قارچ های بیماری

کتریوسین ها دارای نقش برجسته ای  (. در این مورد با16نماید )می زای مواد غذایی را ضعیفمستقیماً رشد عامل بیماری

باشند که مسوول ایجاد بیماری در های مشخص میباشند. باکتریوسین ها پپتیدهایی با فعالیت ضدمیکروبی بر علیه باکتریمی

هی )عمدتاً امعاء و احشا( های جداشده از محصوالت جانبی ما(. مشاهده شده است که باکتری23باشند )مواد غذایی می

ی ، لیستریا اکلیاشرشزای مهم از جمله استافیلوکوکوس آئروس، سالمونال، های بیماریتوانند بر علیه میکروارگانیسممی

های میکروارگانیسم 20باکتری بافعالیت ضدمیکروبی مستقیم بر علیه  197(. 15مونوسیتوژنز و غیره باکتریوسین تولید کنند )

باکتری از محصوالت جانبی ماهی تازه عمدتاً پوست و امعاء و احشا و البته از  57ومیت های غذایی که از این تعداد مسبب مسم

 30 4و بونیتو آتالنتیک 3، ساردین اروپایی2عالوه بر این از دستگاه گوارش ماهی ماکرل آتالنتیک (.15اند )عضله نیز جداشده

 لوکوکوسیاستافاند که دارای فعالیت ضدباکتریایی بر علیه و الکتوباسیلوس جدا شده سویه باکتریایی از جنس کورنوباکتریوم

 (. 40، لیستریا اینوکا، سالمونال و ویبریو بودند )نوزایسودموناس ائروژ ی،اکلیاشرش، اورئوس

 

 های تخمیر محصوالت جنبی ماهی سایر کاربرد -5-5

دست توانند جهت بهدست آید. این ترکیبات میخمیر ضایعات ماهی بهتوانند از تافزون بر این دیگر ترکیبات جذاب می

داروها مورد توجه هستند استفاده شوند. تخمیر ضایعات ماهی سی باس موجب –آوردن ترکیباتی برای فرموالسیون غذا 

(. 31کار گرفته شود )هتواند برای تولید مکمل های غذایی برای حیوانات یا انسان ها باستخراج روغنی با کیفیتی شد که می

(. 47دارو استفاده شود ) -عنوان یک غذاتواند بهتخمیر خارهای کپور علفخوار سبب تولید محلولی غنی از کلسیم شد که می

زیست نیز بررسی شده است. در این زمینه گزارش شده استفاده از ضایعات ماهی برای تولید پالستیک های دوستدار محیط

(. در پایان، استفاده از 29آید )دست میایعات ماهی با باکتری باسیلوس ساب تیلیس پالستیک زیستی بهاست که از تخمیر ض

                                                             
1 - Engraulis japonicus 
2- Atlantic horse mackerel 
3 - European plichard 
4 - Atlantic bonito 
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دست آوردن اسیدالکتیک از طریق تخمیر نیز بررسی شده است و مشخص شده که این اسید محصوالت جانبی جهت به

 (. 44ود )کار رالکتیک توانسته در مواد غذایی، مواد آرایشی و صنایع دارویی به

 

 داز آینده :نتیجه گیری و چشم ان -6
جاد ون ایتولید روز افزون محصوالت جانبی و ضایعات در بخش صنایع فرآوری غذاهای دریایی با چالش هایی همچ

وبروست. رمحیطی، و ضرر اقتصادی ناشی از عدم استفاده از این منابع غنی از پروتئین و چربی آلودگی و مخاطرات زیست

در  محیطی، ایجاد ارزشبر روی استفاده مجدد از محصوالت جانبی و ضایعات ماهی با هدف کاهش مخاطرات زیستتحقیق 

ان داده طور که در این مقاله نشتواند به افزایش رشد صنعتی ازطریق توسعه پایدار کمک کند. همانآنها و افزایش بهره وری می

پروری جهت دستیابی به پپتیدهای زیست اصل از صید یا آبزیحت جانبی ای به محصوالتواند زندگی دوبارهشد، تخمیر می

ات ها یا دیگر محصوالت بدهد. بنابراین محصوالت جانبی و ضایعاکسیدانفعال، ترکیبات کشنده زیستی، نگهدارنده ها، آنتی

اهبرد ردارویی باشد. این فرایند یک ترکیبات مورد توجه صنایع غذایی و  تواند یک منبع مهمعنوان یک نوع پسماند میماهی به

ه محیطی را بزیست مفید برای ایجاد ارزش در ضایعات ماهی است، بدین گونه که از لحاظ اقتصادی کمک کننده بوده و اثرات

یر تخم کند. افزون بر این بایستی توجه شود که پتانسیل استفاده ازرساند و به توسعه پایدار صنایع شیالتی کمک میحداقل می

 باشد. ز برای تولید این ترکیبات جذاب و مورد توجه میعنوان یک فناوری تمیبه
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Abstract: 

The Seafood processing industry include various plants such as fish caning, primary 

processing gutting and filleting, fish meal and oil, shrimp processing has been growing 

continuously over the last decades and generates huge amounts of by-products. These by-

products come from fish head, skin, bones, thorns and viscera. Management and reuse to these 

resources which known as type of Residual is essential and Interesting because release them 

in environment has been led to environmental serious problems. Part of them are processed 

for feed, collagen and oil production, and to a lesser extend to produce biofuels and fertilizers. 

However, to aim of create high value in by-products, but many other high-value bioactive 

compounds can be recovered. Fish fermentation, which is traditionally used to increase fish 

shelf-life, results into the formation of bacteria metabolites of interest. Applied to  by-

products, fermentation increases the quality of protein hydrolysates, oil and produces 

antioxidant compounds. This technology, which is safe, environmental-friendly and poor 

energy consuming, presents advantages for future applications.  

Keywords: Fish by-products, Seafood processing, Fermentation; Bioactive compounds. 
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مطالعه موردی: (مصارف شرب و کشاورزی  ظهای زیرزمینی از لحاهاللی آبگیر بر کیفیت آب تأثیر

 )آبخوان گوهرکوه شهرستان خاش
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 چكیده
 یهاافت سوطح آب سوفره ،یانسان و یعیدلیل عوامل طببه خشکمهیدر مناطق خشک و ن ژهیوو به رانیدر ا ریاخ یهاسال یط

مطالعوه،  هودف از ایونبووده اسوت.  گذارتأثیرمصرف آن،  تیآب ازنظر قابل تیفیک یمشاهده شده است که بر رو ینیرزمیآب ز

ت مصورف کیفیت آب زیرزمینی دشت گوهرکوه واقع در اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان از جهو های آبگیر برهاللی تأثیربررسی 

ز احوداث اهوا در دو دوره قبول و بعود به پوراکنش و صوحت آنحلقه چاه باتوجه  14در این مطالعه  باشد.شرب و کشاورزی می

نتوایج  قورار گرفوت. یرسو، مورد برChemistryزار افدر نرم لکاکسیشولر و و یبندبا استفاده از طبقههای آبگیر انتخاب و هاللی

 تیوفیر کدتمرکوز  نیشوترینداشته و ب یادیز رییدو دوره مد نظر تغ یدشت گوهرکوه در ط یدنیآب آشام تیفیکنشان داد که 

حت مسوا شیزاو اف تیفیروند تنزل کبیانگر بررسی کیفیت آب بر ساس دیاگرام ویلکاکس  متوسط تا نامناسب قرار داشته است.

 .باشددلیل افزایش برداشت و کاهش بارندگی میهای آبگیر بهپس از احداث هاللی c3s1و کاهش کالس  c4s4کالس 
 

 دشت گوهرکوه ،های زیرزمینی، شولر، ویلکاکسآبواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 آب تووانیم آن لهیوسوهب که است بارش محل نزدیکی در باران آب از یبورداربهره یهاروش از یامجموعه آب استحصال

 نیتوأم آن طرافا و مجموعه همان شده پوشش سطوح از یرسوانآب متمرکز یهاسوتمیس به اتکا بدون راهر مجموعه  ازیموردن

ز ا انیورانیا (.9ی دارند )مؤثر، نقش هاآبخوان خصوصاًی آبی بهینه از منابع وربهره منظوربهی تغذیه مصنوعی ها(. پروژه7) نمود

 ی. برخواندفتهایدست  یتوسعه کشاورز یبرا یبه فنون نیخاک و زم ،یمیاقل یهاتیو متناسب با محدود طیبا درک شراگذشته 

محصووالت  دیواعوث تولبچنودمنظوره و  گورید ی. در مقابل برخواندرفتهیکار مخاص به یهدف یمنظوره و فقط برا کیاز فنون 

 یرابو یاهوداف اقودامات نیوا به دنیرس یاز موارد برا یاریاند در بسچوب بودهو  وهیعلوفه و م دیو تول یدامدارگسترش  ،یزراع

و  هاالبیوخواک، مهوار سودر حفاظوت آب د،یوبوه هودف تول یابیوخاک انجام گرفته است که عالوه بور دسوتاز آب یبرداربهره

 (.8اند )مؤثر بوده زین ییزداابانیب

و  یسونت یهوااستحصال آب بارش را نام برد کوه بوا روش توانیم ،ینیرزمیز یهاسفره هیتغذ یمصنوع یهاازجمله روش

ب از آی استحصوال آب و مودیریت هورزهواطرحی گونواگونی هاوهیشدر استان سیستان و بلوچستان نیز با  .شودیمدرن انجام م
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ی هانمونوهی از ریوگبهره بوا 1378است کوه اولوین بوار در سوال  1، روش هاللی آبگیرهاروش. یکی از این ردیگیمدیرباز صورت 

هکتوار بوا  170حاشیه تفتان در مرتع نارون خاش در سطح  بردارانبهرهمشابه جهانی )مشابه تانکا در هند( و دانش بومی  باًیتقر

الگووی قابول  عنوانبوهی متعودد توسوعه پیودا نمووده و هایبازنگرطراحی و محاسبه ابعاد و چگونگی احداث شد که با اصالح و 

ی رو هواجنگلی سازیغن: احیاء و ازجملهبا اهداف گوناگون  ریآبگی هایهالل(. 3در نقاط مختلف کشور اجرا شده است )تعمیم 

به تخریب، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از ایجاد کانون بحرانی، مدیریت هرزآب، افزایش و تقویوت پوشوش گیواهی و 

نیروی کارگر، در برخی موارد بیول و کلنوگ و در  لهیوسبه هاآنی احداث هاوشر. شوندیمزیرزمینی ایجاد  آبی هاسفرهتغذیه 

ی هاللوی از محول هاپشوتهمتور و ارتفواع  3با شوعاع  هایهالل. این شودیمبرخی موارد دیگر از تراکتور و بیل مکانیکی استفاده 

 (.11و  4) باشدیم متریسانت 50ی حداقل بردارخاک

 قاضوای آب بورایتاندازی از وضعیت آینده بارندگی و منوابع آبوی و مدت الزم است که چشمی بلندهادر بسیاری از برنامه

دی موضووع محیطوی و اقتصوای زیسوتهایزیربرناموهچنوین بسویاری از در مدیریت منابع آب و هم چراکهمنطقه ترسیم شود. 

حسووب می جزء مناطق خشک و کوم بواران کشوور دشت گوهر کوه از نظر اقلیماستحصال آب از اهمیت زیادی برخوردار است. 

که  رندیگیماستفاده قرار  ی شرب، کشاورزی، دام و ... موردهابخشیی است که در هاآبخوانآبخوان دشت گوهرکوه از شود. می

تن سوطح آب جلووگیری از پوایین رفو. شودیمی یاد شده هابخشدر  آبدر منطقه باعث تنزل کیفیت  هاچاه آبکاهش سطح 

چنین به لحاظ اینکه تنهوا منبوع آب کشواورزی های اخیر و همهای آب زیرزمینی و تنزل کیفی آن، با توجه به خشکسالیفرهس

های آب زیرزمینوی ضوروری باشد، همواره مورد توجه بوده است؛ بنابراین ذخیره نزوالت جووی جهوت تغذیوه سوفرهمنطقه می

ی صوورت گرفتوه و در ، باید مطالعواتآبدر شرایط خشکسالی و کمبود  هافرهسدر بخش تغذیه مصنوعی این  جهیدرنت باشد.می

 ی مورد استفاده قرار گیرد.آبی مدیریت منابع هابرنامه

 

 هامواد و روش -2

 عرفی منطقه مورد مطالعهم -1-2

 11و درجوه  60محودوده  درمحدوده مورد مطالعه، دشت گوهرکوه در شهرستان خواش اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و 

. ایون دشوت دقیقه عرض شومالی قورار دارد 45درجه و  28دقیقه تا  7درجه و  28دقیقه طول شرقی و  7درجه و  61دقیقه تا 

از  %55. حودود باشودیم لومترمربوعیک 2870(. مساحت کل دشوت حودود 5گوهر کوه و قلعه بید است ) زیآبرقسمتی از حوزه 

توسط دشوت گووهر . ارتفاع مانددادهآن را نواحی کوهستانی و ارتفاعات تشکیل  %45ی و آبرفتسطح کل منطقه را مناطق پست 

ای ی و مخروط افکنهآبرفتی هانهشتهاست در  آزادی هاآبخوان(. آبخوان دشت گوهر کوه که از نوع 10) باشدیممتر  1350کوه 

ی واقع در محدوده موورد هالیمسو  هاودخانهرکلیه (. 5باشد )کیلومترمربع می 487قرار دارد. مساحت آبخوان گوهرکوه حدود 

نطقه موورد اسوتفاده زیرزمینی این م آب. منابع شودیمجاری  آب هاآندائم بوده و فقط در فصول بارندگی در  آبمطالعه فاقد 

اه ( موقعیوت جغرافیوایی دشوت گوهرکووه بوه همور1(. شوکل )10) رنودیگیمو صونایع قورار  دام ،بهداشوت ،شورب کشاورزی،

 .دهدیمزومترهای سطح دشت را نشان پی
 

                                                             
1: curved pitt 
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 دشت گوهرکوه در استان و کشور جغرافیایی تیموقع( 1) شکل

 

 روش تحقیق -2-2
 رزومتویحلقه پ 14برداری شده از نمونهآمار کیفیت آب با استفاده از  ینیرزمیآب ز کیفیت یبه منظور بررسدر این مطالعه 

و  دیواسوتفاده گرد هوای آبگیوراللویه( از احوداث 96-1388( و بعود )87-1381قبول ) یدو دوره آموار یط یفیک یامشاهده

 یدوره آموار در طوول یکشاورزبه لحاظ شرب و دشت  ینیرزمیآب ز یفیک تیوضعو  دیگرد هیته تیفیک یبندپهنه یهانقشه

( 2( و )1جوداول ) ت.قورار گرفو یمورد بررس لکاکسیوشولر و  یبنداز طبقه ستفاده(، با اریآبگ یهای)قبل و بعد از احداث هالل

 دهد.بندی شولر و ویلکاکس را نشان میترتیب کیفیت آب براساس طبقهبه
 بندی شولر(: کیفیت آب براساس طبقه1جدول )

(meq/l) +Na (meq/l) -CL (meq/l) -SO4 TDS (mg/l) TH (mg/l) 
کیفیت آب برای 

 شرب

 خوب <250 <500 <145 <175 <115

 قبولقابل 500-250 1000-500 280-145 350-175 230-115

 متوسط 1000-500 2000-1000 580-280 700-350 460-230

 نامناسب 2000-1000 4000-2000 1150-580 1400-700 920-460

 کامالً نامطلوب 4000-2000 8000-4000 2240-1150 2800-1400 1840-920

 شربغیرقابل >4000 >8000 >2240 >2800 >1840

 

 (6بندی ویلکاکس )(: کیفیت آب براساس طبقه2) جدول
 کیفیت آب برای کشاورزی کالس آب

C1S1  ضرربرای کشاورزی کامالً بی –شیرین 
C2S1 – C2S2  مناسب برای کشاورزی –کمی شور 

C1S3 – C2S3 – C3S1 – C3S2 – C3S3  کشاورزی استفاده برایقابل –شور 
1S4C –C4S2  –C4S3  -C4S4– 3S4C -C2S4  –C1S4   برای کشاورزی نامناسب –خیلی شور 

 

 های هاللی آبگیرمعرفی سامانه -3-2
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متر، ارتفاع سانتی 30-40متر، عمق  5/1دایره به شعاع های به شکل هاللی، نزدیک به نیمآبگیر، عبارت است از چالههاللی

سوت کوه در امترمکعوب  7/0-1ی بورای هور هاللوی متر می باشد. حجم آبگیرسانتی 40-50متر، ضخامت پشته سانتی 50-40

شووند یور احداث مامتداد خطوط تراز و عمود بر جهت شیب و توسط نیروی کارگری و یا با استفاده از ماشین آالتی مانند تراکت

 (.2و  1)

 

 نتایج و بحث -3
اث و پوس از احود آبگیور یها یاث هاللل از احدها در دو دوره قببا استفاده از نمودار شولر هر کدام از چاه( 4طبق شکل )

آب  تیوفیکوه ک نشوان دادآب  یهاشولر نمونوه ینمودارهااند. شده یبندشرب طبقه یبرا ییایمیبه لحاظ ش آبگیر یها یهالل

 مناسوب قورارمتوسط توا نا تیفیتمرکز در ک نیشترینداشته و ب یادیز رییدو دوره مد نظر تغ یدشت گوهرکوه در ط یدنیآشام

 است. داشته 

 

 
 قبل از احداث هاللی: الف

 
 بعد از احداث هاللی

 بعد از احداث هاللی: ، ب قبل از احداث هاللی: الف ECنقشه تغییرات (: 4)شکل 
 

از احداث  های کیفیت آب زیرزمینی براساس روش ویلکاکس قبلشود میزان کالس( مشاهده می6همانطور که در شکل )

ها اما با روند کالس های آبگیر بین همانمتغیر و در دوره پس از احداث هاللی c4s4تا  c3s1ای ههای آبگیر بین کالسهاللی

 همراه بوده است. c3s1و کاهش کالس  c4s4تنزل کیفیت و افزایش مساحت کالس 
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 قبل از احداث هاللی: الف

 
 بعد از احداث هاللی

 بعد از احداث هاللی: ، ب قبل از احداث هاللی: الف به روش ویلکاکس کشاورزیآب  نقشه کیفیت(: 6)شکل 

 

 گیرینتیجه -4
متوری های دشتی آب کباشد، در قسمتهای شرقی منطقه و کوهستانی میاز آنجایی که بیشترین بارش منطقه در قسمت

مینوی و بوه زیرز های آبگیر با اهداف مختلفی از جمله تقویت پوشش گیاهی، در برخی نقاط تغذیه آبشود. هاللیاستحصال می

هوای آبگیور منطقوه شوند. هاللویهای هاللی جهت جلوگیری از ایجاد رواناب در سطح مناطق اجرا میدام انداختن آب در چاله

م و کوه در منطقوه بوارش کوآنجواییانود. ازهای مرکزی احداث شدههای شرقی و تعدادی در قسمتگوهر کوه بیشتر در قسمت

حسوسوی م توأثیرهای آب زیرزمینی برای مصرف کشاورزی در منطقه وجود دارد، اشت آب از سفرهچنین بردپراکنده است و هم

هوا در ری به بوارشمدت و با امیدواشود. اما در درازهای زیرزمینی آبخوان منطقه مشاهده نمیاز آنها بر روی افزایش کیفیت آب

هایی بازدهی و توان امیدوار بود که چنین پروژهر حد مجاز، میها دبرداری از چاههای آتی و در صورت مدیریت صحیح بهرهسال

رن استحصال آب بواران، و مد یسنت یهاسازه نیچنو هم ییهاپروژه نیچن یبا اجرا شند پیشنهاد  ین  اثرات مثبتی خواهند داشت.

 یهاسفره هیدر منطقه و تغذ هعلوف دیو تول یاهیپوشش گ شیافزا ،ییدر جهت فقرزدا یمؤثر یهاوخاک، گامعالوه بر حف  آب

 برداشته شود. ینیرزمیآب ز

 

 منابع -5
 ص. 354. اصالح مراتع، انتشارات دانشگاه تهران، 1387( آذرنیوند، ح. و زارع چاهوکی، م.ع. 1)

 ص. 239. اصالح و توسعه مراتع، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1388( جنگجو، م. 2)

و بهبوود پوشوش  بر روش کمانه آبگیور جهوت احیواء دیتأک. استفاده از دانش بومی با 1391پژمرده، م. ( چکشی، ب.، محمودی، ع.ع. و 3)

، آذرمواهی سوطوح آبگیور، هاسامانهطالعه موردی استان خراسان جنوبی، اولین همایش م -ی استحصال آب بارانهاوهیشگیاهی در راستای 

 .1-10مشهد.
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، سومین همایش ملی مرتع و خشکمهینی مناسب جهت احیاء و اصالح مراتع خشک و اپروژه، . احداث هاللی آبگیر1383( دلخوش، م. 4)

 .1-10، ورماهیشهرمرتعداری ایران، کرج، انجمن مرتعداری ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 

-106(: 76) 19گوهرکوه، مجله علوم زمین، دشت  آبخوان. بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی 1389( رضایی، م. و سرگزی، ا. 5)

99. 
یژگی کمی و کیفی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر و تأثیر. بررسی 1395( زینالی، ب.، فریدپور، م. و اصغری سراسکانرود، ص. 6)

 .177-187(: 14)7، زیآبخی )مطالعه موردی دشت مرند(. پژوهشنامه مدیریت حوزه نیرزمیزی هاآب

 شارات)ترجمه( انت آب در مناطق خشک، نیتأم. استحصال آب، استفاده از دانش بومی برای 1386بایی یزدی، ج. و چکشی، ب. ( طباط7)

 .ص 74جهاد دانشگاهی مشهد، 

 یزدارینجمن آبخا یانتشارات راه سبحان با همکار ران،یحفاظت خاک و آب در ا یسنت یها. روش1387 .ک ،یو کمال .م ،یعرب خدر( 8)

 ص. 109تهران.  ان،ریا

رادنبوه(، نشوریه ف -ددشوتیسف. احیاء قسمتی از دشت با اجرای پروژه تغذیه مصنوعی )مطالعه موردی: دشوت 1394ی، ر. محمدیعل( 9)

 .31-41(: 31) 9ی ایران، زداریآبخعلمی پژوهشی علوم و مهندسی 

مون ، هشوتمین هموایش انجArc GISاسوتفاده از  ی زیرزمینوی دشوت گوهرکووه بواهواآب. بررسی وضعیت 1392( مهردادی، ض. 10)

 .1-8ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، آبان ماه،  ستیزطیمحی مهندسی و شناسنیزم
(11) Armas, C. and Pugnaire, F.I. 2005. Plant interactions govern population dynamics in a Semiarid plant community. 
Journal of Ecology. 93(9): 89-97. 
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Impact of Pond on Spatial Changes in Groundwater Quality from Agricultural 

Viewpoint Using GIS Case Study: Gohar Kouh Aquifer of Khash City 
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Abstract  
For many years in Iran and according to its special conditions and recommendations, to the high and 

safety authorities, the level of leadership of underground water travel has been published that you can 
visit in terms of water quality, you can also visit this Use the way. The purpose of this study was to 

investigate the effect of crustaceans on groundwater quality in Gohar Kuh plain in Sistan and 

Baluchestan province for drinking and agricultural use. In this study, 14 wells were selected based on 
their distribution and accuracy in two periods before and after construction of pond crescent. The 

results showed that the quality of drinking water in the Gohar Kouh plain during the two periods did 

not change significantly and most of the focus was on medium to poor quality. Evaluation of water 
quality based on the Wilcox diagram illustrates the trend of degradation of quality and increase in area 

of class c4s4 and decrease of class c3s1 after construction of pond craters due to increased harvest and 

reduced rainfall. 
 

Groundwater, Schuler, Wilcox, Gohar Kouh Plain  Keywords: 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 103  

 

 

 قلیایی لیکورسیاه حاصل از فرآیند خمیرسازیلیگنین موجود در وری افزایش بهره
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 عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه سمنان *1
hamed.younesi@semnan.ac.ir1 * 

 

 

 چکیده 

قدار نماید هر ساله مغذ برگان استفاده میکرافت برای ساخت کاند قلیایی مانند فرآیهایی که از فرآیند کارخانه

رش نشده کند که تا کنون استفاده تجاری مناسبی از آن گزاقابل توجهی مایع سیاه )لیکور سیاه( تولید می

آید که با توجه به . لیکور سیاه یکی از منابع مهم لیگنین به شمار میرسندو تنها به مصرف سوخت می است

 ردار است.محیطی از اهمیت باالیی برخودار باالی آن، بازیافت آن هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیستمق

 نی آن ازرف کنوبنابراین تحقیق در زمینه پیدا نمودن کاربردی جدید برای این ماده مهم و اصالح الگوی مص

ین موجود در لیکور کرافت یگنگردد. در این پژوهش از لکاغذ محسوب می های مهم صنعت خمیر وضرورت

هبود استفاده شد. نتایج نشان داد که لیگنین موجب ب یمرلپ -در مواد مرکب چوب ماده افزدونی عنوانبه

توان از این ماده که در حال بنابراین می .گرددمی یمرپل -های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب چوبویژگی

ای با عنوان مادههای مرکب و بهگیرد در صنایع تولید فرآوردهار میعنوان سوخت مورد استفاده قرحاضر تنها به

 ارزش افزوده و اقتصادی باال استفاده نمود. 
 

 مصرف الگوی اصالح سیاه، لیکور لیگنین، پالستیک، –مواد مرکب چوب واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

ولد شدند. پالستیک، مت -ای جدیدی موسوم به چوبهازههای سلولزی به صنعت پالستیک چند سبا ورود الیاف و پرکننده

توانند به راحتی در بیشتر مووارد جوایگزین تولیودات چووبی و پالسوتیکی شووند. ها کاربردهای زیادی دارند و میاین چند سازه

ود کوه در حود باشدترین رشد بازار برای این مواد در کاربردهای خارج از ساختمان و محصوالت ساختمانی میبزرگترین و سریع

 -منظور گسترش استفاده از موواد طبیعوی در صونعت چووببه(. 1) دهنددرصد رشد این چند سازه را به خود اختصاص می 70

خریوب تپالستیک مشکالتی از قبیل: اتصال ضعیف بین فیبرهای طبیعی و مواد پلیمری، مسوتعد بوودن فیبرهوای طبیعوی بوه 

 (.8)محیطی مواد مرکب در طول زمان وجود دارد  گرمایی در طول فرآیند ذوب شدن و تخریب

پالسوتیک  -های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب چوبهای اتصال بین پلیمر و فیبر طبیعی تأثیر مهمی روی ویژگیویژگی

نجوام های طبیعوی امنظور بهبود مقاومت سطح اتصال پلیمر با پرکنندههای فراوانی بهگذارد. طی دو دهه اخیر تالشحاصله می

عنوان پذیرفته اسوت کوه اسوتفاده از سویالن، هیدروکسوید سودیم، ایزوسویانات، پرمنگنوات، انیدریود مالئیوک و پروکسوید بوه

ها، پلیمرهای اصالح شده بوا از بین همه سازگارکننده(. 11) باشدپالستیک از جمله آنها می -سازگارکننده در مواد مرکب چوب

بوین پلیمور گرموا نورم غیور (. 12) التر، بیشتر از سایرین مورد توجه و استفاده قرار گرفته اندانیدرید مالئیک به دلیل کارآیی با

قطبی و الیاف سلولزی سازگاری کمی وجود دارد و با استفاده از عامل شیمیایی جفت کننده و برقراری پیونود، ایون دو مواده بوا 
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وسویله عوامول بسویاری ماننود شود که بهالیاف و پلیمر می هم سطوح مشترک بیشتری می یابند. سازگارکننده باعث پیوند بین

گیورد. علوی رغوم نوع الیاف، ماده پلیمری، روش تولید، نسبت وزنی الیاف به پلیمر و مقدار جفت کننوده تحوت توأثیر قورار می

 وجود¬و پالستیک به های قابل توجه در این زمینه، یافتن ماده یا موادی جدید که بتوانند سازگاری بیشتری بین چوبپیشرفت

 باشد. -می پالستیک -چوب صنعت محققان توجه مورد همچنان شوند، استفاده کمتری هزینه با یا و آورند

هوای هیدروکسویل قطبوی و هوم حلقوه از طرفی لیگنین، از واحدهای فنیل پروپان تشکیل شده است که هوم دارای گروه

سازد که اگر لیگنین در بین دو فواز مواده ین نکات این فرضیه را متصور میا(. 15)بنزنی و زنجیره هیدروکربنی غیر قطبی است 

عنوان یک ماده نیمه قطبی باعث کاهش اثور قطبیوت مواده لیگنوسولولزی و ایجواد تواند بهلیگنوسلولزی و پلیمر قرار گیرد، می

آیود. ه شومار میساختار گیاهان چووبی بو اتصال مناسب تری بین آن و پلیمر گردد. بعد از سلولز، لیگنین رایج ترین ترکیب در

کند و فیبرهای سلولی را برای استحکام سواختار چووب بوه هوم عنوان یک چسباننده دیواره سلولی عمل میلیگنین در چوب به

اپیل باشد که سه منومر اصلی آن کانیفریل الکل، سیننماید. لیگنین یک پلیمر با وزن ملکولی باال و گرانروی پائین میمتصل می

. منابع لیگنین فوراوان نشان داده شده است( 1)تراکم منومرها برای تشکیل لیگنین در شکل (. 4) باشدالکل و کوماریل الکل می

ت ماننود و همچنوین فضووالهستند که اکثراً هم استفاده تجاری ندارند. چوب و پوست درختان که از صنایع الواری به جوای می

تر لیگنوین حاصول از لیکوور سویاه یار زیادی لیگنین حاصل دهند. منبع کوچکتر ولی در دسوترستوانند مقدار بسکشاورزی می

هدف  از آن گزارش نشده است. یراستفاده تجا چیباشد و تاکنون هصنایع خمیر و کاغذ است که دارای مقادیر باالی لیگنین می

هوای فیزیکوی و یمالئیک انیدرید پلی پوروپیلن روی ویژگلیگنین کرافت در مقایسه با  یاز این تحقیق بررسی اثر سازگارکنندگ

 .باشدپالستیک می -مکانیکی مواد مرکب چوب 

  

 هامواد و روش -2

 پلیمر -1-2

موورد  ستفاده شد. شاخص جریان مذاب پالستیکا -080SIپروپیلن محصول پلی نار تبریز با درجه در این پژوهش، از پلی

 حودود در کوه شود گیوری¬انودازه kg 16/2و بوا وزنوه ºC230در دمای  ASTMاستاندارد 1238D-98استفاده طبق آیین نامه 

min10 gr/9  .بود 

 

 سازگارکننده -2-2

 min 100gr/10(: ساخت شرکت کیمیا جاوید بوا شواخص جریوان موذاب MAPPرشده )پلی پروپیلن مالئیک دا -1. 2. 2

 عنوان سازگارکننده استفاده شده است. وند خورده بهدرصد مالئیک انیدرید پی 1/1 =( وºC  230 Tو 16/2)وزنه 

از لیکوور (. 10) 2برابور  pHیگنین: لیگنین مورد نیاز با استفاده از روش رسوبدهی توسط اسوید سوولفوریک در ل -2. 2. 2

 سیاه کرافت کارخانه چوب و کاغذ ایران )چوکا( استخراج شد.
 

 ماده لیگنوسلولزی -3-2

+ 60/-40نجاری شرکت صنایع چوب پلی فرم تهیه و توسط اون کارگاهی خشک شوده و از موش آرد چوب راش از کارگاه

 تفاده گردید.عنوان پرکننده در ساخت مواد مرکب اسگذرانده شده و به
 

 سازی خاک اره با لیگنینآغشته-4-2
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وب چوسپس سوطوح آرد )دی متیل سولفوکسید( حل شد و  DMSOدر ابتدا لیگنین بدست آمده از لیکور سیاه در حالل 

آرد چووب  )آرد چوب / محلول لیگنین( آغشته شدند. پس از خشک کوردن 5به  1دقیقه با محلول لیگنین با نسبت  5به مدت 

 دند.شهای مورد نظر براساس تهیه تیمارشده در هوای آزاد به مدت چند روز تخته

 

 آزمونی های¬ساخت نمونه -5-2

 م حضور مالئیک انیدرید پلی )مطوابق جودول، لیگنین و پلی پروپیلن در حضور و عدهای آزمون با ترکیب آرد چوبنمونه

دقیقه  10گراد به مدت درجه سانتی 180در دمای  Plastic-Corderوسیله مخلوط کن داخلی مدل ( تهیه شدند. مواد اولیه به1

دهنده اخوتالط مناسوب موواد ثابت که نشانبا هم مخلوط شدند. پس از رسیدن فرآیند اختالط به گشتاور  rpm 60و با سرعت 

وسیله پرس گرم وسیله آسیاب آزمایشگاهی خرد شده و در نهایت بهباشد فرآیند اختالط متوقف گردید. مواد مخلوط شده بهمی

 یل گردید.پالستیک تبد -های چوبدقیقه به نمونه 6بار در مدت  10گراد و فشار درجه سانتی 190در دمای 
 

 گیری جذب آبهانداز -6-2

گیری دازهانو ASTMاسوتاندارد  7031D-04اموه نهای آزمونی مطابق آیوین ساعت( نمونه 24و  2جذب آب کوتاه مدت )

 24ها بوه مودت سانتی متر تهیه گردیود و سوپس ایون نمونوه 5/2*5/2شد. بدین منظور ابتدا از هر اختالط پنج نمونه به ابعاد 

ب مقطور گرم توزین شدند و سپس در آ 001/0خشک شده با ترازوی دیجیتالی با دقت  هایساعت در آون خشک شدند. نمونه

گیری گیری گردید. در هور بوار انودازهمجدداً اندازه وریساعت غوطه 24و  2ها بعد از ور شدند. وزن نمونه)در دمای اتاق( غوطه

 1ر خشوک گردیود. مقودار جوذب آب بور طبوق رابطوه وسیله دستمال نم گیها و قبل از توزین سطح آنها بهپس از خروج نمونه

 محاسبه گردید :

(1) 
 

 

WA(tمقدار جذب آب در زمان غوطه =) وریt(%);Wtوریغوطه زمان در ها¬= وزن نمونهt (gr) 

; W¬oها قبل از غوطه= وزن خشک نمونه( وریgr ) 
 

 گیری خواص مکانیکیاندازه -7-2

ASTM (D 70-90 )مطوابق بوا اسوتاندارد  mm/min 5و سرعت بارگذاری  cm 11 ای با طول دهانهآزمون خمش سه نقطه

 Instron- 4486( و مقاومت خمشی انجام شد. برای ایون آزموون از دسوتگاه آزموون MOEگیری مدول االستیسیته )برای اندازه

ی آزموون بورا IZODگاه آزموون ( انجام شود. از دسوتD256) ASTMاستفاده گردید. آزمون ضربه بدون فاق مطابق با استاندارد 

 ضربه استفاده گردید.
 

 نتایج و بحث -3

 جذب آب -1-3

سواعت(  24و  2اثر سازگارکنندگی لیگنین کرافت و مالئیک انیدرید پلی پروپیلن روی جوذب آب کوتواه مودت ) 1شکل 

به  2طور کلی با گذشت زمان از شود به طور که مشاهده میدهد. همانمورد مطالعه را نشان می های چوب پالستیکچند سازه

وری جذب آب چندسوازه ساعت غوطه 2یابد. در د مطالعه نیز افزایش میمور پالستیک –ساعت، جذب آب چند سازه چوب  24

ها نیوز مقودار جوذب وری این چند سوازهساعت غوطه 24باشد. در می MAPPهای دارای بیشتر از چندسازه %36دارای لیگنین 

 بوده است. MAPPهای دارای بیشتر از چندسازه %18ن آب دارای لیگنی
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 باشد که عبارتند از؛نفوذ رطوبت و آب به داخل مواد مرکب با ماده زمینه پلیمری بر پایه سه مکانیسم می

 انتشار مستقیم ملکول های آب به داخل ماده زمینه پلیمری و به مقدار خیلی کم به داخل مواد پرکننده؛ -1

های آب در فضای بین فازی پرکننده و ماده زمینه پلیمری و به دنبال آن انتشار ملکولهای آب در ماده حرکت ملکول  -2

 زمینه پلیمری؛

 (.2) انتقال آب از طریق ترکها و شکافها و همچنین خلل و فرج ایجاد شده در هنگام ساخت مواد مرکب -3

آزاد موجوود  OHهوای حضور حفره ها، منافذ ریز، گروهجذب رطوبت و آب در مواد مرکب چوب پالستیک عمدتاً به دلیل 

ثیر زیوادی در کواهش افزودن لیگنوین توأ(. 13) باشددر ماده پرکننده، ترک ها و فواصل بین فازهای پلیمر و تقویت کننده می

بودین ترتیوب شوود و ها داشته است زیرا لیگنین موجب اتصال قویتر و بیشتر بین الیواف سولولزی و پلیمور میجذب آب نمونه

تووان بوه زنجیرهوای یابد. کاهش جذب آب با افوزودن لیگنوین را میش میپالستیک کاه -میزان جذب آب ماده مرکب چوب 

 -چووب هیدرو کربن غیر قطبی و حلقه های آروماتیک ساختار آن نسبت داد. دو تئوری چگونگی کاهش جذب آب مواد مرکوب

وری اول د: حجیم کردن دیوواره سولولی و مسودود کورن حفوره سولولی. طبوق تئودهپالستیک را با افزودن لیگنین توضیح می

تواند به دیواره وارد شده و آن را حجیم گرداند. تئوری وسیله لیگنین حجیم شده باشد آب دیگر نمیکه دیواره سلولی بههنگامی

دیوواره نفووذ  لذا قادر نخواهند بود کوه بوهباشند کول های لیگنین نسبتا درشت ملکول میکند که از آنجایی که ملدوم بیان می

پالسوتیک  -کنند لذا سبب پر شدن حفره های سلولی گردیده و بدین طریق موجب کاهش میزان جذب آب مواد مرکب چووب

گریوزی اسوت جوایگزین گور لیگنوین کوه دارای ماهیوت آب. از سووی دی(15)گردند. تئوری دوم به واقعیت نزدیک تر است می

لعوه موؤثر که دارای ماهیت آبدوست هستند شده است که این امر نیز در کاهش جذب آب ماده مرکب موورد مطاکربوهیدراتها 

 باشد.می

 و تیموسویکاهش جذب آب مواد مرکب چوب پالستیک با افزودن لیگنین توسط محققان دیگر نیز گوزارش شوده اسوت؛ 

السوتیک اسوتفاده کردنود و پ -آبگریز در ساخت ماده مرکب چوبعنوان ماده ( از لیگنین پیوند خورده با پلیمر به20همکاران )

موواد مرکوب  نتوایج آزموون فیزیکوی. تواند میزان جذب آب این ماده مرکب را کواهش دهودنتایج آنها نشان داد که لیگنین می

داری معنوی موواد مرکوب بوه طوور پروپیلن نیز نشان داد که با حضور لیگنین جذب آب و واکشیدگی ضوخامت ایونپلی -الیاف

 (.15) یابدکاهش می
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 مطالعه مورد پالستیک –های چوب جذب آب چند سازه -1شکل 

 

 مدول االستیسیته -2-3

های چووب پالسوتیک اثر سازگارکنندگی لیگنین کرافت و مالئیک انیدرید پلی پروپیلن روی مدول االستیسیته چند سازه

تر از بیشو MAPP ،31% %2ل االستیسیته چند سازه چوب پالسوتیک دارای نشان داده شده است. مدو 2مورد مطالعه در شکل 

-ب به شدت تحت تأثیر مدول االستیسیته اجزای تشکیلمدول االستیسیته مواد مرک باشند.لیگنین می %2های دارای چندسازه

در  وشوود مرکوب موی لیگنین موجب افزایش چسبندگی بیشتر بین اجوزای موواد(. 7)دهنده و چسبندگی بین اجزای آن است 

فوت بوه گردد. از سوی دیگور لیگنوین کرانتیجه موجب کاهش انعطاف پذیری و افزایش صلبیت مواد مرکب چوب پالستیک می

ه ایون امور پذیری توانایی پیوند و اتصال با چندین ملکول دیگر را نیز دارد کوهای فعال واکنشدلیل دارا بودن مقدار باالی گروه

ر از موواد دهد. به همین دلیل مدول االستیسوته موواد مرکوب دارای لیگنوین بیشوتصلب در مواد مرکب میسبب ایجاد ساختار 

 را پوروپیلن¬فت و پلوی( مواد مرکب ساخته شده از لیگنین اصالح نشده کرا19و همکاران ) توریزباشد. مرکب بدون لیگنین می

ر مقایسه د ستیسیتهاال مدول افزایش به منجر پروپیلن¬گنین با پلیاین نتیجه رسیدند که اختالط لی به دادند قرار مطالعه مورد

انورژی  نیز با کاهش انرژی سطحی آرد چوب و نزدیک کردن انرژی سوطحی آن بوه MAPP.(19) شودپروپیلن خالص میبا پلی

از فودگی در یش چسوبنافوزا آن نتیجوه که شود¬سطحی پلی پروپیلن سبب تر شوندگی بهتر آرد چوب توسط پلی پروپیلن می

ن امول بوا از بویعشود که هور دو ها و ماده زمینه پلیمری و همچنین سبب افزایش روانی ماده زمینه پلیمری میمیانی پرکننده

افوزایش (. 6)شووند بردن فضاهای خالی سبب افزایش تراکم و در نتیجه افزایش دانسویته موواد مرکوب دارای سوازگارکننده می

 (.9، 5)وسیله محققان دیگر نیز گزارش شده است به MAPPچوب الستیک با افزایش  مدول االستیسیته مواد مرکب
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 مطالعه مورد پالستیک –مدول االستیسیته چندسازه چوب  -2شکل 

 

 مقاومت خمشی -3-3

های چووب اثر سازگارکنندگی لیگنین کرافت و مالئیک انیدرید پلی پوروپیلن روی مقاوموت خمشوی چنود سوازه 4شکل 

های بیشوتر از چندسوازه %2دهد. مقاومت خمشی چند سازه چوب پالستیک دارای لیگنین، یک مورد مطالعه را نشان میپالست

باشود، از آنجوایی کوه باشد. مقاومت خمشی مواد مرکب تحت تأثیر پیوند بین اجزای تشوکیل دهنوده آن میمی MAPPدارای 

باشد لوذا افوزایش مقاوموت خمشوی ایون تنها مقدار لیگنین متغیر می باشد وثابت می MAPPمقدار پلی پروپیلن و آرد چوب و 

اری بوین موواد سوازگ پالسوتیک، –اد. حضور لیگنین در ترکیب موواد مرکوب چووب توان به لیگنین نسبت دمواد مرکب را می

زمینوه  قوال تونش از موادهدهد؛ در نتیجه انتسلولزی و پلیمر را افزایش داده چسبندگی بین مواد سلولزی و پلیمر را افزایش می

 یابد. الستیک افزایش میپ -)پلیمر( به مواد سلولزی بهترصورت گرفته و مقاومت خمشی مواد مرکب چوب

عنوان نوعی سازگارکننده ( به%72( از لیگنین اسیدی تهیه شده به روش کالسون )اسید سولفوریک 15و همکاران ) رزمان

اوی لیگنوین حوکوه موواد مرکوب  داد نشوان آنهوا تحقیقوات نتایج. نمودند استفاده یلنپروپ پلی –در مواد مرکب الیاف نارگیل 

 ماتریس زا پالستیک –نجایی که چوب آ از. دارند شاهد های¬ویژگیهای خمشی باالتری و جذب آب پایین تری نسبت به نمونه

 بنوابراین ندارد وجود قطبی چوب آرد و قطبی غیر پالستیک بین شیمیایی پیوند و است شده تشکیل چوب آرد همراه پالستیک

 آرد و زمینوه مواده نبوی بیشوتری و تر قوی های پیوند لیگنین، حضور با اما آیدمی وارد پالستیک زمینه ماده به ها تنش بیشتر

 و (.تووریز15) یابودکند که باعث انتقال تنش ها به ماده سولولزی شوده و خصوصویات خمشوی مواده بهبوود میوب ایجاد میچ

 که داد نشان آنها قتحقی نتایج کردند، استفاده مرکب مواد تولید در معدنی های¬( نیز از لیگنین همراه با پرکننده19ران )همکا

الئیوک انیدریود محضوور سوازگارکننده  .یابودکب با افزایش میزان لیگنوین افوزایش میمر مواد این مقاومتی های¬ویژگی کلیه

 افوزایش را (غیرقطبوی) پلیمر و( قطبی) سلولزی مواد بین اتصال و سازگاری ستیک،پال –پروپیلن در ترکیب مواد مرکب چوب 

گی بین ماده لزی )آردچوب( برهم کنش و چسبندسلو مواد سطوح هیدروکسیل گروههای با کوواالنس پیوندهای ایجاد با و داده

ته همچنین ر صورت گرفلیمر( به مواد سلولزی بهتلیگنوسلولزی و پلیمر را افزایش داده و در نتیجه انتقال تنش از ماده زمینه )پ

یابد. افزودن سازگارکننده سبب بهبود چسبندگی سوطح گردد و مقاومت خمشی افزایش میکننده میموجب توزیع بهتر تقویت

موواد  گوردد. افوزایش مقاوموت هوای مکوانیکیشود و در نتیجه باعث بهبود مقاومت خمشی میمشترک اجزای مواد مرکب می

 (14، 5)توسط محققان بسیاری گزارش شده است  MAPPکب چوب پالستیک با افزودن مر
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 مطالعه مورد پالستیک –های چوب مقاومت خمشی چندسازه -4شکل 

 

 مقاومت به ضربه -4-3

های چووب پالسوتیک اثر سازگارکنندگی لیگنین کرافت و مالئیک انیدرید پلی پروپیلن روی مقاومت به ضربه چنود سوازه

ر از بیشوت MAPP ،10% %2نشان داده شده است. مقاومت به ضربه چند سازه چووب پالسوتیک دارای  5رد مطالعه در شکل مو

 باشند.لیگنین می %2های دارای چندسازه

باشود و تورک همیشوه در مقاومت به ضربه بدون فاق نشان دهنوده مقاوموت مواده در برابور شکسوت و شوروع تورک می

اد بین خواص مکانیکی موو(. 7) افتدده مرکب و سطح مشترک اتصال بین فیبر و پلی پروپیلن اتفاق میترین نقطه جزء ماضعیف

اده مووع پلیمور، مرکب و ریز ساختار آنها همبستگی نزدیکی وجود دارد. مقاومت به ضربه هر پالستیک تقویت شده با ذرات به ن

بهبوود سوطح  لیگنوین منجور بوه افوزایش و (.18) ری بسوتگی داردتقویت کننده و آرایش ذرات و نحوه اتصال آنها به فاز پلیمو

یجه توراکم سازد و در نتاتصاالت گردیده و با افزایش مصرف آن اتصاالت بیشتر و مناسبتری را با الیاف و پلی پروپیلن برقرار می

ژی در طوور کلوی جوذب انورگوردد. بوهلی پروپیلن میپ -تنش را کاسته و سبب افزایش مقاومت به ضربه مواد مرکب آرد چوب

 کوه شوند¬یم شروع نقاطی از ها¬گیرد. شکافوسیله ترکیبی از ایجاد و توسعه شکاف صورت میمقاومت به ضربه بدون فاق به

تفاده از اسو(. 16) تای تمرکز تنش باالیی باشند مانند انتهای الیاف, عیوب یا نقاطی که اتصاالت بین دو فاز خیلی ضعیف اسدار

ده از بنوابراین اسوتفا (.17) هودد-دهد و انرژی مورد نیاز برای ایجاد ترک را افزایش مویه تمرکز تنش را کاهش میسازگارکنند

 دهد.سازگارکننده مقاومت به ضربه بدون فاق را بهبود می
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 مطالعه مورد پالستیک –های چوب مقاومت به ضربه چندسازه -5شکل 

 

 نتیجه گیری -4

صورف منمودن کاربردی جدید برای لگنین حاصل از لیکوور سویاه کارخانجوات کاغذسوازی کوه هدف از این پژوهش پیدا 

شود بووده اسوت. در ایون پوژوهش از لیگنوین موجوود در لیکوور کرافوت عنوان سوخت از آن استفاده میتجاری ندارد و تنها به

پالسوتیک  -ستفاده شد. مواد مرکوب چووباپالستیک  -مرکب چوب عنوان سازگارکننده در موادکارخانه چوب و کاغذ ایران به

هوای فیزیکوی و مکوانیکی مطوابق بوا اسوتاندارد روی آن صوورت مورد مطالعه با استفاده از روش پرس گرم ساخته شد و آزمون

گوردد پالسوتیک می -هوای فیزیکوی و مکوانیکی موواد مرکوب چووبپذیرفت. نتایج نشان داد که لیگنین موجب بهبوود ویژگی

 مشاهده نشد. MAPPهای دارای لیگنین و های چند سازهداری بین برخی از ویژگیختالف معنیکه اطوریبه
 

 منابع -5
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 الستیک. یازدهمین همایش صنایع دریایی.پ -مواد مرکب چوب
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و  ستانیدشت گوهرکوه س های زیرزمینیخشکسالی بر روی هدایت الکتریکی آب تأثیر

 بلوچستان
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 آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل
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 چكیده
 اترتأثی. ازجمله گذاردیم بومستیمختلف ز یهابر جنبه یادیز اتتأثیر یعیطب هیبل کیعنوان به یخشکسال

ر روی خشکسالی ب تأثیربررسی هش باهدف پژو نیاست. ا ینیرزمیآب ز تیفیو ک تیافت کم یمهم خشکسال

 زومتریپ 14سطح تراز آب  یهامطالعه از داده نیدر اهای زیرزمینی دشت گوهرکوه انجام شده است. شوری آب

 یبرا یکیالکتر تیهدا یفیاستفاده شد. از پارامتر ک1381-1395 یهاسال یافت آب در ط زانیم یبررس یبرا

 یارندگب زانیم نیچناستفاده شد. هم مذکور یدوره آمار یط یان از نظر شورآبخو ینیرزمیآب ز تیفیک نییتع

شد. مطالعه  لیتحل DIPافزار در نرم SPIی از شاخص خشکسال یبررس یبرا 1367-1396 یآماردوره  یدر ط

ری آماه دور یمرطوب در ط یلینسبتاً مرطوب و خ د،ینرمال، متوسط، شد ینشان داد که خشکسال یخشکسال

، آبخوان 1381-1395 یدوره آمار یاز آن است که ط یحاک جیدر منطقه مشاهده شده است. نتابررسی  مورد

  همراه بوده است. تیفیموردنظر با افت سطح آب و تنزل ک
 

 SPI، دشت گوهرکوه ،خشکسالی، آب زیرزمینیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
ها از خشکسوالی و در بعضوی از ر دارد و در برخوی سوالزمین قراهایی است که در کمربند بیابانی کره ایران یکی از کشور

رو اسوت، بخوش بسویاری از آب که ایران با محدودیت منوابع آبوی روبوه(. ازآنجایی6پذیرد )های دیگر از ترسالی آسیب میسال

ینوی از آب زیرزمشوود. بوه همووین سوبب برخوورداری مین میهای آب زیرزمینوی توأهای گوناگون از سفرهمصرفی در کاربری

خشک بوه ویژه در مناطق خشک و نیمههای اخیر در ایران و به(. طی سال8ای برخوردار است )باکیفیت مطلوب از اهمیوت ویژه

های آب زیرزمینی مشاهده شوده کوه بور روی کیفیوت آب ازنظور قابلیوت مصورف آن، دلیل عوامل طبیعی و انسانی، افت سفره

میت و کیفیت منابع آب ازجملوه چشمگیری بر روی ک تأثیرهای طبیعی است که لی یکی از پدیدهگذار بوده است. خشکساتأثیر

ترین منوابع برداشوت آب زیرزمینوی بورای اسوتفاده شورب، کشواورزی و صونعت ها از مهمهای زیرزمینی داشته و دارد. چاهآب

 (. 2باشد)ها حائز اهمیت میباشند که کیفیت آنمی

خشوک  یاراض تیجمع داریدر راه استقرار پا یاکنون خطر بزرگو شور شدن منابع آب هم ینیرزمیز یهاآب تیفیک رییتغ

 یسوطح یهوانسوبت بوه آب راتییوتغ نیواست، اما ا رییهمواره در حال تغ یچون آب سطحهم ینیرزمیآب ز تیفی. کباشدیم

اثور  ،یکیهم چون اثرات مخرب اکولووژ یبه موارددر درازمدت منجر  ینیرزمیمنابع آب ز ی. آلودگردیگیکندتر صورت م اریبس



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 113  

 

 نیوبوا توجوه بوه ا (.6) شوودیم یاجتمواع یهواآمدن بحران دیو پد نفعانیذ انیخاک و بروز اختالف م یزیمخرب بر حاصلخ

 یضورور ینیزمریز بمنابع آ تیفیو ک تیاست توجه به کم زیناچ اریبس خشکمهیکه بارش باران در مناطق خشک و ن تیواقع

خصووص در به یریو کوو خشوکمهیآب در منواطق خشوک و ن نیتوأم یچراکه عمده و تنها منبع مطمئن و دائمو (.1) باشدیم

 (.4) است ینزمیریمنابع ز ها،یصورت وقوع خشکسال

 یفاده براو است یدر راه توسعه کشاورز یو شور شدن منابع آب در حال حاضر خطر بزرگ ینیرزمیز هایآب تیفیک رییتغ

در  ینویرزمیز یهواآب یفویو ک یکمو راتییو. لذا مطالعوه تغباشدیم خشکمهیخصوص در مناطق خشک و نارف شرب، بهمص

و  نوهیبه تیریر موددبدست آموده از مطالعوات آن  جیدارد. نتا یت فراوانیمنابع آب هر منطقه اهم داریپا تیریو مد یزیربرنامه

و  یعلمو یکارهوااهرتا بوه موقوع  سازدیباشد؛ و کارشناسان را قادر م دیمف تواندیم یمنابع آب یعرضه و تقاضا یهایزیربرنامه

 تیریو مود یزیربرناموه ،یابیلیدر منطقوه، پتانسو یبخوش کشواورز یو از طرفو یمیاقل طیرا ارائه دهند. با توجه به شرا یعمل

در  ینویرزمیز یهااز سفره یتحصالعمده مصرف آب اس کهییآنجا . ازدینمایم ریناپذمهم و اجتناب یمنابع را امر نیجانبه اهمه

 ارلعوه قورموورد مطا یازنظر شوور ینیرزمیآب ز تیفیک قیتحق نیدر ا شود،یاستفاده م یمصارف کشاورز یبرا رانشهریدشت ا

 و ... مهم است. ییزااشتغال ،یخاک ازنظر اقتصاد و منابع آب حیصح تیریگرفته است. چراکه مد

ارش کم، . عالوه بر بشودیمستان خاش از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و کم باران کشور محسوب دشت گوهر کوه شهر

توا بخوش  شوودیم(( باعث 3میلی متر می باشد ) 5/111میزان تبخیر باال در این دشت )میانگین ساالنه تبخیر حوزه گوهر کوه 

حود  ه و بویش ازرواناب ها همراه با برداشوت هوای بوی رویو زیادی از بارش های ساالنه از این طریق هدر برود. و این هدر رفت

 یرتوأثبررسوی  مجاز، باعث میشود تا روند نزولی کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی را شاهد باشیم. هودف از انجوام ایون مطالعوه

 باشد.های زیرزمینی دشت گوهرکوه شهرستان خاش میخشکسالی بر روی شوری آب

 

 هامواد و روش -2

 فی منطقه مورد مطالعهمعر -1-2

 11درجوه و  60محودوده  درمحدوده مورد مطالعه، دشت گوهرکوه در شهرستان خواش اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و 

. ایون دشوت دقیقه عرض شومالی قورار دارد 45درجه و  28دقیقه تا  7درجه و  28دقیقه طول شرقی و  7درجه و  61دقیقه تا 

از  %55. حودود باشودیم لومترمربوعیک 2870(. مساحت کل دشوت حودود 5لعه بید است )گوهر کوه و ق زیآبرقسمتی از حوزه 

توسط دشوت گووهر . ارتفاع مانددادهآن را نواحی کوهستانی و ارتفاعات تشکیل  %45ی و آبرفتسطح کل منطقه را مناطق پست 

ای ی و مخوروط افکنوهآبرفتی هانهشتهت در اس آزادی هاآبخوان(. آبخوان دشت گوهر کوه که از نوع 9) باشدیممتر  1350کوه 

ی واقع در محدوده موورد هالیمسو  هارودخانهکلیه (. 5باشد )کیلومترمربع می 487قرار دارد. مساحت آبخوان گوهرکوه حدود 

اسوتفاده  نطقه مووردزیرزمینی این م آب. منابع شودیمجاری  آب هاآندائم بوده و فقط در فصول بارندگی در  آبمطالعه فاقد 

ه پیزومترهوای ( موقعیت جغرافیایی دشت گوهرکوه به همرا1(. شکل )9) رندیگیمو صنایع قرار  دام ،بهداشت ،شرب کشاورزی،

 .دهدیمسطح دشت را نشان 
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 دشت گوهرکوه در استان و کشور جغرافیایی تیموقع( 1) شکل

 

 روش تحقیق -2-2
اسوتفاده 1381-1395های طی سوال پیزومتر برای بررسی میزان افت آب در 14های سطح تراز آب در این مطالعه از داده

 1381-1395شد. از پارامتر کیفی هدایت الکتریکی برای تعیین کیفیت آب زیرزمینی آبخوان از نظر شووری طوی دوره آمواری 

بورای تعیوین  .شودند برای بررسوی خشکسوالی تحلیول 1367-1396ارندگی در طی دوره آماری چنین میزان باستفاده شد. هم

و  12ی هوااسیمقدر  SPIاستفاده شد و نمودار میزان بارنودگی و  DIPافزار ، در نرم(SPIخشکسالی از شاخص استاندارد بارش )

ه شوده ئو( ارا1در جدول ) ،ر اساس نمایه شاخص استاندارد بارشببندی خشکسالی طبقهماهه در محیط اکسل به دست آمد.  24

 است.

 
 SPI (12)بندی خشکسالی به روش شاخص ه: طبق1جدول 

 SPIمقادیر  طبقات خشکسالی ردیف

 SPI ≥ 2 مرطوب شدتبه 1

 99/1تا  5/1 خیلی مرطوب 2

 49/1تا  1 مرطوب نسبتاً 3

 +99/0تا  -99/0 متوسط )نرمال( 4

 -49/1تا  -1 خشک نسبتاً 5

 -99/1تا  -5/1 خیلی خشک 6

 SPI ≤ 2 خشک شدتبه 7

 

دلیل  سطح آب، هیدروگراف واحد آبخوان در محیط اکسل ترسیم شد. در این پژوهش از روش کریجینگ به جهت بررسی

(. 11و  10آماری در مسائل مربوط به کیفیت آب زیرزمینی، انتخاب گردیود )های زمینرایج بودن و برتری نسبت به سایر روش

بندی پوارامتر هودایت الکتریکوی بوا اسوتفاده از ده شد. سپس پهنهاستفا GS+ 5.1افزار برای تعیین بهترین روش تخمین، از نرم

 انجام شد. Arc GIS 10.4.1 افزارنرمهای تشخیص داده شده در محیط مدل

 

 نتایج و بحث  -3
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 زانیو( م2محاسبه شود. شوکل ) خاش کینوپتیس ستگاهیا یماهه با اطالعات بارندگ 24و  12 یهادوره یبرا SPIشاخص 

ها شواهد در اکثر سوال اساس نی. بر ادهدینشان م 1367-1396 یرا در طول دوره آمار یو بارندگ یشکسالشاخص خ راتییتغ

رطووب را ممرطووب و نسوبتاً  یلویمتوسط، به شدت خشک، خ یخشکسال نظرمنطقه مورد  نیچن. هممیانرمال بوده یخشکسال

 تجربه کرده است.

 
 یدوره آمار یدر ط یبارندگماهه با  24و  12 اسیدر مق SPI: رابطه 2شکل 

 

های زیرزمینی در طول دوره شود سطح آبطور که مالحظه میدهد، همانگراف واحد آبخوان را نشان می( هیدرو3شکل )

 آماری موردبررسی افت داشته است.
 

 
 1381-1396هیدروگراف واحد آبخوان دشت گوهرکوه در دوره آماری ( 3)شکل 

 

بورای پوارامتر  تعیین شد که برای هر سال 2Rو بیشترین مقدار  RSSبا توجه به مقدار کمترین  بهترین مدل نیم تغییر نما

ال و )سوال نرمو1394-95و  1381-82را در دو سال آبی  ECبندی پارامتر ( پهنه4مورد بررسی مدل کروی تعیین شد. شکل )

سال نرمال مطالعه سطوح کمتر و  دیت بیشتر درهای با محدوشود، کالسطور که مشاهده میدهد. همانسال خشک( نشان می

طور کلی کیفیت ح افزایش یافته است. بهدر پایان دوره مورد بررسی این سطو کهیدرحال رندیگیمهای اندک را در بر تعداد چاه

 آب زیرزمینی به لحاظ بررسی شوری، با تنزل کیفیت همراه بوده است.
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 1381-82 یالف: در سال آب

 
 1394-95 یسال آبب: در 

 1394-95 ی، ب: در سال آب1381-82 ی، الف: در سال آب EC راتییتغ (: نقشه4شکل )

 

 گیرینتیجه -4
هوای پوی در پوی و های زیرزمینی جزء منابع طبیعی با ارزش هستند که بر اثر تغییرات اقلیموی از جملوه خشکسوالیآب

هوا در خشک، کمیت و کیفیت آنالخصوص در مناطق خشک و نیمهلیبرداشت های غیر مجاز و حفر چاه به صورت غیر مجاز ع

سوازی آوری و ذخیرهکارهای مقابله با خشکسالی و کاهش اثرات آن، جمعترین راهمهمها روند نزولی داشته است. بیشتر آبخوان

ی هوایژگیو، توپوگرافی، هوا و آبشوند گرفته می در نظرآب  استحصالریزی عوامل بسیار مهمی که باید در برنامهباشد. آب می

نوزل کیفیوت با توجه به افت سطح آب زیرزمینوی و ت(. 14و  13) خاک وگیاه، هیدرولوژی، وشرایط اجتماعی واقتصادی هستند

ها در جهت افزایش سطح آب و بهبود کیفیت آن بورای مصوارف شورب و ها(، تغذیه این سفرههای زیرزمینی )شور شدن آبآب

آل کارهوای ایودههوای بوومی سونتی، یکوی از راهها بوا کموک روشرسد. تغذیه مصنوعی این سفرهنظر میری بهکشاورزی ضرو

 مع آوری رواناب اتخاذ شود.شود با مطالعات مورد نیاز جهت استحصال آب در منطقه، بهترین روش جباشد. پیشنهاد میمی

 

 منابع و مراجع -5
 .یلیو حفاظت خاک. انتشارات دانشگاه محقق اردب یزداری. آبخ1389 رایخدا ،یاباذر، و عبداله ،یاسمعل( 1)

تان شهرسو یوسوتاهادر ر یاطالعات مکان ستمیو س یبا استفاده از شبکه عصب میزیمن راتییتغ یابیس، روند ارز ،یم، و بهزاد ،یاحمد( 2)
 .29-42(: 99)25، دوره 1395)سپهر(،  ییایاطالعات جغراف پژوهشی – یگنبد )استان گلستان(. فصلنامه علم

اش، سوازمان ی و طراحوی پخوش سویالب گووهر کووه خوزداریآبخی، پروژه مطالعات زداریآبخ. اداره کل منابع طبیعی و 1385، نامیب( 3)

 ی کشور.زداریآبخ، مراتع و  هاجنگل

 ،ییایاطالعات جغراف هایستمیفاده از سبا است وانیدر دشت مر ینزمیریز هایو حجم آب یبارندگ راتیی. مطالعه تغ1395ع.  ،یحسام( 4)

 .13-24(: 1)2آب،  یو مهندس ستیزطیمجله مح

-106(: 76) 19. بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه، مجله علوم زمین، 1389( رضایی، م. و سرگزی، ا. 5)

99. 

در  هیونما نیبهتور نیویو تع یمویاقل یخشکسال هیچند نما سهیو مقا یابیارز .1396 .و پژوه، ف .ا.س ،ینیحس ،.م ،یهاشم .،ع پور،یعل( 6)

 .133-147(: 1) 4 ،یدرولوژیاکو هی، مرکز رانیا
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رادنبوه(، نشوریه ف -ددشوتیسف. احیاء قسمتی از دشت با اجرای پروژه تغذیه مصنوعی )مطالعه موردی: دشوت 1394ی، ر. محمدیعل( 7)

 .31-41(: 31) 9ی ایران، زداریآبخعلمی پژوهشی علوم و مهندسی 

 23-35(: 4)12 ران،یمنابع آب ا قاتی. تحقرانیمنابع آب ا تیفیک تیوضع لی. تحل1395 .م ،ییو ذکا .ر ان،یکراچ ،ع. ،یدیمر( 8)

 ، هشوتمین هموایش انجمونArc GISی زیرزمینوی دشوت گوهرکووه بوا اسوتفاده از هواآب. بررسوی وضوعیت 1392( مهوردادی، ض. 9)
 .1-8ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، آبان ماه،  ستیزطیمحی مهندسی و سشنانیزم

(10) Ahmed, S. 2002. Groundwater monitoring network design: Application of geostatistics with a fow case studies from a 

granitic aquifer in a semi-arid region. In: Groundwater Hydrology, M, M. Sherif, V.P. Singh and M. Al-Rashed (Eds.), 
Balkma, Tokyo, Japan. 2:37-57. 
(11) Arsalan, H. 2012. Spatial and temporal mapping of groundwater salinity using ordinary kriging and indicator kriging: 
The case of Bafra Plain, Turkey, Agricultural Water Management 113:57-63. 
(12) McKee, T.B., Doesken, N. J. & Kleist, J. The relationship of drought frequency and duration to time scales. In: 
Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Anaheim, CA, Boston, MA, 
17–22 January, 1993, pp: 179 –184. 
(13) Prinz, D. (1996). Water harvesting: Past and future. In: L.S. Pereira, R.A. Feddes, J.R. Gilley, and B. Lesaffre (eds.).  
Sustainability of irrigated agriculture. NATO ASI Series, Series E: Applied Sciences 312, 137–144. 

(14) Tauer, W. & Humborg, G. (1992). Runoff irrigation in the Sahel zone: Remote sensing and geographic information 
systems for determining potential sites. J. Margraf, Weikersheim, Germany.  



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 118  

 

Locating suitable flood spreading areas using Boolean logic in GIS (Case study: 

Gohar Kuh plain of Sistan and Baluchestan) 
 

1 , Sabereh 2, Mohammad Reza Dehmardeh Ghale No 2, Mohammad Nehtani * ,1Abdollah Herivandi 
3Kherad Narooei  

eland and Watershed Assistant Professor of Rang 2MSc student of Zabol University Watershed Management, 1

MSc Zabol University Watershed Management 3Management Faculty of Zabol University,  
 )@gmail.com2017aharivandi( 

*1  
 

 

Abstract  
Drought as a natural disaster has many effects on different aspects of the ecosystem. One of the 

important effects of drought is the decrease in the quantity and quality of groundwater. The purpose of 

this study was to investigate the impact of drought on salinity of groundwater in Gohar Kouh plain. In 
this study, water level data of 14 piezometers were used to investigate water loss during the years 
2002-2016. Qualitative electrical conductivity parameter was used to determine groundwater quality in 

aquifer during the mentioned statistical period. Also, the amount of rainfall during the period of 1987-
1996 was analyzed for drought from SPI index in DIP software. The drought study showed that 

normal, moderate, severe, relatively humid and very humid droughts were observed during the period 

under study. The results indicate that during the period of 2002-2016, the aquifer was associated with 

water level decline and quality degradation. 
 

Drought, Groundwater, Gohar Kouh Plain, SPI Keywords: 
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 بندی خطر سیالب پارک ملی گلستانیافته در پهنهکاربرد مدل جمعی تعمیم

 
 4، مهدی فرنقی3، حمیدرضا پورقاسمی 2*، سیدمحسن حسینی1حسن فرامرزی
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 هچكيد

طر سیل و تر به مدیریت خهای اخیر باعث توجه بیشهای ناشی از سیل در دههافزایش قابل توجه آسیب

یافته در های حفاظتی در این زمینه شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی کاربرد مدل جمعی تعمیمبرنامه

 گذارتأثیرل ها مربوط به عوامالیهب در پارک ملی گلستان می باشد. بدین منظور ابتدا سازی مخاطره سیالمدل

وگرافی، بت توپبر وقوع سیل شامل بارندگی، دما، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، انحنای زمین، شاخص رطو

ش شاخص پوش ها، فاصله از جاده ترانزیتی، تراکم آبراهه، شاخص توان آبراهه، پوشش زمین وفاصله از رودخانه

 GPSدستگاه  گیر در پارک ملی گلستان با استفاده ازگردید و مناطق سیلگیاهی تفاضلی نرمال شده تهیه 

ا و با استفاده از گیر مدل مذکور اجردرصد از مناطق سیل 70گذار و تأثیرثبت شد. سپس با استفاده از عوامل 

ج ت. نتای( ارزیابی صحت صورت گرفROCدرصد باقی مانده با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی ) 30

اده جدخانه و صله از رومیانگین بارندگی، فا  انه،یسال یدماگراهمیت باالی متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، بیان

ذرد و گرک میطوری که محدوده رودخانه مادرسو و جاده ترانزیتی که از درون پارا در وقوع سیل بوده به

ناسایی گیری شدارای احتمال باال سیلهمچنین اطراف روستای دشت و زاو و منطقه سولگرد چزو مناطق 

 سازی مخاطره سیل با سطحیافته در مدلچنین بیانگر دقت باالی مدل جمعی تعمیمگردیدند. نتایج ارزیابی هم

ی و های احتمالتوان در پیشگیری از آسیبیدهد از نتایج پژوهش حاضر مبوده که نشان می 92/0زیر منحنی 

 اده نمود.های آینده استفریزیبرنامه
 

 یافته، پارک ملی گلستان.مخاطره سیل، مدل جمعی تعمیم کلمات کلیدی:

 
 مقدمه -1

شود که جریان سطحی آب در مقطع خاصی از رودخانه و در طی زمانی محدود بیش از جریان سیل به زمانی اطالق می

گیرد و خسارات مالی و ه رودخانه را فرا میعادی شود که در این حالت جریان آب از بستر طبیعی تجاوز و اراضی پست و حاشی

شود که در سطح زمین به ها ایجاد می(. رواناب جهت ایجاد سیل از طریق نزوالت جوی و ذوب برف4جانی به همراه دارد )

اناب زمانی پیوندد. این روها دریا و نقاط گود روی زمین میها، دریاچههای سطحی مانند رودخانهجریان در آمده و به منابع آب

های زمین باشد ها و پستی و بلنددهد که شدت بارندگی، بیش از ظرفیت نفوذ آب در خاک و نگهداشت آب در گودالرخ می

گیری به جریان آب با دبی المللی، سیلباشد که در فرهنگ بینخیزی مطرح میگیری و سیل(. در بررسی سیالب بحث سیل3)
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که در حالی( 6)کند های اطراف را که معموالً زیر آب نیستند، غرقاب میباال آمده و زمینشود که طی آن آب باال گفته می

باشد. به شود که با توجه به شرایط ژئومرفولوژیکی و اقلیمی منطقه متفاوت میخیزی نیز به مناطق مولد سیل گفته میسیل

گیر، ابتدا نواحی خطرناک و محدود کننده به لحاظ سیلریزی مناسب جهت استفاده از حاشیه رودخانه و نواحی منظور برنامه

 شود.های صنعتی مشخص میسازی و فعالیتهای کشاورزی، راه و ساختمانکاربری

ای حسینی و دهد به طوری که در مطالعهمرور سوابق، مطالعه روز افزون بر روی ارزیابی مخاطره سیل را نشان می

 HEC-HMSهای حوزه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی بینی سیالب( به پیش1394همکاران )

ی دوره ترسالی و سازی رواناب روزانهدارای کارایی باالیی در شبیه HEC-HMSآمده نشان داد که مدل دستپرداختند. نتایج به

ای که موسوی و (. در مطالعه1ال را دارد )س 300تر از های کمای سیالب به ازای دوره بازگشتچنین در حداکثر دبی لحظههم

 GISو  TOPSISبندی خطر سیل حوزه آبخیز شهر باغملک با استفاده از منطق فازی ( به ارزیابی و پهنه1395همکاران )

 درصد دارای احتمال خطر باال 15/24درصد از این منطقه دارای احتمال خطر سیل بسیار باال و  86/17پرداختند، نشان دادند 

بندی خطر وقوع سیل در حوزه آبخیز گرگانرود درمحیط ( که به پهنه1394جوکدان )(. در مطالعه عابدینی و فتحی5باشد )می

GIS  ای، (. در مطالعه2باشد )درصد از مساحت این حوزه دارای احتمال وقوع سیل باال می 68/35پرداختند، نتایج نشان دادند

سازی بارش رواناب با استفاده از دو هیبرید هوش مصنوعی در آذربایجان ایران پرداختند. در ( به مدل2011نورانی و همکاران )

و سیستم استنتاج عصبی فازی  SARIMAX1( از رابطه غیرخطی مدل ANNهای عصبی مصنوعی )این مطالعه از شبکه

 یبرا یکاربرد یهابرنامه یهادست آمده از مدلبه جینتا( استفاده شده است. AL( از هوش مصنوعی )ANFISتطبیقی )

( به 2015ای پاپاساناسیو و همکاران )(. در مطالعه10) دهدنشان میآذربایجان را دو حوضه  دررواناب  سازی بارشمدل

یونان پرداختند. در این  Atticaای شرق ات آتش بر روی آن در منطقه مدیترانهتأثیربینی سیل و سازی هیدورلوژیکی پیشمدل

-یک متدولوژی قوی مدیریت پایگاه داده برای برآورد تغییر پنج فاکتور هیدرولوژیکی معرف سیل پس از شرایط آتش مطالعه

های یادگیری ( نیز مناطق بحرانی سیل با استفاده از تکنیک2017ی رحمتی و پور قاسمی )(. در مطالعه11سوزی ارائه گردید )

در این زمینه   3BRTو  EBF2های گردقت باالی مدلی گردید، که نتایج بیانماشین در منطقه گالیکش استان گلستان شناسای

 (.12بوده است )

ی ملی هاترین پارکعنوان یکی از مهمگستان به سازی خطر سیل در پارک ملیبنابراین هدف از پژوهش حاضر، مدل

 باشد.یافته میمکره با استفاده از مدل جمعی تعمیکشور و ذخیرگاه زیست

 

 هامواد و روش -2

 ه مورد مطالعهمنطق -1-2
منان تان سدر این پژوهش، پارک ملی گلستان واقع در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی و شمال اس

 37˚ 16′ 43″غرافیایی جهکتار در محدوده  91859شود. این پارک با مساحت حدود منطقه مورد مطالعه انتخاب می عنوانبه

کثر ارتفاع از (. حداقل و حدا1طول شرقی قرار دارد )شکل 56˚ 17′ 48″تا  55˚ 43′ 25″عرض شمالی و  37˚ 31′ 35″تا 

د و خشک واقع باشد و در بین دو ناحیه اقلیمی معتدل مرطوب و سرمتر می 2411و  450 بیبه ترتسطح دریای این پارک 

 متر است. میلی 750تا  150بوده و بین شده است. بارندگی سالیانه در مناطق مختلف این پارک متغیر 

 

                                                             
1 . Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average with exogenous input 
2 . Evidential Belief Function 
3 . Boosted Regression Trees 
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 . موقعیت منطقه موردمطالعه1شکل 

 روش تحقیق -2-2

سازی مخاطره سیل پارک ملی گلستان است. بدین یافته در مدلهدف از مطالعه حاضر تعیین کارایی مدل جمعی تعمیم

 ArcGISافزار یط نرمید و سپس این عوامل در محگذار بر روی مخاطره سیل با مرور منابع مشخص گردتأثیرمنظور ابتدا عوامل 

سه  سازی اقدام گردید. در حالت کلی مراحل اجرایی تحقیق شاملمنظور اجرای مدلمتر تهیه و به 30*30با اندازه پیسکل 

اشد. بی مید نسبو نهایتاً ارزیابی آن با استفاده از منحنی تشخیص عملکر مرحله کلی تشکیل پایگاه داده مکانی، اجرای مدل

ل درصد سیل شام گذار بر روی خطرتأثیردهد. در واقع در این تحقیق عوامل روند اجرایی تحقیق حاضر را نشان می 2شکل 

 ASTERواره ماه  DEMشیب، ارتفاع از سطح دریا، انحنای زمین، شاخص رطوبت توپوگرافی و شاخص توان آبراهه از نقشه 

چنین کاربری د، همشبرداری کشور تهیه از سازمان نقشه 50000/1ها در مقیاس آبراههتهیه گردید، نقشه فاصله از جاده و 

رافی و توپوگ ها از نقشهاراضی و شاخص تفاضلی پوشش گیاهی نرمال شده از روی تصاویر ماهواره لندست، تراکم آبراهه

چنین مناطق مان هواشناسی تهیه شد. همهای ساز( داده96-82ساله ) 15فاکتورهای اقلیمی شامل بارش و دما از میانگین 

های برداشتی مدل ادهدرصد د 70ثبت و در نهایت با استفاده از  GPSگیر در منطقه مورد مطالعه با استفاده از دستگاه سیل

 .ی انجام شددرصد باقی مانده نیز ارزیابی صحت با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسب 30یافته اجرا و با جمعی تعمیم

 

 ( GAM) یافتهتعمیم یجمع مدل -3-2
ع پیوند به متغیر ( ارائه شد که متغیر پاسخ از طریق یک تاب1986این مدل برای اولین بار توسط هستی و تیبشیرانی )

 ل خطیاز ارتقاء مد (. این مدل9ی نمایی را داشته باشد )تواند هر توزیعی از خانوادهپیشگو وابسته است و متغیر پاسخ می

ه برای رت جداگانر به صوکه ساختار جمعی به بیان نتایج قابل تفسیبوجود آمده و بدین جهت از چند نظر برتری دارند؛ اول این

انعطاف،  پارامتری غیرقابل هایفرضجای پیشها بهکه در این مدلکند، دوم آنهر متغیر تبیینی وارد شده به مدل کمک می

شود و در کار رود، بیان میها بهتواند برای هر شکل از دادهمیوسیله تابع هموارساز که عمالً به رابطه بین متغیر پاسخ و مستقل

 دست آمدههباشند، به این معنی که نتایج مقادیر پارامترهای بهای محوری، داده محور میجای مدلهای جمعی بهنهایت مدل

 (.9(گیرد ن قرار میها مورد آزموادهشود، بلکه ابتدا ساختار داز مدل پیشین استنباط نمی
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 . روند اجرایی تحقیق2شکل

 

بینی متغیر وابسته، کشف روابط غیر خطی بین به حداکثر رساندن کیفیت پیش GAMکار بردن از این رو هدف از به

بینی های پیشهاباعث ایجاد یک رابطه خطی بین متغیرمتغیر پاسخ و مجموع متغیرهای توضیحی است. در واقع این مدل

ها در مدیریت طوری که کاربرد این مدلاست، به GISسازی مخاطرات در محیط ( و یک روش مناسب برای مدل7شود )می

 (. 13ها در دسترس نیست، توسعه یافته است )زمین و مناطقی که اطالعات دقیقی از آن

طی و غیرخطی خ( و ترکیبی از رابطه GLMیافته )پارامتری مدل خطی تعمیمتوسعه نیمه GAMطور کلی مدل به

-یشپ(. از مزایای این روش توانایی باال در بررسی روابط غیر خطی متغیرهای پاسخ و 7باشد )بینی میمتغیرهای پاسخ و پیش

 تهفاده بسود. این روش با استشها میتر به دادهسازی نزدیکباشد که باعث مدلبینی و شکل منحنی از پیش تعریف نشده می

"GRASP"  و نرم افزارR2.9.2  .صورت گرفت 
 

 نتایج و بحث -3
 أثیرتد کاهشی گذاری متغیرهای مورد بررسی بر روی سیل پارک ملی گلستان رونتأثیری دست آمده از نحوهنتایج به

ز جاده و صله اافمتغیرهای انحنای زمین، شاخص توان آبراهه، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی، 

و  شدهرمالکاهش تراکم پوشش گیاهی، شاخص تفاضلی پوشش گیاهی ن دما، نیانگیمرودخانه و روند افزایشی متغیرهای 

 (.3دهد )شکل تراکم آبراهه و حالت بهینه میانگین بارندگی را نشان می
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 گذاری متغیرها بر روی مخاطره سیل پارک ملی گلستانتأثیر. نحوه 3شکل 

 
ز بارش، فاصله ا میانگین دما، نیانگیم، متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، GAMو براساس مدل  4ین مطابق با شکل چنهم

ه کد در حالیباشلعه میگیری منطقه موردمطاترین عوامل مؤثر بر وقوع سیلعنوان مهمترتیب بهرودخانه و فاصله از جاده به

 باشند.ترین اهمیت میشده دارای کمگیاهی نرمال متغیرهای تراکم آبراهه و شاخص تفاضلی پوشش
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 گلستان ملی پارک سیل مخاطره روی بر متغیرها اهمیت بندیاولویت. 4شکل

 

گیر طق سیلا و مناهگیر در منطقه، ارتباط مکانی هر یک از الیهسازی عوامل مؤثر و شناسایی مناطق سیلپس از آماده

دهنده آن است که شاننقشه حاصل ن (.5اطره سیل در پارک ملی تهیه گردید )شکل سازی انجام و نقشه مخبررسی و مدل

خش بیدک در چنین اطراف روستای دشت و بمحدوده رودخانه مادرسو و جاده ترانزیتی که از درون پارک می گذرد و هم

نطقه مرقی در شمحدوده شمال شود و در نهایت جنوبی پارک و منطقه شمال غربی پارک که محدوده روستای زاو را شامل می

اده های برداشتی در ددرصد  30چنین ارزیابی نقشه تهیه شده با استفاده از باشد. هممی سولگرد را جزء مناطق پرخطر سیل

 باشد.درصد می 92گیر با دقت بینی مناطق سیلدر پیش GAMگر دقت باالی مدل منطقه که وارد مدل نیز نگردیده بود بیان

 طیمح و یانسان یهاسازه به خسارت جادیا باعث گلستان یمل پارک در پراکنده یرگبارها و هابارش ساله هر که جاآن از

 مناطق یریگشکل در مهم یرهایمتغ یابیارز به حاضر پژوهش در گردد یو مراتع م هاجنگل جمله از پارک نیا یعیطب

 خسارات بروز از یریجلوگ منظوربه ریگلیس مناطق ییشناسا و خاطرهم نیا یرو بر رهایمتغ نیا یگذارتأثیر ینحوه ر،یگلیس

 سطح از ارتفاع ریمتغ یباال تیاهم گذارتأثیر یرهایمتغ یابیارز از حاصل جینتا .است شده پرداخته محتمل یهابیآسکاهش و

 در هابارش اثر بر شده جادیا یهارواناب که افزود توانیمخصوص  نی. در ادهدیم نشان ریگلیس مناطق یریگشکل در را ایدر
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 دادرخ وقوع به نسبت را تیحساس نیترشیب مناطق نیا گردند، لذایم یآورجمع حوزه نقطه نیترنییپا در باالدست مناطق

 .دارند البیس جادیا و لیس

 
 . نقشه پتانسیل مخاطره سیل پارک ملی گلستان5شکل

 

 ابدییم شیافزا زین ادرخد نیا احتمال آن شیافزا با که یطور به دارد لیس طرهمخا در ییباال تیاهم یدارا زین دما ریمتغ

در مناطق  رهارگبا شیافزا نیهمچن و دما شیافزا اثر بر یاهیگ پوشش تراکم کاهش اول درجه در را آن علت توان یم که

 یدر مناطق یریگلیس نیترشیب که یرطوبه باشدیم گذارتأثیر یرهایمتغ نیتراز مهم یکی زین ی. بارندگنمود انیبگرمتر 

 نهرودخا جوارهم که یتینزترا جاده یباال متیاه درجه وجود با. دهدمی نشان را ریمتغ نیا بهینهاتفاق افتاده است که حالت 

 نطقهم در یریگ رارق وجود با جاده نیا که نمود اظهارنظر گونهنیا توان یم یریگلیس مناطق یریگشکل در باشدیم مادرسو

 وجود اب زین جادهد خو نیچنهم و کندیم چندان دوجاده را در صورت وقوع  نیبه مسافران و رهگذران ا بیاحتمال آس ،پرخطر

 .گرددیم یاحتمال یهابیآس شیافزا باعث و نموده عمل یسد مانند هارواناب ریمس در گرفتن قرار

 یمل پارک لیس مخاطره سازیمدل را آن یباال دقت افتهیتعمیم یجمع مدل یابیارز از حاصل جینتا صحت یابیارز

 انیم یخط ریغ یهرابط کردن مشخص و هاداده لیتحل و هیتجز در یادیز ییتوانا مدل نیا یعبارتبه ،دهدیم نشان گلستان

 (. 8) دارد را مختلف یرهایمتغ

 مناطق ییشناسا هموطنان، از یاریبس به هاالبیس از یناش یهابیآس و 1397 سال یانیپا یروزها یهابارش به توجه با

 یهامهبا برنا توانیحدالمقدور م ،هابارش نیا ینیبشیپ با که یطوربهبرخودار باشد  ییباال تمیاهاز  تواندیم ریگلیس

 یریلوگج شکل نیبد یهابیآس از بتوان تا نمود اقدام البیس پخش جهت یانحراف یهاکانال جادیا چونهم مناسب یتیریمد

 یمل پارک به یجد یهابیآس ساله هر که است یعیطب مخاطرات نیترنهیپرهز و نیترفراوان از یکی لیس مخاطره. گردد

 در مهم عوامل نییتع به حاضر مطالعه در. کندیم وارد باشد،یم کشور کرهزیست یهارگاهیذخ نیترمهم از که گلستان

 یمناطق دارا ن،ییشده است که ارتفاعات پا پرداختهیافته تعمیم یجمع مدلستفاده با ا ریگلیس مناطق ییشناسا و یریگشکل

 صحت به توجه با. شدند یمعرف مخاطره نیا دادرخ در عوامل نیترمهم هاو آبراهه رودخانه هیو حاش نییو پا باال یدما نیانگیم

-مدل نیا از و نمود استفاده منطقه بحران تیریمد جهت در توان یم حاصل جینتا از لیس مخاطره یابیارز در هامدل نیا یباال
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 97 سال اواخر یهاروز در لیس وقوع از حاصل یهابیآس چونهم ییهابیآس تا برد بهره زین مناطق ریسا یابیلیپتانس در ها

 .داد کاهش را

 

 منابع -4
ی تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هابالبیی سی. پیش1394بیگلو، م.، یمانی، م.، گراوند، ف. م.، جعفرحسینی، س -1

 .133-118(: 1) 4های ژئومورفولوژی کمی، ، پژوهشHEC-HMSهیدرولیکی 

های آماری دو متغیره و منطق لغزش با مدلینبندی حساسیت خطر وقوع زم. پهنه1394ح. ی جاوید، ا.، فتحی، معابدینی، م.، بهشت -2

 .60-43(: 3) 59آبخیز رودخانه بالخلو(. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، فازی )مطالعه موردی: حوضه 

 ص. 622. اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه امام رضا، 1384. 1لیزاده، ع -3

ی: قسمتی از )طرح مطالعات GISستفاده از سیستم ساماندهی جغرافیایی بندی سیالب با ا. پهنه1386حمدپور، ر.، سبزواری، ت. م -4

 شهری. GISرودخانه قره آغاج در استان فارس(، اولین همایش 

خیزی با استفاده از منطق خطر سیلبندیو پهنه (. ارزیابی1395م. )زاده، سمقدم، ح.، حسینم.، نگهبان، س.، رخشانیموسوی، س -5
 .98-79(: 10) 5طره سیل محیط طبیعی، ی آبخیز شهر باغملک(، مخا)مطالعه موردی: حوضه GISدر محیط  TOPSISفازی 

طالعه موردی: باالدست سد )م HEC-RASگیر با استفاده از مدل های سیل(. تعیین پهنه1391مانی، م.، تورانی، م.، چزغه، س.، )ی -6

 .16-1: 1طالقان از گل گلینک تا پل وشته(، جغرافیا و مخاطره سیل، 
7- Guisan, A., Edwards, T. C., and Hastie, T. 2002. Generalized linear and generalized additive models in studies of species 
distributions: setting the scene. Ecological modelling, 157(2): 89-100. 

8- Hanspach J. Kuhn I. Pompe S. Klotz S. 2011. Predictive performance of plant species distribution models 

depends on species traits. Perspectives in plant ecology. Evaluation and Systematic: 12 (3): 219-225. 

9- Hastie, T., and Tibshirani, R. 1986. Generalized Additive Models. Statistical Science 1: 297-318. 
9- Nourani, V., Ejlali, R. G., and Alami, M. T. 2011. Spatiotemporal groundwater level forecasting in coastal aquifers by 
hybrid artificial neural network-geostatistics model: a case study. Environmental Engineering Science, 28(3): 217-228. 
10- Papathanasiou, C., Makropoulos, C., Mimikou, M., 2015. Hydrological modelling for flood forecasting: Calibrating the 
post-fire initial conditions, Journal of Hydrology 529: 1838–1850. 
11- Rahmati, O., & Pourghasemi, H. R. 2017. Identification of Critical Flood Prone Areas in Data-Scarce and Ungauged 
Regions: A Comparison of Three Data Mining Models. Water Resources Management, 31(5), 1473-1487. 
12- Rudy, A. C., Lamoureux, S. F., Treitz, P., and Van Ewijk, K. Y. 2016. Transferability of regional permafrost 
disturbance susceptibility modelling using generalized linear and generalized additive models. Geomorphology, 264, 95-
108. 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 127  

 

 
Application Generalized Additive Models in flood risk zoning of Golestan National 

Park 
 

1.Hassan Faramarzi, 2*.Seyd Mohsen Hosseini, 3. Hamidreza pourghasemi, 4. Mahdi 

Farnaghi 
1- PhD student, Department of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mzandaran. 

2*- Corresponding author,  Prof, Department of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, 

Mazandaran. Email: hosseini@europe.com 

3. Associate professor, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, College of 

Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran. 

4. GIS Center, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University, Sweden. 

 
Abstract 

The significant increase in flood damage in recent decades has given greater attention to flood risk 

management and conservation programs. The purpose of the present study was to determine the 
Application Generalized Additive (GAM) Models in flood risk zoning of Golestan National Park 

(GNP). For this purpose, first, layers related to factors influencing flood risk including rainfall, 

temperature, Elevation, slope, Topographic Wetness Index (TWI), distance from rivers, distance from 
transit road, curvature, Stream Power Index (SPI), Stream density, land cover and normalized 

vegetation index were obtained and flood areas in GNP were surveyed using GPS. Then, the model 

was run using effective factors and 70% of the flood catchment areas and the remaining 30% by using 
ROC to evaluate the accuracy of this model. The results showed the high importance of Elevation, 

temperature, rainfall, river and road distance factors in the formation of flood zones and around the 

Madreso River and transit road in the park as well as around Dasht and Zav villages and the Solgerd 

place are high risk of flooding. The results of accuracy assessment also show the high accuracy of 
Generalized Additive Models in risk modeling with ROC = 0.92 which can be programmed to prevent 

possible damages. 

 
Keywords: Flood hazard, GAM, Golestan National Park. 
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 اطالعات از استفاده با خاک ذرات اندازه تخمین در نرم محاسبات و رگرسیونی هایروش مقایسه

 خاک نزدیک از سنجش

 
  1، اسماء شعبانی4و 3راد، محمدرضا پهلوان2، پیمان افراسیاب1، علی شهریاری*1فاطمه شهرکی

 3نشگاه زابل، زابل، ایران، ه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، داگرو 2گروه علوم خاک، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران،  1
ی، اورزکش جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ستان،یس یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیخاک و آب، مرکز تحق قاتیبخش تحق
 جیوآموزش و تر ت،قایسازمان تحق ،انگلست یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیخاک و آب، مرکز تحق قاتیبخش تحق 4 زابل، ایران،

 ی، گرگان، ایرانکشاورز
1*@gmail.com165f.shahraki 

 

 

 چکیده 
گردد که با بهره گیری از حسگرهای هایی اطالق میهای سنجش از نزدیک خاک به مجموعه فناوریروش

با هدف  این تحقیق .پردازدهای خاک میبا خاک به سنجش مستقیم و غیرمستقیم ویژگینزدیک و یا تماسی 

ز اهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در رابطه با تخمین اندازه ذرات خاک با استفاده مقایسه روش

شان داد تایج نناطالعات القای الکترومغناطیسی )هدایت الکتریکی ظاهری خاک( در منطقه سیستان انجام شد. 

ترتیب با ضریب تبیین ای و در مورد سیلت رگرسیون نمایی، بهکه در خصوص شن و رس رگرسیون چند جمله

 یه تخمینیالبهترین تخمین رگرسیونی را نشان دادند. اما شبکه عصبی پرسپترون چند  23/0و  24/0، 45/0

های هدایت الکتریکی ظاهری خاک ز دادهندازه ذرات خاک با استفاده ااتر و بهتری از توزیع به مراتب دقیق

 ( داشت.55/0و  58/0، 66/0یلت و رس با ضریب تبیین سترتیب برای شن، )به
 

-EM38القای الکترومغناطیسی، هدایت الکتریکی ظاهری خاک، شبکه عصبی پرسپترون چند الیه، واژگان کلیدی: 

MK2 

 
 مقدمه  -1

در تماس  و یا نیسطح زم یاست که سنجنده در نزدیک یهایو روشاز ابزارها  یاسنجش از نزدیک شامل مجموعه

د. البته رار دهمورد سنجش ق میرمستقییا غ میطور مستقمدنظر خاک را به تیتا خصوص رد،یگیقرار م نیبا سطح زم میمستق

نتایج  نها، عمدتاً ازآ یجواسن یبوده و برا یآزمایشگاه قاتیسنجش از نزدیک، مدیون تحق یهاکیکه ظهور تکن اشاره نمود ایدب

 بزار سنجش ازا رندیخاک در طول زمان و مکان متغ اتیخصوص یبرخ نکهیبا توجه به ا( 11)شودیکمک گرفته م یآزمایشگاه

 رارق یریدازه گو ان یبایمورد ارز اتیخصوص نیکم ا یزمان یهاو دقت باال در دوره ادیز اریسرعت بس کنند تا بایکمک م کینزد

 و قرمز مادون هایطیف ، گاما ایکس، هایاشعه کاربرد به توان می نزدیک از سنجش رایج هایتکنیک ترینمهم از .(6) رندیگ

 (.2)کرد  اشاره آن بردارینقشه و خاک هایویژگی گیریاندازه برای الکترومغناطیسی القای و رادار و میانی

و دارای  گیررهزینه و وقتپمایشگاهی یا صحرایی، معمول های آزگیریهمراه با اندازهخاک برداری مستقیم نمونه

یکدیگر جهت با  خصوصیات خاکدادن  برای ارتباطسازی سعی بر ایجاد مدل کارگیری مدللذا با به است.بوده محدودیت

mailto:f.shahraki165@gmail.com
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های کنیکچندمتغیره و ت ،به رگرسیون خطی توانمیسازی های مدلروشاز جمله های می باشد. کاهش این مشکالت و هزینه

سازی اشاره کرد. رگرسیون روشی است آماری برای بررسی و مدل های فازیهای عصبی و سامانههوش محاسباتی تلفیق شبکه

ها، با استفاده از این نوع از توابع سازی خواص مختلف خاکهای بسیار زیادی دربارة مدلپژوهش متغیرها تاکنون بین رابطه

 و سازیشبیه روش مصنوعی یک عصبی ی(. شبکه1است ) انجام گرفته (خطی و غیرخطی یهرگرسیون چندمتغیر)انتقالی 

 بیولوژیک هایسیستم عملکرد باالی قدرت. است زنده موجودات عصبی شبکه و مغز سیستم مصنوعی مطالعه از گرفته الهام

 در سازیشبیه توزیع با را اختارس این مصنوعی عصبی شبکه یک. آنهاست هاینورون ریزیبرنامه موازی طبیعت از ناشی

 تفسیر پیچیدگی مصنوعی، عصبی شبکه های ضعف نقطه (.3) دهدمی انجام پیوسته هم به ساده و کوچک پردازشگر واحدهای

سازی روابط عنوان ابزاری مناسب برای مدلهوای عصوبی بهامروزه شبکهآنهاست.  سیاه جعبه ماهیت به دلیل این روابط

باشد که برای می( Perceptron) هوای عصوبی، شوبکه عصوبی پرسپترونتورین شوبکهاند، کوه از مهومه شدهغیرخطی شوناخت

 (. 4) استفرآیندهای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی بسویار موورد اسوتفاده قورار گرفتوه سازیمدل

 ت خاک انجامسازی آن با خصوصیاخاک و مدل نزدیک از سنجش با توجه به اینکه مطالعات محدودی بر روی اطالعات

ه با استفاد های رگرسیونی و شبکه عصبی در رابطه با تخمین اندازه ذرات خاکگرفته است، لذا این تحقیق جهت مقایسه روش

 از اطالعات القای الکترومغناطیسی )هدایت الکتریکی ظاهری خاک( در منطقه سیستان انجام شد.

 

 هامواد و روش -2
 نیع دارد. اارتفا ایمتر از سطح در 500تا  475طور متوسط واقع است که به رانیا یمرز شرق هیالیمنتهدر  ستانیدشت س

اک خ ییدما میو رژ کیدیخاک ار یرطوبت میشده و رژ دهیپوش رمندیرودخانه ه یو فعل یمیقد یدلتا یهاآبرفت دشت از

 است.  کیپرترمیها

اتی دانشگاه زابل موسوم در اراضی مزرعه تحقیق هکتار 90 حدود در مساحت نقطه 95تعداد  تصادفی یبردارروش نمونه با

زمان مزرعه مورد نظر با دستگاه و همشد خاک انجام  ینمونه بردار یمتریسانت 0-30، مشخص و از عمق به سد سیستان

گردید. درصد اجزاء  سبهمحا( ECaی )ظاهر یکیالکتر تیهدا ریاسکن شده و مقاد (EM38-MK2القاگر الکترومغناطیسی )

 گیری شد. اندازه ذرات خاک )شن، سیلت و رس( با استفاده از روش پیپت اندازه

مورد  20 شماره نسخه SPSS افزار در نرمی با استفاده از ونیرگرس یسازتوسط مدل شیمورد آزما اتیخصوصسپس 

 استفاده اعتبارسنجی جهت بررسی درصد 20 و شبکه آموزش درصد جهت 80 برداری شدهنقاط نمونه از .ندگرفت قراربررسی 

نوع  عصبی شبکه و متلب افزار نرم از استفاده هدایت الکتریکی ظاهری خاک و توزیع اندازه ذرات حاک با است. روابط شده

 ( مورد2Rوضریب تبیین ) 2مربعات خطای جذر میانگین لحاظ از هاداده .بررسی شد پنهان نورون 14 با 1چندالیه پرسپترون

  .گرفتند قرار بررسی

 

 نتایج و بحث -3
 برخی خصوصیات آماری فاکتورهای مورد مطالعه ارائه شده است.  1در جدول 

 مطالعه مورد خصوصیات خاک منطقه آماری خصوصیات برخی (1جدول )

 چولگی انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین خصوصیت

 شن )%(
18/33 09/84 24/59 02/10 06/0- 

                                                             
1 Multi Layer Perceptron (MLP) 

2 Root Mean Square Error (RMSE) 
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 %(سیلت )
17/4 02/60 11/24 91/8 929/0 

 رس )%(
20/3 20/39 75/16 20/6 93/0 

 50/23 308 21/69 29/57 59/2 (mS.m-1هدایت الکتریکی ظاهری )

 

نطقه الب مغنتایج نشان داد که خاک منطقه مورد مطالعه به لحاظ دارای بافت متوسط تا درشت است و کالس بافت 

 ری و همکاران( بود. نتایج بدست آمده در خصوص شن، سیلت و رس با نتایج تحقیق دلبSandy Loamمورد مطالعه لوم شنی )

 ( در مزرعه سد سیستان مطابقت دارد.5( و دهمرده و همکاران )7)

 سازی رگرسیونی اندازه ذرات خاک براساس هدایت الکتریکی ظاهری خاک ارائه شده است.نتیجه مدل 2در جدول 

خمین ای و در مورد سیلت رگرسیون نمایی بهترین تد در خصوص شن و رس رگرسیون چند جملههمانطور که مالحظه می شو

تر و بهتری قیقرفت شبکه عصبی پرسپترون چند الیه تخمینی به مراتب درگرسیونی را نشان دادند. اما همانطور که انتظار می

 ظاهری داشت.های هدایت الکتریکی از توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از داده

 
 سازی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در اندازه توزیع ذرات خاک براساس هدایت الکتریکی ظاهری خاک نتیجه مدل (2جدول )

 (RMSEمربعات ) خطای جذر میانگین (2Rضریب تبیین ) معادله نوع مدل خصوصیت

 شن

 Sand=63.66-0.064*ECa 40/0 65/10 خطی

 Sand=66.73-0.14ECa+0.0003ECa² 45/0 07/10 ایچند جمله

 0.001ECa-Sand= 64.26 e 41/0 52/10 نمایی

 Sand=84.91-6.36LnECa 44/0 27/10 لگاریتمی

 66/0 94/6 (MLPشبکه عصبی پرسپترون چند الیه )

 سیلت

 Silt=21.65+0.036*Eca 23/0 85/3 خطی

 Silt=17.29+0.14ECa-0.0004ECa² 18/0 15/4 ایچند جمله

 0.001ECaSilt=22.09 e 23/0 83/3 نمایی

 Silt=7.6+4.09LnECa 20/0 99/3 لگاریتمی

 58/0 43/3 (MLPشبکه عصبی پرسپترون چند الیه )

 رس

 Clay=15.046+0.025*Eca 20/0 45/3 خطی

 Clay=17.053-0.024ECa+0.0002ECa² 24/0 34/3 ایچند جمله

 0.001ECaClay = 15.15 e 20/0 43/3 نمایی

 Clay=9.43+1.81LnECa 14/0 56/3 لگاریتمی

 55/0 09/3 (MLPشبکه عصبی پرسپترون چند الیه )

 

 گیرینتیجه -4
بینی مقادیر مطالعات متعددی در دنیا به بررسی رابطه هدایت الکتریکی ظاهری و اجزاء بافت خاک و تالش برای پیش

توان اشاره نمود. در که به موارد ذیل می است دهانجام ش یظاهر یکیلکترا تیهدا ریمقادرس، سیلت و شن با استفاده از 
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ی خاک در حالت عمودی اقدام به تخمین توزیع اندازه ظاهر یکیالکتر تیهدا ریمقادای در کشور آمریکا با استفاده از مطالعه

( 36/0-77/0و  27/0-71/0، 21/0-36/0ترتیب برای شن، سیلت و رس با ضریب تبیین )بهذرات خاک شد و نتایج قابل قبولی 

 تیهدا ریمقاددر شهر بُن در کشور آلمان برای تخمین توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از  همچنین(. 9)دست آمد به

ترتیب برای شن، سیلت و رس با ضریب تبیین )بهدست آمده ی خاک در حالت عمودی استفاده شد و نتایج بهظاهر یکیالکتر

 (. 8)قابل قبول بود ( 76/0-76/0و  71/0-65/0، 69/0-00/0

اک امکان رات خذنتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از اطالعات سنجش از نزدیک خاک در تخمین توزیع اندازه 

کار گرفته شود. همچنین شبکه عصبی مصنوعی از عنوان ابزاری کمکی در پایش خصوصیات خاک بهتواند بهپذیر است و می

 سازی روابط پیچیده بین خصوصیات خاک کارایی بیشتری دارد.وع پرسپترون چند الیه برای مدلن

 
 منابع و مراجع -5
بینی ضریب انتشار طولی ، تحلیل دقت و عدم قطعیت مدلهای هوشمند در پیش1389،  نوری، و، فرخ نیا، ا.، صباحی، م.، اکبرزاده، ع -1

 .3، شماره21ب و فاضالب، جلد آپژوهشی  -ها، فصلنامه علمیرودخانه

 از استفاده اب و آلی ماده مقدار کمک به خاک کل ازت مقدار برآورد، 1386یوبی، شمس ا...، محمدزمانی، س.، خرمالی، فرهاد.، ا -2

و  یلوم کشاورزعمجله ، گلستان استان سرخنکالته زراعی اراضی از بخشی در رگرسیون و کریجینگ کوکریجینگ کریجینگ، هایروش

 4، شماره 14جلد ، یعیمنابع طب

 دستگاه و زمین آمار تکنیک از استفاده با خاک شوری بندیپهنه، 1391زاده، ر،. سرمدیان، ف.، امید، محمود.، ثوابقی، غالمرضا.، تقی -3

 4، شماره 26، مجله پژوهش های خاک )علوم خاک وآب(، جلد اردکان منطقه در القاءگر الکترومغناطیس

های عصبی به منظور  های رگرسیونی و شبکهکاربرد روش، 1394ی مقدم، ب.، افیونی، م.، جاللیان، ا.، عباسپور، ک.، دهقانی، ا.، خلیل -4

  71اره خاک، شمو، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب اشباع خاک منطقه زاگرس مرکزی تخمین هدایت هیدرولیکی

خی خصوصیات خاک با . بررسی رابطه عملکرد گندم با بر1398ی، الف. و قربانی، م. د، م.، شهریاری، ع.، شعبانرادهمرده، ع.، پهلوان -5

 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مناطق خشک. شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه زنجان، زنجان.
6- Adamchuk, V., Allred, B., Doolittle, J., Grote, K. and Rossel, R. V. 2017. Tools for Proximal Soil Sensing. Chaper 6, In: 
Soil Science Division Staff. 2017. Soil survey manual. C. Ditzler, K. Scheffe, and H.C. Monger (eds.). USDA Handbook 18. 
Government Printing Office, Washington, D.C.  
7- Delbari, M., Afrasiab, P., Gharabaghi, B., Amiri, M., and Salehian, A. 2019. Spatial variability analysis and mapping of 
soil physical and chemical attributes in a salt-affected soil. Arabian Journal of Geosciences, 12: 68. 
https://doi.org/10.1007/s12517-018-4207-x 
8- Mertens, F.M.; Paetzold, S., and Welp, G. 2008. Spatial heterogeneity of soil properties and its mapping with apparent 

electrical conductivity. J. Plant Nutr. Soil Sci. 171, 146–154. 
9- Sudduth, K.A., and Kitchen, N.R. 2004. Mapping Soil Electrical Conductivity. Remote Sens. Agric. Environ. 188–201. 
10- Rossel, R. V., and Webster, R. 2012. Predicting soil properties from the Australian soil visible–near infrared 
spectroscopic database. European Journal of Soil Science, 63(6):848-860. 
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 کاربرد بیوفیلترها در تصفیه آب

 
  *2، معصومه فراستی1محمود کلته

 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه گنبد کاووس 1

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس  *2
@gmail.com2760Farasati2* 

 

 

 چکیده 
د جدی رخ خاک واستفاده ازمواد اصالح کنندهالح در نیمگذار برحرکت آب و امتأثیرشناخت عوامل 

گیری از ه و جلوتواند کمک شایانی به مدیریت صحیح برای کاهش آبشویی نیترات از منطقه ریشنظیربیوچار می

، های ترسیباز روش ها و ارتقای کیفیت آب با استفادههای زیرزمینی نماید. در زمینه حذف آالیندهآلودگی آب

ی نظیر های بیولوژیکهای بیولوژیکی تحقیقات زیادی صورت گرفته است ولی سیستمیونی و روشتبادل 

وده و ب، مناسب و اقتصادی مطرح مدعنوان یک روش کارآها امروزه بهبیوفیلتراسیون توسط میکروارگانیسم

اد جامد متخلخلی ها در موباشد. این میکرو ارگانیسمتحقیقات بسیاری در این زمینه در حال انجام می

دهند یل میای را تشککنند و الیه)بیوفیلتر( مانند کمپوست، کود گیاهی، خاک یا مخلوطی از این مواد رشد می

های موجود شوند و از طریق میکروارگانیسمی مایع حل میکننده در الیهشود. مواد آلودهکه بیوفیلم نامیده می

آبشویی  ها با خاک برتی و ترکیب آن، زغال زیسگیاهد. اثر کمپوست،شونی زیستی میدر بیوفیلم دچار تجزیه

تیلن با اهایی از جنس پلی گیرد. ستونهای پیوسته مورد بررسی قرار میشوری از خاک با استفاده از آزمایش

 شود. ازها ریخته میمشخص تهیه کرده و مخلوطی از بیوفیلترها و خاک در هر یک از ستون ارتفاع و قطر

های مختلف نمونه گرفته شد تا بتوان میزان شوری آبشویی شده و جذب شده را ها در زمانخروجی ستون

کوی ووره الکتریدر ک مشخصی در دموای زمان معینی مودتوزن مشخصوی از زغوالی زیسوتی بوهتعیین نمود. 

اذب د خاکسوتر جشوده درصو از تفواوت مواده باقیمانده به میزان زغال زیستی استفاده .شودمیسووزانده 

 .گرددمیتعیین 
 

 آالینده، کیفیت آب، بیوچار، کمپوست، زغال زیستی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
های بیولوژیکی های ترسیب، تبادل یونی و روشها و باالبردن کیفیت آب با استفاده از روشدر زمینه حذف آالینده

عنوان ها امروزه بهای بیولوژیکی نظیر بیوفیلتراسیون توسط میکروارگانیسمهتحقیقاتی زیادی صورت گرفته است ولی سیستم

هاست که باشد. سال، مناسب و اقتصادی مطرح بوده و تحقیقات بسیاری در این زمینه در حال انجام مییک روش کارآمد

کار گرفته رای حذف بوهای نامطبوع بهبیوفیلتراسیون در کشورهای آلمان، هلند، انگلیس، ژاپن و در ابعاد محدودی در آمریکا ب

شود. اما استفاده از بیوفیلترها برای ارتقای کیفیت منابع آبی در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. واحدهای می

اد جامد ها در مواین میکرو ارگانیسم دهند.ها را به هم پیوند میهای میکروبی هستند که میکروارگانیسمبیوفیلتراسیون سیستم
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دهند که ای را تشکیل میکنند و الیهمتخلخلی )بیوفیلتر( مانند کمپوست، کود گیاهی، خاک یا مخلوطی از این مواد رشد می

های موجود در بیوفیلم دچار شوند و از طریق میکروارگانیسمی مایع حل میکننده در الیهشود. مواد آلودهبیوفیلم نامیده می

( یا شرایط کم اکسیژن)هوازی هوای مختلوف تحوت شرایط بیتووده زغال زیستی از پیرولیوز زیسوتد. شونی زیستی میتجزیه

شویمیایی آن بسوتگی دارد کوه تحت تأثیر عوامل  -خصوصیات فیزیکوی به ظرفیوت جوذب زغوال زیستی. شووندتولیود موی

 .باشدنورخ تغییورات دموایی و زموان نگهداشوت دموا میمختلفی از جمله نوع ماده خام، انودازه ذرات، دموای پیرولیوز، 

ست و عدم بار در مصارف آب، همگام با محیط زیهای کم عملیات، مصرف انرژی پائین، نداشتن آثار سوء و زیانهزینه

نتخابی ا باشند. بیوفیلترها دارای خاصیت جذبایجاد ضایعاتی که نیازمند بازیافت مجدد باشند از مزایای این روش می

یم توانند موادی را جذب کنند. بیوفیلترها از نظر جنس به سه دسته تقسباشند. بدین معنی که بسته به نوع ساختمان میمی

 ها(های سنتزی )رزینجاذب -3های طبیعی فرآوری شده اذبج -2های طبیعی شامل مواد آلی و معدنی جاذب-1شوند: می

تهیه این  رآیندفه گیاهی و ضایعات کشلورزی تحت شرایط اکسیژن محدود است. در بیوچار: زغال تهیه شده از زیست تود

توان به ساختار های این ماده میشود و از این رو کربن فراوانی دارد. از ویژگیزغال دی اکسید کربن در اتمسفر آزاد نمی

شاره کرد. و سطح تماس زیاد آن ا سال(، ظرفیت تبادل کاتیون 1000تا  100متخلخل، چگالی کم، نیمه عمر طوالنی )

زایش جمله اف شیمیایی خاک از –مطالعات بسیاری به بررسی توانایی این ماده در بهبود وضعیت خاک و مشخصات فیزیکی 

های دیگر اند. همچنین فایده(، حف  مواد مغذی خاک پرداختهCECنگهداری آب در خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی )

های زیست محیطی، مانند ، کنترل تحرک انواع آالیندهCH4و  Nox، کاهش انتشار PHآلی محلول، افزایش شامل جذب کربن 

 های آلی و ذرات ماکروسکوپی برای بیوچار گزارش شده است.ها و دیگر آالیندهفلزات سنگین، آفت کش

 شووندود مویتولی( ایط کم اکسیژنیا شر)هوازی هوای مختلوف تحوت شرایط بیتووده زغال زیستی از پیرولیوز زیسوت

ی از بسوتگی دارد کوه تحت تأثیر عوامل مختلف شویمیایی آن -خصوصیات فیزیکوی به ظرفیوت جوذب زغوال زیستی (.4)

زارش . محققین گباشدیمجمله نوع ماده خام، انودازه ذرات، دموای پیرولیوز، نورخ تغییورات دموایی و زموان نگهداشوت دموا 

های آلوده، بدون خطر خاصی برای محیط زیست، توان پس از حذف نیترات و فسفات از آبه زغال زیستی را میکردند ک

(. از اثرات سودمند کاربرد زغال زیستی در 6کار برد )های کشاورزی بهعنوان اصالح کننده در جهت بهبود حاصلخیزی زمینبه

رخه مواد چب در خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و تعامل با آری های کشاورزی به افزایش ماده آلی، بهبود نگهداخاک

 . توان اشاره کردخاک و کاهش شستشوی عناصر غذایی می pHغذایی خاک از طریق تعدیل 

در تحقیقات کاه و کلش گیاه گندم را آسیاب کرده و بعد از خشک شدن آن، با استفاده از کوره در شرایط بدون اکسیژن 

برای نمایش مورفولوژی  SEMشود. از آنالیز گراد ، بیوچار گندم و کلزا تهیه میدرجه سانتی 600عت در دمای سا 4مدت به

متری عبور داده بیوچارهای گندم و کلزا استفاده شده و نمونه خاک تهیه شده در هوای آزاد خشک شده و از الک دو میلی

درصد و  4و  2ن زغال زیستی(، ترکیب خاک و زغال زیستی گندم های آزمایش شامل شاهد )ستون خاک بدوشود. تیمارمی

متر بود.قبل از میلی 50ها سانتی مترو قطر آن 20و  10های آزمایش درصد بود. ارتفاع ستون 4و  2ترکیب خاک و زغال کلزا

 4صد، خاک و زغال در 2های خاک ، خاک و زغال ها، ده برابر حجم آب تخلخل آب مقطر به هر یک از ستونشروع آزمایش

ها ریخته شد. روز دوم و سوم یک درصد اضافه شد. سپس روز اول آزمایش یک حجم آب تخلخل آب مقطر در هر یک از ستون

میلی گرم برلیتر و روزهای چهارم، پنجم، ششم و هفتم یک  100و  50، 20های حجم آب تخلخل محلول نیترات با غلظت

ها های مختلف از خروجی ستونها اضافه شد.  در همه روزهای آزمایش در زمانز ستونحجم آب تخلخل آب مقطر به هر یک ا

نمونه گرفته شد. سپس با استفاده از کاغذ صافی محلول صاف و با دستگاه اسپکتوفتومتر غلظت نیترات اندازه گیری خواهد شد 

 4و  2ن بازدهی جذب نیترات توسط بیوچارهای تا بتوان میزان نیترات آبشویی شده و جذب شده را تعیین نمود.پس از تعیی

میلی گرم بر  20درصد، از ترکیب بیوچارهای گندم و کلزا استفاده شد. آزمایش آبشویی نیترات در بیوچار ترکیبی با غلظت 

وجی از متر مورد آزمایش قرار گرفت و میزان نیترات خرسانتی 20و  10های های جذب با ارتفاعلیتر نیترات ورودی به ستون
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متر،  pHمحلول با استفاده از دستگاه  pHها اندازه گیری شد. در همه آزمایشات، عالوه بر تعیین نیترات خروجی، میزان ستون

های از نمونه SEMمتر اندازه گیری شد. به منظور از مورفولوژی سطح جاذب و ساختار آن، آنالیز  ECآن با استفاده از EC و 

زغال به آب مقطر ترکیب  20:1زغال گندم با استفاده از نسبت  pHم آزمایشات آبشویی گرفته شد. زغال زیستی قبل از انجا

انجام شد. برای  pHمتر اندازه گیری  pHمدت پنج دقیقه قرار داده شد و سپس با دستگاه شده و روی دستگاه لرزاننده به

های تر استفاده شد. بدین منظور نمونهم ، از روش هضمگیری غلظت عناصر نیترات موجود در زغال زیستی کلزا و گنداندازه

گرم از بافت گیاهی کامالً خشک  3/0ساعت خشک شدند. سپس  48مدت گراد بهدرجه سانتی 65گیاهی در آون در دمای 

، لیتر از مخلوط اسیدهای، سولفوریک اسیدمیلی 5/2لیتری انتقال داده شد. سپس میلی 50شده را به یک بالون ژوژه 

ساعت استراحت داده شد، سپس در دمای  24سالیسیلیک اسید و آب اکسیژنه به آن اضافه و کامل هم زده شد و این ترکیب 

دقیقه قرار  45درجه برای  280گراد برای یک ساعت حرارت داده شده و بعد مجدداً روی هیتر در دمای درجه سانتی 180

شد و تا زمانی که رنگ نمونه کامالً سفید شد طره آب اکسیژنه به بالون اضافه میق 5دقیقه،  5گرفت و از این مرحله به بعد هر 

این عمل تکرار شد. بعد از سرد شدن بالون را به حجم رسانده و پس از هم زدن صاف شد در نهایت این عصاره برای 

 کار برده شد.گیری نیترات بهاندازه

 

 نتایج و بحث -2

های ظتنیترات را در خود دارند که ممکن است در غل مورد مطالعه به میزان کمی آالیندههای ، جاذب1با توجه به جدول 

( در 6همکاران) ویائو  پایین خود جاذب نیز به محلول آبی آالینده اضافه کرده و راندمان حذف منفی داشته باشد. در تحقیقات

 .دست آمده استماسه ای نتایج مشابهی به بررسی اثر زغال زیستی بر آبشویی نیترات، آمونیوم و فسفات در خاک
( زغوال 2های زیستی مورد مطالعه ارائه شده است. طبق جودول )خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و زغال 2و  1در جدول 

های بیشوتری دهود کوه سوایتباشد. باال بودن سطح ویژه، این امکان را به جاذب میزیستی کلزا بیشترین سطح ویژه را دارا می

توانود بور افوزایش جوذب ها داشته باشد. همچنین درصد مواد آلی در زغال زیستی کلزا بیشتر بووده کوه میبرای جذب آالینده

ها را در سه دموای ذب( که سطح ویژه جا6بگذارد. این نتایج با نتایج تحقیقات یائو و همکاران ) تأثیرنیترات توسط زغال زیستی 

 خوانی داشته است.حققان هماند و سایر ممختلف تعیین نموده
 

 های زیستی مورد مطالعهیمیایی زغالشخصوصیات  -1جدول 

درصد مواد 

 آلی
OrganicMa

tter(%) 

درصدخاکست

 ر
Ash(%) 

 سطح ویژه
Surface area 

m2/gr 

 

 اسیدیته
pH 
 

 شوری
EC(µmhos/c

m) 

 نیترات
Nitrate(mg

/L) 

 زغال زیستی
Biochar 

8/69 2/30 08/61 85/10 171 78/3 
 گندم

(Wheat Biochar) 

7/75 4/24 87/67 58/10 199 734/0 
 کلزا

Brassica napus 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک -2جدول 

 رطوبت وزنی
Moisture 

weight(%) 

 درصد رس
clay 

 درصد سیلت
silt 

 درصد شن
sand 

 چگالی ظاهری
)(Density 

 پتاسیم
Potassium(mg/l) 

 فسفر
p(mg/l) 

 درصد نیتروژن
N(%) 

 اسیدیته
pH 

 شوری
EC(µmhos/cm) 

14/0 15 64 21 3/1 356 4/13 07/0 5/7 23/0 
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 SEMنتایج آنالیز  -1-2
 تانسیل قابلهای گندم و کلزا پبرای نمایش مورفولوژی بیوچارهای گندم و کلزا انجام شد. در نتیجه بیوچار SEMآنالیز 

با کاهش  بهبود باروری خاک وداشت. معموال استفاده از بیوچار برای جداسازی کربن ها خواهند توجهی برای حذف آالینده

 اشباع مواد مغذی مؤثر است. 

شود یمز خاک اتوان دریافت که افزودن بیوچار به خاک موجب کاهش آبشویی نیترات بر این اساس و به طور قطعی می

-اری آن درخاک میها ی نیترات و نگهد-ه دالیل احتمالی جذب یونقابلیت جذب آنیونی و سطح ویژه ی باالی بیوچار از جمل

مچنین ترکیب دو بیوچار افزایش یافته است ه ECباشند. نتایج بیوچارهای مورد مطالعه نشان داد که با افزایش میزان بیوچار، 

 ECاست.  کاهش یافته ECرا بیشتر افزایش داده است. همچنین با افزایش ارتفاع ستون خاک میزان آبشویی  ECمیزان 

 های مورد مطالعه، بیوچار ترکیبی بیشتریندرصد افزایش یافته است. بین بیوچار 4به  2آبشویی با افزایش درصد بیوچار از 

 خاک افزایش یافته است.  pHرا داشته است. همچنین با افزایش درصد بیوچار، میزان  ECدرصد افزایش 

 

 مراجع -3
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در شمال استان  بندهای جنوب و شرق آقو ژئومرفولوژی لس پراکنش رسوبات لسی در ایران

 (س)شهرستان گنبدکاوو گلستان
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 چکیده: 
های رضبات بادرفتی در اندازه سیلت است که با ترکیب کانی شناسی گوناگون از مناطق سرد علس رسو

های وسیع لس در شود. در ایران به جز پهنهای دیده میهای متوسط و مناطق حارهجغرافیایی باال تا عرض

جود واست.  شمال و شمال شرق کشور از وجود این رسوبات در مناطق دیگر کشور اطالعات کمی در دست

برای  ط اصلیبادهای شدید، توپوگرافی مناسب برای به دام انداختن رسوبات بادرفتی و منبع سیلت، سه شر

رژی دهنده وجود بادهای شدید در دوران یخچالی است که انتشکیل رسوبات لسی است. مطالعات اخیر نشان

و  نند نمک هوادیدگی، در مناطق خشکامکند. همچنین فرآیندهایی الزم را برای انتقال سیلت فراهم می

بند در شمال قآتواند سیلت موردنیاز برای تشکیل لس را فراهم کند. منطقه مورد مطالعه بیابانی ایران، نیز می

از  گنبد کاووس قطب کشاورزی استان گلستان است، بدین ترتیب بررسی و شناخت رخسارهای فرسایشی

ی ترین فرآیندهای اصلونلی، لغزش در آن اهمیت دارد. از مهمجمله فرسایش خندقی، بدلند، فرسایش ت

خشک بوده که به همراه سایر عوامل طبیعی ی این اشکال خصوصیات اقلیمی منطقة خشک و نیمهدهندتشکیل

های منطقه مورد های آزمایشگاهی که در تجزیه و تحلیل خاکاند. با استفاده از روشدخالت الزم را صورت داده

های های منطقه رخسارهصورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که وجود آهک، سیلت، رس و گچ در لس مطالعه

خشک شمالی، لغزش در نواحی مرطوب فرسایش خندقی درنواحی خشک مرکزی ، پایپنگ در نواحی نیمه

 وجود آورده است.های شمالی و مرکزی بهجنوبی و بدلند را تقریباً در اکثر بخش

 

 دلندهای فرسایشی، خندق، پایپینگ، بلس، سیلت، رخساره ی:واژگان کلید

 
 مقدمه  -1

دهد. دو ویژگی گفته شده شورط الزم و کوافی بورای لس رسوبات بادرفتی هستند که سیلت جزء غالب آنها را تشکیل می

هوای عنوان ویژگیبوهشناسایی رسوبات لسی است ولی رنگ، کانی شناسی و ترکیب ژئوشیمیایی آنها بستگی به منشأ داشوته و 

های غالب در رسوبات لسی در عنوان کانیهایی مانند میکا را بهصورت عمومی، کوارتز و کانیشوند اگرچه بهاصلی محسوب نمی

ها بوا مقوادیر های با منشأ خاکسترهای آتشفشانی در اکوادر و لسگیرند ولی رسوبات لسی سرشار از گچ در اسپانیا، لسنظر می

 اند.دهای آهن در برزیل نیز گزارش شدهزیاد اکسی

درجه نیمکره شومالی،  60تا  30های جغرافیایی درصد از سطح زمین را پوشانده و اغلب در عرض 10رسوبات لسی حدود 

هوای سورد هوا نشوان داده اسوت کوه دورهموسوم به کمربند لس قراردارند تشکیل لس یک امر عادی و روزمره نیسوت. پژوهش

mailto:mahmood.135561@gmail
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ها قودیمی های بین یخچال تشکیل لس متوقف شده و خاکتشکیل و انباشته شدن رسوبات لسی بوده و در دورهیخچالی زمان 

 اند. روی رسوبات لسی تشکیل شده بر

های قدیمی، این فرضیه را به اثبات رسانده است برای تشکیل رسوبات لسوی چنود شورط های متناوب لس و خاکیابی الیهسن

رای بوه تلوه افتوادن محول مناسوب بو -3دار و موداوم و بادهای جهت -2نشأ سیلت مفراهم بودن  -1ز: الزم است که عبارتند ا

 هوای شودید ورسوبات سیلتی در هرمکانی که این سه شرط وجود داشته باشد میتوانیم انتظار وجود لوس را داشوته باشویم. باد

های آنها محول مناسوب بورای اند. ارتفاعات و دامنهآورده جهت دار دوران سرد یخچالی، نیروی الزم جهت انتقال سیلت را فراهم

کنون موورد انباشته شدن سیلت و تشکیل رسوبات لسی است. منبع سیلت برای تشکیل رسوبات لسی، از ابتدای مطالعات لس تا

 در ابتودا بوه های تولید سیلت صرف شده اسوت.توجه بحث و جدل پژوهشگران بوده و وقت و هزینه زیادی برای تعیین مکانیزم

ای تصور می شد که سایش یخچالی عامول اصولی تولیود سویلت های قارههای لسی وسیع در کنار یخچالدلیل واقع شدن پهنه

دهد که سایش یخچالی عامل مهمی در تولید سویلت نیسوت و فرآینودهایی ماننود نموک های اخیر نشان میاست ولی پژوهش

أمین سویلت رسووبات تاز منابع مهم  ...سایش و رسوبات سرشار از سیلت و  بادجاری، های هوادیدگی، یخ هوادیدگی، انرژی آب

د بوود ولوی . در گذشته به دلیل تصور نادرست در مورد منشأ سیلت، وجود لس در مناطق خشک و بیابانی مورد تردیلسی است

سوت. ها درباره تشکیل لس شده ایر دیدگاهها، باعث تغیتبیین فرآیندهای تشکیل سیلت و یافتن رسوبات لسی در حاشیه بیابان

سووبات در حال حاضررسوبات لسی بر اساس محل تشکیل و منشأ سیلت به رسوبات لسی یخچالی یا حاشیه یخچوالی )ماننود ر

هوای هوای در عرضهای چین( و بیابانی یوا حاشویه بیابوانی )ماننود لسلسی اروپا(، کوهستانی یا حاشیه کوهستانی )مانند لس

شوند. در ایران، رسوبات لسی گسترده و ضخیم در شومال کشوور و رسووبات بوا ضوخامت کمتور و یایی پایین( تفسیم میجغراف

باشد که در صورت وجود، صورت پراکنده در پهنه کپه داغ وجود دارد. وجود رسوبات لسی در دیگر نقاط ایران نیز محتمل میبه

 پراکنده و با ضخامت کم هستند. 

ت. ها از اهمیت زیوادی برخووردار اسوت لسی از نظر مدیریت، مطالعه اقلیم و بررسی تغییر و تحول لندفرمشناسایی رسوبا

عنوان پایه وبستر مطالعات جغرافیایی به شمار آورد و بدون شک امکان برناموه توان بههای ژئومرفولوژی را میطور کلی بررسیبه

خصویص ژئومورفولووژیکی بوا مشوکل رو بورو خواهود شود، در ایون راه متریزی و آمایش سرزمین بدون در نظر گرفتن مباحث 

توانند در این مقوله داشته باشوند. بررسوی ها و فرآیندهای مؤثر در یک منطقه بیشترین کمک را میژئومرفولوژی با بررسی فرم

توا اموروزه عوالوه بور  ه بسیار حساس در برابور فرآینودهای موؤثر طبیعوی و غیرطبیعوی باعوث گردیودهعنوان یک نهشتلس به

شناسان، و ... به ایون مسوئله توجوه ها، خاکها، ژئومورفولوژیستدانشناسان، سایرمحققان و پژوهشگران همچون، جغرافیزمین

 اند. ای نشان دادهویژه

یقی را ارائوه های بسیار دقطور قطع پاسختوان بهها از کجاست؟ امروزه میها و اینکه خاستگاه اصلی لسدر مورد منشأ لس

که  (،6متر گزارش شده است ) 160های اولیه مقاله به آن اشاره شده است. ضخامت رسوبات لس در ایران تا نمود، که در بخش

توراکم رار گرفوت مشامل رسوبات دانه ریز، پودر مانند، و فاقد البندی است و پس از آنکه تحت تأثیر بارندگی با فرسایش کوم قو

 (4شود. )می

ای از لوم الی زرد رنگ کوه هایدلبرگ آلمان، به نمونهمیالدی توسط لئونهارد از دانشگاه  1825اولین بار در سال  واژه لس

و  1983-1905در  هایدلبرگ آن را یافته بود اطالق شده است. موضوع لس بعودها بوا مطالعوات ریشوتهوفندر محلی نزدیک به 

رائوه ها در منواطق مختلوف ااطالعات متعدد و متنوعی راجع به ماهیت و منشأ لساز این به بعد  مسافرت او به چین فراگیر شد.

 شد که امروزه بسیاری از آنها فقط ارزش تاریخی دارد .

کوه بوه وسویله  000/000/1:1 شناسی ایران بوه مقیواس،اولین اشاره مشخص در این ارتباط و در کشور ما در نقشه زمین

ران تهیه شده است به رسوبات لسی در استان گلستان صورت پذیرفته است. قبل از آن نیز در شرکت ملی نفت ای (1356هوبر ) 

بر پایه مطالعوات ( 1350اند. همین طور اهلرز)های دره سفید رود و مازندران اشاره نمودهبه لس( 1339( و باربیر )1316) بوبک
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 1370ای خزر را مورد مطا لعه قرار داده است .در سوال شخصی و استفاده از منابع و مأخذ، رسوبات لسی در حاشیه جنوبی دری

های این منطقه را بررسی نموده است. همچنین در نقشه ژئومورفولوژی ایران که توسوط دکتور ، اونق در رساله دکتری خود لس

رسود مطالعوة ظر میهای مربوط یکی از واحدهای ژئومرفولوژی ایران است. لیکن به نهای لسی و لندفرمثروتی آورده شده، پهنه

 سیستماتیک این واحد ژئومرفولژی هنوز در آغاز راه قرار دارد.
لسی بر  سوباتردر تحقیقات بعمل آمده ابتدا با بررسی منابع، شرایط تشکیل رسوبات لسی تعیین شده است. برخی از 

بررسی و مناطق دارای  100000/1شناسی های زمینشناسی نشان داده شده است. به همین دلیل نقشههای زمینروی نقشه

ه جز شمال بشناسان مخفی مانده بود تعیین شد. در سالیان اخیررسوبات لسی در مناطق دیگری رسوبات لسی که از دید زمین

های مناطق ها بحث شده است در نهایت با در نظر گرفتن شرایط تشکیل لس و ویژگیکشور شناسایی و چگونگی تشکیل آن

 رای منطقهمچنین بهشناخته شده، در مورد مناطق احتمالی دارای رسوبات لسی در ایران اظهار نظر شد. و دارای رسوبات لس 

گیری از پژوهشهای ها، همراه با بهرهبندی آنآوری اطالعات اولیه و طبقهمعای به منظور جبند مطالعات کتابخانهخاص آق

های کسعو  ETMای لندست گیری از تصاویر ماهوارهیشگاهی، بهرههای آزماآوری دادهمیدانی جهت بررسی و انطباق، جمع

شناسی شیت گنبد کاووس با مقیاس نقشه زمین1335های متعلق به سال 20000/1س هوایی سیاه و سفید با مقیا

های جهت بررسی اشکال و فرم 25000/1های توپوگرافی های منطقه و نقشهجهت بررسی اولیه سازندها و نهشته 250000/1

 های میزان اصلی وفرعی منطقه استفاده گردیده است.اولیه و اصلی سطح زمین و آشنایی با روند منحنی

 گردند عبارتند از:مطرح می ترین سئواالتی که در این رابطهعمده

 اند کدامند؟رسایشی که در اثر فرآیندهای مختلف در منطقه شکل گرفتهترین اشکال فهمم -1

 گیری اشکال فرسایشی منطقه مورد مطالعه دخالت دارند؟طبیعی در شکل آیا فرآیندهای-2

 رآیندهای غیر طبیعی نیز در پدید آمدن این اشکال دخالت دارند؟ف -3

 ها و یا راهکارهای مبارزه با این اشکال فرسایشی چیست؟ترین شیوههمم-4

ا ترود در جنوب باعث گردیده ل و گرگانهای اترک در شماقرارگیری منطقه مورد مطالعه در حد فاصل رودخانه

های لسی است ترین میزان نهشتههای فرعی هر یک از این دو جریان آبی مهم منطقه مورد مطالعه را که دارای بیشسرشاخه

 ه را افزایش دهد.عبارت دیگر توان فرسایشی منطقزهکشی نموده و یا به

( منشأ 2زدگی با مواد محلی (منشأء هوا1ن منطقه مد نظر قرار داده است. های ایاونق در مطالعات خود دو منشأ را برای لس

به ذکر  این موضوع واسطه اهمیت هرچه بیشتر انتقال با مواد آسیای مرکزی و قطعیت اثباتانتقال با مواد آسیای مرکزی. لذا به

قه قرارگیری منط-1رکزی :مبا مواد آسیای های انتقال م پرداخت. شواهد و دالیل بررسی منشأ لسترین دالیل آن خواهیاصلی

شرقی )حاشیه جنوبی –هستانی و مرتفع البرزباجهت غربیوجوددیوارکو -2 های آسیای مرکزیگرگان در حاشیه جنوبی بیابان

-4 ها.های در آنها و عدم وجود ساختمان چینانه ریز و همگن بودن مواد تشکیل دهنده لسد-3های آسیای مرکزی( بیابان

 ودوج-6 ی زیرین و ایجاد توپوگرافی جدید.محو توپوگراف-5 های جانوران خشکی مانند حلزون هلیکسود فسیل و انداموج

گل و رطوبت دامنه شمالی وجود پوشش جن-7گرم و خشک و پوشش گیاهی استپی در منطقه گرگان . های کوتاه نسبتاًدوره

 های زیرین.هوازدگی بین لس و سنگ عدم وجود-8 البرز جهت نشست ذرات و گرد وغبار معلق.

ها و شکیل لس جاری در مقیاس وسیع و در بسیاری از نقاط گرم و خشک و استپی در حاشیه یخچالانجام عمل ت -9

-12رود.ای دانه ریز در شمال گرگانهای ماسهوجود تپه-11ولوژی شبیه به بدلند.منظره و مورف-10مناطق مجاور یخچالی.

 متر گرگان 80لسی و تغییرات آن از چند سانتی متر تا ضخامت زیاد مواد 

 عنوان شاخص رسوبات نواحی خشک و بادی.ای کم رنگ بهنگ زرد نخودی تا قهوهر-13

های که در منطقه مورد مطالعه انجام داد به دو نکته مهم و جالب توجه به دست آمده است: اول اینکه طی بررسی

ای که گونهیابد، بهشویم کاهش میهای آسیای مرکزی دورتر میها یعنی همان بیاباننها هرچه از منشأ اصلی آضخامت لس
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واسطه محل مورد مطالعه اونق )قره اند، البته بهمتر را گزارش کرده 80( حداکثر ضخامت 1متر و ) 160( حداکثر ضخامت 6)

یابد. نکته دوم متر نیز کاهش می 5قه حتی تا های این منطتر ضخامت لسهای جنوبیسو( و قرارگیری منطقه فوق در بخش

ای که هر چه از منشأ اصلی این رسوبات بادی کواترنر دورتر گونهباشد. بهنیز کاهش اندازه ذرات نسبت به مبدأ اصلی می

های ویژگیترین (. با توجه به اصلی6دهد )شویم نیز اندازه ذرات با توجه به نیروی حمل باد کاهش محسوسی را نشان میمی

درصد، ونیز اینکه  40های منطقه مورد مطالعه تا های لسی متخلخل بودن و چگالی کم و درصد باالی مواد آهکی لسنهشته

ترین علل و فرایندهای شود مهمها کاسته میها نیز با توجه به میزان دور شدن از منشأ اصلی آناندازه ذرات و میزان تراکم آن

های های لسی، ویژگیشناسی مانند میزان امالح، کانیهای زمینتوان: ویژگیای فرسایشی را میطبیعی مؤثر در رخساره

توان: تغییر کاربری اراضی، تغییر نوع پوشش اقلیمی، پوشش گیاهی و ... دانست. همچنین در بحث عوامل غیرطبیعی نیز می

 توان نام برد.سازی و ... را میهای عمرانی و جادهرویه دام، اجرای پروژههای غلط کشاورزی، چرای بیگیاهی و شیوه

 

 های فرسایشی منطقه مورد مطالعه :رخساره -2

ها با توجه به شرایط اقلیمی پینگ، لغزش، که هر یک از آنها عبارتند از: خندق، هزار دره، پایترین این رخسارهمهم

 اند.منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته

 د )خندق(:آبکن -1-2

خشک منطقه مورد مطالعه که ازحیث تعداد و گسترش های لسی خشک و نیمهی فرسایش در نهشتهترین رخسارهمهم

 باشند.ها میتوان به آن پرداخت خندقو... می

 لغزش: -2-2

ه و در نتیج ای است که سازند ریزدانه با جذب آب، خاصیت کلوئیدی خود را از دست دادهگونهمکانیسم این پدیده به

 کند.نیروی ثقل در روی دامنه حرکت می

 بدلند: -3-2

ریده بشکل کوتاه و  Vهای گردند مرفولوژی آن نیز شامل درهها در نتیجه نیروی تخریبی آب در دامنه ایجاد میبدلند

ی سازند، شرایط آب و هوائی، های فیزیکی و شیمیایترین عوامل ایجاد آن عبارتند از: ویژگیهای تند است از مهمبریده با شیب

 عوامل توپوگرافی و عوامل انسانی

 ست . ابند واقع گردیده ترین ناحیه بدلندی منطقه مورد مطالعه در بخش شمالی آقمهم

 فرسایش تونلی: -4-2

ر به ، منجد گرددهای هموار ایجافرسایش تونلی اگر در روی دامنه باشد، منجر به ایجاد هزار دره و درصورتی که در زمین

های خشک پینگ عبارتند از: تغییر زیاد نزوالت جوی فصلی در دورهترین عوامل ایجاد پایگردد. از مهمایجاد گالی یا خندق می

 خشک، وجود سازند ریز )همچون لس( ، شیب هیدرولیکی مناسب، وجود امالح و توپوگرافی منطقه. و نیمه

 

 نتایج و بحث -3
های شمالی البرز و ارتفاعات کپه داغ قرار دارند. برداشت نادرست از ت لسی ایران در دامنهمناطق عمده دارای رسوبا

چگونگی فرآیندهای تشکیل سیلت و رسوب لس از یک طرف و ضخامت کم و پراکنده بودن رسوبات لسی در مناطق خشک 

عنوان رسوبات ار نگرفته و احتماال بهسبب شده است که رسوبات لسی در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی ایران مورد توجه قر

دیگر گزارش شوند. مطالعات اندک اخیر نشان داده است که رسوبات لسی در مناطق خشک و بیابانی ایران نیز وجود دارد. 

انتظار میرود با افزایش پژوهشها درمناطق خشک و بیابانی ایران، رسوبات لسی به تدریج شناسایی شده و از سایر رسوبات 
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ک شوند. شناسایی این رسوبات از یک طرف برای مدیریت مناسب آنها و از طرف دیگر برای مطالعات اقلیم گذشته تفکی

های گونه که گفته شد براساس تحقیقات صورت پذیرفته از سوی بسیاری از دانشمندان منشأ اصلی نهشتهضروری است. همان

وده، که هرچه از منبع اصلی آن دورتر شویم عالوه بر کاهش میزان های جنوبی ترکمنستان بلسی منطقه مورد مطالعه بیابان

یابد. همچنین وجود برخی امالح همچو ن، آهک و رس و گچ های لسی نیز کاهش میرسوبات بادی فوق، قطر ذرات و نهشته

در نواحی خشک  گیری رخساره فرسایشی خندقیهای منطقه به همراه شرایط خاص اقلیمی باعث گردیده تا توان شکلدر لس

خشک شمالی، لغزش در نواحی مرطوب جنوبی منطقه مورد مطالعه حادث گردد . در این پینگ در نواحی نیمهمرکزی، پای

های غلط میان سایر شرایط غیرطبیعی و یا انسانی همچون: تغییر کاربری اراضی از جنگل و مرتع به زراعت، بکارگیری شیوه

های زیادی را از سوی مرکز مینه میزان ورود دام به مراتع و سایر امور از این دست که بررسیداری در زکشاورزی و حتی مرتع

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به خود معطوف داشته را نیز نباید از نظر دور داشت.
 

 پیشنهادها: -4

 های کشاورزی،دم تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به زمینع -1

شناسی دقیق و علمی قبل از اقدام به هر گونه فعالیت از قبیل کشاورزی، دامداری، کارگیری مطالعات خاکبه -2

 سازی، برداشت خاک جهت آجرسازی،جاده

عنوان مرتع و مدیریت صحیح چرای دام خشک منطقه مورد مطالعه بههای لسی مناطق خشک و نیمهمینزاستفاده از  -3

 مناسب، و کاشت گیاهان مرتعی

 های صحیح کشاورزیاستفاده از روش -4
 

 مراجع -5
افیا طبیعی دانشگاه . رساله دوره دکترای جغرناووگرگوسهقرژئومورفولوژیک حوضه آبخیز لسی تحوربر(  1370)، مجید نقاو -1

 .115آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات صفحه 

بند در شمال گلستان، فصولنامه های جنوب و شرق آقمورفولوژی لس، ژئو1386محمد رضا . زند مقدم، محمد رضا. ، ثروتی -2

 16پژوهشی سال چهارم، شماره  –جغرافیایی سرزمین علمی 

و توسعه ، ا وفیامجله جغر ان،یرا یمرکزلشمادر  قلیم لسهاا یرینهد رثاو آ ءمنشا ،کندگیاپر ،. سن1382محمد رضا .،تیوثر -3

 105-107صفحات 

 .751صفحهموسسه کبیر  راتنتشاا ان،یرا مینشناسیز. 1380علی ،درویش زاده -4

وفانهای گردوغبار، دانشوگاه ط. پراکنش رسوبات لسی در ایران ،دومین همایش ملی فرسایش بادی و 1389علیرضا. ، کریمی -5

 16یزد چهارم، شماره 

 سی ایران.دیباچه ای بر زمین شناسی ایران ،انتشارات سازمان زمین شنا 1355حسن. ، نبوی -6
7- Kehl, M. 2005. loess paleosol – sequences a climatic gradient in northern Iran 

8- Frechen, M. and Dodonov, A. E. 1998. Loess choronology of the Middle and Upper Pleistocene inTadjikistan. 
GeologischeRundschau, 87: 2-20. 
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تحلیل عاملی )مطالعه موردی  ر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روشب بررسی تأثیر خشکسالی

 های مهم استان خوزستان(دشت

 
 3، محمود کلته2، سید مرتضی سیدیان*1معصومه فراستی 

 اری، دانشکده کشاورزی،استادیار گروه مرتع و آبخیزد 2، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس 3، دانشگاه گنبد کاووس

@gmail.com2760Farasati1* 

 
 

 چکیده: 
کند، ولی مندی خاص خود پیروی میآن در طبیعت از قانون های طبیعی است که رخدادخشکسالی از پدیده

ترین اثرات خشکسالی همم از یعت بستگی دارد.ها در طبوقوع و تکرار آن به فعالیت انسان، فراوانی، تشدید

ه در این مقال .اشاره کرد زاییتخریب کیفیت آب، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و بیابانبه توان می

 های آبهیی نمونهای اخیر بر کیفیت آب زیر زمینی، از نتایج آنالیز هیدروشیمیاجهت بررسی تأثیر خشکسالی

)با  85-86در دو سال آبی  پیون واقع در استان خوزستان -دشت ایذهموجود در های برداشت شده از چاه

پارامترهای مورد بررسی شامل )با کاهش چشمگیری در میزان بارش( استفاده شد.  86-87بارندگی مناسب( و 

محلول مد کربنات، سولفات، کلر، هدایت الکتریکی، مواد جاهای کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بیغلظت یون

شیمی  یرگذار برفرایندهای واقعی تأثجهت بررسی اینکه خشکسالی مذکور سبب ایجاد تغییر در باشد. می pHو 

 تحلیل عاملییتنی و و-های مورد بحث شده است یا خیر از آزمون ناپارامتری منزیرزمینی در دشت آب

ی بر کیفیت آب زیرزمینی در تأثیر چشمگیر 86-87استفاده شد. نتایج نشان داد هرچند خشکسالی سال 

اد زمینی زیمورد بحث نداشته است ولی در صورت ادامه خشکسالی، احتمال تأثیرپذیری کیفیت آب زیر دشت

 باشد.می

 

 یتنیو-، کیفیت، آب زیرزمینی، تحلیل عاملی، آزمون منخشکسالیواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه 

، کنود، ولوی تشودیدیعت از قانونمندی خواص خوود پیوروی میهای طبیعی است که رخداد آن در طبخشکسالی از پدیده

توان تخریب کیفیوت آب، ترین اثرات خشکسالی را میها در طبیعت بستگی دارد. مهمانسان وقوع و تکرار آن به فعالیت، فراوانی

کمی و کیفوی منوابع آب  افتاصوالً خشکسالی با کمبود بارندگی و  نام برد. زاییتخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و بیابان

هر چند که مطالعات زیادی در ارتباط شود. های پیشگیرانه، خسارت و پیامدهای منفی آن تشدید میشروع ولی با عدم مدیریت

با خشکسالی صورت گرفته است، اما تاکنون در مورد اثرات خشکسالی بر کیفیت آب زیرزمینی مطالعات زیادی صورت نگرفتوه، 

کی یت آب یفیک ها به اثرات خشکسالی بر کیفیت آب زیرزمینی توجه کافی نشده است. پایشکیفی آبخوان همچنین در ارزیابی

دگی در یوچیت آب، پیوفیک پایشمسئله خاص در . باشدمیو مقابله با خشکسالی ست یط زیاست های حف  محیترین ساز مهم

ن یویتورین گوام در تعها، مهمداده پایشر ی، مدل سازی و تفسطبقه بندی . همچنینباشدادی متغیر مییز تعداد زیارتباط با آنال
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صوحرائی کوه تحوت  یهگیری شدهای اندازهدر مطالعات هیدروژئوشیمی، نتایج آنالیزهای شیمیائی آب و داده ت آب است.یفیک

. تفسویر شووندمیظر گرفته ای در نهمتغیرهای مشاهد عنوانهب، کنندفرایندهای فیزیکوشیمیائی موجود در سفره آبدار تغییر می

شووناختی و فراینوودهای هووا براسوواس بارهووای عوواملی، شوورایط هیوودروژئولوژیکی، زمینهوور یووک از ایوون عاموول أو تعیووین منشوو

از روش تحلیول  اخیورهوای سال . درشودنامیده می بار عاملی ،متغیر با هر عامل گیرد. همبستگی هرهیدروشیمیائی صورت می

های اخیور بور . در این مقاله به بررسی تأثیر خشکسالیاستفاده شده است چشمگیری طوربه وشیمیاییهیدر مطالعاتعاملی در 

  های مهم استان خوزستان پرداخته شد.کیفیت آب زیر زمینی در دشت

 

 هامواد و روش -2
-87گی در سوال آبوی )(، میزان بارنود1های مورد مطالعه )جدول های موجود در دشتبا توجه به مقادیر بارندگی ایستگاه

در کوه خشکسوالی تووان گفوت که میطوری( و متوسط سی ساله کاهش چشمگیری داشته به85-86( نسبت به سال آبی )86

  سابقه بوده است.بی اخیرچند دهه در  (86-87سال آبی )

 
 های مورد مطالعهای موجود در دشتهمیزان بارندگی ساالنه ایستگاه -1جدول 

ساله 30میانگین   

86-87  85-86  

درصد بارندگی نسبت به متوسط  نام دشت

 سی ساله
 بارندگی )میلیمتر(

درصد بارندگی نسبت به متوسط 

 سی ساله
 بارندگی )میلیمتر(

0/645  4/47  6/305  2/101  0/653 پیون-ایذه   

 

ب برداشت آهای نمونه های اخیر بر کیفیت آب زیر زمینی، از نتایج آنالیز هیدروشیمیاییجهت بررسی تأثیر خشکسالی

ردید. گ( استفاده 86-87( و )85-86در دو سال آبی ) پیون واقع در استان خوزستان -دشت ایذههای موجود در شده از چاه

پارامترهای ده است. نمونه تهیه ش 4برداری به صورت فصلی صورت گرفته و از هر چاه در هر سال الزم به ذکر است که نمونه

اد جامد کربنات، سولفات، کلر، هدایت الکتریکی، موهای کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بیغلظت یونمورد بررسی شامل 

عه، دشت مورد مطال متوسط، حداقل، حداکثر پارامترهای فیزیکوشیمیایی را برای( تعداد، 2در جدول )باشد. می pHمحلول و 

-سبب بروز اختالف معنی 86-87که آیا خشکسالی سال آبی در بررسی این دهد.نشان می (86-87) و (85-86) هایدر سال

  یتنیو-ا خیر، آزمون ناپارامتری منشده است ی 85-86های میانگین پارامترهای مختلف نسبت به سال آبی داری بین غلظت

ر أثیرگذار بتاقعی فرایندهای ومورد استفاده قرار گرفت. در نهایت جهت بررسی اینکه خشکسالی مذکور سبب ایجاد تغییر در 

 کمک گرفته شد. تحلیل عاملیزیرزمینی در دشت مورد بحث شده است یا خیر از  شیمی آب
 

 پیون -ایذه فیزیکوشیمیایی دشتهای آماری مولفه پارامترهای -2جدول 

 پارامتر دشت
 86-87سال  85-86سال 

 حداکثر حداقل میانگین تعداد حداکثر حداقل میانگین تعداد

 نپیو -ایذه 

Ca 33 84/3  82/1  94/5  49 71/3  77/1  35/5  

Mg 33 06/4  63/1  90/10  49 72/3  35/1  61/10  

Na 33 99/0  10/0  45/4  49 99/0  10/0  58/4  

K 33 05/0  01/0  20/0  49 07/0  02/0  70/0  

HCO3 33 88/3  30/2  27/10  49 42/5  28/2  10/11  

SO4 33 39/3  19/0  03/10  49 70/1  04/0  58/5  

Cl 33 51/1  46/0  40/3  49 18/1  35/0  10/3  
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TDS 33 534 204 1092 49 441 198 950 

EC 33 777 342 1540 49 762 372 1533 

pH 33 87/7  35/7  80/8  49 75/7  10/6  60/8  

          

 

 نتایج و بحث -3

لف در سال گین پارامترهای مختهای میانداری بین غلظتیتنی جهت بررسی اینکه آیا اختالف معنیو-نتایج آزمون من

شمگیری در میزان بارش( وجود دارد یا خیر، در جدول چ)با کاهش  86-87گی مناسب( نسبت به سال )با بارند 85-86آبی 

 ( ارائه شده است. 3)
 

 86-87و  85-86یتنی، مقایسه میانگین پارامترهای مورد مطالعه در سال آبی و-تایج آزمون منن -3جدول

 Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl TDS EC pH نام دشت

پیون-ایذه  614/0  428/0  600/0  826/0  003/0 * 005/0 * 129/0  102/0  249/0  256/0  

 داری بین میانگین دو فصل برای پارامترهای مورد مطالعه وجود دارد.اختالف معنی*

 

گر این است که داری، بیانمعنی (، مقادیر محاسباتی بیش از سطح=05/0درصد ) 5با توجه به قابل قبول بودن خطای 

( 3ویتنی )جدول -نمداری بین میانگین دو فصل برای پارامترهای مورد مطالعه وجود ندارد. نتایج آزمون هیچ اختالف معنی

ارامترهای مختلف وجود ندارد. پداری بین کربنات، اختالف معنییون، به جز سولفات و بیپ-دهد که در دشت ایذهنشان می

صورت ( 6و  2) تیاری استدر نظر گرفته شد. این مقدار اخ 75/0بار عاملی زیاد برای مقادیر بیشتر از تنها یر نتایج، جهت تفس

  دهد.ان مینتایج تحلیل عاملی پارامترهای مورد بررسی را نش (4)ل ور در نظر گرفته شد. جدا، این مقدته بودگرف

امل بر عدهد که در دو سال آبی مورد بحث سه ( نشان می4جدول ) پیون -متغیرها در دشت ایذه نتایج تحلیل عاملی 

درصد از واریانس کل را  6/53و  9/44ترتیب به 86-87و  85-86کیفیت آب زیرزمینی این دشت مؤثر است. عامل اول در سال 

ی همبستگی باال کنند.بیان میدرصد از کل واریانس را  1/12، 2/18و  7/15، 3/19ترتیب کند. عامل دوم و سوم نیز بهبیان می

ینی آب زیرزم ر کیفیتدهد که عامل اصلی مؤثر بمتغیرهای منیزیم، سدیم، سولفات و کلر با عامل اول در هر دو سال نشان می

بنات کلسیم است در انحالل کر 85-86باشد. عامل دوم در سال در دشت مذکور انحالل رسوبات دولومیتی، ژیپسی و نمکی می

که ط نزوالت جوی است در حالیتغذیه توس 85-86باشد. عامل سوم در سال می رسوب کربنات کلسیم 86-87ر سال حالیکه د

ر آنچه بدان (. بناب1باشد که با نتایج سایر محققان همخوانی داشته است )رزی میهای کشاواحتماالً فعالیت 86-87در سال 

 های مورد مطالعه ارائه شده است.ب زیرزمینی در دشت( فرآیندهای مؤثر بر کیفیت آ5اشاره شد در جدول )

 
 پیون –متغیرها در دشت ایذه نتایج تحلیل عاملی  -4جدول 

 Factor      

Variable 
1 2 3 

85-86  86-87  85-86  86-87  85-86  86-87  

Ca   82/0    65/0-  

Mg 94/0  87/0      

Na 81/0  87/0      

K   66/0-    84/0-  

HCO3  68/0    89/0   

SO4 85/0  71/0      

Cl 91/0  92/0      
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TDS 95/0  98/0      

EC 98/0  98/0      

pH   65/0-  70/0    

% of Variance 86/44  63/53  29/19  66/15  20/18  12/12  

Cumulative % 86/44  63/53  15/64  29/69  36/82  40/81  

 

 

 های مورد مطالعهیندهای مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی در دشتفرآ -7جدول 
 عامل اول عامل دوم عامل سوم عامل چهارم

 نام دشت
86-87  86-87  85-86  86-87  85-86  86-87  85-86  

- 
های فعالیت

 کشاورزی

تغذیه توسط 

 نزوالت جوی

رسوب کربنات 

 کلسیم

انحالل کربنات 

 کلسیم

انحالل رسوبات 
نمکی، دولومیتی و 

 ژیپسی

انحالل رسوبات 
 دولومیتی، ژیپسی و

 نمکی

پیون-ایذه  

 

 گیرینتیجه -4

)با کاهش  86-87گی مناسب( نسبت به سال )با بارند 85-86مقایسه بصری میانگین متغیرهای مختلف در دو سال آبی 

د ترها بوجون پارامرغم رخداد خشکسالی، تغییر قابل توجهی در متوسط ایچشمگیری در میزان بارش( بیانگر این است که علی

-ذها در دشت ایداری بین اغلب پارامترهیتنی نشان از عدم وجود اختالف معنیو-رغم اینکه نتایج آزمون منلینیامده است. ع

فیت آب دهد عوامل مؤثر بر کیلی نتایج تحلیل عاملی در این دشت نشان میوکربنات( دارد، پیون )به جز سولفات و بی

رهای ز پارامتاداری بین هیچکدام آزمون مذکور اختالف معنیزیرزمینی تا حدودی تغییر کرده است. همچنین طبق نتایج 

آب  ر بر کیفیتود، اما نتایج تحلیل عاملی در این دشت نیز بیانگر تغییر عوامل مؤثشعقیلی دیده نمی-مختلف در دشت گتوند

دهد که در نشان می متغیرها در دشت مورد مطالعهملی نتایج تحلیل عااست.  85-86سبت به سال ن 86-87زیرزمینی در سال 

 86-87لی سال گیری کرد که هرچند خشکساتوان نتیجهدو سال آبی، سه عامل بر کیفیت آب مؤثر است در انتها چنین می

ذیری ل تأثیرپمورد بحث نداشته است ولی در صورت ادامه خشکسالی، احتما تأثیر چشمگیری بر کیفیت آب زیرزمینی دشت

 اشد.بکیفیت آب زیرزمینی زیاد می

 

 مراجع -5
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 های روستاییبررسی اثرات اقتصادی احداث سد کمایستان بر سکونتگاه

 
 4، جواد مومنی3، نادر جندقی*2، امین محمدی استادکالیه1علی اکبر سبحانی نژاد

ار استادی 3 اه گنبد کاووس،ریزی روستایی، دانشگاستادیار جغرافیا و برنامه 2اه گنبد کاووس، دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگ 1
 زدایی دانشگاه هرمزگاندانشجوی دکتری بیابان 4هیدرولوژی دانشگاه گنبد کاووس، 

 

 

 چکیده 
 نواحی بر وخاک، آب ینهبه مدیریت و برداریبهره بر تأکید با توسعة های زیرساخت از یکی عنوانبه سد

 در اتتأثیر این یبررس و شناخت دارد. متفاوتی اتتأثیر آن، اهداف به توجه با دست و پایین باالدست روستایی

 از برداریبهره استایر در و ضروری بسیار تواندمی روستاها، به وضعیت توجه با روستایی توسعةپایدار روند

ل شرق شهر کیلومتری شما 14در سد کمایستان  .اشدب مفید سد احداث نتیجه در شده ایجاد های توانمندی

ریق زی از طروی رودخانه کمایستان در پایین دست روستای زرقان و با اهداف توسعه بخش کشاور جغتای بر

 نهایتاً  و ایجاد مرکز تفریحی و گردشگری، های کشاورزی واقع در سمت چپ رودخانهانتقال آب به زمین

د بر س. تحقیق حاضر درصدد است به بررسی اثرات اقتصادی احداث این احداث شده است پرورش آبزیان

اث سد بر توسعه احدی اثرات اقتصاد یمنظور بررسحاضر به یقدر تحق روستاهای پیرامونی بپردازد.

 مورد اشتغال( یفیتک ی،اقتصاد یتامن ی،رفاه اقتصاد ید،)تول یچهار شاخص اقتصاد ییروستا یهاسکونتگاه

نتایج  .های آن از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده گردیدمنظور تحلیل شاخص. بهگرفتقرار  یبررس

 سبب بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین منطقه مورد مطالعه گردیده است. دهد احداث سدنشان می
 

 اقتصادی، کمایستان توسعه سد، واژه های کلیدی:

 

 مقدمه  -1
بود شرایط ی، بهور، افزایش جمعیت شهرها و روستاها، تمایل به زندگی شهرنشینبا توجه به محدودیت منابع آب در کش

ی مختلف امر هایدگاهریزی منابع آب از دیهای زراعی در روستاها، نگرش به امر برنامهموجود، توسعه صنایع و گسترش زمین

ایط زادید و شرتی برای جمعیت رو به (. کاهش نزوالت جوی، رشد جمعیت و اهمیت تامین مواد غذای4ضروری و حیاتی است )

دها ساخت س وهای سطحی توجه نموده خاص جغرافیایی کشور سبب شده تا مدیران کشور بیش از پیش به کنترل و مهار آب

 (. 2رار دهند )عنوان یک عامل راهبردی در دستور کار قرا به

ت وخاک، بر نواحی روستایی باالدسو مدیریت بهینه آببرداری های توسعه با تأکید بر بهرهعنوان یکی از زیرساختسد به

ا توجه بار روستایی ات در روند توسعه پایدتأثیری این ات متفاوتی دارد. شناخت و بررستأثیردست با توجه به اهداف آن، و پایین

جه ای ایجادشده در نتیهبرداری از توانمندیتواند بسیار ضروری و همچنین در راستای بهرهبه وضعیت گذشته روستاها، می

 احداث سد و ارائه راهکار مفید باشد. 

-های روستایی پیرامون نتیجهبر توسعه سکونتگاه 3ات اقتصادی سد مخزنی کارون تأثیر( در بررسی 4صادقی و همکاران )

و قدرت خرید گیری نمودند، متغیرهای اقتصادی توسعه گردشگری، اشتغال، توسعه صنعت، افزایش تاسیسات، افزایش رفاه 
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باشد. نتیجه تحقیق امینی قوانلو های پیرامون بعد از احداث سد بهتر از وضعیت آنها در قبل از ایجاد سد میمردم در سکونتگاه

دهد که سد پانزده خرداد باعث از بین رفتن حقابه قبلی روستاها و محدودیت تامین آب کشاورزی در روستاهای ( نشان می1)

( ایجاد رقابت 5زاده )در الگوی کشت در روستاهای پایین دست شده است. ملک حسینی و میرکپایین دست و تحول 

های های شهری به مناطق روستایی، باال رفتن ارزش زمیناقتصادی، تقویت و توسعه اقتصاد منطقه تحت پوشش، جذب سرمایه

ترین اثرات اقتصادی احداث سد بیان نمودند. عنوان مهمکشاورزی منطقه تحت پوشش، تاسیسات رفاهی، امنیت غذایی را به

مثبت و از  تأثیرگیری نمود ایجاد سد از دیدگاه کارشناسان پروژه ( در ارزیابی اثرات اقتصادی سد مخزنی شیان نتیجه3تاتار )

بر کشاورزی و سدهای کوچک  تأثیر( با بررسی 6نامطلوبی بر روستاها داشته است. اشرف ) تأثیردیدگاه مردم روستایی پروژه 

توان به افزایش زی صحیح و اصولی در مدیریت منابع آب میگیری نمود، با برنامهتامین منابع آب در کشور پاکستان نتیجه

( در بررسی مسایل زیست محیطی و اجتماعی Campbell, 2013ها و از بین رفتن مشکالت امیدوار بود. کمپبل )وریبهره

تر شدن منظقه و افزایش روند فرسایش در اراضی پذیرنمود، احداث سد سبب آسیب گیریسد گورجیس در چین نتیجه

 کشاورزی شده است. 

دخانه کیلومتری شمال شرق شهر جغتای بر روی رو 14در میلیون متر مکعب،  2/1زنی کمایستان با حجم و-سد بتنی

ر زی واقع دکشاور هایطریق انتقال آب به زمین کمایستان در پایین دست روستای زرقان و با اهداف توسعه بخش کشاورزی از

ست به درصدد ا احداث شده است. تحقیق حاضر پرورش آبزیانو نهایتاً  ایجاد مرکز تفریحی و گردشگری، سمت چپ رودخانه

ن داث سد کمایستاسال از اح 15بررسی اثرات اقتصادی احداث این سد بر روستاهای پیرامونی بپردازد. بعد از گذشت حدود 

وده و بثر ومهای روستایی -آنچه در این ارتباط مهم بوده این است که، سد کمایستان تا چه میزان از نظر اقتصادی در سکونتگاه

 سد بر وضعیت روستاهای باالدست و پایین دست چگونه عمل نموده است.

 

 ها:مواد و روش -2
توجه به  است. با ه تحقیقات توصیفی )غیرآزمایشی(طرح تحقیق(، این پژوهش ازجمل) هابراساس چگونگی گردآوری داده

ز طع معینی اهای تحقیق، طرح مورداستفاده مقطعی است به این معنا که این طرح اثرات اقتصادی سد مذکور را در مقمحدوده

ه انجام ی و مطالعات میدانی بسنجد. این پژوهش با توجه به هدف کلی، در دو بخش مطالعات اسنادی و کتابخانهزمان می

تحلیلی  -فیمنظور تدوین الگوی مفهومی تحقیق، با رویکرد توصیرسیده است. پس از تعیین مسئله و تدوین اهداف تحقیق به

 شده است. جهتهای اینترنتی پرداختهبه بررسی اسناد و مرور سوابق موضوع در منابع داخلی و خارجی و استفاده از کاوش

های آماری و ها و فنگیری روشکاردن به الگوی تجربی، به تدوین ابزار تحقیق و بههای تحقیق و رسیدستیابی به هدف

 شده است. افزاری متناسب، پرداختهنرم

مایستان واقع کخانوار و ساکنین روستای  811جامعه آماری ساکنین باالدست مشتمل بر روستاهای زرقان و حطیطه با 

 گردید. محاسبه خانوار 350 تعداد هب آماری نمونه کوکران، فرمول باشد. براساسخانوار می 148دست سد مشتمل بر در پایین

 88/0سطح  در نباخآلفای کرو ضریب طریق از ابزار پایایی و روایی .گرفت روستایی انجام خانوار سرپرست سطح در گریپرسش

 تایید شد.

 رفاه ید،)تول یقتصاداچهار شاخص  ییستارو یهااحداث سد بر توسعه سکونتگاهی اثرات اقتصاد یمنظور بررسبه

های آن از آزمون ناپارامتریک منظور تحلیل شاخص. بهقرار گرفت یاشتغال( موردبررس یفیتک ی،اقتصاد یتامن ی،اقتصاد

 گردد. می ای استفادهویلکاکسون استفاده گردید. این آزمون برای ارزیابی همانندسازی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه
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 اثرات اقتصادی حاصل از احداث سد -1جدول 

 گویه ها معیار مؤلفه

 اقتصادی

 افزایش تولید

ت، میزان رضایت از برداشت محصول دریک هکتار، امکان کاشت همزمان محصوال

ای ن بررضایت از درآمد، تمایل برای کاشت محصوالت بیشتر، تمایل به خرید زمی

 کاشت محصول

 رفاه اقتصادی

ها، توانایی خرید زمین، امکانات سفر، سهولت پرداخت ه بانکعدم بدهی ب

وانایی های درمان، امکان خرید وسیله نقلیه، امکان خرید ادوات کشاورزی، تهزینه
 کیفیت تغذیه انداز، بهبودخرید وسایل منزل، توانایی پس

 امنیت اقتصادی

مه، از حمایت بی ها، اطمیناناطمینان از ثبات درآمد، اطمینان از حمایت بانک

ها، اطمینان از موقع محصول، اطمینان از عدم دخالت واسطهاطمینان از فروش به

 افزایش قیمت زمین و مسکن

 کیفیت اشتغال
یزان مایش رضایت از درامد، امید به اینده کشاورزی، امکان داشتن شغل دیگر، افز

 اشتغال

 

 شاخص تولید -2-1
حصول، امکان کاشت همزمان محصوالت، مگویه میزان رضایت از برداشت  5د از منظور سنجش وضعیت شاخص تولیبه

 دید )جدولاده گررضایت از درآمد، تمایل برای کاشت بیشتر محصوالت و گویه تمایل خرید به زمین برای کاشت محصول استف

2.) 

 
 ضعیت شاخص تولید قبل وبعد از احداث سد کمایستانو -2جدول 

 گویه شاخص
 دهمیانگین دا

 بعد قبل

 تولید

 23/3 02/3 میزان رضایت از برداشت محصول در یک هکتار

 3 67/2 امکان کاشت همزمان محصوالت

 06/3 65/2 رضایت از درآمد

 3/3 3 تمایل برای کاشت بیشتر محصوالت

 92/2 33/2 تمایل به خرید زمین برای کاشت محصول

 

العه همراه ایت ساکنین منطقه مورد مطویه ها مورد ارزیابی با افزایش و رضدهد میانگین تمامی گجدول فوق نشان می

ر یک حصول دمبوده است. بیشترین میزان به ترتیب تمایل برای کاشت بیشتر محصوالت همچنین میزان رضایت از برداشت 

ضایت از ری زیادی بر ثیرتأد واقع شده است احداث س دست سدهکتار بوده است. اما در مورد روستای کمایستان که در پایین

د تمامی دهد قبل از احداث سدرآمد و کاشت بیشتر محصوالت و تمایل برای خرید زمین نداشته است که این امر نشان می

شده است، اما بعد از احداث سد خروجی آب به صورت آبیاری غرقابی و از آب رودخانه استفاده میدست بهاراضی پایین

 افته که این امر سبب کاهش در میزان تولید گردیده است. یدست کاهش پایین

 

 شاخص رفاه اقتصادی -2-2

ها، امکان کاشت، توانایی خرید زمین، امکانات سفر، گویه عدم بدهی به بانک 9منظور سنجش وضعیت رفاه اقتصادی از به

ی ل، تواناییل منزرزی، توانایی خرید وساسهولت پرداخت هزینه درمان، امکان خرید وسایل نقلیه، امکان خرید ادوات کشاو

 شده است.های مورد بررسی ارائه یهها هرکدام از گومیانگین داده 3انداز، بهبود کیفیت تغذیه استفاده گردید. در جدول پس
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 وضعیت رفاه اقتصادی قبل و بعد از احداث سد کمایستان -3جدول 

 گویه شاخص
 میانگین داده

 بعد قبل

 ادیرفاه اقتص

 79/2 17/2 هاعدم بدهی به بانک

 84/2 32/2 توانایی خرید زمین

 57/2 19/2 امکانات سفر

 85/2 14/2 سهولت پرداخت هزینه درمان

 06/3 45/2 امکان خرید وسیله نقلیه

 90/2 42/2 امکان خرید ادوات کشاورزی

 93/2 4/2 توانایی خرید وسایل منزل

 59/2 10/2 اندازتوانایی پس

 71/2 59/2 بهبود کیفیت تغذیه

 

. بدین ده استها نشان دهنده آن است که احداث سد باعث افزایش رضایت ساکنین روستاهای باالدست همراه بوبررسی

اها ر بین روستددست بر این عقیده هستند که توانایی خرید زمین بعد از احداث سد معنی که مردم روستاهای باالدست و پایین

 یش داشته است. افزا

 شاخص امنیت اقتصادی -2-3
 گویه 6دست سد کمایستان از  منظور بررسی اثرات احداث سد بر میزان امنیت اقتصادی ساکنین در باالدست و پایینبه

ن از یناموقع محصوالت، اطمها، اطمینان از حمایت بیمه، اطمینان از فروش بهاطمینان از ثبات درآمد، اطمینان از حمایت بانک

د های مورخصها، اطمینان از افزایش قیمت زمین و مسکن گردید، نتایج بیانگر بهبود وضعیت در تمامی شاعدم دخالت واسطه

 (. 4باشد )جدول بررسی می

 
 وضعیت امنیت قبل و بعد از احداث سد کمایستان -4جدول 

 گویه شاخص
 میانگین داده

 بعد قبل

 امکانات اقتصادی

 85/2 54/2 ات درامداطمینان از ثب

 84/2 45/2 هااطمینان از حمایت بانک

 73/2 56/2 اطمینان از حمایت بیمه

 99/2 36/2 موقعاطمینان از فروش به

 97/2 33/2 هااطمینان از عدم دخالت واسطه

 25/3 78/2 اطمینان از افزایش قیمت زمین و مسکن

 

 

 

 اخص کیفیت اشتغالش -2-4
منظور در این تحقیق بهشود. می جامعه محسوب ترین نیازهایاساسیاز  موردنظردستیابی افراد به شغل  موضوع اشتغال و

سنجش و کیفیت اشتغال قبل و بعد از احداث سد از چهار گویه رضایت از درآمد، امید به آینده کشاورزی، امکان داشتن شغل 
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دهد احداث سد کمایستان بر کیفیت اشتغال در هش نشان میشده است. نتایج پژودیگر، افزایش میزان اشتغال استفاده

 مثبت داشته است.  تأثیردست سد روستاهای باالدست و پایین

 
 وضعیت کیفیت اشتغال قبل و بعد از احداث سد کمایستان -5جدول 

 گویه ها شاخص
 میانگین داده

 بعد قبل

 کیفیت اشتغال

 84/1 46/2 رضایت از درامد

 08/3 08/3 ه کشاورزیامید به آیند

 3 77/2 امکان داشتن شغل دیگر

 1/3 82/2 افزایش میزان اشتغال

 

  گیرینتیجه بحث و -3
بدست  شاخص در خصوص نقش سد بر وضعیت اقتصادی با توجه به میانگین تمام گویه های اقتصادی که از بررسی چهار

، شدهارائهتایج براساس ن بدست آمده است. 251/3از احداث سد و بعد  578/2آمد میانگین بعد اقتصادی قبل از احداث سد 

 کمکوستاها ربه پایداری  گذاریتأثیراین  که نمود که سد بر روند توسعة روستاها مؤثر بووده اسوت بیوان گونهاینبایسوتی 

وودهای و درآم شووتغال، اتولیداسوت؛ چراکوه توسوعة کشواورزی، توسوعة توریسوم، توسووعة صوونعتی، افووزایش نموده 

ادی اقتصیداری به پا، سد داثبر اثر احایجادشده  هایظرفیت به همراه داشته است وبوورای روسووتاییان ،اشتغال و ... پایوودار

 .نموده استروستاها کموک 

 

 منابع و مراجع -4
ارشد  نامه کارشناسییانپا .وووننووواحی پیرامهای فضایی احداث سوود پووانزده خوورداد بوور بازتاب .1391امینی قواقلو، ع.  -1

 تهران.  دانشووکده جغرافیووا، دانشووگاه خوووارزمی،جغرافیا، 

. صص 3، شماره . بررسی اثرات زیست محیطی احداث سد. مجله جغرافیای انسانی. سال اول1388. ر.، و شفقتی، م. پیرستانی، م -2

39-50 . 

 درس تهران.یان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی. دانشگاه تربیت مپاجتماعی سد مخزنی شیان.  ت ا. ارزیابی اثرا1390تاتار، م.  -3

ی. نمونه موردی: های روستایات سدهای مخزنی برتوسعه سکونتگاهتأثیر. بررسی 1396ادقی، ح. ا.، صیدایی، ا.، رضوانی، م. ر. ص -4

 . 201-185.  صص 24. شماره 7سال  هرستان ایذه. مجله آمایش جغرافیایی فضا.ش -سد کارون سه

ازی بر توسعه روستایی )مطالعه موردی: سد اقتصادی سدس -اجتماعی تحلیل اثرات. 1394زاده، ع. ا. ملک حسینی، ا.، میرک -5

 .352-325، صص  53، شماره 19ریزی سال (. نشریه جغرافیا و برنامهشاهسلیمان
6- Ashraf. K. 2007. Impacts of small dams on agriculture and groundwater development: A case study from Pakistan 
Agriculture Water Management, 92 (1-2): 90-98.  
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 2، حمیده پهلوان زاده* 1امین محمدی استادکالیه
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 چکیده 
انه عدم های روستایی است که متاسفکونتگاهریزی سهای مورد استفاده در برنامهاسکان مجدد یکی از سیاست

یار م در اختاری مستلزدنبال داشته است. سنجش پایدها ناپایداری آنها را بهرحهای اجرای این طتوجه به پیامد

ه اینکه بتوجه  داشتن نماگرهای مشخصی است که بر پایه آنها فرآیند سنجش پایداری را به پیش برد. اما با

 اساسی با هایتفاوجا شده بر اثر وقوع بالیای طبیعی تهای حاکم بر پایداری روستاهای جابهمسائل و واقعیت

های اربرد در حوزهککار برده شده از حداکثر سنخیت و ها دارد، لذا ضروریست تمام نماگرهای بهسایر سکونتگاه

از  ظرسنجیناسکان مجدد روستایی برخوردار باشند. در این راستا در تحقیق حاضر تالش شده تا از طریق 

ر گام دمنظور  جا شده استخراج شود. بدینستاهای جابهخبرگان علمی، نماگرهای مرتبط با سنجش پایداری رو

ی ر بعد اقتصاددهای روستایی نماگر از نماگرهای مرتبط با پایداری سکونتگاه 31ای مشتمل بر نخست مجموعه

ند و نتخاب شداآنها  از کاربرد بیشتری برخوردار بودند، براساس مرور نوشتار و مطالعات مربوط و تحلیل محتوای

اختیار  نامه طراحی شده برای محققان، نماگرهای استخراج شده درله دوم، با استفاده از روش پرسشدر مرح

ازسازی عماری، بهای علوم اجتماعی، مهای جغرافیا، رشتهنفر مشتمل بر خبرگان محلی و پژوهشگران گروه 30

ز روش ابا استفاده  وو مرحله نامه ددهی به نماگرهای موجود در پرسشسوانح و محیط زیست قرار گرفت. وزن

یافته مانسجا دلفی با استفاده از روش دلفی صورت گرفت که در پایان مراحل دوگانه دلفی، یک بسته نماگر

ماگرها د. این نهای معین استخراج گردیهای روستایی با ارزشمرتبط با سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه

 نماگر اقتصادی بود.  21مشتمل بر 

 

 توسعه، استان گلستان هایشاخص پایدار، توسعه اسکان مجدد، های کلیدی:ژهوا

 

 

 مقدمه  -1
ها در واع سیاستیکی از انشود، اخته میتغییر مکان نیز شن یا جاییههایی مختلف مانند جاباسکان مجدد که با واژه

 وروستایی  هینه نقاطبویژه نظام بخشی به توزیع های روستایی است که به منظور توسعه روستایی و بهریزی سکونتگاهبرنامه

یت مجدد جمع ستقراراتأمین امکانات و خدمات مورد نیاز روستائیان مطرح شده است. اسکان مجدد بازتابی از اجرای بهگزینی 

ه غالباً ب ین سیاستهای تولیدی و نیز بهسازی استانداردهای زندگی است. امنظور برخورداری از بهبود فعالیتروستایی به

 (. 6مد )انجایجایی ماجتناب از اسکان در مکان پیشین، جستجوی اشتغال جدید و جبران خسارت ناشی از زیان مادی جابه



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 151  

 

های ستانهآجویی اقتصادی ناشی از مقیاس و های اسکان مجدد )صرفهبینش حاکم بر اجرای الگوهای تجمیع و ادغام طرح

-اررد توجه قردی و ... آن کمتر موفرهنگی، کالب-های اقتصادی، اجتماعیاست که پیامددهجمعیتی( برای ارایه خدمات باعث ش

ی، ی، اجتماعء اقتصادهای اسکان مجدد بعضاً با پیامدهای سوکارگیری و اجرای طرحگیرد، لذا این عدم توجه سبب شده تا به

 (. 7موارد متوقف سازد )فرهنگی، کالبدی و ... همراه گردد و حتی اجرای آنها را در برخی از 

 از یک هر که چرا مدیریت روستایی در کشور است، یزمینه در مهم موضوعات از اسکان مجدد الگوهای پایداری ارزیابی

 و همچنین خاص خود یهاویژگی و شرایط به توجه با و گذاشته برجای را متفاوتی پیامدهای و آثار اسکان مجدد، الگوهای

 اسکان مجدد پایداری ارزیابی فرآیند طورکلّیبه. کنندمی ایفا را متفاوتی عملکردهای مختلف، هایرصهع یهاویژگی و موقعیت

 باید مناسب ارزیابی ابزار. ندک اقدام آنها تعیین و به شناسایی علمی درک با بایدمی پژوهشگر که است ییهاروش و ابزار نیازمند

  و ولیمعل علّی روابط ارزیابی به قادر ابزار باید این. گیرد درپیش را ای جانبه همه و سیستماتیک ایشیوه

 اسکان مجدد مختلف یهابخش و هابین سازمان ارتباط و تعامل از که باشند بالقوه مشکالت تعیین برای بازخورد هایحلقه

 داشته را روابط و هاداده پارامترها، از زیادی تعداد با پرداختن توانایی که است ارزیابی نیازمند ابزار فرایند این. شوندمی پدیدار

 ابزار عنوانبه هاصشاخ امروزه (1 هستند )شکل اسکان مجدد پایداری ارزیابی نماگرهای و هاابزار، شاخص این ازجمله. باشد

 (.11اند ) یافته توسعه ریزان،برنامه و گیرانتصمیم برای جامع و اعتماد قابل مفید، و ارتباطی ارزیابی

 دو دهه از کمتر رد. است نماگرها و هاشاخص کارگیری به پایدار، یتوسعه و پایداری ارزیابی برای رهیافت ترینمقبول

. شد و ارائه مطرح پایداری هایشاخص از زیادی تعداد علمی، و سیاسی هاینشست در پایدار یتوسعه یایده ظهور از پس

(. 12آیند )شمار می به پایدار یتوسعه به سوی پیشرفت کنترل و رزیابیا در مطلوب ابزاری عنوانبه شده مطرح هایشاخص

 112 ند. محققانروستایی پرداخت مناطق پایدار توسعه هایشاخص اعتبارسنجی و ( اقدام به تدوین8کالنتری و همکاران )

 داوری و قضاوت معرض در نامهپرسش طریق از و محیطی تدوین-زیست و اقتصادی زیرساختی،-اجتماعی بعد سه در شاخص

 نظر زا شاخص 98 بررسی، مورد شاخص 112 از مجموع که داد نشان مطالعه دادند. نتایج قرار متخصصان از نفر 63

 شاخص 45 تعداد این از که شدند شناسایی ایران شرایط در ریزی روستاییبرنامه برای مناسب یهاشاخص عنوانبه کارشناسان

 تعلق ییروستا توسعه محیطی زیست بعد به نیز شاخص 22 و بعد اقتصادی به شاخص 31 زیرساختی، و اجتماعی بعد به

 .دارند

 هایویژگی و شرایط به توجه با هاشاخص این تدوین و اعتبارسنجی یمسأله است، توجه قابل بین این در که اینکته اما

 تاکنون که هاییخصشا از بسیاری که دارد وجود انامک این چراکه کند؛می دنبال پژوهشگر که است اهدافی و مناطق کشورها،

 کارآیی کنند،یم دنبال پژوهشگران یا پژوهشگر که اهدافی با همچنین نبوده و ما کشور شرایط بر منطبق اول شده، مطرح

انجام  روستایی دمجد اسکان پایداری هایشاخص سنجی اعتبار و در راستای تدوین تحقیق این اساس همین بر. باشند نداشته

 در هاشاخص تخابان در مناسبی بستر اسکان مجدد، الگوهای پایداری ارزیابی هایبا تدوین شاخص است این بر تالش و شده

های پایداری اخصهدف از انجام این تحقیق تدوین و اعتبار سنجی ش .شود فراهم آتی هایپژوهش انجام برای مطالعات این

 :است زیر سؤال اصلی به پاسخ باشد و درصددیا میاسکان مجدد روستایی پس از بروز بال

 کدامند؟ خاص طوری بهپایدار روستای و اسکان مجدد عام طورحوزه اسکان مجدد پایدار به در اساسی هایشاخص -

 

 ها:مواد و روش -2
 از روش هاخصشا تبیین راستای در. است تحلیلی-توصیفی آن انجام روش و بوده بنیادی هدف لحاظ از رو پیش پژوهش

 پایدار یی توسعههاشاخص به مربوط مدارک و اسناد مرور به اسنادی روش در. است شده استفاده اینامه پرسش روش و اسنادی

 و هاشاخص عملیاتی کردن برای اینامهپرسش روش است. در شده منبع داخلی و خارجی( تحلیل 60اسکان مجدد )بیش از 

نامه اولیه در اختیار کارشناسان قرار گرفت. تعداد کل جامعه گرهای مستخرج از منابع در قالب پرسشآنها، نما طرّاحی و نماگرها
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های علوم های جغرافیا، رشتهنفر بوده که مشتمل بر خبرگان محلی و پژوهشگران گروه 30پرسش شونده در این بررسی 

دو مرحله و با استفاده از روش دلفی به نماگرهای موجود اند. لذا طی اجتماعی، معماری، بازسازی سوانح و محیط زیست بوده

 1 شکل. است شده استفاده SPSSافزار  نرم از نیاز مورد هایتحلیل و تجزیه برای دهی نمودند. همچنیننامه وزندر پرسش

 .دهدمی نشان را نماگرها و هاشاخص تبیین فرآیند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجدد  رهای پایداری الگوهای اسکانها و نماگفرآیند تبیین شاخص -1شکل 

 

 هایافته و بحث -3
ی را به ایدارپسنجش پایداری مستلزم در اختیار داشتن نماگرهای مشخصی است که بر پایه آنها بتوان فرآیند سنجش 

ی از یای طبیعوقوع بال جا شده بر اثرهای حاکم بر پایداری روستاهای جابهپیش برد. اما با توجه به اینکه مسائل و واقعیت

ز حداکثر سنخیت و کار برده شده اها برخوردار است، لذا ضروریست تمام نماگرهای بههای اساسی با سایر سکونتگاهتفاوت

ه تا از طریق (. در این راستا در تحقیق حاضر تالش شد5های اسکان مجدد روستایی برخوردار باشند )کاربرد در حوزه

نخست  در گام جا شده استخراج شود. لذارهای مرتبط با سنجش پایداری روستاهای جابهنظرسنجی از خبرگان علمی، نماگ

یشتری کاربرد ب دی که ازهای روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبای از نماگرهای مرتبط با پایداری سکونتگاهمجموعه

روش  زابا استفاده  ه دوم،ی آنها انتخاب شدند و در مرحلبرخوردار بودند، براساس مرور نوشتار و مطالعات مربوط و تحلیل محتوا

نامه سشهای تحقیق در پرهای استخراج شده، شاخصها و مولفهصنامه طراحی شده برای محققان، از بین کلیه شاخپرسش

سرمایه، متنوع  آمد وتولید، اشتغال، در شاخص 4 اقتصادی، پایداری بعد در اساس این نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. بر

 (.1باشند )جدول های اقتصادی میسازی فعالیت

به  توجه نیز، و هشد ذکر یعمده هایشاخص و پایداری ابعاد به توجه نیز و نماگرها پیرامون ادبیات مرور همچنین با

 که شخص شدم ت،درنهای و شد فهرست هاشاخص از یک هر نماگرهای مطالعه، مورد یمحدوده روستاهای شرایط و هاویژگی

 ایدامنه در نماگرها امتیاز اینکه به توجه ندارند. با ما کاربرد کشور در دیگر برخی دوم، بوده؛ تکراری نماگرها از بسیاری اول،

 و امتیاز مناسب نماگر عنوانبه بود، آمده دست به 3 از آن بیشتر امتیاز متوسط که نماگری بنابراین، شده، تعیین 5تا  1 بین

 . تعیین گردید نماگر نامناسب عنوانبه نیز 3 از کمتر

 

مجدد بیین اهداف توسعه پایدار اسکانت -2  

 

 بیین ابعاد توسعه پایدار ت -1

 اسکان مجدد

 

شاخص ها و نماگرها )مآخذ  مرور ادبیات -3

 شناسی(

 

عیین معیارهای طراحی شاخص ها و ت -5

 نماگرها

ستخراج شاخص ها و نماگرها براساس ا -6

 فیروش دل

 

 ستخراج شاخص ها و نماگرهاا -4

 

طراحی شاخص ها و نماگرهای پایداری 

 الگوهای اسکان مجدد
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نامه اولیه که در اختیار پرسشگران قرار نهایت پرسش در نماگرها از برخی حذف با و شده گفته موارد اعمال با بنابراین

ری ابی پایدازینجش و ارگویه بود که در پایان مراحل دوگانه دلفی، یک بسته نماگر انسجام یافته مرتبط با س 31گرفت، دارای 

 های معین استخراج گردید.های روستایی با ارزشسکونتگاه
 

 دلفی شرو براساس نماگرها و هاشاخص نهایی استخراج -1-3

 قالب در نماگر 31 ادتعد درنهایت آنها، از برخی ترکیب و مشابه نماگرهای حذف و متخصصان دیدگاه و امتیازها اعمال با

 متوسط .رسید رنماگ 21 به پایداری بعد این نماگرهای تعداد دیدگاه متخصصان، اعمال با در نهایت که شد مطرح شاخص 4

است. قابل  46/1تا  64/0در نوسان بوده و بیشترین و کمترین انحراف معیار بین  87/3تا  00/3بین  طرّاحی معیار سه امتیاز

 .دهدمی نشان ار آنها معیار انحراف میانگین، نماگرها، و هاشاخص 1ذکر است جدول 
 بعد اقتصادی توسعه پایدار اسکان مجدد  هایمیانگین و انحراف معیار گویه -1جدول 

 بعد شاخص گویه میانگین انحراف معیار

 استفاده از تکنولوژی مناسب و جدید تولید 13/3 99/0

 تولید

 اقتصادی

 گسترش مشاغل خدماتی 18/3 70/0

 ونت و کارایجاد فاصله بین محل سک 87/3 06/1

 تغییر در میزان سرکشی و نظارت به مزرعه 80/3 01/1

 راندمان تولید محصوالت کشاورزی و دامی 40/3 83/0

 کاهش تولید محصوالت زراعی 20/3 68/0

 کاهش تولید محصوالت دامی 20/3 68/0

 حذف و هدر رفتن منابع قدیمی تولید 27/3 22/1

 محصوالت کشاورزیتنوع تولید  13/3 46/1

 های اقتصادیتجاری شدن فعالیت 13/3 64/0

 افزایش ثبات شغلی 67/3 29/1

 اشتغال
 افزایش اشتغال 60/3 06/1

 افزایش اشتغال زنان 1/3 99/0

 تعداد شاغلین خانوار به کل جمعیت خانوار )کاهش نرخ سرباری( 07/3 98/0

 رضایت از درآمد 40/3 35/1

 و ثروتدرآمد 

 افزایش ارزش امالک روستایی 40/3 98/0

 افزایش سند دار شدن مساکن 50/3 34/1

 یستم بانکی(ها )مقروض شدن به سبدهی به بانک 00/3 1

 گسترش ربا 00/3 1

-متنوع شدن فعالیت های اقتصادیمتنوع شدن فعالیت 20/3 42/1

 به جای اقتصاد تولیدی رواج اقتصاد مصرفی 47/3 12/1 های اقتصادی
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 گیرینتیجه و بندی جمع -4

 دنبالبه و گرفت رقرا توجه مورد ریزانبرنامه و نظرانصاحب سوی از که است مباحثی ازجمله پایداری ارزیابی و سنجش

-زمینه به توجه با اهشاخص و ابزار ،هاروش علمی، و سیاسی یهانشست در پایدار یتوسعه یایده از پس دهه دو از کمتر و آن

ن آ دنبالر جهان و بهبا توجه به گسترش روز افزون وقوع بالیای طبیعی د. استگرفته قرار استفاده مورد و مطرح تخصصی های

 رشته این خصصانمت و ریزانبرنامه توجه مورد الگوهای مختلف اسکان مجدد پایداری ارزیابی گسترش فرآیند اسکان مجدد،

 الگوهای پایداری بیارزیا فرآیند دارد. در ادامه همچنان و شده انجام آن پیرامون ایگسترده یهاپژوهش و مطالعات و واقع

اسکان  پایدار یعهتوس هاینماگر و هاشاخص هستند. ضروری و اساسی ابزار از ارزیابی هایو نماگر هاشاخص اسکان مجدد،

 پیشرفت روند گیریزهاندا بر که آورندمی فراهم را اطالعاتی هااخصدارند. ش آگاهانه هایگیریدر تصمیم مهمی نقش مجدد،

 روستایی یتوسعه یفرآیندها و هافعالیت اصالح برای پژوهشگران به و کنندمی تأکید اسکان مجدد ی پایدارتوسعه سوی به

 عمل آینده هایفعالیت حیطرّا ایبر چارچوبی و موجود هایبرنامه مدیریت برای ابزاری عنوانبه توانندمی و کنند کمک می

 .کنند

 ی اسکان مجدد شناساییپایداری طرحها تحلیل برای مناسب یهاعنوان شاخصبه شاخص 98 مجموع در ،مطالعه این در

 مورد جامعه نظر زا بودن آنها مناسب میزان تعیین و هاشاخص ارزیابی بر مطالعه عالوه این عمده اهداف از یکی اما شدند،

 نح و محیطسازی سواهای علوم اجتماعی، معماری، بازهای جغرافیا، رشتهمشتمل بر خبرگان محلی و پژوهشگران گروه مطالعه

 عنوانهب کلی ارزیابی در هاشاخص از برخی که است زیرا ممکن بود، مطالعه مورد یهاشاخص تک تک خصوص زیست، در

نامه اولیه ت پرسشنهای در نماگرها از برخی حذف با و شده گفته ردموا اعمال با شوند. بنابراین داده تشخیص مناسب شاخص

رزیابی اا سنجش و رتبط بکه در اختیار پرسشگران قرار گرفت، که در پایان مراحل دوگانه دلفی، یک بسته نماگر انسجام یافته م

 31نماگر اقتصادی،  15نماگر ) 67بر های معین استخراج گردید. این نماگرها مشتمل های روستایی با ارزشپایداری سکونتگاه

 اشاره زیر موارد به توانمی پژوهش این یعمده یهامزیت از مجموع نماگر کالبدی( بود. در 21رهنگی و ف-نماگر اجتماعی

 :کرد

 یتوسعه ارچوب رویکردچ در و داخلی و خارجی منابع زیادی از تعداد محتوای تحلیل و بررسی با نماگرها و هاشاخص -

 .نداشده دیده از سیل انتخاب انتخابآسیب روستاهای هایویژگی و شرایط به توجه با و اسکان مجدد ایدارپ

-بهره باشد. بابودن می تبرمع و اطالعات، شفّافیت به موضوع، دسترسی با ارتباط سه معیار براساس نماگرها و هاشاخص -

 هاشاخص .اندشده یموضوع( عملیات به مربوط مطالعاتی یهاحوزه صانو متخص اساتید دیدگاه از دلفی )استفاده روش از گیری

 .است منطبق و گارساز مطالعه ناحیه مورد یهاویژگی و شرایط با که بوده تئوریکی مبانی از منتج پژوهش، این نماگرهای و

 

 منابع و مراجع -5
های روستایی، سکونتگاه پایداری تحقق جهت در کارامد یشهری: رهیافت دهکده . الگوی1390بنده. بحرینی، حسین و مونا حاجی -1

 .134شماره رامسر. فصلنامه مسکن و محیط روستا.  شهرستان صفارود حوزه در واقع التمیان موردی: روستای نمونه

 ربیت مدرس.تدانشگاه ریزی روستایی، فیا و ربرنامه. ارزیابی راهبرد اسکان مجدد روستایی، رساله دکتری جغرا1380علی. بدری، سید -2

ها و ، نظریههای روستایی با رویکرد توسعه پایدار )مفاهیم. توسعه کالبدی سکونتگاه1391ورطاهری، مهدی و محمد رضا نقوی. پ -3

 .70تا  53. صفحات 137، شماره 31راهبردها(. مسکن و محیط روستا، سال 

طق روستایی با . سنجش و ارزیابی پایداری در منا1390و طاهره صادقلو. اهلل سجاسی قیداری دخسرو بیگی، رضا؛ حمید شایان؛ حم -4

 های روستایی. سال دوم. شماره یکم.گیری چند متغیره فازی و تاپسیس. پژوهشاستفاده از تکنیک تصمیم
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های محک ن شاخصبییت. 1391. سیدعلی بدریو  رضا؛ سعید رضا اکبریان رونیزی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاریمحمد ،رضوانی -5

ستایی پیرامون ی موردی: نواحی روشهرها )مطالعهپایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کالن

 .94-69، صص 3های جغرافیای انسانی. شماره . مجله پژوهششهرتهران(کالن

ریزی و توسعه روستایی. انتشارات اهیم و اصطالحات برنامه. فرهنگ مف1389اهلل نظری و محمد امین خراسانی. ولی ؛رضارضوانی، محمد -6
 جهاد دانشگاهی تهران.

ستاهای ادغامی در ادغام روستا در شهر نمونه رو تأثیر. مطالعه 1390یروزنیا، قدیر؛ سید مهدی موسی کاظمی و اعظم صادقی طاهری. ف -7

 .96-79، ص 25شهر کاشان. جغرافیا و توسعه، شماره 

روستایی. مطالعات و  مناطق پایدار توسعه هایشاخص اعتبارسنجی و . تدوین1389کالنتری، خلیل؛ علی اسدی و شهال چوبچیان.  -8

 های شهری و روستایی، سال اول، شماره دوم.پژوهش
9- Alkan, J., 2009. A goal oriental indicator framework to support integrated assessment of new policies for agri-
environmental systems, Environmental science&Policy, 12: 562-572. 
10- Manal R. Nader, Bachir Abi Salloum, Nadim Karam. 2008. Environment and sustainable development indicators in 
Lebanon: A practical municipal level approach. ecological indicators. 8: 771-778. 
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ای واحد لحظه دروگرافیهای هبا استفاده از مدل البیس گرافدرویمشخصات ه نییتع

 کیماتیو ژئومرفوکل یژئومرفولوژ

 
  2، مرتضی قبادی* 1علیرضا سپه وند

استادیار گروه علوم و مهندسی  2استادیار گروه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان،  *1
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان محیط زیست،

sepahvand.a@lu.ac.ir 
 

 
 چکیده 

 حوضه یخروج یدب نییتع و رواناب–بارش ندیفرآ یسازی کمشبیه ز،یآبخ یهاحوزه قاتیاز اهداف مهم تحق

ظر نهایی که از تا در حوضه آوردامکان را فراهم می نیا درولوژییژئومورفولوژی و ه نی. وجود ارتباط بباشدمی

 فاقد یهار حوضهد درولوژییبرآورد ه حوضه،دو  نیا نیارتباط ب یبه هم هستند، با برقرار هیژئومورفولوژی شب

 واحد دروگرافیبا استفاده از ه البیس دروگرافیمشخصات ه نییتع قیتحق نیکنند. لذا هدف ا نتعیی را آمار

از  قیتحق نای در. بود هاآن ییکارا ی( و بررسGCIUH) کیماتی( و ژئومرفوکلGIUH) یای ژئومرفولوژلحظه

دست به یبرا GCIUHو  GIUH سپس. شد استفادهآباد در حوضه خرم فتادهاتفاق ا البیس 4 دروگرافیه

ورد م ای مشاهده البیت سدست آمده با مشخصابه جیکار گرفته شد. در ادامه نتابه البیآوردن مشخصات س

توجه به  . بادیاستفاده گرد MSEو  RE ،MRE یسنجش خطا یارهایاز مع قیتحق نیقرار گرفت. در ا سهیمقا

و  از دقت کیئومورفولوژو ژ کیماتیژئومورفوکل هایمشخص شد که روش ق،یتحق نیدست آمده در ابه جینتا

د واح فدروگرایروش ه نیبرخوردار هستند. همچن البیس دروگرافیمشخصات ه نییتع یبرا ییباال ییکارا

 دارد. کینسبت به ژئومورفولوژ یباالتر ییاز کارا کیماتژئومورفوکلیای لحظه
 

  .البی، سGIUH ،GCIUHلرستان، واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 یبا توجه به گستردگ رانی. در اهستنداطراف آن  ایهای موجود در منطقه طرح مطالعات هیدرولوژی، اغلب متکی به داده

از  یاریدر بس ها،ستگاهیا یساخت و نگهدار ادیز نهیو هز یدرومتریه هایستگاهیکمبود ا زیو ن زیآبخ هایحوزه یو فراوان

. باشدرودخانه موجود نمی یدب نیو همچن البیس هایدروگرافیاستخراج ه یاز برایمورد ن یدرولوژیمناطق آمار و اطالعات ه

. لذا در باشدمی قیدق یطراح یآمار برا نیبه ا ازیبرخوردار است و ن ییباال تیاز اهم یمهندس هایسازه یراحط یبرا نیهمچن

 اریبس رایز شوداستفاده می یژئومرفولوژ اتیوصوابسته به خص یاز روابط تجرب یدرولوژیه یپارامترها نییتع یابن مناطق برا

 هایاز روش یکی(. 6و  3و 1) شوندمی نییتع البیوابسته به س پارامترهای هاشرو نیمقرون به صرفه هستند و با استفاده از ا

ای واحد لحظه دروگرافیاستفاده از ه ز،یحوزه آبخ کی در مشخص هایاز بارش یشنا لیس دروگرافیه ینبی شپی در متداول

 لیباران نگاری در مناطق س هایستگاهیکمبود ا اینبود و  لبه دلی ،ایواحد لحظه دروگرافیبه ه دسترسی و وجود عدم. است

 مناسبی هایضرورت دارد که از روش نی(. بنابرا7باشد)می البیو کنترل س تیریدر مد یاز معضالت اساس یکیکشور،  زخی

mailto:sepahvand.a@lu.ac.ir
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 توانمی زیحوزه آبخ کیمورفولوژی  اتیاز خصوص هبا استفاد در،ی. طبق نظر اشناشود اقدامای حداکثر لحظه یبرای محاسبه دب

 -گوئزیتوسط رودر کژئومورفولوژیای واحد لحظه دروگرافیکرد. تئوری ه نییرا تع یواحد مصنوع دروگرافیه هاییژگیو

 تهگرف شکلای بارش مازاد لحظه کینسبت به ورود  زیحوزه آبخ کیدرولوژهی عکس العملعنوان ( به8و والدرس ) توربیا

اشاره  ریتوان به موارد زنقاط جهان صورت گرفته است که از آن جمله می ریو سا رانیدر ا یادیز قاتیتحق نهیزم نیاست. در ا

 دروگرافهی محاسبه برای آمار فاقد هایدر حوضه  CN و ژئومورفولوژی هایروش سهی( با مقا9و همکاران ) یکرد. سارانگ

دارای صحت  GIUH  روشژئومورفولوژی مشابه،  اتیکوچک با خصوص زیهای آبخافتند که در حوضهیدر میرواناب مستق

ای ژئومورفولوژی پرداختند. نتایج ( به تحلیل چند مقیاسه مدل هیدروگراف واحد لحظه4سنجری و همکاران ) است. شترییب

و  یدیسع دهند.های حاصل از مدل تغییرات بسیار اندکی را از خود بروز میتحقیق نشان داد که با تغییر مقیاس خروجی

( WFIUHتابع عرض ) یاواحد لحظه دروگرافی( و هGIUH) یکیژئومورفولوژ یاواحد لحظه دروگرافیه ( به برآورد3همکاران )

زمان تمرکز حوضه  نیدر تخم یمطلوب یکه دو روش از همخوان ینشان داد که، در حال جیفاقد آمار پرداختند. نتا یهادر حوضه

. لذا دهدیرا تحت پوشش قرار م یشتریب اتیجزئ ب،یبا شمتناسب  انیاز سرعت جر یریگبا بهره WFIUHروش  رند،برخوردا

 دروگرافیدر برآورد ه ک،یو ژئومورفولوژ کیماتژئومورفوکلیای واحد لحظه دروگرافیه هایدقت روش یبه بررس قیتحق نیدر ا

 .شد پرداختهآباد خرم زیحوضه آبخ البیس

 هامواد و روش -2

 منطقه مطالعه-2-1
که خود  دارد در بخش مرکزی سلسله جبال زاگرس در استان لرستان قرار کیظر ژئومورفولوژمنطقه مورد مطالعه از ن

های شرقی بین طولو  باشدمربع می لومتریک 03/1604مساحت  یآباد داراباشد. حوضه خرمکرخه می زیبخشی از حوزه آبخ

آباد ارش ساالنه حوضه خرمب نیانگیاست. م رار گرفتهق 33  43′ 42̋تا  33   16′ 46̋های شمالی و عرض 48   46′47̋تا  48   ′3 28̋

 دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان می ییایجغراف تیموقع 1. شکل باشدمی ی مترلمی 463 برابر

 

 
 ( موقعیت منطقه مورد مطالعه روی نقشه استان لرستان1شکل )

 روش تحقیق -2-2
آباد و ای خرممطالعه از شرکت آب منطقه مورد یحوضه و قهمنط در بارندگی و در این تحقیق ابتدا آمارهیدرومتری

 بررسی با وضهح فیزیکی متناظر حذف شدند. در ادامه خصوصیات وقایع و انتخاب سازمان هواشناسی تهیه شد و آمار مشکوک

 ArcMapاده حوضه با استف شیب محیط، مساحت، قبیل از حوضه مورفومتریک منطقه مطالعات کامپیوتری و توپوگرافی نقشه

کار رفته در اسبات بهژئومورفولوژیک تهیه گردید. مح ژئومورفوکلیماتیک و ایلحظه واحد هایتعیین شدند و سپس هیدروگراف

 باشد:صورت زیر میتحقیق حاضر به

 وند.ش( محاسبه می1-3: در این مدل دبی و زمان تا اوج از روابط )(GIUH)ژئومورفولوژیک  ایلحظه واحد هیدروگراف-
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(1)  

(2)  

(3)  

ی آبخیز )کیلومتر(، حوضه در رتبه بیشترین با رودخانه طول اوج )ساعت(،  زمان اوج )برساعت(،  دبی که در آن: 

 باشند. می نسبت مساحت و نسبت طول ترتیب نسبت انشعاب،به ، ، جریان )متربرثانیه(،  سرعت اوج 

و  دبی یمحاسبه ( برای1979همکاران ) و ایتورب-رودریگوئز: (GCIUH)ژئومورفوکلیماتیک  ایلحظه واحد هیدروگراف-

 :اندکرده ارائه را (8-4) ای ژئومورفوکلیماتیک روابطلحظه واحد هیدروگراف اوج زمان

 (4) 

  (5) 

 عنوان تابعی ازبه که است ژئومورفوکلیماتیک پارامتر اوج )ساعت( است.  زمان Ptاوج )برساعت( و  دبی Pqکه در آن: 

 یالحظه راف واحدهیدروگ هایویژگی در اساسی نقش حوضه، ژئومورفولوژی موثر( و بارش اقلیم )شدت و مدت

 :آیددست میبه (6) یرابطه از و ژئومورفوکلیماتیک داشته

(6)  

ی حوضه مساحت ΩAمتر بر ساعت(،  موثر )سانتی بارش شدت riرتبه )کیلومتر(،  بزرگترین با آبراهه طول ΩLآن:  که در

 است. واحد  با بشیجن موج پارامتر Ωαو  هورتون طول نسبت LRآبریز )کیلومترمربع(، 

 مشخصات تا است زمال محاسبه، هایهیدروگراف با انتخابی وقایع در شده مشاهده هایهیدروگراف یمقایسه به منظور

مربعات  شاخص میانگین از اخط میزان تعیین شوند. لذا برای سنجیده هم به نسبت و مشاهداتی های محاسباتیهیدروگراف

 خطا استفاده شد.

 استفاده (7-8از یکی از دو رابطه ) روش کارامدتر تعیین برای مطالعه: مختلف مورد هایروش نسبی کارایی درصد تعیین-

 :شودمی

 

  درصد کارایی روش اول نسبت به روش دوم          (7)

  درصد کارایی روش اول نسبت به روش دوم          (8)

 

 اوج و دبی مانند و مشاهدهای ایمحاسبه هایهیدروگراف مهم مشخصات تنها شود کهمی استفاده رصورتید 7رابطه 

نسبت  ایدروگراف محاسبههی کامل شکل شود کهمی استفاده واقع مورد ( هنگامی8ی )رابطه و گردد مقایسه هم با اوج زمان

ر است در نتیجه استفاده از مشخصات مهم هیدروگراف مد نظ در این تحقیق چون هدف .سنجش قرار گیرد مورد ایمشاهده به

 ( استفاده شد.7از رابطه )
 

 و بحثنتایج  -3

 انتخابی وقایع برای ایلحظه واحد هایهیدروگراف نتایج محاسبه -3-1
ر های مورد بررسی، دهیدروگراف به مربوط محاسبات کلیه مرحله، این تا آمده دستبه نتایج بررسی برای سهولت

 های زیر آورده شده است. جدول
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 مختلف هایروش در 22/12/1390و  18/12/1390وقایع  در اوج زمان و اوج محاسبات دبی ( خالصه1جدول )

 پارامتر                روش (s/3mزمان اوج ) (hrدبی اوج )  پارامتر                 روش (s/3mزمان اوج) (hrدبی اوج )

 ای مشاهده 5/6 108/0  ای مشاهده 7 214/0

51/0 22/9 GIUH  40/0 32/17 GIUH 

542/0 94/0 GCIUH  352/0 45/1 GCIUH 

 مختلف هایروش در 12/11/1391و  7/8/1391وقایع  در اوج زمان و اوج محاسبات دبی ( خالصه2جدول )
          پارامتر (s/3mزمان اوج ) (hrدبی اوج )

 روش                  

       پارامتر (s/3mزمان اوج ) (hrج )دبی او

  روش                   

 ای مشاهده 5/9 468/0 ای مشاهده 2 393/0

43/0 35/13 GIUH 48/0 76/11 GIUH 

573/0 89/0 GCIUH 434/0 17/1 GCIUH 

 

 مختلف هایروش در 19/11/1391وقایع  در اوج زمان و اوج محاسبات دبی ( خالصه3جدول )
 روش      پارامتر    (s/3mزمان اوج ) (hrج )دبی او

 ای مشاهده 5/4 364/0

32/0 93/17 GIUH 

514/0 99/0 GCIUH 

 

 سیالب ایمشاهده و ایمحاسبه هایت هیدروگرافمشخصا ینتایج مقایسه -3-2
 

 رصددبه  انتخابی هایسیالب تا اوج زمان برآورد دبی اوج و ای در( مربعات خطای بین مقدار مشاهده ای و محاسبه4جدول )
GCIUH GIUH 

 اوج زمان دبی زمان اوج زمان دبی زمان تاریخ
55/2 91/30 66/2 40/7 18/12/1390 

16/109 30/0 16/108 70/234 22/12/1390 

27/11 89/16 25/12 72/69 06/08/1391 

03/18 39/69 64/17 11/5 12/11/1391 

77/9 32/12 02/11 36/180 19/11/1391 

 

 به درصد انتخابی هایسیالب دبی و زمان اوج برآورد مختلف در هایروش مربعات خطا برای ( میانگین5جدول )

GCIUH GIUH روش 

 دبی اوج 6 03/6

 زمان اوج 45/17 81/5

 

وگراف یدرا اوج های ژئومورفوکلیماتیک در تعیین زمان تدهد که روش هیدروگراف واحد لحظهنتایج جدول فوق نشان می

وش ا اوج رای ژئومرفولوژیکی دقت باالتری برخوردار است. ولی در مورد دبی تسیل نسبت به هیدروگراف واحد لحظه

باالتری  ک از دقتای ژئومورفوکلیماتیای ژئومرفولوژیکی در تعیین نسبت به هیدروگراف واحد لحظههیدروگراف واحد لحظه

 برخوردار است.
 

 درصد به انتخابی هایاوج و زمان تا اوج سیالب دبی برآورد ( در2روش  نسبت به 1 )روش هممختلف نسبت به هایروش ( کارایی6جدول )
 2روش 

 1روش 

 اوج زمان اوج دبی

 ژئومورفوکلیماتیک ژئومورفولوژیک ژئومورفوکلیماتیک ژئومورفولوژیک
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 100 8/183 100 93/99 ژئومورفوکلیماتیک

 9/57 100 1/100 100 ژئومورفولوژیک

 

ل از یدروگراف سیهای ژئومرفولوژیک در برآورد دبی تا اوج دهد که روش هیدروگراف واحد لحظهنشان می 6نتایج جدول 

از  وکلیماتیکئومورفژای کارایی بهتری برخوردار است اما در برآورد زمان تا اوج هیدروگراف سیل روش هیدروگراف واحد لحظه

 کارایی بهتری برخوردار است.

 

 گیرینتیجه-4
ج سیالب هر دو روش از دقت نمود که در برآورد دبی او اعالم توانمی فوق الذکر جدول به با توجه تحقیق و این بر پایه

ک از دقت فولوژیبرابر برخوردار هستند ولی در برآورد زمان تا اوج سیالب روش ژئومورفوکلیماتیک نسبت به روش ژئومور

معیار سنجش  های ژئومورفوکلیماتیک و ژئومورفولوژیک بادیگر این تحقیق، سنجش روش در بخش .بیشتری برخوردار است

لوژیک و ئومرفوهای ژخطای میانگین توان دوم خطا مشخص شد که در برآورد دبی اوج و زمان تا اوج سیالب به ترتیب روش

لیماتیک برای ی روش، روش ژئومورفوکدر کل با توجه به ضریب کارای .ژئومورفوکلیماتیک از دقت بیشتری برخوردار است

یشتری  کارایی ب دقت و تعیین زمان تا اوج از کارایی بیشتری برخوردار است و برای تعیین دبی تا اوج روش ژئومرفولوژیکی از

( 2قی و همکاران )( و خال5نسبت به روش ژئومرفوکلیماتیک برخوردار است که این نتیجه با نتایج تحقیق قهرمان و لطفی )

یک از دقت ای ژئومورفولوژلحظه واحد ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که روش هیدروگرافخوانی دارد زیرا آنهم

 هیدروگراف تهیه که داد نشان تحقیق این نهایی ای برخوردار بود. نتیجهباالیی برای تعیین دبی اوج هیدروگراف واحد لحظه

 برخوردار باالیی دقت و کارآیی آباد ازسیالب در حوضه آبخیز خرم اوج برآورد دبی رایب ژئومرفولوژیکی روشبه ایلحظه واحد

 واکنش عنوانبه خروجی حدوا هیدروگراف ابعاد برآورد در مورد بررسی روش که داد نشان تحقیق این باشد. همچنینمی

 در استفاده مورد فیزیکی پارامترهای که ددا نشان نتیجه است. این برخوردار دقت مناسبی از نیز آبخیز حوضه هیدرولوژیک

 از ابعاد آن کمی قادیرم که شاخصی عنوانبه و بوده خروجی جریان هیدروگراف برآورد در مؤثر عوامل از که مورد نظر روش

 مدیریت ریزیبرنامه روش برای این رسدمی نظربه این رو است. از برخوردار باالیی گذاریتأثیر از است درک قابل آماری نظر

 سودمند تواندمی است، واجهم جریان های مشاهدهایداده کمبود با که کشور از مناطقی برای طرح سیل تخمین و آب منابع

 .باشد
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Determining the characteristics of flood hydrographs using instantaneous unit 

hydrograph models of GIUH and GCIUH 
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Abstract  
 One of the important objectives of watershed research is to simulate rainfall-runoff 

process quantitatively and to determine watershed outflow. The relationship between 
geomorphology and hydrology enables the geomorphologically similar watersheds to 

establish hydrological estimation in non-statistical watersheds by linking the two 

watersheds. Therefore, the purpose of this study was to determine the characteristics of 

flood hydrographs using GIUH and GCIUH instantaneous hydrographs. In this study, 4 
flood hydrographs in Khorramabad basin were used. Then, GIUH and GCIUH were used 

to obtain flood characteristics. The results were compared with the observed flood 

characteristics. Re, MRE and MSE error criteria were used in this study. Based on the 
results obtained in this study, it was found that the geomorphological and 

geomorphological methods have high accuracy and efficiency in determining the 

hydrograph characteristics of the flood. Also, geomorphochemical instantaneous unit 
hydrograph method has higher efficiency than geomorphological. 

 

Lorestan, GIUH, GCIUH, flood   Keywords: 
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  یتیریمد یکارهاو ارائه راه ستیز طیبر مح لیاثرات س یابیارز

 
  * 2، علیرضا سپه وند 1مرتضی قبادی

روه علوم و مهندسی استادیار گ *2استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان،  1
 بیعی، دانشگاه لرستانمرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع ط

2 *(sepahvand.a@lu.ac.ir) 

 

 

 چکیده 
ها ل دادهمعلولی تحلی -چارچوبی مفهومی برمبنای زنجیره علی (DPSIR پاسخ ) -اثر -وضعیت -فشار -مدل نیروی محرکه

ها و سخو پا های مختلف به هم مرتبط نموده، تقدم و تأخر آنها را مشخص کردهرا از طریق شاخصی است که اطالعات محیط

ثرات جزیه و تحلیل ات قیتحق نی. هدف انمایدابل اجرا بر روی اجزای مختلف زنجیره را تبیین و ترسیم میکارهای مناسب قراه

منظور طراحی و تعیین هر یک از عوامل به قیتحق نای در. است DPSIRدر قالب مدل  سیل بر محیط زیست حوضه کشکان

د. با توجه به بکار گرفته ش برای تعیین وزن و اهمیت عوامل ANPمدل  سپس. ک گرفته شدمدل از نظر سنجی کارشناسی کم

دارند  وضه کشکان نقش بیشتریچه عوامل و متغیرهای بر وقوع سیل بر حمشخص شد که  ق،یتحق نیدست آمده در ابه جینتا

تر است و برای های طبیعت محسوسبخشیل بر کدام سیابد و بیشترین اثرات و وضعیت محیط زیست پایه چگونه تغییر می

 ای در اولویت قرار دارند. های مقابلهکنترل و کاهش اثرات سیل بر محیط زیست چه اقدامات و سیاست

 

 .ANP، مدل DPSIR، مدل البی، سحوضه کشکانواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 یبرلیکند )واتسون و هایم جادیا یکوهستانمردم ساکن مناطق  یای را براعمده دیتهد البیس از قبیل یعیطببالیای 

 جادیا یدر مناطق کوهستانسیل که در اثر  یویژه مواردبه زیفاجعه آم یعیطب بالیای تکرارچند دهه گذشته ،  ی(. در ط2004

 یدما تراییتغ تأثیر شیاز افزا یخطرات ناش نیمشاهده شده در ا شیافزا یصلا لی(. دال7و  6) است افتهی شیشوند، افزایم

از  هیرویب یکاربر رییو تغ ییها ، جنگل زدارفتن تاالب نیدار؛ از ب بیو سکونت در مناطق ش تیرشد جمع ی،جهان یآب و هوا

های گذشته در سال ژهیوطور به  های زمین شناسی و توپوگرافی منطقهحوضه کشکان به دلیل ویژگی(. 17و  10)است  نیزم

در  داریتوسعه پاپیش روی  داتیترین تهدمهمیکی از  لیرو ، س نیا از .(4قرار داشته است ) سیل و اثرات مخرب آن تأثیرتحت 

 یدر اثر جار ناپذیری جبران مالی و جانی خساراتو  نیشاهد تلفات سنگ حوضه کشکان، یخی.از نظر تار(1)است این حوضه

 یندهایو فرآ یکوهستان در مناطق نیزم درک سطح یالزم برا یهاداده تیعدم کفا لیه دل( ب2)بوده است  لیشدن س

بر  یمبتن یها، کاربرد مدلنی. عالوه بر ا(3این حوضه با مشکل مواجهه بوده است )ها اغلب در لیس یابی، ارزیکیدرولوژیه

(. 15و  14است ) ودمحد ،مشاهده یهاداده تیمحدود نیمرتبط و همچن عیوقا دهیچیپ تیماه لیبه دل یکیزیفرویکرد 

و تجربه  های سطحیآب یکیدرولوژیه اتی، خصوصژئوموفولوژیکی یهایژگیاز و یابیها معموالً براساس ارزیابی، ارزهمچنین

عوامل و متغیرهای محیط زیستی  شودسعی می،  قیتحقدر این  (.12و  5شوند )یانجام م یقبل یدادهایدست آمده از روبه

حوضه مطالعه در  نی(. ا16و11کند )یم لیرا مستعد س زیآبخ کیدست ینکه مناطق پایاثرگذار بر شدت سیل ارزیابی شوند 
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 برای ارزیابی و تحلیل ( DPSIR پاسخ ) -اثر -وضعیت -فشار -نیروی محرکهمدل مطالعه از  نیانجام شده است. در اکشکان 

سیل بر محیط  اتتأثیررک بهتر د یبرا ارزیابی سیلاز  کپارچهیبر استفاده  همطالع نیاستفاده شده است. ا لیس یریپذ بیآس

 یهایاستراتژ ارائهو  البیخطر س تیریمد یهایزیدر برنامه ر فرایند مفیدی تواندمی قیتحق نیاست. ازیست انجام شده 

 .ارائه دهد.  منطقه مطالعهدر های سیل بر محیط زیست آسیبکاهش 

 

 هامواد و روش -2

 منطقه مطالعه -2-1
و گستره  واقع شدهدر استان لرستان کیلومتر مربع در ناحیه جنوب غربی ایران  66/9275 حتآبریز کشکان با مسا ضهحو

عرض شمالی قرار دارد. در این حوضه هفت  34° 2̋ تا 33° 8̋ طول شرقی و  48° 59̋ تا 47° 12̋جغرافیایی آن بین مختصات 

این حوزه بخش مهمی از (. 4اند )را تشکیل دادهشاخه آبراهه اصلی همیشگی و چندین شاخه ادواری، شبکه هیدرولوژیکی آن 

به رودخانه  دواب روستایی به نام کیلومتری شهر ویسیان در 5دهد این رود در را تشکیل می رودخانه کرخه های پرآبسرشاخه

دوره چگنی  ن از شهرستان سرابگیرد و بخش عمده آپیوندد و حدود یک سوم خاک لرستان را در بر میگالل خرم اباد می

در طول مسیر  پلدختر و الشتر ،کوهدشت ،آبادرمنونورآباد،  هایتری از شهرستانگذرد و رودهای کوچکسرچشمه گرفته و می

 .شوندبه آن اضافه می

 
 های آن( موقعیت حوضه کشکان و رودخانه1شکل )

 

 روش تحقیق -2-2

 -مدل نیروی محرکهمنظور تجزیه و تحلیل ارزیابی اثرات سیل بر محیط زیست حوضه کشکان از در تحقیق حاضر به

ها معلولی تحلیل داده -این مدل چارچوبی مفهومی برمبنای زنجیره علیه شد. استفاد ( DPSIR پاسخ ) -اثر -وضعیت -فشار

های مختلف به هم مرتبط نموده، تقدم و تأخر آنها را مشخص کرده و است که اطالعات محیط زیستی را از طریق شاخص

از مخفف  DPSIRمدل . (13) نمایدکارهای مناسب قابل اجرا بر روی اجزای مختلف زنجیره را تبیین و ترسیم میها و راهپاسخ

ترتیب زنجیره علت و معلول را هتشکیل شده است که ب 5ها، پاسخ4، اثرات3، وضعیت2، فشارها 1های محرکهپنج کلمه نیروی

                                                             
1 Driving forces 
2 Pressures 
3 State 
4 Impact 
5 Responses 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A8_(%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1


[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 165  

 

های اتخاذ شده تنها به نیروهای پاسخ، پاسخ -اثر -وضعیت -فشار -نیروی محرکههای ابتدایی در مدل .(13و  9) کندبیان می

(. به تبع هرچه 2تواند شامل همه اجزای مدل گردد )شکل های جدیدتر، پاسخ می. اما در مدل(18) گشتکه باز میمحر

 2شکل  های ابتدایی زنجیر )نیروی محرکه( وارد شود، نتایج بهتر و کاراتری خواهد داشت. درهای اتخاذ شده به حلقهپاسخ

 . نشان داده شده است DPSIRمدل مفهومی 

  
 DPSIRمدل مفهومی ( 2) شکل

 

ز بردار ویژه استفاده شد. در این روش ا ANPاز روش  DPSIRبرای تعیین وزن هر یک از عوامل در مراحل مختلف مدل 

شود به اسبه میها با استفاده از ابرماتریس محجهت تعیین وزن نهایی استفاده گردید. در مدل تحلیل شبکه نتیجه نهایی وزن

شود سبه میگیرند و با استفاده از عملیات ریاضی وزن نهایی محایس عوامل در جای مناسب هم قرار میاین ترتیب که ماتر

منظور تعیین عوامل و وزن و های استفاده شده است. در تحقیق حاضر بهبرای محاسبه وزن Super Decision(. نرم افزار 8)

 رایی حوزه آب و محیط زیست استفاده شد. اهمیت آنها از نظر سنجی کارشناسان دانشگاهی و متخصصان اج
 

 و بحث نتایج -3

همزمان با اعالم سازمان هواشناسی مبنی ورود سامانه بارشی متراکم در جنوب و غرب  1398فروردین سال  5از روز 

ویسیان سیل آباد، پلدختر و حوضه کشکان از جمله معموالن، دورود، خرم مناطق مختلفهای شدید در ایران، بر اثر بارندگی

فروردین موجب ایجاد سیالب  13تا  11فروردین و نیز موج دوم از  9تا  5های ایجاد شد. این سامانه بارشی در دو موج در تاریخ

 5متر در تاریخ میلی 108بارش را با  ینشهر پلدختر بیشتر حوضههای حوضه کشکان شد. در این و خسارت در شهرستان

آباد، هایی از دورود، خرمها نیز، خساراتی همچون رانش زمین و به زیر آب رفتن بخشبارشفروردین داشت. در موج دوم 

معموالن، مناطق در بیشتری موجب ایجاد سیالب و خسارت  مجدد هافروردین بارش 12معموالن و پلدختر گزارش شد. در 

ها در از جمله مناطقی بودند که براساس گزارش آباد، پلدختر، نورآباد و ویسیان شد. پلدختر و معموالن در حوضه کشکانخرم

تخریب مراتع و ، )ارتفاع، کوهستانی بودن استان، شیب زیاد(شرایط زمین شناسی و توپوگرافی  وضعیت بحرانی قرار داشتند.

جمیعتی و افزایش تراکم از یک طرف و  اراضیبر اثر کشاورزی غیراصولی و عدم رعایت تناسب  غییر کاربری اراضی، تها جنگل

تشدید کرده است. ادامه روند تخریب و در حوضه کشکان است که وقوع سیل را  یاز جمله عوامل ها آنها در طبیعتکاریدست

فشار بر سبب شده است بدون رعایت الزامات محیط زیستی گیاهی و جنگلی، رشد و توسعه شهرها فرسایش خاک، پوشش
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تواتر رو به دنبال ها ایجاد شود. اینزهکشی طبیعی و به تبع آن افزایش آلودگی سطوح نفوذناپذیر، افزایش رواناب ، تغییر

وضعیت پایه محیط زیست منطقه دچار تغییرات قابل توجهی شده است و اثرات جبران و شدت آنها نسبت به گذشته  هاسیل

نتایج تحلیل و ارزیابی  د آورده است.وجوصورت مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست طبیعی و انسان ساخت بهناپذیری را به

 ( آمده است. 3در شکل ) DPSIRوضعیت اثرات سیل بر محیط زیست منطقه در قالب مدل 

 
 DPSIRدر منطقه براساس مدل  لیس لیتحل( 3شکل )

 
 ز عوامل در سوپر ماتریس حدی در روش، وزن و اهمیت هر یک ا DPSIRترین عوامل در قالب مدل پس از تعیین مهم

ANP ( آمده است. 1در جدول ) دست آمد. نتایج وزن دهی به عواملبه 

 
  ANPبا روش ( وزن و اهمیت هر یک از عوامل 1جدول)

 هانیرومحرکه فشارها هاوضعیت اثرات  هاپاسخ 

0.231 R1 0.109 I1 0.118 S1 0.343 P1 0.186 D1 
0.123 R2 0.254 I2 0.236 S2 0.212 P2 0.138 D2 
0.089 R3 0.132 I3 0.102 S3 0.173 P3 0.089 D3 
0.312 R4 0.303 I4 0.321 S4 0.121 P4 0.311 D4 
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0.245 R5 0.202 I5 0.223 S5 0.151 P5 0.276 D5 
 

 گیرینتیجه -4
ویژه در مناطق کوهستانی حوضه کشکان که عمدتاً ها، بهای سیالباز جمله عوامل اصلی افزایش دبی و دبی پیک لحظه

ر جهت ها، کشت دبافت خاک دانه درشت با نفوذپذیری باال، عمدتاً از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش طول دامنه جنس و

ها، ها، کاهش زمان تمرکز در اثر از بین رفتن ضریب زبری رودخانههای درجه یک و دو و سرشاخهشیب، مسدود شدن آبراهه

ین های انسانی است. لذا در اخالتغییر کاربری اراضی و به طور کلی دهای انسانی، تافزایش سطوح نفوذ ناپذیر با فعالیت

تواند منجر به کاهش های انسانی در راستای کاهش تغییرات در محیط میهای کوهستانی مدیریت عوامل و فعالیتاکوسیستم

 رسد که برای کاهشبه نظر میچنین ها با دبی پیک خارج از طرفیت برآورد و خطرات آن باشد. در نگاه اول اینوقوع سیالب

الب ای، این پدیده طبیعی را کنترل کرد، اما از نظر مهندسی سیتوان با انجام اقدامات سازهریسک سیالب و خطرات آن ، می

کار مکمل استفاده شود، زیرا مهندسی و کنترل سیالب باید در منشأ تولید تواند به عنوان راهکار مطرود و صرفا میاین راه

ها کنترل و تثبیت آب و خاک )سیالبی که گل ها که قدرت تخریب پایین است ، صورت پذیرد. در سرشاخهناب و سرشاخهروا

پذیر بوده و هیچ تر امکانتر و ریسک بسیار پایینآلود است و قدرت تخریب چندین برابر آب زالل را دارد( با هزینه بسیار کم

 ا خطر وقوعهای همسو با طبیعت در مقابله بلذا اهمیت حف  اکوسیستم و فعالیت گونه خطر جانی و اقتصادی نخواهد داشت.

توانسته در های ذی نفوذ از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست میسیل اهمیت جدید خواهد داشت.  در همین راستا، سازمان

افزایش  االبی،تری و تصرف اراضی سنوات قبل با افزایش سطح مناطق تحت مدیریت در سطح استان، جلوگیری از تغییر کارب

 ه به نوعیکرگانه پوشش گیاهی در سطح مناطق تحت مدیریت و انجام اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه مناطق چها

ها در ودخانهرها و مراتع کشور و ادارات ذیربط نیست، اجرای قانون رهاسازی حقابه مورد توجه و نظر مدیران سازمان جنگل

شده، ایجاد ها میودخانهرمرفورلوژیکی -دست سدها که منجر به کاهش ذخیره سدها و حف  طبیعی شرایط اکولوژیکینپایی

های زمانهای مخاطرات زیست محیطی با استفاده از پتانسیل حمایت سامراکز تحقیقات زیست محیطی و راه اندازی سامانه

 ودهای بزرگ های تحقیقاتی و پژوهشی اقلیمی، جلوگیری از اجرای سلیتجهانی، تقویت کادر علمی تیم اقلیم در راستای فعا

های طبیعی و های کوچک و با تعداد باال در عرصههای اجرایی جهت اجرای پروژهبا خطر شکست باال و در عوض هدایت دستگاه

 ود.ر و مفیدتر واقع شویژه خطرات سیالب، مؤث... نسبت به مدیریت وقایع طبیعی و کاهش خطرات بالیای طبیعی به
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          Abstract  
The DPSIR is a conceptual framework based on the causal chain of data analysis that links 
environmental information through different indicators, identifies their priority and response, and 

outlines appropriate solutions applicable to different components of the chain. The purpose of this 

study is to analyze the effects of flood on the environment of Kashkan basin in the form of DPSIR 

model. In this study, expert opinion was used to design and determine each of the model factors. Then 
ANP model was used to determine the weight and importance of the factors. Based on the results 

obtained in this study, it was determined which factors and variables have the greatest impact on flood 

occurrence in Kashkan basin and how the baseline environmental status changes and which of the 
most impacts on floods are more tangible. Also , It proposed policies  to control and mitigate the 

impacts of floods on the environment.  

 

Kashkan Basin, Flood, DPSIR Model, ANP Model.   Keywords: 
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 قالآق یه شهرمحدود گرگانرود، البیس وکنترل تیریهای مدروش

 
 4حسین جمشیدی ،3داود گیلک ،*2حمیدرضاتجری، 1مهدی مسافری 

معاون طرح وتوسعه شرکت آب  3، گلستانای مجری طرح سیل گرگانرود شرکت آب منطقه* 2کارشناس شرکت سازه پردازی ایران،  1
 ای گلستانگروه سد وسیالب شرکت آب منطقه سرپرست4، ای گلستانمنطقه

hrt_tajari@ymail.com2 * 

 
 

 چکیده : 
گیری شد و مدت زمان تخلیه سیالب قال دچار سیلاکثر مناطق شهر آق 1398در سیالب فروردین ماه سال 

 ه، میزانر منطقدبسیار زیاد بوده است. با توجه به زیاد بودن ارتفاع سیل و همچنین مدت زمان سکون سیالب 

بررسی  اله بهخسارات وارده بسیار زیاد بوده است. در این سیل مناطق زیادی خسارت دیده است لذا این مق

قال پرداخته است. میزان دوره بازگشت سیالب حادث شده سازی شهر آقکارهای مناسب جهت ایمنیکی از راه

ده قرار گرفته است. ل کنونی مورد استفاسازی سیساله جهت مدل 100مذکور هنوز نامشخص است. لذا سیالب 

 پردازد. در ادامه رخداد سیلبعدی هیدرولیکی در منطقه میدر این مقاله در ابتدا به بررسی نتایج مدل یک

های مناسب گردد. در انتها پشنهادات و گزینهساله با استفاده از مدل هیدرولیکی دوبعدی بررسی می 100

سی گردد و نتایج مدل هیدرولیکی دوبعدی از پیشنهادات مذکور، بررطرح میقال مسازی شهر آقجهت ایمن

ه شده است. استفاد HEC RASبعدی و دوبعدی ل یکسازی هیدرولیکی از مدشده است. جهت انجام مدل

 متر 80بر ها حاوی این موضوع است که اوالً حداکثر ظرفیت عبور سیالب در رودخانه گرگانرود برانتایج مدل

صورت الب بههای ورود جریان سیالب به رودخانه گرگانرود در زمان رخداد سیبر ثانیه است. ثانیاً شاخه مکعب

ها به کنند و عمالً یکی از عوامل نفوذ سیل به مناطق مختلف خروج سیالب از این شاخهمعکوس عمل می

قال و احداث قدی کنونی در شرق شهر آباشد. ثالثاً با توجه به شرایط ایجاقال میمناطق روستایی اطراف شهر آق

قال، میزان قال، با در نظر گرفتن همه انوع پیشنهادات در باالدست شهر آقخاکریز در شمال و شرق شهر آق

سیالب مازاد بر  متر مکعب بر ثانیه است و لذا هر گونه 200حداکثر سیالب قابل تحمل و قابل انحراف برابر 

 ارج گردد.قال از رودخانه خایست قبل از ورد به مناطق روستای باالدست شهر آقبمتر مکعب بر ثانیه می 200

 
 مقدمه:  -1

ر ده وقوع پیوست. سیالب بزرگی در استان گلستان و حوضه آبریز رودخانه گرگانرود ب 1398در اوایل فروردین ماه سال 

گیری شدند. بیشترین یلسگلستان تا دریا دچار دست سد این سیالب، کل اراضی واقع در طول رودخانه گرگانرود از پایین

روستای و  قال تا دریا بوده است. بیشترین مناطق آسیب دیده مشتمل بر مراکز شهری،خسارات این سیل در محدوده شهر آق

احت مس د دارایقال، شهر گمیشان و اراضی مربوطه تا دریا بوده است. حوضه آبریز گرگانرواراضی کشاورزی در محدوده شهر آق

ت. میزان کیلومتر مربع اس 10100قال کیلومتر مربع است. لذا میزان مساحت حوضه آبریز رودخانه تا شهر آق 10200حدود 

 میلیمتر بوده است.  190بارندگی متوسط گرگانرود در سیل مذکور برابر 

است. رودخانه گرگانرود  کیلومتر 280رودخانه گرگانرود در محدوده سد بوستان تا سد وشمگیر دارای طول حدود 

رودخانه خصوصا در محدوده سد وشمگیر تا رودی بوده و دارای شیب نسبتاً کمی در کل طول رودخانه است. شیب کم پیچان

mailto:گلستانhrt_tajari@ymail.com4
mailto:گلستانhrt_tajari@ymail.com4
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روندیابی رودخانه در  تأثیردلیل ها بههای عریضی است و پیک سیالبدشتدریا مشهود است. رودخانه گرگانرود دارای سیالب

های مختلف در طی مسیر رودخانه گرگانرود، اثر روند دلیل ورود شاخهیابد. لیکن بهبه شدت کاهش می طی مسیر رودخانه

 یابد. های فراگیر، کاهش مییابی رودخانه در طی بارش

های طوالنی مدت ها هستند، لیکن در بارشوجود سه سد بوستان، گلستان و وشمگیر نیز عامل مهمی در کاهش سیالب

ه کل خاص حوضهای نسبتاً زیاد، به همراه شاثر این سدها چندان قابل مالحظه نخواهد. در واقع رخدادهای بارشو حجیم نیز 

 قال طی سالیان گذشته شده است. البته سیالبهای متعدد در شهر آقآبریز و شیب نسبتاً کم رودخانه، باعث رخداد سیالب

های گذشته سه با سیالبقبلی بوده و میزان خسارات ایجادی قابل مقایهای بسیار بزرگتر از سیالب 1398فروردین ماه سال 

 نبوده است. 

گیری منطقه براساس این مدل بعدی هیدرولیکی در منطقه بررسی شده است و سیلدر ابتدا به بررسی نتایج مدل یک

ه . البتجام نشده استمشخص شده است. مطالعات خاصی در خصوص تبیین هیدروگراف سیل حادث شده در منطقه هنوز ان

ا در مقابل سال برآورد شده است. لیکن با توجه به اینکه شهره 500تا  200های سد وشمگیر سیل مذکور بین براساس خروجی

قال بررسی شده است. جهت ساله در محدوده شهر و اطراف شهر آق 100ساله محافظت میگردند، عملکرد سیل  100

 ها در سیالب بررسی خواهد شد. باد این سازهر شرق و شمال شهر احداث شده است. عملکرسازی شهر خاکریز و کانال دایمن

قال توسط مدل دوبعدی بررسی شده سازی شهر و مناطق روستایی شهر آقهای ایمنتوجه به شرایط ایجادی کنونی گزینه

 است. 
 

 سابقه مطالعات:  -2

زه به ه پروسمطالعات متعددی انجام شده است. لیکن صرفاً  در رودخانه گرگانرود در محدوده سد وشمگیر تا دریا

شرکت مهاب قدس سیگیری شهر و را بررسی  1371قال و ارائه طرح در منطقه پرداخته است. در سال گیری شهر آقسیل

 دکش تا دریا را به عنوان گزینه مناسب معرفی کرده است. نموده و احداث کانال انحراف از روستای آق

ن های انحراف سیل رودخانه گرگانرود به سمت حوضه اترک و همچنیشرکت سازه پردازی ایران گزینه 1389در سال 

های کلی مهار های منطقه را به عنوان روشهای کنونی جهت انحراف سیل رودخانه گرگانرود به سمت زهکشتعریض زهکش

سیالب،  نتقال آب آقدکش را جهت ذخیره سازیطرح ا 1388سیل در منطقه پیشنهاد کرده است. شرکت خزر آب در سال 

برداری ود نقشهسازی شهر و ارتقای فضای سبز و کشاورزی منطقه مطرح کرده و به اجراء رسانده است. در رودخانه گرگانرایمن

از کیلومتر  20کیلومتر در  20از باند حدود  1:5000با کیفیت متوسط در دسترس است. همچنین نقشه توپوگرافی  1:2000

های سیل منطقه ها جهت تهیه توپوگرافی منطقه استفاده شده است. هیدروگرافمحدوده شهر در دسترس است. این نقشه

 1ه است. در شکل تهیه شده است و در مقاله کنونی مورد استفاده قرار گرفت 1389توسط شرکت سازه پردازی ایران در سال 

 . اده شده استقال نشان دهیدروگراف سیل در باالدست شهر آق
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 قالهر آقهیدروگراف سیل در محدوده ش -1شکل 

 

 بعدی:بررسی مدل یک -3
ه تهیه شد HEC RASمتر از رودخانه و محیط اطراف آن توسط مدل  1200بعدی از رودخانه در باند حدود مدل یک

ر باالدست شهر خندان و قرنجیک دنمونه مقاطع عرضی در محدوده روستای یلمه  3پروفیل طولی و در شکل  2است. در شکل 

که از پروفیل طولی و مقاطع کیلومتری از دریا قرار دارد. چنان 60قال در فاصله حدود قال نشان داده شده است. شهر آقآق

 ساله با سرریزی 5کند . سیالب ساله بدون هیچ گونه خسارت از این محدوده عبور می 2عرضی مشخص است صرفاً سیالب 

های گذشته و صحبت با ساله دارای سرریزی عمده است. آمار رخداد سیالب 10کند. سیالب از این محدوده عبور می نسبتاً کم

زان حجم ست. میمردم منطقه نیز بیانگر آن است که در هر دهه یک سیالب، هر چند با بزرگی کوچک در منطقه حادث شده ا

ای ساله در امار آب منطقه 10های بزرگتر از سیل یالبدلیل صرفاً سهای بزرگتر، بیشتر است و به همین سرریزی در سیالب

 گردد.مشاهده می
 

 
 قالجریان در باالدست شهر آق پروفیل طولی -2شکل 
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های رودخانه نسبت به اراضی مجاور رودخانه بلندتر است. این موضوع گردد، تراز کنارهچنانکه در مقاطع مشاهده می

شد یب شده و ری مجاور رودخانه بعضا تخرخانه در قدیم االیام بوده است. در سالهای اخیر خاکریزهادلیل الیه روبی رودبه

ا یلمه ترنجیک درختان در مسیر رودخانه به شدت باعث افزایش ضریب مانینگ شده است. لذا بیرون زدن سیل در محدوده ق

 گردد.خندان بیشتر مشاهده می
 

 دوبعدی :گیری شهر توسط مدل بررسی سیل -4
ناسب پهنه مین مبا توجه به اینکه اراضی اطراف رودخانه در سطح پایین تری نسبت به لبه رودخانه هستند، امکان تخ

 3گیری منطقه استفاده شد. در شکل جهت تعیین سیل HEC RASبعدی نیست. لذا از مدل دوبعدی سیل در مدل یک

ل ان داده شده است. جهت تهیه مددر روی تصویر ماهواره ای نشسیل  تأثیرگیری و کل مناطق تحت چگونگی شروع سیل

ین ااز رودخانه استفاده شده است. در  1:2000های توپوگرافی با دقت تقریبی منطقه و نقشه 1:5000دوبعدی از توپوگرافی 

 35ا پیکسل ی بتهیه شده و سپس به مدل هیدرولیکی معرفی گردید. مدل دوبعد GISراستا مدل سه بعدی منطقه در محیط 

توان  سازی، امکان استفاده از پیکسلهای ریزتر با توجه بهمتری تهیه شده است. با توجه به گستردگی محدوده شبیه

بیشتر منطقه  نقاط اولیه بیرون زدگی سیل نشان داده شده است. با بررسی 4کامپیوترهای معمولی نبوده است. در شکل 

ها به اخههای فرعی به رودخانه گرگانرود هستند. در ابتدا سیل از طریق این شخهمشخص شد، این نقاط موقعیت اتصال شا

خانه احل چپ رودشود. در ادامه ابتدا روستاهای مذکور و اراضی سروستاهای میرزا علی یلقی، سالق یلقی و سقر یلقی وارد می

سو قرار قال در حوضه آبریز قرهآق شهرک صنعتیشوند. الزم به ذکر است گیری میقال دچار سیلگرگانرود و شهرک صنعتی آق

و  خارج شده گانروددارد. لذا سیالب برگشتی از طریق شاخه محمد آباد، در محدوده روستای سقریلقی و قانقرمه از حوضه گر

سو دخانه قرهیل رودخانه گرگانرود از طریق روعبارت دیگر قسمت زیادی از سگردد. بهسو میسو و رودخانه قرهوارد حوضه قره

کند. در ادامه سیل مازاد از ساحل گیری میها و اراضی زیادی را دچار سیلشود و در این مسیر روستابه دریای خزر هدایت می

(. در 3کند )شکل قال حرکت میریزد و به سمت شهر آقراست رودخانه در محدوده روستای قرنجیک و یلمه خندان بیرون می

 گیری شده است. دچار سیلقال نهایت کل شهر آق
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 خندانقال و روستای یلمهقطع عرضی از رودخانه گرگانرود در باالدست شهر آقم -3شکل 
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 قالگیری در باالدست و محدوده شهر آقگونگی پخش سیالب و سیلچ -4شکل 

 بیرون زدگی سیلموقعیت 
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 قالگیری در باالدست و محدوده شهر آق: چگونگی پخش سیالب و سیل5شکل 

 

ت چگونگی های مسئولین منطقه و مردم منطقه بیانگر صحبازدیدهای منطقه، تصاویر هوایی برداشتی از منطقه و صحبت

 دین ترتیب نتایج مدل دوبعدی مورد تایید است. بگیری منطقه بوده است و سیل
 

 گیری شهر در اثر خاکریزهای احداثیررسی سیلب -5
 10های مسئول اقدام به احداث خاکریز و کانال با عرض حدود ، ارگان1398ل در زمان رخداد سیل در فروردین ماه سا

ریزی ایشان مبنی بر ذخیره سیالب در پشت خاکریز احداثی در شرق آقال و اند. برنامهقال کردهمتری در شرق و شمال شهر آق

قال بوده است. این طرح شمال شهر آق تخلیه تدریجی سیالب از طریق کانال احداثی در روستای قرنجیک و کانال احداثی در

 شهر آق قال
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های طرح 6شده است. در شکل  1398قال و تخلیه تدریجی سیالب در فروردین سال باعث قطع شدن ورود سیالب به شهر آق

 مذکور نشان داده شده است.

سازی ت نتیجه شبیهها و خاکریزها در مدل دوبعدی اعمال شده اند. در نهایها، کانالجهت بررسی اثرات احداث این سازه

قال همچنان دچار گردد، ساحل چپ رودخانه گرگانرود و شهرک صنعتی آقکه مشاهده میآورده شده است. چنان 7در شکل 

و کانال  گیری است. در ساحل راست نیز علیرغم اینکه سیل محدوده شهر را فرا نگرفته است لیکن اراضی پشت خاکریزسیل

گیری در کل طول کانال و کیلومتر است بطوریکه این سیل 2. عرض اراضی سیلگیر حدود گیری هستنداحداثی دچار سیل

گیری شهر را منتفی کرده و خطر سیالب را به سمت روستاهای دیگر گردد. در واقع این طرح صرفاً سیلخاکریز مشاهده می

 منتقل نموده است. 

قال ر شمال آقدن خاکریز با خاکریز و کانال احداثی ادامه ایقال دارای عملکرد مناسبی است. خاکریز احداثی در شرق آق

 توان گفت ظرفیت کانال احداثی کنونی کمقال شده است. با توجه به نتایج مدل میباعث هدایت مناسب سیل به سمت غرب آق

یت کانال کنونی بایست ظرفشکل میمگردد. جهت رفع این قال میگیری اراضی پشت خاکریز در شمال آقاست و باعث سیل

 افزایش یابد و یا میزان سیل ورودی به رودخانه گرگانرود کاهش یابد.
 

 
 قالدر باالدست و محدوده شهر آق 1398: موقعیت طرحهای احداثی در فروردین 6شکل 

 

 های مختلف پیشنهاد طرح -6
 گیری در ساحل چپ رودخانه،ینکه شروع سیلید. با توجه به اهای مختلفی پیشنهاد گردپس از برسی نتایج مذکور گزینه

های فرعی به رودخانه طرفه در محل اتصال شاخههای فرعی بوده است، احداث سه دریچه یکورود سیالب از طریق شاخه

د دهند اما امکان ورود سیالب رودخانه گرگانروها به رودخانه را میها امکان عبور سیالب شاخهپیشنهاد شده است. این دریچه

ها در مدل دوبعدی نشان داده شده است. چنانکه مالحظه نتیجه اعمال این دریچه 8به داخل آنها وجود ندارد. در شکل 

عبارت دیگر با اجرای این طرح از ظرفیت عبور کل باشد، بهگیری در کل طول رودخانه میگردد، در این حالت شروع سیلمی

 سو منتقل خواهد شد. یب سیالب کمتری به ساحل چپ و حوضه قرهطول رودخانه استفاده شده است و بدین ترت
 

قرنجیک احداثی درکانال  خاکریز و  

قال ال آقدر شمکانال  خاکریز و  
بیرون زدگی سیل در ساحل راست موقعیت  

 

 شهرک صنعتی آققال

قال خاکریز در شرق آق  



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 177  

 

 
 قالهای کنونی در باالدست و محدوده شهر آقگیری در شرایط سازه: سیل7شکل 

 

 
 های ورودی گرگانرودشاخه گیری در صورت احداث دریچه یکطرفه در: شروع سیل8شکل 

 

ین د به داخل اامکان از ورود سیالب رودخانه گرگانرو و لذا تا حد سو، خود دارای سیلهای مختلفی استحوضه آبریز قره

های قدیمی وجود دارد. تقویت و تعریض این بایست جلوگیری کرد. در ساحل راست رودخانه گرگانرود زهکشحوضه می

ل در اطراف شهر قال است. با توجه به اجرای طرح خاکریز و کاناسازی شهر آقهای مهم جهت ایمنها یکی از گزینهزهکش

های سازی شهر را از طریق تقویت طرحهای موجود و اتصال آن به زهکشرسد که کارفرمایان طرح نیز، ایمنقال، به نظر میآق

 منطقه را مد نظر قرار داده اند. 

 250یا  280متر مکعب بر ثانیه است. چنانچه مقادیر دبی تا میزان  400ساله میزان دبی ماکزیمم حدود  100در سیالب 

های احداثی مذکور در متر مکعب بر ثانیه کاهش یابد، نتایج پهنه سیل در شرایط طبیعی و شرایط احداث خاکریزها و کانال

های احداثی کنونی، ساخت گیری اطراف خاکریزها و کانالقال تفاوت ملموسی نخواهد داشت. جهت رفع سیلاطراف شهر آق

سازی شد. پهنه سیل در قال پیشنهاد و مدلمتر در شمال آق 70رنجیک و کانال با عرض متر در محدوده ق 40کانال با عرض 

گردد، همچنان بیرون زدگی سیل از ساحل چپ رودخانه و نشان داده شده است. چنانکه مالحظه می 9این حالت در شکل 
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راف را سیلگیر کرده است.  جهت رفع سو مشهود است. همچنین سیل از کانال بیرون زده و اراضی اطورود سیل به حوضه قره

سو، احداث خاکریز در محدوده روستای آق زبیر تا یلمه خندان در ساحل چپ رودخانه گیری و ورود سیل به حوضه قرهسیل

 )اصالح خاکریزهای موجود و افزایش نسبتاً کم در ارتفاع خاکریز موجود ( مد نظر قرار گرفت. 

حراف سیل شود، و هدف نیز انده روستای قرنجیک و باالدست یلمه خندان سرریز میبا توجه به اینکه سیالب از محدو

جهت  ها خاکریز کنار رودخانه برداشته شد. در واقعباشد، در این محدودهرودخانه گرگانرود از این محدوده به سمت دریا می

و  رتفاع سیله تا اازه کوچکی کاهش داده شدجلوگیری از سرریزی رودخانه از ساحل چپ، ارتفاع رودخانه در ساحل راست در ب

 280و  250، 200، 180، 150های سیل ماکزیمم میزان فشار وارده به دیواره ساحل چپ کاهش یابد. در شرایط مذکور دبی

 های مربوطه با هم مقایسه شد. های سیل در هر یک از هیدروگرافمترمکعب نیز مورد بررسی قرار گرفت و پهنه
 

 
 متری 70گیر در حالت  احداث دریچه یکطرفه و ساخت کانال هنه سیل: پ9شکل 

 

احل راست سمتر مکعب بر ثانیه در حالت تخریب بخشی از دیوار  200در نهایت مشخص شد گزینه ورود سیل با دبی 

به  لمه خندانا یر ترودخانه در باالدست یلمه خندا و محدوده قرنجیک و همچنین اصالح دیوار ساحل راست در محدوده آق زبی

چگونگی 11و  10قال است. در اشکالگیری در آققال گزینه مناسبی جهت رفع سیلمتری در شمال آق 70همراه احداث کانال 

 گیری در این حالت نشان داده شده است. سیل

ال انال شمک متری مستلزم مالکیت اراضی نسبتاً زیادی است. جهت بهینه سازی شرایط مذکور، عرض 70احداث کانال 

و  اعمالی متناسب با شرایط نگهداری رتفاع کانال افزایش داده شد. همچنین ضریب مانینگامتر کاهش و  45قال به آق

ست. در این حالت سیل در این حالت نشان داده شده اتصویر پهنه  12جلوگیری از رشد درختان مد نظر قرار گرفت. در شکل 

 اد شده که اهمیت چندانی ندارد.گیری در بازه محدودی ایجصرفاً سیل
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 گیری: چگونگی شروع سیل10شکل 

 

 
 متر مکعب بر ثانیه 200متری و کاهش دبی تا  70: پهنه سیل در حالت احداث کانال 11شکل 
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 متر مکعب بر ثانیه 200متری و کاهش دبی تا  45: پهنه سیل در حالت احداث کانال 12شکل 

 

 ض کانال درالت عردر کانال انتقال آب گزینه دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در این حاستفاده از روکش بتنی 

تصویر پهنه سیل ترسیم شده  13رسد. در شکل متر می 35قال به متر و عرض کانال در شمال آق 20محدوده قرنجیک به 

 .ه شده استان دادت سرعت نیز در اشکال .. نشاست. تصویر پروفیل طولی جریان و همچنین مقطع این کانال و منحنی تغییرا
 

 
 متر مکعب بر ثانیه 200متری بتنی و کاهش دبی تا  35: پهنه سیل در حالت احداث کانال 13شکل 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 181  

 

 

 نتایج  -7

م است با هت عدم ورود سیالب به روستاهای میرزاعلی یلقی تا سالق یلقی در ساحل راست رودخانه گرگانرود الزج-1

  های فرعی از برگشت سیالب رودخانه به داخل روستاها جلوگیری شود.چه یکطرف در محل ورود شاخهاحداث سه دری

ین سو و رودخانه مربوطه دارای ظرفیت بسیار کمی است، انحراف سیل گرگانرود به داخل اینکه حوضه قرهبا توجه به ا-2

ست بایست در باالدلوگیری شود. در این راستا اوالً میبایست از ورود سیل به این حوضه جبایست انجام شود و میحوضه نمی

محدوده  است درروستای یلمه خندان خاکریز کنونی موجود در ساحل راست رودخانه برداشته شود و ثانیاً خاکریز ساحل ر

ور اهان یا عبهای تخرب شده در اثر رشد گیبایست موقعیتروستای آق زبیر تا یلمه خندان اصالح شود. در این خصو صرفاً می

 باشد. حیوانات تصحیح شود و نیازی با ماکیت اراضی جهت احداث خاکریز جدید نمی

توان به سمت دریا منحرف نمود. قال را میتوان سیالب دپو شده در باالدست شهر آقزینه انحراف میگبا انجام سه -3

باشد. دومین گزینه مشتمل بر احداث یمدر قرنجیک متری  35قال و کانال متری در شمال آق 70اولین گزینه احداث کانال 

باشد. در این حالت باید نگهداری ساالنه از کانال صورت متری در قرنجیک می 25قال و کانال متری در شمال آق 45کانال 

متری در  15قال و کانال متری در شمال آق 35گیرد و از رویش گیاهان در آن جلوگیری شود. گزینه سوم مشتمل بر کانال 

 وکش بتنی ضریب مانینگ کم شود. رباشد. در این حالت باید با قرنجیک می

تمهیدات مذکور  متر مکعب بر ثانیه است. لذا با انجام کلیه 80یت عبور ایمن رودخانه گرگانرود برابر ماکزیمم ظرف -4

های بزرگتر یالبسمتر مکعب بر ثانیه است.  200ثی مذکور برابر ها و خاکریزهای احداحداکثر سیالب قابل عبور از طریق کانال

ریزد. لذا با انجام سو میدست آن از رودخانه گرگانرود سرریز خواهد کرد و مجددا به حوضه قرهقال یا پاییندر محدوده شهر آق

که صرفاً ریطوساله کاهش یابد به 100بایست دبی ماکزیمم سیالب قال، میتمهیدات دیگری در محدوده سد وشمگیر تا آق

اسبی جهت قال برسد. الزم به ذکر است طرح سد و بند انحرافی آق دکش،گزینه منمتر مکعب از این سیالب به شهر آق 200

 تواند باشد. ساله می 100کاهش دبی ماکزیمم سیالب تا حد سیالب 
 

 مراجع -7

 1388رکت سازه پردازی ایران ش –طالعات حد بستر و حریم رودخانه گرگانرود از سد وشمگیر تا دریا م -1

 1389 –رح اضطراری مهار سیل رودخانه گرگانرود : شرکت سازه پردازی ایران ط -2

 1398 –ای گلستان آب منطقه –گزارش سیالب گلستان  -3

  : HEC RAS 2Dراهنمایی  -4
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 ای در مدیریت سیالب گرگانرودمقایسه و بررسی انتقال سیالب بین حوضه

 
 4رضوی لابوالفض، 3، محسن لشکربلوک2حمیدرضا تجری* ،1مهدی ضیایی

استادیار دانشگاه  3یل گرگانرود، مجری طرح کنترل س*2ای استان گلستان، رئیس گروه مهندسی آبیاری و زهکشی شرکت آب منطقه 1
 مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سازآب گلستان،  4گلستان، 

hrt_tajari@ymail.com1* 

 

 

 چکیده
 یهاحوضوه رد روانواب و بارش مکانی –و توزیع ناهمگون زمانی  خیزسیلدر منطقه  استان گلستانن قرار گرفت

و  آبی، در کنار عواملی چون حف  محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حف  الگوی فعلی پراکنش جمعیت

هوای انتقوال بوین حای متناسب با نیازهای توسوعه، توزیوع متووازن منوابع آب و اجورای طرایجاد تعادل منطقه

ای به حوضه دیگر می تواند یکی از ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضهحوضه

رودخانوه  با توجوه بوه ظرفیوت محودود قلمداد شود ومدیریت سالب ایراه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه

 اف آب این رودخانوه بوه منواطقی کوهشهری و روستایی، انحرها، خصوصاً در نواحی گرگانرود در بسیاری از بازه

خسارت سیل بوده اسوت. در هموین  ی اضطراری کنترلها ها متصور است از معدود راهخسارت کمتری برای آن

صوورت دکوش بههای انتقال آب از طریق کانوال دیگچوه و انحوراف آب از طریوق کانوال آقراستا دو طرح با نام

ود، است. در این مقاله مروری بر مطالعات انجام شده برروی رودخانه گرگوانرر اجرایی شدهاضطراری در سیل اخی

های انحرافی صورت گرفته و طرح دو سوامانه انحرافوی تشوریح شوده اسوت و در انتهوا میوزان در خصوص سازه

هوا بورای آنهای انحرافی مورد بررسی قورار گرفتوه و پیشونهادهایی جهوت بهبوود عملکورد عملکرد این سامانه

 های آینده ارائه شده است.سیالب
 

 سیل گلستان، سامانه انحراف آب، گرگانرود کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
کند و أمین میرا ت رودخانه گرگانرود آبراهه اصلی حوضه آبریز گرگانرود است که بیشترین حجم منابع آب استان گلستان

های نهپیوستن رودخا ع آب استان در آن جریان دارد. این رودخانه از به همدرصد از مناب 74درصد وسعت استان، حدود  47با 

ی ودخانه حاجرشود. سپس، ابتدا به زاو و قرناوه در شمال شرق شهرستان کالله شکل گرفته و بعد از آن وارد سد بوستان می

ارد ه این سد وغان در محل سد گلستان بی گلستان(، قره شور و اوهای دوغ )پارک ملقوشان ملحق شده و پس از آن با رودخانه

ه پیوندد. این رودخانه پس از عبور از شمال شهر گنبد در ایستگاشود. بعد از سد گلستان، رودخانه قلی تپه به آن میمی

کند و سپس وارد سد های چهل چای، نرماب و خرمارود تالقی پیدا میهیدرومتری ارازکوسه در جنوب این شهر با رودخانه

ل، گل، کبودواینچای، شیرآباد، زرهای قرهقال، رودخانهدست سد وشمگیر و پیش از ورود به شهر آقشود. در پایینگیر میوشم

 .ریزندی خزر میقال به دریاآباد به رودخانه گرگانرود ملحق شده و پس از عبور از شهر آقآباد و قرنمحمدآباد، تقی
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 315متر و در بلند مدت حدود میلی 299حدود  1397فروردین  7تا  1396طبق آمار، میزان بارندگی از اول مهر 

متر ثبت گردیده است میلی 575ست که میزان بارش اخیر در مدت مشابه بیش از گیری شده است. این درحالیمتر اندازهمیلی

 درصد نسبت به بلند مدت است. 83درصد افزایش نسبت به سال قبل و 92دهنده حدود و نشان

 

 
 موقعیت رودخانه گرگانرود -1شکل

 

 26از روز ) 3که فقط در متر است در حالیمیلی 470ساله حدود  50متوسط بارندگی در استان گلستان در دوره آماری 

درصد  40متر بارندگی در سطح کل استان اتفاق افتاده است که حدود میلی 177طور میانگین حدود ( به1397اسفند  28تا 

 ثنایی در نظر گرفت.توان این رخداد را استالنه است. بنابراین میبارندگی سا

ای شرکت سهامی آب منطقه( از جمله: 14تا  1در زمینه سیل در گرگانرود مطالعات متعددی صورت گرفته است )مراجع 

بررسی بارش  را تهیه کرده است. در این گزارش پس از 1371(، گزارش سیل حوضه گرگانرود در اردیبهشت 6مازندران )

میلیون مترمکعب و ضریب رواناب  250قال، حجم رواناب گیری شده در ایستگاه آقهای اندازهمنطقه در سیالب مورد نظر و دبی

مطالعات مرحله اول سد و شبکه  ،( 1372)(. مهندسین مشاور تهران برکلی 6درصد محاسبه شد ) 4/13قال برای ایستگاه آق

م داد که منجر به طرح دو سد گلستان و بوستان بر روی گرگانرود شد. در این مطالعات مقدار میانگین آبیاری طرح گرکز را انجا

(، گزارش 1378(. مهندسین مشاور خزرآب، )10مترمکعب بر ثانیه تعیین نمود ) 4/7مدت دبی ساالنه ایستگاه گنبد را بلند

 100ای سیالب با دوره برگشت ه که در آن حداکثر دبی لحظهدهنده سیل حوضه رودخانه گرگانرود را تهیه کردسیستم هشدار

(، گزارش توجیهی 1378)اداره کل آب استان گلستان  (.11است )مترمکعب بر ثانیه محاسبه شده 397ساله در ایستگاه گنبد 

ورودی سد در  1371مطالعات فاز دو کنترل سیالب گرگانرود را تهیه کرد. در این گزارش دبی پیک سیالب اردیبهشت 

مترمکعب بر ثانیه محاسبه شد. این سیالب منجر به آبگرفتگی اراضی  326مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن را  419وشمگیر را 

 ،(1381)سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان  (.8) کشاورزی و حاشیه رودخانه و خسارات فراوان اقتصادی و اجتماعی گردید

سازی سیل از ساختار هیدرولوژیک منطقه باالدست تهیه کرد. در این گزارش برای شبیه 1380 گزارشی از مطالعات سیل مرداد

های ای ایستگاه آبسنجی تنگراه به دوره برگشتایستگاه آبسنجی تنگراه استفاده کرد و با برازش آمار حداکثر دبی لحظه

دست آمد. همچنین در این مترمکعب بر ثانیه به 397سال،  200ای این ایستگاه برای دوره بازگشت مختلف، حداکثر دبی لحظه

میلیون  2/215متر، حجم کل بارندگی میلی 6/86متر، عمق تلفات و نفوذ میلی 8/114مطالعه میانگین بارش کل حوضه 

است. دبی پیک سیالب در باالدست سد گلستان میلیون مترمکعب محاسبه شده 7/86مترمکعب و حجم رواناب جاری شده 

متر و  5/12مترمکعب بر ثانیه برآورد گردید. بر مبنای این مطالعه شکست بند خاکی قیزقلعه با ارتفاع  1813تگاه تنگراه( )ایس
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 32هزار مترمکعب اثر مخربی در منطقه دشت داشته ولی اثرات مخرب چندانی در منطقه تنگراه که در فاصله  750حجم 

 (. 4) دست آن واقع شده نداشته استکیلومتری پایین

های است: در پی بارشآورده 81ب مرداد در گزارش اولیه سیال ،(1381)ای مازندران و گلستان شرکت سهامی آب منطقه

جای ربدر حوضه گرگانرود سیالب شدیدی به وقوع پیوست و خسارات سنگین مالی  1381مرداد  22و  21شدید مورخ 

سنجی گاه بارانایست 28از هموطنان شد. در این گزارش مقادیر بارش گذاشت و متاسفانه باعث از دست رفتن جان تعدادی 

ب در یک سیالبررسی گردیده که بیشترین بارندگی تا آن زمان در حوضه اوغان ایستگاه کالیکش گزارش و حداکثر دبی پ

مترمکعب بر  600تان گلسمترمکعب بر ثانیه بود و حداکثر دبی ورودی به سد  700ایستگاه تنگراه برآورد گردید که مقدار آن 

 (. سازمان5)دست اشاره گردید ثانیه گزارش شد و به نقش سد گلستان در کنترل و مهار سیل و جلوگیری از خسارت به پایین

 1381های تابستانه حوضه سد گلستان به تجزیه و تحلیل سیل مرداد مدیریت منابع آب در گزارشی به بررسی سیالب

های سالهای دیگر این نتیجه حاصل شد که فقط با سیالب 81و  80ارقام مربوط به سیالب مرداد  پرداخت. با مقایسه بزرگی

های سالهای دیگر سنخیت نداشته و بطور چشمگیری با های مربوط به رودخانه دوغ در این دو سال با سیالببزرگی سیالب

های سالهای ک سیالبده در دامنه تغییرات دبی پیهای رخ داستگاهها دبی پیک سیالبها اختالف داشت ولی در بقیه ایآن

ای ی جنبه منطقهبزرگی شدت کامال موضعی بوده و حت نظر از 1381 و 1380 سال و ماه مرداد یهاسیالبگذشته قرار داشت. 

ین ه همرودخانه دوغ با پیک سیالب سالهای گذشت 1380ای نیز نداشت. اختالف چشمگیر دبی پیک سیالب مرداد یا ناحیه

یره و های مجاور، صحت وجود عوامل غیرطبیعی تشدید کننده سیالب در حوضه مذکور )ذخرودخانه و پیک سیالب رودخانه

کند. در یرها شدن یکباره آب، کاهش زمان تمرکز و زیاد شدن ضریب جریان در اثر تغییر پوشش گیاهی( را تقویت م

دت توان گفت عامل اصلی به وقوع پیوستن سیل گلستان شحت میگیری و پیشنهادهای گزارش ذکر شده که به صرانتیجه

ای ندهتعیین کن ان نقشبارندگی و میزان بسیار زیاد انرژی آن بوده که توسط ریزش باران ایجاد شده و سایر عوامل جانبی چند

ها، عدم لپدارد استان نداشتند هرچند که باعث تشدید خسارات و تخریب شده اند همچنین آنچه با اطمینان بیان شد طراحی

اک و نابع آب، خها، عدم تجاوز به حریم جنگل، مدیریت پایدار متغییر اساسی در کاربری اراضی، عدم تجاوز به حریم رودخانه

مطالعات  ،( 1383)سین مشاور الر مهند (.3های ذینفع در یک حوضه )های استانگیریپوشش گیاهی و هماهنگی در تصمیم

ا رمیایی آب فیت شیزی استان گلستان را تهیه نمود. در این مطالعات پارامترهای دبی، سیالب، رسوب و کیطرح جامع سیل خی

غ و حاجی های خرمالو، نرماب، چهل چای، اوغان، دودر محدوده حوضه آبریز گرگانرود تا محل سد وشمگیر )شامل رودخانه

بی ای و روش تجرهای آنالیز آمار حداکثر دبی لحظهمختلف روش هایقوشان( بررسی کرد و برای برآورد سیالب با دوره برگشت

ی گرگانرود را تهیه کرد. در این (، مطالعات فاز یک تکمیل1386)پردازی (. مهندسین مشاور سازه14را مورد استفاده قرار داد )

انرود ه گرگیالب در حوضمطالعات که محدوده آن از محل سد وشمگیر تا محل اتصال به دریا بوده است، مدل یک بعدی س

ب آآن ظرفیت  های خرمالو، نرماب، چهل چای، اوغان، دوغ و حاجی قوشان( تهیه و با استفاده از)شمال حوضه آبریز رودخانه

ترین دالیل وقوع سیل را مرتبط با عواملی از های مختلف مهمهای مختلف محاسبه گردید. و پس از بررسیبری رودخانه در بازه

عبوری  ن ظرفیتتخلیه سدها در زمان بارندگی، گستردگی شبکه بارندگی در کل سطح حوضه گرگانرود، پایین بودقبیل عدم 

 (.13بات دانستند )دست و عدم الیروبی و تخلیه رسورودخانه در پایین

  

 روش بررسی  -2
حوضه  5که در  باشدسرشاخه اصلی می 45کیلومتر است که شامل  2700 گلستان های استانطول کل رودخانه

سو، شرق های اترک سفلی، گرگانرود، قرهشامل حوضهگلستان استان ای رودخانههای استان جریان دارند. حوضهای رودخانه

های دوغ هستند. رودخانه گرگانرود که آبراهه اصلی حوضه آبریز گرگانرود است همراه با رودخانهخلیج گرگان و نکارود علیا 

تپه به شود. بعد از سد گلستان نیز رودخانه قلیشور و اوغان در محل سد گلستان به این سد وارد میقره)پارک ملی گلستان(، 
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پیوندد. این رودخانه بعد از طی مسافتی از شمال شهر گنبد عبور نموده و بعد از گذر از این شهر و در ایستگاه آن می

کند. این رودخانه سپس چای، نرماب و خرمارود تالقی پیدا میلهای چههیدرومتری ارازکوسه در جنوب این شهر به رودخانه

گل، کبودوال، چای، شیرآباد، زرینهای قرهقال، رودخانهشود. بعد از این سد و قبل از ورود به شهر آقوارد سد وشمگیر می

 ریزند.ال به دریای خزر میقآباد به رودخانه گرگانرود ملحق شده و بعد از عبور از شهر آقآباد و قرنمحمدآباد، تقی

 

 
 های آبریز استان گلستانحوضه –2 شکل

 

الراس حوضه اترک قرار گرفته و شرایط مورفولوژیکی خاصی دارد و شیب ای است که تقریباً در خطرودخانه گرگانرود

وضه ه سمت شمال حصورتی است که در مواردی که آب موجود بیشتر از ظرفیت حمل کانال باشد مازاد آن بطبیعی آن به

ها و پیشنهادهای های کاهش خسارات سیالب، استفاده بهینه از همین خاصیت طبیعی است. روششود. یکی از روشسرریز می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند که میمختلفی برای مهار سیل در این حوضه مورد بررسی قرار گرفته

 بوریالیروبی رودخانه به منظور افزایش ظرفیت ع (1

 کیلومتر 55اجرای حفاظت از خاکریز در طرفین رودخانه و افزایش ظرفیت عبور رودخانه در طول  (2

 انحراف رودخانه در نزدیکی روستای بصیرآباد و انتقال به دریا با استفاده از خاکریزی (3

 انحراف رودخانه در نزدیکی روستای بصیرآباد و انتقال به دریا با استفاده از خاکبرداری (4

 یش حجم مخزن سد وشمگیرافزا (5

 ه گودال طبیعی در پایین آق قبردکش و انتقال بانحراف رودخانه در باالدست آق (6

 انحراف رودخانه در نزدیکی روستای دیگچه در باالدست سد وشمگیر (7

ت شوره زار و انحراف جریان به سم 1Rانحراف رودخانه از ساحل راست سد وشمگیر از طریق تعریض کانال زهکش  (8

  آالگل

زهکش  های موجود در منطقه با استفاده از چهارانحراف قسمتی از جریان رودخانه به سمت دریا از طریق زهکش (9

 د( های قره تپه، قارقی، قره کیله و بصیرآبااصلی) به نام

از طریق  سیالب انحراف قسمتی از جریان رودخانه به سمت دریا از طریق زهکشهای موجود در منطقه و انحراف بقیه (10

  1Rکانال انحرافی به سمت آالگل از طریق کانال 

میل طرح قبلی (، این طرح در راستای تک9با توجه به توان انحراف جریان زهکشهای گفته شده در طرح قبلی )شماره 

 (. 13عنوان شد )

 در مجاورت روستای دیگچه بند ولیطرح کانال انحراف سیل (11
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مترمکعب برثانیه،  150دکش با ظرفیت عبوری های آقجریان، از طرحاز میان طرحهای پیشنهادی برای انحراف مسیر 

مترمکعب  50عبوری  با مجموع ظرفیت 1Rمترمکعب بر ثانیه و کانال  100کانال انحرافی بند ولی در دیگچه با ظرفیت عبوری 

این مسئله نیاز به راه  برای رفعسوار نبودن آب برکانال بود.  1Rبر ثانیه برگزیده شدند. از جمله مشکالت استفاده از کانال 

های انالسایر کهای باال و زمانبر بودن، عملیاتی نبود. دلیل هزینهاندازی ایستگاه پمپاژ جهت هدایت آب به کانال بوده که به

ستفاده ا های پیشنهادی نامبرده، طرح آقدکش موردبرداری نرسیدند. بنابراین در نهایت از بین طرحذکر شده نیز به مرحله بهره

 واقع شد.

 

 
 1Rمحل زهکش  -3 شکل

 

 دکش. سیستم انحراف سیالب و سد آق3
 ی است:ساله کنترل شده است و شامل چهار قسمت اصل 100ساله طراحی و برای سیالب  50این طرح برای سیالب 

انال هدایت با دست؛ شامل تاسیسات دهانه آبگیر کدکش و تاسیسات حفاظتی پایینسیستم انحراف سیالب و سد آق (1

 باشد.مترمکعب بر ثانیه به داخل کانال می 150ظرفیت حدود 

کعب بر ثانیه از مترم 150سیستم انتقال و پخش سیالب و تاسیسات جانبی؛ که شامل کانال انتقال سیالب با ظرفیت  (2

  .یلومتر استک 11حدود مترمکعب بر ثانیه به طول  100ابتدا تا کیلومتر اول سیالب کانال و کانال انتقال با ظرفیت 

میلیون مترمکعب و مخزن  20ای با ظرفیت قال؛ شامل مخزن ذخیرهسیستم ذخیره سازی و کنترل سیالب مخزن آق (3

 باشد.میلیون مترمکعب می 7کنترل سیالب با ظرفیت 

 قالدست شهر آقتاسیسات انتهای طرح بر روی رودخانه گرگانرود و پایین (4

متر  100تا  یهایدب آقدکش، در محل البیو کانال انحراف س ساتیبا احداث تأس دیر گردمشاور مقر شنهادیبراساس پ

کانال انحراف  قیز طرساله ا 100 یو مازاد دب یاصل رودخانه قیقال( از طررودخانه در محل شهر آق منیا ی)دب هیمکعب در ثان

 150دبی نرمال  عب بر ثانیه و کانال انتقال درمترمک 40ظرفیت طراحی سرریز کمکی  گردد. هیتخل ،یکمک زیو سرر البیس

 100دکش در شرایط سیل طرح، مترمکعب بر ثانیه در نظر گرفته شد. حداکثر ظرفیت سیل عبوری از محل سرریز سد آق

شود و طبق محاسبات، این مقدار به اندازه قال منحرف میمترمکعب بر ثانیه است که از طریق گرگانرود به سمت شهر آق

 (.12کند )یت رودخانه است و مشکلی برای شهر ایجاد نمیظرف
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توان یک دریاچه دائمی ایجاد کرد که دست آق قبر تراز کمتری نسبت به اراضی مجاور دارند میچون سطح اراضی پایین

ابراین، گردد. بنزانه بادر مواقع سیالب، جریان سیل وارد این اراضی شود و در زمان پس از سیل این آب ذخیره شده یا به رودخ

دکش و ایجاد خاکریز در اطراف چاله مورد نظر در کیلومتر از محل روستای آق 10طرح شامل یک کانال انحراف به طول 

 منطقه آق قبر بود.

حدوده سد بعدی تهیه شده از منطقه مطالعاتی، محدوده اراضی شوره زار آالگل پایین تر از اراضی مبراساس مدل سه

یستند نخاصی  توجه به اینکه اراضی باالدست دریاچه آالگل، نمکی و بسیار گسترده هستند و تحت تملکوشمگیر است. با

 ین اراضی هدایت نمود.توان سیالب اضافی را به اقه(، میجز چوپانان شتر منط)به

 

 
 (12دکش )وقعیت مخزن ذخیره و کانال انتقال سیالب آقم -4شکل 

  

 
  دکشل انتقال آقبند انحرافی و کانا -5شکل 

 

 ولی در مجاورت روستای دیگچه بندسیل انحراف کانال طرح -4
ی لی در نزدیکهایی در هنگام وقوع سیل برای انحراف سیالب مورد توجه قرار گرفت، بند ولی بود. بند ویکی از موقعیت

که  ر شده استوژه ذکعات اولیه این پرروستای دیگچه، که مابین سد وشمگیر و شهر گنبد واقع شده است، قرار دارد. در مطال

 مترمکعب بر ثانیه خواهد بود. 80ساله،  100میزان سیالب انحرافی در زمان پیک سیل 
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 مسیر کانال انحرافی بند دیگچه -6شکل 

 

 
 مسیر گرگانرود و مسیر دیگچه -7شکل

 

 
 مسیر گرگانرود و مسیر دیگچه -8شکل 
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 یگچهمسیر گرگانرود و مسیر د -9شکل 

 
 

     

 انحرافی دیگچه مسیر گرگانرود و کانال -10شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه -5
ضه انه وارد حوهای طبیعی از ظرفیت عبوردهی رودخبا توجه به شرایط توپوگرافی که گرگانرود در آن جریان دارد، طغیان

 هدایت شده و مطمعنی برای کاهش یعی به شکلتوان از این پدیده طبهای انحراف سیالب میشوند. با احداث سامانهاترک می

 ها برای کاهش خساراتدر استان گلستان سعی بر آن شد تا از این گونه سامانه 1398خسارات سیالب بهره برد. در فرودین 

حدودی  دکش، تاسیل استفاده شود. از بین سه گزینه شرح داده شده در این مقاله تنها یک گزینه، سازه انحراف آب آق

 وانست در انحراف سیالب مفید واقع شود. ت

طرح دیگچه علیرغم پشتوانه مفهومی درستی که داشت، به دالیلی همچون عدم وجود مطالعه فاز یک و دو، شیب کم 

بر موفقیت آمیز نبوده و در زمین در ناحیه دهانه آبگیر، سرعت پایین جریان آب در گرگانرود و زیاد بودن مقدار زبری کانال آب
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دلیل کد ارتفاعی نامطلوب در آبگیر و عدم الیروبی مناسب به خاطر ، به1Rکانال ل کاربردی در انحراف سیل نداشته است. عم

 فرصت زمانی محدود در هنگام وقوع سیل، کارکرد مورد انتظار را نداشته است.

انیه از دبی ثمترمکعب بر  50ش از دلیل عدم تأمین اعتبارات مالی و ناتمام ماندن پروژه، نتوانست بیدکش، بهطرح آق

کعب بر ثانیه توانست مترم 50گرگانرود را کاهش دهد ولی با شکافتن دیواره کانال انتقال سیالب، بخشی از سیل را تا حدود 

ًا معادل دبی مترمکعب بر ثانیه بوده که تقریب 666منحرف کند. مقدار دبی خروجی از سد وشمگیر در هنگام سیل حدود 

مترمکعب از  150توانست حدود طور کامل احداث میشد میدکش بهه مخزن سد بوده است. چنانچه سازه انحرافی آقورودی ب

وجود میشد قال دور کند. همچنین در صورت الیروبی و تصحیح برخی از کدهای ارتفاعی کانالهای زهکش مسیل را از شهر آق

کعب بر ثانیه آب را مترم 100نحراف آب دیگچه نیز قرار بود در حدود مترمکعب از جریان را منحرف کرد. طرح ا 50در مجموع 

در  ب گرگانرودهای انحراف سیالاز گرگانرود به سمت دشت مرکزی گلستان و دریاچه کال شور انتقال دهد. به این ترتیب سازه

 . ز آب گرگانرود را منحرف کنند، حدود نیمی ا1398فروردین  توانستند در سیالبشدند، میصورتی که به درستی کاربردی می

 

 پیشنهادها -5
ها و طراحی هیدرولیکی های وشمگیر و الیروبی آندکش، اصالح کدهای آبگیری زهکشتکمیل طرح انحراف سیالب آق

ر دهای انحرافی های کنترل سیالب توسط سامانهکانال انحراف دیگچه به منظور اصالح عملیات اجرایی صورت گرفته از اولویت

کان های مناسب امباشد. عالوه بر موارد ذکر شده با توجه به شرایط توپوگرافی خاص منطقه، با اجرای طرحاستان گلستان می

های مل زمینهایی نظیر دیگچه به ناحیه دشت مرکزی وجود دارد. این دشت مرکزی شاانتقال کل آب گرگانرود از طریق کانال

ترک به اودخانه رآب زیادی دارند. این آب منحرف شده در نهایت پس از پیوستن به بایر فراوان بوده که ظرفیت نگهداشت 

 دریای خزر وارد خواهد شد.

 

 مراجع -6
 یهاگزینه ارزیابی اصالحی جهت ایده آل یگزینه به هتشبا مدل از . استفاده1392حبیب، م.ا. ساز، ن.، و بنی چیت -1

 1، شماره 3دوره سیالب، مجله مدیریت آب و آبیاری،  مدیریت

گیری بهینه مدیریت سیالب، مجله ریزی توافقی در تصمیم. استفاده از مدل برنامه1394حبیب، م.ا.. ساز، ن.، و بنی چیت -2

 3، شماره 9پژوهش آب ایران، جلد 

 گلستان 81اد . گزارش سیل مرد1381داره کل منابع طبیعی استان گلستان. ا -ها مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل -3

 های پیشنهادی کنترل سیل.و برنامه

 حوضه مادرسو استان گلستان. 1380. گزارش مطالعات سیل مرداد 1381کشاورزی استان گلستان.  سازمان جهاد -4

 ان.در شرق گلست 1381مرداد سال  22. گزارش اولیه سیالب 1381ب منطقه ای مازندران و گلستان. آشرکت سهامی  -5

 . گزارش سیل حوضه آبریز گرگانرود1372مور مطالعات منابع آب. ا -ای مازندرانامی آب منطقهشرکت سه -6

لوم و مهندسی عملی  همایش سیالب. پنجمین فراوانی آنالیز به توجه با سیل صحیح . مدیریت1388مکاران. قزاق، آ. د. و ه -7

 آبخیزداری.

 . گزارش توجیهی مطالعات فاز دو کنترل سیالب گرگانرود.1378ان. ل آب استان گلستکاداره  -روه مطالعات منابع آبگ -8

 های تابستانه حوضه سد گلستان.های منابع آب، سازمان مدیریت منابع آب، بررسی سیالبمرکز پژوهش -9

د ژی، جل. مطالعات مرحله اول سد و شبکه آبیاری طرح گرکز، مطالعات هیدرولو1372ور تهران برکلی. مهندسین مشا -10

 هشتم

 . گزارش سیستم هشداردهنده سیل حوضه رودخانه گرگانرود1378هندسین مشاور خزر آب. م -11



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 191  

 

 های وابسته.دکش و سازه. گزارش مطالعات مرحله دوم طرح سد آق1393هندسین مشاور خزر آّب. م -12

یک تکمیلی رودخانه گرگانرود. جلد عیین حد بستر و حریم و مطالعات فاز ت. 1386پردازی ایران. هندسین مشاور سازهم -13

 سوم: هیدرولوژی

 خیزی استان گلستان. مطالعات هیدرولوژی، جلد دوم. مطالعات طرح جامع سیل1383ر الر. هندسین مشاو -14
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 وری آب در سه رقم برنج تحت تیمارهای مختلف آب در شهرستان رشتبررسی بهره
 

 3ایی، مجتبی رض*2، محمدرضا خالدیان 1سمانه نجفی

لمی موسسه تحقیقات عاستادیار، عضو هیات 3دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیالن، *2دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، 1
 رشت -برنج کشور

2 *khaledian@guilan.ac.ir 

 

 

 چکیده 
ی وری آب در کشت برنج از دیدگاه فیزیکی، تحت تیمارهای مختلف آبیارهرهدر این پژوهش به بررسی ب

 سه تکرار دربر پایه طرح بلوک کامل تصادفی  های خرد شدهکرتدر قالب  شیاین آزماپرداخته شده است. 

 4I و 2I، 3I بیاریآ تیمارهایآبیاری غرقاب دائم،  :1Iمدیریت آبیاری در چهار سطح شامل  عامل اصلی شد.انجام 

سطح شامل  سه در مختلف برنج ارقام و عوامل فرعی روزه 21و  14، 7 با دور آبیاری تناوبی یاریآب بیترتبه :

ه فیزیکی مربوط بوری نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین بهره .بود 12و ام  5ی، الین ام هاشممحلی  رقم

توجه  رف آب و باشد، ولی در راستای مدیریت بهینه مصباروز برای همه ارقام مورد مطالعه می 21دور آبیاری 

 خاب شد.ترین و بهترین گزینه انتروز به عنوان مناسب 7به اهمیت میزان عملکرد شلتوک دور آبیاری 
 

  وری آب، مدیریت مصرف آب، برنج، رشتبهره کلید واژه:

 

 مقدمه -1

 2019سال  در میلیون نفر 8/82حدود  جمعیتی با انایرجهان،  جمعیتی درصد 2/1نرخ افزایش ساالنه با توجه به 

غذایی و  زبا دانستن آمار مربوط به جمعیت، تخمین نیا(. 5) به خود اختصاص داده استدر جهان جایگاه هجدهم را 

 شود،می محسوب کشاورزی ر بخشد تولید منابع ترینمهم از یکی . آبرسدآینده ضروری به نظر می های کشاورزی درفعالیت

 منابع از ایعمده شبخ هدررفت که باعث آبیاری راندمان بودن کم منابع و دالیل محدودیت به ایران کشور در نهاده این اهمیت

ه در جهان است که ریش بررسی تحقیقات مختلف نشان از تغییرات تدریجی در اقلیم نقاط مختلف .باشدمی شده، دو چندان آب

ر و های مشابه در ایران نیز نشانگر ناپایداری اقلیم در شمال کشو(. یافته2داشته است ) روند گرمایش جهانی در سالیان اخیر

 بخش در آب بحران با همقابل راهکارهای مؤثرترین از (. یکی9و  6ت )استغییرات در الگوهای جریان، بارش و دما در این منطقه 

های مختلف، ها و مکانزمان در وریبهره هایشاخص گیریدازهان باشد. بامی آن ارتقای آب و وریبهره به جدی توجه کشاورزی

 وریبهره کرد. مسئله تدوین آینده ن درآ ارتقای برای مناسبی کارهایراه و نموده مشخص را هاشاخص این تغییرات توان روندمی

 جایگاه از ارزشمند ماده این یفیک و کمی علت محدودیت هب ایران در وری آب کشاورزی کهبهره های تولیدی مانندنهاده مصرف

 (، که در این مطالعه به دیدگاه1گیرد ) قرار بررسی تواند موردمی های فیزیکی و مالی و اشتغالاز دیدگاه است، برخوردار خاصی

 واحد ازای هب بیشتر محصول تولید معنای به کشاورزی آب بیشتر وریفیزیکی پرداخته شده است. براساس این دیدگاه بهره

 (.1است ) آب حجم

نتایج تحقیقات شده است.  انجام کشاورزی بخش آب در وریبهره با دیدگاه رابطه در مختلفی مطالعات طی سالیان اخیر

عوامل  کل وریبهره رشد میانگین که دهدمی نشانکشور  مختلف هایاستان برای برنج مختلف ( ارقام3پور و همکاران )تهامی

mailto:khaledian@guilan.ac.ir
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 بلند دانه درصد( برنج 09/3) پرمحصول بلند دانه برنج برای آن مقدار و بوده مثبت برنج ارقام تمام دمور در هااستان تولید

 مرغوب متوسط دانه برنج درصد( و 21/2) پرمحصول متوسط دانه برنج درصد(، 46/2) کوتاه دانه درصد( برنج 83/2مرغوب )

 و است بوده مثبت رشد دارای 86-1379 دوره طول در برنج محصول عوامل کل وریبهره بنابراین و درصد( است 61/2)

روش  نیب سهیمقا ،در کشور هند (7)و همکاران  طبق پژوهش انجام شده توسط کوماراست.  یافته بهبودکشور  در آن وضعیت

 کیترما لیپتانس راتییبر تغ یمبتن یاریبرنج طبق برنامه آب میبرنج انجام شد. در کشت مستق میو کشت مستق ییکشت نشا

قرار گرفت. بر  یابیمورد ارز ،برنج اعمال شد اهیمراحل مختلف رشد گ یرو بر لوپاسکالیک -45و  -30 ،-15خاک که در سطوح 

بوده است که  لوپاسکالیک -15 کیماتر لیدر پتانس یاریعملکرد برنج با آب نیشتریب میاساس در روش کشت مستق نیا

( را کعببر مترم لوگرمیک 19/0) یاریآب آب یوربهره نیکمتر امابرمترمکعب(  ملوگریک 48/0) یآب زراع یوربهره نیشتریب

 نیبا بهتر سهیدر متر مکعب( را در مقا لوگرمیک 18/0)ی کمتر یاریاز آب آب یوربهره ییداشته است. اگرچه روش کشت نشا

 58/0) یاز آب زراع یقابل توجه یورهرهرا با ب باالتری دانه درصد عملکرد 11 به ثبت رساند، اما حدود میکشت مستق ماریت

 یخشک میتنش مال ماریبرنج با ت مینشان داد در کشت مستق جیثبت کرد. نتا میدر متر مکعب( نسبت به کشت مستق لوگرمیک

 یآب زراع یوربهره نیشتریب یشیمراحل زا یپاسکال( در ط لویک 15مدوام ) یاریو آب هیپاسکال( در طول مرحله اول لویک 30)

 زیعملکرد دانه را ن نیشتریبر مترمکعب( که ب لوگرمیک22/0) یاریآب آب یوربهره نیشتریو ب( بر مترمکعب لوگرمیک 47/0)

 است. یاریآب تیریبرنامه و مد نهیگز نیداشته، بهتر

معرفی  با تا نیزوری آب در سطوح مختلف تیمارهای آبیاری بوده و در همین راسهدف از انجام این پژوهش بررسی بهره

وری آب در کشت فیزیکی با رویکرد افزایش بهره وریها با رقم محلی هاشمی، به محاسبه بهرهارقام جدید برنج و مقایسه آن

وح رنج در سطرقام بهای فیزیکی با مقایسه اوریبرنج به عنوان محصول استراتژیک در شمال کشور، پرداخته شد. محاسبه بهره

ل ین عوامباشد ضروری است. که در پژوهش حاضر به اکه دومین منطقه کشت عمده برنج میمختلف آب در استان گیالن 

 اند.پرداخته شده و با یکدیگر مقایسه شده

 

 هامواد و روش -2

ول دقیقه و ط 26درجه و  37در عرض جغرافیایی شت ر-تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در اراضیاین تحقیق 

حل از ای است و ارتفاع مدقیقه انجام شد. این منطقه دارای اقلیم معتدل خزری و شبه مدیترانه 55درجه و  49جغرافیایی 

توسط بارندگی مبه همراه  96-97های باشد. مجموع بارندگی منطقه مورد مطالعه در فصل زراعی سالمتر می 4سطح دریا 

 ( آمده است.1ساله در جدول ) 30بلند مدت 
 

 رشت واشناسی کشاورزیههای مختلف فصل زراعی در ایستگاه انه در ماهمجموع بارش ماه -1جدول 

 ساله 30متوسط بلند مدت  2018 2017 ماه

 49/39 4/34 6/13 می

 91/37 5/20 3/20 ژوئن

 7/46 6/32 4/2 ژوالی

 62/67 7/46 0 اگوست

 72/191 2/134 13/36 مجموع بارندگی

 

 روش اجرای طرح: -1-2
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بر پایه طرح بلوک متر سانتی 2/0×2/0مترمربع با فواصل کاشت  3×3به ابعاد  های خرد شدهکرتب در قال شیین آزماا

 :4Iو  I3I ,2 آبیاری یتیمارها: آبیاری غرقاب دائم، 1Iمدیریت آبیاری در چهار سطح شامل  عامل اصلی شد.کامل تصادفی انجام 

 رقم :سطح شامل هس در مختلف برنج ارقام و عوامل فرعی روزه 21و  14، 7 با دور آبیاری تناوبی یاریآب یدورها بیترتبه

 ع شده بود،نام بذر هاشمی بین کشاورزان معرفی و توزیهای مختلفی که بهی )طی سالیان اخیر واریتههاشممحلی گواهی شده 

و  5گردد(، رقم الین ام توزیع می "رقم هاشمی"نام به وآوری و اصالح بذر شده است توسط موسسه تحقیقات برنج کشور جمع

قرائت کنتور حجمی،  با توجه به ابعاد کرت، عمق آب آبیاری و. باشندیمکیلوگرم  60در سطح کود نیتروژن  12رقم الین ام 

ابی و نجام گلخرادر این آزمایش از خزانه سنتی استفاده شد و در اردیبهشت ماه پس از . شد یریگاندازهحجم آب آبیاری 

د، کو رار آب،فسطوح آبیاری،  تأثیرجلوگیری ین هر یک از ارقام در کرت اصلی به ابعاد یاد شد، کشت شد. برای سازی زمآماده

مام ته و انجام شد یراعزسال  یکسه تکرار طی  این مطالعه با ها با نایلون پوشانیده شد.ها مرز کرتکشعلف کش وآفت

و گ برسطح و ده کف بر ش یاهیگ یهانمونه ،رشد راتییتغ شتریب یبررسمنظور  به انجام شد.منطقه طبق عرف  یمراحل زراع

 ن شد.و در انتهای فصل عملکرد ماده خشک و دانه تعیی شد یریگدر برگ، بوته و خوشه اندازه یاهیوزن ماده گ

 

 وری فیزیکی:شاخص بهره -2-2
CPD1 شاخص این است آب کشاورزی وریبهره میزان سنجش خصوص در مطرح هایشاخص از یکی قطره یا محصول در 

باشد  بیشتر نسبت این هرچه بنابراین مصرف شده است، آب حجم به نسبت تولید شده، محصول مقدار نسبت واقع در

 .است آب ترصحیح مصرف دهندهنشان

(1) 
=CPD 

 دانه رسد )مانندمصرف می به که باشد محصول از جزئی یا و ترخشک محصول مقدار تواندمی کسر صورت فوق رابطه در

مزرعه،  به یلیتحو شبکه، آب به تحویلی آب باید شده مصرف آب (. مقدار1است ) شده مصرف آب کسر غیره( مخرج و ریشه و

بیان شده است.  باشد، واحد آن در این پژوهش براساس کیلوگرم بر مترمکعب تعرق و حتی تبخیر یا و گیاه به تحویلی آب

 توجه زیر موارد باید هاشاخص مقایسه هنگام است.  آب تر صحیح مصرف دهنده نشان باشد بیشتر نسبت این چهبنابراین هر

  :کرد

CPD چه هر که تداش توجه ولی بایستی برد کاربه کشاورزی تولیدات کل حتی یا و محصول چند محصول، یک برای توانمی را 

 و واریته نوع کشت، الگوی به بستگی مسئله این شد که خواهد بیشتر االًاحتم CPD در خطا مقدار شود بیشتر محصوالت تنوع

  .برد کاربه نیز غیره و دامپروری محصوالت صنعتی، مورد در توانمی کشاورزی بر محصوالت عالوه را CPD (.1) دارد غیره

 

 نتایج وبحث -3

نشان داد برای سه رقم مورد  97ال زراعی وری فیزیکی در سروند تغییرات بهرهکه  (2در جدول ) نتایج آماریطبق 

تیمار  ه در سطوح مختلف آبیاری بینکاست. به طوری  وجود داشته مختلف آبیاریداری بین تیمارهای تفاوت معنی، مطالعه

 21و 14، 7ی آبیاری داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. اما بین تیمارهاروز تفاوت معنی21و 14، 7آبیاری غرقاب با 

داری بین عنیفاوت متداری وجود ندارد. همچنین در این آنالیز آماری روز برای سه رقم مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت معنی

 باشد.ارقام وجود ندارد که بیانگر رضایت بخش بودن و مقاوم بودن هر سه رقم نسبت به تنش خشکی می

 
 1397ل زراعی ر ساوری فیزیکی دخالصه تجزیه واریانس بهره -2جدول 

                                                             
1 Crop per Drop 
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 میانگین مربعات درجه آزادی منبع واریانس

 ns 023/0 2 تکرار

 169/0 *** 3 آبیاری

 ns 006/0 2 رقم

 ns 022/0 28 خطا

  36 مجموع

 

ید ندارد. شا وجود وری فیزیکی برای رقم هاشمی نشان داد تفاوت معنی بین دورهای آبیاری اعمال شدهنتایج آماری بهره

نالیز شده در آ گرفته وری فیزیکی در این آبیاری ها وجود نداشته باشد اما این تفاوت نادیدهی تفاوت در بهرهبه لحاظ آمار

ملکرد عایش میزان باشد. با توجه به درآمدهای حاصل از تولید برنج  افزآماری عملکرد شلتوک در تیمارها با اختالف بسیار می

رقاب به آبیاری غوری آب با تغییر دور آبیاری بوده و همچنین افزایش بهره شلتوک برای کشاورزان مهم و مقرون به صرفه

 تناوبی را به همراه دارد.

شود، با کاهش یوری فیزیکی برای رقم پر محصول هاشمی مشاهده م( نمودار روند تغییرات بهره1همانطور که در شکل )

وری یشترین بهرهطوری که بیزیکی آب افزایش داشته است. بهوری فمیزان مصرف آب عملکرد افزایش یافته و در نتیجه بهره

 42/0 وری آب برنج را کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی بوده است. با توجه به اینکه بهره 91/0روز  21فیزیکی در دور آبیاری 

باشد. اما ی می(، این امر نشانگر مقاومت رقم هاشمی نسبت شرایط تنش خشک8کیلوگرم بر مترمکعب گزارش شده است )

 21عد از دور آبیاری باشد و همچنین این دور آبیاری بروز می 7بیشترین عملکرد شلتوک در این پژوهش مربوط به دور آبیاری 

 باشد. وری فیزیکی را نسبت به دیگر تیمارها دارا میروز بیشترین بهره

 

 
 وزر 21 و 14 ، 7 ،غرقاب ارهای آبیاری: ، برای رقم هاشمی با تیم (CPDوری فیزیکی آب )(: بهره1شکل )

 

دهد وری فیزیکی را نشان مینیز نشان از تغییرات مثبت در بهره 5( روند آزمایش برای رقم اصالح شده ام 2مطابق شکل )

که با کاهش مصرف آب میزان بهره وری فیزیکی در هر تیمار افزایش داشته است. به طوری که با کاهش مصرف آب در دور 

روز نیز  7کیلوگرم بر مترمکعب و در تعقیب آن در دور آبیاری  83/0وری فیزیکی به میزان روز افزایش بهره 21یاری آب

روز هم به  7کیلوگرم برمترمکعب حاصل شده است. همچنین طبق نتایج برای دور آبیاری 82/0وری فیزیکی به میزان بهره

الی  7وری حاصل شده است، که به طور معمول دور آبیاری حدود رین بهرهوری فیزیکی هم به لحاظ اقتصادی بیشتلحاظ بهره

 7(. در این پژوهش مجدداً دور آبیاری 4ترین دور آبیاری گزارش شده است )ها نیز به عنوان مناسبروزه نیزدر دیگر پژوهش 8



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 196  

 

است. نتایج تجزیه آماری نیز برای این  روز نیز بین تیمارهای آبیاری بیشترین میزان عمکلرد  شلتوک را به خود اختصاص داده

دهد، اما همانطور که ذکر شد این تغییرات در میزان عملکرد رقم تفاوت معنی داری در تیمارهای مختلف آبیاری را نشان نمی

 باشد.قابل توجه می 5شلتوک برای رقم اصالح شده ام 
 

 
 زرو 21و  14، 7، غرقاب یمارهای آبیاری: ( ، برای رقم طاهر با تCPDوری فیزیکی آب )(: بهره2شکل )

 

ا یاری را دارد. امداری در تیمارهای مختلف آبنیز نشان از نبود تفاوت معنی 12نتایج آماری برای رقم اصالح شده ام 

ا یدپدی افزایش وری فیزیکی این رقم اصالح شده به صورت صعوشود، روند تغییرات بهره( مشاهده می3همچنان که در شکل )

لوگرم بر مترمکعب کی 9/0روز به میزان  21وری فیزیکی این رقم در دور آبیاری کرده است. با کاهش مصرف آب افزایش بهره

 باشد.روز می 7یاری وری فیزیکی مناسب نسبت به دیگر تیمارها دور آبحاصل شده است. اما مناسبترین عملکرد شلتوک با بهره
 

 
 روز 21و  14، 7، غرقاب ، برای رقم قدسی با تیمارهای آبیاری: (CPD) وری فیزیکی آب(: بهره3شکل )

 

 گیری نتیجه -4
در پژوهش حاضر با معرفی و بررسی ارقام مقاوم به تنش خشکی و اثر تیمارهای آبیاری بسته به نوع رقم و دور آبیاری 

اند و با کاهش مصرف خشکی مقاومت خوبی داشتهمتفاوت بوده است. نتایج نشان داد ارقام مورد مطالعه نسبت به شرایط تنش 
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روز در این شرایط سخت آبیاری مقاوم باشد. اما برای داشتن مدیریت بهتر در  21وری فیزیکی حتی در دور آبیاری آب بهره

 باشد.روز قابل توصیه می 7ترین دور آبیاری صرفه جویی مصرف آب و افزایش عملکرد شلتوک بهترین و مناسب

 

 گزاریسسپا -5
 ری صمیمانه کمال تشکر و قدردانی را داریم.رشت جهت همکا-بدین وسیله از موسسه تحقیقات برنج کشور
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Investigation of Water Productivity in Three Rice Cultivars under Different Water 

Treatments in Rasht 

 
Samaneh Najafi1, Mohammadreza Khaledian2*, Mojtaba Rezaii3 

1Masters student, 2*Associate Professor, Department of Water Engineering, University of Guilan, 3Assistant 

Professor, Rice Research Institute, Rasht, Iran 
2*khaledian@guilan.ac.ir 

 

Abstract 
In this study, water productivity in rice cultivation was investigated from a physical point of 

view, under different irrigation treatments. The experiment was conducted in split plot based 

on randomized complete block design with three replications. The main factors of irrigation 

management at four levels were I1: permanent flood irrigation, irrigation treatments I2, I3 and 

I4, being alternate irrigation with intervals of 7, 14 and 21 days, respectively, and sub-factor 

of different rice cultivars at three levels including Hashemi local cultivar, line M5 and M12. 

The results of this study showed that the highest physical productivity was related to 21 days 

irrigation interval for all studied cultivars, but in order to optimally manage water use and 

considering the importance of yield, irrigation interval treatment of 7 days was selected as the 

most appropriate and best option. 

 
Keyword: Water production, Water management, Rice, Rasht 
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 ی جنگلی در فصل تابستان و زمستانمقایسه انتشارآلودگی صوتی جاده
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دانشیار گروه جنگلداری  ،*2، تهران، جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی کاشناسی ارشد  1
 گاه تربیت مدرس، تهراندانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانش

*،1a.najafi@modares.ac.ir 

 

 
 چكیده 

ه ده است کشهای انسانی در دهه ی اخیر یک مسئله مهم شناخته ات زیر ساختتأثیرآلودگی صوتی ناشی از 

رگ ی پهن بهاجنگل این آلودگی صوتی یک عامل تهدید برای سالمتی حیوانات و بقای آنها مطرح شده است.

عنوان مانع طبیعی در هباشند که این واقعیت در نقش آن بمال در فصولی از سال فاقد برگ میکننده شخزان

نجام شد اقه جنگلی این مطالعه در یک منط باشد.گذارمی تأثیربرابر آلودگی صوتی در مقایسه با فصول پر برگ 

گیری شد. ازهمنبع صوت انددر جنگل از  150، 100، 50، 35، 15های مقدار سرو صدا در پنج نقطه در فاصله

 بار تکرار شد. 9های تابستان و زمستان هر فاصله در فصل
 

 ی جنگلی، انتشار صوت، زمستانآلودگی صوتی، جادهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
های فشار هوا از فرستنده به گیرنده است صوت در واقع به ارتعاش درآمدن منبع صوت و سپس حرکت امواج و نوسان

گیاهان  .(11) شودمسلما بهره برداری مدرن جنگل باعث ایجاد سرو صدا می، مزاحم است ودا یک صدای ناخوشایندسرو ص

دامنه و بزرگی آلودگی صوتی اغلب  (.2) در کاهش سرو صدا در محیط بیرون پیشنهاد شده است ،عنوان یک ماده ی طبیعیبه

باری داشته باشد که شامل وحش اثرات زیانشود که برای حیاتیبینی مبسیار بیشتر از سرو صدای طبیعی است و پیش

سرو صدای (. 9باشد )استرس و جنبه های مختلف فیزیو لوژی )سیستم عصبی، سالمت قلب و عروق و سیستم ایمنی ( می

جاده های جنگل  دهد.شودکه آسیب پذیری آنها دربرابر شکار حیوانات دیگر نیز افزایش میترافیکی باعث فرار حیوانات می

-ات متنوعی بر حیات وحش محلی داشته باشند، که تصادف با وسایل نقلیه و تغییر رفتار جانوران و الگوی تغذیهتأثیرتوانند می

 وجود هایی( نشانه4ای در جنگل شود )تواند باعث کاهش تنوع گونهرا به همراه دارد. بنابراین این انزوا ناشی از جاده می ای

-خاطر نوع بافتی که دارند میگیاهان به (.15کنند )می عمل نامطلوب شرایط کنندهتعدیل یا بافر عنوانبه سبز اهانگی که دارد

به وجود  توانند اصوات مزاحم که از حد آستانه شنوائی انسان باالتر است، را به خود جذب نمایند. این خصوصیات گیاهان

توانند به خوبی نقش یک عایق صوتی را در این خصوص بر تگی دارد.گیاهان میها بسفضاهای بین سلولی ودیواره سلولزی آن

ها بکاهند. بنا به مطالعات ، از شدت آنسلولیعهده گیرند و با جذب اصوات مزاحم و تحلیل آنها فضاهای بین سلولی و درون 

کند پرندگان به گیری مینتیجه (8(. )10دهد )صدا را کاهش میدسی بل  7متر بخش پوشیده از گیاه  33انجام شده هر 

 در پرنده هایگونه حضور و ( نشان دادند فراوانی5) و( 16. )همراه داردآلودگی صوتی حساس هستند و کاهش جمعیت را به

 طوربه نیز پرنده هایگونه ترکیب عالوهبود به ترپایین توجهی قابل طوردر مقایسه با اعماق جنگل به راهبزرگ نزدیک هایسایت
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آن بر حیوانات  تأثیرگذاشت لیکن  تأثیرآلودگی صوتی بر ترکیب و فراوانی جمعیت جانوران  ، اگرچهبود متفاوت توجهی قابل

حیوانات در برقراری ارتباط بین صوت بر روی  تأثیرنظر از صرف .زی یکسان نبوده استکه در روز فعالیت دارند و حیواناتی شب

صوتی  آلودگی. (3، 12نامطلوبی بگذارد ) تأثیرتواند ها بر روی جمعیت حیوانات نیز میوسط انسانصدای ایجاد شده تها سروآن

 که از هاچنین خفاشوهم برای جغدها ، را شکار هایموفقیت عنوان مثالتری بگذارد بهبیش تأثیرتواند می هادر بعضی پرنده

هدف از این تحقیق (. 14، 13یابد )کاهش می کنند پیدا را خود نقربانیا تا گیرندمی کمک شکار برای شده تولید صداهای

  باشد.بر گسترش نویز در محیط جنگل می شاخه و برگ تأثیرو ی جنگلی جادهبررسی سطح آلودگی صوتی 

 

 ها مواد و روش -2
-250ع از سطح دریا و ارتفا 49های چمستان حوزه آبخیز این مطالعه در استان مازندران، شهرستان نور واقع در جنگل

ترین دما و میانگین باالترین و پایین °52 2´ -°52 7´و طول جغرافیایی  °36 22´- 27°36 ´و عرض جغرافیایی  1000

از سطح  5/1و  5/0دو ارتفاع  تأثیرانجام شده است.  866متر( و متوسط بارش ساالنه)میلی 1/7و  6/29گراد( )درجه سانتی

های ی جنگلی در فاصلهبرداری جادهرا در قسمت خاک( 1 جدولو صدا )ررسی شد. متوسط میزان سرزمین در فصل زمستان، ب

گیری شده اندازه AZ8925  Digital Sound Level Meterسنجصوتمرتبه با  9متری عمود بر جاده  150، 100، 50، 35، 15

باشد. میکروفون قادر به تشخیص تغییرات ر الکترونیکی و صفحه نمایش میدارای یک میکروفون، پردازشگصوت سنج  .است

ها سپس توسط کند. این سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکوچک در فشار هوای ناشی از صوت بوده و تغییر آن را به سیگنال

گیری شدت صدا . قابلیت اندازهدهدل نمایش میبمدار الکترونیکی پردازش شده و نمایشگر میزان سطح صدا را بر حسب دسی

 .باشدمی بلدسی 1/0نمایش صفحه روی بر شده داده نمایش عدد دقتبل را دارد دسی 130تا  40در دامنه 

 
 متوسط میزان آلودگی صوتی -2 جدول

 فاصله بهار زمستان
db 92/76 db59/73 15متر 

db 89/65 db 1/57 35متر 

db 58/63 db 78/56 50 متر 

db 22/58 db 84/52 100متر 

db81/57 db66/48 150 متر 

 

 نتایج و بحث  -3
دار است و میزان انتشار آلودگی صوتی در نتایج حاصل از آزمون تی جفتی نشان داد که اختالف بین این دو فصل معنی

 انکسار، بازتاب، برای موانعی عنوانبه ندرختا برگ و ها شاخه نقش با فصل زمستان بیشتر از فصل تابستان بوده است

( نیز به این نتیجه رسیدن میزان کاهش 1طور که )است. همان توضیح قابل صوتی در فصل تابستان امواج جذب و پراکندگی

دسی بل است. با  05/6گیری شده  در حدود نویز در فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان است که این میزان کاهش اندازه

 تر گسترده پراکنده و فرکانس تولید شده، ، فاصله افزایش با این، بر یابد. عالوهله از منبع نویز، میزان آن کاهش میفاص

نشان داد که کمربندهای سبز در کاهش آلودگی نقش  (6) نتایج .یابدمی کاهش صدای و سر طبیعی طوربه بنابراین شوندمی

 .شد حاصل نیز بل دسی 17 تا باز منطقه با مقایسه در نیز صدا و سر سطح کاهش. بود نیز ٪65بسزایی داشتند و این میزان تا 

. داد پوشش کمتر نشان تاج تراکم با منطقه به نسبت را کمتری صدای سطح و هوا آلودگی ، تاج پوشش بیشتر دارای منطقه

بدون ( به این نتیجه رسیدن که 7مطالعه ) در این .داد نشان زمستان به نسبت تابستان زمان در بهتری عملکرد کمربند گیاهی
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طور متوسط ، . بهدسی بل بود 64و بل  یدس 72 بیمشاهده شده به ترت ی، حداکثر و حداقل سر و صدا یاهیسد پوشش گ

 .است کیآکوست انرژی ٪40 باًیبودند که مربوط به کاهش تقربل  یدس 4 یقادر به کاهش سر و صدا یاهیموانع پوشش گ

 
p-va;ue t متغیر فصل میانگین انحراف استادارد 

000/0  000/6  000/10  000/57  آلودگی صوتی تابستان 

  000/7  000/64   زمستان 

 

 گیرینتیجه -4
ت به دلیل متر اسکتوان نتیجه گرفت در فصل بهار میزان نفوذ آلودگی صوتی با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می

باشد. یمان زیاد های مختلف، قدرت صداگیری درختار گرفتن شاخ و برگ درختان در زاویهگیری تنه درخت و قرخاصیت ضربه

ش تی، پوششود که در بحث آلودگی صوبا نگاهی به مطالعات صورت گرفته در سطح جهان و نتایج این تحقیق مشخص می

-اده درختجساخت  شد بعد ازشنهاد میگیاهی نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت کنترل آلودگی صوتی پی

دگی صوتی فوذ آلوها میزان نی جاده صورت بگیرد. زیرا در فصل زمستان با خزان پهن برگکاری با سوزنی برگان در حاشیه

 یابد.افزایش می
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Abstract  
Noise pollution caused by the effects of human infrastructure has been recognized as an important 
issue in the last decade and this noise has been a threat to the health and survival of animals. The 

north-facing deciduous broadleaved forests have no leaves in a season, a fact that plays a role as a 

natural barrier against noise pollution compared to the high seasons. This study was conducted in a 

forest area at five points at 15, 35, 50, 100, 150 in the forest from the sound source. During the 
summer and winter seasons, each interval was repeated 9 times. 

 
Noise pollution, Forest road, Spread the noise, Winter  Keywords: 
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 بررسی سطح ویژه ذرات گرد و غبار و رابطه آن با اندازه ذرات در منطقه سیستان

 
 2، علی شهریاری*1عباس میری

اک، دانشکده آب و خاک، خاستادیار گروه علوم  2استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران،  1
 دانشگاه زابل، زابل، ایران

abbas@uoz.ac.irmiri.*1 
 
 

 چکیده 
وص از بعد حجم و این ویژگی بحص واحد هر در یا و جرم واحد هر ذرات در ویژه ذرات عبارت است از سطح کل سطح

 ودازه ذرات رسی اناین مطالعه با هدف بر سالمت در مورد ذرات معلق در هوا و همچنین گرد و غبار حائز اهمیت هستند.

نه با نمو 83داد ار تعسیستان در منطقه نیاتک زابل انجام شد. در چهار رخداد طوفان گردوغب سطح ویژه آن در گرد و غبار

داد که بیشترین  متری جمع آوری گردید. نتایج نشان 7نصب رسوبگیرهایی در ارتفاعات مختلف از سطح زمین تا ارتفاع 

درصد( و  107/23ترتیب سیلت درشت )به درصد( و پس از آن 798/35جزء اندازه ذرات گرد و غبار را شن خیلی ریز )

درصد(  928,39درصد( و سیلت ) 231/47عبارت دیگر اندازه ذرات شن )دهند. بهدرصد( تشکیل می 821/16سیلت ریز )

های مورد مونهندادند. میانگین سطح ویژه ذرات گرد و غبار در ترتیب بیشترین اندازه ذرات گرد و غبار را تشکیل میبه

 وندازه ذرات داشت امترمربع بر گرم(. نتایج نشان داد که سطح ویژه رابطه معکوس با  792/0سبتاً باال بود )مطالعه ن

 دار را با اندازه ذرات رس و سیلت نشان داد.دار با شن و همبستگی مثبت و معنیهمبستگی منفی و معنی
 

 بادهای صد و بیست روزه، رس، سیلت، شن. واژگان کلیدی: 

 

  مقدمه -1
 واحد هر در یا و جرم دواح هر در هر ترکیب )همچون خاک( دهنده تشکیل ای از ذراتهر ذره یا مجموعه کل سطح به

ی و شیمیایی خاکی فرایندهای فیزیک از (. سطح ویژه ذرات خاک در بسیاری5) شودمی ذره یا ذرات گفته ویژه سطح حجم،

ض ها، فیلتراسیون کلوئیدی، از دست دادن گرما و انبساط و انقبامولکولها و های شیمیایی، جذب سطحی آالیندهنظیر واکنش

 ها بهخاک در جامد فاز سطحی فعالیت عبارت دیگر عمدهبه(. 10و  7)و اشباع و زهکشی آب در خاک، نقش کلیدی دارد 

 .دارد بستگی سطح ویژه ذرات آنها

صورت مستقیم و فیزیکی گیری بهها شامل اندازهین روششوند که اگیری میهای مختلف اندازهسطح ویژه خاک به روش

بی، مایعات قط های کاوشگر از فاز گاز یا مایع و یا حف گیری لیزری(، جذب سطحی مولکولاندازه و شکل ذرات )مانند اندازه

ست که ام شده اگیری سطح ویژه ذرات خاک انج. مطالعات متعددی در ایران بر روی روش بهینه در خصوص اندازه(10)است 

 (.5و  2، 1اند )عمدتا روش استفاده از اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر را در خاک توصیه نموده

باشد مترمربع بر گرم متغیر می 800مترمربع بر گرم تا بیش از  1/0و همچنین اجزاء خاک از  میزان سطح ویژه خاک

 هایکانی است و اندازه ذرات توزیع و آلی مادة مقدار و ترکیب و هاکانی در تفاوت به علت هاخاک میان ویژه سطح تنوع (.10)

( در مطالعه همبستگی اندازه ذرات 6و همکاران ) (. دوبویس1خاک دارند ) ویژه بر سطح زیادی تأثیر معدنی هایخاک در رسی

 یابد. طح ویژه آنها افزایش میدار دریافتند که با کاهش اندازه ذرات، سهای کلریت و فلدسپار پتاسیمو سطح ویژه کانی
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ح ویژه که سطمطالعات کمی در خصوص اثرات سطح ویژه ذرات معلق در اتمسفر بر روی سالمت انجام شده است، با این

ی از (. با توجه به اینکه منطقه سیستان یک9باشند )زایی و ایجاد مشکالت سالمتی بسیار مهم میذرات در ارتباط با بیماری

صد و وزش بادهایی موسوم به یک ر خاورمیانه به دلیلهای گرد و غبار دهای بادی و طوفاناطق به لحاط فعالیتترین منفعال

ازه ذرات با اند لذا این تحقیق جهت بررسی یطح ویژه ذرات گرد و غبار و رابطه و همبستگی این خصوصیتبیست روزه است، 

 در منطقه سیستان انجام شد. 

 

 هامواد و روش -2
 نیاع دارد. اارتف ایمتر از سطح در 500تا  475طور متوسط واقع است که به رانیا یمرز شرق هیالیدر منته ستانیت سدش

اک خ ییدما میو رژ کیدیخاک ار یرطوبت میشده و رژ دهیپوش رمندیرودخانه ه یو فعل یمیقد یدلتا یهادشت ازآبرفت

عنوان ل که بهاتک زابطوفان های گردوغبار قرار دارد. منطقه نی تأثیرت این منطقه همواره در تابستان تح است. کیپرترمیها

 بار در اینباشد و شدت گردوغهای بحرانی فرسایش بادی منطقه سیستان میمنطقه مورد مطالعه انتخاب گردید یکی از کانون

 منطقه نسبت به مناطق دیگر باالتر است. 

ردید. این متری نصب گ 7ت مختلف از سطح زمین تا ارتفاع در ارتفاعا منظور جمع آوری رسوبات بادی رسوبگیرهاییبه

مورد آنالیز  Mastersizerرسوبات در چهار رخداد طوفان گردوغبار جمع آوری شد و پس از الک در آزمایشگاه توسط دستگاه 

بخش جزئی به  9در  USDAبندی  عدد بود و توزیع اندازه ذرات بر اساس طبقه 83های گرد و غبار قرار گرفت. تعداد کل نمونه

 µm) (، شن ریزµm 250-500(، شن متوسط )µm 500-1000(، شن درشت )µm 1000-2000ترتیب شن خیلی درشت )

 – µm 2(، رس درشت )µm 2-20(، سیلت ریز )µm 20-50رشت )(، سیلت دµm 50-100(، شن خیلی ریز )100-250

 م شد. برایانجا( ≥µm 2( و رس )µm 2-50(، سیلت )µm 50-2000و سه بخش اصلی شن )( ≥µm 2/0(، رس ریز )2/0

 SPSS افزار رمندر  پیرسون همبستگی آزمون مورد مطالعه از منطقه در اندازه ذرات و سطح ویژه ذرات بین ارتباط بررسی

 .شد استفاده 20 شماره نسخه

 

 نتایج و بحث -3
ت در رائه شده است. جزء شن خیلی درشت، و درشبرخی خصوصیات آماری فاکتورهای مورد مطالعه ا 1در جدول 

 نمونه به میزان بسیار کم مشاهده شد.  5متوسط هم فقط در  ها دیده نشد و شننمونه

 
 

 مطالعه مورد هایخصوصیات نمونه آماری خصوصیات برخی (1جدول )
 پارامتر کمترین بیشترین میانگین میانه انحراف معیار چولگی کشیدگی

 شن متوسط )%( 0 28/4 079/0 0 493/0 898/7 291/66

 شن ریز )%( 55/3 28/36 355/11 73/10 898/5 123/2 169/6

 شن خیلی ریز )%( 08/27 28/43 798/35 62/35 163/3 206/0 066/0

 سیلت درشت )%( 41/9 45/32 107/23 61/23 856/4 -405/0 -15/0

 ز )%(سیلت ری 64/12 95/19 821/16 17 581/1 -501/0 -109/0

 رس درشت )%( 36/8 72/14 638/11 73/11 083/10 -181/0 731/0

 رس ریز )%( 87/0 8/1 203/1 17/1 189/0 437/0 -23/0

 شن )%( 32/34 64/68 231/47 47 184/7 551/0 124/0

 سیلت )%( 1/22 97/51 928/39 37/40 216/6 -505/0 012/0

 رس )%( 26/9 21/16 841/12 89/12 234/1 -107/0 45/0
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 (g2m.-1سطح ویژه ) 57/0 1 792/0 792/0 083/0 021/0 008/0

 

امل شریز  ترتیب جزء سیلت درشت و سیلتبیشترین جزء اندازه ذرات گرد و غبار را شن خیلی ریز و پس از آن به

عه دهند. مطالتشکیل می ترتیب بیشترین اندازه ذرات گرد و غبار رالت بهشود. در اجزاء اصلی نیز اندازه ذرات شن و سیمی

و  های شنی واقع شده اند )گرد و غبار شهر زهک( اجزاء اصلی گرد( نیز نشان داد در مناطقی که نزدیک به تپه3شهرکی )دانش

 ه بودند. مطالع غبار سیلت درشت، شن خیلی ریز و سیلت ریز بودند و سیلت و شن اندازه ذرات غالب در گرد و غبار مورد

ه به اینکه کانی غالب در (. با توج1های مورد مطالعه نسبتاً باال بود )جدول ویژه ذرات گرد و غبار در نمونهمیانگین سطح 

رسد این سطح ویژه باال بیشتر مربوط به اندازه ذرات ( به نظر می3اند )گرد و غبار مورد مطالعه عمدتا کوارتز و کلسیت بوده

این مطالعه )اجزاء رس ریز(  ( که در9ر در اندازه نانو بسیار برای سالمتی مضر هستند )باشد. باید اشاره کرد که ذرات گرد و غبا

 دادند. کمترین جزء ذرات را تشکیل می

د که ست. نتایج نشان دامورد مطالعه ارائه شده ا هاینمونه در اندازه ذرات و سطح ویژه ذرات بین همبستگی 2در جدول 

داری عنیبت و مر با شن ریز و خیلی ریز داشت و با کلیه اجزاء سیلت و رس رابطه مثداسطح ویژه همبستگی منفی و معنی

و سطح ویژه (. از این ر2دار را با رس درشت و ریز داشته است )جدول نشان داد و سطح ویژه بیشترین همبستگی مثبت معنی

اشتند که ( اظهار د8ر و همکاران )دار با شن و همبستگی مثبت را با رس و سیلت داشت. هپپهمبستگی منفی و معنی

ا نشان رباشد. مطالعات متعددی رابطه معکوی بین اندازه ذرات و سطح وِزه بیشترین ارتباط سطح ویژه با ذرات رس می

 (.10و  6، 4، 2، 1دهند )می

 
 مورد مطالعه  هاینمونه در اندازه ذرات و سطح ویژه ذرات بین همبستگی (2جدول )

سطح 

 ویژه

  شن متوسط شن ریز شن خیلی ریز سیلت درشت سیلت ریز رس درشت رس ریز شن تسیل رس

 شن متوسط 1          

 شن ریز 56/0 ** 1         

 شن خیلی ریز -366/0 ** 12/0 1        

 سیلت درشت -34/0 ** -906/0 ** -471/0 ** 1       

 ریز سیلت -414/0 ** -807/0 ** -501/0 ** 818/0 ** 1      

 رس درشت -312/0 ** -721/0 ** -453/0 ** 686/0 ** 809/0 ** 1     

 رس ریز 031/0 -497/0 ** -617/0 ** 589/0 ** 626/0 ** 766/0 ** 1    

 شن 367/0 ** 912/0 ** 513/0 ** -975/0 ** -911/0 ** -813/0 ** -678/0 ** 1   

 سیلت -371/0 ** -913/0 ** -495/0 ** 989/0 ** 893/0 ** 742/0 ** 619/0 ** -993/0 ** 1  

 رس -269/0 * -709/0 ** -493/0 ** 693/0 ** 806/0 ** 995/0 ** 826/0 ** -817/0 ** 746/0 ** 1 

 سطح ویژه -178/0 -684/0 ** -563/0 ** 708/0 ** 793/0 ** 995/0 ** 92/0 ** -822/0 ** 755/0 ** 979/0 ** 1
 معنی داری در سطح پنج درصد *یک درصد، معنی داری در سطح  **

 

 گیرینتیجه -4
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح ویژه ذرات گرد و غبار نسبتاً باال بود و با کلیه اندازه ذرات همبستگی باالی مثبت و 

د که ذرات رس و سیلت دهد. همچنین نتایج نشان دامنفی نشان داد که ارتباط نزدیک این دو فاکتور را با یکدیگر نشان می
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بیشترین نقش را در ارتباط با سطح ویژه دارند. این نتایج برای مطالعات آتی خصوصیات معدنی گرد و غبار و اثرات محیط 

 زیستی و سالمتی آن در منطقه سیستان حائز اهمیت است.

 
 منابع و مراجع -5
بینی سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از ، پیش1393، ح.، پورپور، م.، رمضاننژاد، ل.، سیدمحمدی، ج.، شعبانسماعیلا -1

 . 474-463(: 4) 45بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک، تحقیقات آب و خاک ایران، 

پایدار  ، مقایسه دو روش اندازه گیری سطح ویژه ذرات خاک، دومین همایش ملی توسعه1392یگی هرچگانی، ح.، بلبل، ح.، ب -2

 ص.  9اورزی و محیط زیست سالم، کش

ت ررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی شناسی و تغییرات مقداری گرد و غبار در مناطق شهری دش، ب1395م.،  دانش شهرکی، -3

 ص. 129آب و خاک دانشگاه زابل،  نامه کارشناسی ارشد، دانشکدهسیستان، پایان

لی خاک در آ، بررسی رابطه بین سطح ویژه خاک با حف  و میزان کربن 1388.ر.، نی، ع، موحدی نائی، خرمالی، ف.شهریاری، ع. -4

 . 619-621استان گلستان، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 

های رات خاک با سطح ویژه ذرات خاک، مجله پژوهشبخار اطراف ذ-، رابطه رطوبتی بین سطح مایع1389.ر.، کاوه، ف.، فوالدمند، ح -5

 .182-177(: 2) 17اک، حفاظت آب و خ
6- Dubois, I.E., Holgersson, S., Allard, S., Malmström M.E. 2010. Correlation between particle size and surface area for 

chlorite and K-feldspar. Water-Rock Interaction – Birkle & Torres-Alvarado (eds), Taylor & Francis Group, London, ISBN 

978-0-415-60426-0. 
7- Fooladmand H.R. and Sepaskhah A.R. 2006. Improved estimation of the particle-size distribution from textural data. 
Biosystems Engineering 94: 133–138. 
8- Hepper, E. N., Buschiazzo, D. E., Hevia, G. G., Urioste, A., and Anton, L. 2006. Clay mineralogy, cation exchange 
capacity and specific surface area of loess soils with different volcanic ash contents. Geoderma, 135, 216-223. 
9- Okuda, T. 2013. Measurement of the specific surface area and particle size distribution of atmospheric aerosol reference 
materials. Atmospheric Environment, 75: 1-5. 
10- Pennell, K.D. 2017. Specific Surface Area Specific Surface Area; Elsevier Inc.: Amsterdam, The Netherlands, ISBN 

9780124095489. 
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 انبار در بافت شهریالزام آب

 
 کیمیا ناصریپور1، *، حمید اسمی2

 دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه2استاد معماری دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمانشاه، ، *1
(kimianaseripour@gmail.com)*،1 

 

 

 چکیده
رین و تبزرگ جاها بسیاری رادر انبارهاآب توانمی که است چشمگیر شهرهاچنان بافت در انبارهاآب حیاتی نقش 

انبارها را ندارد. آب ها نمودیاین نقاط در برابر آن یهمگان شمار آورد، زیرا دیگر بناهایبه چشمگیرترین واحد معماری

تهویه و تبرید آب، نوع  کار گرفته شده برایها، عناصر بهتوان براساس شکل و طرز ساختمان مخازن و نوع پوشش آنمی

ها از کار رفته در آنبه مخازن و همچنین از نظر تزیینات به رسانیارتباط دهنده، نحوه آب به مخازن و فضاهای دسترسی

شود و این سرزمین به تعداد بسیار دیده می ایران و در شهرهای هایانبار )امبار( در سراسر راهیکدیگر متمایز ساخت. آب

شایان توجه  بسیار زیبا و از لحاظ معماری اند خود آثاریخشک و کم آب ساخته شده ها که در شهرهایاز آن بعضی

 انبارهاآب دیگر از مسائل مهم انبار یکیگردد. نیارش آبانبارها به چند هزار سال قبل برمیاخت آبسابقه س هستند.

 شده ساخته ایاستوانه صورت هب آب منبع یا تنوره شکل  انبار، معموالًایجاد فشار یکنواخت بر بدنه آب باشد. برایمی

 ست.ا
 

، نیارش. به مخازن رسانیآبشهرها ،  بافت در انبارهاآبواژگان کلیدی:   

 

مقدمه -1  
مخزن آب  ، نوعیاالب و بَرختانبار، یا انبار، حوض انبار، حوض، سردابه، برکه، مَص نَع، مَص نَعه، منبع و گاه آبدان، آبگیر، آب

ایام  برای یدنیین است که به منظور ذخیره آب آشامتر از سطح زمشده و غالبًا ساخته شده در پایین بندیسرپوشیده و آب

در برابر دشمن در هنگام محاصره شدن و گاه به منظور استفاده از آب خنک در تابستان، در شهرها، روستاها،  یا پایداری آبیکم

ها ساخته شده است. این نوع مخازن آب در بیشتر نقاط رو )در رباطها و کاروانسراها( و در دل کوهکاروان هایدژها، مسیر راه

 (.1) انبار نام داردین ایران آبسرزم

و مُرغِک )در ساوه( و هو د،  چون مُرغِی هاییایران با نام نقاط چون بیرجند انبار حوض، برکه و در دیگر شهرهای در برخی

نوع مخازن  نیز به وجود این اسالمی هایشود. در دیگر سرزمیندیگر از حوض )در خندق و بیابانک( خوانده می احتمااًل صورتی

 خوریم.مختلف برمی هایبا نام

شد. به تدریج بشر ها پر میبود که خود به خود از آب باران و سیالب هاییخیره آب در آغاز گودالذ تاریخچه: انبارهای

دست یازید. با مورد نیاز خویش  آب در جاهای ها پرداخت و سرانجام به ایجاد انبارهایخود به انبار کردن آب در این گودال

سرپوشیده  انبارهایالنهرین آب را در آبایران، مصر و بین هایذخیره آب نیز تکامل یافت. در تمدن هایپیشرفت تمدن روش

یونان و روم نیز از این  کردند. در کشورهایکرد، ذخیره میمی آن جلوگیری که از تبخیر شدن آب و آلودگی غیرقابل نفوذی

 (.2) گرددانبارها در فلسطین به دوران نََبطیان بازمیآب شد. تاریخ ایجاد برخیذخیره آب استفاده می شیوه برای

mailto:kimianaseripour@gmail.com)
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 تمدن ییشکوفا دوران و مق دوم هزاره به طمربو چُغازَنبیل، محوطه کنار در ایران در انبارآب هاینمونه ترینکهن از یکی 

 معماری هایروش و سبک ابزارها، مصالح، دقیق بررسی برای مدارک و اطالعات هانداز این ولی. است آمده دست به ایالم،

ره اشکانیان و نیست؛ با این حال با اتکا بر این آثار و رواج احداث قنوات، سدها و بندها در دو انبارها در این روزگاران کافیآب

 (.3) باشد ساختمانی هایدر تکنیک ایتواند بیانگر پیشرفت عمدهساسانیان که می

رین و تبزرگ جاها بسیاری در را انبارهاآب توانمی که است چشمگیر شهرهاچنان بافت در انبارهاآب حیاتی نقش 

توان انبارها را میآب ندارد. ها نمودیاین نقاط در برابر آن همگانی شمار آورد، زیرا دیگر بناهایبه چشمگیرترین واحد معماری

به مخازن و  تهویه آب، نوع دسترسی کار گرفته شده برایها، عناصر بهس شکل و طرز ساختمان مخازن و نوع پوشش آنبراسا

یز ساخت. از ها از یکدیگر متماکار رفته در آنبه مخازن و همچنین از نظر تزیینات به رسانیارتباط دهنده، نحوه آب فضاهای

ها را از توان آندارند که می مشخصی هایسبک و سلیقه سازندگان محلی ایات منطقهانبارها بر حسب خصوصیاین گذشته آب

 کرد. نیز بررسی شناسیو سبک شناسینظر گونه

( عموماً در زیر ساختمان یا در زیر سطح یا روستایی شهری های)در خانه خصوصی انبارهایآب خصوصی: انبارهایآب

دارند. در این نوع  ایمسطح یا گهواره اند و سقفیانبارها معموالً مکعب یا مکعب مستطیلمخازن این آب شوند.حیاط ساخته می

که در سقف یا نزدیک به  ایها با دلو و از راه دریچهانبارها اگر مخزن در زیر حیاط خانه ساخته شده باشد برداشت آب از آنآب

سه یا  تأمین آب مصرفی انبارها برایاز این آب گیرد. گنجایش برخیانجام می یسقف تعبیه گردیده یا به وسیله تلمبه دست

 است. چهار سال یک خانه کافی

ها پادشاهان، اند و سازندگان آنچشمگیر و بزرگی در بیشتر جاها بناهای عمومی انبارهایآب: عمومی انبارهایآب

 اند.بوده حکام، والیان یا مردان نیکوکار محلی

ساخته  و تجاری ، رفاهی، آموزشیشهرها، در کنار اماکن مذهبی هایمعموالً در مراکز محله :شهری انبارهایآب

بوده و  ظرفیت بیشتری ها نسبت به انواع دیگر دارایدهند که اینانبارها نشان میبازمانده این آب هایشدند. نمونهمی

انبار انبارها در تهران: آبترین آبها تأمین کنند. از جمله معروفماه را برای محالت پرجمعیت شهری اند نیاز اهالیتوانستهمی

خان، چهل تن و کوچه غریبان  ، رضاقلی، امامزاده یحیی، سیدولیمیدان سیداسماعیل، معیر، صاحب دیوان، بابانوذر، یوزباشی

 است.

 در موجود مصالح و ساده بسیار معماری با شدندمی ساخته روستاها مرکزی هاینمیدا در عموماً  :روستایی انبارهایآب

 .است ایاستوانه بیشتر انبارهاآب این مخازن طرح. هاپیرایه و تزیینات فاقد بیشتر و محل

 و عمیق است. ها نسبتاً کوچکاند. مخزن آنسرپوشیده هایضبسیار ساده و اغلب به صورت حو: ایقلعه انبارهایآب

ها دانست و در این گروه مطالعه کرد. این ایقلعه انبارهایبآگرفته از  تأثیرتوان داخل کاروانسراها را می انبارهایآب معماری

نسبتًا  اند با مخازنیکاروانسرا ساخته شده اصلی محورهای سرپوشیده، در میان حیاط و بر روی هاییمعموالً به صورت حوض

 شده است.ها استفاده میکاروان بارگیری طاق این مخازن کامالً مسطح است که از آن برای عمق. رویوچک و کمک

و  ایاستوانه اند. مخازنیرو، در کنار کاروانسراها ساخته شدهکاروان هایغالباً در مسیر جاده :راهیمیان انبارهایآب

 دارند. گنبدی پوششی

 .اندشده ساخته هاامد کردن سیراب منظور به خشک هایبیابان میان در عموماً ،بیابانی انبارهایآب 

 

 نتایج و بحث -2

 حشیوه ساختمان و مصال-1-2
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ستون و با مقاطع مربع، مربع مستطیل، دار و بیها به دو صورت ستونآن و کوچکی انبارها با توجه به بزرگیمخازن آب

 15 حدود در هاآن دهانه قطر و 3 – 500، 1موجود در حدود  انبارهایاند. ظرفیت متوسط آبخته شدهو دایره سا هشت ضلعی

 .است متر

را با قلم و  کوهستانی انبارهایشود. مخازن آبر میو گاه بیشت 3- 5000، 3دار گاه بالغ بر ستون انبارهایگنجایش آب

کوه است که زیر  از طاق، سنگ طبیعی نیز قسمتی اند. گاهیپوشانده ضربیها را با طاق چکش در دل سنگ کنده و سقف آن

عظیم گرد کوه دامغان. اما  انبارهایاند، مانند آببا قلم تراشیده و بقیه را با آجر سقف زده و به یکدیگر متصل کرده آن را هاللی

یوه خته شده در ایران از دو روش استفاده گردیده است. شها ساکه در زمین نرم و در دشت و ساختن مخازنی گودبرداری برای

 نام دارد. ایتر است ریختهخرجتر و کمکامل و روش دیگر که نسبتاً ساده رایج، گودبرداری

مناطق  بزرگ نیم کره و در برخی انبارهایپوشانند و عموماً پوشش آبرا غالباً با طاق و گنبد می عمومی انبارهایآب

تا  هایتوان دهانهبه صورت دورچین. با این روش می زنییا نزدیک به مخروط است و شیوه معمول طاق ، مخروطیمرغیتخم

شده مانند برکه قدر بزرگ بوده که زدن گنبد بر آن غیرممکن میبیشتر را پوشاند. گاه دهانه مخزن آن حدود بیست متر و کمی

 است. گنبد و کل برجایکه بر آن ساختند فرو ریخت و هنوز بی بار گنبدیکل )کچل( در کَراشِ الر که دو سه 

 

 :رسانیآب -2-2
اند یا به وسیله ها ساخته شدهها یا مظهر قناتها نزدیک به چشمهها و دشت، کوهپایهکه در مناطق کوهستانی انبارهاییآب 

 شوند.ر میپیوندد پکه از مظهر قنات یا چشمه به مخازن می مجرایی

طول مسیر  به مخازن هدایت گردد. گاهی اییا تنبوشه زیرزمینی ود آب از طریق مجراهایشمی کوشش جاها بیشتر در 

 یخار که در دو فرسنگیپعظیم گرد کوه دامغان از آب چشمه  انبارهایرسد، مثالً آبشده به چندین کیلومتر می گذاریتنبوشه

 ایشود و حجم آب به وسیله دریچهشدن سیل انجام می معموالً در زمستان و پیش از جاری رسانیشد. آبقلعه واقع بود پر می

 گردد.گیرد، تعیین میویژه که در مسیر جریان آب قرار می

 

 :برداری آب -3-2
بزرگ گاه بیش از یک  عمومی رهایانباپاشیراند. آب دارای عمومی انبارهایو بیشتر آب خصوصی انبارهایاز آب برخی 

و درازا و  شود. بلندیبه سطح زمین مرتبط می یا سنگی آجری هایپاشیر و چند چاله فاضالب دارند. پاشیر به وسیله پلکان

است.  تانبارها متفاو( در آباییا گهواره ها )جناغیها و همچنین نوع سقف آنسقف پلکان هر پله و شیب و بلندی پهنای

 انبار یک اندازه نیست.در یک آب ها گاه حتیاندازه پله

 بناهای مجموعه زیبایی اصلی عامل که جاآن تا است، شده ساخته زیبا بسیار انبارهاآب از برخی در پاشیر پله مدخل 

 عامل مؤثرترین فعلی وضع در که ز،نطن هایدیه از افوشته در حسینیه میدان انبارآب زیبای مدخل مانند گردد،می خود اطراف

 ن است.میدا تزیینی

در داخل مخزن آب، از سطح زمین تا کف آن،  توجه به بهداشت( فاقد پاشیرند و پلکانی)بی عمومی انبارهایاز آب برخی

از  بیشتری های، پلهتوان از مخزن آب برداشت. به تدریج با مصرف آب و پایین رفتن سطح آنساخته شده است و مستقیماً می

این ناحیه نیز  ایآن؛ داخل مخازن برکه هایزواره و کَراش و دهکده هایحسینیه انبارهایگردد، مانند آبزیر آب آشکار می

که  عمومی انبارهایدیگر از آب گویند. نوعیها پاکُنه میپلکان چهارگوشه کوچک تا کف برکه ساخته شده که در محل به آن

، مانند دهانه چاه، که مستقیماً به مخزن متصل است با دلو ایاند و از طریق دریچهدارند، فاقد هرگونه پله معموالً گنجایش کمی

سالم  برایبادگیرها: شود. دیده می کویری شهرهای گونه مخازن در طبس و محمدیه نایین و برخیدارند. اینها آب برمیاز آن

. 2شود. تر از سطح زمین ساخته می. مخازن پایین1گردد: اعمال می چندی انبارها تدابیرِ معماریآب در آب داشتنو خنک نگه
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 کنند. این بادگیرها که در نواحیدیوارها تعبیه می بر حاشیه طاق و روی . بادگیرهایی3سازند. ها را قطور میآن دیوارهای

ساخته  یا خرطومی هشت ضلعی بزرگ، گاه با شکوه و به شکل استوانه، مکعب، منشورهایو جنوب ایران بسیار بلند،  کویری

 هایبه شکل هاییبادگیرها پنجره خنک کردن مخازن آب و نیز منازل را به عهده دارند. قسمت باالی شوند، نقش اصلیمی

متعدد  هایبادگیر را به بخش داخلی فضای نازکی هایها از باال به پایین تیغهگوناگون دارد و در سراسر داخل این پنجره

ها به پایین و به سطح آب مخزن راه بوزد به وسیله این تیغه از هر سوی ترین نسیمیسان کمکند. بدینتقسیم می عمودی

گنبد )هواکش( به بیرون از  الیدیگر یا دریچه با گرم شده زیر سقف را از راه بادگیرهای یابد و پس از برخورد با آب، هوایمی

سازد. ها فراهم میاز میکروارگانیسم راند. افزون بر این، تهویه بادگیرها زمینه تجزیه مواد ارگانیک را توسط برخیمخزن می

و  و کوچکی کند. ارتفاع و تعداد بادگیر به بزرگیدر آب مخزن نیز به از میان برداشتن تخم آفات کمک می هاییانداختن ماهی

 مهم معموالً دو بادگیر دارند. انبارهایدارد. آب انبارها بستگیاهمیت آب

ترین اثر مکشوفه در این ارتباط مخزن آب شهر گردد. قدیمیانبارها به چند هزار سال قبل برمیسابقه ساخت آب

دار، انبار کتیبهترین آبگردد. قدیمیق.م بر می 13معبد چغازنبیل است. که قدمت آن به قرن  در نزدیکی دوراونتاش عیالمی

انبار ایران یا به عبارتی مخزن آب در ایران منبع آب شهر ایالمی ترین آبقدیمی ق.، است. 878انبار جنگ یزد، مورخ آب

 .(4رسد )سال پیش می 3500دوراونتاش در چغازنبیل خوزستان است که سابقه تاریخی آن به حدود 
 داشتننگه خنک برای کردند.ین میتأم فصلی هایسیالب و باران آب چشمه، رودخانه، قنات، از را انبارهاآب مخازن آب 

 هشت و شش چهار، طرح با بادگیرها. ساختندمی انبارهاآب گنبد در را هاهواکش و بادگیرها اغلب مخزن فضای وتهویه آب

 (.5شد )می تعبیه سقف در هاییهواکش نداشتند گیرباد که انبارهاییدرآب. شدمی ساخته ضلعی

سلمانان بر مسازی توسط ایرانیان به دیگر کشورها مثل مصر، هندوستان، ترکستان و چین برده شده و با تسلط فن قنات

 به قاره آمریکا بردندها نیز آن را سازی را فرا گرفته و بعدها اسپانیاییهایی از آفریقا و اسپانیا مردم این کشور فن قناتقسمت

(6). 

 شنی هایحوضچه توسط را آن و آوردندمی دور هایراه از و کوهستان از را آب معموالً انبارها،آب انداختن آب برای 

 هالجن تخلیه جهت یآب زیر مخزن،. باشد پاک خزانه که داشتند دقت خیلی همچنین. کردندمی هدایت مخزن به و تصفیه

تمیز کردن و وارد شدن  ها برایگرفتند. آنمشکل بوده و معموالً از چند نفر پهلوان کمک می ام آن کار خیلیانج و است داشته

 . برایکردندتعبیه شده، تخلیه می هایاز روزن ها را با طناب و چرخ چاه از یکیپوشیدند و لجنمی به مخزن لباس کرکی

 روی پرده اگر و بسته ایالیه آن روی ترتیب بدین. ریختندمی آن داخل نمک و آهک بار چند نگندد، مخزن داخل آب کهاین

 .شدمی استفاده قابل غیر و گندیدمی آب شدمی پاره آن

 

 انباردالیل وجودی آب -3-3
بخیر شدن آب در اثر (: الف( ت7توان به صورت زیر دسته بندی کرد )انبارها را میداری آب در آبآوری و نگهدالیل جمع

 خورشید بش نورتماس مستقیم با گرمای خورشید و جریان هوا ب ( فاسد شدن آب در هوای آزاد ج( گرم شدن آب به علت تا

نات مردم، این روستا سال پیش با خشک شدن ق 60در روستایی قرار گرفته که متروکه است. حدود  هفت بادگیرانبارآب

هاست رنگ زندگی به شود که با وجود اینکه سالستاهای زرتشت نشین شمال یزد محسوب میرا ترک کردند. عصرآباد از رو

آب بوده و مربوط انبار این روستا بیکند. آبخود ندیده اما بقایای تاریخی روستا هنوز توجه آدمای بسیاری را به خود جلب می

انبار هفت بادگیر شامل ستمی ساخته شده است.آبشمسی به پشتکار جهانگیر ر 1319به دوره قاجار می شود که در سال 

با  1381اسفند  17هفت بادگیر و دو مخزن و از آجر خشت خام، ساروج، گچ و قلوه سنگ ساخته شده است. این اثر در تاریخ 

 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 7753شماره ثبت 
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به  هجری قمری توسط زن خیر و نیکوکاری 1202شهر قشم در سال  ه درانباری است کنخستین آب« انبار بی بیآب»

شم معروف قانبار بی بی نام صُوغِیه همسر شیخ عبدا... حاکم وقت جزیره قشم ساخته شده است . سقف این برکه که به آب

مورد استفاده « قشم بی بی»سال از عمر ش، هنوز به نام برکه  200است، بارها تجدید بنا شده و در حال حاضر و پس از مرور 

 عماری بسیار جالب توجه و دیدنی است.مانبار از نظر مردم بومی قرار می گیرد. این آب

 نورهت شکل  انبار، معموالًایجاد فشار یکنواخت بر بدنه آب باشد. برایمی انبارهادیگر از مسائل مهم آب انبار یکینیارش آب

 ایاز تغییرشکل درکف آن الیه انبار و جلوگیریمقاوم نمودن کف آب ست. برایا شده ساخته ایاستوانه صورت به آب منبع یا

ن آورده و خان کرمان را آقا محمد خان قاجار بیرو مردان خان در میدان گنجعلی کف حمام علی هایریختند. سرباز سرب می

 گاهی از هر که  رفتشمار می به هاآن اساسی معضالت از انبارهاآب درکف آب والی گل نشستن فرو با آن گلوله ساخت.

 شود.خود شرح داده می و بهداشت آب در جای گیریشد. لجنمی گیریبایست لجنمی

 

 گیرینتیجه -4
ل آب قائ بسیار برای از این سرزمین، ارزش و اعتباری ایدر ایران از روزگاران کهن به علت کمبود آب در بخش عمده

 هاییاز ساختمان انبار یکینیایش ایزد نگهبان آب، آناهیتا )ناهید(، برپا داشته بودند و آب برای بزرگی هایبودند و ستایشگاه

)باران(  )چشمه و قنات( یا فصلی که به آب دائمی آب به ویژه در مناطقی تأمین و نگهداری بسیار دور برای هایبود که از زمان

 رادر انبارهاآب توانمی که است چشمگیر شهرهاچنان بافت در انبارهاآب حیاتی . نقشتوسعه یافتد ابداع شد و بو متکی

 ها نمودیاین نقاط در برابر آن همگانی شمار آورد، زیرا دیگر بناهایبه رین و چشمگیرترین واحد معماریتبزرگ جاها بسیاری

مت ههای خود بر این امر مهم ناپذیر و با استفاده از تمام تواناییال با تالش خستگیندارد.ایرانیان در طول چند هزار س

 ب سازند.های تشنه و کشتزارها را سیرااند تا با کندن هزاران کیلومتر قنات، آب را از ژرفای زمین بیرون کشیده و دشتگماشته

 

 منابع -5
مدانشنامه ایران و اسال -1  

.342تا  341ه، صص الموسوعه الفلسطینی / -2  

ایرانیکا / -3  

158:1368ورجاوند، پرویز.،  -4  
ایران. خیتاری بناهای دانشنامه / -5  

2:1361پازوش، هرمز.،  -6  

 ها و کویرهای ایرانتیر / نویسنده: سرویس هنر اسالمی/ محمدسعید اکبرزاده و به نقل از: وب سایت بیابان 1. 1395 -7

 روزنامه قانون -8



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 212  

 

 

گیاهی با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک )مطالعه موردی: جنوب رابطه پوششتحلیل 

 کویر دامغان(

 
 4حمیدرضا ناصری ،3حسین آذرنیوند ،*،2سیدحسن کابلی ،1تایا علی

 ه سمناناستادیار دانشکده کویرشناسی دانشگا 2شناسی دانشگاه سمنان، زدایی، دانشکده کویردانشجوی دکتری بیابان 1
 استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران 4استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،  3

2*،Hkaboli@semnan.ac.ir  

  

 

 چكیده
 باشد و درمی ژیاکولو علم در مهمی همیشه موضوع پوشش گیاهی و محیطی عوامل بین روابط تحلیل وتجزیه 

دارد.  ایویژه یگاهجا دو، این بین متقابل اثرات و گیاه با آن ارتباط و خاک مختلف بیابانی، مسائل اکوسیستم یک

قلی لیعحاج کویر با پوشش گیاهی در حاشیه جنوبی خاک برخی خصوصیات رابطه بررسی تحقیق این از هدف

-در هر یک از تیپ شده اصالح با استفاده از پالت ویتاکر پوشش از برداریباشد. بدین منظور نمونه دامغان می

 دید و برخیگر انجام خاک از برداری نمونه پروفیل حفر با نیز پالت هر گرفت. در مرکز انجام های گیاهی

گیری شد. در منطقه مورد مطالعه خانواده اندازه متداول هایروش با خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات

و  Astraceaeهای تعداد گونه بوده و تیره بیشترین دارای 24/38با فراوانی  Chenopodiaceaeگیاهی 

Papilionaceae بندی دو طرفه از روش خوشه استفاده با گیاهی پوشش بندیهای بعدی قرار دارند. گروهدر رده

(TWCAانجام ) آنالیز وشاز ر گیاهی پوشش مؤثر بر محیطی عوامل ترینمهم شناسایی گردید. به منظور 

و  بستگیهم بیشترین  Ecو pHاول  محور در بررسی مورد عوامل بین شد. از استفاده (CCA)متعارف  تطبیقی

آن  از سپ و بیشترین همسبتگی پتاسیم میزان دوم محور پس از آن ماده آلی، آهک و شن قرار گرفته و در

 کند. یمدرصد از واریانس را توجیه  9/45نیتروژن و ماده آلی قرار دارند. در مجموع دو محور اول 
 

 کویر دامغان متغیره، چند آنالیز خاک، خصوصیات کلیدی: واژگان

 
 مقدمه -1

(. 4و  8های گیاهی و متغیرهای محیطی یکی از اهداف بسیاری مطالعات بوم شناختی بوده است )بررسی ارتباط بین گونه

 آن خاکی و اقلیمی شرایط از بازتابی گیاهی جوامع گسترش بلکه نیست، فاقیات و تصادفی منطقه هر در گیاهان حضور و انتشار

 جامعه یک که استقرار شودمی موجب گیاهی پوشش و محیطی عوامل تنگاتنگ بین رابطه ( وجود7شود )می محسوب منطقه

 باعث محیطی عوامل گردی یابد. به بیان گسترش یا شده محدود منطقه آن در غالب عوامل محیطی با منطقه یک در گیاهی

 تاکنون بدهند. البته را گیاهی یهاتشکیل جامعه و شوند دیده هم با دارند، یکسانی شناسی نیازهای بوم که گیاهانی شودمی

 از حکایت است. شواهد نشده ارائه دارند، پوشش گیاهی روی بر مهمتری تأثیر فوق عوامل از مشترک که کدامیک عقیده یک

 محلی و کوچک یهامقیاس در ( و5تر است )تأثیر اقلیم قوی محیطی، بزرگ مناطق و قاره مانند وسیع، یاسمق که در دارد آن

 ارتباط و خاک مختلف بیابانی، مسائل اکوسیستم یک (. در2دارند ) محیطی دیگر عوامل به نسبت تری قوی تأثیر خاکی عوامل

mailto:Hkaboli@semnan.ac.ir
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های روش از گذشته در گیاهی پوشش بر مؤثر عوامل شناخت دارد. برای یا ویژه جایگاه دو، این بین متقابل اثرات و گیاه با آن

است که  ارائه شده متغیره چند تجزیه یهاروش امروزه نرم افزارهای کامپیوتری، پیشرفت با شد.می استفاده توصیفی و تجربی

 توان که می کرده اند بررسی و همطالع مختلف مناطق در را گیاهی پوشش مختلف با محیطی عوامل بین ارتباط زیادی محققان

گیاهی در کنند که پراکنش پوشش( در مطالعه خود در دلتای رودخانه زرد بیان می6کرد: لی یو و همکاران ) موارد زیر اشاره به

سه مقیاس ناحیه ای، زیرناحیه ای و چشم انداز با خصوصیات خاک رابطه قوی دارد و بسته به مقیاس مطالعه، عوامل خاکی 

( در تحقیقی در کویر میقان اراک به این نتیجه 11دهد. ترنج زر و همکاران )هایی را نشان میگیاهی تفاوتوثر بر پوششم

 شوند. رسیدند که عواملی چون شوری خاک، میزان سدیم و آهک از مهمترین عوامل تعیین کننده ترکیب گیاهی محسوب می

 تطبیقی رسته بندی آنالیز روش از قم استان شور اراضی در خاک با اهیگی پوشش رابطه بررسی ( در1) عصری و همکاران

 و پتاسیم گچ، سدیم، آهک، هدایت الکتریکی، مانند عوامل محیطی که داد نشان بندی رسته کردند. نتایج استفاده متعارفی

خطر بیابان زایی در حاشیه  سیر قهقرایی مراتع بیابانی و .دارند گیاهی منطقه جوامع پراکنش در نقش را بیشترین کلسیم

های مجاور، جملگی مبین آن است که مدیریت پالیاها و متکی بودن اراضی کشاورزی مشرف بر پالیا به آب زیرزمینی در دشت

های طبیعی حاشیه پالیا و حف  آنها ضرورتی انکارناپذیر تلقی شود. الزمه این مهم، شناخت ترکیب و گیاهی و رویشگاهپوشش

های طبیعی های گیاهی است، چرا که بسیاری از محققان، تنوع گونه ای باال را نماد استواری و پایداری سیستمتنوع گونه

 (. 3و  10کنند )قلمداد می

 

 ها  مواد و روش -2
-سیالب و امغان رودد دائمی رودخانه .باشدمنطقه مورد مطالعه بخشی از مناطق بیابانی حاشیه جنوب کویر دامغان می

 شیب باشد،می جنوب سمت به منطقه عمومی شیب و با توجه با اینکه بوده این پالیا آب تامین اصلی منابع از فصلی های

 حاشیه اساس همین شود. برمی مشاهده جنوبی حاشیه در بیشتر امالح و آب نتیجه تجمع در بوده جنوبی نیز هیدرولیکی

انگین دمای ساالنه متر در سال و میمیلی 1/117وسط بارندگی منطقه مت .شد گرفته نظر در تحقیق برای غربیجنوبی و جنوب

راخشک فیافته،  باشد. همچنین اقلیم منطقه مورد مطالعه براساس اقلیم نمای دومارتن گسترشگراد میدرجه سانتی 3/17

 پالت 5 تعداد یاهیگ پوشش ریبردا آمار شد. برای انجام منطقه از 1397 ماه و اردیبهشت فروردین در باشد. بازدید میدانیمی

 یک پالتهای  زیر داخل گردید. در مستقر سیستماتیک طور تصادفی به گیاهی هایدر هر یک از تیپ (12شده ) اصالح ویتاکر

 و 10 ایپالته زیر در گردید و ثبت لخت سطحی و خاک سنگریزه و سنگ الشبرگ، درصد درصد پوشش، تاج درصد مربعی متر

 از خاک، قبل خصوصیات و هاگونه بین ارتباط بهتر درک شد. برای ثبت جدید هایگونه حضور مربعی متر 1000پالت  و 100

  روش از و وارد PC-Ordافزاری  به محیط نرم Excelمحیط  در سازی از آماده پس هاداده این .شد طبقه بندی استفاده تکنیک

 طول تعیین ده شد و برایگیاهی استفا پوشش طبقه بندی برای( Two Way Claster Analasisبندی دو طرفه )آنالیز خوشه

(. 9ید )استفاده گرد (DCA: Deterenend Correspondence Analysis)شده قوس گیری تطبیقی آنالیز گرادیان از روش

 تطبیقی یزآنال از گیاهیپوشش بر خاکی لعوام تأثیر دقیق تر ها و عوامل خاکی و بررسیگونه بین همچنین برای همبستگی

 در سسپ .شد استفاده است، مستقیم گرادیان آنالیز یک روش که (CCA: Canonical Correspondence Analysis) متعارفی 

خاک،  pHافت، گردید و در هر نمونه خاک  ب حفر سانتی متر در مرکز هر پالت 30پالت یک پروفیل خاک به عمق  هر داخل

 شد. گیریاندازهو فسفر  میپتاسنیتروژن، ، درصد مواد آلی خاک  ،کربنات کلسیم(، Ecالکتریکی )هدایت 

 

 نتایج و بحث  -3

های تعداد گونه بوده و تیره بیشترین دارای 24/38با فراوانی  Chenopodiaceaeدر منطقه مورد مطالعه گیاهان تیره 

Astraceae  وPapilionaceae ز های بعدی قرار دارند. نتایج حاصل از آنالیدر ردهDCA  وCCA ( ارائه 1در جدول شماره )
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برای بررسی رابطه بین  CCAاز روش  استفاده بنابراین دارد، 3 از باالتر دهد که محور اول گرادیانیگردیده است. نتایج نشان می

از  ترباال CCAشده در محورهای اول و دوم  داده توضیح واریانس درصد باشد. اگرچهگیاهی و عوامل محیطی مناسب میپوشش

گیاهی با رسد، اما همبستگی خوبی بین پوششدرصد در این دو محور می 9/45به  مقدار این مجموع در و باشدمی درصد 20

 محور در بررسی مورد عوامل بین باشد. ازمی 948/0و  991/0عوامل محیطی وجودارد که میزان آن در این دو محور به ترتیب 

 دوم محور پس از آن ماده آلی، آهک و شن بیشترین همبستگی را با این محور دارند. درو  همبستگی بیشترین Ecو  pHاول 

 آن نیتروژن و ماده آلی بیشترین همبستگی را با این محور دارند. از پس و بیشترین همسبتگی پتاسیم نیز میزان

 
  CCAو  DCA: طول گرادیان و مقادیر ویژه سه محور اول در 1جدول 

 محور سوم وممحور د محور اول 

 198/3 964/1 829/1 (DCAطول گرادیان )کنترل شده از آنالیز 

 960/0 874/0 397/0 (CCAمقدار ویژه محور )

 900/0 948/0 991/0 عوامل محیطی )پیرسون(   –همبستگی گونه 
 9/9 9/21 00/24 درصد واریانس توضیح داده شده

 8/55 9/45 00/24 درصد واریانس تجمعی توضیح داده شده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CCAروش  در مطالعه مورد هایپالت پراکنش : نمودار1شکل 

دلیل معنی دار شدن همبستگی بین  دهد. بهنشان می CCAدو محور اول  طول در را هاپراکنش پالت 1 شکل شماره

 به توجه با اند. شده پراکنده CCAیز آنال دوم و اول محورهای طول در نیز ی گیاهیهاگروه گیاهی، یهابا گونه خاک یهاپارامتر

 Halecnemumو آهک در جهت منفی ارتباط داشته و گونه  pHو ماده آلی در جهت مثبت و با  Ecاول با  گروه 1شکل شماره 

strabilaseum  گیرد. گروه دوم که در میانه محور اول قرار گرفته، در طول محور دوم ارتباط مثبت بادر این محدوده قرار می 

های شوند. گروهدر این محدوده دیده می Cousins spو  Haloxylon  aphyllum ، Alhagi camolerumهای پتاسیم دارد و گونه

در  ی غالب کههاارتباط منفی دارند و از گونه Ecو آهک ارتباط مثبت داشته و با ماده آلی و  Phسوم و چهارم در محور اول با 

 .. Artemisi sieberiو  Sedlitzia  rosmarinusاز:  تنداین دو گروه قرار دارند عبار

 

 نتیجه گیری -4
 هاییگونه به توجه باشد امامی گیاهیتوسعه پوشش و اصالح در اساسی از موانع شوری ناحیه عامل این در عمده طور به

 باشد. گیاهیپوشش عهتوس جهت در یعنوان راه گشایبه تواندمی دهندمی نشان عامل این بیشتری با همبستگی که
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Abstract: 

Analyzing the relationships between environmental factors and vegetation is always an important issue 

in the field of ecology and in a desert ecosystem, different soil issues and its relationship to the plant 
and the interactions between them are of particular importance. The purpose of this study was to 

investigate the relationship between some soil properties and vegetation in the southern margin of the 

Haji Ali Gholi Desert in Damghan. For this purpose, cover samples were sampled using modified 
Whitaker plot in each plant type. At the center of each plot, soil sampling was done by digging the soil 

profile and some of the physical and chemical properties of the soil were measured by conventional 

methods. In the study area, Chenopodiaceae family with 38.24 abundance had the highest number of 
species and Astraceae and Papilionaceae were the next species. Vegetation grouping was performed 

using two-way clustering method (TWCA). Conventional comparative analysis (CCA) was used to 

identify the most important environmental factors affecting vegetation. The highest correlation was 

observed between pH and Ec in the first axis, followed by organic matter, lime and sand, and in the 
second axis the highest correlation was with potassium content, followed by nitrogen and organic 

matter. In total, the first two axes account for 45.9% of the variance. 

 
Keywords: Soil properties, Multivariate analysis, Damghan desert 
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 گاه افراتخته استان گلستاندر ذخیره  (.Taxus Baccata L)مطالعه تنوع ساختاری گونه سرخدار
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 چکیده 
پس از . ام گرفتگاه افراتخته استان گلستان انجپژوهش حاضر با هدف مطالعه ساختار گونه سرخدار در ذخیره

روش به  تمامی درختانو موقعیوت مکوانی ای به مساحت حدود سه هکتار انتخاب شد جنگل گردشی، عرصه

-ی نزدیکترین همسایه شامل شاخصهاسپس شاخص. ثبت شد TP360Bدستگاه با استفاده از  آزیموت-فاصله

ص ( و شاخTij( و شاخص تمایز قطری )DMi(، شاخص آمیختگی )Wiهای الگوی مکانی زاویه یکنواخت )

( Wiه یکنواخت )محاسبه شدند. نتایج حاصل از شاخص زاوی Rبا استفاده از نرم افزار  (Dچیرگی ابعاد قطری )

-یمادفی پیروی نشان داد که الگوی مکانی درختان در منطقه مورد مطالعه از الگوی تص 51/0با مقدار عددی 

میختگی متوسط گونه سرخدار دهنده آدست آمد که نشانبه 30/0( برابر با DMiر شاخص آمیختگی کند. مقدا

توسط درختان از نظر حاکی از اختالف م 38/0( برابر با Tijباشد. مقدار شاخص تمایز قطری )ها میبا دیگر گونه

ز درختان ااد حدود نیمی نشان د 55/0قطر برابر سینه است، همچنین شاخص چیرگی ابعاد قطری با مقدار 

 است. های اطراف آنسرخدار دارای وضعیت غالب و نیم دیگر دارای وضعیت مغلوب نسبت به سایر گونه
  

 سرخدارشاخص آمیختگی، شاخص تمایز قطری، افراتخته،  تنوع ساختاری،واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

های مختلف و بتوان به اختالف بین توده هابا استفاده از آنبرای رسیدن به اهداف جنگلداری نوین به ابزاری نیازاست که 

ما را در شناخت بهتر و ارائه  جنگل های ساختارها و پیچیدگیآگاهی از ویژگی همچنین تغییرات آن در طی زمان پی برد.

ها و تغییرات افقی و ونهتنوع ساختاری به وسیله ترکیب گ کند.راهنمایی میها آن های مناسب در جهت مدیریت پایداررراهکا

گیری و چگونگی حف ، توسعه و هدایت اکوسیستم های شناخت ساختار ما را در تصمیمشود.ها تعریف میعمودی در جنگل

ها دارای سه مؤلفه ترکیب، (. اکوسیستم جنگلی همانند سایر اکوسیستم1دهد )جنگلی به سوی اهداف ایده آل سوق می

های ترین مشخصههای جنگلی یکی از مهم(. ساختار توده5) شودبر طبق این سه مؤلفه تعریف میکارکرد و ساختار بوده و 

کند. ساختار جنگل بازتابی از فرآیندهای اکوسیستمی و فعل و ها را تعیین میهای جنگلی است که کارکرد اصلی تودهتوده

در تنظیم رشد و تکامل توده و نیز در فرایند زادآوری و و  بودههای جنگلی های زنده و غیر زنده اکوسیستمانفعاالت بین بخش

به نحوه استقرار و روابط درونی درختان زنده و همچنین (. ساختار توده 9) نمایدمهمی ایفا میتجدید حیات توده ها نقش 

های زیستی و بوم شناختی د(. فراین9) رودهای جنگلی به شمار میها در داخل توده اشاره دارد که از اجزا مهم تودهخشکه دار

طوری که ، بههای جنگلی را متأثر سازندتوانند ساختار تودههای محیطی میآشفتگیها و نیز نظیر رقابت و همزیستی بین گونه 
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(. مدیریت جنگل با درنظر گرفتن 2) شودهای تکاملی میگیری مراحل و فازهای جنگلی منجر به شکلتغییر در ساختار توده

یابد. عملیات های جنگلی به اهداف خود دست میهای گونهطبیعی و شناخت کافی در رابطه با ساختار و ویژگی شرایط

(. در همین راستا توصیف کمی ساختار 3گذارند )ای جنگل میبرداری تأثیر مستقیمی بر ساختار و تنوع گونهپرورشی و بهره

های ساختاری (. بررسی ویژگی8شود )در مدیریت جنگل در نظر گرفته می های کاریترین ابزارعنوان یکی از مناسبجنگل به

جنگل  کی(. ساختارو تنوع 6ها برای درک و مدیریت اکوسیستم های جنگلی است )ترین پیش نیازهای جنگلی از مهمتوده

دهد  یه در جنگل رخ مک یمختلف درخت یگونه ها بیخاص ترک یبا الگوها ،یدرخت یها تیموقع یمکان عیممکن است با توز

به سه ویژگی تقسیم کردند که را (. پژوهشگران برای درک ساختار جنگل، آن 6شود ) فیتعر ،یابعاد درخت ییفضا شیو با آرا

 ای، تصادفی و یا حالتی بینابینی است،کننده الگوی پراکنش منظم، کپهشامل الف( تنوع در موقعیت مکانی درختان که بیان

ها را مورد بررسی قرار می دهد، و ج( تنوع در ابعاد درختان که چیدمان چیدمان گونهی ای که نحوهگونه ب( تنوع آمیختگی

-های بومی نادر و ارزشمند در جنگل(. گونه سرخدار یکی از گونه8دهد )هایی مانند قطر و ارتفاع را نشان میمکانی مشخصه

شمالی، اروپا، مدیترانه، غرب آسیا، شمال آفریقا ش وسیع در دنیا )آمریکایهای شمال ایران است. هر چند این گونه دارای پراکن

بدون شک قطع درختان سرخدار و عدم موفقیت آنها . و شمال ایران( است، اما طی چندین دهه گذشته رو به زوال رفته است

گری نیز به عنوان عامل عدم عوامل دی .شونددر تجدید حیات به عنوان یکی از عوامل اصلی در زوال سرخدار محسوب می

کننده خواری، رقابت برای نور با درختان خزانتوان به علفها میتجدید حیات و زوال سرخدار ذکر شده است که از جمله آن

انداز همانند راش و شرایط خاک نامناسب و از دست دادن تنوع ژنتیکی اشاره داشت الزم به بلندتر، به ویژه درختان بسیار سایه

کنند. گزارش شده است ها ایفا میهای اکولوژیکی مهمی در جنگلهای درختی در معرض خطر، اغلب نقشر است که گونهذک

های درختی در معرض خطر به دلیل تغییرات اقلیمی در سراسر جهان افزایش یافته است. از این رو به منظور تعداد گونه

ی مؤثری باید اجرا شود و این باید با مطالعه ساختار توده های جنگلی صورت های حفاظتها، استراتژیمدیریت پایدار اکوسیستم

توان به که میتحقیقات مختلفی در ایران و خارج از کشور نیز انجام شده است.  ،دلیل اهمیت ساختار جنگل(. به10) گیرد

 اشاره کرد. (10ان )همکار ، لی و(11، رپرچ و همکاران )(8)، کینت (2) سفیدی(، 3) همکاران و یجانیعل

 

 هامواد و روش -2

 ه مورد مطالعهمنطق -1-2
درجه عرض شمالی  36˚ 46' 46"تا  36˚ 46' 41" مختصات جغرافیاییگاه سرخدار افراتخته در ذخیرهپژوهش حاضر در 

جنوب شرقی  ومتریکیل 29افراتخته در گاه ذخیرهاست.  شده انجام درجه طول شرقی، 54˚ 57' 08"تا  54˚ 57' 22"و 

متر از  2000تا  1350محدوده ارتفاعی منطقه هکتار قرار دارد.  352به مساحت  کتول در استان گلستان آبادشهرستان علی

 شیب ،رآورد شدهگراد بدرجه سانتی 3/10نه متر و متوسط دما ساالمیلی 950متوسط بارندگی ساالنه باشد، میسطح دریا 

از تعیین  پس در این پژوهش است و شمال غربی شمال شرقیشرقی، آن عمدتاً رافیایی جغدرصد و جهت  75منطقه  عمومی

ار با قطر برابر سینه ، موقعیت مکانی تمامی درختان سرخدهکتار(  3)در حدوددر منطقه افراتخته  مطالعه محدوده منطقه مورد

استفاده از دستگاه  با مترسانتی 5/7زرگتر از های درختی با قطر برابر سینه بمتر و همچنین سایر گونهسانتی 5/2بیشتر 

TP360B  شد.ثبت  

 

 های مورد مطالعهمعرفی شاخص -2-2

 (iWشاخص زاویه یکنواخت ) -2-2-1 
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ع رخت مرجدی منظم بودن موقعیت مکانی های مبتنی بر نزدیکترین همسایه به بررسی درجهاین شاخص براساس روش

ی وضعیت منظم درختان است در حالی که در دهندهنشان پردازد. ارزش پایین نسبت به چهار همسایه اطراف خود می

 توان بیان نمود که:(. بنابراین می4کند. )میل می 1ای این ارزش به سمت درختان با توزیع کپه
   

 )iDM(شاخص آمیختگی  -2-2-2

 اوانی نسبی وبا توجه به فر. شودای مختلف در کنار یکدیگر استفاده میهاین شاخص به منظور بررسی نحوه چیدمان گونه

ها از گونه مشابه با مه همسایهصفر: ه .است 1-0ها دارای ارزشی بین ، این شاخصها نسبت به یکدیگرموقعیت قرارگیری گونه

ه درخت همسایه : گونه س75/0: گونه دو درخت همسایه متفاوت با گونه درخت مرجع باشد. 5/0 .باشنددرخت مرجع می

 .ها مشابه با گونه درخت مرجع نباشند: هیچ کدام از همسایه1متفاوت با گونه درخت مرجع باشد. 

 

  )ijT( شاخص اختالف قطر برابر سینه -2-2-3
دیگر یک شود و به بررسی توزیع ابعاد درختان نسبت بهاین شاخص براساس اختالف قطر درختان همسایه محاسبه می

همسایه دارای اختالف کمی باشند این شاخص  متغیر باشد؛ زمانی که درختان 1 -0تواند بین پردازد. مقدار این شاخص مییم

ک به سمت ی این شاخص که اگر ناهمگنی در بین درختان همسایه زیاد باشد، مقدارکند در حالیبه سمت صفر میل می

 شوند:می های محاسبه شده براساس این شاخص به چهار دسته تقسیمارزش شود. به منظور سهولت در تفسیر نتایجمتمایل می

 (3/0-0اختالف کم ) -الف

 (5/0-3/0اختالف متوسط ) -ب

 (7/0-5/0اختالف آشکار ) -ج

 (.11) (7/0-1اختالف زیاد ) -د

 (Dominance diameterشاخص چیرگی ابعاد قطری  -4-2-2

رزش این اگر ا دهد، به این صورت کهیگان تطراف مورد ارزیابی قرار میاین شاخص قطر درخت مرجع را نسبت به همسا

 (.7) و برعکس است چیرهدارای وضعیت های همسایه گونهقطر شاخص به سمت یک میل کند قطر درخت مرجع نسبت به 

ت از د چهاردرخابعا ر:باشد: صفهنگام استفاده از چهار همسایه در یک گروه ساختاری، مقدار این شاخص یکی از اعداد زیر می

مسایه اطراف : اندازه قطر سه درخت از چهار ه25/0چهار همسایه اطراف نسبت به درخت مرجع دارای وضعیت غالب است. 

ت مرجع دارای : اندازه دو درخت از چهار همسایه اطراف نسبت به درخ5/0نسبت به درخت مرجع دارای وضعیت غالب است. 

خت ابعاد در  :1 د یکی از چهار همسایه اطراف نسبت به درخت مرجع دارای وضعیت غالب است.ابعا: 75/0 وضعیت غالب است.

 مرجع نسبت به چهار همسایه اطرافش دارای وضعیت غالب است.

 

 نتایج و بحث -3
های موجود در این منطقه اصله درخت از گونه 1155های به عمل آمده در منطقه مورد بررسی گیریبراساس اندازه

درصد  59ار با گونه سرخد .آمددستبهاصله در هکتار  385نگین تعداد در هکتار درختان در این توده گیری شدند. میاازهاند

 ها به خود اختصاص داد.ترین فراوانی را در بین گونهبیش
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 یه یکنواختهای شاخص زاو( کالسه2ر سطح سه هکتار                      نمودار )ای درختان د( ترکیب گونه1نمودار )

 

 
 های شاخص تمایز قطریفراوانی نسبی ارزش( 4ای                    نمودار )های شاخص آمیختگی گونه( توزیع ارزش3نمودار )

 

 
 های شاخص ابعاد قطر برابر سینه گونه سرخدار( توزیع ارزش5ار )نمود

 

 گیرینتیجه -4
دهد که توده مورد مطالعه به طور کلی دارای نشان می 51/0نتایج حاصل از شاخص شاخص زاویه یکنواخت با مقدار 

دهنده آمیختگی کم د که نشاندست آمبه 30/0ای در منطقه مورد مطالعه چیدمان تصادفی است مقدار شاخص آمیختگی گونه
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دهنده محاسبه شد که نشان38/0ها است. مقدار شاخص تمایز قطری برای منطقه مورد مطالعه گونه سرخدار با سایرگونه

این امر حاکی از آن دست آمد به 55/0اختالف متوسط بین درختان از نظر قطر برابرسینه است. مقدار شاخص چیرگی قطری 

از درختان سرخدار نسبت به همسایگان خود دارای وضعیت غالب و نیم دیگر دارای وضعیت مغلوب است که حدود نیمی 

 هستند.
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 بررسی تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس در استان گلستان

 
 ، *2، نعمت اله حمیدی1فرزاد ساتلقی

اری دانشگاه تربیت دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزد*2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه آزاد اسالمی الر،1
 رس مد

2* ، )hamidi.nemat@yahoo.com( 

 

 

 چکیده:
 وه اخیوراًکنشان دهنده تغییرات در سطح زمین باشد،  توانودمهموی اسوت کوه موی شاخصدمای سطح زمین 

 کشواورزی، و ودرولوژیکی آب و هوا، فرآیندهای هی ای، از قبیل تغییر جهانیدر بسیاری از مطالعات منطقه

. سوتاخاک به عنوان یوک عامول مهوم مطورح شوده  کاربری و پوشوش زموین شوهری و بررسوی رطوبوت

منظور تهیه  مناسبی به سنجش از دور مادون قرمز و حرارتی به دلیل پوشش وسیع، منبع اطالعاتی ویرهایتص

 ده استانوهش تغییرات دمای سطح زمین در محدو. در این پژباشندهای حرارتی سطح آب و خشکی مینقشه

رد بررسی مو 2018تا  2000طی سال های  Terraگلستان با استفاده از تصویرهای سنجنده مادیس ماهواره 

ای اکثر و همچنین اختالف دمدهد که در مجموع دمای حددست آمده نشان میقرار گرفت. بررسی نتایج به

 های مورد مطالعه افزایش داشته است.سال حداکثر و حداقل استان در محدوده
 

 دمای سطح زمین، سنجنده مادیس، استان گلستان واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
در بسیاری  اًنشان دهنده تغییرات در سطح زمین باشد کوه اخیور توانودمهموی اسوت کوه موی شاخصدمای سطح زمین 

کاربری و پوشوش زموین  هوا، فرآیندهای هیدرولوژیکی و کشواورزی و آب و ای، از قبیل تغییر جهانیمنطقه هایپژوهشاز 

در سطح  گیری دمابه طورکلی اندازه(. 11) خاک به عنوان یوک عامول مهوم مطورح شوده اسوت شوهری و بررسوی رطوبوت

مدنظر قرار داد که  نیز بایدشود. این نکته را های هواشناسی، اعم از سینوپتیک و کیلماتولوژی انجام میزمین، توسط ایستگاه

عنوان یک  آنچه به .اندنصب شده باشند که قبالً در آنجاگیری دما در نقاط خاصی میهای هواشناسی فقط قادر به اندازهایستگاه

هواشناسی کافی جهت آگاهی از مقادیر دمایی در  هایآید، نبود ایستگاهنقص اساسی در پایش دمای سطح زمین به شمار می

تصاویر (. همچنین 3دور تا حدی این کمبودها برطرف شده است) سنجش از آوریفنط فاقد ایستگاه است که امروزه توسط نقا

جویی در وقت و بسیاری صرفه های کمتر،ای در برآورد دمای سطح زمین بسیار موثر بوده و به دلیل در برداشتن هزینهماهواره

خاصی دارند و تصاویری  ای جایگاههای حرارتی سنجش از دور، تصاویر ماهوارهن دادهاز بی .موارد دیگر مورد توجه قرار دارد

توانند مفید واقع باندهای حرارتی می دیس و... در برآورد دمای سطح زمین به دلیل داشتناهمچون تصاویر لندست، استر، م

در مقیاس  برداری وی سطح زمین در فواصل نمونهبرآورد حرارت هایی را بورایای روشامروزه سنجش از دور ماهواره(. 2شوند)

شود و کیفیت بازیابی آن متأثر از مشخصات نامیده می 1LST(. دمای سطح زمین به طور رایج 7) جهانی فوراهم سواخته اسوت

                                                             
1 Land Surface Temperature 
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مندی طیفی، نوع ناهمگونی سطح، رطوبت خاک و برخی عوامل دیگر است. این سنجنده، شرایط جوی، تغییرات در گسیل

دست آمده و در دو حالت روزانه و شبانه، اطالعاتی از دمای سطح زمین فراهم ارامتر به طور منظم توسط سنجنده مادیس بهپ

 مقدم و همکاران رضوایی(.  8و  4کند. در تحقیقات بسیاری از این داده برای تخمین دمای هوا استفاده شده است )می

زمین با اسوتفاده از سونجش از دور  وش پنجره تکوی در بورآورد دموای سوطحبررسی ر" ای تحوت عنووانمقالوهدر  (1394)

 محاسووبه ASTERو  ETM+ حرارتووی دو سوونجنده سطح زموین را بوا اسوتفاده از تصواویر موادون قرموز دموای "حرارتوی

فصل تابستان به  مربووط بوه TME+ داد که تصویر حرارتوی سونجنده دست آموده نشواننهایت مقایسه نتایج به کردند و در

 ای با عنوان بررسیر مقاله( د1394) احمدی و همکاران .(3) دمای سطح منطقه است عنوان گزینه قابل کاربرد در محاسوبه

پرداختند و  های سنجش از دور در شهرستان اردبیلدمای سطح زمین در رابطه با کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده

باشد و بیشترین دمای می ای از زمین متاثر از عوامل سطحی و خصوصیات آنشان داد که دمای سطحی در هر محدودهنتایج ن

زاده و . ولی(1) باشنددارا می گیاهی را هایی است که کمترین پوششسطحی در محدوده مورد نظر مربوط به مکان

استفاده از الگوریتم پنجره مجزا پرداختند  ر شهرستان زنجان باای با هدف بررسی دمای سطح زمین ددر مقاله (1396همکاران)

ارتباط مناسب بین کاربری سطح زمین و حرارت سطح  دست آمدههای آماری بهمبنای داده نتایج این پژوهش نشان داد که بر

ند سطوح غیر قابل نفوذ ها و عواملی مانکاربری شهر، به دلیل وجود که، در مناطق نظامی و صنعتیزمین وجود دارد بطوری

آلودگی در این نواحی باعث ایجاد جزایر  های فسیلی و افزایشناشی از سوخت مانند آسفالت، بتن، پوشش گیاهی کم، گرمای

ای در تصاویر ماهواره ،های صورت گرفته مشوخص شود کوهاز پژوهش بندی نتایج حاصولدر جمع(. 5) حرارتی شده است

 .دهنودقابل قبول و قابول اسوتنادی را ارائوه موی نتوایجبرآورد دمای سطح زمین 

 

 هامواد و روش -2

 فیایی منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرا -1-2

ز شرق به نان، اجنوب به استان سم، از استان گلستان در بخش شمالی کشور واقع شده که از شمال به کشور ترکمنستان

ای یهنی، کوهپاه کوهستااز نظر ناهمواری به سه ناحی وزندران و دریای خزر محدود و از غرب به استان ما شمالیاستان خراسان 

دقیقه تا  51و  درجه 53بین و دقیقه عرض شمالی  08درجه و  38دقیقه تا  30درجه و  36بین و  شودای تقسیم میو جلگه

 (.1قرار دارد )شکل  دقیقه طول شرقی 19درجه و  56

 
 : موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

 روش کار -2-2
مربوط  2018تا  2000ََ بین سال های  Mod 11A1برای برآورد دمای سطح زمین از تصاویر سنجنده مادیس محصول 

( استفاده شد. درانتخاب تصاویر سعی شده است که تصاویر Grid متر از نوع شبکه ای )  1000به مرداد ماه با پیکسل سایز 

و  هندسی انجام تصحیحات ضمناستفاده شد.  Envi 5.3 افزار  نرم برای پردازش این تصاویر ازپوشش ابری حذف گردد.  دارای

 اسوتخراج (LST) مقادیر طیفی باندهای بازتابی و گرموایی تغییر سیستم مختصات محصول از سینوسی به مختصات جغرافیایی
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تبدیل گردید. در نهایت با توجه به  Integerبه  Doubleمورد مطالعه از گردید و نوع کالسه ی داده ی پیکسل های تصویر 

اینکه مقادیر ارائه شده هر پیکسل که نشان دهنده دمای سطح زمین به صورت کلوین بوده لذا با استفاده از رابطه تبدیل کلوین 

 گراد نشان داده شد.( دمای پیکسل ها به درجه سانتی 1گراد )رابطه به سانتی

  (1طه )راب

ما مشخص گردید. داستفاده و مقادیر حداقل و حداکثر  Arc GISجهت نمایش بهتر تصاویر حاصل از پردازش از نرم افزار 

 – 10,78 ) 31های مادون قرمز حرارتی باند یکی از محصوالت سنجنده مادیس است که از داده (LST)دمای سطح زمین 

مین با خطایی کمتر از زآید. در این محصول دمای سطح دست میمیکرومتر ( به 12,27 – 11,77)  32میکرومتر ( و  11,28

امل مختلفی دقت شود. عوگراد محاسبه میدرجه سانتی 50الی  10گراد ( در محدوده سانتی 0,7یک درجه ) انحراف معیار 

 ر اتمسفر،رات موجود دموجود در جو، ذ توان به غلظت ستون بخار آبدهند که از آن جمله میقرار می تأثیررا تحت  LSTداده 

طالعات اسبه اپوشش ابری و ذرات معلق و هندسه تصویربرداری اشاره نمود. استفاده از محصوالت سنجش از دور برای مح

 وند.شها به خوبی شناخته شده و در صورت امکان تصحیح های این دادهسطح زمین نیازمند آن است که محدودیت

 

 نتایج و بحث -3
موع دمای دهد در مج( نمایش داده شده است نشان می2های زیر )شکل تایج حاصل از پردازش تصاویر که در شکلن

وسیعی  دهد قسمتدست آمده نشان میسطح زمین در طول دوره مورد مطالعه افزایش داشته است. همچنین دقت در نتایج به

در خصوص  تحقیق نقاط دیگر بوده که با توجه به مرور سوابق از بخش شمالی استان دارای حداکثر دمای باالتری نسبت به

ست به ذکر ا . الزمرسدکاربری اراضی بر دمای سطح زمین  افزایش پوشش گیاهی در این مناطق کامال ضروری به نظر می تأثیر

ی مت بیابانبه س یمیدر تحقیق حاضر مشخص گردید که اختالف دمای حداکثر و حداقل افزایش داشته که نشان از تغییرات اقل

 شدن دارد.

 
 گراد یسانت حسب بر شده برآورد یدما حداکثر و حداقل 1 جدول

 2018 2017 2015 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 2001 2000 سال

05/28 حداقل دما  57/21  53/16  25/17  11/15  95/21  17/18  03/17  15/13  79/18  11/24  17/19  53/24  57/21  

99/57 حداکثر دما  43/54  27/58  05/60  15/44  39/61  63/53  712/53  43/50  31/55  93/53  73/49  63/60  41/61  
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 : دمای سطح زمین برآورد شده با استفاده از سنجنده مادیس2 شکل
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 د شده سطح زمین بر حسب درجه سانتی گرادروند تغییرات دمای حداقل و حداکثر برآور :1 نمودار

 

 گیری کلینتیجه -4
ایی به هحدودیتها، مهای هواشناسی علیرغم دقت مناسب آنهای زمینی در محاسبه و بررسی دادهاستفاده از ایستگاه

به ود در محاسشث میاعتوان به گسسته بودن این اطالعات اشاره نمود که بها میهمراه دارد. از جمله مهمترین این محدودیت

گراد درجه سانتی 5هایی از سطح زمین که با ایستگاه هواشناسی فاصله دارند به بیش از یابی برای بخشدما، خطای درون

رسی به یا دست های عظیمی از سطح زمین امکان ایجاد ایستگاه هواشناسی به راحتی فراهم نیستبرسد. به عالوه در بخش

ی نجش از دورهای سکارگیری دادهه راحتی امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به مشکالت ذکر شده بههای این ایستگاه بداده

ن ن به تخمیهای عظیمی از سطح زمیهای زمینی را کاهش دهد و در بخشتواند تا حدودی مشکالت ناشی از ایستگاهمی

داد هرچند  سیار کاهشینی را بتوان نیاز به داده زمها میدهپارامترهای هواشناسی بپردازد. در طوالنی مدت با استفاده از این دا

 نظر نمود.ها صرفتوان به طور کامل از آننمی

 

 منابع و مراجع -5
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Survey of Land surface temperature changes using MODIS sensor images in Golestan 

province 
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Abstract: 
Land surface temperature is an important index that can reflect changes in the Land surface that have 
recently been studied in many regional studies, such as global climate change, hydrological and 

agricultural processes, and Urban land use and cover and soil moisture monitoring are considered as 

an important factor. Infrared and thermal remote sensing images, because of their wide coverage, are a 
good source of information for the preparation of water and land surface temperature maps. In this 

study, the changes in the surface temperature of Golestan province were studied using the images of 

the Terra satellite MODIS sensor from 2000 to 2018. The results show that the maximum temperature 

and maximum and minimum temperature difference in the province have increased in the studied 
period. 

 

Keywords: Land surface temperature, MODIS sensor, Golestan province 
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 ها در مدیریت مصرف منابع آبیمروری برکاربرد موجک
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 دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار،*2، 1
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 چکیده
ی از کند. لذا آگاهترین منابع تامین نیاز بشر، در زندگی روزمره نقش حیاتی ایفا میآب به عنوان یکی از مهم

ای یژهو ز اهمیتهای الزم در راستای مدیریت تقاضا، اگذاریمیزان تقاضای مورد نیاز آب جهت اعمال سیاست

آوردن مدل  دستریزی مدیریت منابع آب بهرنامهبترین رویکردها در بنابراین یکی از مهم. شدبا برخوردار می

های های اخیر روشدر سال .بینی رفتار این منابع تحت متغیرهای مؤثر بر این پدیده استمناسبی برای پیش

ه نحوه ارتباط این متغیرها صورت گرفت منابع و بررسیسازی چگونگی میزان مصرف این مختلفی جهت مدل

ها به عنوان یک ابزار قدرتمند ریاضی در زمینه پردازش کاربرد موجکتوان بهاست که از آن جمله می

 های انجام یافته در این زمینهها و تحلیل سری زمانی داشته باشیم. در این مقاله مروری بر پژوهشسیگنال

 برخی مثالهای کاربردی در این زمینه اشاره خواهیم کرد.خواهیم داشت و به 

 

 مقدمه -1
مواجه هستند،  و زیر زمینی های سطحیامروزه در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در مناطقی که با کمبود آب

گیری از مطالعات ، بدون بهرهرویه از این منابعبرداری بیبرداری از منابع آب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهرهبهره

بار آورد. مدیریت صحیح این منابع با شناخت کامل و آگاهی از این ناپذیری را بهتواند مشکالت و پیامدهای جبرانمنابع آب می

های عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب .پذیر استمنابع امکان

بینی مناسبی از زم است پیشالبرای آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی  ست.ینی در بسیاری از نقاط جهان شده ازیرزم

علت پیچیده بودن ماهیت آن و عدم  بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی بهنوسانات سطح آب زیرزمینی انجام شود. برای پیش

ریزی مدیریت ترین رویکردها در برنامهدهای است. بنابراین یکی از مهمهای پیچیهای مربوطه، نیاز به مدلقطعیت در مولفه

های بینی رفتار این منابع تحت متغیرهای مؤثر بر این پدیده است. آبآوردن مدل مناسبی برای پیش دستمنابع آب به

ی، ابوزار اصولی بررسی و های ریاضوی و فیزیکواند. اگرچه مدلسوازی شدههای مختلفوی مدلزیرزمینی تاکنون با روش

ها، آنها را با های مورد نیاز این مدلعات و دادهالدلیل نبود اطشناخت فرایندهای فیزیکی حاکم بر یک سیسوتم هستند، اما به

عنووان جایگزین  های آمواری یوا هوشومند بوهآوردن بوه مدلاست. این مسئله سبب رویرو کردهمحدودیت کاربرد روبه

 بینی یکعنوان یکی از سیستمهای هوشمند در پیش های غیرخطی بهاست. امروزه شبکهریاضی و فیزیکی شدههای مدل

های اخیر درزمینه هیدرولوژی مورد گیرند. یکی از روشهایی که در سالهای پیچیده بسیار مورد استفاده قرار میچنین پدیده

های ریاضی نوین و کارآمد در زمینه پردازش سیگنال و تحلیل از تبدیل عنوان یکی توجه قرارگرفته است، استفاده از موجک به

های متفاوت را های زمانی است. به کمک تبدیل موجک که قابلیت تجزیه سری زمانی به چند زیرسری زمانی با مقیاسسری
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داد که باعث افزایش دقت توان رفتار کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس یک فرآیند هیدرولوژیکی را مورد تحلیل قرار دارد، می

 .تحلیل مورد نظر خواهد شد

، MA ،ARای های پایهشود شامل مدلکار برده میها بههای سری زمانی که جهت این دسته از تحلیلاصوالً مدل

ARMA  وARIMA توان به تحلیل سری های اخیر به کمک ابزار موجک میباشند. از جمله کارهای صورت گرفته در سالمی

ز ترکیب (، شبیه سازی مدل آب زیر زمینی با استفاده ا1بینی سطح آب زیرزمینی دشت فیروزآباد )موجک در پیش -نیزما

های فازی و موجک در بکارگیری کارگیری مدل سیستم( با به4(، )3های موجک و فازی در دشت برازجان استان بوشهر )مدل

 شاره کرد.ا( 2بینی مصرف کوتاه مدت آب در شهر تهران در )جک در پیشایستایی عملکرد آب دشت شیراز و کاربرد تبدیل مو

ل ها خواهیم و همچنین نتایج حاصهای سری زمانی اولیه و ابزار موجکدر ادامه این پژوهش مروری کوتاه بر معرفی مدل

 از برخی تحقیقات صورت گرفته مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

 

 هازمانی و موجک هایهای پایه سریمدل -2
های متداول در به عنوان مدل ARIMAو  MA ،AR ،ARMAهای زمانی های پایه سریدر این بخش مروری کوتاه بر مدل

ها مورد بحث و بررسی قرار ها به کمک موجکهای هیدرولوژی خواهیم داشت. همچنین تعریف و بسط این سریتحلیل داده

 خواهد گرفت.

 

)تحرکین مفرآیند میاگ -2-1 )MA q : 

 
 t برابر مقدار تصادفی مربوط به زمانهای قبل از qوةعالاز روی مقودار تصادفی همان لحظه به  t در این مودل متغیور در زموان

 شودبرآورد می

1 1 2 2 ...t t t t q t qZ a a a a           

باشد که دارای توزیع نرمال جمله تصادفی می taپارامتر مدل و  میانگین سری زمانی،  به طوری که در تساوی فوق 

 شود.ر نظر گرفته میاستاندارد د

 

)فرآیند خود همبسته  2-2 )AR p: 

 گرددنامند و به صورت زیر تعریف می pیک فرآیند تصادفی محض بر پایه زنجیره مارکوف را فرآیند خودهمبسته از مرتبه 

1 1 2 2 ...t t t t p t pZ a Z Z Z           

را  tZ می توان taاین فرآیند همواره وارون پذیر است یعنی همواره بدون گذاشتن شرط یا شرایطی روی جمله تصادفی خطا 

 میانگین سری زمانی،  به صورت یک ترکیب خطی موزون از مشاهدات حال و گذشته فرآیند نوشت. در تساوی فوق نیز 

 شود.باشد که دارای توزیع نرمال استاندارد در نظر گرفته میجمله تصادفی می taپارامتر مدل و 

 

)نگین متحرک فرآیند خودهمبسته میا 2-3 , )ARMA p q: 

ا لگو از آنهاین مرحله ساختن بسته و میانگین متحرک مفیدند ولی الگوهایی نیستند که ما را در اولهای خودهمگرچه نمایش

سازد. یمندک مشکل هدات ااستفاده کنیم، زیرا این نمایشها دارای تعداد زیادی پارامتر هستند که برآورد آنها را بر اساس مشا

شوند که به صورت ترکیبی از های آماری محسوب میتحلیلدارای کاربرد بیشتری در  ARMAهای بر همین اساس مدل

)ی گردد. یک مدل مهای خودهمبسته و میانگین متحرک تعریف مدل , )ARMA p q گرددبه صورت زیر تعریف می 
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1 1

p q

t t j t i j t j

i j

Z a Z a   

 

     

tو  tZکه در تساوی فوق  iZ  بینی و مقدار متغیر در گام زمانی با تاخیر به ترتیب مقدار پیشi باشد.می 

 

)چه میانگین متحرک مدل خود همبسته یکپار 2-4 , , )ARIMA p d q: 
توان ت زمانی بمکن اسمهای متوالی آن ثابت باشد، در حالتی که سری زمانی دارای میانگین ثابت نبوده اما تغییرات یا تفاضل

و یا، در  متناسب با اولین، دومین .های آنها بکار بردفاضلتهای ناایستا و بر روی سری شامل را برای سری ARMA هایمدل

بینی برای پیش ARIMA هایگردد. مدلده میاستفا ز های ساده غیر فصلی، تحت عنوانامین تفاضل، از مدل d حالت کلی

اول و  رود. تفاضل مرتبهگیری از یک سری زمانی جهت حذف ناایستایی سری بکار میمقادیر آتی یک سری مفیدند. تفاضل

 :شودصورت زیر تعریف می دوم به

1

1

t t t

t t t

x z z

w x x





 

 
 

ار انجام داد. بدین ترتیب، رفتار سری تفاضلی را ب d توان تفاضلگیری پریودیک ران به ایستایی، میدر صورت نیاز برای رسید

)میتوان با یک فرآیند , , )ARIMA p d q با پارامترهای p ، qو تعداد تفاضل، d مدل نمود،. 

 

 هاموجک 5-2
 بسامد برده و-یا حوزه زمان  های ریاضی همچون فوریه و موجک اطالعات را از حوزه زمان به حوزه بسامد )فرکانس( وتبدیل

دهند. مفاهیم تبدیل در ریاضی قدمتی نزدیک به دو قرن تری نمایش میتغییرپذیری نهفته در اطالعات را به صورت شفاف

ک یتوان به صورت ( را میریاضی دان فرانسوی فوریه بیان کرد که هر تابع ایستا )موج واره و تکرار شونده 1807دارند. در سال 

 ارش فوریهه افتخنامتناهی از امواج سینوسی و کسینوسی با بسامدهای مختلف نشان داد. وی با تبدیلی که بعدها ب مجموع

 نامیده شد، اطالعات حوزه زمان را به حوزه بسامد برده و بسامدهای سازنده سیگنال را آشکار کرد.

انشمندان دذشت زمان . با گمان تغییر می کند، بسط داده شدبه تدریج این ایده برای توابع غیر استا، که توزیع آماری آنها با ز

مان زر دو حوزه توان اطالعات را در هدریافتند که با شکستن سیگنال به اجزای جداگانه، که امواج سینوسی خالص نیستند، می

 (.[4] ود بهعه شو بسامد متمرکز کرد. این موضوع ایده بنیادینی است که به تدریج به عنوان موجک شناخته شد )مراج

 

 ی و بدست آوردن ضرایب موجکیتجزیه موجک 6-2
توان اجزای مدل در مقیاس باشد که به کمک آن میاساس هر تجزیه و تحلیل موجکی بر مبنای انتخاب یک تابع مقیاس می

ها به موجک در واقعهای باال( را بدست آورد. بزرگ )یا فرکانس پایین( و جزئیات شامل اجزای در مقیاس کوچک )یا فرکانس

 شوند.ها، اطالعات به دو دسته تقریب و جزئیات تقسیم میصورت یک فیلتر عمل کرده که با عبور دادن داده

رخی بتوان به موجک هار، مورلت، دابیچیز و سایملت اشاره کرد. در ادامه به ترین و پر کاربردترین توابع مقیاس میاز مهم

 واهیم کرد.های هیدرولوژی اشاره خهای دادهها در تجزیه و تحلیلکارگیری موجکبا به مثالهای کاربردی انجام یافته

 

 های زمانی موجکیبینی سطح آب زیر زمینی با بکارگیری سرییشپ -3
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حیح این صبه بررسی میزان سطح آب زیر زمینی منطقه فیروزآباد جهت مدیریت  [1]در پژوهش صورت گرفته در پژوهش 

ابع، نمیریت این مدبرای  مینییرزهای ح آبطس ل اطمینانبینی قابپیشینی پرداخته شده است. بدین منظور منابع زیر زم

زیر ح آب طبینی سیشوجک برای پم-انیزمدل ترکیبی سری مانی و زمی سری هامدل زاستفاده اآنها با  .یت استمحائز اه

ویفلت، کیلت، مار، سایهمختلف وجک، توابع م لتبدی زبا استفاده ا زمانیظور سری مند. برای این کردناقدام  این منطقه زمینی

 امانی آریزمری دل سموان ورودی نع شد. سپس به لتبدی هابه زیر سری،  سطوح متفاوت تجزیهدر  ،4دابیچیزو  دابیچیز

( , , )ARIMA p d q  هتر ده کارایی بنده قایسه شد. نتایج نشانمانی زمدل سری مته شد. سپس نتایج آن با نتایج فدرنظرگر

 .وجک بودم -انیزمدل ترکیبی سری متر مای کطو خ

فق سازی برخی از چاهها ناموف مدل سری زمانی که در شبیهالتوان نتیجه گرفت که برخچنین می( 3)و ( 2)ز مقایسه جداول ا

ر مدل د 2R میزان 1E ایکرده است؛ برای مثال در چاه مشاهده سازی مناسبی ارائهبود، مدل سری زمانی موجکی شبیه

 91برابر با  ARIMA(0,1,18)درصد درحالی که این ضریب در مدل سری زمانی موجکی  13سری زمانی برابر است با 

ادر قمیشه ه معمول های یک سری زمانی یکسان، مدل سری زمانیدهد که روی دادهدرصد است. این میزان تفاوت نشان می

شد. هم شته باسازی قابل قبولی داتواند شبیهجکی مینیست عملکرد مناسبی داشته باشد در صورتی که مدل سری زمانی مو

بینی رای پیشدریافت شد که ب( 3جدول )سازی در مرحله تست سازی در مرحله آموزش و شبیهچنین با توجه به نتایج مدل

ه ترین سطح تجزیترین تابع موجک و سطح تجزیه دوم مناسباز خانواده دابچیز مناسب db4 سطح آب زیرزمینی، تابع

 .کنندنتایج تحقیقات زیر نیز این مطلب را تأیید می د. باشمی



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 233  

 

 
 

 ها در سری زمانیموجک بینی میزان مصرف آب شهری با بکارگیرییشپ -4
بسزایی در برنامه ریزی بهتر منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک که با محدودیت آب  تأثیربینی تقاضای آب شهری پیش

های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه را جهت مدیریت کارای سیستم بینی کوتاه مدت تقاضای آب، افقپیشروبه رو هستند، دارد. 

های زمانی یک تا چند ساله به منظور برنامه ریزی و طراحی بینی بلند مدت تقاضای آب شامل دورهآبرسانی موجود و پیش

های عواملی از قبیل جمعیت، اشتغال، چرخه شود.استفاده میشبکه، تأمین منابع آبی جدید و توسعة شبکة آبرسانی موجود، 

قابل توجهی در تقاضای آب دارند. انتخاب  تأثیرهای حفاظت از آب، اقتصادی، تکنولوژی، اقلیم و آب و هوا، قیمت، و برنامه

های در دسترس بستگی هبینی و دادهای فنی تحلیلی، منابع اختصاص داده شده به روند پیشبینی به پیچیدگیهای پیشروش

منطبق با شرایط و ساختار اقلیمی  (های خطی و غیرخطیاز مدل)تلفیقی مدلی ترکیبی به بررسی  [2]در پژوهش در . دارد

. با کمک اند، پرداختهمدت آب شهری طراحی شده بینی تقاضای کوتاهشهر تهران و متغیرهای موثر بر مصرف آب برای پیش
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شبکه عصبی و مدل تلفیقی تبدیل  ، ARIMAهاروز بعدی بر اساس مدل 10ه آب شهری برای این مدل، تقاضای روزان

در  2Rو  MAPE ها، توسط معیار ارزیابیبینی شده هر یک از مدلبینی شده است. سپس مقادیر پیشموجک، پیش

ای روزانه آب شهر تهران، مدل روز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت برای تقاض 10گام و مجموع  به بینی گامپیش

ست که نتایج در ادامه نشان داده به عنوان مدل بهینه انتخاب شده ا باال(بینی دقت پیش(تلفیقی تبدیل موجک با خطای کم 

 شده است.

 

 
 

 

 نتیجه گیری:
ن بینی رفتار ایبرای پیشآوردن مدل مناسبی  دستریزی مدیریت منابع آب بهترین رویکردها در برنامهیکی از مهماز آنجا که 

سازی چگونگی میزان مصرف های مختلفی جهت مدلهای اخیر روشدر سال باشد،میمنابع تحت متغیرهای مؤثر بر این پدیده 

ضی در درتمند ریاها به عنوان یک ابزار قاین منابع و بررسی نحوه ارتباط این متغیرها صورت گرفته است. در این گفتار موجک

 ها و تحلیل سری زمانی معرفی شدند.زش سیگنالزمینه پردا

 

 منابع:
بینی سطح آب پیش' (.1397صالحی, سیده مرضیه, رادمنش, فریدون, زارعی, حیدر, منصوری, بهزاد, سلگی, اباذر. ) -1

 .16-1(، ص 4)41د(، شماره وجک )مطالعه موردی: دشت فیروزآبام-زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی سری زمانی



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 235  

 

همایش  بینی مصرف کوتاه مدت آب،، کاربرد تبدیل موجک در پیش1390آرام, عبدالرحمن و لطفعلی عاقلی کهنه شهری،  -2

 .ملی اصالح الگوی تولید و مصرف، کرمان، موسسه آموزش عالی کرمان

های موجک وفازی دلب م، شبیه سازی تراز آب زیر زمینی با استفاده از ترکی1394مبارکی, محمد و مهرداد فریدونی،  -3

 .یده پرداز پایتخت ویراادبی، موسسه  -، امارت کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی عصبی مطالعه موردی:دشت نیریز،
4- Polikar, R., 1996. Fundamental concepts and an overview of the wavelet theory. Second 

Edition, Rowan University, College of Engineering Web Servers, Glassboro. NJ. 08028. 

 
5- Choobin, B., Malekian, A., Sajedi, H. and Rahmati, A., 2014. Predicting the phreatic zone 

level using time series and Fuzzy Inference - Adaptive Neural System. Journal of Soil and 

Water Research, 45(1), pp. 19-28. (In Persian). 
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 استفاده از تحلیل آماری چند متغیره در ارزیابی پارامترهای کیفی آب
 اسماعیل شیرازی1، نعمت اهلل تقینژاد2*

 عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس*2، 1

*2ntaghinezhad@gmail.com 
 

 

 چكیده
برداری ناشی از کاهش کيفيت آب در های بهرهمحدودیت های جدی مدیریت منابع آب،امروزه یكی از نگرانی

فی منابع های آماری متغيرهای کيجه در تحليلكی از مسائل مورد توهای بشری است. بدین منظور یاثر فعاليت

ش تحليل یک رو . روش تحليل همبستگی کانونيکهاستآنآب، بررسی ساختار همبستگی و ارتباط ميان 

خطی از  ی ترکيبارتباط ميان دو مجموعه از پارامترها را با یافتن تعداد محدود کهآماری چند متغيره است 

يان بستند، متغيرهای مجموعه اول که دارای بيشترین همبستگی با ترکيب خطی از متغيرهای مجموعه دوم ه

و  آب های کيفیدر این مقاله مروی خواهيم داشت بر برخی تحقيقات صورت گرفته بر روی پارامتر .کندمی

 نمایش کارایی این روش در تشخيص پارامترهای موثر در تغييرات ميزان کيفيت آب.

 

 مقدمه -1
کیفیت منابع آب در هر منطقه تحت تأثیرعواملی با منشأ طبیعی یا انسانی دچار تغییرات فیزیکی، شویمیایی و زیسوتی 

های سوطحی از کنترل کیفی آب. آوردوجود میابع آب بهبرداری ازمنهایی جدی برای بهرهموی شوود. ایون تغییرات محدودیت

یکی از مسائل مهم در مدیریت کیفی منابع آب، یوافتن رابطوه . اهمیوت بواالیی بورای انسان و موجودات آبزی برخوردار است

مسئله گام ضروری و های آبی است. پاسوخ به این های مختلوف فیزیکی و شیمیایی تأثیرگذار بر کیفیت پیکرهبوین پوارامتر

مهموی جهوت بررسوی دقیوق تور منوابع آالینده و ارائه راهکار جهت کواهش اثورات منفوی آن و در نهایوت بهبود وضوعیت 

دلیل ، بههاقیق در موضوع منشأ یابی آالیندهحهای کنترل کیفی آب، تباشود. در ارزیوابی اقتصوادی پروژهکیفوی منوابع آب موی

هوای مربووط بوه آزموایش و نمونوه بورداری ضروری بوده و تعیین و تشخیص پارامترهای فیزیکوی و شویمیایی زینهباال بودن ه

وسیله حوواس آالینده و تأثیر گذار بر پیکوره آبوی اموری مهوم اسوت. پارامترهوای فیزیکی کیفی آب، خصوصیاتی هستند که به

باشوند. موواد معلوق جامد، کدورت، رنگ، طعم، بو و درجه حرارت در تشخیص مویبینوایی، المسه، چشایی و یا بویایی قابل 

است. مقدار کل جامودات محلوول ،  گیرند. کیفیت شیمیایی آب در ارتبواط مسوتقیم بوا حاللیوت آنایون گوروه قورار می

با توجه به طبیعت  .یی مهوم هسوتندقلیاییوت، سوختی، فلورایودها، فلزات، مواد آلی و مواد مغذی از متغیرهای شویمیا

های طور کلی ناشوی از خصوصیات فیزیکی و اقلیم حوضه آبریز هستند و این موضوع کوه آالیندههای فیزیکی که بهآالینده

عنووان متغیرهوای های فیزیکی بهتوان با در نظر گرفتن آالیندهشوند، میشیمیایی اغلب توسط فعالیتهای انسانی ایجاد می

عنوان متغیرهوای مسوتقل، وجوود همبستگی میان این پارامترها را بررسی نمود. با تعیین های شیمیایی بهوابسته و آالینده

توان ادعا نموود کوه رفتوار متغیرهوای وابسوته توابعی از رفتوار میزان شدت ارتباط میان این دو دسته از متغیرها، می

های فعالیت توان نتیجه گرفت که منشأ هر دو آالینده،وجود همبستگی قابل قبول، می متغیرهوای مسوتقل بووده و در صورت

وجود دارد. برای مثال ضریب  های انودازه گیو ری مختلفی برای تعیین میزان همبستگی بین دو متغیرانسانی است. روش

های انودازه کنند. همچنین روشان میمیزان ارتباط بین دومتغیر را بی و یا ضریب پیرسون، جهت و همبستگی استاندارد
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بندی میان دو متغیرعمل سازی رتبههمسان یهبور پا تاو کندال و ای اسپیرمنروش رتبه گیوری غیو ر پارامتریوک ماننود

ای از روش رگرسیون چند متغیره، برای برآورد ارتباط بین یک متغیر وابسته و مجموعه .((5)مراجعه شود به )نمایندمی

ای های تحلیل همبستگی که توانایی بیان ارتبواط میوان مجموعهشود. بنابراین استفاده از روشیرهای مستقل استفاده میمتغ

برای ((. 6)مراجعه شود به ) باشداز متغیرها را داشته باشند، در تحلیل میوزان همبسوتگی متغیرهای چند بعدی بسیار کارا می

کانونیک در مسائل و موضوعات مهندسی  ه مثول تحلیول همبسوتگیراری چنود متغیوآموهای شدستیابی به این هدف، رو

دمای هوا در آمریکا با توجه به دمای سوطح  بینیکارگرفته شده است. گالهن نخستین باربرای پیشتوسط محققان مختلوف به

تئوری و بسوط تحلیل ((. 7)جعه شود به مرا )اقیوانوس و فشوار سوطح دریوا از روش تحلیل همبستگی کانونیک استفاده نمود

، ی، زیسوت شناسوسیهای مختلفی مانند علوم مهندهمبستگی کانونیک در بسیاری از مراجع توضیح داده شده و در زمینه

 (.9)مراجعه شود به )هووش مصنوعی، محیط زیست و غیره استفاده گردیده است 

در یک  شناسـیز اطالعات مربوط به آلودگی هوا و اطالعات هوااز این روش برای تعيين رابطه بـين دو دسته ا (8)

لـودگی و رطوبـت هـوا آتحقيق مذکور ارتبـاط اصـلی بـين کـل  .انـدایستگاه کنترل آلودگی هوا در شهر آتن اسـتفاده نمـوده

نات سـيل در ين نوسـااز روش تحليل همبستگی کانونيـک بـرای تعيـ (9. )در ترکيب با سرعت پایين باد را نتيجه داد

مشاهده شده  هایهروشی برای برآورد توابع داد از (2005) رمسی و سـيلورمن. اندای واقع در کانادا استفاده نمودهحوضه

تنـاهی ما در یـک فضـای ی متناهی بر حسب توابع ویژه استفاده کرده و سپس تحليل همبستگی کـانونی رهاوسيله بسطبه

روش  قه داك در کارولينای شمالی ازاز منط های برداشت شـدهبرای تحليل رابطه بين امواج و پروفيل (10. )انجـام دادنـد

زن وزن شاخه، و شـناختی شامل: طول شاخه، طول ریشه،ارتبـاط ميـان پارامترهـای ریخـت (5. )انـدمذکور استفاده کرده

ـا بياهـان را گ: ســدیم، پتاســيم، کلــر و کلروفيل در رشد ــيميایی شــاملش-ریشه و وزن بـرگ و پارامترهــای زیســت

ر در ترهای مؤثز پاراماهمبسـتگی کانونيک بررسی کردند. نتایج این تحقيق نشان داده که شوری یكی  اسـتفاده از روش آنـاليز

COD, شـامل:های فيزیكـی روش تحليل همبستگی را برای تعيين رابطـه بـين آالینـده (11. )رشد گياه است BOD  کـل

تی در حوضه ـفات، نيتـرات، کلـر و سـخفس  هــدایت الكتریكـی و دمــا و شيميایی شامل جامــدات معلـق، کدورت،

دف ه. وده استبميایی اند. نتـایج نشـان دهنـده ارتباط قوی بين متغيرهای فيزیكی و شيآبریزرودخانه کارون استفاده نموده

از  کيفيت آب گذار برمعرفی روش تحليل کانونی برای یافتن ميزان ارتباط بين دو دسته متغيرهای مختلف اثرلی این تحقيق اص

 باشد.ه میگذاری بيشتر بر این رابطتأثيرجمله پارامترهای شيميایی و فيزیكی و نحوه مشخص سازی پارامترهای با 

 
 (CCAتحلیل همبستگی کانونیک) -2

هایی از متغيرها ی مفيد برای ارزیابی روابط خطی ميان گروهتكنيک همبستگی کانونی، یک روش آماری چند متغيره

ط داشتن متغيرهای چندگانه با یک مقوله عنوان ابزاری اکتشافی به هنگام ارتباای بهتواند نقش برجستهویژه میباشد. بهمی

نی مبستگی کانوهآوردن رابطه بين دو مجموعه متغير مستقل و وابسته از روش تحليل  دستبرای بهتحليلی ایفا کند. 

طور همزمان در نظر تواند دو مجموعه متغير را بهاین تكنيک آماری می شود.ترین حالت مدل خطی( استفاده می)متداول

رها کليه متغي هایی از مشاهدات انجام شده برشود که شامل بردارها آغاز میبگيرد. همبستگی کانونی با دو مجموعه از داده

عنوان یک بردار به Yبعدی از متغيرهای پيشين )مستقل( و  pعنوان یک بردار به Xباشد. هدف همبستگی کانونی، با ایجاد می

q اکثر حد دارای بعدی از متغيرهای مالك )مالك وابسته(، برای دستيابی به یک ترکيب خطی از متغيرهای پيشين است که

های مختلفی ها وزنگيرد که به آنباشد. این عمل بدین صورت میهمبستگی با یک ترکيب خطی از متغيرهای مالك می

 V=bYو  U=aXصورت طور مثال تشكيل دو ترکيب خطی بهبه دست آید.بهها دهيم تا حداکثر همبستگی ممكن بين آنمی

1بين متغيرهای  (p+q)×(p+q)چنين ساختن یک ماتریس همبستگی و هم
X  تاp

X  که در آنp  پارامتر فيزیكی وq  پارامتر

 دست آمده است.شيميایی به
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-1از این ماتریس، یک ماتریس  -1
B C A C توان محاسبه نمود و مقـادیر ویژه آن را با حل معادله زیر محاسبه کرد:را می 

(1) ( ) 0  -1 -1
B C A C I b 

در این حالت، مقادیر ویژه 
1 2 3 rλ >λ >λ > >λ باشند. عبارت از مربع مقادیر همبستگی بين دسته متغيرهای کانونيک می

بردارهای ویژه 
1

b  تا
r

b  ضرایب متغيرهایY دهد. ضریب را برای دسته متغيرهای کانونيک را نتيجه می
iU  متغير کانونيـک

i ام برای متغيرهایX((3به ) آیند. ) مراجعه شوددست می، توسط معادله زیر به 

(2)  -1

i i
α A Cb 

صورت ضریب همبستگی با حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته و به  iVو  iUدر نهایت، همبستگی بين دو جفت بردار 

 CCAبرای محاسبه ضریب همبستگی با روش   24Statisticsافزار گردد. در این پژوهش از نرمرائه میا -1+ و 1مقادیر بين 

 است.استفاده شده 

 

  ایتحلیل خوشه -3
باشد. طبقه بندی ها مختلف میهای مشابه در دستهمنظور قرار دادن موجودیتای یک روش طبقه بندی بهآناليز خوشه

هم کمتر باشد در یک ها از هایی که فاصله آنگيرد و دادهها انجام میها در این روش بر اساس فاصله همبستگی بين آنداده

گروهی ها کمتر از بينگيرند. هدف اصلی این روش، ایجاد طبقات مختلف که پراکنش و تفرق درون گروهی آنگروه قرار می

ها، تعيين بار عاملی هر ای شامل تهيه ماتریس از دادهبندی پارامترهای کيفی آب با روش تحليل خوشهها باشد. مراحل طبقهآن

ترهای مورد بندی و ترسيم دندوگرام است. در ابتدا به تعداد پارامها و در نهایت گروهش تحليل عاملی، تلفيق طبقهپارامتر به رو

ی شوند. دو پارامتر کيفی آب در صورتها در تعداد کمتری خوشه تقسيم میبررسی خوشه وجود دارد و در آخرین مرحله، داده

بندی تا سطح سوم هم باشند. اصوالً در این روش، خوشهها نزدیک بهگيری شده آنهباشند که مقدار اندازمتعلق به یک گروه می

 ((.2مراجعه شود به ))شود تا نتایج مطلوبی حاصل گردد پيش برده می

ای اشاره شهيل خودر ادامه این مقاله به برخی کارهای صورت گرفته براساس روش تحليل کانونی و استفاده از روش تحل

 .خواهيم نمود

 

 حلیل کانونی در یافتن متغیرهای موثر بر کیفیت آب رودخانه قره سوت -4
های مختلف از نظر آلودگی دليل طول زیاد و عبور از مناطق مختلف با ویژگیها بههای سطحی، رودخانهدر بين منابع آب

در مناطقی که شهرها و صنایع  منظور حفظ سالمت عمومی، این موضوعو زیستی، پتانسيل بيشتری برای آلودگی دارند. به

باشند، بيشتر مورد توجه قرار گرفته ی اصلی نياز آبی میها تامين کنندهها قرار داشته و رودخانهبزرگ در نزدیكی رودخانه

های فيزیكی، شيميایی و بيولوژیكی آب دارد. یكی از است. بنابراین مدیریت رودخانه نياز به درك و شناخت اساسی از ویژگی
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های فيزیكی و های منابع آب، تشخيص، تفكيک و شناسایی روابط بين پارامترهای آالیندهسائل مهم در پایش سيستمم

طور معمول ناشی از طبيعت و اقليم حوضه شيميایی است. اهميت این موضوع آنجاست که پارامترهای آالینده فيزیكی به

گيرند. بنابراین اگر همبستگی بين این دو دسته از آالینده انسانی منشأ میباشد اما، پارامترهای آالینده شيميایی از منابع می

های توانند مانند یكدیگر و از منبع یكسانی ناشی شوند. از طرفی یافتن این ارتباطات با روشپارامترهای آالینده زیاد باشد، می

اده از روش آماری تحليل همبستگی کانونيک های سنگينی دربردارد. استفآزمایشگاهی مانند روش تفكيک شيميایی، هزینه

( )CCA1 ( با استفاده 2باشد. )های کاهش هزینه مییافتن ارتباط بين پارامترهای آالینده فيزیكی و شيميایی، یكی از گزینه

ینده فيزیكی و شيميایی بر اساس اطالعات یک دوره آماری ، به بررسی ارتباط بين پارامترهای آال2ایو آناليز خوشه CCAاز 

 .سو پرداختند و نتایج را به شكل زیر ارائه نمودندساله در حوزه قره 10

توان باشد که میینتایج حاصل از این پژوهش بيانگر ارتباط بسيار قوی بين دو دسته پارامترهای فيزیكی و شيميایی م

 ارامترهایپاغلب  امترهای فيزیكی و شيميایی یكسان است. این نكته الزم به ذکر است کهدریافت که منشأ هر دو دسته پار

باشند. لذا با آبریز و پارامترهای فيزیكی دارای منشأ انسانی و طبيعی می های انسانی در یک حوضهشيميایی ناشی از فعاليت

فيزیكی و  ه پارامترهایادعا کرد که منشأ هر دو دستتوان توجه به نتایج بيان شده حاصل از تحليل همبستگی کانونيک می

 باشد. منظور قابل کنترل بودن تغييرات کيفی میهای انسانی مرتبط است، که این نيز جای اميدواری بهشيميایی با فعاليت

 

                                                             
1 Canonical correlation analysis 
2 Cluster analysis 
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 کانونی بندی هیدرولوژیکی به روش همبستگیهمگن -4

های هیدرولوژیکی مبدل شده است. روش تحلیل بینیبزرگ در پیشکمبود و عدم کفایت مشاهدات به یکی از چالشهای 

ترین اند. یکی از مهمای از مطالعات هیدرولوژیکی هستند که جهت رفع این مشکل توسعه یافتهای طیف گستردهمنطقه

به میزان همگنی  باشد که دقت آن وابستهب، برآورد سیالب طرح در ایستگاه فاقد آمار میالای سیکاربردهای تحلیل منطقه

 ایدر مقایسه با روش تحلیل خوشه CCA قابلیت روش ( به بررسی4)همین منظور باشد. بههای مورد استفاده میایستگاه

اردکان بر -سیرجان و دشت یزد-های آبخیز اصفهانضهبندی حو، در تفکیک و منطقه(نوبیسالماتریس فاصله و فواصل ماها)

که در روش ماتریس  (6)جدول  نشان داد توسط آنها دست آمدهه. نتایج بپرداختندس مفهوم همسایگی هیدرولوژیکی اسا

دست آمده از این روش در تعیین مناطق توان تنها به نتایج بهدست آمده از دقت مناسبی برخوردار نبوده و نمیفاصله، ناحیه به

تواند دست آوردن نواحی همگن اولیه در مناطق مورد مطالعه میاین روش برای به طور کلی استفاده ازهمگن اکتفا نمود. به

ها ها نشان داد که همگنی نواحی شکل گرفته از آننوبیس، بررسیالو فواصل ماها CCA بندیدر روش ناحیه .سودمند باشد

نوبیس زیادتر بوده که این امر النسبت به روش فواصل ماها CCA شهای ناحیه همگن در روتعداد ایستگاه .دقیقتر بوده است

رفتن اعتماد پذیری میگردد. این در حالی است که  الای سیالب شده و سبب باباعث افزایش طول دوره آماری در تحلیل منطقه

ال( سال به با 50) الهای بابوده و تنها در دوره بازگشت CCA نوبیس نزدیک به روشالنتایج بدست آمده از روش فواصل ماها

به نقش اساسی دو متغیر مساحت و حداکثر بارش  ، CCA وه بر این روشالای با این روش است. عحظهالدارای تفاوت قابل م

پذیری متغیرها از یکدیگر با قاطعیت تأثیرمیزان همبستگی و  ساعته در برآورد متغیر جریان تاکید دارد. با آگاهی از 24

دست آمده در مدلسازی متغیرهای وجود ارتباط میان متغیرهای مورد بررسی حکم نمود و از نتایج به توان بهبیشتری می

در  CCA ی روشالبا ، قابلیت و انعطاف پذیریها نشان دادند بر اساس این نتایجآنجریان استفاده کرد. با در نظر گرفتن 

وه بر تعیین نواحی همگن، از پتانسیل کافی برای التوان بیان داشت این روش عتعیین مناطق ً همگن کامال مشهود است و می

وعه از ای در مناطق فاقد آمار یا دارای طول دوره آماری کوتاه و تبیین ارتباط و همبستگی میان دو مجمبرآوردهای منطقه
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های مرسوم در این زمینه تر و قابل اعتمادتری، نسبت به روشمتغیرهای مستقل و وابسته، برخوردار است و برآوردهای دقیق

 .دهدمی

 
 

 نتیجه گیری: -5
میان  رتباطهای آماری متغیرهای کیفی منابع آب، بررسی ساختار همبستگی و اکی از مسائل مورد توجه در تحلیلی

رامترها جموعه از پاارتباط میان دو م یک روش تحلیل آماری چند متغیره است که ش تحلیل همبستگی کانونیک. روهاستآن

تغیرهای مطی از خرا با یافتن تعداد محدودی ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه اول که دارای بیشترین همبستگی با ترکیب 

امترهای کیفی آب و بر برخی تحقیقات صورت گرفته بر روی پاردر این مقاله مروی شد  .کندمجموعه دوم هستند، بیان می

 نمایش کارایی این روش در تشخیص پارامترهای موثر در تغییرات میزان کیفیت آب.

 

 منابع: -6
 های کیفی آب ومنظور تعیین ارتباط بین پراسنجهتحلیل همبستگی کانونی به. 1395زمانی، ع.، پری زنگنه، ع.، و خاندوزی، ف.  -1

 (های آب شرب )شهرستان رامیان: استان گلستانفلزهای سنگین در نمونه

سو، هفتمین نه قره. همبستگی کانونیک بین متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخا1394پور، ع.، شیرزادنیا، ج.، و شیرازی، ا. حشمت -2
 همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار.

ه امترهای کیفی آب به روش تحلیل چند متغیره )مطالعه موردی: رودخان. ارزیابی پار1393، اردستانی م.، و حسنلو ح. آبادی ح.عبدل -3

 .117-110اترک(، مجله آب و فاضالب، ص 

ی هامطالعه موردی: حوضه)ژیکی به روش همبستگی متعارف بندی هیدرولوهمگن. 1396نژاد، ح.، و افخمی، ف.، محمدی، م.، ملکی -4

 )ردکانا-سیرجان و دشت یزد-اصفهان
5- Keskin, S., and Yasar, F. 2007. Use of canonical correlation analysis for determination of relationships among several 

traits in egg plant (solanum melongena l.) under salt stress. Pak. J. Bot., 39(5):1547-1552.  

6- Borga, M. 1998. Learning multidimensional signal processing. Ph.D. Thesis, Link¨oping University, Sweden, SE-581 83 
Link¨oping, Sweden, Dissertation No 531, ISBN 91-7219-202-X.  
7- Glahn, H.R. 1968. Canonical correlation analysis and its relationship to discriminantanalysis and multiple regression. J. of 

Atmospheric Sciences, 25: 23-31. 
8- Statheropoulos, M., Vassiliadis, N., and Pappa, A. 1997. Principal component and canonical correlation analysis for 
examining air pollution and meteorological data. Atmospheric Environment, 32: 1087-1095.  
9- Ouarda, T.B.M.J., Girard, C., Cavadias, G.S., and Bobee, B. 2001. Regional flood frequency estimation with canonical 
correlation analysis. J. Hydrology, 254: 157-173.  
15. Ramsay, J.O., and Selverman, B.W. 2005. Functional data analaysis, 2nd Ed., Springer, New York, USA.  
10- Larson, M., Capobianco, M., and Hanson, H. 1999. Relationship between beach profiles andwaves at Duck, North 
Carolina, determined by canonical correlation analysis. J. of Marine Geology, 163: 275-288.  

11- Noori, R., Sabahi, M.S., Karbassi, A.R., Baghvand, A., and Taati-Zadeh, H. 2010. Multivariate statistical analysis of 
surface water quality based on correlations and variations in the data set.” Desalination, 260: 129-136 
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 درهث مرکز دفن پسماند پزشکی شهر کرج در لندفیل حلقهارزیابی اثرات تجمعی احدا

 
 1، طناز اسدالهی*1سارا فروتن

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 1

Sarah.foroutan.env@gmail.com*1 

 

 

 چکیده
 رطو هب محیطی یستز اتثرا یابیارز در که دازدپر می وژهپر اتثرا از ستهد آن سیربر به تجمعی اتثرا یابیارز

 قرار کرج مهرشهر غرب جنوب کیلومتری 5/6فاصله  در دره حلقه دفن مرکز. دشو می گرفته هیددنا مستقیم

 اثرات ارزیابی نجاما منظور به.میگردد حمل مرکز این به تماماً کرج شهر های زباله بعد به 1372 سال از و دارد

 احداث روژهپ اجرای از حاصل تجمعی اثرات ،اجرا گزینه در است شده استفاده منوری روش ماتریس از تجمعی

 نشدن اجرا زا حاصل اثرات اجرا عدم گزینه در و عادی پسماند دفن سایت کنار در پزشکی پسماند دفن مرکز

 اجرا گزینه ریبردا بهره و ختمانیسا فازهای اثرات امتیاز معدل جبری جمع. است گرفته قرار نظر مد احداث

 جراا گزینه در و -78/1 امتیازها معدل جبری جمع اجرا عدم گزینه در. دارد برتری اجرا عدم گزینه به نسبت

 گرفته نظر در بهینه گزینه عنوانبه پروژه اجرای گزینه ترتیب بدین است آمده دستبه+ 04/2 امتیازها معدل

 است. شده
 

 رزیابی اثرات تجمعی، پسماند پزشکی، روش ماتریس منوری، مرکز دفن کرجا: واژه های کلیدی

 
 مقدمه -1

-یستز اتثرا ابیویارز یندمدسو دجوو با .شد گرفته ربهکا مدیریتی اربزا یک انعنوبه محیطی اتثرا یابیارز 1970ههد از

تجمعی زیست  آن بررسی اثرات ترینکه مهم شتهدا دجوو درآن اییوعفهوض و هادکمبو وح مختلف،سط در هاوژهپر محیطی

ی هار زمانمنفرد د های(. با توجه به تعاریف متعدد اثرات تجمعی، همگی بر یک عقیده هستند که اثرات پروژه1محیطی است )

ات مهم تغییر گذشته، حال و آینده غیرقابل جمع نیستند بلکه ممکن است تجمعی، تداخلی یا افزایشی باشند و منجر به

وده ده در محدال و آینتوانند در مقیاس مکانی و زمانی که در برگیرنده اثرات گذشته، حیطی گردند. اثرات تجمعی میمحزیست

 رزیابی اثراتاهای (. از دالیل عدم توجه کافی به ارزیابی اثرات تجمعی در گزارش4مشخصی از محیط هستند، رخ دهند )

شاره وردنیاز اعدم صراحت قوانین مرتبط و در دسترس نبودن اطالعات متوان به فقدان یک تعریف مشخص، محیطی میزیست

 ه شود.حیطی دید(. در یک رویکرد تلفیقی، ارزیابی اثرات تجمعی نباید مستقل از مراحل ارزیابی اثرات زیست م5نمود )
 حین فعالیت یا ک پروژهی ترکیب یا و درپیپی رشد، به رو تدریجی اثرات از که هستند اثراتی از دسته آن تجمعی اثرات

 اثرات و هاریسک که است فرآیندی تجمعی اثرات ارزیابی. شوندمی حاصل دیگر، آتی یا و کنونی هایپروژه اثرات به شدن اضافه

 این. (4کند )می تحلیل و تجزیه منتخب، ارزشمند زیستیمحیط و اجتماعی هایمولفه بر مرور به را پیشنهادی هایپروژه بالقوه

 اثرات ارزیابی .است خارجی هایمحرک و طبیعی زیستمحیط انسانی، هایفعالیت بالقوه اثرات زمینه در تحلیل و یهتجز

mailto:Sarah.foroutan.env@gmail.com
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 و مطالعاتی منابع اجتماعی، ای،منطقه زیست محیط جمله از مختلف منابع از حاصل اطالعات اساس بر است ممکن تجمعی

 (.2تدوین شود ) پروژه زیستیمحیط هاییارزیاب و بخشی استراتژیک ارزیابی نیز و هابرنامه

 

 هامواد و روش -2

افیایی صات جغر. مختواقع شده است البرز در اراضی جنوب غربی مهرشهر در حومه شهر کرج در استان درهلندفیل حلقه

دره و حلقه ایهز شمال به کوهشمالی واقع شده که ا 35° 30ˊشرقی و عرض جغرافیایی 50° 52ˊلندفیل در طول جغرافیایی 

 2ه بین لندفیل اباله در دفن ز .شوددره ختم میزار و از غرب و شرق به ارتفاعات حلقهفرودگاه پیام، از جنوب به منطقه شوره

ا دارا بتان کرج شود. شهرسدر بخشی از این مرکز ضایعات محصوالت صنعتی دفن می .گیردصورت می حفر چاله روش ترانشه و

یایی واد شیمهای صنعتی بسیاری دارد که شامل زایدات تولید الستیک، مزباله ،عت کشور در خودبودن یازده درصد صن

ا ها ببالهارد. این زدهای بیمارستانی قسمتی از محل دفن هم اختصاص به زباله .شودسازی و مواد شوینده میکارخانجات رنگ

 وجودبه مشکالتی راکننده است و گراناین نحوه انهدام ن شود کهکارگیری آهک دفن میهای قدیمی و بهاستفاده از شیوه

 رفت:گوارد زیر مدنظر قرار مها و فعالیت محیطی تجمعی،منظور انجام ارزیابی زیستآورد. در در این پژوهش بهخواهد 

سازمانی،  اتوط، مراجعای، مصاحبه با کارشناسان و مسئوالن مربآوری اطالعات پایه از طریق مطالعات کتابخانهجمع-

 های میدانی، انجام بازدید

 های فنی و مکانی پروژه،توصیف ویژگی-

 جتماعی و فرهنگی منطقه مطالعاتی،ا-ست فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادیتشریح محیط زی-

 کی،برداری مرکز دفن پسماند پزشبینی اثرات تجمعی حاصل از احداث و بهرهبررسی و پیش-

 زیست،ی تجمعی و سنجش عوامل اثرگذار بر محیطمحیطارزیابی اثرات زیست-

 تجزیه و تحلیل نتایج و انتخاب گزینه نهایی.-

محیطی )روش ت زیستاثرا مقدماتی شناسایی هایماتریس از تجمعی محیطیزیست اثرات ارزیابی و بینیپیش منظوربه

 قرار ارزیابی ردمو( 1گزینه ) اجرا عدم حیطیمزیست و فنی گزینه دو روش، این اساس بر .(3ماتریس منوری( انتخاب شد )

 هایپروژه از ی حاصلمحیطزیست اثرات اجرا، عدم گزینه در ( مورد ارزیابی قرار گرفت.2گرفت و گزینه اجرای پروژه )گزینه 

 یللندف لیتفعا از حاصل تجمعی محیطیزیست اثرات اجرا، گزینه در و لندفیل پروژه نشدن اجرا فرض با منطقه توسعه

 تفکیک به جداگانه سماتری 4از فازهای ساختمانی و بهره برداری،  یک هر در. شد بررسی منطقه در پزشکی لندفیل و بهداشتی

 نظر گرفته شد. در فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی بیولوژیکی، فیزیکی، تأثیر تحت هایمحیط

 و ساختمانی هایگزینه در 2و  1 فازهای فکیکت به فعالیتها اثرات نتایج ها،ماتریس دهیوزن و دهینمره از پس

 نمودار صورتبه و بندیجمع دست آمدهبه نتایج و شد آورده جداگانه هایجدول در ،تأثیر تحت هایمحیط و برداریبهره

 نهایی گزینه و آمده دستبه پزشکی و بهداشتی هایلندفیل هایفعالیت از حاصل اثرات معدل پایان در .است شده داده نمایش

 است. شده انتخاب هامعتدل مجموع براساس
 

 نتایج و بحث -3
 ها،گزینه کتفکی به محیطیزیست اثرات شناسایی ماتریسهای به توجه با تجمعی محیطیزیست اثرات ارزیابی نتایج

 ذکر به الزم. است هشد ارایه (1ل )شک و (5( تا )1های )جدول در بررسی مورد هایمحیط و برداریبهره و ساختمانی فازهای

 است. آمده مثبت و منفی اثرات افزاییهم حاصل جداول این در شده ذکر نتایج است

 فیزیکی محیط در تجمعی منفی اثرات بیشترین دهدمی نشان اجرا گزینه ساختمانی فاز در تجمعی منفی اثرات بررسی

 متعدد هایفعالیت دلیلبه نیز بیولوژیکی  حیطم در. است زیرزمینی آب کیفیت و خاک خصوصیات پارامترهای به مربوط
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 قرار پروژه منفی اثرات تأثیر تحت آنها هایزیستگاه و جانوران جمعیت خشکی، هایاکوسیستم پاکتراشی، خصوصبه ساختمانی

( است. اثر 4تجمعی )با  منفی اثر بیشترین دارای امنیت و ایمنی محیطی پارامتر اجتماعی، اقتصادی محیط در .گیرندمی

 وسایط تردد ها،سازه احداث دسترسی، هایراه احداث قبیل از ساختمانی هایفعالیت انجام دلیلبه منطقه ضریب ایمنی در

یابد. پارامتر ترافیک با سوخت کاهش می ذخیره همچنین و تأسیسات و ساختمانی مصالح حمل منظوربه سنگین و سبک نقلیه

 ساختمانی، مصالح حامل سنگین و سبک خودروهای افزایش تردد دلیلبه. باشدمی اهمیت ئزاز حا فاز این در اثر منفی نیز 2

 .یابدمی افزایش منطقه به دسترسی هایراه در ترافیک
 اجرا گزینه ساختمانی فاز در محیطی پارامترهای تفکیک به تجمعی منفی اثرات نتایج -1جدول 

ی محیطیپارامترها تعداد اثرات منفی تجمعی مجموع اثر  محیط اثر 

38-  

 محیط فیزیکی کیفیت هوا 2

 
 

 

 

 
 

 
 

 صدا 2

 خصوصیات خاک 7

 فرسایش خاک 4

 ثبات خاک 3

 کیفیت آب زیرزمینی 8

 سطح ایستایی 4

 مصارف آب سطحی 4

 مصارف آب زیرزمینی 2

13-  

  اکوسیستم خشکی 2

 

 
 محیط بیولوژیکی

 

 
 

 جمعیت جانوران 2

 زیستگاه های جانوران 2

 ناقلین 2

 مهاجرت  جانوران 1

 زیستگاه های گیاهان 1

 تراکم گیاهان 1

 محل های تولید مثل جانوران 1
 

 زنجیره های غذایی 1

12-  

 ایمنی و امنیت 4

جتماعیا -محیط اقتصادی  

 ترافیک 2

 مصارف آب 2

 دفع زایدات 2

 جمعیت 2

6-  
اندازها و منظرچشم  4  

 محیط فرهنگی
 شاخص های بهداشتی 2

69-  مجموع کل اثرات تجمعی منفی 

 

 اجرا گزینه ساختمانی فاز در محیطی پارامترهای تفکیک به تجمعی مثبت اثرات نتایج -2جدول 
 محیط اثر پارامترهای محیطی تعداد اثرات مثبت تجمعی مجموع اثرات

 محیط فیزیکی   

وژیکیمحیط بیول     

  
  درآمد و هزینه

جتماعیا -محیط اقتصادی  خدمات 
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  اشتغال و بیکاری

 
 

 

 
 

 حمل و نقل

 صنعت و معدن

 کاربری اراضی

 تخصص

 رفاه

 محیط فرهنگی مشارکت مردمی  

69+  مجموع اثرات مثبت تجمعی 

 

 جراا گزینه بهره برداری فاز در محیطی پارامترهای تفکیک به تجمعی منفی اثرات نتایج -3جدول 

 محیط اثر پارامترهای محیطی تعداد اثرات منفی تجمعی مجموع اثرات

12-  

هوا کیفیت 2  

 محیط فیزیکی
 صدا 1

زیرزمینی آب کیفیت 4  

خاک خصوصیات 5  

5-  

 محیط بیولوژیکی ناقلین 2

جانوری جمعیت 1  

جانوران های زیستگاه 1   

گیاهان تراکم 1  

9-  
 مصارف آب 2

 محیط اقتصادی اجتماعی
 ترافیک 1

 

 دفع پساب و زائدات 1

 افزایش قیمت مستغالت 4 

 ایمنی و امنیت 1

1-  محیط فرهنگی کشاورزی 1 

27-  مجموع  کل اثرات منفی تجمعی 

 

 جراا گزینه ریبهره بردا فاز در محیطی پارامترهای تفکیک به تجمعی مثبت اثرات نتایج -4جدول 

 محیط اثر پارامترهای محیطی  مجموع اثرات

12+  

 ثبات خاک 2

 محیط فیزیکی
زیرزمینی آب کیفیت 8  

 کیفیت خاک 2

خاک خصوصیات 2  

4+  

  مهاجرت جانوران 2
 محیط بیولوژیکی

 
 تراکم گیاهان 2

76+  

 درآمد و هزینه 18

 محیط اقتصادی اجتماعی

 خدمات 12

ال  وبیکاریاشتغ 12  

 رفاه 12

 حمل و نقل 8

 تخصص 5
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 صنعت و معدن 5

4+  محیط فرهنگی شاخص های آموزشی 4 

92+  مجموع  کل اثرات مثبت تجمعی 

 

 تأثیر تحت هایمحیط تفکیک به اثرات کل ارزیابی -5جدول 

 گزینه عدم اجرا گزینه اجرا
 

اریفاز بهره برد فاز ساختمانی فاز بهره برداری  فاز ساختمانی 

57/0-  1-  58/0-  1-  فیزیکی 

08/0-  56/0-  5/0-  1-  بیولوژیکی 

64/0+  60/0+  53/0+  40/0+  اقتصادی اجتماعی 

84/0+  25/0-  62/0+  25/0-  فرهنگی 

83/0+  21/1-  07/0+  85/1-  جمع کل 

04/2+  78/1-  جمع جبری 

  

 
برداری )گزینه اجرا و عدم اجرا( های ساختمانی و بهرهت تجمعی مثبت و منفی پروژه در فازنموداراثرا -1شکل   

 

 دفع دلیلهب. مناظر است و اندازهاچشم محیطی پارامتر به مربوط تجمعی منفی اثرات بیشترین فرهنگی، محیط در

میزان طور کلی از نظر قرار خواهند گرفت. به تأثیر تحت بهداشتی هایشاخص نیز تولیدی پسماندهای و پساب غیربهداشتی

اثر و  12ا اجتماعی ب–اثر، محیط اقتصادی  13اثر و محیط بیولوژیکی با  38ترتیب محیط فیزیکی با اثرات تجمعی منفی به

 اثر حائز اهمیت هستند. 6محیط فرهنگی با 

 و اثر 71عی با اقتصادی اجتما محیط به مربوط اثرات بیشترین دهدمی نشان تجمعی مثبت اثرات بررسی دیگر، سوی از

 فاز ایش خواهد یافت. درشده در منطقه افز ارائه میزان خدمات و درآمد و اشتغال میزان شغلی، هایفرصت شدن فراهم علتبه

 تجمعی منفی راتاث میزان نظر از زیرزمینی هایآب و خاک خصوصیات پارامتر پزشکی، و بهداشتی هایلندفیل برداریبهره

 در یابد.می کاهش دد،نگر انجام درستیبه لندفیل بندیالیه که صورتی در یرزمینیز آب و خاک کیفیت. است اهمیت دارای

 پیامدهای دیگر از یزن منطقه در آب مصارف. باشد منطقه در ناقلین رشد از ناشی تواندسوء می اثر مهمترین بیولوژیکی محیط

بینی شده و برداری پیشمعی در فاز بهرهاثر منفی تج 31شود. در مجموع برداری محسوب میدر فاز بهره تجمعی منفی

اثر شایان  5اثر و محیط فرهنگی با  6اجتماعی با -اثر، محیط اقتصادی 5اثر، محیط بیولوژیکی با  15ترتیب محیط فیزیکی با به

 ذکر هستند.
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-دلیل سرمایههباثر است.  76 با اجتماعی-اقتصادی محیط به مربوط برداریبهره فاز در تجمعی مثبت اثرات بیشترین

 فراهم نطقهم بومی افراد برای خصوص به شغلی هایفرصت منطقه، در صنعتی هایفعالیت توسعه و شده انجام هایگذاری

 بود. هدخوا منطقه این در صنعتی شهرک مثبت پیامدهای دیگر از خدمات همچنین و تخصص درآمد، افزایش. شد خواهد

 

 گیری نتیجه -4
-بهره و تمانیساخ فازهای اثرات امتیاز معدل جبری جمع که داد ( نشان5در جدول ) 2و  1ی هامقایسه نتایج گزینه

زینه و در گ -78/1ا جبری معدل امتیازه جمع اجرا عدم گزینه در. دارد برتری اجرا عدم گزینه به نسبت اجرا گزینه برداری

 با اما. است شده گرفته نظر در بهینه گزینه عنوانبه ژهپرو اجرای گزینه دست آمد. بدین ترتیب+ به04/2معدل امتیازها  اجرا

 رعایت به روطمش پزشکی پسماندهای لندفیل پروژه اجرای ها،پروژه از حاصل تجمعی و منفی پیامدهای و اثرات به توجه

 آموزش و ایشپ مدیریت، هایبرنامه اجرای و محیطیزیست منفی پیامدهای و اثرات کاهش برای مؤثر پیشنهادی تمهیدات

 .است محیطیزیست

 

 منابع  -5
. مجله محیط (EIA)ای ارزیابی نشانزدهای محیط زیستیرویکرد برنامه (SEA). ارزیابی محیط زیستی راهبردی1382. پناهنده، م. 1

 .63-70. صفحه 32شناسی دانشگاه تهران، شماره 

ایش ملی همبی اثرات تجمعی کارخانجات چای املش. . ارزیا1392. خونچین، س.، منوری، س. م.، شریعت، س. م.، حمصی، م. 2

 .پژوهشهای محیط زیست ایران

 صفحه. 464. ارزیابی اثرات زیست محیطی. چاپ دوم. انتشارات میترا. 1387. منوری، س. م. 3
4. Cooper, L. M. 2004. “Guidelines for cumulative effects assessment in SEA of plans”, EPMG Occasional Paper 
04/LMC/CEA, Imperial College London. 46 p. 
5. Parr, S. 1999. “Study on the assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions”, Environment, 
Nuclear safety and civil protection. 

6. Piper, J. M. 2002. “CEA and sustainable development, Evidence from UK case studies”, Environmental impact assessment 
review, No. 22, pages: 17-36, www.elsevier.com/locate/eiar. 

http://www.elsevier.com/locate/eiar
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 تپهمراوه-بام در روستای چنارانبرآورد حجم بارش قابل استحصال از سطوح پشت
 

 3دیس یمصطف، 2هیاستادکال یمحمد نیام، 2قره محمودلو یمجتب، 2ینادر جندق ،*،1مهدی فرددوجی
دانشگاه  یمرب3 ،وسکاودانشگاه گنبد  یزداریگروه مرتع و آبخ اریاستاد2،دانشگاه گنبد کاووس ،یزداریارشد آبخ یکارشناس یدانشجو1

 گلستان یکاربرد یجامع علم
m.farddavaji@gmail.com*1 

 

 

 چكیده
 نیا یچناران است. برا یبام در روستابرآورد حجم بارش قابل استحصال از سطوح پشت قیتحق نیهدف از ا

 تپهمراوه کیوپتنیس ستگاهیا در ساله 25در یک دوره آماری  بارشماهانه و ساالنه  یهادادهدر ابتدا منظور 

وری و های موجود )ایزوگام و ایرانیت( در روستای چناران از طریق مراجعه حضمساحت انواع بام. تهیه شد

 جینتا. شد ردمنطقه مورد مطالعه برآو در استحصال قابل باران آب ریدامقو سپس پرکردن پرسشنامه، تهیه 

ن با های اسفند و فروردیترتیب مربوط به ماهبهبیشترین حجم آب باران قابل استحصال ماهانه نشان داد 

-می لیتر 367747و  320310شهریور با های مرداد و لیتر و کمترین آن مربوط به ماه 926143و  957406

 هایا در ماهرروستا  یاهال یآب ازیدرصد ن 9/16تا  3/5 نیب تواندیحجم از آب قابل استحصال م نیاباشد. 

عادل مساالنه  آب باران قابل استحصالکل حجم  نی. همچندینما نیتأم یخانگمصارف  یمختلف سال برا

تا جهت روس تیجمع یبرا یآب ازیدرصد از کل ن 7/10ر با  طور متوسط براببهلیتر در سال بوده که  7580731

 اتیر حدنقش آب  تیو اهممورد مطالعه منطقه  یبا توجه به خشکاستحصال آب باران  .ستا یمصارف خانگ

 .رسدینظر مبه دیمف و یضرور اریروستا، بس نیا

 

 ، رواناب، چنارانخشکمهینبام، منطقه خشک و استحصال آب، پشتواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

 ل کمبود آبواره با مشکهم ،یبارندگ یو مکان یو نامناسب بودن پراکنش زمان یجو یهازشینقصان ر لیدلبه رانیکشور ا

ست. اآوری آب باران جمع شود،یم باعث کاهش اتکا به منابع آب معمول میطور مستقکه به ییهاروشاز  یکی (.6روبروست )

و مورداستفاده  یآور، جمعآب است و چنانچه رواناب حاصل از آن یآورجمع یهاکیتکن نیتراز مهم یکیاستحصال آب باران 

آوری رواناب ه جمعبآوری باران، جمع ستمیس (.1) واهد شدآن خ نهیبه تیریدر مصرف آب و مد ییجوباعث صرفه رد،یقرار گ

و ( 11) گرددیاز آن م دیو استفاده مف (نیبام، محوطه اطراف خانه و سطوح آزاد زم)مانند سطح  کی ازی سطح هایانیجر

 ریهای اخالسدر  ندهیفزا طوربه ،زیستکمبود آب و حفاظت از محیط نیبرای تسک یو حفاظت یمیقدیک عنوان روش به

تر کم ییروستا ای یشهر یبامپشت زیآبخ یهاتاکنون استحصال آب باران از حوزه رانیدر ا(. 13)موردتوجه قرارگرفته است 

ل آب استحصا رانیا ییو روستا یشهر ینواح شتریفاضالب در ب یآورجمع یهاستمیس ابیموردتوجه قرارگرفته است. در غ

مطالعات متعددی در زمینه  (.7دهد ) شیافزارا و دام  ناستفاده انسا یبرا ازیمنابع آب موردن اندتویها مباران از سقف بام

 شود:اشاره می هاآناست که در زیر به برخی از  شده انجامبام استحصال آب از سطوح پشت
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ن ستان گلستااقه شرق ( در استحصال آب باران به عنوان منبع آب خانگی طی تحقیقی که در منط7شاهینی و همکاران )

 63180 ه در طول سالاند کاند به این نتیجه رسیدهمترمربع با پوشش ایرانیتی انجام داده 200بر روی پشت بامی به مساحت 

ال تامین نماید. سماه از  7نفره را در طول  4باشد که قادر است آب مورد نیاز یک خانواده آوری میلیتر آب قابل جمع

ر دانشگاه علوم د هاساختمان بام سطوح از آوریجمع قابل باران آب کیفیت و کمیت ارزیابی( در 5ران )سعدالدین و همکا

 مصرف از فشار تواندمی شکخ هایماه در حتی ایمالحظه قابل طوربه باران آب از استفاده کهاند کشاورزی گرگان اظهار داشته

 بکاهد.  شهری شیرین آب منابع

 نیتأم یراب نیشهر قزو یباران در مناطق مسکون ریعملکرد سطوح آبگ یابی( به ارز4) مکارانهو  یمهرآباد یدیرش

 طیساس شرانان براروزانه ساک رشربیغ ازیحجم مخازن و ن چنانچه انده و عنوان داشتهروزانه پرداخت رشربیغ یآب یازهاین

کوچک  یهابامشتپ یرسد و برایاران به حداکثر مآب ب یسازرهیمحاسبه شوند، ذخ یکیدرولوژیه طیساختمان و شرا یکیزیف

 شود. یم نیان تأمروزانه ساکن رشربیغ یازهایسال، ن یدرصد کل روزها 27و  20 بیترتبه نیانگیطور مو بزرگ به

ر مهم حوزه مسکنباضریب رواناب بر استحصال آب باران از سطوح پشت تأثیر( به بررسی 8عطارزاده حسینی و همکاران )

ن داد که مقدار آب برآورد نمودند. نتایج نشا 9/0بام پشت جام پرداخته و مقدار ضریب رواناب را برای سطوح عایقربتت

 مترمکعب است. 775303استحصال شده برای کل شهر 

 یمیاقل طیها در شرابامپشت قیاستحصال آب باران از سطوح عا لیپتانس سهیو مقا یدر بررس( 2)پهلوانی، و همکاران 

هر مشهد شدر  هدشدیمقدار متوسط رواناب تول نیشترینشان داد ب جیمختلف به مطالعه در شهر مشهد و نور پرداختند. نتا

و  9/139 بیترتهبر مشهد و نور دارتفاع رواناب را  نیها همچناست. آن زییمربوط به فصل بهار و در شهر نور مربوط به فصل پا

 متر برآورد کردند. میلی 1/356

ن، مساحت استحصال آب بارا قیمختلف شهر از طر یهابخش ازیآب موردن نیتأم ی( در بررس3) یتاران و مهتاب

تواند یه مک یحجم رواناب مختلف سال، یهاساله در ماه 13 یبارندگ نیانگیو با استفاده از م نییمختلف شهر را تع یهابخش

رواناب کل  یآورنشان داد که در صورت جمعن آنا جینمودند. نتا ا محاسبهگردد ر جادیها در سطوح مختلف شهر اماه نیدر ا

. در شودیم نیتأم ت،بهشیو ارد نیفرورد یهادر ماه یو صنعت یتجار ،یمراکز عموم یآب ازی% ن 100سطوح شهر در هر ماه، 

 یآورجمع است. با نیها قابل تأمماه نیمدر ه شدهیآوررواناب جمع قیآبان تا اسفند از طر یهاماه یآب ازی% ن 100حدود 

قابل  یبخش خانگ یآب ازیز نا یتا اسفند، درصد نیفرورد یهادر ماه ینمناطق مسکو یهابامو پشت اطیرواناب از سطوح ح

تمام  سبز شهر در یفضا یآب ازی% ن 100مربوط به همان ماه  یبارندگ قیهر ماه از طر یآب ازین نیاست. در صورت تأم نیتأم

 . شودیم نیو مرداد تأم ریجز تها بهماه

-تانکهای شهری برای فلشبامآوری آب باران با استفاده از رواناب پشتپژوهشی را در مورد جمع (12)روستاد و مونتالتو 

درصد در  94تا  50دتواناند. نتایج نشان داد که این روش میهای توالت مناطق مسکونی برای چهار شهر آمریکا انجام داده

 دارد. ها و میزان تقاضاکاهش میزان مصرف آب شرب کمک کند که خود بستگی به الگوی بارش در منطقه، مساحت سقف بام

 یعنوان ابزارن بهآاستحصال آب باران در شهر خارطوم سودان و استفاده از  لی( به مطالعه پتانس10)محمود و همکاران 

 یآب برا نیگزیمنبع جا کیعنوان تواند به یگرفتند که استحصال آب باران م جهیند و نتپرداخت یرواناب شهر تیریجهت مد

 مطرح باشد.  یخشکسال دهیمقابله با پد

حجم مخزن در  یسازنهیبام و بهاستحصال آب باران از سطح پشت ستمیعملکرد س ی( در بررس9) کومه و همکاران

با حجم  یه مخازنکنشان داد  جیاستفاده کردند. نتا یساختمان مسکون 7بام روزانه و مساحت پشت یاز آمار بارندگ رجند،یب

  .کندیم نیرا تأم یو آپارتمان ییالیاز منازل ویدرصد ن 85و  63 بیترتبه تر،یل 10000و  6500

 یمیاقل اترییتغ دهی. با توجه به وقوع پدشودیم هیته یرسطحیو ز یاز منابع آب سطح رانیدر ا یآب مورداستفاده کنون

همراه بوده است، لذا ضرورت تحقیق در کشورمان به ینیرزمیو ز یسطح یهامنابع آب دیکه با کاهش نسبتاً شد ایدر سطح دن
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برآورد هدف این مطالعه  در مصرف آب بسیار ضروری است. ییجوهای صرفهدر زمینه استفاده از منابع آب جایگزین و نیز روش

بام جهت مصارف خانگی در شرق استان گلستان است که در سالیان گذشته در اثر ز سطوح پشتحجم بارش قابل استحصال ا

 شدت کاهش یافته است.تداوم خشکسالی، منابع تامین آب موجود در این مناطق به
 ها مواد و روش -2

باشد. این روستا په میتشده که ازنظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان مراوهروستای چناران در شرق استان گلستان واقع

 شده است متر از سطح دریا واقع 450شمالی و در ارتفاع  37° 54ˊشرقی و عرض   55° 57ˊدر طول جغرافیایی 

ن شود. فاصله ایتپه و از طرف جنوب به شهرستان کالله منتهی می(. روستای چناران از طرف شمال به شهرستان مراوه1)شکل 

خانوار  360دارای  1398باشد. این روستا در سال کیلومتر می 90کیلومتر و از شهرستان کالله  10په تروستا از شهرستان مراوه

وهوایی روستای چناران دارای شرایط خشک و (. ازنظر آببهداشت روستانفر بوده است )خانه  1500با جمعیتی در حدود

باشد. دمای متوسط ساالنه م و در زمستان نسبتاً سرد میوهوای خیلی گرکه در تابستان دارای آبطوریخشک بوده بهنیمه

 37صل زمستان )متر بوده که عمده آن در فمیلی 353گراد و بارندگی متوسط ساالنه آن سانتی 9/17منطقه موردمطالعه 

 تپه(. نماید. )اداره هواشناسی سینوپتیک مراوهدرصد( ریزش می 27درصد( و بهار )

  

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه3شکل 

 

په که در نزدیکی تمراوه هواشناسی ایستگاه بارش هایداده از روستای چناران بارش مقادیر جهت تعیین ،این بررسی در

ر یک دوره دتپه راوهی مرش ماهانه و ساالنه ایستگاه هواشناسمقادیر با عنوان ایستگاه مبنا استفاده شد.این روستای واقع شده به

 روش زا هاهداد بودن همگن بررسی منظور( از اداره کل هواشناسی استان گلستان تهیه شد. به1372-1396ساله ) 25آماری 

 موردنظر استفاده شد. ایستگاه برای توالی آزمون

گام و ایرانیت( در روستای چناران های موجود )ایزوهای بارش، اقدام به تهیه مساحت انواع بامپس از بررسی همگنی داده

های این روستا، از طریق مراجعه حضوری به منازل اهالی روستا بامشد. با توجه به عدم وجود آمار مدون در مورد مساحت پشت

 70درصد خانوارهای روستا که شامل  20بام این روستا شد. در این بررسی از و پرکردن پرسشنامه، اقدام به برآورد سطوح پشت

آوری و این اطالعات به کل روستا تعمیم داده بام و مساحت آنها جمعنیاز در مورد نوع پوشش پشتخانوار بودند اطالعات مورد

سطوح  از یک هر برای متناظر رواناب ضریبمحاسبه  و همچنین هابامپشت مختلف انواع مساحت گرفتن نظر در با سپسشد. 
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 منطقه مورد مطالعه تعیین در استحصال قابل باران آب ریدامق ،تپهو ساالنه در ایستگاه مراوه ماهانه بارش مقادیر نیز و بامپشت

محاسبه آب  سال در نظر گرفته شده است. جهت 2. الزم به توضیح است که دوره بازگشت ضریب رواناب برای سطوح پشت شد

 ( استفاده شد. 1قابل استحصال از رابطه )

 
(1 )  

 در این رابطه:
 متر،= مقدار آب باران قابل استحصال به میلی 

 متر،= مقادیر بارش ماهانه به میلی  

 متر مربع،بام به میلی=مساحت سطوح پشت 

 = ضریب رواناب که از جداول مربوطه استخراج شد.  

 

 نتایج و بحث -3
 مقادیر محاسبه نیز و بامبرای سطوح پشت متناظر رواناب ضریبو تعیین  هابامپشت مختلف عانوا مساحتپس از برآورد 

 باران آب ریدامق ،العه(تپه )نزدیکترین ایستگاه به منطقه مورد مطو ساالنه در ایستگاه سینوپتیک مراوه ماهانه بارش متوسط

متر  27709 بام موجود در روستاص شد کل سطوح پشت. در این بررسی مشخشد در روستای چناران محاسبه استحصال قابل

 8/30ربع )معادل ممتر  8534درصد( مربوط به پوشش ایزوگام و  2/69متر مربع )معادل  19175مربع بوده که از این مقدار 

سطوح اله برای س 2درصد( مربوط به سطوح ایرانیت بوده است. الزم به توضیح است مقدار ضریب رواناب با دوره بازگشت 

( 1بطه )فاده از رابام با استحجم آب قابل استحصال ماهانه و ساالنه از سطوح پشت. در نظر گرفته شده است. /75بام پشت

صورت ماهانه و بام را در روستای چناران بهپشت مختلف از سطوحقابل استحصال باران  آب حجم( 1)جدول محاسبه شد. 

 دهد. ساالنه نشان می
 

 صورت ماهانه و ساالنهبام در روستای چناران بهب باران قابل استحصال از سطوح مختلف پشت: حجم آ1 جدول

حجم کل آب قابل استحصال 

 )لیتر(

حجم آب قابل استحصال از سطح 

 بام ایزوگام )لیتر(

حجم آب قابل استحصال از 

 سطح بام ایرانیت )لیتر(

 باران متوسط
(mm) 

 پارامتر

 سال-ماه

 فروردین 6/44 285240 640904 926143

 اردیبهشت 8/30 197052 442775 639807

 خرداد 9/19 127175 285749 412924

 تیر 6/18 118882 276116 385998

 مرداد 4/15 98651 221659 320310

 شهریور 7/17 113261 254486 367747

 مهر 0/28 179464 430238 582702

 آبان 7/35 228192 512723 740915

 آذر 7/38 247588 556304 803892

 دی 4/26 168723 379102 547825

 بهمن 1/43 275667 619394 895061

 اسفند 1/46 294868 662538 957406

 ساالنه 8/364 2334763 5245968 7580731
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ا بهای اسفند و فروردین ه ماهبترتیب مربوط ( بیشترین حجم آب باران قابل استحصال ماهانه به1مطابق جدول )

اشد. با توجه به بمی لیتر 367747و  320310شهریور با های مرداد و لیتر و کمترین آن مربوط به ماه 926143و  957406

ه است، این حجم از لیتر در روز برای هر فرد در نظر گرفته شد 130مقدار استاندارد جهانی مصارف آب خانگی که مقدار آن 

ین رای مصارف خانگی تأمهای مختلف سال بدرصد نیاز آبی اهالی روستا را در ماه 9/16 تا 3/5تواند بین آب قابل استحصال می

باشد. سرانه ل میمتر مکعب در سا 7/7580لیتر و یا  7580731نماید. همچنین حجم آب باران قابل استحصال ساالنه معادل 

لیتر  5054ی هر نفر و برا 21660مطالعه معادل ها در منطقه مورد آب باران قابل استحصال ساالنه برای هر یک از خانواده

بی برای کل درصد از نیاز آ 7/10طور متوسط برابر با  برآورد شده است. همچنین این حجم از آب باران قابل استحصال به

اطق ایر منو سجمعیت روستا جهت مصارف خانگی است که با توجه به خشکی منطقه و اهمیت نقش آب در حیات این روستا 

ان، ین و همکارمکاران، سعدالدشاهینی و هنتایج این بررسی با مطالعات رسد. نظر می، بسیار ضروری و مفید بها شرایط مشابهب

حمود و م، ونتالتومروستاد و  کومه و همکاران،تاران و مهتابی، ، عطارزاده حسینی و همکاران، همکارانو  یمهرآباد یدیرش

 همکاران انطباق دارد.
 

 گیرینتیجه -4
با توجه  .باشدمیخشک کشور مناطق خشک و نیمهتامین آب در  جهتجایگزین های روشآب باران یکی از بهترین  استحصال

بسیاری در  زیرزمینی آبمنابع  در محیطیهای زیستآلودگیوجود قابل شرب و سطحی و کمبود منابع آب و رشد جمعیت به 

عملی در  کاری مناسب وراه همصارف شرب و غیر جهت منازلح بام واز سط آب باران استحصال، کشور مناطق مسکونیاز 

بارش حجم از  یتوجهقابل ریرفت مقادبا توجه به مشکالت کمبود آب و هدر شود.محسوب میبحران تامین آب اثرات کاهش 

این استحصال از  ارش قابلبحجم  منازل در مناطق مسکونی،بام پشتاز ح وسیعی وسطو با توجه به وجود ، روانابصورت به

مدنظر مسئوالن و  نهیهزو کم داریپامنابع تامین آب عنوان بهدر این مناطق تواند می طوریکهبهبوده  مالحظهح قابل وسط

 کارشناسان قرار گیرد.

 

 منابع  -5
ه آن )مطالع یاقتصاد یابیها و ارزاستحصال آب باران از سطوح بام ساختمان لیپتانس یبررس .1396 ز. ی،خسروان ،.ح. ا ،پارسامهر -1

 . 8-1( :3) 5های سطوح آبگیر باران. : دانشگاه فسا( . سامانهیمورد

 قیتحصال آب باران از سطوح عااس لیپتانس سهیو مقا یبررس. 1395م. ، وفاخواه .،و ی،زدیج. یی، م.ت.، طباطبا ،یدستوران ،پ. ،یپهلوان -2

 .1-10 (:3)4باران،  ریگسطوح آب یمشهد و نور(، مجله سامانه ها ی: شهرهای)مطالعه موردمختلف  یمیاقل طیها در شرابامپشت

شهر  ین؛ مطالعه مورداستحصال آب بارا قیمختلف شهر از طر یهابخش ازیآب موردن نیتأم ی. بررس1395ق. ، تاران، ف.، مهتاب -3

  .53-40. صفحه 25ه بناب. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. سال هفتم. شمار

 یازهاین ینتأم یبرا یسکونباران در مناطق م یرعملکرد سطوح آبگ یابیارز. 1392ا. یی، شمسا ،ب.یان. م. ح.، ثقف ی،مهرآباد رشیدی -4

 .29-38، ص 3باران، سال اول، شماره  یرسطوح آبگ ی(. مجله سامانه هاین: شهر قزوی)مطالعه مورد یآب

 از آوری جمع قابل باران بآ کیفیت و کمیت ارزیابی. 1391 ن.، جندقی د.، کریمی، ن.، بیرودیان، ا.، نعیمی، ،م. سعدالدین ا.، بای، -5

های نس ملی سامانه. اولین کنفرا)گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه هایپردیس :موردی مطالعه(ها ساختمان سطوح بام

 . 11-1سطوح آبگیر. مشهد. صفحه 

خاک بر  و شوری (superab A200). تأثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب 1389 .ش ،یاحمدا.،  ن،یگلچس.،  ،یراجد دیس -6
 . 316-306(، 2)24 مجله آب و خاک. .ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی

مقابله با  یمل شیهما نی. سومرانیر اد یانگعنوان منبع آب خ. استحصال آب باران به1382 .می، ، صلب.ل ،ییغ.، پارسا ،ینیشاه -7

 .رانیا یریکو یتاالب ها داریو توسعه پا ییزاابانیب
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 منظور طراحی یک کارنده مراتع کوهستانیهای کاشت مختلف بهبررسی فنی ماشین

 
 1، محمد کاظم عراقی1زاده اصل، خلیل کریم1، روح اهلل رحیمی1، عباس گرجی چاکسپاری*1مسعود فیضی

 ها و مراتع کشور، تهران، ایران. بخش تحقیقات مکانیزاسیون منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگل1
*1Masoudfeyzi.rifr@gmail.com 

 

 

 چکیده
های کشاورزی معمول قابل استفاده های احیای مراتع است. در مراتع کوهستانی ماشینترین راهکاری یکی از شناخته شدهمرتع

اال را برده و شیب کار مناسب بدیهی است. این ماشین باید قابلیت استفاده در مراتع با خاک دست نخونبوده و نیاز به یک مرتع

حقیق های پیشین، اولین گام برای طراحی و ساخت چنین ماشینی است. در تلعات فنی و بررسی پژوهشداشته باشد. مطا

 وزن، قابل حمل و بادوام باهای مختلف بررسی شده است. نتایج نشان داد که یک کارنده سبکحاضر، مزایا و معایب ماشین

شتی پذرپاش بتع کوهستانی مناسب است. همچنین یک امکان استفاده از نیروی پا برای فرو بردن آن در خاک، برای مرا

 تواند برای احیای مراتع کوهستانی مورد استفاده قرار گیرد.های فیزیکی کاربر میطراحی شده براساس توانایی
 

 کارمراتع کوهستانی، مرتع، کارنده، بذرپاشواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
های اخیر ر دههطبیعی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارند، امّا د هایترین اکوسیستمعنوان یکی از وسیعمراتع به

شدت آسیب ههای انسانی، بساز ورویه دام، برداشت شدید علوفه، گیاهان دارویی و خوراکی و همچنین ساخت علت چرای بیبه

کاری یکی از عملیات ست. مرتعرشناسان، متخصصان و محققان قرار گرفته اها مورد اتفاق کااند و نیاز به احیاء آندیده

ر مناطق دهای کشاورزی ممکن است، امّا بیولوژیک احیاء و اصالح مراتع است که در مناطق هموار با استفاده از ماشین

ش فرسایش های زراعی وجود نداشته و نیز از بین بردن کامل پوشش گیاهی خطر افزایکوهستانی امکان عبور و مرور ماشین

صورت دستی انجام کاری در این مراتع، بیشتر بهدهد. بنابراین، امروزه در کشور ما مرتعاالیی افزایش میخاک را تا حد ب

تواند گامی مؤثر در کاری و یا ساخت ابزارهایی که عملکرد باالتری داشته باشند، میهای جدید مرتع(. ابداع روش1شود )می

های یا ابزار شاورزیلعه به بررسی فنی بذرکارهای مورد استفاده در بخش کراستای اصالح مراتع کوهستانی باشد. در این مطا

سی های مختلف بررکاری قابل استفاده باشند، پرداخته شده است. مزایا و معایب ماشیندیگری که ممکن است در راستای مرتع

 ارائه شده اشت در مراتع کوهستانیراحی یک ماشین قابل استفاده برای کطعنوان الزامات شده و در نهایت پیشنهادهایی به

 است.

 

 هامواد و روش -2

 کاریکپه -1-2

شود. سپس روی بذرها با خاک پوشانده کاری یک چاله ایجاد شده و تعدادی بذر مرتعی در آن قرار داده میدر کپه

کنی ایجاد بیل ترانشه و بیل چاله کاری در بسیاری از موارد با استفاده از تیشه، بیل باغبانی،شود. چاله مورد نظر در کپهمی
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mailto:Masoudfeyzi.rifr@gmail.com


[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 255  

 

ها هایی از آننمونه 4شکل اند که موارد نشان داده شده در های دیگری نیز برای ایجاد چاله طراحی و ساخته شدهابزارگردد. می

کنی از دو بیلچه موازی و روبروی هم تشکیل شده است. با قرار الف مانند بیل چاله -4شکل هستند. ابزار نشان داده شده در 

هم ها قدری بهروند. سپس با کشیدن دسته، بیلچهها در خاک فرو میها بر روی خاک و اعمال فشار، بیلچهدادن نوک بیلچه

کاری در ای مناسب جهت کپهارج کردن ابزار از خاک، چالهکنند. با باال کشیدن دسته و خنزدیک شده و خاک را فشرده می

شود. ابزار ها جدا میها را از هم باز نموده و توده خاک از بیلچهگردد. با رها کردن دسته، فنر بازگرداننده بیلچهخاک ایجاد می

ه ساختمان مخروطی شکل آن تاحدودی از ریزش دوباره خاک به داخل ب نوع دیگری است ک -4شکل نشان داده شده در 

ریزد. ابزار نشان داده شده در چاله جلوگیری کرده و پس از خروج خاک از چاله با فشردن شستی، خاک خارج شده فرو می

روش دیگر برای ایجاد چاله آورد. یرو با استفاده از پا را نیز فراهم میپ که شبیه به یک لوله است امکان وارد آوردن ن -4شکل 

 آن موجود است. برای ث( -4شکل و موتوری ) ت( -4شکل های دستی )کن باشد که نمونههای چالهتواند استفاده از متهمی

در نوع دستی، هر دو نیرو با استفاده از زمان احتیاج است. ایجاد یک چاله با استفاده از مته به نیروهای دورانی و فشاری هم

نیروی دورانی کامالً توسط موتور و نیروی فشاری نیز با استفاده از نیروی شوند. امّا در نوع موتوری نیروی عضالنی تأمین می

 گردد.ی کاربر تأمین میوزن ماشین و نیروی عضالن

 

 
 کنابزارهای چاله -4شکل 

 

 بذرپاشی -2-2
های گیرد. استفاده از بذرپاشهای بذرپاش سانتریفوژ پشت تراکتوری انجام میوسیله ماشینبذرپاشی در مزارع معموالً به

ها کم هایی باشد که قدرت مانور تراکتور در آنای زمینتواند روشی برهای چهار چرخ میقابل اتصال به پشت موتور سیکلت

است. امّا باز هم مشکالت شیب زمین و احتمال واژگونی به قوت خود باقی هستند. در نتیجه، معموالً بذرپاشی در مراتع 

مراتع کوهستانی،  ترین ابزار بذرپاشی قابل کاربرد درگیرد. شاید بتوان گفت سادهوسیله دست انجام میکوهستانی ایران به

پاشی معابر در خیلی کوچک یا نمک ها معموالً برای پاشش بذر و کود در مزارعهای نمکدانی هستند. این نوع بذرپاشبذرپاش

های دیگری که معموالً قابل حمل با دست بوده و یا قابل شوند. در بذرپاشمناطق سردسیر در فصل بارش برف استفاده می

شود. کاربر با حرکت دادن ند یک مخزن بذر وجود دارد که بذر از آن بر روی صفحه پرّان ریخته مینصب بر روی سینه هست

های گیرد. نوع دیگری از بذرپاشیک اهرم، حرکت چرخشی صفحه پرّان را تأمین نموده و از این طریق پخش بذر صورت می

ها یک مخزن بذر توسط دو یا ها نهاد. در این بذر پاشآن قابل حمل نیز وجود دارند که شاید بتوان نام بذرپاش فرغونی را بر

گیرد. یک دسته امکان حرکت آن را برای کاربر فراهم آورده و چهار چرخ حمایت شده و صفحه پرّان در زیر مخزن قرار می
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شکل شده، در های تشریح گردد. تمامی بذر پاشگرد تأمین میهای زمینضمن حرکت، چرخش صفحه پرّان نیز از حرکت چرخ

 شوند.مشاهده می 5

 

 
 موتوری غیر هایبذرپاش -5شکل 

 

 کارهادقیق -3-2

شود که کارهای پشت تراکتوری استفاده میکارها و ردیفهای کشاورزی برای کاشت دقیق بذر معموالً از خطیدر زمین

ها در مراتع وجود ندارد. محققان در کشور نیجریه به طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه کارنده ذرت اده از آنامکان استف

 -6شکل دهد )سازی بستر بذر برای کشت و چرخ عقب کار چرخ فشار را انجام میاند که در آن چرخ جلو نقش آمادهپرداخته

ای نوعی کارنده در مطالعه(. 3شوند )گرد، بذرها با فواصل منظم و برابر در یک ردیف کاشته میبا چرخش موزع چرخ الف(.

. این کارنده دارای یک مخزن بذر بوده که ب( -6شکل شود طراحی و ساخته شده است )کششی که توسط انسان کشیده می

(. نوع دیگری از کارنده نیز 4شود )ها تأمین میشوند و حرکت موزع بذر نیز از چرخش همین چرخچرخ حمایت می توسط دو

های معرفی شده دارای اندازه کوچکتری بوده و که در مقایسه با نمونه پ( -6شکل توسط محققان طراحی و ساخته شده است )

توانند بذرهای مختلف را های دستی نیز وجود دارند که می(. نوعی از کارنده2ن سبب از وزن کمتری برخوردار است )همیبه

شود. بکارند. نوک ابزار در خاک از قبل آماده شده فرو رفته و با دستور کاربر، بذر با مقدار تعیین شده در لوله سقوط ریخته می

شود گیرد و با خارج کردن ابزار، روی بذر با خاک پوشانده میرم، بذر در دل خاک قرار مینهایتاً با بازکردن دریچه توسط اه

 (.ت -6شکل )
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 موتوری غیر مختلف بذرکارهای -6شکل 

 نتایج و بحث -3
کانال  یهاو لبه رودیتر در خاک فرو مراحت تر هستند. بیل ترانشهکاری، تیشه و بیل باغبانی از همه متداولبرای کپه

های بلند آن و امکان فشردن آن با نیروی پا اشاره کرد؛ امّا توان به دستهکنی میاز مزایای بیل چاله صاف و مرتب خواهد بود.

شود. ای تمیزتز ایجاد می)الف تا پ( خاک خارج شده از چاله، فشرده شده و چاله 4شکل وزن باالتری دارد. در ابزارهای 

های سست و مشکل توان به ریزش خاک به داخل چاله در خاکپ ساده بوده، اما از معایب آن می-4شکل استفاده از ابزار 

ای برخوردار است امّا مته دستی از ساختمان بسیاره سادههای چسبنده اشاره کرد. خارج کردن خاک از داخل لوله در خاک

مشکل اصلی آن، لزوم اعمال همزمان نیروی فشاری و دورانی توسط دست است. در نوع موتوری مته، این مشکالت مرتفع 

های ابزارهای مختلف معرفی کیب ویژگیها هستند. با تروزن، قیمت و احتمال خرابی باال از معایب این ماشینگردد امّا می

ای تمیز ایجاد نماید و قابلیت شده، ابزاری که دارای وزن سبک بوده، قابلیت استفاده در شرایط خشن مرتع را داشته باشد، چاله

 تواند بسیار کارساز باشد.اعمال نیرو با پا را داشته باشد، می

ذف ستی حدخارج کردن بذر از کیسه، نسبت به حالت بذرپاشی  برای بذرپاشی، در مورد بذرپاش نمکدانی، عملیات

دلیل حمل تمامی بذر با یک دست، خستگی در عالوه، بهگردد. امّا مشکل عدم یکنواختی پخش به قوّت خود باقی است. بهمی

کنند. در نوع ته میدلیل حمل با دست خسهای دستی دارای صفحه پرّان نیز کاربر را بهدست غالب بیشتر خواهد شد. بذرپاش

دنبال آن با تغییر تر بوده، امّا حرکت دورانی مدام دسته، کاربر را خسته و بهها، حمل بذرپاش و بذر داخل آن راحتای آنسینه

های اشز بذرپاسرعت چرخش دسته، عرض پاشش تغییر کند. با توجه به وزن باالی ماشین و پستی و بلندی زمین، استفاده 

های قابل نصب بر ها برای مراتع کوهستانی، بذرپاشترین بذرپاشاتع کوهستانی آسان نیست. بنابراین مناسبفرغونی در مر

ای تغییر داد که قابلیت پشتی شدن را داشته باشند، برای بذرپاشی گونهها را بهروی سینه هستند که اگر بتوان طراحی آن

 مراتع مناسب خواهند بود.

گردد و های زراعی با بستر کشت آماده، محدود میدار به زمینهای چرخ، استفاده از کارندههای دقیقدر بخش کارنده

های قبلی هر چند که وزن نسبت به نمونهتر، های کوچکدر نمونه ها در مراتع کوهستانی نیست.امید چندانی به کارایی آن

های دستی قابل گردد. کارندههای هموار محدود میبه زمین هاهای کوچک، کاربرد آندلیل استفاده از چرخکمتر است، امّا به
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اند و های زراعی با بستر آماده طراحی شدهها برای زمینکاری بسیار مناسب هستند. البته این نوع کارندهحمل برای میان

ارهای خوبی برای توانند ابزها برای کار در شرایط خشن مرتع مناسب نیست. امّا با اصالح نقاط ضعف میساختمان آن

 کاری باشند.مرتع

 

 گیرینتیجه -4
گیرد. با یمکاری، ابزار الزم برای ایجاد چاله است که در اکثر موراد با ابزاهای دستی ساده انجام ترین ابزار برای کپهمهم

ترین ناسبمارد. دد تلفیق مزایای ابزارهای مختلف بحث شده در این پژوهش، امکان طراحی ابزاری مناسب برای این کار وجو

های دست نخورده های دقیق طراحی شده برای خاکنفره است. همچنین، کارندهابزار برای بذرپاشی یک بذرپاش پشتی تک

 د.کاری در مراتع کوهستانی باشنهای مناسبی برای میانتوانند ماشینمرتع، می

 

 منابع -5
ها، مراتع و آبخیزداری. کاری. معاونت نظارت راهبردی سازمان جنگلور العمل فنی مرتعدست های فنی مرتع،. ضوابط و دستورالعمل1387نام. بی. 1

 422نشریه شماره 
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Technical investigation of seed planters in order to design a rangelands planter  
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Abstract 
Rangeland planting is one of the most important methods of rangeland restoration. In mountainous 

rangelands, the common agricultural implements are not applicable and need to a suitable range 

planter is clear. This machin should be usable in unplowed and high slope lands. Studying the 

literature and investigating the previous researches is the first step to design and construction the 
desired machine. Advantages and disadvantages of different machines have been investigated in the 

current study. The results indicated that lightweight, portable, and durable planter which can be deeped 

using the foot power is suitable for mountainous rangelands. Also, a back seed-sprayer designed based 
on the operator’s physical abilities can be used in restoration operations of mountainous rangeland. 

 

Keywords: Mountainous Rangelands, Rangeland Planter, Seed Planter, Seed Sprayer 

 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 260  

 

 

 طراحی و مقایسه سه طرح پیشنهادی برای بذرپاش مرتعی قابل حمل

 
 1، محمد کاظم عراقی1زاده اصل، خلیل کریم1، روح اهلل رحیمی1، عباس گرجی چاکسپاری*1مسعود فیضی

 ر، تهران، ایرانها و مراتع کشوطبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلبخش تحقیقات مکانیزاسیون منابع 1
 *Masoudfeyzi.rifr@gmail.com 

 

 

 چکیده
کاری یکی از اقدامات اند. مرتعهای اخیر به میزان قابل توجهی تخریب شدهمتأسفانه مراتع ایران در دهه

های کاشت در مراتع کوهستانی است. در مطالعه ترین روشبوده و بذرپاشی یکی از متداولبیولوژیک اصالحی 

ها مورد بحث قرار گرفته های مختلف آنحاضر، سه طرح اولیه از یک بذرپاش قابل حمل ارائه شده و ویژگی

د ننمدل دوم، ما د.است. مدل اوّل باید مانند کیسه سینه حمل شده و با استفاده از یک اهرم چرخان فعال گرد

ف بر خال مدل اول بوده با این تفاوت که باید توسط یک اهرم رفت و برگشتی افقی فعال شود. مدل سوم

گردد. های قبلی، مانند کوله پشتی حمل شده و با استفاده از یک اهرم رفت و برگشتی عمودی فعال میمدل

ی ان عضالنیک و توفیزیکی بذرها، ابعاد آنتروپومترالزم به ذکر است که طراحی نهایی باید بر اساس خصوصیات 

 کاربران و خصوصیات مکانیکی مواد مورد استفاده انجام شود.
 

 مراتع کوهستانی، بذرپاشابعاد آنتروپومتریک، واژگان کلیدی: 

 مقدمه -1
تعی اربردی جز استفاده مراند که به دالیلی مانند شیب تند کها در بر گرفتهدرصد از سطح کشور ایران را کوه 60بیش از 

جاد ها، نقش مهمی در تولید گیاهان دارویی و صنعتی، ایای مورد نیاز دام(. مراتع عالوه بر تأمین احتیاجات علوفه1ندارند )

مراتع  های زیادی ازرویه، بخشبرداری بی(. متأسفانه بهره3تفرجگاه و حفاظت محیط زیست، خاک، آب و حیات وحش دارند )

ار، کاهش تواند به صورت کاهش سطح مرتع، تغییر کاربری، کاهش تعداد گیاه در هکتیب نموده است. این تخریب میرا تخر

محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به ( که قادر است مشکالت زیست2های مرغوب، کاهش تنوع زیستی و ... باشد )گونه

رور ن عبور و ماست. با توجه به عدم امکا بیولوژیک احیاء و اصالح مراتع هایکاری یکی از عملیاتدنبال داشته باشد. مرتع

کاری تعهای کشاورزی در مراتع کوهستانی و نیز افزایش احتمال وقوع فرسایش خاک با حذف کامل پوشش گیاهی، مرماشین

کاری است که در های مرتعروشترین یکی از متداول (. بذرپاشی1شود )کاری انجام میدر این مراتع بیشتر به صورت میان

ستانی گردد. طراحی یک ماشین بذرپاش قابل حمل در مراتع کوهمراتع کوهستانی ایران، بیشتر به صورت دستی اجرا می

 قیق سه طرحتواند موجب افزایش سرعت و دقت بذرپاشی و کاهش فشار کاری گردد. با توجه به موارد ذکر شده، در این تحمی

 ه است.نفره ارائه گردیده و به ذکر مزایا و معایب هر کدام پرداخته شدبذرپاش مرتعی قابل حمل یکاولیّه برای یک 
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 هامواد و روش -2
توان پذیرد. از معایب این روش میعملیات بذر پاشی در مراتع کوهستانی کشور در حال حاضر به صورت دستی انجام می

هارت کارگر و عملکرد پایین اشاره نمود. در این مطالعه الزامات طراحی یک به خستگی مفرط، وابسته بودن پراکنش بذر به م

بذرپاش قابل نصب بر روی سینه یا پشت کاربر بررسی شده است. الزم است که بذرپاش مورد نظر قابل حمل توسط یک نفر 

بخش برخوردار باشد. یک رضایت بوده، قابلیّت پاشش بذر بدون استفاده از نیروی موتوری را داشته باشد و از ظرفیت و دقت

آورده شده  7شکل مدل از این نوع بذرپاش توسط محققان در نیجریه طراحی و ساخته شده است که تصاویر مربوط به آن در 

رخش یک دور صفحه پّران مستلزم توان به آن اشاره نمود، این است که چ. مشکلی که در ارتباط با این ماشین می(4)است 

چرخاندن یک دور اهرم دستی است که ممکن است با توجه به سرعت الزم چرخش صفحه برای پرتاب مناسب بذر، کاربر را به 

تر از حمل بار بر روی پشت است. با عالوه، حمل بار بر روی سینه مشکلزودی خسته کرده یا عملکرد ماشین را مختل سازد. به

الزامات طراحی ذکر شده و نیز در نظر گرفتن معایب ماشین معرفی شده، سه طرح مختلف از این نوع بذرپاش ارائه توجه به 

 شود.ها پرداخته میشده است که در ادامه به تشریح آن

 

 
 (4). بذرپاش قابل نصب بر روی سینه 7شکل 

 

 طرح اول -1-2
(. کاربر با دست راست )با توجه با غالب بودن 8شکل ) ( است4نه معرفی شده در مطالعه )این طرح بسیار مشابه با نمو

آورد. حرکت با افزایش را به گردش در می 1دنده مخروطی شماره دست راست در اکثر افراد( اهرم گرداننده و به تبع آن چرخ

شود؛ سپس به چرخدنده منتقل می 2دنده مخروطی شماره درجه در محور چرخش به چرخ 90سرعت و با یک تغییر جهت 

که به صورت مستقیم به صفحه پرّان متصل  4رسد و در نهایت با افزایش سرعت به چرخدنده ساده شماره می 3ساده شماره 

 یابد.است انتقال می

 

 طرح دوم -2-2
نده با یک اهرم رفت و برگشتی جایگزین شده است. کاربر با دست راست اهرم در این طرح نسبت به طرح اول، اهرم گردان

های دندهترتیب به چرخطرفه به(. این حرکت بعد از گذشتن از یک کالچ یک9شکل دهد )عقب حرکت می-را به صورت جلو

گردد که تنها در طرفه موجب میگردد. کالچ یکه پّران است منتقل میکه متصل به صفح 4و در نهایت  3، 2، 1شماره 

 حرکت رو به جلوی اهرم، نیرو به صفحه پرّان وارد شده و حرکت رو به عقب اهرم مانعی برای گردش صفحه ایجاد نکند.
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 طرح سوم -2-3

(. در این طرح، دسته به 10شکل تفاوت اساسی طرح سوم نسبت به دو طرح قبلی، قابلیت نصب آن بر روی پشت است )

طرفه در مسیر حرکت، توان تنها هنگام حرکت رو به پایین به صورت باال و پایین حرکت کرده که به واسطه وجود کالچ یک

ای مشابه با طرح اول افزایش هطرفه به واسطه جعبه دندگردد. سرعت حرکت پس از عبور از کالچ یکصفحه پرّان منتقل می

 گردد.یافته و به صفحه پرّان منتقل می

 
 قطعات یجعبه دنده؛ پ: نقشه مونتاژ شده با معرف سه بعدی نما؛ ب: نقشهطرح اول؛ الف: نقشه سه. 8شکل 

 

 
 طرفهدنده؛ ت: مکانیسم کالچ یکاژ شده با معرفی قطعات؛ پ: نقشه سه بعدی جعبهنما؛ ب: نقشه مونت. طرح دوم؛ الف: نقشه سه9شکل 
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 نما؛ ب: نقشه مونتاژ شده با معرفی قطعات. طرح سوم؛ الف: نقشه سه10شکل 

 نتایج و بحث -3
ام کار هر کد نحوه نی، ارائه شده وسه طرح مختلف از یک بذرپاش قابل حمل توسط یک نفر و قابل کاربری با نیروی عضال

توان به آن می دنده افزایش سرعت است که با استفاده ازتشریح شد. مزیتی که هر سه طرح از آن برخوردار هستند، وجود جعبه

رانی رکت دوحسرعتی از صفحه پرّان دست یافت که برای پخش کردن بذر در یک عرض کار مناسب، الزم است. در طرح دوم 

روی ت نصب ببا حرکت رفت و برگشتی جایگزین شده است و در طرح سوم نوعی از بذرپاش ارائه شده است که قابلیممتد 

 تر خواهد بود.پشت را دارا بوده و در نتیجه حمل آن برای کاربر راحت

گیرند که  ارهای ارائه شده تنها شامل مکانیسم کلّی ماشین بوده و محاسبات فنی باید در موقع ساخت مد نظر قرطرح

بذر مورد  ها باید خصوصیاتها در تحقیق حاضر از حوصله بحث خارج است. برای طراحی کامل هر کدام از این ماشینذکر آن

النی نیروی عض ومتریک نظر مانند اندازه، وزن مخصوص و زاویه ریپوز و خصوصیات فیزیکی جامعه کاربران مانند ابعاد آنتروپو

نیاز،  ر مورداست که سرعت مورد نیاز صفحه پرّان برای پخش کردن بذر مورد نظر در عرض کا در نظر گرفته شود. الزم

و یا  هرم چرخشیاخاندن محاسبه گردد. با توجه به نیروی الزم برای چرخاندن صفحه پّران و پرتاب بذرها، نیروی الزم برای چر

رعت از سدنده افزایش این نیرو به دلیل وجود جعبه حرکت دادن اهرم رفت و برگشتی محاسبه گردد. الزم به ذکر است که

رای چرخاندن صفحه ( بیشتر است. اگر نیروی مورد نیاز ب4نیروی الزم برای چرخاندن اهرم بذرپاش ساخته شده در مطالعه )

ت باید ، در نهایحاسباتمپرّان با سرعت مورد نظر، بیشتر از نیروی مجاز باشد، الزم است که عرض پاشش اصالح گردد. با تکرار 

بذر  اویه ریپوززای بین عرض پاشش و سرعت و نیروی مورد نیاز برای چرخاندن و یا حرکت دادن اهرم رسید. باید به به مصالحه

ریخته  پرّان مورد نظر، در طراحی قسمت مخروطی شکل مخزن بذر توجه داشت تا حین کار، بذرها به راحتی بر روی صفحه

 ی به تواناظ جرممخزن بذر به لحاظ حجمی باید به ابعاد آنتروپومتریک جامعه کاربران و به لح شوند. همچنین در طراحی

 ها توجه داشت. در نتیجه الزم است که ظرفیت حجمی ماشین برای بذرهای مختلف که دارای جرم مخصوصعضالنی آن

رد بر ار کاری وااده گردد تا فشد سبک وزن استفها و موامتفاوت هستند، محاسبه گردد. بهتر است که در ساخت ماشین از آلیاژ

ده ورد استفاطعات مقکاربر کاهش یافته و همچنین ظرفیت ماشین افزایش یابد. در همین راستا الزم است که مقاومت مکانیکی 

 در ماشین، ارزیابی گردد و ماشین به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 گیرینتیجه -4
های علمی و مهندسی و با در نظر گرفتن خصوصیات بذر مورد نظر، رسد با اجرای یک طرح مبتنی بر روشنظر میبه 

آمیز از یک های مختلف مواد مورد استفاده در ساخت، بتوان به یک طرح موفقیتگیهای فیزیکی جامعه کاربران و ویژقابلیت

 های مهندسی، اقتصادی و اجتماعی دست یافت.بذرپاش مخصوص برای مراتع کوهستانی به لحاظ معیار



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 264  

 

 

 منابع -5
ها، مراتع و کاری. معاونت نظارت راهبردی سازمان جنگلهای فنی مرتع، دستور العمل فنی مرتع. ضوابط و دستورالعمل1387نام. . بی1

 422آبخیزداری. نشریه شماره 

 .81-76: 249و  248ها و بروز سیل. جهاد . تخریب جنگل1381. عبداهلل پور، م. 2
خرگوشک  یاهگ کییو مورفولوژ یکیاکولوژ یاتخصوص ی. بررس1392م.  ی،م.، ترکش اصفهان یلتی،م. ر.، فض ی،و.، وهاب یمیان،کر. 3

(Verbascum cheirantifolium Boissز ).33-48(: 1)1 یاهانگ بومیستحفاظت ز یهشهرستان دنا. نشر یمرتع یهابوم یست 
4. Awulu, J. O., Audu, J., Nuhu, G. 2014. Development and evaluation of manually operated seed broadcaster. Journal of 

Agricultural Engineering and Biotechnology 2(2):13-19. 
Design and comparison of three proposed models of a portable seed-sprayer for rangelands 
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Design and comparison of three proposed models of a portable seed-sprayer for rangelands 

 
Masoud feyzi1*, Abbas Gorji Chakespari1, Roohollah Rahimi1, Khalil Karimzadeh Asl1, Mohammad 

Kazem Araghi1 

1. Mechanization Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran 
*Masoudfeyzi.rifr@gmail.com 

 

Abstract 
Unfortunately, the rangelands of Iran have been significantly degraded in last decades. 

Rangeland planting is one of the biological methods of rangeland restoration. Meanwhile, 

seed spraying is one of the most common planting methods in mountainous rangelands. 
In the current study, three basic models of a portable seed-sprayer have been presented 

and different characteristics of them have been discussed. The first model should be 

carried like the chest bag and actuated using a rotary hand-lever. The second is similar to 

the first model but should be actuated using a horizantal reciprocating lever. The third 
model in contrast to previous models can be carried like the back bag and actuated using 

a vertical reciprocating lever. It should be noted that the final design must be conducted 

based on the physical properties of seeds, anthropometric dimensions and muscular 
characteristics of the operators and mechanical properties of used materials. 

 

Keywords: Anthropometric Dimensions, Mountainous Rangelands, Seed Sprayer 
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پذیری خاک به روش نموگراف در اراضی لسی شرق استان عدم کارایی محاسبه عامل فرسایش
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 چكیده 
 هک ستا کخا یایشپذیرفرس، فرسایشدر  ثرؤم ششگانه ملاعواز  یکیعمومی فرسایش خاک  در معادله

یگر ناب به نقطه دآنها در اثر جریان روا لنتقاو ااز بستر اصلی  نشد اجد هوب کخاذرات  متومقا ههنددننشا

 وسیلت  صددر عمجمو ،شن دوصدرامل وش کاوخ یژگیو پنج تحتتأثیر کخا یفرسایشپذیر باشد. می

 یهاخاک یدر اصل برا که باشدخاک می نیمرخ یپذیرذنفوو  نساختما ،یولآ دهما صددر ،یزر شنخیلی

 کوهآ ،شکوهخونیم اطقومن یاوهکخادر  که حالیدره است. افتیتوسعه  کایمتحده آمر االتیدر ا یآهکریغ

مایر و اسمیت استفاده از نموگراف ویشرو ممکن است  نیو از ا ها داشتهنهاخاکد اریپایددر  ساسیا نقشی

-قره ربع آبخیز هدر این تحقیق حوز .شتر از مقدار واقعی برآورد نمایدبیخاک را  یریپذشیفرسامقدار عددی 

داد  ننشا جاینت نقطه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. 21هکتار با انتخاب  2700حاجی به مساحت تقریبی 

 بین ضعیفی همبستگی وست ی اواقع ارمقداز  کمتردر منطقه  قعیوا یفرسایشپذیر ارمقد نگینمیا که

 ،سیلت ،تشدر شن با داریمعنی تگیهمبسخاک  یفرسایشپذیربود.  اربرقر آوردیبرو  قعیوا یپذیرفرسایش

 ،شتدر نتحتتأثیر ش هکیآ کخا یفرسایشپذیر کهداد  ننشا نیز گرسیونیر تجزیه .شتدا هکو آ لیآ دهما

 .تشده اسهکیآ کخاییشپذیرفرسا بردار تأثیرکاهشیمعنی شته و باعثدا ارقرماده آلی و آهک 
 

 شن درشت درصد آهک  ساختمان خاک نفوذ آب به خاکواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

ه غرب گسترش در سطح استان گلستان از شرق بشوند که می کواترنر قلمداد رسوبی واحدهای ترینمهم از یکی هالس

ازه ذرات لس اغلب در حد (. اند5اند )هپوشاند را گلستان استان از سطح کیلومترمربع 3000 بر بالغ رسوبات سطحی این د.نایافته

پار، کلسیت، درصد گزارش شده است. ترکیبات معدنی لس عمدتا کواترنر، فلدس 90تا  50سیلت و مقدار آن در خاک لسی 

 نگردر آن به  داری آهنهاباشد و به علت هوازدگی شیمیایی کانیدار و مواد رسی میهای آهن و منیزیمدولومیت، میکا و کانی

 (. 7شود )ای دیده میزرد و یا قهوه

 برخوردار متغیری پذیریو فرسایش زاییبرسو شیمیایی خاص از و فیزیکی هایلحاظ دارا بودن ویژگی های لسی بهنهشته

سایش در ایجاد انواع فر ها(. با توجه به اهمیت لس5متفاوتی دارند ) رفتارهای فرسایش برابر در استان مناطق مختلف در و بوده

ت، بررسی شده اس ماهورهای استان گلستان از این نوع خاک تشکیلبه دلیل شکننده بودن آن و از آنجا که بیشتر فرم تپه

واند تامر می د و اینپذیری در اراضی لسی اطالعات خوبی در مورد توان بالقوه خاک به فرسایش ارایه خواهد داعامل فرسایش

 (. 3اقدامات حفاظتی موثر باشد )برداری از آن و در چگونگی بهره
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 ملاعو طتوسذرات خاک  لنتقاو ا نشد اجد برابردر را آن  حساسیت انمیز که ستا کخااز  ویژگی یفرسایشپذیر

 (USLE) کخا ایشفرسنی جها معادله بر اساس (. 11و  10: 4کند )می نبیا آبو روان رانبا یهاهقطرمانند  ههنددفرسایش

 ثردر ا نشد اجد هوب کخاذرات  متومقا ههنددننشا که ستا کخا یفرسایشپذیر، فرسایشدر  ثرؤم ششگانه ملاعواز  یکی

بر روی  بمرطویمهن حیاوون یوهکآغیر یاوهکاوخدر  ییاصحر یهاسیربر (.13) باشدمیآنها  لنتقاو ا نرابا اتقطر ردبرخو

 کاوخ یژگیو پنج تحتتأثیرها از سایر ویژگی بیش این عامل کهداد  ننشاخاک  یفرسایشپذیرویژگی خاک موثر بر  28

 (.10و  4) باشدخاک می یپذیرذنفوو  نساختما ،یولآ دهما صددر ،یزر شنخیلی وسیلت  صددر عمجمو ،شن دوصدرامل وش

 اطقومن یاوهکخادر  که حالیدره است افتیتوسعه  کایمتحده آمر االتیدر ا یآهکریغ یهاخاک یدر اصل برا (USLE)روش 

اف ویشمایر و اسمیت استفاده از نموگررو ممکن است  نیو از ا ها داشتهنهاخاکد اریپایددر  ساسیا نقشی کوهآ ،شکوهخونیم

به  ازین یآهک یهااکخ رایب (USLE) روش کاربردلذا  .بیشتر از مقدار واقعی برآورد نمایدخاک را  یریپذشیفرسامقدار عددی 

 (4) اردد کخا یپذیرفرسایش عامل ددمج یابیارز

 GISو  رماآمیناز روش ز دهستفاا با وارسبز مهر بخیزآ زهحو کخا یپذیرفرسایش مکانی اتتغییر سیربر به در تحقیقی

و  یگیرازهندا میتسو ا یشمایرو لهدمعا یمترهاراپاو  شتدابراز منطقه  کخا نمونه 110رمنظو ینا(.. برای 1ه شد )ختداپر

 رتصو هب ضیارا قابلیتو  مینشناسیز ،شیب ینقشهها با یپذیرفرسایش نقشه مقایسه .شدمحاسبه  کخا یفرسایشپذیر

 نیاهمخو ملاعو ایرس نقشه به نسبت  شناسی منطقه مینز یحدهاوا یعزتو با متغیر ینا یلگوا اتتغییر کهداد  نگانه نشااجد

   دارد. یبیشتر

 36، انریاغربی  لشما هکیآ هایکخادر  (USLE) یعامل فرسایشپذیر آوردبر یخطا تعییندر تحقیق دیگری برای 

 یهایژگیو(. 12و  11کرت استاندارد بر روی اراضی دیمزار در شهرستان هشترود انتخاب شدند ) 3شبکه و در هر شبکه 

 نگینمیا کهداد  ننشا جشد. نتای گیریازهندامتر سانتی 0-30 عمقاز  هشد شتدابر هاینمونهدر  کخا شیمیاییو  فیزیکی

 ارمقداز  کمتر برابر 75/10که  باشدمتر میمیلی ژولمگا بر ساعت تن 004258/0در منطقه برابر  قعیوا یفرسایشپذیر ارمقد

 داریمعنی یتگهمبسخاک  یفرسایشپذیربود.  اربرقر آوردیبرو  قعیوا یپذیرفرسایش بین ضعیفی همبستگی وست ی اواقع

 تتأثیر شنتح هکیآ کخا یفرسایشپذیر کهداد  ننشا نیز رسیونیگر تجزیه .شتدا هکو آ لیآ دهما ،سیلت ،شتدر شن با

 .شده استهکی آ کخا ییشپذیرفرسا بردار تأثیرکاهشیمعنی شته و باعثدا ارقرماده آلی و آهک  ،شتدر

ستان اپذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک شاخص فرسایشدر بررسی  1395خرمایی و همکاران در سال 

ین ا. در (3ند )مقایسه کردمقدار حقیقی آن با روش نموگراف ویشمایر و اسمیت  را ازپذیری خاک رسایشف، مقدار گلستان

متر یمیل 7/12الی  7/5های ها در طی دو سال بارش با شدتگیری انتخاب و مقدار فرسایش واقعی کرتراستا، سه کرت اندازه

های مورد ر خاکدرا پذیری ویشمایر و اسمیت بیشتر شاخص فرسایشدست آمده برآورد نتایج به .گیری شدبور ساعت اندازه

 داد.مطالعه را نشان 

 900 در اراضی آهکی در شمال غرب ایران، مساحت (USLE)روش  (K)( در بررسی عامل 2010واعظی و همکاران )

خاب نموده و اند را انتدرصد آهک و یک درصد مواد آلی داشته 13کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی که به طور متوسط 

 میتاسآهک و پ ،ی، ماده آلگراول، رس، ریز اری+ شن بس سیلت ،سیلتشن و ماسه،  محتویاتمختلف خاک از جمله پارامترهای 

به طور  (K) اکتورف دهد کهینشان م جی. نتا(11) شد یریگاندازه کرتدر مجاورت هر  خاک یریو نفوذ پذ یداریپا نیو همچن

 یبستگآب هم یریو نفوذپذ یداریپا نی، ماده آلی و آهک و همچنریز اری+ شن بس سیلت، سیلت شن، یاتمحتوبا  یداریمعن

به ند. کرا کنترل می (K) فاکتور به شدت یرینفوذپذ نیخاک رس و آهک و همچن یکه محتوا همچنین مشخص شددارد. 

 (USLEالعات )در مط یخاک که به خوبداخل آب به  و نفوذ هاخاکدانه یداریرس و آهک بر پا اتیمحتو دیاثرات شد لیدل

 یخط ونیز معادله رگرسابا استفاده  (K) فاکتور .یافته استکاهش  یداریبه طور معن (K) فاکتور ،استمورد توجه قرار نگرفته 

 زده شود. نیتواند تخمیماسه، رس و آهک م درصدبر اساس و 
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 ها  مواد و روش -2

 طالعهی حوزه مورد ممعرف -2-1
 محدوده رد آبخیز این .هکتار دارد  65/2695در حدود  مساحتی تحقیق، منطقه عنوان به حاجیقره عرب آبخیز حوزه

 489حدود  رد ساالنه بارندگی عرض شمالی با متوسط 37° 46´تا  37°  41´طول شرقی و 55°  45´تا 55°  43´جغرافیایی

 از یکی آبخیز ینواقع شده است. ا  گلستان استان در شرق گرادسانتی رجهد 16 حدود هوا دمای ساالنه متوسط با مترمیلی

 ویژه خندقی به سایشفر تأثیر تحت که باشدمی لس ثانویه آبرفتی و اولیه نهشته های بادرفتی از وسیع گستره دارای آبخیزهای

 .است مرتعی و زراعی اراضی در

 

 ی و شیمیایی آننالیز ویژگی های فیزیکآبرداری خاک و نمونه -2-2
هایی که فرسایش شیاری و خندقی مشاهده شد مورد نمونه خاک در مکان 21های خاک برای بررسی تغییرات ویژگی

ی به روش برداری قرار گرفت. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند و بافت خاک به روش هیدرومتری مقدار ماده آلنمونه

توماسیون ای نهایی خاک به روش استوانه مضاعف درمزرعه و دستگاه پذیرو نفوذ راسوندرصد آهک به روش تیت -سوزاندن تر

 نفوذ آب به خاک آزمایشگاهی  آنالیز شد. 

 

   نتایج وبحث -3
در آن حوزه نشان  خاک را بردارینمونهنقاط  2موقعیت حوزه عرب قره حاجی در جغرافیای کره زمین و شکل  1شکل 

 دهد.می

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مطالعاتی که با نقطه قرمز مشخص شده است  موقعیت نقاط -2ی حوزه مطالعاتی                                             شکل موقعیت مکان -1شکل 

 

اند و الزم واقع شده  هاتپهای و های رودخانهشودکه اغلب نقاط مطالعاتی در محدوده تراسمشاهده می 2با توجه به شکل 

ها و برداری صورت بگیرد. البته بیشتر خندقی مطالعاتی بعدی نقاط بیشتری از واحد فیزیوگرافی فالت نمونهاست درفازها
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برداری ای این حوزه وجود داشت و به علت انتخابی بودن نقاط نمونهو تراس رودخانه تپه هاهای مشهود در محدوه فرسایش

 گریزی از این مساله نبود.

دهد که خاک منطقه عالوه بر آمده است. این مقادیر نشان می 1نمونه خاک در جدول  21ی هامتوسط مقادیر ویِژگی

عث سفید شدن درصد است. این مقدار آهک در فصول کم باران یا گرم سال با 25لسی بودن از نوع خاک آهکی با بیش از 

ه به عمق ت و شستشوی آهک حل شدسانتیمتر بر ساع 5سطح خاک و در فصل بارندگی به علت نفوذ آب به خاک با سرعت 

شود. لذا احتمال ایجاد می تپه هاسانتی متر به ویژه در اراضی  شیبدار یا  10ا ت 2یی با قطر هازیرین خاک موچب ایجاد تونل

 خندق در چنین اراضی زیاد است.

 
 های خاک درحوزه مطالعاتیتوسط ویِژگیمقادیر م -1جدول

 درصد آهک صد ماده آلیدر درصد رس درصد سیلت درصد شن
 سرغت نفوذ نهایی آب به خاک

 )سانتی متر بر ساعت(

28 65 7 1/1 29 5 

 

طراحی  های بدون آهکبه کمک نموگراف ویشمایر برای خاک پذیری خاکفرسایشبا عنایت به این نکته که تعیین عامل 

 کپذیری خاشفرسای اده از آن برای برآورد عاملاستف ٰ  و ساخته شده است و با توجه به درصد باالی آهک در حوزه مطالعاتی

اکهای آهکی که برای خ پذیری خاکفرسایشز مدل واعظی و همکاران برای برآورد عامل اشود. شاید استفاده اکیدا توصیه نمی

بگو آهکی حوزه عرب قره حاجی جوا–درصد( شمال غرب کشور طراحی و ساخته شده است برای خاک لسی  13)متوسط 

ش واقعی قدار فرسایمشود که با ایجادکرت استاندارد و بااستفاده از بارندگی های طبیعی یا بارانسازی شده ولی توصیه می باشد.

مقدار تعیینی با مقدار  (. و چنانچه11: 4: 2محاسبه و مورد ارزیابی قرار داده شود ) پذیری خاکفرسایشمنطقه تعیین و عامل 

 دشت از آن استفاده شود.برآوردی از مدل واعظی اختالف ن

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -4
ده است. شرفته در بسیاری از معادالت برآورد فرسایش خاک، عامل فرسایش پذیری خاک به عنوان یک رکن اصلی بکار گ

کهای رای خاباز آنجایی که مبنای محاسبه فرسایش پذیری خاک استفاده از نموگراف ویشمایر است. خطای بکارگیری آن 

ضور آهک باال در حدرصد باشد  15هکی باید همواره مدنظر کاربران قرار بگیرد. در خاکهایی که مقدار آهک آنها بیش از آ

عظی جامانده از مطالعات وادهد. مستندات بهبارندگی های فصلی شدید پتانسیل بالقوه خاک به فرسایش را به شدت افزایش می

ل فرسایش پذیری درصد نقش کنترلی بر مقدار عام 15که مقدار آهک کمتر از  دهدو همکاران در منطقه زنجان نشان می

اقعی آن بوده است لذا برابر بیشتر از مقدار و 10داشته است و در عمل مقدار فرایش پذیری محاسبه به روش نموگراف ویشمایر 

های لسی شرق در حالی که در خاکاستفاده از نموگراف ویشمایر برای محاسبه عامل فرسایش پذیری خاک کارایی ندارد. 

های زمستان رخ درصد( در شرایط بارندگی شدید فصلی که عمدتا در باران 29استان گلستان مقدار باالی آهک )متوسط 

ها یاد خندقهای را به شدت کاهش میدهد. بررسی میدانی منطقه وجود پدیده تونلی شدن و  تراکم زمیدهد پایداری خاکدانه

ها مورد شود تا مدل واعظی در این گونه خاکداند و پیشنهاد میرا دلیل بر فرسایش پذیر بودن این خاک میدر آن منطقه 

 مطالعه و بررسی و درصورت لزوم برای عامل فرسایش پذیری راه حل جدیدی منظور شود. 

 

 منابع -5
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 . مطالعهGIS و راومآینوماز روش ز دهستفاا با کخا یفرسایشپذیر مکانی اتتغییر سیر. بر1386 زاده.حسینعلی، ش. و م. یوبیا. 1

 .369-382(. 2) 60طبیعی.  منابع هنشکددا نشریه .وارسبز مهر بخیزآ زهحو ردیمو

قدار رسوب تولیدی با مکاربری اراضی، شیب دامنه و خصوصیات خاک بر  تأثیربررسی . 1397. بهرهی، ک.، غ. ع. صیاد، ح. ر. پیروان. 2

-1. صفحه (29) 2: 8. های فرسایش محیطیپژوهش. مجله آبخیز کرخه )استان لرستان( از مصنوعی در بخشی از حوزهساستفاده از باران
22. 

. ستان گلستانبررسی شاخص فرسایشپذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک ا. 1395. خرمایی، ح.، ف. کیانی، ف. خرمالی. 3

 .2078-2086صفحه  ،6شماره  ،30جلد . آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی( نشریه

 صفحه.   680. انتهر هنشگادا راتنتشاآن. ا لکنترو  بیآ . فرسایش1385. ح ،فاهیر. 4

بع طبیعی شاورزی و مناک. انتشارات دانشگاه علوم رسوب شناسی کاربردی با تاکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب. 1387نیا، س. . فیض5

  صفحه.   382گرگان. 

6. Bahrami, H. A., H. G. Vaghei, B. G. Vaghei, N. Tahmasbipour and F. Taliey-Tabari. 2005. A New Method for 
Determining the Soil Erodibility Factor Based on Fuzzy System. Journal of Agricultural Science and Technology. Vol. 7: 
115-123.  
7. Bell, F. G., 2007, Engineering Geology, Butterwotth-Heinemann, Oxford, UK, 581 pp. 
8. Demirci A., and Karaburun A. 2012. Estimation of soil erosion using RUSLE in a GIS framework: a case study in the 

Buyukcekmece Lake watershed, northwest Turkey. Journal of Environ Earth Science, 66: 903–913. 
9. Martinez-Zavala L., and Gordan A. 2008. Effect of rock fragment cover on interrill soil erosion from bare soils in Western 
Andalusia, Spain.journal of Soil Use and Management, 24: 108-117.  
10. Morgan, R. P. C., 1995. Soil erosion and conservation. Second edition, Longman, pp. 29-30. 
11. Vaezi A. R. Bahrami H.A. Sadeghi S.H. and Mahdian M. H. 2010. Spatial variability of soil erodibility factor (K) of the 
USLE in North West of Iran. Journal of Agricuthre Science Technology 12: 241-252.  
12. Vaezi A. R. Sadeghi S.H.  Bahrami H. A and Mahdian M., 2008. Spatial variations of runoff in a part of calcareous soils 
of semi-arid region in North West of Iran. J Agr Sci Nat Resour 15, 213-225. 

13. Wischmeier, W. H. and D. D. Smith. 1978. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. 
Agriculture Handbook No. 537. US Department of Agriculture, Washington DC.   



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 271  

 

 

ها بر کیفیت آب و ارائه راهکارهای تصفیه و مدیریت های رودخانه، اثر آننگاهی به انواع آالینده

 کیفی آن
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 ، های آبی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازه *1
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 چکیده
یش بود را افزایش جمعیت و توسعه شهری، کشاورزی و صنعتی کشور، اهمیت توجه به کیفیت منابع آبی موج

ها ها از جمله منابع آبی هستند که افزایش آلودگی و کاهش کیفیت آنسازد. رودخانهاز گذشته نمایان می

ها انیات وحش پیرامون رودخانه و حتی سالمت انسمحیطی و اختالل در زندگی آبزیان، حاثرات مخرب زیست

ی ارزیابی کیفیت های کیفی آب و نحوهدر بلندمدت را دارد. در این تحقیق پس از معرفی پارامترها و شاخص

ها بیان شد. همچنین فرآیند چگونگی کاهش ها و اثرات آنهای وارد بر رودخانهها، انواع آالیندهآب به وسیله آن

ین زمینه اها ذکر گردید و راهکارهایی برای تصفیه، کاهش آلودگی و مدیریت بهتر در توسط آالیندهکیفیت آب 

 استفاده از و های مختلفاستانداردهای کیفی آب در بخش کنترل ارائه گردید. پرواضح است که با

توان ها میرودخانه های دقیق مدیریتی در زمینه کنترل کیفیت آبریزیمدرن و همچنین برنامه هایتکنولوژی

 محیطی آن مقابله نمود.بار زیستتا حد بسیاری با افزایش آلودگی این منابع حیاتی آبی و اثرات زیان
 

 زیست.رودخانه، کیفیت آب، آالینده، تصفیه فاضالب، محیطواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 رای مصارف گوناگون در جهان محسوبآب ب ترین منابع تأمینهستند که از مهم زمین حیاتی هایشریان هارودخانه

افزایش مصرف آب،  .ندارد زیادی رهانب و دلیل به نیاز هاآن از خردمندانه برداریبهره و حفاظت دلیل همین شوند؛ بهمی

 ا ارزیابی کیفیتتهای انسانی باعث شده زیستی و افزایش نیاز آبی فعالیتهای محیطهای طبیعی، آلودگیکاهش ذخایر آب

ها امروزه برای (. آگاهی از کیفیت منابع آبی به ویژه رودخانه1های اخیر محسوب گردد )منابع آب از موضوعات مهم در سال

 ها به دلیل وجود عوامل طبیعی وریزی و مدیریت این منابع آبی بسیار حائز اهمیت است. کیفیت آب رودخانهحف ، برنامه

ی های کیفی آب رودخانه شرایط زندگی برارز شاخصییر و نوسان است. عبور از حد و مهای انسانی همواره در حال تغفعالیت

های ها از راهمحیطی فروانی در پی خواهد داشت. انواع آالیندهآبزیان را دشوار و مرگبار خواهد کرد و اثرات مخرب زیست

ها هستند. نههم آلودگی و کاهش کیفیت آب رودخاکنند که یکی از عوامل اصلی و مها را پیدا میگوناگونی به داخل رودخانه

های کیفی آب رودخانه و ارائه ها با توجه به شاخصها و بررسی اثرات مختلف آنهدف این تحقیق معرفی انواع آالینده

 باشد.ها میراهکارهایی در جهت کاهش آلودگی و تصفیه آب رودخانه

 

 های کیفی آبپارامترها و شاخص -2

mailto:Yousef.rajabizadeh@yahoo.com
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توان به ها میترین آنشود. از مهمشده ارزیابی و بررسی میها و معیارهای تعیینها بر اساس شاخصدخانهکیفیت آب رو

اشاره کرد. روند ارزیابی کیفی آب به این صورت است که پس از تعیین WQI 4و شاخص  DO1 ،BOD2 ،COD3پارامترهای 

شود و تحلیل و مقایسات الزم مشخص می WQIترها شاخص موجود در آب، با استفاده از این پارام CODو  DO ،BODغلظت 

 گیرد.با استانداردهای کیفیت آب انجام می

 

 (DOاکسیژن محلول ) -1-2

لودگی و ترل آسطح پایین اکسیژن محلول در آب نشانه آلودگی احتمالی است و یک عامل مهم در تعیین کیفیت آب، کن

ها، های زیستی آبی که در دسترس ماهییزان اکسیژن موجود در محیطگیری مباشد. اندازهچندین فرآیند تصفیه می

 (. 2شود )مهرگان و همه حیوانات موجود در آب است عامل بسیار مهمی است که سطح پایین آن باعث نابودی آبزیان میبی

 

 (BODاکسیژن موردنیاز بیولوژیکی ) -2-2
باشد ر آب میجود دزم جهت اکسیداسیون بیولوژیکی مواد آلی مواکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی مقدار اکسیژن مولکولی ال

(. به عبارتی باکترهای موجود در یک 2باشد )تجزیه به صورت هوازی میطور متوسط، متناسب با مقدار مواد زائد آلی قابلکه به

واد ن تجزیه ماصل آحژن دارند و اکوسیستم آبی برای دریافت مواد غذایی مورد نیاز که مواد آلی هستند، نیاز به تنفس اکسی

 محاسبه هستند تجزیهقابل یولوژیکیب روش به که آلی مواد تجزیه برای نیاز مورد اکسیژن تنها BOD تجزیه است. درزائد قابل

 .شودمی

 

 ( CODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی ) -3-2
و  2COها به آن لیو تبد یمواد آل ییایمیش هیتجز یبرا ازیمورد ن ژنیاکس زانیپساب عبارت است از م کی CODپارامتر 

O2Hه باعث وارد شده به آب ک یجمواد خار زانیآب است که م یسنجش آلودگ یترین پارامترهااز مهم یکیپارامتر  نی. ا

 جهینتست. در ا شتریب زیآب ن یباشد، آلودگ شتریب یمواد خارج زانیم. هرچه مقدار کندیم یریگرا اندازه شوندیآن م یآلودگ

هر  ونیداسیاکس ی(. برا2فاضالب باشد ) یمقدار آلودگ نییدر تع یاصل دیکل تواندیفاضالب م یمقدار مواد خارج یریگاندازه

 ونیداسیاکس یبرا یرشتیب ژنیباشد، مقدار اکس شتریب دشوندهیاست. هر چه مقدار مواد اکس ازین ژنیاکس یبه مقدار یاماده

 ازیمورد ن ژنیسقدار اکمموجود در فاضالب،  یمواد خارج زانیم میمستق یریگاندازه یبه جا توانیاساس، م نیالزم است. بر ا

موجود در  یاد خارجباشد، مقدار مو شتریفاضالب ب CODهر چه مقدار  نیکل مواد را محاسبه کرد . بنابرا ونیداسیاکس یبرا

وجود در پساب م یهمه مواد آل هیتجز یبرا ازیمورد ن ژنیاکس CODخواهد بود. در  شتریفاضالب ب یآلودگ جهیآن و در نت

روش به عنوان روش آزمون  نیو ا کندیارائه م BODرا نسبت به  یترعیو سر شتریب جینتا COD نیابنابر شودیم یریگاندازه

 (.3پساب مطرح است ) یاستاندارد بار آلودگ

 

 (WQIشاخص کیفیت آب ) -4-2
ی مختلف یک کشور و برای ایجاد استانداردهای شاخص کیفی منابع آب )اعم از هاجهت مقایسه کیفیت آب در بخش

شوند که اساساً این شاخص از طریق محاسبه نتایج رودخانه، دریاچه و ...( بیشتر از صد کارشناس کنترل کیفیت فراخوان می

ین شاخص برای کنترل کیفیت آب در (. ا2باشد )ی سطح کیفیت منابع آب میدهندهآید که نشانچندین آزمایش به دست می

                                                             
1 Dissolved oxygen 
2 Biological oxygen demand 
3 Chemical oxygen demand 
4 Water quality index 
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های منابع آبی خاص در طی یک دوره زمانی برای پی بردن به تغییرات یک اکوسیستم آبی، سالمت منابع آبخیز در نقطه

ای یا سایر منابع موجود در مختلف، حف  تغییرات خط سیر و آنالیز در طی زمان و مقایسه کیفیت منابع آب با منابع ناحیه

 رد دارد.جهان کارب

 

 ها بر کیفیت آب رودخانهها و اثرات آننواع آالیندها -3
 قسمت در چندی تغییرات شود،می ریخته رودخانه به خام فاضالب مانند زیاد، انرژی دارای آلی یماده یک که هنگامی

شوند که منشأ متفاوتی دارند. می هاه وارد رودخانههای گوناگونی همواردهد. آالیندهمی رخ فاضالب ورود محل از رودخانه پایین

ها اثرات های خانگی، کشاورزی و صنعتی که مدیریت ناصحیح هر کدام در تخلیه و تصفیه آنها عبارتند از آالیندهانواع آالینده

 ها را به همراه خواهد داشت.دپاالیی رودخانهمحیطی و کاهش قدرت خومخرب زیست

 

 های خانگیآالینده -1-3
، یکسان است تقریباً کشور یک سطح در هاهایی که خواص آنب مصارف خانگی و آالیندهها ناشی از فاضالیندهاین نوع آال

ها انواع باشد. در این آالیندهمی و همواره متغیر شهرها است در آب سرانه مصرف مقدار از تابعی هاآن غلظت شود کهمی

ترین آن آمونیاک و اوره که برای مدهعشیمیایی معین وجود دارد که  ها و چندین نوع موادموجودات ریزمیکروبی و ویروس

 (.6باشند )ضر و سمی میمها در درازمدت بسیار سالمتی آبزیان و سالمتی انسان

 

 های کشاورزیآالینده -2-3
عث تولید ها و سموم مصرفی در این زمینه باکشویژه استفاده از کودهای شیمیایی، آفتها کشاورزی و بهفعالیت 

ها سبب افزایش شدت آلودگی و وقوع اثرات ها به داخل آب رودخانهشود که تخلیه آنهای بسیار خطرناک و سمی میآالینده

فسفردار از  های هالوژنه و ترکیباتها، هیدروکربنشود. نیتراتزیست میباری برای موجودات آبزی رودخانه و محیطزیان

شوند که در درازمدت اثرات منفی بر سالمت انسان و وقوع های کشاورزی محسوب مییندهترین ترکیبات خطرناک آالاصلی

 (.6بیمارهایی نظیر سرطان و بیماری گوارشی خواهد شد )

 

 های صنعتیآالینده -3-3

 از نوع اند. اینهای صنعتی و پسماندهای حاصل از آن عمدتاً از مواد خطرناک سمی و رادیواکتیو تشکیل شدهفعالیت

ها های کارخانه بستگی دارد. این آالیندهها کامال به نوع فرآوردهباشد که خواص آنمی هاآالینده نوع متغیرترین هاآالینده

از  ی هر مورده بررسکمتشکل از مواد نفتی و روغنی، مواد معدنی، مواد آلی و بسیاری از ترکیبات شیمیایی و پلیمری هستند 

کرد  رهاشا جیوه و کادمیم توان به سربترین این ترکیبات میاز مهم ها به عمل آید.ه مشخصات کارخانهاین مواد باید با توجه ب

 و جاری هایآب ردوا معادن استخراج نباتی و آفات دفع مواد پالستیک، کاغذ، تهیه کارخانجات پساب طریق از مواد این که

 روغن ناشی از و (. چربی6ها خواهد داشت )ن رودخانه و حتی انساناشود که اثرات مرگباری برای سالمتی آبزیمی زیستمحیط

 هاآب گیریاکسیژن امکان ترینمهم که ار فتوسنتز خورشید نور برابر در نفوذغیرقابل هایالیه تشکیل با های صنعتیفاضالب

ید به اکسیژن مورد د تصفیه بااست و در فرآین زیاد بسیار معموال صنعتی هایفاضالب BOD نمود. میزان خواهد مختل است

 ها توجه ویژه شود.نیاز بیولوژیکی این دسته از آالینده

 

 هوازی شدن رودخانهفرآیند بی -4
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 قسمت در تغییراتی شود،می ریخته رودخانه به خام فاضالب مانند زیاد، انرژی دارای آلی یماده یک که هنگامی

 مصرف سرعت تیجهن در شده ترکیب آب اکسیژن با فاضالب آلی مواد. دهدمی رخ فاضالب ورود محل از رودخانه دستپایین

 در. (7یابد )می اهشک آن (DOمحلول ) اکسیژن و است نشده وارد هاآن به آلودگی که است زمانی از بیشتر مراتب به اکسیژن

 و سولفوره هیدروژن ان به تشکیلتوهوازی شدن یک رودخانه میهای بیاز نشانه است. شده هوازیبی رودخانه شرایطی چنین

د ها، تغییر رنگ رودخانه )سیاه شدن رودخانه( و وجوها به طرف سطح آب و ایجاد بوی نامطبوع ناشی از آنو حرکت آن متان

 های طویل اشاره کرد.تینی در جهت پایین آب رودخانه به صورت رشتههای لزج و ژالتوده

 

 هاآلودگی آب رودخانهراهکارهای تصفیه، مدیریت و کاهش  -5

 هوادهی رودخانه -1-5

 ترکیبی یا محلول صورت به محیط اکسیژن نمایدمی مقابله ورودی هایآلودگی با زیستمحیط در که عاملی ترینمهم

 تأمین سبز گیاهان فتوسنتز هایفعالیت طریق از یا و اتمسفر اکسیژن طریق از طبیعی صورت به آب هایجریان اکسیژن. است

 این ترکیبی اکسیژن و هوازی صورت به ورودی هایآلودگی اکسیداسیون باعث اکوسیستم در محلول اکسیژن. شودمی

 حداقل این و باشد برخوردار محلول اکسیژن حداقل از باید آبی جریان هر. داد خواهد انجام هوازیبی صورت به را اکسیداسیون

در شرایطی که تأمین اکسیژن آب رودخانه به صورت طبیعی  .نشود اجهمو خطر با آبی موجودات زندگی که است میزانی به

 داخل در هوا آن در که است فرآیندی شود. هوادهیپذیر نباشد، اکسیژن موردنیاز رودخانه از روش مصنوعی هوادهی میامکان

هوادهی  .(4شود )می حل آن در یا و شده مخلوط آب داخل در هوا در موجود گازهای آن طی در و آیددرمی گردش به مایع

گیرد؛ نظیر روش هوادهی با تزریق هوا یا هوادهی عمقی. در های در معرض هوا قرار دادن آب صورت میرودخانه با شیوه

است، استفاده  دارسوراخ تصفحا یا و دارسوراخ هایلوله آن کف نزدیکی در که بتنی نمخز یک از هوادهی با تزریق هوا،

میشود. هوا پس از عبور از سوراخها به صورت حبابهای ریز به طرف سطح آب حرکت مینمایند و در نتیجه، حبابهای هوا 

در حین باال آمدن باعث به هم زدن آب میشود و سطح تماس آب و هوا را بیشتر کرده و تبادل انجام میگیرد. در روش 

هوادهی عمقی، دمیدن هوا به درون فاضالب با کمک یک دمنده یا کمپرسور و توسط لولههای تحتفشار انجام میگیرد. از 

 محاسن این سیستم هوادهی میتوان به جذب مقدار زیادی از اکسیژن به علت طی مسیر طوالنی توسط فاضالب اشاره نمود.

 

 افزایش قدرت خودپاالیی رودخانه -2-5

 واسطه به هارودخانه از هاآالینده سایر و مغذی گیاهان مواد آلی، مواد کاهش یا حذف در آبی توده یک توانایی خودپاالیی،

 توسط تدریج به اندشده آب وارد که ایتجزیه قابل مواد فرایند، این طی آن است. در ساکن زیستی جوامع فعالیت

 اولیه حالت از بخشی یا کامل سازی اربرقر و بازسازی خودپاالیی،. یابدمی کاهش آب آلودگی و شده مصرف هامیکروارگانیسم

 ایجاد برای کمیت و کیفیت لحاظ از که خارجی ایماده ورود دنبال به طبیعی، فرآیندهای وسیلهبه که است رودخانه یک

 ظرفیت و توان .(5گیرد )می صورت باشد، کافی رودخانه بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات در سنجشقابل تغییری

 عوامل آالینده، منابع هایویژگی نظیر عواملی به و شود توجه آن به باید که است مهمی مبحث هارودخانه یخودپاالی

 داخل در هاآالینده انتقال و زوال آب، اکولوژیکی و زیستی شیمیایی، فیزیکی، عوامل هیدرولیکی، و هیدرولوژیکی هواشناسی،

ها از جنبه مکانی و ابع آالینده و متفاوت و متغیر بودن توان خودپاالیی رودخانهبا توجه به تنوع و تعدد من .است وابسته رودخانه

ها در بومها و حف  سالمت این زیستزمانی، اعمال استانداردهای تخلیه پساب برای جلوگیری از تخریب کیفیت آب رودخانه

ها از اولین دخانه و بارگذاری آالیندهمعلولی بین کیفیت آب رو –همه جا و همه شرایط کافی نیست. شناخت رابطه علت 

اقدامات الزم برای تعیین ظرفیت خودپاالیی یک رودخانه است که بایستی مورد ارزیابی دقیق برای بررسی و افزایش توان 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 275  

 

د نیست و وجو اعمال قابل فلزات یا تجزیه غیرقابل آلی ترکیبات بر (. فرآیند خودپاالیی5خودپاالیی یک رودخانه واقع شود )

شود. به همبن دلیل الزم است با تجهیز و نصب این مواد و ترکیبات باعث کاهش قدرت خودپاالیی و اختالل در این فرآیند می

های فلزی در مسیر رودخانه این مواد و ترکیبات حذف یا کاهش یابند تا افزایش توان و گیر یا کارگذاری شبکههای زبالهدستگاه

 صل شود.قدرت خودپاالیی رودخانه حا

 

 گیری کلینتیجه -6
 جریان محلول اکسیژن لظتغشوند مواردی نظیر ها تخلیه میها به جریان آب رودخانههمواره باید در زمانی که آالینده

 کنندهریافتد آب BOD فاضالب، تخلیه محل در جریان به ورودی هایآب میزان آب، جریان به ورودی فاضالب BOD آب،

بی و الیی رودخانه ارزیارودخانه و توان خودپا به تخلیه جریان تغییرات و تخلیه زمان  فاضالب، روزانه هتخلی میزان فاضالب،

 رام گیرد. دمحیطی، مدیریت الزم در این زمینه انجبررسی شوند تا متناسب با شرایط موجود و با حداقل اثرات منفی زیست

 مدیریت است، افزایش هرو ب آب تقاضای و جمعیت و محدود بسیار آب منابع و خشک داردنیمه و خشک که اقلیمی ما کشور

 زیستمحیط حیاتی منابع از ایدارپ استفاده و زیستمحیط سازیبه و حفاظت جهت در موثر گامی هاآالینده و هاپساب اصولی

 تصفیه از تراقتصادی مراتب به یرانهسختگ قوانین وضع با آب منابع به هاآن ورود از جلوگیری و هاآالینده کنترل .آیدمی شماربه

 زیست، تغییراتمحیط بر هاآن منفی تاتأثیر افزایش و هاآالینده از بیشتر شناخت و آگاهی به توجه با .باشدمی شده آلوده آب

قاء دهد. همچنین ارتمی افزایش را بازنگری در این حیطه لزوم پذیرنده منابع و هاپساب کیفی و کمی هایشاخص افت و

 کارگیریبه و هااستاندارد رعایت است که با انکارناپذیر ضرورت کشاورزی و صنعتی شهری، فاضالب خانهتصفیه سیستم

 .است کشور در آب محدود منابع بازیابی و استفاده جهت در موثر گامی نوین هایتکنولوژی
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An Overview at Different Types of River Pollutants, the Effect on Water Quality, and 

Provision of Water Treatment and Quality Management Solutions 
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Abstract 
Increasing population and urban, agricultural and industrial development of the country 

make it more important to pay attention to the quality of existing water resources. Rivers 

are among the water resources that increase pollution and reduce the quality of their 
impacts on the aquatic life, wild life around the river and even human health in the long 

time. In this study, after introducing water quality parameters and indicators and how to 

evaluate water quality, various types of pollutants entered the rivers and their effects. The 
process of how to reduce water quality by pollutants was also mentioned, and solutions 

were provided for water treatment, pollution reduction and better management. 

Controlling water quality standards in various sectors and using modern technologies as 
well as rigorous management planning in river water quality control can greatly 

counteract the increasing pollution of these vital water resources and its adverse 

environmental effects. 

 
 Keywords: River, water quality, pollutant, wastewater treatment, environment. 
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های خاک با شیب و سطوح با پایداری متفاوت در منطقه اشکورات استان رابطه برخی ویژگی

 گیالن به منظور مدیریت پایدار خاک

 
  4پورو رمضان بخشی 3، صفورا اسدی کپورچال*2پور، حسن رمضان1دوستفاطمه حامی

ده علوم کشاورزی علوم خاک، دانشکدانشیار گروه  2، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن 1
 منابع و کشاورزی قاتتحقی مرکز علمی هیئت عضو 4علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن، استادیار گروه  3،دانشگاه گیالن

 گیالن طبیعی
 hasramezanpour@yahoo.com2* 

 

 

 چكیده 
در  یدار منابع خاکگیاهی و نیز مدیریت پا پوشش و خاک هایویژگی مؤثر بر عوامل از یکی شیب و توپوگرافی

 فندق هایهای خاک در باغبر برخی ویژگی توپوگرافی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر .استهر منطقه 

یاهی و شناسی، پوشش گهای زمینگیالن انجام شد. بدین منظور با استفاده از نقشه اشکورات منطقه

 شیب و توپوگرافی، نقاط مورد مطالعه مشخص و سپس در چهار موقعیت شیب )پای شیب، شیب پشتی، شانه

متری با سه تکرار سانتی 30برداری از عمق سطحی تا قله شیب( در جهت یکسان و یک نوع سنگ مادر، نمونه

دست آمده همیایی به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج بزیکی و شیهای فیها جهت انجام آزمایشانجام شد. نمونه

ن مقدار متفاوت بود. بیشترین و کمتری های مختلف شیبنشان داد مقدار پارامترهای مورد بررسی در موقعیت

ت. فته اسکربن آلی به ترتیب در قله شیب و پای شیب بوده و با افزایش شیب مقدار کربن آلی کاهش یا

 pHشترین مقدار ( نیز در قله شیب بود در حالیکه بیECدار درصد رس و قابلیت هدایت الکتریکی )بیشترین مق

له قر سطح دست آمده خاک ددر نهایت براساس نتایج به و جرم ویژه ظاهری در پای شیب مشاهده شده است.

 شیب از پایداری بیشتری برخوردار بود.
 

 ندهای خاکسازی، مدیریت پایدار خاکتوپوگرافی، ماده آلی، فرآی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 و شیب جهت. استدر هر منطقه  گیاهی پوشش و خاک هایویژگی در گذار تأثیر عوامل از یکی شیب و توپوگرافی

(. 14) شودمی خاک مختلف هایالیه ویژگی در تغییر موجب و کندایفا می امالح و آب حرکت بر موثری نقش آن، تغییرات

 شکل به محلی کوچک اقلیم. گذاردمی اثر محلی کوچک هایاقلیم بر ساالنه دمای و بارش الگوی تغییر با توپوگرافی

اثر  خاک رسی هایکانی نوع و رس مقدار مانند آن، مختلف هایویژگی نتیجه در و خاک هوادیدگی میزان بر گیریچشم

 بوده خاک سنگریزه درصد و خاک بافت اجزای بر آن درجه وشیب  جهت اثر دهندهنشان پرشماری هایپژوهش(. 1گذارد )می

 جنگلی مناطق مطالعه در (14همکاران ) و . تسیوشود را سبب خاک بندی دانهی منحن در تغییر تواندمی اثر این که است

 سطحی الیه در تبادلی، سدیم آهن، ازت، آلی، کربن دست، مقادیر باال مسطح شیب موقعیت در که کردند گزارش تایوان جنوب

 شیب، پای موقعیت سطحی هایالیه در حالیکه مقادیر کلسیم، منیزیم، فسفر و اسیدیته خاک در بوده مقدار بیشترین

mailto:hasramezanpour@yahoo.com
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 در ارتفاع متر 6/4 حدود هاییدرختچه با فندق که نشان داد (6) همکاران و داشتند. نتایج پژوهش بِدز را مقدار ترینبیش

 ترابزون یمنطقه در فندق رشد بر محیطی شرایط همچنین نتایج بررسی. کندمی رشد شده، زهکشی خوبی به لومی هایخاک

از  متر 1000 از کمتر تا 250 با ارتفاع مناطق در معتدل هوای و آب و رطوبت دلیل به رشد شرایط بهترین که نشان داد ترکیه

 . (4است ) شرقی و غربی جهت در ویژه به درصد، 30 تا 6 بین شیب هایدامنه در وسطح دریا 

 سنگ زغال عدنم در گیاهی پوشش بازیایی در توپوگرافی و خاک عامل با بررسی اثر پژوهشی در (16همکاران ) و وانگ

 بررسی ( در8) ارانهمک و خرمالی. کردند ارائه گیاهی پوشش و رس مقدار و توپوگرافی بین مثبتی یرابطه لس منطقه در واقع

 سطحی هایالیه رد که بیان کردند الهیجان منطقه در شیب مختلف هایموقعیت در خاک ژگیوی و چای ارتباط بین عملکرد

 دارد. تفاوت وجود مختلف هایشیب در تبادلی منیزیم و کل ازت آلی، مقدار رس، کربن لحاظ از

 شیمیایی ایهواکنش سرعت روی بر آن تأثیر ترینمهم که است بلندی و پستی مهم هایمؤلفه از یکی عنوان به شیب

 هایموقعیت در حیاا و اکسید فرآیندهای رس، تجمع آبشویی، خاک، فرسایش ها،کانی هوازدگی فرایند که آنجایی از. است

 هایموقعیت در ستنده فوق فرآیندهای کنترل تحت که خاک از هاییویژگی کنند،نمی عمل یکسان صورت به شیب متفاوت

 (.7نیستند ) یکسان شیب، مختلف

 و کلسیم سترس،د قابل فسفر کل، ازت آلی، کربن رس، که مقادیر نشان داد (2) زادهکلباسی و ج پژوهش رمضانپورنتای

شیب  قله موقعیت رد اسید فولویک و اسید هومیک الکتریکی، هدایت کاتیونی، تبادل ظرفیت تبادلی، پتاسیم تبادلی، منیزیم

 سدیم و ظاهری ویژه جرم خاک، واکنش مانند خاک هایویژگی برخی نیز شیب پای موقعیت در. بوده است بیشترین مقدار

 این. دارد تفاوت یکدیگر با شیب مختلف هایموقعیت در هاخاک هایویژگی طورکلی به. داشتند را مقدار بیشترین تبادلی

مدیریت پایدار خاک  وربه منظ خاک هایویژگی و سازیخاک فرآیندهای وقوع کنترل در شیب موقعیت بارز نقش مؤید موضوع

 در پریدوتیت شمال به رو پشتی شیب موقعیت در شده تشکیل خاک که کردند ( گزارش3) همکاران و محمدگل .(2است )

 و کاتیونی تبادل رفیتظ پدوژنیک، آهن اکسیدهای رس، مقدار افزایش سبب داریمعنی طور به ها،موقعیت سایر با مقایسه

( 12اندرسون ) و زلدر پژوهشی که توسط اسچات .(3است ) شده شیب از دامنه این در بادلیت منیزیم و کلسیم هایکاتیون

 هایخاک ضخامت که هاییشیب در. است جابجایی دو اثر برآیند دارشیب اراضی روی بر درجا هایخاک انجام شد ضخامت

 ضخامت است، هوازدگی از ترفعال انتقال یندفرا که هاییشیب در کهآن حال است، محدود انتقال فرایندهای است، عمیق درجا

 .است کمتر درجا هایخاک

 منطقه در البرز کوه رشته زیستی و ژنتیکی ذخایر وجود و هوایی و آب تنوع توپوگرافی، وضعیت شدید تغییرات با توجه به

طحی به منظور مدیریت های خاک سبر برخی ویژگی توپوگرافی هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر گیالن، استان اشکورات

 گیالن بود. اشکورات منطقه فندق هایپایدار منابع خاک در باغ

 

 ها  مواد و روش -2
 52 و درجه 36 جغرافیایی مختصاتبا  شهرستان رودسراشکورات در مناطق کوهستانی واقع در  منطقه مورد بررسی

تا  300شرقی و ارتفاع  دقیقه طول 15درجه و  50ا ت دقیقه 11 و درجه 50 و شمالی دقیقه عرض 54درجه و  36تا  دقیقه

شناسی، پوشش گیاهی و توپوگرافی، نقاط مورد مطالعه های زمینقرار دارد. با استفاده از نقشه 40متر از سطح دریا  1600

مشخص و سپس در چهار موقعیت شیب )پای شیب، شیب پشتی، شانه شیب و قله شیب( در جهت یکسان و یک نوع سنگ 

های فیزیکی و شیمیایی به ها جهت آزمایشمتری با سه تکرار انجام و نمونهسانتی 30برداری از عمق سطحی تا ر، نمونهماد

میلی متر عبور و پارامترهای جرم ویژه ظاهری  2ها در آزمایشگاه پس از هوا خشک شدن از الک آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه

(، درصد کربن آلی به روش والکی 5) هیدومتری روش به خاک بافت(، 9ش پیکنومتر )به روش کلوخه، جرم ویژه حقیقی به رو
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( 11سنج ) ECمتر و  pH( به ترتیب با استفاده از EC( و قابلیت هدایت الکتریکی )pH( و واکنش خاک )15بلک ) –

 گیری شد.اندازه

 

 نتایج و بحث  -3
که بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب در قله طوریده بهمتفاوت بو های مختلف شیبمیزان کربن آلی در موقعیت

شتی شیب پ وشیب و پای شیب بوده و با افزایش شیب مقدار کربن آلی کاهش یافته است. مقدار کربن آلی در پای شیب 

تالف اخدرصد نداشتند لیکن مقدار این پارامتر در موقعیت شانه شیب و قله شیب دارای  5داری در سطح اختالف معنی

 ب -1( نیز در قله شیب بوده )شکل ECن مقدار درصد رس و قابلیت هدایت الکتریکی )الف(. بیشتری-1داری بود )شکل معنی

 ( مطابقت دارد. در پژوهشی که توسط پژند و همکاران3محمد و همکاران )( و گل2) زادهپور و کلباسیو ج( که با نتایج رمضان

ز ار شیب کمتر دهای متفاوت متغیر بوده و بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب بن آلی در شیب( انجام شد نیز مقدار کر1)

 نشان داد که نیز تایوان جنوب در ( نیز13) همکاران و سودرصد جنوبی بوده است. نتایج پژوهش  50درصد و بیشتر از  5

 بوده است.  شیب قله موقعیت در آلی کربن مقدار بیشترین
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 های مختلف)د( و جرم ویژه ظاهری )ه( در شیب pH)ج(،  ECلف(، درصد رس )ب(، تغییرات کربن آلی )ا -1شکل 

 

یج به دست آمده با پژوهش د و ه(. نتا -1و جرم ویژه ظاهری در پای شیب مشاهده شده است )شکل  pHبیشترین مقدار 

 نیز (14همکاران ) و تسیوانی دارد. در پژوهش انجام شده توسط ( همخو2زاده )پور و کلباسی( و رمضان8خرمالی و همکاران )

حالیکه  در بوده ارمقد بیشترین سطحی الیه در تبادلی، سدیم آهن، ازت، آلی، کربن دست، مقادیر باال مسطح شیب موقعیت در

ایش علت افز .داشتند را رمقدا ترینبیش شیب، پای موقعیت سطحی هایالیه در مقادیر کلسیم، منیزیم، فسفر و اسیدیته خاک

 (. 10ها است )تر در این موقعیتهای پایین شیب مواد آلی کمتر و بافت درشتجرم ویژه ظاهری در موقعیت

 

 گیرینتیجه -4
 بلیت هدایتار قانتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که مقدار پارامترهای جرم ویژه ظاهری، درصد رس، کربن آلی، مقد

پای  لی به ترتیب در قله شیب ومتفاوت بود. بیشترین و کمترین مقدار کربن آ های مختلف شیبموقعیت در pHالکتریکی و 

( ECیکی )الکتر شیب بوده و با افزایش شیب مقدار کربن آلی کاهش یافته است. بیشترین مقدار درصد رس و قابلیت هدایت

هایت بر اساس ندر  ظاهری در پای شیب مشاهده شده است. و جرم ویژه pHنیز در قله شیب بود در حالیکه بیشترین مقدار 

 دست آمده خاک در سطح قله شیب از پایداری بیشتری برخوردار بود.نتایج به
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Abstract  
Topography and soil slope is an important and effective factor affecting the soil 

properties and vegetation and sustainable management of soil recourses in each region. 

The purpose of this study was to investigate the effect of topography on some soil 

properties in hazelnut orchards in Eshkevarat area of Guilan province. For this purpose, 
using geological, vegetation and topographic maps, the study area with the same parent 
materials was selected and then soil samples (0-30 cm depth) with three replicates were 

collected from four slope positions of footslope, Backslope, Shoulder and summit. The 
samples were transported to the laboratory for physical and chemical tests. The results 

indicated that values of parameters were different at different slope positions. Highest and 

lowest value of organic carbon was in summit and footslope, respectively. As the slope 
increased, the amount of organic carbon decreased. Maximum amount of clay and 

electrical conductivity (EC) was also in summit position while the highest values of pH 

and bulk density were observed in the footslope position. Finally, soil in summit was 

more stable than other surfaces.  
 

Keywords: Funeral processes, Organic matter, Sustainable management of soil, Topography 
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 حوادث کشنده و غیر کشنده در جنگل

 
 1، محمد کاظم عراقی1زاده اصل، خلیل کریم1، روح اهلل رحیمی1، عباس گرجی چاکسپاری*1مسعود فیضی

 ر، تهران، ایرانها و مراتع کشوبخش تحقیقات مکانیزاسیون منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگل1
1*Masoudfeyzi.rifr@gmail.com 

 

 

 چکیده
ترین مشاغل است. داری یکی از پرمخاطرهدهند که جنگلآمار حوادث، صدمات و خطرات جانی نشان می

داری مانند سن، شرایط جسمانی، آموزش و مهارت، شرایط محیطی خصوصیات مختلف کارگران بخش جنگل

نسی و اورژا سطح زمین، سطح مکانیزاسیون، تجهیزات ایمنی و مختلف مانند دمای هوا، بارندگی و لغزندگی

 ر، برخی ازقرار دهند. در پژوهش حاض تأثیرت و عواقب حوادث را تحت توانند میزان، شدت، ماهیقانون کار می

یج اند. نتاتحقیقات انجام شده در حوزه حوادث و صدمات در جنگل مطالعه شده و مورد بحث قرار گرفته

توان گفت که مطالعه ها تحت شرایط متنوع، متفاوت است. امّا میتلف به دلیل انجام شدن آنمطالعات مخ

های منظور ارتقای سطح ایمنی در جنگلایمنی در جنگل بسیار ضروری بوده و ممکن است اقدامات الزم به

 مختلف متفاوت باشند. 
 

 داری، حادثهایمنی، جنگلواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

دهد که بیشترین تعداد مرگ و (. مطالعات  نشان می13و  12، 11، 4ترین مشاغل است )یکی از پرمخاطره داریجنگل

گیری ی، ماهینگلدارجمیر اتفاق افتاده در هنگام کار در ایالت واشینگتن آمریکا پس از بخش ساخت و ساز به بخش کشاورزی، 

های بخشبرابر بیشتر از سایر  19داری ، مرگ و میر در شغل جنگل(. به طور کلّی در آمریکا7و شکار اختصاص داشته است )

 15دیگر  ایر مطالعهد( و 13سایر صنایع )برابر بیشتر از  5/11این آمار در نیوزیلند مطابق با یک مطالعه  (.13صنعت است )

ال مورد مرگ و میر در س 9/13 باگیری (. در استرالیا بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهی4هاست )برابر نرخ کلی تمامی بخش

ورزی، جنگلداری و (. بخش کشا8به ازای هر صد هزار نفر شاغل، دارای بیشترین نرخ مرگ و میر در میان صنایع مختلف است )

(. نرخ 16اند )های اول و دوم مشاغل پر مرگ و میر قرار داشتهگیری در کشور اتریش و اسلواکی به ترتیب در رتبهماهی

 (.6) داری سه برابر بخش ساخت و ساز و دو برابر بخش کشاورزی استکشنده در کشور آلمان نیز در بخش جنگلهای آسیب

نفر شاغل گزارش شده است  100مورد به ازای هر  10داری نزدیک به های بخش جنگلهمچنین در کشور اتریش آسیب

(. در 10نفر بود ) 1000مورد به ازای  15تقریباً برابر با ینک در لهستان شچچهای (. تعداد حوادث اتفاق افتاده در جنگل16)

داری در های بخش جنگلشدت آسیب(. 13ر از میانگین صنایع است )درصد بیشت 26کشی های شغلی در چوبآمریکا، آسیب

بیشتر بود. در ها بود و تعداد حوادث نیز به شکل مشابهی درصد برای سایر بخش 3/14درصد در مقابل  1/32بریتانیای کبیر 

داری در . نرخ آسیب در بخش جنگل(5)داری بود تر از بخش جنگلبرابر کم 4تا  3ها اسپانیا نیز نرخ حوادث در سایر بخش

مورد به  5/87داری در شمال ایتالیا برابر با (. نرخ حوادث مربوط به عملیات جنگل4هاست )کشور نیوزیلند دو برابر سایر بخش

mailto:Masoudfeyzi.rifr@gmail.com
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مورد  2/54طور کلی برابر با (. در اتریش نرخ حوادث مربوط به برداشت چوب به12ساعت کار در جنگل بود )ازای هر میلیون 

 (.17مورد به ازای هر میلیون ساعت کار در جنگل بوده است ) 1/77به ازای هر میلیون متر مکعب چوب برداشت شده و یا 

های اخیر الداری دارد. مرور منابع معتبر علمی در سجنگلآمارهای اعالم شده نشان از اهمیت باالی موضوع حوادث در 

داری جنگل ر حوزهدنشان داده است که خوشبختانه کارهای تحقیقاتی انجام شده در زمینه ایمنی، سالمتی و ارگونومی شغلی 

(. 14و  5شود )اخته نمیها به اندازه کافی پردگردد و به برخی حوزهافزایش یافته است. امّا متأسفانه برخی حوادث ثبت نمی

عه گل و مطالدر جن متأسفانه، در ایران، مطالعات انجام شده در این حوزه بسیار محدود هستند. ثبت آمار مربوط به حوادث

 ر جنگل کمکتواند متخصصین را در شناسایی عوامل اصلی یاری نموده و به مدیریت منابع انسانی دارتباط عوامل مختلف می

یک  وداری در کشورهای مختلف معرفی شوند وهش سعی شده است ارتباط عوامل مهم با حوادث بخش جنگلکند. در این پژ

 گیری کلی در این خصوص ارائه گردد.نتیجه
 

 هامواد و روش -2
 آورده شده است. 11شکل روش انجام این پژوهش در 

 

 
 . روش انجام پژوهش11شکل 

  

 نتایج و بحث -3
های آسیب دیده و نوع های مربوطه و اندامنتایج مطالعات در ارتباط با عوامل سن، زمان وقوع حادثه، عوامل و فعالیت

آورده  12شکل های آسیب دیده در های آن و اندامداری، آسیبخطرات کار جنگلترین ها مورد بررسی قرار گرفت. مهمآسیب

 شده است.

 41ه سنی ( یا در رد18سال ) 44تا  41سال و  40تا  35های اتریش در رده های سنی بیشترین تعداد حوادث در جنگل

اده است فاق افتسال ات 40تا  31سال و سپس  50تا  41( و در ایتالیا در رده سنی 17سال ) 40تا  36سال و سپس  45تا 

ا ت 30نین بین سهای رسم شده در این مطالعات نشان دهنده افزایش تعداد حوادث با افزایش سن تا (. به طور کلّی نمودار12)

 یابد.سال بوده و سپس با افزایش سن، تعداد حوادث کاهش می 50

مبر، روزهای چهارشنبه و پتامبر و نواهای مارس، ژوئن، سوادث در ماهای بیشترین حدر کشور اتریش در مطالعه

های مارس و سپس فوریه، یگری بیشترین تعداد حوادث در ماه( و در مطالعه د18اتفاق افتاده است ) 15تا  14های بین ساعت

و  (3وادث )بیشترین تعداد ح (. در ایران17به وقوع پیوسته است ) 15تا  14و  12تا  8های بین روزهای دوشنبه، و ساعت

این  ایش حجم کار در( در ماه فروردین بوده است. افزایش حوادث ممکن است به دلیل افز1کار از دست رفته ) ساعات بیشترین

 ها باشد.ماه
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 ها، ران،نش، مهره(، در ترکیه پا و انگشتا18و  17، 15، 13های مربوط به دست و پا )در آمریکا، اسلوونی و اتریش اندام

های شانه، ندامهای ران، زانو، کفل، قوزک و پا در پایین تنه و اایتالیا به طور کلی اندام (، در9ساق، لگن و دست و انگشتانش )

 اند.اشتهد(، بیشترین آسیب را 3و  1( و درایران سر و صورت، دست و پا )12بازو، آرنج، مچ و دست در باالتنه )

، در ن، رگ به رگ شدن، کشیدگی(، در اتریش کوفتگی، شکستگی استخوا15در اسلوونی ضرب دیدگی و کوفتگی )

(، در 1دیدگی، شکستگی و سوختگی )ریزی، کوفتگی و ضرب(، در ایران بریدگی و خون18رفتگی مفصل و زخم و پارگی )

( 12لیا کوفتگی )( و در ایتا9ترکیه کوفتگی، بریدگی و پارگی، رگ به رگ شدن و کشیدگی و نیز خرد شدگی و کبود شدگی )

 ها بودند.ترین آسیبمتداول

بدیل درخت تطع و در اسلوونی قطع درخت، در اتریش سقوط درخت یا اشیاء، سقوط از ارتفاع و سرخوردن و در ایتالیا ق

تنه  الیا درخت،اند. در اسلوونی ماشین های همراه، در اتریش سقوط از درخت و غلت خوردن و در ایتعامل بیشترین آسیب بوده

ادث (. در ترکیه بیشترین حو18و  17، 15، 12اند )ها بودهر روی زمین عامل شدیدترین آسیبآن و یا قسمت بریده نشده آن ب

و پس  کنی رخ داده است. بیشتر حوادث با دست خالیحین کشیدن اشیاء بر روی زمین به وسیله دست، قطع درخت و پوست

صد حوادث بر روی زمین خیس و در 80همچنین بیش از اند. از آن به ترتیب هنگام استفاده از ارّه موتوری و تبر اتفاق افتاده

خ ررج کردن ماشین (. در اتریش بیشترین و شدیدترین حوادث به ترتیب در حین قطع درخت و خا9لغزنده اتفاق افتاده است )

مچنین تصادم، های ایران بود. هترین عوامل ایجاد شرایط ناامن در جنگل(. عوامل مکانیکی و عوامل فیزیکی مهم17اند )داده

زنی و تبدیل ای برش، سرشاخه(. در مطالعه1) ضربه خوردن به اشیاء و سقوط از بلندی عامل بیشترین تعداد حوادث بودند

د و ( و در مطالعه دیگری قطع و حمل و نقل به ترتیب بیشترین تعدا3اند )درصد از حوادث بوده 95درخت عامل بیش از 

 (.2اند )هشدیدترین حوادث را پدید آورد
 

 
 های آسیب دیدههای آن و اندامداری، آسیب. نمای کلی از خطرات کار جنگل12شکل 
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 گیرینتیجه -4
های پیشرفته و یا داری ممکن است به دلیل ماهیت کار یا عواملی مانند عدم وجود ماشینپر مخاطره بودن شغل جنگل

بسیار  رحال عواملتر به این بخش باشد. بهافی بر کار یا آموزش کارگران و به طور کلّی توجه کمتجهیزات ایمنی، عدم نظارت ک

بندی ا جمعست. امّزیادی در تعداد و شدت حوادث در جنگل دخیل هستند. در مطالعات مختلف به عوامل متفاوتی اشاره شده ا

از  اند. برای مثال، ممکن است عدم استفادهاوت صورت گرفتهایط متفای نیست. چرا که مطالعات مختلف در شرنتایج کار ساده

عملیات  عنوان تجهیزات ایمنی، آموزش ندیدن کارگران، شرایط محیطی نامناسب و ... باعث شده باشند که یک عملیات به

کی بدن مّا توان فیزیاند. با باال رفتن سن تجربه افزایش یافته، اتری جلوه نماید. برخی عوامل دارای اثرات متقابلخطرناک

ین توانند اثرات متفاوتی داشته باشند. زمان وقوع حادثه به شدت به شرایط آب و هوایی منطقه و همچنیابد که میکاهش می

ان ا شاید بتوهای مختلف وابسته بوده و جداسازی اثر این عوامل به سادگی ممکن نیست. امّزمان مناسب برای اجرای عملیات

ها هستند. در پایان باید ترین اندامهای دست و پا از پر آسیبها و اندامبدیل درخت از خطرناکترین عملیاتگفت که قطع و ت

یمن کردن و ا کانیزهاضافه نمود که لزوم انجام تحقیقات مختلف و متنوع در این زمینه بسیار ضروری است و عواملی مانند م

ر درت بر کار ستفاده از تجهیزات مناسب و در نهایت نظااعات کاری مناسب، ها، آموزش دادن کارگران، تعیین ساکردن عملیات

 توانند میزان و شدت حوادث را کاهش دهند.ها میجنگل
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Fatal and non-fatal accidents in forest 
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Abstract 

The statistics of accidents, injuries, and health problems indicate that the forestry is one 

of the most dangerous occupations. Different characteristics of forestry workers such as 
age, physical fitness, education, and proficiency, different enviromental conditions such 

as temprature, rainfall and floor slippage, mechanization level, safety and emergency 

equipment, and labor law can affect the incidence, severity, kind, and consequences of 
accidents. In the current study, some of different researches investigating the accidents 

and injuries in forestry have been studied and discussed. The result of different researches 

are various because they have been performed under different conditions. But it can be 
said that the study of safety in forestry is very necessary. It is possible that the needed 

actions for improving the safety level whould be separate for different forests. 
 
Keywords: Accident, Forestry, Safety 
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  ANSYS FLUENT استفاده از نرم افزار با، هاآبشکن در کانال یهاوارهیدرفتار  سهیمقا
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 چكیده
ش شود. اندرکنمربوط می یآبرفت یهاآبراهه یبه مهاجرت جانب میساحل به طور مستق شیفرسا یندهایفرآ

ل ساح شیاز مواد بستر باعث فرسا یناش انیمقاوم به جر یروهایآب و ن انیاز جر اصلفعال ح یروهاین

 انیآورند که خطوط جررا به وجود می یثانو یهاانیجر یکینامیدرودیه یروهایشود. در قوس رودخانه، نمی

. سازندمنحرف می یبه بستر را به سمت ساحل داخل کینزد انیو خطوط جر یرونیرا به سمت ساحل ب یسطح

 پشته نایو خطوط جر نییطرف پابه  یرونیمجاور ساحل ب انیدر امتداد قائم، خطوط جر انیدر مقطع جر

ستر خورد و ببهم می یساحل خارج یکیذره در نزد یداریپا جهیبه طرف باال هستند. در نت یمتمرکز داخل

شود و تراز ذره اضافه می یردایبه پا یدر مجاورت پشته متمرکز داخل گریشود و از طرف درودخانه گود می

م نراستفاده از با  هاکانال آبشکن در یهاوارهید یرفتارها مقایسهبه کند. در پژوهش حاضر می دایپ شیبستر افزا

 انیفاصله م شیدهد که با افزابدست آمده نشان می جیپرداخته شده است و نتا FLUENT ANSYSافزار 

ت بع آن سرعتطول آبشکن و به  شیافزا با یاز طرف رای. زابدیمی شیافزا زیآنها ن نیها، عمدتاً سرعت بآبشکن

آن  یا انتهاقوس ت یانیسوم م کیقوس از  یداخل ی وارهید یکیدر نزد ادیبا سرعت ز یدر قوس، نواح انیجر

بُردن  نیهی در از بقابل توج یتأثیر. افزایش ضخامت دشونآن می شیو فرسا یداریکه سبب ناپا دیآبوجود می

ده و ها بزرگتر شگردابه ی، اندازه هاآبشکن انیفاصله م شیبا افزاو  حداکثر تنش برشی بستر دارد هیناح

 شوند.می لیتشک یترها به شکل کاملگردابه
 

 سازیرودخانه، مدل انیآبشکن، جر یهاوارهید ل،یس ش،یفرساواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

     به شمار منابع آب داریها در توسعه پارودخانه یسامانده یاز اهداف اصل شیحفاظت ساحل رودخانه در مقابل فرسا

 ها ومجاور، مانند پل یهاسازه دنید بیکشاورزی، آس یها، باعث خسارت به اراضسواحل رودخانه شی. چرا که فرسادیآمی

 ادییشود هر ساله مبالغ زمسأله سبب می نیباشد. اقابل توجه می یطیمح ستیو مسائل ز انیشدن آبراهه جر ضیها، عرجاده

ها به دو گروه عملکرد سازه دگاهیهای حفاظت سواحل از دشود. روش نهیهز شیرابر فرسابرای حفاظت از سواحل رودخانه در ب

 ای یهای عرضسازه ها توسط احداثهرودخان تیتثب م،یرمستقیروش غ شوند. درمی میتقس میرمستقیو غ میحفاظت مستق یکل

اجزای آبشکن و  یساز نهیه برای بههای متعددی کبا وجود پژوهش ردیگانجام می ریپذ شیآبشکن در طول ساحل فرسا

ساحل رودخانه  شیگذاری و فرسارسوب زانیسازه و م رامونیپ یعمق آبشستگ یابیارز ریها، نظسازه ییعدم کارآ ای ییکارآ

رودخانه باشد، ارائه  یکینامید راتییاقتصادی و تغ ،یمالحظات طراح یکه همزمان قادر به بررس یروش تاکنونصورت گرفته، 
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 نهیسازه را مطابق ضوابط استاندارد با کم نهیبدان پرداخته شده به طور هم زمان ابعاد به قیتحق نیکه در ا یاست. روشنشده 

سازی چند هدفه  نهیمدل به کیراستا  نیکند. در امی یمقطع طراح یکیوژمورفول دارییکردن پا نهیشیطرح، و ب نهیکردن هز

باشد. احداث سازه می نهیو تابع هز داریمدل، تابع مقطع پا نیع هدف مورد نظر در ااست. دو تاب افتهیتوسعه  یدهبه روش وزن

و تابع  دار،یمقطع پا یکیمورفولوژ رمدلیانتقال رسوب و با استفاده از ز تیبه واسطه تئوری حدی حداکثر ظرف داریتابع مقطع پا

به صورت  یمسأله طراح یرد به دست آمده است. به عبارتاستاندا یبا توجه به ضوابط طراح یطراح رمدلیبا استفاده از ز نهیهز

را در بر  داریپا یو رسوب و ضوابط طراح انیجر کیدرولیکه ه ییدهایفرموله شده، و از ق یرخطیسازی غ نهیمدل به کی

د ریگکار میبه  ،کند نیشتریانتقال رسوب را ب تیو ظرف نیپروژه را کمتر نهیتابع مرکب که هز کیاستفاده کرده و  رد،یگمی

(1.) 

 نتقالاآمدن ظرفیت  نییها به حریم رودخانه سبب کاهش ظرفیت سیل گیری و افزایش تراز آب و پاباال رفتن تجاوز

 کند، لذا تعیین حریممی ماده ترهای مخرب را آگردد که در هر صورت زمینه بروز سیالبجریان سیالبی به پایین دست می

در  ت دارد.احتمال بروز خسارت است که از جهت حف  سازه اهمی محدودهحریم خطر و  قانونی رودخانه به نحوی تعیین

مدل  کی قیرطرودخانه از  یسامانده یهاگردند. طرحمی لیاحتمال وقوع س شیها خود باعث افزاسازه نیاز موارد ا یاریبس

  قرار یررسمورد ب وشده  یمعرف یکیدرولیل همد کیکه ابعاد و اندازه آنها در  یهستند، بطور یفن یابیقابل ارزی کیدرولیه

با  گردد.آوری می و هندسه رودخانه جمعی . برای مدل سازی هیدرولیک رودخانه ابتدا کلیه اطالعات هیدرولوژیکرندیگمی

ومت مقاگردد. تخمین ها در مقابل جریان برآورد میبازدید محلی نواحی غیرمؤثر جریان تعیین و مقاومت آبراهه و سیالب دشت

جریان  کگردد. بر اساس هندسه رودخانه، مبانی هیدرولیمنتهی می در مقابل جریان به تخمین ضریب زبری مانینگ ههآبرا

 وع جریان ون آب، رودخانه، نتایج محاسبات هیدرولوژی و بررسی سیستم رودخانه از جهت شیب و عوامل مؤثر بر پروفیل سطح

گردد. در یم و سپس مشخصات و پروفیل سطح آب رودخانه محاسبه گرددانتخاب میسپس نرم افزار کامپیوتری مناسب آن 

 .(2) باشدمی ای برخوردار همیت ویژهاهای تقاطعی از روند مزبور مبانی هیدرولیک رودخانه، عبور جریان از سازه

ا بطابق موده است. بشر را متحمل ب یو مال یخسارات جان نیاست که همواره بزرگ تر یعیطب یایاز بالی کی لیس

 ،یوط به خشکسالدرصد مرب 3درصد مربوط به طوفان،  19 ل،یدرصد مربوط به س 26 ایدر دن یتلفات انسان ،یجهان یآمارها

 مربوط به یتلفات جهان نیشتریباشد. بها و ...( مییماری)ب ادثحو ریدرصد مربوط به سا 39درصد مربوط به زلزله و  13

بالغ بر  1887 لینفر و س 100000بالغ بر  1931 لیاختصاص دارد. س نیدر چ وستهیبه وقوع پ لیبه دو س ایدر دن البیس

 .(3د )نفر کشته دا 900000

هایى که معموالً خشک افتد که آب از سطح معمول خود افزایش یابد و روی مکانجارى شدن سیالب زمانی اتفاق می

به دلیل بارش سنگین،  های زیرزمینی و نواحی ساحلی دریاها، آبنههستند، پیشروى کند. این پدیده ممکن است از رودخا

 .(4د )های ساحلی رخ دهذوب برف و یخ در نواحی کوهستانی یا طوفان

دم عان به دلیل های ارتباطی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. همه ساله هزاران پل در سراسر جهها در برقراری راهپُل

شوند که دلیل یمآنها تخریب  یریان اطراف پایه و رعایت نکردن مالحظات فنی در طراحی و اجرادرک صحیح از هیدرولیک ج

دهد، عالوه بر ها که اغلب در هنگام سیالب رخ میتخریب و خسارت وارده به پل. باشدمی عمده آن، آبشستگی موضعی

عی نیز به ختل نموده و از این نظر عواقب اجتمایل زده را مسهای ارتباطی، کمک به مناطق راه ضررهای مالی، به علت قطع

ای که این ونهگکه عمق آبشستگی قابل مالحظه باشد به  گرددیدنبال دارد. ضرورت بررسی پدیده آبشستگی زمانی آشکار م

 ددا گرها را در معرض خطر قرار دهد و نهایتاً موجب تخریب آنههای رودخانه ای برسد و پایداری این سازهعمق به پی سازه

(5). 

ها چاه بیتخر ،یکشاورز یهانیزم بیها، تخرجاده بیها، تخرپل بیتوان به تخرمی لیاز س یخسارات ناش نیاز مهم تر

رفتن محصوالت و  نیاز ب آب، ی(، آلودگای)ماالر نیناقل ادیازد یمنازل مسکون بیبندها و سدها، تخر بیها و تخرو قنات
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 یها اشاره کرد. در کشورهاو مهم تر از همه مرگ انسان یو ارتباط یبهداشت یهابه مکان بی(، آسهی)سوء تغذ یاهل واناتیح

در جهت کاهش خطر و  یادیتالش ز ،یعیطب یایمقابله با بال یهاستمیس جادیا یبرا یگذار هیبا توجه به سرما شرفتهیپ

کم درآمد و  یبه کشورها مربوط ایدر دن یکه عمده تلفات جان یبه عمل آمده به نحو یخسارات، مخصوصاً تلفات انسان

هستند که تحت  یاکننده تیهدا یهاها، سازهآبشکن ای یاپ ای یعرض یهاوارهی. د(3د )باشبا درآمد متوسط می ییکشورها

 نیارند. ااز عرض رودخانه امتداد د یبا آن( از جدار رودخانه تا قسمت لیبصورت ما ایآب  انیآب )عمود بر جر انیبا جر یا هیزاو

آن به  تیها و هدابه صورت منفرد باعث انحراف آب از محل کناره یو گاه یمتوال یسر کیبصورت  یاهگ یعرض یهاوارهید

رودخانه و  انیجر یدر الگو رییگذاشته و باعث تغ تأثیر انیها بر خطوط جرسازه نیا .(6د )شونها میطرف وسط رودخانه

دو آبشکن و کاهش سرعت  نیسکون در ب هیناح جادیشده و با ا ودخانهبه وسط ر ریپذ شیافرسی هاوارهیاز د انیانحراف جر

 .(3د )نینمامحافظت می شیها را از خطر فرساها کاسته و کنارهوارهیاز شدت برخورد آن با د انیجر

 ای یستفاده از اپها، ارودخانه هایکناری و حفاظت کناره شیو معمول در کنترل فرسا میرمستقیهای غاز روش یکی

از  انیرودخانه و انحراف جر انیوی جرالگ در رییگذاشته و باعث تغ تأثیر انیها بر خطوط جرسازه نیباشد. اآبشکن می

 نیبسکون در  هیناح جادی. با اندینمامحافظت می شیها را از خطر فرساکنارهبه وسط رودخانه شده و  ریپذ شیهای فرساوارهید

ر ساحل درا  انیگذاری جررسوب تیقابل قتیها کاسته و در حقوارهیاز شدت برخورد آن با د انیسرعت جردو آبشکن و کاهش 

 . (7د )دهنمی شیرودخانه افزا

رد. قرار دا شیاه در معرض فرساز مرکز، هموار زیگر یرویاز ن یناش هیثانو انیوجود جر لیها به دلرودخانه یقوس خارج 

 اید و نمو یریوگحل جلسا بیاز تخر شیمقاوم در مقابل فرسا هیال جادیاست با ا ازیاحل رودخانه نحفاظت از س یرو برا نیاز ا

 یحرانب یها و نواحنارهکاز  انیحمله جر هیاست که با انحراف زاو ای ن سازهکرد. آبشک دورپُرسرعت را از ساحل رودخانه  انیجر

هش کا جهیشده و در نت یساحل خارج کیکاهش سرعت در نزد باعث انیجر یرودخانه و اصالح الگو یبه سمت محور مرکز

 .(8ت )را به دنبال خواهد داش شیفرسا زانیم

 نیاول تراز متد یتوده سنگ هایوج شکنو مصالح به کاربرده شده، م یها، به لحاظ شکل هندسانواع موج شکن انیاز م

 رها دکنشموج  دهیرداورها باعث گابعاد شن شیو وسعت آنها و افزاتبادل کاال، لزوم گسترش بنادر  شیبا افزا باشندانواع آنها می

 ییو اجرا یحطرح شدن مسائل طرامارتفاع امواج و  شیمنجر به افزا نیشوند و اباز ساخته می یلیخ یهاو مکان شتریاعماق ب

موج  یهاحداث سازهند. طراحان با اار گرفته امورد توجه قر یداریها از نظر سازه و پاراستا انواع موج شکن نیشده است. در ا

 خمرُیبه ن ندیا رسترا  ازیحجم سنگ مورد ن دیکه با افتندیمستقر در معرض امواج بلندتر، در یهاانتر و مکقیعم شکن در آب

 .(9د )دایکاهش م یادیرا تا حد ز ازیسازه، حجم مورد ن یرونیبزرگ در سطح ب یهادهند. استفاده از سنگ شیافزا داریپا

 

 هاشو رو وادم -2

 روش تحقیق -1-2
د نظر با مور الیپس سآبشکن و س یوارهایسازی دالمان محدود ابتدا به مدل یپژوهش با استفاده از روش عدد نیدر ا

قوع گام وآبشکن در هن یهاوارهیعملکرد د یو آبشکن و بررس الیس یمرز طیشرا نیو جرم و حجم مخصوص و همچن یچگال

 .دیانجام گرد یساز هیشب FLUENT افزار نرم از استفاده با و شد پرداخته لیس

 

 یساز هیشب -2-2
هندسه  جادیاستفاده شد. بعد از ا تی، از دو نرم افزار اتوکد وگمب1کانال با مشخصات جدول  یسازی هندسه مدل یبرا

دهد و اشکاالت ا به کاربَر میشده ر جادهیهندسه ا تیفی، امکان کنترل ک ANSYS، نرم افزار Geometry ستمیمدل، در س

آنها را، قبل از وارد شدن به مرحله  تا کاربر دهدکرده و به کاربر نشان می ستیشده را ل جادهیا موجود در هندسه یاحتمال
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شده وجود  جادیهندسه ا یبرا یرادیو انتخاب کل هندسه، اشکال و ا Fault Detection دستور ی. با اجرادییاصالح نما ل،یتحل

 داده شد. انتقال Mesh ستمیبه س لیمراحل تحل هیانجام بق یاشت و هندسه مدل براند

 

 یازس هیمشخصات کانال مورد استفاده در شب( 1جدول )                                                                  
 کف کانال بیش ارتفاع کانال عرض کانال طول کانال

 001/0   متر                 سانتی 70  متر                  سانتی 70 مترسانتی 15شکن متر با ضخامت آب 18  

 001/0   متر                 سانتی 70  متر                  سانتی 70 متر                    سانتی 5متر با ضخامت آبشکن  5/10

 

 بندیشبکه -1-2-2

 یفع خطاهار یدارد و برا یموجود در شبکه بستگ یهادقت حل مسأله به تعداد سلول انیجر یمحدوده  یمِش بند

 زتریمل رشبکه شا رییو در اکثر موارد تغ ردیپذنمودن آن صورت می نهیدر شبکه و به رییتغ قیاز طر موجود در حل مسأله

 جیتانموجود در شبکه شوند و  یهاسلولحاصل مستقل از ابعاد  جیکه نتا ییجاتا  است ازیمورد ن یهانمودن آن در قسمت

شود. در می متفاوت حاصل یهابندیو خطا و تکرار حل در دفعات مکرر با شبکه یامر به کمک سع نینکنند. ا رییتغ یدیکل

 بهره گرفته شد. Ansys FLUENT اردر نرم افز Meshقسمت ز ا زین انیجر یبندی محدوده شبکه یمطالعه برا نیا
 

 (Inletکانال ) یدر ورود یمرز طیشرا -2-2-2
 عمق محاسبه ت،اس Fr>1 زیر بحرانی مکعب متر سانتی 25و  35 یهادبی برای نظر مورد مدل در جریان که این به توجه با

 شرط این است هشد استفاده مقطع این در سرعت برای مشخص مقدار مرزی شرط از و شده افزار واگذار نرم به ورودی در جریان

 گیرد.می قرار استفاده مورد ناپذیر ی تراکمهاجریان یبرا مرزی

 

 (Openingسطح آزاد ) یمرز طیشرا -3-2-2
هم  سطح مشترک مشخص از کیمک کشود که فازها به اطالق می یچند فاز انیحالت جر کیبا سطح آزاد به  انیجر

 نیوند. در ااستفاده ش انیدو فاز جر شیجدا فتنریپذ یتوانند برامی رهمگنیبا سطح آزاد با مدل غ یهاانیشوند. جرجدا می

را به  Openingشرطِ  Ansys FLUENT شود. نرم افزاراستفاده می Opening یِمَرزشرطِ  از انیسطح آزاد جر ینرم افزار برا

 .ردیگدر نظر می الیدو نوع س نیوجود دو فاز آب و هوا در سطح مشترک ا لیدل

 

 سرعت متوسط عیتوز یها بر الگوکنآبش یریقرارگ هیاثر زاو -4-2-2
سرعت در  کم هیو ناح یداخل وارهیپُرسرعت در مجاورت د هیو ناح افتهی شیسرعت افزا یداخل وارهیدر شروع قوس در د

گردد حداکثر جاذب موجب می یهادهد در حالت استفاده از آبشکنها نشان مییبررس دیآبه وجود می یخارج وارهیمجاورت د

با  یند ولهست یداخل وارهیپرسرعت در مجاورت د یقوس نواح ی. در ابتدادیحرکت نما یبه سمت قوس خارج سرعت متوسط

که  یشوند، به گونه امی لیمتما یخارج ی وارهیدرجه به سمت د 40حدود  هیقوس و بعد از زاو یشدن به انتها کینزد

 شود.آن مشاهده می یخارج ی وارهیو در مجاورت د ییسوم انتها کیسرعت در قوس، در  ینهیشیب

 

 و بحث جینتا -3

 تایج حاصل از شبیه سازین -1-3



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 293  

 

م انجا یل براسم شد و هندسه مدر تیکانال مورد نظر، با استفاده از دو نرم افزار اتوکد وگمب یسازی هندسه مدل یبرا

 انتقال داده شد. Mesh ستمیبه س لیمراحل تحل هیبق
 

 
 تی( در نرم افزار اتوکد و گمبیمتر18 شده )مدل جادیهندسه ا -1شکل 

 

 
 و گمبیت اتوکد افزار نرم متری( در 5/10)مدل شده  ایجاد هندسه -2شکل

 

 

 بندیشبکه -2-3
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بهره گرفته شد و  Ansys FLUENTدر نرم افزار  Meshاز قسمت  زین انیجر یبندی محدودهشبکه یمطالعه برا نیدر ا

 ارائه شده است. ریبه صورت ز جینتا

 

 

 
 متریسانتی 5با ضخامت  مش بندی کانال با آبشکن هندسه -3 شکل

 

 
 متریسانتی 15با ضخامت  مش بندی کانال با آبشکن هندسه -4 شکل
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 ها در جریان ورودینمایش آبشکن -5 شکل

 

 (Inletکانال ) ورودی در مرزی رایطشنتایج حاصل از  -3-3

 

 
 (Inlet)نمایش ورودی جریان  -6شکل 

 

انال در ک یوجخر یکه برا یشرط مرز ان،یبودن جر یربحرانیو با توجه به ز یسرعت در ورود یس از انتخاب شرط مرزپ

 است. دهیمقطع اعمال گرد نیبه ا کیدرواستاتیاست که در قالب فشار ه انینظر گرفته شد، عمق جر
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 (Outletنمایش خروجی جریان ) -7 شکل

ها شامل کف و دو رود در مسأله مورد نظر، جدارهبا جامد به کار می الیس ینواح محدود کردن یبرا وارید یشرط مرز

 باشد.کانال می وارهید

 

 
 نمایش دیواره و کف برای این شرایط مرزی -8شکل 

 

 سرعت متوسط عیتوز یها بر الگوآبشکن یریحاصل از قرارگ جینتا -4-3
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شدن به  کینزد با یهستند ول یداخل وارهیپرسرعت در مجاورت د یقوس نواح یبدست آمده نشان داد که در ابتدا جینتا

سرعت در  ی نهیشیکه ب یشوند، به گونه امی لیمتما یخارج ی وارهیدرجه به سمت د 40حدود  هیقوس و بعد از زاو یانتها

حداکثر  یهاسرعتقوس،  ییسوم ابتدا کیشود. در آن مشاهده می یخارج ی وارهیو در مجاورت د ییسوم انتها کیقوس، در 

 یاصله کمفکرده و به  رییها به سرعت تغسرعت در مجاورت دماغه آبشکن راتییقوس فاصله داشته است. تغ یخارج وارهیاز د

ه ساز یداریاها جهت حف  پبشکندهد که محافظت دماغه آامر نشان می نیباال قرار گرفته اند ا یهاها سرعتاز دماغه آبشکن

 است. ریب ناپذاجتنا یآبشکن امر ی

 

 
 (=25Q و  =m 10.5Bی قائم )هاآبشکن کارگیریبه حالت در قوس در متوسط سرعت توزیع الگوی -9

 

 
 (=38Q و  =m18Bی قائم )هاآبشکن کارگیریبه حالت در قوس در برایند سرعت توزیع الگوی -10
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دهد مطابق شکل سرعت در مجاورت قوس سرعت متوسط را نشان می عیزبر تو یفاصله طول تأثیر 10و  9 یهاشکل

 یبتدادر ا یداخل وارهیبه سمت د یخارج ی وارهیپُرسرعت از د هیها موجب انتقال ناحو حضور آبشکن افتهیکاهش  یخارج

  شود.می ریکانال در ادامه مس ی انهیقوس و م

 

 
 نمودارهای همگرایی -11شکل 

 

 
 5ضخامت  با بشکنآ حول بستر ی قائمهاآبشکن کارگیریبه حالت در قوس در برآیند فشار توزیع الگویرنگ کانتور  -12شکل 

 مترسانتی
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 مترسانتی 5کن با ضخامت حول آبش z=30cmخطوط جریان نزدیک سطح آب  -13شکل 

 

 
 مترسانتی 15کن با ضخامت حول آبش z=30cmخطوط جریان نزدیک سطح آب  -14شکل 

 

 

 تنش سهیمقا -5-3
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ها شکنفاصله و حضور آب شیبا افزا افتهیکاهش  یبدست آمده شکل سرعت در مجاورت قوس خارج جیبر اساس نتا

 ریمس ر ادامهدکانال  ی انهیقوس و م یدر ابتدا یداخل وارهیبه سمت د یخارج ی وارهیپرسرعت از د هیموجب انتقال ناح

ا افزایش ب نیباشد. همچنگذاری در این منطقه میباشد که مؤید رسوبکن میمقدار تنش برشی بعد از آبش نیشود. کمترمی

با تنش  ییا هیهد ناحقوس شا یمتر در انتهاسانتی 5ت یابد. در ضخامضخامت ابعاد دارای تنش برشی حداکثر افزایش می

ه ا آبشکن کب نالدر کا هیحنا نیشود که امی هیناح نیدر ا یچاله آبشستگ جادیکه به مرور زمان موجب ا میباال هست یبرش

ستر ب ینش برشحداکثر ت هیبردن ناح نیر  از بد ییقابل توجه ا تأثیرضخامت،  شیافزا نیمتر وجود ندارد. بنابراضخامت سانتی

  دارد.

 

 
 مترسانتی 5)الف( با ضخامت  آبشکن حول بستر برشی تنش توزیع -15شکل 

 

 
 مترسانتی 15ضخامت )ب( با  شکنآب حول بستر برشی تنش توزیع -16شکل 
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هایی با ضخامت سازی با آبشکن هیهای مختلف، شبهایی با ضخامتبه منظور بررسی الگوی سه بعدی جریان حول آبشکن

. ابدین کاهش میشده بعد از آبشک جادیا یهاضخامت ابعاد گردابه شینشان داد که با افزا جیمتر انجام شد و نتاسانتی 15و  5

 شده است که با لیکدر دماغه آبشکن و پشت آبشکن تش یچرخش انیجر وضخامت د شیشود با افزامشاهده می نیهمچن

 شود.در دماغه آبشکن می یگذشت زمان موجب رسوب گذار
 

 گیرینتیجه -4
 کاربرد التح نیبشکن جاذب، مخرب تراست. آ افتهی شیافزا زیآنها ن نیها عمدتاً سرعت بآبشکن انیفاصله م شیبا افزا

با  یاز طرف رایآبشکن است. ز یسازه  یاردیو قوس و هم از نظر ناپا یو خارج یداخل وارهید یداریها، هم از نظر ناپاآبشکن

سوم  کی قوس از یداخل ی وارهید یکیدر نزد ادیبا سرعت ز یدر قوس، نواح انیجرطول آبشکن و به تَبَع آن سرعت  شیافزا

 یها، اندازه آبشکن انیفاصله م شیشوند. با افزاآن می شیو فرسا یداریکه سبب ناپا دیآد میآن بوجو یقوس تا انتها یانیم

بردن  نیتوجهی در از ب قابل یتأثیرضخامت  ششوند. افزایمی  لیتشک یها به شکل کامل ترها بزرگتر شده و گردابهگردابه

افتد. بعد از فاق مین، حداکثر سرعت سمت دیواره داخلی اتقبل از آبشک یحداکثر تنش برشی بستر دارد. در مقاطع عرض هیناح

  شود.می جابجا رونییمقطع کانال و متمایل به دیواره ب انهیعبور جریان از آبشکن، حداکثر سرعت به تدریج به م
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Comparison Behavioral of Water Jug Walls in Channels, with ANSYS FLUENT 

Software 
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Abstract 
Coastal erosion processes are directly related to the migration of the sidewalks. The 
interaction of active forces from the flow of water and forces resistant to the flow of 

materials from the bed cause the beach to erode. In the river arch, hydrodynamic forces 

create secondary currents that divert flow lines towards the outer shore and near-bed flow 

lines to the inner shore. At the flow cross-section along the vertical, the flow lines 
adjacent to the outer shore are downward and the internal flow channels of the central 

stack upward. As a result, the particle stability stays near the outer coast and the river bed 

is grooved, and on the other hand, in the vicinity of the centralized stack, the particle's 
stability is increased and the bed level rises. In the present study, we examined the 

behavior of the water jug walls in channels with ANSYS FLUENT software, and the 

results showed that by increasing the gap between the water jugs, the speed between them 
is also increased. Because, with the increase in the length of the water jug and as a result 

velocity of the flow, areas with high velocity nearby the inner walls of the arc from the 

middle one-third of the arc to the end of it appear which causes its instability and erosion. 

Increasing the thickness has a significant effect on removing the maximum channel shear 
stress area and As the distance between the water jugs increases, the vortex size increases 

and form more completely. 

 
erosion, flood, water jug walls, river flow, modeling Keywords: 
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های سیل آسا در استان گلستان مطالعه موردی بارش اسفند بررسی سینوپتیکی و آماری بارش

97 
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 چکیده
-ررسی نقشهب. پرداخته شده است 1397در این مقاله به بررسی سینوپتیکی سیالب استان گلستان در اسفند 

حور تراف که م ،هکتوپاسکال، کم ارتفاع بر روی ایران گسترش یافته 500دهد در تراز های هواشناسی نشان می

قر بوده اع مستآن از شمال غرب کشور تا مرکز شبه جزیره عربستان کشیده شده است. در جانب غرب آن پرارتف

 دسیار شدیوایی باست. این تراف با تا که محور پشته آن از شرق آفریقا تا جنوب غرب دریای سیاه کشیده شده

استان  وموجب فرارفت هوای سرد به روی دریای خزر که  قوی کنار آن یک بندال را تشکیل داد پشته و

یا فشار دینامیکی روی دریای خزر و شارش شدید هوای مرطوب از درشکل گیری سامانه کم باگلستان شد. 

 جوی رودباد ز علل سیالب،ایکی  شدت تقویت شد.مانه بارشی بهبسوی جنوب دریای خزر و استان گلستان، سا

 رایطش همچنین .است حاره ای جنب استریم جت توسط آن تقویت و قوی قطبی استریم جت جریان ناشی از

 و تزریق باالتر یترازها بیشتری به رطوبت نتیجه هوا شده، در ستون در تاوایی افزایش موجب منطقه جغرافیایی

تا  27روزهای  در طول فعالیت سامانه بارشی طی .است گشته منطقه در سیل آسا هایبارش یریشکل گ باعث

بیشترین  و متر بودهمیلی 157,5های ثبت شده در حوزه آبریز گرگانرود میانگین مجموع بارش 97اسفند  29

 24بیشترین بارش . متر رخ داده استمیلی 337به میزان  (ارتفاعات مینودشت) میزان بارش در توسکاچال

 است. متر ثبت گردیدهمیلی 240اسفند در این مکان به میزان  26 ساعته روز

 

 سیل، استان گلستان، دریای خزر، بارش کلید واژه:

 

 مقدمه -1
شده  هیآمار ته مطابق.دینمامی دیها را تهدرودخانه هیاست که جوامع بشری مستقر در حاش یاز خطرات یکی البیوقوع س

را به جوامع بشری وارد کرده اند،  خساراتتلفات و نیشتریو طوفان ب لیس ،یعیطب اییبال انیزمان ملل متحد در متوسط سا

دالر  اردیلیم 18دالر در مقابل  اردیلیم 21طوفان بالغ بر  و لیاز س یخسارات ناش زانیدهه م کیای که تنها در گونهبه

در  نیاست. ا یبه فزون و رو نیسنگ ،یعیاز بالهای طب یو اقتصادی ناش ینهای جاخسارتاز زلزله بوده است.  یخسارات ناش

 مطالعات اخیر سالهای است. در افتهیاز کشورهای توسعه  شترینوع خسارات در کشورهای در حال توسعه ب نیا که هست یحال

 روش به هواشناسان و انشناس اقلیم وسیلهبه ،مختلف در کشورهای آسا سیل و سنگین هایبارش با ارتباط در زیادی

 با خود رساله ( در1376دستجردی ) خوشحال است. گرفته صورت جو، مختلف سطوح هاینقشه از استفاده با و سینوپتیکی

mailto:Mkordjazi88@gmail.com
mailto:Mkordjazi88@gmail.com
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 خزر، دریای جنوبی سواحل در مترمیلی صد از بیش هایبارش برای کلیماتولوژی سینوپتیک مدلهای ارائه و تحلیل عنوان

 بیش هایباران ریزش موجب ساله که 20 دوره یک طی در پ.ه 200 تراز تا زمین سطح از نوپتیکیسی سامانه پانزده و یکصد

 مترمیلی صد از بیش هایباران که نتیجه گرفت است. او کرده بررسی است، شده خزر دریای جنوبی سواحل در مترمیلی صد از

 افزایش باعث که کنند. می ریزش ساحل به سینوپتیکی هایسامانه وسیلهبه دریا نسیم شده تقویت هایجبهه ورود اثر در

 هوای صعود مذکور و سامانه وسیلهبه آناباتیک بادهای تقویت اثر در هم البرز شمالی هایدامنه در ارتفاع باران با ریزش مقدار

 مطالعه ( به1381ادی )می شود. مر ایجاد هااین دامنه روی دشت به دریا نسیم هایجبهه وسیلهبه شده آورده مرطوب و گرم

 آماری دوره طی سال سرد ماه شش در پ.ه 500 تراز و سطح زمین ماهانه هاینقشه براساس ایران شمالی ساحل هایبارش

حاکم  با پ.ه 500 تراز در کشور شمال در شدید هایبارش رخداد که یافت دست نتایج این به او پرداخت. 1989تا  1971

 است. همراه سیاه دریای شرق در ناوه عمیق حضور و مدیترانه دریای شرق اروپا، مرکز تا شرق سیاه، دریای روی پشته شدن

 

 1397اسفند ماه  29لغایت  26تحلیل همدیدی بارش سنگین سواحل جنوبی دریای خزر از  -2
متوسط شه ق: ن1شماره  شکلبارش سنگین بخصوص از استان گلستان گزارش گردید.  1397اسفند ماه  29لغایت  26از 

ان، شورهای آذربایجهکتوپاسکال، نشان دهنده استقرار و گسترش کم ارتفاع بر روی ایران و ک 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 

 ه است. دریده شدگرجستان، شرق ترکیه و عراق بوده که محور تراف آن از شمال غرب کشور تا مرکز شبه جزیره عربستان کش

 است.  ده شدهر بوده که محور پشته آن از شرق آفریقا تا جنوب غرب دریای سیاه کشیجانب غرب آن نیز پرارتفاع مستق

 
 1397اسفند  26روز  00ساعت  هکتوپاسکال 500نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز : 1شکل 

 

ان روی ترکمنست هکتوپاسکال 1008نقشه متوسط فشار تراز سطح دریا نیز کم فشار با مرکز کمتر از : 2شکل شماره در 

ه های آن تا مرکز و جنوب شرق کشور گسترش یافته است. مرکز پرفشار نیز بر روی شمال شرق ترکیگردد که زبانهمشاهده می

ینکه های آن از جانب شمال غرب کشور تا سواحل جنوب شرقی دریای خزر کشیده شده است. ضمن امستقر بوده که زبانه

ن رز بین ایرد در مسهمراه داشته است. محل تشکیل جبهه هجنوبی دریای خزر ب افزایش گرادیان فشاری را نیز بر روی سواحل

 گذار بر روی جو استان گلستان بوده است.تأثیرتوده هوا مستقر بوده و 
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 1397اسفند ماه 26گرینویچ  00نقشه فشار تراز سطح دریا در ساعت : 2شکل 

 

 1000قدار مری بر روی کشور مستقر بوده که مرکز آن با اسفند ماه، کم فشا 27گرینویچ  12ساعت : 3شکل شماره 

بر روی  گردد. بر روی شرق افغانستان نیز کم فشاری مشاهده شده ضمن اینکههکتوپاسکال بر روی مرکز کشور مشاهده می

 دریای مدیترانه و اروپا و غرب ترکیه پرفشار مستقر است.

 

 
 1397 اسفند ماه 27رینویچ گ 12نقشه فشار تراز سطح دریا در ساعت : 3شکل 

 

منستان، از ساعت، ضمن حرکت شرق سوی کم فشار و استقرار مرکز آن بر روی کشور ترک 24با گذشت :  4شکل شماره 

 های پرفشار در حال گسترش است.سمت مناطق مرزی غرب کشور زبانه

 
 1397 اسفند ماه 28گرینویچ  12نقشه فشار تراز سطح دریا در ساعت : 4شکل 

 

های پرفشار از سمت شمال غرب و دریای خزر اسفند نیز گسترش زبانه 29گرینویچ  12ساعت : 5در شکل شماره 

ز مرکز ابخشی  مشاهده شده که سبب تضعیف کم فشار بر روی نیمه شمالی کشور گردید. کم فشار تنها بر روی جنوب شرق و

گردد که یاهده منوار شمالی کشور بخصوص استان گلستان مش کشور مستقر است. گرادیان فشار قابل مالحظه ای نیز بر روی

 مت منطقه افزوده شده است.های باالتر به سبر مقدار ریزش هوای سرد و مرطوب از عرض
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 1397 اسفند ماه 29گرینویچ  12نقشه فشار تراز سطح دریا در ساعت : 5شکل 

 

مرکز کم فشار بر روی که طوریبه دهد.را نشان میماه  اسفند 28گرینویچ   12تصویر ماهواره ساعت : 6شکل شماره 

 های باالتر در حال نفوذ به کشور است.ترکمنستان بوده و از جانب شمال غرب کشور نیز هوای سرد از عرض

 

 
  1397 اسفند 28گرینویچ   12تصویر ماهواره ساعت : 6شکل 

 

های ثبت شده در حوزه آبریز میانگین مجموع بارش 97اسفند  29تا  27در طول فعالیت سامانه بارشی طی روزهای 

به  متر بوده است که بیشترین میزان بارش طی این مدت در توسکاچال واقع در ارتفاعات مینودشتمیلی 157,5گرگانرود 

تر ثبت ممیلی 240اسفند در این مکان به میزان  26ساعته در روز  24متر رخ داده است و بیشترین بارش میلی 337میزان 

متر بوده است بیشترین مجموع بارش طی میلی 127,5های ثبت شده گردیده است و در حوزه قره سو میانگین مجموع بارش

ند در اسف 26ساعته در روز  24متر در ایستگاه سازمان جهاد گلستان رخ داده است و بیشترین بارش میلی 165این مدت 

 قال رخ داده است.حیدر آباد آق
 

 
 های آبریز مختلف : توپوگرافی و گستردگی حوضه7شکل 
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 دی هواشناسی واقع در حوضه گرگان روها:  میزان بارندگی از سامانه سیالبی اخیر و میانگین بارش ساالنه ایستگاه1 جدول

 

 نتیجه گیری -3
، کم ارتفاع بر روی مانه، در طی فعالیت این ساهکتوپاسکال 500تراز  دهد که درهای هواشناسی نشان میبررسی نقشه

محور تراف آن از شمال غرب کشور تا مرکز شبه جزیره عربستان کشیده شده است. در جانب غرب آن  یافته وایران گسترش 

این تراف با تاوایی نیز پرارتفاع مستقر بوده که محور پشته آن از شرق آفریقا تا جنوب غرب دریای سیاه کشیده شده است. 

( را تشکیل داد واین فرایند موجب فرارفت هوای سرد به روی blocking( قوی کنار آن یک بندال )ridgeته )بسیار شدید با پش
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پهنه دریای خزر و استان گلستان شد. این بالک که چند روز در منطقه مستقر بود وکم فشار سطح دینامیکی در منطقه دریچه 

 خروجی جت قطبی قرار داشت. 

 ،. است شده بررسی شرق کشور شمال در بارانزا ابرهای شکل گیری در میانی عرضهای و قطبی استریمهای جت اثر

 کشور باالی جو ردوا و شده کشیده پایینتر عرضهای به سیاه دریای از گذر وبا داده مسیر تغییر قطبی استریم جت از بخشی

 سرخ دریای روی از گذر از پس و شده کشیده میانی عرضهای سمت به حاره ای جنب استریم جت بخشی از طرفی از. شودمی

 تاوایی داخل بیشتررطوبت هچ هر تزریق باعث امر این. نمایدمی تقویت را غربی شمال سمت از وارده جوی سامانه عراق، وکشور

با توجه به .گردد می منطقه در ومداوم شدید بارش موجب باال نسبی رطوبت و تراکم هسته وجود و گرددمی شده ایجاد

ی خزر و فشار دینامیکی بر روی دریای خزر و شارش شدید هوای مرطوب از روی دریا بسوی جنوب دریایری سامانه کمگشکل

 یدی ایجاد کرد. های بسیار شداستان گلستان این سامانه بارشی به شدت تقویت شد و بارش

خیز بسیار اسی در مناطق بحرانی و سیلهواشن گیری از ابزار و ادواتیک سیستم هشدار سریع، بهره منظور دستیابی بهبه

های های آماری، بررسیهای عددی هواشناسی، تجزیه تحلیلحائز اهمیت است. استفاده از روشهای مختلف علمی از جمله مدل

ها یستگاهافیزیکی، سینوپتیکی و دینامیکی هواشناسی، همچنین استفاده از تجهیزات مدرن هواشناسی و گسترش شبکه 

 گشا باشد.موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه راهبینی بهجهت پیش تواندمی
 

 منابع و مراجع -4
 طبيعی استان گلستان ،اداره کل منابع 1/1/1388تا  1/1/1370اسداللهی شهير، گزارش تحليلی سيل استان گلستان از مورخه  -1

  گلستان استان 1397اسفند  28 البيسامانه جوی حاکم در س کينامید ی؛ بررس.ح ،فرجامی -2
 جنوبی سواحل در مترميلی صد از بيش هایبرای بارش کليماتولوژی و سينوپتيكی مدلهای ارائه و تحليل ؛.ج ی، دستجرد خوشحال -3

 مدرس. تربيت دانشگاه .ی، دکتر پایاننامه ؛1376خزر دریای

  مدرس. ربيتت دانشگاه دکتری، ننامه یاپا ؛1375ایران غرب جنوب شدید هایبارش سينوپتيكی الگوی ؛.ح لشكری، -4

 مدرس ربيتت دانشگاه دکتری، ننامه پایا ؛1375ایران غرب جنوب شدید هایبارش سينوپتيكی الگوی ؛.ح لشكری، -5

 هژئوفيزیک دانشگا مؤسسه ،ارشد کارشناسی پایاننامه ؛1374ایران جنوبغرب در سيلزا هایسيستم سينوپتيكی بررسی ؛.ع پرور، سبزی -6

  تهران.

 .521 ش غرافيایی،ج تحقيقات فصلنامه ؛1380ن  ایرا بشرق جنو تابستانی هایبارش سينوپتيكی الگوی ؛.م نجارسليقه، -7

 دانشگاه ژئوفيزیک مؤسسه تری،دک پایاننامه ؛1378و دز کرخه هایحوزه در هابارش ودیناميكی سينوپتيكی الگوی تحليل ؛.ب نصيری، -8

 .تهران

 تحقيقات فصلنامه - 1380 بهار و زمستان ، 1381.چرخندگی تهران براساس آور باران هوای هایتيپ شناسایی ؛.ب ،عليجانی -9

 .64 پياپی ، 530 ش جغرافيایی،

  ،43 پياپی ، 49 ش انی،انس علوم مدرس خزر؛ .دریای جنوبی سواحل به سيبری پرفشار ورود زمانيابی یوسفی؛ .ح ،.ق عزیزی، -10

 .1384 زمستان،

 .30ش انسانی، علوم مدرس ؛1381سال  ماه سرد شش در خزر دریای جنوبی ساحل هایبارش همدیدی تحليل ؛.ر ح، مرادی، -11

 ی، جغرافيای تحقيقات فصلنامه یران؛ا شرق در شمال همدیدی هایسامانه هایموقعيت براساس هاسيالب بين پيش ؛.ر ح، مرادی، -12

 .1383زمستان، ، 75 پياپی ، 419 ش

 . شهرسازی و مسكن راه، تحقيقات مرکز ، . 281397 گلستان سيل گزارش علی اللهی بيت -13
14- Rezacova, D., Kaspar , M., Muller, M. Sokol, Z., Kakos, V., Hanslian, D. Pesice P.; A comparison of the flood 
precipitation episode in August 2002. 
15- Kahana, R., Ziv, B., Dayan U., EnzeL Y.; Atmospheric predictors for major floods in the Negev Climatology, 2004. 
16- Hand W.; A historical stady of exterm rainfall events in the 20th century; Numerical Weather Prediction, 2003. 

17- Ferrarls L; Reals D., Turato B.; Synoptic and heydrological analysis of a flood Event; Elsevir Seience, 2001. 
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 آشکارسازی تغییرات اقلیم شرق استان گلستان

 
 نرگس نوروزی نوده1، محمدرضا کهنسال2*، هادی رفیعی3

هاد دانشگاهی استادیار اقتصاد گردشگری ج3، مشهد یدانشگاه فردوس یاقتصاد کشاورز استاد 2ی، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورز 1
 خراسان رضوی

 *2(Kohansal@um.ac.ir) 

 

 

 چكیده
م غییراقلیتجود آمدن ها باعث به وها و تاالبها، رودخانهش رشد روزافزون جمعیت، از بین رفتن جنگلبا افزای

 فته است.رار گرقشده است. تغییراقلیم از قرن بیست و یکم مورد توجه بسیاری از محققان داخل و خارج کشور 

آوری گردیده سال جمع 15ان برای اطالعات دما و بارش از سایت هواشناسی و سازمان هواشناسی استان گلست

 نتایج تحقیق است. در این پژوهش از مدل آشکارسازی برای بررسی تغییرات اقلیم شرق گلستان استفاده شد.

-ترتیب به نیمه به 2017هایشان برای سال تپه و کالله اقلیمهای گنبدکاووس، مراوهنشان داد که شهرستان

 تبدیل گردیده است. ایخشک مالیم، نیمه خشک و مدیترانه
 

 شناسی گلستاناقلیم ،تغییراقلیم، آشکارسازیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 ت،یر نهاو د نیزم و باعث گرم شدن کره افتهی شافزای ایغلظت گازهای گلخانه ،یانسان هایتیفعال شیامروزه با افزا

 یثمثبت، خن اثرات ممکن است با توجه به هر منطقه راتییتغ نیگسترده در آب و هوای جهان خواهد شد. ا یراتییمنجر به تغ

 ا،هجنگل بیتخر ن،یکاربری زم رییباعث تغنیز  نیکره زم تیجمع شیافزااز سوی دیگر،  (.6داشته باشد ) زین یمنف یو حت

ه است که تمراه داشگوناگون به ه ییامدهایپو شده،  عیجامد و ما عاتیضا دیکشاورزی و دامداری و تول هایتیفعال شافزای

ز این ادهد ر میگی را تغییی ماهیت خود، الگوهای دما و بارنداست. تغییرات اقلیمی به واسطه هااز آن یکی میاقل رییتغ دهیپد

 متوسط آب و هوا اقلیم، شرایطرود.  می به شمارو یکم  ستیقرن ب یطمحی زیست هایچالش تریناز مهم یبه عنوان یکرو 

گین ضعیت میانار برای وتغییر اقلیم عبارت است از تغییر در الگوهای مورد انتظ ؛ ویک دوره خاص است و ای ویژهبرای محدوده

 کل اقلیم ا براییآب و هوایی یک پهنه در مقایسه با اقلیم غالب و شناخته شده آن، که در طوالنی مدت دریک منطقه خاص 

  .(7و  1)جهانی رخ بدهد 

که تغییرات  بطوریوضعیت اقلیمی بسیار وابسته هستند، ه و چه در حال توسعه، به تمامی کشورهای جهان چه پیشرفت

و اجتماعی و سیاسی حتی و  یانرژ ،یآب، صنعت، گردشگر ،یجنگلدار ،یاعم از کشاورزهای اقتصادی آن بر بسیاری از بخش

ی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه رزبخش کشاو انیم نی(؛ اما در ا5و  2)اثرگذار خواهد بود  ومهیو ب یمالو یبازارهوا

پذیری این کشورها نسبت به ، زیرا انعطافاستتغییرات آب و هوایی دار بهپذیری و حساسیت را نسبت بیشترین آسیب ایران،

لستان از (. از آنجایی که استان گ8و 4، 3)تغییر تکنولوژی و سرمایه، به عنوان سایر عوامل موثر بر تولید کشاورزی، کمتر است 

هایی های اخیر از پدیدهمناطق مهم تولیدکننده محصوالت کشاورزی است و همچنین این استان از مناطقی است که در سال
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های زیادی را متحمل سده است، از این رو این پژوهش جهت آشکارسازی همچون سیل و خشکسالی در امان نبوده و خسارت

 ت.اقلیم شرق استان گلستان صورت گرفته اس

 

 مواد و روش -2
ای هوهش از دادهدر این پژ یمیاقل آشکارسازیمنظور  به .باشدیمحاضر شرق استان گلستان  قیمنطقه مورد مطالعه تحق

 سی کشور ویت هواشناو بارش ماهانه از سامیانگین دما شناسی استان گلستان شامل هواشناسی سه ایستگاه سینوپتیک و اقلیم

آشکارسازی  افزارنرم از راستا نیا دراستفاده شده است.  1382-1396ی زمانی ن گلستان برای دورهسازمان هواشناسی استا

 است. گردیده استفادهتغییرات اقلیمی 

 

 نتایج و بحث -3

و فصلی نشان  ( به صورت ماهانه2، 1و  3شرق استان گلستان در جدول )مناطق  یصورت گرفته برا آشکارسازی اقلیمی

  .داده شده است
 

 . آشکارسازی تغییرات اقلیمی گنبدکاووس1جدول 

 
 های تحقیقمأخذ: یافته

 

های باشد، همچنین در سالای میجزء مناطق مدیترانه 2003-2007در سال گنبدکاووس  در این جدول، شهرستان

خشک مالیم مهبه نی 2013-2017گردد، و در طی خشک مالیم محسوب میهای و نیمجزء مناطق مدیترانه 2012-2008

 شد.باخشک مالیم میتوان گفت که اقلیم شهرستان گنبدکاووس جزء مناطق نیمهتبدیل شده است. در نتیجه می

 
 تپه. آشکارسازی تغییرات اقلیمی مراوه2جدول 
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 های تحقیقمأخذ: یافته 

 

جزء  2003-2007های ی بین سالدهد. این شهرستان در فاصلهتپه نشان میروند تغییرات اقلیم را در مراوه 2جدول 

خشک درآمده است و خشک مالیم و نیمهاقلیم به صورت نیمه 2008-2012های باشد. و در سالخشک مالیم میمناطق نیمه

 شک تغییر یافته است.خاقلیم به حالت نیمه 2013-2017در 

 
 . آشکارسازی تغییرات اقلیمی کالله3جدول 

 
 های تحقیقمأخذ: یافته      

 

داشته و در نتغییری  2003-2017های ی آن است که اقلیم شهرستان کالله در طی سالنشان دهنده 3نتایج جدول 

 ای قرار دارد.طبقه مدیترانه
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 گیرینتیجه -4
رت نبوده، ه یک صوبها ی ایستگاهدهد که روند تغییرات اقلیم در شرق استان گلستان در همهنتایج این تحقیق نشان می

ال روند س 15طی  تپه و گنبدکاووس افزایش پیدا کرده در حالیکه در ایستگاه کالله درنحوی که میانگین دمای مراوهبه 

ش پای افزایستان همتوان مشاهده نمود. نتایج به طور کلی حاکی از آن است که دمای هوا در شرق گلتغییرات مشابهی را می

 یش در سطح استان مشابه نیست.دمای جهانی در حال افزایش است اما این افزا
 

 منابع و مراجع -5
 .163-182(: 3)9ورزی، . بررسی اثرات تغییراقلیم بر تولید گندم ایران. تحقیقات اقتصاد کشا1396.، و اسدپور کردی، م. امیرنژاد، ح -1

ان اورزی در ایربر عملکرد محصوالت کشیمی متغیرهای اقل تأثیرنژاد، ا. بررسی فرد، س.، مقدسی، ر.، یزدانی، س.، و محمدیکریمی -2

 .91-109(: 2)12)مطالعه موردی: استان خوزستان(. اقتصاد کشاورزی، 

-179(: 3)27شاورزی، کی تغییراقلیم بر کشاورزی استان فارس. نشریه اقتصاد و توسعه . اثرات بالقوه1392.، و زیبایی، م. مومنی، س -4

169. 
دم(. رسی اثر اقتصادی تغییراقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکاردین)مطالعه موردی: گن. بر1387واثقی، ا.، و اسماعیلی، ع.  -5

 .685-696(: 45)12علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 
6- Huong, T.L.N., Yao, S.B., Fahad, S. (2017). Farmers’ perception, awareness and adaptation to climate change: evidence 
from northwest Vietnam. International Journal of Climate Change Strategies and Management. 9(4): 555–576. 

7- Janjua, P.Z., Samad, G., Khan, N. (2014). Climate Change and Wheat Production in Pakistan; autoregressive distributed 
lag approach, NJAS -Wageningen Journal of Life Sciences. 68: 13-19. 
8- Reidsma, P., Lansink, A. O., Ewert, F. (2009). Economic impacts of climatic variability and subsidies on European 
agriculture and observed adaptation strategies. Mitig Adapt Strateg Glob Change. Mitig Adapt Strateg Glob Change. 14: 35-
59. 
9- Reilly, J. (1999). What does climate change mean for agriculture in developing countries? A comment on Mendelsohn and 
Dinar. World Bank Obs. 14(2): 295-305. 
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 Climate Change Detection East of Golestan Province 
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Abstract 
With increasing population growth, the loss of forests, rivers and lagoons has caused 

climate change. Climate change since the 21st century has attracted the attention of many 
scholars at home and abroad. 

Temperature and precipitation data have been collected from the Meteorological site and 

Meteorological Organization of Golestan province for 15 years. In this study, the 
detection model was used to study climate change in eastern Golestan. The results 

showed that the cities of Gonbadkavos, Maraveh Tappeh and Kalaleh for 2017 have been 

Semi-dry mild, semi-arid and Mediterranean, respectively. 
 

Keywords: Detection, Climate Change, Golestan Climatology 
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پیوند  مانیس کارخانه از پسماند شهری و استفاده آن در صنایع وRDF طرح تولید  یسنجامکان

 ان در استان گلست
 

 3تاش، سعید ملک2، سارا فروتن*1اهلل رشیدیحجت

مدیر عامل شرکت  3 کارشناس پژوهش سازمان مدیریت پسماند استان گلستان،2مدیر پژوهش سازمان مدیریت پسماند استان گلستان، * 1
 تدبیر انرژی هیرکان

*1Rashidi2012h@yahoo.com 

 

 

 چکیده
ر با هدف خط پردازش )ریجکتی( کارخانه کمپوست سایت آزادشهاز مواد دورریز  (RDFتولید سوخت زیستی )

جای گاز به پذیرهارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از انحراف پسماند از دفن و جایگزینی سوختهای تجزی

م ل انجاطبیعی و مازوت در صنایع دارنده دیگ بخار و کارخانه سیمان پیوند با کمک بخش خصوصی درحا

مستقیم  آنالیز روش از فادهاست با ،98و تابستان 97فصل پاییز، زمستان  3 در نوبت سه ابتدا طیباشد. در می

. رداشت شدبمنظور نمونه برداری؛ به کیلوگرم 300 میزان ریجکتی به ورودی و از پسماند مخلوط )دستی(

 آزمایشگاه به ریمت کالری بمب پسماند با روش حرارتی ارزش محاسبه جهت kg2-1 وزن با ایسپس نمونه

 با مواد (،%40آلی) (،%5دفنی ) پسماند)نتایج آنالیز فیزیکی پسماند ریجکتی در چهار بخش  .گردید ارسال

فاده از استبندی شد که در این رابطه، تقسیم( (%18فروش ) ارزش با خشک مواد ( و%31) ارزش احتراق

اس نوع شی براسمابقی پسماندهای آلی، سرند لرزتجهیزاتی از قبیل کیسه بازکن، سرند دیسکی برای جداسازی 

پیشنهاد  با مطلوب RDF برای تولید کنخردکن اولیه و خشک های ارزشی،فرم برای جداسازی سایر پسماند

اب روزانه است که با احتس kcal/kg 5700 برای پسماند ریجکتی حرارتی محاسبه شده گردد. میزان ارزشمی

عنوان سوخت کمکی را )در دو قسمت درصد سوخت کارخانه سیمان به 30دتوان، میRDFتن  150تا  130

، سوخت %100تواند و یا میین نماید شکل غیرمستیقم( تأممحفظه کلساینر به شکل مستقیم ومشعل اصلی به

را  وش اتوکالورخطرساز زباله پزشکی به های بیصنایع دارنده دیگ بخار و حتی دستگاه سوزهای جامدمشعل

ن آای موفق اهد اجرشباشد و بزودی ز فراهم نماید. این تکنولوژی برای اولین بار در ایران در حال ساخت مینی

 خواهیم بود. 

 

 ، پسماند، آزادشهر، کارخانه سیمان، دیگ بخارRDF واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
و  )هوا، آب، خاک( یهرها، موجب آلودگش شتریو دفن آن در ب تن پسماند مخلوط در روز 50000بالغ بر تولید با رانیادر 

-یروز م طیپسماند براساس شرا تیریمناسب مد یالگو ازمندیبه خطر افتادن بهداشت و سالمت افراد جامعه شده است که ن

کمپوست  دیو تول یانرژ افتیباز ومواد  یابیو پردازش آنها در باز یشهر یاجزاء پسماند از مخلوط پسماندها کی(. تفک4باشد )

 شهری پسماند مدیریت برای یافته سازمان و قانونمند حل راه روی بر ،2015در سال همکارانش و . زیبک(3باشد )یم یرورض

-بهره افزایش منظوربه ایمنطقه تأسیسات توسط شهری پردازش پسماند فرآیند از جامعی سیستم و کردند تحقیق لهستان در
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 شیشه، کاغذ،  نظیر پسماندهایی گزینشی آوری جمع -1 بخش 3 سات، شاملتأسی این. گردید ایجاد پسماند از مؤثر وری

 ذخیره و بازیافت مخلوط و سپس شهری پسماندهای بازیابی و بازیافت -2فلز در مبدأ تولید و پردازش آن، و پالستیک،

و قابل  ناکخطر پسماندهای نمودن و سوزاندن جدا -3 سازی، کمپوست توسط تجزیه قابل زیستی )آلی( پسماندهای

 یهازباله بیولوژیکی مکانیکی، حجم کاهش روش در مورائیس در مقاله خود، و بایارد ،2010 سال در. ( بوده است9احتراق)

دفع  یامکان سنج یط 1395فر و همکاران در سال  ییالمو آلی را اثبات کردند. مواد اکسیداتیو کاهش درصد 7/57 شهری،

 را پسماند دازشخط پر جکتیو ر یکه خروج افتندیدست  یریگ جهینت نیبه ا تانن گلسکل استا یپسماندها یبر رو یاصول

و  ییای. ض(8) آن نیز استفاده نمود یقرار داد و از انرژ یسوز مورد بهره بردار جکتیر ایو  RDF یهاستمیدر ستوان می

 RDFکه استفاده از  دندیرس جهینت نیبعمل آمده در کارخانه لوشان شهر رشت به ا قاتیدر تحق، 1393در سال  یروحان

ید تول یهانهیرا باال برده و هز RDF یبتوان مقدار ارزش حررات هخواهد بود ک ریامکان پذ یدر صورت نیگزیعنوان سوخت جابه

، در کارخانه سیمان بجنورد نشان داد، 1392مطالعه انجام شده توسط جاویدی شیرازی و همکاران در سال. (6) را کاهش داد

استفاده از سوخت جایگزین در صنایع سیمان با توجه به قیمت پایین سوخت در ایران، باز هم مقرون به صرفه خواهد بود و با 

های جاری امکان پذیر است های سیمان بدون افزایش هزینهمدیریت و برنامه ریزی و هماهنگی امکان امحاء پسماند در کوره

توسط گروه تدبیر انرژی هیرکان در کارخانه سیمان دنیزلی شهر دنیزلی ترکیه انجام  ،1397(. مطالعه دیگری نیز در سال 2)

شد که نشان داد ترکیب پسماند آن مشابه پسماند آزادشهر و تکنولوژی آن نیز مشابه کارخانه سیمان گلستان است و امکان 

(. با عنایت به اینکه در حال حاضر 4ابت گردید )و استفاده از آن در کارخانه سیمان گالیکش ث RDF پذیر بودن فنی برای تولید

عنوان تنها استان سازمان مدیریت پسماند استان گلستان به هیچ نمونه اجرایی از مصرف این سوخت در کشور وجود ندارد.

با نماید صورت متمرکز با سیستم پردازش و تولید کمپوست؛ مدیریت میکشور که کلیه پسماندهای عادی را در استان به

 و دفن پسماند از انحراف از جلوگیری برای مناسب اجرایی راهکارهای ارائه هدف همکاری بخش خصوصی در سایت آزادشهر با

و صنایع دیگر شروع به فعالیت  ی سیمانهاکارخانه در مازوت و طبیعی گاز جای استفاده ازبه پذیر تجزیه سوختهای جایگزینی

 توسعه این تکنولوزی در پیش روی این صنعت در کشور بگشاید.راهی روشن برای د تواننموده و با اجرایی شدن آن می

 

 ها  مواد و روش -2

ی سه طدشهر در ابتدا کمیت پسماند با بررسی خصوصیات فیزیکی و ترکیب پسماندخط تولید در کارخانه پردازش آزا

نجام گرفت به این ز روش آنالیز مستقیم )دستی( ا، با استفاده ا98و بهار  97فصل سال )فصل پاییز و زمستان  3نوبت در 

خلوط ا هم مصورت که در هر نوبت ابتدا پسماندهای مخلوط ورودی و سپس پسماند ریجکتی با استفاده از لودر کوچک ب

اد ومنظور نمونه برداری برداشت شد. سپس آنالیز فیزیکی بر حسب نوع و جنس مکیلوگرم به 300گردید و در نهایت به میزان 

 kg2-1ای نیز با وزن ها در کل نمونه مشخص گردید و در نهایت، نمونهانجام گرفته و سپس توزین شد و درصد هریک از آن

 دید. سال گرآزمایشگاه اربمب کالری متری به  جهت انجام آنالیز شیمیایی و محاسبه ارزش حرارتی پسماند با دستگاه

  

 بحث -3
-ارزیوابی شوامل منطقه، پسماند مدیریت و نظر مورد سیمان یهاکارخانه برای سنجی کانام طرح تهیه با پروژه این انجام

 واحود هماهنگی با سنجیامکان طرح بر مبنای نتایج اجرایی عملیات سپس و گرددمی آغاز RDF مصرف و تولید طرح فنی های

 و کیفیوت بوا RDF به دست یابی و تولید منظوربه سیمان پیوند( )کارخانه کننده پسماند( و واحد مصرف )مدیریت کننده تولید

 یادهیوحورارت د یهادانوه) 1کلینکور کیفیت حف  با RDF سوزاندن نهایتآ و تزریق و ذخیره انتقال، هایسیستم اجرای و تأمین

                                                             
1 Clinker 
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رحلوه م ی)خاک رس( در طو کاتیلیس ومینیدارند و از حرارت دادن به سنگ آهک و آلوم قطر متریلیم 25-3است، که معموالً 

 شد. خواهد انجام نظر مورد سیمان کارخانه برای زیستی محیط موازین با رعایت و (ندیآیوجود مبه مانیکوره س
 

 تولید و پردازش مطالعه آنالیز فیزیکی پسماندهای ورودی و ریجکتی خط -3-1

وبوت اری در سوه ناز نمونه بورد ابتدا آنالیز فیزیکی پسماندهای ورودی و مواد ریجکتی )دورریز( خط  تولید و پردازش پس

صورت درصد ترکیبات نمایانده شد. آنوالیز فیزیکوی ترکیوب پسوماند به 2و  1مورد سنجش قرارگرفت و میانگین آن در جدول 

ابول اق و غیر قریجکتی در یک خط پردازش از نقطه نظر پردازش و تفکیک که شامل مواد خشک و تر )آلی( و یا مواد قابل احتر

جای دفن شدن، مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. نتایج نشواندهده تواند بهباشد که میاز اهمیت باالیی برخوردار می احتراق است

های دوار موجوود و همچنوین بواال دلیل همگن نبودن پسماندها و جدا نشدن این مواد توسط سرند( به%40باال بودن مواد آلی )

باشد که توسط دست امکان جدا کردن همه آن وجود ندارد و نیواز خط تولید می بودن مواد خشک با ارزش در قسمت ریجکتی

های جدید شامل تجهیزاتی از قبیول کیسوه بوازکن، دسوتگاه سورند دیسوکی بورای های پردازش با تکنولوزیبه استفاده از خط

د دا کوردن موواو ریز دانه برای ججداسازی مابقی پسماندهای آلی، دستگاه سرند لرزشی براساس نوع فرم )دو بعدی، سه بعدی 

 گردد.خشک را تولید و باعث کاهش مواد ریجکتی می RDFدستگاه خردکن اولیه  و خشک کن که نهایتاً  خشک ارزشی(،

 
 نمونه( 3( آنالیز فیزیکی ترکیبات پسماندورودی )میانگین 1جدول )

 درصد ترکیبات )%( ترکیبات پسماندورودی

 83/12 پالستیک و پت

 89/2 شیشه

 61/4 کاغذ و مقوا

 33/3 منسوجات

 96/66 مواد آلی

 67/0 چرم و کفش

 56/0 فلزات

 72/0 سنگ و سرامیک

 44/7 مواد با ارزش حرارتی باال )پوشک و چوب رنگ شده و غیره(

 100 کل

 

 نمونه( 3(آنالیز فیزیکی ترکیبات پسماندریجکتی خط پردازش)میانگین 2جدول )
 درصد ترکیبات )%( جکتیترکیبات پسماندری

 27/15 پالستیک و پت

 53/4 شیشه

 08/2 کاغذ و مقوا

 14/7 منسوجات

 40 مواد آلی

 87/9 چرم و کفش

 83/0 فلزات

 60/0 سنگ و سرامیک

 67/19 مواد با ارزش حرارتی باال )پوشک و چوب رنگ شده(

 100 کل
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 حتراقس قابلیت اتعیین طبقه بندی مواد ریجکتی خط پردازش براسا -3-2
توان ترکیب پسماند ورودی و ریجکتی را در چهار ، می3برای طبقه بندی مواد برای تولید ارزش افزوده مطابق جدول 

نموده و مطابق  ( و مواد خشک با ارزش فروش( تقسیمRDFبخش )مواد دفنی، مواد آلی، مواد با ارزش تولید سوخت زیستی )

و نیز مواد با  نحرف نمودمواد را از دفن کردن م %31، حداقل RDFبا تولید پرک و یا پلت  توان، در این فرآیند می3جدول 

 یی است کهدلیل خشک بودن و قابل احتراق بودن دارای ارزش حرارتی باالارزش فروش نیز درصورتی قابل استحصال نباشد به

خار بسیمان و یا صنایع دیگر که مجهز به دیگ  هایبلیت استفاده در کورهپسماند قا %49تا  %31گردد بینپیش بینی می

 هستند، باشد.

 
 اساس نوع مواد و روش بی خطر سازیبندی پسماندریجکتی خط پردازش بر(طبقه3جدول )

 روش بی خطر سازی )به درصد(ریجکتی اجزا نوع پسماند

 دفن 5 سنگ و سرامیک + شیشه مواد دفنی )ارزش حرارتی پائین(

مواد فساد پذیر    تولید کمپوست و بیوگاز 40 واد آلیم 

 بازیافت مجدد مواد 18 پالستیک و پت +کاغذ و مقوا+فلزات مواد خشک با ارزش فروش

عنوان سوخت کارخانه استفاده به   31 منسوجات + چرم و کفش + پوشک و غیره (RDFمواد با ارزش )

 سیمان و صنایع دیگر

 

 ریجکتی رارتی پسماند ورودی وحبررسی ارزش  -3-3
اد آلوی ود مقدار مووبا توجه به نتایج آنالیز شیمیایی و تعیین ارزش حرارتی پسماند، نتایج نشان دهنده آن است که با وج 

صوالح سیسوتم بوا ا RDFاست که در صورت ورود تکنولووژی پوردازش و تولیود  kcal/kg 5700میزان (، ارزش حرارتی به40%)

 ارزش حرارتی بسیار باالتر نیز دست یافت. توان بهفرآیند و پردازش موجود، می
 

 نمونه( 3(آنالیز شیمیایی و محاسبه ارزش حرارتی ترکیبات پسماندورودی و ریجکتی )میانگین 4جدول )
 درصد رطوبت (kcal/kgارزش حرارتی ) نمونه

 25/43 4250 )پسماندورودی( 1نمونه 

 21/27 5700 )پسماندریجکتی( 2نمونه

 

 نتیجه گیری -4

 های سیماندر صنایع دارنده دیگ بخار و کارخانه RDFنوع مصرف  -4-1
تا  130،  روزانه RDFتوان با ورود تجهیزات مناسب برای تولید دهد در سایت آزادشهر میمطالعات آنالیز زباله نشان می

 و بخار دیگ دارنده عصنای سوز جامد یهامشعل سوخت تن سوخت زیستی تولید نمود که  قابلیت دارد به طور کامل 150

سوز  جامد مشعل در حال حاضر تکنولوژی و نماید فراهم اتوکالو روش را به پزشکی هایپسماند ساز خطر دستگاهای بی حتی

 این موفق اجرای شاهد بزودی و باشدمی ساخت حال بار، در استان گلستان در اولین برای با رعایت تمامی ضوابط بهداشتی

عنوان سوخت کمکی های سیمان را بهدرصد سوخت کارخانه30تواند حدود لستان باشیم. همچنین میدر استان گ تکنولوژی

شکل مستقیم و ب: محفظه کلساینر های بعمل آمده تزریق پسماند را در دو قسمت الف: مشعل اصلی بهتأمین نماید. با بررسی

مصرف سوخت کارخانه سیمان در این  %60گیرد و حدود یشکل غیر مستیقم که در واقع فرآیند پیش پخت در آن انجام مو به
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درجه سانتیگراد در زمان احتراق باال، شاهد سوختن  1000های مجزا است و با دمایی حدود باشد و دارای مشعلقسمت می

 kcal/kg جایگزین برای این نمونه پسماند بین سوخت حرارتی ارزش باشد.کامل پسماندها و خروجی دودکش بدون آالینده می

محاسبه شده را مبنا قرار داد زیرا رطوبت و  5700 توان ارزش حرارتیشود و نمیدر نظر گرفته می 4500 تا 3300

های موجود )مثل رطوبت( در پسماند اصلی باعث کاهش نتیجه نسبت به آزمایشگاه گردد. اما این رنج حرارتی در نظر ناخالصی

 حرارتی ارزش با مازوت یا مترمکعب بر کیلوکالری 8600 حدوداً حرارتی ارزش با طبیعی گاز جایگزین گرفته شده قابلیت دارد

های فسیلی دارد و نسبت به سوخت RDFکه صرفه جویی زیادی در مصرف سوخت تجدید پذیر  شود لیتر بر کیلوکالری 9389

توان در آینده نزدیک شاهد استفاده از با اجرایی کردن این پروژه که مقدمات آن برای ورود تکنولوژی فراهم شده است می

 های بخار هستند، باشیم. هایی که دارای کوره و دیگهای سیمان و کارخانهعنوان سوخت برای کارخانهپسماند به

 

 منابع  -5
لن (. ساRefused Derived Fuel) RDFمانیس یهارخانهعنوان سوخت در کاکاربرد پسماند به شیاز هما ی. گزارش1397م.  ،یاسیال -1
 صفحه. 12. وندیپ مانیکارخانه س شیهما

 شرکت در جایگزین هایسوخت از ستفادها سنجی امکان و بررسی. 1392 ، م.فروزان ی، ع.تهران یفدائ رضایعل م. شیرازی، جاویدی -2

 صفحه. 134 .اصفهان صنعتی دانشگاه. بجنورد سیمان

 سازمان ترجمه،. مدیریتی مسائل و سیمهند اصول( ISWM) پسماند جامع یتمدیر. 1388. س ویجیل،. ه تیسن، ج.. چوبانگلوس -3

 . انتشارات خانیران: ناشر اول، چاپ کشور، دهیاریهای و شهرداریها

 صفحه 25. طرح توجیهی فنی و اقتصادی تزریق سوخت جایگزین در کارخانه سیمان. 1397نرژی هیرکان. اگروه تدبیر  -4

(. گلستان استان در قال آق کمپوست انهکارخ موردی، مطالعه) سازیکمپوست کارخانه محیطی زیست اثرات مطالعه. 1393 ح. رشیدی، -5

  صفحه. 192 .تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان

نه سیمان لوشان. جایگزین در کارخا عنوان سوخت، شهر رشت بهRDF. بررسی استفاده از سوخت 1393یائی، ع.، روحانی، س. ض -6

 سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست.

ستفاده از فرایند تحلیل سلسله اشیمیایی با  -های فیزیکی. امکان سنجی دفع اصولی پسماندها براساس ویژگی1395. فموالیی فر،  -7

 صفحه. 91لتی بهاران. . موسسه آموزش عالی غیر دو((AHPمراتبی 

8- Bayard.R. de Araujo Morais, J. 2010, Jornal of Hazardous Materials 175, 23-32. 
9- Zebek E., szwejkowska M., raczkowski M. 2015 LEGAL AND ORGANISATIONAL SOLUTIONS OF MUNICIPAL 
WASTE MANAGEMENT IN POLAND INCOMPLIANCE WITH WASTE DIRECTIVE. E-mail: 
elzbieta.zebek@uwm.edu.pl. Journal of Environmental Protection and Ecology Waste management.16(2):652-658– 
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 ح خاک لخت طاشتقاق معادالتی برای برآورد تبخیرمرحله دوم و سوم از س

 
 4اد. یاسر حمدی احمدآب3، جوانشیر عزیزی مبصر*2زاده، علی رسول1مینا امینی

گروه مهندسی آب،  دانشیار*2، بیعی، دانشگاه محقق اردبیلیطدانشجو کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع 1
بیعی، دانشگاه طنابع مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و ماستادیار گروه   3، بیعی، دانشگاه محقق اردبیلیطدانشکده کشاورزی و منابع 

 هرانتدانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه ، مهندسی آبیاری و آبادانی گروهدانشجو دکتری، 4، محقق اردبیلی

rasoulzadeh@uma.ac.ir 

 

 

 چكیده
یزی و ررنامهباقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و کمبود منابع آب، تبخیر عامل مهمی در  طبا توجه به شرای

 خشک، مهنی و خشک منطقه در شدن واقع دلیل به ما پهناور ورکش از بزرگی مدیریت آب کشاورزی است. بخش

 کند،می دترحا خشک و نیمه خشک مناطق در ویژه به را آب کمبود که عواملی از روبرو است. یکی آب کمبود با

ح خاک لخت است. هدف از این تحقیق، برآورد میزان تبخیر مرحله دوم و سوم از سط خاک سطح از آب تبخیر

 یرگیاندازه یابر متریسیکروالیم 92از  باشد. بدین منظورمی Aکالس های تشتک تبخیر از داده با استفاده

 شد. یرگیاندازه یروز متوال 57در ( )از تشتک  ریتبخهمچنین از سطح خاک لخت استفاده شد.  ریتبخ

برای  از معادله  kحل تبخیر ، نسبت ( و جداسازی مراگیری تبخیر از سطح خاک )سپس با اندازه

رای بادالتی گیری شده و تخلخل خاک معهر مرحله تبخیر به دست آمد. با داشتن میزان رطوبت خاک اندازه

 8ای دالت بربرای مرحله دوم و سوم تبخیر استخراج شده است. تبخیر از سطح خاک توسط این معا Kمحاسبه 

یق برای هر نمونه خاک نشان از تطب CRMو  RMSE ،MAEهای آماری د. شاخصنمونه خاک تخمین زده ش

 باشد.گیری شده با تخمین زده شده میخوب مقادیر اندازه
 

 تبخیر، میکروالیسیمتر، سطح خاک لخت، تشتک تبخیر.واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
های مهمی در کند و تخمین آن، کاربردایفا می ی هیدرولوژیریق چرخهطای در اقلیم جهانی از تبخیر نقش قابل مالحظه

های متعددی وجود دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بینی رواناب، عملکرد محصول و تلفات آب دارد. امروزه روشپیش

ور گیرد. به طتبخیر از سطح خاک در مراحل متعددی صورت می (.16زنند )وح آزاد آب تخمین میطمیزان تبخیر را از س

-مشخص سه مرحله برای تبخیر ذکر شده است. اولین مرحله هنگامی است که خاک مرطوب است و معموال مرحله ثابتی می

شود، نامیده می (falling stage)باشد. مرحله دوم مرحله افت پتانسیل اقلیمی می تأثیرباشد چرا که تبخیر از سطح خاک تحت 

ای توسط خصوصیات خاک له نسبت مستقیم با جذر زمان داشته و به طور عمدهچون تبخیر از سطح خاک از زمان شروع مرح

شود. در این حالت گفته شود. در مرحله سوم تبخیر با میزان بسیار آهسته از پروفیل خاک خیلی خشک انجام میکنترل می

را در مرحله اول و دوم به  سالووچی تبخیر از خاک بدون پوشش .(7شود که سطح خاک کنترل کننده میزان تبخیر است )می

طور مستقل از رطوبت خاک تخمین زد. او با در نظر گرفتن دو حالت حدی برای مرحله اول و دوم تبخیر و با استفاده از شدت 
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مانند روش میکروالیسیمتر،  فهای مختلم پس از بررسی روشگکوتاس و ا(. 15و مدت مرحله اول، مرحله دوم را تخمین زد )

برای  دقیقهای از روش PVCا جنس باده از میکروالیسیمتر فکه استاعالم کردند های عددی و تحلیلی ی، مدلتعادل رطوبت

ح خاک لخت معادالتی با ضریب ط(. امینی و همکاران برای برآورد تبخیر از س12) باشدگیری تبخیر از خاک میاندازه

های زیادی برای محاسبه تبخیر از سطح اگرچه تالش(. 2د)، که تابعی از رطوبت سطح خاک بود ارایه کردن57/0همبستگی 

یلک، پلی و  ا،دو و سایگوسنکازارعی و همکاران، دکیک و همکاران،  مانند افخمی و همکاران، صورت گرفته است خاک

 . دنه دقت باالیی دارها متفاوت و نیاز بو اطالعات مورد استفاده در آن هادادها ما( 14، 13، 11، 9، 3، 1) ،میهالویک و همکاران

 دالتی برایاق معاگیری مستقیم آن، هدف از انجام این پژوهش، اشتقباتوجه به اهمیت تبخیر و همچنین دشواری اندازه

 تخمین تبخیر مرحله دوم و سوم از سطح خاک لخت بود.

 

 هامواد و روش -2
 38°15 غرافیاییج عرض و شرقی 48°18غرافیایی دانشگاه محقق اردبیلی واقع در استان اردبیل )طول ج این مطالعه در 

 2و ضخامت متر تیسان 30ارتفاع ، مترسانتی 10به قطر  PVCمیکروالیسیمتر از جنس  92. آزمایش در شد انجام( شمالی

ول در طیکروالیسیمترها مآبان( اجرا شد. خاک درون و مهر  ،شهریور ،روز متوالی )مرداد 57خاک در نوع نمونه  92با متر میلی

داخل یک ستون  PVCیکنواخت است. برای به حداقل رساندن اثرات جانبی دما بر روی ستون خاک، هر ستون  نیمرخ کامالً

PVC  (.1ده شد )شکل متر قرار داسانتی 30متر و ارتفاع سانتی 12بزرگتر با قطر 

 

 
 

 ها( شکل شماتیکی از کارگزاری میکروالیسیمتر1شکل )

 

عبور داده شدند. برای ایجاد سهولت در حرکت آب متری میلی 2آزاد خشک و سپس از الک شماره  یدر فضا ها ابتداخاک

متر اول از کف هر ستون با دو الیه فیلتر شن، الیه اول شن درشت و الیه دوم شن ریز پر گردید. سانتی 5، میکروالیسیمترهادر 

های گیری. قبل از شروع اندازهقرار داده شدستون خاک از  بآ برای خروج مشبکیک درپوش  PVCدر انتهای هر ستون 

آب خروجی از اشباع و سپس زهکشی شدند تا نشست طبیعی انجام گیرد. از پایین خاک دوبار هر نمونه مربوط به تبخیر، 

 خاک هر ستونمیزان تبخیر شدند. گیری زه آب خروجی هدایت میشلنگی به داخل مخزنی برای اندازه طمیکروالیسیمتر توس

 بپس از هر آبیاری حجم آ. گردیدگیری اندازهگرم  1/0کیلوگرم و دقت  10روزانه به روش وزنی به وسیله ترازویی با ظرفیت 

سنج روزانه به وسیله دستگاه رطوبت هامیکروالیسیمترچنین رطوبت ها به وسیله استوانه مدرج و همزهکش شده در خروجی

تبخیر از آبیاری مجدد انجام گرفت.  (rθ) ها به حد رطوبت باقی ماندهرسیدن رطوبت موجود در نمونه . پس ازندگیری شداندازه

های خاک از مناطق مختلف شهرستان . تمامی نمونهگیری شداندازهاز ابتدای دوره به صورت روزانه  Aتبخیر کالس ک تشت

ساعت در  24از روش سیلندر و قرار دادن نمونه به مدت ها با استفاده مخصوص ظاهری آن و جرم خلخال و اردبیل انتخاب

بافت خاک با استفاده از روش هیدرومتر  .(10) گردیدمخصوص حقیقی نیز با استفاده از روش پیکنومتر تعیین جرم گرمخانه و 

ده گردید. در نهایت استفا SPSSآماری  افزاربرای استخراج معادالت از نرم بایکوس و استفاده از مثلث بافت خاک تعیین شد.
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-ارایه می SPSSافزار داری که به وسیله نرمترین تابع خطی با توجه به ضریب همبستگی و خطای استاندارد و سطح معنیدقیق

نمایش  2ها در مثلث بافت خاک در شکل ها در این پژوهش موقعیت آنبرای نمایش پراکندگی نمونهشود، گزینش گردید. 

 کالس بافت خاک بود. 12کالس از  8ها شامل ی درون میکروالیسیمترهاداده شده است. خاک

 

 
 های مختلف بر روی مثلث بافت خاکخاک ( موقعیت نمونه2شکل )

 

 1رابطه صورت  هباین رابطه است.  از تشتکیک روش معمول برای برآورد تبخیر از سطح خاک لخت، استفاده از تبخیر 

 ارایه شده است.

(1) EpKEs . 
 که درآن:

sE متر(، ح خاک لخت )میلیطتبخیر از سK  ،ضریب بدون بعدpE باشد.متر( میتبخیر از تشتک )میلی 

ای موورد نیواز هو. دادهارددبستگی به رطوبت خاک ضریبی است که  K ،بیان کردند( 6، 5، 4) و براون، آلن و همکاران لنآ

 .آیدبه دست می و تشتک تبخیر  با میکروالیسیمتر تبخیر یگیراز طریق اندازه Kبرای محاسبه نسبت 

ابول اعتمواد بینی شده وجوود دارد. بورای ارزیوابی قهای آماری متفاوتی برای سنجش اعتبار و درستی مقادیر پیششاخص

انوده مو ضوریب جورم بواقی (MAE)ا خطولوق ط، میانگین م(RMSE)ا طمربعات خ طهای ریشه متوسبودن این مقادیر از آماره

(CRM)  (8زیر استفاده شد ) طبق روابطبه ترتیب. 
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 که در آن:

  Pi مقادیر برآورد شده، Oi مقادیر اندازهگیری شده و N تعداد نمونهها میباشد.
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دهد و هرچه این شاخص کمتر باشد گیری شده و برآورد شده را نشان میهای اندازهین دادهمیزان تفاوت ب آماره 

است. اگر ضریب  تر باشد، بهترکند که هرچه به صفر نزدیکدقت روش رابیان می MAEسازی بهتر است. شاخص بیانگر شبیه

برآوردی یا بیش  دهنده تمایل مدل به کممنفی شود، نشان برابر صفر شود کارایی معادله حداکثر بوده و اگر مثبت یا 

 ها است.گیریبرآوردی در مقایسه با اندازه

 

 نتایج و بحث -3
اسوت در  نمونه خواک انودازه گیوری شوده 92، دامنه تغییرات و انحراف معیار خصوصیات فیزیکی خاک که برای میانگین

  ارایه شده است. 1جدول 
 های مورد مطالعه به صورت آماریکی خاکمشخصات فیزی (1جدول )

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین تعداد متغیر

 21/15 49/84 55/16 51/47 92 شن )درصد(

 88/8 2/56 24/9 77/32 92 سیلت )درصد(
 59/9 81/43 08/2 72/19 92 رس )درصد(

متر مکعب(جرم مخصوص ظاهری)گرم بر سانتی  92 39/1 02/1 71/1 14/0 

متر مکعب(جرم مخصوص حقیقی )گرم بر سانتی  92 37/2 02/2 90/2 17/0 
 54/6 80/56 00/30 00/41 92 تخلخل )درصد(

 75/5 40/40 70/1 00/20 92 )درصد(وبت اندازه گیری شده رط

 
 K مقودار متریسیکروالیم لهیاز سطح خاک به وس ریتبخ یمشاهدات ریمقادط به تشتک تبخیر و های مربوبا استفاده از داده

خلخول خواک گیوری شوده و توبوت انودازهطبا اسوتفاده از مقوادیر ر محاسبه شد. 1 طبق معادله برای مرحله دوم و سوم تبخیر

مبسوتگی بواال هها معادله بوا ضوریب برای هر یک از مراحل ذکر شده به دست آمد که از بین آن، SPSSمعادالتی با بکارگیری 

  ارایه شده است. 6و  5های ، برای مرحله دوم و سوم تبخیر در رابطهیافته معادالت اشتقاق انتخاب شد.

(5) 
 

(6) 
 

  

 أثیرتواملی با ود که عشسعی  طباشند باید در استخراج روابگذار میجا که عوامل بسیار زیادی بر فرآیند تبخیر اثراز آن

دله ش دقت معاث افزایتواند باعنمی طودی برای استخراج روابهای ورگذاری کمتر حذف شود زیرا که وجود تعداد زیاد پارامتر

 گیری پارامترهای بیشتر هزینه بر خواهد شد.استخراجی در برآورد تبخیر شود عالوه برآن اندازه

ا در دست محاسبه شد. ب 001/0داری ح معنیسط و 5/0برای مرحله دوم و سوم تبخیر با ضرایب همبستگی  Kنسبت 

-ر تبخیر اندازهشود. مقادیتبخیر از سطح خاک لخت محاسبه می 1طریق معادله تبخیر از تشتک تبخیر از  و Kداشتن نسبت 

 ده است.ارایه ش 3های مختلف در شکل نمونه خاک با بافت 8گیری شده و تخمین زده شده مرحله دوم و سوم برای 

 

 گیرینتیجه -4
تر گرم و خشک، تفکیک مراحل تبخیر برای تخمین هرچه دقیقق طح خاک لخت در مناطبا توجه به اهمیت تبخیر از س

بندی شده است. با باشد که در این پژوهش فرآیند تبخیر به مرحله دوم و سوم تقسیمح خاک، عملی بهینه میطتبخیر از س
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رای هر مرحله از از بین چندین معادله با باالترین ضریب همبستگی ب Kوبت و درصد تخلخل خاک ضریب طاستفاده از پارامتر ر

به تخمین مقدار تبخیر با حداقل  1، به فرم معادله Kگیری مقدار تبخیر از تشتک تبخیر و ضریب تبخیر ارایه شد. با به کار

گیری شده با مقادیر برآورد نشان می دهد تطبیق مناسبی بین مقادیر اندازه 3های ورودی پرداخته شده است. شکلپارامتر

 شده، وجود دارد.

نفی است لذا می نمونه خاک م 4برای  CRMنشان داد آماره ارایه شده است. نتایج  2تایج معیارهای آماری در جدول ن

ری را برای ای کمتطخ طمقدار متوس MAEتوان نتیجه گرفت در این خاکها،  بیش برآورد صورت گرفته است. شاخص آماری 

 دهد. نشان می 8خاک شماره 
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 الت استخراج شده  میکروالیسیمتر و برآورد شده با معاد طگیری شده توسبخیر اندازهمقادیر ت -3شکل 
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 گیری و برآوردی برای مرحله دوم و سوم تبخیر( معیارهای آماری مقادیر اندازه2) جدول
 RMSE (mm/day) CRM MAE (mm/day) شماره خاک

18 37/1 025/0 84/0 

30 21/2 17/0- 35/1 

44 56/1 10/0 99/0 

35 68/1 42/0- 11/1 
32 13/2 14/0- 38/1 

89 36/2 37/0 34/1 

11 98/3 22/0 45/1 

24 46/1 18/0- 90/0 
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 های زاگرسنقش عملیات مدیریتی در ترسیب کربن در جنگل

 
 3آقباش، فرهاد قاسمی ،*2، ایمان پژوهان1 زهرا رستمی

تع و آبخیزداری، استادیار گروه مر *2دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیر، 1
اه ی و محیط زیست، دانشگاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیع 3دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیر، 

 مالیر.
)han@gmail.comImanpazhou)2*، 

 

 

 چكیده
ه فت. ناحیهای زاگرس انجام گرمنظور بررسی نقش عملیات مدیریتی ترسیب کربن در جنگلپژوهش حاضر به

گرس از کوه زاخشک کشور را در خود جای داده است، در امتداد رشتههای نیمهرویشی زاگرس که جنگل

ن فارس ر استادع شده و تا حوالی شهرستان فیروزآباد شمال شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی شرو

یعت ردم و طبهای زاگرس، وابسته به مسائل اجتماعی و تعامل مداری و مدیریت جنگلواقع شده است. جنگل

ع به دیل مراتزدایی، تبهای فسیلی، جنگلهای بشری مانند سوزاندن سوختاست. در طی قرون گذشته، فعالیت

مین شده زی در جو ااکسید کربن و سایر گازهای گلخانهها، سبب افزایش تراکم دیر کاربریزراعت و تغییر سای

ورند آراهم میاکسید کربن فهای مدیریت اراضی، شرایطی را برای تعدیل افزایش غلظت دیاست. بهبود شیوه

ر طو. بهشودمیکه طی آن کربن اضافی، از طریق ذخیره شدن در بیوماس گیاهی و مواد آلی خاک، ترسیب 

سیستم  توان گفت فرایند ترسیب کربن، به بهبود کیفیت آب و خاک، افزایش حاصلخیزی، بهبودکلی می

یت ین مدیرانجامد، بنابراهیدرولوژی خاک و نیز جلوگیری از فرسایش و کاهش هدر رفت عناصر غذایی می

  بن باشد.های مختلف باید در جهت افزایش پتانسیل ترسیب کربهینه اکوسیستم
 

 ای.های زاگرس، ترسیب کربن، گازهای گلخانهعملیات مدیریتی، جنگلواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

زدایی، تبدیل مراتع به زراعت و تغییر های فسیلی، جنگلهای بشری مانند سوزاندن سوختدر طی قرون گذشته، فعالیت

 کربن انتشار (. افزایش16ای در جو زمین شده است )ای گلخانهاکسید کربن و سایر گازهها، سبب افزایش تراکم دیکاربری

(. 24) شودمی مشخص جهانی گرمایش دلیل به که است شده هوایی و آب شدید تغییرات موجب انسانی یهافعالیت از ناشی

 یهااکوسیستم .(14طبیعی شده است ) یهااکوسیستم و انسانی جامعه پایدار توسعه در شدید یهاچالش به منجر امر این

دارند  هوا و آب چرخه تنظیم در مهمی نقش بلکه آب، گردش و انرژی توازن در نقش ترینمهم عنوان به تنها نه طبیعی جنگل

 در کربن ترسیب کند،می کمک موجود وضع بهسازی و اتمسفری کربن کاهش به که شده شناخته راهکارهای از یکی .(26)

های کربن به شکل ان عالوه بر ذخیره کردن کربن در بیوماس خود با فراهم کردن نهاده(. گیاه3و خاک است ) گیاهی پوشش

-ای محسوب میترین عنصر گازهای گلخانه(. کربن عمده12گذارند )می تأثیربقایای گیاهی، بر مقدار ذخیره کربن خاک نیز 

ترین روش ترین و به لحاظ اقتصادی ارزانساده های مختلف گیاهانشود که ترسیب آن توسط فرایند فتوسنتز و از طریق اندام

گیرند و با جذب کربن، اکسید کربن را از هوا می(. درختان در فرایند فتوسنتز، دی9رود )برای کاهش کربن به شمار می
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شود و در یهای گیاه نظیر چوب و برگ ذخیره مشده در بافتگردانند. کربن جذبمانده را دوباره به هوا باز میاکسیژن باقی

شوند. ها همچنین باعث افزایش ماده آلی خاک میآن افتند و تجزیهها پس از خشک شدن روی زمین میفصل خزان، برگ

ها از ها، و همزیستی ریشه با میکروارگانیسمطور ریشهشود و همینتوده یا بیوماس زیادی که توسط درختان تولید میزیست

کند، با افزایش ترسیب کربن عالوه شده کمک میکاری ربن در خاک نواحی جنگلی و جنگلجمله عواملی است که به ترسیب ک

ای در جو، ما شاهد کاهش درجه حرارت هوا و همچنین افزایش مواد آلی خاک در این نواحی هستیم بر کاهش گازهای گلخانه

 ایبر مناسب یطاشر هم و نددار تاثیر یتمسفرا کربن کسیدا دی بجذ در هم نجها جنگلی یها کوسیستما ینا(. بنابر11)

های در اکوسیستم کربن های زمینی  تراکم(. دربین اکوسیستم21) کنند می همافر را کخا در آن هخیرذ و کربن چرخش

های مدیریت اراضی جنگلی، شرایطی را برای تعدیل افزایش بنابراین بهبود شیوه هستند. هااکوسیستم سایر از باالتر جنگلی

آورند که طی آن کربن اضافی از طریق ذخیره شدن در بیوماس گیاهی و مواد آلی خاک، اکسید کربن فراهم میت دیغلظ

های اخیر انجام عملیات عمرانی ناپایدار (. در سال7گویند )شود. این فرایند را اصطالحا ترسیب کربن خشکی میترسیب می

گیری، شخم زیر آشکوب دام، زغالرویهاری از معادن، تبدیل جنگل به چرای بی)توسعه راه، سد سازی، لوله کشی گاز(، بهره برد

های زیرزمینی باعث در جنگل، قطع درختان برای تهیه سوخت، پدیده تغییرات جهانی آب و هوا، خشکسالی و کاهش آب

ین کمتر بودن مقدار ترسیب ( و این عوامل منجر به تخریب مخازن کربنی شده است. بنابرا10های زاگرس شده )تخریب جنگل

های غرب کشور که های طبیعی را میتوان به دالیل ذکر شده نسبت داد. با توجه به گستره قابل توجه جنگلکربن در جنگل

دهد، نقش این بوم سازگان طبیعی و ارزشمند کشور در مقابله با میلیون هکتار را به خود اختصاص می 2سطحی معادل 

 این اصلی (. هدف1گردد )که به عنوان یک چالش زیست محیطی جدی تبدیل شده است، آشکارتر می تغییرات اقلیمی اخیر

 و آب تغییرات کاهش هدف با های زاگرسجنگل مدیریت یهااستراتژی با رابطه در اطالعات ترین مناسب گردآوری بررسی،

 است. کربن ترسیب طریق از هوایی

 

 ها مواد و روش -2
های زاگرس دارد. این ی کوههای بلوط سلسلهمیلیون هکتار اختصاص به جنگل 5های ایران ار جنگلمیلیون هکت 12از 

دهد و از حوالی شهرستان پیرانشهر شروع و تا استان غربی کشور را پوشش می 9های نیمه خشک، ها تحت عنوان جنگلجنگل

کیلومتر  200و متوسط عرض آن حدود  1300ها ین جنگلحوالی شهرستان فیروزآباد فارس استقرار یافته است. متوسط طول ا

ول (، ویQuercus brantiiتوان به بلوط ایرانی )های زاگرس میای جنگلهای درختی و درختچهترین گونه(. از مهم2باشد )می

(Q.libani( دارمازو ،)Q.infectoria( کیکم ،)Acer monspesulanum( بنه ،)Pistacia mutica کلخونک ،)(P.Khinjuk بادام ،)

(Amygdalus scoparia( داغداغان ،)Celtis caucasica( دافنه ،)Daphne sp( ارس ،)Juniperus excelsa( و گالبی )Pyrus 

sp متر میلی 800تا  400( اشاره کرد. بارندگی در منطقه زاگرس اغلب از نوع زمستانه است و میانگین بارندگی ساالنه بین

ای و نیمه خشک در منطقه س نمایه خشکی دومارتن چهار نوع اقلیم، مرطوب و نیمه مرطوب، مدیترانهمتغیر است. بر اسا

ای با مساحت های زاگرس با دارا بودن عرصه(. جنگل5متر است. ) 2332وجود دارد. میانگین ارتفاع از سطح دریا حدود 

عمال شود، دارای ظرفیت باالیی در ترسیب کربن هستند ها امیلیون هکتار در صورتی که مدیریت صحیح بر روی آن 5تقریبی 

(4.) 

 

 های زاگرسندوخته کربن روی زمینی در جنگلگیری اهای اندازهمحاسبه روش -2-1

گیری اندوخته کربن در درختان هست، روش مستقیم که شامل ریشه کن و قطع کردن های مختلفی برای اندازهروش

باشد که روشی  پرهزینه، غیر عقلی و غیر قانونی و مخالف با ک تک اجزاء درختان میدرختان و خشک کردن و وزن کردن ت
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ها نیاز به اندازه ها، که تمام این روش(. استفاده از لیزرهای موجود یا رادار، سنجش از دور و ماهواره22حفاظت جنگل است )

 (.23است )گیری و وزن گیری تمام درختان جنگل دارد و روشی پرهزینه و وقت گیر 

 ختیدر گونة یک ایبر هشد تعیین لومتریکآ بطروش نمونه برداری غیر مخرب )روش غیرمستقیم( که اغلب از روا

( 28د )باشوب میچ، تراکم گیری عوامل بیوفیزیکی مانند قطر در ارتفاع برابر سینه، ارتفاع درختد و شامل اندازهمیشو دهستفاا

 گیرد.های زاگرس مورد استفاده قرار میبن درختی در جنگلو این روش برای محاسبه اندوخته کر

 

 های مدیریت ترسیب کربنروش -2-2

طریق  ربن ازشود، نخست افزایش میزان تجمع کمعموالً سه راهکار عمده برای مدیریت میزان کربن جنگل دیده می 

ز دن کربن اشآزاد  م جلوگیری یا کاهش میزانایجاد یا افزایش سینک کربن )نگهدارنده کربن( به شیوه ترسیب کربن است. دو

ده از ایش استفاهای فسیلی از طریق افزی حفاظت کربن است. سوم کاهش تقاضا برای سوختهای کربن موجود به شیوهسینک

ورد میزان جذب ها نقاط قوت و ضعف خود را در برآ(. هر یک از روش6ی جایگزینی کربن است )های زیستی به شیوهسوخت

توده زمین وین شده، ذخیره کربن در خاک و همچنین زیستهای تد(. از بین استراتژی17های مختلف دارد )بن در مقیاسکر

 (. 30هاست )های مدیریت یکی از آنها و شیوهاز طریق استفاده مناسب از کاربری

 

 نتایج و بحث  -3
 هشد سبب ،جهانی گرمایش هیژوبه قلیما تغییر در ؤثرم ملاعو از یکی انبهعنو تمسفرا در کسیدکربنا دی انمیز یشافزا

از  (.27د )شو معرفی لمللیا  بین و ملی سطح در قلیما اتتغییر کاهش با بطهرا در فعالیت مؤثرترین انعنو به کربن مدیریت تا
خاک باید در رأس آنجا که مقدار مواد آلی خاک بیش از هر صفت کیفی دیگری متأثر از اقدامات مدیریتی است، بحث مدیریت 

 تأثیرهای مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد، چرا که هر گونه تغییر در مدیریت عرصه، ها و استراتژیفرصت

 گیاهان و جو بین ساالنه 2CO از زیادی دهد مقدارنشان می که دارد وجود روشنی (. شواهد1چشمگیری بر کیفیت خاک دارد )

 چرخه از استفاده با ما اگر بنابراین،. شوندمی که کربن در آن ذخیره است ییهامنبع ترین مهم از ییک خاک و شودمی چرخه

اتمسفر  2CO غلظت از زیادی مقدار کنیم، هدایت خاک به را کربن چرخه عظیم مقدار این از کوچکی نسبتا چارچوب زیستی

 توده، زیست به ساالنه خالص گیاه جذب از درصد یک تنها جابجایی با که است شده زده تخمین حاضر حال در. یابدکاهش می

. بنابراین برای افزایش (19)یابد می کاهش کربن شکل به جو در موجود انسانی فعلی کربن گازهای انتشار از درصد 10 تقریبا

شبرگ و بقایای گیاهی ها و ورود  کربن به خاک از طریق الهای مدیریتی مانند کشت آمیخته گونهکربن در خاک باید فعالیت

ساله اثر مدیریت و کاربری اراضی بر میزان جذب کربن مورد  50تا  20ای در یک دوره ( در مطالعه20(. )12اعمال شوند )

تن در هکتار  25/1زراعت -تن در هکتار در سال و جنگل 6بررسی قرار داد، نتایج نشان داد که که جنگلکاری با متوسط 

طورکه تحقیقات است. همانازی کربن و مرتع و علفزار کمترین میزان ذخیره سازی کربن را داشتهبیشترین میزان ذخیره س

( نشان داد که میزان ترسیب کربن آلی خاک رابطه مستقیمی با کیفیت مدیریت سه محور، خاک، بیوماس و الشبرگ 15)

کنند، ، مقدار کربن بیشتری در خود ذخیره میهای تحت مدیریتهای طبیعی در مقایسه با جنگلگیاهی دارد. معموالً جنگل

های تحت مدیریت و یا ایجاد اختالل در بازه زمانی بیشتر از اختالالت طبیعی، این اما در صورت عدم ایجاد اختالل در جنگل

ی که پوشش درخت شامل حف  جنگلی، کربن ذخایر افزایش برای جنگل مدیریت یها(. فعالیت8تواند معکوس باشد )روند می

که موجب افزایش کربن  مرده آلی مواد کاهش تلفات خاک و فرسایش کاهش شوند و در پی آنمی جنگل پوشش حف  موجب

-جلوگیری ازآتش شود،می درخت رشد طبیعی یهاآشفتگی جنگل که موجب برداشت از بعد شود، کاشت درختانخاک می

 تواندها میجنگل مدیریت (. با این وجود18شود )د کربن میهایی که موجب انتشار دی اکسیفعالیت سوزی جنگل و سایر

ها بر ذخیره و جذب کربن خاک جنگل تأثیرکند. نتایج تحقیقات پیشین در زمینه  ایفا اتمسفری 2CO کاهش در مهمی نقش
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ها و گلویژه در اراضی بایر و تخریب شده موجب افزایش سطح جنها بههمگی حاکی از آن است که افزایش سطح جنگل

تواند ذخیره کربن آلی خاک را از طریق ها میهای مخروبه و مدیریت بهتر آنکاری در زمینشود. جنگلافزایش جذب کربن می

های خشکی جهت ترسیب کربن هستند، اگرچه ترین اکوسیستمترسیب کربن افزایش دهد. بعد از اراضی جنگلی، مراتع از مهم

ها، این اراضی دارای قابلیت زیادی جهت د سطح ناچیز است، اما با توجه به وسعت باالی آنها در واحمقدار ترسیب کربن آن

(. در صورتی که این مراتع مورد احیاء قرار بگیرند و به طور شایسته حفاظت و مدیریت شوند، 25) باشندترسیب کربن می

شان داد که مدیریت صحیح باعث بهبود ذخیره کربن و ( ن29باشند. مطالعات ) قابلیت ترسیب یک میلیارد تن کربن را دارا می

های بررسی شده شاخص مدیریت جنگل و مرتع به طور معنی داری بیشتر از گردد و در بین کاربریبهبود کیفیت خاک می

ک، افزایش توان گفت فرایند ترسیب کربن، به بهبود کیفیت آب و خاطور کلی میها متاثر از مدیریت بوده است. بهسایر کاربری

انجامد، بنابراین حاصلخیزی، بهبود سیستم هیدرولوژی خاک و نیز جلوگیری از فرسایش و کاهش هدر رفت عناصر غذایی می

های مختلف باید در جهت افزایش پتانسیل ترسیب کربن باشد. نتایج تحقیقات پیشین بیانگر این مدیریت بهینه اکوسیستم

های بی رویه انسان در امان باشد نقش مهمی در اندوخته بلند مدت کربن در از دخالت های جنگلیموضوع است اگر اکوسیستم

 کنند.توده ایفا میخاک و زی

 

 گیرینتیجه -4
-باشند که حدود دو سوم کربن را در خود ذخیره میها میترین تنظیم کننده طبیعی دی اکسید کربن جنگلاز عمده

بر و پر هزینه است، اما برآورد دقیق ترسیب کربن جنگل همچنان یک چالش بزرگ انکنند. وظیفه نظارت بر ذخیره کربن زم

کنند که تفاوت زیادی درجذب و ها با ساختار پیچیده و گیاهان در موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد رشد میاست زیرا جنگل

بازگشت کربن از اکوسیستم  تأثیرانی تحت ذخیره کربن در مناطق مختلف با یکدیگر دارند. با وجودی که افزایش گرمایش جه

ترین عامل تغییر آب و هواست، دخالت انسان در اکوسیستم جنگلی موجب دست خوش درخت( مهم-پوشش گیاهی-)خاک

های گزینه تأثیرطبیعت شده و تعادل طبیعت را به هم زده که باعث تسریع گرمایش جهانی و دمای آب و هوا شده است. 

های زاگرس جا که شرایط اکولوژیکی جنگلتواند در کاهش تغییرات آب و هوایی بسیار مهم باشد. از آنمختلف مدیریتی می

مدیریت جنگل در  تأثیرمناسب کشت دیم هست و این وضعیت منجر به تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی شده است، درک 

روش موثر برای حف  و تقویت میزان باالی جذب های زاگرس از اهمیت بیشتری برخوردار است. مدیریت جنگل یک جنگل

کربن به منظور مقابله با تغییرات آب و هوایی و ارائه خدمات اکوسیستم است. اگر چه تالش زیادی در زمینه تحقیق در موارد 

رد بررسی های خاصی وجود دارد که باید برای افزایش دانش علمی ما موتغییرات آب و هوایی انجام شده است اما هنوز شکاف

 قرار بگیرد.
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Abstract 
The present study was conducted to investigate the role of carbon sequestration 
management operations in Zagros forests. Zagros vegetation zone, which contains semi-

arid forests of the country, starts along the Zagros mountain range from north of Urmia 

city in West Azarbaijan province and is located near Firuzabad city in Fars province. 

Forestry and management of Zagros forests depend on social issues and the interaction of 
people and nature. Over the past centuries, human activities such as burning fossil fuels, 

deforestation, converting rangelands to agriculture and changing other uses have 

increased carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. Improvements in 
land management practices provide the conditions for moderating the increase in carbon 

dioxide concentration, whereby excess carbon is sequestrated through storage in plant 

biomass and soil organic matter. In general, carbon sequestration can improve soil and 
water quality, increase fertility, improve soil hydrology, and prevent erosion and reduce 

nutrient loss, so optimal management of different ecosystems needs to increase 

sequestration potential. To be carbon. 

 
Keywords: Management operations, Zagros forests, Carbon sequestration, Greenhouse gases. 
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 حفاظت از محیط زیست به مثابۀ ارزشی فرامادی 

 

 *2، سونا حبیبی1صادق صالحی
 شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشجوی دکترای جامعه  2*شناسی دانشگاه مازندران، دانشیار جامعه 1

*2kh-sona@hotmail.com 

 

 

 چکیده 
می از ترین عامل تداوم حیات بشری است. امروزه، بخش اعظمحیط طبیعی با تمام منابع موجود در آن عمده

که بر چگونگی رفتارش  فرهنگی جامعه-های اجتماعیای جهانی به زمینهزیست به عنوان مسألهتخریب محیط

ی و فردی گذارد بستگی دارد. هر چند این رفتارها در سطوح مختلف ساختارمی تأثیربوم پیرامون خود با زیست

ب، ع طبیعی آمعه است. آلودگی منابباشد. از سویی، رفتار بازنمودی از فرهنگ ارزشی یک جاقابل توجه می

ای اجتماعی زیستی مسألهآید. بحران محیطزیستی ایران به شمار میهای محیطترین چالشخاک و هوا از مهم

ای فرهنگی است. مقاله حاضر، با روش اسنادی و زیست، مقولهو حفاظت گستردة عامه مردم از محیط

گرایی مطالعه های فرامادیزیست را در قالب نظریه ارزشاز محیطای عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت کتابخانه

زیستی نقش های فرامادی در بروز نگرش و رفتارهای حامی محیطای از مؤلفهرغم اینکه مجموعهکند. علیمی

 یدگرگون یهاشاخص نیتراز مهم ستیزطیحفاظت از مح یرفتارها جیساز در ترونهیزم فرهنگِدارند، اما 

ای و فرهنگی به سازی زمینهبرداری بهینه و مدیریت منابع طبیعی مستلزم بستربهره است. ی و رفتاریفرهنگ

زیست منوط به در مجموع، حف  محیط شود.یمحسوب م یعیطب ستیزطیمح یداریپا اصولاز  یکعنوان ی

 ساختاری و عاملیتی است.  زیستی در سطوحاتخاذ نگرش و رفتارهای حامی محیط
 

 گرایی  های فرامادیفرامادی، مؤلفه زیستی، ارزشزیست، رفتارهای محیطحف  محیط ان کلیدی:واژگ

 
 مقدمه  -1

ای، تخریوب الیوه ازن، تجموع زبالوه و های اسویدی، گازهوای گلخانوهگستردگی مسائلی نظیر تغییرات آب و هوایی، باران

باشود. بخوش ای اجتمواعی نیوز میانی بووده بلکوه مقولوهای جهوهزیستی، نه تنها مسألپسماند بیانگر آن است که مسائل محیط

هوای انسوان بوا محویط طبیعوی بور اعظمی از تخریب منابع طبیعی به رفتارهای انسانی یعنی چگوونگی تعامول و نحووة فعالیت

گذارد از جمله می تأثیرزیستی شناسی، عوامل متعددی بر رفتارهای محیطگردد. از دیدگاه رویکردهای نظری مختلفِ جامعهمی

فرهنوگ، رفتوار و  نیاموا در موورد ارتبواط بواند. کننوده نووع رفتوار دانسوتهشناختی را تعیینعوامل اقتصادی، اجتماعی و روان

 ینظور میپوارادا ،افراد(-)در سطح خرد  یتی)در سطح کالن( و عامل یعوامل ساختار نیمتقابل ب ةو تعامل چندگان ستیزطیمح

توجه نمووده اسوت.  یو اجتماع یاز تحقق توسعه اقتصاد یناش یفرهنگ رییکه عمدتاً به تغباشد ل ذکر میقاب« تحول فرهنگی»

دهد. ابتدا، از بُعود توسوعه،  ی( و سطح خرد )افراد( را مد نظر قرار می)ساختار ستمیدر دو سطح س راتییتغ ،ینظر افتیره نیا

 یرا بورا ییامودهایها در سطح خورد، پیدگرگون نیشود و ایمنجر م یدر سطح فرد ییهایو کالن به دگرگون یطیمح راتییتغ

شود. سوال اصولی ایون اسوت کوه منتهی میشهروندان  یهاو کنش ارهارفتها، نگرشبه همراه دارد و به عوامل مؤثر بر  ستمیس
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املی بر رفتارهای )عمودتاً گیرد؟ به عبارتی، چه عوزیست در جامعه شکل میچه عواملی، رفتارهای حفاظت از محیط تأثیرتحت 

 زیستی جامعه مؤثر است؟ حامی( محیط

بوا مرتعوی  وعلی رغم برخورداری از منابع طبیعوی متعوددِ آبوی، جنگلوی  گلستان های شمالی ایران از جمله استاناستان

 یافاضوالب در فضواه و لهاله، نخازب ختنیرهای انسانی است. ند که غالباً ناشی از فعالیتامواجه بسیاری یستیزطیمشکالت مح

 بوه ی و ماننود آنزدر کشواور ییایمیشو یاسوتفاده از کودهوا زدایی،جنگل ،یعیاز منابع طب هیرو یبرداشت ب ،یو عموم یعیطب

نوابودی اهش و کوفرسایش خواک، خاک، آب و هوا،  یِعیمنابع طب یآلودگ .قابل ذکر هستندزیستی عنوان رفتارهای ضد محیط

جملوه ز ا یناگهوان یهاالبیشودن سو یرودهوا و جوار انیوطغ ،یمیاقل راتییها، تغرودخانه یبسترساز ،یو جانور یاهیتنوع گ

ها هانواع آالینود تراکم و انتشار بلکه شودمی یعیطب طیمحناپذیر منجر به تخریب جبراناست که نه تنها  یندیناخوشا یامدهایپ

  کند.یم دیتهدجدی  هایبا آسیبرا  یانسان اتیح

 

 وش بررسی ر -2

اصول  رسی بهبیشتر به منظور کسب دانش و دستمقاله حاضر، از نظر هدف یک تحقیق بنیادی است. یک کار تئوری که 

صورت ای و اسنادی به شیوه کتابخانهنیز آوری اطالعات (. روش جمع1) قابل کشف انجام شده است ها و حقایقِای پدیدهریشه

 اویة نظریهزیست به عنوان یک ارزش فرامادی از زمؤثر بر رفتارهای حفاظت از محیط گرفته است که به تشریح نظری عوامل

  پردازد.گرایی میفرامادی
 

 بحث و نتایج  -3

 گراییظریه فرامادین -3-1

بخشی از نظریة تحول فرهنگی است که از سوی رونالد اینگلهارت در باب روند صنعتی شدن  1گرایینظریه فرامادی

بر تغییر فرهنگی و همچنین پیامدهای این تغییر فرهنگی یافتگی اجتماعی، اثرات توسعه-تیابی به توسعه اقتصادیشتابان و دس

ها و یافتة غربی تدوین شد. وی برای تبیین تغییر نگرشبر ساختارهای کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع عمدتاً توسعه

 گرایی را تشکیل می دهند. را مطرح نمود که اساس نظریه فرامادی« ادی گرافرا م – مادی گرا»ها دو مفهوم متناقض ارزش
از  مندیتیدهد سطح رضایکه نشان م آبراهام مازلو است یازهایسلسله مراتب ناینگلهارت، هرم  ینقطه شروع ادعا

به صورت ذیل  اهمیت، بیترت به ی راانسان یازهایندر این هرم، مازلو (. 3کند )می نییتعرا  یرفتار انسان ی،اساس یازهاین

با برآورده شدن  (.7) ختیشناییبایز یازهاین و ییشکوفا خود ،احترام تعلق،احساس  ،منیتیا ،زیستی یازهاین :ی نمودبندطبقه

اینگلهارت و ولزل، حرکت از سطوح شوند.. های باالیی نیازها )غیر مادی( طلب میمادی(، رده-هر ردة پایین نیازها )معیشتی

 های بقاء[؛ ارزشامنیت اقتصادی و فیزیکی] گرایانههای مادیدگرگونی از اولویت پایین نیازها به سطوح باالتر را در هرم مازلو،

 (. 6)کنند می تعبیر (و کیفیت زندگیهای ابراز وجود )ارزش گرایانههای فرامادیبه اولویت

 

 زیست(ید بر حفاظت از محیطگیری ارزشی فرامادی )با تأکعوامل مؤثر بر جهت -3-2
های فرامادی مؤثر هستند. هر مؤلفه در ایجاد و بسط های مختلف، در خیزش ارزشای از روابط علّی بین مؤلفهزنجیره

ز گردد. بدیهی است که عدم تحقق هر یک اگیری ارزشی مشخص میمؤلفه دیگر اثرگذار بوده و در تعامل با یکدیگر، نوع جهت

توان به عنوان نیروهای مولد کشاند. موارد ذیل را میزیست را به قهقرا میا بخش اعظمی از آن، پایداری محیطها یاین مؤلفه

 تغییر ارزشی و فرهنگی دانست: 

                                                             
1 - Theory of Postmaterialism 
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 گراییهای فرامادیهای نظریه ارزش( مؤلفه1جدول )

ها شود که عرضة آنها را برای آن چیزهایی قائل میارزشست: شخص بیشترین اقتصادی وی ا-های فرد بازتاب محیط اجتماعیاولویت فرضیه کمیابی؛

 (.3نسبتاً کم است )

های قبل از بلوغ تجربه کرده پذیری وی است که در سالهای اساسی فرد، به طور گسترده، بازتاب شرایط و فرایند جامعهارزش فرضیه اجتماعی شدن؛

 (. 4است )

روبنای »های ارزشی رایج جامعه است که اعی تعیین کنندة تغییرات فرهنگی در نگرشماجت-توسعه اقتصادی اجتماعی؛-توسعه اقتصادی

 (. 2را شکل می دهند )« ایدئولوژیکی

 (. 3گیری شخصیت فرد است )های شکلاصطالح کوتاه شدة امنیت جانی و اقتصادی در طول سال ؛1امنیت سازنده

اقتصادی، دامنه -دهند. افزایش منابع اجتماعیرا شکل می« اقتصادی-اجتماعی»منابع  منابع اقتصادی، شناختی و اجتماعی، ؛2تجهیز شناختی

 (. 2دهد )های فردی گسترش میهای عینی برای کنش براساس انتخابتوانند اجرا کنند را با اعطای قابلیتهایی که مردم میکنش

 (. 3یابد )روز افزون می مسائل غیر اقتصادی اهمیت؛ 3تنزل مطلوبیت نهاییِ جبرگرایی اقتصادی

 (. 3های محیطی و نهادی هستند )ها و محدودیتالگوهای رفتاری بیشتر تابع فرصت ؛4فرهنگ زمینه ساز -عوامل ساختی 

 یزیستلحاظ تخریب محیط وجود مسائل عینی به ؛مسائل عینی
 (. 8) گرایفراماد یارزش ها یدگرگون ةجیبه عنوان نت گرا ستیزطیمح یذهن یوجود ارزش ها ارزش های ذهنی؛

 

اجتماعی  آورد. شرایط اقتصادی وراهم میفهای غیر مادی های ذکر شده بستر الزم را برای اولویت دادن به ارزشمؤلفه

دم بیشترین گیری ارزشی دارد. به محض برآورده شدن نیازهای معیشتی و مادی، مرای نقش کلیدی در نوع جهتهر جامعه

ند شوند. از طرفی، فرایزیست قائل میبرای اهداف فرامادی از جمله کیفیت زندگی و حمایت از محیطارزش ذهنی را 

یز در حف  نهای حفاظت از منابع طبیعی در دوران قبل از بلوغ پذیری اولیه افراد به همراه یادگیری و آموزش نگرشجامعه

 د خانواده و آموزش و پرورش است.  بر عهده نهازیست نقش بسزایی دارد که این مهم عمدتاًمحیط

یابد و مردم از لحاظ مادی اجتماعی، منابع اقتصادی و متعاقب آن رشد اقتصادی افزایش می-در نتیجة توسعه اقتصادی

با رشد سطوح آموزش، گسترش ارتباطات جمعی و افزایش دانش، منابع عقالنی مردم افزایش »شوند. همچنین تر میایمن

(. پس 5اند )(. فرامادیون کسانی هستند که دارای امنیت سازنده بوده2« )شوندتر میاز لحاظ شناختی مستقلیابد و مردم می

های شخص ای است که ارزشزمینه خانوادگی )موقعیت اقتصادی اجتماعی والدین( عامل قطعی مؤثری در میزان امنیت سازنده

درآمد[ فرد به عنوان شاخص امنیت سازنده در نظر گرفته شده است دهند. پس زمینه اجتماعی ]تحصیالت، شغل و را شکل می

کند تا بتواند در سایه آن، سنخ ای را برای فرد فراهم میهای سازنده(. پس زمینه خانوادگی و پس زمینه اجتماعی، تجربه3)

اطالعات موجب افزایش آگاهی  زیست اتخاذ کند. آموزش، تحصیالت وارزشی مادی یا فرامادی را در رابطه با حفاظت از محیط

های شود و به مردم فرصت بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای ارتباطی میزیستی و مهارتمردم از مشکالت محیط

های ارتباطی نیز هست. تحصیالت بدون شک شاخص موقعیت اجتماعی است، اما شاخص مهارت»دهد. زیستی را میمحیط

زیستی هستند. در تری برای رفتارهای محیطهای بسیار قوی( شاخص3« )ت و اطالعاتمتغیرهای شناخت، همچون تحصیال

های ها )ساختار( و تواناییتر، به تلفیق منابع و فرصتواقع، تجهیز شناختی به تجمیع عوامل بیرونی و درونی، یا به عبارت دقیق

هیز شناختی بر شناخت و تجربه فرد از مسائل محیط ها و رفتارها است. تجفردی )عاملیت( اشاره دارد که سوق دهندة کنش

                                                             
1 - Formative Security 
2 - Cognitive Mobilization 
3 - economic determinism diminishing marginal ultility 
4 - Underlying Culture 
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ی در قالب تجهیز شناختی در رفتارهای عوامل اجتماعهر یک از  ،یماد یازهایهمراه با برآورده شدن نافزاید. پیرامون خود می

 زیستی اثرگذار هستند.حامی محیط

 یراماددهند و مسائل فیم یزندگ یماد ریغ تیفیو ک یهمچون درک عموم ییهارا به خواسته تیاولو شتریب ونیفراماد

را  خود ینرژااز  یدهند. فرد بخش بزرگیم تیاهم یاز رشد اقتصاد شیب یزندگ تیفیبه کو  شودیمهم م ییگراطیمثل مح

گرایان در مقابل خطرات (. در مجموع، فرامادی3)کند یم یزندگ تیفیک شیو افزا شتریب یاجتماع تیثیصرف کسب ح

 تر هستند. های وارده بر محیط طبیعی آگاه( و نسبت به عواقب آسیب2تر )ی بسیار حساسزیستمحیط

 یرفتار بروز یهانهیاست که زم یالتیها، امکانات و تسهرساختی(، زیرونی)مجموعه عوامل ب یمنظور از عوامل ساخت

شوند. یم گر شناختهلیبه مثابه عوامل تسه یخارج یهاعوامل به عنوان محرک نیا گر،یکنند. به عبارت د یخاص را فراهم م

 مورد نظر را یهارساختیز جادیا فیعمدتاً وظا که عم از آموزشی، بهداشتی و مدیریتیا -یدولت یعموم یهاها و نهادسازمان

 یتوجه نقش قابل ستیزطینسبت به مح یدر نگرش عموم یجیتدر یو دگرگون یستیزطیمح یرفتارها یدارند در بسترساز

 یهاشارز جیرودر ت یینقش بسزا یفرهنگ یدگرگون سازِنهیزم یروهایبه عنوان ناین نهادهای ساختاری  ،یاز طرف رند.دا

 ستیزطیها در حف  محنهادها و سازمان نیعملکرد و اقدامات ا ن،یقیدارند. به  ستیزطیمح تیفیدر جهت حف  ک یفراماد

 است. تیحائز اهم

 یدگرگون یهاشاخص نیتراز مهم گرید یکی ستیزطیحفاظت از مح یرفتارهانگرش و  جیساز در ترونهیزم فرهنگِ

 ،هنیزم نیشود. در ایمحسوب م یعیطب ستیزطیمح یداریارکان پا نیتراز مهم یکی یسازاست. فرهنگ یو فرهنگ یرفتار

با  زیآمالمتمس یستیر جهت همزشدن مردم د یاز اجتماع یعدبُ ،یفرهنگ یمناسب و ارائه آموزه ها یبستر فرهنگ جادیا

 شیا در پرمخرب  یرفتارها ایو  ندیخود حفاظت نما رامونیپ ستیزطیاند از محگرفته میمردم تصم نکهیاست. ا عتیطب

در  ینهاد-یاختارنقش عوامل س نیز نجای(. در ا3« )ساز باشدنهی[ زمی]فرهنگ یهنجارها یجیبازتاب تدر»تواند یم رند،یگ

 ابع شناختیهای الزم را برای دستیابی مردم به مننهادهای مرتبط نه تنها فرصتاست.  دیکأمورد ت یرفتار یالگوها جادیا

 یتماعاج یروهایبه عنوان نشود بلکه های فکری عامه میزیستی و توانشکنند و موجب باال رفتن آگاهی محیطتأمین می

 )نخبگان یگسرآمدان فرهن یجمع یهاتیو فعال یدولت نیلئوسشوند. اقدامات میشناخته منیز  کنشرفتار و  ةبرندشیپ

 فاءیا یمقش مهندر جامعه  یسازفرهنگ یبستر مناسب برا جادیدر ا ،کرده هستند لیجامعه( که غالباً از قشر مرفه و تحص

 را ارتقاء دهد.  ی عامهستیزطیمح یتواند رفتارهایگروه م نیا یرفتار فرهنگِترویج کند. یم

 (.8و  2) فتایوسعه ت ،در جوامع ثروتمندیی گراستیزطیمح شیدایاز پ ینییگرا در ابتدا به عنوان تبیارزش فراماد هینظر

را نشان  یستیزطیمح ةاز دغدغ یسطوح مشابهنیر  جنوب جهان رترِیفق یمشخص شد که کشورها 1990وجود، تا دهه  نیبا ا

 یِ جهان دهیدپ کینوان را به ع ییگراستیزطیگرا، محیفراماد یهاارزش کردیروبودن  یمحققان، با ذکر ناکاف . برخی ازدهندیم

 یفرهنگ یهایبازتاب دگرگون» ستیزطیاز مح تحفاظ دهیاز جوامع، پد یاریکنند. در بسیم فیسطح ثروت توص ازمستقل 

 (.3) «یعوامل اقتصاد (لزوماً)ساز است و نه نهیزم

 از دو علت کیهر  از ناشیرا  یستیزمحیط ةمنابع دغدغبه دنبال اصالح نظریه اصلی خود،  در پی این انتقادات، اینگلهارت

 بیتخررد ی در مونیرا به مشکالت ع زیستیطیمح دغدغةکه  نموداضافه ی را نیمسائل عیة او فرضدانست.  احتماالتی

 قیاز طر)تنها در جوامع ثروتمند  نهگرایی ستیزطیمحبدین ترتیب،  کند.یمربوط م رتریفق یدر کشورها ستیزطیمح

 نیز وجود دارد (زیستیطیمح بیتخر ینیوجود مشکالت ع قی)از طر ری( بلکه در جوامع فقگرافرامادی -یذهن یارزش دگرگونی

. در واقع، (3ای از طبیعت را موجب گردیده است )مسائل عینی محیطی )نظیر انواع آلودگی منابع طبیعی( تلقی تازه .(8)

و  گرارادف مادیکه به ترتیب مت «ذهنی»و « عینی»را در دو مقوله قرار می دهد:  ستیزطینگرانی در مورد محهارت اینگل

 . باشدمی گرایفراماد
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کند و نه صرفاً سطح توسعه گرایانه نوعی احساس امنیت ذهنی فرد را )نیز( منعکس میهای فرامادیارزش»در مجموع، 

هایی جتماعی نهادزمینة فرهنگی و رفاه ا تأثیرعه را. احساس امنیت فرد، تحت قتصادی( افراد جاما-اقتصادی )پایگاه اجتماعی

عوامل اقتصادی  تأثیرگرایی تحت (. شایان ذکر است که گرچه فرامادی4است که وی در آن بزرگ شده و رشد کرده است )

د، های فرامادی وجود نداراج ارزشاجتماعی و رو-صادیای میان توسعه اقتهیچ گونه رابطه متناظر علّی و یک سویه»است اما 

س ها از امنیت را منعکها منعکس کننده سطح اقتصادی عینی افراد نیستند، بلکه احساس ذهنی آنبه این دلیل که این ارزش

 (. 3و  2« )کندمی

 

 گیرینتیجه -4
دامات اق تأثیرتحت  یستیزطیت محمشکالگردد. داوم جامعه محسوب میزیست طبیعی یکی از عوامل مهم تمحیط

شود. پدیده نجر میم ستمیهم خوردن تعادل اکوس برزیست به تخریب و آلودگی محیطجامعه است.  یو رفتارها یساختار

زیستی افراد وابسته است. مقوله ارزش بخشی از و رفتارهای حامی محیط ، کنشزیست به ارزش، نگرشحفاظت از محیط

ه را ، فرهنگ یک جامعدر وهلة اول -اعم از مخرب یا حفاظتی–ست. هرگونه رفتار انسان با طبیعت فرهنگ یک جامعه ا

 های مهم آن جامعه است. ارزش فرامادی تنها در سطح فردیکند و فرهنگ نیز به نوبة خود در بردارندة ارزشبازنمایی می

 گردد. مییز شامل ها و نهادهای زیربنایی جامعه را نمطرح نیست بلکه نظام

در سطح  و هم کالن ماتیهم در سطح تصمگرایی بیانگر مجموعة عواملی است که های ارزش فرامادیبه طور کلی، مؤلفه

ه اتخاذ بی به تنهایی و داللت بر این دارد که توسعه اقتصاد گذارندیم تأثیر ستیزطیمح حف  بر یو شخص یرفتار یهاارزش

کند. هر ها را تسهیل میه خیزش و گسترة این ارزشک. بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند شودهای فرامادی منتهی نمیارزش

ی و گرایی است یعنی اگر یک جامعه، امنیت را در سطوح اجتماعکنندة فرامادیچند امنیت اقتصادی یکی از عوامل مهمِ تعیین

زیست را از محیط رایانه را کسب نموده و رفتارهای حفاظتگهای فرامادیتوانند ارزشفردی تجربه کند، مردم به طور واقعی می

ها فهکند. همچنین، فقدان این مؤلگرایی کمک شایانی میدر پیش گیرند. ولی سایر عوامل غیر اقتصادی نیز به تثبیت فرامادی

گ ارتقاء فرهنیستی به زشوند. بدیهی است که تحقق پایداری محیطزیستی شناخته میبه عنوان عوامل مفقوده پایداری محیط

فراد ا-و سطح خرد مستیس-کالندر دو سطح نیاز دارد و این امر مستلزم بسترسازی ساختی و فرهنگی  ستیزطیحفاظت از مح

 های مدیریتی است.  و همچنین تعامل و همکاری یکپارچه نظام
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Abstract 
The natural environment with all its resources is the major factor in the continuation of human life. 
Today, much of environmental degradation as a global issue depends on the socio-cultural contexts of 

society that influence how it behaves with its ecosystem. However, these behaviors are significant at 

different structural and individual levels. On the one hand, behavior is a representation of the value 
culture of a society. Pollution of natural resources of water, soil and air is one of the most important 

environmental challenges in Iran. The environmental crisis is a social issue and the widespread public 

protection of the environment is a cultural category. This paper studies the factors affecting 
environmental protection behavior in the form of Post-materialism values through documentary and 

library method. Although a set of post-material Components are involved in promoting environmental 

attitudes and behaviors, the underlying culture is one of the most important indicators of cultural and 

behavioral shift in promoting environmental protection behaviors. Optimal utilization and 
management of natural resources requires contextual and cultural context as one of the principles of 

sustainability of the natural environment. Overall, environmental protection depends on the adoption 

of pro-environmental attitudes and behaviors at the structural and agents levels.  
 

Keywords: Environmental Protection, Environmental Behaviors, Post-Material Value, Post-Material 

Components  
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 چكیده

های مصارف آب شهری به مصارف خانگی آب اختصاص دارد. مصارف خانگی آب به دو یکی از مهمترین بخش

استفاده از روش تحلیل  شوند. در این تحقیق، بادسته کلی شامل مصارف داخلی و مصارف خارجی تقسیم می

(، مصارف داخلی و خارجی در مصارف خانگی آب جهت اصالح الگوی مصرف و کاهش AHPسلسله مراتبی )

در اولویت باالتری  686/0بر اساس نتایج بدست آمده، مصارف داخلی با وزن  بندی شدند.مصرف آب اولویت

 ف خارجی قرار دارند.برای اقدامات مرتبط با اصالح الگوی مصرف آب نسبت به مصار
 

 مصارف خانگی آب، اصالح الگوی مصرف، تحلیل سلسله مراتبی.واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

باشند. عالوه بر محدودیت منابع تأمین آب رود اما منابع تأمین آن محدود میآب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می

ها را با مشکل روبرو کرده است. در یز تأمین آب شیرین مورد نیاز انسانشیرین، ناهمگونی توزیع مکانی و زمانی این منابع ن

های اخیر رشد کنار این محدودیت دسترسی به منابع، افزایش جمعیت موجب شده است میزان مصارف آب نیز در سالها و دهه

(. امروزه بسیاری 3یل شود )تبد 21های جهانی در قرن چشمگیری داشته باشد و مسأله تأمین آب به یکی از مهمترین چالش

از کشورهای جهان با مسأله کمبود آب کامالً درگیر هستند و سایر کشورها نیز چنانچه مصرف آب خود را مدیریت نکنند تا 

(. مصارف آب به سه بخش عمده شامل مصارف کشاورزی، صنعتی و 1با مشکل تأمین آب مواجه خواهند شد ) 2025سال 

(. بنابراین چنانچه مصرف آب 4شود )ش اصلی مصارف شهری آب نیز به مصارف خانگی مربوط میشوند. بخشهری تقسیم می

-در بخش خانگی کاهش یافته و الگوی مصرف آب خانگی اصالح گردد، میزان آب مورد نیاز در مصارف شهری نیز کاهش می

آب به دو بخش کلی شامل مصارف داخلی و (. مصارف خانگی 2گردند )یابد و مشکالت ناشی از محدودیت منابع آب مرتفع می

وپز و استحمام بوده و مصارف خارجی وشوی ظروف، پختشود. مصارف داخلی مصارفی نظیر شستمصارف خارجی تقسیم می

(. هر کدام از این دو نوع مصرف، الگوی مصرف 5باشند )وشوی خودرو و آبیاری فضای سبز منزل مینیز مصارفی مانند شست

شته و میزان مصرف آب نیز در آنها متفاوت است. جهت اصالح الگوی مصرف آب در مصارف خانگی، ضروری است متفاوتی دا

بندی گردند تا مشخص شود اقدامات مربوط به اصالح الگوی مصرف نظیر مصارف داخلی و خارجی در مصارف خانگی اولویت

باشند. در این تحقیق، مصارف تر میخش ضروریسازی مصرف بهینه در کدام بهای صحیح مصرف و فرهنگآموزش شیوه

                                                             
 (، راست چینB Nazanin .pt 11نويسنده اول )طع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگ ه محل، مقنويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1
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( و با رویکرد اصالح الگوی AHPخانگی داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )

 گردند.بندی میمصرف آب اولویت

 

 هامواد و روش -2
یل سلسله باشد. روش تحلمی (AHPل سلسله مراتبی )روشی که برای انجام این تحقیق انتخاب شده است، روش تحلی

هت جوم مهندسی گیری چندمعیاره است که در مطالعات اجتماعی و علهای تصمیم( یکی از پرکاربردترین روشAHPمراتبی )

ظرات ( مبتنی بر نAHPشود. روش تحلیل سلسله مراتبی )های مورد نظر استفاده میها و گزینهبندی شاخصارزیابی و رتبه

 (.6باشد )کارشناسان و خبرگان می

ه این که با توجه بگردد. های ارزیابی تعیین شده و درخت تصمیم تشکیل میدر این روش، ابتدا هدف، معیارها و گزینه

فت آب زان هدررباشد، معیارهایی شامل میبندی مصارف داخلی و خارجی در مصارف خانگی آب میهدف تحقیق حاضر، اولویت

اجی آب خمصارف  وهای ارزیابی نیز مصارف داخلی یت کاهش مصرف به عنوان معیارهای ارزیابی انتخاب شدند. گزینهو قابل

 گردد.تشکیل می 1های ارزیابی، درخت تصمیم مطابق شکل باشند. پس از تعیین هدف، معیارها و گزینهمی

 

اولویت بندی مصارف داخلی و خارجی در مصارف 
خانگی آب شرب جهت اصالح الگوی مصرف

قابلیت کاهش مصرفمیزان هدررفت آب

:هدف

:معیارها

مصارف خارجیمصارف داخلی:گزینه ها
 

 درخت تصمیم( 1شکل )
 

قایسات زوجی باشد. م(، انجام مقایسات زوجی میان عناصر تصمیم میAHPه در روش تحلیل سلسله مراتبی )دومین مرحل

ارشناسان مهندسی کنفر متشکل از  10شوند. بنابراین، گروهی شامل در این روش توسط گروه کارشناسان و خبرگان انجام می

 ام شد. درشان انجمقایسات زوجی میان عناصر تصمیم توسط ای های هیدرولیکی و مدیریت منابع آب انتخاب شده وآب و سازه

ری، بت به دیگنها نسآمقایسات زوجی، بین هر دو پارامتر انتخابی مقایسه صورت گرفته و با توجه به میزان برتری هر یک از 

ر مقایسات زوجی در جدول ری دمقدار دقیق امتیاز برای هر سطح از برت (.6)گیرد به پارامتر برتر تعلق می 9تا  1امتیازی بین 

 نشان داده شده است. 1
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 ( مقیاس امتیازدهی در مقایسات زوجی1جدول )

 مقدار عددی ترجیحات

 1 یکسان

 2 یکسان تا نسبتاً برتر

 3 نسبتاً برتر

 4 نسبتاً تا قویاً برتر

 5 قویاً برتر

 6 قویاً تا بسیار قوی برتر

 7 بسیار قوی برتر

 8 امالً برتربسیار قوی تا ک

 9 کامالً برتر

 

 نتایج مقایسات زوجی -2-1
یر نهایی ن مقادپس از تکمیل مقایسات زوجی توسط کارشناسان، میانگین هندسی مقادیر ثبت شده توسط ایشان به عنوا

و  2دول جر رتیب دتهای ارزیابی به شوند. مقادیر نهایی مقایسات زوجی معیارها و گزینهمقایسات زوجی در نظر گرفته می

 اند.نشان داده شده 3جدول 

 
 ( مقایسه زوجی معیارهای ارزیابی2جدول )

 قابلیت کاهش مصرف میزان هدررفت آب معیارهای ارزیابی

 47/1 1 میزان هدررفت آب

 1 68/0 قابلیت کاهش مصرف

 
 های ارزیابی( مقایسه زوجی گزینه3جدول )

 مصارف خارجی مصارف داخلی قابلیت کاهش مصرف مصارف خارجی مصارف داخلی میزان هدررفت آب

 54/0 1 مصارف داخلی 35/0 1 مصارف داخلی

 1 84/1 مصارف خارجی 1 85/2 مصارف خارجی

 

 بندی عناصر تصمیماولویت -2-2
 همیم محاسبناصر تصعهای ارزیابی، مقادیر وزنی بر اساس مقادیر نهایی بدست آمده در مقایسات زوجی معیارها و گزینه

هایی نس مقادیر یم بر اسابندی نمود. وزن عناصر تصمهای ارزیابی را اولویتتوان معیارها و گزینهشده و با توجه به آنها می

 jو  iایسه زوجی عناصر مقیاس شده امتیاز مقمقدار بی ijaشود که در آن، محاسبه می 1مقایسات زوجی و با استفاده از رابطه 

 باشد.می iنیز وزن گزینه  iWبوده و 

 

(1                                                                                         )      n, …, 2, 1=j                  
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رزیابی های اینهیی گزهانهای ارزیابی نسبت به هرکدام از معیارها، وزن پس از تعیین وزن معیارهای ارزیابی و وزن گزینه

ف رهای مختلر معیابا استفاده از ضرب وزن هر گزینه نسبت به هر معیار در وزن آن معیار و محاسبه مجموع این حاصلضرب د

نشان  5جدول  و 4جدول  های ارزیابی به ترتیب دربندی معیارهای ارزیابی و گزینهآید. مقادیر وزن نهایی و اولویتبدست می

 .اندداده شده

 
 بندی معیارهای ارزیابی( اولویت4جدول )

 اولویت وزن معیارهای ارزیابی

 1 60/0 قابلیت کاهش مصرف

 2 40/0 میزان هدررفت آب

 
 های ارزیابیبندی گزینه( اولویت5جدول )

 اولویت وزن های ارزیابیگزینه

 1 686/0 مصارف داخلی

 2 314/0 مصارف خارجی

 

 نتیجه گیری -3
ی نسبت به معیار در اولویت باالتر 60/0شود معیار قابلیت کاهش مصرف با وزن مشاهده می 4که در جدول گونه همان

ارف داخلی آب با وزن ، گزینه مص5های ارزیابی نیز، مطابق جدول بندی گزینهمیزان هدررفت آب قرار گرفته است. در اولویت

های زیریرنامهآب قرار گرفته است. بنابراین ضروری است در بدر اولویت باالتری نسبت به گزینه مصارف خارجی  686/0

 مربوط به اصالح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب در مصارف خانگی، به مصارف داخلی آب توجه بیشتری شود.
 

 

 منابع و مراجع -4
ل. ردی شهرستان بابمطالعه مو. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی، زیربنای الگوی مصرف آب خانگی، 1390زاده موسوی، م. اسداهلل .10

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.پایان

ن )مطالعه موردی: کنندگابندی مصرف. بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش1397خلفی،  ع. ا.، شیری، ق. پوراشرف، ی.  .11
 .67-59، صفحه 2، شماره 29کنندگان آب خانگی شهرستان ایالم(. مجله آب و فاضالب، دوره مصرف

یزان سرانه مصرف آب خانگی و . بررسی م1396پوش، م. ح.، قانعیان، م. ت.، ممیزی، م. آباد، م . ع.، احرامرضایی، م. ج.، مروتی شریف .12
 .84-73فحه . دوماهنامه طلوع بهداشت، سال شانزدهم، شماره چهارم، ص1394عوامل مرتبط با آن در شهر اردکان، در سال 

ش محیط ر نقش آموز. بررسی الگوهای رفتاری مدیریت بهینه مصرف آب خانگی در ایران و سایر کشورها با تأکید ب1396ملکی، م.  .13

 .160-150، صفحه 2، شماره 3زیست. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 

در کاهش مصرف آب  مصرفزات و شیرآالت کمنصب تجهی تأثیر. بررسی میدانی 1389نسب، ا.، تابش، م.، قالیباف سرشوری، م. ملکی .14
 .45-36، صفحه 2خانگی، فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، سال ششم، شماره 

افزارهای نرم گیری چندشاخصه )همراه با معرفیهای تصمیم. روش1393میرغفوری، س. ح.، عزیزی، ف.، اسدیان اردکانی، ف.  .15
 نشگاهی.کاربردی( تهران: سازمان انتشارات جهاد دا
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Household Drinking Water Consumption Survey 

 
,*1Mohsen Kadkhodaei 

Master of civil engineering, Ferdowsi University of Mashhad1 
Email:kadkhodaei.mohsen@mail.um.ac.ir * 

 
Abstract 
 One of the most important parts of urban water use is domestic water use. Domestic water uses 

are divided into two general categories: internal and external uses. In this study, using the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) method, the internal and external uses of water were prioritized to 

improve water consumption patterns and reduce water consumption. According to the results, 
internal consumption with a weight of 0.686 is a higher priority for measures related to water 

consumption pattern correction than external consumption. 

 
Keywords: Household water consumption, Consumption pattern correction, Analytic Hierarchy 

Process. 
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 بندی سلسله مراتبیهای سطحی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهارزیابی هیدروشیمیایی آب

 
 4محمودلو، مجتبی  قره3پور، فاطمه اعظم2، علی صیادی*، 1مریم صیادی

 ابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، ایراندانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، ، دانشکده من1
 نگاری، دانشکده مهندسی نفت، معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرانارشد لرزهدانش آموخته کارشناسی3و2

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران 4
1 ،*

 sayadi@yahoo.com90m.مسوول :نویسنده   
 

 
 چكیده 

 و ییایمیش ،یکیزیف راتییدچار تغ یانسان ای یعیبا منشأ طب یعوامل تأثیرمنابع آب در هر منطقه تحت  تیفیک

 نرویا . ازآوردیاز منابع آب به وجود م یداربربهره یبرا یجد یهاتیمحدود راتییتغ نی. اشودیم یستیز

دف هاست. پژوهش حاضر با  یآنها ضرور تیفیمنظور حف  و اصالح ک ع بهمناب نیو مطالعه ا یبررس

 لیو تحل یعامل لیتحل یهاکیبا استفاده از تکن شهرستان گرگان های سطحیآب تیفیک یبندطبقه

گان های شهرستان گردر این پژوهش به منظور بررسی کیفی آب رودخانهشد.  انجامی سلسله مراتب یندبخوشه

شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد  استفاده 1383-1392های ساله در طی سال10ک دوره آماری از اطالعات ی

بندی نشان داد که سه عامل قرار دارد. همچنین نتایج خوشه تأثیردرصد تغییرات تحت  095/85که، 

یج بطور کلی نتاشوند. بندی میپارامترهای فیزیکوشیمیایی موجود در آب منطقه مورد مطالعه در دو گروه طبقه

 ثیرتأبندی سلسله مراتبی حاکی از آن است که، کیفیت آب منطقه مورد مطالعه تحت تحلیل عاملی و خوشه

 باشد.نی بخصوص فعالیت کشاورزی میشناسی و عوامل انساسازندهای زمین
 

 SPSSبندی سلسله مراتبی، تحلیل عاملی، های سطحی، خوشهآبواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 .شودیم یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف راتییدچار تغ یانسان ای یعیبا منشأ طب یعوامل تأثیرمنابع آب در هر منطقه تحت  تیفیک

منظور  منابع به نیو مطالعه ا یبررس نروی. از اآوردیاز منابع آب به وجود م یردارببهره یبرا یجد یهاتیمحدود راتییتغ نیا

 یمختلف یهامنابع آب با ابزارها و روش راتییتغ(. 1393آبادی و همکاران، )عبدل تاس یآنها ضرور تیفیحف  و اصالح ک

 ،یفیآمار توص ،یهمبستگ بیمانند ضر رهیچند متغ یآمار لیتحل یهااستفاده از روش ریکه در مطالعات اخ ردیگیصورت م

 یآمار روش(. 1392)رضایی و امیری،  ه استموردتوجه بود یدر شناخت منشأ آلودگ ژهیو به یاخوشه لیو تحل یعامل لیتحل

 رهایمتغ نیارتباط ب یکاربردها بررس نیا نیتراز مهم یکی دارد. رهیچند متغ یهاداده یدر بررس یادیکاربرد ز یاخوشه لیتحل

 ریپذکانها اماز خوشه یمحدودمنطقه به تعداد  کی منابع آبیکل  بیحالت ترک نیآنها است. در ا یبندگروه تینها و در

 به ییایمیو ش یکیزیف ریمتغ 22بر روی  PCA و یاخوشه لیتحلانجام با استفاده از (، 1998و همکاران ) Vaga. گرددیم

یک   یاخوشه لیو تحل PCA استفاده از تحلیلگرفتند که با  جهینت ایرودخانه در اسپان کیآب  یهانمونهاز آمده  دست
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( 2003و همکاران ) Simeonov .دست آوردند به یو زمان یمکانمعیارهای  ودخانه بر اساساز نمونه آب ر داریمعن یبندطبقه

برداری در محل نمونه 25آوری شده از پارامتر جمع 27و رگرسیون چندگانه بر روی  یاخوشه لیبا استفاده از تحل یدر پژوهش

بندی شدند. دسته گروه 4پارامترهای فیزیکوشیمیایی به  های یونان به تجزیه و تحلیل پرداختند. نتایج آنها نشان دادرودخانه

نمونه آب زیرزمینی منطقه شیرامین  18بندی به بررسی (، با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه1395محمودی و همکاران )

خوشه شده  2د ای منجر به ایجاعامل و تحلیل خوشه 4پرداختند. نتایج آنها نشان داد که، تحلیل عاملی منجر به استخراج 

 است.

های سطحی از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین یک مطالعه نسبتاً جامع جهت بررسی کیفی و بررسی کیفی آب

تواند اطالعات مفیدی به تحقیق گذار بر کیفیت شیمیایی آب میتأثیرچنین عوامل های سطحی و همهیدروشیمیایی آب

و  1های آماری چندمتغیره شامل، تحلیل عاملیلی این پژوهش بکار گیری روشهدف کهای ذینفع ارائه دهند. سازمان

های شهرستان گرگان گذار در کیفیت آب رودخانهتأثیربرای درک بهتر از ساز و کار فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی  2ایخوشه

 باشد.می

 

 هامواد و روش -2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1
قال و ترکمن و از آق یهاشهرستان از شمال به شهرستان نیاستان گلستان واقع شده است ا یشهر گرگان در بخش جنوب

وقعیت ( م1شکل ) .شودیمحدود م یآباد و از غرب به شهرستان کردکو یجنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان عل

 دهد.های مورد مطالعه را نشان میجغرافیایی ایستگاه

 
 های مورد مطالعه. موقعیت جغرافیایی ایستگاه13شکل 

 

 روش کار -2-2
های غاز محله )واقع بر رودخانه کردکوی(، شصت کالته )واقع بر رودخانه شصت به منظور بررسی کیفی آب ایستگاه

، Ca ،Mg ،Na ،3HCOیمیایی )شامل: آباد( از آنالیز نتایج پارامترهای فیزیکو شکالته( و امامزاده گرگان )واقع بر رودخانه قرن

Cl ،4SO ،TDS ،pH ،ECاستفاده شد. اطالعات پارامترهای مذکور از شرکت مدیریت منابع  1383-1392های ( در طی سال

های گذار بر کیفیت آب ایستگاهتأثیردر این پژوهش به منظور تعیین تعداد عوامل آوری گردید. آب ایران استان تهران جمع

                                                             
1 Factor Analysis 
2 Cluster and factor analysis 
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افزار بندی سلسه مراتبی استفاده شدند. این تحلیل آماری با استفاده از نرمعه از آنالیزهای تحلیل عاملی و خوشهمورد مطال

 انجام شد. SPSS25آماری 

 

 نتایج و بحث  -3

قرار  تأثیرهای سطحی را تحت ای از شرایط هیدرولوژیکی و فرآیندهای هیدروشیمیایی که کیفیت آبشخیص مجموعهت

ب آها جهت تشخیص سهم هر یک از عوامل و شرایط مؤثر بر ترکیب شکل است. به همین جهت هیدروژئوشیمیستدهند ممی

ترین ها و تعیین مهمترین هدف تحلیل عاملی، کاهش حجم دادهعمدهکنند. سطحی از روش تحلیل عاملی استفاده می

گذاری أثیرتیزان تحلیل عاملی برای شناخت عوامل و م . در پژوهش حاضر، از روشها استگیری پدیدهمتغیرهای مؤثر در شکل

 ها برای انجام تحلیلداده ها، آزمون همبستگیو اطمینان از نرمال بودن آن SPSSافزار ها در نرمپس از وارد نمودن دادهها آن

 ق متغیرها، برایها به روش واریمکس استفاده شده است. جهت بررسی دقیدر این روش از چرخش عامل .عاملی انجام شد

یر ویژه، درصد مقاد 1انتخاب عوامل مؤثر بر سیستم، مقادیر ویژه، درصد واریانس و واریانس تجمعی محاسبه شد. جدول 

یت آن دهند. درصد واریانس هر یک از پارامترها نشان از اهمهای مورد مطالعه را نشان میواریانس و واریانس تجمعی رودخانه

ب شوند، انتخال میمنطقه دارد. بنابراین از این میان، سه عامل اول که بیشترین واریانس را شام پارامتر در هیدروشیمی

ای گونه به. دارندهای مورد مطالعه ودخانهررا روی پارامترهای کیفی آب  تأثیرعامل بیشترین سه  ،1گردند. براساس جدولمی

توسط عامل  %062/33. به طوری که از این مقدار کنندا بیان میدرصد تغییرات و واریانس جامعه ر 095/85عامل  سهکه این 

ی املی هر کدام از پارامترهابار ع( 2شود. )جدول توسط عامل سوم تبیین می %290/20توسط عامل دوم و  %746/31اول، 

امترهای پار تگی بیندهنده همبسشاندهد. بار عاملی ننشان می عامل سهرا برای عضویت در  های مورد مطالعهکیفی رودخانه

دارای  Naو  Cl در میان پارامترهای موجود در عامل اول(، 2)جدول بر اساس  .شده است های معرفیکیفیت آب و عامل

ین . ارتباط قوی بانددهش عنوان پارامتر اصلی این مؤلفه انتخاب و به هستند 931/0و  936/0 ترتیب عاملی به  هایبیشترین بار

ر با با Mgباشد. در عامل دوم ه مورد مطالعه میسنگ در منطق -ر نشان دهنده تشکیالت آهکی و تعامل آبهای سدیم و کلیون

با بار  Caباشد. در عامل سوم به عنوان پارامتر اصلی انتخاب شد، که نشان دهنده هوازدگی سنگ دولومیت می 934/0عاملی 

طالعه مطقه مورد تیون کلسیم نشان دهنده تشکیالت آهکی در منگذار انتخاب شد. کاتأثیربه عنوان پارامتر  978/0عاملی 

 باشد.می

باشد. با نطقه مورد میمگذار بر کیفیت آب تأثیرهای ، نیز نشان دهنده تعداد عامل2نمودار اسکری ترسیم شده در شکل 

ملی نیز با نتایج تحلیل عا باشد. این نتایج، سه عامل در تعیین کننده کیفیت آب منطقه مورد مطالعه می2توجه به شکل 

 همخوانی دارد.

 کد در یهای ریاضی است و برای تعیین شباهت نسبی بین افراای یک عنوان کلی برای گروهی از روشتحلیل خوشه

ا در داخل ای از متغیرهرود. در این تکنیک مجموعهگیری بکار میهای اندازهمنظور نشان دادن همگنی در ویژگی مجموعه به

مسان هتباطات ای است که ارترین روش تحلیل خوشهبندی متراکم سلسله مراتبی، رایجخوشه. گیرندهای همگن قرار میخوشه

شود. نمودار اده میدنشان  کند و معمواًل با یک نمودار درختیها فراهم میها و نیز بین همه دادهذاتی را بین هر کدام از نمونه

های اولیه دهعاد داتوجه اب ها را به همراه کاهش قابلها و مجاورت آنبندی، تصویر خوشهشهای از فرآیندهای خودرختی خالصه

 . با توجه به.فته شدبکار گروارد  ها روشای از دادهای سلسله مراتبی برای مجموعهدر این پژوهش، تحلیل خوشه. دهدارائه می

در خوشه دوم قرار  ECهای اصلی در خوشه اول و شه: یون(، پارامترها در دو خو3نمودار درختی ترسیم شده در )شکل 

های لیتفعا تأثیرشناسی منطقه مورد مطالعه و خوشه دوم بیانگر سازندهای زمین تأثیرگیرند. خوشه اول نشان دهنده می

 باشد.یهای خانگی و صنعتی به منابع آبی مکشاورزی، ورود فاضالب
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 های مورد مطالعهرودخانه های مختلفعامل درصد واریانس و مقادیر ویژه. 1جدول

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 539/3  556/50  556/50  314/2  062/33  062/33  

2 377/1  666/19  221/70  222/2  746/31  808/46  

3 041/1  877/14  098/85  420/1  290/20  098/85  

4 762/0  880/10  978/95     

5 155/0  211/2  189/98     

6 086/0  223/1  412/99     

7 041/0  588/0  100    

 
 های مورد مطالعهدوران یافته رودخانه ماتریس عاملی: 2جدول

 عامل سوم عامل دوم عامل اول پارامتر
Cl 936/0 088/0 126/0 

HCO3 068/0- 723/0 273/0 
EC 549/0 715/0 362/0 
Na 931/0 081/0 081/0 
Ca 157/0 076/0 978/0 

SO4 469/0 544/0 420/0 
Mg 147/0 934/0 244/0- 

 

 

 
 گذار بر کیفیت آب منطقه مورد مطالعهتأثیرهای . نمودار اسکری تعداد عامل2 شکل



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 346  

 

 
 اصلی آب منطقه مورد مطالعه ای عناصر. دندوگرام آنالیز خوشه3شکل

 

 گیرینتیجه -4
یفی و های سطحی از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین یک مطالعه نسبتاً جامع جهت بررسی کبررسی کیفی آب

تواند اطالعات مفیدی به تحقیق یت شیمیایی آب میگذار بر کیفتأثیرچنین عوامل های سطحی و همهیدروشیمیایی آب

 های شهرستان گرگاننههدف اصلی این پژوهش، تعیین تعداد عوامل مؤثر بر کیفیت آب رودخاذینفع ارائه دهند.  هایسازمان

 شوند، انتخابسه عامل اول که بیشترین واریانس را شامل میباشد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که، های آماری میبا روش

ای گونه به. دارندهای مورد مطالعه ودخانهررا روی پارامترهای کیفی آب  رتأثیعامل بیشترین سه  ،1گردند. براساس جدولمی

توسط عامل  %062/33. به طوری که از این مقدار کننددرصد تغییرات و واریانس جامعه را بیان می 095/85عامل  سهکه این 

ای نشان داد که، ج تحلیل خوشهشود. همچنین نتایتوسط عامل سوم تبیین می %290/20توسط عامل دوم و  %746/31اول، 

 تأثیرنشان دهنده  گیرند. خوشه اولیمدر خوشه دوم قرار  ECهای اصلی در خوشه اول و پارامترها در دو خوشه: یون

های خانگی و های کشاورزی، ورود فاضالبفعالیت تأثیریانگر شناسی منطقه مورد مطالعه و خوشه دوم بسازندهای زمین

 باشد.بی میصنعتی به منابع آ

 

 منابع
 با شده ترکیب املیع تحلیل از استفاده با لنجانات دشت زیرزمینی آب کیفی تغییرات . ارزیابی1392رضایی، م. و امیری، و.  .1

 .44-33(: 2)39مجله محیط شناسی. اطالعات.  انتروپی نظریة

 متغیره )مطالعه چند آماری تحلیل روش به بآ کیفی پارامترهای . ارزیابی1393آبادی، ح.، اردستانی، م. و حسنلو، ح. عبدل .2
 .117-110(: 3) 25مجله آب و فاضالب. اترک(.  رودخانه: موردی

ا بررسی منابع آب دشت شیرامین ب. 1395دشت، ع.ر. هرهمقدم، ا.، پوراکبر، م. و مرادیانمحمودی، م.د.، ندیری، ع.، اصغری .3

 .302-289(: 3)23های حفاظت آب و خاک. پژوهش . نشریه علمیاستفاده از روش های آماری چندمتغیره
4. Simeonov, V., Stratis, J. A., Samara, C.,  Zachariadis, G., Voutsa, D., Anthemidis, A., Sofoniou, M. and 

Kouimtzis T. H. 2003. Assessment of the surface water quality in Northern Greece. J. Water Res. 37: 

4119-4124. 
5. Vega, M., Pardo, R., Barrado, E. and Deban L. 1998. Assessment of seasonal and polluting effects on 

the quality of river water by exploratory data analysis. J. Water Res. 32: 3581-3592. 
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 و سنجش از دور در تخمین غلظت رسوبات معلق  M5استفاده از مدل 

 
 2، زینب مالئی*،1هیریجواد ظ

های آبی، دانشگاه ازهسآموخته کارشناسی ارشد دانش *2استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،  1
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

*2 j.zahiri@asnrukh.ac.ir 

 
 

 چكیده 
برآورد  جهت M5ات هیدرولوژیکی به همراه مدل درختی در این تحقیق از تصاویر سنجنده مادیس و اطالع

رختی در مدل د غلظت رسوب معلق در ایستگاه اهواز در رودخانه کارون استفاده شده است. پارامترهای ورودی

یس بوده یر ماداین مطالعه، دبی جریان و باندهای قرمز ، مادون قرمز و نسبت باندی استخراج شده از تصاو

ه است که برای تخمین غلظت رسوب در ایستگاه اهواز ارائه شد M5گرسیونی توسط مدل است. سه معادله ر

می دهد  ری نشانتواند در شرایط مختلف دبی جریان و نسبت باندی به کار رود. نتایج تجزیه و تحلیل آمامی

لکرد معهای تخمین بار رسوب معلق است، از روش منحنی سنجه رسوب که از رایج ترین روش M5که مدل 

دقت  درصد بدست آمد، این در حالی است که میزان 78بهتری داشته است. شاخص دقت در مدل درختی، 

-در دبی دهد کهدرصد محاسبه گردید. نتایج نسبت اختالف نشان می 68روش منحنی سنجه رسوب برابر با 

بولی ققابل  رختی نتایجیابد، در حالیکه مدل دهای باال، کارایی روش منحنی سنجه رسوب به شدت کاهش می

 دهد. را ارائه می
 

 ، سنجنده مادیسM5غلظت رسوبات معلق، مدل درختی واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1

ها است که توسط ای و خلیجهای ساحلی، رودخانهترین پارامترهای کیفیت در آبغلظت رسوب معلق یکی از مهم

های های سیالبی و چرخهها، دشتهمی که در ژئومورفولوژی کانالمحققان مهندسی رودخانه و محیط زیست به دلیل نقش م

(. غلظت باالی رسوب معلق بر انتقال موجودات آبزی و باروری فیتوپالنکتونها و 6بیوشیمیایی دارد مورد توجه قرار گرفته است )

مورفولوژیکی رودخانه و کیفیت (. برای بررسی تغییرات محیطی رسوبات مانند تغییرات 7گذار است )تأثیرکل سیستم آبزیان 

(. بسیاری از 10ها به دقت بررسی شود )های آبی، الزم است انتقال رسوبات در رودخانهات منفی بر روی اکوسیستمتأثیرآب و 

 توان تنها با در نظر گرفتن پارامترهای جریانهای انتقال رسوب بر این فرض استوار هستند که میزان انتقال رسوب را میفرمول

آوری شده در شرایط های محدود جمعتعیین کرد. صحت روابط ارائه شده در این زمینه در اغلب موارد بر اساس داده

آزمایشگاهی صورت گرفته است. به دلیل عدم امکان تعمیم فرضیات، کاربرد چنین معادالتی برای شرایط متفاوت دیگر اغلب با 

دیت منجر به تفاوت قابل توجه در نتایج معادالت مختلف انتقال رسوب با کاهش کارایی این روابط همراه است. این محدو

ها و اجسام، بدون تماس با (. سنجش از دور علم و هنر کسب اطالعات از پدیده11یکدیگر و با مقادیر مشاهداتی شده است )

شود. استفاده از سنجش از دور برای ها پی برده میها به نور، به چیستی آنالعمل پدیدهها است. به عبارت دیگر با عکسآن
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ها را نشان ها و فضاپیماهای سینوپتیک، مکرر و ارزان توسط هواپیماگیریهای کیفی آب به وضوح توانایی اندازهارزیابی پارامتر

گزین سریع تواند یک جایای میهای ماهوارهگیری شده توسط سنسوردهد. در نتیجه بازتاب طیفی سنجش از راه دور اندازهمی

1و یک رویکرد اقتصادی برای ارزیابی غلظت رسوب معلق . ازجمله (8)های ساحلی باشد ها و آبها، رودخانهها، دریادر اقیانوس

ند، میزان غلظت و اندازه ذرات رسوبی معلق در آب و همچنین حضور و تمرکز عواملی که در میزان بازتاب طیفی آب نقش دار

منظور تعیین غلظت رسوب معلق از تابش خروجی از سطح آب و بازتاب شده باشد. بهمواد آلی و غیر آلی معلق و عمق آب می

صورت گیری شده توسط سنجنده بهندازههای اهای اپتیکی آب و تابشبه سنجنده، در ابتدا باید رابطه انتقال تابش بین ویژگی

ای بعد از حذف زمان ماهوارههای همطور تجربی، رابطه انتقال از طریق مقایسه میدانی با دادهتئوری مورد استفاده قرار گیرد. به

تحلیل  سازی تابع انتقال است. با این حالشود. تحلیل رگرسیونی یک روش تجربی مرسوم برای مدلاتمسفر مدل می تأثیر

(. این مسئله به این خاطر است که 1391هایی دارد )طباطبایی و همکاران، سازی توابع غیرخطی محدودیترگرسیونی در مدل

 400تا  20عنوان مثال )تغییرات میزان غلظت رسوب در آب بسیار پیچیده بوده و ممکن است در یک کالس غلظت به

(. در زمینه برآورد رسوب معلق با استفاده 3به باال از رابطه غیرخطی پیروی کند ) گرممیلی 400گرم( از رابطه خطی و از میلی

های ها با استفاده از دادهاشاره کرد. آن( 4) توان بهای تحقیقات متعددی صورت گرفته که از آن جمله میهای ماهوارهاز عکس

 Hang Zhaoی غلظت رسوب معلق ناشی از پل خلیج گیری در محل به بررسی تغییرات مکانو اندازه OILلندست  TMسنجنده 

های ساحلی شرق دریای چین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در دو طرف پل تفاوت قابل توجهی در میزان غلظت در آب

های میدانی غلظت رسوب شبکه عصبی مصنوعی و تصاویر سنجیده مادیس و داده در تحقیقی ازرسوب معلق در آب است. 

در سواحل جنوبی دریای خزر، جهت تخمین غلظت رسوب معلق استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از  معلق

(. در 8باشد )شبکه عصبی مصنوعی و تصاویر سنجنده مادیس جهت نظارت بر رسوب معلق در سواحل دریای خزر مناسب می

، MODISدر بورکینافاسو با استفاده از محصوالت  Bagreد تحقیقی دیگر میزان کدورت و غلظت رسوب معلق در مخزن س

MOD09Q1 ،MYD09Q1 (. براساس این تحقیق نسبت باند مادون قرمز 9های باند قرمز و مادون قرمز تخمین گردید )و داده

سنجنده های ترین ترکیب برای ارزیابی غلظت رسوب معلق و کدورت برای هر دو طیف سنجی و تابشبه باند قرمز، مناسب

MODIS .است 

معلق رودخانه  برای تخمین غلظت رسوب M5های هیدرولوژیکی به همراه مدل در این مطالعه از تصاویر مادیس و داده

ن هد، در ایدشان میهای مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نکارون استفاده شده است. با توجه به اینکه غلظت رسوب در رنج

بر این،  ست. عالوهایم فضای مساله و ارائه معادله رگرسیونی برای هر زیر دامنه استفاده شده برای تقس M5تحقیق از مدل 

وب انجام لظت رسغتجزیه و تحلیل حساسیت عام برای شناسایی اثر هر پارامتر ورودی و اثر متقابل پارامترهای مختلف بر 

 گردید.

 

 هامواد و روش -2

 ه مورد مطالعهمنطق -2-1

ثانیه طول  23دقیقه و  35درجه و  45العه رودخانه کارون در محل ایستگاه اهواز واقع در مختصات منطقه مورد مط

کیلومتر،  950باشد. رودخانه کارون با طول ثانیه عرض جغرافیایی شمالی می 9دقیقه و  20درجه و  31جغرافیایی شرقی و 

رانی است. مساحت حوضه آبخیز این بخشی از آن قابل کشتی ترین رودخانه ایران است و تنها رودی است کهترین و بزرگپرآب

باشد. پهنای این رودخانه در درصد می 24متر و شیب متوسط آن  1537کیلومترمربع، متوسط ارتفاع آن  66352رودخانه 

                                                             
1 Suspended Sediment Concentration  
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 5اهواز به  متر بوده و ژرفای آن در حوالی 400الی  250متر و در دشت باالدست اهواز  40تا  25های کوهستانی بین قسمت

 ( ارائه شده است.1رسد. نمایی از موقعیت قرارگیری رودخانه کارون و ایستگاه هیدرومتری اهواز در شکل )متر می 7الی 

 
 (: موقعیت قرارگیری رودخانه کارون و ایستگاه هیدرومتری اهواز1شکل )

 

 طالعات مورد استفادها -2-2
ای هاز ایستگاه سنجی اهواز )یکییستگاه آبو غلظت رسوب معلق مربوط به ا های دبی جریان روزانهدر این تحقیق از داده

های السربوط به های غلظت رسوب و دبی جریان مسنجی رودخانه کارون( و تصاویر سنجنده مادیس استفاده گردید. دادهآب

( 2000-2015العات مربوط به سال )طهای سنجنده مادیس، از اا دوره زمانی دادهبمنظور مطابقت بوده که به 1394تا  1379

 است. های دبی جریان و غلظت رسوب از سازمان آب و برق خوزستان جمع آوری شدهمیالدی استفاده گردید. داده

 4/14تا 4/0باند قادر است اطالعات دریافتی از سطح زمین را در محدوده طیفی  36با دارا بودن  مادیس سنجنده

-متر متغیر می1000تا  250کیلومتر ثبت نماید. قدرت تفکیک مکانی باندهای مذکور از  2340میکرومتر و با عرض پوشش 

های دهتشکل از دامصورت روزانه و (. در این مطالعه از تصاویر سنجنده مادیس بر روی ماهواره ترا استفاده گردید که به1) باشد

پذیری مکانی درت تفکیکقنانومتر( با  876تا  841ز نزدیک )نانومتر( و مادون قرم 670تا  620بازتاب سطحی در دو باند قرمز )

های مقدماتی مانند تصحیحات هندسی، رادیومتری و پردازشباشند. بر روی این تصاویر پیشمتر در دسترس می 250

 بشبازتا اتمسفری انجام شده است.  روش معمول تخمین غلظت رسوب معلق از طریق سنجش از دور ایجاد ارتباط میان

بوط ازتاب مربباشد. برای استخراج گیری شده توسط سنجنده و غلظت رسوب معلق سطحی ستون آب میسنجش از دور اندازه

ین بگیری طیفی ز نسبتااستفاده شد. در این پژوهش عالوه بر باندهای قرمز و مادون قرمز،  ENVI5.1به هر باند از نرم افزار 

طیفی  ی به بانداند طیفگیری باندی مقادیر درجه روشنایی یک بز استفاده شد. در نسبتبازتاب باندهای قرمز و مادون قرمز نی

ممکن  ک باندهاهایی که توسط تغییرات روشنایی در تشود که با هدف متمایز ساختن تفاوتقابل انطباق دیگر تقسیم می

 (. 2رود )نیست به کار می

مورد بازبینی قرار گرفته و در  ARCGIS10.1و  ENVI5.1افزارهای ه از نرمای با استفاددر این تحقیق ابتدا تصاویر ماهواره

صورت وجود شرایط ابری و سایر اشکاالت رادیومتریک از محاسبات حذف شدند. سپس پیکسل موردنظر انتخاب و مقادیر 

مناسب مواردی نظیر عرض  بازتاب سطحی رودخانه از آن پیکسل استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت. برای انتخاب پیکسل

های غلظت رسوب رودخانه، قدرت تفکیک مکانی سنجنده و مختصات جغرافیایی ایستگاه مورد توجه قرار گرفت. همچنین داده
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های پرت و مشکوک از محاسبات کنار گذاشته شدند. پس مورد بازبینی قرار گرفته و داده SPSSافزار معلق نیز با استفاده از نرم

مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به عدم نرمال بودن  SPIRO-WILKها، با استفاده از آزمون آماری ال بودن دادهاز آن نرم

 ها به مبنای لگاریتم طبیعی تبدیل شدند. داده

 

 نتایج و بحث  -3
ل درختی از لگاریتم طبیعی جهت معرفی متغیرها به مد M5در این تحقیق جهت ارائه معادالت توانی توسط مدل 

ه گردید. همچنین ( ارائ2به صورت شکل ) M5استفاده گردید. بعد از خارج کردن مقادیر از حالت لگاریتم، ساختار درختی 

 ( خواهند بود.3( تا )1معادالت رگرسیونی ارائه شده توسط مدل به صورت معادالت )

 
 جهت برآورد غلظت بار معلق رسوب M5(: ساختار درختی 2شکل )

 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

تیب به تر NIRو  Rباشد. می mg/lغلظت رسوب معلق بر حسب  SSCو  s/3mدبی جریان بر حسب  wQدر روابط فوق 

( به NIR/Rاندی )ب، دبی جریان و نسبت M5باشند. براساس ساختار درختی مدل دهنده باندهای قرمز و مادون قرمز مینشان

-معلق می ین غلظت رسوبباالی این دو پارامتر در تخم تأثیردهنده اند که نشانرفتهکار کننده فضای مساله بهعنوان تقسیم

رسیونی مورد استفاده و نسبت باندی در معادالت رگ R(، پارامترهای دبی جریان، باند s/3m 392≤  WQهای پایین )باشد. در دبی

( که برای 9سبت به معادله )است که ن 08/0مذکور برابر با ((. توان دبی جریان در دو معادله 2( و )1اند )معادالت )قرار گرفته

ایج که با نت زایش یافتهباند مادون قرمز اف تأثیرهای سیالبی، باشد. در دبیهای باال ارائه شده است، بسیار پایین میدبی

. بر مخوانی داردیابد، هایش میباندهای با طول موج باالتر افز تأثیر( اشاره کرد که نشان دادند با افزایش غلظت، 5تحقیقات )

های به غلظت بیشتری نسبت تأثیرتر های پایینهای مادیس بر روی غلظت، دادهM5اساس معادالت ارائه شده توسط مدل 

 ست. ا( ارائه شده 3در شکل ) SRCباالتر دارند. نتایج غلظت رسوب معلق برآورد شده توسط مدل درختی و روش 
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 و روش منحنی سنجه رسوب M5ت رسوب معلق برآورد شده توسط دو مدل درختی (: مقادیر غلظ3شکل )

علق مت رسوب ( جهت مقایسه بهتر کارایی دو روش مورد استفاده از مقیاس لگاریتمی جهت نشان دادن غلظ3در شکل )

است. این مورد  SRCروش های باال، بیشتر از ویژه در غلظتبه M5استفاده شده است. با توجه به شکل ارائه شده، دقت مدل 

ورد ترین نقاط ضعف روش منحنی سنجه رسوب به حساب بیاید. جهت تحلیل بهتر کارایی دو روش متواند یکی از مهممی

 ائه شده است.( ار1های صورت گرفته در جدول )های آماری متنوعی استفاده گردید که نتایج تحلیلاستفاده از تحلیل

 

 ت گرفته بر روی دو روش محاسبه غلظت رسوب معلقآماری صور(: تحلیل1جدول )

 متغیر آماری
 SSCروش محاسبه 

RMSE 2R NSE 

 منحنی سنجه رسوب 24/0 41/0 31/0

14/0 64/0 58/0 M5 

 

دهد. نشان می SRCتری به یک را در مقایسه با مدل (، ضریب تبیین در مدل درختی مقادیر نزدیک1با توجه به جدول )

-ب ناشباشد. ضریمی SRCسنجی کمتر از روش در هر دو مرحله آموزش و صحت M5در مدل  RMSEمقدار عالوه بر این 

ه ر دو مرحلآید، در مدل درختی در هحساب میهای مختلف بهساتکلیف که یکی از معیارهای قدرتمند در مقایسه روش

ر بخش قراه رضایتپارامتر، این مقدار در باز داشته است که بنابر تعریف این 58/0سنجی مقادیر نزدیک به آموزش و صحت

در بازه غیرقابل  دهد کهپایینی را نشان می مقادیر بسیار SRCگیرد. این در حالی است که مقدار این ضریب برای روش می

 گیرد.قبول قرار می

 

 گیرینتیجه -4
برآورد غلظت  جهت M5ه از مدل درختی های سنجنده مادیس با استفاددر این تحقیق از اطالعات هیدرولوژیکی و داده

ابطه رگرسیونی را رهای آموزش، سه بر اساس داده M5رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری اهواز استفاده گردید. مدل درختی 

ه ایین بود کهای پیهای سیالبی به مراتب بیشتر از دبجهت برآورد غلظت رسوب ارائه داد که توان دبی جریان به ازای دبی

سوب رنحنی سنجه مهای سیالبی دارد. نتایج روش های مادیس در برآورد غلظت رسوب در دبیپایین داده تأثیردهنده شانن

 های باالته در غلظکند که این امر بویژدهد که این روش معموال غلظت رسوب را کمتر از مقدار واقعی برآورد مینشان می

 شود. بیشتر مشاهده می
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Application of M5 Model and Remote Sensing in Estimation of Suspended Sediment 

Concentration 
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Abstract 
In this research, M5 model tree and the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS) data have been used to estimate the SSC at Ahvaz station on the Karun River. 
In this study, 135 cloud free images of the MODIS sensor on the Terra satellite were 

obtained for days corresponding to field measurements of SSC for the years 2000 to 

2015. Input parameters of the model tree in this study were flow discharge derived from 
hydrological data and red, near infrared bands and band ratio extracted from MODIS 

imagery. Three regression equations have been developed by M5 model tree to estimate 

SSC at Ahvaz station, which can be employed in different conditions of discharge and 

band ratio. The results of statistical analysis illustrates that the M5 model outperforms the 
sediment rating curve (SRC) method, which is the most common method of estimating 

suspended sediment load. Accuracy index for the M5 model tree of 78% has been 

achieved which was much better than that of SRC method (68%). At high fluxes, the 
efficiency of the SRC method is significantly reduced, while the model tree provides 

acceptable results.  
 
Keywords: Suspended sediment concentration. M5 model tree. MODIS 
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 کاهش مصرف آب در بخش آبیاری فضای سبز منازل
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 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد. *1
*1kadkhodaei.mohsen@mail.um.ac.ir 

 

 

 چكیده
رف مصارف خانگی آب مولفه اصلی مصارف آب شهری هستند. بنابراین با مدیریت مصارف خانگی و کاهش مص

گردد. یکی از مصادیق مصارف خانگی آب، مصارف جویی میآب در این بخش، در مصارف آب شهری نیز صرفه

مربوط به آبیاری فضای سبز موجود در منازل است. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 

(AHPراهکارهای کاهش مصرف آب در آبیاری فضای سبز مورد ارزیابی قرار ،) بندی شدند.گرفته و رتبه 

 791/0های خاکستری جهت آبیاری فضای سبز منازل با وزن دست آمده، راهکار استفاده از آببراساس نتایج به

 در رتبه اول را کسب کرد.
 

 آبیاری فضای سبز، مصارف خانگی آب، اصالح الگوی مصرف، تحلیل سلسله مراتبی.واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
ن درگیر شورهای جهان با آباشد که بسیاری از کهای جهانی میترین چالشب در حال حاضر یکی از مهممسأله تأمین آ

رف آب دنیا ی محدود بودن منابع تأمین آب و رشد میزان مصاالمللترین دالیل ایجاد این چالش در سطح بین(. مهم3هستند )

ی از در بسیار حران آببمانی ناهمگون این منابع نیز موجب تشدید باشد. عالوه بر محدود بودن منابع آب، توزیع مکانی و زمی

موجب  مع نیزنقاط جهان شده است. از سوی دیگر افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه و بهداشت جوا

الهای سد، در شده است میزان مصارف آب بسیار افزایش یابد. چنانچه اقدامات مؤثری در جهت کاهش مصرف آب صورت نگیر

ختلف مدیریت مهای (. بنابراین ضروری است مصارف آب در بخش1آینده کشورهای بیشتری با بحران آب روبرو خواهند شد )

این  ر میاندشوند. و کنترل شوند. مصارف آب به سه دسته کلی مصارف صنعتی، مصارف کشاورزی و مصارف شهری تقسیم می

هد ف آب شاتوان کاهش چشمگیری را در مصرفاده از راهکارهای مدیریت مصرف میسه بخش، در بخش مصارف شهری با است

ف و کاهش مصرف (. بنابراین با مدیریت مصر4شود )ترین قسمت از مصارف شهری آب به مصارف خانگی مربوط میبود. اصلی

گی در داخل از مصارف خان(. بخشی 2توان در کاهش مصارف شهری آب بسیار اثرگذار بود )آب در بخش مصارف خانگی می

 ی دیگر ازشوند. اما بخشوشوی ظروف و لباس میشوند که شامل مصارفی نظیر آشپزی، استحمام، شستمنزل انجام می

ز منزل ی فضای سبوشوی خودرو و آبیارتوان به شستشوند که از جمله آنها میمصارف خانگی، در خارج از منزل انجام می

 (. 5اشاره کرد )

توان استفاده نمود. از جمله این ش مصرف آب در بخش آبیاری فضای سبز منازل، از راهکارهای متفاوتی میجهت کاه

های مناسب جهت کاهش تبخیر های خاکستری جهت آبیاری فضای سبز، آبیاری در زمانتوان به استفاده از آبراهکارها می
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کرد. در این تحقیق، راهکارهای کاهش مصرف آب در آبیاری فضای  آب و یا استفاده از گیاهانی که نیاز آبی کمی دارند اشاره

 گردند.بندی می( رتبهAHPسبز منازل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )

 

 هامواد و روش -2
-می (AHPی )گونه که اشاره شد، روشی که برای انجام این تحقیق انتخاب شده است، روش تحلیل سلسله مراتبهمان

ر مطالعات گیری چندمعیاره است که دهای تصمیم( یکی از پرکاربردترین روشAHPوش تحلیل سلسله مراتبی )باشد. ر

لسله ش تحلیل سشود. روهای مورد نظر استفاده میها و گزینهبندی شاخصاجتماعی و علوم مهندسی جهت ارزیابی و رتبه

 (.6) باشد( مبتنی بر نظرات کارشناسان و خبرگان میAHPمراتبی )

 به این که ا توجهگردد. بهای ارزیابی تعیین شده و درخت تصمیم تشکیل میدر این روش، ابتدا هدف، معیارها و گزینه

ی به ر اثربخشباشد، تنها معیابندی راهکارهای کاهش مصرف آب در آبیاری فضای سبز منازل میهدف تحقیق حاضر، رتبه

باشند. ین مناسب می در زماهای خاکستری و آبیارهای ارزیابی نیز استفاده از آبزینهعنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته شد. گ

 گردد.تشکیل می 1های ارزیابی، درخت تصمیم مطابق شکل پس از تعیین هدف، معیارها و گزینه

 

رتبه بندی راهکارهای کاهش مصرف آب در 
آبیاری فضای سبز منازل

اثربخشی

:هدف

:معیارها

آبیاری در زمان مناسباستفاده از آب های خاکستری:گزینه ها
 

 درخت تصمیم( 1شکل )
 

قایسات مباشد. (، انجام مقایسات زوجی میان عناصر تصمیم میAHPدومین مرحله در روش تحلیل سلسله مراتبی )

ل از کارشناسان نفر متشک 10شوند. بنابراین، گروهی شامل زوجی در این روش توسط گروه کارشناسان و خبرگان انجام می

ان وسط ایشتهای هیدرولیکی و مدیریت منابع آب انتخاب شده و مقایسات زوجی میان عناصر تصمیم مهندسی آب و سازه

ها نسبت یک از آن تری هرانجام شد. در مقایسات زوجی، بین هر دو پارامتر انتخابی مقایسه صورت گرفته و با توجه به میزان بر

از برتری در مقایسات زوجی  مقدار دقیق امتیاز برای هر سطح (.6)گیرد به پارامتر برتر تعلق می 9تا  1به دیگری، امتیازی بین 

 ن داده شده است.نشا 1در جدول 
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 ( مقیاس امتیازدهی در مقایسات زوجی1جدول )
 مقدار عددی ترجیحات

 1 یکسان

 2 یکسان تا نسبتاً برتر

 3 نسبتاً برتر

 4 نسبتاً تا قویاً برتر

 5 قویاً برتر

 6 قویاً تا بسیار قوی برتر

 7 بسیار قوی برتر

 8 بسیار قوی تا کامالً برتر

 9 کامالً برتر

 

 نتایج مقایسات زوجی -1-2
یر نهایی مقاد پس از تکمیل مقایسات زوجی توسط کارشناسان، میانگین هندسی مقادیر ثبت شده توسط ایشان به عنوان

ر گرفته قیق در نظاین تح با توجه به این که تنها یک معیار به عنوان معیار ارزیابی در شوند.مقایسات زوجی در نظر گرفته می

شود. نظر گرفته می در 1ا ه انجام مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی وجود ندارد و وزن معیار ارزیابی برابر بشده است، نیازی ب

 اند.نشان داده شده 2های ارزیابی نیز در جدول مقادیر نهایی مقایسات زوجی گزینه

 
 های ارزیابی( مقایسه زوجی گزینه2جدول )

 آبیاری در زمان مناسب کستریهای خااستفاده از آب های ارزیابیگزینه

 47/1 1 های خاکستریاستفاده از آب

 1 68/0 آبیاری در زمان مناسب

 

 های ارزیابیبندی گزینهاولویت -2-2
 به شده و بازیابی، مقادیر وزنی عناصر تصمیم محاسهای اردست آمده در مقایسات زوجی گزینهبراساس مقادیر نهایی به

با  ات زوجی وایی مقایسبندی نمود. وزن عناصر تصمیم براساس مقادیر نههای ارزیابی را اولویتزینهتوان گتوجه به آنها می

نیز وزن  iWبوده و  jو  iمقیاس شده امتیاز مقایسه زوجی عناصر مقدار بی ijaشود که در آن، محاسبه می 1استفاده از رابطه 

 باشد.می iگزینه 

 

(1                            )                                                                   n, …, 2, 1=j                  
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رزیابی با های ازینههایی گهای ارزیابی نسبت به هرکدام از معیارها، وزن نپس از تعیین وزن معیارهای ارزیابی و وزن گزینه

ی مختلف عیارهار گزینه نسبت به هر معیار در وزن آن معیار و محاسبه مجموع این حاصلضرب در ماستفاده از ضرب وزن ه

 اند.هنشان داده شد 3های ارزیابی در جدول بندی گزینهآید. مقادیر وزن نهایی و اولویتدست میبه

 
 های ارزیابیبندی گزینه( رتبه3جدول )

 رتبه وزن های ارزیابیگزینه
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 1 791/0 های خاکستریآباستفاده از 

 2 209/0 آبیاری در زمان مناسب

 

 نتایج و بحث -3
اول و گزینه  در رتبه 791/0های خاکستری با وزن شود گزینه استفاده از آبمشاهده می 3گونه که در جدول همان

های سبز از آب یاری فضایاند. بنابرایم چنانچه جهت آبدر رتبه دوم قرار گرفته 209/0آبیاری در زمان مناسب با وزن 

ر ف آب بسیااهش مصرکجویی و اند اما آلودگی ندارند استفاده نماییم، میزان صرفهخاکستری که قبالً در منزل استفاده شده

ضای فه آبیاری بت اقدام هایی که تبخیر آب کمتر اسباشد که تنها زمان آبیاری را اصالح نموده و در زمانبیشتر از زمانی می

 نزل نماییم.سبز م
 

 گیرینتیجه -4
خشی از آب نان بشود اما همچدر راهکار آبیاری در ساعات مناسب، تنها از میزان هدررفت آب بر اثر تبخیر کاسته می

آب  ضای سبز،های خاکستری جهت آبیاری فشود. اما در راهکار استفاده از آبمصرفی خانگی صرف آبیاری فضای سبز می

سایر  بالً درهای خاکستری که قمالً از مصارف خانگی حذف شده و جهت آبیاری فضای سبز از آبمصرفی برای آبیاری کا

ق، از این تحقی م شده درشود. به همین و براساس تحلیل و بررسی انجااند، استفاده میمصارف خانگی مورد استفاده قرار گرفته

ای سبز ستری جهت آبیاری فضهای خاکآب و استفاده از آببودن تبخیر میان راهکارهای آبیاری در ساعات مناسب و کمینه

 بیشتری در کاهش مصرف آب دارد. تأثیرهای خاکستری بسیار منازل، راهکار استفاده از آب

 

 منابع و مراجع -5
. رستان بابلف آب خانگی، مطالعه موردی شه. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی، زیربنای الگوی مصر1390زاده موسوی، م. اسداهلل -1

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.پایان

لعه موردی: کنندگان )مطابندی مصرف. بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش1397لفی، ع. ا.، شیری، ق. پوراشرف، ی. خ -2

 .67-59، صفحه 2، شماره 29کنندگان آب خانگی شهرستان ایالم(. مجله آب و فاضالب، دوره مصرف

رانه مصرف آب خانگی و . بررسی میزان س1396پوش، م. ح.، قانعیان، م. ت.، ممیزی، م. امآباد، م . ع.، احررضایی، م. ج.، مروتی شریف -3

 .84-73 . دوماهنامه طلوع بهداشت، سال شانزدهم، شماره چهارم، صفحه1394عوامل مرتبط با آن در شهر اردکان، در سال 

محیط  ب خانگی در ایران و سایر کشورها با تأکید بر نقش آموزشآسی الگوهای رفتاری مدیریت بهینه مصرف . برر1396ملکی، م.  -4

 .160-150، صفحه 2، شماره 3زیست. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 

مصرف در کاهش مصرف آب یرآالت کمو شنصب تجهیزات  تأثیر. بررسی میدانی 1389نسب، ا.، تابش، م.، قالیباف سرشوری، م. ملکی -5

 .45-36، صفحه 2خانگی، فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، سال ششم، شماره 

زارهای افگیری چندشاخصه )همراه با معرفی نرمهای تصمیم. روش1393یرغفوری، س. ح.، عزیزی، ف.، اسدیان اردکانی، ف. م -6

 شگاهی.کاربردی( تهران: سازمان انتشارات جهاد دان
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Reducing water consumption in the irrigation of green spaces in homes 

 
,*1Mohsen Kadkhodaei 

Master of civil engineering, Ferdowsi University of Mashhad1 
Email:kadkhodaei.mohsen@mail.um.ac.ir * 

 

Abstract 
Household Water Consumption The main component of municipal water consumption. 

Thus, by managing household consumption and reducing water consumption in this 
sector, it also saves municipal water consumption. One example of household water use is 

the use of irrigation for green space in homes. In this research, using the Analytic 

Hierarchy Process (AHP), water use reduction strategies in green space irrigation were 
evaluated and ranked. Based on the results, the solution of using gray water for irrigation 

of green space of homes with a weight of 0.791 was ranked first. 

 
Keywords: Green space irrigation, Household water consumption, Consumption pattern 
correction, Analytic Hierarchy Process. 
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 کیاالست باتیبا استفاده از ترک یاریآب هایترک کانال میرمت
 

 *،1جواد ظهیری
 خوزستان یعیو منابع طب یلوم کشاورزآب، دانشگاه ع یگروه مهندس اریاستاد،*1

1*،j.zahiri@asnrukh.ac.ir 

 

 

 چكیده 
دنبال  همواره نیمحقق. هستند یدائما در معرض ترک خوردن و شکستگ تیو شاتکر یبتن هایاغلب کانال

 کانال تیظرف د،باشنقابل استفاده  یصاف بوده، براحت یسطح یبودن، دارا یهستند که عالوه بر اقتصاد یمواد

-. متداولدنریر گمورد استفاده قرا یاریآب هایکانال میفصول مختلف جهت ترم یرا کاهش نداده و بتوان در ط

 یرویه نب ازیال نبا نهیکه عالوه بر هز باشدیم دیاز بتن جد استفاده ،یبتن هایکانال میروش جهت ترم نتری

ده از یژه استفاطور وو به ا استفاده از مواد االستیکها بکانال در این تحقیق ترمیم ترک دارد.نیز  یادیز یانسان

اری ند در بسیبعنوان  مواد آباوره بههای گذشته از ترکیبات پلیاوره مورد بررسی قرار گرفته است. در سالپلی

ز اه و بعد قرار گرفت ها مورد بررسیترک کانال هایاز صنایع استفاده شده است. بر همین اساس در ابتدا ویژگی

مت مقاوه به با توج ورد ارزیابی قرار گرفته است.ها معنوان  پوششی جهت ترمیم ترکاوره بهآن استفاده از پلی

رعت لعاده، سافوق  یریکوتاه، انعطاف پذ اریبس یزمان عمل آور ش،یآل و مقاومت باال در برابر سادهیا یائیمیش

ترکیب  توان از ایناوره، میمناسب پلی متیو قاساسی  یندبآب سوله،یباال به علت استفاده از پ اریبس یاجرا

 ها نام برد.نالکا پوشش به صرفه جهت ترمیمعنوان پوششی مناسب و مقرون به
 

 های بتنی، شاتکریت، ترک، مواد االستیک، پلی اورهکانالواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1

(. استفاده از پوشش بتنی در 8افتد )ها اتفاق میها و کف کانال( به دلیل نشت از جداره%30تا  20بیشترین تلفات آب )

تواند مانع از تلفات آب در اثر نشت، کاهش رسوب و ضریب زبری و جلوگیری از فرسایش سواحل گردد های آبیاری میکانال

گردد. یکی از ل میهای هرز شده و باعث تثبیت شکل هندسی کانا(. عالوه بر این وجود پوشش بتنی مانع از رشد علف1)

تواند باعث هدر رفت آب، باشد که میهای بتنی، ایجاد ترک و شکاف در سطح آن میمهمترین مشکالت اجرایی مرتبط با کانال

هایی از کانال بتنی را به همراه داشته باشد. ایجاد ترک در سطح های هرز و در صورت شدید بودن، تخریب قسمترشد علف

گردد. با افزایش ها نیز میهای موضعی در زیر پوشش بتنی کانالذ آب به درون خاک و ایجاد نشستبتن موجب افزایش نفو

های آبیاری و یا خاک پشت کانال ایجاد شده هایی در زیر پوشش بتنی در کف یا جداره کانالها، حفرهگونه تخریبوسعت این

های آبیاری (. علل ترک در کانال2ریب وسیع در آینده باشند )تواند محل تمرکز آب و افزایش انحالل گچ و نهایتا تخکه می

های ناشی از توان به ترکبایستی منشا ترک معلوم گردد. از مهمترین عوامل ترک میبسیار متنوع بوده و جهت ترمیم آن می

های ت نامساوی، ترکهای ناشی از نشسهای ناشی از تورم خاک بدنه کانال، ترکآوری بتن، ترکنحوه ساخت، اجرا و عمل

های ناشی از واگرایی رس بدنه کانال و انحالل امالح خاک و های هیدرولیکی(، ترکناشی از افزایش فشار آب منفذی )ترک
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های تورمی و شدگی ناشی از خشک شدن، ترکهای جمعهای خمیری، ترک(. ترک3های ناشی از انجماد اشاره کرد )ترک

زا در مجاورت رطوبت، ازدیاد حجم یافته و به های تورمباشند. خاکآوری بتن میوه ساخت و عملواکنش سنگدانه مربوط به نح

های آبیاری گردد. انجام تواند موجب تخریب پوشش کانالای متورم می شوند. فشار ناشی از این تورم مینحو قابل مالحظه

ا به دنبال داشته باشد. عالوه بر این در مناطقی که دارای هایی رتواند ترککنی و زایل شدن فشار آب منفذی میعمل کانال

گردد که تخریب در این حالت های عمقی مشاهده میهای موجود، آبشستگیباشند، در سطح خاکریزهای واگرا و گچی میخاک

های سطحی، آب (. نفوذ3باشند )های کلی و نامنظم میهای عمودی و افقی و آبشستگیصورت ترککامال غیریکنواخت و به

ها تواند انجماد این آبهای جاری کانال به پشت الینینگ کانال و عدم زهکشی مناسب در زمستان میهای زیرزمینی و آبآب

های ایجاد هایی از ترککنند. نمونههایی در دیواره بتنی ایجاد میها ترکرا به همراه داشته باشد که با افزایش حجم این آب

ای نشان داده های مورب، افقی و تودههایی از ترک( ارائه شده است. در این شکل نمونه8ای آبیاری در شکل )هشده در کانال

های آبیاری های مشاهده شده در کانالحال اغلب ترکباشد، با اینوجود آورنده آن میعوامل به تأثیرشده است. نوع ترک تحت 

 (.8د )شودر سرتاسر عمق سطح مقطع کانال مشاهده می

 

 
 (8های بتنی )ای و موازی در کانالهای مورب، تودهای از ترک( نمونه1شکل )

 

بوده که رقم قابل توجهی در  %20تا  15های بتنی بین مشاهدات میدانی نشان داده است که میزان تلفات آب در کانال

های ایجاد شده ات متعددی در زمینه ترمیم ترک(. بر همین اساس تحقیق1آید )مقایسه با دیگر منابع تلفات آب به حساب می

های بتنی مورد هایی که در تعمیر ترک کانالدر بتن صورت گرفته تا بتوان میزان هدر رفت آب را کاهش داد. از جمله روش

الستیک و شیار ، درزگیری با مواد پ1وسیله خال، باروری به3، بتن پاشی2، قنداق کردن1توان به تزریقگیرد میاستفاده قرار می

                                                             
1 crack injection 
2 jacketing 
3 shutcreting 
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تواند بوده که می 2اورههای مختلف استفاده از پلیبندی پوششهای جدید در زمینه آب(. یکی از روش3زدن اشاره نمود )

ها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق به کانال های متداول ترمیم شکافهای سنتی و دیگر روشعنوان جایگزین روشبه

ها مورد های موجود در کانالاوره پرداخته شده و میزان کارایی این روش در ترمیم ترکو فیزیکی پلیبررسی خواص شیمیایی 

 گیرد.ارزیابی قرار می

 

 هامواد و روش -2

 ه مورد مطالعهمنطق -2-1
های توان به دستههای بتن را میهای بتنی و شاتکریت دائما در معرض ترک خوردن و شکستگی هستند. ترکاغلب کانال

-های انقباضی و ترکهای زیرسطحی، ترکهای تورمی، ترکهای حرارتی اولیه، ترکهای خمیری، ترکمختلفی از قبیل: ترک

آن  وجود آورندهاثر عوامل به سیمان، در در نتیجه کاهش آب از خمیرهای خمیری (. ترک1بندی نمود )ای تقسیمهای سازه

شدگی خمیری )پالستیک( شناخته شدگی بعنوان جمع. این جمعگرددمی بتندر  جمع شدگی حجمی شود که باعثایجاد می

گردد. در این ریزی در هوای گرم باعث افزایش دمای بتن شده که این افزایش دما باعث افزایش تبخیر آب بتن میبتن. شودمی

های تورمی در شود. ترکحرارتی گفته میهای ترک هایی در بتن ایجاد شده که به آنحالت هیدراتاسیون انجام نشده و ترک

کشی شود. مالهاثر جذب بیش از اندازه آب توسط سیمان صورت گرفته که در نتیجه آن بتن منبسط شده و دچار ترک می

ای عموما خطی بوده و مانند های سازهشود. ترکهای زیرسطحی میآوری ضعیف نیز باعث ترکاضافی یا کم سیمان و عمل

(. محققین همواره دنبال موادی هستند که عالوه 1های ناشی از نشست می باشند )های حرارتی یا ترکاشی از تنشهای نترک

بر اقتصادی بودن، دارای سطحی صاف بوده، براحتی قابل استفاده باشد، ظرفیت کانال را کاهش نداده و بتوان در طی فصول 

های بتنی، استفاده ترین روش جهت ترمیم کانالستفاده قرار گیرد. متداولهای آبیاری مورد امختلف آبیاری جهت ترمیم کانال

های شاتکریت عنوان  مثال جهت ترمیم پوششباشد که عالوه بر هزینه باال نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد. بهاز بتن جدید می

ن مساله باعث کاهش سطح مقطع مفید جریان متر مواد را بر روی شاتکریت موجود پاشید. ایسانتی 10تا  5بایستی بین می

تواند باعث کاهش جریان و ظرفیت مفید گردد. عالوه بر این، زبری کانال ممکن است افزایش پیدا کرده که به نوبه خود میمی

میم های تربایستی که بتن و یا شاتکریت قدیمی حذف شود که خود باعث افزایش هزینهکانال گردد. برای حل این مساله می

گردد. بر همین اساس سازمان احیای اراضی ایاالت متحده به دنبال روشی اقتصادی و کاربردی جهت ترمیم و مدیریت کانال می

بوده که پوشش االستیکی 3توان استفاده نمود آکواالستیک(. یکی از مواردی که در این زمینه می5های آبیاری بوده است )کانال

شود. جهت بررسی کارایی این ترکیب، سازمان های کانال پاشیده میصورت اسپری در ترکرکیب بهباشد. این تاوره میاز پلی

 تأثیرفوت را توسط این ترکیب پوشش داد. هدف بررسی  36احیای اراضی آمریکا در مقاطعی از یک کانال آبیاری به عرض 

فرسایش بوده است. پوشش مورد استفاده برای یک آکواالستیک بر روی میزان نفوذ آب و محافظت از پوشش کانال در مقابل 

فصل آبیاری و یک فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت. نمای کانال آزمایشی قبل و بعد از احداث پوشش آکواالستیک در 

( نشان داده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که کاویتاسیون، یخبندان و قرار گرفتن در معرض نور خورشید 1شکل )

تواند مخربی بر روی پوشش مورد استفاده نداشته است. از طرفی این پوشش با کاهش دادن ضریب زبری مانینگ می تأثیر

 های آبیاری را نیز افزایش دهد. ظرفیت کانال

 یائیمی. مقاومت شآیدحساب میبه ساخت و سازدر صنعت  یمحافظت یهاپوشش یتکنولوژ نیترعنوان مدرناوره به یپل

باال به علت  اریبس یسرعت اجرا العاده،فوق یریکوتاه، انعطاف پذ اریبس یآور، زمان عملشیآل و مقاومت باال در برابر سا دهیا

                                                                                                                                                                                              
1 vacuum impregnation 
2 polyurea 
3 Aqualastic® 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 362  

 

 کرده است.  بیرقیب ییایمیمعقول، آن را در بازار مواد ش متیو ق یاحرفه یندبآب سوله،یاستفاده از پ

 

 
 ( 6با استفاده از آکواالستیک ) 1رگون( پوشش قسمتی از کانال آبیاری ایالت او2شکل )

 

 ندیفرا در شود.یمشتق م یمصنوع یها نیاز رز یو مخلوط 2اناتیزوسیا انیاالستومر است که از واکنش م یاوره نوعیپل

 لیاوره به دل یپل نگیوریک یشوند. سرعت باالیوارد واکنش م یدو عامل نیآم کیبا  اناتیزوسیا ید کیاوره  یپل دیتول

 ( است.3اوره به صورت شکل )زنجیره مولکولی پلی .(5) است یمصنوع یهانیبا رز اناتیزوسیش اواکن

 

 
 اوره( زنجیره مولکولی پلی3شکل )

 

ا ب ابروام بردرز، با و بدون د کنواختی یاوره پس از اجرا، مانند پوششی پل ی،کیو مکان ییایمیخاص ش یهایژگیو لیبه دل

 آن زکردنیمتبا ثبات بوده،  یشناس کروبیاز لحاظ م ن،یهمچن. کندیعمل م شیمقاوم در برابر سا و ریعمر سازه، انعطاف پذ

اده مورد استف هاکانال گذاری بر روی کیفیت آب موجود درتأثیرتواند بدون ، که میباشد یسازگار م ستیز طیبا مح زیآسان و ن

برسانی نیز های آناللکه در کاهای آبیاری بتنها در کانالز این پوشش نهتوان اقرار گیرد. با توجه به ثبات باالی پلی اوره، می

واکنش  ،کنش بگذردبر وا یتأثیرآب  ایرطوبت  نکهیقبل از اآوری بوده و استفاده نمود. پلی اوره دارای سرعت باالی عمل

 تواندمی ،های آبیاریاز قبیل کانال با سطح رطوبت باال ییهاطیمح یبرا گردد به همین دلیل، این پوششمیکامل آن  یمریپل

 باشد.  نهیگز نیترمناسب

                                                             
1 Oregon 
2 Isocyanate 
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سرسخت  کیاوره آروماتی. پل2کیو آرومات 1کیفاتیآل :شودیم میخود به دو دسته تقس ییایمیاوره بر حسب ساختار ش یپل

در برابر اشعه  کیفاتیآل یهامریاما پل، دهد یفرابنفش مقاوم نبوده و رنگ و براق بودن خود را از دست م ، در برابر اشعههبود

اوره سرد و  یپل باشد:در حالت کلی پلی اوره به دو صورت موجود میباشند.  یم یعال یانیپا هیال یفرابنفش مقاوم بوده و برا

بر این اساس  است. یو صنعت یااستفاده حرفه یبرا یکوچک، و دوم یو کارها یاستفاده خانگ یبرا یاول که اوره گرم یپل

شود بایستی از پلی اوره گرم استفاده نمود. پیسوله پلی اوره گرم از دو نازل تشکیل میهای آبیاری میجهت ترمیم پوشش کانال

شود. درجه به سطح پخش می 75تا  60که مواد اولیه پلی اوره گرم در انتها این دو نازل ترکیب شده و با فشار زیاد و دمای 

توان به سرعت از کف ترمیم شده استفاده نمود. نمایی از ده خیلی سریع خشک شده و میبرخالف ترکیبات دیگر، این ما

 ( ارائه شده است.4های کانال با استفاده از این ترکیب در شکل )پیسوله پلی اوره گرم و ترمیم ترک

در  یطحسگونه  ز هرو حفاظت ا یبندقیعا یپوشش برا نیآل تردهیاوره، ا یخاص پل ییایمیو ش یکیزیخواص ف لیدل به

نعطاف ا لی. به دلدهدیاز خود نشان م یطیو عناصر مح یریدر برابر پ ییباال اریمقاومت بس این ماده باشد.یمقابل آب و هوا م

 دهد. از خود نشان می ییمقاومت باال ی نیزختگیگسدر برابر از هماین ترکیب  اوره، یپل یباال

ه یکی از کباشند های مرطوبی میکه عموما حتی در زمان تخلیه نیز دارای محیط های آبیاریبا توجه به شرایط کانال

توان در به شود که بایستی ترکیبی استفادها میباشد، جهت ترمیم ترکدالیل آن سطح باالی آب زیرمینی در این نواحی می

روی آن  ی بریرتأثشد تا وجود رطوبت محل به سادگی مورد استفاده قرار گیرد و پروسه خشک شدن آن نیز بسیار کوتاه با

 تیریزمان اجرا و مد کردن نهیموجب به باشد کهمی هیثان 15 بسیار کوتاه بوده و نزدیک به اوره یخشک شدن پل زماننگذارد. 

 موثرتر کار خواهد شد.

 
 همیم شده بوسیله پلی اور( پیسوله پلی اوره گرم، اصالح ترک با استفاده از پلی اوره و نمایی از پوشش کانال تر4شکل )

 

 نتایج و بحث  -3
صورت مدتی پس از اجرا دچار ترک یکی از خصوصیات اصلی یک بتن خوب، دوام و استحکام آن است که در غیر این

تواند به دلیل عوامل داخلی از قبیل پوکی و یا کیفیت بتن، عوامل محیطی از قبیل شود. تخریب بتن میخوردگی و تخریب می

ایی خاک، تغییرات درجه حرارت و ذوب و یخبندان مکرر و یا عوامل طراحی و اجرا از قبیل عدم استفاده از ویبره، نقص زتورم

                                                             
1 Aliphatic 
2 Aromatic 
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توان بدون های تخریب میمطالعات ژئوتکنیک، طرح اختالط نامناسب بتن و نبود درزهای کنترل باشد. در بسیاری از حالت

( 1کردن آن با بتن جدید از ترکیبات االستیک استفاده نمود. در جدول ) های باال در تخریب بتن و جایگزینصرف هزینه

های آبیاری در مقایسه با بعضی از مصالح و کانالعنوان  یک پوشش االستیک جهت ترمیم ترکهای پلی اوره بهخواص و ویژگی

تواند ( می7 در مقابل سایش و خوردگی )(، پلی اوره با داشتن مقاومت باال1ترکیبات مختلف ارائه شده است. با توجه به جدول )

گذاری نیاز به الیروبی مداوم دارند، مورد استفاده قرار گیرد. از لحاظ دلیل رسوبهایی که بهعنوان گزینه مناسب در کانالبه

 5را ارد پایداری آن ای که در بسیاری از موگونهیورتان و اپوکسی در وضعیت بهتری قرار گرفته بهاستحکام و پایداری نیز از پلی

 اند.سال بیان نموده 10تا 

 

 ( مقایسه ویژگیها و عملکرد پلی اوره و پلیمرهای دیگر1جدول )

 سنگ سرامیک اپوکسی پلی یورتان پلی اوره خصوصیات

 خوب خوب خوب خوب عالی مقاومت شیمیایی

 خیر خیر بله بله خیر حساسیت در برابر رطوبت

 عالی متوسط متوسط خوب عالی استحکام و ماندگاری

 شکننده شکننده شکننده خوب انعطاف پذیر کشسانی

 کند و مشکل کند و مشکل سریع و آسان سریع و آسان سریع و آسان قابلیت ترمیم

 ندارد ندارد دارد بستگی به گرید دارد ندارد ترکیبات آلی فرار

 کند کند کند سریع بینهایت سریع زمان اجرا

 

-سنگ می کریت واوره، خاصیت کشسانی آن بوده که بر خالف سایر مصالح از قبیل بتن، شاتخواص پلی یکی از مهمترین

جه به این با تو دد. عالوه بربتن دچار تخریب نگر انقباض و انبساط تأثیرها مفید واقع شده و تحت ترک خوبی در ترمیمتواند به

د میایی فاقترکیبات شی اوره برخالف بسیاری ازراحتی ترمیم نمود. پلیهدیده را بتوان نقاط آسیبآوری آن میمکانیزم عمل

توان آبیاری می هایانالکها نخواهد گذاشت. بر همین اساس عالوه بر ی بر روی کیفیت آب کانالتأثیرترکیبات آلی فرار بوده و 

تلف های مخسمتها در قای آبیاری و وجود ترکههای آبرسان نیز استفاده نمود. با توجه به طویل بودن کانالاز آن در کانال

ج از والنی خارطی به مدت بایستی کانال آبیارصورت میها نباید نیاز به زمان زیادی داشته باشد. در غیراینآن، ترمیم کانال

 ها نهنالکارمیم تهای مرسوم اصالح و دسترس باشد که در بسیاری از شرایط چنین امری ممکن نیست. عالوه بر این در روش

حی ترمیم دن نواشتنها مدت زمان زیادی جهت ترمیم کانال مورد نیاز بوده بلکه پس از ترمیم نیز زمان بیشتری جهت خشک 

 عمل آوری ع مدت زمانای در بسیاری از منابگونهآوری پلی اوره بسیار کوتاه بوده بهباشد. پروسه عملشده مورد نیاز می

رکیب در عنوان مزیت اصلی این تتواند بههای طوالنی میشده است. این نکته در جهت ترمیم کانالثانیه بیان  15نزدیک به 

نده خور یهاطیدر مح ییاوره عملکرد باال یآنجاکه پوشش پل ازهای موجود در نظر گرفته شود. عالوه بر این مقایسه با ترکیب

، از ستا تیز اهمحائ اریها بسسازه نیمهاجم بوده و دوام و عمر ا ادیشد یهاطیفاضالب جزو مح طیمح نکهیدارد و با توجه به ا

 . (4) استفاده نمودنیز فاضالب  ساتیو تأس مخازن یدهتوان در پوشش یمواد م نیا

 

 گیرینتیجه -4
های مختلف این های متعدد در قسمتها و شکافهای هیدرولیکی وجود ترکناپذیر در سازهیکی از مشکالت اجتناب
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عنوان یکی از یابند که بهها به حدی گسترش میهای آبیاری و آبرسانی ترکها از قبیل کانالباشد. در برخی از سازهها میسازه

گیر بوده و ها بسیار وقتهای متداول موجود جهت ترمیم ترک در کانالآیند. روشحساب میها بهموارد تلفات آب در این کانال

باشند که در اغلب شرایط چنین امکانی وجود ندارد. بر همین اساس در این تحقیق به زمان طوالنی میآوری نیاز به جهت عمل

ها پرداخته شده است. مزایای متعدد استفاده از عنوان ترکیب االستیک جهت پوشش ترک کانالاوره بهبررسی استفاده از پلی

های آبیاری معرفی نماید. کانال عنوان روشی نوین و کارا در ترمیمبهتواند این ترکیب را های متداول میپلی اوره به جای روش

 %99دهد که پوشش مورد استفاده توانسته است که در ایالت متحده نشان می 1استفاده از این ترکیب در شبکه آبیاری رزا

اوره بسیار پایدار که ترکیبات پلی(. این در حالی است 6تلفات ناشی از نشت را کاهش دهد که فراتر از حد انتظار بوده است )

جویی صورت گرفته ناشی از کاهش تلفات آب در شبکه بوده و هزینه ناشی از نگهداری و ترمیم آن به مراتب کمتر از صرفه

 باشد.آبیاری می
 

 منابع و مراجع -4
 یالملل نیب شیهما نیاول، "یآب یهاترک در بتن در سازه میترم یهاروش یبررس "(.1390زاده، ف. )احمدی، غ، ابولقاسم -1

 .استان گلستان یآب شرب، رشت، شرکت آب و فاضالب شهر رهیناتراوا مخازن ذخ یبتن ها

م آن در پوشوش های پیشگیری از بروز تورک و تورمیبررسی روش"(. 1391حسینی مبرا، س ع.، کهندل، م.، منتصری، م. ) -2
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Abstract 
Most concrete and shotcrete canals are constantly exposed to cracking. Researchers are always looking 

for materials that are economical, have a smooth surface, are easy to use, do not diminish the capacity 

of the canal, and can be used to repair irrigation canals in different seasons. The most common way to 
repair concrete ducts is to use new concrete, which in addition to high cost, requires a great deal of 

manpower. In this research, the repair of channel ducts has been investigated using elastic materials 

and in particular the use of polyurethane. Polyurethane compounds have been used as sealant materials 

in many industries in recent years. On this basis, the properties of channel cracks are first investigated 
and then the use of polyurethane as a coating to repair cracks is evaluated. Due to the ideal chemical 

resistance, high abrasion resistance, extremely short processing time, superb flexibility, very high 

running speed due to the use of piezo, basic waterproofing and reasonable price of polyurethane, it can 

be consider as a suitable and cost-effective coating to repair canal linings. 
 

Keywords: Concrete and shotcrete canals, Crack, Elastic materials, Polyurethane 
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 1مازندران یمنابع آب بیعوامل تخر یجامعه شناخت یبررس

  
 *،2، محدثه طاهرپور منصور 1صادق صالحی

 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران 2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران،  1
2*،@yahoo.com1387arghavan. 

  

 

 چکیده 
 یبآمنابع ز شاورزان ادور وجود داشته است. ک یهااز گذشته یو دامپرور یکشاورز داتیدر استان مازندران، تول

رفته گشکل  یروش سنت نیکنار ا در دیاز تول یدینمودند اما نوع جدمی یخود بهره بردار یهاتیفعال یبرا

به  گ،بریاشنا دیی تولی چرخههیمطالعه، براساس نظر نیکسب سود است. در ا یبرا دیبر تول یاست که مبتن

بهره  دیوع جدن نیران پرداخته شده است. در امازند یمنابع آب بیدر تخر دیاز عوامل تول کینقش هر یبررس

فن  یریبه کار گ یها برایگذار هیشود و سرمامی نهیهز شتریکسب سود ب یبرا یاز منابع، هر سود یبردار

ت و مق، شدتر با عدیجد یهایی فن آورلهیبه وس یمنابع آب جهی. در نتابدیمی شیتر، افزادیجد یهایآور

شود، می یمنابع آب بیکه موجب تخر کنندگان،دیتول ییشوند. عالوه بر سودجویم بیتخر یشتریی بگستره

 اتیلما لیها به دلآورند و دولتکنندگان به وجود می دیکه تول یشغل یهابه رفاه و فرصت ازین لیکارگران به دل

  .رندیگمی دهیرا ناد یمنابع آب بیکنند، تخرمی جادیا دکنندگانیکه تول یاشتغال یهاو فرصت

 

 .دیی تولی چرخههیمازندران، نظر یمنابع آب ،یصنعت دیتول ،یکشاورزواژگان کلیدی: 

   

  مقدمه -1

 جهان است یهابارش نیانگیسوم م کیدر آن حدود  یبارندگ نیانگیخشک و کم آب است که م مییاقل یدارا رانیا

متر  اردیلیم 270 زان،یم نی)همان( است که از ا متر مکعب ردایلیم 413 ران،یبارش کل در ا نیانگیتر، مقی(. به عبارت دق17)

 یسطح یهامتر مکعب، سهم آب اردیلیم 92و  ینیزم ریز یهاآب یهیذمتر مکعب سهم تغ اردیلیم 38شود، می ریمکعب تبخ

 لیخزر به دل یایدر سواحل یعنی رانیا یمناطق شمال ران،یدر ا یدر سطح کل یبارندگ زانیبا وجود نامطلوب بودن م(. 9) است

منابع  لیی خزر قرار گرفته است(، از نظر بارش و پتانساچهیالبرز و در یهارشته کوه نیمنطقه )که ب نیا ییایمختصات جغراف

وجود، در  نیشود. با امی یی مناطق پر باران کشور طبقه بندسال در زمره در یمتر بارندگ یلیم 640 یبا برخوردار یآب

(، ینیزم ریو ز یمنابع آب)سطح لی(. کل پتانس10) متر کمتر است یلیم 100از  شیآن ب یبارندگ ،یط جهانبا متوس سهیمقا

متر  اردیلیم 5/4 زانیم نیمتر مکعب است که از ا اردیلیم 6شمال کشور،  یهااز استان یکیدر استان مازندران به عنوان 

بوده است. در اقتصاد مازندران،  ینیزم ریز یهاکعب آن، منابع آبمتر م اردیلیم 5/1و  یسطح یهامکعب، مربوط به منابع آب

 یها آب نقشتینوع فعال نیی ادر همه میدانطور که میدارد. همان ینقش مهم یو دامپرور یباغدار ،یکشاورز یهاتیفعال

اه خواهد داشت. مع الوصف، به همر یو مل یرا در سطح منطقه ا یمهم یامدهایدارد و هر نوع مشکالت مربوط به آب، پ یساسا

                                                             
 . این مطالعه با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، انجام شده است. 1
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باشد که عمده آب در استان مازندران مطرح می تیدر ارتباط با وضع یمتعدد و گوناگون یهاو چالش لیدر حال حاضر، مسا

 :آنها عبارتند از

کاهش  ریل اخده سا یمتر مکعب، ط اردیلیم 8/3متر مکعب به  اردیلیم 5/4استان از  یمنابع آب سطح لی. پتانسالف

( و روند 9) ستیها از جمله استان مازندران مناسب نی استاندر همه ینیزم ریآب ز یهاسفره تی(. وضع10) است هافتی

 شیفزاارو به  یتو صنع یکشاورز داتیبه رشد تول ازین جهیو در نت تیرشد جمع تأثیرتحت  ینیزم ریآب ز یهامصرف سفره

 (.11) است

کشور عمدتا در  یهااستان ریگردد، همانند ساکه ساالنه مهار و کنترل می یآب درصد 90از  شیدر استان مازندران، ب 0ب

)همان(. آمارها هدر رفت  ستدرصد ا 50کمتر از  یصنعت یرقم در کشورها نیکه ا یشود. در حالاستفاده می یبخش کشاورز

 یمازندران قطب کشاورز که نیتوجه به ا)همان(، که با  دهنددرصد نشان می 90تا  70 نیرا ب یی سنتوهیبه ش یاریآب در آب

 تأثیرتحت  در استان مازندران یبمنابع آ ن،یدهد. عالوه بر ااز هدر رفت را به خود اختصاص می یاست، بخش بزرگ رانیا

 یااز پسمانده یناش یهایمجاز، آلودگ ریغ یهاتوان به حفر چاهها میی آنقرار دارد. از جمله یاریبس یستیز طیمشکالت مح

 .... و یصنعت

 یشاورزفسفات در بخش ک ژهیبه و ییمایش یمصارف کودها ثی. استان مازندران از جمله استان پر مصرف از حج

 منجر اه،یگخاک و  یآلودگ که عالوه بر یو سموم دفع آفات در بخش کشاورز ییایمیش یو روند مصارف کودها زانیباشد. ممی

 .است ادیز اریگردد، بسمی ینیزم ریو ز یسطح یهابع آببه منا ییایمیش یهاندهیبه ورود آال

 یهاحوضه در سطح یضوالت دامفو دفع  یاهیبردن پوشش گ نیاز ب جه،یرویه و در نتبی یبا چرا یدامدار یهاتی. فعالد

ی نیزم ریع آب شرب زمناب یی آلودگبالقوه دی(. تهد1) استان مازندران هستند یمنابع آب بیو تخر یعوامل آلودگ گریاز د زیآبر

( 3) دست نییپا در مناطق یسطح یهایها و آلودگرابهیش نیو ورود ا یو شهر یخانگ یی پسماندهارابهیورود ش لی( به دل4)

 .همواره وجود دارد

حاصل از  یلودگآ جه،یهمراه است و در نت یآلودگ دیدر تول یدر استان بدون کنترل جد یصنعت یواحدها یهاتی. فعاله

شود، فته میبه کار گر عیکه همه ساله در صنا ییایمیش دیمتععد و جد یهابیوجود ترک لیکه به دل یصنعت یهابپسا

 (.)همان تنموده اس دهیجیپ اریآب را بس یآلودگ کالتاست، مش یشهر یهاتر از فاضالبدهیچیتر و پمتنوع

ر درا  یاساس رییی آب، دو تغنهیدر زم یستیز طیها و مشکالت متعدد محشود که چالشمالحظه می ب،یترت نیبد   

که  یل اساسدران. سوااستان مازن یمنابع آب یب. آلودگ ؛یرویه از منابع آبکرده است. الف. برداشت بی جادیمازندران ا یمنابع آب

 ؟نددر حوزه آب شد یستیز طیمشکالت مح نیباعث بروز ا یعواملاست که چه  نیشود امطرح می نجایدر ا

 

 مبانی نظری-2
 و عطارزاده ،(5) حیدری ،(14)داوری  و قدوسی ،(15)مکاران ه و طور کلی ، در بررسی تخریب منابع آبی، کشاورزبه

، (19همکارانش ) و سمنیبر و (29) ورکی(، النگو و 20) گرانیو د نای(، چپاگ21و همکاران ) فیوپنیگا، (13)نوقابی  پردل

 دیمحم و یقتارند. حقکشاورزی بر کمیت و کیفیت منابع آبی اذعان د تأثیربررسی نموده و بر نقش کشاورزی بر منابع آبی را 

، (12) فاخران  و فالح ،(7) همکاران و حسنی ،(16) همکاران و کردی ،(18) همکاران و نصیری ،(6) همکاران و حسنی ،(8)

)سموم و  ینشت آلودگ و یمنابع آب تیفیک یبررس، (35) زاسیوراو  (32) ینی(، مکک36) یا ی(، ژائو و پ23و همکاران ) وزیاست

، (33و همکاران ) لیاسماع و (31) تیلنگفلد و اسمی را بررسی نموده اند. ها( در منابع آبیآلودگ ریو سا ییایمیش یکودها

(، 26د  و همکاران )ول(، گ2003و همکاران ) ینیمککرا مورد بررسی قرار داده اند.  ستیز طیو مح یبر منابع آب ینقش فن آور

ی ی چرخهیه، نظر(22سوران )و  (27) انیس سونی(، ج25و همکاران ) نای(، گراف19) سمنی(، بر28جورجنسون و کالرک )

 تولید را در بررسی تخریب محیط زیست به کار برده اند.
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ط طبیعی و محی ی تخریب منابعی چرخه تولید، به تبیین مسالهآلن اشنایبرگ از نظریه پردازانی است که در قالب نظریه

 زیست محیط تخریب للع مورد در رقیب یهااستدالل از ای گسترده یمجموعه ،1970 یدهه اواخر پردازد. درزیست می

 موجود ادبیات از او .قالب مجزا قرار دهد یک در راها استدالل مجموعه این تالش کرد تا اشنایبرگ (.24) فراهم شده بود

ر بعالوه  برگینااش .برآمد صنعتی مدرن یجامعه اکولوژیکی در تخریب مبنا در مورد ینظریه یک به جستجویاستفاده کرد و 

ها و نهیجه زم(، متویدولت ی)دولت و نهادها یدر سطح خرد و توجه به سطح نهاد یفرد یهاو رقابت ییتوجه به سودجو

های رایشگی شان، ضات جامعه محلی به دلیل شرایط محیط زیست)بیکاری، مشکالت اقتصادی، اعترا گذارتأثیر یعوامل اجتماع

 زیا نعوامل ر نیا تأثیرباشد و در کار خود می زیمنابع ن بیدر تخر جامعه محلی به حف  محیط زیست یا منافع اقتصادی و ... (

 د.کنمی یبررس

ر تولید بیشتر و سود بیشتر است. ه براییابی به منابع بیشتر ن جا بر سر دستکند که رقابت در ایاشنایبرگ مطرح می 

ی ی چرخهشود. اشنایبرگ با مطرح کردن نظریهسودی که حاصل شود، برای کسب سود بیشتر در آینده سرمایه گذاری می

ف  حاران برای دهد که ذات تولید سرمایه داری در تضاد با مفروضات نظریه پردازان پیشین است و سرمایه دتولید، توضیح می

ود رای کسب سبهای نوین، خود ناچار به رقابت با یکدیگر برای تولید، فروش و سرمایه گذاری برای استفاده از فن آوری سود

که ماهیت نشان داد  د،یی تولی چرخهمولفهتر محیط زیست است. تر و سریعی آن، تخریب شدیدبیشتر هستند که نتیجه

 ستمزدها ودجمله  از رفاه اجتماعی )از یمنابع طبیعی جهت سطح معین یبرا منجر به تقاضای بیشتر ه،یسرمایه گذاری سرما

 طیمح طیاکرد و شر فیرا تضع یدیرگران تولکا یاشتغال برا تیوضع ،یگذار هیی سرما. هر دورهشودهای اجتماعی( می هزینه

بود  یگذار هیسرما شیمستلزم افزا دیی تولهچرخ نیا ،یدیداد. در ارتباط با کارگران تول شیرا بدتر نمود، اما سود را افزا ستیز

و  دیل سود جدبع، شکاستخراج منا زانیها، هر مستمیارتباط با اکوس رداشت. د اجیکارگران به آن احت یریبه کار گ یکه برا

این (. اکثر 24شد ) ستمیعناصر اکوس یتر تقاضا براعیسر شیبه خود گرفت که آن هم باعث افزا دیجد یهایگذار هیسرما

فاده است یکه بهره ور یتکنولوژیه گذاری شدند. با این وجود، های نوین سرماهای جدید در به کار گیری فناوریسرمایه گذاری

ثرات ا شیباعث افزا تیکند، اما در نهاکمک می یستیز طیبه کاهش اثرات مح یطور سطحبخشد، بهاز منابع را بهبود می

مختلف( و در  یهاشرکت ایدهد )اغلب در صنعت می شیافزا دیبه تول ریل از آن ناگزسود حاص رایشود، زمیمحیط زیستی 

(. رشد به کارگیری فناوری و رشد 34و35شود )محیط زیستی می اتتأثیرگسترش موجب  ،به رشد دنیسرعت بخشی  جهینت

اد ان را در تضکارگران و سرمایه داراقتصادی شود اما این رشد اقتصادی منافع  تواند موجب رشدسرمایه گذاری در تولید می

و در  به کارگر ، نیاز کمتردتریجد یهایفناور یریو به کارگ یگذار هیمجددا منجر به سرما یرشد اقتصاد نیادهد زیرا قرار می

 شدر یمنف یجتماعا یامدهایپ یبرا هیبه عنوان راه حل اول یرشد اقتصادنتیجه بیکاری کارگران خواهد شد.  با این حال، 

جهت  یاعاجتم تیحما شیکاهش، باعث افزا یرشد، در هر نوبت به جا ،یاز نظر اجتماع ب،یترت نیشد. بدمی یتلق یاقتصاد

 (.24شد. ) دیی تولچرخه عیتسر یبرا یگذار هیسرما صیتخص

 

 بحث  -3
 منابع محدودیت که نجدگنمی مسئولین برخی حتی و مردم عموم متخصصان، غیر باور در مازندران، آبی منابعی درباره

 میزان و نیاز از فراتر مازندران در آبی منابع که است غالب این باور که گفت توانمی حتی و باشد داشته وجود استان در آبی

 در استان براساس اطالعات سازمان آب منطقه ای مازندران،. کند برداری بهره دلخواه به تواندمی کسی هر و بوده مصرف

ی سنتی آب بندان، شیوهدهند. می لیمساحت استان را تشکدرصد از  5/2آب بندان وجود دارد که مجموعا  830مازندران 

به بعد، عالوه بر  50ی ی آبیاری شالیزارها در مازندران، بوده است. از دههتنها شیوه 50ی های کشاورزی و تا دههآبیاری زمین

های کشاورزی شد. عالوه از منابع آبی زیرزمینی شیوه ای دیگر برای آبیاری زمین ها و استفادهها حفر چاهاستفاده از آب بندان

این منابع آبی نیز  به عنوان یکی دیگر از منابع آبی استان هستند. اما است، هرازها آن مهمترین متعدد، که رودخانه140بر این، 
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را با خود حمل ها ها و قارچ کشها، علف کشکش و انواع حشره ییایمیکود ش ،فاضالب حجم بسیار زیادیبراساس آمارها 

  .کنندمی

 بع آبی برایهای دور وجود داشته است. کشاورزان از منادر استان مازندران، تولیدات کشاورزی و دامپروری از گذشته

منظور استفاده ها برای این دانی پنجاه آب بننمودند و همان طور که بیان شد تا دهههای خود بهره برداری میفعالیت

وجود  های بیشتر است که نیاز بیشتر به منابع آبی را بهشدند و پس از آن افزایش جمعیت و نیاز برای زیر کشت بردن زمینمی

ار این ولید در کنهای حفر چاه و بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی شد. اما نوع جدیدی از تآورد باعث روی آوردن به روش

های کتگرفته است که کامال مبتنی بر کسب سود است. در کنار روش سنتی کشت توسط کشاورزان، شرروش سنتی شکل 

 ور تولیدند ها، کارخانجات تولید و فروش خوراک دام و طیور و غیره، قرار گرفته اند که صاحب ابزاتولیدی، کشت و صنعت

 گیرند. کارگران فاقد ابزار تولید را به کار می

های تولیدی و تولید کنندگان با هدف افزایش سود، به افزایش تولیدات ی تولید اشنایبرگ شرکتچرخه یمطابق نظریه 

ها از دولت و تپردازند و برای این منظور ناچار به افزایش بهره برداری از منابع آبی )به عنوان مثال درخواسکشاورزی می

شت خواهند طح بیشتری را زیر کساهند شد، یا برای تولید بیشتر های عمیق( خونهادهای دولتی برای دریافت مجوز حفر چاه

را  ها و سموم کشاورزی، بهره وری زمین در دسترسگیرند با استفاده از انواع کودتصمیم میکنندگان  دیتولبرد و یا این که 

 وه کارگران است. در حالیک ی آن افزایش آلودگی منابع آبی از طریق نفوذ این سموم به منابع آبیافزایش دهند که نتیجه

ع آبی، دفع های بی ر ویه از منابهای برداشتساکنان استان مازندران در این فرایند تصمیم گیری و تولید نقشی ندارند اما پیامد

د، تنز استان هساها را بیشتر از تولیدکنندگان واحدهای تولیدی که اغلب ساکن خارج پسماندها و نفوذ سموم به منابع آبی آن

 درگیر خواهد نمود.

 زیرا ستنده تولید رشد همچنان طرفدار کارگران ی منابع آبی مازندران بیان شد،ی مشکالتی که در زمینهبا وجود همه

ها بیکاری را در پی بینند و کاهش تولید و یا تعطیلی هر واحد تولیدی برای آنمی جدید شغلی یهافرصت عنوان به را آن

 کسب به وفقم طریق این از پردازد زیرابیشتر، به بهره برداری بیشتر از منابع آبی می تولید برای کننده تولید خواهد داشت؛

 رفاه و شغل جامعه افراد برای دناچارن زیرا کنند،می حمایت اقتصادی رشد و بیشتر تولید از نیزها دولت و شودمی بیشتر سود

 نیچن یادامه با .کنند، نیازمندندهای تولیدی دریافت میهایی که از گروهیاتکنند و برای ایجاد رفاه به مال ایجاد اجتماعی

 برای هفزایند تقاضای موجب اقتصادی رشد و بیشتر تولید د،یی تولی چرخههیشود که بنا بر نظرمی جادیا یطیشرا ،یتیوضع

 بتخری بیشتر، اقتصادی عمناف دلیل به کنندگانتولید وها دیگر، کارگران، دولت عبارتی به. شودآن می استخراج و آبی منابع

 . گیرندمی نادیده را آن علیه اقدام و زیست محیط

 

 نتیجه گیری -4

رتباط با بر در ا کیکه هر  یبراساس نقشاصلی تخریب منابع آبی استان مازندران،  ی اشنایبرگ، سه محوربراساس نظریه

 شامل محورهای زیر است:دارند،  یمنابع آب

طرف، با  کیکه  از  رهیو غ وریو فروش خوراک دام و ط دیها، کارخانجات تولکشت و صنعت ،یدیتول یهاکتشر -1

و استفاده از فن  یگذار هیسرما شیافزا قیاز طر یکشاورز داتیتول شیو افزا یرشد اقتصاد شیسود، به افزا شیهدف افزا

ها از دولت و )به عنوان مثال، درخواست یاز منابع آب یه برداربهر تسرعت و شد شیافزا جهیو در نت یکشاورز نینو یهایآور

ها و استفاده از انواع کود ن،یتر( و همچنیی قوهااستفاده از موتور پمپ ق،یعم یهامجوز حفر چاه افتیدر یبرا یدولت ینهادها

 زیکارگران و ن یبرا یشغل یهافرصت ادجیل ایبه دل دکننده،یداران تول هیسرما نیا گریپردازند و از طرف دمی یسموم کشاورز

که در  یبیشود تخردولت و کارگران قرار دارند و سبب می تیدولت، مورد حما یمنابع مال نیو تام اتیپرداخت مال لیبه دل

، اما در برندسود می یاز منابع آب یگروه از بهره بردار نیگرفته شود. ا دهیناد گریدو محور د یکنند از سومی جادیا یمنابع آب
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کنند کمتر تحت می یمساعدتر استان زندگ یدر نواح ایداران خارج از استان  هیسرما نیاز ا یاریکه بس لیدل نیهمان حال به ا

 .قرار دارند یمنابع آب بیتخر یامدهایپ تأثیر

از  یاشن یع آبد منابب طیشرا تأثیرتحت  ییو کشاورزان، هستند که از سو یمحور دوم، گروه کارگران، جامعه محل -2

 طیحم شاتیگرا وطالبات قرار دارند که بر م یبد اقتصاد طیشرا تأثیرتحت  ییدارانه هستند و از سو هیسرما یدیتول یهاتیفعال

و  ند،یبمی شتریب یشغل یهای فرصتنزلهرا به م دیتول شیگروه رونق و افزا نیها مؤثر است. اآن یاقتصاد لباتمطا ایو  یستیز

حال،  نی. با ارندیپذمی استان یمنابع آب بیرا از تخر تأثیر نیشتری، به عنوان کارگر، کشاورز و ساکن مازندران، بحال نیدر ع

ها تحت آن دسترس در یکه تا چه حد منابع آب نیقرار گرفته باشند و ا یاجتماع و یاقتصاد طیگروه در چه شرا نیکه ا نیا

 مؤثر یولتد یهادهانبر  شانیاقتصاد ای یستیز طیفشارها و مطالبات مح شیو افزاقرار گرفته باشد در بروز اعتراضات  بیتخر

 .است

 یهانهیوب، زممطل یاقتصاد طیشرا دیدو گروه مذکور است و با نیا نیواسط ب ییمحور سوم، دولت است که از سو -3

به  که دولت نیست. اا داریپا یتوسعه  دجایو ا ستیز طیمتعهد به حفاظت از مح ییاشتغال و ... را فراهم کند و از سو جادیا

 طیبه شرا یبستگ افراد جامعه( عمل کند، یاشتغال و رفاه برا جادیا ای یکدام تعهدات خود)تعهد در حفاظت از منابع آب

دو گروه  یکه از سو یستیز طیو مح یبات اقتصادرسد فشارها و مطالدارد و  به نظر می یستیز طیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

 استیستوسعه و  اتید بود. در ادبمؤثر خواه یی منابع آبنهیدولت در زم یهااستیشود، بر اقدامات و سوارد می رگید

 متیق یهااستیس ،یاورزمحصوالت کش یابیبازار یهااستیشامل سه گروه، س یکشاورز یهااستیطور معمول سبه ،یکشاورز

ارج از خ یگرید یهااستیاز س یها، بخش کشاورزاستیس نیافزون بر ا شود.می نیمربوط به زم یانیبن یهااستیو س یگذار

ها استیس نیی ا. مجموعهردیپذمی تأثیراقتصاد کالن هم  یهااستیو س یاعتبار یاستیس یهابسته چونهم ،یبخش کشاورز

 د.باشمی یپژوهش مورد توجه و بررس نیمازندران در ا یحف  منابع آب ای بیآن بر تخر اتتأثیرو 

 
 منابع  -4

شرکت  ،یو دام یکشاورز یهاتیلفعا حیصح تیریمنابع آب با مد یاز آلودگ یری(. جلوگ1390) و همکاران یمحمد تق ،یتوکل -1

 .رانیمنابع آب ا تیریمد

 شرکتو باغات،  یکشاورز یاراض یاریشده در آب هیتصف یهای مجدد از فاضالب(. استفاده1390) و همکاران یمحمد تق ،یتوکل-2

 .رانیمنابع آب ا تیریمد

 ،یصنعت یهای فاضالبهیتصف ومنابع آب با کنترل  یاز آلودگ یری(. جلوگ1390) اصغر و حسن نژاد، جواد ،یریبهنم یجهان-3

 .رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد

 یهازباله حیبا دفع صحع آب مناب یاز آلودگ یری(. جلوگ1390) شاهرخ ،یاصغر، حسن نژاد، جواد و محمود ،یریبهنم یجهان-4

 .رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد ،ییو روستا یشهر
سعه آب و تو هینشر ،یدر کشاورز دیتول تیریمد یهااز جنبه میاقل رییتغ نیتسک ی(. مسائل و راهکارها1397نادر) ،یدریح-5

 .54-45، صص 1سال پنجم، شماره  دار،یپا

رزی بر کیفیت آب شرب (. بررسی تأثیر سموم دفع آفات کشاو1390ساناز)امیر حسام، صیادی، مجتبی و جعفری ،  ،یحسن-6

 .130-119، ص 1فاضالب، شماره  وهای محفوره روستاهای شمیرانات، آب چاه

 ینیزم ریمنابع آب ز بر ییایمیش ی(. بررسی اثرات کودها1394مهفام و صیادی، مجتبی ) ،یامیر حسام، اسکندر ،یحسن-7

 .1-15، ص 4دوره دوم، شماره  ست،یز طیتوسعه و مح ،یداریرانات، پاشهرستان شمی یروستاها

،  29ر پزشکی، دوره (. چگونگی وضعیت آلودگی منابع آب در منطقه رامسر، پژوهش د1384) وسفی ،یرضا و محمد قت،یحق-8

 .5 - 365، ص 4شماره 

 در مازندران. هادخانهاز رو انتیص نینو یها(. روش1397مازندران ) یشرکت آب منطقه ا-9
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 .ی(. نجات آب نجات زندگ1397مازندران ) یشرکت آب منطقه ا-10

 نهان.پ ی هیسرما ینیزم ری(. آب ز1397مازندران ) یشرکت آب منطقه ا-11

آب و  هینشر ،یفیک یهابا استفاده از شاخص یزلان یالملل نیآب تاالب ب تیفیک یابی(. ارز1395) مایو  فاخران، س میفالح، مر-12

 .30-23، صص 2سال چهارم، شماره  دار،یوسعه پات
، 2، شماره سال پنجم دار،یآب و توسعه پا هینشر ق،یدق یاریو آب ی(.کشاورز1397سول )ر ،یعطارزاده، فاطمه و پردل نوقاب-13

 .70-61صص 

سال  دار،یو توسعه پاآب  هیشرن ،یگذار استیاز منظر س یآب مجاز یانتقاد لی(. تحل1395حامد ) ،یحامد و داور ،یقدوس-14

 .58-47، صص 1سوم، شماره 

و  ی)زراع یاورزمحصوالت کش عاتیاز ضا یی ناشآب از دست رفته ی(. برآورد ارزش اقتصاد1395شاورز، عباس و همکاران )ک-15

 .81-73، صص 1سال سوم، شماره  دار،یآب و توسعه پا هیاز مرحله برداشت تا قبل از مصرف(، نشر ،یآب یباغ

 یآلودگ یابی. ارز(1392زهرا ) ،یمیو ابراه یعل ،یهوشنگ، حسن ،یوفائ ن،یحس ،یرخراطیعبدالناصر، پ ا،یفضل ن ن،یمه ،یدکر-16

 نیشانزدهم ز،یتبر یدرمان یو خدمات بهداشت ی، دانشگاه علوم پزشکGIS شمال غرب دشت کبودرآهنگ با استفاده از ینیرزمیمنابع آب ز

 .رانیا طیبهداشت مح یمل شیهما

 اصفهان. یا شرکت آب منطقه ،یو طرح تعادل بخش ینیزم ریبا منابع آب ز یی(. آشنا1388شهرام ) ،ینخع-17

، GIS با استفاده از ینیرزمیز منابع آب یآلودگ سکیر لی(. تحل1392) دونیو آرمانفر، فر یزادگان، مجتب خیاکرم، ش ،یرینص-18

 .رانیا طیبهداشت مح یمل شیهما نیشانزدهم ز،یرتب یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک
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A Sociological Study of Factors Underpining Water Resource Degradation مقاله   

  
Sadegh salehi1, mohaddethe taherpour mansour2،* 

   , 1, Associate Professor of Environmental Sociology2PhD student of Sociology at Mazandaran University 
Arghavan.1387@yahoo.com 

  

Abstract  
 In Mazandaran province, agricultural and animal production has been around for a long 

time. Farmers used water resources for their activities, but a new type of production was 
created alongside this traditional, production-based approach to profit. In this study, 

based on Schneiberg production cycle theory, the role of each of the production factors in 

the degradation of Mazandaran water resources is investigated. In this new type of 

resource exploitation, every profit will be spent to make more profit and investments will 
be increased to adopt newer technologies. As a result, water resources are degraded by 

newer technologies with greater depth, intensity and scope. In addition to the profitability 

of producers, which destroys water resources,Workers ignore the degradation of water 
resources because of the welfare and job opportunities that producers create, and 

governments ignore the taxation and employment opportunities that producers create. 

 

Keywords: Agriculture, Industrial Production, Mazandaran Water Resources, Treadmill 
Production Theory. 

 

 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 375  

 

 1منابع آبی و تخریب منابع آبی مازندران تیریمدهای بررسی جامعه شناختی چالش
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 چکیده 
ها آب تیلنوع فعا نیی ادارد که در همه ینقش مهم یو دامپرور یباغدار ،یشاورزک یهاتیدر اقتصاد مازندران، فعال

ی منابع های اخیر در زمینهتی که در سالو مسایل و مشکال های ساکنان مازندران. نقش مهم آب در فعالیتدارد یاساس ینقش

ستان نابع آبی امنماید. این مطالعه، مدیریت میآبی و تخریب این منابع ایجاد شده است، توجه به مدیریت منابع آب را ضروری 

ک از هری تأثیر وهای مدیریتی منابع آبی مازندران، نقش مازندران را مورد نقد و بررسی قرار داده است و پس از بررسی چالش

 یرسکه در بر ردیگمی جهیو نت دهد.عوامل تولید را در مدیریت منابع آبی و در نتیجه تخریب منابع آبی مورد بررسی قرار می

 داد. قرار یمورد بررسنیز آنها را  یی اجتماعنهیو زم دیعوامل تول نقش دیبا یمنابع آب تیریمد یهاچالش
  

 کشاورزی، منابع آبی مازندران، مدیریت منابع آب، تخریب منابع آب، عوامل تولید.واژگان کلیدی: 

  
 مقدمه  -1

 640 ارایدو  ندیآمازندران، به ظاهر جزو مناطق پرآب کشور به حساب می از جمله استان رانیا یاگر چه مناطق شمال

از متر کمتر میلی 100از  شیآن ب یبارندگ ،یبا متوسط جهان سهیوجود، در مقا نیبا ا باشد،میسال  در یمتر بارندگمیلی

شمال  یهاز استانا یکیبه عنوان  (، در استان مازندرانینیزمریو ز ی)سطح منابع آب لی(. کل پتانس12) استمتوسط جهانی 

متر  اردیلیم 5/1و  یسطح یهامتر مکعب، مربوط به منابع آب اردیلیم 5/4 زانیم نیمتر مکعب است که از ا اردیلیم 6کشور، 

 قش مهمین یامپرورو د یباغدار ،یکشاورز یهاتیزیرزمینی بوده است. در اقتصاد مازندران، فعال یهامکعب آن، منابع آب

 یامدهایپ مربوط به آب، دارد و هر نوع مشکالت یاساس یها آب نقشتینوع فعال نیی ادر همه میدانرد. همانطور که میدا

 یوناگونگمتعدد و  یهاو چالش لیبه همراه خواهد داشت. مع الوصف، در حال حاضر، مسا یو مل یرا در سطح منطقه ا یمهم

 : ا عبارتند ازباشد که عمده آنهمطرح میآب در استان مازندران  تیدر ارتباط با وضع

 ریال اخده س یمتر مکعب،  ط اردیلیم 8/3متر مکعب به  اردیلیم 5/4استان از  یمنابع آب سطح لیالف. پتانس

( و 13) ستیها از جمله استان مازندران مناسب نی استانآب زیرزمینی در همه یهاسفره تی(. وضع12) است افتهیکاهش

به  رو یصنعت و یکشاورز داتیبه رشد تول ازین جهیو در نت تیرشد جمع تأثیرآب زیرزمینی تحت  یهارهروند مصرف سف

 (.)همان است شیافزا

کشور عمدتا  یهااستان ریگردد، همانند ساکه ساالنه مهار و کنترل می یدرصد آب 90از  شیدر استان مازندران ، ب 0ب

(. آمارها هدر رفت 15) درصد است 50کمتر از  یصنعت یرقم در کشورها نیکه ا یشود. در حالاستفاده می یدر بخش کشاورز

 یکه مازندران قطب کشاورز نی(، که با توجه به ا13) دهنددرصد نشان می 90تا  70 نیرا ب یی سنتوهیبه ش یاریآب در آب

 تأثیردر استان مازندران تحت  یآب منابع ن،یدهد. عالوه بر ااز هدر رفت را به خود اختصاص می یاست، بخش بزرگ رانیا

                                                             
 . این مطالعه با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، انجام شده است.1
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 یاز پسماندها یناش یهایمجاز، آلودگ ریغ یهاتوان به حفر چاهها میی آندارد. از جمله قرار یاریبس یستیز طیمشکالت مح

 و ... یصنعت

 یشاورزفسفات در بخش ک ژهیبه و ییمایش یمصارف کودها ثی. استان مازندران از جمله استان پر مصرف از حج

 منجر اه،یگخاک و  یآلودگ که عالوه بر یو سموم دفع آفات در بخش کشاورز ییایمیش یو روند مصارف کودها زانیباشد. میم

 ت.اس ادیز اریگردد، بسو زیرزمینی می یسطح یهابه منابع آب ییایمیش یهاندهیبه ورود آال

 یهادر سطح حوضه ضوالت دامیفو دفع  یاهیپوشش گبردن  نیاز ب جه،یرویه و در نتبی یبا چرا یدامدار یهاتی. فعالد

منابع آب شرب  یی آلودگبالقوه دی(. تهد4و 3) استان مازندران هستند یمنابع آب بیو تخر یعوامل آلودگ گریاز د زیآبر

 نییق پااطدر من یسطح یهایها و آلودگرابهیش نیو ورود ا یو شهر یخانگ یی پسماندهارابهیورود ش لی( به دل8زیرزمینی)

 .( همواره وجود دارد7دست)

حاصل از  یلودگآ جه،یهمراه است و در نت یآلودگ دیدر تول یدر استان بدون کنترل جد یصنعت یواحدها یهاتی. فعاله

شود، متنوع فته میبه کار گر عیکه همه ساله در صنا ییایمیش دیمتععد و جد یهابیوجود ترک لیکه به دل یصنعت یهاپساب

 (نموده است)همان دهیجیپ اریآب را بس یآلودگ کالتاست، مش یشهر یهاتر از فاضالب دهیچیتر و پ

ر منابع را د یاساس رییی آب، دو تغنهیدر زم یستیز طیها و مشکالت متعدد محشود که چالشمالحظه می ب،یترت نیبد 

موع این جبا توجه به م استان مازندران. یع آبمناب یودگب. آل ؛یرویه از منابع آبکرده است. الف. برداشت بی جادیمازندران ا یآب

ی سازد که چه سازوکاری برای مدیریت منابع آبشود و این پرسش را مطرح میمشکالت، نقش مدیریتی منابع آبی با اهمیت می

وجود  مازندران آبی بعو حفاظت از منابع آبی مازندران، اندیشیده شده است؟ چه ارتباطی بین مدیریت منابع آبی و تخریب منا

 دارد؟

 

 مبانی نظری -2
ی نیحاصل و مز(، مراد17) غالمپور، (28) ماوآ و ژانگ ،(23) بوچالر و مکاالطور کلی، در بررسی مدیریت منابع آبی، به

و  ییرزای(، م5)ی و قربان یپور زرند(، تهامی1)ی خان می(، ابراه16)ی (، شهاب و ناصرصدرآباد22)ی و محمد ی(، وثوق19)

 و (21) مکارانو ه ینجف ی(، نور10)یوسفیو  ینی(، حس9) و نوربخش ی(، حاتم29) و همکاران یکوچمیی(، سل26) همکاران

 ی پرداخته اند.بر منابع آب یو حکمران تیرینقش دولت، مد یبررس، به (20)ینیو حس یمهدو

سه  ،یکمرانحدانند. در بحث از می سریم یمرانحک قیرا از طر منابع آبی بیی تخرمساله نیتبب بسیاری از صاحب نظران،

ست امطرح  توسط نهاد بازار تیریو مد یتوسط جوامع محل تیریمد ،یدولت تیریمنابع آب، شامل: مد تیریمد یشکل کل

. نمود نییببگروداران ت لیتوان با استفاده از تحلرا می ستیز طیمح بیی تخراز صاحب نظران معتقدند که مساله یبرخ(. 18)

کار و  شت،یمع ،یاطالق دارد که زندگ یی کسانهیت که به کلی گروداران استفاده شده اسآب از کلمه تیریی مددر حوزه

هم  دیو شا ریگ میردار، تصمبهره ب ایآب،  داریخر ایمالک حقابه  ای(. گروداران، 11) آب گره خورده است بای آنان دغدغه

ان( نفع یرذیغبهره بران ) ریو غ نفعان( ی)همان(. گروداران، شامل بهره بران )ذ ستندی حوزه آب هو خدمات دهنده مانکاریپ

ر زمان دموجود  هستند که از آب یشده است. گروه اول گروداران یبند میتقس یاصل وه)همان(. گروداران به دو گر هستند

ه به ک ید. گروههستن کیکارتباط با آب قابل تف از نظر ینوع گروداران خود به دو دسته اصل نیبهره دارند. ا ایحاضر، سهم و

 گروداران از یگری( مشخص شده اند. گروه دفعانن ی)ذ شوند که با کلمه بهره منداناز منابع آب بهره مند می میصورت مستق

 لشام گروه نیا ( دارند.یرسم ایو ی)عرف تیگروه نسبت به آب مسئول نیندارند بلکه ا یهستند که از آب بهره ا یکسان

 دست ایمسئوالن گریباشد؛ که به عبارت دو ... می یانتظام یروی(، نهیها )قوه قضائیدادگستر ،یآب منطقه ا یهاشرکت

 (. 6قرار دارد) شانیا ماتیتصم یآب در گرو حیصح تیریمدخالن( هستند که مد یآب )ذ تیریاندرکاران مد
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را مطرح  منابع مشترک یی تراژدهینظر ست،یز طیو مح یعیابع طبپردازان حوزه مناز نظریه یکیبه عنوان نیگرت هارد

ح کرد و را مطر هینظر نیعرصه، ا کیدر گریچند باز انیمشترک م یعیمنابع طب بیی تخربه دنبال مشاهده نیکند. هاردمی

 یواگاه به رچر نیارد و اچراگاه وجود د کیکند که درآنمی میرا ترس یتی. او موقعشتگ یقاعده اساس کیبه لیاو تبد یتئور

افراد  استفاده یبرا یتیمحدود چیهمه است و ه یآن برا تیاقع، مالکتواند از آن استفاده کند و در وهمه باز است و هر کس می

 (.1)د وجود ندار

و  یعیمنابع طب بیی تخرالهمس نییبه تب د،یی تولی چرخههیاست که در قالب نظر یپردازاناز نظریه برگیاشنا آلن

ود و س شتریب دیتول یبرا شتریبه منابع ب یابیتجا بر سر دس نیکند که رقابت در امطرح می برگیاشنا پردازد.می ستیز طیمح

ا مطرح کردن ب برگیشود. اشناگذاری میسرمایه ندهیدر آ شتریکسب سود ب یکه حاصل شود، برا یاست. هر سود شتریب

 هیاست و سرما نیشیپردازان پداری در تضاد با مفروضات نظریهسرمایه دیکه ذات تولدهد می حیتوض د،یی تولی چرخههینظر

 ن،ینو یها یورآاستفاده از فن  یگذاری برافروش و سرمایه د،یتول یبرا گریکدیحف  سود خود ناچار به رقابت با یداران برا

نشان  د،یی تولخهی چراست. مولفه ستیز طیحتر م عیتر و سر دیشد بیی آن، تخرجهیهستند که نت شتریکسب سود ب یبرا

مله اعی )از جاجتم از رفاه یمنابع طبیعی جهت سطح معین یمنجر به تقاضای بیشتر برا ه،یداد که ماهیت سرمایه گذاری سرما

کرد و  فیا تضعر یدیکارگران تول یاشتغال برا تیوضع ،گذاریی سرمایههای اجتماعی( می شود. هر دورهدستمزدها و هزینه

 شیاستلزم افزم دیی تولچرخه نیا ،یدیداد. در ارتباط با کارگران تول شیرا بدتر نمود، اما سود را افزا ستیز طیمح طیشرا

ابع، ستخراج منا زانیها، هر مستمیاکوس داشت. در ارتباط با اجیکارگران به آن احت یریبه کار گ یگذاری بود که براسرمایه

 شد ستمیناصر اکوسع یتر تقاضا برا عیسر شیکه آن هم باعث افزا تبه خود گرف دیجد یهاذاریگو سرمایه دیشکل سود جد

 (. 25و 24)

ره که به یلوژوجود، تکنو نیگذاری شدند. با اسرمایه نینو یهایفناور یریدر به کار گ دیجد یهاگذاریسرمایه نیاکثر ا

باعث  تیکند، اما در نهامک میک یستیز طیمح تبه کاهش اثرا یبخشد، به طور سطحاستفاده از منابع را بهبود می یور

 یهاشرکت ایدهد )اغلب در صنعتمی شیافزا دیبه تول ریسود حاصل از آن ناگز رایشود، زمی یستیز طیاثرات مح شیافزا

 یریرگکا بهرشد  (.27شود )می یستیز طیمح اتتأثیربه رشد، موجب گسترش  دنیی سرعت بخشجهیمختلف( و در نت

ران دا هیسرما ومنافع کارگران  یرشد اقتصاد نیشود اما ا یتواند موجب رشد اقتصادمی دیگذاری در تولو رشد سرمایه یفناور

تر به کم ازین دتر،یجد یهایفناور یریگذاری و به کارگمجددا منجر به سرمایه یرشد اقتصاد نیا رایدهد زرا در تضاد قرار می

 شیاعث افزاباهش، ک یرشد، در هر نوبت به جا ،یاز نظر اجتماع ب،یترت نیکارگران خواهد شد. بد یارکیب جهیکارگر و در نت

 (.25و 24. )دش دیی تولچرخه عیتسر یگذاری براسرمایه صیجهت تخص یاجتماع تیحما

 

 بحث -3

ر خریب منابع آبی، همان طوبع و نقش مدیریت منابع بر تی مدیریت مناهای مطرح شده در زمینهاز میان مباحث و نظریه

ها و یراستگذایساست و تنها مرجع  یآب به صورت دولت یحکمران رانیدر اکه مطرح شد، در بحث حکمرانی آب، از آنجا که 

توان گفت تنها نوع مین( )کارشناس آب منطقه ای مازندرا باشندمرتبط می یدولت یهادولت و سازمان ،یمنابع آب تیریمد

ل صدد اعما دارد و درنافراد مرتبط با آب  ریبه سا یوجود دارد که توجه یمشارکت ریغ ایبد یحکمران یعنییحکمران از یخاص

 تیریی مدوهاز نظر نح یموضوع مورد بررس کیه تفکتنها ب ،یباشد. در هر صورت، بحث حکمرانمی نییدستورات از باال به پا

 ند.کنمی نییرا تب یمنابع آب بیکند و تخرآب کمک می

 ،یهمانند بحث حکمران زیجا، ن نیدر ااز دیگر مفاهیم مطرح شده در این مطالعه، مفهوم گروداران مطرح شده بود که 

باشد، می یکیتئور یبه معنا یاساس یرهایکند، اما چون فاقد متغمطرح می یبررس یرا برا یشتریمفهوم گروداران تنها عوامل ب
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در  تعوامل الزم اس نیتوجه داشت که ا دیگذار استفاده خواهد شد. اما با تأثیرعوامل  ییشناسا یبرا یابزار مفهوم نیاز ا

 است. یژگیو نیکه خود مفهوم گروداران فاقد ا رندیقرار گ یکیچارچوب تئور کیقالب

را  یردففرد و عامل  ت،یکند، اما در نهاکمک می ،یستیز طیدر شناخت علل بروز مشکالت مح نیی هاردهیاگر چه نظر

ه ست که نحوا نیه ابی چراگاه مشترک تنها محدود هیاستفاده از نظر ب،یترت نیبدداند.  یعموم یعیمنابع طب بیمقصر در تخر

را که به  یلت که عواماس نیمحدود به ا زیگروه داران ن لیو تحل میاز آب بسنج یتفکر افراد و رفتار آنها را نسبت به بهره بردار

 هیارا نیز اراتر اف یلیگونه تحل چیمفهوم ه نیا اما م،یقرار ده یشوند مورد بررس یم یمنابع آب بیانحاء مختلف باعث تخر

 دهد. نمی

منابع  تیدگنجد که محدونمی نیمسئول یبرخ یمتخصصان، عموم مردم و حت ریمازندران، در باور غ یی منابع آبدرباره

 زانیم و ازیاز ن در مازندران فراتر یاست که منابع آب نیاور غالب اتوان گفت که بمی یدر استان وجود داشته باشد و حت یآب

ر استان دمازندران،  یب منطقه اکند. براساس اطالعات سازمان آ یبهره بردار هتواند به دلخوامی یمصرف بوده و هر کس

 یی سنتوهیآب بندان، شدهند. می لیدرصد از مساحت استان را تشک 5/2آب بندان وجود دارد که مجموعا  830مازندران 

به بعد، عالوه بر  50ی است. از دهه بوده ،در مازندران زارهایشال یاریی آبوهیتنها ش 50ی و تا دهه یکشاورز یهانیزم یاریآب

وه . عالشد یکشاورز یهانیزم یاریآب یبرا گرید یا وهیش ینیرزمیز یها و استفاده از منابع آبها حفر چاهاستفاده از آب بندان

 استان هستند.  یاز منابع آب گرید یکیها هراز است، به عنوانآن نیرودخانه متعدد، که مهمتر140 ن،یبر ا

و  یعیمنابع طب بیی تخرسالهم نییبه تب د،یی تولی چرخههیاست که در قالب نظر یپردازاناز نظریه، برگیآلن اشنا

 کند و توضیحارگران و کشاورزان و دولت مطرح می: تولیدکنندگان، کی خود را بر سه محوراو نظریه پردازد.می ستیز طیمح

های اشتغال و کسب یک از این سه گروه بر پایه منافع اقتصادی و اجتماعی خود)کسب سود، فرصتدهد که چگونه هرمی

ه گروه در معرض باشند، چگونه این سکنند، چه کسانی قدرت تصمیم گیری در مدیریت منابع را دارا میمالیات(عمل می

منابع  گیرند، چگونه هریک از این سه گروه در تصمیم گیری و مدیریتپیامدهای محیط زیستی این تصمیم گیری قرار می

 باشد.خریب منابع محیط زیستی مؤثر میگذارند که در نهایت، در تمی تأثیر

 یبرا یع آباز مناب داشته است. کشاورزان دور وجود یهااز گذشته یو دامپرور یکشاورز داتیدر استان مازندران، تول

منظور استفاده  نیا یها برای پنجاه آب بندانشد تا دهه انینمودند و همان طور که بمی یخود بهره بردار یهاتیفعال

جود و را به یببه منابع آ شتریب ازیاست که ن شتریب یهانیکشت بردن زم ریز یابر ازیو ن تیجمع شیشدند و پس از آن افزامی

 نیر ادر کنا دیاز تول یدیزیرزمینی شد. اما نوع جد یاز منابع آب یحفر چاه و بهره بردار یهاآوردن به روش یآورد باعث رو

 یهاکتکشت توسط کشاورزان، شر یتبر کسب سود است. در کنار روش سن یشکل گرفته است که کامال مبتن یروش سنت

 و دندیتول رفته اند که صاحب ابزارگقرار  ره،یو غ وریو فروش خوراک دام و ط دیها، کارخانجات تولکشت و صنعت ،یدیتول

 .رندیگرا به کار می دیکارگران فاقد ابزار تول

 

 نتیجه گیری -4

و فروش خوراک دام و  دیها، کارخانجات تولکشت و صنعت ،یدیتول یهاشرکت برگیاشنا دیی تولی چرخههیمطابق نظر 

 شیافزا قیاز طر یکشاورز داتیتول شیو افزا یرشد اقتصاد شیسود، به افزا شیطرف، با هدف افزا کیکه از رهیو غ وریط

)به عنوان  یاز منابع آب یبهره بردار تسرعت و شد شیافزا جهیو در نت یکشاورز نینو یهایگذاری و استفاده از فن آورسرمایه

تر( و  یقو یهااستفاده از موتور پمپ ق،یعم یهامجوز حفر چاه افتیدر یبرا یدولت یها از دولت و نهادهامثال، درخواست

 جادیل ایبه دل دکننده،یداران تول هیسرما نیا گریپردازند و از طرف دمی یها و سموم کشاورزاستفاده از انواع کود ن،یهمچن

دولت و کارگران قرار  تید حمادولت، مور یمنابع مال نیو تام اتیپرداخت مال لیبه دل زیکارگران و ن یبرا یشغل یهافرصت

کارگران و  کهیگرفته شود.در حال دهیناد گریدو محور د یکنند از سومی جادیا یکه در منابع آب یبیشود تخردارند و سبب می
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دفع  ،یاز منابع آب هیر و یب یهابرداشت یهاامدیندارند اما پ ینقش دیو تول یریگ میتصم ندیفرا نیساکنان استان مازندران در ا

که اغلب ساکن خارج از استان هستند،  یدیتول یواحدها دکنندگانیاز تول شتریها را بآن یپسماندها و نفوذ سموم به منابع آب

 .خواهد نمود ریدرگ

 رایستند زه دیدار رشد تولشد، کارگران همچنان طرف انیمازندران ب یی منابع آبنهیکه در زم یی مشکالتوجود همه با

 یرا در پ یکاریها بنآ یبرا یدیهر واحد تول یلیتعط ایو دیو کاهش تول نندیبمی دیجد یشغل یهان فرصتآن را به عنوا

ه کسب بموفق  قیرط نیاز ا رایپردازد زمی یاز منابع آب شتریب یبه بهره بردار شتر،یب دیتول یکننده برا دیخواهد داشت؛ تول

رفاه  معه شغل وافراد جا یناچارند برا رایکنند، زمی تیحما یو رشد اقتصاد رشتیب دیاز تول زیها نشود و دولتمی شتریسود ب

 نیی چنا ادامهب. ازمندندیکنند، نمی افتیدر یدیتول یهاکه از گروه ییهااتیرفاه به مال جادیا یکنند و برا جادیا یاجتماع

 یبرا ندهیفزا یموجب تقاضا یرشد اقتصاد و شتریب دیتول د،یی تولی چرخههیشود که بنا بر نظرمی جادیا یطیشرا ،یتیوضع

 بیخرت شتر،یب یمنافع اقتصاد لیبه دل دکنندگانیها و تولکارگران، دولت گر،ید یشود. به عبارتو استخراج آن می یمنابع آب

 .رندیگمی دهیآن را ناد هیو اقدام عل ستیز طیمح

ی ولفه، در بحث مدیریت آب، توجه به سه ماست یآب به صورت دولت یحکمران رانیدر ادرنهایت، از آنجا که 

 یشتر قرارررسی بب، ضروری است. در زیر این سه مولفه مورد دولت و اقدامات دولت تیریمد یدولت، کارآمد یهایاستگذاریس

 گرفته است.

ش مشکالت کاه یمنابع آب، برا تیریی مدنهیو متقاعدکننده در زم یاصول یکردیدولت. اتخاذ رو یهایاستگذاری. سالف

طور چکه  نی. امربوط به ارزش آب است یهاتوجه به پرسش ازمندیمشکالت، ن نیبه ا ییاست. پاسخ گو یآب ضرور یکنون

(. 8: 1396 ت،یشما)براون و  چه مدت؟ یو برا ؟یچه کسان یبرا ؟یمتیبه چه ق م؟یکن عیتوز ایرهیذخ ،یآب را جمع آور دیبا

 یمنابع آب بیتخر ایشود که بر حف ی آب مینهیدر زم ییهایاستگذاریباعث س ،یمنابع آب ینهیدر زم یکردیاتخاذ هر رو

 یرصد منابع آبد 96 از شیکه ب ادولت در ارتباط با منابع آب، از آنج یهااستیو س کردیخواهد بود. عالوه بر رو گذارتأثیر

 مازندران یابع آببر من زین یی کشاورزنهیدولت در زم یهااستیس رد،یگمورد استفاده قرار می یمازندران در بخش کشاورز

 مؤثر است. 

 یشت افراد،ی منابع آب در جهان تأمین کننده امنیت غذایی، معدولت. از آنجا که مدیریت بهینه تیریمد یب. کارآمد 

نابع م صیها و تخصیاستگذاریی آب الزم است عالوه بر سنهیبه تیریمد یتوسعه صنعتی و پایداری محیط زیست است، برا

ه ی سازمان آب بندهینما به عنوان رابینقش ممازندران،  یی محلها نظارت شود. در جامعهاستیس نیا یاجرا یبر چگونگ ،یآب

 یلیات و...( تمخصوم جادیاترس از  ،ییند آشنامان یلی)به دالاریده ایشورا و ،یی محلو جامعه افتهیی آب، تنزلکننده میتقس

 دارند. ن یی منابع آبنهیخود، در زم یی محلجامعه یاعضا یقانون ریگزارش اقدامات غ اینعت ومما یبرا

در  زیرا ن یتلفها، اقدامات مخیگذار استیعالوه بر س ،یآب طیحفط منابع مح یبرا ی. اقدامات دولت. معموال بخش دولتج

ه است ک یی اقداماتهیکل ،یی منابع آبهنیات دولت در زمدهد. مقصود از اقدامقرار می یو عمل یمورد توجه نظر نهیزم نیا

در  رینفوذ ناپذ یهاهیدهند، مانند استفاده از الانجام می یمنابع آب بیاز تخر یریگدر جهت جلو یدولت یهانهادهاو سازمان

و  یی بحراننوعه و ممنوعهدر مناطق مم یکشاورز یهاو انسداد چاه دیمجاز، خر ریغ یها(، انسداد چاه7) کف محل دفن زباله

 (.15) هوشمند آب و برق ینصب کنتورها
 

 منابع  -5
اه بر انسداد چ دیک)با تانیمنابع آب دشت قزو تیریدمدی هااستیاز س تیدر حما ی(. مشارکت مردم1395فاطمه) ،یخان میابراه-1

 .شگاه مازندرانارشد(، دان نامهانیمجاز(،)پا یهامجاز و عدم اضافه برداشت از چاه ریغ یها

 ات.رهنگ، هنر و ارتباطفتهران، پژوهشگاه  یداوران نای(. اصول اخالق آب، ترجمه م1396)ی. ج یجرم ت،یو اشم ی.ج تریبراون، پ-2
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شرکت  ،یو دام یکشاورز یهاتیفعال حیصح تیریمنابع آب با مد یاز آلودگ یری(. جلوگ1390و همکاران) یمحمد تق ،یتوکل -3

 .رانیب امنابع آ تیریمد

و باغات، شرکت  یکشاورز یاراض یاریشده در آب هیتصف یهای مجدد از فاضالب(. استفاده1390و همکاران) یمحمد تق ،یتوکل-4

 .رانیمنابع آب ا تیریمد
 ان،ریبخش صنعت و معدن ا در یتجارت آب مجاز گاهیجا لیو تحل یری(. اندازه گ1395محمد) ،یو قربان یمرتض ،یپور زرندتهامی -5

 .72-59، صص 1سال سوم، شماره  دار،یآب و توسعه پا هینشر

آب و  هینشر تند؟،هس یآب: گروداران آب چه کسان تیریدر حوزه مد هیپا میاز مفاه یی(. ابهام زدا1396درخشان، هاشم) -6

 .165-161، ص 1سال چهارم، شماره  دار،یتوسعه پا

 ،یصنعت یی فاضالب هاهیمنابع آب با کنترل و تصف یاز آلودگ یری. جلوگ(1390اصغر و حسن نژاد، جواد) ،یریبهنم یجهان -7

 .رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد

 یهازباله حیدفع صح منابع آب با یاز آلودگ یری(. جلوگ1390شاهرخ) ،یاصغر، حسن نژاد، جواد و محمود ،یریبهنم یجهان -8

 .رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد ،ییو روستا یشهر

 یجامعه شناس ،یاهنیزم ةیبحران آب در شرق اصفهان براساس نظر ییمعنا ی(. بازساز1397عباس و نوربخش، سوسن) ،یحاتم -9

 .146 -123، ص 73 یاپیشماره پ - 1، شماره 30دوره  ،یکاربرد

سال پنجم،  ،داریه پاآب و توسع هیاز حقوق آب، نشر یفریک تیبر حما ی(. درآمد1397حسن) ،یوسفیو نیحس دیس ،ینیحس -10

 .142-133، صص 1شماره 

 ان،یرضا دورود دی، ترجمه: حمآب ریفراگ یگروداران در حکمران یگریاری(.1396)یاقتصاد ةو توسع یهمکار یالملل نیسازمان ب -11
 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 .ها در مازندراناز رودخانه انتیص نینو یها(. روش1397مازندران) یآب منطقه ا شرکت -12

 .ی(. نجات آب نجات زندگ1397مازندران) یآب منطقه ا شرکت -13

 .ی پنهانهی(. آب زیرزمینی سرما1397مازندران) یآب منطقه ا شرکت -14

 منابع و یتعادل بخش به طرح یبا نگرش ینیرزمیاز منابع آب ز ی(. حفاظت و بهره بردار1386)یمرکز یآب منطقه ا شرکت -15

 .مصارف

در  ستیز طیحم تیفیدولت بر ک یاقتصاد هاىاستیاثر س ی(. بررس1393مروه) دهیس ،یمحمدرضا و ناصرصدرآباد شهاب، -16

 .150-139، ص 2، شماره 16دوره  ست،یز طیمح یکشورهاى منتخب، علوم و تکنولوژ

درحال توسعه: مورد  یدر کشورها ستیز طیمح یاسیشدن بر نقش دولت در اقتصاد س یجهان اتتأثیر(. 1386)یعل غالمپور، -17

 .152-125، ص 4، شماره 37دوره  ،یاسیی حقوق و علوم سی دانشکدهمجله است،یی سفصلنامه ران،یا

ها، انتشارات از تجربه ییهاو درس آموزه ی: مبان1جلد ران،یدر ا یمنابع آب کشاورز یمشارکت تیری(. مد1393)وشیدار ،یمختار-18

 .الفیا

 طیاقتصاد مح کردی)رورانیا یطیمح ستیز یهانقش دولت در چالش یابی(. ارز1387)نیحس ریام ،ینیو مز لوفرین ،مرادحاصل -19
 .24-11دوره دهم، شماره چهار، ص  ست،یز طیمح ی(، علوم و تکنولوژستیز
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Sociological Survey of Water Resources Management Challenges and Water Resources 

Destruction in Mazandaran 
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Abstract  
In the economy of Mazandaran, agriculture, horticulture and animal husbandry play an 
important role in all of these activities. The important role of water in the activities of the 

inhabitants of Mazandaran and the problems that have arisen in recent years in the field of 

water resources and the degradation of these resources requires attention to water 
resources management. This study reviews the water resources management of 

Mazandaran province. After reviewing the water management challenges of Mazandaran, 

the role and impact of each of the factors of production in water resources management 

And consequently examines the degradation of water resources. And it concludes that the 
challenges of managing water resources need to be examined in terms of their production 

factors and their social context. 

 
Keywords: Agriculture, Mazandaran Water Resources, Water Resources Management, 
Water Resources Degradation, Production Factors.      
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 امکان تولید تخته خرده چوب از بقایای گیاهی در ایران
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 چکیده
 ریگد یز سوازباله  یدو تولسو  یکاز  یمواد مصرف یتقاضا برا یشافزا موجب یت، رشد جمعیراخ یهادر دهه

دار محیط زیست است. تخته توان گفت که تولید مصالح مصرفی از پسماندها، یک فرآیند دوستمی شده است.

ه کن است زی و یک چسب مناسب مانند رزیخرده چوب محصولی ساخته شده از بقایای چوب، مواد لیگنوسلول

ی شود. بررسی مطالعات مربوطه نشان داد که پارامترهای مختلفتحت شرایط خاص دما و فشار تولید می

ن به قرار دهند. برای رسید تأثیرمکانیکی تخته خرده چوب تولید شده را تحت  وتوانند خواص فیزیکی می

ب ز ترکیای باید انجام گیرد. یک تخته خرده چوب ساخته شده شرایط مناسب یا بهینه، آزمایشات مختلف

 ابل قبولیتواند خواص فیزیکی و مکانیکی قمناسبی از مواد شامل بقایای گیاهی تحت شرایط مناسب تولید، می

 داشته باشد.
 

 دار محیط زیست، مواد لیگنوسلولزیبقایای گیاهی، تخته خرده چوب، دوستواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

حرارت، فشار،  تأثیرای مرکب از خرده چوب، مواد لیگنوسلولزی و چسب است. این مواد تحت تخته خرده چوب فرآورده

های درجه سه و (. چوب9آیند )رطوبت و کاتالیزرو با یکدیگر پیوند برقرار کرده و به شکل یک صفحه تقریباً یکپارچه در می

ها های اخیر به دلیل کاهش سطح جنگلهستند که در سالهای کم قطر مواد اولیّه اصلی ساخت تخته خرده چوب بینهگرده

ها مشکل شده است. از طرفی (، تأمین آن5برداری در ایران به عنوان یک کشور با پوشش جنگلی کم )( و محدودیت بهره23)

(. کمبود مواد 2ه پوست و همچنین هیزم به دلیل آفات، توسط سازمان حف  نباتات کشور ممنوع است )واردات چوب به همرا

تواند سبب سوق به سمت استفاده از پسماندها و منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی گردد. با توجه به اینکه اولیّه صنایع چوب می

متر در ساخت تخته خرده چوب وجود دارد، میلی 2/0اندازه باالی  امکان استفاده از تمامی ذرات چوبی و مواد لیگنوسلولزی با

(. با افزایش 1تواند به عنوان راهکاری در راستای بازیافت بقایای محصوالت کشاورزی مطرح شود )تولید این محصول می

 76رسی به بیش از (، امکان دستFAOجمعیت، مدیریت پسماند، امری ضروری است. به گزارش سازمان خوار و بار کشاورزی )

 هایپسماند ینترعمده یاگندم، جو، برنج، پنبه و ذرت دانه یشکر،ن(. 2میلیون تن پسماند کشاورزی در دنیا وجود دارد )

(. در بسیاری 2شده است )زده  ینتن در سال تخم میلیون 25در حدود  دهند کهرا تشکیل می یراندر ا یمحصوالت کشاورز

( که این امر 11شوند )ا اهدافی مانند سهولت کشت دوم، سهولت برداشت و مبارزه با آفات سوزانده میاز مزارع ایران، بقایا ب

(. افزایش جمعیت از یک سو موجب افزایش نیاز به مصالح ساخت و 21اثرات مخربی بر محیط زیست و بهداشت عمومی دارد )

خشی از پسماند را به دنبال داشته است. استفاده از بقایای ساز شده و از سوی دیگر افزایش تولید بقایای گیاهی به عنوان ب
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های تواند هم در راستای کاهش نیاز به چوبگیاهی در تولید تخته خرده چوب به عنوان یکی از مصالح جایگزین چوب می

استای تولید جنگلی و در نتیجه تخریب جنگل و هم در راستای مدیریت پسماند کشاورزی مفید واقع شود و گامی مؤثر در ر

 محصوالت سبز باشد.

 هامواد و روش -2
های استفاده شده برای تولید تخته خرده چوب از بقایای گیاهی محصوالت مختلف به در این بخش به بررسی روش

 اشاره شده است. 3جدول صورت اجمالی و به تفکیک نوع بقایا در 

 
 . استفاده از بقایای محصوالت کشاورزی در ساخت تخته خرده چوب3جدول 

 ترین نتایجای از مهمخالصه نوع بقایا مطالعه 

ت
ال

 غ
ی

ایا
بق

 

 منفی بقایا بر خواص مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب تأثیر کاه گندم و ساقه توتون 4

 و افزایش واکشیدگی ضخامتی با افزایش کاه گندم کاهش چسبندگی داخلی چوب تاغ و کاه گندم 17

 افزایش مقاومت خمشی و مدول االستیسیته با افزایش زمان پرس و درصد رزین کلش برنج 6

 درصد مناسب است. 50تا  25استفاده از ساقه ذرت به میزان  ساقه ذرت 19
 داخلی با افزایش ذرات ساقه ذرتبهبود خواص فیزیکی و مکانیکی بجز چسبندگی  ایساقه ذرت دانه 10

 اثر ساقه جو و گندم بر جذب صدای تخته معنی دار نبود ساقه گندم و جو 3

ان
خت

در
ی 

ایا
بق

 

 مکانیکی تخته های فیزیکی واثرات منفی ضایعات پوست راش بر ویژگی ضایعات پوست راش 26

 یکی تختههای فیزیکی و مکانویژگیمنفی ضایعات نخل بر  تأثیر ینخل و چوب کهور پاکستان یعاتضا 24

 امکان تهیه خرده چوب با خواص مطلوب از این ضایعات ضایعات هرس درخت انگور 18

 توان تخته مطلوب تهیه نمود.با زمان، دما و درصد چسب و هاردنر مناسب می الی چوب راشضایعات پشت 25

 بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های سیبسرشاخه 14

 افزایش مقاومت خمشی، مدول االستیسیته و واکشیدگی ضخامت های انارسرشاخه 12

ی
عت

صن
ت 

وال
ص

مح
ی 

ایا
بق

 

 بهبود مقاومت خمشی و مدول االستیسیته ساقه پنبه 20

 افزایش مقاومت خمشی، مدول االستیسیته، چسبندگی داخل و جذب آب پوست دانه آفتابگردان 13

 بهبود خواص مکانیکی در ترکیب مناسب چوب تاغ و ذرات باگاس 8

 بهبود خواص آکوستیکی خرده کلزا 15

 ز حد استاندارد اروپاهای با خواص بهتر اامکان تولید تخته ساقه پنبه 16

  

 نتایج و بحث -3
ورت های بسیار پایین در دسترس هستند. امّا به صهای بزرگ و با قیمتبقایای محصوالت کشاورزی متنوع در مقیاس

تواند منجر به افزایش هزینه انبارداری، خطر فصلی بوده و تنها یک یا دو بار در سال قابل برداشت هستند. این مسئله می

ها بر خواص آن تأثیرشود که ها موجب می(. تنوع در نوع بقایا و در نتیجه خصوصیات آن27سوزی و تخمیر گردد )آتش

ر متفاوت باشد. در مواردی اضافه نمودن بقایا به تخته خرده چوب موجب بهبود فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب بسیا

گردد. در مواردی نیز ضمن بهیود یک خاصیت، موجب تضعیف خاصیت ها میخواص آن و در مواردی موجب تضعیف آن

کاهش واکشیدگی درصد موجب افزایش مدول خمشی و االستیسیته و  70شود. برای مثال افزایش ساقه ذرت تا دیگری می

( موجب بهبود خواص فیزیکی و 12( و انار )14های درخت سیب )(؛ استفاده از سرشاخه10ضخامت در تخته خرده چوب شد )

مکانیکی تخته شد و پوست دانه آفتابگردان، مقاومت خمشی، مدول االستیسیته، چسبندگی داخل و جذب آب را افزایش داد 

های چوب با جرم مخصوص باال مانند اکالیپتوس اجتناب در شرایطی که استفاده از گونه عالوه، گفته شده است که(. به13)

 کاه گندم مکمل مناسبی برای ترکیب با ماده(. در مقابل 20بخشد )ناپذیر است، کاربرد ساقه پنبه خواص مکانیکی را بهبود می
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ف پوست راش مقاومت و االستیسیته خمشی و (؛ با افزایش میزان مصر17نبود )چوبی تاغ برای ساخت تخته خرده چوب 

منفی  تأثیرهای فیزیکی و مکانیکی تخته ( و ضایعات نخل بر ویژگی26چسبندگی داخلی تخته ساخته شده کاهش یافت )

(. هر چند که استفاده از کاه گندم و ساقه توتون بر خواص فیزیکی و مکانیکی اثر منفی داشت، با افزایش میزان 24گذاشت )

(. در واقع خواص نهایی تخته حاصل، به شرایط ساخت 4درصد اثرات منفی استفاده از آن جبران شد ) 14چسب تا  مصرف

وابسته است. برای مثال افزایش دمای پرس، مقاومت خمشی، مدول االستیسیته و واکشیدگی ضخامتی را کاهش داده است 

تواند (. به عالوه مقدار بقایا می18ستیسیته بهبود یافته است )( و با افزایش چسب و زمان پرس مقاومت خمشی و مدول اال19)

درصد مقاومت خمشی و مدول االستیسیته را  40قرار دهد. برای مثال مقدار تاغ تا  تأثیرخواص نهایی تخته را به شدت تحت 

، روش پوشال کردن و (. همچنین خواص بقایای مورد استفاده همانند روش خرد کردن8دهد )افزایش و پس از آن کاهش می

تواند بر خواص فیزیکی و ( می7( و کیفیت و زمان انبارداری )24(، شکل هندسی و ابعاد ذرات استفاده شده )22رطوبت )

بسزایی داشته باشد. بنابراین برای ساخت یک تخته خرده چوب از بقایای یک  تأثیرمکانیکی تخته خرده چوب تولیدی، 

ی مختلف برای یافتن انواع مواد ترکیبی مناسب، خواص و میزان چسب مناسب، دما، زمان و هامحصول خاص، انجام آزمایش

فشار پرس مناسب و شرایط مناسب اضافه نمودن بقایا ضروری است. با یافتن شرایط مناسب ساخت تخته خرده چوب از بقایا 

درصد، زمان  4تا  2گرادیان مصرف چسب در حد هایی با کیفیت مطلوب تولید نمود. برای مثال با استفاده از توان تختهمی

اروپا  ENهای ساخته شده از ساقه پنبه، خواص مکانیکی بهتر از حد استاندارد دقیقه در تولید تخته خرده چوب 5تا  4پرس 

 (.16بود )

 

 گیرینتیجه -4
وبی برای تواند پتانسیل خی بقایا میداربقایا به میزان زیاد و ارزان، امّا به صورت فصلی در دسترس هستند. مدیریت و نگه

ایط رکیبی و شرتها ایجاد نماید. امّا در تولید تخته خرده چوب باید خواص مختلف بقایا، مواد تولید تخته خرده چوب از آن

ی با هاتواند منجر به تولید تخته خرده چوبهای مختلف بدست آید. استفاده بهینه از بقایا میساخت بهینه از طریق آزمایش

 کیفیت باال گردد.
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 .584-576(: 4) 32ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیساقه توتون. فصل

غذ ژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاپ-نامه علمی. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از ساقه شاهدانه. فصل1397. حبیبی، م. ر. 5

 .75-63(: 1) 33ایران 

( MDFسنگین )های تخته فیبر نیمه. بررسی اثر زمان پرس و مقدار رزین بر ویژگی1386خانی، ح.، مهدوی، س. . حبیبی، م. ر.، حسین6

 .61-51(: 1) 22ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیساخته شده از کلش برنج. دو فصل

فیزیکی و مکانیکی تخته  مقدار رطوبت و زمان انبارداری باگاس بر خواص تأثیر. 1396. حبیبی، م. ر.، لتیباری، الف. ج.، مهدوی، س. 7

 .552-541(: 4) 32ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیخرده چوب. فصل
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و ذرات باگاس. دو  . بررسی ساخت تخته خرده چوب با استفاده از چوب تاغ1388. خلیلی گشت رودخانی، ع.، میرزابیگی ازغندی، ر. 8

 .116-99(: 1) 24ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیفصل

 ص. 728وم. . فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. چاپ د1386حسینی، ک. . دوست9

نامه ای. فصلنه. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از ساقه ذرت دا1392فر، م.، کارگرفرد، الف.، فاضلی، ف. سام، غ.، آزادی. ر10
 .627-613(: 4) 28ژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران پ-علمی

ها. مجله پژوهش کشرائی باقیمانده علفآن بر سرنوشت و کا تأثیر. سوزاندن بقایای گیاهی و 1391. رمضانی، م. ک.، زند، الف. 11

 .107-91(: 1) 4های هرز علف

های انار در ساخت تخته خرده چوب. دو . بررسی استفاده از سرشاخه1388. سلیمانی آشتیانی، ه.، کاگرفرد، الف.، نوربخش، الف. 12

 .166-158(: 1) 24ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیفصل

وب. مجله منابع . بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چ1384الملوکی، الف. ر. رسا، ت.، شیخ. طب13

 . 689-679(: 3) 58طبیعی ایران 

-ه علمینامهای سیب در ساخت تخته خرده چوب. دو فصل. امکان استفاده از سرشاخه1387. عنایتی، ع. الف.، یوسفی، ح.،رسولی، د. 14

 .73-63(: 1) 23پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 

ر روی خواص آکوستیک تخته میزان استفاده از خرده کلزا ب تأثیر. بررسی 1393ترابی، م. نیا، م.، کهن. قاسمی، ه.، لتیباری، الف. ج.، روح15

 .410-399: (3) 29ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیخرده چوب. فصل

ات علوم پژوهشی تحقیق-نامه علمی. قابلیت استفاده از پسماندهای ساقه پنبه در تولید تخته خرده چوب. فصل1396. کارگرفرد، الف. 16

 .472-463(: 4) 32چوب و کاغذ ایران 
. تخته خرده چوب از چوب تاغ و کاه گندمامکان ساخت  یبررس. 1381زاده، ع. اهللحزاده، ع.، نوربخش، الف.، فت. کارگرفرد، الف.، حسین17

 .56-27(: 17) 7ات علوم چوب و کاغذ ایران پژوهشی تحقیق-نامه علمیفصل

. تحقیقات علوم وبچتخته خرده  یهحاصل از هرس درختان انگور در ته یعاتاستفاده از ضا. 1383. کارگرفرد، الف.، نوربخش، الف. 18

 .174-159(: 2) 19چوب و کاغذ ایران 

پژوهشی -نامه علمیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب. دو فصل. اثر استفاده از ذرات ساقه ذرت بر ویژگی1389. کاگرفرد، الف. 19

 .156-147(: 2) 25تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 

پژوهشی -نامه علمی. دو فصلبررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب. 1385. کاگرفرد، الف.، نوربخش، الف. 20

 .104-95(: 2) 21تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 

از سوزاندن کاه وکلش گندم )مطالعه  یهوا ناش یهایندهآال یبررس. 1396زاده، م. م. . کرمی، ح.، کشاورز، ح.، الهیاری، الف.، تقی21

، هباناحد استو یدانشگاه آزاد اسالمیدار. ان و توسعه پاعمر یمهندس یمل یشهما یندوم. : شهرستان مرودشت استان فارس(یمورد

 استهبان، ایران. دهم اسفند.

تخته خرده چوب ساخته  هاییژگیو یبررس. 1375بخش، الف.، کارگرفرد، الف.، گلبابائی، ف. زاده، ع.، نور. لتیباری، الف. ج.، حسین22

 .110-50(: 1) 1. تحقیقات چوب و کاغذ نخل خرما یعاتشده از ضا
 ص. 410شناسی و پرورش جنگل. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. . جنگل1384. مروی مهاجر، م ر. 23

مکان ساخت تخته ا یبررس. 1380خانی، ح. ینحس، الف.، ارگرفردی، ف.، کبابائگل یباری، الف. ج.،لت ، ع.،زاده ینحس ، الف.،نوربخش. 24

. رده چوب(خته ختدر صنعت  ینخل و چوب کهور پاکستان یعات)توان بالقوه استفاده از ضا رانیجنوب ا یگنوسلولزیخرده از منابع ل

 .87-61(: 15) 6تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 

 یعاتبا استفاده از ضا ساخت تخته خرده چوب. 1384یان، م. رادک ، الف.،کارگرفردینی، ک.،حسدوست، ع.، زادهینحس ، الف.،نوربخش. 25

 .132-111(: 1) 20. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران چوب راش یالپشت

. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب با 1386زاده، ع.، کارگرفرد، الف. حسینی، ک.، حسین. نوربخش، الف.، رضوی، الف.، دوست26

 .185-179: 75استفاده از ضایعات پوست راش. پژوهش و ساندگی در منابع طبیعی 
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27. Akgul, M., Guler, C., Copur, Y. 2010. Certain physical and mechanical properties of medium density fiberboards 
manufactured from blends of corn (Zea mays indurata Sturt.) stalks and pine (Pinus nigra) wood. Turkish Journal of 

Agriculture and Forestry 34: 197-206. 
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The possibility of particleboard manufacturing from vegetal residues in Iran 
 

Masoud feyzi1*, Abbas Gorji Chakespari1, Mohammad Kazem Araghi1, Roohollah Rahimi1, Khalil 

Karimzadeh Asl1 

1Mechanization Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran 
1*Masoudfeyzi.rifr@gmail.com 

 
Abstract 

In recent decades, the population growth has increased the demand for consumable 
materials on one hand and the generation of waste on the other hand. It can be said that a 

material production from wastes is an eco-friendly process. Particleboard is a product 

manufactured from wood residues, lignocellulosic materials, and a suitable binder such as 
resin under the specific conditions of temperature and pressure. Investigation of 

corresponding researches indicated that the different parameters can affect the physical 

and mechanical properties of produced partcleboard. Different experiments should be 

conducted to reach the acceptable or optimal conditions. A particleboard manufactured 
from a suitale combination of materials including vegetal residues under the suiable 

production conditions can be acceptable from physical and mechanical viewpoint. 

 
Keywords: Eco-Friendly, Lignocellulosic Materials, Particleboard, Vegetal Residues 
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(1397آسای گلستان )مطالعه موردی اسفند امیکی سامانه سیلتحلیل همدیدی و دین  

 
 5، اقدس جعفری4، سمیه مالحی3*، معصومه احمدی حجت2،زهرا کالته سیفری1محمد اصغری

، کشور مرکز پیش بینی، سازمان هواشناسی کارشناس پیش بینی3،2 معاون پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور،1
 کل هواشناسی استان گلستان کارشناس اداره5،4

*3 (ahmadi792003@yahoo.com) 

 

 

 چكیده 
 ینا از ناپذیرند.شوند، که عموماً هم جبرانمی مالی و جانیهنگفت  خسارات منجر به اغلب آساهای سیلبارش

سنگین ارش بسیاررخداد ب بینی آنها بسیار مهم هستند.پیش امکان و توانایی رو تحلیل دقیق الگوی هواشناسی،

های این منطقه بوده که به لحاظ وسعت ترین بارشسابقهاز بی 2019مارس  21تا  18و سیل گلستان از 

های استان روز باشد. بیشتر ایستگاهها قابل تامل میهای آبریز و نیز مقدار بارشعملکرد در حوضه و زیرحوضه

ج ل با امواینامیکی فعاداین سامانه یک سامانه  اند.بیشترین بارش را در مدت فعالیت سامانه بارشی داشته 28

شرق دامنه و یک الگوی باروکلنیک کالسیک در تمام سطوح بوده است. با نفوذ سامانه بارشی به شمالکم

سامانه بارشی رو  ام فروردین1به اوج خود رسیده اند. بتدریج از  28ام اسفند آغاز شده و برای روز 26ها از بارش

 اسب بااست؛ کاهش قابل مالحظه دما موجب بارش قابل مالحظه برف شده شده است. متن به تضعیف بوده

ارتفاع قوی با الگوی چرخند یا تراف دوقلو مشاهده فشار دینامیکی قوی در سطوح میانی و باالی جو کمکم

مله های فصلی و محلی از جیالب شدید و طغیان رودخانهآسا منجر به سهای سیلشود. شدت بارشمی

آسا بیشترین بارش در توسکاچال شهرستان رود و ... شده است. در مدت فعالیت سامانه بارشی سیلگرگان

ارش سانتی متر گز 140متر و بیشترین میزان برف در دراز نو کردکوی به میزان میلی 354مینودشت به میزان 

 شده است.

 

  فشارکمآسا، گلستان، بارش سیلواژگان کلیدی: 

 

 مه مقد -1
 انواع و ونقل حمل هوا، وضع تعدیل کشاورزی، آب، مدیریت در هواشناسی، مؤثر و مهم عوامل از بارش صحیح بینیپیش

 رانش و سیل طبیعی مانند مخاطرات آمدن وجود به باعث اغلب سنگینبسیاربارش  وقایع است. صنعتی و کشاورزی هایطرح

 هایمقیاس در که سازوکارهایی ترتر و دقیقجزئیات بیش و با بهتر درک ابراینبن .شوندمی هازیرساخت و هاانسان برای زمین

 مودت کوتاه بینیپیش بهبود و کشور هواشناسی دانش ارتقای نظر از شوند،می رویدادها این موجب میانی و محلی و همدیدی

هنگام خسوارات احتموالی بوه رسانی بوهبینی دقیق و صحیح و اطالعاست. در صورت پیش بسزایی برخوردار اهمیت از هوا وضع

شناسوایی و  به نیاز و است متفاوت آن، اقلیم با متناسب هر منطقه، در سنگین بارش مسبب اصلی حداقل خواهد رسید. عوامل

 آسا در سواحل دریوای خوزر شوده اسوت. درهای سیلبارش ایجاد عوامل شناخت زمینة در زیادی بررسی دقیق دارد. مطالعات

عامول  دو ( نقوش1همکواران ) و تریچوالش شوبانیان پژوهش به توانکشور می داخل در شدید هایبارش وقوع واملع بررسی
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 کنترلوی، سازیچهار شبیه با گلستان، استان در آساسیل بارش مطالعة موردی در را رطوبت و گرما شارهای و البرز کوه رشته

 بوا دادنود. آنهوا قورار مطالعه عامل مورد دو این زمان هم حذف و خزر دریای از و رطوبتی گرمایی شارهای حذف البرز، حذف

 و همرفتوی پذیردسوترس پتانسویل تاوایی، انورژی و دما هایفرارفت مانند بارش بر مؤثر های هواشناختیکمیت برخی بررسی

 هوایدارد. بارش متفاوتی رسازوکا گلستان مختلف استان مناطق در بارش که کردند اظهار رطوبت و افقی گرما و قائم شارهای

در  همرفتوی ناپایوداری و گرموایی افقوی شوار سوبب همگرایوی به است، بوده سیل منشأ که خزر دریای شرقدر جنوب شدید

 هکتوپاسکال 500تراز  در مثبت تاوایی فرارفت دلیل به هابارش و های باالسوحرکت شروع است. بوده خزر دریای شرقجنوب

 .البرز است کوه رشته از رمتأث شدت به که بوده

 

 منطقه مورد مطالعه -2
ای و کوهستانی ها را به دو قسمت جلگهتوان آنای است که به روشنی میهای استان گلستان به گونهشکل ناهمواری

ای نارههای کبه صورت دیواری مرتفع در مسافتی طوالنی، خط ساحلی و جلگه های البرز،تقسیم کرد. امتداد و جهت رشته کوه

های ساحلی استان مازندران و کیلومتر، جلگه 750های البرز در طول بیش از دریای خزر را محصور کرده است. رشته کوه

رض ع تأثیرحت تخود،  استان گلستان را از قسمت داخلی ایران جدا نموده است. استان گلستان، با توجه به موقعیت جغرافیایی

نستان، های جنوبی ترکمهای البرز، ارتفاع سطح زمین، دوری و نزدیکی به دریا، بیابانته کوهجغرافیایی، ارتفاع و امتداد رش

گیرد. شمال شرق استان، به ویژه در شرق دریای خزر و ای و پوشش متراکم جنگلی قرار میوزش بادهای محلی و ناحیه

 گهلوسیع بودن ج کاهش ارتفاعات البرز شرقی، حدفاصل گرگان رود تا مرز ترکمنستان، به علت دوری از اثرات دریای خزر،

های آسیای میانه، تغییرات محسوسی در آب و هوای معتدل های قره قوم و قزل قوم در جمهوریساحلی و نزدیکی به بیابان

شود و رفته رفته به اقلیم نیمه خشک آید و شرایط خشکی و گرمای هوا تشدید میمرطوب خزری )خزری شرقی( پدید می

زایش یابد. همچنین به علت کاهش رطوبت هوا، دامنه گرما افشود و میزان بارندگی ساالنه کاهش مییمه بیابانی( تبدیل می)ن

آید که مشخصه اصلی های سال به وجود میترین ماهیابد و اختالف شدیدی بین دمای شب و روز و دمای سردترین و گرممی

های نسبتاً سرد و بارانی است. به علت پیشروی توده هوای ماه( و زمستان 6تا  5های گرم و خشک طوالنی )آن، تابستان

 ه ارتفاعاتبافتد. به علت نزدیکی سردسیری، تعداد روزهای یخبندان آن نیز بیشتر است، ولی ریزش برف به ندرت اتفاق می

ال ران و اعتدشود و با افزایش بااد میشرقی، از جمله شهرهای کالله و مینودشت، تغییرات دیگری در آب و هوای استان ایج

 .آیددما، شرایطی مشابه آب و هوای معتدل مرطوب خزری پدید می

 
 های آبریز: منطقه استان گلستان و حوضه1شکل 

 

 ها و روش کارداده -3
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خذ شده، گلستان که از سازمان هواشناسی کشور ا های هواشناسی استانهای جوی ایستگاهدر پژوهش حاضر، از داده

مدت وضع بینی میانهای بازتحلیل مرکز اروپایی پیشدادهها و تحلیل همدیدی از برای ترسیم نقشه استفاده شده است.

 27طور میانگین درجه در دو راستای طول و عرض جغرافیایی، که به 25/0×25/0با تفکیک افقی ،  ECMWF (ERA5)هوا

 500های فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیلی ، میدانwww.ECMWF.intکیلومتر است، استفاده شده است. از وبگاه 

گرینویچ، ترسیم  12های مربوطه برای ساعت ، نقشهGradsافزار هکتوپاسکالی و بارش استخراج شده است. با استفاده از نرم

 اند.شده

 ینامیكید-تحلیل همدیدی -4
های ترین بارشسابقهاز بی 2019مارس  21تا  18فروردین(  2اسفند تا  27بسیارسنگین و سیل گلستان از ) رخداد بارش

باشد. با نفوذ ها قابل تامل میاین منطقه بوده که به لحاظ وسعت عملکرد در حوضه و زیرحوضه های آبریز و نیز مقدار بارش

با  امانه یک سامانهسسنگین به ویژه در شرق استان آغاز شده اند. این  اسفند بارش های 27این سامانه قوی در روز دوشنبه 

مانه قرار یک سادامنه و یک الگوی باروکلنیک کالسیک در تمام سطوح بوده است. الگوی فشار تراز دریا حاکی از استامواج کم

شار ه با فق حرکت می کند ککم فشار دینامیکی قوی بر روی ایران است. این سامانه کم فشار ضمن تقویت به سمت شر

دهای استقرار این اسفند(. از پیام 28مارس،  18هکتوپاسکال بر روی شمال شرق کشور قرار می گیرد )  996مرکزی کمتر از 

 1398ردین فرو 1 چرخند بسیار قوی، ایجاد گرادیان فشاری قابل توجه و وزش بادهای شدید در استان گلستان است. از روز

 (.2عد این الگوی فشاری رو به تضعیف است )شکل مارس( به ب 20)

توان دوقلوی چرخندها )تراف یا ناوه دوقلو( را با تاوایی بسیار شدید مشاهده هکتوپاسکالی می 500با نگاهی به الگوی 

بندال با  باشد، ایننظیر مینمود که با همراهی یک واچرخند محلی دیگر در باالی این دو، حاکی از تشکیل یک بندال رکس کم

های پایینی موجب پمپ مکانیکی هوای سرد به های باالیی و سردتر به عرضوارون خود با هدایت جریانات عرض   sالگوی

دکامتری را به روی پهنه دریای خزر و استان گلستان  540منطقه شده و موجب فرارفت بسیار سرد شده بطوریکه پربند 

در سطوح جت و دو سویه  1روز به طول انجامید موجب رخداد شارش شکافته 4 رسد. رخداد این بالک موقتی که حدودمی

باشد ، با توجه به شارش شکافته و پی وی یو شد که به روشنی در سطح جت قابل مشاهده می 4شدن امواج راسبی باالتر از 

د که دقیقا مطابق با این الگوی توان به رخداد حتمی کم فشار در نزدیکی سطح زمین اشاره نموالگوی رودباد مرکزی جت می

 (. 3توان دو چرخند بسیار فعال و قوی را در سطح الگوی فشاری مشاهده نمود )شکل کالسیک می

ه دریچه خروجی میلی باری در منطق 200فشار مطابق با الگوی رودباد بیشینه سطح در میدان فشار تراز دریا، نواحی کم 

اتفاق  فشار قوی داریم که عمالً روی سطح زمین ایند و خروجی جت انتظار رخداد کم(، که در بخش سر5جت قرار دارد )شکل

ت ی آن و جهکل گیرشافتاده است. با گرادیان بسیار زیاد این چرخند بزرگ در حال فعالیت و با توجه به منطقه جغرافیایی 

ون چرخند به در ی به سبب تزریق جریاناتچرخش آن از روی دریای خزر موجب تغذیه رطوبتی قابل توجه شده است. ناپایدار

 شود. به مرکزیت شرق دریای خزر تقویت دوچندان سامانه را موجب می

 

                                                             
1 Split-Flow 

http://www.ecmwf.int/
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فته است که این روند در مناطق غربی جریانات جنوبی قرار گر تأثیرهای مختلف استان تحتاسفند، بخش 25از روز شنبه 

ز بوین امرو ترین ساعاتا شهرهای استان در گرمتا اواسط روز و در مناطق شرقی تا اوایل شب تداوم یافته و در مجموع دمای هو

ی سوامانه ، اسفند افزایش یافت. با تضعیف جریانات جنوبی و نزدیک شدن تودریج 24جمعه مورخه درجه نسبت به روز  7تا  5

ر کوه بوارش دطوریدرجه سلسیوس پیودا کورده اسوت؛ به 16تا  14دمای هوا در مناطق غربی از بعد از ظهر روند کاهشی بین 

صورت برف بوده است. این شرایط از اوایل شب وزش باد آغاز شده و تا صبح روز سوه شونبه بوا شودت و ضوعف نواحی مرتفع به

 تداوم یافته است.
 

 
 اسفند( 27مارس ) 17

 
 اسفند( 28مارس ) 18
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 ساعته 24: بارش تجمعی 6شکل 
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های هواشناسی استان گلستان در مدت فعالیوت سوامانه بارشوی در منطقوه از اهدهنده بارش تجمعی ایستگنشان 2نمودار 

متر بیشوترین بوارش را میلی 354ها توسکاچال شهرستان مینودشت با باشد؛ در بین ایستگاهفروردین می 2اسفند تا جمعه  27

غرب برف در ارتفاعوات جنووینه ارتفاع بوشرق، بیشثبت کرده است. از ابتدای فعالیت سامانه بارشی قوی تا انتهای آن در شمال

 116ییالق )آزادشوهر( متر، خووشسانتی 140ترتیب در درازنو )کردکوی( متر رسیده است. براساس آمار بهسانتی 150استان تا 

د، های گرگوانروت. با شودت گورفتن بوارش رودخانوهمتر برف گزارش شده اسسانتی 101آباد کتول( متر و افراتخته )علیسانتی

 اند.سو، سیالب و طغیان داشتهاترک، قره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1398فروردین  2تا  1397اسفند  27متر. میلی 150: بارش تجمعی بیشتر از 1نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه -5
ی در توجههوای قابولبوارش 97اسفند  22مانه بارشی دینامیکی قوی به کشور از دهند با ورود ساها نشان مینتایج بررسی

شرق کشوور رسویده اسوت و از سوی آن به شمالکشور روی داده است. این سامانه بارشی ضمن تقویت و حرکت تدریجی شرق

 اسفند به اوج خود رسیده است. الگوی همدیدی حاکم بور وقووع 28های استان گلستان آغاز شده و در روز اسفند بارش 27روز 

وقلوو هکتوپاسکال و نواوه د 996فشار دینامیکی قوی با فشار مرکزی کمتر از تقرار کمنظیر در گلستان حاکی از اساین سیل کم

متور در غالوب میلی 100باشد. از پیامدهای این شرایط بارش تجمعی بیشتر از در تراز میانی جو و تغذیه رطوبتی قابل توجه می

موی  1398ام فوروردین 2لیت این سامانه بارشی یعنوی متر در مدت فعامیلی 150ها بیشتر از مناطق استان و در برخی ایستگاه

فوع اسوتان نیوز متر در نواحی مرت 1باشد. با توجه به نفوذ جریانات شمالی و کاهش محسوس دما، بارش برف سنگین تا بیش از 

  روی داده است.
 

 منابع -6
 کوهساری با ناحیه کدر ی تابستانی های بارش بر مؤثر عوامل ، بررسی1394، .ف ارکیان، و .ع .م نصراصفهانی، ،.ا تری، چالش . شبانیان1

 .577-565، 3، شماره 41فضا، جلد  و زمین فیزیک گلستان. مجله استان 1391تیر  8سیل  :موردی پیچیده؛ مطالعة

. درگاه الکترونیکی اداره کل هواشناسی استان گلستان.2  
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Synoptic and Dynamic Analysis of Golestan Flood System (Case Study: March 2017) 

 
 5, Aqdas Jafari4, Somayeh Molahi3*,Masoumeh Ahmadi Hojat2, Mohammad Asghari1Zahra K.Seifari 

Forecast Expert Forecast Center, Meteorological Organization of Iran1,3 

ogical OrganizationVice President of Forecasting and Rapid Alert of Iran Meteorol2 
Expert of Golestan Province Meteorological Office4,5 

*Email: ahmadi792003@yahoo.com 

 

Abstract  
Flooding rains often lead to enormous life and financial losses, which are generally 

irreparable. The event of heavy Precipitation and floods in Golestan from March 18 to 21, 
2019 is one of the most unprecedented in the region, reflecting the extent of performance 

in the watershed and sub-basins as well as the amount of Precipitation. Most stations on 

Day 28 had the highest amount of Precipitation during the system activity. It was a 
dynamic low-frequency active system and a classic baroque pattern at all levels. With the 

penetration of the precipitation system to the northeast, the precipitation began on March 

26 and reached its peak for the 28th day. The precipitation system has been weakening 
since 1 April; a significant decrease in temperature has led to significant snowfall. 

Proportional to strong dynamic low-pressure is observed at mid-level and above low-low 

atmosphere with a twin or cyclic pattern. The intensity of floods has led to severe floods 

and floods of seasonal and local rivers such as Gorganrood and During the flooding 
activity,the highest rainfall was reported in Tuscachal, Minoodasht County (354 mm) and 

the highest snowfall in the Derazno Kordkoy (140 cm) 

 
Flooding, Golestan, low pressure  Keywords: 
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تغییرات بر  (Pseudomonas putida) دایسودوموناس پوتباکتری و  وچاریب یاثرگذار یبررس

 میتحت تنش کادم یاسورگوم علوفه ینگیشاخص سبزعمودی 

 

  4یردشتیاله پهمت ،3پورحسن هی، رق*2انیائزه زعفرف، 1ایفاطمه دالورن
دکتری  دانش آموخته 3گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،  یاردانش 2، گروه زراعت ارشد یکارشناس یدانشجو 1

  ی،سار یعیبطو منابع  یگروه زراعت دانشگاه علوم کشاورز اریدانش4، یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزگروه زراعت 

fa_zaefarian@yahoo.com 
 

 

هچکید  

لذا برگ است.  یفتوسنتز تیظرف نییعامل مهم در تع کی(  SPADبرگ = عدد لیکلروف یبرگ )محتوا ینگیشاخص سبز

آلودگی کادمیم خاک خاک و باکتری بر شاخص سبزینگی برگ سورگوم تحت آلی به منظور بررسی اثر اصالح کننده  پژوهشی

در قالب به صورت فاکتوریل  شیآزما نینجام شد. اا 1398در سال  یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز در گلخانه

کادمیم  گرمیلیم 100 و 75، 50، 25، 0) میآن شامل پنج سطح کادم یمارهایتکرار انجام شد که ت 4با  یطرح کامالً تصادف

 یباکتر حیو عدم تلق حیو دو سطح تلق وچاریمصرف و عدم مصرف ب دو سطحح کننده آلی بیوچار در اصال(، خاک لوگرمیدر ک

Pseudomonas putida  .داری روی تغییرات معنی تأثیرهای مختلف کادمیم توانست کاربرد بیوچار و باکتری تحت غلظت بود

بیشتری نسبت به  برگ ینگیسبز باالیی مقدار هایمجموع الیهدر و عمودی شاخص سبزینگی برگ سورگوم داشته باشد 

گرم میلی 50، 25، 0های پایین کادمیم )همچنین نتایج نشان داد تلفیق بیوچار و باکتری در غلظت .های پایینی داشتندالیه

 گذار باشد.تأثیرتواند در بهبود شاخص سبزینگی برگ تحت تنش کادمیم کادمیم در کیلوگرم خاک( می

 

 SPADاصالح کننده آلی خاک،  فلزات سنگین، باکتری،: واژگان کلیدی

 

مقدمه -1  

ها گیرند که از جمله آنهای محیطی قرار میگیاهان طی چرخه زندگی خود معموال در معرض انواع وسیعی از تنش

ها مورد توجه آن هیاز بق شیب میکادمتوان به تنش فلزات سنگین اشاره نمود. در بین فلزات سنگین با پتانسیل ایجاد تنش، می

محسوب  یفلز یهاندهیاز آال یکیبه عنوان آب باال در  تیو حالل ادیز تیسم تفلز به عل نیقرار گرفته است، ا یجوامع علم

شاخص  یکربن است. از طرف دیاکس ید تیفوسنتز و تثب ندیحاصل فرا اهیماده خشک و رشد و نمو گ دی(. تول1) شودیم

(. سورگوم 4برگ است ) یفتوسنتز تیظرف نییعامل مهم در تع ک( یSPAD برگ = عدد لیفکلرو یمحتوا) برگ ینگیسبز

این گیاه از غالت عمده برای کشاورزی دیم در مناطق  پوآسه است. ای نهیساله متعلق به خانواده گرام کی یاهیگ یاعلوفه

های وسیعی از جهان کشت ی، در قسمتالعاده سورگوم به شرایط نامساعد محیطگرمسیری است. به دلیل تحمل فوقنیمه

 یمناطق گرم و خشک و معتدل سازگار ژهیبه و رانیا ییآب و هوا طیبرخوردار است و با شرا ییباال دیتول لیاز پتانسشود، می

و کاهش آن در  اهیتوسط گ نیجذب عناصر سنگ یراب(. 5و با شدت فتوسنتز زیاد است ) 4Cسورگوم گیاهی (. 7) دارد یخوب

موجود  یهاسمیکروارگانیو م وچاریبه کاربرد ب توانیوجود دارد که م یمتفاوت یهاروشو همچنین افزایش عملکرد گیاه خاک 

های عاملی فراوانی داشته و همچنین نتایج تحقیقات نشان داه ، که گروهبا تخلخل باال است یاماده وچاریدر خاک اشاره نمود. ب

mailto:fa_zaefarian@yahoo.com
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 ستیرشد و ز شیموجب افزا وچاریکاربرد بهای آبی بسیار موثرند. به ویژه در محیطاست که در جذب سطحی فلزات سنگین 

جذب فلزات  شیدر افزا (PGPR) رشد محرک یهایباکتر یستیاستفاده از همز رسدی(. به نظر م2) شودیم اهانیتوده گ

و رشد  تیشد و بهبود وضعر طیدر مح نیفلزات سنگ یباال یهابه غلظت اهانیتحمل گ شیاهان، افزایتوسط گ نیسنگ

 یپراکندگچون (. 6) است نیآلوده به فلزات سنگ یهاخاک ییپاالاهیدر گ مطمئنموثر و  یهااز روش یکای گیاهان یتغذیه

کاهش فلزات  یارزان و آسان برا یهااز روش یکیمحرک رشد  یهایرو باکت وچاریاست و کاربرد ب شیرو به افزا نیفلزات سنگ

از عوامل مهم  یکیبرگ  ینگیسبز. از آنجا که شودیپژوهش روشن م نیانجام ا تیاهم ،شوندیسوب مخاک مح نیسنگ

بر محرک رشد  یو باکتر وچاریب یاثرگذار یبررس شیآزما نیهدف از انجام الذا،  ،شودیمحسوب م اهیفتوسنتز و رشد گ

 .باشدیم موسورگ اهیگشاخص سبزینگی برگ تحت تنش کادمیم در 

 

 هااد و روشمو -2

واقع در  یالخانهدر گ 1398تکرار در تابستان سال  4با  یقالب طرح کامالً تصادف در به صورت فاکتوریل شیآزما نیا

، 50، 25، 0) میمکاد تراتیشامل پنج سطح ن شیآزما نیا یمارهایت. انجام شد یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز

 و خاک( وگرملیک هر یبه ازا وچاریگرم ب 20) وچاریمصرف و عدم مصرف ب ،خاک( لوگرمیدر ککادمیم  گرمیلیم 100 و 75

 پنج هر گلدان یخاک برا لوگرمیک چهاربود.  (Pseudomonas putida) ادیسودوموناس پوت یباکتر حیلقو عدم ت حیتلق

امل با ه طور کب ماریهر ت یبرا میکادم تراتیخشک شدن خاک مقدار مورد نظر نهوا در نظر گرفته شد و پس از  یلوگرمیک

مدت  ر خاک بهد یمکادم تراتین توزیع یکنواختمورد نظر اضافه شد. به منظور  یمارهایبه ت وچاریبسپس  ؛خاک مخلوط شد

فزودن به ان بذر و به صورت آغشته کرد یباکتر حیتلقهمزمان با کاشت بذر صورت گرفت.  یرگلدانیز قیاز طر یاریروز آب 20

در  ورت گرفت ها عمل تنک کردن صوبذر در نظر گرفته شد که پس از استقرار بوته پنج انهر گلد یبرا گرفت. خاک صورت

ت به عل رهامایت تترایمقدار ن لیتعد یااهچهیماند. در مرحله گ یادامه مراحل رشد باق یبوته برا کیدر هر گلدان  تینها

ز ا یارید آبراحل رشاضافه نمودن کود اوره صورت گرفت. در طول م قیطرآلوده و شاهد از  یمارهایدر ت تراتیتفاوت مقدار ن

صورت  (SPAD-502) روز پس از کاشت بذر با استفاده از دستگاه 45برگ  ینگیسبز یریگاندازه. شدانجام  یرگلدانیز قیطر

ر برگ هت کار از دق شیاافز جهتو  بوته صورت گرفت ینییو پا یانیم ،ییباال هیکار قرائت از سه ال نیگرفت. به منظور انجام ا

و  SASار ز نرم افزاده ابا استف یآمار لیو تحل هیها به عنوان داده مربوطه استفاده شد. تجزآن نیانگیچند عدد ثبت شد و از م

 صورت گرفت. LSDها با استفاده از آزمون داده نیانگیم سهیمقا

 

 نتایج و بحث -3
ثر دار شد؛ به جزء اها در سطح یک درصد معنیرات ساده هر سه تیمار در همه الیهجدول تجزیه واریانس نشان داد که اث

داری در سطح پنج : معنیداری، در الیه میانیساده بیوچار که در هر الیه اثر متفاوتی داشته است )در الیه باالیی: عدم معنی

دار گردید )جدول نیمتقابل دوگانه همه تیمارها مع(. اثرات 1داری در سطح یک درصد( )جدول درصد و در الیه پایینی: معنی

گانه صورت اثرات متقابل سه یده؛ لذا برش (1شد )جدول  داریمعن هیدر هر سه ال زیگانه ناثرات متقابل سه ن،یهمچن(. 1

  .(2گرفت )جدول 

 
 ( تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای آزمایشی بر شاخص سبزینگی1جدول )

 درجه آزادی بع تغییراتمنا
شاخص سبزینگی الیه 

 باالیی

شاخص سبزینگی 

 الیه میانی

شاخص سبزینگی 

 الیه پایینی

 33/6** 64/21** 91/25** 4 کادمیم
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 ns37/0 *94/2 **31/12 1 بیوچار

 19/204** 68/14** 51/15** 1 باکتری
 29/14** 22/4** 28/5** 4 بیوچار×کادمیم

 13/29** 94/28** 07/56** 4 باکتری×کادمیم

 57/38** 38/1* 04/16** 1 باکتری×بیوچار

 89/76** 65/37** 21/12** 4 باکتری×بیوچار×کادمیم
 98/0 46/0 56/0 60 خطای آزمایش

 45/3 10/2 21/2  ضریب تغییرات )%(

 یداریدرصد و عدم معن کیدر سطح پنج درصد،  یداریمعن بیبه ترت :ns*، ** و 

 

هبوت ینییو پا یانیم ،ییباال هیسه ال ینگیبر شاخص سبز یو باکتر وچاریب م،یبرهمکنش کادم یدهبرش نیانگیم سهیامق (2)جدول   

 کادمیم

 گرم در کیلوگرم(میلی(
 باکتری بیوچار

شاخص سبزینگی الیه 

 باالیی

شاخص سبزینگی الیه 

 میانی

شاخص سبزینگی الیه 

 پایینی

 c00/32 a03/36 c10/28 عدم تلقیح عدم مصرف 

 a60/38 c50/32 b43/29 تلقیح عدم مصرف 0

 c61/32 d66/30 d66/25 عدم تلقیح مصرف 

 b86/36 b91/33 a87/31 تلقیح مصرف 

 c75/30 b25/33 bc08/27 عدم تلقیح عدم مصرف 

 a60/36 c76/31 b70/27 تلقیح عدم مصرف 25

 b65/33 d63/28 c51/25 عدم تلقیح مصرف 

 a71/35 a65/34 a58/33 تلقیح مصرف 

 b38/32 d38/28 c66/24 عدم تلقیح عدم مصرف 
 a00/35 a61/35 a21/37 تلقیح عدم مصرف 50

 a06/35 c18/31 b90/27 عدم تلقیح مصرف 

 b01/32 b48/33 b98/28 تلقیح مصرف 

 a21/37 b81/30 b48/27 عدم تلقیح عدم مصرف 
 b38/34 c78/29 a11/30 تلقیح عدم مصرف 75

 b23/34 a08/32 b66/27 عدم تلقیح مصرف 

 b93/34 d88/28 b60/26 تلقیح مصرف 

 b91/32 b08/32 c88/26 عدم تلقیح عدم مصرف 
 d56/29 a86/33 a66/32 تلقیح عدم مصرف 100

 a86/34 a76/34 b48/30 عدم تلقیح مصرف 

 c81/30 b00/32 d23/25 تلقیح مصرف 

 داری ندارند.در سطح پنج درصد اختالف معنی LSD باشند، براساس آزمونای حروف مشترک میهایی که در هر ستون دارمیانگین

 

خاک(  لوگرمیدر ک میکادم گرمیلیم 50)به جزء غلظت  میبرگ در تمام سطوح کادم ینگیمقدار شاخص سبز نیشتریب

مشاهده شد )جدول  ینییپا هیدر ال میمدر تمام سطوح کاد ینگیمقدار شاخص سبز نیبوته بود و کمتر ییباال هیمربوط به ال

و همه  هیهر سه ال نیبرگ در ب ینگیمقدار شاخص سبز نهیشیگانه باثر متقابل سه یدهبرش نیانگیم سهیطبق جدول مقا (.2

 هیدر ال ی و عدم مصرف بیوچارباکتر حیخاک همراه با تلق لوگرمیدر ک میکادم گرمیلیم 0( مربوط به غلظت 60/38) هاغلظت

عدم  ×وچاریعدم مصرف ب×خاک  لوگرمیدر ک میکادم گرمیلیم 50غلظت  در( 66/24مقدار آن ) کمینهکه حال آن ،بود ییاالب

طبق نتایج این آزمایش با افزایش غلظت کادمیم شاخص سبزینگی برگ  (.2)جدول  رویت گردید ینییپا هیدر ال یباکتر حیتلق
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توان تنها به یک فرایند فیزیولوژیکی رشد گیاه توسط عوامل محیطی را نمیکاهش یافت. گزارشات حاکی از آن است مهار 

های ترین شاخصخاص نسبت داد اما پدیده فیزیولوژیکی غالب، فتوسنتز است. محققان میزان کلروفیل برگ را یکی از مهم

قدار کلروفیل در گیاهان تحت های محیطی وارد بر گیاه از جمله تنش فلزات سنگین دانستند و معتقدند مدهنده تنشنشان

(. در این آزمایش تلقیح باکتری موجب 3شود )یابد و باعث کاهش جذب نور توسط گیاه میتنش فلزات سنگین کاهش می

(، طبق نتایج پژوهشی 4افزایش شاخص سبزینگی بوته شد، و از آنجایی که رشد و نمو گیاه حاصل فرایند فتوسنتز است )

شوند. تنش فلزات سنگین باعث افزایش تولید اتیلن در گیاهان و تجمع آن در ریشه گیاهان می های محیطی از جملهتنش

توان رشد ای بر رشد و نمو گیاه دارد. در نتیجه با پایین آوردن سطح اتیلن در گیاه میافزایش بیش از حد اتیلن، اثر بازدارنده

در گیاه را کاهش داده و با کاهش اثرات تنشی اتیلن رشد گیاه را  های محرک رشد تولید اتیلنگیاه را بهبود بخشید. باکتری

(، 2باکتری )جدول ×بیوچار×گانه کادمیمدهی اثر متقابل سه(. با توجه به جدول مقایسه میانگین برش6دهند )افزایش می

 25و پایینی، در غلظت گرم کادمیم در کیلوگرم خاک در الیه باالیی میلی 0افزایش مقدار شاخص سبزینگی برگ در غلظت 

در الیه میانی و پایینی خاک  لوگرمیدر کگرم کادمیم میلی 50گرم کادمیم در کیلوگرم خاک در هر سه الیه و در غلظت میلی

با کاربرد تلفیقی مصرف بیوچار و تلقیح باکتری نسبت به شاهد آن )عدم مصرف بیوچار و عدم تلقیح باکتری( مشاهده شد. 

کاربرد تلفیقی تیمار بیوچار و باکتری شاخص سبزینگی  ،خاک لوگرمیدر ک گرم کادمیممیلی 100و  75ظت حال آن که در غل

 (. 2در هر سه الیه نسبت به شاهد )عدم مصرف بیوچار و عدم تلقیح( کاهش نشان داد )جدول 

به  خص سبزینگی برگ وگرفت که افزایش غلظت کادمیم موجب کاهش شا توان نتیجهاز این آزمایش میطور خالصه به

ر دحالی که  شد. درتواند کاهش رشد و نمو را به همراه داشته باشود در نتیجه میدنبال آن موجب کاهش فرایند فتوسنتز می

ی را ییر محسوسنست تغاکثر موارد تلقیح باکتری افزایش شاخص سبزینگی را موجب گردید و کاربرد بیوچار در الیه پایینی توا

تواند میم میهای پایین کادتلفیق بیوچار و باکتری در غلظت نگی برگ ایجاد کند. بر اساس نتایج این تحقیقدر شاخص سبزی

  گذار باشد.تأثیردر بهبود شاخص سبزینگی برگ تحت تنش کادمیم 
 

 منابع و مراجع  -4

رخی بهای محلول و وتئینوای پرولین، میزان پرهای فتوسنتزی، محت. اثر کلرید کادمیوم بر رنگیزه1395. بارنده، ف.، و کاوسی، ح.ز. 1

 .117-133: 5های عدس. فرآیند و کارکرد گیاهی. اکسیدان در گیاهچههای آنتیآنزیم

یه آب به کادمیوم و سرب. نشر بیوچار باگاس نیشکر بر رشد گیاه ذرت در خاک آلوده تأثیر. 1396خواه، ه. ریا، م.، معزی، ع.، و عامری. بی2

 .626-609: 31علوم و صنایع کشاورزی(. و خاک )

نواستروئید بر و براسی  Glomus mosseae. بررسی اثر میکوریز1397باقری، س.، عباسپور، ح.، انتشاری، ش.، و ایرانبخش، ع. . حاج3

-71: 3کوینی. شناسی تژوهشی زیستپ-تحت تنش شرایط کادمیوم. فصلنامه علمی (.Pimpinella anisum L)مکانیسم فتوسنتز آنسیون 

55. 

 ، زولنگ(Mentha aquatica L). شاخص سبزینگی پونه . روند تغییرات1397، ب. و جلیلی ی، مرضوان ، ف.،زعفریان ،ر. ،پورحسن. 4

(Eryngium caucasicum Trautv.) و اناریجه (Froriepia subpinnata Ledeb.) لی م. پانزدهمین کنگره تنش سرب و کادمیمشرایط  در

 صفحه. 5و اصالح نباتات. موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج. زراعت 

میوم خاک در جذب اکسیدکربن اتمسفری و کادافزایش غلظت دی تأثیر. 1394زاده، ب. . خانبلوکی، گ.، میرسیدحسینی، ح.، و متشرع5

 .97-113: 31کادمیم توسط گندم و سورگوم. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. 

شد و جذب کادمیوم توسط ریزجانداران مفید خاکزی بر ر تأثیر. 1392ملکی، ت.، بشارتی، ح.، و کریمی، ا. صدقیانی، م.ح.، قره. رسولی6

 .215-205: 27های خاک )علوم خاک و آب(. ذرت. مجله پژوهش

عملکرد علوفه ژنوتیپ  های فتوسنتزی وبر شاخصآبی . بررسی اثر تنش کم1394. قهرمانی، م.، عبادی، ع.، پرمون، ق.، و جهانبخش، س. 7

 .59-74: 27. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. (Sorghum bicolor)ای سورگوم علوفه
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Effect of biochar and Pseudomonas putida on greenness index profile of forage sorghum 

under cadmium stress 
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Abstract 
Greenness index (leaf chlorophyll content = SPAD value) is an important factor in 

determining photosynthetic capacity of leaves. So, an experiment was conducted at 
greenhouse of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University to investigate 

the effect of organic amendment and soil bacteria on the greenness index under soil 

cadmium pollution in 2019. The experiment was conducted in a factorial experiment in a 

completely randomized design with 4 replications that the treatments consisted of five 
levels of cadmium (0, 25, 50, 75 and 100 mg Cd/kg soil), two levels of application and 

non application of biochar, and two levels of inoculation and non-inoculation of 

Pseudomonas putida. Application of biochar and bacteria under different concentration of 
cadmium had significant effect on greenness index of sorghum leaf and generally upper 

layers had higher greenness index than lower layers. The results showed that with 

increasing cadmium concentration, greenness index decreased in all three plant layers. 

Also, the results showed that the combination of biochar and bacteria at low 
concentrations of cadmium (0, 25 and 50 mg cd/kg soil) can improve leaf greenness index 
under cadmium stress. 

 
Keywords: Heavy elements, Bacteria, Soil organic modifier, SPAD 

 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 401  

 

 

 های خاک اره و تفاله چای بررسی مقایسه ای حذف کروم از پساب دباغی با استفاده از جاذب

 
 2، حجت کنگازیان*1تکتم شهریاری

 ن های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایراگروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده1،2
*1Tshshahriari@ut.ac.ir 

 

 

 چکیده
ها مشکل جدی و مهمی در محیط ها به فلزات سنگین و سایر آالیندهدر حاضر آلودگی منابع آب و فاضالب

د های کارآمد و سودمندی که راندمان باالیی در حذف فلزات سنگین وجوزیست محسوب می گردد. از روش

 pH هینه وارایی دو جاذب خاک اره و تفاله چای در شرایط بدارد، جذب سطحی می باشد. در این تحقیق ک

د. غلظت یه گردیمورد بررسی قرار گرفت. فاضالب مورد استفاده در این پژوهش از چرم شهر ورامین ته 7ثابت 

ترتیب به میزان ها نشان داد که خاک اره و تفاله چای کروم را بهبود. آزمایش mg/L2/ 4664(، IIIاولیه کروم )

 د. ر دارا بوحذف کرده است. بنابراین جاذب خاک اره جذب بیشتری را نسبت به جاذب دیگ 40/67و % %38/88
 

 تفاله چای، جاذب، خاک اره، فاضالب دباغی، فلزات سنگین کلمات کلیدی:

 
 مقدمه -1

ف انسان برای مصرهای آبی باعث تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک شده و در نتیجه کیفیت آب را آلودگی محیط

، الهای مختلف، فلزات سنگین ناشی از آلودگی صنعتی به علت سمیت بایندهالهای اخیر از بین آنامناسب می سازد. در سال

هایی هستند که به (. فلزات سنگین از جمله آالینده6اند )خاصیت تجمعی و عدم تجزیه پذیری بسیار مورد توجه قرار گرفته

ها باعث آسیب به های باال در فاضالب صنایع یافت می شود. وجود آنهای طبیعی و درغلظتم در آبطور معمول در مقادیر ک

ب نگین از آوزات سوای فلوون هو(. حذف ی2ویژه انسان می شود )های آبی و به مخاطره افتادن حیات موجودات زنده بهمحیط

د وی ماننومختلفهای شب کرده است. رووا به خود جلشگران زیادی رصنعتی بسیار مهم است و توجه پژوههای بالوو فاض

جذب  راج با حالل واستخ، روتبخی، اییودهای غشوفراین، ونیوتعویض ی، رسوب الکتروشیمیایی، وسومز معکواس، ونیوادل یوتب

اخیر روش های سالدر ها، شن رووان ایوت. از میوآبی استفاده شده اسهای لنگین از محلووزات سوای فلوونهوبرای حذف ی

ن قرار گراوژوهشپمورد توجه ، رای حذف یون های فلزات سنگین استوؤثر بوه و موکم هزین، جذب به دلیل اینکه روشی ساده

ورزی و اوای کشول از فعالیتهوی حاصوواد طبیعوتفاده از موا اسوؤثری بوارزان و مهای ب(.  محققان جاذ8،9گرفته است)

اند تهکار گرفه آبی بمحلول های ذف فلزات سنگین از ورای حوای را بوماندهای چوپس ت ووزئولی، نعتی مانند خاک ارهوص

(3،7.) 

ررسی قرار گرفته جاذب در شرایط بهینه ثابت مورد ب 2در پژوهش اخیر درصد حذف کروم در پساب دباغی با استفاده از 

 است.
 

 مواد روش -2
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فاده ورامین است فاده قرار گرفته و از پساب دباغی چرم شهرجاذب خاک اره و تفاله چای مورد است 2در این مطالعه 

 (ІIIها به منظور تعیین فلز کروم )بود. قبل و پس از انجام آزمایش نمونه mg/L 2/4664گردید. مقدار کروم موجود در فاضالب

رطبق ت فلز کروم ب(. تعیین غلظ5های آب و فاضالب مورد بررسی قرار گرفت )براساس کتاب روشهای استاندارد آزمایش

 pHساخت آلمان و  IKA RCT basicانجام گرفت. از همزن مغناطیسی  GBCاسپکتروفتومتری جذب اتمی مدل 

اب مورد انجام شد. مشخصات پس N1با هیدروکسید سدیم  pHساخت کشور سویس استفاده گردید. تنظیم   Metrohm691متر

 آورده شده است. 1نظر در جدول 

 
 پساب مورد بررسی( مشخصات 1جدول )

 مقدار پارامتر

 2/4664 (mg/Lکروم )

pH 3 اولیه 

 

 نتایج و بحث -3
گرم در لیتر،  2قدار جاذب، م 7برابر  pHدر این آزمایش با توجه به نتایج ازمایشات قبلی مبنی بر تعیین بهینه پارامترها، 

روم توسط دو نتایج درصد حذف فلز ک 2ر جدول در نظر گرفته شد. د rpm200و دور همزن مغناطیسی  30زمان تماس دقیقه

 جاذب مشخص شده است.

 
 ها( نتایج حاصل از جذب توسط جاذب2جدول )

 )%( درصد حذف (mg/L) غلظت باقی مانده جاذب

 38/88 67/541 خاک اره

 40/67 3/1520 تفاله چای

 

دق به مقدار سیله کربن فعال پوسته فنظرفیتی به و 6تحقیقات انجام شده توسط سیمینو و همکارانش روی حذف کروم

mg/L4 % (. همچنین مطالعه ای توسط 4را نشان می دهد ) 80میزان حذفAn ین توسط و همکارانش روی حذف فلزات سنگ

 (.1را نشان داد) 35پوسته خرچنگ میزان حذف %

 

 نتیجه گیری -4

ترین ز ارزاناه یکی چای بیشتر می باشد.  خاک ارنتایج در این تحقیق نشان داد که مقدار جذب خاک اره از جاذب تفاله 

هایی است که توانایی جذب را دارا است. می توان بیان نمود که شرایط آزمایش برای جذب خاک اره ترین جاذبو فراون

ی مان را نش ن جاذبمناسب تر بوده و همچنین جایگاه زیادی برای اشغال یون مورد نظر وجود داشته و قابلیت باالی جذب ای

 دهد.
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Comparative Study of Chromium Removal from Tannery Wastewater using Sawdust 

and Tea waste Adsorbents 

 
Shahriari, T.1*,Kangazian, H2 

1,2School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran 
1*Tshshahriari@ut.ac.ir 

 

Abstract 

At present, the water and wastewater pollutions due to heavy metals and other pollutants 
are of the serious environmental problems. Adsorption is one of the most efficient and 

useful methods for removal of heavy metals. In this study, the efficiency of two 

adsorbents of sawdust and tea waste under optimum conditions and constant pH of 7 was 

investigated. The wastewater used in this study was provided from Charmshahr Varamin. 
The initial concentration of Cr (III) was 4664.2 mg/L. Experiments showed that sawdust 

and tea waste removed 88.38 percent and 67.40 percent, respectively. Therefore, sawdust 

adsorbent had higher adsorption than other studied adsorbent. 
 

Keywords: Adsorbent, Heavy metals, Tannery wastewater, Tea waste, Sawdust  
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های زاگرس )مطالعه های زغالگیری در جنگلیابی ساخت کورهبررسی پارامترهای مؤثر در مکان

 های لرستان الشتر(موردی جنگل

 

 3ایمان پژوهان، *2آقباش فرهاد قاسمی  ،1زهرا رستمی
تع و آبخیزداری، استادیار گروه مر 2*نشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیر، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دا1

اه ی و محیط زیست، دانشگاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیع 3، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیر
 مالیر.

)f.ghasemi@malayeru.ac.ir)2* 

 

 

 چكیده
های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی زاگرس دومین اکوسیستم جنگلی کشور است و دارای ارزش هایجنگل

اند که یکی از شده هارسانی و تخریب این جنگلباالیی است، در سالیان اخیر عوامل متعددی سبب آسیب

زم و تولید زغال های زاگرس است. قطع درختان برای تهیه هیترین این عوامل توسعه زغالگیری در جنگلمهم

این  نتیجه و خصوص منطقه لرستان )شهرستان الشتر( شده استباعث تخریب جنگل های منطقه زاگرس به

 در و کخاو  آب منابعبین رفتن  ، ازسیل وزبر ک،خا فرسایش، تعامر وها  جنگل دینابودر  تسریع فعالیت

 در چوب زغال تقاضای و واد داشت. استفادهبه همراه خ ی کهیگرد میزآ فاجعه یپیامدها و نشد یکویر نهایت

 استفاده با سنتی و های روش با زغال چوب کنندگان تولید توسط هم هنوز و است رشد به رو های الشترجنگل

 برای بیشتر درختان قطع معنای به همیشه چوبزغال تقاضای ادامه دارد. افزایش چال مانند خاکی هایکوره از

 شامل شود این فرایندمی زداییجنگل نرخ افزایش باعث که زغال چوب است ساختن برای چوب آوردن دستبه

 کوره، ، احتراق(زمین با پوشاندن چوب، کردن جمع) کوره ساخت و فضا انتخاب ،(درختان قطع) چوب تهیه

-ی میاست برای انجام این کار ابتدا به دنبال بهترین مکان برای زغالگیر کوره از زغال تخلیه سازی، کربن

و دوری و نزدیکی به روستا  پردازند که این عملیات به پارامترهایی از جمله کیفیت و تراکم توده، فاصله از جاده

 بستگی دارد.
 

 .های زاگرس،کوره، زغالگیریجنگلواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 الزم انرژی کشور نقاط ایرس و شمال هایجنگل در محاط نشینان جنگل و جنگل حواشی دامداران و روستاییان اکثر 

 های بوته از جنگلی غیر مناطق در نیز و جنگلی هایدرختچه و درختان قطع با زغال تهیه با را پز و پخت و گرما ایجاد برای

 بویژه کشور های استان در مصرف مورد سوختی مواد از ای مالحظه قابل حجم ساالنه ترتیب این به و نمایند می تأمین مرتعی

 رویه بی و مجاز غیر های برداشت حجم که این به نظر و میگردد فراهم طریق این از عشایری و روستایی افتاده دور قمناط در

 تخریب سمت به باری تأسف طرز به ما کشور مرتعی و جنگلی های پوشش است بوده منابع این تولیدی پتانسیل برابر چندین

 تعادل فقط نه علفی و ای درختچه و درختی های بسیاری ازگونه حذف و گیاهی پوشش شدن ضعیف با و رفته پیش انهدام و

 از هکتار هزاران خاک در آب پذیری نفوذ میزان شدن کم و زمین تولیدی قدرت کاهش با بلکه خورده هم بر محیطی زیست
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یل اصلی، قطع درختان (. اگرچه دل1است ) گردیده تبدیل فقیر مراتع و مخروبه های جنگل به کشور مراتع و ها جنگل بهترین

زغالگیری بیشتر در مناطق (. 16ها، قطع درختان برای تهیه زغال و هیزم است )کشاورزی است اما دلیل بعدی تخریب جنگل

ما  کشور متاسفانه در(. 5باشد )روستایی و در کشورهای در حال توسعه منبع مهم تولید درآمد و یک فعالیت مهم اقتصادی می

چوب  زغال میزان گرفتن نظر در با که گیردمی قرار استفاده مورد انرژی تامین برای چوب زغال تن هزار 50 از بیش هم ساالنه

های (. در جنگل1یافت ) خواهد افزایش سال در هزار تن 100به  رقم این فارس، خلیج حوزه عربی صادراتی به کشورهای

(. فن آوری تهیه زغال از 3گیرد)ز طریق جنگل تامین میبخش اعظم سوخت مورد نیاز ساکنین مناطق جنگلی ازاگرس هم 

ی پایاپای نشینان با نوعی همزیستی با طبیعت و حرمت نهادن به حریم آن آمیخته گشته و در مبادلهدیر باز در میان جنگل

ع آوری چوب در حالی که استخراج چوب و به دنبال آن، جم (.4بین انسان و طبیعت، نسل به نسل به امروز رسیده است )

چوب و چرای دام، عامل اصلی تخریب جنگل ها هستند. پیوند بین تولید زغال چوب، کشاورزی وسوخت، تولید زغال

زدایی به توسط مطالعات متعددی نشان داده شده است و این ارتباط به این دلیل است که جنگل 90زدایی از اوایل دهه جنگل

است  مناسب درختان قطع چوب زغال ساختن در مرحله اولین وب شدید اتفاق می افتد.طور مکرر در مناطقی با تولید زغال چ

درختانی استفاده  معموال از ( و13شود )های درختی انجام میچوب براساس سیستم انتخابی گونه( که تولید و ساخت زغال12)

وامل زیادی بستگی دارد، از جمله نوع و ترکیب چوب به عتولید زغال(. 9متر باشد)سانتی 15ها بیشتر از شود که قطر آنمی

ها، تراکم چوب، چیدمان چوب داخل کوره، مهارت و تجربه تولید کننده و حتی کوره، مواد پوشاننده کوره، میزان رطوبت گونه

 از اییهکه تکه جایی شود، می انجام سنتی تپه مانند های کوره توسط چوب معموال شرایط آب و هوایی منطقه. ساخت زغال

 .شود می کربن (6)سانتیگراد  درجه 470 به گراد سانتی درجه 360 دمای در روز در چندین قطع شده های شاخه و درختان

زدایی  کربن بنام فرآیندی در سپس و شود چوب با پوشیده شدن چوب توسط خاک و شاخ و برگ درختان در کوره میزغال

 شود ماند، این فرایند در چندین مرحله انجام میجا میفرایندی در کوره به پس از سیاه جامد باقیمانده شود. سوخته می

( کشیدن و حمل 2 هاو برش و قطعه قطعه کردن چوب درختان مناسب ( قطع1 :از عبارتند چوب زغال تولید در درگیر مراحل

-های نازک در این فرآیند سوزانده نمیهها و شاخشاخه ( روشن کردن کوره و تولید زغال.4( پوشاندن کوره 3ها به کوره چوب

های بزرگ و ضخیم های درخت و شاخههای آتش را دارند، بنابراین تنهها و تولید شعلهشوند، زیرا پتانسیل سوزاندن بوته

ان های خاک و پوشش گیاهی است. مطالعات نشهای زغالگیری، تغییر در ویژگینتایج فعالیت کوره(. 11شوند )ترجیح داده می

محیطی طوالنی مدت بر ساختار، ترکیب و کارکرد خاک و پوشش های زغالگیری اثرات منفی زیستداده است که عمل کوره

شود که منجر به اثرات منفی طوالنی مدت بر عالوه بر این موجب تغییر شکل درخت در جنگل می گیاهی ایجاد کرده است.

شود که های زغالگیری و تولید زغال چوب عوامل زیادی در نظر گرفته میهدر ساخت کور(. 7شود )ساختار و بهبود جنگل می

یکی از مهمترین عواملی که در بحث زغالگیری اهمیت زیادی دارد انتخاب مکان ساخت کوره و انجام زغالگیری است که در 

 ترین پارامترها اشاره شود. این مطالعه سعی شده است به مهم

 

 ها مواد و روش -2
ر ارتفاع از دکیلومتری لرستان  20ی چشمه صالح بسطام )شهرستان الشتر( در های بلوط منطقهوهش در جنگلاین پژ

ی چشمه صالح باشد که روستاروستا می 5متر قرار گرفته است. شهر کوهستانی الشتر محل سکونت  1404سطح دریا حدود 

ی تا لوم لوم شن ای معتدل و نیمه خشک است. بافت خاک ازوهویکی از روستاهای دهستان بسطام است. این منطقه دارای آب

ن های درختی ایهشوند، سایر گونهای جنگلی این منطقه را بلوط ها شامل میدرصد گونه 90شنی رسی متغیر است. بیش از 

بادام و انواع  (Acer monspesulanum(، کیکم )Acer pseudoplatanusا )ر(، اف (Pistacia muticaمنطقه شامل بنه

(Amygdalus scopariaاست. تیپ غالب در فرم های پرورشی مختلف شامل، شاخه )باشد. یمزاد زاد و دانهنهدا-زادزاد، شاخه

 روش اجرای پژوهش: مطالعه، حضور و مشاهده مستقیم از منطقه مورد پژوهش است. 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 407  

 

 

 نتایج و بحث  -3
های ساخت کوره غال وزداللت بر آن دارد که زغالگیرها برای تهیه  رسی و بازدید از منطقه مورد مطالعه، شواهدرپس از ب

اطق ودن از منبدور  ،زغالگیری  به پارامترهایی توجه دارند که برای عمل زغالگیری الزم است از جمله: کمیت و کیفیت توده

ف خاطر مصاربداران ائیان و دامکنند: گروه اول روستدو گروه اقدام به قطع درختان بلوط می مسکونی و دور بودن از جاده.

ه کند. افرادی ورزی مزندگی که نیاز دارند، گروه دوم افرادی هستند که به دلیل سوداگری و کسب درآمد به این عمل مبادرت 

قطر  ر باید هماین کا کنند، برایکنند به نوع چوب و ساختار آن توجه داشته و از چوب درختان بلوط استفاده میزغالگیری می

های اخهشکنند و ها را جدا میها را در نظر داشت. بعد از قطع درخت، ابتدا شاخ و برگ آنچوب درختان و هم کیفیت آن

سید )شکل رمورد نظر  توان به کورههای جدا شده میکنند، با دنبال کردن مسیر شاخهها را در محیط اطراف رها میکوچک آن

ق ه از مناطکدارند  شود، بنابراین متخلفین سعی بر آننونی و حقوقی جرم محسوب می(. از آنجا که قطع درختان از نظر قا1

ور اشد. به دخوردار بها برکنند که از بیشترین احساس امنیت برای آنهایی به این عمل اقدام میمسکونی به دور و در مکان

کنند می ساس خطرها هر لحظه احی دارند، آنبودن از جاده به خاطر ترسی که زغالگیر ها از منابع طبیعی و انظار عموم

ده ر ساخته شدر مسی کنند از دید عموم به دور باشند، حمل زغال بوسیله چهارپایان در جاده های فرعی کهبنابراین سعی می

 ی ازهایشی در بخگیرد. با توجه به کثرت عبور و مرور در منطقه، باعث فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهانجام می

ر طی این تحقیق دو دکیلومتر از مسیر اصلی جاده فاصله دارد.  5شود. منطقه مورد بررسی و مطالعه ما حدود این مناطق می

-زمین نگلی بهجهای اطراف روستا که به علت تبدیل اراضی عامل باعث کمبود مناطق و اراضی جنگلی شده است: اول زمین

رختان دد در قطع های کشاورزی خوخاطر وسعت دادن به زمیناست زیرا کشاورزان بههای کشاورزی عاری از هر گونه درختی 

-به تان جنگلیقطع درخ اند و دوم در مناطق کوهستانی به علت زغالگیری و تهیه چوب، بهها را قطع نمودهکوتاهی نکرده و آن

 اند.خصوص بلوط اقدام نموده
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 جا مانده از قطع درختانبهی مورد نظر و اثرات . کوره1شکل 

 

تی ع گونه درخت و نوهای درختی به منظور تولید زغال نزد زغالگیران وجود دارد و براساس قطر درخاولویت انتخاب گونه

ستفاده از زغال چوب ( ا10های بلوط ایرانی از کیفیت باالتری برخوردار هستند )شود، زغال تولید شود بوسیله گونهانتخاب می

ه جر به بهرور معمول منط هبچوب زغال یبازارها تیو ماهای برای تجارت استفاده شود از درختان به عنوان وسیلهده تا باعث ش

درختان بلوط به  های الشتر نیز از چوبدر جنگل (.15چوب سوخت شود ) ی به منظور تولیدچوب یهااز جنگل شتریب یبردار

ر تحقیقی ( د2های این منطقه شده است. )این کار باعث تخریب جنگل عنوان ابزاری برای کسب درآمد حاصل شده که

 ساحت عرفیبرابر مهای لرستان نشان دادند که مقدار برداشت سالیانه چوب به منظور تهیه زغال و هیزم بیش از دودرجنگل

کمی و  ب کاهشساله موجهاست که هرروستای مورد بررسی است. بنابراین مقدار برداشت سالیانه بیش از رویش جاری جنگل

رختان قابل د ریدر کاهش ذخاچوب زغالاست که سهم چوب سوخت و مصرف  نیاعتقاد بر اشود. های منطقه میکیفی جنگل

ها نند، دالیل آندادرصد از مردم تولید زغال چوب را علت تخریب جنگل می 75در طی پژوهشی نشان داد که ( 8)توجه است. 

 در زداییگلجنشوند. گان زغال چوب باعث کاهش درختان و گونه های درختی با قطع درختان میاین بود که تولید کنند

 جنگل طحسکند و موجب شده وارد می زیستمحیط بر انسان که باشد جهان عمده تغییرات اولین است ممکن وسیع سطح

 بیشتری چوب به مهیز به نسبت انرژی واحد هر ازای به چوب زغال نشان دادند که (14) .یابد کاهش درصد 50 تقریبا جهانی

 را تولیدی نظورهم چند مناظر برداشت، شدت به بسته که است شده روستایی اراضی کاربری تغییر باعث دارد و این  احتیاج

-غالز تولید تأثیر زا خوبی نشانگر منطقه در اراضی کاربری تغییرات و جاده کند. قطع درختان، ظاهر می تخریب یا تغییر شکل

 . است طبیعی هایجنگل در چوب

 

 گیرینتیجه -4

نتی انجام انند سهای چاله می زغالگیری نتایج این تحقیق نشان داد که زغالگیری در این منطقه توسط کورهدر زمینه

 ری برایگیصلی زغالاکه برای انتخاب مکان ساخت کوره پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شد، از جمله پارامترهای  گیردمی

نجا که آد. از انتخاب مکان ساخت کوره در این منطقه شامل، کیفیت و تراکم توده، فاصله از جاده و مناطق مسکونی بو

ان درخت قطع هزار وتی باال های با تراکم درخکنند و با توجه به انتخاب تودهزغالگیران دور از دید عام اقدام به زغالگیری می

 عملی ایه استراتژی که کنیم می توصیه ی زاگرس است، ماوشش درختی و خاک، در منطقهکه نتیجه آن تخریب شدید پ

ت پایدار برای بررسی و نیز یک سیستم معیش بلندمدت و مدت کوتاه منظر چوب اززغال تولید از ناشی تخریب کاهش برای

 شود.ستاییان افرادی که وابسته به جنگل هستند، فراهم شود که این امر باعث افزایش درامد رو

 

 منابع و مراجع -4
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Investigation of Effective Parameters in Locating Charcoal Furnace Construction in 

Zagros Forests (Case Study of Lorestan Alashtar Forest) 
 

Zahra Rostami1, Farhad Ghasemi Aghbash 2*, Iman Pazouhan 3. 
1Master of Forestry student, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Malayer, 2*Assistant 

Professor of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer 

University, 3Assistant Professor of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and 

Environment, Malayer University. 
2* (f.ghasemi@malayeru.ac.ir) 

 

Abstract 
Zagros forests are the second largest forest ecosystem in the country and have high 

ecological, economic and social values. In recent years, numerous factors have damaged 
and destroyed these forests, one of the most important of which is the development of 

Charcoal in Zagros forests. Cutting down trees for firewood production and Charcoal 

production has damaged Zagros forests, especially in Lorestan (Alashtar) And not this 

fastest activity in the devastation of our homes, soils, incidents, the disappearance of 
water and soil resources, and ultimately the emergence of other basic remedies. The use 

and demand of charcoal in the forests of Alshar is growing and is still being pursued by 

charcoal growers in traditional ways, using earthen furnaces. Increasing demand for 
charcoal always means cutting down more trees to get wood to build charcoal, which 

raises deforestation rates. This process involves preparing wood (cutting down trees), 

selecting the space and making the furnace (retracting the wood, covering the ground), 

combustion of the furnace, carbonization, evacuation of the charcoal from the furnace. 
The operation depends on parameters such as mass quality and density, distance from 

road and distance and proximity to the village. 

 

Keywords: Zagros Forests, Kiln, Charcoal. 
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 شدهای آبی با استفاده از جاذب نانو گرافن اکساید اصالحهحذف فلز سنگین سرب از محیط

 
  2، حسن رضائی*،1نازنین پارسا

 رگانگطبیعی  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست،گرایش آلودگی محیط زیست. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 1
  طبیعی گرگاناستادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  ،*2 

( @gmail.com5.1373nazanin.parsa.(1*، 

 

 

 چكیده 
 رت نگیردآورند و اگر مدیریت صوهای آبی مشکالت زیادی را به وجود میحضور فلزات سنگین در محیط 

 ا را حذفهاید آنافتد. به دلیل پایدار بودن فلزات در محیط بسالمت جوامع انسانی و محیط زیست به خطر می

نگین از سهای حذف فلزات ترین روشیکی از معمول یط خارج کرد تا به طور کامل تصفیه شوند.و از مح

ته رار گرفقبه دلیل کارایی و بهینه بودن از نظر اقتصادی مورد توجه  های آبی جذب سطحی است ومحلول

بی با آهای لمحلودر این پژوهش کارایی نانو گرافن اکساید اصالح شده برای حذف فلز سنگین سرب از  .است

ایج نشان سینتیک و ترمودینامیک بررسی شد. نت هایعاملاثر روش جذب سطحی در مقیاس آزمایشگاهی با 

است. در  شونده روی جاذبای، غیر یکنواخت و سطح ناهمگن ماده جذبسطح جاذب به صورت چند الیهداد 

ن هنده ایدهای آزمایش بود و نشاندهمورد سینتیک جذب مدل شبه درجه دوم دارای برازش بیشتری با دا

مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که فرایند شونده و جاذب وجود دارد .است که تعادل شیمیایی بین جذب

(G ( ،خودبه خودی )منفیH ( گرماگیر و )منفیS غیر تصادفی است.نانوگرافن اک )ساید اصالح مثبت

ه ب باال بت و جذشده با دارا بودن مساحت سطح بسیار زیاد، آبگریز بودن، چگالی بار منفی باال، سادگی ساخ

فیت کسید، ظراهای نانو ذرات گرافن شود. از مزیتعنوان یک جاذب موثر برای حذف فلزات به کار برده می

 سب برای حذف فلزات سنگین است.جذب و سطح ویژه و پتانسیل باال است وگرافن یک جاذب منا

 

 سرب، گرافن اکساید، محیط آبیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
-یطو به مح شوندیم یافتباال  هایدر غلظت یعهستند و در فاضالب و لجن صنا هایندهآال تریناز معمول ینفلزات سنگ

که  یمواد یعنیهستند،  یدرجه اول سم هایدهیناز آال ین(. فلزات سنگ3) کنندیوارد م یبو موجودات زنده آس یآب های

باعث مشکل  ین. حضور اکثر فلزات سنگرسانندیم سیبآ یانسان مضر هستد و به سالمت یدارند و برا یستیز یطخطرات مح

(. تماس با 9) شودمی یکمتابول یندهایو موجب اختالل در فرا شودیموجودات زنده م هایسلول یولوژیکیب یندهایدر فرا

و  یویو کل یکبد یینارسا ی،سلول یریپ ی،که شامل: اختالالت عصب آورندیانسان به وجود م یرا برا یمشکالت ینزات سنگفل

(. 6و1) آوردمی وجود به هاانسان سالمت یرا برا یمشکالت فراوان ینوخطرات فلزات سنگ یداری(. به علت پا8سرطان است )

شوند و می انباشته و وارد وهوا خاک و آب و هاو بدن انسان یواناتح یاهان،به گ منابع متحرک و ثابت یقاز طر ینفلزات سنگ

باال  یتبه علت سم ینفلزات سنگ ی(. حاو4و 2) شوندیمنتقل م یگرد هایبه مکان یو انسان یعیطب یروهایدر ادامه توسط ن
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 یبرا ین(. با توجه به خطرات فلزات سنگ7) از کشورها هستند یاریدر بس ییباال یتمحدود یدارا یستز یطدر مح یهتخل یبرا

 .(10و 5شود ) یریجلوگ یستز یطن رفتن محیداشته باشند تا از ب یادیتوجه ز ینظارت هایسازمان یدبا یستم،انسان و اکوس

 

 ها مواد و روش -2
مرک  شرکتاز ( نیآم یتر 5و1،3 نیآز یتر 6و2،4) مالمینو  (NaOH)سدیم هیدروکسید  ،(HCL) اسید کلریدریک

می ایزوتر های. آزمایشات در شرایط ناپیوسته انجام گرفت و فرایند جذب سطحی با مدل( تهیه شدMerkGermanyآلمان )

ترهای پارام فروندلیچ و النگمویر و مدل سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت

 تروپی و انرژی آزاد گیبس محاسبه شد.ترمودینامیکی مانند: تغییر آنتالپی و آن

 

 سرب مطالعات ترمودینامیکی جذب -3
که آنتالپی  مشخص شد( 1) و جدول (1) پارامترهای ترمودینامیکی فرایند جذب سرب انجام شد و با استفاده از شکل

نظمی زیاد است که با انجام واکنش بیاین  هدهندنشان ∆S مثبت است یعنی فرایند گرماگیر است و مقدار مثبت ∆Hواکنش 

در  ∆G دهنده خودبه خودی بودن انجام شدن واکنش با افزایش دما است.در دمای باال نشان Gشده است و مقدار منفی 

 .ودی استخدرجه مثبت شده یعنی واکنش غیر خود به خودی است و در دمای باالتر مقدار آن منفی و خودبه  15دمای 

 
 ارامترهای ترمودینامیکی جذب سرب توسط جاذبپ 1دول ج

 ∆T( c) T( k) )1-G(kjmol∆ )1-H(kjmol∆ )1-k1-S(j mol پارامترهای ترمودینامیکی
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 برای جذب سرب روی جاذب نانو گرافن اکساید اصالح شده t1/بر حسب  lnkdترمودینامیک  -1شکل 

 

 سرب سینتیک جذب -4
های نتایج داده (2)و جدول ( 3( و )2)برای پیدا کردن عوامل موثر بر سرعت واکنش ارزیابی سینتیک انجام شد و شکل 

جه ک شبه دردهد. ضریب همبستگی برای سینتیشبه درجه اول و شبه درجه دوم نشان می های سینتیکآزمایش را با مدل

 شبه درجه دوم نتیجه است که با توجه به باالتر بودن مقدار سینتیک 1و سینتیک شبه درجه دوم مساوی  4915/0اول برابر با 

 .ارددهد و با آن مطابقت دمی روی جاذب بهترنشانر گیریم مدل سینتیک شبه درجه دوم عمل جذب سرب را بمی

 
 پارامترهای استفاده شده در مدل سینتیکی جذب سرب -2جدول 

 1K 2K 2R مدل سینتیکی

 4915/0 - 0153/0 مدل شبه درجه اول

 1 003172/0 - مدل شبه درجه دوم
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 سینتیک شبه درجه اول سرب -2شکل 

 

 

 
 سینتیک شبه درجه دوم سرب -3شکل 

 

 گیرینتیجه -5
توان نتیجه گرفت سطح های آزمایش دارد. میهای تعادلی مدل فروندلیچ دارای تطابق بیشتری با دادهدر بررسی ایزوترم

جذب مدل شونده روی جاذب است. در مورد سینتیک ای، غیر یکنواخت و سطح ناهمگن ماده جذبجاذب به صورت چند الیه

شونده و دهنده این است که تعادل شیمیایی بین جذبهای آزمایش بود و نشانشبه درجه دوم دارای برازش بیشتری با داده

 Sمنفی( گرماگیر و ) Sمنفی( خود به خودی، ) G)مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جاذب وجود دارد .

توان بیان کرد نانوگرافن اکساید اصالح شده با دارا بودن مساحت سطح گیری کلی میمثبت( غیر تصادفی است.به عنوان نتیجه
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بسیار زیاد، آبگریز بودن، چگالی بار منفی باال، سادگی ساخت و جذب باال به عنوان یک جاذب موثر برای حذف فلزات به کار 

 های آبی است.یک جاذب مناسب برای حذف فلز سنگین سرب از محیطشود وگرافن برده می

 

 منابع و مراجع -6
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 345-356(: 3) 8. آلودگی خاک
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Removal of heavy lead from aqueous media using modified nano graphene oxide 
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Abstract  

 The presence of heavy metals in aquatic environments can cause many problems and if 
not managed, the health of human communities and the environment will be 

compromised. Due to the stability of the metals in the environment, they must be 

removed and removed to be completely refined. One of the most common methods for 
removing heavy metals from aqueous solutions is surface adsorption and has been 

economically considered because of its efficiency and optimization. In this study, the 

efficiency of modified nano graphene oxide for removal of heavy metals from aqueous 

solutions by in vitro adsorption method with the effect of kinetic and thermodynamic 
factors was investigated. The results showed that the adsorbent surface was multilayered, 

non-uniform and the heterogeneous level of adsorbed material on the adsorbent. 

Concerning the adsorption kinetics of the pseudo-quadratic model, it was more fitting to 
the experimental data, indicating that there is a chemical equilibrium between the 

adsorbent and the adsorbent. Thermodynamic studies showed that the process (negative 

ΔG) is spontaneous, (ΔH negative) endothermic and (ΔS positive) non-random. Modified 

nanosilver with a high surface area, hydrophobicity, high negative charge density, 
Simplicity of fabrication and high adsorption are used as an effective adsorbent for metal 

removal. One of the advantages of graphene oxide nanoparticles is its high adsorption 

capacity and specific surface area and potential, and graphene is a suitable adsorbent for 
the removal of heavy metals. 

 

Lead, Graphene oxide, Aquatic environment  Keywords: 
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تان راش با استفاده از توابع چگالی احتمال )مطالعه موردی در سازی توزیع قطری درخمدل

 استان گلستان( -کردکوی
 

 شعبان قلندرآیشی
 دانشگاه گنبد کاووس، گروه آمار وریاضی
sh.ghalandar@gmail.com 

 

 

 چكیده
 عیبع توزده از توابا استفا یاست. تعداد در طبقات قطر یجنگل یهاتوده فیتوص یبرا دیابزار مف کیدرختان  یقطر عیتوز

ت سازی تعداد در طبقار مورد مدلد یدانش اندک وجود، نیشود. با اسازی میاحتمال که معموالً چوله به راست هستند، مدل

ا ارائه ربرازش  نیاست که بهتر یمختلف آمار یهامدل ییمطالعه شناسا نیا دفموجود است. ه رانیدرختان راش در ا یقطر

 یامترو سه پار و گاما دو بتا ،یلوگ نرمال دو و سه پارامتر ،یو دو پارامتر کی ییور توابع احتمال نمامنظ نی. بدندینمامی

عرف متوده  کی لعه درباشد پالت مورد مطا شتهدا یمطالعه کاربرد گستره ا نیا جینتا نکهیا یقرار گرفتند. برا یمورد بررس

ها با مدل یبایو ارز ییدرستنما نهیشیبع احتمال با استفاده از روش بتوای ها. برآورد مشخصهدیانتخاب گرد یعیراشستان طب

لوگ  احتمال توابعنشان داد که  جیشد. نتا انجام سیون م-و کرامر فرنویاسم-برازش کولموگروف ییکوین یهااستفاده از آزمون

 . دارند یبا تعداد درختان در طبقات قطر یبرازش خوب یو گاما سه پارامتر ینرمال سه پارامتر
 

  .یاحتمال، لوگ نرمال، ساختار توده، راش شرق یتابع چگال واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 یقطر است. پراکنش یپراکنش درختان در طبقات قطر ،یجنگل یهاتوده یساختار یهایژگیو نیاز مهمتر یکی

، 5) ردیرار گقجنگل مورد استفاده  یتیریدم یتهایفعال یو محصول جنگل و طراح شیرو نیتخم یبرا یتواند به عنوان ابزارمی

حل مرا نییده به جنگل در گذشته و تعوارد ش یعیطب یهابیتواند در درک و مطالعه آسمی نیهمچن یطرپراکنش ق(. 10

 (.9، 7) باشد دیتوده مف یمختلف تحول

 بولیو و (4) نرمال لگ (،6) ، بتا(13) ، گاما(12) یینما لیاز قب یاحتمال متعدد یگذشته توابع چگال یهادهه یط در

ا این وجود تعداد ب .قرار گرفته است یمورد بررس در جنگل درختان یقطر پراکنشسازی مدل یبار برا نیاول یبرا (3)

 تحقیقات در این زمینه در جنگلهای ایران اندک است.

ان در است واقع یکردکو راش یعیطب یهادرختان در جنگل نهیاحتمال قطر برابر س عیتوز یبررس قیتحق نیا هدف

 یعیختار طبراش که معرف سا یعیجنگل طب کیدر  یهکتار کیقطعه نمونه  کی یمنظور با جنگل گردش نیگلستان بود. بد

 شد. یریباشد، اندازه گراش می یجنگلها

 

 هامواد و روش -2
در استان گلستان انجام  یکردکو یطرح جنگلدار کی یسر 111راش واقع در پارسل  یعیجنگل طب کیمطالعه در  نیا

بوده است. ارتفاع منطقه مورد مطالعه  ینیصورت تک گزهب 1397تا آغاز سال  یطرح جنگلدار نیدر ا یروش بهره بردار د.ش
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متر میلی 600ساالنه  یبارندگ نیانگیگراد و م یدرجه سانت 15دما  نیانگیباشد. ممی ایاز سطح در متر 1448در حدود  

شده است  لیتشک کیمتامورف یهاستیباشد که عمدتاً از شمی نیشناسی از رسوبات دوره پرکامبرزمین یهاهی(. ال8) باشدمی

منظور هباشد. بمی یجنگل یهای قهوه اجزو خاک ی(. خاک منطقه از لحاظ رده بند11سبز گرگان معروفند ) ستیکه به ش

متر در  100×100با ابعاد  یهکتار کیقطعه نمونه  کی یدرختان راش با جنگل گردش یسازی تعداد در طبقات قطرمدل

 5/7از  شیدرختان زنده با قطر ب م. تمادیراش بوده است، مستقر گرد یجنگلها یعیاز پارسل که معرف ساختار طب یبخش

 . دیگرد یریو در دو جهت عمود بر هم اندازه گ نهیمتر در داخل پالت با استفاده از خط کش دوبازو در ارتفاع برابر س یسانت

و و سه ا و گاما دبت عیتوز ،یلوگ نرمال دو و سه پارامتر ،یو دو پارامتر کی ییشامل نما یاحتمال مورد بررس عیتوز توابع

 د شد. برآور Rر ز نرم افزااو با استفاده  ییدرست نما نهیشیاز توابع با استفاده از روش ب کیهر  یهابودند. مشخصه یپارامتر

 باشد.می صورت رابطه زیر به یپارامترنمایی دو  چگالی توزیعابع ت

(1) ( ; ) = exp( ( ))f x x        
 

<طوری که،، به ترتیب نمایانگر پارامترهای مقیاس و مکان هستند بهو  که در آن  0 وx  .اگر در  است

 د آمد.دست خواهپارامتر مکان را صفر قرار دهیم، آنگاه تابع چگالی توزیع نمایی تک پارامتری به( 1)رابطه 

 .شودزیر ارائه می صورت به یسه پارامترچگالی مربوط به توزیع لوگ نرمال  تابع

 

 

 

(2) 
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<، انحراف معیار و مکان هستند بطوری که میانگین، به ترتیب بیانگر پارامترهای و  ،که در آن  0 

x<و  .دست خواهد آمد.بع چگالی لوگ نرمال دو پارامتری بهپارامتر مکان را صفر قرار دهیم، آنگاه تا( 2)رابطه اگر در  است 

  .شودزیر ارائه می صورت بهباشد که یک توزیع پیوسته میچگالی احتمال توزیع بتا ابع ت

 

(3) 

 

 
1 2

1 2

1 1

1 2 1

1 2

( ) ( )
( ; , , , ) =

( , ) ( )

x a b x
f x a b

b a

 

 


 

  

 

 

 



 

1طوری که به  > 0، 2 > 0 های شکل، پارامتر  تابع بتا وa  وb های کرانه ای هستند. مشخصه 

 .باشدمیزیر  صورت نیز به یسه پارامترچگالی توزیع گاما ابع ت

 

(4) 

1(
( ; , , ) = exp( ( ) / )

x
f x x  







 
   


 

  

<طوری کهترتیب بیانگر پارامترهای شکل، مقیاس و مکان هستند به به و ،که در آن  0 ،> 0 وx  

 خواهد آمد. دستپارامتر مکان را صفر قرار دهیم، آنگاه تابع چگالی گاما دو پارامتری به( 4)روابط اگر در  است.

( و KSسمیرنوف )ا-های نیکویی برازش کولموگروفهای گرافیکی و همچنین آزمونی نیکویی برازش از روشبرای بررس

 باشند:های یاد شده به صورت زیر میاستفاده شد. فرض صفر و مخالف در آزمون (CVM) سیون م-کرامر

0Hکنند.ها از توزیع مورد نظر تبعیت می: داده 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 419  

 

1Hکنند.تبعیت نمی ها از توزیع مورد نظر: داده 

 

 نتایج و بحث -3
میانگین قطر برابر  باشد.( می19/91منطقه مورد مطالعه یک جنگل ناهمسال آمیخته با ترکیب گونه ای غالب راش )% 

باشد. تعداد کل درختان زنده اندازه گیری شده سانتی متر می 73/20سانتی متر با انحراف معیار  26/25سینه درختان برابر 

 سانتی متر بوده است. 5/101سانتی متر و با بیشینه قطر  5/7ه با کمینه قطر اصل 385

های انجام شده نشان داد که نشان داده شده است. آزمون 1های مختلف به روش گرافیکی در شکل نیکویی برازش توزیع

ه حتمال ارائایر توابع چگالی اهای لوگ نرمال سه پارامتری و گاما سه پارامتری برآورد دقیق تری نسبت به ستنها توزیع

  (.1دهند )جدول می

 
 : هیستوگرام و نمودار برازش شده قطر برابر سینه درختان راش14شکل 

 
 های توابع احتمال: مشخصه1 جدول

 های تابعمقادیر مشخصه توزیع

 λ=0.0390 نمایی تک پارامتری

    λ=0.0552       γ=7.5 نمایی دو پارامتری

         µ=2.9904       σ=0.6766 لوگ نرمال دو پارامتری

      µ=2.3171       σ=1.1782       γ=6.9568 لوگ نرمال سه پارامتری

  α1=0.4236      α2 =1.7770     a=7.5       b=101.6 بتا

      α=2.1300        β=12.0261 گاما دو پارامتری
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 α=0.6797        β=26.2004    γ=7.4947 گاما سه پارامتری

 
 های نیکویی برازش: مقادیر مربوط به آماره آزمون2 جدول

 توزیع
KS   CVM 

 سطح معنی داری آماره  سطح معنی داری آماره

 ** 3.9962  ** 2538/0 نمایی تک پارامتری

 ** 1.1361  ** 0.1015 نمایی دو پارامتری

 ** 1.1066  ** 0.1024 لوگ نرمال دو پارامتری

 ns  00602 ns 0.0355 لوگ نرمال سه پارامتری

 ** 1.9163  ** 0.1500 بتا

 ** 2.3024  ** 0.1320 گاما دو پارامتری

 ns 0.3547  * 0.0716 گاما سه پارامتری

 عدم معنی داری. nsدرصد و  5** معنی داری در سطح یک درصد، * معنی داری در سطح 

 

دکی در سازی تعداد در طبقات قطری درختان، مطالعات انگذشته بدلیل مشکالت محاسباتی برای مدل هایدر طول دهه

دلیل وزه بههایی استفاده شده است که محاسبات آنها ساده تر بوده است. امراین زمینه صورت گرفته است و بیشتر از مدل

 روری است.یشتری برخوردارند ضبتر که از قدرت پیش بینی های پیچیدهتوسعه نرم افزارهای آماری، بکارگیری و برازش مدل

ی ار ناهمسالساخت نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری توده مورد مطالعه به وضوح نشان دهنده فرم کاهنده نمودار و

ایج حاصل مود. لذا نتتوان این توده را در مرحله تحولی اولیه طبقه بندی نباشد و از نظر مراحل تحولی میتوده مورد مطالعه می

. براساس هایی که ساختار مشابه دارند، خصوصا در راشستانهای شرق هیرکانی قابل تعمیم استاز این مطالعه برای توده

طری قهای لوگ نرمال سه پارامتری و گاما سه پارامتری برآورد دقیق تری از تعداد در طبقات های نیکویی برازش توزیعآزمون

 دادند. درختان راش ارائه

 های گیالن، توزیع لوگ نرمال سه پارامتری در مرحله تحولیدر راشستان (1)براساس نتایج مطالعات امان زاده و همکاران 

ه مطابقت این مطالع های مناسب ارزیابی شدند که با نتایجاولیه و توزیع بتا و لوگ نرمال در مرحله تحولی اوج به عنوان توزیع

 . مطابقت ندارد توزیع بتا را برای جنگل گرازبن پیشنهاد نمود که با نتایج این مطالعه (2)ن دارد. همچنین نمیرانیا

رویشگاهی  های جنگلی در مراحل مختلف تحولی و شرایطبا توجه به اینکه نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری توده

های فاوت توده. بنابراین ت(14)شرایط معرفی نمود  نوان تابع مناسب در همهتوان یک تابع احتمال را به عمتفاوت است، نمی

ثر ل مناسب موتواند در انتخاب تابع احتماجنگلی از نظر آمیختگی، ساختار )همسالی و ناهمسالی( و مراحل مختلف تحولی می

ایش ند با افزاشتوان بیان نمود که در شرایطی که فراوانی مشاهدات چولگی زیادی داشته بباشد. با این وجود، بطور کلی می

رمال نشود و توزیعهای لوگ های یک توزیع مشخص، عملکرد آن توزیع در برآورد تعداد در هکتار درختان بهتر میتعداد پارامتر

های شرق نگلها در مرحله تحولی اولیه راش در جسه پارامتری و گاما سه پارامتری برآورد دقیق تری نسبت به سایر توزیع

 هند.دهیرکانی نشان می
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108-193. 
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Modeling diameter distribution of Fagus orientals Lipsky using probability density 

functions (Case study in Kordkoy-Golestan province) 
 

Shaaban Ghalandaryeshi,  

Department of statistics and mathematics, Gonbad kavous University, 

Email: sh.ghalandar@gmail.com 

 

Abstract  
Diameter distribution is an effective tool to describe forest stands. Diameter distribution is modeled 

using probability distributions which are typically right-skewed. However, there is little knowledge on 
modeling of diameter distribution of beech forest in Iran. We aimed to detect which models provide 

best fits in natural beech forest. Four probability distribution functions including one and two 

parameter exponential, two and three parameter lognormal, Beta and two and three parameter gamma 

were examined in this study. To cover a wide range of possible applications, a one-hectare plot was 
selected from a representative type of natural beech forest. The parameters of theoretical distribution 

were estimated using the maximum likelihood estimation method. Different distributions were 

evaluated by Kolmogorov-Smirnov and Cramer-Von Mises goodness of fit tests. The results indicated 
that 3-parameter lognormal and 3-parameter gamma distribution functions were fitted to the diameter 

distribution in natural beech forest.  

 
Keywords: Probability density function, lognormal, stand structure, oriental beech. 
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 ارزیابی هدررفت ظاهری آب در مرحله توزیع

 
 *،1محسن کدخدایی

 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد. 1*
*،1kadkhodaei.mohsen@mail.um.ac.ir 

 

 

 چكیده
رفع نماید. تواند مشکالت مربوط به بحران و کمبود آب را جویی در مصرف آب شهری تا حد زیادی میصرفه

باشد. در جویی در مصارف آب شهری، کاهش میزان هدررفت آب در مرحله توزیع میهای صرفهیکی از شیوه

(، عوامل مؤثر بر هدررفت ظاهری آب شهری در AHPاین تحقیق، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )

دست آمده، مصارف غیرمجاز با وزن نتایج به براساس بندی شدند.مرحله توزیع مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه

 باشد.ترین عامل ایجاد هدررفت ظاهری آب شهری در مرحله توزیع میبه عنوان مهم 622/0
 

 مصرف آب شهری، هدررفت ظاهری، تحلیل سلسله مراتبی.واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

شود یمکشاورزی و مصارف شهری تقسیم مصارف آب در سراسر دنیا به سه بخش عمده شامل مصارف صنعتی، مصارف 

ای هی بخشهای صنعتی و کشاورزی شده است. بدین ترتیب میزان نیاز آب(. افزایش جمعیت موجب رشد و توسعه بخش5)

ش داده افزای صنعتی و کشاورزی افزایش یافته است. از طرفی افزایش جمعیت، نیازهای آبی در بخش مصارف شهری را نیز

ری شدت ارف شهین، رشد و ارتقای سطح بهداشت و رفاه جوامع شهری نیز افزایش مصرف آب را در بخش مصاست. عالوه بر ا

ورهای دنیا با بحران (. به همین دلیل، امروزه بسیاری از کش1باشند )بخشیده است. از طرفی منابع تأمین آب نیز محدود می

یی جواههای صرفهجویی گردد. یکی از ران در مصرف آب صرفه(. بنابراین ضروری است تا حد امک4کمبود آب روبرو هستند )

ین بخش ترصلیادر مصرف آب، مدیریت و اصالح الگوی مصرف آب در مصارف خانگی است. با توجه به این که مصارف خانگی، 

ب رف آمصا توان تا حد زیادی دردهند، با اصالح الگوی مصرف آب در مصارف خانگی میمصارف آب شهری را تشکیل می

 (.5،3جویی نمود )شهری صرفه

-رفهصب شهری آتوان در مصرف جویی از طریق اصالح الگوی مصرف، با جلوگیری از هدررفت آب نیز میعالوه بر صرفه

ررفت ود. هدشجویی نمود. هدررفت آب در مرحله توزیع به دو بخش کلی شامل هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری تقسیم می

ه صرف شده کیر آب مشود. هدر رفت ظاهری نیز به کلیه مقاددیر نشت آب در مراحل مختلف توزیع گفته میواقعی به کلیه مقا

جلوگیری از  اند. جهتذکر شده 1(. عوامل هدررفت ظاهری آب در جدول 2شود )اند گفته میدر کنتور آب محاسبه نشده

 ت نسبت بهجه اهمیبندی گردند تا بتوان به ترتیب دربههدررفت ظاهری آب، ضروری است عوامل ایجاد آن شناسایی شده و رت

ده از با استفا وی شده رفع هر کدام اقدام نمود. در این تحقیق، عوامل اصلی ایجاد هدررفت ظاهری آب در مرحله توزیع شناسای

  شوند.بندی می( رتبهAHPروش تحلیل سلسله مراتبی )
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 توزیع( عوامل هدررفت ظاهری آب در مرحله 1جدول )
 مقدار عددی نوع هدررفت

 هدررفت ظاهری

 ها در هنگام قرائت کنتورخطای انتقال داده

 خطای ناشی از عدم دقت کنتور

 مصارف غیرمجاز

 

 هامواد و روش -2
باشد. می (AHPی )گونه که اشاره شد، روشی که برای انجام این تحقیق انتخاب شده است، روش تحلیل سلسله مراتبهمان

 عات اجتماعی وگیری چندمعیاره است که در مطالهای تصمیم( یکی از پرکاربردترین روشAHPتحلیل سلسله مراتبی ) روش

( AHPی )لسله مراتبشود. روش تحلیل سهای مورد نظر استفاده میها و گزینهبندی شاخصعلوم مهندسی جهت ارزیابی و رتبه

 (.6باشد )مبتنی بر نظرات کارشناسان و خبرگان می

ه این که با توجه گردد. بهای ارزیابی تعیین شده و درخت تصمیم تشکیل میدر این روش، ابتدا هدف، معیارها و گزینه

ان معیار به عنو رتأثیباشد، تنها معیار میزان بندی عوامل هدررفت ظاهری آب در مرحله توزیع میهدف تحقیق حاضر، رتبه

نتور و کعدم دقت  ی ناشی ازها در هنگام قرائت کنتور، خطاارزیابی نیز خطای انتقال دادههای ارزیابی در نظر گرفته شد. گزینه

 گردد.تشکیل می 1های ارزیابی، درخت تصمیم مطابق شکل باشند. پس از تعیین هدف، معیارها و گزینهمصارف غیرمجاز می

 

رتبه بندی عوامل هدررفت ظاهری آب در مرحله 
توزیع

میزان تأثیر

:هدف

:معیارها

:گزینه ها
خطای انتقال داده ها 
در هنگام قرائت کنتور

خطای ناشی از 
عدم دقت کنتور

مصارف 
غیرمجاز

 
 درخت تصمیم( 1شکل )

 

باشد. مقایسات (، انجام مقایسات زوجی میان عناصر تصمیم میAHPروش تحلیل سلسله مراتبی )دومین مرحله در 

نفر متشکل از کارشناسان  10شوند. بنابراین، گروهی شامل زوجی در این روش توسط گروه کارشناسان و خبرگان انجام می

سات زوجی میان عناصر تصمیم توسط ایشان های هیدرولیکی و مدیریت منابع آب انتخاب شده و مقایمهندسی آب و سازه

انجام شد. در مقایسات زوجی، بین هر دو پارامتر انتخابی مقایسه صورت گرفته و با توجه به میزان برتری هر یک از آنها نسبت 
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مقایسات زوجی  مقدار دقیق امتیاز برای هر سطح از برتری در (.6)گیرد به پارامتر برتر تعلق می 9تا  1به دیگری، امتیازی بین 

 نشان داده شده است. 2در جدول 

 

 
 ( مقیاس امتیازدهی در مقایسات زوجی2جدول )

 مقدار عددی ترجیحات

 1 یکسان

 2 یکسان تا نسبتاً برتر

 3 نسبتاً برتر

 4 نسبتاً تا قویاً برتر

 5 قویاً برتر

 6 قویاً تا بسیار قوی برتر

 7 بسیار قوی برتر

 8 برتر بسیار قوی تا کامالً

 9 کامالً برتر

 

 نتایج مقایسات زوجی -1-2

یر نهایی مقاد پس از تکمیل مقایسات زوجی توسط کارشناسان، میانگین هندسی مقادیر ثبت شده توسط ایشان به عنوان

ر گرفته ر نظقیق داین تح با توجه به این که تنها یک معیار به عنوان معیار ارزیابی در شوند.مقایسات زوجی در نظر گرفته می

شود. نظر گرفته می در 1ا شده است، نیازی به انجام مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی وجود ندارد و وزن معیار ارزیابی برابر ب

 اند.نشان داده شده 3های ارزیابی نیز در جدول مقادیر نهایی مقایسات زوجی گزینه

 
 های ارزیابی( مقایسه زوجی گزینه3جدول )

 ارزیابیهای گزینه
ها در خطای انتقال داده

 هنگام قرائت کنتور

خطای ناشی از عدم دقت 

 کنتور
 مصارف غیرمجاز

 25/3 42/0 1 ها در هنگام قرائت کنتورخطای انتقال داده

 66/3 1 40/2 خطای ناشی از عدم دقت کنتور

 1 27/0 31/0 مصارف غیرمجاز

 

 های ارزیابیبندی گزینهرتبه -2-2

-رمستفاده از نزیابی، مقادیر وزنی عناصر تصمیم با اهای اردست آمده در مقایسات زوجی گزینهدیر نهایی بهبراساس مقا

قادیر وزن مبندی نمود. ابی را رتبههای ارزیتوان گزینهدست آمده میمحاسبه شده و با توجه به اوزان به Expert Choiceافزار 

 اند.نشان داده شده 4جدول های ارزیابی در بندی گزینهنهایی و رتبه

 
 های ارزیابیبندی گزینه( رتبه4جدول )

 رتبه وزن های ارزیابیگزینه

 1 622/0 مصارف غیرمجاز

 2 246/0 ها در هنگام قرائت کنتورخطای انتقال داده

 3 132/0 خطای ناشی از عدم دقت کنتور
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 نتایج و بحث -3
های خطای انتقال در رتبه اول و گزینه 622/0ینه مصارف غیرمجاز با وزن شود گزمشاهده می 4گونه که در جدول همان

جه به ند. با توار گرفتههای دوم و سوم قراها در هنگام قرائت کنتور و خطای ناشی از عدم دقت کنتور به ترتیب در رتبهداده

ن خطا در ر، میزادر هنگام قرائت کنتواستفاده از کنتورهای دقیق در شبکه مشترکین شهری و دقت نیروهای انسانی مرتبط 

جود رد. اما وصاص دااین دو مرحله بسیار پایین است و سهم اندکی از هدررفت ظاهری آب در مرحله توزیع به این دو بخش اخت

وزیع رحله تانشعابات غیرمجاز به خصوص در نواحی حاشیه شهرها نقش زیادی در افزایش میزان هدررفت ظاهری آب در م

 دارد.
 

 گیرینتیجه -4
رین یرمجاز بیشتدست آمده از تحلیل و ارزیابی انجام شده در این تحقیق، مصارف غیرمجاز و انشعابات غبراساس نتایج به

بیشتر،  و بازرسی ل نظارتگردد با اعمارا بر افزایش میزان هدررفت ظاهری آب در مرحله توزیع دارد. بنابراین توصیه می تأثیر

 ش یابد.یع کاهرف غیرمجاز در شبکه تأمین آب شهری جلوگیری شده و میزان هدررفت آب در مرحله توزاز انشعابات و مصا

 

 منابع و مراجع -5
بل. وردی شهرستان با. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی، زیربنای الگوی مصرف آب خانگی، مطالعه م1390زاده موسوی، م. اسداهلل .16

 مازندران.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پایان

فاضالب،  و، مجله آب کاهش آب بدون درآمد یطرح ها یاقتصاد هیآب در توج متینقش ق یبررس. 1396تابش، م.، بیگی، س.،  .17

 .113-125، صفحه 1، شماره 28دوره 

موردی: ن )مطالعه کنندگابندی مصرف. بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش1397خلفی،  ع. ا.، شیری، ق. پوراشرف، ی.  .18

 .67-59، صفحه 2، شماره 29کنندگان آب خانگی شهرستان ایالم(. مجله آب و فاضالب، دوره مصرف

یزان سرانه مصرف آب خانگی و . بررسی م1396پوش، م. ح.، قانعیان، م. ت.، ممیزی، م. آباد، م . ع.، احرامرضایی، م. ج.، مروتی شریف .19

 .84-73 . دوماهنامه طلوع بهداشت، سال شانزدهم، شماره چهارم، صفحه1394عوامل مرتبط با آن در شهر اردکان، در سال 

ش محیط ر نقش آموز. بررسی الگوهای رفتاری مدیریت بهینه مصرف آب خانگی در ایران و سایر کشورها با تأکید ب1396ملکی، م.  .20

 .160-150، صفحه 2، شماره 3زیست. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 
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Evaluation of water loss at the distribution stage 
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Abstract 
Saving urban water consumption can greatly alleviate the problems of crisis and water 

scarcity. One way to save on urban water use is to reduce the amount of water loss at the 
distribution stage. In this study, the factors affecting the apparent loss of urban water at 

the distribution stage were evaluated and ranked using AHP method. According to the 

results, unauthorized consumption with a weight of 0.622 is the most important cause of 
the apparent loss of urban water at the distribution stage. 

 

Keywords: Urban water consumption, Apparent wastage, Analytic Hierarchy 

Process. 
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بینی دقیق کمینه و بیشینه دما، میزان بارش باران، سرعت باد و وقوع طوفان با استفاده از پیش

 های عصبی حافظه کوتاه مدت طوالنی با اتصاالت کاملشبکه

 
 3پور ، حسین حسن2، حنیف کازرونی،*1حمیدرضا رمضانی

 شگاه عالی دفاع ملیاستاد دان  3استاد دانشگاه عالی دفاع ملی،  2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر،  1
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 چكیده
شود که تشخیص آنها پیش از اتفاق افتادن اهمیت بینی آب و هوا به مسائل مختلفی تقسیم بندی میشپی

بینی دقیق آب و هوا، پیش بینی طوفان، توان پیشبسیار باالیی دارد. برخی از مهمترین این مسائل را می

ل، . با توجه به اهمیت این مسائران و برف و ... بیان کردبینی میزان بارش بازگردها، پیشبینی وقوع ریپیش

 وها کامل نبوده ها و مطالعات مختلفی برای حل این مسائل ارائه شده است. اما همچنان این روشتاکنون روش

های الزم انجام نشده و کشور با مشکالت بینیشود که در زمان وقوع هر کدام از این اتفاقات پیشمشاهده می

ائل رخی از این مسب رایباساس در این پژوهش به دنبال ارائه راه حلی  شود. بر همینمختلفی مواجه می

بینی دقیق آب و هوا استفاده از های پیشروش هستیم. با توجه به مطالعات انجام شده، یکی از بهترین

ین های عصبی حافظه کوتاه مدت طوالنی است. بر همین اساس در این مقاله روشی جدید مبتنی بر اشبکه

ه سایر ببینی دقیق آب و هوا ارائه شده است. این روش توانست به نتایج بسیار بهتری نسبت رای پیشمدل ب

چنین مدل ارائه شده توانست در بینی تمامی موارد گفته شده، دست یابد. همهای موجود در زمینه پیشمدل

قت دگام مهمی در بهبود  رد نظر دست یابد وبینی مساله موتمامی مسائل موجود به بهترین دقت در پیش

 بینی مسائل مورد نظر دست یابد.پیش
 

بینی سرعت بینی وقوع طوفان، پیشبینی میزان بارش باران، پیشپیش بینی کمینه و بیشینه دما، پیش واژگان کلیدی:

 باد، شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طوالنی

 
 مقدمه  -1

توان به شرح پیش بینی ز این اهداف را میااف مختلفی است که برخی بینی آب و هوا دارای اهدبه طور کلی مساله پیش

شینه دمای بینی کمینه و بیپیش بینی گردباد، پیش بینی رعد و برق، پیش بینی دقیق بارندگی در وضع کنونی، پیش، طوفان

 .... بیان کردبینی سیل و گردها، پیشبینی وقوع ریزبینی فشار هوا، دنبال کردن وضع کنونی، پیشهوا، پیش

کدام  ت، بتوان هربینی هر کدام از موارد گفته شده در باال اهمیت بسیار باالیی دارد و باید برای کاهش وقوع خساراپیش

ی پیش اه حلی براربینی کرد. بر همین اساس در این پژوهش به دنبال ارائه از آنها را قبل از وقوع به صورت کامالً دقیق پیش

 بینی سرعت باد هستیم.بینی وقوع طوفان و پیشبینی میزان بارش باران، پیشینه دما، پیشبینی کمینه و بیش

های عددی است. در فصل بعد به مرور بینی آب و هوا دارای دو نوع داده اصلی تصاویر و ویژگیبه طور کلی، مساله پیش

بینی موارد گفته شده را شنهادی خود برای پیشکارهای گذشته و انجام شده در این زمینه پرداخته و در فصل سوم، روش پی
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تواند به دهیم که این روش میارائه شده را آزمایش کرده و نشان میارائه خواهیم کرد. در مرحله بعد در فصل چهارم روش

روش را در  بینی موارد گفته شده دست یابد. در فصل آخر نیز، کارهای پیشنهادی برای بهبود اینبهترین نتیجه در زمینه پیش

 آینده ارائه خواهیم کرد.

   کارهای گذشته -2
توان این بینی آب و هوا ارائه شده است. همانطور که گفته شده میهای مختلفی برای حل مساله پیشتاکنون روش

دامه به ر اهای عددی تقسیم بندی کرد. دهای مبتنی بر دادههای مبتنی بر تصویر و مدلها را به دو دسته اصلی مدلمدل

 پردازیم.ها میبررسی برخی از این مدل

 

  1های عددیهای مبتنی بر دادهمدل -2-1

صل فها همچون دما، رطوبت، باد، باران، سال، های مختلفی از هوا وجود دارد که برخی از این ویژگیدر این دسته ویژگی

 .ه شده که برخی از آنها به شرح زیر استهای مختلفی برای حل مساله ارائباشند. بر همین اساس روشو .... می

 

 های زمانیهای مبتنی بر سریالگوریتم -2-1-1

شود شود و سعی میها متغییر هدف به صورت یک سری زمانی متغییر در زمان در نظر گرفته میدر این دسته از الگوریتم

های آموزشی یاد گرفته شود ادهدمانی از روی و ... مدل این سری ز ARIMA ،SARIMAهای زمانی همچون با استفاده از سری

(1( ،)2.) 

  2های پرسپترونیهای مبتنی بر شبکهالگوریتم -2-1-2

ها به این شود. ساختار این شبکهبینی خروجی استفاده میهای پرسپترونی برای پیشها از شبکهدر این دسته از روش

با  قدار خروجیمبه شده و به کمک این رابطه آنها و متغیر خروجی محاس های ورودی رابطه میانصورت بوده که با دریافت داده

 (.5(، )3شود )بینی میدریافت هر ورودی پیش

 

 های تشخیص الگویهای مبتنی بر روشالگوریتم -2-1-3

 رای راهها را استخراج کنند. این دسته داها به دنبال آن هستند که الگوی موجود در دادهدر این دسته از الگوریتم

 (4) ها هستند.ستخراج این الگوی دادههای مختلف به دنبال امشخصی نبوده و از روش
 

 شبکه عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت -2-1-4

ها با باشد. در این شبکههای عمیق موجود ارائه شده در یادگیری ماشین میها یکی از جدیدترین شبکهاین دسته از شبکه

ها به دنبال استخراج بیشترین کنند، و ساختار کانوولوشنی این شبکهدر نقش حافظه عمل میوجود یک سری سلول که 

 (.8( و )7های ورودی هستند )های ممکن از دادهویژگی

 

 های مبتنی بر تصاویر راداریمدل -2-2

های ریتماساس الگوباشد. بر همین تنها تصاویر موجود در این بخش تصاویر راداری دریافت شده از سطح جو زمین می

 باشد. ها به شرح زیر میای از این الگوریتممختلفی برای کار با این تصاویر ارائه شده است که بخش عمده
 

                                                             
1 Numerical weather forecasting  
2 Multilayer perceptron  
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 (10) (9) 1های مبتنی بر هم بستگیالگوریتم -2-2-1

د صویر دوم به وجوشود که چه تغییراتی در تها با محاسبه هم بستگی دو تصویر متوالی محاسبه میدر این دسته از روش

 شود. آمده و با استفاده از این تغییرات بردار حرکت تصویر محاسبه می

 ( 11های مبتنی بر شار نوری )الگوریتم -2-2-2

ه و ی محاسبه شدها با استفاده از فرمول شار نوری بردار حرکت تصویر در دو جهت افقی و عموددر این دسته از الگوریتم

 بینی کرد.شتوان آینده حرکت تصویر را پیدار میبا استفاده از این بر
 

 شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طوالنی -2-2-3

ها با باشد. در این شبکههای عمیق موجود ارائه شده در یادگیری ماشین میها یکی از جدیدترین شبکهاین دسته از شبکه

ها به دنبال استخراج بیشترین هولوشنی این شبککنند، و ساختار کانووجود یک سری سلول که در نقش حافظه عمل می

 (.14، )(13)های ممکن از تصویر ورودی هستند ویژگی

 

 ها  مواد و روش -3

 های موجودمجموعه داده -3-1

بینی آب و هوا ارائه شده است. در ادامه به بررسی برخی از این های مختلفی در جهان برای پیشدادهتاکنون مجموعه

 ر مقایسه خواهیم کرد.ها را با یکدیگهای این مجموعه دادهها پرداخته و ویژگیمجموعه داده

(. این مجموعه داده توسط ناسا از 14) ستا MERRA-2پردازیم مجموعه داده ای که به بررسی آن میدادهاولین مجموعه

بایت داده در ترا 40ت که حدوداً اس MERRAتا به امروز جمع آوری شده است. این مجموعه داده ادامه پروژه  1980سال 

توان به دلخواه و به رایگان از سایت ناسا دریافت کرد. این مجموعه داده، آن را می های مختلف است که هر بخشویژگی 100

 بینی آب و هوا است.ن برای پیشترین مجموعه داده موجود در جهاکامل

. 3است 2پردازیم مجموعه داده سازمان هواشناسی کشوریی دیگری که در این بخش به بررسی آن میمجموعه داده

 77به طور رایگان در دسترس است. این مجموعه داده  userو  userهای این مجموعه داده با نام کاربری و پسورد بخشی از داده

 3های مختلفی هر یرایستگاه مختلف هواشناسی متغی 77گیرد که برای هر کدام از این ایستگاه مختلف هواشناسی را در برمی

 77ها تنها برای داده بسیار محدود کننده است چرا که این ویژگیهای این مجموعهشده است. ویژگیساعت یک بار مقداردهی

 بینی و تحلیل هر نقطه در کشور را از ما گرفته است. نقطه در سطح ایران دارای مقدار هستند که امکان پیش
 

 بینی دقیق کمینه و بیشینه دما، وقوع طوفان، میزان بارش باران و سرعت بادشپیشنهادی برای پی روش -3-2

های عمیق موجود ارائه شده های عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت یکی از جدیدترین شبکههمانطور که گفته شد، شبکه

کنند، سعی در آن شده میها با وجود یک سری سلول که در نقش حافظه عمل باشد. در این شبکهدر یادگیری ماشین می

های عصبی حافظه طوالنی کوتاه ای که در پس زمینه شبکهاست که شبکه بتواند از اطالعات قبلی خود نیز استفاده کند. ایده

گیری دانیم، انسان در هر لحظه برای تصمیمهای عصبی بازگشتی است. همانطور که میمدت وجود دارد، برگرفته از ایده شبکه

کند و این گونه نیست که تنها از اطالعات ورودی خود استفاده کند. اما در اطالعات قبلی و دانش خود استفاده میاز تمامی 

                                                             
1 Cross correlation 
2 IRIMO 
3 http://reports.irimo.ir/jasperserver/login.html  

http://reports.irimo.ir/jasperserver/login.html
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ها برای تولید خروجی در هر لحظه تنها از اطالعات های عصبی متداول موجود این قابلیت وجود نداشته و این شبکهشبکه

 قبلی موجود خود ندارد. کند و هیچ کاری به دانش ورودی خود استفاده می

این  LSTM الیه است. شبکه 4های تکرارشونده بوده و هر ماژول تکرار شونده دارای دارای ماژول LSTMهای شبکه

رای باختیاری  ها راهیتوانایی را دارد که اطالعات جدیدی به سلول حالت اضافه کرده و یا اطالعات آن را حذف کند. دروازه

روازه صفر دها شامل دو الیه سیگموید و یک عملگر ضرب است که اگر خروجی ول حالت است. این دروازهورود اطالعات به سل

های بکهششود.  باشد یعنی هیچ اطالعاتی نباید به خروجی منتقل شود و اگر یک باشد یعنی باید ورودی به خروجی منتقل

LSTM  دروازه مشابه برای کنترل مقدار سلول حالت است. 3دارای 

بینی وضعیت آینده ها به عنوان الگوریتم پایه برای پیشبر همین اساس در این پروژه نیز تصمیم بر آن شد تا از این شبکه

 باشد.می 1بینی آینده جو به صورت شکل جو استفاده شود. ساختار و الگوریتم پیشنهادی در این پروژه برای پیش

مال ها انجام شده و عالوه بر نریک سری پیش پردازش روی دادههمان طور که در این شکل مشخص است، در ابتدا 

بینی بعدی هر سطر در ادامه سطر مورد نظر قرار گیرد. از اند که ویژگی مورد نظر برای پیشها طوری مرتب شدهسازی، داده

ها به بازه لی و انتقال تمامی دادهکردن مقادیر خا ها انجام داده شود، پرهای که الزم است و باید بر روی دادهسازیجمله نرمال

ها را زن دادهدهیم که خود ومقادیر خالی را از بین برده و همچنین به مدل این اجازه را می تأثیراست. با این کار  1و  0

هر یک از  ها باعث کم اثر شدن مقادیر کوچکتر نشود. در مرحله بعد بر رویمشخص کند و کوچک و بزرگ بودن اندازه داده

دهیم. آموزش می 2جداگانه با ساختار پیشنهادی شکل  LSTMهایی که در بخش قبل توضیح داده شد یک شبکه دادهمجموعه

ها با اتصاالت است و همه این سلول LSTMسلول  20ها دارای که هر کدام از الیه LSTMالیه  20ها در هر دوی این شبکه

 کامل به یکدیگر متصل هستند.  

 

 
 مدل پیشنهادی 15شکل 

 

 
 LSTMهای مدل ارائه شده برای هر کدامیک از شبکه 16شکل 

 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 432  

 

ی با سه الیه ، یک شبکه با اتصاالت کامل قرار داده شده است که ساختارLSTMهای پس از هر کدامیک از شبکه

داده شده و با  4*1الیه  2ل نیز به یک شبکه با اتصاالت کامل با دارد. خروجی این دو شبکه با اتصاالت کام 20*10*2

 یابیم.استفاده از آن به خروجی مورد نظر دست می

 

 نتایج و بحث  -4

 گیریآزمایشات و نتیجه -4-1
د. هدف الگوریتم شپیاده سازی و آموزش داده  IRIMOو  MERRA-2روش ارائه شده بر روی هر دو مجموعه داده 

روز  6برای  MERRAبینی دمای هوا بر حسب کلوین تا یک دهم درجه مطابق با خروجی مجموعه داده ی شده پیشسازپیاده

برای  7/1ت آینده و ساع 12برای  15/0، حدوداً MSEساعت یک بار بود. الگوریتم پیشنهادی توانست به  3آینده به صورت هر 

وبی در این شود این الگوریتم توانست به نتایج بسیار خطور که مشاهده میروز آینده دست یابد. همان 6برای  1/4روز آینده و  3

هاست که توانسته در ( که یکی از بهترین روش15های موجود همانند روش ارائه شده در مقاله )زمینه در مقایسه با سایر روش

توان دید که مدل دارای چه دقت خوبی میما به  برسد در مقایسه با روش 28/0برابر با  MSEبهترین حالت در فصل پاییز به 

 خوبی است.

بینی طوفان به کمک سرعت باد بینی سرعت باد و در نتیجه پیشدر مرحله بعدی روی دو مجموعه داده مذکور به پیش

ل مد شد. با بررسی این 9/0ساعت آینده برابر با  12بینی سرعت باد در روش ما برای پیش RMSEبینی شده پرداختیم. پیش

اعت پس از س 10مدل توانست به خوبی طوفان آن روز را  1393خرداد سال  12های طوفان تهران در روز دوشنبه بر روی داده

بینی طوفان به این صورت عمل شده که اگر سرعت باد از یک حدی بیشتر بینی کند. برای پیشدرصد پیش 95وقوع با دقت 

 9ل طوفان دهد. برای بررسی بهتر مدل، با استفاده از مدطوفان را هشدار میگزارش شود، مدل به صورت خودکار خطر وقوع 

ا دقت بینی شد و مشاهده شد که روش ارائه شده توانست این طوفان را نیز به خوبی و بتهران نیز پیش 1397خرداد سال 

 بینی کند.بسیار باالی پیش

روش ما برای  MSEبینی کردیم. ساعت یکبار پیش 1نده هر روز آی 6در نهایت با این روش مقدار بارش باران را برای 

توان میزان بهبود مدل را است. به خوبی می 420/1( برابر با 13شد که همین معیار در ) 82/0بینی این ویژگی برابر با پیش

 ته باشد.ها داششمشاهده کرد. همان طور که مشخص است، مدل توانسته در تمامی آزمایشات نتیجه بهتری نسبت به سایر رو
 

 کارهای آینده -4-1-2

توان آنها را پیاده سازی و بررسی کرد. در توان ارائه کرد که در ادامه کار میهای مختلفی برای بهبود این شبکه میروش

 ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است:

موقعیت افقی و عمودی در کنار سایر  یش مدل و اضافه کردن ویژگهای شهرهای دیگر برای آموزاستفاده از داده

 ها ویژگی

 ها و آموزش بیشتر مدل تر مبتنی بر دادهارائه مدل دقیق و پیچیده

  
 منابع و مراجع -4

)مطالعه موردی: ایستگاه اراز  Rهای زمانی در محیط نرم افزار های تخصصی سری. پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از بسته1

 از منابع طبیعی. . نشریه حفاظت و بهره برداری1393ستان(. رضانژاد, حسینعلی زاده، حسنعلیزاده، بابانژاد، و. کوسه استان گل

ی, ی گردفرامرزهای منتخب استان آذربایجان غربی. سلطان. تعیین بهترین مدل سری زمانی در پیش بینی بارندگی ساالنه ایستگاه2

 قیقات کاربردی علوم جغرافیایی.. نشریه تح1395صابری, عارف، و قیصوری. 
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بینی بارش )مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج. عزیزی, مرادی، میالد، عادل های عصبی مصنوعی در پیش. کاربرد شبکه3

 . ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران.1395لشنی، و سمیه. 

روش  استفاده از بینی زمان وقوع یخبندان بابررسی امکان پیش“مد باقر, . بهیار, نسرین سیاری، محمد بنایان، امین علیزاده، مح4

 .1389در نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی, ” تشخیص الگوها,
5. Improving short-term storm predictions by assimilating both radar radial-wind and reflectivity observations. Zhao, 

Qingyun, John Cook, Qin Xu, and Paul R. Harasti. 2008. Weather and Forecasting 23, no. 3 . 
6. Single Layer & Multi-layer Long Short-Term Memory (LSTM) Model with Intermediate Variables for Weather 
Forecasting. Salman, Afan Galih, Yaya Heryadi, Edi Abdurahman, and Wayan Suparta. 2018. Procedia Computer Science 
135. 
7. Hourly day-ahead solar irradiance prediction using weather forecasts by LSTM. Qing, Xiangyun, and Yugang Niu. 2018. 
Energy 148. 
8. TITAN: Thunderstorm identification, tracking, analysis, and nowcasting—a radar-based methodology. Wiener, M. Dixon 
and G. Atmos. Ocean. Technol. 

9. Three-dimensional storm motion detection by conventional weather radar. Rinehart, R. E., and E. T. Garvey. 1978. Nature 
273, no. 5660. 
10. Application of optical flow techniques to rainfall nowcasting. Woo, W. C., and W. K. Wong. 2014. The 27th Conference 
on Severe Local Storms, vol. 5, pp. 9-16. 
11. Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. Xingjian, S. H. I., Zhourong 
Chen, Hao Wang, Dit-Yan Yeung, Wai-Kin Wong, and Wang-chun Woo. 2015. Advances in neural information processing 
systems. 
12. Generating sequences with recurrent neural networks. Graves, Alex. 2013. 

13. MERRA-2 Overview: The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2). 
Ronald Gelaro, et al. , J. Clim. 2017. 
14. Weather forecasting using soft computing: minimum temperature, maximum temperature & pressure. Rahul, G. Kumar, 
Madhu Khurana, and A. K. Sinha. 2013. Weather 7, no. 11.  
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 های کیفیهای گرگان با استفاده از شاخصسی تحلیل تمایل خورندگی آب رودخانهبرر

 
 4محمودلو، مجتبی قره3پور، فاطمه اعظم2، علی صیادی*،1مریم صیادی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، ، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران1
 نگاری، دانشکده مهندسی نفت، معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرانارشد لرزهدانش آموخته کارشناسی3و2

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران 4
1*،.sayadi@yahoo.com90m 

 

 

 چكیده 
و  یمال سبب خسارات ین مواجه هستند. خوردگبا آ یسیسات آبأاست که کماکان ت یرسوبگذاری از مشکالت

ه تعیین مطالع نیشوند. هدف از ایافت فشار در شبکه م جادیو ا یفراوان و رسوب گذاری سبب گرفتگ یبهداشت

وره آماری از اطالعات یک دبدین منظور باشد. یم شهر گرگانو رسوب گذاری منابع آب  یپتانسیل خوردگ

 ه گرگان، غاز محله و شصت کالته برای محاسبهدر سه ایستگاه امامزاد 1383-1392های ساله در طی سال10

-22/0خوردگی استفاده شد. میزان شاخص النژلیه  اسکلد و نسبت-های کیفی النژلیه، رایزنر، الرسونشاخص

باشد. می 4/0-3/0وردگی خو نسبت  35/0-25/0اسکلد -رسون، شاخص ال76/0-66/0، شاخص رایزنر 28/0

اسکلد -باشد. با توجه به شاخص الرسونهای کیفی نشان داد که، آب منطقه گرگان رسوبگذار میاخصنتایج ش

ب با هر آ. همچنین با توجه به نسبت خوردگی انتقال ی ندارندتأثیرهای سولفات و کلراید در رسوبگذاری یون

 باشد.ای مناسب میلوله
 

 اری آبهای پایدخوردگی، رسوبگذاری، شاخصواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 ای ی. خوردگرودیآب به شمار م ساتیسأت یو نگهدار یبردارمشکالت بهره نیترعیاز شا یو رسوبگذار یخوردگ دهیپد

دو پارامتر این  اصالح دارد و یآن شهر بستگ کننده نیمأمنابع ت تیفیمنطقه به ک کیها و اتصاالت آب در لوله یرسوبگذار

است که  ییایمیش کویزیف دهیپد کی یدنبال خواهد شد. خوردگ به زیرا ن هانهیهز، کاهش آب تیکمو  تیفیافزون بر بهبود ک

 یآورانیز ندیفرا یشود. خوردگیآن ماده م یهایژگیدر و یو باعث دگرگون دهدیآن رخ م رامونیپ طیماده و مح کی انیم

و هدر رفت آب را به همراه دارد که  نینشست زم ،ساتیسأکاهش طول عمر ت له،چون سوراخ شدن لو یادیاست که مشکالت ز

آمریکا، ژاپن، استرالیا و  یدر کشورها یخوردگ نهیهز دهدیها نشان مپژوهش(. 4) شودیم ادیز یهانهیسرانجام سبب اتالف هز

 یمکن است در پم نیاز فلزات سنگ یبرخ ،یمال یافزون بر خسارتها(. 6درصد درآمد ملی آنها بوده است ) 4تا  3  بریتانیا

 جادیبه آب سبب ا کیمانند سرب و آرسن نیمثال ورود فلزات سنگ یشوند. برا یدنیها وارد آب آشاماز جنس لوله یخوردگ

ذهنی در و مشکالت  یتواند اختالالت عصب یمصرف کنندگان خواهد شد. سرب در آب م یفراوان برا یمشکالت بهداشت

 یعوامل اصل تیدر درجه دوم اهم یکیولوژیب در درجه اول و عوامل ییایمیش یندهایدر مجموع فرا(. 1کودکان ایجاد کند )

با مواد  میزیو من میمانند کلس یتیدو ظرف یهاونیدر آن کات(. رسوبگذاری فرآیندی است که 5شوند )ی محسوب میخوردگ

ترین الیه رسوبی از جنس (. متداول2) شود نینشلوله ته یدرون وارهید ای درالیهو به شکل  دهدیآب واکنش م گریمحلول د
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( به بررسی خوردگی منابع آب شرب روستای سروآباد پرداختند. 2018و همکاران ) مرادی(. شاه3باشد )کربنات کلسیم می

نتایج پژوهش آنها نشان داد که، براساس شاخص النژلیه در برخی مناطق منابع آبی تمایل به حل کربنات کلسیم را دارند در 

های پوکوریوس و رایزنر نیز آب لی که در برخی مناطق دیگر تمایل به رسوب کربنات کلسیم وجود دارد. بر اساس شاخصحا

 (. 7باشد )خورنده می

های خوردگی و رسوبگذاری در تأسیسات منظور جلوگیری از پدیده راهکارهای زیادی توسط دانشمندان و محققین بوه

تواند بوه نحو بینی کننده، توأم با استفاده از هر روش کنترل، میهای پیشگیری از روشرهوجود به این با .شده است ارائه

مطالعه حاضر با هدف بررسی تمایل  ها را در صنعت تصفیه آب کاهش دهد.تری اثرات و خسارات ناشی از این پدیدهمطلوب

و نسبت  3اسکلد-، الرسون2، رایزنر1های النژلیهاخصهای شهرستان گرگان با استفاده از شخورندگی و رسوبگذاری آب رودخانه

 انجام شد. 4خوردگی

 

 هامواد و روش -2

 موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1
قال و ترکمن و از آق یهاشهرستان از شمال به شهرستان نیاستان گلستان واقع شده است ا یشهر گرگان در بخش جنوب

وقعیت ( م1شکل ) .شودیمحدود م یآباد و از غرب به شهرستان کردکو ین علجنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستا

 دهد.های مورد مطالعه را نشان میجغرافیایی ایستگاه

 
 های مورد مطالعه. موقعیت جغرافیایی ایستگاه17شکل 

 

 روش کار -2-2
، Ca ،gMمل: رامترهای فیزیکو شیمیایی )شاآنالیز نتایج  پاهای شهرستان گرگان از به منظور بررسی کیفی آب رودخانه

Na ،3HCO ،Cl ،4SO ،TDS ،pH ،ECیستگاه هیدرومتری غاز محله )واقع بر رودخانه در سه ا 1383-1392های ( در طی سال

تمایل د. شاده آباد( استفکردکوی(، شصت کالته )واقع بر رودخانه شصت کالته( و امامزاده گرگان )واقع بر رودخانه قرن

اسکلد با -های کیفی النژلیه، رایزنر، نسبت خوردگی و الرسونخورندگی و رسوبگذاری آب منطقه مورد مطالعه از شاخص

 مورد بررسی قرار گرفت. AquaChem 2014افزار استفاده از نرم

 ارائه شده است. 1ده در این پژوهش در جدول های کیفی مورد استفاتفسیر شاخص

                                                             
1 Langelier Saturation Index (LSI) 
2 Ryznar Saturation Index (RSI) 
3 Larson-Skold Index (LS) 
4 Corrosivity Ratio (CR) 
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 های پایداری آب در صنعتتفاسیر شاخص. 1جدول

 شرایط آب مقدار شاخص شاخص

 

 شاخص اشباع النژلیه

LSI>0  3آب فوق اشباع بوده و تمایل به رسوبCaCO دارد 

LSI=0 حالت تعادل 

LSI<0  3آب زیر اشباع بوده و پتانسیل تجزیهCaCO .را دارد 

 
 شاخص اشباع رایزنر

RSI<6 3ایل به رسوب آب فوق اشباع بوده و تمCaCO .دارد 

6<RSI<7 حالت تعادل 

RSI>7  3آب زیر اشباع بوده و پتانسیل تجزیهCaCO .را دارد 

 نسبت خوردگی
CR<1 انتقال با هر نوع لوله آب مناسب است 

CR>1 انتقال با لوله فلزی نامناسب است 

 سکلدا-شاخص الرسون
L-SI<0.8 ی سولفات و کلرایدهاتشکیل فیلم محاف  بدون دخالت یون 

0.8<L-SI<1.2 های سولفات و کلرایدتشکیل فیلم محاف  با دخالت یون 

L-SI>1.2 خورنده 

 

 نتایج و بحث  -3

 هیدروشیمی -3-1
ساله  10های گرگان از میانگین ساالنه نتایج آنالیز شیمیایی یک دوره به منظور بررسی هیدروشیمی آب رودخانه

(. قابل ذکر است که میزان 2های امامزاده گرگان، غاز محله و شصت کالنه استفاده شد )جدول ه( در ایستگا1383-1392)

های ها در طی سالنمونه TDS(، میزان 2باشد. با توجه به )جدولواالن بر لیتر میاکیها بر حسب میلیها و کاتیونغلظت آنیون

(، کاتیون 2های کلسیم و منیزیم در )جدولر است.  با توجه به غلظتگرم در لیتر متغیمیلی 15/299تا  242برداری بین نمونه

های سولفات و گذارتر بوده است. میزان آنیونتأثیرکلسیم نسبت به کاتیون منیزیم در سختی کل آب سه ایستگاه مورد مطالعه 

 1WHOباشند. با توجه به استاندارد می واالن بر لیتراکیها کمتر از یک میلیچنین کاتیون سدیم در تمامی ایستگاهکلراید و هم

ها در هر سه ایستگاه بین گیری شده نمونهاندازه ECمتر است در حالی که میکروزیمنس بر سانتی EC ،300بیشترین میزان 

 متر متغیر است.میکروزیمنس بر سانتی 01/464تا  21/379

 
، meq/lها برحسبها و کاتیون)غلظت آنیون1383 -1392هایدر سالهای گرگان . نتایج پارامترهای فیزیکوشیمیایی رودخانه2جدول

TDS  برحسبmg/l  وEC  برحسبµmho/cm) 

 Na Mg Ca SO4 Cl HCO3 pH EC TDS آماری ایستگاه

 

امامزاده 
 گرگان

 15/299 01/464 80/7 63/3 32/0 96/0 61/2 12/2 23/0 میانگین

 222 355 93/6 5/2 2/0 25/0 2/1 9/0 07/0 کمترین

 390 566 47/8 4/4 6/0 38/1 7/3 7/3 62/0 بیشترین
 81/25 49/31 30/0 37/0 10/0 21/0 45/0 40/0 14/0 معیارانحراف

 28/666 19/992 09/0 14/0 01/0 04/0 20/0 16/0 01/0 واریانس

 

 

 غاز محله

 242 21/379 86/7 22/3 33/0 50/0 51/2 36/1 26/0 میانگین

 155 250 72/6 7/1 2/0 11/0 7/1 7/0 08/0 کمترین

 389 556 5/8 3/4 1 12/1 6/3 ½ 12/1 بیشترین

                                                             
1 World Health Organization 
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 38/33 91/45 32/0 47/0 13/0 16/0 37/0 32/0 15/0 معیارانحراف

 73/1114 18/2108 10/0 22/0 01/0 02/0 14/0 10/0 02/0 واریانس

 

 شصت کالته

 02/285 444 80/7 64/3 37/0 72/0 29/2 12/2 32/0 میانگین

 195 307 29/7 4/2 2/0 17/0 4/1 1/1 09/0 کمترین

 774 1238 47/8 9/4 9/1 9/7 6/6 5/4 2 بیشترین

 79/61 24/94 27/0 42/0 18/0 72/0 55/0 46/0 21/0 معیارانحراف
 70/3818 10/8882 07/0 18/0 03/0 53/0 31/0 21/0 04/0 واریانس

 

 های کیفیحلیل شاخصت -3-2

ار وابی قرگوذاری موورد ارزیخورندگی و رسوب خصوصیتدو  در بخش صنعت، آب تبورای بررسوی وضعیت کیفیوالً اص

ها توابع لیت آنهایی هستند که حالاز آن گروه نمک ،همه مواد معدنی توشکیل دهنوده اجوزا یوک رسوب بطور کلیگیرد. می

نشینی ه تهادار بها را به صورت اشباع و در نهایت وی است که نمکدماسوت، تغییر درجه حرارت نقاط مختلف یک سیستم کاف

 و .... pHن، تغییر ر جریاهای آب در اثر شرایط مختلف از قبیل افوت فوشار، تغییور دموا، تغییدهنوده ناخالصیکند. اجزا تشکیل

از  دن مقداریجودا شو اثر گورم شودن ودر  )حاوی کلسیم و منیزیم باال(نشین شووند. آب بوا درجوه سختی بسیار توانند تهمی

ین نظور در ا. بدین مگرددکند و باعث کاهش ظرفیت انتقال آب میگازکربنیک وابسته به آنها، در جدار لوله ایجاد رسوب می

ی هاودخانهراسکلد( برای -و الرسون نسبت خوردگییه، رایزنر، های کیفیت آب در بخش صنعت )النژلپژوهش مقادیر شاخص

های رایزنر، النژلیه ، شاخص2با توجه به شکل  نشان داده شده است. 2مورد مطالعه محاسبه شده و بصورت گرافیکی در شکل 

اری اسکلد رسوبگذ-باشد. با توجه به شاخص الرسونفرآیند رسوبگذاری در آب منطقه مورد مطالعه می اسکلد بیانگر-و الرسون

 این دو یون در تأثیرباشد. این موضوع نشان دهنده عدم های سولفات و کلراید مینبا تشکیل فیلم محاف  بدون دخالت یو

سیم، سرعت کربنوات کلو هایی مثل کربنات، قادرند با تشکیل رسوبیون باشد.فرآیند رسوبگذاری آب منطقه مورد مطالعه می

همچنین  .باشدمی عوامل ایجاد رسوب بیشتر گذاری از دیگررسوبدر  TDSیر میوزان ثدر این بین تأ. خوردگی را کاهش دهند

 باشد.یزی مناسب مهای مورد مطالعه، انتقال آب با هر گونه لوله فلبا توجه به مقدار نسبت خوردگی محاسبه شده برای ایستگاه
 

 
 های مورد مطالعههای کیفی محاسبه شده در ایستگاه. نتایج شاخص18شکل 
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 گیرینتیجه -4
 یورندگخ ندیست. فرآآب جهت مصارف مختلف ا دیمشکالت مربوط به تول نیترنهیو پرهز نیتردهیچیاز پ یکی ،یخورندگ

ه را ب یادیز یهانهیکه هز شودیرفت آب مو هدر ساتیها، کاهش طول عمر تأسحفره در لوله جادیا رینظ یمشکالت جادیباعث ا

انجام های گرگان نهمنابع آب رودخا یو رسوبگذار یخورندگ یهاشاخص نییبا هدف تعدنبال خواهد داشت، لذا مطالعه حاضر 

 های گرگان تمایل به رسوبگذاری دارد.خانهاسکلد آب رود-های النژلیه، رایزنر، الرسونبا توجه به شاخص شد.

 منابع
ت و تعیین اندیس های پایداری منابع آب شرب بررسی کیفی. 1392جبلی، م. کالنتری، ر.، آذری، ع.، احمدی، ا. و احمدیضاییر -1

 . 16-9(: 3)1. فصلنامه بهداشت در عرصه. روستاهای استان قم

های از نظر شاخص بررسی کیفیت آب شرب شهر بهشهر. 1385مرتضوی، م.ص. و یوسفی، ذ.  .، نوشادی، م.،ب ،نیکپور -2

 .زیست ، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیطخورندگی و رسوب گذاری، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
3- Davil, M., Mahvi, A., Norouzi, M., Mazloomi, S. 2009. Survey of corrosion and scaling potential produced 

water from Ilam water treatment plant. World Applied Science Journal. 7(11): 1-16. 
4- Kalantari, R.R., Yari, A.R., Ahmadi, E., Azari, A., Zade, M.T., Gharagazlo, F. 2013. Survey of corrosion and 

scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes 

With Quantitative and qualitative analysis. Archives of Hygiene Sciences. 2(4): 78-91. 

5- R.Roberge, P. 2006. Corrosion Basic:An introduction. 2nd ed: NACE Press Book. 

6- Rogers, P., Bhatia, R., Huber, A. 1998. Water as a social and economic good: How to put the principle into 

practice: Global Water Partnership/Swedish International Development Cooperation Agency Stockholm, 

Sweden. 3(24): 72-83. 

7- Shahmohammadi, S., Noori, A., Amini, A., Shahmoradi, B., Sobhan Ardakani, S., Lee, S. M., & Pawar, R. 
2018. A study on corrosion and scaling potential of drinking water supply resources in rural areas of Sarvabad, 

West of Iran. Journal of Advances in Environmental Health Research. 6(1): 52-60. 
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 نقش فرهنگ  مدیریت مصرف آب واصالح الگوی مصرف با تأکید بر

 
 *1داود پورزادی

 یی دانشگاه پیام نورتهران ریزی روستادانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه*1
@gmail.com5113d.pourzadi1* 

 

 

 چکیده
شود و با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، عنوان یک نعمت الیتناهی و فراوان تلقی نمیامروزه آب به

اده واستف در مرحله اول توجه خاصی به حف  مصرف آب افزایش یافته است. مدیریت مصرف آب دراین مقاله

رکاهش دتواند نقش مهمی بینی شده درمدیریت حف  آب، میدارد، وبا بکارگیری مراحل پیشبهینه ازمنابع آب

مصرفی،  سازی وآموزش الزم و کافی مردم ومدیریت مناسب آبمصرف آب ایفاء نماید. در ادامه نیز با فرهنگ

دام زم طرح اقآن نسبت به اصالحات ال دی طراحی و اجرا شود و با نظارت دائم براجرایهای مؤثر و کارآمبرنامه

نده و صرف کنمگردد. درواقع مدیریت مصرف آب باتأکید براستفاده بهینه ازمنابع آب واصالح نگرش ورفتار 

 ذا اصالحت.  لسجلوگیری ازاتالف آب که کلید حف  آب وکنترل آسان تر کم آبی درآینده هستند، ارائه شده ا

ق بصورت سازی است. این تحقیالگوی مصرف در جامعه نیازمند بازتولید فرهنگی است و به عبارت دیگر فرهنگ

 بیان نقش با استفاده از اسناد و مدارک و بصورت کتابخانه ای انجام شده است. وضمن وتحلیلی است  -توصیفی

 فرهنگ جرا جهت اصالح الگوی مصرف در چارچوبوجایگاه فرهنگ درمدیریت مصرف آب راهکارهایی قابل ا

کند مجموعه اقداماتی که درکشورمان تا زمان های تحقیق بیان میهای عمومی ارائه شده است. یافتهوآگاهی

 صرف توجهممتر به ارتباط با آب انجام شده است عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده و کحاضر در

 شده است.
 

 فرهنگ، مدیریت مصرف، آب، اصالح الگوی مصرف یدی:واژگان کل

 

 مقدمه -1
طور مستمر در هر زمان و مکان به آن نیاز دارد. آب یک منبع طبیعی، کمیاب، حیاتی و از دست رفتنی است که انسان به

شود. انسان محسوب میعنوان نیاز اولیه آب همچنین یک کاال با ارزش و غیر قابل جایگزین درتوسعه اقتصادی و اجتماعی و به

رود اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، هرچند آب یکی ازمنابع تجدید شونده به شمار می

لذا اصالح الگوی مصرف و  (.3گذارد )باالرفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می

سازی پایدار و مستمر است و باید در ه ای باید تبیین وتدوین گردد، همچنین نیازمند فرهنگمدیریت بهینه آن درهرجامع

از آن جا که مردم اساس جوامع، (.8های اجتماعی وهنجارهای فرهنگی آن را نهادینه نمود )اذهان افراد جامعه با توجه به ارزش

تواند بسترهای مردم براساس دانش در قالب اراده ی جمعی میها و باورهای دهند، لذا خواستها را تشکیل میفرهنگ و تمدن

های ترین شاخصعنوان یکی از مهموجود آورد به همین دلیل مشارکت امروزه بهمناسبی را جهت پیشرفت و توسعه پایدار به

ی جهت اساسرود و گرایش به سمت دموکراتیک شدن فرهنگ یک جامعه گامیمعرف توسعه در عصر جدید به شمار می

ها، مجوعه پیچیده که در بر گیرنده دانستنی"(. و دریک تعریف جامع فرهنگ عبارت است از 11رسیدن به توسعه پایداراست )

mailto:d.pourzadi5113@gmail.com
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عنوان عضو جامعه کسب شده اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، عادت و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان به

منظور از بستر، محیط  گیوردمام رفتارهای پایدار اجتماعی در درون آن صورت میفرهنگ، بستری است که ت (.2است )

ترین ویژگی آن پایداری و رسوم و ... است و مهم ، باورها، آداب وهاشده انسانی است که شامل ارزش غیرمادی ساخته

ر انسان نتیجه فرهنگ خاصی است که دهد. در حقیقت رفتارهای پایداچسبندگی است و بوه رفتارهوای پایودار انسان شکل می

صورت تغییر فرهنگ ممکن  است. بر این اساس تغییر رفتارهای پایدار، فقوط در هاتفاوت رفتارها نتیجه تفاوت فرهنگ .دارد

شوند. تغییر این رفتارها بدون تغییر فرهنگ ممکن شمرده می است. رفتارهای مصرفی انسان در بلندمدت رفتارهوایی پایودار

تغییر رفتار مصرفی جامعه هستیم بایود بورای عامول فرهنوگ اعتبوار خاصوی قایول  ست. بنابراین اگر بوه دنبوالنی

هدف این تحقیق بررسی مدیریت مصرف آب واصالح الگوی مصرف با تأکید برنقش فرهنگ، همچنین عوامل مؤثر  (.10)باشویم

 باشد.سازی مورد نظر این تحقیقق میبراصالح الگوی مصرف با توجه به عامل فرهنگ وفرهنگ

 

 هامواد و روش -2
ومدارک  ز اسناداتحلیلی است وبه روش غیر مستقیم وکتابخانه ای و با استفاده  –اساس مطالعه دراین پژوهش توصیفی 

وی هت الگجومقاالت، درصدد برآمده است تا ضمن بررسی مدیریت مصرف آب والگوی مصرف به ارائه راهکارهایی مناسب 

 مصرف با توجه به نقش فرهنگ بپردازد.

 

 مفهوم شناسی پژوهش -3

 مدیریت مصرف -1-3

ین رو الزم های آینده به شمارخواهد رفت، ازاکمبود آب در ایران یکی از عوامل اصلی محدود کننده درتوسعه طی دهه

ود. ه درنظر گرفته شیکی از محورهای توسع عنوانطلوب ازآب وحف  جایگاه آن بهمهایی برای استفاده است. طرح وبرنامه ریزی

هری و های مختلف کشاورزی، شمجموعه اقداماتی که درکشورما درباره آب صورت گرفته بیشترحول محور تأمین آب دربخش

عنوان ب بهو به آنصنعتی بوده وکمتر به مدیریت مصرف توجه شده است. حال آنکه در برنامه جدید نظام توسعه جهانی نگرش 

ین بین تی سیاسی دارد. درااجتماعی و ح -یی اقتصادی و استراتژیک وجود دارد، که نقش اساسی درتوسعه اقتصادیکاال

 وجه قرار گرفته است. تهای مختلف مورد جویی آب دربخشموضوع پراهمیت مدیریت تقاضا وصرفه

 

  ح الگوی مصرف اصال -2-3
ای که موج ارتقای  گونه از منوابع کشوور بوه استفادهش صحیح اصالح الگوی مصرف عبارت است از: نهادینه کردن رو

با « اصالح مصرف. »(7)گسترش عدالت عمومی شود ای بورای شوده و زمینوه هاشاخصهای زندگی مردم و کواهش هزینوه

یانه و نیز تلف در معوانی گوزاف کواری کوردن، درگذشتن از حد م«  اسوراف»  دارند،تفاوت با یکدیگر « اصالح الگوی مصرف»

را نیز اندازه نگاه داشتن درخرج، پس « صرفه جویی» ، رفتوه اسوت ولخرجی کردن، افراط و تبذیر بوه کوار ل،کردن ما

درست و به اندازه از منابع طبیعی برای زنده ماندن و  استفادهیعنی « مصرف کردن» (.9)اندازکردن و اقتصاد تعریف شده است

محیط زیست جوامع  ی در جامعه بوده و آثار مهمی بور زنودگی سوازگار بوافز حد، دارای بار منکردن. مصرف بیش ا زنودگی

، و خرید مواد برای افزایش لجمع آوری اموا گرایی، اصطالحی است که برای توصیف آثار و پیامودهای مصرف ،گذاردباقی می

رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی است؛  بتخریمصرف گرایی عامل  .رودخوشبختی و موقعیوت اجتمواعی بوه کوار می

رویه نیازی کاذب است که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط مادی یا تغییرات سواختار جامعه  زیورا میول بوه مصورف بی

مصرف  ونگیاصوالح الگوی مصرف به معنای تغییر در سوطح موصرف، ترکیوب کاالهوای موصرفی و چگو (.7) شودایجاد می
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تولید داخلی برای کشورهای در حال توسعه، از جملوه ایوران  کردن الگوی مصرف با الگوی مطلوب و بوا الگووی نزدیک .است

 صورت سیاست استراتژیک است زیرا الگووی موصرف فقوط بحوث اقتوصادی یکساله، بلکه به و مودت نوه سیاسوت کوتواه
 .کندیز هست و این پیچیدگی مسئله را دو چندان مینیست بلکه امری اجتماعی و فرهنگی ن

 

 فرهنگ -3-3
ر دختلف مفهوم فرهنگ بیش از یک قرن است که محور مطالعات مردم شناسی و فرهنگ شناسی بوده و از زوایای م

 الس در انگلیسی، شناس مردم بارنت سرادوارت وسیله به بار نخستین فرهنگ های علمی به آن نگاه شده است. مفهومحوزه

 دیگرو  رسوم و آداب اخالق، قوانین، هنر، باورها، دانشها،: شامل داندمی پیچیده ایمجموعه را فرهنگ وی رفت، کار به1871

های مختلف تعریف تواند به شیوهبنابراین فرهنگ می گیرد.می فرا را آنها جامعه عضو عنوانبه انسان که هاییعادت و هاقابلیت

 وا، باورها ها، هنجارها، نمادهعبارت از: نظامی نسبتا منسجم و متشکل از اجزایی غیر مادی شامل ارزشگردد. لذا فرهنگ 

های فرهنگی یراثهای مصرفی، ابزارها و ماعتقادات، آداب و رسوم، دانش و اطالعات رایج و هنرها، و اجزایی مادی شامل کاال

عریف عالمه (. ت1شود )طریق یادگیری از نسلی به نسلی دیگر منتقل میمشترک بین اعضای یک گروه، اجتماع یا جامعه که از 

عبارت  کند، فرهنگجعفری ازفرهنگ که یک تعریف هنجاری است هم دارای اهمیت است. ایشان فرهنگ را اینگونه تعریف می

لیم ه طرزتعقل سبها که مستند های حیات مادی و معنوی انساناز کیفیت یا شیوه بایسته و یا شایسته برای آن دسته ازفعالیت

ا فرهنگ عبارت از ( درارتباط ب1390واحساسات تصعید شده آنان درحیات معقول تکاملی باشد. همچین تعریف دیگراز پناهی )

کسب  تجربه یک نظام معنایی حاوی اجزای مادی و غیر مادی نسبتا مشترک بین اعضای یک گروه که از طریق یادگیری و

توان گفت می گردد. با این تعریف ازفرهنگیازهای مادی ومعنوی انسان سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان میشده و با تأمین ن

ها و عدالت محوربودن ابعاد ها، آزادی متعهدانه انسانها، کرامت و شرافت انسانفرهنگ سبب پیشرفت مادی و معنوی انسان

 (.2گردد )ها میگوناگون زندگی انسان

 

 ح مدیریت آبضرورت اصال -4

 .لگوی مدیریت آب انجام شودادراست اصالحاتی د و الزم وی گذشته مدیریت نمهاتوان با روشآینده منابع آب را نمی

دهد که مرحله فراوانی نسبی آب سپری شده است. و بسیاری از کشورها سیر تکاملی آب ودر واقع تاریخ مدیریت آب نشان می

های اخیر درکشور را پشت سر گذاشته اند، مرحله سوم که مدیریت تقاضا است ودر سال مرحله دوم، یعنی مدیریت عرضه آب

ما هم مورد بحث وتوجه قرار گرفته است، سوال دیگری ایجاد کرده است به این مفهوم که حتی اگر از طریق مدیریت تقاضا هم 

شود و مرتبا در حال افزایش تقاضای آب متوقف نمی بتوانیم نوعی پایداری درعرضه و تقاضای آب ایجاد کنیم، با توجه به اینکه

است، راه حل چه خواهد بود؟ این چیزی است که بایستی درالگوهای مدیریت آب و اصالح این الگوها درکشور ما نیز مورد 

 های گذشته نظیر بخشی نگری، تک تخصصی، فن محوری، تصمیم گیری متمرکز وسیاسی، برنامه ریزیتوجه قرارگیرد. روش

نقطه ای، دیگر کارکردی ندارند، باید به جای بخشی نگری به یکپارچه نگری، به جای تک تخصصی، به چند تخصصی، به جای 

ها، به جای تصمیم گیری تحکمی، به تعامل از پایین به باال و باال به پایین وبه جای برنامه ریزی نقطه فن محور بودن به ارزش

کنیم، و به جای اینکه منبع آب را یک سیستم طبیعی و انتزاعی در نظر بگیریم، به صورت  ای، به برنامه ریزی حوضه ای توجه

عنوان بخشی از منابع طبیعی به آن بنگریم و اثرات متقابل اجزاء مختلف آن را به نحوی هماهنگ و موزون در نظر یکپارچه و به

ی آب شود، و ما باید عرضهرود، آب مورد نیاز زیاد می میشود که چون رفاه باال(. معموال این چنین تصور می6داشته باشیم )

شود هم جمعیت افزایش پیدا کند هم سطح رفاه عمومی باال رود و هم مصرف آب کاهش یابد؟ به بیشتری داشته باشیم. آیا می

(، 1445یرانی پیشرفت )رسد چاره اساسی برای حل این مسئله این است که از هم اکنون و تا سال افق الگوی اسالمی انظر می

های ایجاد شده و ایجاد تعادل جهت گیری راهبردی ما این باشد که تمشیت آب کشور مبتنی بر بهره برداری بهینه از ظرفیت
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هایی که در دوره گذار پایدار بین عرضه و تقاضای آب باشد، یعنی برقراری حکمرانی خوب در آب برمبنای بسترها و ظرفیت

 ایم. فراهم کرده

 

 های مختلفشمیزان مصرف آب در بخ -5

 ب شهری و روستاییبخش تأمین آ -1-5
خود اختصاص  درصد ازکل برداشت از منابع آب کشور را به 6میلیارد مترمکعب است، که 45/4برداشت این بخش حدود 

 شود. سطحی تأمین میها از منابع آب زیر زمینی و باقیمانده از منابع آب درصد از این برداشت 68داده است. حدود 

 

 و معدن  بخش صنعت -2-5

های این درصد از برداشت 60باشد. حدود ها میدرصد از کل برداشت5/1میلیارد متر مکعب یا 2برداشت این بخش حدود 

 باشد.بخش، از آب زیرزمینی و باقیمانده از منابع آب سطحی می

 

 و پرورش آبزیان  بخش کشاورزی -3-5

 50حدود  ( به مصارف بخش کشاورزی اختصاص دارد.%5/91میلیارد مترمکعب )43/93ب به میزان بیشترین برداشت آ

میلیارد  4/0شود و حدود ها از آب زیرزمینی تأمین میدرصد از برداشت 50ها از آب سطحی و حدود درصد از برداشت

 اص دارد.ها به پرورش ماهیان گرم آبی اختصمترمکعب از این برداشت
 

 

 های مختلف( میزان مصرف آب در بخش1)شکل 

 1395ماخذ: ازلی، 

 سازی مصرف آببهینه -6
نع توسعه کند، چرا که کمبود آب بزرگترین مارشد روز افزون جمعیت، استفاده صحیح از منابع آب موجود را طلب می

است که  رداریم و طبیعیی را بهای مؤثرکند که با قبول این وضعیت درجهت استفاده بهینه از آب گاماست. لذا طلب می

های گسترده و قابل توجه شود. ازسوی دیگر استانداردهای کیفیت و کمیت آب برای های مناسب، مانع بروز خسارتاقدام

بایست ضرورت حف  و های کیفیت میها باید مشخص شود. استانداردکاربردهای مختلف از جمله ساختار و عملکرد اکوسیستم

ید بودن تول ن فصلیدرنظر بگیرد. افزایش جمعیت و به تبع آن تقاضا برای تهیه محصوالت کشاورزی و همچنی سالمت انسان را

مکان بد و هم اایش یامحصوالت سبب شده است که برای تأمین نیاز مردم راهکارهایی درنظر گرفته شود تا هم میزان تولید افز

ه هستند ی مواجی که با کمبود آب و عدم ساماندهی اراضی کشاورزتولید محصوالت درخارج از فصل، میسر شود. درکشورهای

ساز اقتصادی شدن کشاورزی، تواند زمینهبدون شک اصالح الگوی مصرف نظامند کردن و استفاده بهینه از این منابع می

 (.4افزایش تولید و کاهش ضایعات باشد )
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 سازی و مدیریت مصرف درخانوادهفرهنگ -7
هایی که تاکنون انجام شده است، همچنان شاهد رشد مصرف سازیع با توجه به تبلیغات و فرهنگدرخصوص مصرف مناب

را  ه گرانبهاین ماداآب کشور هستیم. این درحالی است که متأسفانه برخی از مردم بدون درنظر گرفتن این مسائل همچنان آب 

تی، تلف تبلیغاهای متعدد و داشتن راهکارهای مخنامه ریزیدهند، به نظر باید بردر مصارفی غیرضرور مورد استفاده قرار می

جویی در مصرف آب این مایع گرانبها و غیر قابل جایگزین آشنا کرد، زیرا که خانواده در طور مستقیم با صرفهها را بهخانواده

و این  ن سازمان اجتماعی استترین خانواده درایران مهمشود. وهم اکنوترین سازمان اجتماعی محسوب میجوامع ابتدایی مهم

شود، میزان مشارکت اجتماعی هر فرد تا اندازه زیادی ترین و عمده ترین مصرف کننده آب شرب محسوب میعنوان مهمنهاد به

هاد نها و اخالقیات زیست محیطی خود را از این شود وافراد، عمده نگرشبه میزان مشارکت اجتماعی اعضای خانواده مربوط می

عنوان شود. جلب مشارکت زنان بهجویی در مصرف آب نصیب کل خانواده میوزند که در نهایت، نتیجه اقتصادی صرفهآممی

ر گرفتن اینکه (. لذا با در نظ5ترین مصرف کننده آب و همچنین آموزش دهندگان به افراد خانواده است )اعضای خانواده مهم

اده ای ها و اخالقیات از خانوای متصل هستند، و ارزشاده با هم به صورت شبکهخانواده یک سازمان اجتماعی است و اینکه خانو

تواند بر هویت جویی آب میهای صرفهها در قالب برنامههای تبلیغی رسانهشود، بنابراین تمرکز برنامهبه خانواده دیگر متصل می

 گذاشته و آنرا تغییر دهد.تأثیرفرهنگی وسبک زندگی 

 

 درفرهنگ مصرف بهینه آبنقش رسانه  -8 
ه کر این نکتت، تذنقش رسانه در ساخت و معرفی الگوهای مصرف، امری کامالً شناخته شده و مورد اتفاق نظر اهل فن اس

ه انجام انی قادر بآید که قدرت رسانه برخالف برخی باورها درهمه حال محدود است. رسانه هم زمدر ابتدای بحث کامالً الزم می

ینما و ویزیون و سها دیداری مانند تلخود است، که بستر و یا بسترهای الزم فراهم آورده شده باشد. درمیان رسانههای مأموریت

های ا رسانهبسیار بیشتری برمخاطبان دارند. این نقش و سهم ر تأثیرهای بصری دیگر، به جهت جامعه شناختی آنها فرآورده

های دیگر کنند که در رسانههاست، ایفا میبان که از ویژگیهای این نوع رسانهدیداری از جمله برانگیختن تمامی حواس مخاط

ق یشتر و عمیهای دیداری نقش و سهم بمحدود، و از همین نظر است که اتفاق نظر داریم الگوهای معرفی شده از طریق رسانه

ار دارند و یا هایی که افراد در آنها قراهمصرف پایگگیری الگوی تری در تغییر باورها و نهایتاً تغییر رفتار مخاطب دارند. در شکل

ها ست، واز اهگیرند مانند پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سهم خود را دارند، ولی سهم فرهنگ بیشتر از دیگر پایگمی

لند در ب تواند نقشی در خور شایسته در خصوص اصالح الگوی مصرف به خصوصهمین روست که رسانه با ماهیت فرهنگ می

 وئمه جماعات های ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مانند مساجد، ا(. لذا حوزه فرهنگ با ورود دیگر نهاد5مدت ایفا کند )

 های فردی آن، برای آنکه در جامعهشود. اصالح الگوی مصرف عالوه بر جنبهنهادهای مرجع حوزه سهم گیری آنها تکمیل می

 دد، نیاز به یک عزم ملی در ابعاد مختلف به خصوص بعد فرهنگی است.به امری نهادینه مبدل گر

 

 فرهنگ مصرف بهینه آب نقش زنان در -9

برای  ای راوکیفیت آن مسائل عدیده درمرحله بحرانی است و مشکل کمبود آبا منابع آبی درکشور ما شدید

توسعه صنایع و کشاورزی،  ست. افزایش جمعیت،وجود آورده ابخش آب کشور به کنندگان و مدیران و برنامه ریزانمصرف

ناپذیر مدیریت بهینه منابع آب را اجتناب از آب، ضرورت توجه و درک عمیق های زیست محیطی ناشیگسترش آلودگی

جامعه عنوان نیمی از جمعیت زنان به. های الزم داده شودافراد جامعه اعم از زن، مرد و کودکان آموزش به تمامی. باید نمایدمی

توانند کمک شایانی در و اشاعه این فرهنگ می جویی درمصرف صحیح آبو ایفای نقشی موثردرخانواده واجتماع، با صرفه

و الگوی صحیح مصرف به فرزندان بوده و باید  داشته باشند. زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ مدیریت آب
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های واقعی زنان در عرصه ازعدم حضور. جامعه انسانی ها مشارکت داشته باشندامهها و اجرای برنریزیها، برنامهگیریدرتصمیم

که زنان  کامل تر جامعه، نیاز به آن است ی بهتر وبه تعادل و توسعه لطمات جبران ناپذیری دیده و برای رسیدن مختلف

 (.8) کنند در سطوح مختلف جامعه شرکت گیریبتوانند در فرآیند تصمیم
 

 ای آموزشی و بهبود فرهنگ مصرفهروش -10

به  طها، پخش فیلم و پیام در صدا و سیما، خبرهای مربومدارس و خانواده الف( آموزش بهینه سازی مصرف آب در

 .ها، نصب پوستر و عکس در سطح شهر، برگزاری همایش و کنفرانسهاوضعیت آب در کشور، استان و شهرستان

 .ای به مردمهای آب منطقهناسط سازمهای بهینه مصرف آب توب( معرفی روش

 .دانشگاه، معلمان و مدیران اتیدج( گسترش فرهنگ مصرف از طریق اقشار فرهنگی جامعه مانند اس

اجتماعی نگی ود( اهمیت به نقش زنان درتحقق اصالح الگوی مصرف: آموزش و توانمند سازی، موجبات ارتقای رشد فره

خود سبب  وعاقالنه ت مدبّرانهعادت و تبلیغات قرار نگیرند و با مدیری تأثیرد تا زنان تحت شوبانوان را فراهم کرده و باعث می

خانواده رخانواده نقش الگویی د شوند. چون مادر یک ها و توسعه عدالت و رفاه عمومیهای زندگی، کاهش هزینهرشد شاخص

 .هندود آموزش دخی به فرزندان از کودک جویی راید صرفهدارد و تربیت فرزندان نیز بر عهده آنهاست، این مادران هستند که با

 .جویی، شیوه مصرف و مدیریت آنها و تعالیم اسالمی در رابطه با صرفههو( ترویج بیشتر دستورات، راهنمایی

 .ز( بیان نحوه زندگی و مدیریت مصرف افراد شناخته شده و برجسته در جوامع امروزی

 .های جمعی و گروهیو جلوگیری از تبلیغ تجمل گرایی در رسانهح( نظارت بر تبلیغات بازرگانی 

 ولادیران رده لزام ماباال بر جامعه، همچنین  تأثیرط( توجه بیش از پیش مسئوالن به پرهیز از زندگی تجمالتی به دلیل 

 .مملکتی به رعایت الگوی ساده زیستی در زندگی عادی خویش

کشت  راید که بمنابع آب: متأسفانه هنوز در داخل کشور مناطقی وجود دارنی( آموزش و مشارکت کشاورزان درمدیریت 

 .و کار، محدودیتی برای مصرف آب نیست جلوگیری از این کار مستلزم آموزش و توجیه الزم به کشاورز است
 

 راهکارهای اصالح الگوی مصرف -11

است که اصالح الگوی  راهمیوت دارد ایونبهینه مصورف در کشوو گآنچه در اصالح الگوی مصرف و دستیابی به فرهن

به این مهم، حرکتی حساب شده و عمیق از سوی  ی و تعیین خط مشی است. الزمه دستیابیژمصرف نیازمند تبیین استرات

هوای خوود را بایست همگی این اصل را یوک ضورورت دانسوته و فعالیتباشود. ازاینرو، میمسوئوالن و هموه آحواد جامعوه می

 مشارکت الزم است. جلب سازیفرهنگ امور، ایون بوه دستیابی برای .ریزی نمایندرسیدن به این اصل مهم برنامه راسوتای در

 مصرف الگوی اصالح مسیر در راهکارها دیگر از منوابع، و امکانات صحیح مصرف به نسبت آنان هایآگاهی افزایش و مردم

جامعه ازکارهای انجام شدنی است که هر یک ازاعضای جامعه با مشارکت و در مصورف الگووی اصوالح درحقیقوت،. باشودمی

از بحران  یریجلوگ برای .خواهند نمود فابدیل دررشد و شکوفایی جامعه ای به مصرف درست منابع، نقشی بی ملزم نمودن خوود

و ریزی برنامه  ،بهینه آبن مصرف طر یق تدویاز آن ارتقای و آب مصرف ومنطقی صحیح فرهنگ یجاد ا اول قدم آب و کم آبی

 هایدر جهت توسعه طرح های صحیحهای تشویقی نظیر یارانهاعمال طرح درکشاورزی و مصرف آب مدیریت یهااجرا طرح

های انتقال مفاهیم فرهنگ و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر امرآموزش یکی از متعالی ترین شیوه .مدرن است آبیاری

نشان داده است مناسب ترین روش جهت کنترل مصرف و حرکت به سوی اصالح الگوی مصرف با معرفی است. لذا تجربه 

درست آن به آحاد جامعه به ویژه کودک ونوجوان که از دو حیث مورد توجه است از اهمیت باالیی برخوردار است، دردرجه اول 

گیری از اجتماعی و فرهنگی آن با بهره گیری است ودر حین رشد شخصیتآنکه شخصیت این طیف جامعه درحال شکل

توان رفتار مطلوب آب را در فرد نهادینه کرد. و در درجه دوم روش شناخت و چگونگی پیدایش متدهای غنی شده آموزشی می
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رسد های اصلی صنعت آب وفاضالب است که به نظر میهای تدوین برای مقاطع مختلف آموزش و پرورش یکی از رسالتمتد

  ین صنعت با آموزش وپرورش اجتناب پذیر است. تعامل ا

 

 نتیجه گیری -12
توازن م و محدودیت منابع در دسترس بشر از یک سو و عدم توزیع امروزه با گسترش حجم جمعیت در سطح جهانى

ابع حف  من برا یگردد، و برنامه ریزی صحیح بیش از پیش احساس میآب بهینه  موجود، لزوم فرهنگ مصرف دمنابع محدو

 میایران اسالگردد. سر میپایدار میبه توسعه بهینه زمینه دستیابی مصرف  لذا با نهادینه کردن فرهنگ گرددشتر احساس مییب

ز احفاظت  منتراز با کشورهای جهان ضکه همنماید. تمام تالش خود را می مصرف بهینه در طرق مختلف آموزش هبه همرا

 در و محیط آموزشیخانواده  دراین میان .نمایدمحفوظ نگهداری  ندهینسل آ گرانبها برای یگوهر عنوانآن را به منابع طبیعی،

ت نهادینه لندی را در جهاساسی و بهای گام خبره و نخبه یاز نیروها یگیرو دولت با بهرهاین فرهنگ طالیی دارند.  ارتقاء

جایگاه  در ولتدو حتی نهاد  هادانشگاه، رسانه وه،نقوش خوانواده، مدرس کردن فرهنگ قوی مصرف بهینه آب برداشته است.

 زباره هرگ ینبهره جست و درا سازیظرفیتهای آنها برای فرهنگ تعریف و از تمام جوامع ایدر برناموه گر بایود نهوادی هودایت

ین امور اشود چرا که پوذیر نمی هوای امکانو قوانون مصرف فقط بوا الوزامهوای حقووقی فراموش کرد که تغییر الگوینباید 

 .فرهنگ تغییر کند و برای تغییر و اصالح اساسی آنها بایود. ی فرهنگی دارندهاریشه

 

 منابع و مأخذ -13
 ،6دوره  اجتماعی، توسعه و رفاه ریزیامهبرن نشریه سیاسی، و اجتماعی ، اقتصادی توسعه ضرورت فرهنگی توسعه .1394م،ح.  پناهی، -1

 .6ص  22 شماره

یراث سازی مدیریت مصرف آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار، دومین همایش م. نقش فرهنگ مشارکت دربهینه1397ورزادی، د. پ -2

 .1-7فرهنگی و توسعه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری تهران، ص 

ه راهکارهای قابل اجرا، همایش بین الملی دانش سازی در مدیریت منابع آب و ارائ. بررسی نقش واهمیت فرهنگ1390بیبی پور، ا.ح -3

 .2های تاریخی ص سنتی مدیریت منابع آب یزد، مرکز بین الملی قنات و سازه

های برون اهدر بهبود راندمان مصرف آب کشاورزی، همای ملی بحران کم آبی و ر روشهای نوین آبیاری تأثیر. بررسی 1397رحیمی، م.  -4

 .5مرکز کبودراهنگ، ص  رفت ، دانشگاه پیام نور

سین سازی اصالح الگوی مصرف آب، همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، مشهد، شرکت مهندفرهنگ ،1388.رعیتی, ز -5

 .171، ص مشاور مهاب ثامن
 .30و منابع طبیعی، ص ت، امنیت غذاییها، اندیشکده آب، محیط زیسها و راهبرد. مدیریت منابع آب کشور، چالش1395الی، ع. ز -6

ت فرهنگی، . اصالح الگوی مصرف با تأکید برنقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی، مجله معرف1389، م، افشار، ع. سبحانی نژاد -7

 .5اجتماعی، سال اول، شماره دوم، ص 

 .5دانشگاه شهرکرد،ص و راهکارهای آن، دومین همایش ملی بحران آب، سازی مصرف بهینه آب، فرهنگ1393بادپور، م. ق -8

 .،ثامن تهران، ،(جلدی1) 6 ج علیزاده، عزیزاهلل اهتمام، به فارسی، فرهنگ ،1385م.  معین، -9

 .171، ص 34، نقش فرهنگ برالگوی مصرف، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال نهم، شماره 1388موسایی، م.  -10

سازی مدیریت مصرف آب کشاورزی اولین همایش ملی بحران آب م ساالری در بهینه، نقش فرهنگ مشارکت و مرد1392نریمانی، ح. -11

 .1، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ) اصفهان(، ص 
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 های معدن آهن گل گهربررسی کارایی مالچ معدنی در کنترل گرد و غبار باطله

 

 3جواد شاهبداغی، 2محمدرضا احمدی کوهبنانی، *،1حمیدرضا ناصری
هن و فوالد گل گهر آکارشناسی ارشد زمین شناسی، پژوهشکده سنگ  2المللی بیابان، دانشگاه تهران، استادیار، مرکز تحقیقات بین 1

 کارشناسی ارشد باغبانی، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان 3سیرجان، 
1*،)hrnaseri@ut.ac.ir( 

 
 

 چكیده 
عدن این مو غبار در محل  عدن آهن گل گهر سیرجان در تولید و نشر گردهای خشک مباطلهبا توجه به پتانسیل باالی 

رفت. منیزیم انجام گ وها از جنبه آنالیز ذرات و کنترل توسط محلول ترکیبی کلرید کلسیم مطالعه در جهت ارزیابی باطله

بندی خشک مورد سنجش دانها استفاده از الک بآوری شدند و های مورد نیاز از محل معدن در منطقه گل گهر جمعنمونه

ز ونل باد نیشات تقرار گرفتند. جهت بررسی میزان پتانسیل در جهت تولید گرد و غبار و برداشت ذرات توسط باد آزمای

قطر ذرات  های خشک معدن آهن داری جورشدگی کمی هستند و میانگینصورت گرفت. نتایج نشان داد که ذرات باطله

 3/529ها ثانیه این باطله متر بر 10نتایج نشان داد میانگین برداشت ذرات با سرعت باد  باشد.میمتر میکرو 3/408آن 

یتر بر متر ل 2م به مقدار باشد که این مقدار با استفاده از مالچ معدنی کلرید کلسیم و منیزیگرم بر متر مربع در ساعت می

 غبار و حف  کارگیری مالچ معدنی در جهت کنترل گرد وکارایی مالچ معدنی به شود. با توجه بهمربع به صفر نزدیک می

 باشد.سالمت کارگران معدن و محیط زیست قابل توجه می

 

 پاشی، معدن آهن، باطله، مالچگرد و غبارواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
ن هوا براحتی در اثر رود که گستردگی فراوانی دارد و به علت سیال بودگرد و غبار یکی از عوامل آالینده هوا به شمار می

جایی در (. وجود چنین پتانسیل جابه5شود و قادر است تا هزاران کیلومتر در اتمسفر جابجا شود)های هوایی جابجا میجریان

تواند سالمت نماید. بدیهی است که هجوم گرد و غبار بر مناطق جمعیتی میذرات گرد و غبار ضرورت مهار آن را دو چندان می

ی را تهدید کند و از این رو مبارزه با این پدیده ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. یکی از راهکارهای مهم مبارزه با جوامع انسان

کارگیری پوشش گیاهی در تثبیت سدهای باطله معادن آهن نیز پدید گرد و غبار توسعه پوشش گیاهی است، هر چند به

ثباتی منشأ گرد و غبار نظیر ، اما در بسیاری از موارد در اثر بی(8گیرد )میعنوان یک روش بیولوژیک مد نظر مدیران قرار به

های کارگیری پوشش گیاهی برای کنترل گرد و غبار مقدور نیست و استفاده از مالچامکان به های معدنیباطله ای،های ماسهتپه

آورد که فرسایش بادی وجود مین ذهنیت را بههای ماسه ای ایوجود چشم اندازهایی نظیر تپهمختلف روش کارآمدتری است. 

بودن فرسایش  ای دلیل بر فعال ی ماسههااگرچوه در بیشوتر باورهوا حضوور تپوه های ماسه ای است وتوام با شکل گیری تپه

تواند نیز می(. بروز پدیده گرد و غبار نیز ناشی از فرسایش بادی است و منشأ گرد و غبار 1) بوادی اسوت، در عمل چنین نیست

ای موارد منابع روند، اما در پارهها به علت کمی پوشش منبع گرد و غبار به شمار میمنابع مختلفی داشته باشد. اگر چه بیابان

هایی است که بروز پدیده گرد و های معادن یکی از فعالیتکننده ذرات معلق در هوا باشند که فعالیتتوانند تأمینمختلفی می

ر این شکل فعالیت امری اجتناب ناپذیر است. بهره برداری معادن مختلف سنگ، مس و روی و آهن از جمله هم به غبار در اث

های معدنی موجب بروز و انتشار گرد و غبار های خاکی و هم باطلههای معدن در جادهلحاظ عبور و مرور تجهیزات و ماشین
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های های گرد و غبار ناشی از فعالیتعدنی گستردگی وسیعی همچون پدیدههای مشوند. اگر چه گرد و غبار ناشی از فعالیتمی

 تأثیرتوانند سالمت کارگران و مراکز جمعیتی مجاور معدن را تحت جوی را ندارند اما به لحاظ نوع ترکیبات ذرات معلق می

هداشت و سالمت کشور تحمیل های زیادی را به سیستم بهزینهشده و  یو تنفس یویر یهایماریموجب بخود قرار دهند و 

 .(2) کننده برای مردمان اطراف معادن به ویژه معدن کاران استگرد و غبار عاملی نگران با افزایش تعداد معدن مسأله کند.

باشند و در این تحقیق هدف ترین نقاط برداشت سنگ آهن در کشور میمعادن آهن در منطقه گل گهر یکی از مهم

زیم بر سیم و منیلرید کلهای این معدن از جهت استعداد ایجاد گرد و غبار و همچنین اثر محلول ترکیبی کارزیابی اولیه باطله

 باشد.عنوان یک مالچ مهارکننده بر روی آن میآن به

 

 ها  مواد و روش -2
 15ین منظور از های خشک معدنی از منابع باطله معادن آهن گل گهر صورت پذیرفت. بددر ابتدا نمونه برداری از باطله

-کیلوگرم برای هر نمونه باطله برداشت شد. نمونه 40نقطه مختلف به شکل تصادفی از محل دپوی باطله ای خشک به میزان 

ها پس از مخلوط های برداشت شده با ایستگاه پژوهشی مرکز تحقیقات بین المللی بیابان در کاشان منتقل شدند. تمام نمونه

قعی به روش استوانه مدرج، در آزمایشگاه مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران از نظر شدن و تعیین جرم حجمی وا

بودین ( 3کار گرفته شد )به روش الک خشوکتصادفی  نمونه 10 بندی دانهدانه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت 

گرم به مدت  100میکرون، از هر نمونه  45و کمتر از  2000، 1000، 500، 250، 125، 63های منظوور، بوا اسوتفاده از الوک

تعیوین پارامترهای  تسهیلن گردید. به منظور یوزتباقیمانده بر روی هر الک به دقت  اجزا و ذراتالک شد و محتوی  ده دقیقوه

لک تقریباً نصف قطر هوای هر اطوری انتخاب شد که قطر سوراخ ها، ترتیب الکذراتبنودی  آمواری مربووط بوه دانوه

 انجووام شوود و Gradistat افووزاربنودی بوه روش فولوک توسووط نوورمهای دانوهتعیین شاخص .های الک قبلی باشودسوراخ

)نسبت  10dو  90d،  4، کشوویدگی3کووجشوودگی 2، جورشوودگی1پارامترهوووای آمووواری، از قبیووول قطووور میوووانگین

 .همگنی( تعیین شدند
 

 
 باطله خشک معدن آهن گل گهر نمای محل نمونه گیری از دپوی( 1شکل)

                                                             
1 - Mean diameter 
2 - Sorting 
3 - Skewness 
4 - Kurtosis 
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یبی های آزمایشگاهی ریخته شدند و با استفاده از محلول ترکنمونه باطله در سینی 5پس از تعیین پارامترهای فوق تعداد 

ها در صفحه منظور نمونه بدینپاشی شدند. سطوح سینی آزمایش مالچ SSR400کلرید کلسیم و کلرید منزیم با نام تجاری 

ری شد. لیتر بر متر مربع از مالچ روی صفحات آزمایشی اسپ 2متری قرار گرفتند و مقدار سانتی 100*25نمونه گیری به ابعاد 

به  ز جریان باد تونلساعت از پاشش میزان برداشت ذرات باطله توسط باد با استفاده ا 24جهت ارزیابی کارایی مالچ بعد از 

پاشی شده ح مالچمتر بر ثانیه ارزیابی شد. همچنین میزان مقاومت سطو 10دقیقه و با سرعت باد  15مستقیم به مدت  شکل

آزمون  دست آمده با استفاده از تی استیودنت جفتی موردهای بهتوسط دستگاه پنترومتر جیبی مدل ارزیابی شدند. نهایتاً داده

 قرار گرفت.

 

 نتایج و بحث  -3
دست باشد. براساس نتایج بهمی 3gr/cm 55/2های مورد آزمایشتایج بدست آمده  میانگین جرم حجمی باطلهبراساس ن

و  -192/0ولگی چ( دارای 662/1میکرون و جور شدگی ضعیف ) 3/408آمده ذرات باطله معدنی گل گهر با میانگین قطر ذرات 

 90dباشد. نسبت میکرون می 1/355برابر با  05Dقطر ذرات یا باشند. همچنین میانه می φو نسبت بر مبنای  139/0کشیدگی 

 ی در اشکال نمایش داده شده است. هانمونه تجمعی و نسبی فراونی توزیع باشد. نمودارهایمی -63/2نیز  d10به 

 

 
 ( نمودار توزیع فراوانی نسبی ذرات باطله معدن آهن گل گهر1شکل )

 

 
 ر باطله معدن آهن گل گهر ( نمودار تجمعی قطر ذرات د1شکل )
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پاشی شده نشان داد که میزان برداشت ذرات در های مالچنتایج حاصل از برداشت ذرات باطله در نمونه شاهد و نمونه

داری در سطح یک درصد دارد و محلول ترکیبی کلرید کلسیم و کلرید پاشی شده و بدون مالچ تفاوت معنیتیمارهای مالچ

پاشی شده های مالچنگین مقاومت در نمونهدهد. ضمن آنکه میاداری از خود نشان میشت ذرات اثر معنیمنیزیم بر کاهش بردا

 باشد. در مقایسه با سطوح بدون مالچ یا شاهد نیز بیشتر می

 

 
 ( مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسی با آزمون تی استیودنت1جدول )

 t- student رجه آزادید بدون مالچ پاشی شدهمالچ پارامتر ردیف

018/0 ±  74/0 (3kg/cmمقاومت) 1  00/0 ± 00/0 15 86/38 

 09/50 ± 3/529 2/3 ± 00/2 10 09/35 (h/2g/mمیزان ذرات برداشت شده) 2

 

ن از های ماسه بادی امری است که در نتیجه فرایند استخراج آهجورشدگی ضعیف ذرات باطله برخالف برخی نهشته

ز ابعادی کمتر عمدتا ذراتی با ا اندازه ذرات باطله معادن عموماً ریز بوده و ترکیبات مختلفی دارند و افتد.میسنگ آهن اتفاق 

باشند و از این جهت بسیار یکرون میم 1000ر این تحقیق نیز اندازه ذرات به طور عمده زیر ( که د9باشند )میکرون می 110

شود که یبادی باعث م . البته جرم حجمی باالتر ذرات باطله نسبت به ماسهباشندمستعد فرسایش و جابجایی توسط باد می

ب این امکان را اما ذرات ریز به علت حضور بیشتر در ترکی m/s7 سرعت آستانه حرکت ذرات درشت باطله معدن آهن باالتر 

تر  منتشر خواهند شد و ذرات سنگینکر شده ذرات به شکل گرد و غبار در هوا های کمتر ازمقدار ذرعتسازد که با سفراهم می

نیز  ید منیزیمو کلر به جای خواهند ماند. کاهش گرد و غبار و برداشت ذرات در اثر استفاده از محلول ترکیبی کلرید کلسیم

باشد که متر مکعب میگرم بر سانتی 5/1باشد. چگالی محلول ترکیبی این دو ماده در حدود ناشی از خاصیت این دو ماده می

خت یک الیه س نماید و از سویی با از دست دادن رطوبتر تماس با ذرات باطله ایجاد وزن بیشتری کرده و مقاومت ایجاد مید

( 7دوادسون )(. خصوصیات ذکر شده توسط ا4نمایند که مانع از برداشت ذرات توسط باد خواهند شد )بر سطح باطله ایجاد می

ی کارایی ای توصیه شده است. از سویاز این محلول جهت کنترل گرد و غبار جادهنیز مورد تایید قرار گرفته و استفاده 

 (. 6های پیت معدن و کنترل گرد و غبار اثبات شده است)های مختلف جاذب رطوبت در معادن جهت تثبیت دیوارهمحلول

 

 نتیجه گیری -4
پدیده  مهار این یابانیار معادن آهن در مناطق ببا توجه به بروز پدیده گرد و غبار ناشی از عملیات معدن کاری و استقر

های های اخیر استفاده از روشباشد. بدیهی است با توجه به خشکسالیهای بیولوژیک و مکانیکی میکارگیری روشنیازمند به

های وشباشد لذا رباشد که معدن گل گهر سیرجان نیز از این قاعده مستثنی نمیهایی همراه میبیولوژیک با محدودیت

 وتواند در جهت کاشتن از گرد و غبار پاشی با ترکیباتی که آثار محیط زیستی کمتری داشته باشند میمکانیکی نظیر مالچ

ی های گیاهی و حضور جانوران کمک شایانحف  سالمت کارکنان و همچنین حف  محیط زیست اطراف معدن اعم از پوشش

 نماید. 
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Evaluation of Mineral Mulch Performance in Dust Control of Gol Gohar Iron ore 

Tailings 
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Abstract  
 Due to the high potential of dry tailings of Gohar Gohar iron mine in Sirjan for producing and 

emitting dust at the mine site, this study was conducted to evaluate the tailings from the aspect of 

particle analysis and control using a combination of calcium and magnesium chloride. Samples were 

collected from the mine site in the Gol Gohar area and tested using a dry sieve. Wind tunnel tests were 
also carried out to investigate the potential for wind generation and dust removal. The results showed 

that the particles of the dry tailings of iron ore mine have a slight bias and the average particle 

diameter is 408.3 micrometer. 
Also, the average erosion of particles at wind speeds of 10 m/s for these tailings is 529.3 g/m2, which 

is close to zero using the calcium and magnesium chloride mineral mulch of 2 litere m2.Due to  

mineral mulch efficiency the application this type of mulch is important for controlling dust and 
maintaining the health of mining workers and the environment. 

 
Keywords:Dust, Iron ore, Tailings, Mulching 
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( در شمال DInSAR) SARسنجی تفاضلی بررسی فرونشست زمین با استفاده از روش تداخل

 استان اصفهان

 

 2، محمد آبادی*،1رضا کرمی

 .، تهرانآموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتدانش 1
 علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان، زنجان. کارشناسی ارشد آموختهدانش 2

*،1Reza.karami_mgis@yahoo.com 
 

 

 چكیده
لت اروپا در حا ENVISATماهواره  ASARده سنجن 106تصویر نزولی گذر  10از تعداد  در این پژوهش

 ،SARیر تصو 10 این سنجی تفاضلی و با استفاده ازبه کمک روش تداخلاستفاده شد و  HHپالریزاسیون 

صویر تجفت  4د نگار، و پس از انتخاب تعداتداخل های مورد نیاز جهت تولیداقدام به پردازش ASARسنجنده 

در  تجایی سطح و درواقع پدیده فرونشسهای جابهنقشه ر در مرحله بعدمناسب و اعمال فیلترهای مورد نظ

دوره  نشست طیقابل توجهی از فرو مقدارگر نتایج حاصل بیان شمال استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

 ترینو کم رینتباشد. نتایج حاکی از آن است که بیش( می30/03/2010تا  01/04/2003) زمانی مورد مطالعه

  باشد. متر میسانتی 14و  19مقدار فرونشست محاسبه شده به ترتیب برابر با 
 

  تداخل سنجی، فرونشست، اصفهان.واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

گرمایی در سراسر های زمینگرمایی مقیاس بزرگ در بسیاری از زمینهای از توسعه زمینفرونشست زمین به عنوان نتیجه

در  زیستیمحیطو  قابل توجهی از نظر اقتصادی اثرهایاین پدیده قادر است  (.3 و 2، 1) شده است جهان مشاهده و مطالعه

یند و این فرآ تواند اطالعات مهمی درباره پویاییخود ایجاد کند. تشخیص و بررسی فرونشست زمین می پوششمناطق تحت 

دت تحت شکه به یتواند جهت تعیین مناطقطالعات میفراهم کند. این ا منطقه مورد مطالعه شناسیکنترل ساختارهای زمین

ظور کاهش و منابل بهقدامات متقابنابراین . های آینده مورد استفاده قرار گیرندمنظور ارزیابی فرونشستاند و بهقرار گرفته تأثیر

اضلی فتتداخل سنجی  .باشدمیها ازجمله نتایج و فواید این گونه تحلیل زیستها و محیطاز خسارت به زیرساخت ییا جلوگیر

SAR (DInSARیک تکنیک سنجش از دور جهت تشخیص و بررسی تغییر شکل ناشی از خطر )ای هطبیعی و فعالیت های

 (. 11و  10) که توانایی آن به خوبی اثبات شده است باشدانسانی می

م بودن شرایط اقلیمی خشک در اغلب نسبت طوالنی )بیش از چند دهه( دارد. حاکدر ایران فرونشست زمین سابقه به

های مداوام و روزافزون صنعتی و کشاورزی و عدم مدیریت مناسب مصرف آب، از منابع آب بردارینواحی داخلی ایران، بهره

زمان افزایش سالی و همهای مناسبی را برای وقوع این پدیده فراهم آورده است. متأسفانه، تداوم خشکزیرزمینی، زیرساخت

ن وابستگی به منابع آب زیرزمینی در دهه گذشته، دامنه نواحی واقع در معرض نشست را نسبت به نواحی مرطوب غرب و میزا

رویه از منابع آب زیرزمینی در رخداد پدیده فرونشست، برداری بیغربی ایران گسترش داده است. عالوه بر عامل مؤثر بهرهشمال

، 1غربی کشور عامل ظهور این پدیده بوده است )های جنوبگاز در گوشه و کنار  بخش برداری غیر صیانی از منابع نفت وبهره
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ارائه گردید. تکنیک ارائه شده قادر  1989سنجی تفاضلی راداری اولین بار توسط گلداشتاین و زبکر، (. تکنیک تداخل3و  2

های زمانی ارتفاعی رخ داده در سطح زمین را در بازه تری از تصاویر راداری تغییراتاست با استفاده از حداقل سه یا تعداد بیش

متر آشکارسازی نماید. معرفی این تکنیک فرصتی را نمایان ساخت تا کارشناسان تر از میلیبین اخذ تصاویر با حد تشخیص کم

فرونشست را با حد های رخ داده در اثر زلزله، آتشفشان و های علوم زمین و سنجش از دور بتوانند تغییرمربوطه در زمینه

 های راداری را به حد بهترین وجه میسر سازند.متری آشکارسازی و استفاده از دادهتشخیص میلی

دست آمده از یک به SAR( از اختالف فاز بین دو تصویر InSAR) سنجی راداری با دهانه مصنوعههای تداخلسیستم

 این روش مشتق شود. تواند از(، میDEM) ز قبیل مدل رقومی ارتفاعبرند. اطالعات توپوگرافی مفید، امنطقه یکسان بهره می

گیرد. قرار می گیری تغییر شکل سطح زمین مورد استفاده( جهت اندازهDInSARسنجی تفاضلی رادار )عالوه بر این تداخل

کل ناشی از زلزله، تغییر شها از قبیل در برخی از زمینه InSARاست که روش  ثابت کرده هاها و پژوهشتعدادی از آزمایش

 ( 11و  10) جایی صفحات یخی و نشست شهر بسیار مفید استحرکات آتشفشانی، جابه

 

 هامواد و روش -2
افزار اختصاصی ماز طریق نر DInSARو براساس روش  SARهای راداری از نوع در این پژوهش با استفاده از پردازش داده

SARscape فرم در پالتENVI د محاسبه شهر و شهر سین( موررونشست در شمال استان اصفهان )شهرستان شاهینمقدار ف

روپایی ااهواره های راداری مقرار گرفت. و سپس مناطق در معرض نشست تعیین شد. در مرحله پردازش از سری زمانی داده

Envisat  سنجندهASAR  در باندC ( موقعیت منطقه مورد مطالعه را د1استفاده شد. شکل )دهد.ان میر کشور ایران نش 

 

 
 آباد نجف یمطالعات محدوده های ارتباطی( نقشه موقعیت جغرافیایی و راه1شکل )

 

 داخل سنجی تفاضلی راداریت -2-1

 الف فاز دوگیری حرکات سطح زمین با استفاده از تجزیه و تحلیل اختروشی برای اندازه DInSARدر تداخل سنجی، 

در است که  با  nSARDIاز دو زمان مختلف است. اختالف فاز محاسبه شده از یک جفت داده دست آمده به SARتصویر 

 چش فاز است.برابر با واپی شود. بیان می( 1رابطه )
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(1)  
 

: جایی سطح زمین، ربوط به جابه: اختالف فاز م : اختالف فاز تصاویر تداخل سنجی اولیه،در این رابطه 

ای ناشی از فاز دورهو  : مولفه نویز. : مولفه تأخیر فاز اتمسفری و : فرینج توپوگرافی، فرینج مدار، 

 است.  DEMخطاهای ارتفاعی در داده 

جی راداری سنداخلتجایی عارضه مؤثرترین عوامل است که با استفاده از روش جابه های فوق، توپوگرافی واز بین عامل

(DInSARو با حداقل رساندن خط مبنای عمودی زوج تصاویر انتخابی می ) جاد اختاللدر ای توپوگرافی تأثیرتوان قسمت اعظم 

نده اثر ما، باقیین ترتیبشود. بدزمین استفاده میچنین، به منظور بهبود نتایج از مدل ارتفاعی رقومی فاز را از بین برد. هم

 ASTERویر ( تصاDEM)شود. در این پژوهش، از مدل ارتفاعی رقومی نگار ایجاد شده حذف میتوپوگرافی نیز از تصاویر تداخل

چه نهایت، آن ت. درهای انتخابی آورده شده اسهای زوج تصویرمشخصه (1)متر استفاده شد که در جدول  30با دقت ارتفاعی 

م به است. الز د سنجندهجایی زمین در راستای دینگار مشهود خواهد بود مربوط به اختالف فاز ناشی از جابهدر تصاویر تداخل

 ترینیشبسنجی راداری، آشکارسازی تغییرات سطح زمین، تنها در راستای دید ماهواره ذکر است که در روش تداخل

 (.12و  7، 6، 5حساسیت را دارد )

 
 ASARهای انتخابی از سنجنده های زوج تصویر( مشخصه1جدول )

 تاریخ تصویر فرعی تاریخ تصویر اصلی نام )شماره اختصاصی(
خط مبنای نرمال 

 )متر(

خط مبنای بحرانی 

 )متر(
 خط مبنای زمانی )روز(

مقادیر متوسط 

 همدوسی

N1 01/04/2003 05/04/2005 310/36- 291/931 735 53/0 

N2 06/01/2003 01/11/2005 640/25 125/932 665 54/0 

N3 27/09/2005 06/11/2007 925/126 073/932 770 43/0 

N4 06/11/2007 30/03/2010 725/158 578/931 875 45/0 

 

جمله  زامورد نظر  یلترهایهای اولیه، تداخل نگارهای مورد نظر تولید شد، سپس با اعمال فرو، بعد از انجام پردازشاز این

دند. در شر فیلتر های مورد نظهای فوق تداخل نگارطور که ذکر شد حذف نویزهای ناشی از مولفهفیلتر گلداشتاین و همان

 دست آمد. جایی سطح بههای جابهمراحل بعد فاز حاصل از تداخل نگار اصالح شد و بعد از پاالیش و تصحیح فاز نقشه

 

 نتایج و بحث -3
های ی از دادهگیرو با بهره SARسنجی فرونشست در منطقه اصفهان با استفاده از اصول تداخل در این پژوهش مقدار

کی از یمورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل شده نشان داد  DInSARو براساس روش  ENVISATماهواره  ASARسنجنده 

های روش که درالیروی اینترفروگرام است درحجایی بین هر دو نقطه دلخواه بر های این روش امکان پیدا کردن جابهمزیت

ن شود. عالوه بر ایها به صورت محدود بر روی یک سری از نقاط انجام میگیریاندازه GPSمرسوم مانند ترازیابی زمینی و 

 .(6) واهد شدخها های سنتی، باعث کاهش هزینهاستفاه از این روش به دلیل وسیع بودن منطقه قابل پوشش نسبت به روش

دست آمده از این پژوهش مقدار قابل توجهی از فرونشست زمین در طی دوره مورد مطالعه در مناطق با توجه به نتایج به

، 4Nجایی تشخیص داده شده مربوط به جفت تصویر ترین مقدار جابهشمالی شهر اصفهان تشخیص داده شد. بر این اساس بیش

طور که در تداخل نگارهای نباشد. همامتر، میسانتی 3N ،14بوط به جفت تصویر ترین مقدار آن نیز مرمتر و کمسانتی 19

گر ها که به عبارتی بیاننگارها و در واقع تعداد چرخه این حلقههای تداخلفیلتر شده حاصل مشخص است، تکرار فرینج
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باشند. های حاصل میجاییگر جابهنمایانجایی رخ داده، به اندازه نصف طول موج راداری مورد استفاده است، به خوبی جابه

دست آمده که بیانگر مقدار فرونشست جایی بههای جابهنگارهای فیلتر شده و نقشهنتایج حاصل از این پژوهش شامل تداخل

 ( آورده شده است.2هستند در شکل )
 

 
 های تشکیل شدهفرینج بیانگر ،ASARفیلتر شده جفت تصویرهای حاصل از سنجنده  نگارهایتداخل (2شکل )

 

نمایی شده حاصل از جفت تصویرهای مورد پردازش به نگار بزرگشود، تداخل( مشاهده می2طور که در شکل )همان

ترین فرینج تشکیل دهد. با توجه به تصویر خروجی بیشهای مورد نظر نمایش میهای تشکیل شده را در بخشخوبی فرینج

باشد. البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که هر تکرار در هر در شمال غرب اصفهان میششده نیز مربوط به شهر شاهین

جایی قطعی جایی احتمالی نیست. بنابرین باید جهت دستیابی به جابهدهنده است، جابهگر فرینج نشانچرخه فاز که بیان
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های حاصل از جایی مربوط به جفت تصویرنقشه جابه( 3جایی کامل نمود. در شکل )مراحل پردازش را تا تهیه نقشه جابه

 سنجده نمایش داده شده است.

 

 
 ASARهای حاصل از سنجنده جایی مربوط به جفت تصویر( نقشه جابه3شکل )

 

-ترین میزان فرونشست رخ داده در شهرهای سین و شاهینشود مطابق نتایج حاصل بیش( می3طور که در شکل )همان

های شهری باشد. با توجه به اهمیت مبحث فرونشست زمین و خسارات ناشی از آن به زیرساختر اصفهان میشهر در شمال شه

های اخیر در این منطقه پرداخته شود در راستای ادامه این پژوهش به بررسی فرونشست زمین در سالو کشاورزی، پیشنهاد می
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جایی احتمالی در مناطق تواند جهت تشخیص جابه( نیز میPSگرهای دائمی )های پراکنشچنین استفاده از روششود. هم

های اخیر در چه که در سالتواند از وقوع حوادثی مانند آنهایی میشهری کمک شایانی نماید. در واقع بررسی چنین پدیده

 بینی جلوگیری کرد.شهر تهران شاهد آن بودیم و عالوه بر آن بروز خسارات مالی و جانی قابل پیش

 

 گیری نتیجه -5
وده مشخص است که در محد ASARدست آمده از این مطالعه، در مجموعه تصاویر جایی بههای جابهبا توجه به نقشه

 30/03/2010الی  6/11/2007در بازه زمانی  های رخ داده مربوط به جفت تصویر شماره جاییترین جابهمورد مطالعه بیش

شت که یکی از متر است. باید توجه داسانتی19متر، مقدار  725/158وزه با خطای مبنای نرمال ر 875در طول یک دوره 

تصویر  انی بین دومانی و یا به عبارتی فاصله زمدلیل باال بودن مقدار خط مبنای ز جایی در این دوره بههای افزایش جابهعامل

دست آمده در طول جایی بها افزایش فاصله زمانی مقدار جابهچه که مسلم است بباشد. آناخذ شده در این جفت تصویر می

 . زمان نیز افزایش خواهد یافت. البته این افزایش در خط مبنای زمانی موجب کاهش همدوسی نیز خواهد شد

ار ر باشد مقدتبیش بنابراین این موضوع خود اثباتی بر این اصل است که هر چه فاصله زمانی بین اخذ دو تصویر یک جفت

 ونای زمانی دار خط مبنای نرمال، خط مبیابد. نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که مقجایی نیز افزایش میجابه

توان نتیجه باشد. بنابراین میمی 53/0روز و  650متر،  25با / 640به ترتیب برابر متوسط همدوسی در جفت تصویر شماره 

 .دست آوردن نتایج نزدیک به واقعیت وبا صحت مناسب داردتر سهم بسزایی در بهمال کوتاهگرفت که خط مبنای نر
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Abstract  
In this study, 10 descending pass image has been used which derived from 106 ASAR 

sensor related to ENVISAT satellite in the HH polarization. By the aid of Differential 
radar interferometry method and using these 10 images, in order to achieve interferogram, 

necessary processes has been done. After selecting 10 suitable image pairs, interested 

filters applied. Finally the land subsidence map was obtained. The results showed, the 
highest and lowest subsidence rate is 19 cm and 14 cm respectively from 1 April 2003 to 
30 March 2010 in North of Isfahan province. 

 

Keywords: Differential Interferometry, Land Subsidence, Esfahan Subsidence. 
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 چكیده
زینی یک الیه و با هدف جایگبا توجه به اهمیت پرکننده رزین اوره فرمالدهید در صنعت تختهدر این تحقیق 

 زین اورهر عنوان پرکنندهپودر فورفورال به، رایج(پرکننده مناسب برای این نوع چسب با آرد گندم )پرکننده 

، صفرر سطح ، در چهاپودر فورفورالی قرار گرفت. برای این منظور از الیه مورد بررسالدهید در ساخت تختهفرم

گیری میزان ها با اندازهسپس پایداری ابعادی تختهدرصد براساس وزن خشک رزین استفاده شد.  30و  20، 10

تحلیل قرار گرفت. نتایج  وتجزیه  وری در آب موردساعت غوطه 24و  2جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 

د و فرمالدهی عنوان پرکننده رزین اورهاین تحقیق نشان داد که استفاده از این نوع پسماندطبیعی و دورریز به

ث کاهش ها نداشته است بلکه باعمنفی بر پایداری ابعادی تخته تأثیرجایگزین بخشی از آرد گندم نه تنها 

های ها شد. بدین مفهوم که جذب آب و واکشیدگی ضخامت تختهمت تختهمیزان جذب آب و واکشیدگی ضخا

ه وری در آب با استفاده از سطوح مختلف استفاده از فورفورال نسبت بساعت غوطه 24و  2ساخته شده بعد از 

 . ها در حد استاندارد حف  شده استنمونه شاهد )آرد گندم( کاهش یافت و واکشیدگی ضخامت همه تخته

 

 پسماند طبیعی، پرکننده، رزین اوره فرمالدهید، واکشیدگی ضخامتن کلیدی: واژگا

 
 مقدمه  -1

های فرمالدهیدی و وضع های اخیر و با توجه به مشکالت زیست محیطی چسببا توجه به کمبود منابع فسیلی در سال

های طبیعی در تولید تفاده و کاربرد چسبقوانین و استانداردهای مربوط به انتشار آن در کشورها، تحقیق و توسعه در مورد اس

های چوبی به یک ضرورت تبدیل شده است. به منظور کاهش آلودگی ناشی از انتشار گاز فرمالدهید در منازل و سایر چندسازه

ز رزین الیه اهای تولید تختهها، حذف یا محدود کردن منابع انتشار آن مؤثرترین راهکار است. از سوی دیگر در کارخانهمکان

ها با هدف افزایش گرانروی شود. از پرکنندهاوره فرمالدهید و پرکننده آرد گندم در ترکیب چسب به مقدار فراوان استفاده می

شود. همچنین ذرات آرد گندم بر اثر رطوبت و گرما چسب و کاهش هزینه تولید در ازای کاهش مصرف چسب استفاده می

کننده نیز داشته باشد و تواند نقش تقویتکنند که میکلوئیدی و ژالتینی ایجاد می شکسته شده و در صورت تنظیم، شرایط

ذرات پرکننده یا اکستندر در واقع بدون در نظر گرفتن نقش آنها بر قدرت و دوام (. 1کیفیت چسبندگی را بهبود بخشد )

کنترل رطوبت چسب قبل از فرآیند اتصال، به منظور افزایش حجم چسب مصرفی، ایجاد چسبندگی قبل از فرآیند پرس، 

( از پودر مایع 1397در این راستا کریمی و همکاران ) .(10شوند )ها استفاده میپلیمریزاسیون و همچنین پرکردن منافذ الیه

ز آن عنوان پرکننده رزین اوره فرمالدهید استفاده نمودند و اعالم کردند که استفاده اآنتراکینون به-سیاه پخت سولفیت قلیایی

داری نداشت بلکه باعث بهبود منفی معنی تأثیرها نه تنها به همراه رزین اوره فرمالدهید به جای آرد گندم در ساخت تخته الیه
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نوع  3( با هدف جایگزینی آرد گندم، از لیگنین حاصل از 1397(. در تحقیقی دیگر حجازی و همکاران )3های آن شد )ویژگی

سازی شامل سولفیت قلیایی آنتراکینون، سودا آنتراکینون و کرافت به همراه رزین اوره فرمالدهید مایع پخت فرآیند خمیر کاغذ

(. همچنین 2در ساخت تخته الیه استفاده کردند و نتایج مثبتی هم بر روی خواص فیزیکی و هم خواص مکانیکی اعالم کردند )

یابی به منابع جدید هایی برای دستت لذا شایسته است بررسیکه گندم منبع اصلی غذایی مردم ایران اسبا در نظر گرفتن این

فورفورال یکی از پسماندهای لیگنوسلولزی است که از یک ماده لیگنوسلولزی مانند و مواد جانشین برای آرد گندم انجام گیرد. 

این ماده  (.6آید )ست میدبه ها هستند،پنتوزان حاوی که ... و جو برنج و سبوس باگاس، از جمله ذرت،ضایعات کشاورزی 

 از کارخانه باید ضایعات عنوانبه نیز آن پسماند حاضر حال در داشته که رزین و رنگ شیمیایی، صنایع در فراوانی کاربردهای

 تقطیر برج زایلوز( در )عمدتاً سلولزهاهمی اسیدی هیدرولیز وسیله به فورفورال تولید فرآیند .گردد مدفون و شده خارج یارد

 هیدرولیز اسیدی روش به و نفت شرکت توسط باگاس فورفورال از تولید کشور، جنوب در حال حاضر در .شودمی انجام خانهکار
 پسماند تن هامیلیون محققان، بازیافت از برخی (.8ماند )می جا به آن تن پسماند 21000 حدود ساالنه و گیردمی انجام

 ضایعات از عظیمی حجم از آنجایی که ساالنه .(7دانند )می موجه کامالً دیاقتصا و محیطی دالیل زیست به را فورفورال

 هزینه صرف مستلزم تنهانه ضایعات این دفع آوری وجمع گردد کهمی در کشور تولید  ...و ذرت برنج، کشاورزی شامل باگاس،

 در به کارگیری برای متعددی هایقابلیت که است هاییسرمایه بلکه اتالف باشدمی محیطی زیست هایآلودگی ایجاد و فراوان

 صنایع و کشاورزی فرآیندهای تمامی در باشد.می فورفورال ارزشمند ماده کاربردها، تولید این از یکی د کهدار مختلف صنایع

 شامل را وسیعی حجم که شودمی تولید نیز جانبی محصوالت فورفورال، همچون اصلی تولید محصوالت بر عالوه مربوطه

 و در پیشرفته کشورهای از بسیاری دارد، وجود محصوالت این کارگیری به برای وسیعی محدودة که این علت و به گرددمی

 با نیز بسیار اصلی محصول از موارد بعضی در ای کهبه گونه گیرند،نظر می در آنها برای را باالتری ارزش توسعه نیز حال

 برسد مصرف به اینکه کشاورزی بدون محصوالت از نیمی تقریباً  ایران در موجود آمارهای براساس طرفی از .باشدمی ترارزش

 یک اجزاء تمامی از بتواند که نرسیده از رشد حد آن به ایران در موجود تبدیلی صنایع و روندمی بین از مختلف مراحل در

ارزش افزوده برای این نوع پسماندها، توجه  امروزه پیدا کردن کاربرد جدید و با .ببرد را کامل و مناسب بهره کشاورزی محصول

 توانایی ایران، در فورفورال تولید اولیه منابع که دهدنشان می بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. لذا مطالعات

از  استفاده منض ایران در مناسب گذاری سرمایه یک با یعنی .هستند دارا را فورفورال تن هزاران از سالیانه بیش تولید بالقوه

 مهمترین. نیز فراهم نمود را فورفورال مصارف سایر رشد هایزمینه داخل، نیاز تأمین کنار در توانمی انرژی، تجدیدپذیر منابع

 و و انتخاب نمود شامل ضایعات کشاورزی گذاری سرمایه فورفورال، تولید آنها برای ضایعات برروی توانمی که را اقالمی

 انگور، سیب، مرکبات، نیشکر، پنبه، روغنی، هایدانه شلتوک، ذرت، گندم، نتوزان فراوان هستند از جملهصنعتی که دارای پ

رو با توجه به کم هزینه بودن تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی و ایناز باشد.می زیتون و چای بادام، گردو، پسته، خرما،

، عالوه بر صرفه اقتصادی دارای مزایای زیست محیطی نیز می باشد. از این رو اهمیت تولید این ماده از این نوع ضایعات دورریز

عنوان یک ماده طبیعی و زیست تخریب پذیر و پرکننده چسب اوره فرمالدهید عنوان بهدر این تحقیق استفاده از فورفورال به

 از این رزین نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.های ساخته شده سپس پایداری ابعادی تخته الیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

 ها مواد و روش -2
 درصد استفاده شد. 6متر و با رطوبت حدود میلی 450×450×2های چوب صنوبر تبریزی به ابعاد در این تحقیق از الیه

از  بود. 4/63 چسب مورد استفاده در این تحقیق از نوع اوره فرمالدهید ساخت شرکت سامد مشهد و با مقدار مواد جامد

های شاهد )مقدار متداول مصرف پرکننده در ساخت درصد وزن خشک رزین در نمونه 30پرکننده آرد گندم به مقدار 

همچنین کلرید استفاده گردید.  درصد وزن خشک رزین 30و  20، 10در سطوح صفر، و پودر پسماند فورفورال  الیه(تخته

های مناسب پس از آماده سازی مواد اولیه، الیه چسب مورد استفاده قرار گرفت. درصد وزن خشک 2آمونیوم پودری به میزان 
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های مونتاژ شده توسط دستگاه الیه مونتاژ شدند. سپس الیه 3ساخت تخته  انتخاب و به صورت دستی چسب زنی و سپس برای 

 5مدت متر مربع بهوگرم بر سانتیکیل 15گراد و فشار درجه سانتی 160تحت دمای  S.W.P 100مدل  پرس گرم آزمایشگاهی

روز در شرایط کلیما نگهداری شده تا ضمن خنک شدن، از لحاظ  15مدت های پرس شده بهدقیقه پرس شدند. پس از آن تخته

های ساخته پس از گذشت این مدت، تخته الیه رطوبت نیز متعادل گشته و برای عملیات برش و تهیه نمونه آزمونی آماده گردند

های آزمونی به منظور تعیین میزان جذب آب ها، نمونهگیری پایداری ابعادی تختهبتدا دوربری شده و سپس جهت اندازهشده ا

افزار ها با استفاده از نرمدر انتها تجزیه و تحلیل دادهساعت غوطه وری در آب تهیه گردید.  24و  2و واکشیدگی ضخامت بعد از 

ها به کمک آزمون دانکن بندی میانگینطرفه انجام شد و در نهایت مقایسه و گروهریانس یکدر قالب طرح آنالیز وا SASآماری 

 درصد انجام گرفت. 95در سطح اطمینان 

 

 نتایج و بحث  -3

 جذب آب و واکشیدگی ضخامت -1-3
وری در عت غوطهسا 2نشان داد که مقادیر مختلف مصرف پودر فورفورال بر میزان جذب آب بعد از  نتایج آنالیز واریانس

 تأثیرکه حالی( قرار گرفتند. درaباشد و همه سطوح استفاده از پودر فورفورال در گروه یکسان )گروه دار نمیها معنیآب تخته

، افزایش میزان مصرف پودر 1-3دار بود. با توجه به شکل وری در آب معنیساعت غوطه 24آن بر میزان جذب آب بعد از 

نسبت به نمونه شاهد )که فقط از پرکننده  هاوری در آب تختهساعت غوطه 24و  2کاهش جذب آب بعد از  فورفورال، منجر به

وری در آب، مربوط به مقدار ساعت غوطه 24و  2که کمترین میزان جذب آب بعد از نحویآرد گندم استفاده شد( شده است. به

درصد کاهش نشان  44/10و  97/11شاهد )آرد گندم( به ترتیب باشد که نسبت به نمونه درصد پودر فورفورال می 20مصرف 

 02/9و  9باشد که نسبت به نمونه شاهد به ترتیب درصد پودر فورفورال می 30داده است و بعد از آن مربوط به استفاده از 

ستفاده از پودر درصد ا 30و  20بندی دانکن تیمارهای مربوط به درصد کاهش نشان داده است. همچنین با توجه به گروه

ها ندارد منفی بر میزان جذب آب تخته تأثیردرصد فورفورال نیز  30اند و استفاده از فورفورال در یک گروه مشترک قرار گرفته

مقادیر مختلف مصرف پودر فورفورال بر واکشیدگی ضخامت بعد  نتایج آنالیز واریانس،باشد. همچنین با توجه به و قابل قبول می

 24و  2، کمترین میزان واکشیدگی ضخامت بعد از 2-3باشد. با توجه به شکل دار نمیوری در آب معنیساعت غوطه 24و  2از 

باشد که نسبت به نمونه شاهد )آرد گندم( به درصد پودر فورفورال می 20وری در آب، مربوط به مقدار مصرف ساعت غوطه

باشد که درصد پودر فورفورال می 10د از آن مربوط به استفاده از درصد کاهش نشان داده است و بع 05/14و  54/22ترتیب 

آزمون چند دامنه دانکن تمامی تیمارها را  درصد کاهش نشان داده است. اما 77/12و  71/10نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 

درصد پودر  30اده از ( قرار داده است و این بدان معنی است که حتی استفaبه لحاظ آماری در یک گروه مشترک )گروه 

 تأثیرساعت غوطه وری در آب  24و  2ها بعد از تواند امکان پذیر باشد بدون انکه بر واکشیدگی ضخامت تختهفورفورال نیز می

ها در حد استاندارد حف  درصد پودر فورفورال واکشیدگی ضخامت تخته 30داری داشته باشد. زیرا تا مقدار مصرف منفی معنی

های ا این موضوع هم در کاهش مصرف آرد گندم و هم در استفاده مفید از این نوع ضایعات و جلوگیری از آلودگیشده است. لذ

تواند راهکاری مناسب زیست محیطی ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی)مواد اولیه مورد مصرف در تهیه فوروفرال( نیز می

ای آرد گندم در ساخت تخته الیه تحقیقات متعددی صورت گرفته است های مختلف به جباشد. در زمینه استفاده از پرکننده

( امکان استفاده از پودر لیگنین کرافت 1386راد و همکاران )که در بعضی موارد نوید بخش بوده است. در این راستا جمالی

های د همراه با کاتالیزور یوناکستندر رزین اوره فرمالدهی-عنوان فیلرحاصل از مایع پخت فرآیند خمیر کاغذ سازی کرافت به

فلزی را بررسی کردند. مقدار مصرف پودر لیگنین کرافت و نوع کاتالیزور مصرفی از عوامل متغیر این تحقیق بودند. نتایج این 

های فلزی جذب آب و درصد پودر لیگنین کرافت، بدون استفاده از کاتالیزور یون 30بررسی نشان داد که در صورت مصرف 

درصد لیگنین کرافت با کاتالیزور استات روی خواص مکانیکی  30ها بهبود یافته و در مقدار استفاده از ابعادی تخته پایداری
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چسب ماهی با هدف جایگزینی -( هیبرید فنل فرمالدهید1395(. نصری و همکاران )1یابد )های مورد نظر نیز افزایش میتخته

های ساخته الیهالیه استفاده و سپس خواص فیزیکی و مکانیکی تختهساخت تختههای شیمیایی برای ترکیبات زیستی با رزین

درصد بر مبنای وزن خشک رزین استفاده شد.  20و  10شده را بررسی کردند. بدین منظور از چسب ماهی در سه سطح صفر، 

 24و  2دگی ضخامت بعد از براساس نتایج، افزایش مصرف چسب ماهی، سبب بهبود پایداری ابعادی و کاهش چشمگیر واکشی

 ( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.5پور و همکاران )( و معزی9(. لی و همکاران )4وری در آب شد )ساعت غوطه

 

 
 وری در آبساعت غوطه 24و  2بعد از  بر میزان جذب آب پودر فورفورالمقدار مصرف  تأثیر -1 شکل

 

 
 وری در آبساعت غوطه 24و  2بعد از  بر میزان واکشیدگی ضخامت لپودر فورفورامقدار مصرف  تأثیر -2 شکل

 

 نتیجه گیری کلی -4
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درصد  30طح تا س با توجه به نتایج این تحقیق مشخص شد که با افزایش مقدار مصرف پودر پسماند طبیعی فورفورال

ی ب و واکشیدگآرد گندم(، میزان جذب آین اوره فرمالدهید نسبت به نمونه شاهد )استفاده از پرکننده عنوان پرکننده رزبه

وری در آب کاهش یافته است. از سوی دیگر تمامی تیمارهای مربوط به استفاده از ساعت غوطه 24و  2ها بعد از ضخامت تخته

شده  های ساختههمه تختهپودر پسماند فورفورال در مقایسه با نمونه شاهد )آرد گندم( دارای پایداری ابعادی بهتر می باشد و 

 د همراه باتواند نتیجه امید بخشی در مصرف این مواباشند و این موضوع میدارای حد استاندارد واکشیدگی ضخامت نیز می

ین تحقیق ه نتایج اا توجه بها داشته باشد. در واقع بمنفی بر پایداری ابعادی تخته تأثیرچسب اوره فرمالدهید باشد بدون آنکه 

یز با سماند دوررپدهید به منظور جایگزینی یک ودر پسماند طبیعی فورفورال به همراه چسب اوره فرمالتوان به استفاده از پمی

ها به جای الیه( و از سوی دیگر استفاده مفید و کاربردی از این نوع پسماندآرد گندم )پرکننده متداول در صنعت تخته

 میدوار بود.سوزاندن نیز اهای زیست محیطی ناشی از سوزاندن آنها و جلوگیری از آلودگی
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Abstract 
 In this study, considering the importance of filler of urea formaldehyde resin in the 

plywood industry, with the aim of replacing a suitable filler for this kind of adhesive with 

wheat flour (common filler), furfural powder as a filler of urea formaldehyde resin in 
plywood was investigated. For this purpose, the furfural powder was used at four levels 

of 0, 10, 20 and 30% based on the dry weight of the resin. Then, the dimensional stability 

of the boards was analyzed by measuring water absorption and thickness swelling after 2 
and 24 hours immersion in water. The results showed that the use of this type of natural 

waste and effluent as urea formaldehyde resin filler and replacement of some wheat flour, 

not only negatively affected the dimensional stability of the boards, but also decreased 

water absorption and thickness swelling. This means that water absorption and thickness 
swelling of boards  decreased after 2 and 24 hours immersion in water using different 

levels of furfural than control samples (wheat flour) and the thickness swelling of all the 

boards was maintained according to standard. 
  

Keywords: Natural waste, Filler, Urea formaldehyde resin, Thickness swelling 
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 چكیده
 پلیمر طبیعی واین تحقیق پایداری ابعادی کامپوزیت سبز چوب پالستیک ساخته شده از در 

ه باعث کپودر پسماند فورفورال حاصل از پسماندهای کشاورزی  الکتیک اسید، تقویت شده باشونده پلیتجدید

پودر های مختلف دین منظور از نسبتب گردند، مورد بررسی قرار گرفت.های زیست محیطی نمیآلودگی

در کننده عنوان ماده جفتبه MAPP و 50:50و  60:40، 70:30 شامل الکتیک اسیدپلیمر پلیفورفورال و 

ساعت  24و  2خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از  درصد استفاده شد. 6ثابت  سطح

یج این ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتاداده گیری شد و سپس کلیهغوطه وری در آب، اندازه

ابعادی  الکتیک اسید در چوب پالستیک حاصل، پایداریتحقیق نشان داد که با افزایش سهم پلیمر طبیعی پلی

ایش مصرف پلی درصد و افز 30بهبود یافت. بدین مفهوم که با کاهش مقدار مصرف پودر پسماند فورفورال تا 

ری وساعت غوطه  24درصد، جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته های حاصل بعد از  70د تا الکتیک اسی

ر همه ساعت غوطه وری در آب د 2مطلوب بوده است. اما جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته ها بعد از 

وع موض ت. اینسطوح استفاده از پسماند فورفورال و پلیمر پلی الکتیک اسید اختالف معنی داری نداشته اس

ن پودر و همچنی PLAپذیر تواند نتیجه امید بخشی در جهت استفاده از پلیمر طبیعی و زیست تخریپمی

 پسماند فورفورال که طبیعی و دورریز بوده و هیچ مصرف مشخصی ندارد، باشد.
 

 چوب پالستیک، پلی الکتیک اسید، پسماند فورفورال، پایداری ابعادیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
های مختلف صنعت پالستیک داشته است. این مواد کاربردهای های چوب پالستیک بیشترین رشد را در بخشزیتکامپو

سازی، تزئینات داخل و توانند به راحتی در بیشتر موارد جایگزین تولیدات چوبی و پالستیکی شوند. ساختمانزیادی دارند و می

شوند. اما از آنجایی که در این محصوالت در آنها به کار گرفته می های اصلی هستند کهخارج ساختمان و خودروسازی بخش

شود، که منشأ شیمیایی داشته و زیست تخریب پذیر ساختار آنها از مواد پلیمری مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و ... استفاده می

های اخیر به دلیل افزایش ر نتیجه در سالشوند. دباشند، لذا از نظز تولید آلودگی های زیست محیطی مورد سوال واقع مینمی

پلیمرها افزایش های مربوط به گرم شدن زمین، توجه و عالقه به زیستهای زیست محیطی، قیمت نفت خام و چالشآگاهی

ها در پذیرند، بنابراین استفاده از آنتخریبآیند و زیستدست میپلیمرها از منابع تجدیدپذیر بهیافته است. از آنجا که زیست

در این راستا پلیمرهای طبیعی (. 16محیطی است )مقایسه با پلیمرهای بر پایه ترکیبات نفتی دارای حداقل آثار منفی زیست
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استرهای آلیفاتیک زیست پلیمرهای رایج و پرکاربرد پلی عنوان جایگزینی برای پلیمرهای بر پایه مواد نفتی مطرح شدند.به

 PLA(. از بین این ترکیبات، 4(، هستند )PGAگلیکولیک اسید )(، پلیPCLکاپروالکتون )، پلی(PLAالکتیک اسید )مانند پلی

پذیری، زیست سازگاری، مقاومت مکانیکی و مدول کشسانی زیاد و فراورش آسان، از تخریببه دلیل ماهیت گرمانرمی، زیست

استر ترموپالستیک با الکتیک اسید، پلی(. پلی7و  6)پتانسیل زیادی برای جایگزینی پلیمرهای بر پایه نفتی برخوردار است 

پلیمرها، های مطلوب در مقایسه با سایر زیستعلیرغم وجود ویژگی شود..زنجیر خطی است که از منابع تجدیدپذیر تولید می

PLA شود تلف میباشد که باعث محدودیت استفاده از آن در کاربردهای مخدارای معایبی همچون خاصیت شکنندگی باال می

به منظور رفع این عیب و جبران  .کند(. در نتیجه نیاز به اصالح و بهبود خواص را پیش از استفاده اجتناب ناپذیر می13و  11)

در این میان، باشد. ها میکنندههای گوناگونی پیشنهاد شده است که یکی از آنها استفاده از تقویتخواص نامناسب آن، راه

ع تجدیدپذیر مثل ضایعات کشاورزی یا صنعتی )باگاس، چوب ذرت، پوسته برنج و جوی دوسر و ...( توسط فورفورال از مناب

طور کلی، زیست توده (. به14شود )ها تولید میزدایی اسیدی آلدوپنتوزانهای پلیمری به دنبال آبهیدرولیز اسیدی پنتوزان

تواند برای تولید فورفورال استفاده شود. ای آلدوزی( باشد، میها )قندهحاصل از پسماندهای کشاورزی که محتوی پنتوزان

که است. هنگامی )2O4H5C(رنگ، سیال و با بویی شبیه به بنزآلدهید است. فرمول مولکولی آن فورفورال مایعی شفاف، بی

نین، از نظر گرمایی در شود. همچگیرد، دچار خود اکسایش و تیرگی رنگ میفورفورال در معرض اکسیژن و نور آفتاب قرار می

تواند برای تولید فورفورال ها باشد، میای که محتوی پنتوزانمحیط فاقد اکسیژن بسیار پایدار است. به طور نظری هر ماده

شود و دارای ها تولید میاستفاده شود. از نظر فنی، فورفورال به وسیله آبکافت اسیدی زیست توده چوب حاوی پنتوزان

فورفورال به علت واکنش پذیری خوب، قابلیت تشکیل یک پلیمر قوی، فراریت  ،نظیری است. در یک بررسیهای بیوِیژگی

آید، آلدهید برتر شناخته شد. بنابراین، هم خوب دست مینسبتاً کم و اینکه، از بافت گیاه مخصوصاً پسماندهای کشاورزی به

 توسط باگاس فورفورال از تولید کشور، جنوب در حال حاضر در (.8شود )کند و هم از منابع تجدیدپذیر حاصل میعمل می

 از برخی (.10ماند )می جا به آن تن پسماند 21000 حدود ساالنه و گیردمی انجام هیدرولیز اسیدی روش به و نفت شرکت

که از آنجایی .(5دانند )می موجه کامالً اقتصادی و محیطی دالیل زیست به را فورفورال پسماند تن هامیلیون محققان، بازیافت

 این دفع آوری وجمع گردد کهمی در کشور تولید  ...و ذرت برنج، کشاورزی شامل باگاس، ضایعات از عظیمی حجم ساالنه

 که است هاییسرمایه بلکه اتالف باشدمی محیطیزیست هایآلودگی ایجاد و فراوان هزینه صرف مستلزم تنها نه ضایعات

از باشد. می فورفورال ارزشمند ماده کاربردها، تولید این از یکی دارد که مختلف صنایع در به کارگیری برای متعددی هایقابلیت

های مختلفی مورد های چوب پالستیک، این مواد در زمینههای بسیار خوب و عالی کامپوزیتسوی دیگر، با توجه به ویژگی

ت رو به افزایش و گسترش است. بنابراین در این تحقیق با توجه به کم هزینه اند و استفاده از آنها، به سرعاستفاده قرار گرفته

به همراه  کنندهتقویت عنوانشود، استفاده از آن بهبودن تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی که بخش زیادی از آنها دورریز می

 الستیک سبز مورد بحث قرار گرفت.الکتیک اسید در ساخت کامپوزیت چوب پپذیر پلیتخریبپلیمر طبیعی و زیست

 

 ها مواد و روش -2
 استفادهدرصد  70و  60، 50عنوان ماده پلیمری در سه سطح به (PLAاسید ) کیالکتیپلدر این تحقیق از پلیمر طبیعی 

 ستفاده قراردرصد نیز مورد ا 50و  40، 30کننده در سه سطح عنوان ماده تقویتهمچنین از پودر پسماند فورفورال به .شد

ی بوده، د یکنواختده از ابعای کامپوزیت، نیازمند استفاهایژگیواندازة ابعاد پودر فورفورال بر روی  تأثیربه منظور حذف گرفت. 

 80ر روی مش عبور کرده و ب 60ی شدند. یعنی ذراتی که از مش مش بندبدین جهت توسط یک الک آزمایشگاهی استاندارد 

پروپیلن صنعتی، یلپده به عالوه بر آن مالئیک انیدرید پیوند ش قرار گرفت. استفاده موردور نکردند نیزقرار گرفته و از آن عب

(MAPP)  درصد بر مبنای وزن خشک پلیمر برای تمام تیمارها مورد استفاده قرار گرفت. 6به میزان 
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هر  برای ازین دمورد ن استفاده شد. موادر ابتدا جهت اختالط مواد از همزن موجود در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرا

یمر و پتروشیمی ساخت آلمان واقع در پژوهشگاه پل COLLINیک از تیمارها جهت ساخت نمونه با اکسترودر دو مارپیچه مدل 

یف ورودی قنحوی مخلوط شدند که تا اختالط مناسبی بین الیاف و ماده زمینه ایجاد شود. مخلوط حاصل به درون ایران به

ز ای ناشی اگرم یرتأثگاه ریخته شده و توسط دو ماردون ناهمسوگرد به جلو هدایت گردید و در اثر ذوب شدن پلیمر تحت دست

ط صورت گرفت. مواد توس هامارادونمذاب توسط  صورت بهی حرارتی اکسترودر، اختالط بین الیاف و پلیمر گرماسازها

در، ان کار اکسترورت گرانول از انتهای دستگاه خارج شد. پس از پایصو به تینها درو  تیهدابه سمت جلو  هامارادون

اده از تیک با استفو خارج شده از انتهای دستگاه سرد شدند. به منظور ساخت کامپوزیت چوب پالس شده دیتولی هاگرانول

 65با دمای  کنخشکر دساعت  24مدت را به شکل گرانول تبدیل کرد. پس از تبدیل آنها به گرانول، به  هاآنپرس گرم، باید 

ستگاه ه وسیله دز شابلون و بابا استفاده  هاگرانولپارامترهای تزریق دستگاه،  میبا تنظقرار داده شدند. سپس  گرادیسانتدرجه 

متر و ابعاد یلیم 4یک( به ضخامت های چوب پالستیتکامپوزآلمان، صفحاتی ) TOYOSEIKIپرس گرم ساخت شرکت 

اده شد، تا زیر فشار سرد دقیقه داخل پرس سرد قرار د 5به مدت  هاتختهر تهیه شد. پس از اتمام پرس گرم، متسانتی 17×17

 24و  2دگی ضخامت بعد از فیزیکی شامل جذب آب و واکشی آزمونی مخصوص هانمونهها برای تهیه سپس تخته شدند.

چند  از آزمون ، با استفادههادادهیل آماری نتایج، میانگین ساعت غوطه وری در آب برش داده شدند. سپس بعد از تجزیه و تحل

 درصد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.  95دامنه دانکن در سطح اطمینان 

 

 نتایج و بحث  -3

 پایداری ابعادی کامپوزیت ها -1-3
ساعت  2گی ضخامت بعد از جذب آب و واکشیدپودر پسماند فورفورال بر  تأثیرمطابق با نتایج حاصل از آنالیز واریانس 

ساعت  24جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از که دار نیست، درحالیکامپوزیت چوب پالستیک معنی وری در آبغوطه

دهد با افزایش میزان پودر ( نشان می1همانطور که شکل )دار شد.  درصد معنی 99در سطح اطمینان  وری در آبغوطه

 24و  2درصد، جذب آب کامپوزیت افزایش یافته است. کمترین میزان جذب آب بعد از  50 درصد به 30پسماند فورفورال از 

 70درصد پودر پسماند فورفورال به همراه  30درصد( مربوط به استفاده از  93/0و  49/0وری در آب به ترتیب )ساعت غوطه

درصد(  80/1و  59/0وری در آب به ترتیب )ساعت غوطه 24و  2باالترین میزان جذب آب بعد از و  PLAپلیمر طبیعی درصد 

 PLAدرصد پلیمر طبیعی  50درصد پودر پسماند فورفورال به همراه  50کامپوزیت چوب پالستیک مربوط به استفاده از 

 30توان گفت که افزایش استفاده از پودر پسماند فورفورال )پرکننده سلولزی( از می 1-3دست آمده است. با توجه به شکل به

دهد. به طور کلی پالستیک خالص که در کند و در نتیجه جذب آب را افزایش میدرصد، امکان نفوذ آب را بیشتر می 50 به

های سلولزی در شود به دلیل خاصیت آبگریز بودن آن جذب رطوبت بسیار کمی دارد. پرکنندهها استفاده میترکیب کامپوزیت

(. بنابراین با افزایش میزان 12دهند )آن جذب آب کامپوزیت را افزایش می ترکیب کامپوزیت به دلیل طبیعت آبدوست بودن

همچنین روند جذب آب کامپوزیت افزایش یافت.  PLAپودر پسماند فورفورال )پرکننده سلولزی( و کاهش میزان پلیمر 

ته است. از سوی دیگر با افزایش یاف PLAواکشیدگی ضخامت با افزایش میزان پودر پسماند فورفورال و کاهش میزان پلیمر 

درصد( مربوط به  50/0و  14/0ساعت به ترتیب ) 24و  2کمترین میزان واکشیدگی ضخامت بعد از  2-3توجه به شکل 

باالترین میزان واکشیدگی ضخامت بعد از و  PLAپلیمر طبیعی درصد  70درصد پودر پسماند فورفورال به همراه  30استفاده از 

دست آمده است. نکته مهم و قابل توجه بهدرصد( کامپوزیت چوب پالستیک  42/1و  52/0)ساعت به ترتیب  24و  2

، مقدار PLAدرصد  70درصد پودر پسماند فورفورال و  30ارائه شده است در تیمار مربوط به  2-3طوری که شکل همان

زاده نسبت اختالط در تحقیقات قلیباشد که در مقایسه با شرایط مساوی درصد می 14/0ساعت  2واکشیدگی ضخامت بعد از 

کننده آرد ساقه توتون و آرد نخل خرما ( به ترتیب در استفاده از ماده تقویت1395اذیت و همکاران )( و بی1394و همکاران )
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، PLAدرصد  70درصد آرد توتون و  30ای داشت. یعنی با مصرف پروپیلن کاهش محسوس و قابل مالحظهبه همراه پلیمر پلی

وری در آب حاصل شد که در این تیمار مقدار واکشیدگی ضخامت بعد ساعت غوطه 24و  2رین واکشیدگی ضخامت بعد از کمت

ترین ساعت در مقایسه با تحقیقات سایر محققین در شرایط مساوی و استفاده از سایر پلیمرهای شیمیایی بهتر و در پایین 2از 

های حاوی ( میزان واکشیدگی ضخامت کامپوزیت2012ه غفرانی و همکاران )(. این در حالی است ک1و  3باشد )میزان می

درصد گزارش کردند که میزان  87/4و  47/3ساعت به ترتیب  24و  2اتیلن ضایعاتی و پوسته شلتوک برنج را پس از پلی

ترین میزان خود ا در پایینوری در آب در این تحقیق در مقایسه با تحقیقات آنهساعت غوطه 24و  2واکشیدگی ضخامت بعد از 

درصد  90(. یعنی با وجود آنکه بیش از 9و بسیار رضایت بخش است و باعث بهبود پایداری ابعادی کامپوزیت شده است )

دهند اما تخته حاصل کامپوزیت را ترکیبات طبیعیو زیست تخریب پذیر )پسماند فورفورال و پلی الکتیک اسید( تشکیل می

ها کاهش یافته است ، پایداری ابعادی تختهPLAوبی داشته است. اما با افزایش پودر پسماند و کاهش سهم پایداری ابعادی مطل

درصد، به دلیل  6زیرا سهم مواد لیگنوسلولزی آب دوست افزایش یافته است. همچنین مصرف ماده جفت کننده با میزان 

های کربونیل مالئیک انیدرید، پیوند ی از الیاف طبیعی با گروههای هیدروکسیل بیشترسازگاری بیشتر بین الیاف و پلیمر، گروه

های هیدروکسیل آزاد موجود در ساختار کامپوزیت کاهش و به دنبال آن ( و در نتیجه میزان گروه15هیدروژنی تشکیل داده )

استفاده کردند  PLAاز پلیمر ( که 1397یابد. نتایج حاصل از تحقیقات قاسمی و همکاران )ها افزایش میپایداری ابعادی تخته

نیز مشابه بوده و میزان واکشیدگی ضخامت کامپوزیت ساخته شده از آرد ساقه آفتابگردان و پلی الکتیک اسد را در حد 

 (.2مطلوبی گزارش کردند )

 

 
 وری در آبطهساعت غو 24و  2بر میزان جذب آب بعد از  پودر پسماند فورفورال: اثر 1شکل 
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 وری در آبساعت غوطه 24و  2: اثر پودر پسماند فورفورال بر میزان واکشیدگی ضخامت بعد از 2شکل 

 

 نتیجه گیری کلی -4
جذب آب و  میزان PLAنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که که با افزایش پودر پسماند فورفورال و کاهش سهم 

درصد  30 رال بهیدگی ضخامت کامپوزیت ها افزایش یافته است اما هرچقدر که سطوح استفاده از پودر پسماند فورافوواکش

د درص 70ویژه در مقدار درصد افزایش یافت، جذب آب و پایداری ابعادی بهبود یافت. به 70به  PLAکاهش و سطح پلیمر 

ققین با استفاده از ساعت در مقایسه با بسیاری از تحقیقات سایر مح 24ساعت و گاها  2پایداری ابعادی بعد از  PLAپلیمر 

 دگی ضخامتو واکشیسدر نتیجه با توجه به آنکه از یک سایر پلیمرهای شیمیایی بهبود معناداری یافت و بسیار مناسب بود. 

عت غوطه وری سا 24عد از ساعت غوطه وری در آب معنی نبوده و از سوی دیگر واکشیدگی ضخامت ب 2کامپوزیت ها بعد از 

 تواند نتیجه مثبتی در جهت استفاده از ایندرصد تغییر معنی داری نداشته که می 40در آب کامپوزیت ها تا مقدار مصرف 

 عنی داری داشتهدرصد وجود داشته باشد بدون آنکه پایداری ابعادی آنها آسیب م 40مواد در ساخت کامپوزیت ها تا سطح 

 باشد.
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Abstract 
 In this study, considering the importance of filler of urea formaldehyde resin in the 

plywood industry, with the aim of replacing a suitable filler for this kind of adhesive with 

wheat flour (common filler), furfural powder as a filler of urea formaldehyde resin in 
plywood was investigated. For this purpose, the furfural powder was used at four levels 

of 0, 10, 20 and 30% based on the dry weight of the resin. Then, the dimensional stability 

of the boards was analyzed by measuring water absorption and thickness swelling after 2 

and 24 hours immersion in water. The results showed that the use of this type of natural 
waste and effluent as urea formaldehyde resin filler and replacement of some wheat flour, 

not only negatively affected the dimensional stability of the boards, but also decreased 

water absorption and thickness swelling. This means that water absorption and thickness 
swelling of boards  decreased after 2 and 24 hours immersion in water using different 

levels of furfural than control samples (wheat flour) and the thickness swelling of all the 

boards was maintained according to standard. 
  

Keywords: Wood plastic, Poly lactic acid, furfural waste, Dimensional stability 
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  (Sorghum bicolor)ایبررسی اثر بیوچار و اسیدسالیسیلیک بر شاخص سبزینگی سورگوم علوفه
 در آلودگی خاک به عنصر سنگین سرب

 
  4، ارسطو عباسیان3پوررقیه حسن ،،*2، فائزه زعفریان1سیده آسیه جاللی

 یعیو منابع طب یکشاورز دانشگاه علوم ،گروه زراعت دانشیار 2ی، سار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،ارشددانشجوی کارشناسی  1
 یم کشاورزدانشگاه علو ،گروه زراعت استادیار 4 دانش آموخته دکتری گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،  3ی، سار

 ی، سار یعیو منابع طب
*2fa_zaefarian@yahoo.com 

 

 

 چکیده 
بیوچار  رسی اثردهد. برای برقرار می تأثیرشاخص سبزینگی به عنوان یک صفت فیزیولوژیک، رشد گیاه را تحت 

وم گگ سوربه عنوان اصالح کننده آلی خاک و اسید سالیسیلیک به عنوان اسید آلی بر شاخص سبزینگی بر

(Sorghum bicolor)   تحت تنش عنصر سنگین سرب، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال

جام شد. تیمارها ان 1398تکرار در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  4تصادفی با 

سطح  گرم خاک(، بیوچار در دوگرم سرب در کیلومیلی 1600و  1200، 800، 400، 0در پنچ سطح سرب )

عدم ( و اسید سالیسیلیک در دو سطح )خاک لوگرمیهرک یبه ازا وچاریگرم ب 20)عدم مصرف و مصرف 

ها سبزینگی برگ سه موالر( مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از برداشت بوتهمیلی 2پاشی پاشی و محلولمحلول

در سطوح پایین سرب در هر سه  گیری شد. نتایج نشان داد کهازهاند SPADالیه باالیی، میانی و پایینی بوته با 

ب چار سبالیه شاخص سبزینگی نسبت به شاهد افزایش یافت، اما در سطوح باالتر کاهش یافت. مصرف بیو

فقط  یسیلیکافزایش شاخص سبزینگی برگ در هر سه الیه بوته نسبت به شاهد گردید. در حالی که اسید سال

پاشی د بیوچار و محلولبررکاتوان با یملذا داری افزایش داد. یه باالیی بوته را به طور معنیشاخص سبزینگی ال

 ید.دگرسرب یط تنش ابه شره سورگوم گیاری گازیش ساافزاسبب اسید سالیسیلیک 
 

  SPADپاشی، : اصالح کننده آلی خاک، اسید آلی، عنصر سنگین، محلولواژگان کلیدی

  
 مقدمه -1

ان یک فلز سنگین و آالینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سالمت محیط زیست سرب به عنو

(. امروزه 3شود )(. همچنین سرب موجب مسمومیت گیاه و ایجاد اختالل در سیستم فیزیولوژیکی گیاه می6کند )را تهدید می

شود. در این راستا، استفاده از اده میموجود در خاک، استفهای مختلفی برای کاهش اثرات غلظت باالی فلزات سنگین روش

باشد و بیوچار به دلیل ظرفیت نگهداری باالی نگهداشت آب ت فلزات سنگین میبیوچار روش موثری در جهت کاهش سمی

مقاومت گیاهان  های گیاهی در افزایش(. اسید سالیسیلیک نیز به عنوان یکی از هورمون1را به دنبال دارد ) بهبودی رشد گیاه

رنگ، بی مزه و کننده رشد گیاهی مثل اسید سالیسیلیک که یک اسید آلی بی(. استفاده از مواد تنظیم7به تنش موثر است )

(. طبق تحقیقی افزایش رشد در اثر کاربرد اسید 2بلورین است که به عنوان یک هورمون در افزایش رشد موثر است )
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(. سورگوم دارای زیست توده باال است و به دلیل سازگاری باال به 7گزارش شده است ) سالیسیلیک در گندم، سویا و ذرت

(. لذا هدف اصلی این آزمایش بررسی شاخص سبزینگی سورگوم 5شرایط آب و هوایی ایران پراکندگی فراوانی در ایران دارد )

 باشد.میدر خاک آلوده به سرب در حضور بیوچار و اسید سالیسیلیک 

  

 ها د و روشموا -2
ورت صی به به منظور بررسی اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر شاخص سبزینگی سورگوم در شرایط تنش سرب آزمایش

 ری در تابستان سالتکرار در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا 4فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با 

گرم سرب در میلی 1600و  1200، 800، 400، 0شامل پنج سطح نیترات سرب ) صورت گرفت. تیمارهای این آزمایش 1398

طح اسید گرم بیوچار به ازای هر کیلوگرم خاک( و دو س 20مصرف و مصرف بیوچار کیلوگرم(، دو سطح بیوچار )عدم 

کیلوگرم  4دان مقدار موالر اسید سالیسیلیک( بود. برای هر گلمیلی 2 پاشیپاشی و محلولسالیسیلیک )شامل عدم محلول

د. به ضافه شاخاک در نظر گرفته شد و بعد از هوا خشک شدن خاک مقدار نیترات سرب و بیوچار به تیمارهای مورد نظر 

د گلدانی صورت گرفت. چند روز قبل از کاشت بذر تعداز آبیاری از طریق زیررو 20سازی یکنواخت خاک، به مدت منظور آلوده

لدان یک گرای هر بدر نظر گرفته شد که پس از استقرار گیاه عمل تنک کردن صورت گرفت و در نهایت بذر برای هر گلدان  5

یاه به گبیاری پاشی شد. در طول مراحل رشد آگیاه باقی ماند. یک ماه پس از کاشت اسید سالیسیلیک بر شاخساره محلول

متر لروفیلکستگاه شاخص سبزینگی برگ با استفاده از د گیریصورت زیرگلدانی انجام شد. یک ماه و نیم پس از کاشت اندازه

(SPAD-502 از )د به عنوانهش خطای کار از میانگین چند عدبرای کا گیری شد.اندازهبوته  ینییو پا یانیم ،ییباال هیسه ال 

ها با مقایسه میانگین داده د وانجام ش Excelو نمودارها با  SASافزار داده استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم

 صورت گرفت. LSD استفاده از آزمون

  

 نتایج و بحث  -3
رم کیلوگ سرب در گرممیلی 1600تا  0)سرب  های مختلفدر غلظتجدول تجزیه واریانس شاخص سبزینگی  نتایج

احتمال  و میانی بوته در سطحدهد اثر ساده سرب بر مقادیر شاخص سبزینگی برگ در الیه باالیی ( نشان می1)جدول  (خاک

دار شد؛ در حالی نیدار شد. اثر ساده بیوچار در هر سه الیه مورد مطالعه معیک درصد و در الیه پایینی بوته در سطح پنج معنی

دار شد. معنی که اثر ساده اسید سالیسیلیک تنها در شاخص سبزینگی در الیه باالیی و پایینی بوته در سطح پنج درصد

ر سطح داسید سالیسیلیک در شاخص سبزینگی الیه میانی بوته ×دهد اثر متقابل دوگانه بیوچار( نشان می1جدول ) همچنین

 داری روی شاخص سبزینگی برگ نداشتند.دار شد، اما سایر تیمارهای مورد بررسی اثر معنیپنج درصد معنی

ت هر سه الیه باالیی، میانی و پایینی بوته تح ص سبزینگی برگ درروند تغییرات شاخ 3و  2، 1های با توجه به شکل

به عنوان  ای بود که ابتدا روند افزایشی و سپس روند کاهشی داشت.افزایش سطوح سرب از نوع غیرخطی و به صورت دو تکه

گرم گرم سرب در کیلومیلی 739های باالیی بوته با افزایش غلظت سرب از سطح صفر تا حدود مثال شاخص سبزینگی در الیه

گرم سرب در کیلوگرم خاک روند کاهشی با شیب میلی 1600و سپس در ادامه تا  0043/0خاک روند افزایشی با شیب 

 (. 1واحد داشت )شکل   -0029/0

( کاربرد بیوچار به ترتیب باعث 2براساس جدول مقایسه میانگین اثرات ساده بیوچار و اسید سالیسیلیک )جدول 

درصد شاخص سبزینگی الیه باالیی، الیه میانی و الیه پایینی بوته سورگوم شد. همچنین  19/6و  93/4، 94/2افزایش

 88/3شاخص سبزینگی الیه باالیی و الیه میانی و کاهش  45/0و  70/2پاشی اسید سالیسیلیک به ترتیب باعث افزایش محلول

( نشان 4مار بیوچار و اسید سالیسیلیک )شکل (. در صورتی که برهمکنش اثر تی2درصد الیه پایینی بوته سورگوم شد )جدول 

ها نسبت ای که این بوتههایی که با بیوچار تیمار شده بودند باالترین شاخص سبزینگی را در الیه میانی داشتند به گونهداد بوته
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سیلیک باعث درصد شاخص سبزینگی برگ باالتری داشتند و کاربرد تلفیقی بیوچار و اسید سالی 09/8به عدم مصرف بیوچار 

 پاشی اسید سالیسیلیک( شد.درصد شاخص سبزینگی الیه باالیی نسبت به شاهد )عدم مصرف بیوچار و محلول 52/5افزایش 

 
 ( تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرتیمارهای آزمایشی بر شاخص سبزینگی1جدول )

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

شاخص سبزینگی 

 الیه باالیی

شاخص سبزینگی 

 الیه میانی

شاخص سبزینگی 

 الیه پایینی

 85/17* 47/21** 54/56** 4 سرب

 27/84** 86/57** 73/21* 1 بیوچار

 ns55/0 *03/37 11/19* 1 اسید سالیسیلیک

 ns25/5 ns75/4 ns20/17 4 بیوچار×سرب

 ns44/6 ns48 /7 ns41/8 4 اسید سالیسیلیک×سرب

 ns73/10 *44/12 ns39/3 1 اسید سالیسیلیک×بیوچار

 ns43/2 ns52/0 ns46/8 4 اسید سالیسیلیک×بیوچار×سرب

 38/7 93/3 51/4 60 خطای آزمایش

 91/7 61/5 92/5  ضریب تغییرات )%(

 داریعنیداری در سطح پنج درصد، یک درصد و عدم م: به ترتیب معنیnsو  **، *

 

 
 م در افزایش غلظت سرب خاک( روند تغییرات شاخص سبزینگی الیه باالیی بوته سورگو1شکل )

 

 
 ( روند تغییرات شاخص سبزینگی الیه میانی بوته سورگوم در افزایش غلظت سرب خاک2شکل )  
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 ( روند تغییرات شاخص سبزینگی الیه پایینی بوته سورگوم در افزایش غلظت سرب خاک3شکل )

 
 رگومهای عمودی سور شاخص سبزینگی الیه( مقایسه میانگین اثرات ساده بیوچار و اسید سالیسیلیک ب2جدول )

 درجه آزادی تیمار
شاخص سبزینگی الیه 

 باالیی

شاخص سبزینگی الیه 

 میانی

شاخص سبزینگی الیه 

 پایینی

 بیوچار
 b33/35 b48/34 b30/33 عدم مصرف

 a37/36 a18/36 a36/35 مصرف

 اسید سالیسیلیک
 b36/35 a25/35 a01/35 پاشیعدم محلول

 a34/36 a41/35 b65/33 شیپامحلول

 
 داری ندارند.در سطح پنج درصد اختالف معنی LSD باشند، براساس آزمونهایی که در هر ستون دارای حروف مشترک میمیانگین

 

 
به ( برهمکنش کاربرد بیوچار و اسید سالیسیلیک بر روند تغییرات شاخص سبزینگی الیه میانی بوته در گیاه سورگوم در پاسخ 4شکل )

 افزایش غلظت سرب خاک

 

عنصر سنگین سرب  تأثیرتحت  های مختلف بوتهها، شاخص سبزینگی برگ سورگوم در الیهبه طور کلی بر اساس یافته

ی برگ توسنتزفابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. با توجه به این که شاخص سبزینگی برگ یک عامل مهم در تعیین ظرفیت 

 دفاعی مختلف هایمکانیسم به توانمی را در برخی از تیمارها با افزایش سطوح عناصر سنگین کلروفیل محتوای افزایش است؛

هایی فیزیولوژیک و ممکن است بسیاری از فعالیت(. 4داد ) نسبت شده، گرفته به کار گیاه فلزات توسط تنش مقابل در که

پاشی اسید محلول ود بیوچار بررکاتوان با این تحقیق می عنصر سرب قرار گیرد؛ لذا بر اساس نتایج تأثیربیوشیمیایی گیاه تحت 

 ید.دیط تنش گرابه شره گیاری گازیش ساافزاسبب سالیسیلیک 

 

 منابع و مراجع -4
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یه خاک آلوده به کادمیوم و سرب. نشر بیوچار باگاس نیشکر بر رشد گیاه ذرت در تأثیر. 1396خواه، ه. ریا، م.، معزی، ع.، و عامریبی -1

 .626-609(: 2)31خاک )علوم و صنایع کشاورزی(.  آب و

ژوهش شوری. با سالیسیلیک اسید در پهای مختلف تیمار گیاهان زراعی . روش1393یرسته انوشه، ه.، روستا، م.ج.، و امام، ی. پ -2

 .20-1انتشارات مرکز ملی تحقیقات شوری.
های ه سرب بر رشد، برخی ویژگیبزنی میکروبی یک خاک آلوده مایه تأثیر. 1392لو، ح.، رسولی صدقیانی، م.ح.، و کریمی، ا.، خداوردی -3

 .93-75(: 2)3. (. نشریه مدیریت خاک وتولید پایدارCentaurea cyanusفیزیولوژیک و جذب و انتقال سرب، آهن و روی توسط گل گندم )

(. نشریه .Crocus sativus L) سنگین مختلف بر صفات فیزیولوژیک گیاه زعفراناثر فلزات . 1394، ر.، و جوالیی، ز. کرمیان ی، م.،رستم -4

 .96-83(: 2)3علمی پژوهشی زراعت زعفران. 

ای در . بررسی صفات کمی وکیفی ارقام جدید سورگوم علوفه1385زاده، ع.، و شکیب، ع.م. م.ر، حسین فومن اجیرلو، ع.، قنادها، -5

 .224-215(: 2)22های مختلف. نهال و بذر. چین

ف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه کنگر فرنگی. های مختل. اثر غلظت1392کریمی، ن.، خان احمدی، م.، و مرادی، ب.  -6

 .62-49(: 1)20های تولید گیاهی. مجله پژوهش

یات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصمحلول تأثیر .1390مردانی، ح.، بیات، ح.، و عزیزی، م.  -7

-320(: 3)25. نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزی(. تحت شرایط تنش خشکی(Cucumis sativus cv. Super Dominus)  خیار

326. 

http://saffron.torbath.ac.ir/?_action=article&au=46880&_au=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://saffron.torbath.ac.ir/?_action=article&au=46880&_au=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
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Effect of biochar and salicylic acid on greening index of forage Sorghum (sorghum 

bicolor) in soil contamination with heavy lead 
 

Seyedeh Asieh Jalali1, Faezeh Zaefarian2,*, Roghayeh Hasanpour3, Arastoo Abbasian 4  
1MSc student of Agronomy Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 2Associate 

Professor of Agronomy Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 3Ph.D 

Graduated of Agronomy Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 4Assistant 

Professor of Agronomy Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University  
2*fa_zaefarian@yahoo.com 

 

Abstract  
Greeness index as a physiological trait affects plant growth. To investigate the effect of 

biochar as soil organic modifier and salicylic acid as organic acid on greeness index of 
sorghum (Sorghum bicolor) under the stress of heavy metal lead, a factorial experiment 

was conducted in a completely randomized design with four replications in greenhouse of 

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 2019. Treatments were 
five levels of lead (0, 400, 800, 1200 and 1600 mg of lead per kg soil), two levels of 

biochar (control and application of 20 g biochar per kg soil) and acid salicylic acid was 

examined at two levels (control and 2 mM foliar application). Before harvesting, three 

layers of top, middle and bottom leaf were measured by SPAD. The results showed that at 
low levels of Pb in all three layers, greeness index increased compared to control, but 

decreased at higher levels. Biofertilization increased leaf greeness index in all three plant 

layers compared to control. Whereas salicylic acid only increased the greeness index of 
the top layer of the plant significantly. Therefore, biochar application and foliar 

application of salicylic acid, can be reduced lead stress in sorghum.  

 
Keywords: Soil organic modifier, Organic acid, Heavy metal, Foliar, SPAD 
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 هنانوذر های چسب چوب بابهبود ویژگی

 
 *1حامد یونسی کردخیلی

  *1عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه سمنان

hamed.younesi@semnan.ac.ir1* 

 

 

 چکیده 

های چسب اوره فرمالدهید مورد ن پرکننده بر ویژگیبه عنواه سیلیس تأثیر نانوذر ق،یتحق نیدر ا

 درصد وزنی )نسبت به وزن خشک 5/1و  1، 5/0های با نسبت سیلیسقرار گرفت. نانوذرات  یبسیلیسیلیس

 ییایمیش -یکیزیف یهایژگیو هیکل وذراتاضافه شدند. پس از افزودن نان دیچسب( به چسب اوره فرمالده

س رات سیلین نانوذنشان داد که با افزود قیتحق نیا جی. نتادیگرد یریاندازه گاستاندارد  یچسب مطابق روشها

یزان ی که مبه چسب اوره فرمالدهید، دانسیته، ویسکوزیته و درصد ماده جامد چسب افزایش یافته در حال

ی اوحنشان داد که در چسب  FTIR یابد. نتایج آنالیزشدن چسب کاهش می ای¬ژله مانفرمالدهید آزاد و ز

 ورات سیلیس نانوذ نیب ییایمیانجام واکنش ش دمؤی که شود¬جدیدی مشاهده می یهانانوذرات سیلیس، پیک

 . باشد¬می دیچسب اوره فرمالده
 

 یحرارت یهایژگیو ،یساختار یهایژگینانو سیلیس، و د،یچسب اوره فرمالدهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
( به دلیل ارزان بودن، انحوالل پوذیری خووب در آب، UFاوره فرمالدهید )های مختلف، در حال حاضر چسب از بین چسب

بی رنگ بودن، سختی باال، دمای انعقاد پایین و خواص حرارتی مناسوب پرمصورفترین چسوب موورد اسوتفاده در صونایع چووب 

هوای علوی رغوم مزیت(. 1)باشد چسب مورد استفاده در صنعت چوب از نوع اوره فرمالدهید می %90باشد، بطوریکه بیش از می

توان به انتشار باالی فرمالدهید، جذب زیواد آب باشد که از مهمترین آنها می، این چسب دارای عیوب مهمی میUFمهم چسب 

حوذف  ایهای زیادی به منظور کاهش و عدم دوام کافی در برابر شرایط متغیر جوی و عوامل بیولوژیک اشاره کرد. تاکنون تالش

توان به تغییر در روش سنتز چسب اوره فرمالدهید، تغییور فرمالدهید صورت گرفته است که از جمله آنها می معایب چسب اوره

چسب موجوب بهبوود خوواص  نهیهایی که ضمن کاهش هزیکی از روش (.2)نوع کاتالیزور و استفاده از مواد افزودنی اشاره کرد 

ها مووادی هسوتند کوه ضومن کواهش میوزان باشود. پرکننودهها میشود، استفاده از پرکننودهچسب و چندسازه حاصل نیز می

. وندشوهمکشیدگی چسب و کاهش تنش وارده بوه خوط چسوب موجوب بهبوود دوام، مقاوموت مکوانیکی و سوختی چسوب می

یابد که دلیل این پدیده محبوس شدن آب موجود در چسب توسوط همچنین، جریان پذیری چسب با افزودن پرکننده بهبود می

)ماننود آرد گنودم، آرد  یآل یهابه دو دسته پرکننده دیمورد استفاده در چسب اوره فرمالده یهاپرکننده(. 3) باشده میپرکنند

بوا توسوعه علوم  گورید یسوو ازشووند. می می) مانند کائولین، مارلیت و سیلیس چینی( تقس یمعدن یهاچوب و ....( و پرکننده

 100توا  1های نوانو )مووادی بوا ابعوادی در محودوده های معدنی به نام پرکننودهرکنندهامروزه گروه جدیدی از پ ،ینانوتکنولوژ

مهمترین نانوذراتی که بوه عنووان پرکننوده در صونعت چسوب موورد اسوتفاده قورار اند. ¬نانومتر( به صنعت چسب معرفی شده
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ایج تحقیقات مختلف نشان داده است که به باشند. نتگیرند نانوذرات کربنات کلسیم، اکسید سیلیسم و نانو ذرات سیلیس میمی

 هوای¬ها موجب کاهش انتشار فرمالدهید، کاهش زمان ژله ای شدن و افزایش مقاوموتدر چسب وذراتطور کلی استفاده از نان

 یسیلیس به دلیول ارزان بوودن، فراوانوی و سوازگار نانوذرات چسب، صنعت در استفاده مورد ذرات نانو بین در. گرددمی چسب

دهد که ذرات نانوسیلیس تحقیقات مختلف نشان می جقرار گرفته است. نتای یشتریمورد توجه ب دیبا چسب اوره فرمالده شتریب

این نانو ذرات به دلیل دارا بودن ابعاد کوچک و سوطح (. 4)شوند های اوره و فنول فرمالدهید میهای چسبموجب بهبود ویژگی

های فیزیکی و مکانیکی چسب تأثیر از انعقاد را داشته و بدین ترتیب روی بهبود ویژگیویژه زیاد، قابلیت پرکنندگی چسب پس 

های مکانیکی باالیی هستند که ایون عامول احتمواالً توأثیر بسزایی دارند. همچنین نانو ذرات سیلیس به طور ذاتی دارای ویژگی

(، نشوان داده کوه 4و همکواران ) لییایج برسیلیسی های مکانیکی چسب و چندسازه حاصله دارد. نتزیادی روی افزایش مقاومت

کوه درصود -استفاده از نانو ذرات سیلیس در چسب اوره فرمالدهید تأثیر مثبتی روی خواص تخته خورده چووب دارنود بطووری

ت ، افوزایش اتصواالپرسزیادی از میزان جذب آب و انتشار فرمالدهید آن را کاسته و به میزان قابل توجهی موجب کاهش زمان 

 گردند. داخلی و کاهش میزان جذب آب تخته خرده چوب می گیعرضی و در نهایت افزایش چسبند

و  یکیمکوان ،یکویزیمختلوف ف یهوایژگیو یبوه عنووان پرکننوده رو رسدر مورد تأثیر نوانوذرات  یادیز قاتیتحق اگرچه

ذرات سویلیس وجود تاکنون تأثیر نانو نیا با(. 5)چسب اوره فرمالدهید صورت گرفته است  یحاو یچوب های¬چندسازه یحرارت

ثیر رسیلیسوی توأهدف از این تحقیوق ب ن،یمورد توجه قرار نگرفته است. بنابرا ییچسب اوره فرمالدهید به تنها یهایژگیو یرو

 باشد. ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید می راتیییمیایی و تغش -های فیزیکینانوذرات سیلیس روی ویژگی

 

 ها:و روش وادم -2

پوس از  اوره فرمالدهید: چسب اوره فرمالدهید مورد نیاز از کارخانه چسب سوازی پاسویلیس شومالی تهیوه شوده و چسب

ن و انتشوار ، دانسویته، ویسوکوزیته، زموان ژل شودpHدرصد مواده جامود،  لیمختلف آن از قب یهایژگیانتقال به آزمایشگاه، و

 گزارش شده است. 1های چسب اوره فرمالدهید مورد برسیلیسی در جدول یژگیفرمالدهید مورد آنالیزقرار گرفت. و

ر کشوو Southern Clay Products( بووده کوه از شورکت NaMMT: نانوسیلیس مورد استفاده از نوع بنتونیت )نانوسیلیس

 گزارش شده است. 2آمریکا خریداری شد. مشخصات نانو ذره مورد استفاده در جدول 

درصود وزنوی )نسوبت بوه وزن خشوک  5/1و  1، 5/0های : بنتونیت با نسوبتدیس به چسب اوره فرمالدهنانوسیلی افزودن

 خوش یکنواخوتالتراسونیک به منظوور پ زریاضافه شد. الزم به ذکر است که از دستگاه هموژنا دیچسب( به چسب اوره فرمالده

 نانوذرات درون چسب استفاده شد.

گرم از چسوب سونتز شوده بوه  5انجام شد. حدود  ASTM D 4426–93ق استاندارد اندازه گیری درصد ماده جامد: مطاب-

شوود. از یمدرجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس نمونه چسب از اون خارج شوده و تووزین  120ساعت در اون با دمای  2مدت 

 شود.ها، درصد ماده جامد چسب محاسبه میاختالف وزن نمونه

 اسوتفاده متور¬میلوی 4های مورد برسیلیسی از فورد کواپ ای اندازه گیری ویسکوزیته چسباندازه گیری ویسکوزیته: بر-

 . شد

 ( اندازه گیری شد. 3/1-2/1های ساخته شده با هیدرومتر )با درجه بندی ندازه گیری دانسیته چسب: دانسیته چسبا -

ور کردن لوله ر داده شد و پس از غوطهش قراگرم از چسب سنتز شده درون لوله آزمای 5ای شدن: اندازه گیری زمان ژله -

 آزمایش در آب جوش، زمان الزم به منظور پلیمر شدن چسب به عنوان زمان ژل شدن اندازه گیری شد.

 یساختار راتییتغ یبه منظور برسیلیس Shimadzo FT-IR 8400Sمدل  FTIRمادون قرمز: از دستگاه  یسنج فیط زیآنال

 ºC100های سواخته شوده در اون بوا دموای  بعد از افزودن نانوذرات سیلیس استفاده شود. چسوبقبل و  دیچسب اوره فرمالده

بوه صوورت  KBrمیلی گورم پوودر  300گرم پودر چسب با  لیمی 3تبدیل به پودر شدند. سپس  ابیمنعقد شدند و سپس با آس
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توا  4000وده طیوف سونجی ایون آنوالیز، فیزیکی با هم مخلوط شده و سپس با استفاده از پسیلیس تبدیل به قرص شدند. محد

400 cm-1  با وضوحcm-12 .بوده است 
 

 و بحث:  نتایج -3

 یمیایی چسب اوره فرمالدهید ش -های فیزیکینانوذرات سیلیس بر ویژگی تأثیر -1-3

و  1، 5/0یمیایی چسب اوره فرمالدهید )نمونوه شواهد( و چسوب اوره فرمالدهیود حواوی ش -های فیزیکیویژگی 1 جدول

یمیایی شو -هوای فیزیکویشود افزودن نوانوذرات روی ویژگیدهد. همانطور که مشاهده مینانو ذرات بنتونیت را نشان می 5/1%

گوذارد یم توأثیر آزاد فرمالدهیود میوزان و جامود مواده درصد شدن، ای¬ژله انچسب اوره فرمالدهید مانند وزن مخصوص، زم

فوزایش یافتوه ، دانسیته، ویسکوزیته و درصد ماده جامد چسب اوره فرمالدهید اUF چسب به نانوذرات افزودن با که¬طوری¬به

 اوره چسوب کوه دهودمی نشوان 3 جودول. یابودمی کواهش چسوب شودن ای¬در حالی که میزان فرمالدهید آزاد و زمان ژلوه

( و ویسوکوزیته g/cm1,231یته )(، دانس%55) جامد ماده درصد میزان بیشترین دارای بنتونیت ذرات نانو %5/1 دارای فرمالدهید

(s78می )شوود، باشد. به دلیل پیوند هیدروژنی یا نیروهای وان دروالسی که بین نانوذرات و چسب اوره فرمالدهیود تشوکیل می

ته یابد کوه در نهایوت موجوب افوزایش ویسوکوزینیروهای بین ملکولی افزایش یافته و در نتیجه مقاومت درونی مایع افزایش می

 (.6)گردد چسب می

 
 ماده جامد )%( ویسکوزیته )ثانیه( فرمالدهید آزاد )%( زمان ژله ای شدن)ثانیه( (kg/lدانسیته ) ویژگی نوع چسب

UF 231/1 50 3/0 79 60 

+UF 5/0%63 85 3/0 46 233/1 نانو 

+UF 1%65 89 24/0 43 234/1 نانو 

+UF 5/1%67 90 2/0 40 239/1 نانو 

 

 فرمالدهید های ساختاری چسب اورهانوذرات بر ویژگیتأثیر افزودن ن-2-3
شوده  نشوان داده یسونج فیوتغییرات ساختاری چسب اوره فرمالدهید قبل و بعد از افزودن نانورس توسط ط 1در شکل 

ز نانو دچار تغییورات شوده بوه نحووی کوه ا %1شود ساختار چسب اوره فرمالدهید بعد از افزودن است. همانطور که مشاهده می

دهد که در چسب حاوی نوانو پیوک نشان می 1شود. شکل افزوده می رها کاسته شده و بر شدت برخی دیگشدت برخی از پیک

ات و چسوب اوره نوانوذر نیمواب ییایمیانجوام واکونش شو دیوشود که موجدیدی در چسب حاوی نانوذرات بنتونیت مشاهده می

د. دهد پیوند متیلنی در برابور هیودرولیز مقاوموت چنودانی نودارشان میباشد. گزارشات متعددی وجود دارد که نمی دیفرمالده

ر نتیجه دیدرولیز و بنابراین کاهش پیوند متیلنی همراه با افزایش پیوند کربونیل به معنای مقاومت بیشتر چسب در برابر عمل ه

 باشد.  می الدهیدکاهش میزان انتشار فرم
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 ید قبل و بعد از افزودن نانوچسب اوره فرمالده FTIRآنالیز  -1شکل 

 

 :یینها یریگجهینت -4

چسوب  یو حرارتو یارسواخت ،ییایمیشو -یکیزیهای فتأثیر نانوذرات سیلیس به عنوان پرکننده بر ویژگی ق،یتحق نیا در

نسویته، ، داUFنشان داد که افزودن نانوذرات سویلیس بوه چسوب  قیتحق نیا جیقرار گرفت. نتا یاوره فرمالدهید مورد برسیلیس

دن شو یان ژلوه اداده در حالی که میزان فرمالدهیود آزاد و زمو ایشویسکوزیته و درصد ماده جامد چسب اوره فرمالدهید را افز

چسوب  یساختار راتیینشان داد که افزودن نانوذرات سیلیس، موجب تغ یساختار های¬ی. نتایج برسیلیسکاهد¬یچسب را م

مونظم  بعود از اضوافه کوردن نانوسویلیس بوه چسوب، سواختار اتموی ن،یدهد. همچنورا کاهش می یلنیاتصال مت زانیشده و م

نوذرات، انعقواد افوزودن نوا نشان داد که یحرارت زیآنال جیاز بین رفته و نانوذرات در درون پلیمر الیه الیه شده اند. نتا نانوسیلیس

 کند. چسب اوره فرمالدهید را تسریع می
 

 : منابع -5

1 - Kim, J.W., Carlborn K., Matuana, M., and Heiden, P.A., 2005. Thermoplastic Modification of Urea–Formaldehyde Wood 

Adhesives to Improve Moisture Resistance, Journal of Applied Polymer Science, 101: 4222-4229. 
2 - Jiuyin, P., Sunchaun., shicheng, Z., Haixing C., 2010. Study of Modification of Urea Formaldehyde with Keratine, 

Advanced Material Research, 113: 1787-1791 . 
3-Pizzi, A., and Mittal, K.L., 2003. Handbook of Adhesive Technology. CRC Press, Marcel Dekker, New York. pp: 1024 . 

4 - Lei, H., Du, G., and Pizzi, A., Celzard A., 2008. Influence of Nanoclay on Urea- Formaldehyde Resins for Wood 

Adhesive and Its Model, Journal of Applied Polymer Science, 109: 2442-2451. 

5 - Zhang, X., and Smith, G.D., 2011. Natural Nanotube as Novel Filler for Particle Board Production. Joint International 

Symposium on Wood Composite and Veneer Processing and Products, Washington, 2011: 220-228 . 
6-Yang, G.D., Lin, Q.J., and Liu J.H., 2004.The Effects of Nano-SiO2 on the Properties of the Urea Formaldehyde Resin, 
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 های جلبکیبررسی کیفیت آب رودخانه بالیخلو در استان اردبیل با استفاده از شاخص
 

 3پور نمین، جاوید ایمان2پور، زهره رمضان*،1جمیله پناهی میرزاحسنلو

لی تاسماهیان دریای خزر، یقات بین الملاستادیار موسسه تحق 2استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس،  ،*1
 دانشیار گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن 3رشت، 

1 *،panahi@gonbad.ac.ir 

 

 

 چكیده 
ه بوای آب جاری رو ههای دیاتومی به عنوان ابزاری برای بررسی شرایط اکولوژیکی در سیستماستفاده از شاخص

های دیواتومی کیفیوت آب رودخانوه بوالیخلو موورد افزایش است. در این بررسی سعی شد با استفاده از شواخص

شناسوایی و  ایستگاه رودخانوه انجوام گرفوت. آمواده سوازی، 6بررسی قرار گیرد. نمونه برداری بصورت ماهانه از 

ها محاسوبه شود. های زیستی برای ایستگاهت و شاخصشمارش میکروسکوپی تاکسونها در آزمایشگاه انجام گرف

های تنووع گونوه ای بورای های دیاتومی و شواخصگونه شناسایی گردید. شاخص 75طور کلی در این بررسی به

های رودخانوه بوالیخلو از نظور شواخص های رودخانه بالیخلو محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ایستگاهایستگاه

TDIارای کیفیت بد هستند، اما از نظر شاخص ، هیپرتروف و دGDI دارای  به جز ایسوتگاه اول کوه مزوتوروف و

ها یووتروف و دارای کیفیوت بود بودنود. از نظور شواخص تنووع شوانون وینور کیفیت متوسط بود، بقیه ایسوتگاه

د. شواخص که بیانگر وضعیت کمی آلووده اسوت قورار داشوتن 3-1های رودخانه بالیخلو در محدوده بین ایستگاه

هوای های رودخانه بالیخلو در معورض ورود آلودگیطور کلی ایستگاهبهمتغیّر بود.  5/0یکنواختی نیز بین صفر و 

باشوند کوه باعوث آلوودگی و های گرم معدنی و غیوره میمختلف از منابع خانگی، کشاورزی، پرورش ماهی، آب

 شود. کاهش تنوع گونه ای این رودخانه می
 

 دیاتوم، شاخص تروفی.، اپی لیت، تنوع گونه ای واژگان کلیدی:

 
 مقدمه  -1

ها به علت توسعه جوامع بشری و گسترش صنایع همواره از منابع مهوم های گوناگون از آب رودخانهانسان علیرغم استفاده

های کنترلوی قابول هوا، سیسوتمها و تواثیر آنبه منظور تعیین ماهیت آلوده کننوده های جاری بوده است.آلودگی و تخریب آب

های مختلوف بوه عنووان شواخص قابول اعتموادی بورای های گیاهی گروههای آبی، گونهاعتماد و سریعی الزم است. در زیستگاه

در ها اسوتفاده شوده انود. ها به طور وسیع به عنوان شاخص آلودگی آبکنند. در بین گیاهان، جلبککنترل بیولوژیکی عمل می

هوا معمووال بعنووان فوراوان تورین دیاتومدهنود. های آبی تشکیل میا فلور جلبکی غالب را در اکوسیستمهها، دیاتومبین جلبک

 محیطی تغییرات به نسبت سریع علت واکنش به ها( دیاتوم17های آبی )تولیدکنندگان اولیه از لحاظ تعداد گونه در اکوسیستم

(، 10(. الی و همکواران )15و 14، 13انود ) شده بررسی پا به طور مرتبارو هایارزیابی رودخانه در کوتاه چرخه زیستی داشتن و

در مرکز ایتالیا مورد بررسی قرار دادنود. در ایون  Su Gologoneهای اپی لیتیک را در ارتباط با عوامل محیطی در چشمه دیاتوم

کلوی مطالعوات جلبکوی در ایوران طور ای، ماهیت زیستی خوب این اکوسیسوتم را نشوان داد. بوههای تنوع گونهبررسی شاخص

mailto:panahi@gonbad.ac.ir
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های جلبکی برای بررسی کیفیت آب استفاده شده است مطالعوه عطوازاده و همکواران محدود است و تنها مواردی که از شاخص

کیفیت آب این رودخانه را بررسی کردند. با توجوه بوه اینکوه آب  TDIباشد که با استفاده از شاخص ( در رودخانه قره سو می1)

رسد، لزوم رصد کردن وضعیت کیفی آب رودخانه با استفاده از ابزار کم هزینه و لیخلو به مصرف شرب و کشاورزی میرودخانه با

کیفیت آب این رودخانوه موورد بررسوی های زیستی دیاتومی آسان ضروری است. در این بررسی سعی شد با استفاده از شاخص

 قرار گیرد.

 

 ها  مواد و روش -2
مونوه ن. درجوه شومالی قورار گرفتوه اسوت 38در جنوب غربی شهر اردبیل در محدوده عرض جغرافیوایی بالیخلو رودخانه 

 آوری شودند.جموعها از سطح بسترهای سنگی رودخانوه ایستگاه انجام گرفت. در هر ایستگاه، دیاتوم 6برداری بصورت ماهانه از 

های با اسوتفاده از اسوید اه منتقل شدند. آماده سازی دیاتومشده و به آزمایشگتثبیت  %4فرمالین  شده باهای جمع آوری نمونه

ده ها در زیر میکروسکوپ نوری عکسبرداری شده و با اسوتفانیتریک غلی  انجام گرفت اسالیدهای دائمی تهیه شده سپس نمونه

دست آمود. ی نسبی آنها بهوالو شمارش شد و فراوان 200 -300در هر اسالید  (.17، 9، 8، 7، 6از منابع موجود شناسایی شدند )

های تنووع نیوز بوا ( محاسوبه گردیود. شواخص18( و شاخص جنسی دیاتوم )5برای بررسی کیفیت آب، شاخص تروفی دیاتوم )

 محاسبه شد. Pastاستفاده از نرم افزار 

 

 نتایج و بحث -3
بزرگتورین جنسوها گردیود. تیوره شناسوایی  23جونس و  37تاکسون دیاتومی متعلق بوه  75ررسی، طور کلی در این ببه

Nitzschia  گونه، و بعد از آن به ترتیب  12باNavicula  گونه،  9باGomphonema  گونوه و  5بواSurirella  ودنود. بگونوه  4بوا

ن در ایسوتگاه آ)شاخص تروفی دیاتومه( در ایستگاه چهارم )بعد از سد یامچی( و کمتورین مقودار  TDIبیشترین مقدار میانگین 

. بیشوترین مختلف محاسبه گردیود های)شاخص جنسی( نیز برای ایستگاه GDI(. مقادیر شاخص 1گردید )جدول  اول محاسبه

 3های تنوع نیز در جدول (. مقادیر شاخص2مقدار آن در ایستگاه اول و کمترین مقدار آن در ایستگاه دوم محاسبه شد )جدول 

 خالصه شده است.

 
 برداری در رودخانه بالیخلو. های مختلف نمونهشده برای ایستگاه محاسبه TDI( مقادیر میانگین 1) جدول

 وضعیت کیفی آب وضعیت تروفی TDIمقادیر میانگین  ایستگاه

S1 18/8 ± 88/76  بد هیپرتروفیک 

S2 94/8 ± 78/79  بد هیپرتروفیک 

S3 18/7 ± 79/82  بد هیپرتروفیک 

S4 86/9 ± 63/83  بد هیپرتروفیک 

S5 88/8 ± 52/79 یپرتروفیکه   بد 

S6 93/8 ± 01/78  بد هیپرتروفیک 

 
 برداری در رودخانه بالیخلو. های مختلف نمونهمحاسبه شده برای ایستگاه GDI( مقادیر میانگین 2) جدول

 وضعیت کیفی آب وضعیت تروفی GDI مقادیر میانگین  ایستگاه

S1 94/1 ± 13/12  متوسط مزوتروفیک 

S2 52/1 ± 43/8 فضعی یوتروفیک   

S3 58/1 ± 94/10  ضعیف یوتروفیک 
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S4 73/1 ± 47/10  ضعیف یوتروفیک 

S5 4/2 ± 49/9  ضعیف یوتروفیک 

S6 08/2 ± 72/9  ضعیف یوتروفیک 

 
 خانه بالیخلو.های نمونه برداری رودبه شده برای ایستگاههای تنوع محاس( مقادیر میانگین شاخص3) جدول

 غنای گونه ای شاخص یکنواختی یمپسونشاخص س شاخص تنوع شانون وینر ایستگاه

S1 32/0 ± 33/2  06/0 ± 82/0  09/0 ± 43/0  65/5 ± 25  

S2 19/0 ± 09/2  04/0 ± 79/0  06/0 ± 4/0  1/4 ± 62/20  

S3 34/0 ± 2/2  05/0 ± 83/0  06/0 ± 51/0  57/5 ± 62/18  

S4 39/0 ± 16/2  07/0 ± 83/0  1/0 ± 48/0  88/3 ± 75/18  

S5 49/0 ± 11/2  11/0 ± 8/0  14/0 ± 46/0  6/6 ± 75/19  

S6 42/0 ± 33/2  1/0 ± 82/0  12/0 ± 44/0  32/4 ± 12/24  

 

طور گسترده ای برای بررسی کیفیوت آب در کشوورهای مختلوف های دیاتومه ای بههای زیستی بخصوص شاخصشاخص

در ایوران معموول نبووده  مطالعوات کیفوی آبهایی جهت (. اما استفاده از چنین شاخص18و  11، 5، 4، 3، 2استفاده شده اند )

های های دیواتومی و شواخص(. در این بررسی از شاخص16و 1است و تنها چند مطالعه انگشت شمار در این زمینه وجود دارد )

های تنوع محاسبه شده در رودخانه بالیخلو بیشوترین میوزان شواخص تنوع برای بررسی کیفیت آب استفاده شد. از نظر شاخص

متغیّر اسوت  1-5ایستگاه اول و ششم و کمترین میزان آن در ایستگاه دوم محاسبه شد. مقدار شاخص تنوع شانون وینر بین در 

ص ها فراوانی باال را به خود اختصوانزدیکتر باشد، نشاندهندة این است که یک یا تعداد کمی از گونه 1و هرچه مقدار شاخص به 

باشد. ایستگاه دوم رودخانه بالیخلو بعد از پل برجلو قورار های زیستگاه میب یا دیگر آشفتگیداده اند که یا نشاندهندة آلودگی آ

 شود. که ایون امور باعوثداشت جایی که فاضالبهای خانگی روستای نزدیک آن و همچنین آب گرم برجلو وارد این رودخانه می

های رودخانه بالیخلو هیپرتوروف بووده و تمام ایستگاه TDIپایین آمدن تنوع گونه ای در این ایستگاه شده است. از نظر شاخص 

تگاه اول کیفیت بد داشتند، که بدترین وضعیت در ایستگاه چهوارم )ایسوتگاه بعود از سود یوامچی( و بهتورین وضوعیت در ایسو

ف و دارای ونیز در رودخانوه بوالیخلو بوه جوز ایسوتگاه اول کوه مزوتور GDI)روستای ایالنجیق( محاسبه گردید. از نظر شاخص 

 ( معتقدنود12ها یوتروف و دارای کیفیت ضعیف محاسبه شدند. پریگیل و کوست )کیفیت متوسط محاسبه گردید، بقیه ایستگاه

دهد بدون اینکه نیاز به اطالعوات کواملی از تاکسوونومی دیاتومهوا باشود. تخمین دقیق تری از کیفیت آب می GDIکه شاخص 

های های مختلف از منابع خانگی، کشاورزی، پرورش ماهی، آبیبالیخلو در معرض ورود آلودگهای رودخانه طور کلی ایستگاهبه

 شود. ودگی و کاهش تنوع گونه ای این رودخانه میباشند که باعث آلگرم معدنی و غیره می
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Abstract  
Diatom-based indices are increasingly becoming important tools for the assessment of 

ecological conditions in lotic systems. In this research we tried to assess water quality of 

Balikhli River using diatom indices. Sampling was done monthly from 6 stations of the 
river. Preparation, identification and enumeration of taxa, were done in laboratory and 

biological indices were calculated for each station. In total 75 diatom species were 

identified in this survey. Diatom indices and species diversity indices were calculated for 
stations of the Balikhli River. The results showed that according to TDI index, stations of 

Balikhli River are hypertrophic and have bad quality, however according to GDI index 

except for S1 which is mesotrophic and has moderate quality, other stations are eutrophic 
and have poor quality. According to Shannon- Weiner diversity index, stations of the 

river were in the range of 1-3 which is indicative of moderate contamination. Evenness 

index was varying between zero and 0.5. In total Balikhli River has been exposed to 

contamination from different sources such as domestic, agricultural, fishery, hot mineral 
springs and so on, which results contamination and decreasing of species diversity.  

 

Keywords: Epilithe, Species Diversity, Diatom, Trophic index. 
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 گل رامیان در استان گلستان های چشمهشناسایی دیاتومه
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 چكیده 
 که به عنوان موجودات فتوسنتیک نقش مهمی در اشندبهای شاخه باسیالریوفیتا میجلبک ها گروهی ازدیاتومه

یل هوای آبوی تشوکجلبکوی غالوب را در اکوسیسوتم حف  اکوسیستم دارند و فلوور حیات سایر موجودات زنده و

یسوتی و نابع مختلف آبی کشور به عنووان بخشوی از تنووع زها در مبا توجه به ضرورت مطالعه جلبک دهند.یم

چشومه گول پول پیلیت و اهای اپیدیاتوم شناساییاین مطالعه با هدف ، گذارندی که روی کیفیت آب میتأثیر

هوای جلبکنظوور مبودین . گرفوتچشمه گل رامیان در فصول مختلوف انجوام  برداری از. نمونهانجام شدرامیان 

برداری منتقول شود، بورای ها تراشویده شوده و بوه ظورف نمونوهفاده از مسواک از سطح سونگلیتیک با استاپی

هوا بوا نمونوهبرداری منتقول شود. ه ظورف نمونوهپل نیز بخشی از رسوب به آرامی بهای اپیبرداری جلبکنمونه

شودند.  آمواده تثبیت شده و در آزمایشگاه به روش شستشو با اسید برای مشاهده زیر میکروسوکوپ %4فرمالین 

 Gomphonemaگونوه و  6بوا  Navicula جنس شناسایی شد.  24متعلّق به  گونه 43طور کلی در این بررسیبه
های شناسایی شده در هر ها از نظر تعداد گونه بودند. قسمت عمده گونهبزرگترین جنس گونه، 5با   Nitzschiaو

 های اپی پل و اپی لیت حضور داشتند.دو نمونه

 

 اپی پل، اپی لیت، جلبک، شکل مورفولوژیک.ن کلیدی: واژگا

 
 مقدمه  -1

به عنوان یک صفت  (.20)اند ( قرار داده شدهBacillariophytaباسیالریوفیتا ) ةدر شاخ بوده وها جزو آغازیان هدیاتوم

های فرعی جود رنگدانهطالیی آنها ناشی از و –بوده و رنگ مشخص قهوه ای cو a کلروفیل ها دارای شاخص، دیاتومه

از دو بخش اپی تکا و ها ی آنهاها از جنس سیلیس وکفههدیواره دیاتوم(. 23های آنهاست )فوکوزانتین و بتاکاروتن در پالستید

بندی و  ای برای ردهشود که پایهها دیده میهتزئینات متنوعی روی سطح دیوارة دیاتوم شده است، عالئم و هیپوتکا تشکیل

بزار مفید و ارزشمندی برای پایش کیفیت آب ها اهای کاربردی، دیاتومه(. از نظر جنبه20) باشدی این موجودات میشناسای

های شیرین، ترکیب گونه ای و تنوع تاکسونومیک جوامع مطالعات فلورستیک روی جلبکهای آب .باشندهای آبی میاکوسیستم

چنین منعکس کنندة تغییرات فصلی، فرآیندهای تکاملی، عملکردهای (، هم5سازد )زیستی یک اکوسیستم را آشکار می

های کف زی و اپی فیتیک )گیاه زی( به عنوان ترکیب تاکسونومی جلبک (.14های آبی است )اکولوژیکی و پایداری اکوسیستم

یستم و موقعیت نشانگر موقعیت اکولوژیک اکوسیستم آب شیرین، کیفیت آب، تغییرات اکولوژیک متغیرهای محیطی اکوس

mailto:panahi@gonbad.ac.ir
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های پریفیتون به عنوان فاکتور های قرن جدید جلبک(. بنابراین از نخستین سال18و 7، 4کند )تروفیک آنها عمل می

 75شهرستان رامیان در فاصله  (.8های آبی مطرح شدند )ها و اکوسیستمها، رودخانهارزشمندی جهت رصد زیستی چشمه

با توجه به های زیادی است. های غنی و رودها و چشمهگان( واقع گردیده و دارای جنگلکیلومتری از مرکز استان گلستان )گر

ها صورت نگرفته بود، و نظر به اهمیت چشمه گل رامیان، این مطالعه با اینکه در این منطقه تاکنون مطالعه ای روی دیاتومه

 رفت. های این چشمه به عنوان مطالعه پایه ای انجام گهدف شناسایی دیاتومه

 

 ها مواد و روش -2
وه قورار کوکیلومتری جنوب شهرستان رامیوان و در دامنوه  5چشمه گل رامیان از نظر جغرافیایی و تقسیمات کشوری در 

هوای زراعوی متر است. این چشومه از یوک سوو بوه زمین 80متر و عرض  90دارد. چشمه گل رامیان چشمه ای آهکی به طول 

 فتوه اسوت.متور مربوع از ایون منطقوه را در بور گر 720به جنگل راه دارد. چشمه گل رامیوان محدود شده و از سه طرف دیگر 

اده از مسوواک از سوطح بوا اسوتف یتیوکلیاپ یهواجلبکچشمه مورد نظر در فصول پاییز و زمستان انجام شود. برداری از نمونه

پل نیز بخشی از رسوب به آرامی بوه های اپیجلبک برداری، برای نمونهبرداری منتقل شدشده و به ظرف نمونه یدهها تراشسنگ

همچنوین  .منتقول شود یشوگاهشده و به آزما یتتثب %4 ینرمالها با استفاده از ف(. سپس نمونه2)برداری منتقل شد ظرف نمونه

 ی شد.یرگبا استفاده از دستگاه پرتابل در محل اندازه یزن TDS و PH، یکیالکتر یتمحلول، دما، هدا یژناکس یزانم

ده است که ش یلو تشکلوا یاو کفه فروستول هستند که از د یلیسی یاس ةپوست یدارا هایاتومهد :هایاتومهد سازیآماده

ها لفروستو اتینتزئ یقدق یبررس یازمندن هایاتومهد یی. شناساپوشاندیرا م یینیپا ییباال ةکف یش،دیپتر یکهمانند دو بخش 

 یدا با اسظور نمونه رمن ینا ی. براهاستیاتومهکردن د یزتم یازمندکه ن است کترونیال روسکوپیکو م ینور یکروسکوپبا م

. پس شودیب مقطر حذف مآبا  یو آبکش یمتوال یبا شستشو یاضاف یدسپس اس جوشانیم،یهود م یردر ز یژنهآب اکس ی  یاغل

 یهاشده و عکس یبررس ینور روسکوپیکم یرز در هاشده، نمونه یهته یدائم یدهایاسال ها،یاتومهد یسازاز آماده

 (.17 ،13، 12، 11، 10یی شدند )با استفاده از منابع موجود شناسا هایه  شد. سپس تاکسونته یکروسکوپیم
 

 نتایج و بحث  -3
گونووه متعلووق بووه ردة  1جوونس شناسووایی شوود.  24گونووه متعلّووق بووه  43 طور کلووی در ایوون بررسوویبووه

Coscinodiscophyceae ،2  گونووه متعلووق بووه ردةMediophyceae ها از ردة و مووابقی گونووهBacillariophyceae بودنوود. 

Navicula  گونه و  6باGomphonema  وNitzschia  هوا از نظور تعوداد گونوه بودنود. بزرگتورین جنس گونوه 5هر کدام بوا

ها متعلق بوه های اپی پل و اپی لیت حضور داشتند. بیشترین فراوانیهای شناسایی شده در هر دو نمونهمت اعظم گونهقس

 بود. Ulnaria ulnaو  Fragilaria crotonensis ،Nitzschia vermicularisهای گونه

 
 .های شناسایی شده چشمه گل رامیانفهرست دیاتومه (1) جدول

 علمی اسم چشمه گل رامیان

  اپی پل اپی لیت
  Bacillariophyceae 
  Achnanthidiaceae 
+ + Achnanthidium  nanum (F.Meister) M.H.Novais & l.Juttner 
+  Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) 

  Amphipleuraceae 
+ + Amphipleura Lindheimeri - Grunow 

+ + Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni 
+ + Halamphora normanii (Rabenhorst Levkov) 
  Bacillariaceae 

http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=139117
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77641
http://www.algaebase.org/search/?genus=Frustulia
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+ + Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 
+ + Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 

+ + Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch 

+ + Nitzschia dissipata (Kützing)Rabenhors 
+ + Nitzschia palea (Kützing) W.Smith 
+ + Nitzschia heufleriana Grunow 
+  Tryblionella apiculata W.Gregory 

+  Tryblionella calida (Grunow) D.G.Mann 

  Catenulaceae 

+  Amphora  pediculus (Kutzing) Grunow 

  Cymbellaceae 

+ + Cymbella affinis Kutzing 

 + Cymbella cistula (Ehrenberg) O.Kirchner 

  Diploneidaceae 

+ + Diploneis calcilacustris Lange-Bertalot & A.Fuhrmann 

+ + Diploneis elliptica (Kützing) Cleve 

  Fragilariaceae 

+ + Fragilaria crotonensis Kitton 

  Gomphonemataceae 

+  Encyonopsis minuta Krammer & E. Reichardt 

+ + Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 

+  Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson 

+  Gomphonema affine Kützing 

+ + Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst 

+  Gomphonema acuminatum Ehrenberg 

  Naviculaceae 

+ + Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) Cleve 

+  Navicula capitatoradiata  H.Germin ex Gasse 

+  Navicula tripunctata (O.F.Muller) Bory 

+ + Navicula broetzii Lange-Bertalot & E.Reichardt 

+ + Navicula cryptotenella Lange-Bertalot 

+ + Navicula rostellata Kützing 

+ + Navicula trivialis Lange-Bertalot 

+  Caloneis Schumanniana (Grunow) 

+  Pinnularia 

  Stauroneidaceae 

+  Stauroneis legumen (Ehrenberg) Kützing 

+  Stauroneis smithii Grunow 

  Surirellaceae 

+  Surirella librile (Ehrenberg) Ehrenberg 

+ + Surirella angusta Kutzing 

+  Surirella minuta Brebisson 

  Ulnariaceae 

+ + Ulnari aulna (Nitzsch) Compere 

  Mediophyceae 

  Stephanodiscaceae 

+ + Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee 

+ + Cyclotella meneghiniana Kützing 

  Coscinodiscophyceae 

  Aulacoseiraceae 

+ + Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 

 

های مطالعوه شوده در ایوران و ایر اکوسیسوتمهای سوهایی با دیاتومههای چشمه گل رامیان، شباهت و تفاوتفلور دیاتومه

(. 21و  6های بسیار متداول با تعداد زیادی گونه هستند )جنس Nitzschia ،Gomphonema ،Navicula هایمنطقه دارد. جنس

ن هوای رودخانوه بوالیخلو بزرگتوریدر مطالعوه بور روی دیاتوم( 16) دست آمده است. پنواهینتایج مشابهی در سایر مطالعات به

( در روخانه قوره سوو، سولطان 1معرفی کرد. عطازاده و همکاران ) Gomphonemaو  Nitzscha ،Navicula ترتیبها را بهجنس

http://www.algaebase.org/search/?genus=Nitzschia
http://www.algaebase.org/search/?genus=Nitzschia
http://www.algaebase.org/search/?genus=Nitzschia
http://www.algaebase.org/search/?genus=Nitzschia
http://www.algaebase.org/search/?genus=Tryblionella
http://www.algaebase.org/search/?genus=Tryblionella
http://www.algaebase.org/search/?genus=Cymbella
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77632
http://www.algaebase.org/search/?genus=Diploneis
http://www.algaebase.org/search/?genus=Diploneis
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77630
http://www.algaebase.org/search/?genus=Fragilaria
http://www.algaebase.org/search/?genus=Gomphonema
http://www.algaebase.org/search/?genus=Gomphonema
http://www.algaebase.org/search/?genus=Gomphonema
http://www.algaebase.org/search/?genus=Gomphonema
http://www.algaebase.org/search/?genus=Gomphonema
http://www.algaebase.org/search/?genus=Navicula
http://www.algaebase.org/search/?genus=Navicula
http://www.algaebase.org/search/?genus=Navicula
http://www.algaebase.org/search/?genus=Navicula
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77611
http://www.algaebase.org/search/?genus=Stauroneis
http://www.algaebase.org/search/?genus=Stauroneis
http://www.algaebase.org/search/?genus=Surirella
http://www.algaebase.org/search/?genus=Surirella
http://www.algaebase.org/search/?genus=Surirella
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=139117
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77610
http://www.algaebase.org/search/?genus=Discostella
http://www.algaebase.org/search/?genus=Cyclotella
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هوای را بزرگتورین جنس Navicula و Nitzscha ( در رودخانوه کورج نیوز9های رامسر و خیوری )( در رودخانه19پور گرگری )

 ها معرفی کردند.موجود در آن رودخانه

 

 گیرینتیجه -4
صورت موقت از طریق مواد موسویالژی بوه توانند متحرک باشند و هم بههم می Naviculaو  Nitzschiaهایی مانند جنس

های نیوز در محویط از طریوق پایوه Gomphonema بستر بچسبند و از شسوته شودن توسوط جریوان جلووگیری کننود. جونس

هوا را افوزایش شوود و جمعیوت دیاتومهوای اپوی لیتوی میر بورای جلبککند، باعث ایجاد فضای بیشوتموسیالژی که ایجاد می

های دارای فراوانی بیشتر، گونوة ها در جمعیتهای اپی لیت و اپی پل فراوان هستند. از بین گونه(. بنابراین این جنس3دهند )می

F crotonensis ه عموق چشومة گول بوست. بوا توجوه های مزوتروف ذکر شده ال در دریاچههای فیتوپالنکتونی معموجزو گونه

دو گونه دیگور  های اپی لیت و اپی پل این چشمه دور از انتظار نیست.ها، حضور آن در نمونهرامیان و فراوان بودن فیتوپالنکتون

N. vermicularis  وU. ulna اینکوه  (، اما با توجه بوه22اند )های اولیگو تا یوتروف ذکر شدههای فراوان در اکوسیستمجزو گونه

توان نتیجه گرفت کوه های یوتروف هستند، میهای شاخص آبهای شناسایی شده در این چشمه، جزو گونهقسمت عمدة گونه

 این چشمه وضعیت یوتروفی دارد.
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Identification of Diatoms in Gole Ramian Spring of Golestan Province 

 
Latifeh Ahmadi1, Jamileh Panahy Mirzahasanlou2*, Mojtaba Gharahmahmoodlo 3,Arsalan Bahalkeh4 
1, 2, Department of Biology, Faculty of Basic science, Gonbad Kavous University 3 Department of Range and 

Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University 4 
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University 

2*panahi@gonbad.ac.ir 
 

Abstract  
Diatoms are a group of algae belonging to phyllum Bacillariophyta. As photosynthetic 

organisms, they play an important role in the life of other organisms and conservation of 

the ecosystem and form the dominant algal flora in aquatic ecosystems. Considering the 
necessity of studying algae in different water resources of the country as part of 

biodiversity and their impact on water quality, the aim of this study was to identify the 

epilithic and epipelic diatoms of the Gol-Ramian Spring. Sampling was done in different 
seasons. For this purpose, epilithic algae was carved from the surface of the rock using a 

toothbrush and transferred to the sampling container. Samples were fixed with formalin 

4%, and in order to observation under microscope, were prepared using acid cleaning in 
laberatory. In total 43 species belong to 24 genera were identified. Navicula with 6 

species and Gomphonema and Nitzschia each with 5 species were the species rich genera 

in this study. Most of the species were identified in two substrates. 

 
Keywords: Epipel, Epilith, Algae, Morphologic form. 
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 های تخمین مقدار رواناب ناشی از ذوب برفبررسی روش

 
  3مهسا نخستین روحی، *2، اتابک فیضی1عبدالحسین زاده سما

ه محقق دانشگا استادیار گروه مهندسی عمران *2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب داتشگاه محقق اردبیلی، 1
 دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی دانشگاه تهران3 اردبیلی،

a_feizi@uma.ac.ir2* 

 

  چکیده
باشوود. آب حاصوول از توورین منووابع تووأمین آب شوویرین میبوورف موجووود در منوواطق کوهسووتانی یکووی از مهم

شووود. بنووابراین یاز دسووترس خووارج مهووا ها و درهصووورت روانوواب از طریووق آبراهووه، مسوویلهووا بووه ذوب برف

ی موودیریت آن از اهمیووت فراوانووی برخوووردار اسووت. در ایوون تخمووین مقوودار روانوواب حاصوول از بوورف و نحوووه

هووای الزم جهووت بوورآورد مقوودار روانوواب حاصوول از بوورف و عمووق ناشووی از آن مووورد راهکارهووا و روش مقالووه

هووای مناسووب جهووت روش دهوود کوه یکووی ازهوای موجووود نشووان میبررسوی قرارگرفتووه اسووت. مطالعووه روش

صووبی عتعیووین مقوودار روانوواب ناشووی از ذوب بوورف اسووتفاده از روش شووبکه عصووبی یووا روش تلفیقووی شووبکه 

  NOAA ،ENVI،IRS, MODISای مصووونوعی و الگووووریتم ژنتیوووک بوووا اسوووتفاده از تصووواویر مووواهواره

 .باشدمی

 

 MODISای،هتصاویر ماهواررواناب برف، شبکه عصبی، : واژگان کلیدی

 
  مقدمه -1

کند لذا پوشش برف و رواناب حاصل از آن، حدود یک سوم آب مورد نیاز کشاورزی در سراسر نقاط دنیا را تامین می

چنین افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب باشد همرواناب حاصل از ذوب برف، منبع آبی مهمی در اکثر نقاط جهان می

-ها به صورت برف میدر مناطق کوهستانی بخش عمده ریزش. کندا بیش از پیش ضروری میبرآورد دقیق منابع آب موجود ر

شوند. بنابراین کننده رژیم جریان محسوب میباشد و رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه های کوهستانی عاملی مهم و کنترل

باشد. در ها میهای عمده هیدرولوژیستفعالیت های ذوب برف و برآورد رواناب ذوب برف دارای اهمیت بوده و ازشناخت ویژگی

را به  MODISای سنجنده اند. تصاویر ماهوارهزمینه تخمین سطح پوشش برف محققین متعددی کارهای تحقیقاتی انجام داده

بسیار  دلیل داشتن قدرت تفکیک مناسب از نقطه نظر زمانی، طیفی، رادیومتریک و مکانی در برآورد رواناب ناشی از ذوب برف

استفاده  SRMبه دست آورده و از مدل  MODISهای پوشش برفی روزانه را با استفاده از نقشه(. 26مناسب معرفی کردند )

جز در مواقع وجود پوشش ابری زیاد، ها در محل، طی فصل زمستان بهگیریبا اندازه MODISهای برفی کردند. مقایسه نقشه

برای  MODISهای پوشش برفی داد. نتایج اولیه فرآیند مدل کردن نشان داده که نقشههمبستگی خوبی را با دقت کلی نشان 

تغییرات زمانی و مکانی سطح پوشش  .(33) تواند استفاده شودهای ترکیه میبینی رواناب برف در حوضهسازی و پیششبیه

، یوو روش هواشناسای ماهوارهاویر وتحلیل تص ازه فراوانی انباشت و ماندگاری برف در حوضه کارون با استفادصورت برف را به

های اطالعاتی انباشتی و ماندگاری سطح برف کارایی تحلیل سری زمانی تصاویر . استخراج الیهگرفته است قرارمورد بررسی 

و جهت آمار و اطالعاتی از وضعیت برف وجود ندارد  SRMدر مدل  .(16) خوبی نشان دادای در مطالعات برف را بهماهواره
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بین نتایج  شدهتحقیقات انجامچنین با توجه به کند همهای هواشناسی و سنجش از دور استفاده میبرآورد رواناب برف از داده

با استفاده از (. 2اختالف زیادی وجود ندارد ) SRMگیری مستقیم و استفاده از مدل ای از اندازهای رواناب مشاهدهروش مقایسه

های توزیع شد که داده های سنجش از راه دور رواناب حاصل از برف را برآورد کرد و این نتیجه حاصلدهو دا MODISتصاویر 

پتانسیل خوبی   MODISهای برفی بینی جریان در حوضه، مفید باشد و اطالعات حاصل از نقشهتواند در پیشپوشش برفی می

)تصاویر  MOD10A2های همراه با داده SRMدارند. مدل  برای نظارت مناطق با پوشش برف حداکثر بر مناطق بدون برف

باشد( های سنجش از دور هستند که دربرگیرنده توزیع پوشش برفی منطقه میداده MOD10A2ای پوشش برفی ماهواره

-NOAAاهواره با استفاده از تصاویر م (.24) روز قبل( مورد استفاده قرار گیرد 7-1مدت رواناب )بینی کوتاهتواند برای پیشمی

AVHRR استخراج کرد و با می توان صورت روزانه اطالعات سطح پوشش برف را بهSRM به همین منظور منطقه را  .مدل کرد

های شیب را جهت تعیین الیه DEMی ، نقشهGISهای توپوگرافی مشخص و پس از رقومی کردن منحنی میزان در روی نقشه

چنین همشبکه عصبی مصنوعی و ، کاربرد رگرسیون غیرخطیای، های مشاهدهدادهاز ری گیبهرهبا  .(21شود )میو جهت تهیه 

. همچنین با کمک میشودرا برآورد ک ضخامت برف و آب معادل آن وبا روش الگوریتم ژنتیبکه پارامترهای شسازی بهینه

یاد یا خیلی زیاد، غالباً در ارتفاعات بلند، توان نتیجه گرفت که مناطق دارای آب معادل برف زهای جغرافیایی میاطالعات داده

دهد. همچنین در این روش مقدار خطا کم و از دقت خوبی دارا شیب مالیم و مناطقی که دارای شاخص بادپناهی زیاد رخ می

انی ورات مکویر تغیوپارامترهای مؤثر بترین کاررفته، مهمبهپارامترهای بین کلیه از آمده، عملهای بهبررسیپس از باشد. می

شاخص بادپناهی و جهت شیب ، ارتفاع زمین، ب اهمیتوه ترتیوبه موردمطالعه، دودوخامت برف و آب معادل برف در محوض

های آماری شامل مدل رگرسیون دو و چندمتغیره در برآورد رواناب ناشی از دقت مدل .(12) آمدبه دست جنوبی  -مالیوش

( لستفاده شده است و نتایج نشان DVو تفاضل حجم ) 2Rعه از دو معیار ضریب تبیین ذوب را بررسی شده است. در این مطال

دقت بیشتری را دارا  IRSدهد مدل چند متغیره در برآورد رواناب روزانه ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای می

 تصاویر همچنین و روزانه ذوب انمیز گیریاندازه با و نهروزا متوسط و بیشینه هایحرارت جهدر از دهستفاا با (.10باشد )می

گرفته  کار به برف رواناب میزان برآورد برای  SRMمدل  همچنین. کرد توان محاسبهمی را برف رواناب ،MODIS ایماهواره

 اهمیت به توجه با. گیرندمی نظر در مدل به ورودی متغیرهای عنوانبه را روز-درجه فاکتور و دمایی تغییرات و شودمی

 و ماندگاری زمانمدت تر،مرتفع نواحی در که گرفت نتیجه توانمی( تابستان و بهار) ذوب فصل در برف رواناب میزان یمحاسبه

 سامانه از هاستفاد با را برف معادل آب مکانی توزیع وزنی، روش کارگیری به باچنین  هم .(5بود ) خواهد ترطوالنی برف پوشش

 solution افزارها از طریق نرمبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و پردازش داده(. 20اند )کرده برآورد GIS ییافیاجغر اطالعات

Neuro  ی عصبی از نوع پرسپترون چندالیه یک شبکه(MLP)  با الگوریتم پس انتشار خطا(BP)  ی ساده به عنوان شبکهبه

طور نسبی موفق بوده و دارای خطای  ی عصبی بهاستفاده از سیستم شبکه توان گفت کهها برازش داد. همچنین میداده

سازی شرایط اجرای شبکه ژنتیک که منجر به بهینه ی عصبی به همراه الگوریتمباشد. عالوه بر آن تلفیق شبکهتری میکم

تواند چگالی و آب ه عصبی میبه طور کلی شبک ها خواهد بود.مراتب دارای نتایج بهتری از دیگر روشه عصبی خواهد شد ب

جهت اندازه گیری عمق انباشت  "چگالی-اشل"و  "اشل"روش عالوه بر آن  (.9سازی کند )معادل برف را به طور همزمان شبیه

سنجی نیاز به نصب تعداد زیادی اشل و های برفشود. اما استفاده از ایستگاهبرف و تعیین میزان آب معادل برف استفاده می

چنین وارد شدن به داخل حوضه در دوره بارش برف تقریبا غیرممکن باشد همگیر میبر و وقتدارد که بسیار هزینه ایستگاه

مشاهده شده  و بررسی دمایی، تغییرات به نسبت برف رواناب  MODISایماهواره تصاویر و  SRMروش از با استفاده. (7است)

 رواناب (.31بود ) خواهد گذارتأثیر برف رواناب روی بر هاایستگاه قرارگیری لمح به توجه با حرارت درجه تأثیر میزان که است

 از استفاده با را ارتفاعی مختلف مناطق برف پوشش سطح هایمنحنی و MODIS ماهواره تصاویر از استفاده با برف از حاصل

SRM کهدرحالی یافته افزایش برف از شینا رواناب میزان زمان، گذشت طی که شد مشاهده تحقیق این در. اندکرده مدل 

 شدت با هواشناسی پارامترهای که است آن بیانگر تحقیق این نتیجه همچنین. است بوده کاهش رو به برف پوشش سطح مقدار
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 یکسری کردن فراهم ، MODISسنجنده از هدف .(29دهد )می کاهش را موجود هایداده دقت بارش و ابر میزان ازجمله زیاد

 کمک آن از حاصل رواناب و برف ذوب سازیمدل به مودیس همچنین. باشدمی زمین سطح از گسترده و جامع اطالعات

 .(27باشد ) مفید بسیار آب یبهینه مدیریت هایروش و مخرب هایسیالب از ناشی دهیهشدار در تواندمی امر این که کندمی

 با برف از حاصل رواناب میزان مهم عوامل عنوانبه دمایی تغییرات و زرو – درجه فاکتور از استفاده و SRM مدل کارگیریبه با

 زاویه و دما جهت، شیب، ارتفاع، به توانمی آن از حاصل رواناب و برف ذوب عوامل از .استشده مقایسه ایمشاهده هایداده

 و هامدل از یک کدام کهاین تشخیص .دارد وجود برف سازیمدل زمینه در متنوعی هایروش و هامدل. (35نمود ) اشاره تابش

 این در کامل تحلیل و جامع مطالعه یک نیازمند بگیرد قرار اصالح یا استفاده مورد راحتیبه سازی،شبیه برای تواندمی ابزارها

 یپیشینه و اراضی کاربری زمانی، و مکانی هایمقیاس توپوگرافی، شرایط به توجه با توانمی بنابراین. باشدمی وجود خصوص

 گیریاندازه کوهستانی، آبریز هایحوضه به دسترسی عدم مشکالت دلیل گرفت. به نظر در را مدل بهترین قبلی، اطالعات

ای و از تصاویر ماهواره (.3است) شده برفی پوشش هاینقشه جایگزین  MODISایماهواره تصاویر از استفاده با برف رواناب

روز در هیمالیا در آوریل و مینیمم آن در -که ماکزیمم فاکتور درجه استهشد و مشاهده اندهفاکتور درجه روز استفاده کرد

است. نتایج نشان داد که بارش برف و رواناب حاصل از آن در مناطق هیمالیا از غرب به شرق و از شمال به جنوب  جوالی

افتد. تغییرات دمایی در این ناحیه در تعیین تفاق میمتر ا 5000و  4500متفاوت است. ماکزیمم ارتفاع رواناب بین ارتفاعات 

و  SWEرواناب برف بسیار مؤثر است. مقدار ذوب برف در غرب هیمالیا با استفاده از سنجش از راه دور معادل ذوب برف 

جهت  .(34) خطی نیست SWEو   SCAشده است که مشاهده گردید ارتباط بینبررسی (SCA) های سطح پوشش برفداده

اند. با توجه به معیار ارزیابی ، استفاده کردهWetspaسازی ذوب برف حوضه باراریه که حوضه ای کوهستانی است از مدل یهشب

-سازی جریان این رودخانه میساتکلیف در دو دوره واسنجی مشخص شد که این مدل به خوبی قادر به شبیه -ناش

ند و نشان اهو سنجش از راه دور استفاده کرد  MODISوب برف از تصاویربرای به دست آوردن میزان رواناب ناشی از ذ(.8باشد)

پذیر نباشد، استفاده از تصاویر گیری در محل نیز امکانکه در مناطقی که اطالعات در دسترس نیست و اندازه اندهداد

نیز   SRMاز مدل(. 32) شدباکند و دارای دقت مناسبی میبعدی از منطقه را فراهم میهای سهنقشه  MODISایماهواره

عنوان معیار مهم در تعیین رواناب به MODISهای که کاربرد نقشه دهدمیو نتایج نشان  داستفاده کرمیتوان به این منظور 

جریان روزانه در  بینیسازی و پیشبرای شبیه SRMاز مدل  (. 23)کندسازی آسان را تسهیل میحاصل از برف، شبیه

در برآورد رواناب برف مؤثر  SRMشد که کاربرد  ند و نتیجه حاصلاهروز استفاده کرد-و ازنمایه درجه های کوهستانیحوضه

های تعیین عمق در تحقیق خود از الگوریتمی جهت ایجاد نقشه بوده و به تغییرات دمایی مانند دمای هوا و بارش حساس است.

های تعیین عمق برای تهیه نقشه (GIS) با اطالعات سنجش از راه دور های نقاط مجزابرف استفاده کردند. در این روش از داده

شده است. این  ایستگاه هوایی ثبت 9در  DEMو  MODISای کیلومتر و با استفاده از تصاویر ماهواره 5/0برف در مقطع 

مور استفاده قرارگرفته  2013-2012الگوریتم وابسته به ارتفاع نقاط از سطح دریاست و برای روزهای مختلف فصل زمستان 

های تعیین شد. نتیجه نشان داده است که این نقشهمشاهده متر سانتی 34و  42در طول فصل   RMSEاست. خطای مطلق 

های هیدرولوژیکی و یخبندان در منطقه غربی هیمالیا تواند جهت بررسی خطرات وقوع بهمن را در مطالعهعمق برف می

ترکیب دو تکرار  وسیلههای ایجاد شده روی آب دریاچه را بررسی کرده و به مق برف روی یخیزان عم (. 22) استفاده شود

متر بود. حدود پنج سانتی (RMSE)گیری شده توان این عمق را محاسبه کرد. میزان خطای اندازهسنج میعملکرد رادار ارتفاع

ود، محاسبه گردید. مشاهده شد که ضریب شیک ضریب زوال که از مجموع ضریب پراکندگی و ضریب جمع حاصل می

تر باشد. همچنین یک عمق نفوذ طبق های بلندتر باید این طول موج قویموج بستگی داشته و برای فرکانسپراکندگی به طول 

ون برف توان میزان عمق نفوذ سیگنال رادار به درعنوان معکوس ضریب زوال تعریف شد. با استفاده از این رابطه می، به1رابطه 

 های متفاوت برف بدست آورد.های مختلف و اندازه دانهرا در فرکانس
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(1) 
 

به  band-kaهای باشد. نتایج نشان داده که عمق نفوذ در فرکانسریب زوال میض عمق نفوذ و Penetration که در آن 

احیه نزدیک به فصل مشترک یخ و برف نفوذ گنال به نسی ku-bandهای شود و در فرکانسبخش باالیی برف انباشت محدود می

 باشندهای متفاوتی میجزء امواج رادیویی بوده و دارای دامنه ku-band و ka-bandهای کند. الزم به ذکر است که فرکانسمی

رای سیدند که بجه رتییابند، به این نبا توجه به اینکه در استان اردبیل سطوح برفی در طول زمان تغییرات زیادی می .(25)

در  8ست نجنده لندصویر سپایش آنها با استفاده از تصاویری با قدرت تفکیک زمانی نسبتا باال نیاز است. برای این منظور از ت

ات (.اثرات تغییر17بر روی آن اعمال شد ) NDSIشاخص  ERDASاستفاده گردید. سپس با استفاده از نرم افزار 33-136فریم 

 MODISنجنده ه ای سند برف شمال غرب ایران را بررسی کردند و به منظور پایش سطح برف از تصاویر ماهواراقلیمی را بر رو

استفاده   NDSIساله استفاده کردند. در تحقیق انجام شده، برای تشخیص سطح پوشیده شده از برف شاخص 16طی یک دوره 

 (.14شده است)

ورد های متنوعی مکه برای تخمین رواناب ناشی از ذوب برف روشبا توجه به کارهای انجام شده، مشاهده می شود 

 ها پرداخته خواهد شد.استفاده قرار گرفته شده است. در این مقاله به بررسی هر کدام از این روش

 

 ها:مواد و روش -2

وجود دارد. ی رواناب ناشی از ذوب برف حاسبهمهای مختلفی جهت های باال اشاره شد روشگونه که در قسمتهمان

فاده از سطح پوشش برف، استفاده از روش اشل، شبکه عصبی مصنوعی، است ،SRM ،MODISتوان به ها میازجمله این روش

 شده است. ها پرداختهرا نام برد. در ادامه به توضیح هرکدام از روش IRSتصاویر حاصل از 

 

 SRMمدل  -1-2
واناب ربرف و  رف و هم چنین ارزیابی اثرات تغییر اقلیم در پوششجهت شبیه سازی میزان رواناب ذوب ب SRMاز مدل 

طور خالصه .  به(22،28،29،31،33)انداستفاده کرده SRMرواناب برف از مدل  برآورد برای محققان زیادی استفاده می شود. 

 در مقاله آنها به صورت زیر ذکر شده است: SRMمراحل استفاده از مدل 

 مطالعاتی از روی نقشه توپوگرافی مشخص نمودن منطقه . 1

 های میزان و تهیه منحنی GISافزار در محیط نرم DEMهای ارتفاعی رقومی کردن نقشه. 2

 دار و جهت های شیبتهیه کردن الیه. 3

 قسمت چند به حوضه مساحت –تقسیم نمودن منحنی ارتفاع . 4

سازی جریان عنوان داده اولیه جهت شبیهاز برف به وز است که از رقوم ارتفاعی پوشیدهر-یک مدل درجه SRMمدل 

ساختار سازی کند. های سنجش از راه دور رواناب حاصل از برف را شبیهتواند از طریق دادهکند. این مدل میروزانه استفاده می

 و پارامتر 14شده و به  های مختلفی تشکیل( از مولفه2اصلی مدل بر مبنای یک رابطه ریاضی استوار است.  این رابطه )رابطه 

 .دارد نیاز ارتفاعی طبقه هر به متعلق ورودی متغیر

 را به کار برد.  2توان رابطه ل منطقه میطور روزانه جهت تعیین میزان دبی کبه

(2) 
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-عامل درجه ران، به ترتیب ضرایب برف و با Crو  Csمیانگین دبی روزانه برحسب مترمکعب بر ثانیه،  Qدر این رابطه 

نسبت منطقه  S ثر،بارش مؤ  Pسانیگراد بر روز(  درجه بر )سانتیمتر میدهد نشان را روز درجه یک از ناشی که عمق ذوب روز

 آید.دست میه( ب3باشند که از رابطه )برف می تأثیرضریب کاهش دبی در یک دوره بدون   K،کل منطقهپوشش برفی به

(3) 
 

m وm+1  الی در طول یک دوره بازگشت جریان واقعی، روزهای متوn ی دبی وهروزهای متوالی در طول دوره محاسب A 

 عبارت است از : SRM. متغیرهای مورداستفاده در مدل (4) باشدسطح حوضه می

P  ،)بارش( Sکه می )ایتوان از طریق تصاویر ماهواره)سطح پوشش برف NOAA   درGIS  و در محیطILWIS  مشاهده

(، فاکتور درجه روز، Lمان تأخیر)ز( و K، ضریب فروکش )R.C.A)ی بارش)کننده)مدل ضریب رواناب(، سطح شرکت Cد. نمو

شده و هم انباشتهصورت برف بوده و رویباشد بارش به T<Tcrit( که اگر  (TCRITبحرانی حرارت حرارت، درجه درجه گرادیان

ر درجه حرارت منفی ذوب برف محاسبه )د Tاشاره نمود.درجه حرارت باشد صورت تأخیری میآن در رواناب به تأثیر

حداقل  و  دمای روزانه حداکثر آن شود و در صورت متوسط حداکثر و حداقل دمای روزانه محاسبه میشود(که بهنمی

 باشد.دمای روزانه می

(4) 
 

 دما، گرادیان ز،رو-درجه فاکتور باران، رواناب ضریب برف، رواناب ضریب شامل مدل به ورودی هیدرولوژیکی پارامترهای

 روابط طریق از یا پارامترها این مقادیر بایستی که باشدمی تأخیر زمان و فروکش ضریب بحرانی، دمای باران، در مؤثر سطح

 به ورودی العاتاط داشت توجه باید اینکه ضمن گردند معرفی مدل به خطا و سعی طریق از یا و کارشناسی نظرات و تئوریکی

 قبولی قابل محدوده در و بوده مطالعه مورد منطقه واقعی شرایط برگیرنده در المقدور حتی که شوند تنظیم ایگونه به باید مدل

 .باشند هیدرولوژیکی و فیزیکی لحاظ از

 حوضه زیکیفی های ویژگی شامل هدست یک شوند می تقسیم دسته دو به برف ذوب مدل اجرای جهت نیاز مورد هایداده

 بارندگی، دما، رنظی هیدرولوژیکی و هواشناسی متغیرهای شامل دوم دسته و حوضه ارتفاعی بندیکالسه منحنی و مساحت نظیر

 .باشدمی دبی و برف پوشش سطح

 ارزیابی دقت مدل
 شود. بیان دومی اضل حجمی استفادهبرای ارزیابی صحت عملکرد این مدل در شبیه سازی از دو معیار ضریب تبیین و تف 

 شوند.محاسبه می 6و  5صورت رابطه ضریب به

(5) 

 
دبی متوسط اندازه گیری شده   دبی محاسبه شده روزانه توسط مدل، دبی اندازه گیری شده روزانه،  در رابطه فوق 

 .تعداد روزهایی است که آمار ثبت شده از دبی در دسترس می باشد در سال مورد نظر و یا فصل ذوب برف و

(6) 
 

 
 حجم رواناب محاسبه شده فصلی یا ساالنه می باشد. حجم رواناب اندازه گیری شده فصلی یا ساالنه و  که در رابطه باال 

 

 MODISروش -2-2
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منظور تعیین میزان رواناب ناشی از برف به MODISی ده از تصاویر سنجندهبا توجه به در دسترس بودن و سهولت استفا

ی میزان ذوب برف برای محاسبه .(،5،18،23،24،26،27،29،31) از این مدل استفاده کردندمحققان زیادی گردد. پیشنهاد می

نه شینه روزاارت بیتوسط و درجه حراز روی تصاویر رقومی ارتفاعی منطقه، با اندازه پیکسل مشخص، دو تصویر درجه حرارت م

شده و هر شاخه، محاسبات مخصوص خود خواهد داشت.  سپس مدل به دو بخش یا دو شاخه مجزا تبدیل .شودساخته می

شود. برای ها حاصل میهم ترکیب کرده و ذوب برف کل منطقه از جمع کلی ذوب سپس دو تصویر شمالی و جنوبی را با

د شود. بعد از تبدیل واحای هر روز، استفاده میسطح منطقه برف در برهای ذوب ارتفاعجمع کل ب، از ع ذوتفاان ارمحاسبه میز

 منطقهذوب در بی دتا ه تقسیم شدروز یک های ان ثانیهپاسخ نهایی بر میزضرب آن در مساحت پیکسل ارتفاع به متر و حاصل

 ترتیب زیر بیان کرد:توان بهرا می MODISمدل طور خالصه مراحل دست آید. بهبر ثانیه به برحسب مترمکعب 

 گیری ی دو ابزار اندازهوسیلهمحاسبه کردن مقدار ذوب برف در دو جهت شمالی و جنوبی به -1

 ی میزان ذوب برف در هر جهت تعیین میزان درجه حرارت در ایستگاه مجاور جهت محاسبه -2

های یستگاهاو ارتفاع برای هرروز، از طریق آمار درجه حرارت  زانهی روابط رگرسیونی میان درجه حرارت رومحاسبه -3

 موجود 

  MODISای مشخص کردن سطح پوشش برفی از طریق تصاویر ماهواره -4

  ارتفاع –رجه حرارت دمنطقه و معادالت روزانه  DEMبه دست آوردن تصاویر درجه حرارت روزانه، از طریق تصویر  -5

 به دبی ذوب و تبدیل آن به دبی رواناب تبدیل مقدار ذوب برف  -6

 کزیمم و با توجه به درجه حرارت متوسط و ما 8و  7ده از روابط ی میزان ذوب برای هر دو جهت با استفامحاسبه
 

(7) 
 

(8) 
 

 

توسط دمای ترتیب دمای مبه  و : میزان ارتفاع ذوب در هر دو جهت شمال و جنوب،MELTکه در آن 

و  های توپوگرافینقشه MODISی ای سنجندهوارهتصاویر ماه :دکار بربه توانمی های زیر را در این روشباشد. دادهحداکثر می

 (.6) شده در تعدادی ایستگاه برف سنجیهای زمینی ثبت داده

ها، تلفیق ت دادهعملیات تغییر فرمو انجام  1:50000با مشخص نمودن منطقه مطالعاتی روی نقشه توپوگرافی با مقیاس 

استخراج ، استخراج پارامترهای هیدرولوژیکی ،DEMو ایجاد مدل   ARC GISافزار ها، اعمال تصحیحات هندسی، در نرمالیه

عادل برف میزان آب م "تیسن"گذاری هر ایستگاه از طریق اجرای تأثیری ی آبریز و مسیر جریان و مدل شدن محدودهمحدوده

 آید.دست می، به9ی چندضلعی تیسن با استفاده از رابطه پوشانی و انطباق نقشهیق هماز طر

(9)  

ع مترمربی برف برحسب وسیلهسطح مساحت پوشیده شده به  S: حجم کل آب معادل برحسب متر مکعب، V در این فرمول

 باشد.: ارتفاع برف در هر ایستگاه برحسب متر می Hو
 

 روش اشل  -3-2

استفاده از روش  . مراحل(7)استفاده از روش اشل  میزان عمق انباشت برف و مقدار آب معادل برف را محاسبه کردندبا 

 باشد:صورت زیر میاشل به

 گیری ارتفاع برف با خط کشاندازه -1
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 برداری های مخصوص نمونهگیری حجم برف با برداشت نمونه توسط استوانهاندازه -2

 م برف،  به کمک ترازو و آب معادل برف براساس جرم مخصوص برف گیری جراندازه -3

در  ها )ارتفاع برف ضربو تقسیم آن بر حجم نمونه های برف، با تعیین جرم نمونهی چگالی یا جرم مخصوص برفمحاسبه -4

 ( هسطح مقطع لول

 آمده در هر جایگاه.دستین چگالی بهر میانگشده، با ضرب متوسط عمق برف دبرف انباشته  ی عمق آب معادلمحاسبه -5

 

 استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی  -4-2

ر، های محاسبات نرم نظیهایی که در بسیاری از علوم ازجمله هیدرولوژی توسعه یافته است، استفاده از روشیکی از روش

ر این دکردند.  رواناب برف استفادهبرای میزان  نیز از روش سیستم شبکه عصبی مصنوعی محققانشبکه عصبی مصنوعی است. 

رف ب معادل بتفاع آروش، برای برآورد میزان ذوب برف، از آمار و اطالعات برف سنجی که شامل مقادیر چگالی، ارتفاع و ار

 باشد استفاده خواهد شد که متغیرهای ورودی آن طول جغرافیایی و عرض و ارتفاع از سطح دریای نقاط برف سنجی استمی

های میانی و نرون در الیه 6-18نرون در الیه خروجی، 2نرون در الیه ورودی،  3شده شامل که عصبی مصنوعی طراحیشب .(1)

های الیه میانی ( به نرون های الیه اول با اتصاالت وزنی سازگار شونده ) یا چندالیه در بخش میانی بود. هریک از نرون 1

شده است.  استفاده Neuro Solutionافزاری ها از بسته نرمدازش دادهیابند. برای پرال میبعدی )دوم،سوم و خروجی( اتص

اند. ( تقسیم گردیده%20های آزمایش )( و داده%80های آموزش )صورت تصادفی به دو دسته دادهها در اکسل بهتمامی داده

 آزمون و بارسنجیاعت بخش آموزش، سه به مصنوعی، صبیع شبکه در رفته کار به های( داده1387همچنین )طبری و همکاران، 

های آموزش برای . از دادهگردید Neuro Solution 5افزار نرم وارد کرده و تقسیم درصد و بیست ده هفتاد، ترتیب به هاداده

ی در ه عصبهای آزمون برای صحت سنجی نتایج شبکه استفاده شد و نتایج نشان داد عملکرد شبکآموزش شبکه و از داده

 برآورد همزمان چگالی و آب معادل برف مناسب بود.

 

 وشش برف:برآورد مقدار رواناب با استفاده از سطح پ -5-2
رد میزان سازی و برآوبا توجه به اینکه مطالعات گذشته نشان داده است که سطح پوشش برف یک متغیر اساسی در شبیه

راحل ماشد.ترتیب های پراهمیت در یک منطقه بد بسیار مهم باشد و یکی از ویژگیتوانرواناب ناشی از برف بوده تغییرات آن می

 : (16در این روش )

   زمان مورد نیازدر طی مدت  NOAAای به دست آوردن تصاویر ماهواره -1

  GISآماده کردن سطح پوشش از برف با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  -2

این منظور  های  صفر و یک: برایتوجه به وجود یا عدم موجود برف در محیط سلولی به نقشهتبدیل تصاویر موجود با  -3

ای به رستری آب هی نقطیابی برای تبدیل نقشهشود.سپس از درونی نقاط مربوطه محاسبه میابتدا آب معادل برف در همه

ین ترین روش دارای کمتروجود دارد که مناسبیابی یک متغیر های مختلفی برای درونشود.روشمعادل برف استفاده می

ی دقت آن است که معموالً روش دهندهتر باشد نشانمقدار خطا خواهد بود یا به عبارت دیگر هر چه عدد خطا به صفر نزدیک

 کریجینگ بهترین روش خواهد بود.

 های سینوپتیک گیری مقدار روزانه دما، بارندگی، درجه حرارت و درصد برف در ایستگاهاندازه -4

 های هواشناسی در اطراف و داخل حوضه گیری آمار مربوط به دمای ماهانه؛ بارندگی ماهانه در ایستگاهاندازه -5

 درومتریگیری دبی جریان ماهانه  ایستگاه هیاندازه -6

 :  10ر ماه از طریق رابطه ی مقدار فراوانی انباشت برف در همحاسبه
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(10) 
 

تعداد  Nنقشه سطح پوشش برف و  و  فراوانی انباشت یا ماندگاری سطح پوشش برف )درصد( Pدر این رابطه 

 باشد.ای میتصاویر ماهواره

ین توان با تعین میبا توجه به اینکه مقدار ماندگاری سطح پوشش برف به عواملی مانند دمای هوا بستگی دارد، بنابرای

دما سطوح پتانسیل ریزش و ماندگاری سطح برف را از دیدگاه های همبه کار بردن نقشهدمای آستانه ریزش برف و همچنین 

 آید:می دستبه 11هواشناسی استخراج نمود. مقدار سهم رواناب برف در سطح حوضه از طریق رابطه 

(11)  

-ضریب رواناب می C مقدار بارندگی و Pف،متر در ابتدای فصل ذوب برارتفاع آب معادل برف به میلی  در این فرمول،

 باشد . 

 IRSهای آماری در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاویر کاربرد مدل-6-2

های پوشش برف مناسب هستند. ی نقشهاز قدرت تفکیکی طیفی باالیی برخوردار بوده و برای تهیه IRSای تصاویر ماهواره

 باشدیر میمورد استفاده قرار گرفته است و الگوریتم استفاده از این روش به صورت ز ققینبرخی محاین مدل توسط 

(19،30،10): 

 و تصحیح آن IRSای اهوارهبا استفاده از تصاویر م (SCA)های سطح پوشش برف دست آوردن نقشههب -1

  ILWISافزار ترسیم هیستوگرام حاصل از ترکیب باندهای هر تصویر در نرم -2

 بررسی همبستگی بین باندهای گوناگون این تصاویر  -3

 :12 رابطه طریق از ایستگاه، در شده گیریاندازه روز–ی شاخص درجه محاسبه -4

(12) 

 
برف و چگالی آب بر ترتیب چگالی به و  گراد در روز، متر بر درجه سانتیروز برحسب سانتی-شاخص درجه  که در آن

 باشند.مکعب می مترحسب گرم بر سانتی

ای ، و همچنین رابطهIRS ایماهواره تصاویر از آمده دست به برف پوشش سطح و روز–با برقراری ارتباط بین شاخص درجه 

اناب ی روی رگرسیونی خطی که ارتباط بین سطح پوشش برف و دبوز یک معادلهر-بین دبی رواناب روزانه و شاخص درجه

 آید. دست میی حوضه بهروزانه
 

 گیرینتیجه-3
ه فی، استفادات کابا توجه به اهمیت تخمین و به دست آوردن میزان رواناب ناشی از ذوب برف و در دسترس نبودن اطالع

و  MODISای استفاده از تصاویر ماهواره کمک شایانی خواهد کرد. همچنین در صورت SRMای مانند های سادهاز مدل

 یک نسبتالگوریتم ژنت-ی عصبیدار است. میزان خطای ایجاد شده در روش شبکهسنجش از راه دور از دقت بسیار باالی برخور

الت باشد و دخیروش شبکه عصبی در برآورد رواناب برف دارم باشد.یمها حداقل بوده و دارای نتایج قابل قبولی به سایر روش

 شود.ایش دقت مدل میدادن آب معادل برف باعث افز
 

 منابع: -4

و  SRMبینی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل . پیش1395اکبری، م.، رعنایی، ا.، میرزاخان، ح.، درگاهی، ع.، جرگه، م.  .1

 .1794-1807: 6، شماره 30. نشریه آب و خاک، جلد ANFISو  ANNهای شبکه عصبی مقایسه با مدل
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ودخانه در و مقایسه نتایج آن با اطالعات آبنمود ر ام.آری مدل اس.وسیله. برآورد رواناب ذوب برف به1384جندقی، ن.  ن.، بیرودیان، .2

 آبخیز زیارت. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره ششم.

 آبخیزداری،سال ی عهتوس و ترویج پژوهشی–ی سازی ذوب برف. مجله علمهای مدلها و روش. مدل1394حزیاوی، ز.، وفاخواه، م.  .3

 -47: 10 شماره سوم،
 اد دانشگاهی.زنجان. جه1392دوال، د.آر.، رانگو، آ. اصول هیدرولوژی برف.ترجمه : پناهی،م.، هاللی،ج.، موسوی،ع.،کبیری،ش.  .4

ستفاده از ا MODISز ذوب برف با اواناب ناشی . برآورد ر1389کوپاییف، س.خواجه الدین، س.ج.ا.، براتی، س. .، سلطانیبرایگانی، .5

 237-221: صفحه 4ی و مدیریت آبخیز، شماره پژوهشی مهندس-ای. مجله علمی تصاویر ماهواره

رافیا و توسعه، تصاویر سنجنده، مجله جغ MODIS.  محاسبه آب معادل از پوشش برفی با پردازش 1386رسولی، ع.ا.، ادهمی، س.  .6

 36-23: 10شماره 

ردی مالی، مطالعة موش. بررسی میزان و تغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف درحوضه کارون 1392رئیسیان، ر.، پرهمت، ج. . 7

 101-90:سیزدهم شماره چهارم، سال آب، و آبیاری مهندسی پژوهشی–گردنه چری. فصلنامه ی علمی 

-و ذوب برف در حوضه سازی هیدرولوژیکی تجمع. مدل1395ن، پ.، شکری،س. وند،ح.، انصاری، ح.، ضیایی، ع.، پاپ. رحمتی، ح.، زینی8

 159-172: 2/4های نیمه خشک و کوهستانی، مطالعه موردی حوضه باراریه. نشریه دانش آب و خاک، شماره 

جله م ذربایجان غربی. های آبخیز استان آ.  برآورد توزیع مکانی ارتفاع آب معادل برف و چگالی برف حوضه1391زارع ابیانه، ح. . 9

 مهندسی منابع آب، سال پنجم

های دلمو کاربرد   IRSای واره. برآورد ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماه1388علم آباد، م.، مرادی، ح.، قنبرپور، م. سیدی. 10

 44-35، صفحه 9ن، سال سوم، شماره آماری )مطالعه موردی : حوضه ی آبخیز زرینه رود(، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایرا
رف )مطالعه ب. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب 1392صدیقی، ف.، وفاخواه، م.، جوادی، م. . 11

 54-43،ص 12ی آبخیز سد لتیان(. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، سال ششم، شماره موردی:حوضه

قایسه روش رگرسیون م. 1387رع ابیانه، ح.، امیر چایجان، ر.، شریفی، م.ر. و محمد آخوند علی، ع. طبری، ح.، معروفی، ص.، زا. 12
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Abstract 
Snow in mountainous areas is one of the most important sources of freshwater. Snowmelt 

Runoff Runs through Floods Groves and Valleys. So estimate the amount of snow runoff 

and how to manage it is very important. In this paper, the necessary methods for 
estimating the amount of snow runoff and its resulting depth are investigated. The 

methods shows that one of the suitable methods for determining the amount of snowmelt 

runoff is using neural network or neural network method and genetic algorithm using 
NOAA, ENVI, MODIS, IRS satellite images. 
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 چکیده
ز اآب بیش  ی منابعی تغییر اقلیم ضرورت توجه به اثر تغییر اقلیم بر روبا توجه به گرم شدن جهانی و پدیده

ات ارد. اثردزیرزمینی و سطحی شود. پدیده تغییر اقلیم اثرات قابل توجهی روی منابع آب پیش احساس می

زشمند نابع اردهد و این امر باعث عدم توجه کافی به این مروی منابع آب زیرزمینی با سرعت کمتر رخ می

-های مختلف وجود دارد که یکی از جامعهای آینده روشسازی اقلیمی برای دورهگردد. در خصوص مدلمی

های گردش استفاده از مدل است. یکی از مشکالت (GCM)و های گردش عمومی جترین آنها استفاده از مدل

ها ین مدلابنابراین خروجی حاصل از  باشد.سازی میعمومی جو بزرگ مقیاس بودن مکانی متغیرهای شبیه

مقاله  باشند. در اینهای دینامیکی و آماری مینمایی شامل روشهای ریزمقیاسباید ریزمقیاس گردند. روش

قرار  یی آماری مورد بررسینماهای ریزمقیاساز شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یکی از روشعملکرد استفاده 

مایی نزمقیاس دهد، استفاده از شبکه عصبی کارایی مناسبی برای ریگرفته است. نتایج بدست آمده نشان می

 دهد. قبول را ارائه میهای مدل گردش عمومی جو دارد و نتایج قابلداده
 

  نمایی، شبکه عصبی مصنوعیمقیاسریز ،GCMتغییر اقلیم، ی: واژگان کلید

 

 مقدمه -1
باشد، اقلیم است. تغییر ترین تهدید برای توسعه پایدار میترین نیروهای اکولوژیک که تغییر آن موجب مهماز جمله مهم

روزافزون جمعیت موجب بیشتر شدن  افزایش های هیدرولوژی دارد.اقلیم و تغییرات دمایی اثرات منفی روی منابع آب و متغیر

استفاده (. 9و3)باشد رو میهای مدیریتی برای مقابله با مشکالت پیشریزیشود؛ که نیازمند برنامهنیاز جوامع بشری به آب می

های مختلف انسانی موجب های صنعتی و پدیدهبری اراضی، افزایش فعالیترهای فسیلی، تغییر کابیش از اندازه سوخت

هایی همچون سیل، طوفان، افزایش دما، خشکسالی و ... رات بارز در اقلیم کره زمین شده است که آشکارترین آن پدیدهتغیی

میالدی  50در دهه  (GCM)های گردش عمومی جو های اقلیمی همچون دما و بارش مدلسازی پدیدهبرای شبیه .باشدمی

ای را ندارند؛ به همین جهت ها در شرایط منطقهسازی دادهشبیههای گردش عمومی جو قابلیت مدل .(15و10)طراحی شد 

نمایی به دو روش ریزمقیاس(. 35)شود نمایی استفاده میها در مقیاس محلی از روش ریزمقیاسبرای استفاده از این مدل

و این امر باعث صرف هزینه  باشدای میهای منطقهسازی مدلی شبیهشود. روش دینامیکی بر پایهآماری و دینامیکی انجام می

معایب ذکر شده باعث شده که اکثر محققان  (.33و31و20)باشد های باال جهت استفاده میو زمان بیشتر و نیاز به فناوری

های های محاسبه آماری بروند. اساس کار روشهای دینامیکی داشته باشند و به سمت روشرغبت کمتری به استفاده از روش
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های متنوعی درخصوص پژوهش (.36)و متغیرهای اقلیمی است  GCMهای مدل یک رابطه ریاضی بین خروجی آماری ایجاد

 تغییر اقلیم و اثرات آن طی سالیان اخیر صورت گرفته، که در ذیل مختصری به آنها مختصر اشاره خواهد شد.

ای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی ( اظهار داشت که مدیریت مناسب منابع آبی روشی مفید بر2001) اکبری مبارکه

ریزی منابع آب مدیریت تلفیقی است، در این روش به استفاده همزمان از های مناسب در برنامهمی باشد؛ که یکی از روش

 های هیدرولوژیک قابلیتبینی( برای پیش2001دیبابیک و همکاران ). (17)منابع آب سطحی و زیرزمینی توجه شده است 

 و بارندگی مدلسازی دور و از سنجش هایداده بندیهای بردار پشتیبان را بررسی کردند. آنها دقت روش را با دستهماشین

ویلبی و  .(24)عصبی مصنوعی مقایسه کردند؛ نتایج بیانگر برتری نسبی ماشین بردار پشتیبان داشت  شبکه هایروش با رواناب

های کم رودخانه تایمز را مورد پژوهش قرار دادند. در مطالعه مذکور روش ( اثر تغییر اقلیم بر جریانهای2006هریس )

سازی شد. سازی بارش رواناب و عدم قطعیت مربوطه شبیههای شبیهو مدل GCMهای مدل نمایی، عدم قطعیتریزمقیاس

 GCMهای ساختار مدل نمایی و حساسیت کمتر درنتایج بیانگر حساسیت تغییر جریان کم به عدم قطعیت و روش ریزمقیاس

( اثر تغییرات اقلیمی 2008(. موستدروف و همکاران )37به عدم قطعیت ناشی از مدل هیدرولوژیکی و سناریوهای انتشار بود )

بر منابع آب زیرزمینی چاایوآ در مراکش را با روش میانگین متحرک بررسی نمودند. نتایج نشان داد آبخوان ساحلی نسبت به 

 و تامبو ( و2010همکاران ) و (، جاننگ2006کرین ) و هویتسون (.30ز حساسیت کمتری برخوردار است)تغییرات بارش ا

افزایش دهد  را بارندگی بینیپیش تواند تواناییمی نماییسمقیا خرد که دادند نشان خود هایپژوهش ( در2010همکاران )

اقلیم بر منابع آب زیرزمینی در منطقه هرات استان یزد پرداختند. تغییر  تأثیر( به 1389میر جلیلی و دانائیان ) (.34و27و25)

سال مورد  5ات خشکسالی را در تأثیرهای مختلف به صورت ماهانه گیری عمق سه حلقه چاه پیزومتری در مکانبا اندازه

سطح ایستایی آب شده و بررسی قرار دادند؛ نتایج نشان داد که اثرات خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است و باعث کاهش 

 نوسانات تغییرات روند( 1390فر و همکاران ) (. نادریان8است )کشاورزی و ساکنان منطقه را با مشکل شدیدی مواجه کرده 

 و بارش بین پیرسون همبستگی نتایج .را بررسی کردند مختلف اقلیمی شرایط تحت نیشابور آبریز درحوضه زیرزمینی آب سطح

 خواهد دشت زیرزمینی آب سطح روی را تأثیر ماهه بیشترین 10تاخیر یک با هابارندگی که داد اننش زیرزمینی آب سطح

با سطح آب زیرزمینی دشت از همبستگی  SPIکه شاخص  داد نشان متوالی زمانی سری صورت به هاتحلیل نتایج داشت،

 خروجی ازآب زیرزمینی دشت رامهرمز را  ( تغییرات اقلیم بر منابع1390(. شکیبا و چشمی )16بیشتری برخوردار است )

نتایج نشانگر کاهش  بررسی و نمودند؛ LARS-WGهای بارش و دما با مقیاس کردن دادهعمومی جو و ریز گردش هایمدل

اقلیمی به علت بیشترین  تغییرات به مربوط سناریو ترینبحرانی A2 حجم آبخوان با توجه به تغییرات اقلیمی بود و سناریوی

به منظور  GCMهای برای ریزمقیاس کردن داده ANN ( از2011(. چادویک و همکاران )13در آبخوان تعیین گردید) افت

 GCM  هایمقایسه و سنجش میزان برتری و قابلیت مدل( 2012) (. چن و همکاران21بینی بارش و دما استفاده کردند)پیش

را ارزیابی  روی روانابها یدرولوژیکی در بررسی اثرات تغییر اقلیم برهای همدل نمایی آماری وهای ریزمقیاسچندگانه، روش

عملکرد و  عملکرد یکسانی دارند ای اولیه بستر آبخیزسازی جریان رودخانهیهبدر ش  HBV و XAJ مدلکردند. نتایج نشان داد 

(. باصری و همکاران 22) تری داردهای دیگر بررواناب در این منطقه برمدل در واکنش به اثرات تغییر اقلیم بر XAJ مدل

های گردش سازی شده مدلهای شبیهنمایی خروجیهای رگرسیونی برای ریزمقیاس( از شبکه عصبی مصنوعی و مدل1393)

 در که داد نشان شده استاندارد خطای مربعات میانگین جذر و پیرسون همبستگی ضریب عمومی جو استفاده کردند. نتایج

( 2014) همکاران و (. بودا5کند )می بینیپیش را بارش گانه،چند رگرسیون از تردقیق مصنوعی عصبیشبکه  مواقع بیشتر

 سه ( تحت ECHAM5, MPI-OM ) GCM مدل دو هایکردن داده ریزمقیاس منظور به  ANNاز دما و بارش بینیپیش برای

 هایسناریو تحت رودخانه جریان و بارش که داد نشان نتایج استفاده کردند. RCP سناریوی سه و SRES انتشار سناریوی

SRES و RCP در نماییریزمقیاس هایروش عملکرد بررسی برای (2015) همکاران و (. کامپوزانو19یابد )می افزایش 

 ماشین مربعات )حداقل LS-SVM( مصنوعی عصبی )شبکه ANN روش سه از مطالعه مورد منطقه ماهانه بارش سازیمدل
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در  که داد نشان هابررسی کردند. نتایج استفاده نمایی ریزمقیاس در آماری( نماییریزمقیاس )مدل SDSM و )انپشتیب بردار

(. یانگ 23دارد ) ماهانه بارش کردن در ریزمقیاس SDSM مدل به نسبت بهتری عملکرد  LS-SVM و  ANN مدل هاماه اکثر

ندگی ماهانه از شبکه عصبی استفاده کردند. آنها در مطالعه خود از های بارنمایی داده( برای ریزمقیاس2016و همکاران )

 های مختلفی همچون شاخص

های تغییر اقلیم بر منابع ( به بررسی سناریو1395(. انصاری و همکاران )39میانگین، انحراف معیار، واریانس استفاده کردند )

برای  ( HadCM3)های گردش عمومی جو پرداختند. از مدلآب زیرزمینی در منطقه دشت سفید واقع در چهارمحال بختیاری 

-LARSهای اقلیمی از مدل استفاده شد. برای تولید داده B1, A2های دما و بارش تحت سناریو سازی سری زمانی متغیرشبیه

WG سازی رواناب سطحی از مدل ، شبیهHEC-CRES سازی سطح آب زیرزمینی منطقه از مدل و مدلGMS د.استفاده ش 

درصد بود و با بررسی میزان تغذیه  33و  26به میزان  A2 و B1نتایج بیانگر افزایش بارندگی در دوره آتی تحت سناریوهای 

و همکاران  (. چوبین2یابد )افزایش می B1نسبت به  A2تجمعی آب زیرزمینی در دو سناریو، اثر تغییرات اقلیمی در سناریوی 

باغین تحت مدل گردش عمومی جو تحت سناریوی -کرمان دشت زیرزمینی آب منابع بر لیماق تغییر تأثیر بررسی( به 1395)

A2  پرداختند. نتایج اجرای مدل با نرم افزارLARS-WG 3,6به مقدار  2055دهنده کاهش میانگین بارش ساالنه در افق نشان 

و همکاران  (. جلیلی9یابد)گراد افزایش میانتیس 2,8و  2,8متر بود و میانگین ساالنه دمای کمینه و بیشینه به مقدار میلی

بررسی نمودند. برای  A1( اثر تغییرات اقلیم بر دشت اسالم آباد غرب را با مدل گردش عمومی جو و تحت سناریوی 1395)

با  HADCM3خروجی مدل  سازی از نرم افزار لینگو استفاده شد.و بهینه LARS-WGهای هواشناسی از مدل تولید داده

LARS-WG .به ترتیب آفتابی ساعات های بارش، دمای بیشینه و کمینه ودهنده تغییر متغیرنتایج نشان کوچک مقیاس شدند 

درصدی در سود حاصل از محصوالت  3,9درصد بود؛ که این شرایط باعث کاهش  0,4و  13,66،  2,2،  31,4به میزان 

بختیاری را یر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه آبخیز بافت چهارمحال( اثرات تغی1395) و همکاران (. الماسی7کشاورزی بود)

سازی رواناب استفاده نمودند. برای شبیه Wetspaسازی و مدل برای ریزمقیاس SDSMاز مدل آماری  مورد بررسی قرار دادند.

نیمم و ماکزیمم و عملکرد مناسب ها به ویژه دمای مینمایی دادهبرای ریزمقیاس SDSMدهنده کارایی مناسب مدل نتایج نشان

-تغییر اقلیم در حوضه آبریز تسوج تحت سناریو( 1396بنفشه و جاللی ) (. رضایی1در برآورد رواناب می باشد) Wetspaمدل 

های دما، بارش و ساعت نحوه واکنش تراز آب زیرزمینی به این تغییرات را مورد بررسی قراردادند. داده B1و  A1B و A2 های

کاهش بارش و افزایش دما در هر  بینی شد.و تراز آب زیرزمینی با شبکه عصبی مصنوعی پیش LARS-WGافزار ی با نرمآفتاب

(. 4رخ داد ) B1 وحداقل افت در A2حداکثر افت تراز آب در سناریو  تحقیق بود؛ همچنین نسه سناریو مطالعاتی از نتایج ای

در این مطالعه عملکرد  نمایی بارش روزانه پرداختند.آماری برای ریزمقیاسهای ( به مقایسه روش1397و همکاران ) سیوکی

برآورد بارش روزانه دارای دقت  دو روش در نتایج نشان داد که ای بررسی شد.های مقایسهآزمون با  SVM و ANNهای روش

و  (. جیحونی12دارد ) SVMهای ارزیابی حاکی از برتری نسبی روش نسبتا مناسبی هستند؛ اما مقایسه مقادیر شاخص

پارامترهای اقلیمی در تراز آب زیرزمینی دشت شبستر را با انتخاب بهترین مدل از طریق گردش  تأثیر( 1397همکاران )

و بد بینانه   4.5RCP حد متوسط ،2.6RCPسازی با نرم افزار الرس تحت سه سناریو )خوش بینانه مقیاسعمومی جو و برای ریز

8.5RCPسازی مدل تحت سه سناریو نمایانگر افت سطح آب زیرزمینی بود، تراز آب زیرزمینی در ررسی قرار دادند. شبیه( مورد ب

 متغیرها این به تر وابستگیعمیق زیرزمینی آب با تراز مناطق درهای اقلیمی و مناطق مشرف به سطح زمین وابسته به متغیر
 (.6داشت ) تریطوالنی تاخیر زمان و بوده کمتر

ورد بررسی نمایی آماری مهای ریزمقیاسر این مقاله عملکرد استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یکی از روشد

 قرار گرفته است.

 

   هامواد و روش -2
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؛ برای هاست و وضوح مکانی بسیار کم آنهاستاز جمله مشکالت کار با مدل گردش عمومی جو، گسترده بودن این مدل

ی ریز ایاس منطقهها قابل استفاده باشد باید در مقای نیاز است. برای اینکه خروجی مدلهای منطقهلیم دادهمطالعات تغییر اق

 گردد.نمایی نامیده میمقیاس گردد که این تبدیل ریزمقیاس

باشد ای میمنطقه هایمدل کاربردن به ای، بامنطقه مقیاس در اطالعات استخراج نمایی دینامیکی یک روشریزمقیاس

بر و نیازمند های هزینهمیشوند؛ جزو روش استفاده مرزی شرایط بعنوان هستند بزرگ مقیاس در که GCM هایداده آن در که

ری رابطه آما شونده یکنیبیکننده و پیشبینینمایی آماری، بین متغیرهای پیشباشد. ریزمقیاسها با سرعت باال میبه رایانه

پذیرد. ونی انجام میرگرسی احتماالتی و روش دو ترکیب از استفاده با هواشناسی هایداده ل ساختکند؛ در این مدبرقرار می

. همانطور که ذکر گردید (38میباشد ) آماری هایروش از استفاده GCM هایداده نمودن مقیاسریز برای ابزار معتبرترین لذا

آماری  نماییهای مختلفی جهت ریزمقیاسشود. مدلاستفاده مینمایی آماری های ریزمقیاسدر اکثر کارهای پژوهشی از روش

 شاره کرد. در این مقاله استفاده از شبکه، و ... را اLARS-WG ،SDSM ،ANN، SVM ،KNN هایتوان مدلوجود دارند که می

 .نمایی بررسی خواهد شد و مزایا و معایب این روش ذکر خواهد شدمقیاسعصبی به عنوان مدلی برای ریز

 

 ی مصنوعیشبکه عصب -1-2
است.  شده هادهن بنا انسان مغز عملکرد و ساختار از گرفتن الگو پایه بر که است ریاضی مدل یک مصنوعی عصبی شبکه

  (.3باشد )است؛ که کوچکترین واحد پردازشگر اطالعات میاین سیستم از عناصری به اسم نرون تشکیل شده

جاد مدل بهینه یک با توجه به اینکه ای باشد.در دوره پایه مورد نظرمی GCMمدل های ورودی شبکه عصبی مصنوعی داده

 (. 28سازی موثرترین ورودی انتخاب گردد )لذا باید قبل از مدل باشدهای داده محور میمسئله مهم در مدل

 مرحله در اما گردد،یم مدل ییکارا شیافزا باعث آموزش مرحله در یعصب شبکه به یورود یپارامترها ادیز تعداد اگرچه

عالوه بر این زیاد بودن تعداد پارامترها باعث واگرایی، . آورندیم نییپا شدت به را مدل ییکارا پارامترها، ادیز تعداد شیآزما

 عنوان به پارامترها نیموثرتر یعصب شبکه در پارامترها ادیز تعداد با کار مشکل حل یبراشود. ابهام و کاهش دقت در شبکه می

 نظر مورد منطقه یهواشناس یهاداده بر که GCM مدل مهم یپارامترها مدل اعمال از قبل نیبنابرا. شوندیم انتخاب یورود

در اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص انتخاب مدل گردش عمومی جو از  .شوند انتخاب گذارندیم تأثیر دما و بارش همچون

از میان  (.6کنند)به عرض جغرافیایی منطقه مطالعاتی نزدیک است انتخاب میمدل ارائه شده، چهار مدل را که  29بین 

-های پرکاربرد در مقاالت محسوب میجزو مدل IPCC پنجم گزارش BNU-ESMو  Can-ESM2های مختلف دو مدل مدل

اشد؛ که اثر انتشار بمی 6/2و  5/4، 6، 5/8ها هستندکه شامل چهار سناریوی مختلف RCPخانواده  جدیدترین سناریوها.شوند

است. معموال بندی شدهطبقه 2w/mهای تابشی در چهار دسته بر حسب ای برحسب نقش آن در سطح واداشتگازهای گلخانه

ترین مهم GCMهای گزارش پنجم شود. برای هر یک از مدلاستفاده می 5/4و  5/8در اکثر کارهای پژوهشی از سناریوهای 

وبت نسبی در ارتفاعات، تبخیر، بارش، دما در ارتفاعات مختلف، فشار سطح، دمای کمینه و بیشینه و پارامترها میتوان موارد رط

پارامتر وجود دارد. با توجه به این  53های ذکر شده بینی کننده مد نظر قرار گیرد که برای هر کدام از مدل... به عنوان پیش

اقلیمی در هر منطقه نسبت به جای دیگر متفاوت است. بنابراین ای از نظر اقلیمی مستقل نیست و الگوی که هیچ منطقه

به منطقه مطالعاتی هستند برگزیده  GCMپارامترهای اقلیمی که از لحاظ طول و عرض جغرافیایی نزدیکترین نقاط شبکه 

همبستگی  توان به روش درخت تصمیم، ضریبهای مختلفی برای انتخاب موثرترین ورودی وجود دارد که میروششود. می

های هواشناسی خطی، تابع اطالعات مشترک، رگرسیون گام به گام پیشرو اشاره کرد؛ که مثال ضریب همبستگی برای داده

گردد و در بینی کننده( محاسبه می)پارامترهای پیش GCMبینی شونده( و تمام پارامترهای )پارامترهای پیش منطقه مورد نظر

 سهیمقا یبراشود. الذکر ایجاد میهای مورد نظر با انجام فرآیند فوقگردند. خروجی دادهمی ها مشخصنهایت موثرترین داده

 بدست یورود یپارمترها نیموثرتر با را ANN مدل با یمشاهدات یهاداده نمودار توانیم پامترها استخراج یهاروش ییکارا
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 نیبهتر توانیم حالت نیا در. کرد سهیمقا را جینتا و میترس نمودار کی در یهمبستگ بیضر مثل شده ذکر یهاروش از آمده

ها، نحوه اتصال ها، الیهشامل انتخاب تعداد نرون ANNمعماری شبکه در  .نمود مشخص را هاداده نیموثرتر نییتع یبرا روش

ای که ختار سه الیهمهندسی معماری شبکه عصبی از یک سابین نرونها، انتخاب توابع محرک حائز اهمیت است. در اکثر مسائل 

 به انتقال برای ورودی هایداده پردازش به ورودی شامل الیه ورودی، الیه مخفی و الیه خروجی است، تشکیل شده است. الیه

 تانژانت همچون انتقال توابع از استفاده با خروجی الیه به اطالعات ارسال از مخفی قبل الیه سپس میپردازد، مخفی الیه

 قادر به پیوسته هم به ساختار یک در نرونها در محاسبات ترکیب با شبکه میپردازد. مناسب وزن ضرایب اسبهبه مح هایپربولیک

بینی در بیشتر مطالعات انجام شده در مطالعات اقلیمی و مسائل پیش. میباشد هاداده میان در پیچیده غیرخطی روابط کشف

 یعصب شبکه نینچهم. شود استفاده یرخطیغ کننده بیتقر کی وانعن به تواندیم شرویپ یاهیال سه ساختار با یاشبکه

 یهاهیال یهانرون عدادت (.29و26و14) دهدیم نشان میاقل رییتغ در لیدخ یهادهیپد ینیبشیپ در را یقبولقابل جینتا شرو،یپ

 یشیآزما و یآموزش دسته دو به هاداده یعصب شبکه سازیمدل در. دیآیم بدست خطا و آزمون با شبکه هر یخروج و یورود

 در شبکه سازیمدل روند از یکل یشما(. 32) ردیگیم انجام درصد 25 به 75 نسبت با بیترت به معموال که شوند،یم میتقس

 روزانه بارش برآورد در ANN روش ییکارا همکاران و یوکیس توسط شده انجام قاتیتحق در.است شده داده نشان )ا( شکل

 یپژوهش در(. 12) بود بهتر ANNاز  SVM مدل عملکرد شتریب بارش با ییهاماه در بارش برآورد در اما د،یردگ یابیارز مناسب

 قابل ییکارا از یحاک جینتا که کردند ینیبشیپ یعصب شبکه با را لیاردب یدما حداکثر زانیم همکاران و یصالح توسط گرید

 (.14) داشت 0,99 یهمبستگ بیضر جینتا با یعصب شبکه قبول

 

 سازی شبکه عصبیشمای کلی روند مدل -1شکل 

 

موزش و آرآیند توان به غیرقطعی بودن فرآیند آموزش، ناپایداری موقتی، طوالنی بودن فاز مشکالت آموزش شبکه می

 حل عام اشاره کرد.نبودن یک راه
 

 بکه پرسپترون چندالیه:ش -2-2

تم پس الگوری عشوند از نوستفاده میالیم و تغییرات اقوط به آب های عصبی مصنوعی که در مسائل مربدرصد شبکه 90

 هیال در یعصب شبکه مدل خطا، انتشار پس تمیالگور با هیچندال پرسپترون یعصب شبکه در(. 18و14و3خطا هستند )انتشار 

 تابع وزنها یریادگی تابع و دینمایماستفاده  یخط محرکه عیتا از یخروج هیال در و د،یگموئیس تانژانت محرکه تابع از پنهان

 پنهان هیال یونهانر به سپس شده، افتیدر یورود ینرونها توسط یورود اطالعات هاشبکه نیا در. باشدیم مارکواتلونبرگ

 یخروج عنوان به تا دهش فرستاده یخروج هیال ینرونها به جهینت و ردیگیم انجام آنها یرو نظر مورد پردازش و شودیم فرستاده

 مطالعات یراب یقبول قابل جینتا هیال چند پرسپترون شبکه شده انجام قاتیتحق یط(. 12و11و3) شوند داده شیمان شبکه

افزار ر محیط نرمد(. ساختارهای مختلف شبکه پرسپترون 14و12و3) دهدیم نشان یمیاقل یرهایمتغ ینیبشیپ و میاقل رییتغ

ه همین متر شود بشود که دقت و سرعت شبکه کا به صورت خام باعث میهنویسی است. همچنین ورود دادهمتلب قابل برنامه

 (.14د)باش( می1سازی رابطه )کار رفته برای نرمالسازی نمود. یکی از روابط بهها زا نزمالجهت باید داده
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 (1) 
 

 باشد.یمدیر واقعی حداقل و حداکثر مقا  maxxو  minxمقادیر واقعی، : ix: مقدار نرمال شده،  iNدر معادله فوق 

زار متلب و یا افنرم nntoolآید. این روند معموال از جعبه ابزار شکل بهینه شبکه عصبی با آزمون و خطا بدست می

 بارش ینیبشیپردد. گتعیین می 500تا  10تعداد تکرارها از طریق آزمون و خطا در بازه  آید.های مرتبط بدست میکدنویسی

-یم رتصو میتصم درخت مشخصه همچون یروش با شده نییتع یهایورود با و ANN مدل توسط لعهمطا مورد منطقه ندهیآ

 دو تحت) هندیآ و گذشته دوره در ماه هر بارش متوسط اختالف گذشته به نسبت ندهیآ بارش راتییتغ یبررس یبرا .ردیگ

 .شودیم محاسبه (مختلف یوهایسنار

 

 :یابیارز اریمع -2-3
(، RMSE) خطا عاتمرب نیانگیم جذر همچون ییهاروش از توانیم یبررس مورد یهامدل ییکارا و دقت یابیارز یبرا

 کرد.  استفاده (، میانگین درصد خطا و ضریب همبستگیMAE) مطلق یخطا نیانگیم میانگین مربعات خطا،

 

(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
مقدار میانگین شیب معادله  و  های مورد مطالعه، تعداد داده  nاسباتی، مقدار مح iSمقدار مشاهداتی،  iOدر روابط باال 

ه توسط باصری و در تحقیقاتی ک  (.12و  5و 3باشد )رگرسیونی بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی در دوره مورد نظر می

ایسه بین ، مق2ونی پیشرفته مقایسه شده است. شکل همکاران صورت گرفت، کارایی شبکه عصبی مصنوعی با مدل رگرسی

ه مشاهده دهد. چنانچهای مشاهداتی و محاسباتی را با استفاده از دو روش شبکه عصبی و رگرسیون چند گانه نشان میداده

  .(5ند )کشود، دقت روش شبکه عصبی نسبت به روش رگرسیون چند گانه باالتر بوده و نتایج بهتری را ارائه می می

 

 

 

 

 

 
شکل 

2-

 های مشاهداتی و محاسباتی بارش با استفاده از الف: روش شبکه عصبی، ب: روش رگرسیون چندگانهمقایسه داده

 ب الف
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 نتایج و بحث  -3
. در است تیماه حائز اریبس باشند،یم یخط ریغ ییهاداده که بارش و دما همچون یمیاقل مختلف یهاداده برآورد

. است شده رداختهپ رفته، بکار اریبس ریاخ دهه کی در که یآمار یینما اسیزمقیر یهااز روش یکی یپژوهش حاضر به معرف

 با تینها در. شد ادجیا مطالعه مورد منطقه یهواشناس یهاداده با یهمبستگ جادیا با GCMمدل  یهاداده از یورود یهاداده

 ،یعصب شبکه نیهترب شده انجام قاتیتحق اکثر در. است ینیبشیپ قابل ندهیآ در یمیاقل مختلف یپارامترها یخروج یهاداده

 تمیورالگ نیه ذکر است که اب. البته الزم دهدیم ارئه را یقبول قابل جینتا خطا یبرگشت انتشار تمیالگور با هیال چند پرسپترون

 یاریاخت کاربرد کی جهت شبکه یطراح یبرا یمشخص دستورات ایاشاره کرد: قواعد  ریبه موارد ز توانیداردکه م زین یبیمعا

. باشد ممکن ریغ یحت ایآموزش ممکن است مشکل  ، دارد آموزش مجموعه اندازه به یادیز یبستگ جیدقت نتا ، ندارد وجود

 نیا یایمزا جزو یمواز پردازش تیقابل م،یتعم تیقابل ،یریادگی تیقابل همچون ییهایژگیو شده ذکر بیمعا کنار در البته

مختلف  یهاهمولف یینمااسیزمقیر یبرا یشنهادیپ روش که دهدیمختلف نشان م یو مطالعه پژوهش ها یررسب .است شبکه

 . دهدیم ئهاار را یقبول قابل جینتا جو یعموم گردش مدل یهاداده یبر مبنا یهواشناس

 

 گیرینتیجه-4
ده است. شای اقلیمی پرداختههبه پدیدهنمایی آماری برای محاسهای ریزمقیاسدر پژوهش حاضر به معرفی یکی از روش

روزه ردید امگاست. همانطور که ذکر شبکه عصبی مصنوعی یک مدل ریاضی است که بر پایه عملکرد مغز انسان ایجاد شده

ه کان دریافت تولف میهای اقلیمی بسیار کاربرد دارد. براساس مطالعات مختنمایی دادهاستفاده از این روش برای ریزمقیاس

انه و ها همچون رگرسیون چندگتواند کارایی بیشتری نسبت به برخی روشرغم معایب ذکر شده میبکه عصبی مصنوعی علیش

ورت صیرد و در رار بگغیره داشته باشد. البته در هر پژوهشی باید تمام جوانب از نظر معایب و مزایای شبکه مذکور مدنظر ق

 ید.ش را برگزهترین روبشده با چند روش مختلف استفاده و های ریزمقیاساز داده امکان برای ایجاد نتیجه بهتر در یک پژوهش

 

 منابع و مراجع -5
 نشریه. بازفت زیآبخ هحوض در یسطح رواناب بر میاقل رییتغ اثرات یبررس. 1395. ر مدرس و .،م ی،گودرز ،.س ی،سلطان ،.پ ،یالماس. 1

 .وهشتم هفتاد شماره بیستم، سال (،طبیعی منابع و کشاورزی فنون و )علوم خاک و آب علوم
 آب هی(. نشردشت دیسف:  یوردم)مطالعه  ینیرزمیز آب هیتغذ بر میاقل رییتغ اثرات یبررس. 1395. ع یروزبهان و .،ع ی،بوان ،.ث ی،انصار. 2
 .431-416، صفحه 2  شماره ،30 جلد خاک، و
. روزانه یدما ریمقاد یسازهیدر شب یونیو رگرس یهوش مصنوع یهاروش ی. بررس1397م.  ینلیز .م ی،تهرودیناظر ،.م ،زادهیرآبادیام .3

 .76-65 شماره، 1397 بهار ،1شماره ،1جلد. جو علوم و یهواشناس هینشر

 رنامهب و ایجغراف یپژوهش-یعلم هی.نشرتسوج زیآبر حوضه ینیرزمیز آب تراز بر میاقل رییتغ تأثیر یابی.ارز1396. ط ی،جالل ،.م ،بنفشه. 4

 .160-143،صفحه  60شماره، 21 سال ،یزیر
 GCMمدل  یهاداده نبرو یینمااسیمق خرد در یمصنوع یعصب شبکه مدل.کاربرد 1393. م ،االساداتناظم ،.ا ی،روانیش ،.ن ی،باصر .5

 صفحه، 1393ید-آذر، 5ی،شماره28 جلد(. یکشاورز عیصنا و)علوم خاک و آب یهینشر ران،یا یجنوب پهنه در بارش ینیبشیپ یبرا

1037-1047. 

هوش یهاروش از استفاده با ینیرزمیز آب تراز در میاقل رییتغ اثر یابی. ارز1397. م انیو زارع ،.س ،انیاسالم ،.م ی،محمد ،.ا ی،حونیج. 6 

 .رساختهایز یمهندس یمل کنفرانس نیاولشبستر.  دشت یمورد مطالعه یمصنوع
 صیتخص یسازنهیبه و آباد ماسال دشت ینیرزمیز آب منابع بر میاقل رییتغ اثرات یبررس. 1395. ا ،حدادبزرگ و .،ح ی،مراد ،.خ ی،لیجل. 7

 .117-131 صفحه ، 1395 تابستان ازدهم،ی شماره پنجم، سال ابانیب ستمیاکوس یمهندس یپژوهش یعلم مجله. آن یاراض سطح
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 آب منابع مدیریت ملی یشهما اولین یمی بر منابع آب چاههای زیرزمینی و قنوات.تغییرات اقل تأثیر. 1389جلیلی، ع.، دانائیان، م. . 8
 آب. مهندسی گروه ساری، طبیعی منابع و کشاورزی علوم ساحلی،دانشگاه اراضی

افق  در باغین-کرمان تدش زیرزمینی آب منابع بر اقلیم تغییر نقش . ارزیابی1395حسینی، ف.، آذره، ع.، و ساردو، ف.  چوبین، ب.، .9

 .11-1 صفحه  ،1395تابستان و بهار ،7 شماره بیابان، مدیریت پژوهشی _ علمی . نشریه2055

-در پیش( SDSM)ایی آماری نم. بررسی کارایی مدل ریزمقیاس1393 .م.، نهتانی، م.، آبکار، ع.، رضایی، م.، میرکازهی ریگی م . رضایی،10

(، صفحه 10)5یز، خشک )مطالعه موردی کرمان و بم(، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخبینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فرا

117-131. 

 مصنوعی، عصبی شبکه زا استفاده با مالصدرا سد ورودی به جریان شبینی پی . 1392 ا. محمدرضاپور، و ص.، نیکبخت، ج.، م زینلی،. 11

 تهران. تهران، بهشتی یدشه دانشگاه ماه، بهمن 29-30ایران آب کنفرانس منابع پنجمین

. خشک مناطق زانهرو بارش ینمای ریزمقیاس در SVM و ANN یهاروش عملکرد یبررس. 1397. م ی،.لندیب ،.ع ی،دیشه ،.ع ی،سیوک. 12

 .781-793 صفحه ،1396ص، آبان و مهر ،9 شماره ، 94 دوره ایران، خاک و آب تحقیقات
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Abstract  
Given the global warming and climate change phenomena, it is necessary to pay more 

attention to the impact of climate change on water resources. Climate change has 

significant effects on groundwater and surface water resources. Impacts on groundwater 
resources occur less rapidly, and this causes them to ignore these valuable resources. 

There are various approaches to climate modeling for future periods, one of which is the 

most comprehensive use of atmospheric general circulation (GCM) models. One of the 
problems of using large scale atmospheric circulation models is the spatial scaling of 

simulation variables. Therefore the outputs of these models should be microscale. 

Microscopy methods include dynamic and statistical methods. In this paper, the 

performance of using an artificial neural network as one of the statistical microscopy 
methods is investigated. The results show that the use of the neural network is suitable for 

exponential scaling of the general atmospheric circulation model data and provides 

acceptable results .  
 

Climate Change, GCM, Microscopy, Artificial Neural Network  Keywords: 
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 آباد سمنانهای دست کاشت تاغ بر روی برخی از خصوصیات خاک در منطقه حاجیتوده تأثیر

 
 *،1نیکو شیما

 استادیار دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان ،*1
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 چكیده 
محیطی انجام  سال پیش به منظور جلوگیری از فرسایش بادی و بهبود شرایط 30هایی با بیش از در تحقیق حاضر اثر تاغ کاری

 50تا  20و  20تا0آباد سمنان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از خاک از دو عمق ی حاجیشده است، در منطقه

سیستماتیک انجام –طور تصادفی های تاغ بهی بین درختچهپروفیل در فاصله 5پروفیل در پای گیاه تاغ و  5در متری سانتی

های خاک عنوان منطقه شاهد برداشت شد. در نمونهنمونه خاک از دو عمق مذکور در منطقه مجاور به 10شد. به همین ترتیب 

ریانس لیز وایره کربن آلی اندازه گیری و مشخص گردید. سپس آناخصوصیاتی چون اسیدیته، شوری، ازت، ماده آلی و ذخ

تالف های مناطق مورد بررسی انجام و در صورت وجود اخها به منظور بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در دادهداده

کاری باعث افزایش تایج تاغبر طبق ن انجام شد. SPSSمعنی دار آزمون دانکن برای مشخص کردن این اختالفات در نرم افزار 

لی خاک ره کربن آجه ذخیزیاد پتاسیم خاک به ویژه در عمق باالیی آن، افزایش ازت خاک، افزایش دو برابری ماده آلی و در نتی

هد بهبود کاری، شاعمق سطحی خاک شده است. در نتیجه به رقم آگاهی از اثراتی چون افزایش شوری و قلیاییت خاک با تاغ

ربن را د ترسیب کی مربوط به حاصلخیزی خاک و به خصوص افزایش کربن آلی خاک که در واقع بخش مهمی از فراینهاویژگی

 شود، هستیم.شامل می

 

 تاغ، خاک، کربن آلی، سمنانواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 تأثیرها ز آناد و گذارمی تأثیری سنگ مادری سطح زمین دانست که بر گیاهان یافته توان بخش فرسایشخاک را می

ند. کا تامین میرها و ذخیره مواد غذایی یاهان سه نیاز اساسی تعادل گیاه، استقرار ریشهگعنوان بستر رشد پذیرد. خاک بهمی

  (.1) گذارندمی های گیاهی نیز بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک اثرگونه

سی قرار کاری و احیای مناطق خشک در بسیاری مناطق مورد بررعنوان فعالیت عمده جنگلکاری بهتاکنون اثرات تاغ 

 ن در مناطقآها )آبیاری، قرق، هرس و ...(، اثرات گرفته است ولی با توجه به شرایط محیطی، خاکی و نحوه رسیدگی به آن

کاشت در  یعی و دستعنوان مثال در تحقیقی اثرات حضور تاغ در دو منطقه تاغزارهای طبمختلف متفاوت گزارش شده است.به

(، 0-10طحی )سسدیم در عمق و  منطقه حسین آباد غیناب بیرجند مطالعه شده و نتایج گویای آن است که هدایت الکتریکی

اده مدار داشته و کاشت تاغ افزایش  معنیی دستیم در هر دو عمق منطقهمتر خاک، پتاس( سانتی10-50کلسیم در عمق )

تاغ سیاه ستقرارگیاه( در حالی که تحقیقی دیگر نشان داد که ا5داری نداشته است )ییرات معنیآلی، نیتروژن و اسیدیته تغ

 (. 3افزایش ماده آلی و نیتروژن خاک شده است ) باعث

های قلیایی دارد و درصورتی که بقایای آن بر روی زمین کند که گیاه تاغ مقدار نسبتاً زیادی کربناتجعفری اشاره می

کاری شده ی مختلف تاغ(. مطالعات انجام شده در چند منطقه2شود )های قلیایی خاک میوجب افزایش کربناتریخته شود، م

mailto:shimanikoo@semnan.ac.ir
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)از نظر سن، فاصله تا جاده و اراضی کشاورزی، نوع پوشش گیاهی موجود، شیب و ...(، در مجاورت در جنوب سمنان نتایجی 

کاری شده ای که در برخی مناطق تاغدهند، به گونهخاک را نشان میای از خصوصیات کاری بر پارهمتفاوت در بررسی اثر تاغ

مواد آلی، هدایت الکتریکی و قلیاییت در مقایسه با منطقه شاهد کاهش داشته ولی در برخی مناطق، شاهد افزایش میزان این 

به صورت موردی مورد بررسی قرار کاری در هر منطقه متفاوت و باید (. لذا به نظر میرسد اثرات تاغ6و 4خصوصیات بوده اند )

آباد ای از خصوصیات خاک در منطقه  حاجیکاری )باقدمتی بیش از سی سال( بر پارهبگیرد. لذا در تحقیق حاضر اثرات تاغ

 سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش -2
ی مجاور عمدتا کاری شدهشامل اراضی تاغ آباد مورد مطالعه در جنوب شرقی تا جنوب غربی شهر سمنانی حاجیمنطقه

گراد، درجه سانتی 18متر، متوسط دمای ساالنه آن به میلی 2/144در شصت می باشد. میانگین بارندگی ساالنه  منطقه حدود 

 باشد.و اقلیم منطقه خشک و گرم می غالب شمال غربی و شمال وزش باد جهت متر بر ثانیه، 4سرعت متوسط باد 

ه ه حدود منطقهای موجود )در اداره منابع طبیعی استان سمنان( البتبه این صورت بود که با استفاده از نقشهروش کار 

یل در پای  پروف 5طور تصادفی مشخص گردید. سپس با استفاده از جی پی اس در بازدید صحرایی این منطقه شناسایی شد. به

یا دارای ی شاهد مجاور که عمدتا فاقد پوشش گیاهییل در منطقهپروف 5پروفیل در فاصله بین درختچه و  5های تاغ، درختچه

ها برای اندازه متری خاک نمونه برداری انجام شد. نمونهسانتی50تا 20و  20تا0پوشش بسیار کمی است، حفر گردید. از عمق 

 ل شد.گیری برخی پارامترهای خاک چون ماده آلی، کربن آلی، پتاسیم و ازت به آزمایشگاه منتق

 ر نرم افزارهای حاصل با استفاده از آنالیز واریانس و سپس آزمون دانکن دپس از اندازه گیری خصوصیات مذکور داده

SPSS خاک  کاری در طی بیش از سه دهه چه اثراتی بر خصوصیاتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا مشخص گردد تاغ

 منطقه داشته است.

 

 نتایج و بحث  -3

اری با هم تفاوت دطور معنیمتر، همه صفات خاک بهسانتی 20تا  0زمون تجزیه و تحلیل نشان داد که در عمق نتایج آ

ه بن آلی خاک در سمتر درصد ازت، درصد مواد آلی میزان ذخیره کربن و درصد کرسانتی 50تا  20(. در عمق 1دارند )جدول 

 (.1دول ند و بین بقیه پارامترها تفاوتی وجود نداشت )جداری نشان دادمنطقه مورد مطالعه با هم تفاوت معنی

 
 : نتایج تجزیه واریانس خصوصیات خاک1 جدول

 
 صفات

 سانتی متر 50تا  20عمق  مترسانتی 20تا0عمق 

d.f. F- value P - value d.f. F- value P - value 

 ns 063/0 869/3 2 000/0** 31/118 2 پتاسیم

 009/0** 871/8 2 002/0** 25/19 2 ازت

 004/0** 29/15 2 001/0** 98/26 2 مواد آلی

 003/0** 47/18 2 000/0** 03/77 2 دخیره کربن آلی

 

متر، در منطقه زیر تاج پوشش و بین تاج پوشش نسبت به منطقه فاقد تاج پوشش سانتی 20تا  0غلظت پتاسیم در عمق 

درصد ازت در  (.1متر بین سه منطقه تفاوتی مشاهده نشد )شکل سانتی 50تا  20داری بیشتر بود، اما در عمق طور معنیبه

داری بیشتر طور معنیمتر بهسانتی 20تا  0منطقه زیر تاج پوشش و بین تاج پوشش نسبت به منطقه فاقد تاج پوشش در عمق 

درصد ازت بود و بین دو منطقه دیگر متر، منطقه زیر تاج پوشش دارای بیشترین سانتی 50تا  20که در عمق بود، درحالی
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متر، درصد مواد آلی در منطقه زیر تاج پوشش و بین تاج سانتی 20تا  0(. در عمق 2داری وجود نداشت )شکل تفاوت معنی

متر، منطقه زیر تاج سانتی 50تا  20که در عمق داری بیشتر بود، درحالیطور معنیپوشش نسبت به منطقه فاقد تاج پوشش به

(. مقدار ذخیره کربن 3داری وجود نداشت )شکل ش دارای بیشترین درصد مواد آلی بود و بین دو منطقه دیگر تفاوت معنیپوش

داری طور معنیمتر، در منطقه زیر تاج پوشش و بین تاج پوشش نسبت به منطقه فاقد تاج پوشش بهسانتی 20تا  0در عمق 

متر، مقدار ذخیره کربن خاک در منطقه زیر تاج پوشش دارای بیشترین مقدار و یسانت 50تا  20بیشتر بود. به عالوه، در عمق 

 (.4در منطقه فاقد تاج پوشش دارای کمترین مقدار بود )شکل 

 

 
 های پتاسیم خاک در سه منطقه زیر تاج پوشش، بین تاج پوشش و فاقد تاج پوشش در دو عمق مختلف. حروفمقایسه میانگین. 1شکل 

باشدمی 05/0 سطح با استفاده از آزمون دانکن در داریمعنی دهندهنشان اهستون باالی  
 

 
 های ازت خاک در سه منطقه زیر تاج پوشش، بین تاج پوشش و فاقد تاج پوشش در دو عمق مختلف. حروفمقایسه میانگین. 2شکل 

باشدمی 05/0 سطح با استفاده از آزمون دانکن در داریمعنی دهندهنشان هاستون باالی  
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ختلف. مهای ماده آلی خاک در سه منطقه زیر تاج پوشش، بین تاج پوشش و فاقد تاج پوشش در دو عمق مقایسه میانگین. 3شکل 

 باشدمی 05/0 سطح با استفاده از آزمون دانکن در داریمعنی دهندهنشان هاستون باالی حروف

 

 
و عمق ر سه منطقه زیر تاج پوشش، بین تاج پوشش و فاقد تاج پوشش در دهای ذخیره کربن آلی خاک دمقایسه میانگین. 4شکل 

 باشدمی 05/0 سطح با استفاده از آزمون دانکن در داریمعنی دهندهنشان هاستون باالی مختلف. حروف

 

ها اشاره آن از منابع به که در بسیاری کاریبه رقم آگاهی از اثراتی چون افزایش شوری و قلیاییت خاک با تاغدر مجموع 

همی های مربوط به حاصلخیزی خاک و به خصوص افزایش کربن آلی خاک که در واقع بخش م، شاهد بهبود ویژگیشده است

یر ه آلی و ذخی )ازت، پتاسیم، مادافزایش مقادیر تمام خصوصیات مورد بررسشود، هستیم. از فرایند ترسیب کربن را شامل می

خوانی دارد هم حقیقات انجام شده در سایر مناطقمقایسه با منطقه شاهد با نتایج بسیاری از تکاری در ی تاغکربن( در منطقه

 (.3و 1)

 

 نتیجه گیری-4
ر حد و نیز د هاگونه پایو در نتیجه ذخیره کربن خاک در  ، ماده آلییی )ازت و پتاسیم(غذا عناصر افزایش کلی طوربه

 نتیجه در و هگیا هوایی هایاندام ریزش از ناشی توانمیمنطقه شاهد را  سه باکاری شده در مقایها در منطقه تاغفاصل آن

 منجر به افزایش ریزدمی زمین روی بر ی گیاهی کهبقایا دیگر طرف از ت.دانس زنده موجودات بیولوژیک هایفعالیت شدیدت

ین گیاه ایاد اندام زیرزمینی ده و توسعه زکاری شخاک و در نتیجه ذخیره کربن خاک نیز در منطقه تاغ ،ماده آلیغذاییر عناص

 نیز در حصول چنین نتایجی بسیار مؤثر است.
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 منابع و مراجع -5
    .ص165تهران،  نوس،آب انتشارات بادی. فرسایش کنترل در گیاهیپوشش جایگاه .1389 ف. بیات موحد، -1

  ص.247تهران، تهران، . احیای مناطق خشک و بیابانی، انتشارات دانشگاه 1389عفری، م. ج -2
 و کنبیل در تثبیتاس و تاغ مختلف هایگونه تأثیر. 1385زاده، ح.  هتابیان، غ ر، آذرنیوند، ح،. جعفری، م،. ناظری، خ.و اسماعیلز -3

 .175-167(: 1)11سمنان )رضا آباد(. مجله بیابان  در زارهاماسه اصالح

ن نامه ی مورد مطالعه: عالء سمنان(، پایاگیاهی )منطقهصیات خاک و پوششخی خصوکاری بر برتاغ تأثیربررسی  .1396کنشلو .،م.  -4

 ص.77کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان،

 و حفاظت در تثبیت، (Haloxylon spp)ت کاشدست و طبیعی تاغزارهای اثرات . مقایسه1385اعتماد، و.  زاهدی، ق. و ،.ع ،محمودی -5

  .248توسعه پایدار . کرج. ص  و زیست محیط .خاک، همایش (.بیرجند غیناب آباد حسین :موردی مطالعه(خاک  اصالح
6- Nikoo, Sh., Kianian, M., AND Keneshloo, M. 2018. Effects of Planting Haloxylon aphyllum on Carbon Sequestration 
Rate and Some Soil Properties In a Arid Region in Iran. International Journal of Agriculture and Environmental Research 

4(11):1-7. 
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 GISبا استفاده از  بندی نیازآبی گندم در استان خراسان رضویپهنه

 

 *1پورمیثم عابدین

 استادیار گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران *1
m@yahoo.comabedinpour_meysa1* 

 

 

 چكیده 
های کم جوی، رگبارهای شدید، وقوع استان خراسان رضوی دارای اقلیم خشک ونیمه خشک است که ریزش

 سی نیازآبی گیاهان در برنامه ریزی ورود. بررشمار میهای آن بهویژگی های سیالبی و تبخیر زیاد ازجریان

تواند یمگاهی از نیاز آب مورد نیاز گیاه از یک سو . آهای مختلف کشاورزی اهمیت بسزایی دارداجرای طرح

یی دیگر از سو وگیاه را در محدوده مطلوب رطوبتی مورد نیاز خود نگاه داشته و موجب کاهش اثرات تنش آبی 

ک گیاه نوان یاز ایجاد هدر رفت آب جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر تخمینی از نیاز آبی گیاه گندم به ع

های مختلف های استان خراسان رضوی صورت پذیرفت. بدین منظور ابتدا برای دشتدشت استراتژیک در

افزار ا استفاده از نرمبمحاسبه و پس از آن  Cropwat 8.0افزار استان، مقادیر نیازآبی هر گیاه با استفاده از نرم

ArcGis بی ماهانه بندی به صورت نیازآبندی نیاز آبی گیاهان مورد نظر اقدام گردید. این پهنهنسبت به پهنه

های ر دشتدها به طور کلی بر کمتر بودن نیاز آبی گندم مختلف برای گیاه گندم انجام پذیرفت. خروجی

ی بندپهنه های مختلف تغییراتی در نحوه توزیع مکانیشمالی استان تاکید دارند، این در حالی است که درماه

 نیازآبی قابل مشاهده است.
 

 خراسان رضوی، سیستم اطالعات جغرافیایی، گندم، نیاز آبی گیاهدی: واژگان کلی

 
 مقدمه  -1

تواند در استحصال و بازده بهتر آن محصول کمک شایانی نماید. عدم آشنایی با برآورد و شناخت نیازآبی یک گیاه می

دهد. اگر به مشکالت ایجاد شده در تواند یک طرح کشاورزی را به سمت تنش آبی گیاه یا هدر رفت آب سوق نیازآبی گیاه می

های کشاورزی عدم شناخت کافی از کنیم چه در مقوله آب و چه دیگر بخشبخش کشاورزی کشور توجه نماییم، مشاهده می

نیازهای گیاه، کشاورزی مناطق مختلف را از حیث بازده و حف  منابع آبی و خاکی ناکارآمد نموده است. در تحقیق حاضر سعی 

ای برای هر مرکز دشت از منابع موجود بازیابی است که نیازآبی گیاهان استراتژیک منطقه مطالعاتی به صورت نقطه بر آن شده

های کشور در اکثر دشت زیادی در  توسعه اجتماعی و اقتصادی آن خواهد داشت. تأثیرگیاهان استراتژیک در هر منطقه  شود.

برای رفع این مشکل بسیار  .گرددمرتبط با گیاه از جمله نیازآبی مشاهده میای در مورد پارامترهای مختلف یک فقدان داده

( بهره گرفته شود و برای رفع کمبودها با GIS)رسد که از علوم نوین مانند سیستم اطالعات جغرافیایی مطلوب به نظر می

بندی یابی و پهنههای میانفضایی، روش هایهای زیادی در ارتباط با تحلیلالگوریتم موجود اقدام الزم انجام گردد. پژوهش

های بارندگی در تاالب انزلی بندی ویژگیتوان به تحقیقی در زمینه پهنهتوسط محققان انجام شده است که از آن جمله می

 دور سنجش از. در تحقیق دیگری با استفاده از تکنیک (3) دهد آذرماه بیشترین سهم بارش ماهانه را داردپرداخت که نشان می

همچنین، جهت برآورد نیاز آبی خالص )تبخیر و (. 1بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت پارسیان پرداختند )به ارزیابی و پهنه
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تعرق پتانسیل( زراعت چغندرقند در استان تهران با هدف مدیریت منابع آب، برنامه ریزی آبیاری، بهینه سازی مصرف آب و 

طوری که با استفاده از داده های هواشناسی، (. به1دو مرحله ای فائو استفاده گردید )دستیابی به حداکثر عملکرد، از روش 

سامانی محاسبه شده و سپس با اعمال ضریب گیاهی مناسب مقدار تبخیر و تعرق  -تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش هارگریوز

جینگ و میانگین وزنی عکس فاصله، های درون یابی کوکریجینگ، کریپتانسیل چغندرقند محاسبه شد. سپس با روش

برای سطح استان   (GIS)های توزیع مکانی تبخیر و تعرق پتانسیل چغندرقند را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایینقشه

 تهران تهیه گردید. در این تحقیق عالوه براندازه گیری تبخیر و تعرق چغندر قند برای سطح استان تهران، مقایسه ای بین سه

. در همین راستا جهت شناسایی و بررسی مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان روش درون یابی مذکور انجام شده است

ها (. آن2اردبیل با استفاده از مقادیر بارش باران در طول دوره ی رشد گندم و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته شد )

های دیم  بوده و مناطق مستعد دیگری نیز برای کشت دیم وجود هم در کشتهای بسیار مدریافتند که مقدار بارش از شاخص

 دارد.

ش نمونوه ارتوو مقوادیر تبخیور و تعورق واقعوی بوا استفاده از روش سبال و تصاویر موودیس در مزرعوه در مطالعه دیگری

 کووه نشوان داد ارائوه شوده در منوابع،. مقایسه نتایج حاصل از تصواویر مواهواره ای و مقوادیر شدواقوع در دشت گرگان برآورد 

(. 4) ه نمایوددر منواطق همگون و همووار ارائو ET اسوتفاده ازتصاویر مودیس و الگوریتم سبال مووی توانوود بوورآورد خوووبی از

 نوهایوت آن را پهو در نه پرداختند ژاپنبا استفاده از مدل پریستلی تیلور، به تخمین تبخیر تعرق پوشوشهوای جنگلوی محققین 

در  تبخیور تعورق توانوایی بورآورد ،حوضه آبریز رودخانوه مکونوگشده دربندی کردند. نتایج آنها نشان داد که مدل بکار گرفتوه 

رآورد تبخیور توانایی شبکه عصوبی فوازی در بوهمچنین . (5) ی زیاد با ارتفاعات مختلف از پوششهوای جنگلوی را داردهاوسعت

توایوان  انه دانشویبندی آن برای حوزه رودخ اقدام به پهنه و 56فائو نشریه نمن مانتیوثتعرق گیاه مرجع در مقایسه با روش پو

 .(6) تنی باشودتوانود پوذیرف گیوری موی بندی در مناطق فاقود انودازه نشان داد که پهنه تحقیق نتایجمورد ارزیابی قرار گرفت. 

ه مسئله مهوم بصورت گسسته وجود دارد، در حالی ک های استان خراسان رضوی وای برای دشتگیاه تنها بصورت نقطه نیازآبی

کول منطقوه  هوا درباشد. این بدان معناست که نیوازآبی گیواه عوالوه بور مرکوز دشوتدانستن نیازآبی گیاه به شکل پیوسته می

نودی بپهنهملیات ها نداشته باشیم. برای رسیدن به این مهم عای در بین دشتمطالعاتی بسط داده شود بطوری که  فقدان داده

رد های آتی در مووهای صورت گرفته در این پژوهش در برنامه ریزیگردد. مسلماٌ تالشافزارهای مربوطه پیشنهاد میتوسط نرم

 هد بود.گر خواکنند، یاریگیاهان استراتژیک منطقه که نقش بسزایی در معیشت و کسب و کار افراد در منطقه ایفا می

 

 هامواد و روش -2 
 16درجه و  61دقیقه تا  19درجه و  56ایران بین  شرقی شمال در خراسان هایاستان از یکی رضوی اسانخر استان

 استان این تمساح دقیقه عرض جغرافیایی گستردگی دارد. 42درجه و  37دقیقه تا 52درجه و 33دقیقه طول جغرافیایی و 

 دارای آن ختلفم نواحی از یک هر و متنوع بسیار یعیطب شرایط ازنظر زیاد وسعت سبب بوده و به  مربع کیلومتر 118854

با  رکمشت مرز دارای کیلومتر 6/531 تقریبی طول به شرق شمال و شمال از استان این. است خاصی هایویژگی

 به توانرا می اناست ارتفاعات دارد. با کشور افغانستان مشترک مرز کیلومتر 302 حدود طول به و از شرق کشورترکمنستان

 استان، جنوب فاعاتارت آنکه حال هستند، غربی – شرقی عموماً خراسان شمال ارتفاعات. کرد تفکیک جنوبی و شمالی تفاعاتار

 با سرخس دشت در استان نقطه ترینپست و متری 3615 در بینالود قله استان نقطه بلندترین. دارند جنوبی – شمالی امتداد

 .تاس شده واقع دریا سطح از متر299 ارتفاع

 (1390-94ساله اخیر ) 5های هواشناسی و از داده Cropwat 8.0افزار جهت تعیین تبخیر و تعرق گیاه گندم از نرم

بندی نیازآبی گیاه گندم  به عنوان یک گیاه زراعی نسبتا پر مصرف در زمینه استفاده گردید. نتایج نهایی که در برگیرنده پهنه

-ی بسیار حائز اهمیتی میدر کشت محصوالت مختلف توزیع زمانی و مکانی مولفه .یدآب در استان خراسان رضوی ارائه گرد
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باشد اما از لحاظ توزیع زمانی کشت این محصول در نقاط مختلف کمی با هم  متفاوت می باشد. برای حل مشکل عدم کشت 

ای که گیاه در آن یعنی برای منطقه ای برطرف شود.های علمی فقدان دادهدر یک منطقه سعی برآن شد با استفاده از تکنیک

های علمی تخمین زده شده است از طرفی برای های همجوار با استفاده از روششد مقادیر نیازآبی با توجه به دشتکشت نمی

 کند و بدین ترتیب اشکاالتی که متوجهافزار نیازآبی خاصی را برای گیاه مورد نظر لحاظ نمیعدم هم پوشانی زمانی خود نرم

های تولیدی ترتیب قرارگیری طرح بوده است برطرف گردیده است. برای سهولت در بررسی نتایج، در چینش و ارائه نقشه

ای انتخاب شده است که تحلیل و آنالیز ها به گونهباشد. همچنین ساختار نقشهها از گیاه با نیازآبی بیشتر به کمتر مینقشه

ای با این های جغرافیایی )گریدها( بر روی نقشه و راهنما به صورت بازهبندیوجود درجهتر صورت گیرد که ها هرچه آساننقشه

 هدف ارائه گردیده است. 

 

 نتایج و بحث  -3
ین ای نیل به اهای توسعه کشاورزی پایدار می باشد و بربین میزان تبخیر و تعرق در مقیاس منطقه ای پیش نیاز برنامه

 های گوناگون درتبخیر و تعرق در سطح هر منطقه ضروری است. میزان تبخیر و تعرق از روش هدف تعیین نقشه توزیع مکانی

 داد محدودلیل تعیک نقطه )به طور مثال در یک ایستگاه هواشناسی( اندازه گیری و ارائه می گردد. البته از طرفی به د

از  وهای آنها از نظر کمیت و کیفیت ناسب بودن دادهها و نامها، توزیع نامناسب محل ایستگاههای هواشناسی در دشتایستگاه

های انجام ای بودن محل ایستگاهها به دلیل نقطهسویی دیگر عدم آگاهی از میزان تبخیر و تعرق در فواصل بین ایستگاه

 های کارآمد در این مقوله را ضروری می نمایدبندی( با استفاده از نرم افزارعملیات، میان یابی)پهنه
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 متر(بندی نیازآبی گندم در آبان )سمت راست( و آذرماه )سمت چپ( )میلیپهنه -1شکل 

 
 متر(ماه )میلیبندی نیازآبی گندم در دی و بهمنپهنه -2شکل
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 متر(بندی نیازآبی گندم در اسفند و فروردین ماه )بر حسب میلیپهنه -3شکل

 

 
 متر(ت و خرداد ماه )میلیبندی نیازآبی گندم در اردیبهشپهنه -4شکل

 

بی گندم در آمقدار نیاز  در قسمت زیرین قطر فرضی شمال غربی به جنوب شرقی استان، 4تا  1های با توجه به شکل

غربی  -ها مانند آبان این تقسیم بندی به نیمه شرقیهای تولیدی بیشترین مقداراست. در بعضی ماههای سال در نقشهتمام ماه

 که نیمه شرقی دارای نیاز آبی به مراتب کمتر از نیمه غربی می باشد.تبدیل می گردد 

 

 گیرینتیجه -4
ین نیاز در اهای استان خراسان رضوی نشان بر روند کاهشی بندی نیازآبی ماهانه گیاه زراعی گندم در دشتنتایج پهنه

قابل  بندی نیازآبیزیع مکانی پهنهدر نحوه تو های مختلف تغییراتیاست که درماه این در حالی های شمالی استان دارند،دشت

ر مناطق مختلف دمیلیمتر  450-550های خروجی مشخص گردید که نیاز آبی گیاه گندم بین مشاهده است. با بررسی نقشه

 استان خراسان رضوی را نشان می دهد.

 

 منابع و مراجع -5
بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت پارسیان برای کشاورزی با ارزیابی و پهنه (.1391میری، ب.، ع. سراوانی، ع. فرزادیان، ب. رسولی. )ا -1

 ، دانشگاه تهران، ایران. خرداد ماه 27-28المللی بیابان، اولین همایش ملی بیابان، مرکز تحقیقات بین IS ,استفاده از تکنیک 

ا استفاده از ر تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم ب(. نقش بارش و ارتفاع د1384انی، ب. سبحانی. )قاسمیگلعذسولی، ع.ا.، ک. ر -2

 . 183-200، ص 5. نشریه جغرافیا و توسعه، شماره  سامانه اطالعات جغرافیایی

های طبیعی ایران، . نشریه اکوسیستم ر حوضه تاالب انزلیدبندی تغییرات بارندگی (. پهنه1389مضانی گورابی، ب.، ص. فرهی. )ر -3

 . 33-52(، ص 1)1شماره 

و الگووریتم  MODIS ا استفاده از تصاویرتعرق واقعی ب-. برآورد تبخیر(1384)کمالی. غ.  ،ضیائیان .پ ،خاوریان ح. مباشری م.، -4

 ، ایران. . تهران84سوباهموایش ژئوماتیک

5- Lin, C.h., C.h. Hsian and W. Chen. (2008). Estimation Regional Evapotranspiration by Adaptive Network-based Fuzzy 
Inference System for Dan-Shui Basin in Taiwan. J. Chinese Inst. of Eng. 30(6): 1091-1096. 
6- Sawano, S.h., H. Norifumi, H. Komatsu, S. Masakazu and T. Yayama. (2007). Forest Environments in the Mekong River 
Basin (Evaluation of Evapotranspiration in Forested Areas in the Mekong Basin Using GIS Data Analysis, 295: 36-44. 
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Zonning of Wheat Crop Water Requirement in Khorasan Razavi Using GIS 
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Abstract 

In general, Iran has an arid and semi-arid climate in which most of the country, yearly 
precipitation averages of 250 (mm) or less, the occurrence of flood flows and high 

evaporation. Determination of water requirement in the planning and implementation of 

various agricultural plants is very important. In this study, estimation of the strategic crop 
water requirement in the plains of Khorasan Razavi was done. For this purpose, for each 

plain, the amount of crop water requirement of the wheat was estimated using Cropwat 

v.8.0 software. Then with use of ArcGis the zoning for monthly water requirement for 
wheat was performed. The results showed, generally lower water requirements in the 

northern plains insist, however, that in various changes in the distribution of water 

requirement zoning visible location. With Check the maps are marked with the output of 

wheat crop. 
 

Keywords: Crop Water Requirement, GIS, Khorasan Razavi, Wheat 
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ازاء مسکن در طرح اجتماعی قبل و بعد دو طرح تجمیع و مابهی وضعیت اقتصادیمقایسه
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 گالیکش( -مینودشت

 
 2، ساسان فرامرزی1حسن فرامرزی

تعداری دانشگاه گنبد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مر2ی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، داردانشجوی دکتری گروه جنگل *1
 کاووس، گنبد کاووس، گلستان.

Faramarzi.hassan@yahoo.com1* 

 

 

 چکیده
رات یابی اثهای خروج دام از جنگل و به منظور رفع نواقص احتمالی آن، لزوم ارزدر راستای سیاست طرح

ه عه حاضر بای قرار گرفته است. مطالهای گذشته مورد توجه عمدهها طی سالاعی این طرحاقتصادی اجتم

هی رح ساماندطازاء مسکن در اجتماعی قبل و بعد دو طرح تجمیع و مابهی وضعیت اقتصادیبررسی و مقایسه

جتماعی ادی پردازد. بدین منظور اطالعات اقتصاهای استان گلستان مینشین از جنگلخانوارهای جنگل

و  سروآبادخازاء مسکن روستاهای عربگلو، خانوارهای مشمول طرح تجمیع شهرک ینقاق گالیکش و طرح مابه

ا بهای مینودشت و گالیکش از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از افراد جمع آوری گردید و حسینا شهرستان

شان داد . نتایج نتجزیه تحلیل قرار گرفتویتنی مورد بررسی و های آماری ویلکاکسون و مناستفاده از آزمون

مکانات ابرخی  که وضعیت افراد هر دو طرح بعد از اجرای طرح از لحاظ امکانات حمل و نقل، آموزش مدرسه و

نگل نیز جنها از آدار و رو به بهبود رفته است. میزان وابستگی و استفاده رفاهی زندگی دارای اختالف معنی

داری است. این در حالی است که وضعیت رفاهی و معیشتی ی اختالف معنینسبت به قبل کاهش و دارا

جمیع د طرح تازاء مسکن سیر نزولی داشته است. افراخانوارهای طرح تجمیع سیر صعودی داشته و طرح مابه

 یتسکن وضعمازء بهمادانند در صورتی که افراد طرحشرایط و امکانات مکان زندگی حال خود را بهتر از قبل می

 دهند. قبل از طرح خود را بهتر، گزارش می
 

 نشینانازء مسکن، جنگلاجتماعی، طرح تجمیع و مابهاقتصادی کلمات کلیدی:

 
 مقدمه -1

در واقع طرح توسعه اقتصادی منطقه  ساماندهی و خروج دام از جنگل و تجمیع خانوارهای پراکنده جنگل نشین طرح

توان به ها به همراه دارد. از جمله اهداف اجرای این طرح میمل تخریب جنگلاست که سهم باالیی در جهت کاهش عوا

حفاظت از جنگلها با حذف یکی از عوامل تخریب، افزایش کمی و کیفی رویش، دوام و بقاء تجدید حیات، استمرار تولید جنگل، 

ه توسعه اقتصادی، تغییر وضعیت ترمیم و بازسازی نقاط خالی و مخروبه، حف  و گسترش گونه های مرغوب بومی، کمک ب

معیشتی جنگل نشینان با هدایت شیوه سنتی باز دامداری به شیوه بسته و امکان دستیابی و استفاده جنگل نشینان از امکانات 

 دهد که معموال  خانوارهای روستایی کم درآمد درصد(. مطالعات نشان می1زیر بنایی  مثل آب ، برق ، جاده و ... را نام برد )
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(؛ در حالی که این مردم از 11کنند )بیشتری از کل نیازهای خویش را از محصوالت جنگلی و فعالیت در جنگل تأمین می

های اساسی این ها از معضلها از گذشته توسط دام(. تخریب جنگل28و  18اطالع هستند )تخریب جنگل توسط خود بی

های منطقه، این معضل در سالهای اخیر چالش و همچنین افزایش تعداد دامها بوده اما با توجه به روند افزایش جمعیت جنگل

کوبی خاک و در نتیجه افزایش وزن های جنگلی بوده است. در واقع دام با لگدها و سایر اکوسیستمجدی در حیات جنگل

( بر 27و  15گیاهی از طریق چرای دام )( و کاهش پوشش24و  26مخصوص ظاهری خاک و کاهش میزان رطوبت )

های جنگلی از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی، گذارد. با وجود اهمیت پوشش گیاهی عرصهمی تأثیرهای جنگلی اکوسیستم

ی بسیار ابتدایی به عنوان چراگاه مورد استفاده و های شمال متضرر از احشام و دامداران متعدد بوده و به شیوههمواره جنگل

ها داری پیشرفته هستند، دامداری سنتی را در جنگل(. در حالی که کشورهایی که از نظر جنگل19گیرند )بهره برداری قرار می

ممنوع ساخته و حتی وجود حیات وحش را در یک مجموعه اکوسیستم های جنگلی تحت مدیریت در آورده اند تا صدمات وارد 

  (.20و  17، 16به جنگل به حداقل کاهش یابد )

طح جنگلهای س واحد دامی بصورت واحدهای بهره بردار و کتول چر در  588552قدماتی تعداد برابر آمار طرح جامع م

ل انه  خود حداقل یک نها( و از آنجا که هر واحد دامی در مدت اطراق روز1ارد )نفر بهره بردار وجود د 3911با  گلستان استان

میلیون نهال  160های استان گلستان حداقل حدود ر جنگلاق دام دماه اطر 9( با توجه به مدت 4کند )را چریده و نابود می

(. با این وجود، 5) میلیون نهال در استان گلستان کاشته شده است 180رود. در حالی که تاکنون تنها طی یکسال از بین می

ر چه نهال، انجام ه کاری در طبیعت و همچنین باال بودن احتمال عدم موفقیت رشد و نموهای باالی تولید نهال و جنگلهزینه

 برای شناخت اجتماعیدهد. بنابراین مطالعات اقتصادینشین را مورد تاکید قرار میتر طرح ساماندهی خانوارهای جنگلسریع

 باشد.رم مینقاط ضعف و قوت طرح های انجام شده و استفاده از آنها در پیشبرد هر چه بهتر این طرح ها الزم و مب

ای در مطالعه (8ان )دهد به طوری که مرتضوی و همکارافزون مطالعات در این زمینه را نشان می مرور سوابق مطالعه روز

ادند اجرای پرداختند و نشان د 1383تا  1355ی سری زمانی از سال حلیلی در قالب دادهات-به گرد آوری اطالعات توصیفی

 مد ساکنانامی و درآدهای و از طرفی به افزایش فرآورده ها را افزایش دادهی جنگلهای خروج دام مقدار رویش سالیانهطرح

اجتماعی  -امل اقتصادی( به بررسی میزان اثرات عو2ای دیگر امیرنژاد )(. در مطالعه8روستاهای مجاور جنگل منجر شده است )

ری، ای مرتعداهر طرحت دی دامداری، متغیر حف  منابع طبیعی، مشارکاز جمله درآمد ساالنه، تعداد شغل، بعد خانوار، تجربه

 1388ر سال زندران دهای استان مای قرق مراتع و میزان تحصیالت دامداران در تمایل خروج دام از جنگلمیزان رعایت دوره

دامداری  یجربهنشان داد که بیشترین کشش در میان متغیرهای مؤثر به تجربه دامداری مربوط بوده است که با افزایش ت

 ومثبت  أثیرتغیرها کند. با افزایش هر فرد به تعداد خانوار، احتمال خروج کاهش و دیگر متایش پیدا میاحتمال خروج افز

های تصادی اجتماعی طرح( نیز به ارزیابی اق6ی فرامرزی )ا(. در مطالعه2داری براحتمال افزایش خروج خواهند داشت )معنی

هی زندگی یت رفانگل نشین پرداخت که نتایج این مطالعه بهبود وضعساماندهی و خروج دام از جنگل و تجمیع خانوارهای ج

  (.6افرادی که مشمول این طرح قرار گرفتند را نسبت به افرادی که این طرح را نپذیرفتند، نشان داد )

 طبیعی،ر امور منابع ( در نروژ بر روی اثر مشارکت افراد روستایی د21ی اقتصادی اجتماعی نیبک و همکاران )در مطالعه

ه شان داد کقبلی ن هایای و مقایسه پژوهشآموزش این افراد ، نو آوری و کار آفرینی در روستاها براساس نظرات پرسشنامه

ز جنگل یی باال ان کاراآموزش یک عنصر مهم برای نوآوری است و این نیز به نوبه خود باعث عملکرد بهتر آنها برای بدست آورد

ای دیگر در جنوب شرق استرالیا توسط ه(. در مطالع21شود )ث رشد اقتصادی این افراد نیز میخواهد شد که در نهایت باع

نشان داد  2007ا ت 1993( بر روی ازریابی اقتصادی اجتماعی کشاورزان در زراعت چوب طی سالهای 23استوارت و همکاران )

 (.23یت اقتصادی بهتری داشتند )افرادی که به جای دامداری به زراعت چوب در مزارع خود پرداختند وضع
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دهی رح سامانطازاء مسکن در اجتماعی قبل و بعد دو طرح تجمیع و مابهی وضعیت اقتصادیمطالعه حاضر به مقایسه

ین اازد تا از پردهای استان گلستان در شهرستان گالیکش و مینودشت پس از دو دهه مینشین از جنگلجنگل خانوارهای

 .ها مورد استفاده قرار گیردسبتر جنگلها در جهت الگو در مدیریت مناوت این طرحطریق نقاط ضعف و ق

 

 هامواد و روش -2
و دباشد که شامل ی مورد مطالعه در این پژوهش در بخش مرکزی مینودشت و گالیگش در استان گلستان میمنطقه

ز جنگل مسکن ساماندهی خروج دام ا ازاءرح مابهی آماری اول شامل افرادی است که مشمول طی آماری است. جامعهجامعه

گی تای که زندها و مسکن آنها را در روسها، مراتع و آبخیزداری کشور زمینقرار گرفته است به این منظور که سازمان جنگل

و  ، عربکلوناکردند خریداری نموده و افراد به شهر های اطراف مهاجرت نمودند و در آنجا ساکن شدند که روستا های حسیمی

ع ج دام واقدهی خروگیرند. جامعه ی آماری دوم افرادی هستند که مشمول طرح تجمیع سامانخسروآباد در این جامعه قرار می

مکانات اینقاق  های کشاورزی در شهرکی در نزدیکی دهستانشدند به این معنی که این سازمان پس از خرید منازل و زمین

ارگاه و شمه، شکاین افراد در آنجا ساکن شدند.که این منطقه چهار روستا عروسک، چهل چزندگی آنها را فراهم نموده و 

 (. 1شود )شکل نیشاک را شامل می

 
 . منطقه مورد مطالعه1شکل 

نامه به پرسش 20باشد و از هر جامعه پرسشنامه می 40این تحقیق از نوع علی مقایسه ای یا پس از وقوع بوده که شامل 

جایگاه در  سواد، تکمیل گردید. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل شرایط پاسخگویان از لحاظ سطح صورت تصادفی

-عیت کالسسنی، وضعیت سالمت و بهداشت مکان زندگی، وضعیت آموزش مدرسه، وضعیت حمل و نقل، وضخانواده و طبقه 

، میزان ط زندگیامکانات رفاهی زندگی، رضایت از شرای آموزی، رضایت از امکانات مکان زندگی، برخی ازهای نهضت سواد

ن یزم، میزاه از هاستفاده از محصوالت خوراکی دارویی جنگل، میزان استفاده از محصوالت مرتعی و جنگلی ، میزان استفاد

جه قرار وورد توابستگی به جنگل، سیر وضعیت رفاهی و معیشتی، برگشتن به مکان قبلی زندگی، تأمین فضای خانوارها، م

قبل از اجرای طرح  ی وضعیتبه صورت بانک اطالعاتی در آمده و سپس مقایسه Excelگرفت. اطالعات با استفاده از نرم افزار 

ح اجرای طر بعد از وی حالت قبل ازاء مسکن با آزمون ویلکاکسون و  مقایسهبا بعد از اجرای طرح برای  طرح تجمیع و مابه

 (.7ل و بعد از اجرای طرح تجمیع با آزمون من ویتنی مورد مقایسه قرار گرفت )ازءمسکن با حالت قبمابه

 

 نتایج و بحث -3
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 وسکن )شهر( مازء  در این قسمت نتایج حاصل از مقایسه پارمترهای اقتصادی اجتماعی قبل و بعد از اجرای دو طرح مابه

 ه به صورتز مقایسارائه بدست آمد که نتایج حاصل ا های من ویتنی و ویلکاکسونطرح تجمیع )شهرک( با استفاده از آزمون

 هیستوگرام در هر بخش به نمایش گذاشته شده است.

ی معهدو جا داری را از لحاظ طبقه سنی پاسخگویان بین. شرایط سنی پاسخگویان: آزمون من ویتنی اختالف معنی1

 (.1سال داشتند )شکل  50تا  20 ( و بیشتر پاسخگویان سن بین=0,55sigآماری شهر و شهرک نشان نداد )

دو  انواده بینخان در داری را از لحاظ جایگاه پاسخگوی. جایگاه در خانواده پاسخگویان: آزمون من ویتنی اختالف معنی2

 (.2( و بیشتر پاسخگویان پدر خانواده بودند )شکل =0,85sigی آماری نشان نداد)جامعه

ی معهداری را از لحاظ سطح سواد پاسخگویان بین دو چااختالف معنی . سطح سواد پاسخگویان: آزمون من ویتنی3

سواد و با سطح سواد ابتدائی بودند ( و بیشتر پاسخگویان بی=0,98sigداری نشان نداد)آماری شهر و شهرک اختالف معنی

 (.3)شکل 

ین ارا از  داریتالف معنیاخ. وضعیت سالمت و بهداشت مکان زندگی براساس نظر پاسخگویان: آزمون ویلکاکسون 4

داری برای نی( نشان نداد در حالی که اختالف مع=0,39sigلحاظ بین حالت قبل و بعد از اجرای طرح برای شهرنشینان )

های قبل اجرای طرح شهر و شهرک داری بین حالت( نشان داد. آزمون من ویتنی اختالف معنی=0,005sigنشینان )شهرک

(0,02sig=نشان داد د ) داری را بین حالتاختالف معنیر حالی که( 0,67های بعد اجرای طرح شهر و شهرکsig=نشان )  نداد

 (.4)شکل 

الت قبل حظ بین داری را از این لحا. وضعیت آموزش مدرسه براساس نظر پاسخگویان: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی5

یتنی اختالف و( نشان داد. آزمون من =0sigرای طرح شهرک )(  و قبل و بعد از اج=0,001sigو بعد از اجرای طرح شهر )

 (.5شکل )( نشان نداد =0,71sig( و حالت بعد آنها ) =0,063sigهای قبل اجرای طرح شهر و شهرک )داری را بین حالتمعنی

لحاظ  این داری را ازآموزی براساس نظر پاسخگویان: آزمون ویلکاکسون اختالف معنیهای نهضت سواد.وضعیت کالس6

داری را بین نی( نشان داد. آزمون من ویتنی اختالف مع=0,035sig( و شهرک )=0,8sigبین قبل و بعد از اجرای طرح شهر)

جرای طرح شهر و اداری بین بعد از ( نشان داد در حالی که اختالف معنی=0,003sigحالت قبل از اجرای طرح شهر و شهرک )

 (.6ل ( نشان نداد )شک=0,14sigشهرک )

و بعد از  ین قبلبداری را از این لحاظ . وضعیت حمل و نقل براساس نظر پاسخگویان: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی7

داری را بین حالت قبل از ( نشان داد. آزمون من ویتنی اختالف معنی=0sig( و شهرک )=0,001sigاجرای طرح، برای شهر )

 داری را برای حالت بعد از انجام طرح شهر ون داد در حالی که اختالف معنی( نشا=0,048sigاجرای طرح شهر و شهرک )

 (.7( نشان نداد )شکل =0,91sigشهرک )

نجام و بعد از ا داری را از این لحاظ بین دو حالت قبلرضایت از امکانات مکان زندگی: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی .8

 داری بین حالت قبل از انجام( نشان نداد. آزمون من ویتنی اختالف معنی=0,078sig( و شهرک )=0,067sigطرح، برای شهر)

 (. 8( نشان نداد )شکل =0,16sig( و حالت بعد آنها)=0,91sigطرح شهر و شهرک )
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 ت کالس های نهضت سواد آموزیضعیو 6. وضعیت آموزش مدرسه                                                                   شکل5شکل            

0 0

50
44

6

44
39

11
6

00

25

15

30 30

50

20
25

0
5

0

10

20

30

40

50

60

خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

وضعیت حمل ونقل

)%
د)
ص
در

شهرک "قبل از اجرای طرح"

شهرک "بعد از اجرای طرح"

شهر "قبل از اجرای طرح"

شهر "بعد از اجرای طرح"

11

0

33

17

39

11

22

39

11

17

35

15

25

10
15

5

20 20 20

35

0

10

20

30

40

50

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

رضایت از امکانات مکان زندگی

)%
د)
ص
در شهرک "قبل از اجرای طرح"

شهرک "بعد از اجرای طرح"

شهر "قبل از اجرای طرح"

شهر "بعد از اجرای طرح"

 
 مکانات مکان زندگی. رضایت از ا8. وضعیت حمل و نقل براساس                                                                شکل7شکل

 

ل و و حالت قبد ا بینرداری . امکانات خانوارها از لحاظ برخی امکانات زندگی: آزمون ویلکاکسون از این لحاظ اختالف معنی9

و  داری بین حالت قبل از انجام طرح شهر( نشان داد. آزمون من ویتنی اختالف معنی=0sig( و شهرک )=0sigبعد طرح، برای)

 (.9( نشان نداد )شکل =0,8sig( و حالت بعد آنها )=0,36sigشهرک)



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 530  

 

د د بررسی شل افراغل با توجه به تعداد ک. وضعیت شغلی: با وجود چند شغلی بودن تعدادی از افراد درصد گیری در هر ش10

( و شهرک =0sigداری را از این لحاظ بین حالت قبل و بعد از اجرای طرح شهر )که آزمون ویلکاکسون اختالف معنی

(0,042sig=نشان داد. آزمون من )داری بین حالتویتنی اختالف معنی( 0,032های بعد از اجرای طرح شهر و شهرکsig= )

 (.10( نشان نداد ) شکل=0,4sigداری قبل از اجرای طرح شهر و شهرک )در حالی که اختالف معنینشان داد 

هر ای طرح  شاز اجر داری را از این لحاظ بین حالت قبل و بعد. رضایت از شرایط زندگی: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی11

(0,033sig=( و شهرک )0,028sig=نشان داد. آزمون من )ضعیت قبل از وداری را از این لحاظ برای الف معنیویتنی اخت

ک داری بعد اجرای طرح شهر و شهر( نشان نداد در حالی که اختالف معنی=0,16sigاجرای طرح شهرو شهرک )

(0,002sig= 11( نشان داد )شکل.) 

بل ین حالت قلحاظ ب را از اینداری . میزان استفاده از محصوالت خوراکی و دارویی جنگل: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی12

داری را بین حالت قبل و بعد از اجرای طرح ( نشن داد در حالی که اختالف معنی=0,001sigو بعد از اجرای طرح شهر )

 طرح شهر و های قبل از اجرایداری را از این لحاظ بین حالتویتنی نیز اختالف معنی( نشان نداد. آزمون من=0,1sigشهرک )

 (.12( نشان نداد )شکل =0,4sig( و بعد از اجرای طرح شهر و شهرک )=0,67sigشهرک )

های قبل التحاظ بین داری را از این لح. میزان استفاده از محصوالت غیر چوبی و مرتعی: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی13

های برای حالت داری راتالف معنی( نشان داد. آزمون من ویتنی اخ=0,001sig( و شهرک )=0sigو بعد از اجرای طرح شهر )

 (.13( نشان نداد )شکل=0,72sig( و حالت بعد آنها )=0,49sigقبل از اجرای طرح شهر و شهرک )

ح ز اجرای طراهای قبل و بعد داری را از این لحاظ برای حالت. میزان استفاده از هیزم: آزمون ویلکاکسون اختالف معنی14

های قبل از اجرای طرح ویتنی نیز از این لحاظ بین حالت( نشان داد. آزمون من=0sig) ( و شهرک=0,001sigبرای شهر )

 (.14( نشان نداد )شکل=0,82sig( و بعد آنها )=0,39sigشهر و شهرک )

 شهر های قبل و بعد از اجری طرحداری را از این لحاظ برای حالتمعنی. میزان استفاده از چوب: آزمون ویلکاکسون اختالف15

(0,008sig=( و شهرک )0sig=نشان داد. آزمون من ویتنی اختالف معنی )رک رح شهر و شهداری برای حالت قبل از اجرای ط

(0,005sig=نشان داد در حالی که اختالف معنی )( 0,98داری برای حالت بعد طرح شهر و شهرکsig= نشان )داد )شکل ن

15.) 

عد ت قبل و بدر حال داری را از لحاظ میزان وابستگی به جنگلسون اختالف معنی. میزان وابستگی به جنگل: آزمون ویلکاک16

ا بین حالت رداری ویتنی نیز اختالف معنی( نشان داد. آزمون من=0,004sig( و شهرک )=0,012sigاز اجرای طرح شهر )

 (.16( نشان داد )شکل=0,041sig( و بعد شهر و شهرک )=0,024sigقبل شهر و شهرک )
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 ی. وضعیت شغل10. امکانات خانوارها از برخی امکانات زندگی                                                شکل9کلش
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 ستفاده از محصوالت غیر چوبی ا. میزان 15میزان استفاده از هیزم                                                   شکل  .14شکل               
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 .  میزان وابستگی به جنگل17شکل                               . میزان استفاده از چوب16شکل 

 

ی بین دو داری را از لحاظ برگشتن به مکان قبلی زندگاختالف معنی . برگشتن به مکان قبلی زندگی: آزمون من ویتنی17

فراد بودند و ا (نشان داد به طوری که بیشتر افراد شهر خواستار برگشتن به مکان قبلی زندگی=0sigحالت شهر و شهرک )

 (. 17شهرک مخالف برگشتن بودند )شکل 

ل حاضر عیشتی حاداری را از لحاظ سیر وضعیت رفاهی و ممعنی. سیر وضعیت رفاهی و معیشتی: آزمون من ویتنی اختالف 18

 عودی و افراد( نشان داد به طوری که افراد شهرک سیر وضعیت رفاهی و معیشتی خود را ص=0,035sigبرای شهر و شهرک )

 (.18دانستند )شکل شهر نزولی می

لت شهر و ن دو حااظ فضای خانوار تأمین شده بیداری را از لح. تأمین فضای خانوارها: آزمون من ویتنی اختالف معنی19

)شکل  نشده است ( نشان نداد در حالی که دو منطقه اعتقاد داشتند فضای کافی برای زندگی آنها تأمین=0,16sigشهرک ) 

20.) 
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 معنی دار ن اختالفتوصیه به دیگر روستاییان برای جابه جایی: آزمون من ویتنی از این لحاظ بین شهر و شهرک نشینا .20

کنند ولی مردم شهر عکس مردم شهرک عدم جایی می( به طوری که بیشتر افراد شهرک توصیه به جابه=0sigنشان داد )

  (.21کنند )شکل جایی را توصیه میجابه
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 . سیر وضعیت رفاهی و معیشتی19. برگشتن به مکان قبلی زندگی                                شکل 18شکل 
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 اییج. توصیه به دیگر روستاییان برای جابه 21. تأمین فضای خانوارها                                        شکل20شکل 

واد ابتدائی با سال و با سطح س 50تا  20بیشتر پاسخگویانی که در این تحقیق مورد نظر سنجی قرار گرفتند سن بین 

 داری وجود نداشت.لحاظ بین دو منطقه اختالف معنیجایگاه پدر در خانواده بودند که از این 

 م طرح مناسبطور که از نتایج پیداست مردم شهر وضعیت سالمت و بهداشت را در قبل از انجام طرح و بعد از انجاهمان

حمل و  ت آموزشدانند. وضعیکنند در صورتی که مردم شهرک وضعیت سالمت و بهداشت را بعد انجام طرح بهتر میاعالم می

ضت س های نهعیت کالو نقل در هر دو منطقه قبل از انجام طرح ضعیف بوده و بعد از انجام طرح رو به بهبودی رفته است. وض

. که در رده بودآموزی در قسمت شهر تغییر چندانی نداشته در حالی که در شهرک نسبت به قبل وضعیت بهتری پیدا کسواد

مکاران هیخپور و باشد که مطالعات شعیت رفاهی این مناطق بعد از اجرای طرح میها بیانگر بهبود وضحالت کلیاین شاخص

از نقل  زندگی بعد ی مکان( نیز بهبود وضعیت خانوارها مشمول طرح ساماندهی در بابلرود مازندران را از لحاظ امکانات رفاه22)

 (. 22مکان کردن نشان دادند )

داری وجود نداشت ولی چه بین حالت قبل و بعد شهر و شهرک اختالف معنی در مورد رضایت از امکانات مکان زندگی اگر

با این وجود رضایت مردم شهر از وضعیت گذشته خود بیشتر بود در حالی که مردم شهرک از وضعیت حال خود بیشترین 

ی با این مورد نیز درصدد اعالم توان در نارضیاتی از انجام طرح دانست که حتنشین را میراضیت را داشتند. نارضایتی افراد شهر

( نیز نشان دادند اگر چه وضعیت رفاهی بر 2005شوند به طوری که مطالعات اقتصادی اجتماعی بررتون و همکاران )آن می

(. جهت پیشبرد حفاظت و احیای مناطق 13شود )گذار است ولی به تنهایی باعث رضایت افراد نمیتأثیرروی کیفیت زندگی 

( چرا که بر 29باشد )بردن فقر اقتصادی و فراهم نمودن رضایت خانوارهای مشمول طرح ساماندهی الزامی می جنگلی از بین

گذار است و همچنین فراهم نمودن تأثیری طرح با توجه به توصیه آنها به دیگر روستاییان مشمول طرح روی اجرای ادامه
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(. از لحاظ برخی امکانات زندگی، 14ی پایدار قرار دارد )وب توسعهاجتماعی مناسب برای این افراد در چهارچوضعیت اقتصادی

خانوارهای شهر و شهرک هر دو وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کرده بودند  و در وضعیت قبل و بعد طرح بین شهر و 

آستارا نیز بهبود ( بر روی خانوارهای تجمیع یافته در 1376ی پیر صوفی )داری وجود نداشت. مطالعهشهرک اختالف معنی

نشینان از شرایط زندگی خود بعد از انجام طرح نسبت به خانوارها را از این لحاظ بعد از اجرای طرح نشان داد. رضایت شهرک

(. از لحاظ شغلی، مردم شهر و شهرک در زمان 3باشد )قبل بیشتر شده در صورتی که برای شهر نشینان این حالت عکس می

چند شغل از جمله کشاورزی، دامداری، باغبانی، زنبورداری و کارگری مشغول بودند ولی بعد از انجام طرح قبل از انجام طرح به 

تواند مردم شهرک همچنان به کشاورزی و دامداری خود مشغول شدند ولی مردم شهر به کارگری روی آوردند که این امر می

های در راستای مدیریت اجتماعی و موفقیت در طرحکه  یکی از عوامل نارضایتی آنها باشد. مطالعات نشان داده است

 (.12باشد )ها میداری فراهم نمودن شغل مناسب برای افراد مشمول طرح از الزامات طرحجنگل

ا به با توجه منطق میزان استفاده از محصوالت خوراکی و دارویی، محصوالت مرتعی و غیر چوبی، هیزم و چوب برای هر دو

و  وراکیوالت خسبت به قبل طرح کاهش نموده در حالی که میزان استفاده حال حاضر افراد شهرک از محصنظر پاسخگویان ن

رای شهرک بنجام طرح باشد. میزان وابستگی افراد به جنگل در قبل از امرتعی بیشتر از شهر میودارویی و محصوالت جنگلی

ا ی کاهش پیدداری این میزان وابستگر دو منطقه به صورت معنیبیشتر از شهر بود و در حالی که بعد از اجرای طرح برای ه

ب و وامل تخریعنشین باعث کاهش تخریب جنگل با کاهش های جنگلهای ساماندهی خانوارکرده است. بنابراین اجرای طرح

 (.9افزایش خدمات اجتماعی روستاهای پراکنده جنگل نشین شده است )

اور بودند این ب داری بین شهر و شهرک وجود نداشت در حالی که هر دو منطقه بردر تأمین فضای خانوار اختالف معنی

سیر  ظر آنهاننشینان طبق ها به اندازه کافی تأمین نگردیده است. وضعیت رفاهی معیشتی بیشتر شهرککه فضای خانوار

شین نشهرک  ت که بیشتر مردمصعودی داشته در حالی که این حالت برای شهرنشینان حالت نزولی دارد این در حالی اس

 نشینگلراکنده جنپارهای تجمیع خانومخالف برگشتن به مکان قبلی و بیشتر مردم شهر کامالً موافق این امر بودند. بنابراین با 

انش و دفزایش او فراهم آوردن فضای کافی زندگی برای آنها و همچنین با افزایش نوآوری و ترویج شبکه های اجتماعی، 

ادی این افراد را ( بهبود اجتماعی و اقتص10و  25شود )نی در میان آنها نه تنها باعث بهبود پایداری زیست محیطی میکارآفری

 نیز در میان خواهد داشت.

 نتیجه گیری  -4
از لحاظ  داشته وتوان گفت وضعیت گذشته دو طرح تجمیع و ما به ازاء مسکن اختالف چندانی با یکدیگر ندر حالت کلی می

ها نسبت به ضعیت امکانات رفاهی و عمومی گذشته هر دو منطقه ضعیف بوده و وضعیت حال حاضر افراد مشمول این طرحو

 ا این وجودباند و میزان وابستگی آنها نیز به جنگل نسبت به قبل کاهش داشته است ولی قبل خود وضعیت بهتری پیدا کرده

لی خوبی ودند بعد از دو دهه زندگی وضعیت خیبطرح تجمیع را پذیرفته  نشینان )طرح تجمیع ینقاق( کهوضعیت برای شهرک

و  ی مینودشتر شهرهاازء مسکن )افراد ساکن دپیدا کردند در حالی که حتی خواستار برگشت نیز نیستند ولی افراد طرح مابه

 باشند.ی خود میگالیکش( از وضعیت خود ناراضی و خواستار رسیدگی به وضعیت آنها و یا برگشت به مکان قبل
 

 منابع -5
نشین و خروج دام از . پروژهای پیشنهادی طرح ساماندهی خانوارهای جنگل1388ابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان.، اداره کل من -1

 .1388جنگل حوزه سیل گلستان در سال 
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Abstract 
The need to evaluate the socio-economic impacts of these projects over the past years has been of 

great importance in the policy of livestock withdrawal schemes and in order to address potential 

shortcomings. The present study examines and compares the socioeconomic status before and after the 
two agglomeration and housing schemes in a plan to regulate forestry households from Golestan 

province forests. For this purpose, socioeconomic data of households included in the aggregate plan of 

Yaghagh Galikesh township and housing plan of Arabgloo, Khosro Abad and Hosseina villages of 
Minoodasht and Galikesh cities were collected through questionnaires and surveys using Wilcoxon 

and Mann-Whitney tests. The results showed that there was a significant improvement in the situation 

of people after both projects in terms of transportation facilities, school education and some living 

amenities. Dependence and their use on forest is also reduced compared to the previous one and there 
is a significant difference. However, the welfare and livelihoods of households have been on the rise, 

and housing has been declining. Integration plan people know their current living conditions and 

facilities better than before, while Integration plan people report their pre-plan situation better. 
 
Keywords: Socio-economic, Integration and housing schemes plan, forest dwellers. 
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 چکیده 
در این  های آبی است.ای و اکوسیستمیان رودخانهجریان اکوهیدرولیکی پایه و اساس حفاظت از زیستگاه ماه

ن داقل جریاحهای هیدرولوژیکی تنانت، جریان پایه آبزیان و محدوده تغییرپذیری به منظور برآورد مطالعه روش

جاجرود مورد  خانهرودجهت حف  پتانسیل اکولوژیکی  PHABSIMسازی زیستگاه اکولوژیکی و مدل شبیه

ودخانه ررولیکی بر اساس نتایج این تحقیق، حداقل و حداکثر جریان اکوهیدگرفتند.  محاسبه و ارزیابی قرار

مترمکعب  63/15و  13/1به ترتیب برای ماه مهر و اردیبهشت معادل  PHABSIMبا استفاده از مدل جاجرود 

حف  شرایط رای بجاجرود مترمکعب بر ثانیه بایستی در طول رودخانه  78/3با میانگین دبی ساالنه ، برثانیه

یانگین نت با مهمچنین در این پژوهش، روش تنامطلوب و محافظت از اجزای اکوسیستم رودخانه برقرار باشد. 

حیط تواند انتخاب درستی برای تعیین جریان حداقل برای حف  ممترمکعب بر ثانیه، نمی 99/0دبی پیشنهادی 

ه و محدود ای تنانت، جریان پایه آبزیانهاکولوژیکی در رودخانه مورد مطالعه باشد. بدیهی است روش

مدل  از نمایند. با استفادهراهم میسازی زیستگاه فتغییرپذیری همواره مقدار کمتری نسبت به روش شبیه

فیزیک )عوامل غیرزیستی  تأثیرتوان، مناطق بهینه برای زیست ماهی را با توجه به می سازی زیستگاهشبیه

ولوژیکی یان اکد و از آن برای مدیریت اکوسیستم رودخانه و تخمین رژیم جرزیستگاه( در رودخانه تعیین کر

 بهره گرفت.
  -----نازك(  B Nazanin pt. 11سطر فاصله ) 1 -----

های سازی زیستگاه، روش، مطلوبیت زیستگاه، شبیهجاجرودجریان اکوهیدرولیکی، رودخانه واژگان کلیدی: 

 هیدرولوژیکی.

  

 مقدمه -1
حف  ای و رژیم جریان آب، های رودخانهسازی موضوعات مربوط به مدیریت اکوسیستمن اصول در یکپارچهتریاز مهم

های طبیعی هیدرولوژیکی کامل و یا بخشی از رژیم طبیعی جریان رودخانه و یا به حالت اول برگرداندن محدوده تغییرات رژیم

حوزة کلی  3حوزة اکوهیدرولیک در  (. تحقیقات4اکولوژیکی است )در جهت حفاظت از تنوع بیولوژیکی و حف  پتانسیل بالقوه 

(. 4) ها، تاکنون پیشرفت داشته استها و احیاء رودخانههای زنده در آبراههجریانات اکولوژیکی، طراحی معابر عبور ارگانیسم

یان اکوهیدرولیکی شامل جریان اکوهیدرولیکی، میزان گردش آب موردنیاز برای حف  سالمت اکوسیستم رودخانه است. جر

باشد. جریان بهینه، میزان جریانی است که عملکرد کامل یک اکوسیستم آبی را تضمین جریان بهینه و حداقل جریان می

تواند حف  شود نماید. حداقل جریان، میزان جریانی است که جریان کمتر از آن، پایداری و سالمت یک اکوسیستم آبی نمیمی
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ریزی باشد، امکان تخم مناسب رودخانه آب کیفیت و رودخانه آب جریان عمق و چون سرعتهم جریان هایمولفه چنانچه (.6)

 تخم ماندن زنده احتمال میزان و باروری شود و در صورت عدم تأمین شرایط مورد نیاز، امکانها فراهم میماهیان و باروری آن

های اکوهیدرولیکی بایستی به حداقل عمق موردنیاز جریان آب در ان(. در هنگام تعیین جری4یابد )می کاهش شدت به ماهیان

ریزی ماهیان های تخمعنوان میانگین طبیعی جریان، حداقل عمق آب الزم برای دورههای نگهداری و پرورش ماهیان، بهدوره

مانی و حف  پوشش گیاهی که دشت(، زندههای سیالبی برای غرق شدن )سیالبدر زیستگاه رودخانه، عمق مورد نیاز در جریان

در این مقاله سعی (. 5و  6یکی از اجزای اکوسیستم رودخانه بوده و نقش بسیار زیادی در سالمت رودخانه دارد، توجه گردد )

سازی زیستگاه و با اتکاء به خصوصیات اکولوژیکی و هیدرولیکی، های هیدرولوژیکی و مدل شبیهشود با استفاده از روشمی

ای، اکوسیستم رودخانه جاجرود، راهی نو را بر اساس نتایج این تحقیق معتبرتر و سازگارتر با شرایط جریان رودخانهجهت حف  

 معرفی نماید.

 

 ها مواد و روش -2
های رودخانه کرج است که در شمال شرق تهران جریان دارد و از بهم جاجرود از شاخه رودخانه منطقه مورد مطالعه

کیلومتر بوده و حوضه آبریز آن بالغ بر  140حدود  این رودخانه آید. طوله گرمابدر و لوالن به وجود میپیوستن دو رودخان

 برفی دارای رژیمو  بوده مکعب متر میلیون 298 ساالنه آن در محل سد لتیان آبدهی میانگین کیلومترمربع وسعت دارد. 2800

ب این رودخانه، زیستگاه مناسبی را برای ماهیان سردآبی بوجود . شرایط محیطی و خواص فیزیکی و شیمیایی آاست بارانی

 Capoetaماهی )ویژه سیاه( بهCyprinidae( و کپورماهیان )Salmonidaeآورده است. ماهیان مهم این رودخانه، شامل خانواده )

spت هیدرولوژیکی و اکولوژیکی سد لتیان بر روی رودخانه جاجرود احداث شد که باعث شروع تغییرا 1346باشد. در سال ( می

 گردید.

تا  1326هیدرومتری لتیان )سال  های دبی ایستگاهبرای انجام محاسبات هیدرولوژیکی در حوضة رودخانة جاجرود از داده

در ماه هیدرومتری حیدرآباد در ایستگاه جاجرود  ةرودخان( MMF)حداکثر میانگین دبی جریان ماهانه (  بهره گرفته شد. 1396

مترمکعب بر ثانیه و  62/1مترمکعب بر ثانیه و حداقل میانگین دبی جریان ماهانه در ماه مهر و برابر  04/20یبهشت و برابر ارد

در این پژوهش با توجه به هزینه، وقت و اطالعات موجود، نتایج باشد. مترمکعب برثانیه می 98/4( MAFمیانگین دبی ساالنه )

های هیدرولوژیکی شامل تنانت، جریان پایه آبزیان و محدوده تغییرپذیری و در گروه روشهای پرکاربرد دنیا حاصل از روش

های محیطی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. روشسازی زیستگاه برای تعیین جریان زیستمدل اکوهیدرولیکی شبیه

ی رژیم هیدرولوژیکی و برآورد جریان های ارزیابترین و پرکاربردترین روشهای هیدرولوژیکی، سادهمبتنی بر شاخص

محدوده »بیشتر بر آمارهای تاریخی جریان رودخانه تکیه دارند. روش ها محیطی در سطح جهان هستند. این روشزیست

های های آماری، جنبههای هیدرولوژیکی است. هدف آن تهیه یک سری از ویژگیترین دسته از شاخصمطلوب «تغییرپذیری

ها است. این روش برای یم جریان با برجسته کردن نقش مهم تغییرات هیدرولوژیکی در حفاظت از اکوسیستماکولوژیکی رژ

های طبیعی و بومی و حف  تنوع زیستی از اهداف های تنظیم شده کاربرد دارد که حفاظت از اکوسیستماستفاده در رودخانه

روش  های تغییرات هیدرولوژیکی استفاده شد.برای بررسی شاخص IHA7. در تحقیق حاضر از نرم افزار (8) اولیه مدیریت است

های ایاالت مرکزی و غربی آمریکا، برای محیطی رودخانههای برآورد جریان زیستترین روشاز مهمترین و کاربردی «تنانت»

های آبی و تاالبی برقراری رابطه بین جریان رودخانه و حف  طبیعت اطراف رودخانه )پوشش گیاهی و جوامع زیستی محیط

صورت درصد مشخصی از میانگین دبی ساالنه ها( توسعه داده شده است. در این روش حداقل میزان رهاسازی بهجنب رودخانه

(. 8گردد )رودخانه بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی و هیدرولیکی و تنها با استفاده از هیدروگراف رودخانه محاسبه می

درصد جریان متوسط  30ماند. زیستگاه حیاتی در درصد جریان متوسط ساالنه باقی می 10مدت، با حف  اهزیستگاه حیاتی کوت

جریان »در روش (. 7و  3شوند )درصد متوسط ساالنه احراز می 60های بیش از ساالنه و زیستگاه عالی برای حیات در جریان
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طالعه در یک دوره دراز مدت جهت حف  حیات آبزیان و ماهیان به ، حداقل متوسط جریان ماهانه رودخانه مورد م«پایه آبزیان

 (. به منظور1محیطی تعیین شده و الزم است که این مقدار آب به طور دائم در رودخانه جاری باشد )عنوان نیاز آبی زیست

های گیرد. مدلقرار میهای زیادی مورد استفاده ای، روشهای رودخانهسازی زیستگاهارزیابی اکوسیستم رودخانه و شبیه

های مهم در ای، یکی از جنبههای رودخانهزیستگاه سازی(. شبیه7و 3باشند )ها میمطلوبیت زیستگاه از پرکاربردترین این روش

ای از ابزار هیدرواکولوژیکی است که مجموعه-یک مدل اکوهیدرولیکی PHABSIM گردد. علم هیدرولیک زیستی محسوب می

 حیات سرویس و بردارینقشه سازماننماید که توسط ماهیان فراهم می هایزیستگاه مطلوبیت ازی هیدرولیکیسرا برای مدل

 مطلوبیت میزان زیستگاه و فراهمی رودخانه، دبی مدل این (. در7و 3شد ) ارائه 1970 دهه در متحده آمریکا ایاالت وحش

 رودخانه اکولوژی و هیدرولیک بین در این مدل ارتباط شوند.می رتبطم هم به سازیشبیه مدل قالب در هدف گونه برای زیستگاه

 مناسب میزان دهندهنشان زیستگاه مطلوبیت های(. منحنی7شود )می ( انجامHSCزیستگاه ) مطلوبیت هایمنحنی از استفاده با

 باشند.و..( می دما، کف، پوشش سرعت، خاص )عمق، پارامتر یک ازای به زنده موجود زیستگاه بودن

هدف  گونه عنوان به ماهیان کپور خانواده از کزیمر ماهی سیاهسازی مطلوبیت زیستگاه، گونه محاسبات شبیه انجام برای

 از است و نیز های کوچک با بسترهای گلی تا شنی، همراه با سنگ و سنگریزهشد. این ماهی ساکن رودخانه گرفته نظر در

کنند. گونه می تغذیه هادیاتومه قبیل از هاییجلبک و شیرونومیدها مانند آبزی حشرات از که دآیمی شمار به ایران بومزاد ماهیان

 ه زیستن دربکند و تمایل بیشتری هایی از رودخانه با جریان سریع آب و عمق باال زندگی میدر بخش مرکزی ماهیسیاه

یاتی لوبیت زیستگاه، با بازدیدهای میدانی و حضور تیم عملهای مطدلیل نیاز به منحنیبه(. 2دماهای کمتر رودخانه را دارد )

مندی از نظرات )اردیبهشت و تیر( و بهره 1397پژوهشگران اکولوژی آبزیان و مهندسی آب در فصل بهار و تابستان سال 

ی آن(( زندگگیری طول و تعداد ماهی )جهت تخمین سن و مرحله برداری از ماهیان )اندازهمتخصصان اکوهیدرولیک، نمونه

ان و ( و تور ساچوک پشتیبSamus Mp750ای و دقیق از طریق صید الکتریکی با کمک دستگاه الکتروشوکر )صورت نقطهبه

برداری از های نمونهگیری پارامترهای هیدرولیکی رودخانه از ایستگاهبرداری جهت سنجش متغیرهای محیطی و اندازهداده

 دست رودخانه جاجرود، انجام شد.دست سد لتیان به سمت باالپایین

 

 نتایج و بحث  -3
محسوب  شیرین آب به خصوص ماهیان آبزیان و از بسیاری که زیستگاه باشندمی های دینامیکیاکوسیستم هارودخانه

رات کنند. تغییریزی، نقش حیاتی را ایفا میشوند و در تولیدمثل ماهیان به عنوان مسیر مهاجرت آنها به سمت محل تخممی

 یستم است وترین عامل در احیای رودخانه، حف  تنوع زیستی و کارکردهای اکوسطبیعی جریان رودخانه، سنگ بنیاد و اساسی

های هیدرولوژیکی در ارزیابی (. روش3شود )ایجاد تغییرات در اجزای رژیم جریان، منجر به دستکاری و تغییر اکولوژیکی می

توسعه بوده و  لحا در کشورهای اکوهیدرولیکی در تخصیص جریان ریزیبرنامه در یضرور قدم جریان اکولوژیکی، اولین

عنوان های اخیر به (. روش تنانت در سال8کرد ) اکولوژیکی استفاده ژیم جریانر های محیطی در ارزیابیتوان از ویژگیمی

، جاجروده ررسی شرایط اکولوژیکی رودخانور استفاده شده است. به منظور بهای توسعه منابع آب کشروشی مطمئن در پروژه

(. همچنین 1های مطلوبیت زیستگاهی تولید شد )شکل های موردنیاز، منحنیآوری دادهباتوجه به مشاهدات میدانی و جمع

یستگاه زهای مطلوبیت دار و همبستگی باالیی با شاخص، تمامی متغیرهای زیستگاهی مورد بررسی، رابطه معنی1مطابق شکل 

ه مقادیر توزیع ماهان ،1باشد. در جدول ماهی مرکزی میند که بیانگر رابطه باالی این فاکتورها با حضور و فراوانی گونه سیاهدار

ه برای سازی فیزیکی زیستگا، شبیه1مطابق جدول  های مختلف، آورده شده است.دست آمده برای روشجریان اکولوژیکی به

برای  قل نیازهای هیدرولوژیکی، ممکن است در تأمین حداجریان برآوردی توسط روشحداقل جریانات نشان داد که حداقل 

 زیستگاه آبی کافی نباشد. 
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 های مطلوبیت زیستگاه فاکتورهای محیطی رودخانه جاجرود. منحنی1شکل 
 

 نه جاجرود )متر مکعب برثانیه(های مختلف در رودخا.توزیع ماهانه جریان اکولوژیکی با روش 1جدول 

 سازی زیستگاهشبیه تنانت محدوده تغییرپذیری جریان پایه آبزیان MMF ماه
Q % Q % Q % Q % 

 70 13/1 24/30 49/0 58/163 65/2 100 62/1 62/1 مهر

 72 89/1 63/18 49/0 76/100 65/2 59/61 62/1 63/2 آبان

 78 48/2 4/15 49/0 9/84 7/2 94/50 62/1 18/3 آذر

 76 01/2 49/18 49/0 75/120 2/3 13/61 62/1 65/2 دی

 75 72/1 3/21 49/0 17/152 5/3 43/70 62/1 3/2 بهمن

 88 73/2 75/15 49/0 32/109 4/3 09/52 62/1 11/3 اسفند

 81 54/8 12/14 49/1 59/25 7/2 35/15 62/1 55/10 فروردین

 78 63/15 43/7 49/1 47/12 5/2 08/8 62/1 04/20 اردیبهشت

 76 17/11 12/10 49/1 99/16 5/2 01/11 62/1 71/14 خرداد

 74 54/2 31/43 49/1 23/55 9/1 09/47 62/1 44/3 تیر

 73 2 37/54 49/1 74/54 5/1 12/59 62/1 74/2 مرداد

 71 29/1 42/81 49/1 5/76 4/1 52/88 62/1 83/1 شهریور

 76 78/3 19 99/0 2/51 55/2 53/32 62/1 98/4 میانگین

 

 گیرینتیجه -4

های هیدرولوژیکی سازی زیستگاه مقایسه شدند این است که در روشهای هیدرولوژیکی با روش شبیهدلیل اینکه روش

سازی زیستگاه اولویت با موجود باشند، ولی در روش شبیهزی نقشی نداشته و تنها جریانات تاریخی معیار مقایسه میگونه آب
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سازی زیستگاه اعتبار بیشتری خواهد دست آمده از روش شبیهصورت مقایسه، نتایج بهزنده یا گونه شاخص است، بنابراین در 

سازی دهد، رژیم جریان مطلوب اکوهیدرولیکی اختصاص یافته با استفاده از روش شبیهداشت. نتایج پژوهش حاضر نشان می

ژیکی رودخانه و استقرار شرایط مطلوب برای های اکولوزیستگاه، قادر به حفاظت از رژیم جریان طبیعی برای نگهداری از ارزش

 باشد.های آبزی میزیستن گونه
  

 منابع و مراجع -5 
ط زیستی رودخانه )مطالعه های هیدرولوژیکی در برآورد حقابه محی. کاربرد روش1397. اسماعیلی، ک.، صادقی، ز.، کابلی، ع. و شفائی، ح. 1

 .451-437(: 4) 71یعی، منابع طبیعی ایران، موری رودخانه گرگانرود(. مجله محیط زیست طب

 ص.216یست، ز. اطلس ماهیان آبهای داخلی ایران. سازمان حفاظت محیط 1395. کیوانی، ی.، م. نصری، ک. عباسی و ا. عبدلی. 2 

منظور برآورد دخانه بهکی رودر تبیین رژیم اکولوژی PHABSIMکارگیری مدل . به1397جزی، م. نیا، م. و ساالری. نادری، م.ح.، ذاکری3
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Abstract  
Ecohydraulic flow is the basis for the conservation of river fish habitats and aquatic 

ecosystems. In this study were computed and evaluated hydrological methods of Tennant, 

Aquatic Base Flow  and RVA for estimating the minimum environmental flow and 
habitat simulation model PHABSIM to provide minimum habitat to preserve the 

ecological potential of the Jajroud River. According to the results of this study, the 

minimum and maximum ecohydraulic flow of the Jajroud River using PHABSIM model 
for October and May were 1.13 and 15.63 m3/s respectively with mean annual flow of 

3.78 m3/s along the Jajroud River. To maintain optimal conditions and protect 

components of the river ecosystem. Also, in this study, the proposed Tennant method 

with a mean flow rate of 0.99 m3/s cannot be a good choice for determining the minimum 
flow to preserve the ecological environment in the studied river. Obviously, Tennant, 

Aquatic Basin Flow, and RVA methods always provide less value than habitat 

simulation. Using the habitat simulation model, we can determine the optimal areas for 
fish biodiversity due to the influence of non-biological factors (habitat physics) on the 

river and can be used to river ecosystem management and estimate the ecological flow 

regime. 
 

Keywords: Ecohydraulic flow, jajroud river, habitat suitability, habitat simulation, 

hydrological methods. 
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 کود نیتروژن و مگافول تأثیر( تحت .Vigna radiata L) بررسی صفات مورفولوژیک ماش
 

 2و مهدی مالشاهی 2، عباس بیابانی2زری مقدم، علی نخ*1امریانمهدی ع
 دانشگاه گنبد کاووس ، دانشیار و استادیارترتیب استادیاربه2کارشناس ارشد اگرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس،  *1

@yahoo.com51mehdi_amerian1*  

 

 

 چكیده
مگافول  مایع کود و کود شیمیایی نیتروژن هب( Vigna radiata L.) صفات مورفولوژیک ماش بررسی منظوربه

آزمایش صورت آزمایش بهدر مزرعه آزمایشی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد.  1396آزمایشی در تابستان سال 

، 0شامل   سطح چهار در نیتروژن انجام شد. کود های کامل تصادفی در سه تکرارفاکتوریل در قالب طرح بلوک

هکتار  رد لیتر شامل عدم مصرف، مصرف یک و دو سطح سه در مگافول و هکتار در کیلوگرم 150و  100، 50

این رتفاع اوو بر ا طول بوته و ارتفاع اولین غالف در سطح پنج درصدبود. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر 

 × ژنرول نیتدار شد اما اثر کود مگافول و اثر متقابدر سطح یک درصد معنیشاخه و تعداد شاخه در بوته 

، ارتفاع اولین شاخه با متریسانت 63/63دار نشد. بیشترین طول بوته با مگافول بر هیچکدام از صفات معنی

 150از تیمار مصرف  98/3و تعداد شاخه در بوته با  متریسانت 95/8متر، ارتفاع اولین غالف با میلی 14/34

 اصل شد.روژن حت فوق نیز از تیمار عدم مصرف نیتدست آمد. حداقل مقدار صفاکیلوگرم نیتروژن در هکتار به
 

 مگافول، ماش، نیتروژنکود طول بوته،  های کلیدی:واژه

 

 . مقدمه1
 کشورهایی که نقش مهمی در تأمین پروتئین موردنیاز انسان بخصوص در ،درصد پروتئین 20حبوبات با داشتن بیش از 

عنوان یک توانند بهی انسان مییه. این محصوالت در تغذباشندمی را، داها کم استتولیدات دامی و محصوالت کشاورزی آن

ن ر از میزا کمتغالت محسوب شوند. میزان پروتئین در غذاهای حیوانی معموالً در ترکیب با مکمل غذایی با ارزش و مناسب

نه، سیدهای آمیاد و مقدار بیشتر علت داشتن تعدانی بههای موجود در غذاهای حیوااست ولی پروتئین یپروتئین در منابع گیاه

 (. 4باشند )های گیاهی میتر از پروتئینبا ارزش

شده است.  عنوان یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه شناختهاز میان نیازهای غذایی مختلف، نیتروژن به

. (9) دهدیمکاهش  یتاً عملکرد رانها کمبود نیتروژن تقسیم سلولی، توسعه کلروپالست، فعالیت آنزیمی و وزن ماده خشک و

، تشکیل پروتئین، تنفس و تثبیت نیتروژن دارد DNAهای گیاهی ازجمله فتوسنتز، سنتز یتفعالاین عنصر نقش حیاتی در 

آن  ( که درنتیجه9و  6)دهدیم(. اضافه کردن نیتروژن به خاک وزن خشک را در گیاهان افزایش 2008)کالیکسان و همکاران، 

 تواند ارتفاع و تعداد شاخه را افزایش دهد.می گیاه

کیلوگرم در هکتار را بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد  150و  100، 50، 0با مقادیر  NPK( اثرات کودهای 12تهولیس )

 رتأثیکیلوگرم در هکتار  150با مقدار مصرف  NPKهای ماش مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که عناصر غذایی واریته

( اثر مصرف مقادیر مختلف 2فرنیا و همکاران )ی ثانویه داشت. هاشاخهی اولیه و هاشاخهداری بر ارتفاع گیاه، تعداد یمعن

نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد ماش را مورد بررسی قرار دادند. در بررسی آنان بیشترین تعداد شاخه فرعی 

( اثر 3دست آمد. شکارچی )کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به 150متر( با مصرف سانتی 51/25( و ارتفاع تا اولین غالف )5/1)
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کیلوگرم در هکتار( را بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد  100و  80، 60، 40، 20، 0مقادیر مختلف کود نیتروژن از نوع اوره )

کیلوگرم  60ر ارتفاع بوته و تعداد انشعاب ساقه داشت. تیمار ی بداریمعنماش مورد بررسی قرار دادند. مقادیر کود نیتروژن اثر 

 نیتروژن در هکتار بیشترین اثر را بر خصوصیات مورد بررسی داشت.  

اع منجر به افزایش ارتف ( نشان داد که کاربرد نیتروژن، فسفر و پتاسیم10نتایج آزمایش انجام شده توسط ساردانا و ورما )

 طوربهاسیم ( گزارش کرد که مصرف عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پت11د. سوهارتاتیک )گیاه و شاخص سطح برگ ماش ش

 خص سطح برگصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیز شاو بقایای آهک همراه با عناداری ارتفاع گیاه را افزایش داد یمعن

 داری افزایش داد. یمعن طوربهماش را 

های گزینو نیز جای اری تولید غذا، حف  حاصلخیزی خاک از طریق کاربرد کودهای آلیبر پاید مؤثرمسائل  نیترمهماز 

تنهایی یمیایی بهشی درازمدت نشان داده است که کودهای آلی و هاشیآزمای کودهای شیمیایی است. جابهغیر شیمیایی 

وجود ی بهافشردهد شیمیایی سیستم تولی(، بلکه استفاده تلفیقی از کودهای آلی و 13) سازندینمپایداری تولید را محقق 

 (. 8) آوردیم

و  نتز، بر رشداثر بر فتوس جهیدرنتزایش غلظت کلروفیل و های محیطی، افاسیدهای آمینه با اثر بر افزایش تحمل به تنش

ولوژیک، رشد و نمو ی فیزیهاتیفعالستقیم بر صورت مستقیم و غیرم(. اسیدهای آمینه به5شوند )واقع می مؤثرعملکرد گیاهان 

 (. 7شوند )واقع می مؤثرگیاهان 

دون بی )آهن، روی، پاشمحلول( اثر تیمارهای کودی )کود ارگانیک، شیمیایی، تلفیقی و شاهد( و 1جلیلیان و همکاران )

عداد ول نیام، تطارتفاع بوته،  ی( بر رشد و نمو ماش را مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش بیشترینپاشآبی و پاشمحلول

رین جه به بیشتدست آمد. با توی کودی ارگانیکی، شیمیایی و تلفیقی بههانظامنیام، تعداد دانه در نیام و عملکرد دانه در 

 تر بود. کودی تیمار کودی بر نظامی در سیستم کودی ارگانیکی، این طیمحستیزبیوماس تولیدی و رعایت مسائل 

فرصت  ی رشد کوتاه،پس از برداشت گندم و جو قابل کشت بوده که با توجه به دوره یخوببه گنبد یماش در منطقه

 صفات فول براثر نیتروژن و کود مایع مگا. در این مطالعه باشدیی زمین جهت کشت گیاه بعدی نیز فراهم مکافی برای تهیه

 .رفتگمورد بررسی قرار  مورفولوژیک

 

 هاروش مواد و. 2
در مزرعه  1396 در سال زراعیدر سه تکرار  های کامل تصادفیفاکتوریل در قالب طرح بلوک صورتاین آزمایش به

)در دو نوبت،  کتارکیلوگرم در ه 100 و 50، 25شامل سطح  نیتروژن در سهاول عامل . شدانجام آموزشی دانشگاه گنبدکاووس 

 1، 5/0پاشی مگافول در سه سطح شامل محلول عامل دومو درصد در انتهای مرحله رشد رویشی(  50درصد قبل کاشت و  50

د گافول تولیمایع م نوبت دوم شروع پرشدن دانه( بود. کود ولیتر در هکتار )در دو نوبت، نوبت اول زمان تشکیل غنچه  2و 

د کو اتتأثیر(. 1باشد )جدول باشد که حاوی عناصر غذایی ضروری برای گیاهان میشرگت والگرو ایتالیا یکی از کودهایی می

و  مؤثری افشانردهگاز افزایش کیفیت و عملکرد محصول، پیش رسی و یکنواختی اندازه محصول، افزایش  اندعبارتمگافول 

ه ش تحمل گیادهی برای درختان میوه، افزایدر هنگام گل مخصوصاً ، افزایش مقاومت گیاه به سرما هاگلافزایش میزان باروری 

 و غیره.  های محیطیبه شوری و سایر تنش
 خصوصیات کود مایع مگافول -1جدول 

 اسیدآمینه کربن آلی اکسید پتاسیم نیتروژن ترکیبات

 نوع( 18درصد ) 28 درصد 15 درصد 5/2 درصد 5/4 

 بندیبسته (ECهدایت الکتریکی ) رنگ (3gr/cmچگالی ) pH فرموالسیون مشخصات

 لیتری 1 3/0 ایقهوه 22/1 5/6 مایع فیزیکی
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ت شداشت و بردا ، عملیات کاشت،هاکلوخهزراعی شامل شخم، کود پاشی، دیسک، کولتیواتور زدن و نرم کردن  عملیات

 بود که در زمان الزم انجام شد.

فاصله بین  کشت شد.متری سانتی 2-3ر عمق صورت خطی و با دست بر روی خطوط دبهماش  VC 1973 Aبذور 

  .شدمتر در نظر گرفته سانتی 20ها بین بوتهو  50ها فاصله بین ردیف ،مترانتیس 70ها متر، بین کرتسانتی 100تکرارها 

 4 تا 2ها به مرحله شدن بوته عد از واردبهای هرز اقدام به دو بار وجین دستی شد. علف در طی دوره رشد جهت مبارزه با

ازینون به مقدار یک لیتر در هکتار از سم دیت اآفبرای کنترل عمل تنک کردن صورت گرفت. در طول فصل رشد  ،برگی

 انجام شد.  یاریبندی آبدهی و اوایل غالفاوایل گل در دو مرحلهاستفاده شد. در زمان الزم بخصوص 

وط خطاز ته بو 5، صفاتهای مربوط به انجام یادداشت برداری برایبه مرحله رسیدگی فیزیولوژیک،  هاعد از رسیدن بوتهب

ه فرعی ولین شاخاصفات ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غالف، تعداد شاخه فرعی و ارتفاع  و نتخابابا رعایت حاشیه  میانی

با آزمون  هایسه میانگینمقا انجام شد. SAS Ver. 9.1افزار های آزمایش با استفاده از نرمتجزیه واریانس دادهگیری شدند. اندازه

LSD شد انجام.  

 نتایج و بحث. 3
ارائه  2 های مختلف نیتروژن و کود مایع مگافول بر صفات مورفوژیک ماش در جدولغلظت تأثیرنس نتایج تجزیه واریا

شود اثر نیتروژن بر صفات مورفولوژیک طول بوته و ارتفاع تشکیل اولین غالف در سطح طور که مشاهده میشده است. همان

ر گافول و اثدار بود اما اثر مسطح احتمال یک درصد معنیتعداد شاخه در بوته در  ودرصد و بر ارتفاع اولین شاخه  5احتمال 

 گذار نبود.تأثیرمگافول بر صفات مورد بررسی  ×متقابل نیتروژن 

 
 تاثیر نیتروژن و کود مایع مگافول بر صفات مورفولوژیک ماش واریانس تجزیه -2جدول 

 شاخه تعداد

 در بوته 

 تشکیل ارتفاع

 غالف نیاول 

 تشکیل ارتفاع

 اخهش نیاول 

 طول

 بوته

 درجه 

 آزادی

 صفات

 منابع تغییر

476/0  131/0  952/5  07/24  تکرار 2 

212/2 ** 14/2 * 9/114 ** 71/73  نیتروژن 3 *

337/0  326/1  98/28  07/34  مگافول 2 

014/0  091/0  219/1  322/0  مگافول× نیتروژن  6 

171/0  516/0  28/18  7/21  خطا 22 

9/11  45/8  83/10  65/7  یرات )%(ضریب تغی - 

 داردرصد و عدم وجود تفاوت معنی 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه: ns و ** ،*
 

 . طول بوته1-3
 56/60و  36/62، 63/63دهد که بیشترین طول بوته ماش با کود نیتروژن نشان می تأثیرمقایسه میانگین طول بوته تحت 

متر از تیمار عدم سانتی 04/57ن در هکتار و کمترین آن با وگرم نیتروژکیل 50و  100، 150متر از تیمارهای مصرف سانتی

ته ماش نشان کیلوگرم در هکتار( را بر ارتفاع بو 50این امر نقش مصرف نیتروژن )بیش از  (.3مصرف حاصل شد )جدول 

 طول بزرگ شدن) رشد نتیجه در و جذب افزایش باعث هااطراف ریشه در نیتروژن عنصر از بیشتری مقدار فراهم بودن. دهدیم

ها و هم صرف نیتروژن هم طول میانگرهبا م عموماً .است داشته همراهبه را گیاه بیشتر (هاسلول تعداد) سلولی تقسیم و( هاسلول

کردن  ( معتقدند که اضافه2008سالواگیوتی و همکاران )یابد. فاع بوته افزایش مییابد و به این ترتیب ارتتعداد آنها افزایش می

 گیاه است. افزایش ارتفاعکی از دالیل آن گردد که ینیتروژن به خاک منجر به افزایش وزن خشک گیاه می
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 مورد بررسی ماش اثر نیتروژن بر صفات -3جدول 

 شاخه تعداد

 بوته در

 غالف نیاول ارتفاع

 متر()سانتی

 شاخه نیاول ارتفاع

 متر()میلی

 طول بوته

 متر()سانتی

 صفات

 نیتروژن

844/2 c 822/7 b 84/34 c 04/57 b 0 

333/3 b 511/8 ab 73/38 bc 56/60 ab 50 

711/3 ab 716/8 a 17/41 ab 36/62 a 100 

989/3 a 956/8 a 14/43 a 63/63 a 150 

4/0 7/0 18/4 55/4 5%LSD 

 

 . ارتفاع اولین شاخه2-3
صرف مین ساقه با دار ارتفاع اولایش معنینیترون حاکی از افز تأثیرمقایسه میانگین مقادیر ارتفاع اولین شاخه ماش تحت 

ار ارتفاع اولین کیلوگرم نیتروژن در هکت 100و  150باشد. در تیمارهای مصرف کیلوگرم نیتروژن در هکتار می 150و  100

ر کیلوگرم در هکتا 50دم مصرف کود نیتروژن و مصرف عدر تیمار  بود در حالی که  مترمیلی 17/41و  14/43ترتیب شاخه به

 آبشویی مانند عدم نیاز گیاه به نیتروژن، (. عواملی3متر بود )جدول میلی 73/38و  84/34ترتیب برابر با کمترین مقدار و به

 از استفاده رغمعلی که ستنده از دالیلی کود به هاریشه دسترسی زمان با به نیتروژن گیاه نیاز زمان انطباق عدم و نیتروژن کود

در  نیتروژن اثر کود دالیل کاهش ترینمهم از عوامل این شوند بنابراین،کود می اثر کاهش موجب تروژن،نی بیشتر کود مقادیر

 . باشندمزرعه می شرایط هر مرحله از رشد در

 

  . ارتفاع اولین غالف3-3
د اما داری مشاهده نشبا وجودی که بین تیمارهای مصرف نیتروژن از نظر ارتفاع تشکیل اولین غالف تفاوت معنی

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. کمترین 150متر مربوط به تیمار مصرف سانتی 956/8بیشترین ارتفاع تشکیل اولین غالف با 

هکتار(  کیلوگرم در 50متر بود که در تیمار عدم مصرف نیتروژن مشاهده شد. مصرف کم نیتروژن )سانتی 822/7مقدار آن نیز 

ف در ارتفاع بیشتر، تحریک رشد گیاه در (. یکی از دالیل تشکیل غال3م مصرف نشان نداد )جدول داری با تیمار عدتفاوت معنی

( 2)همکاران  رنیا وفدوره رویشی است که در این بررسی مصرف نیتروژن با افزایش ارتفاع گیاه باعث این کار شد. در بررسی 

 دست آمد.ر هکتار بهکیلوگرم کود نیتروژن د 150نیز ارتفاع تا اولین غالف با مصرف 

 

 . تعداد شاخه در بوته4-3
کیلوگرم کود  150از تیمار مصرف  989/3شود، بیشترین تعداد شاخه در بوته با مالحظه می 3طور که در جدول همان

ار نداشت. کمترین مقد 711/3م در هکتار با کیلوگر 100داری با تیمار مصرف نیتروژن در هکتار حاصل گردید که تفاوت معنی

اضافه کردن  ( معتقدند که2008بود که از تیمار عدم مصرف کود حاصل شد. کالیکسان و همکاران ) 844/2این صفت نیز 

 یابد. به نظردهد که درنتیجه آن گیاه تعداد شاخه در بوته افزایش مییمنیتروژن به خاک وزن خشک را در گیاهان افزایش 

 اعث افزایش تعداد شاخه در بوته شد. ببا افزایش رشد گیاه رسد در بررسی حاضر نیز مصرف نیتروژن می

 

 گیری. نتیجه4
نیتروژن بر صفات طول بوته، ارتفاع اولین غالف از سطح زمین، ارتفاع اولین شاخه از سطح زمین و تعداد شاخه در بوته 

ها که منجر به گذاری بر طول میانگرهتأثیردار نشد. نیتروژن با اثر مثبت گذاشت اما اثر کود مگافول بر هیچکدام از صفات معنی
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افزایش طول بوته شد ارتفاع اولین شاخه از سطح زمین و درنتیجه ارتفاع تشکیل اولین غالف را افزایش داد. مصرف مگافول در 

 مگافول قرار نگیرد. تأثیردوره رویشی گیاه باعث شد صفات مورفولوژیک تحت اواخر 

 

 . منابع5
پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و . اثر محلول1393ده. ع. و پیرزاد، ع.ر. . جلیلیان، ج.، خا1

 . 725-732(: 3)16زراعی کشاورزی ارگانیک. به

ین همایش ملی . بررسی اثر مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی ماش. اول1391. فرنیا، ا. آزادی، ا. و نخجوان، ش. 2
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Abstract 
In order to study morphological traits of mungbean to nitrogen and megafol fertilizer, a 
factorial experiment was conducted based on RCBD in three replications on research 

farm of Gonbad Kavous University in 2017. The first factor was nitrogen in four levels of 

o, 50, 100 1nd 150 kg/h and the second was megafol fertilizer in three levels of 0, 1 and 
two liters/ha. Effect of nitrogen on plant length and height of first pod was significant at 

5% and on height of first branch and number of branch per plant at 1% level probability. 

Effect of megafol and interaction between nitrogen and megafol was not significant. The 

maximum plant length (63.63cm), height of first branch (34.14mm), height of first pod 
(8.95 cm) and number of branch per plant was obtained from application of 150 kg/ha 

nitrogen. The minimum of traits was obtained from non application of nitrogen. 

 
Key words: Megafol fertilizer, Mungbean, Nitrogen, Plant length 
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کود شیمیایی نیتروژن و  تأثیر( تحت .Vigna radiata Lبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش )

 کود مایع مگافول

 
 2هدی مالشاهیو م 2، عباس بیابانی2زری مقدم، علی نخ1مهدی عامریان

 دانشگاه گنبد کاووس ترتیب استادیار، دانشیار و استادیاربه2کارشناس ارشد اگرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس،  *1
*1mehdi_amerian51@yahoo.com 

 

 

 چکیده
مگافول یک  یعما کود و نیتروژن به( .Vigna radiata L) ماش عملکرد و اجزای عملکرد بررسی منظوربه

صورت این آزمایش بهدر مزرعه آزمایشی دانشگاه گنبدکاووس اجرا شد.  1396ای در سال مزرعهی مطالعه

 در نیتروژن رفانجام شد. عامل اول مص های کامل تصادفی در سه تکرارفاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش 

 2و  1، 0) سطح سه در مگافول پاشیو عامل دوم محلول( هکتار در کیلوگرم 150و  100، 50، 0) سطح چهار

ر بع مگافول دار بود. اثر کود مای. اثر نیتروژن بر صفات مورد بررسی در سطح یک درصد معنیدبو( هکتار در لیتر

، ف در بوتهدار بود. بیشترین تعداد غالوزن هزار دانه در سطح پنج درصد و بر بقیه در سطح یک درصد و معنی

کیلوگرم  150یمار ت بهته، وزن هزار دانه، عملکرد بوته و عملکرد کل تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بو

ر بوته، دانه در دو دانه  لیتر در هکتار مگافول بیشترین غالف 2مصرف دو با نیتروژن در هکتار تعلق داشت. 

 غالف، وزن هزار دانه، عملکرد بوته و دانه کل حاصل شد. 
 

 ژن، مگافول، غالفعملکرد دانه، ماش، نیترو های کلیدی:واژه

 
 . مقدمه 1

د فزایش عملکرسزایی در فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه دارد و تغذیه مناسب گیاه با آن نقش کلیدی در انیتروژن نقش به

اجزای عملکرد ماش  کیلوگرم نیتروژن در هکتار را بر عملکرد و 100و  80، 60، 40، 20، 0( اثر 4شکارچی ) (.8ماش دارد )

د. ت گزارش شانه مثبقرار دادند. اثر کود نیتروژن بر تعداد غالف در بوته، تعداد وزن هزار دانه و عملکرد دمورد بررسی 

وجه عنوان کود پایه منجر به افزایش قابل تکیلوگرم نیتروژن در هکتار به 30( گزارش کردند که کاربرد 9اسدالزمان و همکاران )

 گیاه، تعداد دانه در گیاه و وزن هزار دانه شد.  ماده خشک و درنتیجه افزایش تعداد غالف در

 ،هانیپروتئ ها،مونهای حیاتی گیاه مثل ساخت انواع هوراسیدهای آمینه بسیاری از فعالیتعناصر غذایی میکروالمنت و 

 در شدید اختالط باتواند گیاه را ها میدار هستند که عدم سنتز یک یا چند تا از آنرا عهده غیرههای متعدد ساختمانی و نقش

عدم  ،هاد آنشاید یکی از دالیل اصلی عدم کیفیت محصوالت کشاورزی و کاهش عملکر (.11د )رشد و عملکرد مواجه نمای

(. 10د )اشهای مناسب بها با سایر عناصر غذایی در زمانغلظت اسیدهای آمینه و کنترل نسبت آن یریگامکان عملی اندازه

 موردنیاز آمینه زی معتقدند استفاده توأمان کودهای کامل با کودهایی که حاوی کلیه اسیدهایبسیاری از متخصصان کشاور

دف ین بررسی با هاشد. ات بسیار چشمگیری روی عملکرد و خصوصیات کیفی محصول داشته باتأثیرتواند گیاه هستند می

 ع مگافول انجام شد.کود نیتروژن و کود مایپذیری عملکرد و اجزای عملکرد ماش از تأثیرلعه مطا
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 هاروش مواد و. 2
مزرعه  دردر سه تکرار  های کامل تصادفیلوکصورت فاکتوریل در قالب طرح ببه 1396 زراعی سال در آزمایش این

 .است مترمیلی 428 ساالنه بارندگی متوسط. شد اجرا گنبدکاووس دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی

درصد زمان  50درصد قبل کاشت و  50) کیلوگرم در هکتار 150 و 100، 50، 0شامل  سطح نیتروژن در چهاراول عامل 

دو  و لیتر در هکتار )یک لیتر زمان تشکیل غنچه 2و  1، 0پاشی مگافول در سه سطح شامل عامل دوم محلولو دهی( غنچه

 شده است. آورده  1لیتر زمان تشکیل غنچه و شروع پرشدن دانه( بود. خصوصیات مگافول در جدول 
 

 : خصوصیات کود مایع مگافول1جدول 

 اسیدآمینه کربن آلی اکسید پتاسیم نیتروژن ترکیبات

 نوع( 18درصد ) 28 درصد 15 درصد 5/2 درصد 5/4 

 بندیبسته (ECهدایت الکتریکی ) رنگ (3gr/cmچگالی ) pH فرموالسیون مشخصات 

ایقهوه 22/1 5/6 مایع فیزیکی  لیتری 1 3/0 

 

  .کشت شدندمتر سانتی 20 بین بوتهو  50 فاصله ردیف بود که به VC 1973 Aمورد استفاده ماش 

. گیری شدندازهصفات مورد نظر اندو با رعایت حاشیه برداشت  وط میانیخطاز بوته  5مرحله رسیدگی فیزیولوژیک  در

م داده و به هکتار تعمی و بقیه برداشت حذف های وسطو نیم متر از دو طرف ردیف خطوط حاشیهعملکرد دانه، برای تعیین 

  .دش استفاده LSDبا آزمون  هامقایسه میانگین و SAS Ver. 9.1افزار از نرم هاتجزیه واریانس دادهشد. برای 

 

 نتایج و بحث. 3
 زای عملکردجها بر عملکرد و اکود شیمیایی نیتروژن و کود مایع مگافول و اثر متقابل آن تأثیرجدول تجزیه واریانس 

 دار بود. شود اثر نیتروژن و مگافول بر صفات مورد بررسی معنیطور که مشاهده میارائه گردیده است. همان 2ماش در جدول 

 
 یتروژن و کود مایع مگافول بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشتجزیه واریانس تاثیر ن -2جدول 

 عملکرد

 دانه

 عملکرد

 بوته

 وزن

دانه 1000  

دانه تعداد  

بوته در  

دانه تعداد  

غالف در  

 تعداد غالف

 در بوته

 درجه

 آزادی

 صفات                   

 اتمنابع تغییر

12744 876/0  115/0  1/522  404/0  61/13  تکرار 2 

361232** 6/22 ** 84/40 ** 9661** 022/3 ** 1/162  نیتروژن 3 **

209569** 86/15 ** 85/21 * 6689** 924/1 * 01/96  مگافول 2 **

2308 184/0  5/0  36/40  031/0  455/0  مگافول× نیتروژن  6 

15318 108/1  685/4  4/668  414/0  27/11  خطا 22 

92/19  25/21  21/5  97/21  35/13  09/14  - CV 

 داردرصد و عدم وجود تفاوت معنی 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه: ns و ** ،*

 

 . تعداد غالف در بوته1-3

کیلوگرم نیتروژن  100و  150ین نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته به ترتیب از تیمارهای مصرف مقایسه میانگ

کافی  نیتروژن (. اگر3دست آمد )جدول در هکتار حاصل شد. کمترین تعداد غالف در بوته هم از تیمار عدم مصرف نیتروژن به

در این شرایط با انتقال کم مواد غذایی به  .(5)شد  خواهد مختل یا و کاهش تولید کلروفیل عمل نگیرد، قرار گیاه اختیار در
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 و افزایش سبب بیشتر نیتروژن مقادیر از استفاده که رسدمی نظریابد. بههای در حال تلقیح، تعداد غالف در بوته کاهش میگل

مواد  انتقال در هر بوته، در زایشی واحد بیشتر ایجاد تعداد ضمن توانست گیاه و شد زایشی ماش و رویشی رشد بهبود

 نماید.  عمل خوبیبه نیز زایشی هایبه اندام هاکربوهیدرات بهینه تخصیص و فتوسنتزی
 مورد بررسی ماش اثر نیتروژن بر صفات -3جدول 

 لوگرمیک) کل عملکرد

 (گرم در

 بوته عملکرد

 (گرم)

 دانه 1000 وزن

 (گرم)

 دانه تعداد

 بوته در

  دانه تعداد

 غالف در

عداد غالف در ت

 بوته

 صفات

 نیتروژن

4/820 a 51/6 a 84/43 a 4/148 a 022/4 b 91/17 c 0 

7/729 a 794/5 a 86/42 a 4/134 ab 778/4 a 76/23 b 50 

2/572 b 629/4 b 3/40 b 1/115 b 781/5 a 98/25 ab 100 

2/363 c 88/2 c 3/39 b 04/73 c 311/5 a 62/27 a 150 

121 03/1 12/2 28/25 63/0 28/3 5%LSD 

 

داری با مصرف یک لیتر در بود که تفاوت معنی 48/26لیتر در هکتار کود مایع مگافول تعداد غالف در بوته  2تیمار در 

بود که تفاوت  مربوط به تیمار عدم مصرف مگافول 85/20غالف نداشت. کمترین تعداد غالف در بوته با  12/24هکتار با 

 (. 4داری با تیمارهای مصرف مگافول داشت )جدول معنی

در بوته به واسطه کاربرد کود نیتروژن و مگافول، این  رسد با توجه به افزایش ارتفاع بوته و همچنین تعداد شاخهنظر میبه

دلیل فراهم نمودن پوشش گیاهی مناسب و توسعه سطح سبز دار بهاند. کودهای نیتروژننقش مهمی در بهبود رشد داشته دو

ه نخود الف در بوتغها را افزایش و در نتیجه مصرف توأم کودها باعث افزایش تعداد تزی در دانهگیاه قابلیت ذخیره مواد فتوسن

 شود. می
 ود مایع مگافول بر صفات مورد بررسی ماشکاثر  -4جدول 

 لوگرمیک) کل عملکرد

 (گرم در

 بوته عملکرد

 (گرم)

 دانه تعداد (گرم) دانه 1000 وزن

 بوته در

 دانه تعداد

 غالف در

غالف در  تعداد

 بوته

 صفات

 مگافول

2/491c 822/3c 02/43a 2/141a 233/5a 85/20b عدم مصرف 

5/617b 917/4b 36/41ab 9/117b 8/4ab 12/24a ک لیتری 

4/755a 12/6a 3/40b 0/94c 178/5a 48/26a دو لیتر 

8/104 89/0 83/1 89/21 54/0 84/2 5%LSD 

 

 . تعداد دانه در غالف2-3

ف یمارهای مصرت، مصرف نیتروژن تعداد دانه در غالف را افزایش داد با این وجود، تفاوتی بین 3ل با توجه به جدو

یتروژن بر ن تأثیرسه باشد. مقاینیتروژن مشاهده نشد. این امر بیانگر نیاز گیاه به نیتروژن )هرچند کم( در زمان تشکیل دانه می

رسی باشد. در برود میپذیری بیشتر تعداد غداف در بوته از این کتأثیرتعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف حاکی از 

 تأثیر اما داد افزایش ار ماش گیاه در غالف دانه تعداد و بوته در غالف تعداد اگرچه نیتروژن ( نیز مصرف2آقچلی و همکاران )

 ادزی آن به گیاه نیاز هک زایشی مرحله در وصنیتروژن به خص بود. تأمین غالف در دانه تعداد از بیش در بوته غالف تعداد بر آن

 هاغالف به آن انتقال و فتوسنتز افزایش. کنند فتوسنتز بیشتری مدت زمان و شوند پیر دیرتر هابرگ که شودباعث می است

  .شودمی غالف دانه در تعداد افزایش و درنتیجه هاغالف بیشتر رشد و پرشدن بهتر باعث

 02/4الف را از طوری که مصرف مگافول تعداد دانه در غز مثل نیتروژن بر این صفت مثبت بود بهاثر کود مایع مگافول نی

ود زیستی بر تعداد ک( اثر 7(. مرادی و طالشی )4در تیمار مصرف دو لیتر رساند )جدول  8/4در تیمار عدم مصرف مگافول به 

 عداد دانه در غالف را کاهش داد. دانه در غالف ماش را مثبت اعالم کردند در حالی که کود دامی ت
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 . تعداد دانه در بوته3-3
نه در غالف در بوته و دا بیشتر بودن تعداد .است غالف دانه در تعداد و بوته در غالف تعداد از متأثر بوته در دانه تعداد

عداد تمترین مقدار ه شد. ککیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث افزایش تعداد دانه در بوت 100و  150غالف در تیمارهای مصرف 

کشت  ماش بین ستیهمزی رابطه وجود به عدم توجه (. با3دانه در بوته نیز در تیمار عدم مصرف نیتروژن مشاهده شد )جدول 

 نظربه .افزایش داد را وتهب دانه در تعداد نیتروژن مصرف خاک در مزرعه دانشگاه گنبد، در موجود رایزوبیوم هایو باکتری شده

 مثبت پاسخ نیتروژن ودکمصرف  به گیاه بنابراین، نبود کافی گیاه این خوب تولید خاک برای در موجود نیتروژن مقدار درسمی

 زارش شده است.گ( نیز 2نیتروژن توسط آقچلی و همکاران ) مصرف با افزایش ماش بوته دانه در تعداد افزایش. داد نشان

یتر در هکتار ل 2صرف داد. بیشترین تعداد دانه در بوته مربوط به تیمار ممصرف مگافول تعداد دانه در بوته را افزایش 

(. مرادی و طالشی 4دانه شمارش گردید )جدول  94مگافول بود. کمترین تعداد دانه در بوته در تیمار عدم مصرف مگافول با 

نده فسفات و حل کن یستی نیتروژن( معتقدند که کاربرد کود دامی در کنار تلقیح دوگانه کودهای زیستی تثبیت کننده ز7)

ته در مقایسه با ه را در بوتواند از طریق افزایش بیوماس و در نتیجه تعداد غالف بارور در بوته و تعداد دانه در غالف، تعداد دانمی

 تواند موجب افزایش عملکرد دانه گردد.داری افزایش دهد که این امر در نهایت میطور مثبت و معنیشاهد به

 

 . وزن هزار دانه4-3

روژن در هکتار  کیلوگرم نیت 150مقایسه میانگین وزن هزاردانه نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه در تیمارهای 

 مصرف دمع به مربوط دانه 1000 وزن کیلوگرم نیتروژن نداشت. حداقل 100ف داری با تیمار مصرمشاهده شد که تفاوت معنی

 بیشتر انتقال باعث امر نای. شد حف  دانه پر شدن مرحله در هابرگ فتوسنتز تداوم نیتروژن، صرفم با. (3نیتروژن بود )جدول 

طوری به انه را افزایش داددیافت. مصرف مگافول نیز وزن هزار  افزایش هادانه وزن به این ترتیب و شد دانه به مواد فتوسنتزی

ار عدم مصرف مگافول گرم رسید در حالی که در تم 02/43دانه به  1000که با مصرف دو لیتر در هکتار کود مایع مگافول وزن 

د زیستی بیوسوپر ( وزن هزار دانه ماش با مصرف کو7مرادی و طالشی )(. در بررسی 4گرم بود )جدول  3/39دانه  1000وزن 

 فسفات افزایش یافت و عدم مصرف کود دامی و زیستی باعث کاهش وزن هزاردانه شد. 

 

 بوته. عملکرد 5-3

ها که لقیح گلتکیلوگرم در هکتار توانست از طریق افزایش رشد رویشی، بهبود باروری و  150خصوص مصرف نیتروژن به

ا تیمار بر مقایسه دوته را افزایش تعداد غالف در بوته شد و دانه همچنین افزایش تعداد در بوته و وزن دانه، عملکرد بمنجر به 

م نیتروژن در کیلوگر 50حداقل عملکرد نیز از تیمار عدم مصرف نیتروزن و سپس مصرف  عدم مصرف نیتروژن افزایش دهد.

رایط م نخود در شمقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رق تأثیر(. بررسی 3هکتار حاصل شد )جدول 

 (.3دهد )اهواز نشان داد که مصرف نیتروژن عملکرد دانه را افزایش می

ی دیگر بیشتر بود. گرم بود که نسبت به تیمارها 12/6لیتر کود مایع مگافول در هکتار  2بوته در تیمار مصرف  عملکرد

( 6)بخشی و میرزاخانی علی(. 4دست آمد )جدول گرم از تیمار عدم مصرف کود مایع مگافول به 82/3 کمترین عملکرد بوته با

 با بذر تلقیح+  وژننیتر کیلوگرم 180)گزارش کردند که تلفیق این دو  ژیکو کود بیولو نیتروژن شیمیایی با بررسی اثر کود

 اشتند. دعملکرد دانه را  مقدار کمترین در مترمربع گرم 500 با تیمار شاهد و گرم بیشترین 989با  (نیتراژین

 

 . عملکرد کل6-3
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کیلوگرم  150رم در هکتار از تیمار گیلوگ 4/820دهد که بیشترین مقدار عملکرد کل با ها نشان میمقایسه میانگین

 زیرا کندمی زیادتر را گیریشدت کربن یابد، افزایش برگها در نیتروژن چه غلظت هر (.3نیتروژن در هکتار حاصل شد )جدول 

 سیاسا عامل که باشدمی نیز کلروفیل دهنده اصلی تشکیل عنصر دارد، وجود گیاه در پروتئین صورتبه آن که از غیر نیتروژن

 شود.جر میگیری به افزایش عملکرد مناست. افزایش کربن گیریکربن در

کود مایع  دست آمد. کمترین مقدار نیز از تیمار عدم مصرفباالترین عملکرد کل از تیمار مصرف دو لیتر مگافول به

بلبلی از تیمار ه لوبیا چشم( گزارش کردند که باالترین عملکرد دان1میالنی و همکاران )(. اعلمی4مگافول حاصل شد )جدول 

 وپر فسفات حاصل شد. کودهای شیمیایی اوره و س درصد 50همراه کاربرد تلفیقی کود نیتروکسین و بیوسوپر فسفات به

 

 گیری. نتیجه4

به  نیاز گیاه ود کهدر این بررسی مصرف نیتروژن باعث افزایش صفات مورد بررسی شد. علت این امر عدم تثبیت نیتروژن ب

 رتأثیف آن ان مصرتروژن را افزایش داد. مصرف مگافول هم باعث افزایش صفات شد. مصرف دو لیتر مگافول با توجه به زمنی

 بیشتری گذاشت.

 

 . منابع 5
و اجزای عملکرد  بر ییایمیش یکودها های زیستی در ترکیب باکود کاربرد. اثر 1393حق، ع. میالنی، م.، امینی، ر. و بنده. اعلمی1

 .15-29 نامه زمستان(:ی. دانش کشاورزی و تولید پایدار )ویژهتیچ یایدانه لوبرد عملک
بیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر آ تأثیر. 1397علمداری، ا. پورراحمی کاریزکی، ع. و غالمعلیزری مقدم، ع.، نخ. آقجلی، ع.، 2

 . 591-602(: 3)11زراعی های زراعی در علوم تنش (..Vigna radiata Lکمیت و کیفیت ماش  )

 در (L arietinum Cicer.) نخود رقم دو دانه ملکردع اجزای و ملکردع بر یتروژنن مختلف قادیرم تاثیر. 1389پور، س. . سعیدی3

 .43-51 (:6)2 یاهیگ زراعیبه لومع .اهواز هوایی و آب شرایط

زاد اسالمی نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آلکرد ماش. پایان. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عم1395. شکارچی، ش. 4

 ص.  86واحد رشت. 

ن. های ماش در منطقه ورامی. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ1392. صمدی فیروزآباد، ب. و فراهانی، ا. 5

 .387-401(: 3)29-2زراعی نهال و بذر به

-584(: 3)10ن زراعی . اکوفیزیولوژی گیاهاها و ذرت با مصرف کود اورهکشت مخلوط لگوم. 1395ی، م. بخشی، ا. و میرزاخان. علی6

567. 

. آبادنطقه خرممر دگوهر  ماش رقملکرد مای عزکرد و اجملاثر کاربرد کود داهی و زیستی بر ع. 1397. مرادی، م. و طالشی، ک. 7

 .45-56(: 4)14شناسی گیاهان زراعی بوم
8. Afridi, M.Z., Akhtar, K. and Ha, V.N. 2015. The influence of different combination of nitrogen and phosphorus on mungbean 

(Vigna radiata L.). Pure and Applied Biology 4(4): 605. 
9. Asaduzzaman, M., Karim, M.F., Ullah, M.J. and Hasanuzzaman, M. 2008. Response to nitrogen and irrigation management of 

mungbean (Vigna radiata). American Eurasian Journal of Science Research, 3(1): 40-43.  
10. Fageria, N.K. 2019. The use of nutrients in crop plants. 448p. CRC press.  
11. Nath, P., Nath, A., Nath, S., Kumar, V. and Prasad, K.M. 2015. Grain yield and economics of mungbean (Vigna radiata L.) as 

influenced by planting techniques, rhizobium inoculation and micronutrient levels. Journal of Food Legumes 28(3): 256–258. 
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Investigation of yield and yield components of mung bean (Vigna radiata L.) under 

nitrogen and megafol 
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1*M. Sc. Of Agroecology Gonbad Kavous University, 2Assistant, Associate and Assistant Professor of 
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Abstract 
In order to study the yield and yield components of mungbean to nitrogen and 

megafol fertilizer, a factorial experiment was conducted based on RCBD in three 
replications on research farm of Gonbad Kavous University in 2017. The first factor was 

nitrogen in four levels of 0, 50, 100 1nd 150 kg/h and the second was megafol fertilizer in 

three levels of 0, 1 and two liters/ha. Effect of nitrogen on traits was significant at 1% 
level probability. Effect of megafol on 1000-seed weight was significant at 5% and on 

another traits was significant at 1% level probability. The maximum plant number of pod 

per plant, number of seed per pod, number of seed per plant, 1000-seed weight, plant 
yield and seed yield was belonged to application of 150 kg/ha nitrogen. With 

consumption of 2 liters/ha megafol the maximum production of pod and seed per plant, 

number of seed per pod, 1000-seed weight, plant yield and seed yield was obtained. 

 
Key words: Megafol fertilizer, Mungbean, Nitrogen, Pod, Seed yield 
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کندال و تحلیل حساسیت بررسی روند تغییرات بارش، دما و دبی با استفاده از آزمون من

متغیرهای اقلیمی در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در شرق استان خراسان جنوبی )مطالعه موردی 

 حوضه آبریز افین(
 

 4فردشهابی، فاطمه  3فر، زهره معزی2، بنت الهدی رحیمی شاهرخت*،1هدیه فدائی

ناسی دانشگاه شدانش آموخته کارشناسی زمین2، های آبی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوسدانش آموخته کارشناسی ارشد سازه،*1

یدروژئولوژی دانشگاه دانش آموخته کارشناسی ارشد ه3، شناسی دانشگاه شهید باهنر کرماندانش آموخته کارشناسی ارشد زمین3، بیرجند
 لوچستانسیستان و ب

hedye.fadaei@yahoo.com1* 

 

 

 چکیده
نه روز هرگوبو  رفتهگهای اخیر موضوع تغییر اقلیم در مراکز علمی و تحقیقاتی مورد توجه و بررسی قرار در سال

 رهای مهمن پارامتدر این مطالعه بارندگی، دما و دبی به عنوا باشد.می تغییرات در مدیریت منابع آبی مؤثر

جه قرار ورد توآبریز ایستگاه هیدرومتری افین واقع در شمال شرقی استان خراسان جنوبی م اقلیمی در حوضه

د. باشس میدر دستر های بارندگی و دما از ایستگاه تبخیرسنجی افین در مجاورت این ایستگاهاند و دادهگرفته

بررسی روند  متری افین،با ترسیم منحنی جرم مضاعف و شناسایی نقطه شکست در دبی ساالنه  ایستگاه هیدرو

 ساله 35ی ندال در سه دوره قبل از شکست، پس از آن و کل دوره آمارک-با استفاده از آزمون ناپارامتری من

س ماهانه و ساالنه انجام شد. در نهایت نیز به کمک روش تورنث در مقیا 1396-97اخیر تا پایان سال آبی 

یزان مدگی بر حساسیت تغییر پارامترهای اقلیمی دما و بارنوایت میزان تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه و 

رندگی و فاع باتبخیر و تعرق واقعی و بارندگی مفید مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاهش ارت

لوژی وکلیماتون هیدرباشد، همچنین تحلیل تغییرات پارامترهای اقلیمی در بیالافزایش دما روند قابل انتظار می

ما بر د تأثیره ردین مابارندگی بر تبخیر واقعی، دی، بهمن، اسفند و فرو تأثیربیانگر بود که در آبان ماه  حوضه

تر اقعی بیشبخیر وتبخیر واقعی و بارندگی بر بارش مفید، اردیبهشت و خرداد ماه نیز تا حدودی بارندگی بر ت

  است.

 

 .وند، تورنث وایت، افینل، تحلیل رکندا-تغییر اقلیم، آزمون منواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
های مختلفی در ارتباط با تغییرات پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی انجام شده است اما توجه به پدیده تغییر پژوهش

مبود تغییر اقلیم بر روی ک (.6شود )به آن پرداخته  بایستیباشد که آن بر منابع آب از اهمیت باالیی برخوردار می تأثیراقلیم و 

توان مدیریت بهتری بر روی منابع آبی بینی آن میدارد که با پیش تأثیرها و زوال سیستم آبی دبی جریان رودخانه، سیالب

ترین پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی هستند که بررسی و شناسایی رفتار آنها در بارش و دبی جریان از مهم .(5شت )دا
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های هضهای موجود برای ارزیابی شرایط هیدروکلیماتولوژی در حوترین روشارد. از مناسبمدیریت منابع آب اهمیت زیادی د

ابزار  اثبات شدهروند  لیتحل (.2د )شومنظور بررسی تغییرات یک متغیر در طول زمان استفاده میآبریز، تحلیل روند است که به

مانند بارش،  یکیدرولوژیه یرهایروند متغ صیتشخ رایز ،ثر استؤمنابع آب م تیریو مد ی، طراحیزیربرنامه یبرا یدیمف

-های معمول تحلیل سرییکی از روش .(7) دهدیارائه م ندهیدر آ رهایمتغ شیگرا رییرا در مورد احتمال تغ یدیاطالعات مف

بر رخداد تغییر تواند گواهی های زمانی به تنهایی نمیباشد. وجود روند چشمگیر در سریهای آماری میهای زمانی بارش تست

(. نتایج پژوهشی در چند منطقه از ایران هشداری است بر تحول 8کند )اقلیم در ناحیه باشد، بلکه فرض رویداد را تقویت می

ای است که اگر با خشکسالی تؤام شود اثرات شود. تغییر اقلیم مسئلهآب و هوا که تحت عنوان پدیده تغییر اقلیم شناخته می

(. بررسی روند تغییرات بارش و دما در مناطق مختلف آب و هوایی ایران نشان داد که تغییرات بارش 3) گرددآن مضاعف می

های مرکزی و جنوبی های غربی زاگرس، مناطق شرقی و جنوب شرقی منفی و در بخشساالنه در دامنه شمالی البرز، دامنه

 (.1های مورد مطالعه مثبت بوده است )تگاهعالوه روند تغییرات دما در بیشتر ایسباشد. بهکشور مثبت می

 

 هامواد و روش -2

 محدوده مورد مطالعه -1-2
 33 ودقیقوه طوول شورقی  58درجوه و  59دقیقوه توا  36درجه و  59حوضه آبریز افین در محدوده مختصات جغرافیایی 

یون حوضوه و ومتری افین در خروجی ادقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. ایستگاه هیدر 32درجه و  33دقیقه تا  17درجه و 

 2502ا ارتفواع های رشته کوه کمکوه بوهای شور)خوشبخت( و زردان از دامنهباشد. رودخانهبر روی رودخانه خوشبخت واقع می

هوای هیابنود. در مسویر خوود شواخکیلومتری جنوب شرقی قائن سرچشمه گرفته و در جهت شمال جریان می 55متر واقع در 

ولید و مهای ودخانههای کبودان، زهان، افین و خطیبی را ضمیمه خود کرده و در محلی بنام کالته نو با ررودخانه کوچکی مانند

 آباد بر روی این رودخانه احداث گردیده است.دهند که سد خاکی حاجیآباد تالقی و بمرود را تشکیل میعلی

 

 هاموقعیت ایستگاه -2-2
ردد کوه از لحواظ گوهای هیدرومتری اسوتفاده های اخیر بهتر است از ایستگاهدر سال هااهایستگ در دبی برای انجام تحلیل

رار قورود بوه دشوت ها عموماً در ارتفاعات و قبول از ومصرف، حداقل تغییرات مصرف در آنها ایجاد شده است. این گونه ایستگاه

نود. در دهع کواهش مصوارف را در اسوتان نشوان مویدارد. ذکر این نکته ضروری بررسی منابع انتخابی کاهش آبدهی و بوه تبو

آببندان خراسان مورد اندازه گیری قرار نگرفته و برداشت ایون منوابع در آمواربرداری  و( انهار 1381-86آماربرداری مرحله اول )

اصوله دو هوا در فباشود. مصوارف چشومه( با توجه به مغایرت فاحش با وضعیت موجود مورد استناد نمی1387-90مرحله دوم )

سوطحی، تغییور  مترمکعب کاهش یافته است. از آنجا که یکی از دالیل کاهش جریوانمیلیون 76/2به  07/4آماربرداری اخیر از 

حتوی  وجه گردد ودر تبادل جریان سطحی با آبخوان به دلیل افزایش مصرف است، لذا در انتخاب ایستگاه، باید به این موضوع ت

 بریوز ایسوتگاهآهای پر مصرف اجتناب شود. وجود ایستگاه تبخیرسنجی در سطح حوضوه ع در آبخوانهای واقاالمکان از ایستگاه

واقوع  ومتری افوینهیدرومتری )برای در اختیار داشتن پارامترهای اقلیمی الزم(، در انتخاب آن نقش مهمی دارد. ایستگاه هیودر

 است. ( درج شده1باشد که مشخصات آنها در جدول )در ارتفاعات و همراه با ایستگاه تبخیرسنجی در مجاورت خود می
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سال آبی

ینمنحنی مقادیر تجمعی متوسط دبی ساالنه ایستگاه اف

 1 اسفدن 5104 افین 4سنجیآب 001-55 510424009 01-45-59 40-31-33 1379 دایر 1348 -

 2 اسفدن 5104 افین تبخیرسنجی 001-55 510411009 09-45-59 41-31-33 1415 دایر 1348 -

 تعیین روند تغییرات -3-2

نحنی مترسیم  هاهای مختلفی وجود دارد، یک از ساده ترین روشن جریان سطحی روشبرای آشکارسازی تغییر در میزا

عیین د از تجرم مضاعف دبی ساالنه است. با ترسیم این منحنی وضعیت تغییرات آبدهی و نقطه شکست مشخص گردید و بع

 شد. از شکست انجامهای الزم در سه دوره مشتمل بر کل دوره آماری، قبل از شکست و بعد نقطه شکست، تحلیل

ل ای که آخرین ساگونهشود بهدر ترسیم منحنی جرم مضاعف ابتدا آمار ایستگاه مورد نظر به ترتیب سال وقوع مرتب می

دد. گررتب مین ترتیب مها محاسبه و به همیهای سایر ایستگاهگیرد. سپس میانگین دادهدارای آمار در ابتدای ردیف قرار می

یستگاه ای که مقادیر تجمعی اگونهگردد، بهو سری داده برآورد و در یک نمودار در مقابل یکدیگر ترسیم میمقادیر تجمعی هر د

در  ست فاحشگیرد. شکها روی محور افقی قرار میمورد نظر روی محور عمودی و مقادیر تجمعی میانگین سایر ایستگاه

 (.1ه پیش و پس از آن است )شکل های جمع آوری شدمنحنی حاصله به منزله تغییر وضعیت داده

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1375-76تعیین نقطه شکست )سال آبی ( 1شکل )

 

 دید. بهرگکندال تحلیل -با تعیین نقطه شکست، وضعیت روند و یا جهش تغییرات آبدهی ساالنه با استفاده از آزمون من

-وش مند از رمدت، نقاط جهش و نقاط شروع رون منظور بررسی روند و تعیین نوع آن، شناسایی روندهای مقطعی و کوتاه

و  Uهای شود. اگر در نمودار ترسیم شده منحنیاست، استفاده می U’(t)و  U(t)کندال مقطعی که ترکیبی از دو سری زمانی 

U’ طح سکه ز آنجااشت. اچندین بار از روی یکدیگر عبور کنند و داخل بازه اطمینان باشند، روند یا تغییری وجود نخواهد د

قطع  ]-96/1+ ، 96/1[ها همدیگر را محدوده اطمینان تعیین شده است، لذا چنانچه منحنی 95ها %معنی دار بودن تحلیل

بیانگر  مایند،نکرده و در خالف جهت یکدیگر حرکت کنند، نشانه وقوع جهش و در صورتیکه خارج از محدوده اطمینان قطع 

 د.اهد بومثبت یا منفی بودن محل نقطه تقاطع، روند صعودی یا نزولی خو وجود روند در سری زمانی است. بسته به

پارامترهای مهم اقلیمی در تولید باران مفید، رواناب و در نهایت جریان سطحی عموماً مشتمل بر بارندگی و دما است. اگر 

دارد ولیکن این پارامترها خود  تأثیرقعی چه برخی از پارمترها همانند تبخیر، رطوبت، باد و ... نیز بر میزان تبخیر و تعرق وا

متأثر از بارش و دما هستند و یا اینکه سهم اثر گذاری آنها محدود و قابل اغماض است. در ایستگاه تبخیرسنجی اطالعات بارش 

 باشد که ضروری است موقعیت ایستگاه نسبت به حوضه آبریز در نظر گرفته شود. در این مرحلهو دما قابل دسترسی می

پارامترهای دما )متوسط، متوسط حداکثر و متوسط حداقل( و باران )ارتفاع باران ساالنه و ماهانه، تعداد روزهای بارندگی با 
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ساعته( در سه دوره تفکیک شده کل دوره آماری، قبل از شکست و بعد  24متراژهای مختلف و متوسط حداکثر بارندگی میلی

نتخب در مقیاس ماهانه و ساالنه تحلیل گردید، که نتایج در قالب نمودار و جدول از شکست دبی در ایستگاه هیدرومتری م

-های ممکن در این موضوع، بررسی وضعیت تغییرات ضریب جریان سطحی در سالمورد بررسی قرار گرفتند. از دیگر تحلیل

-رسم منحنی با استفاده از روشهای مختلف است. میزان متوسط بارندگی ساالنه در سطح حوضه آبریز ایستگاه هیدرومتری 

باران ارزیابی و با در اختیار داشتن میزان دبی متوسط ساالنه ایستگاه هیدرومتری، ضریب جریان ساالنه محاسبه شد و های هم

 وضعیت تغییرات آن در سه دوره مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفت.

 

 تحلیل حساسیت تغییر پارامترهای اقلیمی -3-2

گی عی و بارندیر واقحساسیت تغییر پارامترهای اقلیمی )دمای متوسط ماهانه و باران ماهانه( بر میزان تبخدر این بخش 

ای ازهتر شامل بر پارامهها به روش درصد تغییرات انجام شده و مقادیر مفید مورد تحلیل قرار گرفت. آنالیز حساسیت روی داده

ولت در ه برای سهسعی شد باشد. در بیشتر مطالعات انجام گرفتهاین دو حد( می از آن پارامتر )حد باال و پایین و محدوده بین

(. با 4مفید برآورد گردد) درصدی منظور نموده و میزان تبخیر واقعی و بارش 20الی  10ها را با تغییر انجام کار آنالیز، داده

ترهای ت پارامکند، چراکه درصد تغییرامیتوجه به اینکه این روش تا حد زیادی نقطه اطمینان را برای محقق ایجاد ن

کزیمم و نگین و مارد میاهواشناسی ممکن است بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد. بنابراین در این بخش فاصله تغییرات با برآو

ا ر نهایت بد اده گردید و( محاسبه گردیده است. برای این تحلیل از بیالن هیدروکلیماتولوژی ماهانه استف1مینیمم، از رابطه )

با  گردد.می د حاصلکم و زیاد کردن هر یک از عوامل اقلیمی )با ثابت فرض کردن دیگر پارامتر(، تبخیر واقعی و بارش مفی

 رسی شد.ختلف برمهای گذاری هر یک از پارامترهای اقلیمی بر تبخیر واقعی و بارش مفید در ماهتأثیررسم نمودار میزان 

 یمم(مینیمم یا ماکز -انگین  )می×  100میانگین /  (1)
 

 وبحث نتایج -3
وند ده و این رنبال کرددهد که در حوضه افین ارتفاع بارندگی ساالنه در دوره درازمدت روند کاهشی را ها نشان میتحلیل

یش از شکست متر در دوره پمیلی 10و  5گردد. در این حوضه تعداد روزهای بارندگی کمتر از در فروردین ماه نیز مشاهده می

متر و متوسط حداکثر بارندگی میلی 20آماری روند افزایشی را به نمایش گذاشته و پارامترهای تعداد روزهای بارندگی بیشتر از 

ن ین میانگیو همچن کند. هر سه پارامتر حداقل، حداکثر و متوسط دما در دوره درازمدتساعته روند خاصی را دنبال نمی 24

-اهماری در مآز شکست اند. دبی در ایستگاه افین در دوره پس ایش از شکست آماری روند افزایشی داشتهحداقل دما در دوره پ

ه ر این دورداه نیز دار کاهشی داشته، همچنین ضریب جریان ساالنه در این ایستگهای مهر، آذر، دی و فصل بهار روند معنی

 دهد.برخی از پارامترها را نشان می کندال ساالنه-( نمودار من3)( و 2دار کاهشی را دنبال نموده است. اشکال )روند معنی
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 دمای ساالنه ایستگاه تبخیرسنجی افین در کل دوره آماری موجودمتوسط  کندال ارتفاع بارندگی و-( نمودار من2شکل )
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 ماری موجودندال دبی و ضریب جریان ساالنه ایستگاه هیدرومتری افین در کل دوره آک-( نمودار من3شکل )

 

تگاه وضه ایسحهای بیالن هیدروکلیماتولوژی نشان داد که در تحلیل حساسیت پارامترهای اقلیمی در برآورد آیتم

ر بارش ببارندگی  وتبخیر  دما بر تأثیربارندگی بر تبخیر، دی، بهمن، اسفند و فروردین ماه  تأثیرهیدرومتری افین در آبان ماه 

هر یک از  تأثیر( 5( و )4ه نیز تا حدودی بارندگی بر تبخیر بیشتر است. نمودارهای اشکال )مفید، اردیبهشت و خرداد ما

  دهد.پارامترهای اقلیمی را بر تبخیر واقعی و بارش مفید نشان می
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 ( تغییرات تبخیر واقعی و بارش مؤثر نسبت به تغییرات بارندگی4شکل ) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

-9
0

-8
0

-7
0

-6
0

-5
0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0 0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

 
  

  ا
 ر

 
  

        را   م 

شهریور

مرداد

تیر 

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

-9
0

-8
0

-7
0

-6
0

-5
0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0 0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

  
م 

  
  

 

        را   م 

شهریور

مرداد

تیر 

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

 
 ر نسبت به تغییرات دما( تغییرات تبخیر واقعی و بارش مؤث5شکل )
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 گیرینتیجه -4
چنین هم باشد.یمنتظار های این مطالعه نشان داد که در این حوضه کاهش ارتفاع بارندگی و افزایش دما روند قابل ایافته

در  ش بارندگیند کاهتوان برآیروند معنی دار کاهشی ضریب جریان ساالنه در این ایستگاه در دوره پس از شکست آماری را می

لوژی نیز وکلیماتوهای بیالن هیدرتحلیل حساسیت پارامترهای اقلیمی در برآورد کمیت حوضه باالدست این ایستگاه دانست.

 ن دارد.ومتری افیگاه هیدرهای پرباران سال، در حوضه ایستبیشتر دما بر تبخیر و بارندگی بر بارش مفید در ماه تأثیرنشان از 
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Investigation of Trends of Changes in Precipitation, Temperature and Discharge Using 

Mann-Kendall Test and Sensitivity Analysis of Climate Variables in Estimation of 

Actual Evapotranspiration in East of South Khorasan Province (Case Study of Afin 

catchment) 
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Abstract 
In recent years the issue of climate change in scientific and research centers has been 
discussed and any changes in water resources management are effective. In this study, 

rainfall, temperature and discharge are considered as important climatic parameters in the 

watershed of Afin hydrometric station located in northeast of South Khorasan province. 
By drawing the double mass curve and identifying the breakpoint at the annual discharge 

of the Afin Hydrometric Station, the trend was assessed using the non-parametric Mann-

Kendall test in the three periods before the break point, after that and the entire 35-year 

statistical period on the monthly and annual scales. Finally, the evapotranspiration 
potential was calculated using the Torrent White method and sensitivity of the change of 

Climatic parameters of temperature and rainfall on the actual evapotranspiration and 

effective precipitation were analyzed. The results showed that decreasing the rain height 
and increasing temperature is an expected trend. Also analysis of climate parameters in 

the basin hydroclimatology balance demonstrated that in November the effect of 

precipitation on actual evaporation, January, February, March and April efficacy of 
temperature on actual evaporation And the rainfall on effective rainfall, also to some 

extent May and June precipitation on actual evaporation is more pronounced 

 

Climate Change, Mann-Kendall Test, Trend Analysis, Torrent White, Afin. Keywords: 
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 منطقه کاشمر( ی)مطالعه موردیی روستا داریتوسعه پا یهاقنوات بر شاخص یایاح تأثیر یبررس

 
 سمیرا انصاریپور1، ناصر شاهنوشی فروشانی2*، محمود دانشور کاخکی3. محمد قربانی4.

 4 مشهد یدوسشگاه فرداناستاد اقتصاد کشاورزی  3، مشهد یدانشگاه فردوس یاقتصاد کشاورز استاد* 2ی، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورز 1

 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
*2(Shahnoushi@um.ac.ir) 

 

 

 چكیده
 هایی که درهای اخیر و کمبود منابع آبی، یکی از روشآب جایگاه مهمی در توسعه دارد .با توجه به خشکسالی

یای اح تأثیر ضر اقدام به بررسینابراین در پژوهش حاب؛ تواند بسیار مؤثر باشد قنات استپایداری منابع آب می

برداران های توسعه پایدار روستایی گردید. اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با بهرهقنوات برشاخص

سازی آوری شد و با مدلشهرستان کاشمر جمع ی کوهسرخنامه از آنان درمنطقهکشاورزی و تکمیل پرسش

ادی، های اقتصیج تحقیق نشان داد که احیای قنات بر شاخصمعادالت ساختاری برآورد آن انجام گرفت. نتا

 610/0های اقتصادی یا ضریب دارد. احیای قنات بر شاخص مثبت و معناداری تأثیراجتماعی و زیست محیطی 

 باشد.می 2/0پذیری را دارد و ضریب آن در شاخص اجتماعی و زیست محیطی تأثیربیشترین 
 

 توسعه پایدار ،اختاریمعادالت س، قناتواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

ن کشور ایرا وجه به اینکهتزندگانی است که نقشی اساسی و تاریخی در حیات جامعه دارد. با  ارکانترین آب یکی از اصلی

فاع مسائل پیش روی مردم این کشور بوده است. ارت ترینمهمخشک قرار دارد همواره آب یکی از یمهندر منطقه خشک و 

میلیارد مترمکعب است و جزو مناطق کم بارش محسوب  410طور حجمی متر یا بهمیلی 240ندگی ساالنه ایران میانگین بار

( یکی از 1آورد. )سالی را فراهم میشود، با توجه به وجود نوسانات شدید بارش در مناطق مختلف کشور، زمینه وقوع خشکمی

أمین آب تاری منابع آب بسیار مؤثر باشد قنات است و نقش مهمی در تواند برای پایدهای استحصال آب که مییوهشبهترین 

 کشاورزی و توسعه پایدار دارد.

های زیرزمینی در مناطق های جغرافیایی درزمینه استحصال آبها و پدیدهترین فناوریقدیمی قنات )یا کاریز( یکی از

سازد. یمای سنتی جهت تأمین آب را مهیا است و شیوهخشک بوده که ریشه در تاریخ ایران داشته و حاصل تفکر پیشینیان 

 (.2بعد از ایران این دانش به شمال هندوستان، شمال آفریقا و حتی اسپانیا نیز رسید )

ها در تأمین منابع آب برای جلوگیری از مهاجرت و نیل به توسعه پایدار احیای قنوات یکی از با توجه به اهمیت قنات

شده است.قنات با داشتن مزایایی همچون تبخیر کم به بوده است که در این مطالعه با آن پرداختههای مهم و اصولی راه

شده باید برای حف  و ها انجامهای زیادی درگذشته بر روی قناتگذاریکند. با توجه به اینکه سرمایهپایداری آب کمک می

های متناسب ریزیای حیات بشری هست اقدامات الزم و برنامهعنوان یکی از منابع ارزشمند برای بقتداوم منابع آبی که به

هاست که با مشکل شهرستان کاشمر همچون بسیاری از شهرهای دیگر کشور سالهمراه با مدیریت صحیح صورت گیرد. 

بنابراین  های اصلی این منطقه است و با توجه به منابع محدود آبازآنجاکه کشاورزی یکی از فعالیت خشکسالی مواجه هستند.
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 کارشناسان معتقدند بهبرداری بهینه از آن باشیم. های گوناگون در پی بهرهتوجه به منابع آبی امری ضروری است و باید با روش

 قنات رشته 220 از .اندشده مواجه شدیدی بسیار افت با آب دبی میزان لحاظ به هاقنات اخیر، سال چند سالیخشک خاطر

 آن رشته 40 تا 30 روی بر تنها .است سرخ کوهرشته در بخش  135رشته در بخش مرکزی و  80که  رداشناسنامه و شدهثبت

باشد بنابراین با توجه به اینکه تعداد قنوات در این منطقه باال می انددرآمده فصلی صورتبه مابقی و کرد ریزیبرنامه توانمی

 تواند نقش مؤثری داشته باشد.یم قنات میبرای اینکه بتوانیم توسعه پایدار را در منطقه شکل ده

 قنات دند که فردوس به این نتیجه رسی شهرستان گردشگری توسعه در بلده قنات ( در جایگاه2خاتمی و بوزرجمهری )

 یا آبزیان شپرور آن، آبدهی میزان به توجه با ولی است مستعد گردشگری مقاصد برای مهندسی فنیاز جنبه  گرچه بلده

 . .باشد گردشگران برای مضاعفی جاذبه تواندیم آسیاب مانند بومی یهاسازه سازییهشب

 و آبایاچمو درعمق مک زیرزمینی آب منابع و آب سطح کمیت تعیین به بار ی برای اولینامطالعه( در 5موال و همکاران )

 کندمی آشکار آب شدهسازییهشب نهساال بودجه پرداختند. دریاچه دو در، محدود شرایط در هیدرولوژیکی مدل اعتبارسنجی

 رواناب طریق زا درصد 7/15 تعرق، و تبخیر طریق از حوضه در بارش کل در سال در لیتر میلیارد 1/22 از درصد 6/74 که

 و سطح رواناب داد نشان همچنین هاسازییه. شبکندمی شارژ را زیرزمینی آب سیستم درصد 7/9 تنها و رودیم دست از سطح

 دارد. بستگی زمین کاربری بهشدت به تعرق و تبخیر کهیدرحال است، خاک بافت به حساس زیرزمینی هایآب جددم شارژ

های توسعه پایدار لذا در این پژوهش قنوات که یکی از منابع های اجتماعی در شاخصبا توجه به نقش پررنگ سرمایه 

ش ه بررسی نقبشود موردتوجه قرارگرفته  و سعه پایدار محسوب میمهم سرمایه اجتماعی و تأمین آب است و عاملی مؤثر در تو

 ته شده است.محیطی منطقه کاشمر پرداخادی وزیستهای اجتماعی، اقتصقنوات بر شاخص

 

 مواد و روش -2

 سازی معادالت ساختاریدلم -1-2

شود، یساختاری استفاده م الت، از مدل معاددر تحقیقاتی که هدف، آزمون مدلی خاص از رابطه بین متغیرها است

های ترین روشترین و مناسباری یکی از قویمعادالت ساخت (.4صورت نمودار علی است )بنابراین این روش مستلزم مدلی به

دهد. با زمان متغیرها را بر هم نشان میات همتأثیرئوری، تباشد که در یک ساختار مبتنی بر های پیچیده میوتحلیل دادهتجزیه

یک رابطه  های توسعه پایدار روستایی است که درواقعاحیای قنوات بر شاخص تأثیره به اینکه هدف اصلی پژوهش بررسی توج

طور مستقیم و غیرمستقیم را زمان این عوامل را بهات همتأثیرطور های توسعه پایدار و همینعلی بین احیای قنوات و شاخص

ها باید از طریق معیارها یا گیری آنمشاهده نیستند و اندازهور مستقیم قابلطو همچنین برخی از متغیرها به سنجدمی

باشد که بر مبنای همبستگی سازی معادالت ساختاری می، لذا بهترین روش برای برآورد آن مدلهایی صورت پذیردشاخص

عنوان متغیر مستقل یای قنوات بهاح عنوان متغیر وابسته وهای توسعه پایدار بهشود.شاخصبین متغیرهای پژوهش انجام می

شوند های توسعه پایدار که خود به سه بعد تقسیم میشود. متغیرهای احیای قنات و شاخصاین مطالعه در نظر گرفته می

: در ساخت این شاخص اقتصادیشوندمشاهده میشده قابلهای مشخصمتغیرهای پنهان پژوهش هستند که تحت عنوان گویه

ای با کشاورزی، الگوی کشت منطقه وری آب در بخش، بهره، تولید محصوالت کشاورزی، اشتغالهای درآمدهشاخص از مؤلف

 شده است.ها استفادهآوری آنتوجه به امکان جمع

، ماندگاری ، جمعیتهای نقش امکانات رفاهی و بهداشتی در توسعهشاخص اجتماعی: در ساخت این شاخص از مؤلفه

 تأثیر، ،کمبود مطالعات و تحقیقات درباره مشکالت ساختاری آب، مدیریت نامناسب آبا، انگیزه کم کشاورزانافراد در روست

سازی ، فرهنگبرداری متعادل از آب، آموزش بهرهوجود کارشناسان و مروجان در توسعه پایدار و دسترسی به منابع آبی

 شده است.ها استفادهاری امور اجرایی تأمین آب به تشکلسازی واگذ، زمینهبرداری متعادل از منابع آببهره
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میزان آلودگی و  ها و سم و کودها براستفاده از آالینده تأثیرهای محیطی: در ساخت این شاخص از مؤلفهشاخص زیست

وشش ، از بین رفتن پشناختیهای بوم، آسیبهای سطحی و زیرزمینی، کاهش کمیت و کیفیت آبمحیطیتخریب زیست

 شده است.ها استفادهگیاهی و گسترش بیابان

شهرستان  نامه درمنطقه ی کوهسرخپرسش200اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با بهره برداران کشاورزی و تکمیل 

 سازی معادالت ساختاری برآورد آن انجام گرفت.آوری شد و با مدلکاشمر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع

 

 نتایج و بحث-3
 در مدل معادالت ساختاری دو مدل باید مورد آزمون قرار گیرد.

ان یر پنهمتغبرای هر  شدهمشاهدهی بارهای عاملی متغیرهای دهندهنشانیری است که گاندازهی هامدلمدل اول شامل 

داری شود. بار عاملی مقملی نشان داده میوسیله بار عابه مشاهدهقابلقدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر باشد. می

 بین صفر و یک است. 

 

 
 مدل اندازه گیری -1نمودار 

 های تحقیقمنبع:یافته

 
 یریگاندازهضرایب مدل  -1جدول

 T value ضرایب استاندار شده ها و متغیرهای آشکارعامل

 احیای قنات

 ب، تداوم و استمرار جریان آدبی
 یری احیاپذامکان

 هاقناتآب کیفیت 

 ، آبخیزداریاجرای الیروبی

 یرمجازغهای چاه انسداد ، نصب کنتور

 
613/0 

722/0 

716/0 
520/0 

819/0 

 
513/9 

649/14 

936/14 
948/5 

963/28 

                      های تحقیق                                                                                               منبع : یافته
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 819/0با  هاچاهدهد متغیر نصب کنتور و انسداد یماست نتایج نشان  شدهدادهکه در جدول فوق نشان  گونههمان

 را دارد .در واقع متغیر احیای قنات بیشتر توسط این متغیر توضیح داده شده است. تأثیربیشترین 

 
 یریگاندازهضرایب مدل  -2جدول 

 T value ضرایب استاندار شده تغیرهای آشکارها و معامل

 شاخص اقتصادی

 قنات بر روی درآمد تأثیر
 قنات بر روی تولید محصوالت کشاورزی تأثیر

 قنات بر روی اشتغال تأثیر

 ایالگوی کشت منطقه قنات بر تغییر تأثیر

 وری آب در بخش کشاورزیبهره
 

 

814/0 
839/0 

783/0 

797/0 

704/0 
 

 

930/21 
053/27 

444/20 

719/19 

155/12 
 

             های تحقیق                                                                                                        منبع : یافته

 

 839/0ا درآمد بشاورزی و قنات بر روی تولید محصوالت ک تأثیراست متغیر  شدهدادهکه در جدول فوق نشان  گونههمان

 را بر شاخص اقتصادی دارد. تأثیربیشترین  814/0و 

 
 یریگاندازهضرایب مدل -3جدول

 T value ضرایب استاندار شده ها و متغیرهای آشکارعامل

 شاخص اجتماعی

 نقش امکانات رفاهی و بهداشتی در توسعه

 ماندگاری افراد در روستا
 مدیریت نامناسب آب

 یمنابع آب برداری متعادل ازترسی به منابع آبی و توسعه پایدار، آموزش بهرهوجود کارشناسان در دس

 انگیزه کم کشاورزان

 هاواگذاری امور اجرایی به تشکل
 ، پراکندگی جمعیترشد سریع جمعیت

 

 

525/0 

807/0 
530/0 

239/0- 

589/0 

383/0 
268/0 

 

437/4 

783/17 
367/4 

719/1 

371/5 

668/2 
987/1 

                              های تحقیق                                                                                       منبع : یافته

 

را بر  تأثیربیشترین  807/0که متغیر ماندگاری افراد در روستا با  است شدهدادهکه در جدول فوق نشان  گونههمان

 شود.جر به کاهش مهاجرت میشاخص اجتماعی دارد که من

 
 یریگاندازهضرایب مدل -4جدول

 T value ضرایب استاندار شده ها و متغیرهای آشکارعامل



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 565  

 

 محیطیشاخص زیست

 محیطیها و تخریب زیستبر آلودگی آبها و سم و کودهای شیمیاییآالینده

 های سطحی و زیرزمینیکاهش کمیت و کیفیت آب

 ز بین رفتن پوشش گیاهیشناختی و اهای بومآسیب
 هاشرایط اقلیمی )خشکسالی( و گسترش بیابان

 پرداخت یارانه برای عدم برداشت آب

 

705/0 

744/0 

647/0 
622/0 

514/0 

 

805/2 

311/3 

935/2 
742/2 

271/2 

                                          های تحقیق                                                                           منبع : یافته

 

 744/0با  یرزمینیزهای سطحی یرهای کاهش کمیت و کیفیت آبمتغاست  شدهدادهکه در جدول نشان  گونههمان

های ت آبتواند این به بهبود کمیت و کیفیمنفی را بر شاخص زیست محیطی دارد و در واقع احیای قنات میتأثیربیشترین 

 رزمینی کمک کند.سطحی و زی

 
 مدل ساختاری -1نمودار 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 رزیابی مدل ساختاریا -1-3
د. با تغیرهای پنهان است باید بررسی شومارتباط بین  دهندهنشان، مدل ساختاری که یریگاندازهپس از آزمون مدل 

های پژوهش پرداخته یهفرضعیین و ضریب مسیر به بررسی ضریب ت ،tیارهای آماره معاستفاده از معادالت ساختاری با توجه به 

 شوداستفاده می t-value یا همان t هت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمونشود. جمی

 
 هاداری آنضرایب مسیر و میزان معنی -1جدول
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 tآماره  ضریب استاندارد جهت مسیر

 885/15 610/0 احیای قنوات بر شاخص اقتصادی

 331/10 550/0 احیای قنوات بر شاخص اجتماعی

 722/2 -267/0 محیطیاحیای قنوات بر شاخص زیست

 های تحقیق              منبع : یافته

 

 550/0 و 610/0ضرایب  است احیای قنوات بر شاخص اقتصادی و اجتماعی با شدهدادهکه در جدول باال نشان  طورهمان

شود. احیای قنوات بر ی میاین است که احیای قنوات موجب افزایش شاخص اقتصاد دهندهنشانری دارد و دایمعناثر مثبت و 

ای قنوات موجب کاهش این است که احی دهندهنشانداری ب دارد و یمعنثر منفی و ا -2/0محیطی با ضریب یستزشاخص 

کارهایی های این قسمت است. با ایجاد راهوط به گویهمرب سؤاالتشود. این اثر منفی به دلیل ماهیت محیطی مییستزشاخص 

 توان به برطرفها و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی مییندهآال، کاهش استفاده از سموم و برای افزایش کمیت و کیفیت آب

 .کردن این اثر منفی کمک کرد
 

 گیرینتیجه -5
از آب  حیده صحدرگرو استفا ییغذا تیو حف  امن یشاورزک داتیتول شیدارد. افزا داریدر توسعه پا یمهم گاهیآب جا

در  تیجمع یماندگار مردم و یزندگ تیفیک یارتقا رینظ یجیبوده و نتا یمهم در صنعت کشاورز اریمنبع بس کیعنوان به

ز قنات اد استفاده باشمؤثر  اریسبمنابع آب  یداریدر پا تواندیکه م ییهاروشاز  یکی آنان را در بردارد. ییزاروستاها و اشتغال

 است.

 اختاری نشان داد :ها با استفاده از مدل معادالت سبرآورد داده

 دهندهنشانداری براحیای قنات دارد و یمعناثر مثبت و  610/0شاخص اقتصادی با ضرایب  احیای قنوات بر 

ی را عامل بارمد بیشترین شود و میزان تولید و درآاین است که احیای قنوات موجب افزایش توسعه اقتصادی می

 دارد.

 این است که احیای دهندهاننشداری دارد و یمعناثر مثبت و  2/0شاخص اجتماعی با ضرایب  بر احیای قنوات 

و کاهش  ی را داردبار عاملشود و متغیر ماندگاری افراد در روستا بیشترین قنوات موجب توسعه اجتماعی می

 مهاجرت را در پی دارد.

 این است که  دهندهنشانداری دارد و یعنماثر منفی و  -2/0محیطی با ضریب یستزت بر شاخص احیای قنوا

ی سطحی و هابآمتغیر کاهش کمیت و کیفیت  وشود یممحیطی یستزموجب کاهش توسعه  احیای قنوات

ی این قسمت هاهمربوط به گوی سؤاالتی را دارد. این اثر منفی به دلیل ماهیت بار عاملزیرزمینی بیشترین 

 است.

 هبود وضعیت قنوات پیشنهادهای زیر را مطرح نمود:بتوان در راستای ، میآمده در مطالعه حاضردستبا توجه به نتایج به

 بردن آگاهی مدیران و تدوین ضوابط برای نگهداری و نظارت بر قنوات  باال (1

 تخصیص اعتبارات به بخش قنوات توسط دولت (2

 جهت حمایت از این حرفه و ایجاد انگیزه گریهای مقنیتأسیس تشکل (3

 

 منابع و مراجع -6
 ،ییایجغراف یهاپژوهش .رجندیه بمنطق میاقل راتییتغ ینیبشیو پ یترسال ،یسالخشک ی. بررس1384ب .،  ،یجان یواهب، ع.، عل یبن -1

 38-37(: 1) 37دوره
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هدی گر شگری و ظرفیت سعه گردشگری شهرستان فردوس. همایش. جایگاه قنات بلده در تو 1397، خ . ، س . بوزرجمهریخاتمی -2
 .دانشگاه فردوسی مشهد  ، فردوس.اسفند 24تا  23، تدسعه شارستدن فر وس

بم  ارگ موردی گیری در تقسیم آب )نمونهش و واحدهای اندازههای سنتی سنجشناسی ساختار نظام. انسان1393دشتکی، گ. -3

. 1376. ف و محمدی، ،.س ، بیرجند سیدان،اسفند 30تا  29، کرمان(، کنگره استحصال آب و آبخیزداری همایش ملی قنات و قنات داری

 74-109(: 2)12 جغرافیایی، تحقیقات. اقلیمی بندیطبقه روش

 یتماعو اج یدانشکده علوم انسان هی, نشر یاجتماع در علوم زرلیل یهامدل ای انسیساختار کوار یها.مدل1374,م . ییطباطبا یقاض -4

 98_115( :1) 2, زیدانشگاه تبر

5- Molla, D. D., Tegaye, T. A., & Fletcher, C. G. (2019). Simulated surface and shallow groundwater resources in the Abaya-
Chamo Lake basin, Ethiopia using a spatially-distributed water balance model. Journal of Hydrology: Regional Studies, 24, 
100615. 

https://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3.html
https://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3.html
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Effective discussion of livelihood restoration labeling rural sustainable development 

(Case Study of Kashmar Region) 

 
Samira Ansari Pour1, Naser Shahnoshi Istani2 *, Mahmoud Daneshvar Kakhaki3. Mohammad Ghorbani4. 

 3Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad,  2Master of Agricultural Economics,  1

Professor of Agricultural Economics,  4Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad 

Ferdowsi University of Mashhad 

Shahnoushi@um.ac.ir(*2 
Abstract 
Water plays an important role in development. Due to recent droughts and scarce water resources, one of the 
methods that can be very effective in stabilizing water resources is the aqueduct. Therefore, the present study 
investigated the impact of livestock revitalization on rural sustainable development indicators. The required 
information was collected through interviewing the farmers and filling out a questionnaire in the Red 

Mountain area of Kashmar city and was estimated by structural equation modeling. The results showed that 
the aquatic regeneration had a positive and significant effect on economic, social and environmental 
indicators. The aqueduct has the most impact on the economic indicators or the 0.610 coefficient and its 
coefficient on the social and environmental index is 0.2. 
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در حاشیه جنوبی دریاچه نمک کویر  tomentosa Salsolaی برخی از خصوصیات تیپ گیاهی مطالعه

 حاج علی قلی دامغان

 
 ،*1شیما نیکو

 اناستادیار دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمن 1*
 shimanikoo@semnan.ac.ir * 

 

 

 چكیده 
رایط و شهی از با توجه به اهمیت مراتع کشور چون حف  منابع آب و خاک، تنوع زیستی، تامین علوفه و بسیار مواردی دیگر آگا

وصیات تیپ این اراضی امری ضروری است. لذا در اینجا برخی از خصهای گیاهان مرتعی برای مدیریت  صحیح و اصولی های تیپویژگی

وشش پی مطالعه حاشیه جنوبی کویر حاج علی قلی دامغان موردی بررسی قرار گرفت. برا در شور بیابانی() tomentosa Salsola گیاهی

متر  2 پالت 20بر شیب منطقه( در  متری )در راستا و عمود 300یستماتیک در طول دو ترانسکت س -گیاهی و خاک به طور تصادفی
ت که ها به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج حاصل گویای آن اسپروفیل خاک نمونه برداری شد و نمونه 10مربعی پوشش گیاهی بررسی و از

بوط به سایر رصد مرد 2درصد مربوط به درمنه دشتی و  2درصد مربوط به گیاه شور بیابانی،  6درصد بوده که  10درصد پوشش این تیپ 

 6اک ، هدایت الکتریکی خ1/8تا  6/7کیلوگرم در هکتار برآوردشد. اسیدیته خاک  100باشد. تولید این تیپ گیاهی هم حدودا ها میگونه

ای است. این گیاه به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط سخت محیطی زیمنس بر متر و بافت خاک لومی ماسهدسی 8تا

 رسایش بادی،نترل فکق بیابانی چون خاکهای نسبتاً شور و قلیایی و دارای بافت سبک  حساس به فرسایش، میتواند نقش مهمی در مناط

 احیای و توسعه مراتع و تامین علوفه  زمستانه برای شتر در این مناطق داشته باشد.
 

 

   ش بادی، خاک، دامغان، مرتع، علوفه، فرسای tomentosa Salsolaتیپ گیاهی، واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

های مراتع حف  منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش و تأمین علوفه است، لذا آگاهی از شرایط ترین ارزشاز مهم

لی این های گیاهان مرتعی به عنوان مهمترین بخش و ارزش مراتع برای مدیریت صحیح و اصومحیطی و رویشگاهی و ویژگی

 (. 4ی است )اراضی امری ضرور

شمال،  ، یکی از گیاهان مقاوم مناطق بیابانی کشور است که در سطح وسیعی از (tomentosa Salsola) گیاه شور بیابانی

ای از خانواده شود. این گیاه بوتهکشور مشاهده می شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق، شرق، جنوب وجنوب شرقی

در مناطق بیابانی حائز اهمیت است، هر چند به دلیل کرکدار بودن چندان  اسفناجیان به ویژه در کنترل فرساش بادی

های ویژگی بوا(. در ارتباط 3و 1گیرد )خوشخوراک نیست ولی در فصل زمستان مورد چرای دام به ویژه شتر قرار می

های یزد، طبس و در استان این گونه در کشور تا کنون مطالعاتی پوراکنش جغرافیایی و خصوصویات گیواه شناسویاکولوژیکی، 

باشد و در ی از گیاهانی است که در سطح استان یزد دارای پراکنش بسیار زیادی میسمنان انجام شده است. از جمله؛ یک

جاهایی که تراکم آن زیاد باشد به همراه گیاهان دیگر یا به تنهایی تشکیل تیپ داده اسوت و از مظواهر منوواطق بیابووانی 

قرار ایون گونه و مقاومت آن در برابر باد و طوفان و همچنین خشوکی مفورط، محیطی مناسب را برای رویش سایر اسوت. اسووت

mailto:shimanikoo@semnan.ac.ir
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لحاظ اینکه در فصل رویوش )دوره رشود رویشی و زایشی( از خوشخوراکی مطلوبی برخوردار نیسوت به  .نمایدفراهم می هاگونه

داده است و از این نقطه نظر  نسبتاً وسویعی از ایون مناطق را پوشش در مراتوع مناطق خشک کمتر دچار آسیب شده و سطح

اهمیت بسیار زیادی در جلوگیری از فرسایش بادی دارد. با توجه به گسوترش گونوه در ایون مراتع محیط را نیز مساعد رشد و 

در حوداقل است )فصل  بیابانیه مراتع در زمانیکه علوف شور بیابانینکته قابل توجه این است که  .نمایدمی هانمو سایر گونه

شود و در واقع اهمیت آن برای دامداران در این فصل و بذور، چرا می هازمستان( پس از اندک بارندگی با شسته شدن سرشاخه

 2،3،5هایی نسبتاً شور و قلیایی با بافت متوسط تا سبک گسترش دارد ). همچنین این گونه بر روی خاکسال ملموس میگردد

 (.6و 

ست، مورد های تیپ گیاهی که شور بیابانی در جنوب کویر حاج علی قلی تشکیل داده ادر تحقیق حاضر برخی از ویژگی

 رار گیرد.قهای حف ، احیا، اصالح و توسعه مراتع مناطق بیابانی مورد استفاده گیرد تا در صورت امکان در برنامهبررسی قرار می

 

 ها  مواد و روش -2

 ان سمنانبع استقلی دامغان واقع در جنوب شهرستان دامغان از تواکویر حاج علی بخش جنوب غربی رد مطالعهمنطقه مو

موقعیت  1شکل  د.متر از سطح دریا ارتفاع دار 1094تا  1050شیب عمومی این کویر به سمت  جنوب غربی است و بین  باشد.

 دهد.شرایط اقلیمی منطقه را نشان می 1و جدول 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه در استان سمنان و کشور :1شکل 

 

گراد و اقلیم منطقه براساس روش سانتی 3/16مای ساالنه دمتر، میانگین میلی 5/104ساله منطقه  30میانگین بارندگی 

 (.7باشد )دوماتن اصالح شده خشک سرد می
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 : آمارهواشناسی ایستگاه سینوپتیک دامغان1 جدول

ایستگاه 

 اندامغ

 سال

 میزان ساعات تعداد میزان (درصد) نسبی رطوبت  (درجه حرارت )سانتیگراد 

 معدل
 حداقل

 معدل
 حداکثر

 حداکثر
 مطلق

 حداقل
 مطلق

 متوسط
 حداکثر
 مطلق

 حداقل
 مطلق

 متوسط
 بارندگی
 متر()میلی

 روزهای
 یخبندان

 آفتابی
 تبخیر
 متر()میلی

1393 7/10 5/23 41 7- 1/17 100 9 45 9/87 41 1/2923 8/2633 

1394 1/10 4/23 6/41 4/9- 8/16 99 8 43 5/44 60 3233 1/2715 

1395 8/10 6/23 6/42 4/7- 2/17 97 7 42 5/85 56 8/3094 5/2726 

1396 6/11 1/24 4/42 8/6- 8/17 100 6 41 95 51 3/3156 7/2540 

1397 6/10 1/23 41 8/10- 9/16 100 7 41 9/113 66 8/3191 2608 

 

 (.7باشد )اقلیم منطقه براساس روش دوماتن اصالح شده خشک سرد می

مود بر عمتری )در راستا و  300ر طول دو ترانسکت سیستماتیک د -برای مطالعه پوشش گیاهی و خاک به طور تصادفی

شخص مای و ابعاد آن وتهمتر مربعی پوشش گیاهی )که ابعاد آن با توجه به نوع پوشش گیاهی ب 2پالت  20شیب منطقه( در 

 های گیاهی موجود شناسایی شد. تولیدها ، گونهشد(، مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر درصد پوشش گیاهی در داخل پالت

روفیل حفر پ 10ها به صورت یکی درمیان و در مجموع گیاهی به روش قطع و توزین اندازه گیری شد. همچنین در داخل پالت

ها برای اندازه گیری خصوصیات بافت، متر به عنوان عمق مؤثر خاک نمونه برداری شد. سپس نمونهسانتی 50تا  0و از عمق 

 اسیدیته، شوری به آزمایشگاه منتقل شد.

 

 نتایج و بحث  -3

 2شتی و ددرصد مربوط به درمنه  2درصد مربوط به گیاه شور بیابانی،  6درصد است که  10درصد پوشش این تیپ 

 100تا 90باشد. تولید این تیپ گیاهی بین های همراه شامل چرخه، آفتاب پرست و اسفند میبه سایر گونه درصد مربوط

ها مونهیته خاک نگیرد. اسیدکیلوگرم در هکتار برآوردشد که با توجه به شرایط منطقه به میزان زیادی مورد چرای شتر قرار می

 ای( است. منس بر متر و بافت خاک نسبتاً سبک) لومی ماسهدسی زی 8تا 6،  هدایت الکتریکی خاک 8,1تا  7,6

شش گیاهی ست. پوابراساس نتایج حاصل خاک رویشگاه گیاه شوربیابانی نسبتاً قلیایی و شور و بافت خاک نسبتاً سبک 

اهد رای مفرط شچی آن کم است زیرا به دلیل این تیپ نسبتاً کم و گونه همراه اصلی آن درمنه دشتی است. میزان تولید علوفه

 تخریب پوشش گیاهی در منطقه هستیم.

 

 نتیجه گیری-4
 سبتًا زیادییت ناین گیاه به عنوان یک گونه مقاوم در برابر خشکی و سازگار با شرایط سخت محیطی چون شوری و قلیا

ن ز طرفی چواشد و ه باخاک در حاشیه کویرها و نواحی بیابانی میتواند نقش تامین علوفه زمستانه به ویژه برای شتر داشت

ر سطح دگونه  خوشخوراکی آن برای انواع دیگر دام کم است در مناطقی که شتر وجود ندارد پوشش گیاهی مناسبی از این

ی بسیار شود که در امر حفاظت خاک در برابر فرسایش بادمراتعی با خاک دارای بافت سبک و حساس به فرسایش ایجاد می

نه را توان کشت این گومی کنترل فرسایش بادی در مناطق بیابانی با خاکهای نسبتاً شور و قلیایی هایمؤثر است، لذا در طرح

 پیشنهاد داد.
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  منابع و مراجع -5

 ص. 508ها و مراتع، تهران،(، خانواده اسفناجیان، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل38. فلور ایران )شماره 1380اسدی، م.  -1

مجله . ر استان گلستان( داسهیجنس سالسوال )کنوپود هایاز گونه یبرخ یمطالعه اکولوژ. 1391ی، ب. محمد ی، غ. وکیخان یبخش -2
 .52-45(6)2ی مولکول – یسلول یوتکنولوژیب یهاتازه

رضوی.  اندر استان خراس Salsola tomentosa مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعی. 1388.، شاهمرادی، ا.، و باقری، ا. حرحیمی،  -3

 .100-89(: 1)2نشریه بوم شناسی کشاورزی 

 Aelleniaپراکنش عجوه ) یدرمناطق دارا یاهیگ یهایژگیخاک وو اتیخصوص یاثرات متقابل برخ یبررس. 1398عرب، م.  -4
subaphyllaص.71نان. زدایی، دانشگاه سم. پایان نامه کارشناسی ارشد بیابان( دراستان سمنان 

در منطقه طبس. مجله مهندسی  Salsola imbricataگونه  یکیوژاکول اتیاز خصوص یبرخ یبررس. 1394اده، ح. مصلح، ا. و عظیم ز -5

 .28-21(:4)7اکوسیستم بیابان 

ش و سازندگی . نشریه پژوهبررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک سالسوال در استان سمنان، 1382نجبر، ا. راسدی، م. و  نجاتعلی، س.، -6

16(2 :)14-21. 

بع دانشکده منا ،یاراض بی، جهت شناخت عوامل مؤثر در تخر IMDPAبراساس روش  ییابانزایب لیپتانس یابی. ارز1390. کو،شین -7

  صفحه. 233دانشگاه تهران، یعیطب
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 بررسی راهکارهای سازش پدیده تغییر اقلیم با نگاه کمی

 
 2سید سهیل معنوی امری، *1خدیجه محمد نیا

ملی، گروه زراعت، آمل آدانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اله  دانشجوی دکتری، *1ی ویژه هواشناسی استان گلستانهاکارشناس ایستگاه

 2ایران
*1(sara.mo2013@yahoo.com) 

 

 چكیده
جتماعی، روانی و سیاسی ا -در توسعه محیط زیست، مسائل اقتصادی عنوان یک معضلتغییرات آب و هوا به

دالیل  هان بهجمورد توجه همه کشورهای جهان قرار گرفته است. مقدار آب شیرین موجود به ازای هر نفر در 

رآمد های فرامرزی و عملکرد ناکامختلفی از جمله افزایش جمعیت، آلودگی آب، برنامه ریزی نامناسب آب

های یوهشهش است. در نتیجه اگر روند فعلی در مصرف آب و های تامین و توزیع آب، روزانه در حال کاسیستم

 صوص درخمدیریتی آن ادامه یابد، احتمال درگیری اجتماعی در سراسر جهان برای بحران کمبود آب به 

آب در  یابد. بنابراین سرعت تحوالت، مسائل و مشکالت مربوط به بحرانکشورهای در حال توسعه افزایش می

مشکل  ها در حل اینو چالش برانگیز خواهد شد. در نتیجه برای به ثمر رسیدن تالش جهان متعدد، پیچیده

های جدید فکر انداز روشن از مقدار آب قابل دسترس در آینده و تقاضای آن و همچنین روشنیاز به یک چشم

 های جدید است.کردن، توسعه و اجرای برنامه ریزی و مدیریت
 

 .اهکارهای سازش، مدیریت بحران آب، آموزش و ارتباطاتتغییر اقلیم، رواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه -1

ها، حیوانات، گیاهان و اکوسیستم حیاتی و ضروری است. این مایع حیات ای از زندگی انسانآب شیرین برای هر جنبه

یژه در وست به ابخش تفاوت بین مرگ و زندگی، فقر و ثروت است. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت مناسب آب بسیار مهم 

های بحران آب ریزیهای بشر، همچنان برنامهترین مقدار آب در دسترس باشد. با تمام پیشرفتهایی که بیش ترین و کمزمان

زم آشنایی ال کشاند. بخشی از این مشکالت به دلیل عدم وجود اطالعات کافی ودچار مشکل بوده و مدیریت آب را به چالش می

ب، ش تقاضای آها بر منابع آب است. افزایش جمعیت و اثرات جانبی آن )افزایهای جوی و اثر متقابل آنبا اقیانوس و سیستم

 کنند. مطابق آخرین برآوردها درزدایی( نیز نقش اساسی در این بحران ایفا میصنعتی شدن، شهرنشینی، آلودگی آب، جنگل

نات بهداشتی مناسب میلیارد نفر از امکا 6/2دسترسی نداشته و میلیون نفر در جهان به آب آشامیدنی سالم  900، 2010سال 

مانند  های عفونی است. بالیای طبیعی. بیماری منتقله از آب، سومین علت مرگ و میر در بین بیماری(14برخوردار نیستند )

 شوند. خشکسالی و سیل سبب تشدید این مشکالت می

( حوضه 3( تغییرات آب و هوای جهان 2( رشد جمعیت 1ینده عبارتند از: سه عامل مهم و اثرگذار بر شرایط پیچیده آبی آ

ها و مشکالت مرتبط با آب است، زیرا افزایش جمعیت خود به تنهایی ترین عامل فعالیتهای مرزی. رشد جمعیت مهمرودخانه

، کشاورزی، انرژی و تفریح(، شود )تقاضا در مصرف خانگی، صنعتیها باعث افزایش تقاضا میبخشعاملی است که در تمامی 

های مدیریت آب تجدید پذیر دارای اثر بخشی بیش تری شوند. آمار تخمینی اخیر سازمان ملل متحد نشان مگر این که شیوه

mailto:sara.mo2013@yahoo.com
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میلیارد نفر در سال  2/9و  2020میلیارد نفر در سال  7/7به  2007میلیارد نفر در سال  2/6دهد که جمعیت جهان از می

ای ترین عامل شناخته شده آن گازهای گلخانه(. عالوه بر این تغییرات آب و هوای جهان که مهم12ید )خواهد رس 2050

ات دقیق آن به سختی قابل تأثیرها خواهد بود. ترین عامل مؤثر بر آینده منابع آب و سطح آب دریاها و اقیانوسهستند، مهم

آب و هوا بحران چرخه آب را شدید نموده و سبب وقوع بالیای طبیعی بینی است و بر اساس نظر اکثر دانشمندان تغییرات پیش

(. تغییرات آب و هوایی همچون بارش غیر معمول، تبخیر بیش از حد در تابستان، نفوذ 9شود )مانند خشکسالی و سیل می

رسایش زمین، سیل، طوفان، باشند. عالوه بر این در مقیاس بزرگ تر، فشوری و افزایش سطح دریا بر میزان منابع آبی مؤثر می

ها، محقق نشدن سطح تولید محصول مورد نظر و غیره از جمله عواقب ناشی از تغییرات آب و هوایی در آسیب به زیرساخت

(. به این ترتیب تغییرات آب و هوا منجر به افزایش سطح آب دریا و به دنبال آن تشدید مجدد 2باشد )مقیاس جهانی می

زایش نرخ زهکشی، ورودی سیستم آب و مسائل مربوط به جاری شدن سیل به ویژه در مناطق شهری و هایی مانند افبحران

(. بررسی مشاهدات دانشمندان نشان داده است که آب شیرین در آینده 2شود )نیمه شهری در بسیاری از کشورهای جهان می

 (. 5د )ها ناکافی است و بحران آبی تشدید خواهد شبرای حف  حیات و اکوسیستم

 

 تغییر اقلیم -3
باشد که در نهایت موجب افزایش شدید ای میدر حال حاضر اتمسفر در مرحله بارگذاری انواع مختلف گازهای گلخانه

عنوان یک معضل در توسعه مشترک، محیط زیست، مسائل بنابراین تغییرات آب و هوا به (.6دمای کره زمین خواهد شد )

ما طی یک مه کشورهای جهان قرار گرفته است. برای مثال بررسی میزان دهسیاسی مورد توجه  اجتماعی، روانی و -اقتصادی

یافته و  درجه سانتی گراد افزایش 7/0میالدی به میزان  1800دهد دمای سطحی کره زمین از سال دوره صد ساله نشان می

های قابل جود پیشرفتفزیش خواهد یافت. حتی با وسانتی گراد  ا 4/6تا  8/1بین  2100میانگین دمای جهانی احتماال در سال 

ر افزایش دما رخ خواهد درجه سانتی گراد و یا بیش ت 3مالحظه در راهکارهای جلوگیری از افزایش دما، احتماال در قرن حاضر، 

ردم جان ماز  های متعدد در کمربندهای ساحلی بخش قابل توجهی(. با توجه به افزایش سطح آب دریاها و وقوع سیالب7داد )

عنوان مهاجرت ای جز ترک محل زندگی خود و مهاجرت به مراکز شهرها را ندارند که از آن بهاند و یا چارهخود را از دست داده

 (.3شود )یاد میاقلیمی 

های مختلف زندگی مردم همچون مسائل جدی بر جنبه تأثیرمطالعات نشان داده است که تغییرات آب و هوایی 

های منفی ناشی از تغییر اقلیم در ها خواهد داشت. از متداول ترین پیامداقتصادی، سیاسی و امرار معاش آن اجتماعی،

های ویران کننده اشاره نمود که نتیجه آن کاهش توان به خشکسالی و سیالبکشورهای آفریقایی و جنوب شرقی آسیا می

 (.1شاورزی است )های کتولید محصوالت کشاورزی و نهایتا تغییر در سیستم

 

 راهکارهای سازگاری -5
های عمده و متعددی آغاز شده و در ها، تالشها و درگیریبا نگرانی در مورد کمبود آب و تغییرات اقلیمی، افزیش بحران

ند. برخی اوجود آمدههای مختلف بههای در بسیاری از اشکال متفاوت و در زماناند. این طرحسراسر جهان به مرحله اجرا رسیده

( جوامع متخصصین آب از جمله انجمن بین المللی 1هایی نظیر باشند:در انجمنها در سطح بی المللی میاز انواع این طرح

( برنامه مطالعه آبی در مقیاس بزرگ، مانند دهه 2 2(IWRAو انجمن بین المللی منابع آب ) 1(IAHSعلوم هیدرولوژیک )

های عظیم مانند کنفرانس سازمان ملل ( کنفرانس4 3(IHPبرنامه هیدرولوژیک بین المللی )و  3(IHDهیدرولوژیک بین المللی )

                                                             
1 International Association of Hydrological Sciences 
2 International Water Resources Association 
3 International Hydrological Decade 
4 International Hydrological Programme 
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( 5های آبی سازمان ملل متحد و ( کنوانسیون قوانین آب، مانند قوانین هلسینکی و کنوانسیون4متحد در مجمع جهانی آب 

اقدامات فراوانی رو به انجام  2(GWPی آب )و مشارکت جهان 1(WWCغیردولتی، مانند شورای جهانی آب ) -ابتکارات دولتی

روش مؤثر به منظور کاهش تولید کربن و اثرات تغییرات اقیمی برای حفاظت از کره زمین را  10ها و مراکز مذکور است. انجمن

 نمایند.به صورت زیر معرفی می

درصد  25قریباً تحمل و نقل کانادا ای توسط سیستم ولید گازهای گلخانهعنوان نمونه، میزان تفت و آمد سبز، بهر -1

ها سبب کاهش میزان مصرف روی عالوه بر کاهش هزینهتر از وسایل نقلیه موتوری و تالش برای پیادهباشد. استفاده کممی

 (.13شود )ای میهای فسیلی و تولید گازهای گلخانهسوخت

ی و ز وسایل برقاظور مصرف بهینه مانند استفاده کارا ستفاده از انرژی به صورت مؤثر، با رعایت نکات ساده ی به منا -2

 توان از توسعه اثرات تغییر اقلیم جلوگیری نمود.ترین مصرف انرژی ب راحتی میاستفاده از تجهیزات ب کم

 ایهازهای گلخاننابع تجدید پذیر، استفاده از این منابع برای تولید انرژی نه تنها سبب کاهش تولید گماستفاده از  -3

 سازد.های بعدی فراهم میستفاده از منابع مورد نظر را برای نسلاشود بلکه فرصت می

 18لید انه، با استفاده از محصوالت محلی و ارگانیک و کاهش میزان مصرف گوشت و لبنیات از تومصرف هوشمند -4

 توان جلوگیری نمود.ای میدرصد گازهای گلخانه

شود. بازیافت مواد ای شدید متان میائد در سایت بازیافت سبب تولید گاز گلخانهواد زپاکسازی محیط زیست، دفن م -5

ای بر کاهش قابل مالحظه تأثیرفلزی، کاغذ، شیشه، پالستیک و همچنین تمیز نگه داشتن محیط و کاهش تولید زائدات 

 سرعت پدیده تغییر اقلیم خواهد داشت.

 های مؤثر برای مقابله با افزایش آلودگی است.و تنبیه از روشکردن آلوده کنندگان، راهکار تشویق  جریمه -6

تواند های جایگزین آن میشوند. روشتر، پروازهای هوایی سبب تولید حجم وسیعی از کربن میکم پرواز هوایی -7

 استفاده از اتوبوس، قطار و ویدئو کنفرانس به منظور کاهش سفرهای هوایی باشد.

 آگاهی باالتر -8

 من برای نسلاقلیم و ایجاد فضای یش مسئولیت پذیری، افزایش حس مسئولیت در قبال کره زمین و پدیده تغییر اافزا -9

ا کنترل توان سرعت رشد تغییرات اقلیمی ربعدی در توسعه فرهنگ اجتماعی افراد بسیار کمک نموده و افزایش آگاهی می

 نمود.

 های حفاظت محیط زیست.ایجاد انجمن -10

 

  گیریهنتیج -3
چرخه هیدرولوژیکی در سراسر جهان رابطه تنگاتنگی با تغییرات به وجود آمده در درجه حرارت جو و تعادل تشعشع 

های خورشیدی دارد. گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیم به طور مداوم طی چند دهه گذشته با ایجاد تغییر در مولفه

ها، ذوب گسترده مانند تغییر در الگوی بارندگی، فراوانی و شدت بارندگی های هیدرولوژیکی مشاهده شده است. مواردیسیستم

برف و یخ، افزایش بخار آب اتمسفر، افزایش تبخیر و تغییر در رطوبت خاک و رواناب از جمله این تغییرات است. گرم شدن آب 

های ها و همچنین تخریب صخرهبیماریهای گرمسیری، افزایش خطر مرگ و میر و انواع ها باعث افزایش قدرت طوفاناقیانوس

(. به 7باشد که ممکن است در میزان آب قابل دسترس به وجود آورد )این پدیده تغییراتی می تأثیرمرجانی می شود. بزرگترین 

های گسترده، درصد افزایش شدت گرمای زمین در سراسر جهان اثبات شده است که منجر به افزایش آتش سوزی 90میزان 

میر انسانی و مسئله کیفیت پایین آب خواهد شد. این پیامدها در کشورهای در حال توسعه دارای شدت بیشتری مرگ و 

                                                             
1 World Water Council 
2 Global Water Partnership 
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باشند که به آب و هوای منطقه و همچنین وضعیت ها دارای شرایط منحصر به فرد و اثرات خاصی میباشد اگر چه آنمی

 جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وابسته است. 

ؤثرتر با مهای آب در حال توسعه نسبت به مقابله ات جهانی آب نقش مهمی را در پیشبرد مطالعات آب و سیاستابتکار

زیابی ( ار1های متعددی به جا مانده است. کند. با وجود این پیشرفت، هنوز هم چالشبحران کمبود آب و تغییر اقلیم ایفا می

زدایی از آب، انواع ( تامین آب از منابع آبی مختلف مانند شوری2صرف دقیق مقدار آب، کیفیت مطلوب، میزان برداشت و م

( افزایش 5( صرفه جویی )مقیاس بزرگ و کوچک( 4( ذخیره سازی و تغذیه مصنوعی 3های استحصال آب باران روش

( 8های مشترک ی آب( توسعه و مدیریت فرامرزی برا7( قوانین کاربردی برای برنامه ریزی بهتر آب 6های مرتبط با آب آموزش

های های اجتماعی، جنبههای کارآمد از پرداختن به نقش( استراتژی9های تامین آب و وری سیستمافزایش راندمان و بهره

های الشچباشد. لذا نیل به اهداف مذکور و سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مرتبط با مسائل مربوط به آب می

 باشد.ت فصول زیر میای مدون و جامع تحه برنامهها نیاز بمرتبط با آن

 

 منابع و مراجع -4
برای مقابله با تغییرات اقلیمی.  LIDش عنوان مؤثرترین رو. استحصال آب باران به1394سالمیان، س.، م. ملکیان جبلی و س. اخروی ا -1

 شهریور ماه. 25-26ی، تبریز، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگر
1- Ahmed M.F. and Haider M.Z. 2011. Climate change and the quest of safe water resource-A study on the south-west 
coastal region of Bangladesh. Coastal Water Convention (CWC). 
2- Ahsan M.N., Ahmed M.F., Bappy M.H., Hasan M.N. and Nahar N. (2011). Climate change induced vulnerability on living 
standard-A study on south-western coastal region of Bangladesh. Journal of Innovation and Development Strategy, 5(3): 24-
28. 
3- Gleick P.H. 1993a. Water in crisis: A guide to the world’s fresh water resources. Oxford, UK: Oxford University Press. 
4- Gleick P.H. 1993b. Water and conflict: fresh water and international security. International Security, 18(1): 79-112. 
5- Houghton J.T., Meira Filho L.G., Callander B.A., Harris N., Kattenberg A. and Maskell K. 1996. Climate Change 1995. 

The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, England: Cambridge University Press. 
6- IPCC. (2007a). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in Parry, M.L., Canziani, O.F., 
Palutikof, J.P., van der Linden, P.J. and Hanson, C.E. (Eds.), Cambridge University Press, Cambridge, UK, Available at: 
www. ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4_wg2_full_report.pdf . 
7- IPCC. (2007b). Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of 
the Inter governmental Panel on Climate Change (IPCC) in Metz, B., Davidson, O.R., Bosch, P.R., Dave, R. and Meyer, L.A. 
(eds), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Available at: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4_wg3_full_report.pdf. 
8- Koutsoyiannis D. 2011. Scale of water resources development and sustainability: small is beautiful, large is great. 
Hydrological Sciences Journal, 56(4): 553-575. 
9- Koutsoyiannis D., et al. (2008). On the credibility of climate predictions. Hydrological Sciences Journal, 53(4): 671-684. 
10- UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). (2009). Atlas of transboundary aquifers: 
Global maps, Regional cooperation, and local inventories. International Hydrological Programme. Paris, France. 
11- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2007). World population prospects: 
The 2006 revision, highlights. Working Paper No. ESA/P/WP.202, New York. 

12- Wheeler D. (2011). Quantifying Vulnerability to Climate Change: Implications for Adaptation Assistance. CGD Working 
Paper 240. Washington, D.C. Center for Global Development. 
13- World Health Organization/United Nations Children’s Fund (WHO/UNICEF). 2008. Progress on drinking water and 
sanitation. Joint Monitoring Programme (JMP). Geneva, World Health Organization; New York, United Nations Children’s 
Fund. 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 577  

 

 

Review of climate change adaptation strategies with a little look .  
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Abstract  
there is an increasing potential for water scarcity, crisis and associated conflicts around 
the world in the future, especially in developing regions, if the current trend in water 

consumption and management practices continues.The quantity of freshwater available 

per person in the world has been continuing to decrease due toa combination of factors, 

including population increase, water pollution, inadequate planning andmanagement of 
transboundary and other shared waters, and inefficient operation of water supply 

anddistribution systems.Therefore Climate change as a serious environmental, eco-social, 

psychological and political concern is also considered globally. In this fastchanging and 
highly-interconnected world, the problems related to water crisis and conflicts are 

numerous, complicated and challenging.as a result Efforts for effective resolving of these 

problems require a clear vision of the future water availability and demand as well as new 
ways of thinking, developing and implementing water planning and management 

practices. 

 
Keywords: Climate change adaptation strategies, crisis management, water, education 
and communication. 
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 چكیده 
ها بررسی ها بر جوامع کفزی بعنوان شاخصی از سالمت رودخانهدر مطالعه حاضر اثرات سیالبی شدن رودخانه

در  نندامیتوآب  ژیباکتریولوو  فیزیکوشیمیائی تاوومطالع راووکندر  یزووبآ داتوووموج اییووشناسشده است. 

 جمعیت ترکیبو  یعزتوو  نیاوافرکمک نماید  یثروؤمو  بوومطل شکل به هاآب کیفی ضعیتو تعیین توجه

 باعث یکفز داتموجوکند، زمانی که شرایط تغییر می. میکند تغییر ثرا ردمو منطقهدر  یبزآ داتووموج

 نبزیاآ یرسا دهستفاا ردمو ییاغذ سطح سومین یا میندو انووهعنوب ینوهمچنو  هشد لیآ ادمو نشد معدنی

له از جما وگیهدوولآ تولیدات محسوب شوند. انواعل وک انزومیای از هونمای انووبهعن نندامیتوو  فتهگر ارقر

 یوب رگزوب یاوهادهوخان عتنو کاهش بکاهد. از این رو ناوومهرگ یوب رگزوب عوووتن تواند ازمی سیالب،

ز تنوع االرو حشرات  در بین موجودات کفزید. ویباشوم یومحیط رفشا تشد ههندد سنعکاا خود ناومهرگ

های تنوع ترین شاخصهای زیستی شانون، مارگالوف، سیمسون از جمله مهمبیشتری برخوردارند. شاخص

  .تواند در اثر سیالبی شدن تغییر یابدباشد که میبزرگ بی مهرگان می

 

  تنوع زیستی، سیالب، جوامع کفزی، آلودگی  واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی ها نقش عمده و بسزایی در فعالیترودخانه حاشیهدر  وریپر یبزآ فعالیت توسعه

فی کتورهای کیباشد. در این راستا تعیین فامردم منطقه دارد. هرگونه فعالیت آبزی پروری مستلزم داشتن کیفیت آب خوب می

ت آب های تعیین سالمت کیفیر هزینه باشد. از این رو یکی از راهد کاری پتواند نشانه سالمت رودخانه باشد گرچه شایآب می

 دووتولیو  ساووبیوم ،نیاوافر انمیز با بطهدر را تطالعاا کسبو  مطالعهمهرگان کفزی است. ها استفاده از بزرگ بیرودخانه

 اختنووش ایرووب یووشاخص انوونع هوب ندامیتو بیآ یکوسیستمهادر ا هازبنتووماکر هژوویو هووب یزووکف داتوووموج هووثانوی

 ناووفزیک ایرووخاز ذ اریدرووبهرووبه یلووپتانس ینووتعی هونتیجو در  یالتیووش یهاتوظرفی ابیوویو ارز یووبآ ابعوومن ترووبیش

 آن عقوو شاهد ساله ره نیز ما رکشودر  که ستا طبیعی یکیژلوروهید یهاهپدیداز  یکی سیل .درووگی اررووق دهتفاووسا ردوووم

  ایم.ودهدی فراوانی بکارآمد بر فعالیتهای بشری، همواره شاهد خسارات جانی و اقتصامدیریت  معد لیلد به متاسفانهو  دهبو

 

 ماکروبنتوزهای )جوامع کفزی( -2

 پاسخ محیطی ستویز یهاستروسا اعوونا هوبو  وندوشمی دهبر رکا بهآب  کیفیت شاخص انعنوبه  عمدتأ هازبنتووماکر

 شاخص یک ،هازبنتووماکر خوپاس. دوکننمی نعکسوم ناومز لووطرا در  یومحیط ستویز یطاروش اتروتغییو  هنددمی

mailto:s.farhangi@yahoo.com
mailto:s.farhangi@yahoo.com
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( در هر اکوسیستم 5) رودمی رشما بهدارد  دووجو توباوسآب و ر کیفیتدر  که منفی اتتأثیر ایبر دعتماا قابلو  مهمربسیا

 منوض داتووموج سایرو  ندرومی رشما بهارزش  باو  مهم خایری جزء ذآبی بنتوزها یا جوامع کفزی به لحاظ تولید مواد آل

 هردر  نهاآ شناخت ینابنابر ،ندا بستهوا هازبنتو به مستقیم غیر یا مستقیم رطو به ییاغذ هرونجیدر ز دیگرویک هوب ستگیوبوا

تواند بشکل زیر بیان از جوامع کفزی را میاز جمله دالیل استفاده  .(3ست )ردارابرخو ای هیژو همیتاز ا ظاولح یناز ا بیآ منبع

 کرد:

 طلب صتفر ،هوثانوی طلب فرصت وت،تفا بی ه،کنند ارامد س،حسا یها)گونه هاسسترا به نسبت وتمتفا کنشوا -

 لیه(    او

 کنندمی ندگیدر آب ز لسا یکاز  بیش نهااز آ ریبسیا -

 نامناسب یطاشرز ا باوجتنا ایروب دونناتو نمیو  نددار ودمحد حرکت قابلیت ایرز ،هستند محلی یطاشر ههندد ننشا -

 کنند تمهاجر به امقدا

 روندمی رشما به بیآ یهامحیطدر هاهیستگاز کیفیتاز  طمینانیا قابلو  سحسا یهاشاخص -

 دهندمی پاسخ محیطی یستز یهاسسترا مختلف اعنوا به -

 هستند. نماز لطودر  محیطی یستز یطاشر تغییر هکنندمنعکس  -

 دهد.میرخ  دیازها هالیندو آ کسیژنیا سسترا که محلی یعنی ،کنندمی ندگیز کف تسوبار در -

 تباطیار حلقه وشوند می شاملرا  ورشنا بخش نماهیا حتی یاو  یکفز نماهیا صلیا ایغذ یکفز داتموجواز  ریبسیا

را از  ما نداتومی هازتوبنوماکر مطالعه .دوینآمی بحسا به نجها یاوبهدر آ ییاغذ ادمو تجدیدو  ژینرا رنتشادر ا مهمی ربسیا

 نظراز  نهاآ یگرد مهم تهمیا نماید. هگاآ یدآمی دجووبه اونهآ ستویز محیطو  مختلف تجتماعاا بین که هاییکنشو وا کنش

 ناییاتو تر هچیدپی تجتماعاو ا هددمی یشافزرا اها گونه بین تتباطاار شتروبی یهاگونه رحضو که اچر ،ستا یستیز عتنو

 .کنندمی ادوپی اتروتغیی هوب پاسخدر  یبیشتر

 

 اثرات سیل بر جوامع کفزی -2
( 4باشد )ت میها عالوه بر اثرات مستقیم که ناشی از جاری شدن حجم زیادی از آب )تغییر ناگهانی دبی( و رسوباسیالب

 ز موجوداتیادی اق پایین دست، جابجابی حجم زکه این امر خود سبب از بین رفتن بستر، انتقال سنگ و قلوه سنگ به مناط

ه برسوبات و  ها( دارد. شاید گل آلودگی ناشی از حملآبزی، اثرات غیرمستقیم نیز بر موجودات مناطق تحت سیالب )رودخانه

 تیجهنباشد. موجودات کفزی به دلیل عدم تحرک کافی در تبع آن کاهش شدید اکسیژن محلول آب از جمله این موارد می

ع در ند. در واقتوانند با شرایط بعد سیالت کنار بیایسیالت یا ازبین رفته و یا حتی اگر مقاومت داشته باشند به سختی می

ها هستند دستخوش تغییرات های زیستی )فراوانی، تنوع گونه ای( که بیانگر سالمت و ارزشگذاری آبنتیجه سیالت شاخص

تواند سبب دهد که تخریب نوع بستر میتر نشان میین جوامع کفزی را با رسوبات بسشوند. مطالعات مختلف رابطه بزیادی می

محلول سبب  ( نشان دادند که کاهش اکسِیژن1397(. علیزاده و همکاران )1از بین رفتن جوامع کفزی آن ناحیه شود )

 (. 2شود )گ بی مهرگان کفزی میای بسیاری از بزرتغییرات در فراوانی و تنوع گونه

 

 نتیجه گیری -3

کشش  دخانهدهد که خاک و گیاهان نتوانند بارش را جذب نموده و در نتیجه کانال طبیعی رومی یرو یسیالب زمان

ایین پها به مناطق ها و حمل رسوبات و سنگسیالب عالوه بر تخریب بستر رودخانه گذردهی رواناب ایجاد شده را نداشته باشد.

باشند ای که بیانگر سالمت رودخانه میهای تنوع و غنای گونهتواند بر شاخصبوده میدست که مامن اصلی جوامع کفزی 

 گذار باشد. تأثیر
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 منابع و مراجع -4
 دهستفاا با چشمهکیله خانهآب رود کیفی یابیرزا. 1392پور، ر.، حسن زاده، ح. ؛ علیزاده، ح.ر.؛ هدایتی فر، م.؛  مسگران کریمی، ا. عباس -1

-56هارم، صفحات ب. نشریه توسعه آبزی پروری، سال هفتم، شماره چآ فیزیکوشیمیایی یهارفاکتوو  یکفز نبیمهرگا تشدر معاجواز 

43 . 

جوامع درشت  یستیو ز یبومشناخت یهاشاخص یابیارز. 1397لیزاده، م.؛ حسینی، س.ع.؛ جعفریان، ح.،؛ قربانی، ر.؛ قلیزاده، م. ع -2

 .75-88، صفحات 9، شماره 6. نشریه علوم آبزی پروری، دوره )قرناوه( سویدر رودخانه سار یکفز مهرگانیب

 یهاشانگرن انعنو به یکفز نمهرگا بیای  گونه عتنو سیر. بر1389حمدی روزبهانی، م.؛ نبوی، س. ب.؛ فرشچی، پ.؛ راسخ، ع. م -3

 ص. 176حد علوم تحقیفات، ، ن. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، وابحرکا منطقه حلاسودر  یستز محیط سالمت

، 6انداز جغرافیایی، سال سوم، شماره های استان اصفهان. فصل نامه چشم. سیالب و مروری بر سیالب1387نتظاری، م. امعیری، م.،  -4

 . 110-124بهار و تابستان، صفحات 

5- Lerberg, S.B., Holland., A.F., Sanger, D. M., 2000. Responses of tidal creek  macrobenthic communities to the effects of 
watershed development. Estuaries ,23, 838-853.  

 
 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 581  

 

 

 (Rutilus frisii kutumتعیین محدوده کشندگی فلز آهن برای ماهی سفید دریای خزر )
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 عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس  1
Email: s.farhangi@yahoo.com  

 

 

 چكیده 
و  یروزکشا ،عیفاضالب صنا لهیبوده که از تخ ندهیاز آال یریهمواره در معرض تعداد کث یآب یهاستمیاکوس

به  آهن لهیاست. تخ یماه یبرا یاز فلزات سم یکیگردد. آهن می جادیا یآب یهاطیبه مح یشهر یهافاضالب

 انیبچه ماه یشناس بیشود. در مطالعه حاضر اثرات آسمی یماه اتیسبب به خطر انداختن ح یآب یهاطیمح

ار گرفت. قر یابیساعت بودند مورد ارز 96از آهن به مدت  یخزر که در معرض غلظت کشنده ا یایدر دیسف

 یهالز سلوو نکرو یپرپالزیه ،یزیادم، خونر ،یشامل پرخون شتریب انیمشاهده شده در آبشش ماه راتییتغ

 (.p<0.05شاهد نشان داد ) اریو تم مارهایت نیدر ب را یدار یاختالف معن شیآزما جیبود. نتا یپوشش
 

 .Rutilus frisii kutum، خزر یایدر دیسف یماه ،یشناسبی(، آبشش، آسFeSO4آهن )واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 به توجه . باشدبایخزر م یایدر استخوانی نایماه یمهم و اقتصاد های-گونه از یکی (Rutilus frisii kutum) دیسف یماه

-غلظت قیقد زانمی آوردن دست موجود در آب و به یسم ییایمشی با مواد ییو آشنا آبتیفیحف  ک ؛یماه ستزیطمحی

ر آب از جمله دحضور فلزات (. 3) باشد-یمناسب مطرح م دیبه تول یابیاز عوامل مهم در دست یکی عنوانبه مواد کشنده

. ندآیمی حسابهب  انآبزیدیکاهش تول یاساس یو همواره از فاکتورها شوندیم آب تیفیهستند که سبب برهم زدن ک یموارد

 نابعم سایر. باشدیمی و معادن فلزکارآب تولیدی، جاتحاصل از کارخانه عتیصن هایپساب معموالً سنگین منابع اصلی فلزات

یزان جذب م(. 6) است هاجاده شوی و شست از حاصل هایآب همچنین و شهری هایفاضالب سطحی، هایآب در فلزات این

 هایودگیآل ای،یهار تغذبدن جاندار، شرایط اکولوژیک، رفت یزیولوژیو تجمع فلزات سنگین توسط آبزیان به نوع عنصر و آبزی، ف

در هر صورت  دارد. بستگی بدن همئوستازی تنظیمی هایفعالیت و تفلزا ماندگاری زمان اندازه، سن، غذا، سطح محیطی،

مع در توانند سبب تجمواد می نیهستند. ا یآب یهاطیدر مح نیاز فلزات سنگ یمختلف یدر معرض غلظتها یجانداران آبز

تحت  دسفی یاهغلظت کشنده  آهن در م نییطرح با هدف تع نی(. ضرورت انجام ا7شوند ) یستیو انباشت ز یماه یبافتها

 یریشگیپفع و ردر  یانیکمک شا تواندیم دسفی ماهی در فلزات کشنده . دانستن غلظتردیگ-یصورت م یشگاهیآزما طیشرا

 ت،یمسطوح س نییخصوص تع دست آمده درهنموده و اطالعات ب هاتیهمچون زئول ینیعارضه توسط استفاده از مواد رز نیا

 در ضمن مهاجرت خواهد داشت.  انیماه تیدر بهبود جمع ینقش مؤثر

 

 مواد و روش کار -2

mailto:s.farhangi@yahoo.com
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 Water) ساکن آب روشبه شاتیصورت گرفت. آزما یشگاهیآزما طیدر محپی اچ  ثابت دما و  طیتحت شرا شاتیآزما

Static Method ژنیاکس زانیاستفاده شد. م ی. از سنگ هوا، به منظور هواده(1و  2) ساعت صورت گرفت 96( در مدت 

متوسط -با وزن دسفی انیبچه ماه شیمورد آزما انماهی. بود روز در شبانه تریدر ل گرم یلیم 2/2ط هر سنگ هوا توس یدیتول

. ظروف دیقطع گرد یغذاده شاتی)بندرترکمن( بودند. در طول آزما جوالیو پرورش س ریشده از کارگاه تکث هتهی گرم 5/0±1

بعنوان  زیگروه ن کیصورت گرفت.  تکرارو سه  ماریت 6با  شاتید. آزماآب بو تریل 3 یبا حجم آب یکیپالست هایتشت ش،یآزما

 سولفاتی از مختلف هایدر معرض غلظت دسفی یقطعه بچه ماه 13 سولفات آهن بود. ریشاهد در نظر گرفته شد که فاقد مقاد

ر گرفتند. در هر مرحله از ( قراتریدر ل گرمیلمی 100 ،120 ،140 ،155،150 ،160) لیتر در گرممیلی 160 تا100از  آهن

 یفرض هایمرحله با غلظت نیدرچند یمقدمات شاتیآزما یکسری( کشنده به غلظت مورد نظر )غلظت دنیرس یبرا شآزمای

 تیمسموم یو رفتار یظاهر میعال .دیهر مرحله ثبت گرد در ماهی بقاء درصد و درصدتلفات تلفات، انجام شد که در آن تعداد

هر مرحله صورت  یو سه تکرار برا ماریت 6با  یبا استفاده از طرح کامالً تصادف شیزماآ ثبت شد شاتیزماآهن در طول آ فلزبا 

 p < 0.05دار بودن  ی( و با استفاده از آزمون دانکن در سطح معنANOVA) کطرفهی انسیوار زیها با استفاده از آنالگرفت. داده

 -مختلف و براساس مدل میکاییل یهادر غلظت تدرصد تلفا بیش یکشنده از منحن هایغلظت نییشدند. جهت تع سهیمقا

 استفاده شد.     SPSS, 15منتن و با استفاده از نرم افزار 

 

 نتایج -3
 جیتا(. ن1بدست آمد )جدول  تریدر ل گرمیلیم 155 دیسف یماه یساعت غلظت کشنده آهن برا 96از گذشت  پس

لفات اد، درصد تمطالعات نشان د کهطوریغلظت آهن بود. به شیدرصد تلفات با افزا شیافزا انگریب یمقدمات شاتیحاصل از آزما

در  گرمیلیم 160در غلظت  یدرصد بود. درصد تلفات ماه 100ساعت اول برابر  24در  تریدر ل گرم یلیم 180در غلظت  یماه

حاصل از  جی. نتادرصد بود100ساعت برابر 72درصد و در 23/69ساعت برابر  48درصد، در 15/46ساعت اول برابر 24در  تریل

درصد، در 46/38با  رساعت اول براب 24( درتریگرم در ل یلیم 155) ییدر غلظت نها ینشان داد درصد تلفات ماه شیآزما

 جی(. نتا2)جدول  درصد بوده است100ساعت برابر با  96درصد و در  3/92ساعت برابر  72درصد، در 84/53ساعت برابر با 48

در  یدرصد تلفات ماه ینبا استفاده از منح (p<0.05) مختلف بود هایزمان در هاگروه نیدر ب داریاختالف معن انگریعات بمطال

بدست آمد  تریدر ل گرمیلی.م9/124برابر  (LC50,96h) ساعت 96در مدت  یکشنده ماه مهیآهن غلظت ن تفمخل هایغلظت

 یعتشت، س یهابا کناره یبرخورد ماه ،یبصورت تشنجات عصب شاتیآزما یطبا آهن در  تیمسموم یعالئم ظاهر (.1ل )شک

 ستون دنش خم متناوت حرکات دهان، و آبششی هایسرپوش عیباز و بسته شدن سر ،یشیاز ظروف آزما دنیپر رونیدر ب

 .بودها آبشش شدن پرخون و فقرات

 
 ساعت تحت شرایط ثابت 96گذشت  های مختلف آهن بعد ازدرصد تلفات ماهی در برابر غلظت -1جدول 

 تیمار مورد آزمایش
 غلظت آهن

 )میلی گرم درلیتر(
 درصد بقاء تعداد بقاء درصد تلفات تعداد تلفات

 100 13 0 0 0 شاهد

1 100 3 07/23 10 92/76 

2 120 5 46/38 8 53/61 

3 140 10 92/76 3 07/23 

4 150 12 30/92 1 69/7 

5 155 13 100 0 0 

6 160 13 100 0 0 
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 های مختلفمیلی گرم درلیتر( درطی زمان 155درصد تلفات ماهی در معرض غلظت کشنده آهن ) -3جدول 

 ساعت 96بعد از گذشت  ساعت 72بعد از گذشت  ساعت 48بعد از گذشت  ساعت 24بعد از گذشت  های مورد آزمایشزمان

 13 12 7 5 تعداد تلفات

 100 3/92 84/53 46/38 درصد تلفات ماهی

 

 
 ساعت 96های مختلف آهن بعد از گذشت نحنی شیب خط رگرسیون درصد تلفات ماهی درمعرض غلظتم -1شکل 

 

 نتیجه گیری -4

 نی، که انقش داشته باشند یاهمواد بر م تیسم نییتوانند در تعمختلف مواد می یهاغلظت یعیطب طیرحال در شراهبه

من اثرات واد ضم نیدر آب، ا یعناصر سم شیرند. مطالعات نشان داده است با افزاوجود ندا یشیآزما طیفاکتورها در شرا

 یژنیساک دیکاهش شد ،یتوسط ماه اکیدفع آمون شیافزا قیز از طرین میرمستقیبطور غ ،یماه یاندامها یبر رو میمستق

( بیان داشتند 2010) ینیوجاالد و (. اوال5گذارد )می تأثیر یتوسط ماه ژنیمصرف اکس دیو تشد یاسترس وارده به ماه جهینت

ون و رکیب ختکه استرس یک پاسخ عمومی به عوامل ناخواسته در محیط است که می تواند باعث تحریکات عصبی، تغییردر 

 ییبسزا تأثیر یماه یهابافت ییو کارآ یاهم سمیتوانند بر متابولمی یگذار مواد سم تأثیر یها. غلظت(4) مکانیزم دفاعی شود

 ارند.بگذ

 

 تقدیر و تشکر: -5
ین منظور ست. بداین مقاله در قالب طرح تحقیقاتی داخل دانشگاهی و با حمایت مالی دانشگاه گنبدکاووس اجرا گردیده ا

 داریم. مراتب سپاس خود را از دانشگاه گنبدکاووس اعالن می

 

 منابع و مراجع -6
های وهشدر ماهی سفید دریای خزر تحت آزمایشات آب ساکن. نشریه پژ . بررسی مسمومیت حاد با آهن و نیکل1397رهنگی، م. ف -1

 .97-108ماهی شناسی کاربردی، دوره ششم، شماره چهارم، 
2- Farhangi, M.; Gholipour, H.; Aliakbariyan, A.; Kashani, M. 2104. Effect of Copper sulphate on behavioral and 
histopathological changes in roach, Rutilus rutilus caspicus.  Caspian J. Env. Sci., Vol. 12 No.1 pp. 73~79. 
3- Khunyakari RP., Vrushali T., Sharma RN., and Tare V. 2001. Effects of some trace heavy metals on Poecilia 
reticulate”, J.Environ. Biol., 22 (2): 141- 144. 
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4- Ololade A.; Oginni I. 2010. Toxic stress and hematological effects of African catfish, Clarias gariepinus, 
fingerlings. Journal of environmental chemistry and ecotoxicology.2 (2): 14-19. 
5- Sajid A., Javed M. 2006. Studies on acute toxicity of metals to the fish Catla catla. Pakistan journal of biological 
sciences, 9 (9): 1807-1811. 
6- Shahbazi Naserabad; Mirvaghefi, A.; Gerami, M.H and Ghafari Farsani, H.2015. Acute toxicity and behavioral 
changes of Caspian kutum (Rutilus frisii Kutum Kamensky, 1991) and Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus 

Jakowlew, 1870) e xposed to the fungicide hinosanan. African Journal of Biotechnology, 14(20):1737-1742.  
7- Zahedi, S.; Vaezzade, H.; Rafati, M., and Zarei Dangesaraki, M. 2014. Acute toxicity and accumulation of iron, 
manganese and, aluminum in Caspian Kutum fish (Rutilus kutum). Iranian Journal of Toxicology, 8 (24): 1028-
1033. 
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 چکیده
های نبارا قوعسیل به معنی طغیان ناگهانی آب ناشی از برهم خوردن شرایط هیدروکلیمایی، هیدرولوژی، و

د که باشد. شواهد نشان می دهخیلی شدید، خرابی آب بندها و سدها در نواحی مختلف سطح زمین می

و پیش  سیالب خسارات جانبی و مالی ناشی از سیالب بیش از سایر سوانح طبیعی است. امروزه تخمین حداکثر

اشی از یالب نی است، آنچه مسلم است سبینی آن قبل از وقوع، یکی از مسائل مهم و مورد بحث در هیدرولوژ

رایط ارد. شبارندگی است ولی مطالعات نشان می دهد که رابطه خطی و مستقیمی بین این دو عامل وجود ند

رسی نقش یق به بباشد. در این تحقاقلیمی، طبیعی و جغرافیایی منطقه عوامل اصلی عدم ایجاد این رابطه می

 شود.اخته میآنها در منطقه پرد تأثیرنسانی و های اهای ساخته شده، دخالتسازه

 

 مقدمه -1
 و جانی راتخسا بروز باعث جهان مختلف نقاط در ساله هر که است مخرب و سریع رویدادی و ناگهانی اتفاق یک سیل

 اشد.می ب دقیق و صحیح مطالعات نیازمند ویرانگر عارضه این خسارت کاهش یا و کنترل شود.می نامحسوس و محسوس مالی

 ( 21باشد )می بسیاری اهمیت دارای آبخیز در رواناب تولید باالی پتانسیل دارای مناطق شناسایی راستا این در

 از دست آمدهبه یجنتا. داد قرار بررسی مورد را کن تهران رودخانه از بخشی در سیل رفتار بر های انسانیدخالت نقش

داللت  مختلف ایهبازگشت دوره با هایگیری سیالبسیل سطح و عمق تغییر رب هااز دخالت یک هر متفاوت تأثیر بر تحقیق

 .(12است ) داشته

 ایجاد قالب در دخانهرو بستر تغییر اثر سپس و داده قرار ارزیابی مورد را سادات بنادک حوزه خیزیسیل ابتدا توان

 مسیل در عرضی هایهساز ایجاد که داد نشان دهآم بدست کردند. نتایج بررسی را سیالب اوج دبی رفتار بر عرضی هایسازه

 ظهور مواقع در پدیده نماید. اینمی تشدید را سواحل گیریسیل بستر، آوردن باال و شیب کاهش طریق از سیالب اصلی

 .(4رسد )می خود حداکثر به سال25 از  بیش بازگشت دوره افزایش با اوج هایدبی

همچنین  و رودخانه حریم و امتداد در رویهسازهای بی و ساخت افزایش و اراضی تغییرات کاربری که دادند نشان

شود  گیرسیل هایپهنه مقع و افزایش سطح نتیجه در و هاسیالب پیک دبی باعث افزایش تواندمی رودخانه کانال محدودسازی

(13). 

 آبخیز حوزه در واقع چایقره انهرودخ اطراف اراضی گیرسیل هایو پهنه سیل خطر بندی( پهنه9قریب و همکاران )

 مالیمی سال شدت 50 بازگشت دوره تا خسارت افزایش که روند داد نشان تحقیق این نتایجنمودند.  را تعیین رامیان شهری
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این  بحرانی بازگشت دوره عنوان به سال 50بازگشت دوره یابد. بنابراینمی افزایش شدتروند به این آن از پس دارد ولی

 معرفی شد.محدوده 

 دست به بندی خطر سیل نمودند. نتایجکیلومتر از دشت سیالبی رودخانه قزل اوزون اقدام به پهنه 5/4جهت مدیریت 

 های زیرسیل گیری توسطسیل مستعد ساله، 200سیل تأثیر تحت درصد از کل مساحت مساحت 14/86از  که داد نشان آمده

 (.7باشد )می سال 25

 هاسیالب وقوع تعداد و بزرگی آبخیز روی هایحوزه در انسانی هایفعالیت اغلب موارد در که ددا ( نشان8مطالعات )

 بیش سال، دو طی در گذاری رسوب به خاطر گرفتند نتیجه هند بونگای گابیونی عملکرد سدهای بررسی با .گذار استتأثیر

 (.11است ) رفته از دست بررسی مورد سازه شش ظرفیت از درصد  50از

قرار دادند.  بررسی دمور برزیل دیلوویوی حوزه را در شهری توسعه از ناشی هایسیالب ( علل تشدید2مپانا و طوسی )کا

 علت سیالبی و نمودند بهمحاس را سال 25 دوره بازگشت با هایسیل با مرتبط سیالبی اچ سطوح پی آی مدل از استفاده با آنها

 د.ها برشمردنپل ساخت و طراحی نحوه را شدن

تغییراتی  چنین که نمود گیرینتیجه و قرار داد بررسی مورد هاسیالب تشدید را بر شهری توسعه ( اثرات15کنراد )

 .دهد رارق خطر سیل معرض در را مسکونی مناطق و هاو جاده داده کاهش را آبراهه انتقال ظرفیت تواندمی

ان پرداختند. گلست استان در قشان حاجی حوزه در ر سیلخط و رواناب تولید بر شهری توسعه درباره اثرات تحقیق به

 .(10است ) یافته افزایش رواناب تولید توسعه شهری، علت به که داد نشان نتایج

یزد  منشاد آبخیز حوزه در گیریسیل تشدید بر عرضی هایسازه تأثیر بررسیبه ( 2013سلطانی و اختصاصی ) همچنین

 به سیل خطر شدیدت و بستر در نابسامانی مهمی اثرات یزد منشاد رودخانه حاشیه اراضی اشغال و غیراصولی سازهای و ساخت

 .(24)است  داشته همراه

طور کلی در توان بهطور کلی سیل رویدادی ناگهانی است که در بروز آن عوامل متعددی دخالت دارد. این عوامل را میبه

یل در اثر بارش رخ پدیده س بندی نمود.های انسانی طبقهو فعالیت ایای و حوضهسه گروه اصلی اقلیمی، خصوصیات منطقه

 می بشمار اقلیمی تتغییرا از مهمی شاخص بلکه نیست جهانی هیدرولوژی یچرخه در حیاتی فرایند یک تنها بارش دهد.می

 انسان زندگی یرو بر نیفراوا غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات شوند، می مخرب یهاسیالب به منجر که سنگینی یهارود بارش

  ( .14باشد )گیری و ارزیابی خسارت میبینی، آمادگی، پیشپیش که شامل شودمی انجام سطح چهار در دارند مدیریت سیالب

 در یک سیل کنترل دیدگاه زا آبخیزها احیاء اجرایی، و های اقتصادیمحدودیت و آبخیز هایحوزه زیاد وسعت دلیل به

 هایجرای پروژها برای مناطق اولویت باشد. انتخاب داشته اثرات معکوس است ممکن بلکه نیست، عملی تنها نه واحد پروژه

 برآورد و ادی منطقهاقتص و اجتماعی فیزیکی، شرایط مطالعه وسیله به که باید است مدیریتی گیریتصمیم یک سیل، کنترل

 هایدخالت و سایر باشدمی نامناسب هایسازه احداث قوع سیالب،و علل از گردد. یکی تایید ،هابرنامه انجام از حاصل تأثیرات

 یا در بروز تواندمی ودخ نوبه به نیز کشاورزی توسعه اراضی و تاسیسات ایجاد ها،رودخانه رعایت حریم عدم قبیل از انسانی

 را وانابر -بارش هایفرآیند و شد سخت خواهد سیل کنترل شهرنشینی، توسعه باشد. با داشته نقش بسزایی سیل تشدید

 دهد .می قرار تأثیرتحت 

(. تغییر 6ت )اس موارد این جمله از سیل پیوستن سریع وقوع به و سیل حداکثر میزان رواناب، افزایش ضریب افزایش

کل  حجم در تغییر وج،ا دبی در خصوصیات تغییر جمله از هیدرولوژیکی مهم یا پیامد و اثر چهار دارای معموالً اراضی کاربری

 (.16است ) آبخیز هایحوزه در تعادل هیدرولوژیک در تغییر و آب کیفیت در تغییر رواناب،

 مناطق تعیین دارد، روند افزایشی آن از ناشی هایتخسار و سیل وقوع کشور، ی آبخیزهاحوزه اغلب در که این به توجه با

 اساس همین دارد. بر ضرورت جامع آبخیزها مدیریت و سیل کنترل یهاپروژه نظر از هابندی زیرحوزهاولویت و سیل مولد

 خیزیسیل تعیین در. باشد می اهمیت بسیاری دارای سیل کنترل عملیات اجرای برای در آبخیز خیز سیل مناطق شناسایی
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 نقطهدر  سیالب مشارکت نظر از واحد هر پتانسیل بررسی هیدرولوژیکی و واحدهای به آبخیز حوزه تفکیک های وسیع،زآبخی

 .(22) است اهمیت حائز آبخیز حوزه خروجی

 ها می گذرند،آبادی و یا در شهرها مسکونی مناطق مجاورت از هاو رودخانه طبیعی هایمسیل از بسیاری که از آنجا

 شیهحا بردارانهرهبو  ساکنان مالی و جانی امنیت با ارتباط مستقیمی مقاطع، این هیدرولیکی ظرفیت ترچه دقیق هر برآورد

 در خصوص هاکانال این حریم و بستر حد موضوع تعیین به که می شود ترهنگامی روشن این اهمیت. میکند پیدا هامسیل

موجب می  شهری هایمحدوده در اراضی ارزش باالی و مساله حقوقی جنبه خصوص در این زیرا شود، توجه طبیعی هایمسیل

 (.18باشد ) پذیرتوجیه الزامی و کامالً هاکانال این انتقال رفیتظ در برآورد بیشتر چه هر دقت اعمال که شود

 برخی میان این در که می پذیرد، ها انجامرودخانه در سیالب اثرات بردن بین از تقلیل و یا برای مختلفی تدابیر و اقدامات

 تشدید یا و ادایج برای ی مهمعامل خود آنها تأثیر یا و شکست که صورت پذیرفته مهندسی و فنی مالحظات آنها بدون از

 سیل، کاهش خسارات و ملی ابعمن از صیانت راستای ها دررودخانه حریم و بستر حدود شود. تعیینمحسوب می هاسیالب

 سازد .می فراهم را آن در غیر مجاز تاسیسات گونه هر احداث و تجاوز در مقابل رودخانه حفاظت امکان

 

 نتایج و بحث -2
 از ساکنین و بسیاری تا شده موجب هارودخانه در حاشیه بخصوص سیالبی، هایدشت در رشد شهرها راخی هایسال در

 توسعه اثرات این .آیدیم وجود به طبیعی در محیط ایعمده شکل تغییر فرآیند این در .سیل باشند خطر معرض در آنها، اموال

 (.1) داشت خواهد شکیخ و آبی هایبر اکوسیستم و آب منابع کیفیت بر زیادی منفی

 

 نتیجه گیری -3
 و ایمنی ضریب افزایش ظوربه من آبخیزداری هایپروژه به ویژه عمرانی هر بخش در شده احداث هایسازه کارآیی ارزیابی

 درصورت و نمود نترلکرا  سازه دورهای صورت به توانمی طریق از این است. زیرا ناپذیر اجتناب و ضروری آنها امری پایداری

 در ضروری موارد از یکی کرد. منظور را نادیده نکات طراحی بعدی در یا و نمود اقدام آنها ترمیم و به اصالح نسبت حادثه بروز

 باشد.می احداث هایگیری محدودهسیل بر شده احداث هایاثرات سازه ارزیابی آبخیزداری، هایپروژه

 که 3 از باالتر هایرتبه در ولی باشند،می مؤثر زمینیزیر آب یهاسفره تغذیه و دبی کاهش در حدی تا عرضی هایسازه

 ساماندهی با باید دارند، خود رتمجاو در را مسکونی اراضی و باغات عمدتاً و آیندمی حساب به رودخانه اصلی هایبازه واقع در

 شوند. تخلیه ترسریع چه هر سیالبی جریانات بستر، مدیریت و
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 چکیده 

افزار ان با استفاده از نرمایستگاه واقع در استان خوزست 8 های سالیانهساله دبی 30در این تحقیق آمار 

SMADA رفت. نتایجها مورد بررسی قرار گازی گردید و با استفاده از آزمون جرم مضاعف همگنی ایستگاهبازس 

های کشور و زاز سپیددشت همگن بودند. با های مورد بررسی جز ایستگاههای همه ایستگاهنشان داد که داده

تری، سه پارام ال دو پارامتری وهای آماری مختلف نرمال، لوگ نرماستفاده از آزمون کای اسکویر، از بین توزیع

در  ارمناسبی  گامبل، پیر سون تیپ سه و لوگ پیر سون تیپ سه، توزیع لوگ پیر سون تیپ سه برآورد

 های مختلف داشته است.بینی دبی با دوره بازگشتپیش
 

  SMADAهای آماری، ساالنه، توزیع دبی ،هاداده بازسازی گمشده، یهاداده :واژگان کلیدی

 
 قدمهم-1

 یهاداده هیدرولوژی، مطالعات پایه و اساس فیاست. از طر ساالنه ایهای مهم سیالب دبی حداکثر لحظهیکی از شاخص

 دالیلی به که هارودخانه یدب مانند رولوژی هید یهاداده اغلب در پیوسته و گسسته خألهای به توجه با باشدمی قبول مورد آماری

این  برآورد و تخمین افتد،می اتفاق گیری اندازه یهادستگاه رفتن بین از یا بی خر و غلط مارآ آمار، حذف نکردن ثبت مانند

باشد در این هایشان ناقص میهایی کامل و برخی دیگر دادهها دارای داده(. ضمناً برخی از ایستگاه2است ) ضروری و الزم هاداده

 از دقیق و کافی یهاداده به های ایستگاههای کامل است. دسترسیه از دادههای ازبین رفته استفادحالت تنها راه بازسازی داده

 اجرایی یهانههزی کاهش و هدف پارامترهای تر دقیق برآورد موجب دیگر ی سو از و مدت مطالعات شدن تر کوتاه موجب سو یک

توان استفاده افزارهای متعددی میز نرمها معموالً اسازی داده(. جهت باز3گردد )می هاطرح اجرای از ناشی بعدی و خسارات

های بازگشت مختلف باشد. تحقیقات زیادی در زمینه توزیع آماری دبی با دورهمی SMADAافزار نمود که یکی ازآنها نرم

های ساالنه های آماری دبی(. با توجه به مطالب ذکر شده هدف از این تحقیق بازسازی داده5و  4، 1صورت گرفته است )

ر به منظور مناسب ترین و آزمون کای اسکوی SMADAافزار ب هشت ایستگاه واقع در استان خوزستان با استفاده از نرمسیال

 باشد. توزیع آماری می
 

 هامواد و روش-2

 ایستگاه موجود در استان 8های سالیانه سیالب است که ازاست که بیانگر میزان دبیاین تحقیق دربردارنده آمار و ارقامی 

خوزستان برای جمع آوری آنها استفاده شده است. ایستگاه دشت بزرگ بر روی رودخانه شور، ایستگاه بطاری بر روی رودخانه 

کبکیان،ایستگاه کشور بر روی رودخانه سرخاب، ایستگاه سپید دشت بر روی رودخانه سزار، ایستگاه سپید دشت بر روی 
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ه آب سبزه، ایستگاه دورود بر روی رودخانه تیره، ایستگاه دره تخت بر روی رودخانه زاز، ایستگاه چم چیت بر روی رودخان

برای این پروژه درنظر گرفته شد. در این تحقیق به منظور استفاده  1380تا  1350ساله از سال  30رودخانه ماربی. دوره آماری 

گردید. بعد از انجام رگرسیون گیری، بزرگترین های ساالنه از رگرسیون گیری استفاده برای بازسازی داده SMADAافزار از نرم

 درصد انتخاب کردید. 99و آزمون  2Rرگرسیون و نوع معادله مورد استفاده )خطی یا توانی( با بیشترین 

 

 ضاعفآزمون جرم م -1-2

آزمون جرم های هر ایستگاه ها، به منظور بررسی همگنی دادهپس از رگرسیون گیری و تعیین بهترین معادله بین ایستگاه

ها با چند توزیع آماری مختلف نرمال، لوگ نرمال دو پارامتری و سه پارامتری، گامبل، پیر سون تیپ مضاعف انجام گردید. داده

، بهترین توزیع آماری  1سه و لوگ پیر سون تیپ سه برازش شده اند برای انتخاب بهترین توزیع از روش آزمون کای اسکویر

 تعیین گردید. 
 

 ش کای اسکویررو -2-2

باشد که عبارت است از مجموع مربعات متغیرهای مستقلی که در توزیع های آماری توزیع کای اسکویر مییکی از توزیع

 (. 1فراوانی آنها میانگین صفر و واریانس یک است )معادله 
(1) 

 
 

ر باشد کوچکت 2xباشد. هر چقدر ده میبینی ش: متغیر پیشeiای( و : متغیر اندازه گیری شده ) مشاهدهOiدر این رابطه: 

های اولیه دبی ساالنه ، داده1بینی شده وجود دارد. در جدول های اندازه گیری شده و پیشتوافق بیشتری بین فراوانی

 های مورد مطالعه ارائه گردیده است.ایستگاه
 های مورد مطالعههای اولیه دبی ساالنه ایستگاهادهد -1جدول شماره 

 دره تخت دورود چم چیت زازسپید دشت سزار سپید دشت کشور بطاری بزرگ دشت سال

1350-51 506.71 681.13 356.51 1685.03 760.63 291.48 615.26 298.05 

1351-52 140.22 280.53 127.01 1125.29 421.18 184.86 436.93 211 

1352-53 394.68 397.14 212.19 1561.05 614.69 238.53 547.24 203.61 

1353-54 254.73 475.68 134.66 1251.52 428.8 154.77 420.46 144.02 

1354-55 500.2 828.34 217.76 2277.11 834.76 258.76 894.98 418.68 

1355-56 231.12 356.99 89.74 900.12 371.3 128.23 368.63 163.3 

1356-57 399.5 863.82 136.65 1355.75 526.26 193.41 512.87 204.92 

1357-58 150.62 555.64 129.1 1477.49 524.19 207.04 567.01 209.45 

1358-59 616.12 858.48 218.4 2497.01 1236.01 308.03 926.78 670.76 

1359-60 124.3 462.68 171.98  788.11 275.59 670.53 325.92 

1360-61 228.99 568.51 118.22 1256.07  202.81 448.27 185.05 

1361-62 333.11     265.02 556.42 234.75 

1362-63 169.89     157.86 295.97 189.01 

1363-64 200.2   1204.15  209.27 448.27 157.04 

1364-65 387.89   1393.15  230.91 448.27 204.79 

1365-66 458.05  228.55   223.93 612.86 273.17 

                                                             
1- chi-square  
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1366-67 530.89 538.88 497.39  859.81 327.5 756.87 383.2 

1367-68 114.33 344.73    204.6 428.46 205.96 

1368-69 418.01 570.38    184.23 431.57 197.15 

1369-70 282.53 486.83    135.09 237.16 99.02 

1370-71 435.53 923.73 303.25 2202.02  452.69 897.86 395.95 

1371-72 907.16 1149.2 309.95 3129.93  473.77 1052.2 631.23 

1372-73 160.01 293.35 125.63 1699.98  191.86 652.97 277.18 

1373-74 449.3 1006.6 264.91 2106.23 891.84 241.75 918.45 370.6 

1374-75 451.55 857.87 139.01 1617.32  251.52 646.97 302.58 

1375-76 327.21 418.95  1063.84  159.92 337.98 116.66 

1376-77 511.78 1100.6 228.52 1483.22 814.88 258.1 453.68 165.18 

1377-78 398.29 498.28 80.73 666.79 344.11 131.39 249.18 83.19 

1378-79 72.02 276.32 102.27 797.94 422.58 117.42 205 100.33 

1379-80 267.9 194.44  940.92  320.24 236.4 128.34 

 

 ج و بحثنتای -3
های کامل تعیین گردید و بهترین معادله با های ایستگاههای مجهول از روی دادههای ایستگاهبعد از انجام رگرسیون، داده

 2ل های بازسازی شده در جدودرصد بین آنها تعیین گردید. بعد از انجام مراحل ذکر شده داده 99و آزمون   2Rبیشترین 

 آورده شده است.

 
 های مورد مطالعههای بازسازی شده ایستگاههداد -2جدول شماره 

 دره تخت دورود چم چیت زازسپید دشت سپیددشتار سز کشور بطاری بزرگ دشت الس

50-51 506.71 681.13 356.51 1685.03 760.63 291.48 615.26 298.05 

51-52 140.22 280.53 127.01 1125.29 421.18 184.86 436.93 211 

52-53 394.68 397.14 212.19 1561.05 614.69 238.53 547.24 203.61 

53-54 254.73 475.68 134.66 1251.52 428.8 154.77 420.46 144.02 

54-55 500.2 828.34 217.76 2277.11 834.76 258.76 894.98 418.68 

55-56 231.12 356.99 89.74 900.12 371.3 128.23 368.63 163.3 

56-57 399.5 863.82 136.65 1355.75 526.26 193.41 512.87 204.92 

57-58 150.62 555.64 129.1 1477.49 524.19 207.04 567.01 209.45 

58-59 616.12 858.48 218.4 2497.01 1236.01 308.03 926.78 670.76 

59-60 124.3 462.68 171.98 1746.67 788.11 275.59 670.53 325.92 

60-61 228.99 568.51 118.22 1256.07 585.15 202.81 448.27 185.05 

61-62 333.11 656.42 188.95 1472.8 732.32 265.02 556.42 234.75 

62-63 169.89 364.87 117.57 847.72 450.65 157.86 295.97 189.01 

63-64 200.2 391.93 127.39 1204.15 497.58 209.27 448.27 157.04 

64-65 387.89 604.2 163.98 1393.15 648.35 230.91 448.27 204.79 

65-66 458.05 1265.94 228.55 1608.26 874.45 223.93 612.86 273.17 

66-67 530.89 538.88 497.39 1953.88 859.81 327.5 756.87 383.2 

67-68 114.33 344.73 138.24 1165.7 546.12 204.6 428.46 205.96 

68-69 418.01 570.38 171.22 1173.16 674.13 184.23 431.57 197.15 

69-70 282.53 486.83 107.64 706.58 400.28 135.09 237.16 99.02 
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70-71 435.53 923.73 303.25 2202.02 996.32 452.69 897.86 395.95 

71-72 907.16 1149.2 309.95 3129.93 3656.85 473.77 1052.21 631.23 

72-73 160.01 293.35 125.63 1699.98 581.32 191.86 652.97 277.18 

73-74 449.3 1006.57 264.91 2106.23 891.84 241.75 918.45 370.6 

74-75 451.55 857.87 139.01 1617.32 582.1 251.52 646.97 302.58 

75-76 327.21 418.95 112.72 1063.84 426.41 159.92 337.98 116.66 

76-77 511.78 1100.58 228.52 1483.22 814.88 258.1 453.68 165.18 

77-78 398.29 498.28 80.73 666.79 344.11 131.39 249.18 83.19 

78-79 72.02 276.32 102.27 797.94 422.58 117.42 205 100.33 

79-80 267.9 194.44 101.31 940.92 366.65 320.24 236.4 128.34 

 

 تایج آزمون جرم مضاعفن -1-3

اساس های ناقص دشت بزرگ، بطاری، زار سپیددشت، کشور و سزار سپیددشت برمضاعف، همگنی ایستگاهدر آزمون جرم 

 1های دره تخت، درود و چم چیت بررسی گردید که نتایج به دست آمده برای ایستگاه کشور در شکل های کامل ایستگاهداده

 نشان داده شده است. 

باشد. از این دو های مجاور نشان داده شده که ناهمگن میر مقابل ایستگاههای ایستکاه کشور د، داده1با توجه به شکل

ن های خط اول بر مبنای آهای خط دوم را درست در نظر گرفته و دادهسری داده که برروی دو خط قرار دارند معموالً داده

ب گردیده و بدین وسیله ضر 66-65تا  50-51های آماری ر دبی سالدها تعیین شده و تصحیح گردید نسبت ناهمگنی داده

 ها همگن شدند.داده

 

 تایج آزمون کای اسکویرن -2-3
بینی شده با استفاده یری شده و پیشاندازه گ های  دبی سالیانهگاه بطاری بین دادهعنوان نمونه در ایستدر این تحقیق به

ده است که توزیع لوگ شمحاسبه و نشان داده  3مقادیر کی اسکویر برای توزیع مختلف به صورت جدول  Excelافزار از نرم

سیالب با  حداکثر دبی 3عنوان بهترین توزیع انتخاب گردید.همچنین در جدول پیرسون که دارای کی اسکویر کمتر بوده به

دهد. با برای ایستگاه بطاری نشان می SMADAافزار های مختلف موجود در نرمتفاده از توزیعهای مختلف را با اسدوره بازگشت

دست آمد. در آزمون کای بینی شده و انحراف معیار آنها تعیین گردیده و بهترین توزیع بهها پیشتوجه به نتایج آزمون داده

های عز بین توزیاها دارای کمترین مجموع مربعات بود. بنابراین اسکویر، برای توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ سه همه ایستگاه

 عنوان بهترین توزیع انتخاب گردید.به IIIتوزیع آماری لوگ پیرسون تیپ آماری مورد مطالعه، 
 

 
 های مجاورهای تجمعی ایستگاه کشور و ایستگاهمودار دادهن -1شکل 
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 و نتایج آزمون کی اسکویر SMADAافزار دبی حداکثر ساالنه برای دوره بازگشت مختلف با استفاده از نرم –3جدول 

 نرمال
دو لگاریتم نرمال 

 پارامتری

لگاریتم نرمال سه 

 پارامتری

پیرسن تیپ 

 سه

لگاریتم پیرسن 

 تیپ سه

گامبل نوع 

 توزیع آماری دوره بازگشت یک

517.52 454.52 478.78 465.53 448.07 479.34 2 
639.03 566.21 600.37 588.24 568.46 593.48 3 
554.64 697.85 730.87 724.43 713.95 720.07 5 
878.70 873.36 889.08 893.34 913.22 879.45 10 
1010.96 1109.32 1081.24 1101.29 1189.43 1080.83 25 
1096.37 1294.60 1219.79 1251.85 1412.2 1230.23 50 
1173.19 1487.52 1355.11 1398.72 1649.08 1378.52 100 
1243.48 1689.14 1485.55 1543.01 1901.57 1526.28 200 
301.82 147.479 257.019 114.029 82.162 178.78 2X 

 

 گیرینتیجه -4
 توان به شرح زیر خالصه نمود:شود، میبراساس آنچه از نتایج این تحقیق استنتاج می

افزار های گمشده در نرمهای مختلف جهت بازسازی دادهدر این پژوهش مناسب ترین معادله موجود بین ایستگاه

SMADA  ضاعف مد از طریق رگرسیون گیری تعیین گردید. نتایج به دست آمده از آزمون جرم درص 99در سطح اعتماد

ب ترین های مورد بررسی بجز ایستگاه کشور و زار سپیددشت همگن بودند. جهت انتخاب مناسمشخص نمود که همه ایستگاه

های گمشده دبی سیالب و زسازی دادهابزار مناسبی در با SMADAافزار توزیع آماری از آزمون کی اسکویر استفاده شد و نرم

های مختلف بینی دبی سیالب سالهای آینده با دوره بازگشتمناسب ترین توزیع در برآورد و پیش IIIتوزیع لوگ پیرسون تیپ 

 باشد.های واقع در استان خوزستان میبرای ایستگاه

 

 منابع -5
یزی با استفاده از یج محاسبات دوره بازگشت حداکثر دبی سیل در رودخانه فر. مقایسه نتا1387کبری، غ.، فیروزی، ب.، و براتی، ر. ا -1

 . اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب. کرمان. ایران.SMADAافزار روابط دستی و نرم

ن فازی در بازسازی . بررسی کارایی روش رگرسیو1390داللهی، خ. نژاد، م.، و عبشاهی، ر.، شایاننژاد، ج.، حسنساداتی -2

 . 109-116های گمشده سالیانه بارش در حوزه آبریز کارون. مجله علوم محیطی سال هشتم، شماره سوم ص داده

نامه کارشناسی های بارش در ناحیه البرز مرکزی. پایانزاده، س. ارزیابی چندین روش ساختاری مختلف برای دادهلوک -3

 .1383ص.  183ارشد. دانشگاه تهران. 
4- Muzik, I. 2002. A first-order analysis of the climate change effect on flood frequencies in a subalpine 

watershed by means of a hydrological rainfall–runoff model, Journal of Hydrology Volume 267, Issues 1-2, PP: 

65-73. 

5- You, J., Hubbard, K.G., and Goddard. S.2004. Comparison of air temperature estimates from spatial 

regression and inverse distance method. J. Atmos. Oceaanic Tech. Submitted. 

 



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 594  

 

 

 بررسی راهکارهای مدیریت پایدار در کاهش خطرات سیالب شهری
 

 4، طاهر باهر طاالری3، سید سعید راثی نظامی*2، اتابک فیضی1فریاد ابراهیمی
یلی، یریت منابع آب،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه محقق اردبمهندسی و مد -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران1
ن، دانشکده فنی و استادیار گروه مهندسی عمرا3استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ،*2

  یاستادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیل4دانشگاه محقق اردبیلی، مهندسی، 
a_feizi@uma.ac.ir 

 

 چكیده
رشد  ت و اینپیشرفت و توسعه سریع شهرها با از بین بردن زمین طبیعی و تغییر کاربری اراضی همراه اس 

ناب در فوذ روانهایی با نفوذپذیری بسیار کم و یا صفر هستند. با کمتر شدن ریع موجب به وجود آمدن سطحس

ر جای لی را بها هستیم، که در چند سال گذشته تلفات جانی و مالی قابل تأمسطح شهر شاهد ایجاد رواناب

ای هروش رتأثین مقاله بررسی گذاشته است. کنترل و مدیریت سیالب نیاز به شناخت آن دارد. هدف از ای

 ر مدیریتاصلی د های توسعه کم اثر، از اقداماتتوسعه کم اثر بر مدیریت سیالب شهری است. استفاده از روش

، حیط زیستمگیری از های ناشی از آن است. این روش کاربردی با بهرههای شهری و کم کردن تخریبسیالب

و  ایش دادهب را افزداشت رواناباشد. همچنین میزان نفوذ و نگهینی مینشگامی مناسب در مقابله با توسعه شهر

ساس االه بر های دارای مواد جامد معلق بسیار مؤثر است. گردآوری اطالعات در این مقدر تصفیه رواناب

با وان تست که میهای این تحقیق حکایت از آن اای و اطالعات موجود بوده است. یافتههای کتابخانهمطالعه

ان کردن میز های ذخیره و جوی باغچه به کمترهای سبز، بشکههای توسعه کم اثر از جمله باماعمال روش

 های شهرداری دست یافت.تخریب سیالب، تصفیه آلودگی سیالب و میزان هزینه

 

 ی، راهکارهای مدیریتLIDهای توسعه کم اثر، سیالب شهری، رواناب سطحی، روشمدیریت واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
افزایش روزافزون رشد جمعیت، افزایش تقاضا، مشکالت مربوط به کیفیت منابع طبیعی و توسعه شهرها، موجب تخریب 

شود، و بنابراین بیش از قبل بحث های آبی منطقه شده و موجب افزایش حجم سیالب در طول حوضه شهری میاکوسیستم

کنترل وقایعی مانند آلودگی منطقه به وسیله جاری شدن رواناب  .]1[سازدهای شهری را ضروری میمدیریت یکپارچه سیالب

همراه با گل و الی، مختلط شدن در سیستم عبور و مرور شهری و بواسطه آن ترافیک، تامین امنیت روانی، مالی و جانی 

رین راه مقابله با چنین بالیای بهترین و موثرت .]2[ریزان شهری بوده استی اصلی مهندسان و برنامهشهروندان همواره دغدغه

شامل های توسعه کم اثر روش باشد.می LID (Low Impact Development)های توسعه کم اثر طبیعی استفاده از روش

ها نسبت به ها است که قابلیت کارگذاری در مناطق در حال پیشرفت و توسعه را با صرف کمترین هزینهای از روشمجموعه

های به دو بخش نفوذ و روش باشند. اینهمچنین کمترین اثرات منفی بر روی محیط زیست را دارا میتخریبات سیالب و 

های ذخیره آب، ساخت مخازن زمینی و زیرزمینی ذخیره آب از جمله شوند. تانک یا بشکهبندی میای تقسیمتجهیزات ذخیره

های توسعه کم اثر هایی از روش نفوذ هستند. روشز بخشبام سبز، جوی باغچه، پیاده رو نفوذ نیای، پشتتجهیزات ذخیره

دارند. برای  تأثیرای در کم کردن عوارض هیدرولوژیکی شوند و به صورت فزایندهامروزه در سراسر جهان طراحی و اجرا می

mailto:a_feizi@uma.ac.ir
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ستای دستیابی به های توسعه کم اثر در راتوان از روشبازگرداندن شرایط طبیعی گذشته یک حوزه به حالت قبل از توسعه می

های پیشنهادی در سطح حوزه آبخیز با استفاده در روش توسعه کم اثر با ایجاد ابنیه. ]3[شرایط مشابه به گذشته استفاده نمود

از خصوصیات و مورفولوژی طبیعی، اقداماتی در سطح حوزه جهت کاهش حجم سیالب، تصفیه آلودگی، دبی رواناب و همچنین 

 .]4[توان انجام دادتغذیه آب زیرزمینی می

اردی توان مواند که میهای توسعه کم اثر پرداختههای گذشته محققین مختلفی به بحث و بررسی موضوع روشدر سال

داشت ز و سلول نگههای بشکه ذخیره، جوی باغچه، بام سب، با اعمال روش1394چند را نام برد: بهرامی و همکاران در سال 

رصدی دبی اوج و د 50تا  35، به نتایج تغییر در شکل هیدروگراف، که شامل کاهش SWMMافزار ذخیره با استفاده از نرم

ام سبز در ب، نقش 1395رضوانی و همکاران در سال  .]5[درصدی زمان تمرکز حوزه در شهر سنندج دست یافتند 50کاهش 

-سشنامههش، پرجهت دستیابی به هدف پژو جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری از نظر معماری پایدار را بررسی نمودند.

ن های پژوهش نشاتهنفر از متخصصان در زمینه معماری و شهرسازی قرار گرفت. یاف 30سوال آماده و در اختیار  22ای شامل 

صرف مر پی آن توانند اثرات منفی ساخت و سازها در سطح شهر برروی اکوسیستم محلی و دهای سبز میداده است که بام

، با 1396در سال  مظفری و همکاران .]6[بسزایی را داشته باشند تأثیردر بناها را کاهش دهند و بر رواناب شهری  انرژی

ین پژوهش دست آمده از ابام سبز و جوی باغچه را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج بدو روش پشت SWMMافزار استفاده از نرم

و  7/9وسط کاهش درصد و سیستم جوی باغچه با مت 7/18و  2/18با متوسط کاهش بام سبز دهنده راهکار مدیریتی پشتنشان

و همکاران در  موحدی نیا. ]7[انددرصد، به ترتیب در کاهش دبی اوج رواناب و غلظت کل جامدات معلق را کاهش داده 12

یالب را بررسی ساشی از وقوع بشکه ذخیره آب در کاهش آبگرفتگی ن تأثیر SWMMساز ، با استفاده از مدل شبیه1396سال 

رفت. نتایج بیانگر این ساله مورد بررسی قرار گ 10و  5، 2های بازگشت کردند. در تحقیق انجام شده مقدار رواناب برای دوره

 7/38و  6/39، 3/47درصد و در بشکه ذخیره بزرگتر  7/9و  6/21، 47بوده است که استفاده از بشکه ذخیره کوچک به ترتیب 

 40را تا  ب سیالبتوان آثار مخرواناب را کاهش داده است. به طور کلی با بکارگیری رویکردهای نوین مدیریتی میدرصد ر

یکردهای نوین ، در پژوهشی به بررسی رو1397پناهی و همکاران در سال  .]8[های کوچک کاهش داددرصد در دوره بازگشت

یشنهاد را پ 1 های مدیریت سیالب برای ایران در جدولین تکنیکدر مدیریت سیالب شهری پرداختند. در این تحقیق بهتر

 :]9[دادند

 ]9[های مدیریت رواناب پیشنهادی برای ایرانبهترین تکنیک -1جدول 

بهترین تکنیک مدیریت رواناب  منطقه 

 هابرای ساختمان

بهترین تکنیک مدیریت رواناب 

 هاها و کوچهبرای خیابان

اب بهترین تکنیک مدیریت روان

 برای مناظر و فضای سبز

 آبراهه با پوشش گیاهی حوضچه نگهداشت مرطوب بام سبز مناطق غربی ایران
 آبراهه زیستی حوضچه نگهداشت خشک مخزن ذخیره آب مناطق شرقی ایران

 اغچه ذخیرهب-آبراهه زیستی حوضچه نگهداشت خشک مخزن ذخیره آب مناطق مرکزی ایران

 باغچه ذخیره باران حوضچه نگهداشت خشک ذخیره آبمخزن  مناطق جنوبی ایران

 آبراهه با پوشش گیاهی رو متخلخلپیاده زنجیره باران مناطق شمالی ایران

آسفالت متخلخل را بر کاهش سیالب شهری بررسی نمودند. با توجه به مدل  تأثیر، 1397چی و همکاران در سال حلب

درصد از  16های کم به میزان توان در دوره بازگشتمشهد مقدس و اعمال آن میمدیریتی توسعه کم اثر استفاده شده در شهر 

، در پژوهشی با استفاده از 1398پورصاحبی و همکاران در سال  .[2]میزان حجم رواناب شهری و دبی پیک سیالب را کم نمود

و  50، 10، 5، 2های بارش دوره در شهر تهران پرداختند. از LIDهای توسعه کم اثر و اعمال روش SWMMساز مدل شبیه

ساله و اعمال شرایط بام سبز، جوی باغچه و صفحه نفوذپذیر در پژوهش خود استفاده کردند. کاهش رواناب را در دوره  100

های توسعه کم اثر کاهش یافت. اجرای بام سبز بیشترین و روش تأثیرساله  100ساله مشاهده شد، اما در دوره بارش  50بارش 
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های توسعه روشریزی ، برنامه2012و همکاران در سال  Jia .]10[را در کاهش مقدار رواناب داشتند تأثیراغچه کمترین جوی ب

 کم توسعه هایاجرای روش از ریزی شدهبرنامه آنالیز یک مقاله این برای دهکده المپیک را مورد مطالعه قرار دادند. درکم اثر 

 استفاده از اول سناریوی ه است. سه سناریو در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.شد معرفی شهری رواناب کنترل برای اثر

و  چشم اندازها بهبود هدف با LID روش های استفاده دوم سناریوی منطقه، با در نظر گرفتن وضعیت LID هایروش

و دبی اوج . مقدار کل رواناب تد شده اسپیشنها قبلی هایروش تلفیق و اصالح برای هاییروشاستفاده از  سوم سناریوی

 تأثیر، به بررسی 2013و همکاران در سال  Qin .]11[درصد کاهش داده است 21و  27از  بیش سه به ترتیبتحت سناریو 

-های مختلف، تحت سه سناریو پوشش گیاهی، پشتهای توسعه کم اثر بر خصوصیات سیالب شهری تحت بارندگیاعمال روش

در کاهش سیل در استفاده شده  LIDهر سه سناریوی دهد که ذ اقدام کردند. نتایج حاصله نشان میفرش نفوبام سبز و سنگ

ت. به ها با توجه به مکان اوج شدت متفاوت اسا این حال عملکرد آند. بتر موثر هستنتر و کوتاهسنگین رگبارهایطول حوادث 

 لیدهند، وبهترین عملکرد را با پیک میانی انجام می به ترتیب رگباریپوشش گیاهی در طول یک رویداد  عبارت دیگر،

بر  LID تأثیر، به ارزیابی 2014و همکاران در سال  Sin .]12[دکننهای سبز با پیک دیر به بهترین نحو عمل میبامپشت
-روش أثیرتدهنده پرداختند. نتایج پژوهش نشان SWMMافزار منطقه به وسیله نرم CNکاهش رواناب سیل با کاهش مقدار 

و  Martin-Mikle. ]13[باشدهای توسعه کم اثر بر میزان رواناب منطقه است، که با مقایسه نمودارها کامل مشهود می
در یک حوزه آبخیز را بررسی کردند. نتایج  LIDهای قرارگیری بندی مکان، پژوهشی را جهت اولویت2015همکاران در سال 

 16باشد که قابلیت کاهش بار مواد مغزی و رسوب را به ترتیب مکان می 11دهنده نشان تحقیق برای حوزه آبخیز  مورد مطالعه

سازی اثرات به مدل SWMMافزار ، با استفاده از نرم2016و همکاران در سال  Ahiablame .]14[باشنددرصد دارا می 17و 

ختند. نتایج نشان داد که افزایش کاربری اراضی پردا Illinoisهای توسعه کم اثر در کاهش سیالب در مقیاس حوزه آبخیز روش

، باعث افزایش متوسط رواناب ساالنه و حوادث سیل را به میزان بیش 2030تا  1992های درصد بین سال 94تا  50شهری از 

هش درصد کا 47تا  3توان های ذخیره میهای آسفالت متخلخل، بشکه ذخیره و باغچهدرصد شده است. با اعمال روش 30از 

درصد  40الی  0باشد نیز های بزرگ میها و سیلرواناب را مشاهده کرد. همچنین رخدادهای جریان سیل که شامل سیالب

 Cipolla .]15[باشدهای شهری میدر کنترل و کاهش ریسک سیالب در حوضه هاLIDدهنده اهمیت کاهش یافتند، که نشان

و مقایسه نتایج  SWMMافزار ای سبز در مقدار سیالب شهری با استفاده از نرمهبام تأثیر، به بررسی 2016و همکاران در سال 

حادثه رگباری  69سالی که در آن آوری اطالعات طی های واقعی پرداختند. در این تحقیق با ایجاد یک بام سبز و جمعبا داده

درصدی  9سازی رواناب داشته و باعث کاهش های بسیار خوبی در شبیهثبت گردیده، نشان داده شد که مدل پیشنهادی قابلیت

 پنج سناریو از ، با اعمال2018و همکاران در سال  Eckart .]16[رویداد در طول یکسال شده است 69مقدار سیالب در تمامی 

در این تحقیق شامل باغچه باران،  های سطحی پرداختند. مدل اجرا شدهسازی فاضالبهای توسعه کم اثر به بهینهروش

 بررسیبرای سه دوره بازگشت مختلف مورد  روهای نفوذ پذیرهای سبز و پیادههای نفوذ، بامهای ماند بیولوژیکی، ترانشهستمسی

 تأثیر، 2018و همکاران در سال  Ma .]17[حجم کلی رواناب بوده است %29و  %13قرار گرفت. نتایج نشان دهنده کاهش 

های شهری در مقیاس حوضه شهری را بررسی کردند. مطالعه حاضر بار قل آالیندههای توسعه کم اثر در فرایند حمل و نروش

درصد از سطح  1/13ذره، توزیع اندازه ذره و غلظت فلزات سنگین را مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر این بوده است که 

درصد از  42/0حف  شدند و در نهایت  LIDدرصد از جامدات معلق در رواناب سطحی جاده توسط  4/12جاده شسته شده و 

توانند سهم رسوب جاده را به آب به طور قابل توجهی می LIDهای دهد که شیوهخروجی تخلیه شدند. این نتیجه نشان می

 SWMMهای سبز را در مدل کرد بام، عمل2019و همکاران در سال  Johannessen .]18[دریافتی شهری کاهش دهد

درصد(  9های کوتاه مدت و عدم اطمینان )در مدل سازی دوره بارش SWMMافزار نشان دهنده دقت نرم بررسی کردند. نتایج

های سازی مکانیزمرا برای شبیه SWMMافزار ، نرم2019و همکاران در سال  Linag. ]19[های بلند مدت بودکافی در دوره

سازی هیدرولوژیکی برای تعیین تم ژنتیک همراه با شبیههای توسعه کم اثر در محل، و همچنین الگوریفیزیکی اجزای روش
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سازی در به ظرفیت ذخیره LIDدهنده اثر بخشی در یک حوضه آبخیز به کار گرفتند. نتایج نشان LIDپیکربندی فضایی بهینه 

 تأثیری به ارزیابی ا، در مقاله2019و همکاران در سال  Zho. ]20[تاخیر و تضعیف تخلیه قبل از شروع جریان اوج بستگی دارد

( رویکرد 1دهد که )می های توسعه کم اثر برای مدیریت رواناب با اهداف مختلف پرداختند. این مقاله نشانهیدرولوژیکی شیوه

-( پارامترهای طراحی شیوه2و زمین مدیریت کند، ) LIDهای های مدیریت رواناب را بر اساس شیوهتواند روشپیشنهادی می

سازی شده نزدیک به یک توافقنامه کامل با فرایندهای توان محاسبه کرد و این که فرایندهای رواناب شبیهرا می LIDهای 

را بدون تغییر  LIDو  SWMMهای تواند هر کدام از پارامترهای خاص شیوه( این رویکرد می3رواناب مورد انتظار است، )

 .]21[پارامترهای تعیین شده، بهینه سازی کند

ای انواع دار هاLIDباشد. در مدیریت سیالب شهری می (LID)های توسعه کم اثر قیق حاضر، بررسی روشهدف از تح

ه ساس پیشینند. براشوباشند که بسته به نوع استفاده و کاربرد در حوزه مورد نظر طراحی و اجرا میگوناگون و مختلفی می

ر جام شده دطالعات انمهای شهری استفاده نمود. اکثر وین سیالبهای توسعه کم اثر در مدیریت نتوان از روشمطالعه شده می

یفا اهش سیالب ا در کار تأثیربسیار زیاد بر مدیریت سیالب دارند و روش بام سبز بیشترین  تأثیراین زمینه تاکید اساسی بر 

 ها به تفصیل مورد بررسی قرارا خواهند گرفت.کرده است. در ادامه، این روش

 

 LIDsوسعه کم اثر های تروش -2
کز شهر تمر های شهری از داخل شهر به بیرونهای شهری، تنها به خروج سیالبتفکرهای سنتی نسبت به بحث سیالب

ریع شباع شدن ساهای شهری باعث ایجاد سرعت جریان، آوری روانابهای هدایت و جمعاند. عدم طراحی صحیح سیستمداشته

 ها دچارنو خیابا هاشود که در نتیجه با کوچکترین بارشی کوچهبرداری نامناسب میهشبکه به علت توسعه شهری و عدم بهر

-بلکه نگه باشدمینشوند. در بحث راهکارهای مدیریتی پایدار هدف خروج سریع رواناب به بیرون از شهر درست آبگرفتگی می

ز ااستفاده  سیالب با های پیشگری ازن بحث هزینهباشد. در ایگذاری مخرب سیالب بر مدیریت پایدار شهر میتأثیرداشت بدون 

، تغذیه طق مختلفیابد و عالوه بر کاهش صدمه سیالب در مناداری آب به زمین تا حد زیادی کاهش مینفوذ، ذخیره و نگه

 .]3[های زیرزمینی نیز صورت خواهد گرفتآب

تمرکز با خت غیر مش با استفاده از توزیع یکنوامدیریت کردن بار"گیرد و آن توسعه کم اثر با یک اصل پایه صورت می

منظوره  یکرد چندهای سطحی است. توسعه کم اثر یک روو یک رویکرد نوآورانه در مدیریت رواناب" کنترل در مقیاس میکرو

ی هاشاصول رو های جدید، موهبت بازبینی شهری و توسعه جدید بدهد. توسعهتوان به همان اندازه به توسعهاست که می

روع به کار کرد. شدر زمان شاهزاده جورج  1980آوری احتباس زیستی در مریلند در اواسط دهه توسعه کم اثر با معرفی فن

های سطحی و ضالبمیالدی به منظور مدیریت فا 1990های توسعه کم اثر در اوایل دهه های اجرا و طراحی روشاولین شیوه

-یفیت روانابککند که بدون درنگ به کار برده شد. این راهکار تالش می Marylandدر  George’s countyرواناب در شهر 

در  کم اثر های توسعههای سطحی را کاهش دهد. به طور مخصوص استفاده از روشهای سطحی را افزایش و حجم جریان آب

 :[22]کندهای شهری اهداف زیر را دنبال میمدیریت سیالب

 حفاظت از کیفیت آب 

 های طبیعیو پیوستن ویژگی هم ترکیببه 

 های طبیعیهای چرخهحفاظت از ویژگی 

 افزایش فضای باز 

 کاهش اختالل و مزاحمت زمین 

 های انرژی مالککاهش هزینه 
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 کاهش سطوح نفوذ ناپذیر 

 های تاسیسات و تجهیزاتکاهش هزینه 

 محافظت از درختان 

 حفاظت از شستسوی خاک 

  های پرتکردن و پیوستگی بین سایتشناسایی تاسیسات سبز و ارتباط برقرار 

یک  ور مختصرطباشد. به های سطحی معمول میهای توسعه کم اثر دارای محاسن و مزایای بیش از مدیریت روانابروش

ن ی است. ایهرنشینشرویکرد اقتصادی پایدار برای پرداختن به اثرات جانبی و بیشتر از تکنولوژی سازگار با محیط زیست و 

ا ارتقا محلی ر واند جامعه را بهبود بخشد، سرزندگی ایجاد کند، از سالمت عمومی حفاظت شود و محیط زیستتراهکار می

لت اهان، آسفاهای پوشیده از گیهای مختلفی از جمله: بشکه باران، سقفهای توسعه کم اثر دارای مدل. روش]22[دهد

-یها ماغچهبفوذ و جوی نهای ران، سیستم ماند بیولوژیکی، ترانشههای ذخیره باهای نفوذ، باغچهپوشروها، کفمتخلخل، پیاده

 باشند.

 

 بشکه باران 1-2
ت غیر به صور نماید وگذار کنترل میتأثیراین سازه با رویکردی شبیه به مخازن تعدیل سیالب، سیالب را به نحوی 

ی بحث کل دقیقرت گرفته هیچ اندازه و شکردن حجم دبی اوج و پیک هیدروگراف موثر است. در مطالعات صومتمرکز در کم

الف -1ر شکل ده کرد، توان این روش را تعبیه و استفادنشده است، اما با توجه به موقعیت، امکانات و دسترسی در منطقه می

ه ها ببامداده شده است. در این روش نخست آب بارش از پشتب تصویر اجرا شده بشکه باران نشان1-تصویر شماتیک و شکل

جی با وگراف خروشود. پس از پر شدن بشکه، هیدرداری میهای ذخیره هدایت و در آنجا نگهوسیله ناودانی به سمت بشکه

یالب از کامل س آید. همچنین یک شیر تخلیه برای خروجکاهش حجم سیالب و ایجاد تاخیر در نقطه اوج سیالب به وجود می

اتصال به  شود.می بسته به شرایط موجود و یا در پارکینگ ها در نظرگرفتهشود. محل نصب آن داخل بشکه در نظر گرفته می

ای هز سیستمباران ا آید. جداسازی آبهای جدید، نصب آسان و قابلیت تعمیر از جمله مزایای این سیستم به شمار میفناوری

 .]8[های کاربری این روش استفاضالب شهری و قیمت مناسب از دیگر ویژگی

 
 ]24و  23[ف: طرح شماتیک بشکه باران، ب:تصویر کارگذاشته شدهال-1شکل

 

 بام سبز(های پوشیده از گیاهان)پشتسقف 2-2

ام سبز باشد. ساخت یک ببام سبز شامل یک سقف پوشیده شده از گیاهان برروی یک سقف ساخت دست بشر میپشت

از سه  بام سبزشتپباشند. یک ها نمیمل این گونه سقفهای معمولی شاباشد که سقفریزی خاصی مینیازمند دانش و برنامه

 قسمت تشکیل شده است:

 گیرند.سیستم آبیاری، کود و خاک که هرکدام با دقت در محل خود قرار می -1
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ر نی و یا ه، قیرگوباشد و برروی آن الیه عایق مثل ایزوگامسقف ساختمان یا هر بامی که بر ساختمان موجود می -2

 شده و احیانا روی آن آسفالت، سنگفرش یا موزاییک شده است.عایق دیگری کشیده 

 د.کنمی باغ بام که یک الیه محافظت کننده است و عایق رطوبتی و سقف را از الیه خاک و گیاهان جدا -3

-. بام(intensive) و متمرکز یا فشرده (extensive)دو نوع سیستم بام سبز وجود دارد، سیستم بام سبز وسیع یا گسترده 

اد مخلوط مو عموال ازشوند. مواد تشکیل دهنده این نوع سقف مداری پایین و وزن کم شناخته میای سبز وسیع با هزینه نگهه

متر متغیر نتیسا 15تا  5آلی، مقداری خاک، کود گیاهی، شن، آجر خرد شده و ماسه تشکیل شده است و از نظر عمق بین 

-ه میشتر شناختل کاشت بیداری بیشتر، وزن بیشتر و دامنه گیاهان قابملزومات نگه های بیشتر،های فشرده، با هزینهاست. بام

 د. بام سبزشونیم میهای قابل دسترس و غیر قابل دسترس تقسهای سبز، از نظر دسترسی به بامبندی دیگر بامشود. در دسته

ابل قای غیر هه کوچک استفاده کرد. بامتوان از آن به عنوان یک باغچقابل دسترس، یک فضای بیرونی باز است که می

خالصه  2ر جدول ها ددرجه باشند. از مزایای این نوع سقف 30دار، صاف با شیب کمتر از توانند خمیده، شیبدسترسی می

 .]6[شده استتصویر اجرا شده نشان داده ب-2لف جزئیات بام سبز و شکلا-2شده است. در شکل 

 
 ]25و  23[بز، ب: سقف اجرا شدهس الف: طرح شماتیک بام-2شکل 

 

 ]6[های سبزهای استفاده از باممزیت -2جدول 

 توضیحات عنوان ردیف

ابعاد اقتصادی  1

 فرهنگی

 برداری از عایق پشت بامافزایش طول عمر بهره

 تفریح و سالمتی

2 
در کیفیت  تأثیر

محیط زیست 

 شهری

 کاهش حجم رواناب حاصل از بارش

 لکترو مغناطیسیکاهش اثرات تشعشع ا

 در کاهش سر و صدا تأثیر

 اکسید کربن و تبادل اکسیژندی
3 

 ات اقلیمیتأثیر

 در بهبود کیفیت هوا تأثیر

 اثر خنک کنندگی و کاهش هزینه تهویه

 تعدیل اثرات جزایر حرارتی شهرها

 کاهش اثر باد سرد

-اکولوژی بام تأثیر 

 های سبز
 تنوع زیستی و زیستگاه پرندگان

 

 سفالت متخلخلآ 3-2
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باشد. قریبا میدرصد ت 20بندی گسسته است که دارای فضای خالی زیادی، آسفالت متخلخل یک مخلوط آسفالتی با دانه

ه های رارهسمت کنا آورد که با نفوذ در آسفالت بهای از مجاری را در مخلوط آسفالتی پدید میاین درصد فضای خالی شبکه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:گیرد. از مزایای این نوع آسفالت مییکش و تخلیه آب صورت ماصلی زه

 کاهش آلودگی آب 

 تخلیه سریع آب از رویه جاده کاهش لغزش 

 کاهش صدای ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه 

 کاهش رواناب سطحی 

 افزایش ایمنی وسایل نقلیه 

ی شده بندیه آبه یک البهای ساخت آسفالت متخلخل و نیاز نهدر کنار این موارد  نیاز به قیر اصالح شده، باال بودن هزی

ر کشورهای دها ادهکشی رواناب و ایمنی جدر زیر الیه آسفالت متخلخل به عنوان معایب اشاره کرد. با توجه به اهمیت زه

، و 3کل در ش لخلپیشرفته این نوع آسفالت با استقبال فراوانی مواجه شده است. تفاوت آسفالت معمولی با آسفالت متخ

-اده شدهددهنده آسفالت متخلخل شرح درصد مواد تشکیل 3. در جدول ]26[نشان داده شده است 4جزئیات آن در شکل 

 .]27[است

 
 ]28[نفوذپذیر تفاوت آسفالت معمولی با -3شکل 

 
 ]27[جزئیات اجرایی آسفالت متخلخل -4شکل 

 

 ]27[یرشکیل دهنده آسفالت نفوذپذتدرصد مواد  -3جدول 

 درصد وزنی 2 فیلر

 درصد 7/4 قیر
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 درصد وزنی 15 متر میلی 20-0ماسه شکسته 

 درصد وزنی 83 لی مترمی 16-8مصالح شکسته 

 های نفوذپوشروها و کفپیاده 4-2

ناب وابوط به رهای مردهروهای نفوذ به عنوان یک تکنولوژی جدید برای کنترل میزان آالینها و پیادهپوشاستفاده از کف

ه احتمال ها کادهکشی، در مناطق مورد استفاده به عنوان فضاهای پارکینگ و جحل برای سیستم زهسطحی و همچنین یک راه

ذ و قابل نفو شامل بتن های مختلفی از مواد فرش کنندهشود. مجموعهورود آب آلوده به خاک نفوذ کند را دارد، به کار برده 

د. جود دارشود( وهر قطعه شبکه، فضایی خالی که با پوشش گیاهی، ماسه و شن پر می ای ) که بینسطوح مفروش شبکه

شرایط  یجاد نکند وای ازیرزمینی مسئلههایی بکاربرده شود که عمق آبهای نفوذ باید فقط در مکانفرش استفاده از سنگ

-حوطهمیکی کم، های با حجم ترافی، جادههای دوچرخه سوارخاک زیرسطحی نفوذ پذیری مناسبی را تامین نماید. در جاده

ئیات توان از سطوح مفروش متخلخل استفاده نمود. جزروها می(، مسیرهای اتومبیل رو و پیادهب-5های پارکینگ ) شکل 

ر ای است که دبندی شده و تودهلف نشان داده شده است. بتن قابل نفوذ مخلوطی شیبا-5رو متخلخل در شکل اجرایی پیاده

ب آ، افزایش ی سیالبدهد تا از خلل و فرج سطح مفروش نفوذ کند. کاهش آلودگنافذ خالی افزایش یافته به آب اجازه میآن م

ابل نفوذ های قشپوهای زیرزمینی از جمله مزایای استفاده از این نوع کفنفوذی، ضعیف کردن جریان سیالب و افزایش آب

 .]29[باشدمی

 
 ]29و  23[پوش قابل نفوذر، ب: نمایی از پارکینگ با استفاده از کفیات اجرایی پیاده رو نفوذپذیالف: جزئ-5شکل           

 های ذخیره بارانباغچه 2-5
-ادهها، پیامب ان در پشتتوها میگویند. از این نوع باغچههای ذخیره باران میهایی با پوشش گیاهان باغچهبه قطعه زمین

ها آن شمسئولیت کاه ل زمین،ها از طریق نفوذ آلودگی و رواناب به داخاب استفاده کرد. این نوع سازهروها و ... برای نفوذ روان

در  فاوت اصلیسند اما ترنظر میهای ذخیره پوشیده از گیاهان هستند و همانند یک باغچه معمولی به را بر عهده دارد. باغچه

 قع یک سازهها در واکند. این باغچهسازی میطبیعی یک جنگل را شبیه افتد. جایی که شرایط هیدرولوژیزیر زمین اتفاق می

 4شی کط برای زهها به طور متوسهاین نوع ساز تری را دارد.ای است، با این تفاوت که حجم آلودگی و رواناب کمذخیره-زیستی

خشکی در  توانایی تحمل باشد کهیاهانی میشوند. بنابراین الزم به استفاده از گسانتی متری طراحی می 3ساعته، بعد از بارش 

ب: طرح اجرا -6نفوذ و شکل لف: شماتیک باغچها-6بین بارندگی و تحمل حالت غرقابی پس از بارش را داشته باشند. شکل 

 .]9[دهندشده را نشان می
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 ]30و  23[لف: طرح شماتیک باغچه ذخیره، ب: تصویر اجرا شده باغچه ذخیرها-6شکل 

 ماند بیولوژیکی سیستم 2-6

 7ر شکل نند تصاویها هماها و یا در مسیر کانالها و خیابانهای آرامش گیاه کاری شده که در حاشیه پارکینگحوضچه

-نفوذ می ش امکانها جمع شده و باعث افزایش زمان تاخیر و افزایالف و ب قرار گرفته و در زمان سیالب شهری آب در آن

 .]31[شوند

 
 ]31[ولوژیکیستم ماند بیولوژیکی، ب: جزئیات اجرایی سیستم ماند بیالف: سی-7شکل

 

 های نفوذترانشه 2-7
-لف و ب پر میا 8ها و ذرات درشت دانه همانند شکل ها با قطعه سنگهای کم عرض و طویل هستند که داخل آنخندق

ف کها و ارهاز دیو ذخیره و به طور تدریجیشوند. رواناب ورودی به این سیستم در فضای بین ذرات درشت دانه به طور موقت 

ی جازهرواناب ا ند که بهباشها معموال دارای ظرفیت نفوذ باالیی میکند. خاک درون این نوع سازهبه درون خاک اطراف نفوذ می

ناب ش حجم رواهنی و کاها کاهش و کنترل آلودگی رواناب، تغذیه آب زیرزمیدهد. از مزایای این نوع ترانشهنفوذ سریه را می

 .]9[توان بهره بردهایی همچون پارکینگ میاست. در نواحی اطراف اتوبان، اماکن عمومی و محوطه

 
 ]32و  23[لف: شماتیک اجرایی ترانشه نفوذ شکل، ب: اجرای ترانشه نفوذا-8شکل           
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 هاجوی باغچه 2-8

-هد. این نوع سازشوننظور حذف مواد معلق و رسوب طراحی میباشند که به مالف و ب می 9های بازی همانند شکل کانال

رعت ی دارد. سه بستگها در معرض بارگذاری بسیار باالی هیدرولیکی هستند و حذف رسوبشان به ارتفاع گیاه، تراکم کاشته شد

 .]33[ددگرهای معمولی است و در نتیجه باعث افزایش زمان تمرکز حوضه میها کمتر از کانالآب در این سازه

 
 ]34و  23[لف: طرح شماتیک جوی باغچه، ب: تصویر اجرا شده جوی باغچها-9شکل 

 

 گیرینتیجه -3
 هایوانابفزایش راها و افزایش مناطق غیر قابل نفوذ و به تبع آن شاهد با پیشرفت و توسعه شهرها، افزایش ساختمان

تواند ا سیل نمیبهای معمول مقابله داده است که شیوهنشانشهری هستیم. امروزه تحقیقات و مشاهدات در چند سال اخیر 

مله ایم. از جگر و مخربی در سطح کشور بودههای ویرانکه در چند سال گذشته شاهد سیلگوی ما باشد. به طوریجواب

ه و فزایش داداذیر را ذپها مقدار سطوح نفوهای توسعه کم اثر اشاره کرد. این روشتوان به اعمال روشراهکارهای مدیریتی می

تواند ودگی میکند و از نظر محیط زیست بدون هیج آلهمچنین ساختار اکوسیستم محیط را نیز تا حد زیادی بازسازی می

، های سبزامهای بوشهای توسعه کم اثر در نظر گرفته شده است که رهای مختلفی برای اعمال روشکاربرد داشته باشد. شیوه

ا بی مقابله ریتی براها از جمله بهترین و کارآمدترین راهکارهای مدیهای ذخیره آب و جوی باغچهتانک آسفالت نفوذ پذیر،

-کاربردی بوده و توانایی اعمال روش رواناب بسیار-سازی بارشدر شبیه SWMMباشند. همچنین مدل های شهری میسیالب

 باشد.های توسعه کم اثر به همراه تلفات و تغییر اقلیم را دارا می
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Abstract 
Rapid growth and rapid development of cities are associated with the elimination of natural land and 

land use change and this rapid growth causes the existence of low levels of permeability or zero 

permeability. with less penetration of runoff at the city ,level, we see the rise of ,runoff, which in the 
past few years has left the casualties and financial losses. The control and management of the flood 

need to know it. The paper aims to investigate the effect of low - impact development on urban flood 

management. The effect of low - effect development methods is one of the main steps in managing 
urban flooding and reducing the destruction caused by it. This practical approach with the environment 

is a proper step in dealing with urban development. Also, the influence of runoff has increased runoff 

and is very useful in refining runoff with suspended solid materials. Data collection in this paper is 

based on library studies and information available. The findings indicate that by applying low - impact 
development techniques such as green roofs, storage and drainage fields have been achieved to 

minimize flood damage ,flood pollution, and municipal costs. 

 
Keywords: Urban flood management, Surface runoff, Low-impact development methods LID, 

Management strategies 

 

mailto:a_feizi@uma.ac.ir


[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 607  

 

 

زار )مطالعه موردی: جنگلی، مرتعی علفزار و بوته مقایسه میزان زیتوده ریز ریشه در سه رویشگاه

 کجور نوشهر(

 
 3،یحیی کوچ2، قاسمعلی دیانتی تیلکی*1افسانه فرهادی فر

 استادیار گروه مرتعداری،3، گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس دانشیار2، آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرسدانش 1
 دانشگاه تربیت مدرس

*1Afsanefarhadifar73@gmail.com  
 

 

 چکیده
دهند که متناسب با عمق نفوذ بر ها را تشکیل میریشهمتر ساختار ریزمیلی 2های گیاهان با قطر کمتر از ریشه

ها اثر مستقیم بر چرخه ناست. بنابراین میزان تولید و نرخ بازگشت آ های خاک اثرگذارسایر مشخصه

 بر یجنگلی و مرتع ایهپوشش ثیرتأهدف از این پژوهش مقایسه . سازگان خشکی داردبیوشیمیایی مواد در بوم

. م شددانکن انجا مقایسه میانگین بین تیمارها نیز با استفاده از آزموناست.   ریشه ریز تغییرپذیری زیتوده

افزار اکسل صورت انجام گردید و رسم نمودار در نرم SPSSافزار های آماری مربوطه به کمک نرمتمامی تجزیه

 نتایجباشد. های مختلف میدرصد در رویشگاه 5دار در سطح مقدار زیتوده ریز ریشه دارای تفاوت معنی گرفت.

بیشترین مقدار زیتوده باشد. خاک می وده ریز ریشهزیت بر جنگلی هایپوشش توجه قابل اثر بیانگر پژوهش این

گرم بر متر مربع  2/0گرم بر متر مربع و کمترین مقدار آن با میزان  8/0ریز ریشه در رویشگاه جنگلی با میزان 

 زار مشاهده شد.بوته در رویشگاه مرتعی
 

 زیتوده، خاک، ریز ریشه، پوشش گیاهیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
با  گیاهی مختلف هایگونه یکسان، ایعرصه شرایط تحت که آیدمی حساب به جنگل اکوسیستم از یمهم خاک بخش

زیستی،  هایمشخصه شناخت و مطالعه دارند. آن هایویژگی بر مختلفی اثرات زمینی، زیر و روزمینی زیتوده در تفاوت

متر ساختار میلی 2های گیاهان با قطر کمتر از شهری روند.می شمار به خاک سالمت و کیفیت ارزیابی برای مناسب هایشاخص

(. بنابراین میزان تولید و 10های خاک اثرگذار است )دهند که متناسب با عمق نفوذ بر سایر مشخصهها را تشکیل میریشهریز

اصلی کربن آلی  عنوان منبع( و به1سازگان خشکی دارد )ها اثر مستقیم بر چرخه بیوشیمیایی مواد در بومنرخ بازگشت آن

ها از طریق کنترل جذب آب و ریشه(. ریز1های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارند )زیرزمینی اثرات مهمی بر مشخصه

ها از (. رشد، مرگ و تجزیه ریزریشه5دهند )قرار می تأثیرعناصر غذایی توسط ریشه، فرآیند فتوسنتز در اکوسیستم را تحت 

ها نیز کربن و نیتروژن بوده و در بازیابی عناصر منیزیم، کلسیم و فسفر نقش دارند و طی مرگ آنمسیرهای اصلی چرخه 

 جنگل که این به با توجه(. 3کند )شود که تولید اکوسیستم را حمایت میمقادیر زیادی از آب و عناصر غذایی وارد خاک می

 ریز که این به توجه با ها ریشه ریز ارزیابی زیتوده گیرند،می بر در را خاکی سازگانبوم از درصد 40تا  30 حدود سطحی ها،

 بسیار غذایی عناصر چرخه وضیعت تعیین در هستند، محیطی حساس تغییرات به نسبت و دارند کوتاهی دوره زیست هاریشه
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مورد بررسی قرار  ها در جریان کربن خاک راریشه( که نقش ریز11و همکاران )واریک مطالعه توسط . (7)باشدمی ارزشمند

ساله  32و  14، 6متری الیه باالیی خاک در سه پروفیل سانتی 40ریشه در اند، به منظور تخمین میزان زیتوده ریزداده

درصد تجمع کربن  28تا  3یابد و بین های خاک برداشت شد. نتایج نشان داد با افزایش سن زیتوده ریز ریشه افزایش مینمونه

 ریز زیتوده تغییرپذیری بر جنگلی و مرتعی ایهپوشش اثر حاضر، پژوهش در ها بوده است.ریشهن سهم ریزدر زیتوده زیر زمی

 .است گرفته قرار توجه مورد هاریشه

 

 هامواد و روش -2
 فاصله در و رانمازند استان در و نوشهر شهرستان کجور منطقه در واقع و جنگلی کندلوس مرتعی اراضی در مطالعه این

 51 شمالی عرض و قیقهد 23 و درجه 35 شرقی طول در مطالعه های موردرویشگاه شد. انجام شهرستان این کیلومتری 100

 دریا سطح از آن ارتفاع متوسط و باشدمی خشکنیمه کوهستانی اقلیم دارای مطالعه مورد منطقه .دارد قرار دقیقه 31 و درجه

. است مترمیلی 1300 با ربراب آن سالیانه تبخیر پتانسیل و مترمیلی 370 آن سالیانه متوسط بارندگی میزان متر بوده، 1600

 (.4)باشد می اهم مرداد در گرادسانتی درجه 22 دما حداکثر و ماهبهمن در گرادسانتی درجه 5 دما حداقل

عنوان منطقه مورد به رزاپس از بازدید صحرایی، با توجه به نوع پوشش مشاهده شده سه رویشگاه جنگلی، علفزار و بوته

 منطقة ابتدا اند.شده مشابه واقع جهت و شیب ارتفاعی، گرادیان در و هم کنار بررسی انتخاب شد. که این سه رویشگاه در

ه ش حداقل سطح بهای گیاهی به روبرداری با توجه به نوع و پراکنش گونههای نمونهو پالت رویشگاه مشخص در سه معرف

ر جام شد. بدین صورت که دسیستماتیک ان-برداری در هر رویشگاه بر پایه روش تصادفیبعی تعیین شد. نمونهمتر مر 5/1اندازه 

الگوی پراکنش  متر مربعی )بر اساس 5/1پالت  12متری،  100ترانسکت  4داخل هر یک از مناطق مورد بررسی، در امتداد 

ها برداشت شده و جهت تعیین پالت  در مراکز مترینتیسا 0-20 عمق از خاک نمونه 36 گیاهان( مستقر شد. در نهایت

ها انجام ها، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی الزم بر روی آنسازی نمونهزیستی خاک پس از آماده و های فیزیکوشیمیاییمشخصه

 گردید.

 2ا )قطر کمتر از هریزریشه شت شد،متر مربع برداسانتی 20×20نمونه خاک از سطح  ها،جهت تعیین زیتوده ریزریشه

ها در آون و در متری شستشو داده شد. سپس این نمونهمیلی 2های خاک جداسازی و با استفاده از الک متر( از نمونهمیلی

های خشک شده، مقدار ساعت خشک گردید. در نهایت پس از توزین نمونه 24گراد و در مدت زمان درجه سانتی 70دمای 

 (.6) هر توده محاسبه شدمربع  ها در مترزیتوده آن
 

 هاتجزیه و تحلیل آماری داده -3
ل و همچنین عنوان بانک اطالعات ذخیره شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیبه افزار اکسلآوری شده در نرمهای جمعداده

استفاده از  ین تیمارها نیز باسمیرنوف انجام شد. مقایسه میانگین با -ها با آزمون کولموگروفها، ابتدا نرمالیته آنمقایسه داده

انجام  19نسخه  SPSSافزار های آماری مربوطه به کمک نرمدرصد انجام شد. تمامی تجزیه 5آزمون دانکن در سطح احتمال 

 افزار اکسل صورت گرفت.گردید و رسم نمودار در نرم
 

 نتایج و بحث -4
(. بیشترین 1باشد )جدول های مختلف مید در رویشگاهدرص 5دار در سطح مقدار زیتوده ریز ریشه دارای تفاوت معنی

 (.1شکل مشاهده شد ) زاربوته مقدار زیتوده ریز ریشه در رویشگاه جنگلی و کمترین مقدار آن در رویشگاه مرتعی
 

 های مختلفتجزیه واریانس زیتوده ریز ریشه در رویشگاه -1جدول 
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آماری  مشخصه ع( زیتوده ریز ریشه )گرم بر متر مرب   

 F 482/5  مقدار  

داریمقدار معنی  009/0  

 

 
 های مورد مطالعهاشتباه معیار( زیتوده ریز ریشه خاک در رویشگاه ±)میانگین  -1شکل 

 
ز انگلی بیشتر جدار داشت، که میزان آن در رویشگاه مقدار زیتوده ریزریشه تفاوت معنی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

زیتوده  وتواند یکی از دالیل افزایش زیتوده ریزریشه در جنگل باشد. ارتباط تنوع ها میه است. تنوع گونهها بودسایر رویشگاه

ین ن جذب در اای متنوع از گیاهان مکمل یکدیگر در استفاده از منابع خواهند شد و تواتولیدی به این جهت است که مجموعه

(. 2تری خواهند داشت )ها وضعیت مناسبگونهر تکنسبت به شرایط حضو یابد و در نهایت میزان زیتودهرویشگاه افزایش می

ها، فرآیند فتوسنتز در ها و به خصوص ریزریشهدر کل درختان از طریق کنترل و جذب آب و عناصر غذایی توسط ریشه

های ه عرصهکزارش کردند ( در مطالعه خود گ12(. بنابراین وانگ و همکاران )5دهند )قرار می تأثیررویشگاه جنگلی را تحت 

ه و ( بین زیتوده ریش8کند. مطابق با بررسی کایو و همکاران )ها را فراهم میغنی از عناصر غذایی شرایط مطلوب رشد ریشه

 اک رویشگاهخها در عمق مورد بررسی نرخ نیتروژن همبستگی مثبت وجود دارد. بنابراین دلیل مشاهده زیتوده زیاد ریزریشه

ا که اشد، چراست واکنش ریشه در پاسخ به وفور محتوای مواد آلی و عناصر معدنی در الیه باالیی خاک بجنگلی ممکن 

 (.9یابند )های درختان جهت دسترسی بیشتر به عناصر غذایی مورد نیاز خود در سطح بیشتری از خاک گسترش میریزریشه

 جنگلی مناطق در باشد. همچنینخاک می توده ریز ریشهزی بر جنگلی هایپوشش توجه قابل اثر بیانگر پژوهش این نتایج

 خاک سالمت و کیفیت حف  زیستی، هایشاخص بهبود های مرتعی و جنگلی جهتاحیاء رویشگاه کشور، شمال یافته تخریب

 .گیرد قرار مدنظر
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Comparison of fine root biomass in three habitats forest, grassland and shrubland 

(Case study: Kojour of Noshahr) 
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Abstract  
 Roots with a diameter of less than 2 mm for fine roots structure form that fits on other 
soil characteristics affect the depth of penetration. Therefore, their production rate and 

rate of return have a direct effect on the biochemical cycle of the material in land 

ecosystems. The aim of this study was to compare the effect of forest cover and fine root 
biomass range of variability. The differences between the meanings were compared using 

Duncan test. The data were analysed using SPSS software And the graph was drawn in 

Excel software. The amount of fine root biomass was significantly different at 5% in 
different habitats. The results of this study indicate the significant effect of forest cover 

on soil biomass. The highest amount of fine root biomass was observed in forest habitat 

with 0.8 g / m2  and 0.2 g / m2  in shrubland. 
 
Keywords: Biomass, Soil, Fine root, Vegetation 
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: منطقه یمطالعه مورد)شهروندان  یبراساس میزان رضایتمند یسبز شهر یکیفیت فضا یبررس

 (تهران 13

 
 *1یراهانف یآباد نیریش یمجتب

 زراعت – یکشاورز یارشد مهندس یدانش آموخته کارشناس*1
@gmail.com93m.shirinabadi1* 

 

 

 چكیده 
 توسط بارها که دهستن مسائلی جمله از آمده، پدید انسانی مصارف و تولیدات نتیجه در که زیست محیط مشکالت و آلودگی

 از یطبیع فیلتر یک عنوانبه سبز فضای .اندشده شناخته انسان برای خطری و تهدید عنوانبه زمینه این در فعال هایسازمان

 شهرداری ست.ا آن محیط آرامش و شهر ساکنان و اجتماعی فردی سالمت نسبی گستره تضمین و کاهدمی محیطی آلودگیهای

 این سبز فضای کمی و یکیف توسعه به نسبت اخیر سال چند در خاصی بویژه توجه شهری سبز فضای متولی عنوانتهران به شهر

 کیفی سطح تقاءار منظور به شهری سبز فضای زمینه در فعلی خدمات از رضایتمندی شهروندان میزان سنجش بنابراین دارد شهر

 در داریشهر عملکرد از شهروندان رضایت میزان سنجش تحقیق این انجام از اصلی هدف .است ضروری و الزم امری خدمات

 تجزیه در و بوده نامهسشپر از استفاده با پیمایشی روش مقاله این در اطالعات روش گردآوری باشد.یشهری م سبز فضای زمینه

 نشان تحقیق نتایج .است شده استفاده spss افزارنرم از همچنین و استنباطی و توصیفی آمار از هااز داده گیری نتیجه و تحلیل و

( و سپس کمبود امکانات آموزشی %9/49تهران را نبود امنیت ) 13منطقه دهد مهمترین مانع و محدودیت در فضاهای سبز می

 متوسط از تهران 13منطقه  هرش در شهری سبز فضای کیفیت از شهروندان عمومی دانند. سطح رضایت( می%9/22و فرهنگی)

بز در سها و فضاهای ان. کمترین رضایت ایشان از شهرداری به سبب بی توجهی به امکانات بهداشتی در بوست است به پایین

 و تحصیالت سن، جمعیت، مانند دهندگانپاسخ اجتماعی هایویژگی نظر باشد اما ازمی (m=2.38 , Sd=1.24)تهران 13منطقه 

 .دارد وجود شهروندان نظرات میان تفاوت معناداری شهرداری وظایف از آگاهی میزان
 

 تهران. 13 منطقه ،یتمندیسبز ، رضا یفضا ت،یفیکواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
 بوده روبرو زیادی کیفی و کمی تغییرات با شهرنشینی و شهر که است این از حاکی حاضر، عصر در جهانی تحوالت بررسی

 پی در را منفی پیامدهای مختلف ابعاد در آن مشکالت و مسائل شدن پیچیده گونه این. است حرکت در جلو به سرعت با و

 در رسانی خدمات مراکز تمرکز و خدمات توزیع نظام در نابسامانی شهرنشینی، شتابان رشد پیامدهای ترین مهم از است. داشته

 به مناطق این به را کنندهمصرف جمعیت هجوم ، شهرها در دوقطبی مناطق ایجاد ضمن که است شهری خاص مکان یک

 شده سبب... و  هوا ، صوتی از اعم ییهادگیآلو و ترافیکی محیطی، زیست فشار سو، یک از که طوریبه است؛ داشته دنبال

 محیط از .است گردیده شهرها در فضایی شدن قطبی تشدید و موازی مکمل، یهاکاربری جذب به منجر دیگر، سوی از و است

 این بر عالوه رضایت شهروندان است. احساس انگیزه ایجاد جهت در مهمی عامل دهد،می ارائه شهرداری که خدماتی و شهر

 شهری نهادهای با همکاری برای آنان ترغیب موجب شهری توسعه در مشارکت و خویش سکونت محل کیفیت بهبود ایت،رض
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 و عمومی نهادهای عملکرد از که نارضایتی حالی در (.8شود )می شهر سطح در خدمات و ارائه وظایف بهتر انجام جهت در

 پذیری مسئولیت عدم و ناامیدی یأس، موجب شهر مختلف مناطق در شهرداری سوی از ارائه خدمات در تبعیض احساس

 همه و منظم ریزیبرنامه نیازمند شهر اداره در آنان دادن مشارکت و شهروندان در رضایت حس ایجاد .شودمی شهروندان

 در را دانشهرون موثر، تعاملی ایجاد و شهرداری از مطلوب تصویری ارائه با سازدمی قادر را شهری که مدیریت است جانبه

چگونگی  درک و شناسایی منظور به مناسب کار و ساز طراحی ، زمینه این در اول گام .سازد امیدوار شهری عرصه فعالیتهای

 .(15است ) شهری خدمات ارائه از آنان رضایت میزان و شهرداری عملکرد به نسبت مردم نگرش

 تواند صورتیم ذهنی و عینی منظر دو از شهری ماتخد ارائه نحوه و شهرداری عملکرد سنجش و بررسی کلی، طوربه

 که گیردصورت می استانداردهایی و معیارها به نسبت آنها سنجش پایه بر شهری خدمات ارائه کیفیت عینی، منظر در گیرد.

 تعیین شهری، دماتاز خ برداران بهره رضایت میزان و مردم احساس ذهنی، منظر در اما شودمی تنظیم مرتبط مراجع توسط

 مختلفی ظراتن دو شیوه، این ضعف و قوت نقاط درباره .(10است ) خدمات دهندگانارائه عملکرد چگونگی و کیفیت کننده

 شهری خدمات لیاص استفاده کنندگان ذهنیت سنجش بودن واسطه بی ذهنی، رویکرد مهم مزایای از یکی اما است، شده ارائه

 ارائه کیفیت یارتقا بر آن تأثیر و نهادهای عمومی و هاسازمان عملکرد از ممرد رضایتمندی سنجش اهمیت رغم علی است.

 و نشده مسأله ینا به چندانی توجه ایران تاکنون در متأسفانه کلی، طوربه زندگی کیفیت طریق آن از و عمومی خدمات

 (.20است ) نگرفته صورت زمینه این در زیادی مطالعات

 که میزان شود برده پی نکته این به خویش سکونت محل شهرداری عملکرد از ساکنان رضایت میزان ارزیابی و سنجش با

 محالت در سطح موجود یهاتفاوت که این و است چگونه سبز فضای کیفیت و شهرداری عملکرد از منطقه مردم رضایت

 .دارد شهروندان نظرات تفاوت بر یتأثیر چه  )فرهنگی ، اقتصادی(

 مهم و حوریم نقش امروزه و فراملی ملی سطوح در فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تحوالت شدر به رو و روزافزون روند

 آن تبع به و -دولت اندازه شدن کوچک نیز شهری مسائل حوزه در .ساخته است پررنگ شهری جوامع در را مردمی تشکلهای

 (.17شود ) یلاجتناب ناپذیرتبد امری به شهرنشینی و شهر مسائل درپیشبرد مردم همیاری که است شده موجب هاشهرداری

 و رضایت مردم خدمات، کیفیت بین رابطه بررسی به اند کرده منتشر 2009 سال در همکارانش و گوتیرز که ایمقاله در

 .اند پرداخته محلی دولت خدمات کیفیت سنجش از شهروندان رضایت گزارش براساس محلی حکومت اعتبار

(. 22کنند)اعتمادسازی دوطرفه بین مردم و مسئولین نقش اساسی را بازی میدهی مردم به سوی مشارکت، سوق

ست اپذیر مکانوجه قرار گیرد، مشارکت حداکثر مردم اتهای مردم محلی مورد ها و خواستههای نشان داد که وقتی اولویتیافته

 (.14درصد افزایش داد ) 80توان این مشارکت را تا بیش از و می

 90ه بیش از ی فضای سبز انجام شد نشان داد کن تهران در راستای مشارکت مردم در حف  و توسعهآبا 13در محله 

سعه فضای ی و تودرصد پاسخگویان پیشنهادهای بسیار خوبی برای حف  فضای سبز داشته و عالقه خود را برای حف ، نگهدار

 (. 7های محلی اعالم نموده اند )سبز و پارک

 رضایت دهد سطحیت فضای سبز شهری بر پایه سنجش میزان رضایتمندی شهروندان نشان میبررسی و تحلیل کیفدر 

ما از نظر باشد، امی %56عمومی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری در شهر سقز از متوسط بیشتر است و نزدیک به 

ری میان معنادایف شهرداری تفاوتهای اجتماعی پاسخ دهندگان مانند جمعیت، سن، تحصیالت و میزان آگاهی از وظاویژگی

 (.16) نظرات شهروندان وجود دارد

نشان  مشهد شهر 3 منطقه 2حف  و نگهداری فضای سبز ناحیه  بررسی میزان مشارکت شهروندان مهاجر و بومی دردر 

یا نبودن آنها،  داد که به غیر از وجود رابطه میان تمایل ساکنین به مشارکت در حف  و نگهداری فضای سبز و مهاجر بودن

های تشویقی و ... هیچ میان سایر متغیرها از جمله احساس مسئولیت برای حف  و نگهداری فضای سبز و اطالع داشتن از طرح
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ای وجود ندارد و بطور کلی مشارکت ساکنین در این منطقه محدود است که نیاز به اطالع رسانی هر چه بیشتر در این رابطه

 (.1طلبد )به مشارکت برای حف  و نگهداری را میزمینه و تشویق افراد 

و  ان، راهکارهای جلب مشارکتها، رضایت شهروندعملکرد شهرداریصورت گرفت  نامه و روش پیمایشبا تهیه پرسش

طور کلی میزان هها در زمینه فضاهای سبز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که بخط مشی آینده شهرداری

، %1/21بر با یب برامتوسط، کم، خیلی کم به ترت ،ده شهروندان از انواع فضاهای سبز شهری در حدود خیلی زیاد، زیاداستفا

 %4/31کم،  در سطح %4/30شهرواندان در سطح خیلی کم،  %8/23می باشد. از سوی دیگر  %8/0، و 6/14%، 7/34%، 8/28%

 .(6) های مختلف فضاهای سبز رضایت دارندخیلی زیاد از جنبهدر سطح  %8/0در سطح زیاد و  %6/13در سطح متوسط، 

 "الکیتم احساس"و  "شهری مدیران رسانی خدمات از افراد رضایتمندی"میزان چه داد هر بدست آمده نشان نتایج

طالعه م مورد دهمحدو در مشارکت میزان یابد،می افزایش شهری مدیریت در مشارکت به تمایل میزان همان به باشد، بیشتر

وضعیت  و رصدد 42 مالکیت، احساس دهدمی نشان دارد. مطالعات امالک مالکیت نوع و سکونت زمان مدت با مستقیم رابطه

و  هاطرح موفقیت ذال بود.  خواهد گذارتأثیر شهروندان مشارکت کیفیت و میزان بر درصد 48 تا شهروندان اجتماعی و اقتصادی

به  توانندمی هرش امور اداره در شهروندان مشارکت با گیرتصمیم هایسازمان که است بمطل این مبین مشارکتی هایپروژه

 .(3یابند ) دست شهر امور اداره در شایانی موفقیت

 و شهروندان نیازهای به شهر نشان داد که توجه امور اداره در شهروندان مشارکت بر مؤثر نتایج مطالعات در بررسی عوامل

 گسترش اطالع ،هااندیشی هم و هاهمایش برگزاری و شهروندان فراغت اوقات برای ریزی آنان، برنامه به الزم یهاآموزش دادن

 با توانمی که است یکارهای راه از جمله شهری، مسئولین بودن پاسخگو و مردم بین اعتماد روحیه تقویت شهروندان، به رسانی

 .(13ساخت ) را فراهم شهر رامو در افراد مشارکت زمینه آنها، بر تأکید و تقویت

تهران  13منطقه  شهروندان میزان رضایتمندی پایه بر شهری سبز فضای کیفیت تحلیل و در این تحقیق به بررسی

 پرداخته شده است.
 

 هامواد و روش -2

 وقعیت منطقه موردمطالعهم -1-2

 و شمالی رضع ٔ  درجه 36٫5 تا 34 بین مربّع، کیلومتر 12٬981 حدود وسعتی با تهران، شهر مرکزیت به تهران استان

 به غربیجنوب از قم، ناستا به جنوب از مازندران، استان به شمال از استان این. استشده واقع شرقی طول ٔ  درجه 53 تا 50

 1395 سال ماریسرش طبق استان این جمعیت. است محدود سمنان استان به شرق از و البرز استان به غرب از مرکزی، استان

 این مرکز. ستنده ساکن روستایی نقاط در 814٬698 و شهری نقاط در 12٬452٬230 که استبوده نفر 13٬267٬637 بر غبال

 .رودمی شماربه نیز ایران کشور پایتخت تهران شهر. است تهران شهر استان

 

 وش گردآوری اطالعاتر -2-2
 ( مطالعات کتابخانه ای و اسنادی1

 ( جستجو از طریق اینترنت2

نجام شهروندان ا هایی بااحبههای آزاد یا باز مصنامههای شهروندان در محدوده، در قالب پرسش( مطالعه میدانی: فعالیت3

یتًا و نها شود. برای گرفتن برخی از مطالعات انجام شده در شهرداری به دفتر فضای سبز طی چند مرحله مراجعه شد

ابزار این  با شهروندان تکمیل گردید. ق از طریق مصاحبهجغرافیایی تحقی نامه تحقیق با مراجعه حضوری به محدودهپرسش

ت ای از سؤاالههای تحقیق تنظیم شده است. بخش عمدای است که بر مبنای اهداف، فرضیات و سؤالنامهتحقیق پرسش

 باشد.میز فضای سبز اهای موجود در زمینه استفاده ها و تئورینامه بر مبنای نظریهمطروحه در پرسش
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داری و های شهروندان مرتبط با شهرهای فردی، اقتصادی، اجتماعی و دیدگاهنامه شامل: ویژگیهای مختلف پرسشبخش

 باشد. فضای سبز می

ی به موالً زمانور معدر این تحقیق، به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش مذک

ان از پاسخگوی تا چه حد برداشت دهدنشان میدر واقع  ه سؤاالت آزمون دارای وجوه دو قسمتی نباشد.کار خواهد رفت ک

های الموعه سؤهای هر زیر مج. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمرهسواالت یکسان بوده است

 (.5د )محاسبه کر استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را ا محاسبه کرد. سپس بارنامه )یا زیر آزمون( و واریانس کل پرسش

 30نامه بین شهروندان توزیع گردید و در نهایت آلفای کل برای پرسش 30به منظور محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعداد 

 بدست آمد.  88/0آیتم مورد بررسی 

 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

باشند که در این شهر سکنی دارند. جهت تعیین حجم تهران می 13روندان منطقه جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شه

ه درنظر گرفتن بنفر بدست آمد که بنا  100نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران  استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه 

و در  اختیار شهروندان قرار گرفتونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در نامه به روش نمپرسش 200مالحظاتی تعداد 

 نامه گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت.پرسش 180نهایت 

 ید.استفاده گرد Windowsدر محیط  spssافزار برای تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش از از نرم

 

 نتایج و بحث  -3

 

 وصیف جمعیتی پاسخگویانت -1-3
درصد شهروندان  40دهند و تنها رصد تشکیل مید 60مطالعه را مردان با  ها، جنسیت غالب شهروندان موردطبق یافته

نفر  10مایی، نفر راهن 21نفر دارای تحصیالت ابتدایی،  16نفر بی سواد،  7باشند. از بین پاسخگویان مورد مطالعه زن می

( %4/74یان متأهل ). غالب پاسخگونفر فوق لیسانس بودند 8نفر لیسانس و  48نفر فوق دیپلم،  2نفر دیپلم،  72دبیرستان، 

خگویان دارای شغل درصد از پاس 9( و تنها حدود %45بودند. اکثریت ایشان در نهادهای دولتی و خصوصی مشغول بکار هستند)

عات نشان داد %(. مطال 7/56تهران مهاجرانی بودنی که در منطقه سکنی گزیدند ) 13باشند. اکثریت شهروندان منطقه دوم می

ساله  65و مسن ترین  20باشد. جوان ترین پاسخگو می 0/1سال با انحراف معیار  95/35انگین سنی پاسخگویان که می

کونت سبدست آمد. البته چند مد بدست آمد که کوچکترین آن گزارش شد. در خصوص سنوات  28و مد  35باشند. میانه می

 53/10ر سال با انحراف معیا 88/22های سکونت در این منطقه دهد که میانگین سالها نشان میتهران، یافته 13در منطقه 

 بدست آمد.  30و مد  25سال است. از طرفی میانه  55و حداکثر  2نت باشد. حدقل سکومی

رکت جهت سنجش نمره مشارکت اجتماعی، عضویت پاسخگویان در چهار سطح سنجیده شد بدین معنا که نمره مشا

ت آمد که حاکی از بدس 78/0با انحراف معیار  36/0بدست خواهد آمد. میانگین بدست آمده  4الی  0اجتماعی شهروندان بین 

نفر از نمونه  179تهران است. همچنین الزم به ذکر است از بین  13سطح بسیار پایین مشارکت اجتماعی شهروندان منطقه 

 (.1نفر در یک یا چند نهاد عضو بودند )جدول،  65تحقیق تنها 

بود تهران را ن 13های بدست آمده، پاسخگویان مهمترین مانع و محدودیت در فضاهای سبز منطقه هبراساس یافت

درصد از پاسخگویان فضاهای سبز  4/9دانند. از طرفی ( می%9/22( و سپس کمبود امکانات آموزشی و فرهنگی )%9/49امنیت)

 کردند. تهران را از لحاظ امکانات و خدمات مختلف مناسب ارزیابی 13منطقه 
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هبود بتهران  13های منطقه درصد از پاسخگویان بیان کردند که در طی سه سال گذشته فضاهای سبز و پارک 55حدود 

اهای سبز منطقه از فض 64/27ساعت با انحراف معیار  56/21تهران در ماه بطور متوسط  13داشته است. هر شهروند منطقه 

 باشد.ساعت در ماه می 180صفر و حداکثر کند. حداقل استفاده تهران استفاده می 13

ناسبی جهت متهران باور دارند که با همکاری دولت و مردم فضاهای سبز شهراشان از موقعیت  13شهروندان منطقه 

رتباطی با شهرداری درصد از پاسخگویان اعالم کردند هیچ گونه ا 3/52(. درنهایت %55توسعه و حف  برخوردار خواهند بود )

 تهران ندارند. 13منطقه 

تهران در خصوص حف  و  13های شهرداری منطقه درصد شهروندان از فعالیت 7/73دهد میزان اطالع ها نشان مییافته

 باشد. توسعه فضای سبز در حد متوسط به پایین می
 

 (N=180)تهران 13ر منطقه های فردی شهروندان مورد مطالعه د(: توزیع فراوانی ویژگی1جدول )

 متغیرعنوان 

 جنسیت

 سطوح متغیر

 زن

 درصد تجمعی درصد فراوانی

72 40 40 

 0/100 60 108 مرد

 سطح سواد

 4/29 4/29 53 زیر دیپلم

 4/69 40 72 دیپلم و فوق دیپلم

 0/100 6/30 55 لیسانس و فوق لیسانس

 وضعیت تأهل
 6/25 6/25 46 مجرد

 0/100 4/74 134 متأهل

 شغل اصلی

 7/21 7/21 39 آزاد

 9/53 2/32 58 کارمند نهادهای دولتی

 7/66 8/12 23 کارمند نهادهای خصوصی

 1/76 4/9 17 کشاورز

 0/100 9/23 43 سایر

 شغل دوم

 1/91 1/91 164 ندارد

 0/100 9/8 16 دارد

 2,42 2/42 76 تهران 13بومی منطقه  وضعیت شهروندی

 
 3/43 1/1 2 مهاجر فصلی

 0/100 7/56 102 مهاجر دایمی

 سن

30-20 66 7/36 7/36 

40-30 56 1/31 8/67 

 0/100 2/32 58 با باال 40

مشارکت 

 (N=179اجتماعی)

 7/47 7/47 31 یهای علمی و آموزشعضویت در انجمن

 8/50 1/3 2 عضویت در شوراهای اسالمی

 3/72 5/21 14 عضویت در هیئت امنای محله

 0/100 7/27 18 دعضویت در هیئت امنای مسج 

 

های شهرداری در خصوص حف  و توسعه اعتقاد دارند که اگر برنامه (m=3.98 , Sd=0.69)شهروندان به میزان زیادی 

تهران براساس نیاز شهروندان باشد، مسئولین جهت تفویض مسئولیت به شهروندان در خصوص حف   13فضاهای سبز منطقه 

 اعتماد داشته باشند و تاکید بر داوطلبانه بودن مشارکت مردمی باشد (m=3.99 , Sd=0.81)و توسعه فضاهای سبز به ایشان 
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(m=3.96 , Sd=0.83).از طرفی شهروندان، پرداخت بخشی  ، حف  و توسعه فضای سبز با شرایط مساعدتری حادث خواهد شد

 , m=3.19) معرفی کردند  های حف  و توسعه فضاهای سبز را در آخرین اولویت جهت جلب مشارکت مردمیاز هزینه

Sd=1.29). 

ران از ته 13درخصوص بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری جهت حف  و توسعه فضاهای سبز منطقه 

فضای سبز  تهران در خصوص حف  و توسعه 13گویه استفاده شد. میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری منطقه  12

دست آمد که نشان دهنده رضایت کم الی متوسط شهروندان از شهرداری به 92/0نحراف معیار با ا 81/2تهران  13منطقه 

به  های غیرمجازترتیب اولویت، شهروندان از شهرداری به سبب شناسایی و انهدام چاهدهد که بهاست. همچنین نتایج نشان می

سبز منطقه  ها و قنوات احیا شده در فضایچشمه و سپس به سبب استفاده شهرداری از  (m=3.05 , Sd=1.13)میزان متوسط

توجهی به  رضایت دارند. الزم به ذکر است کمترین رضایت ایشان از شهرداری به سبب بی  (m=3.1 , Sd=1.23)تهران 13

 (.2باشد )جدول، می (m=2.38 , Sd=1.24)ن تهرا 13ها و فضاهای سبز در منطقه امکانات بهداشتی در بوستان

 
 تهران 13اولویت بندی میزان رضایت پاسخگویان از خدمات شهرداری منطقه  (2جدول )

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ها گویه

 10 4980/0 28/1 57/2 تهران  13رسانی مدیران منطقه خدمات

 9 4960/0 27/1 56/2 اعتماد به کارکنان شهرداری 

 8 4668/0 34/1 87/2 اعتماد به سازمان شهرداری 

 6 4539/0 33/1 93/2 تهران 13وسعت فضاهای سبز موجود در منطقه 

 5 4285/0 29/1 01/3 تهران  13وسعت فضاهای سبز موجود در حاشیه منطقه 

 12 5210/0 24/1 38/2 تهران  13امکانات بهداشتی موجود در فضاهای سبز منطقه 

 11 5038/0 30/1 58/2 تهران  13بز منطقه امکانات تفریحی و وسایل بازی موجود در فضاهای س

 7 4579/0 36/1 97/2 تهران  13ها در فضاهای سبز منطقه ها و سایر چیدمانها، درختکاریکاریگل

 4 4181/0 20/1 87/2 رویه شهر نشینی و توسعه بیمقابله شهرداری با حاشیه

 1 3704/0 13/1 05/3 های غیرمجاز توسط شهرداریشناسایی و انهدام چاه

 3 4068/0 18/1 90/2 ها و قنوات توسط شهرداریگذاری و احیای چشمهسرمایه

 2 3967/0 23/1 10/3 تهران 13ها و قنوات احیا شده در فضای سبز منطقه استفاده از چشمه

 (.5( و خیلی زیاد )4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1*مقیاس سنجش طیف لیکرت پنج تایی: خیلی کم)

 

 گیرینتیجه -4
 65و باالترین  20ترین سن باشد. پائینمی 0/1سال با انحراف معیار  95/35تهران  13میانگین سن شهروندان در منطقه 

 40باشند. بیشتر شهروندان )درصد زنان می 40درصد و  60باشد. جنسیت غالب تشکیل دهنده شهروندان را مردان با سال می

 باشند. درصد( دارای مدرک دیپلم می

دهد که ها نشان می%(. یافته 7/56تهران مهاجرانی بودنی که در منطقه سکنی گزیدند ) 13اکثریت شهروندان منطقه 

 باشد. می 53/10سال با انحراف معیار  88/22منطقه  های سکونت در اینمیانگین سال

 13از فضاهای سبز منطقه  64/27عیار ا انحراف مساعت ب 56/21طور متوسط تهران در ماه به 13هر شهروند منطقه 

 کند. تهران استفاده می

دست آمد که حاکی از سطح به 78/0( با انحراف معیار 4الی  0)دامنه نمرات:  36/0میانگین نمره مشارکت اجتماعی 

 تهران است. 13بسیار پایین مشارکت اجتماعی شهروندان منطقه 
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تهران  13تهران در خصوص حف  و توسعه فضای سبز منطقه  13طقه میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری من

  بدست آمد که نشان دهنده رضایت کم الی متوسط شهروندان از شهرداری است. 91/0با انحراف معیار  82/2

کت قش مشاردرصد اطمینان بین نمره مشارکت شهروندان با دیدگاه ایشان در خصوص اهمیت فضای سبز، ن 99در سطح 

دارد.  و رضایت از خدمات شهرداری ارتباط مثبت، متوسط و معنی داری وجودعوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردمی  مردمی،

اشند، اشته بدبدین معنی که هرچقدر شهروندان دیدگاه مساعدتری نسبت نقش مشارکت مردمی در حف  و توسعه کمربندسبز 

. نتایج تهران خواهند داشت 13طقه توسعه کمربندهای سبز من های مربوط به حف  ومشارکت عملی بیشتری نیز در برنامه

 مشارکت قشن در بررسی تحلیل مطالعات نشان داد که مردم نگرش مساعدی به اهمیت فضای سبز دارند. همچنین مطالعات

 پایداری سطح رب را تأثیر بیشترین دولت و مردم مشارکت همچون روستایی نشان داد معیارهایی اقتصاد پایداری در مردم

ها ردمی در پروژهطبق نتایج با افزایش میزان رضایتمندی، میزان مشارکت م .(11)است  داشته نواحی روستایی در اقتصادی

هایی ازاین حی و فعالیتهای طراهای تعاملی، مصاحبه و کارگاه(. نشان داد از طریق برپایی نمایشگاه19و  2یابد )افزایش می

 وق موفقیت ین طریمومی شهری می توان دیدگاه مثبتی به مشارکت در شهروندان ایجاد نمود و از ادست به ویژه درفضاهای ع

 .(9)ها تضمین خواهد شد پایایی برنامه

ش، مانی )آموزل سازنتایج تحقیق حاکی از آن بود که هم عوامل فردی )آگاهی شهروندی، رضایت، درآمد و ...( و هم عوام

(. در بررسی 17شوند )زیست شهری میها و ...( باعث مشارکت شهروندان در حف  محیطانهها، مساعدت رسبرگزاری جشن

 (.12جی در این خصوص تاکید کردند )های آموزشی و ترویخود بر اهمیت برگزاری کالس

 ایکیفیت فض از انشهروند عمومی رضایت سطح که دریافت توانمی بررسی مورد شهر در آمده دست به نتایج مقایسه از

 از شهروندان ترضای سطح مورد در که را ییهاگزارش جهان، از کشورهای بسیاری است. در متوسط حد در تقریباً شهری سبز

 کنند.می منتشر ساکنان زندگی کیفیت عنوان با آیدمی دستبه محلی( شهری)حکومت مدیریت خدمات

عوامل  زا یک هر است بدیهی .است جامع و دیبع چند پیچیده، مفهومی زندگی، کیفیت مفهوم که است این واقعیت

 و خدمات شهری و محیط کیفیت اشتغال، و اقتصادی شرایط مسکن، وضعیت ها،زیرساخت نظیر زندگی، کیفیت در موثر عینی

 اشتغال، و دیشرایط اقتصا مسکن، وضعیت ، هازیرساخت نظیر زندگی، کیفیت در موثر عینی عوامل از یک هر عوامل، سایر

 اتتأثیر لیک برایند و زندگی دارند کیفیت سطح تعیین سطح در سهمی یک هر عوامل، سایر و شهری خدمات و محیط تکیفی

 و هازیرساخت کنندهنهادهای تأمین پراکندگی حال عین در .کندمی تعیین را مردم رضایت میزان که است عوامل این

 شهری، خدمات مناسب ئهارا وجود است با ممکن که مفهوم این هب .دارد زندگی کیفیت سطح بر شهری خدمات دهندگانارائه

 بر تورم، یا ریکا بی اجتماعی، امنیت است، مانند شهری مدیریت مسئولیت از خارج که عواملی سایر سطح در محسوس تغییر

 .دربگذا فراوان تأثیر شهری خدمات به کیفیت نسبت طریق آن از و زندگی کیفیت به نسبت مردم عمومی قضاوت

کنونی،  دوره در نهاد این ضعف نقاط ترینمهم از یکی دهدمی نشان ایران در شهری مدیریت نهاد تطور سیر بررسی

 عنوانبه هاشهرداری و شودمی ترگسترده روز به روز جهان در هاشهرداری وظایف کلی طوراست. به آن وظایف بودن محدود

 محلی، سنخ وظایف دارای مجموعه از گیرند،می عهده بر را بیشتری وظایف عمومی، خواست از گرفته نشأت محلی نهادهای

 از بخشی و تأمین ساختمانی کنترل و نظارت تفریحی، و فرهنگی خدمات شهری، خدمات ارائه چون وظایفی تنها

 سنخ دارای یفوظا مرکزی اغلب دولت استانی و محلی دوایر .شوندمی عرضه ایران یهاشهرداری توسط شهری یهازیرساخت

 خارج فاضالب و گاز برق، آب، شهری، تأسیسات یهازیرساخت تأمین یحوزه در مثال عنوانبه .هستند دار عهده رأساً را محلی

 بهداشتی، خدمات بهزیستی و اجتماعی تأمین و خدمات رفاه ثبتی، خدمات پلیس، خدمات .ستهاشهرداری وظایف یحیطه از

 در شهرها سطح در کنندهعمل دولتی سازمان هاده حضور .مرکزی است دولت یهاوزارتخانه دهعه بر مسکن تأمین و آموزش

 یهاهزینه و است آورده وجود به خدمات ارائه و وظایف انجام در جهت هماهنگی از را ایآشفته وضعیت شهرداری، کنار
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 خدمات از برآیندی و ترکیب ، ایران هایشهر در زندگی کیفیت سطح بنابراین .کندمی تحمیل شهروندان به را مضاعفی

 .شودمی ارائه شهر سطح در کنندهعمل دولتی سازمان هاو ده شهرداری طرف از که است مختلفی

 دیدگاه از شهری مدیریت عملکرد ارزیابی برای فقط معیاری مشابه، یهاپژوهش و پژوهش این نتایج حال، هر به

 زندگی کیفیت بودن نپایی یا باال از اطمینان با نتوان شاید یکپارچه نیز شهری ریتمدی ایجاد صورت در حتی .است شهروندان

 یا باال سبب تلفیمخ عوامل آن، اجتماعی و فرهنگی شرایط به با توجه و کشور هر در قطعاً گفت. سخن آنان رضایت و افراد

 داشتن یا ویژه عنصر کی وجود است نممک ما کشور در که شود، همانطورمی زندگی از افراد رضایت سطح بودن پایین

 گذارند. تأثیر ایمحله در زندگی به افراد تمایل در پنهان یا آشکار طورکه به باشند عواملی دیگر، موارد یا خوب همسایگانی
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Abstract  
Pollution and environmental problems resulting from human production and consumption 

are among the issues that have often been identified by organizations active in the field as 

a threat to humans. Greenery as a natural filter reduces environmental pollution and 

ensures the relative scope of individual and social health of the city's inhabitants and the 

environment. The Municipality of Tehran as a trustee of urban green space has paid 

particular attention in recent years to the qualitative and quantitative development of 
green space in the city. The main purpose of this research is to measure the level of 

citizens' satisfaction with municipal performance in the field of urban green space. The 

method of collecting data in this article is survey using a questionnaire and descriptive 

and inferential statistics as well as spss software were used to analyze and conclude the 
data. The results show that the most important barrier and constraint in green areas of 

Tehran 13 area is lack of security (49.9%) and then lack of educational and cultural 

facilities (22.9%). Citizens' satisfaction with the quality of urban green space in Tehran's 
13th district is moderate to low. Their least satisfaction with the municipality was due to 

disregard for hygiene facilities in greenhouses and greenhouses in District 13 of Tehran 

(m = 2.38, Sd = 1.24) but in terms of respondents' social characteristics such as 
population, age, education and awareness Municipal duties There is a significant 

difference between citizens' views. 

 

Keywords: Quality, Green Space, Satisfaction, District 13, Tehran. 
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 چکیده
های درخت مسیر اصلی انتقال عناصر غذایی و مواد آلی به خاک ها و دیگر قسمتها، شاخهریزش برگ

 های گیاهی بهنوع و مقدار عناصری است که توسط گونه های کیفیت تحت تاثیرکه شاخص از آنجاییاست. 

وفه و فیت علهای مرتعی از لحاظ کیهای هوایی گونهشوند، لذا بررسی عناصر موجود در اندامخاک اضافه می

های هدر معرفی گون تواند نقش مهمیهای گیاهی میحفاظت خاک و مقایسووه سوورعت تجزیه پذیری گونه

 به رویشگاه ف هرمعر مناطق در بردارینمونه .داشووته باشوود تع و جنگلاصالح مرگیاهی مناسووب جهت 

 از نمونه 36 قطعه، ره در کربن آلی الشبرگ گیریاندازه جهت .شد سیستماتیک انجام -روش تصادفی

ت. داری بوده اسهای مختلف دارای تفاوت معنیکربن آلی الشبرگ در بین رویشگاه آوری گردید.جمع الشبرگ

رین میزان و کمت Rhamnus pallasiiدرصد در الشبرگ گونه  52/84با مقدار  کربن آلی بیشترین میزان خود را

 نشان داد. Quercus castaneifolia درصد در الشبرگ گونه 65/76خود را با مقدار 
 

 کربن آلی، الشبرگ، جنگل، مرتعواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
ترین ابزار برای اتخاذ ها به ویژه خاک و گیاه، مهمهای مرتعی و اجزای آنر اکوسیستمشناخت چگونگی وقوع تغییرات د

اصولی  رای مدیریتبرداری اصولی از مراتع بوده که دستیابی به راهکارهای علمی و عملی بهینه بتدابیر صحیح مدیریتی در بهره

تنها باید عناصر غذایی خاک دارد، عناصر غذایی نه به رشد مطلوب گیاهان بستگی شدید سازد.تر در آن را ممکن میو صحیح

میت است ها نیز حائز اهگیرند، بلکه تعادل بین مقدار آنبه صورت ترکیباتی باشند که به سهولت مورد استفاده گیاهان قرار می

ذار باشد گتأثیریاه تواند در عملکرد خاک جهت جذب عناصر غذایی و رشد گ(. تغییر پذیری خصوصیات خاک در مراتع می13)

ها و دیگر ها، شاخهباشند. ریزش برگ(. عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کربن آلی جزء عناصر پرمصرف و ضروری می12)

 (.7ل عناصر غذایی و مواد آلی به خاک است)های درخت مسیر اصلی انتقاقسمت

ده، رهاسازی عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی های متفاوتشان در الشبرگ تولید شهای درختی از طریق ویژگیگونه

ها عناصر غذایی به موجودی خاک (. در واقع با تجزیه الشبرگ10کنند )الشبرگ نقش اساسی در چرخه عناصر غذایی بازی می

شود و یا اینکه توسط شود یا به عنوان موجودی خاک محسوب میاضافه شده که در این حالت یا توسط گیاه مجددا جذب می

خیزی خاک و تواند بر حاصل(. افزایش انباشتگی کربن و نیتروژن می11شوند )عوامل شست و شو از اکوسیستم خارج می
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( اجزای بافت خاک نقش مهمی بر 5و 4، 3های صورت گرفته )سزایی داشته باشد. مطابق با پژوهشبه تأثیرباروری اکوسیستم 

گیاهی و اثرات هایی در خصوص ارزیابی عناصر غذایی در خاک و پوششبررسیمیزان انباشتگی کربن و نیتروژن خاک دارند. 

های درختی مختلف ( در پژوهش خود اذعان نمودند گونه2003ها بر یکدیگر انجام شده است. وستردال و همکاران )متقابل آن

بر انباشتگی کربن آلی و نیتروژن  گذاریهای کیفی الشبرگ و خصوصیات خاک منجر به اثرهای متفاوت بر مشخصهبا اثرگذاری

 شوند.کل خاک می

ست تا با اشده  با توجه به نقش پوشش گیاهی در چرخه عناصر غذایی و بازگشت مواد آلی به خاک، در این تحقیق تالش

وجه به با ت گذارند وها و خواص خاک میهای درختی اثرات متفاوتی بر ویژگیهای مرتعی مختلف و گونهدرک بر اینکه گونه

ید علوفه ری تولاینکه پایداری خاک پیش نیاز پایداری علوفه در مراتع میباشد، لذا الزم است برای نیل به هدف پایدا

های کیفیت تحت که شاخص از آنجایی(. 2)های کیفیت خاک مورد بررسووی و شناسووایی قرار گرفته و بهبود یابد شوواخص

های ندامد در اشوند، لذا بررسی عناصر موجوهای گیاهی به خاک اضافه میط گونهتاثیر نوع و مقدار عناصری است که توس

تواند های گیاهی میهای مرتعی از لحاظ کیفیت علوفه و حفاظت خاک و مقایسووه سوورعت تجزیه پذیری گونههوایی گونه

 .ودداشووته باشو تع و جنگلهای گیاهی مناسووب جهت اصالح مردر معرفی گونه نقش مهمی
 

 هامواد و روش -2

 مطالعه مورد منطقه -2-1

 در و مازندران استان در و نوشهر شهرستان کجور منطقه در واقع و جنگلی کندلوس های مرتعیرویشگاه در مطالعه این

 عرض و دقیقه 23 و هدرج 35 شرقی طول در مطالعه های مورد. رویشگاه .شد انجام شهرستان این کیلومتری 100 فاصله

 از نآ ارتفاع متوسط و باشدمی خشکنیمه کوهستانی اقلیم دارای مطالعه مورد منطقه .دارد قرار دقیقه 31 و درجه 51 الیشم

 1300 با برابر آن سالیانه تبخیر پتانسیل و مترمیلی 370 آن سالیانه متوسط بارندگی میزان متربوده، 1600 دریا سطح

 .(6باشد )می ماه مرداد در گرادسانتی درجه 22 دما حداکثر و ماهبهمن در گرادسانتی درجه 5 دما حداقل. است مترمیلی

ه مرتعی با پوشش میدانی رویشگا هایبازدید و اولیه هایبررسی از پس های گیاهی مختلف،منظور مقایسه الشبرگ گونهبه

در منطقه ییالقی کجور  Quercus castaneifoliaو یک جنگل تخریب شده با پوشش غالب  Rhamnus pallasii غالب

  شدند. انتخاب مطالعه شهرستان نوشهر برای

 

 برداری از الشبرگمونهن -2-2
 ابتدا، در که شد مستقر یکدیگر از متر 50 فاصله و متر 100 طول به ترانسکت چهار بررسی رویشگاه مرتعی مورد در

 طول به ترانسکت رنیز چها رویشگاه جنگلی در. (5شد ) دهدا قرار مترمربعی 5/1 نمونه قطعه 3 ترانسکت، هر انتهای و وسط

قرار  مربعی متر 400 نمونه قطعه 3 ترانسکت، هر انتهای و وسط ابتدا، در که شد مستقر یکدیگر از متر 50 فاصله و متر 100

های الشبرگ هنمون آوری گردید.جمع الشبرگ از نمونه 36 قطعه، هر در کربن آلی الشبرگ گیریاندازه داده شد. جهت

 .گیری شددر محیط آزمایشگاه اندازه ه روش والکی بلکبخشک شده و سپس آسیاب شدند و کربن آلی هوا
 

 های آماریروش -2-3
اسمیرنوف و  –ها از آزمون کولموگروف های آماری در ابتدا برای اطمینان از نرمال بودن دادهبرای انجام تجزیه و تحلیل

 5مقایسه میانگین بین تیمارها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  زمون لون استفاده شد.ها از آهمگنی واریانس
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افزار انجام گردید و رسم نمودار در نرم 19نسخه  SPSSافزار های آماری مربوطه به کمک نرمدرصد انجام شد. تمامی تجزیه

 اکسل صورت گرفت.

 

 نتایج -3
 کربن آلی بیشترین مقدار (.1)جدول  داری بوده استهای مختلف دارای تفاوت معنیویشگاهکربن آلی الشبرگ در بین ر

اد دنشان  Quercus castaneifolia و کمترین مقدار خود را در الشبرگ گونه Rhamnus pallasiiدر الشبرگ گونه  خود را

 (.1)شکل 
 

 ی مختلفهاتجزیه واریانس کربن آلی الشبرگ )درصد( در رویشگاه -1جدول 
 کربن آلی های آماری الشبرگمشخصه

 F 713/5مقدار 

 026/0 داریمقدار معنی

 

 
های مورد مطالعه( کربن آلی الشبرگ )درصد( در رویشگاهاشتباه معیار ±)میانگین  -1شکل   

 

 بحث -4
قت تولید است. در حقیهای مختلف، متفاوت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان کیفیت الشبرگ در رویشگاه

رخه مواد گیری ماده آلی خاک و تنظیم چو تجزیه پوشش گیاهی و الشبرگ دو فرایند مهم در تامین ورودی اصلی برای شکل

های مختلف درختی و آید که گونهها به حساب می(. در واقع خاک بخش مهمی از اکوسیستم8ها است )غذایی در اکوسیستم

ای یکسان بر هده رو زمینی و زیر زمینی، ساختار تاج، کیفیت و کمیت الشبرگ تحت شرایط عرصگیاهی با تفاوت در زیتو

دار را نشان های مورد مطالعه اختالف معنی(. میزان کربن آلی الشبرگ در رویشگاه14و  9های آن اثرات مختلفی دارند )ویژگی

ای توان به بوتهمی را داشت. دلیل افزایش میزان کربن آلی را بیشترین میزان کربن آلی Rhamnus pallsiiداد که الشبرگ گونه 

 astaneifoliaگردد در رویشگاه جنگلی که (. لذا پیشنهاد می2008بودن گیاه و چوبی بودن گیاه دانست )جعفری و همکاران، 

Quercus ثال م)برای  نها باالستشبرگ آالعناصر غذایی غنی هسووتند و کیفیت هایی که از لحاظ گونه غالب است از گونه

Rhamnus pallasii .و غیره( برای افزایش پویایی کربن استفاده گردد 

 

 منابع و مراجع -5
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 .تهران، تهران دانشگاه انتشارات جنگلی، خاکشناسی ، مبانی1370 کاسب، ح، حبیبی .1

های حت مدیریتتن با پویایی کربن ، کیفیت الشبرگ بقایای گیاهان مرتعی و رابطه آ1382رییسی، ف، محمدی، ج، و اسدی، ا،  .2

 .291-280مختلف در مراتع سبزکوه، دومین سمینار مرتع و مرتعداری در ایران، دانشگاه تهران، صفحات 

 مازندران، واحد گاهیدانش جهاد انتشارات ها(،الگوریتم و مفاهیم) جنگلی هایخاک اکولوژی ،1394 م، .س حسینی، ی، کوچ، .3
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Compare Organic Carbon litter of two species of Rhamnus pallasii  and Quercus 

castaneifolia (Case study: Kojour of Noshahr) 
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Abstract  
Falling leaves, branches, and other parts of the tree are the main route for the transfer of 

nutrients and organic matter to the soil. Since quality indices are influenced by the type 
and amount of elements added to the soil by plant species, therefore, evaluation of the 

elements in rangeland species in terms of forage quality and soil conservation and 

comparing the rate of degradation of plant species can play an important role. suitable 
plant to improve Rangeland and Forest. Sampling was carried out in a random-systematic 

way in the key areas of each site. To measure the organic carbon of litter in each plot, 36 

samples of litter were collected. Organic carbon in the litter was significantly different 
between different habitats. Most of the organic carbon in the litter of Rhamnus pallasii 

with a 52/84 percent and 65/76 percent at its lowest point with the amount of litter species 

Quercus castaneifolia showed. 
 

Keywords: Organic Carbon, Litter, Forest, Rangeland 
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 Bacillus subtilisکش دیازینون با استفاده از باکتری تجزیه زیستی آفت
 

 2، فرشاد پوریوسف2، شهریار حدادیان* 1فاختک طلیعی
 ه گنبدکاووسالتحصیل کارشناسی رشته زیست شناسی دانشگاارغف 2عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس،  1

1*،)Taliey.fa@gmail.com( 

 

 چکیده 
هدف زیان و پرندگان است. جمله خطرناک ترین سموم برای آبهای آلی و از دیازینون از گروه ارگانوفسفات

و بررسی  Bacillus subtilisکش دیازینون با استفاده از باکتری این تحقیق مطالعه امکان تجزیه زیستی آفت

سنجی برای اجرای آزمایش زیست باشد.توانایی این باکتری در استفاده از آن به عنوان منبع کربن یا فسفر می

به  تراکم جمعیت باکتریحاوی منابع کربن و فسفر به صورت جداگانه استفاده شد.  MSMاز محیط کشت 

گیری شد. میزان نانومتر( اندازه 600ه اسکتروفتومتر )طول موج روز با استفاده از دستگا 7صورت روزانه تا 

 .Bنتایج نشان داد که در مجموع باکتری  شد. تعیین  HPLCکش دیازینون با استفاده از دستگاهتجزیه آفت

subtilis داری با محیط حاوی در محیط حاوی فسفر رشد بیشتری نشان داد اگرچه در اغلب روزها تفاوت معنی

های کشت حاوی کربن و فسفر به روز و در محیط 30کش در نمونه شاهد حدود داشت. نیمه عمر آفتکربن ن

کش به کشت حاوی فسفر، باکتری ضمن تغذیه از علفرسد که در محیطروز بود. به نظر می 05/1و  8/3ترتیب 

 عنوان منبع کربن، نقش مهمی در تجزیه آن داشته است.

 

 Bacillus subtiliدیازینون،  ی،تجزیه زیستواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
، کاربرد روند. طی پنجاه سال اخیرسموم مورد استفاده در کشاورزی یکی از منابع جدی آالینده محیط زیست به شمار می

بقایای سموم  (. تجمع4ها به جزء جدایی ناپذیر کشاورزی خصوصا در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است )کشآفت

(. 9ده است )شان بدل آفات در مواد غذایی، آب، زمین و هوا، به یکی از مسائل بحث برانگیز در محیط زیست و سالمت انسدفع 

ها خوردن تعادل اکوسیستمهمبر موجودات غیرهدف سبب بر تأثیرطریق کنند، از ها اختصاصی عمل نمیکش از آنجا که آفت

 خاصیت نهمچو الیلید به تترکیبا ینا. هستند فسفر جدوا کش فتآ مسمو ینتر مهماز  هفسفر لیآ یکشهاهحشرشوند. می

 سیستمیکو  ذینفو خاصیتو  هندز داتموجو نبددر  سریع متابولیسم قابلیت،  سریع اریثرگذا کشیکنه وکشی هحشر شدید

ترین سموم برای رناکجمله خطهای آلی و از (. دیازینون از گروه ارگانوفسفات10گیرند )می ارقر دهستفاا ردمو هااز آن برخی

فزایش بروز سرطان زا برای انسان قرار داده شده است. ایعنی با احتمال قوی سرطان 2Aزیان و پرندگان است و در گروه آب

و آمریکایی و  کش در کشورهای اروپایی(. اگر چه مصرف این آفت3خون با افزایش اثر تجمعی دیازینون گزارش شده است )

ن میزان مصرف آن میلیون لیتر گزارش شده است که بیشتری 3شده است اما همچنان مصرف آن در ایران بیش از  ایران ممنوع

 (. 7باشد )مربوط به شالیزارهای استان های شمالی کشور می

از  تسرع به یسنتز شیمیایی تترکیبااز  بعضی نددار لیآ تترکیبا یستیز تجزیهو  تخریبدر  حیاتی نقش هاگانیسموارمیکر

حذف زیستی روشی کم مانند. می باقی محیطه و در دبوم ومقات مد طوالنیی هادر دوره یگرد برخی ماا شوندمیف حذ محیط

ها به ها نقش حیاتی در تخریب زیستی ترکیبات آلی دارند و از آنهزینه و بدون آسیب برای محیط زیست است. میکروارگانیسم
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های تجزیه کننده دیازینون در مناطق (. تحقیقات نشان داده است که باکتری6کنند )ه میعنوان منبع اصلی تغذیه خود استفاد

های مناطق صنعتی وجود دارند و قادرند از آن به عنوان منبع انرزی برای رشد خود استفاده کش و در فاضالبآلوده به این آفت

برابر افزایش  30ها قادرند نرخ تجزیه دیازینون را تا ی، باکتری( نشان دادند که در شرایط خنث4(. درافوکا و همکاران )1نمایند )

روز  20کش به عنوان منبع کربن استفاده نموده و قادرند ظرف مدت های باکتریایی از این آفتها، سویهدهند. بر اساس بررسی

کش دیازینون با استفاده از آفت هدف این تحقیق مطالعه امکان تجزیه زیستی(. 2های دیگر تجزیه نمایند )آن را به مولکول

 باشد.و بررسی توانایی این باکتری در استفاده از آن به عنوان منبع کربن یا فسفر می Bacillus subtilisباکتری 

 ها مواد و روش -2

ط روی محیپزشکی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری تهیه و بر از کلکسیون گروه گیاه Bacillus subtilisسویه باکتری 

 MSMایع ای حاوی محیط کشت مهای شیشهی مایه تلقیح باکتری در فالسکبرای تهیهکشت نوترینت آگار تکثیر شدند. 

گراد به مدت سه روز درجه سانتی 30گرم بر لیتر دیازینون کشت داده شده و بر روی شیکر در دمای میلی 50محتوی 

 لیتر تنظیم شد. سلول بر میلی 610ده از دستگاه اسپکتوفتومتر به میزان نگهداری شدند. تراکم جمعیت باکتری با استفا

پتاسیم  دی( استفاده شد که شامل مواد زیر است: MSMهای معدنی )سنجی از محیط کشت نمکبرای اجرای آزمایش زیست

 IIIآهن رم(، کلریدگ4/0منیزیوم )گرم(، سولفات1سولفات )آمونیومگرم(، دی 1گرم( و کلریدسدیم ) 04/1سولفات )

دن محیط به مدت تنظیم شد. پس از همگن کر 7(. اسیدیته محیط بر روی 1گرم( در لیتر )02/0کلسیم )گرم(، کلرید0004/0)

 درصد از کارخانه تولید 95کش دیازینون الزم با درجه خلوص درجه سلسیوس اتوکالو شد. آفت 121دقیقه در دمای  15

ه محیط کشت اضافه بگرم بر لیتر میلی 100درصد تهیه و با غلظت  60با فرموالسیون امولسیون  فرآورده های شیمیایی ایران

ه ند. در گروهای کشت به دو گروه تقسیم شدشد. به منظور بررسی اثر منابع کربن و فسفر بر تجزیه زیستی دیازینون، محیط

ر( وی فسففه شد و در گروه دوم )محیط کشت حااول )محیط کشت حاوی منبع کربن(، گلوکز یک درصد به محیط کشت اصا

گرم(، جایگزین 1فسفات )هیدروژنسدیمگرم(، دی1فسفات )هیدروژندیسولفات و کلریدسدیم به ترتیب با پتاسیمپتاسیمدی

ه روز با استفاد 7به صورت روزانه تا  کم جمعیت باکتریزنی شدند. تراتلقیح باکتری مایهها به طور جداگانه با مایهشدند. فالسک

باکتریایی  کش دیازینون توسط جدایهگیری شد. میزان تجزیه آفتنانومتر اندازه 600از دستگاه اسپکتروفتومتر و در طول موج 

 تریلیلیم 5/0 زانیشد. م تعیین بنفشیماورا و آشکارساز 18C، مجهز به ستون KNAUER مدل  HPLCبا استفاده از دستگاه 

به  لیتریاستون 30به  70شد و فاز متحرک با نسبت  قیتزر ، سپس به دستگاهقیرق لیتریحالل استون تریلیلیم کیاز نمونه با 

( از DT50عمر )ه( و نیمKثابت نرخ تجزیه )شد.  مینانومتر تنظ 235 در یانتخاب شد و طول موج انتخاب pH=3با  یدیآب اس

 (.5باشد )روز می زمان بر حسب tغلظت آن در زمان صفر و  1Cو  tان غلظت ترکیب در زم tCروابط زیر محاسبه شد که در آن 

 

(1) kt-e  1=[C]t[C] 

(2) 1-=Ln(2)×K50DT 

 

 نتایج و بحث  -3
ی پس از طی روزها  B. subtilisنتایج تجزیه واریانس اثر نوع و محیط کشت را بر میزان رشد جمعیت باکتری  1جدول 

نوع محیط  ثیرتأتنها در روز اول پس از آزمایش تحت  داد میزان رشد جمعیت باکتری آزمایش نشان می دهد. نتایج نشان

زان رشد چه می کشت قرار گرفت و رشد بیشتر جمعیت در این روز در محیط کشت حاوی فسفر انجام شد. در بقیه روزها اگر

 دو محیط مشاهده نشد.  داری بیندر محیط حاوی فسفر بیشتر بود اما اختالف معنی

کش دیازینون در حضور منابع کربن و فسفر را در دو نوع محیط کشت حاوی آفت  B. subtilisمنحنی رشد باکتری  1شکل 

و  6105/9دهد. نتایج نشان داد که در هر دو محیط، رشد باکتری در روز سوم به بیشترین حد خود رسید )نشان می
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6102/7 پس کاهش یافت. در مجموع به نظر می رسد باکتری به ترتیب برای محیط حاوی فسفر و کربن( و سB. subtilis  در
  محیط حاوی فسفر رشد بیشتری نشان داد اگرچه در اغلب روزها تفاوت معنی داری با محیط حاوی کربن نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین شد.  HPLCها به دستگاه روز از طریق تزریق نمونه 7مقدار باقیمانده دیازینون در دو نوع محیط کشت پس از 

 05/42مقایسه شدند. زمان بازداری برای دیازینون در زمان  های به دست آمده با نمونه های شاهد که فاقد باکتری بودندغلظت

تیمار با باکتری  تأثیرفر تحت کش دیازینون را در دو نوع محیط حاوی کربن و فسمانده آفتمقدار باقی 2دقیقه بود. شکل 

شاهد غلظت دیازینون  دهد. میزان باقیمانده دیازینون در هر نمونه با توجه به سطح زیر پیک مشخص شد. در نمونهنشان می

گرم بر لیتر در محیط دارای فسفر رسید در حالی که میلی 85گرم بر لیتر در محیط دارای کربن و میلی 80روز به  7پس از 

گرم بر لیتر بود. در دو محیط کشت میلی 24/28برابر  در محیط کشت حاوی کربن  B. subtilisاین میزان در مورد باکتری 

، 2روز، میزان باقیمانده دیازینون به زیر میزان حد تشخیص رسید. جدول  7پس از  B. subtilisزنی شده با حاوی فسفر و مایه

 دهد. باکتری نشان میکش دیازینون را در دو نوع محیط کشت و در حضور عمر آفتهای نیمهشاخص

کش وکربن به همراه آفتموجود در دو محیط کشت حاوی منبع فسفر   Bacillus subtilisباکتری میانگین مربعات تغییرات جمعیت  -1جدول 

 پس از شروع آزمایش روزیک تا هفت  دیازینون،
 روز هفتم روز ششم روز پنجم روز چهارم روز سوم روز دوم روز اول درجه آزادی 

  645/5ns   888/24*   403/4ns  684/5ns  260/8ns   024/0ns   011/0ns 1 محیط کشت

 592/0 740/0 266/2 579/11 146/5 898/2 492/2 4 خطا

 و غیر معنی دار دار در سطح احتمال پنج درصدترتیب معنی: بهnsو *

محیط کشت حاوی منبع  موجود در  Bacillus subtilisتغییرات جمعیت باکتری  میزان -1شکل 

 .پس از شروع آزمایش روزیک تا هفت  کش دیازینون،فتفسفر و کربن و آ

ی در محیط کشت حاوی منبع فسفر )الف( و کربن )ب( جاو  Bacillus subtilisباکتری  توسط کروماتوگرام تجزیه دیازینون -1شکل 

 ازینون است.. عالمت پیکان مربوط به پیک دیپس از شروع آزمایش روزهفت  کش دیازینون،آفت گرم بر لیترمیلی 100

 ب الف



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 630  

 

ر آن در روز است در حالی که مقدا 20فت کش در هر دو نمونه شاهد بیش از آشود، نیمه عمر این چنانچه مشاهده می

کش در محیط کشت واجد این آفتروز بود. اگرچه نرخ تجزیه  05/1و  8/3های کشت حاوی کربن و فسفر به ترتیب محیط

باشد اما در مجموع ه از افزایش رشد جمعیت باکتری در این محیط میفسفر بیشتر بوده است که مطابق با نتایج به دست آمد

ر اهش دهد. به نظکش را در هر دو نوع محیط کشت به میزان قابل توجهی نسیت به شاهد کبوده است میزان آفت باکتری قادر

کش به عنوان ضمن تغذیه از علفجهت افزایش رشد جمعیت و تأمین انرژی، های فقیر، باکتری کشترسد که در محیطمی

 منبع غذایی، نقش مهمی در تجزیه آن داشته است. 

 

 

توانند ها مییند میکروارگانیسمباشد. در این فرآهای طبیعی میها تجزیه زیستی در محیطکشهای حذف آفتیکی از روش

کنند قادر به تجزیه هایی که در هوا، آب و خاک زندگی میها و قارچتر باکتریشها زنده باقی بمانند. بیکشتوسط تجزیه آفت

های فیزیکی و شیمیایی گران و سخت است یکی از فواید و ها توسط روشکشکه تجزیه آفتجایی باشند. از آنها میکشآفت

باشد، بنابراین روش تجزیه زیستی ها میکشتها در تجزیه زیستی آفها، ارزان و کاربردی بودن آنها و باکتریمزایای قارچ

های بسیاری در تجزیه ترکیبات فسفره و سایر (. گونه6شود )تر محققین توصیه میها توسط بیشها و باکتریتوسط قارچ

 15(. مطالعه بر روی 8شوند )های باسیلوس و سودوموناس، توانمدترین آنها محسوب میاند اما گونهها یافت شدهکشآفت

و  18/3به  50ز از رو 15باکتری جداشده از خاک مناطق صنعتی و کشاورزی نشان داد که دو جدایه قادرند دیازینون را ظرف 

قادرند  Pseudomonasو   Acineobacterها نشان داده است که دو باکتری(. همچنین بررسی1گرم بر لیتر برسانند )میلی 21/5

 (. 2کنند )می درصد تجزیه نموده و اغلب از آن به عنوان منبع فسفر استفاده 80ز روز دیازینون را بیش ا 20در مدت 

 

 گیرینتیجه -4
در هر دو نوع محیط  قابلیت تجزیه دیازینون را در شرایط آزمایشگاهی و B. subtilisهای این تحقیق نشان داد که باکتری داده

ر آن در محیط فاقد اما نیمه عم کندعنوان منبع غذایی استفاده می از آن بهتواند کشت واجد کربن و واجد فسفر دارد و می

 باشد.کربن کمتر می

 

 منابع و مراجع -5

 Bacillusکش دیازینون در دو نوع محیط کشت مختلف در حضور باکتری شاخص های نیمه عمر آفت -2جدول 

subtilis  و مقایسه آن با شاهد 

محیط کشت حاوی  

 کربن

محیط کشت حاوی 

 فسفر

شاهد )دارای منبع 

 کربن(

شاهد )دارای منبع 

 فسفر(

غلظت آفت کش در شروع 

 آزمایش

100 100 100 100 

در روز غلظت آفت کش 

 هفتم

24/28 1 80 85 

K )023/0 031/0 66/0 18/0 )ثابت نرخ تجزیه 

DT50 )855/29 74/21 05/1 84/3 )روز 
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های بومی اکتریبکش دیازینون توسط . ارزیابی تجزیه زیستی آفت1396علی پور، آ.، علیزاده، ع.، و خدایگان، پ.  .1
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 ی زیستی دیازینون درتجزیه Pseudomonas fluorescentبررسی کارایی باکتری 

 
 2 ، شهریار حدادیان2، فرشاد پوریوسف* 1فاختک طلیعی

 اه گنبدکاووسالتحصیل کارشناسی رشته زیست شناسی دانشگفارغ 2عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس،  ،*1
*،1(Taliey.fa@gmail.com) 

 

 چكیده 
و  Pseudomonas fluorescentکش دیازینون با استفاده از باکتری ی زیستی آفتیهبا هدف مطالعه امکان تجز

سنجی با استفاده از آزمایش زیستبررسی توانایی این باکتری در استفاده از آن به عنوان منبع کربن یا فسفر 

روی  برحاوی منابع کربن و فسفر به صورت جداگانه طراحی و اجرا شد. باکتری  MSMمحیط کشت معدنی 

ستگاه روز با استفاده از د 7به صورت روزانه تا  تراکم جمعیت آنکش تکثیر و محیط کشت حاوی آفت

کش دیازینون با استفاده از گیری شد. میزان تجزیه آفتنانومتر( اندازه 600اسکتروفتومتر )طول موج 

مجموع  تایج نشان داد که درکش و نرخ تجزیه زیستی محاسبه شد. نعمز آفتتعیین و نیمه  HPLCدستگاه

فاوت تدر محیط فاقد منابع فسفر رشد بیشتری نشان داد اگرچه در اغلب روزها  P. fluorescentباکتری 

ترتیب  های کشت حاوی کربن و فسفر بهکش در محیطعمر آفتداری با محیط حاوی کربن نداشت. نیمهمعنی

کشت فاقد منابع رسد که در محیطروز بود. به نظر می 30و  22روز و در دو نمونه شاهد حدود  8/19و  4/1

بع فسفر، نقش کش به عنوان منهای آلی، ضمن تغذیه از علففسفر، باکتری با استفاده از قدرت تجزیه فسفات

 مهمی در تجزیه آن داشته است.
 

 Pseudomonas fluorescentدیازینون،  تجزیه زیستی،واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه  -1

آید. در این فرآیند حساب میطبیعی به ها در محیطکشهای حذف آفتزیستی، یکی از روش یتجزیه

(. 1)کنند عنوان منبع غذا و انرژی استفاده میها بهها در خاک و آب، از آنها و قارچهایی مانند باکتریمیکروارگانیسم

از به سرعت ی نتزشیمیایی ست ترکیبااز ند بعضی دارلی ت آیستی ترکیبازتجزیه و تخریب در ها نقش حیاتی گانیسموارمیکر

ستی روشی کم حذف زیمانند. محیط باقی میده و در بووم مقات طوالنی مدی هادر دورهیگر دما برخی اشوند میف محیط حذ

ها به از آن ارند وها نقش حیاتی در تخریب زیستی ترکیبات آلی دهزینه و بدون آسیب برای محیط زیست است. میکروارگانیسم

سوء  تأثیرنی و نداشتن های اخیر این رویکرد به دالیل سادگی، ارزا(. در سال6کنند )عنوان منبع اصلی تغذیه خود استفاده می

 های فیزیکی و شیمیایی و زیستی خاک در حال گسترش است.بر ویژگی

 سایر با رقابت در هاباالی آن توانایی دلیلبه که هستند فیلوسفری و های ریزوسفریباکتری ترینمهم ها ازسودوموناس

(. 12شوند )می مشاهده هاتر محیطبیش در مختلف، محیطی شرایط با سریع و سازگاری غذایی عناصر برای ریزجانداران

های کشاورزی وجود دارند و دارای های افزاینده رشد گیاه هستند که در اغلب خاکسودوموناس فلورسنس از جمله باکتری

های نامحلول آلی و معدنی میزان فسفر ها از طریق انحالل فسفات(. این باکتری12باشند )های رشد محرک مختلفی مییژگیو
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(. تحقیقات نشان داده 11دهند )محلول و قابل جذب را افزایش داده و در نتیجه قابلیت جذب فسفر توسط گیاه را افزایش می

 (.4هیدروالز، ترکیبات آلی فسفره را تخریب کنند )استرتریهای فسفریکآنزیم ها قادرند با تولیداست که سودوموناس

افزایش بروز  زیان و پرندگان است وترین سموم برای آبهای آلی و از جمله خطرناکدیازینون از گروه ارگانوفسفات

های تجزیه کننده ست که باکتری(. تحقیقات نشان داده ا3سرطان خون با افزایش اثر تجمعی دیازینون گزارش شده است )

کش به عنوان منبع فتهای مناطق صنعتی وجود دارند و قادرند از این آکش و در فاضالبدیازینون در مناطق آلوده به این آفت

(. 1دهند )ابر افزایش میبر 30( و در شرایط خنثی، قادرند نرخ تجزیه دیازینون را تا 8انرزی برای رشد خود استفاده نمایند )

ها وانایی این باکتریکش دیازینون با استفاده از سه گونه باکتری و بررسی تهدف این تحقیق مطالعه امکان تجزیه زیستی آفت

 باشد.در استفاده از آن به عنوان منبع کربن و فسفر می

 

 ها مواد و روش -2
سولفات دی پتاسیمشد که شامل ( استفاده MSMهای معدنی )سنجی از محیط کشت نمکبرای اجرای آزمایش زیست

گرمIII (0004/0 ،)آهن گرم(، کلرید4/0منیزیوم )گرم(، سولفات1سولفات )آمونیومگرم(، دی 1گرم( و کلریدسدیم ) 04/1)

قه در دمای دقی 15تنظیم شد. سپس محیط به مدت  7(. اسیدیته محیط بر روی 8) استگرم( در لیتر 02/0کلسیم )کلرید

های د فرآوردهدرصد از کارخانه تولی 95درصد( با درجه خلوص  60س اتوکالو شد. دیازینون )امولسیون درجه سلسیو 121

 ع کربن و فسفر برگرم بر لیتر به محیط کشت اضافه شد. با هدف بررسی اثر منابمیلی 100شیمیایی ایران تهیه و با غلظت 

وکز یک ول )محیط کشت حاوی منبع کربن(، گلاند. در گروه های کشت به دو گروه تقسیم شدتجزیه زیستی دیازینون، محیط

رتیب با سولفات و کلریدسدیم به تپتاسیمدرصد به محیط کشت اصافه شد و در گروه دوم )محیط کشت حاوی فسفر( دی

 گرم(، جایگزین شدند. 1فسفات )هیدروژنسدیمگرم(، دی1فسفات )هیدروژندیپتاسیم

پزشکی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری از کلکسیون گروه گیاه Pseudomonas fluorescentسویه باکتریایی 

ای حاوی محیط های شیشهی مایه تلقیح، باکتری در فالسکبرای تهیهتهیه و بر روی محیط کشت نوترینت آگار تکثیر شدند. 

گراد به نتیدرجه سا 30شیکر در دمای گرم بر لیتر دیازینون کشت داده شده و بر روی میلی 50محتوی  MSMکشت مایع 

لیتر تنظیم سلول بر میلی 610مدت سه روز نگهداری شدند. تراکم جمعیت باکتری با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر به میزان 

ه روز با استفاد 7ها به صورت روزانه تا جمعیت باکتری زنی شدند. تراکمتلقیح باکتری مایهها به طور جداگانه با مایهشد. فالسک

های کش دیازینون توسط جدایهگیری شد. میزان تجزیه آفتنانومتر اندازه 600از دستگاه اسپکتروفتومتر و در طول موج 

بنفش تعیین شد. میزان و آشکارساز ماورای 18C، مجهز به ستون KNAUERمدل  HPLC باکتریایی با استفاده از دستگاه 

 30به  70سبت نلیتر حالل استونیتریل رقیق، سپس به دستگاه تزریق شد و فاز متحرک با میلی لیتر از نمونه با یکمیلی 5/0

( از رابطه Kجزیه )تنانومتر تنظیم شد. ثابت نرخ  235انتخاب شد و طول موج انتخابی در  =3pHاستونیتریل به آب اسیدی با 
kt-e  1=[C]t[C] ( 50و نیمه عمرDT از طریق )1-)×K2=Ln(50DT (. که در آن 5)  اسبه شدمحtC زمان  غلظت ترکیب درt  1وC 

 باشد.زمان بر حسب روز می tغلظت آن در زمان صفر و 

 

 نتایج و بحث  -3
داری بر میزان جمعیت معنی تأثیرنتایج نشان داد که محیط کشت در هیچ یک از روزهای پس از آزمایش به جز روز دوم 

کش دیازینون در حضور منابع کربن و فسفر تری را در دو نوع محیط کشت حاوی آفتمنحنی رشد باک 1باکتری نداشت. شکل 

، در مورد محیط کشت حاوی منبع کربن در روز دوم به P. flourescentدهد. نتایج نشان داد که رشد جمعیت باکتری نشان می

کشت دیگر داشت و پس از آن کاهش داری با مقدار آن در محیط ( و اختالف معنی61025/9بیشترین میزان خود رسید )

یافت. احتماال وجود گلوکز به عنوان منبع کربن، سبب جهش ناگهانی در رشد این باکتری در روز دوم پس از شروع آزمایش 
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در محیط حاوی کربن رشد بیشتری نشان  P. flourescentنسبت به روز اول گردیده است. در مجموع به نظر می رسد باکتری 

  دار نبود.ختالف آن با محیط کشت دیگر معنیداد اگرچه ا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به  HPLCها به دستگاه روز از طریق تزریق نمونه 7مانده دیازینون در دو نوع محیط کشت پس از مقدار باقی

باکتری بودند مقایسه  های شاهد که فاقدکش با نمونههای آفتآمده برای غلظتسطح زیر پیک، تعیین شد و مقادیر به دست

کش دیازینون را در مانده آفت، کروماتوگرام مقدار باقی2دقیقه بود. شکل  05/42شدند. زمان بازداری برای دیازینون در زمان 

 7دهد. در نمونه شاهد غلظت دیازینون پس از تیمار با باکتری نشان می تأثیردو نوع محیط کشت حاوی کربن و فسفر تحت 

 .Pحاوی فسفر تیمار شده با باکتری  گرم بر لیتر رسید در حالی که این میزان در مورد محیط کشتیلیم 85روز به 

flourescent  زنی شده با گرم بر لیتر بود. در محیط کشت حاوی کربن مایهمیلی 24/78برابر P. flourescent  میزان 7پس از ،

 مانده دیازینون به زیر میزان حد تشخیص رسید. باقی

 

 

دهد. نیمه عمر کش دیازینون را در دو نوع محیط کشت و در حضور باکتری نشان میعمر آفتهای نیمه، شاخص1جدول 

نمونه شاهد  روز بود در حالی که مقدار آن در 8/19و  4/1های کشت حاوی کربن و فسفر به ترتیب کش در محیطاین آفت

ر محیط کشت محتوی گرم بر لیتر( دمیلی 50ادند که نیمه عمر دیازینون )( نشان د1پور و همکاران )روز است. علی 30حدود 

دیازینون را  قادر است .Serratia sp( گزارش نمود که باکتری 2باشد. همچنین ابوعامر )روز می Pseudomonas ،87/3باکتری 

 اید. تجزیه نم 224/0روز به طور کامل و با نرخ تجزیه  11در محیط کشت فاقد فسفر ظرف مدت 

موجود در محیط کشت حاوی  Pseudomonas fluorescentییرات جمعیت باکتری های میزان تغ -1شکل 

 .یک تا هفت روز پس از شروع آزمایش کش دیازینون،منبع فسفر و کربن و آفت

کشت حاوی منبع فسفر )الف( و کربن در محیط  Pseudomonas fluorescentی دیازینون توسط باکتری کروماتوگرام تجزیه -1شکل 

 ون است.. عالمت پیکان مربوط به پیک دیازینهفت روز پس از شروع آزمایش کش دیازینون،گرم بر لیتر آفتمیلی 100)ب( حاوی 

 ب الف
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 ا نتایج به دستکش در محیط کشت فاقد ترکیبات فسفره بیشتر بوده است که مطابق بدر این تحقیق نرخ تجزیه این آفت

ازینون رسد وجود گروه فسفره در ترکیب دیباشد. به نظر میآمده از افزایش رشد جمعیت باکتری در این محیط می

(PS3O2N21H12Cسبب شده است تا در محیط کشت فق ) یر، باکتریP. flourescent تجزیه  با قابلیت هضم آنزیمی خود، ضمن

ها و هیدروالز، توسط سودوموناساسترتریهای فسفریکدیازینون از آن به عنوان یک منبع تغذیه استفاده نماید. تولید آنزیم

شان داده است که (. تحقیقات ن4)ها تایید شده است امکان تجزیه ترکیبات آلی فسفره توسط آنها و برخی دیگر از باکتری

باشند، قادر به استفاده از این ها به عنوان منبع فسفر میتیوناتها یا فسفورودیهایی که قادر به تجزیه فسفوروتیوناتباکتری

 (. 9ترکیبات به عنوان منبع کربن نیستند )

 
و  Pseudomonas fluorescentور باکتری کش دیازینون در دو نوع محیط کشت در حضهای نیمه عمر آفتشاخص -1جدول 

 شاهد

 
محیط کشت حاوی 

 کربن

محیط کشت حاوی 

 فسفر

شاهد )دارای منبع 

 کربن(
 شاهد )دارای منبع فسفر(

 100 100 100 100 غلظت آفت کش در شروع آزمایش

 85 80 24/78 3 غلظت آفت کش در روز هفتم

K )023/0 031/0 035/0 501/0 )ثابت نرخ تجزیه 

DT50 )855/29 74/21 77/19 384/1 )روز 

 

اند که های فسفره از جمله دیازینون معرفی شدهکشهای تجزیه کننده آفتهای متنوعی به عنوان باکتریباکتری

تفاده از ترکیبات های این جنس توانایی باالیی در اس(. همچنین گونه10ترین آنها هستند )های مختلف سودوموناس مهمگونه

های بیوشیمیایی، ز راههای آلی و همچنین ترکیبات نفتی و آروماتیک دارند که مواد آلی را در حضور اکسیژن و االیندهسمی، آ

باشد، مطالعات بیشتر یم(. با توجه به اینکه گونه باکتریایی استفاده شده در این تحقیق بومی ایران 7کنند )تجزیه هوازی می

 .رسددر این خصوص ضروری به نظر می

 

 گیرینتیجه -4
گاهی و در محیط قابلیت تجزیه دیازینون را در شرایط آزمایش P. flourescentهای این تحقیق نشان داد که باکتری داده

ر دکند. نیمه عمر آن اده تواند از دیازینون به عنوان منبع غذایی استففاقد فسفر دارد و تنها در این محیط است که باکتری می

 باشد.روز می 4/1ر محیط فاقد فسف
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 (Plantago ovataزنی اسفرزه )( بر جوانهRapistrum rugosum Lآللوپاتی شلمی) تأثیر
 

 2و فاطمه ناظری *1لیال آهنگر

 وه تولیدات گیاهیدانشجوی کارشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گر2استادیار دانشگاه گنبد کاووس، گروه تولیدات گیاهی، ،*1
l.ahangar63@gmail.com 

 

 

 چکیده 
 کنند. شلمیزنی و مراحل اولیه رشدی گیاهان جلوگیری میهای هرز غالبا از جوانهرات آللوپاتی علفاث

(Rapistrum rugosum Lحاوی ترکیبات محلول در آب بوده و خاصیت آللوپاتیک دارد. به منظور بر ) رسی

دست آمده از م/حجم( به)حجدرصد  100و 75، 50، 25، 0های مختلف عصاره )اثرات آللوپاتیک شلمی، غلظت

اسفرزه گیاهچه زنی و رشد جوانه سی سی آب مقطر بر 100گرم از پودر خشک شده گیاه شلمی در10محلول 

گاهی در دانشکده شرایط آزمایشدر  1398سال تکرار در  3در قالب طرح کامالٌ تصادفی در  آزمایشآزموده شد. 

می بر پارامترهای شلآبی دار عصاره معنی تأثیرحاکی از یج نتا انجام شد. گنبد کاووسکشاورزی دانشگاه علوم 

زنی، ت جوانهشامل سرع یپارامترهای رشد ،عصارهدرصد غلظت با افزایش  زنی اسفرزه بود. به طوریکهجوانه

کاهش شاهد  و خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر در مقایسه باتر ، وزنگیاهچهطول زنی ، درصد جوانه

گر اثر درصد، دیده شد. این نتایج بیان 100طوریکه بیشترین کاهش صفات در تیمار ، بهدار نشان دادمعنی

 سازد. می فراهم بازدارندگی عصاره شلمی بر اسفرزه بود که امکان کاربرد آن را به عنوان یک علف کش زیستی
 

 ، اسفرزهعلف هرز زنی،جوانه ،تنشهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه  -1
 کاهش عوامل ترینمهم از یکی عیزرا محصوالت با رقابت از ناشی مخرب آثار دلیل استه و مضر که بههرز گیاهی ناخوعلف

ست ذایی نیآب و مواد غ کاهش رشد و عملکرد مزرعه تنها به دلیل رقابت بر سر نور، (.4) رودشمارمیبه محصول میزان دهنده

 لسادر ولیشم توسط راوب لیناو ایبر سیبیآگرد حصطالا (.9)شته باشد در آن نقش دا ممکن است و عوامل آللوپاتیک نیز

 ،میشدند بحسوموزء گیاهان ج گذشتهدر نی که ارایزجاندر وگیاهی  یبین گونهها بیوشیمیایی کنش برهم نبیا ایبر 1937

 ولیه محصولد ای و رش(. بنابراین شناسایی گیاهان هرزی با خاصیت آللوپاتی و میزان تأثیر آنها بر جوانه زن12فت )ر ربکا

نفی محال اثر  تا به اهمیت ویژه ای دارد به طوری که بسیاری از محققین تحقیقات خود را به این موضوع اختصاص داده اند و

حان، ( بر رشد ریSorghum halepensبعضی علفهای هرز روی برخی گیاهان زراعی مشخص شده است مثل اثر منفی قیاق )

 (.2اسفرزه و پسیلیوم مشخص شده است) سیاهدانه، زیره سبز، رازیانه،

با  نهزمستا و برگ پهن ساله، یک گیاهی Brassicaceae بو شب خانواده متعلق به Rapistrum rugosumعلمی  نام با شلمی

 باشدمی مطرح ایران و دنیا در کلزا مزارع هرز مهمترین علف عنوان باشد. از سویی شلمی بهمی ضخیم، ناصاف و ها بزرگبرگ

 (.3گردد )کلزامی شده برداشت محصول کیفیت و عملکرد کاهش ه سببک
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ر ه آن به طوها و پوستاز خانواده بارهنگ و از جمله گیاهان با ارزش تجاری و داوریی است که از بذر (Plantago ovataاسفرزه )

دن اسفرزه در کاهش انگر موثر بو(. همچنین مطالعات بی1شود )گسترده برای تولید ترکیبات ملین در داروسازی استفاده می

 (.11باشد )کلسترول خون می

بر روی  هاعصاره وی اثراترات آللوپاتی از رقابت بین گیاهان، اغلب این مطالعات بر تأثیرهای زیاد در تمایز به علت محدودیت 

راعی وی گیاهان زهای هرز بر رعلف ات آللوپاتیکتأثیرمتمرکز است. در شرایط آزمایشگاه  زنی و مراحل اولیه رشدی گیاهجوانه

کر بر اساس مطالب ذ ندم، جو، ذرت، سویا و آفتاب گردان.  لذا( و تاج خروس بر گ8بررسی شده است، از جمله مرغ بر پنبه )

فرزه اس یاه داروییگزنی و رشد اولیه شده هدف از این بررسی ارزیابی اثرات بازدارندگی عصاره آبی اندام هوایی شلمی بر جوانه

 در شرایط آزمایشگاهی بود. 

 

 هامواد و روش -2

تهیه،  هرستان آزادشهرشتکرار اجرا شد. اندام هوایی شلمی از مزارع  3این مطالعه در آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با 

 کاغذ بعد ازو  حل مقطر آب لیتریلیم 100در گرم پودر 10 شلمی حجمی-وزنی  عصاره آبی تهیه گردید. برای آسیاب و خشک

صفر آن بعنوان  درصد تهیه شد که غلظت 100و  75، 50، 25، 0از عصاره حاصل محلول هایی با غلظت  .شد داده عبور صافی

ه ب %3ژاول  در آب شاهد و با آب مقطر اعمال گردید. بذور اسفرزه تهیه شده از موسسه پاکان بذر اصفهان پس از ضد عفونی

ضافه گردید. سپس اهای مختلف به هر تیمار میلی لیتر عصاره شلمی از غلظت 5تری دیش چیده و عدد بذر در هر پ 20تعداد 

 تاریکی قرار ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 نوری تناوب و گرادسانتی درجه 25±3محیط دمای با رشد اتاقک در هادیش پتری

 و، وزن خشک گیاهچه تر گیاهچهچه، وزنصفات طول گیاه روز انجام گرفت. در پایان 5زنی روزانه تا شمارش جوانه. شدند داده

ده و ضرب کردن در زده به کل بذور کاشته ش( از تقسیم بذور جوانهGPزنی )گیری شد. درصد جوانهاندازه شاخص بنیه بذر

 (.7دست آمد )( به1( بر حسب فرمول )GRزنی )دست آمد. سرعت جوانهبه 100

 

X1 / Y1 + (X2-X1) / Y2 + ….+ (X n- X n-1) / Yn=  GR                                                                                   [1]   

 

ام است. nن شمارش تعداد روز از ابتدای کشت شروع آزمایش تا زما nYام و nدرصد بذور جوانه زده شمارش  nX(، 1در فرمول )

 Excellم افزار های رگرسیونی بر اساس نرهای مختلف عصاره، از مدلطالعه در غلظتبه منظور توصیف روند صفات مورد م

 استفاده گردید.

 

 نتیجه و بحث  -3

گیری بود. از دار در سطح یک درصد برای تمامی صفات مورد اندازه( بیانگر وجود اختالف معنی1نتایج تجزیه واریانس )جدول 

برای صفت شاخص بنیه بذر متغییر بود که بیانگر دقت  25/6زنی و درصد جوانه برای صفت 57/2سویی ضریب تغییرات بین 

زنی و صفات های مختلف عصاره آبی شلمی حاکی از کاهش نرخ صفات جوانهکافی در اندازه گیری بود. مقایسه میانگین غلظت

زنی در شاهد و کمترین میزان جوانه رویشی اسفرزه با افزایش درصد عصاره شلمی بود. به طوریکه بیشترین میزان صفت درصد

درصد کاهش نشان داد.  11زنی اسفرزه حدود درصد مشاهده شد. در این سطح تنش میزان درصد جوانه 100صفت در عصاره 

داری را با یکدیگر نشان ندادند. برای صفت سرعت درصد عصاره شلمی اختالف معنی 75و  50، 25های در حالیکه غلظت

درصد کاهش یافت. علمداری و  5/35درصد میزان این صفت 100نتایجی مشابه حاصل شد بطوریکه در عصاره زنی نیز جوانه

درصد( عصاره آبی حاصل از برگ، ساقه و اندام هوایی  100و  75، 50، 25، 0های مختلف )( طی بررسی غلظت6همکاران )
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که نتایج طوریدرصد گزارش نمودند. به1مامی صفات در سطح داری را برای تزنی کانوال تفاوت معنیهای جوانهشلمی بر ویژگی

 درصد عصاره اندام هوایی شلمی بود.  100و  75های زنی بذور کلزا در غلظتمقایسه میانگین حاکی از عدم جوانه

ان این صاره میزهای مختلف شلمی پاسخ منفی داده به طوریکه همراه با افزایش غلظت عهای اسفرزه به غلظتطول گیاهچه

هود بود کامال مش های اسفرزه نیزتر و خشک گیاهچهداری را نشان داد. اثرات کاهش رویشی در میزان وزنصفت کاهش معنی

 گرآسیبید اثر بررسی در( 10) همکاران و پور درصد کمترین حد صفت دیده شد. پسندی 100و  75به طوریکه در غلظت 

 و تر هایوزن و ساقه ولط که نمودند گزارش گندم و آفتابگردان فرنگی،نخود رشد رب( Melisa officinalis) بادرنجبویه گیاه

 یافت.  کاهش بررسی مورد گیاهان هایگیاهچه خشک

یه عه قوه نامباشد. در این مطالبسیاری از مواد دگر آسیب در غلظت کم تحریک کننده و در غلظت های باال محدود کننده می

نجام شده لعات امطا یر صفات مورد بررسی روند کاهش را همراه با افزایش سطح تنش نشان داد.بذر اسفرزه نیز همانند سا

های نزیمر فعالیت آد( نیز بیانگر این بود که محلول پاشی جو از طریق تخریب غشاهای سلوی و اختالل 5توسط فرهودی و لی )

 آنتی اکسیدان سبب کاهش رشد در یوالف وحشی شد. 

 
 زنی اسفرزه تحت غلظت های مختلف عصاره آبی شلمیواریانس پارامترهای جوانهتجزیه  -1جدول 

 شاخص بنیه بذر وزن تر گیاه وزن خشک گیاه طول گیاهچه زنیسرعت جوانه زنیدرصد جوانه درجه آزادی منابع تغییرات

 92/7 ** 00004/0  ** 7/2×10 -7  ** 53/7 ** 3/62 ** 7/44  ** 4 تیمار

 05/0 0000001/0 4/4×10 -9 039/0 001/1 6/5 10 خطا

 25/6 4/3 43/7 16/5 75/3 57/2 - ضریب تغییرات

 درصد 1و  5دار به ترتیب در سطوح *و ** بیانگر وجود اختالف معنی

 

 غلظت های مختلف عصاره آبی شلمی زنی اسفرزه تحتقایسه میانگین پارامترهای جوانهم -2جدول

 تیمارها
درصد 

 زنیجوانه

 سرعت

 زنیجوانه
 طول گیاهچه

وزن خشک 

 گیاه
 وزن تر گیاه

شاخص بنیه 

 بذر

0 A 6/97 A 4/32 A 1/6 A 0013/0 A 017/0 A 96/5 

25 B 3/93 B 7/29 B 67/4 B 00097/0 B 013/0 B 36/4 

50 B 92 C 11/26 C 55/3 C 00082/0 C 0106/0 C 27/3 

75 BC 90 D 9/23 D 87/2 C 00073/0 D 0094/0 D 58/2 

100 C 3/87 E 9/20 E 05/2 D 00058/0 E 0086/0 E 79/1 

LSD5% 3/4 82/1 362/0 0001/0 0007/0 408/0 

 درصد 5دار در سطح حروف نامشابه بیانگر وجود اختالف معنی
 

 گیری نتیجه -4
بب کاهش ه ، لذا ساسفرزه بود زنیلذا بنابر نتایج حاصله عصاره آبی اندام هوایی شلمی دارای اثرات آللوپاتیک منفی بر جوانه

کشاورزی  هاییستمهای اسفرزه گردید. بنابراین بهتر است پیش از معرفی این گیاه دارویی به سزنی و رشد گیاهچهجوانه

 تری با سایر علف هرزها نیز انجام گردد تا میزان حساسیت آن بررسی شود.  مطالعات گسترده
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Abstract 

Allopathic effect of weeds usually prevent of germination and early growth of plants. Rapistrum rugosum L. 

contains water- soluble compounds and has allopathis properties. In order to allopatic effect of Rapistrum 
rugosum, different concentration of extract (0, 25, 50, 75 and 100% (v/v)) from 10 grams of dried powder of R. 

rugosum were solved in 100 cc water, was tested on germination and seedling growth of Plantago ovata. This 

experiment carried out using completely randomized design with 3 repeat in laboratory of College of Agriculture 

in Gonbad-e-Kavos University at 2018. The results indicated that the aqueous extract of R. rugosum significantly 

affected on growth parameters of Plantago ovata. So that, growth parameters including germination rate, 

germination percentage, seedling length, fresh and dry weight of seedling and vigor index decreased with 

increase in contentration of extract. On the other hand, the highest reduce in traits were observed at 100% level 

of extract. These results indicated the inhibitory effect of R. rugosum extract, so that can be used it as a 

biological herbicide.  
 

Keywords: Stress, Germination, Weed, Plantago ovata 
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رقم عادل  (.Cicer arietinum L)بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد پروتئین نخود زراعی 

 نیتروژن و آبیاری تکمیلی تأثیرتحت 
 

 ارازقلی خوجملی1*، علی نخزری مقدم2، مهدی مالشاهی2 ،لیال آهنگر 2

 khojamli7048@yahoo.com .گاه گنبددانش آگروتکنولوژی/ فیزیولوژی گیاهان زراعی ی دکتری*. دانشجو1
 کاووس  گنبد دانشگاه . استادیاران2

  
 چکیده

 ایشیقم عادل، آزمرنیتروژن و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود زراعی  تأثیر بررسی منظوربه

 سال رد کاووس نبدگ دانشگاه مزرعه در تکرار با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه

 50و  25عامل نیتروژن در سه سطح شامل عدم مصرف نیتروژن و مصرف  .گردید اجرا 1394-95 زراعی

دهی ه گلر مرحلدکیلوگرم نیتروژن در هکتار و عامل آبیاری در سه سطح شامل بدون آبیاری و آبیاری تکمیلی 

ت مورد بررسی صفا بر یاری تکمیلیو آب اثر نیتروژندهی + پرشدن دانه بود. و آبیاری تکمیلی در مراحل گل

در  رمکیلوگ 3218با دهی + پرشدن دانه آبیاری در مراحل گل ترین عملکرد دانه از تیماربیشدار شد. معنی

داری نداشت. حداکثر و حداقل عملکرد دهی اختالف معنیدست آمد که با تیمار آبیاری در مرحله گلبه هکتار

ار عدم مصرف نیتروژن تعلق داشت. کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تیم 50ف ترتیب به تیمار مصرپروتئین به

دهی و پرشدن دانه تعلق کیلوگرم در هکتار به تیمار آبیاری در مراحل گل 1029ترین عملکرد پروتئین با بیش

 یلوگرم به تیمار عدم آبیاری مربوط بود.ک 2/772ترین آن با داشت و کم

 

 تشکیل غالف، عملکرد پروتئین، وزن دانه. پرشدن دانه، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
 11 حدود دنیا در نخود گیاه کشت زیر است. سطح این خانواده گیاهان از ( یکی.Cicer arietinum Lنخود )

 (. از8است ) رکیه(و ت پاکستان هندوستان، از پس جهان در رتبه )چهارمین هزار هکتار 700 حدود در ایران و هکتار میلیون

 انجام شود لذا،می ودمحد زایشی، رشد دوره طی در خصوصبه کمبود رطوبت اثر در مناطق تربیش در نخود تولید که نجاآ

 (.11) باشد مؤثر آن ثبات نیز و عملکرد بهبود در تواندمی آبیاری

 تنش وقوع نخود دارد. افزایش عملکرد بر جدی تأثیر گیاه رشد بحرانی مراحل در تنش رفع تکمیلی با آبیاری

 به گیاهان رشد حساس مراحل شناخت رو، این از وارد نماید ناپذیری جبران خسارت تواندرشد می از مراحل برخی در خشکی

(. در بررسی امیری و 3نماید ) یاری عملکرد حصول حداکثر جهت در را ما تواندمی هاآن نیاز موقعتأمین به و تنش خشکی

ترین عملکرد دانه، وزن دار بود. در بررسی آنان بیشبیاری بر کلیه صفات مورد بررسی معنی( مصرف نیتروژن و آ1همکاران )

کیلوگرم  150دست آمد. مصرف باالی نیتروژن )کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 75دانه و تعداد غالف در بوته با مصرف  1000

کاهش داد. علت کاهش عملکرد با مصرف نیتروژن زیاد، دانه و تعداد غالف در بوته را  1000در هکتار( عملکرد دانه، وزن 

 (2امینی و همکاران )در بررسی  افزایش رشد رویشی و برخورد گیاه به شرایط تنش خشکی در انتهای فصل رشد ذکر شد.
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 در میلیتک آبیاری به مترمربع نسبت در گرم 146 دانه عملکرد متوسط با دهیغالف و دهیگل مراحل در تکمیلی تیمار آبیاری

 داشت. برتری دهیگل مرحله

 

 هامواد و روش -2
 سال در کاووس گنبد اهدانشگ مزرعه تکرار در سه با کامل تصادفی هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش

تار یتروژن در هکنکیلوگرم  25گردید. عامل نیتروژن در سه سطح شامل عدم مصرف نیتروژن، مصرف  اجرا 1394-95 زراعی

رشدن دانه و عامل کیلوگرم در هکتار در مرحله پ 25و  کیلوگرم نیتروژن در هکتار در زمان کاشت 25در زمان کاشت، مصرف 

دهی + پرشدن دانه دهی و آبیاری تکمیلی در مراحل گلآبیاری در سه سطح شامل بدون آبیاری، آبیاری تکمیلی در مرحله گل

صد( با در 46أ اوره ر فسفات تریپل در هکتار مصرف گردید. کود نیتروژن خالص )با منشکیلوگرم سوپ 100بود. در زمان کاشت 

ر این د. دشانجام  1394 ماهرک مصرف شد. کشت در اواخر آذر سصورت پایه و توجه به میزان تعیین شده در تیمارها به

متر بود. هر سانتی 10وی ردیف بوته در ر متر و فاصلهسانتی 25آزمایش از رقم عادل نخود استفاده شد. فواصل خطوط کاشت 

دو بذر کاشته شد. در مرحله  متر کشت شدند. در هر کپهسانتی 3. بذور نخود در عمق بود متر 4طول کرت شامل چهار خط به

 باقی ماند.  های اضافی نخود حذف و در هر کپه یک بوتهبرگی بوته 4-3

ها از آزمون ایسه میانگینانجام شد. برای مق Ver. 9.1 SASآماری رافزانرمبا استفاده از  هادادهتجزیه آماری 

 ( در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.LSD) داریمعنحداقل تفاوت 

 

 نتایج و بحث -3
اد ر بوته، تعددصفات، تعداد غالف  بر میلیو آبیاری تک دار شدن اثر نیتروژننتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی

یک درصد  روتئین در سطحبر عملکرد پ اثر نیتروژنباشد. می در سطح یک درصد، شاخص برداشت و عملکرد دانه دانه در بوته

ر مورد دآبیاری تکمیلی  × اثر متقابل نیتروژن دار شد.بر عملکرد پروتئین در سطح پنج درصد معنی آبیاری تکمیلیاثر و 

  (.1جدول ) دار نشدهیچکدام از صفات معنی
ررسی رقم عادل  نخود ب مورد صفات ( اثر نیتروژن و آبیاری تکمیلی برمربعات میانگین) واریانس جزیهت -1جدول 

 زراعی
 صفت                

 تیمار

درجه 

 آزادی

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در بوته

شاخص 

 برداشت

عملکرد  عملکرد دانه

 پروتئین
 ns185/4 ns842/8 ns015/3 ns55864 sn5993 2 تکرار

 2 **2/171 **8/206 **70/26 **2512568 **190029 (N) نیتروژن
 2 **11/87 **5/138 **39/11 **1645868 **60486 (Iآبیاری تکمیلی )

N × I 4 ns646/1 ns703/2 ns076/0 ns57942 ns4137 

 10771 154843 432/0 18/15 54/11 16 خطای آزمایش

 51/15 99/13 52/2 73/13 02/13 - ضریب تغییرات
 .دارمعنی تفاوت وجود عدم و احتمال پنج و یک درصد سطح در دارمعنی ترتیب: به nsو  **، *

 

 آبیاری تکمیلی و نیتروژن تأثیرصفات تحت یسه میانگین مقا -3-1

 تعداد غالف در بوته -3-1-1

مثبت آن در لقاح و تشکیل دانه  یرتأثتوان به افزایش تعداد غالف در بوته همراه با افزایش سطح نیتروژن را می

دلیل افزایش فتوسنتز و انتقال بهتر مواد غذایی به غالف نسبت داد. مقایسه میانگین نشان داد که تعداد غالف در در غالف به
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 بیش از تیمار عدم مصرف نیتروژن بود. )جدول 76/27و  36/29کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  25و  50بوته در تیمار مصرف 

2.) 

 

( شد که با تیمار 20/29ترین تعداد غالف در بوته )تولید بیشدانه باعث پرشدن دهی و گل حلاآبیاری در مر

تر، افزایش تعداد (. مطلوب بودن شرایط برای تولید شاخه بیش3داری نداشت )جدول دهی تفاوت معنیآبیاری در مرحله گل

توان عامل باال بودن تعداد غالف را میپر شدن دانه دهی و گلآبیاری در مرحله ها در تیمار های بارور و پرشدن بهتر غالفگل

 . ددنکر تر ذکرعلت افزایش تعداد غالف در بوته را تولید مخازن زایشی بیش (4در این تیمار دانست. رضوانی مقدم و ثمرجان )

 

 تعداد دانه در بوته -3-1-2

رم نیتروژن کیلوگ 50مصرف ترین تعداد دانه در بوته از تیمار افزایش این صفت با مصرف نیتروژن باعث شد بیش

(. این مسئله 2داری نداشت )جدول کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنی 25در هکتار حاصل شود که با تیمار مصرف 

 تعداد دانه در بوته است وها، تشکیل غالف نیتروژن بر باروری گل تأثیرگر بیان

 

ترین تولید کرد و کم 34/32وته را با ترین تعداد دانه در بدهی و پر شدن دانه بیشتیمار آبیاری در مراحل گل

داری نداشت دهی تفاوت معنیمربوط به تیمار عدم آبیاری بود که با تیمار آبیاری در مرحله گل 50/24تعداد دانه در بوته با 

ودن تعداد غالف توان به باال بدهی + پر شدن دانه را می(. باال بودن تعداد دانه در بوته در تیمار آبیاری در مرحله گل3)جدول 

تر شدن دوره رشد و در دلیل مهیا بودن شرایط برای رشد مطلوب نخود در تمام مراحل رشد که منجر به طوالنیدر بوته به

شرایط عدم  در خصوصدر بوته به دانه تعداد تر شد، نسبت داد. کاهشتر و فتوسنتز بیشتر، غالف بیشنتیجه تشکیل گل بیش

 نخود زراعی عادل مورد بررسی در  رقم مقایسه میانگین اثر نیتروژن بر صفات  -2جدول 

 صفت

  نیتروژن 

تعداد غالف در 

 بوته

 تعداد دانه

 در بوته

شاخص برداشت 

 )درصد(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 عملکرد پروتئین

 )کیلوگرم در هکتار(

0 b13/21 b03/23 c52/24 b 2243 c516 

25 a76/27  a79/29 b84/25 a2906 b686 

50 a36/29 a30/32 a93/27 a3287 a805 

LSD (%5) 39/3 89/3 66/0 393 104 

 دارمعنی تفاوت اقلحد آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف نشانگر هرستون در مشابه غیر حروف

 باشد.می

 نخود زراعیعادل ر  رقم رد بررسی دمقایسه میانگین اثر آبیاری تکمیلی بر صفات مو  -3جدول 
 صفت

 آبیاری

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در بوته

 شاخص برداشت

 )درصد(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(دانه

 عملکرد پروتئین

 )کیلوگرم در هکتار(

 b98/22 b5/24 c87/24 b2366 b58 عدم آبیاری

 ab06/22 b29/28 b33/26 a2852 ab683 دهیگل

 a2/29 a34/32 a09/27 a3218 a743 ن دانهپر شد

LSD (%5) 39/3 89/3 66/0 393 104 

 باشد.می دارمعنی تتفاو حداقل آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختالف نشانگر هرستون در مشابه غیر حروف
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در بوته  دانه تعداد کاهش باعث که باشد بوته در غالف تعداد کاهش از ناشی تواندمی عدم آبیاری مصرف نیتروژن و همچنین

 تیمار در را بوته در دانه تعداد ترینکم و کامل شرایط آبیاری در را بوته در دانه تعداد ترینبیش نیز (6بود. شبیری و همکاران )

 کردند.  مشاهده آبیاری بدون

 

 شت اخص برداش -3-1-3
یتروژن در کیلوگرم ن 50که حداکثر شاخص برداشت نخود مربوط به تیمار مصرف  داد نشان میانگین مقایسه

(. 2د )جدولدرصد متعلق به تیمار عدم مصرف نیتروژن بو 52/24درصد بود و حداقل شاخص برداشت با  93/27هکتار با 

 ماده تجمع افزایش و دوام آن و برگ سطح افزایش دلیلهب احتماالً مصرف نیتروژن باالی سطوح در شاخص برداشت افزایش

 در زمان پر شدن دانه بود.  خشک

دهی + پر شدن دانه تعلق داشت و درصد به تیمار آبیاری در مرحله  گل 09/27ترین شاخص برداشت با بیش

 هادانه تشکیل مراحل در اینکه به توجه (. با3درصد به تیمار عدم آبیاری مربوط بود )جدول  87/24با  ترین شاخص برداشتکم

 می نشان یابد. مطالعاتمی کاهش شاخص برداشت نتیجه شود درمی هادانه شدن پر برای کاهش فتوسنتز باعث رطوبت کمبود

 زایشی مرحله وارد مناسبی رویشی رشد زیرا با شود،می حاصل فاریاب شرایط تحت نخود برداشت ترین شاخصبیش که دهد

 به دهیگل مرحله از بعد خشکی تنش ناب ازاجت ارتباط این کند. در تغذیه را شدن پر حال در هایتواند غالفمی که شودمی

 (. 9است ) ضروری بستن دانه تا دهیمرحله غالف در ویژه

 

 عملکرد دانه -3-1-4

ا ر عملکرد دانه نیتروژن،که تعداد دانه در بوته با مصرف نیتروژن افزایش یافت لذا، افزایش مصرف با توجه به این

کیلوگرم در  2906 و 3287کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب  25و  50هم افزایش داد. عملکرد دانه در تیمارهای مصرف 

دهی مرحله مختلف از گل 4 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در 30هکتار بود. نتایج آزمایشی نشان داد که استفاده از اوره به میزان 

 (. 10د )بندی نخود باعث افزایش عملکرد دانه شان غالفتا پای

دهی و پر شدن دانه باعث شد عملکرد دانه مراحل گل تکمیلی در باال بودن اجزای عملکرد بوته در تیمار آبیاری

 نظر در بدون یتکمیل آبیاری( 7(. در بررسی ناصری و همکاران )3هم در این تیمار بیش از تیمارهای دیگر باشد )جدول 

 نظر از رشد رحله ازم هرآنان معتقدند که . داد افزایش را نخود دانه عملکرد آبیاری، به عدم نسبت آن کاربرد مرحله گرفتن

 . باشد تأثیرگذار دانه عملکرد یو اجزا عملکرد بر مؤثر طوربه تواندمی و باشدمی برخوردار حساسیت زیادی از آب، به واکنش

 

 ئینعملکرد پروت -3-1-5
که طوریهبافزایش یافت  ت عملکرد پروتئین هم، با افزایش مقدار مصرف نیتروژن صف2با توجه به جدول  

 را نیتروژن مصرف با پروتئین ملکردع . افزایشکیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد 50از مصرف  تترین مقدار این صفبیش

 . دانست تربیش پروتئین به آن تبدیل و گیاه نیاز مورد تأمین نیتروژن دلیلبه توانمی

 تأثیرآید. درصد پروتئین تحت ضرب عملکرد دانه در درصد پروتئین بدست می عملکرد پروتئین دانه از حاصل

لوگرم در هکتار کی 1029دهی و پرشدن دانه تیمار تنش قرار نگرفت لذا، عملکرد پروتئین دانه در تیمار آبیاری در مراحل گل

 آبیاری نوبت یک انجام با ،آب محدودیت شرایط در(. رخی محققان معتقدند که 3ارهای دیگر بود )جدول بود که بیش از تیم

خصوص در مراحل مختلف مهم رشد یابد. آبیاری تکمیلی باعث بهبود رشد گیاه بهمی افزایش نخود عملکرد دهیگل مرحله در

 (. 4یابد )کاهش میشود و در این حالت سهم نیتروژن دانه از محتوای ازت کل می
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 گیری کلینتیجه -4

 25 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سپس مصرف 50ترین مقدار صفات مورد بررسی مربوط به تیمار مصرف بیش

 دهی بود.گل دهی و  پرشدن دانه و سپس آبیاری در مرحلهکیلوگرم نیتروژن در هکتار و همچنین تیمار آبیاری در مراحل گل

که با  دست آمدرم در هکتار بهکیلوگ 3287کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار  با  50د دانه از تیمار مصرف ترین عملکربیش

یمار عدم د دانه نیز مربوط به تو حداقل عملکرداری نداشت کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار  اختالف معنی 25تیمار مصرف 

 50ترتیب به تیمار مصرف ترین عملکرد پروتئین نخود بهرین و کمتبیشکیلوگرم در هکتار بود.  2243مصرف نیتروژن با 

ترین شپرشدن دانه بیدهی و گل حلاآبیاری در مرکیلوگرم نیتروژن در هکتار و تیمار عدم مصرف نیتروژن تعلق داشت. 

فات با تیمار آبیاری در این ص که کیلوگرم در هکتار تولید کرد 743و  3218ترتیب با پروتئین را بهعملکرد عملکرد دانه و 

 2366ترتیب با پروتئین نیز از تیمار عدم آبیاری بهعملکرد انه و د. حداقل عملکرد داری نداشتنددهی اختالف معنیمرحله گل

یتروژن در هکتار و تیمار کیلوگرم ن 50حداکثر شاخص برداشت نخود  به تیمار مصرف  د.دست آمکیلوگرم در هکتار به 581و 

یاری تعلق دهی و پر شدن دانه و حداقل شاخص برداشت به تیمار عدم مصرف نیتروژن و تیمار عدم آبر مراحل  گلآبیاری د

 داشت. 

 

 منابع -4
لکرد و اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عم. 1394فرد، ر. محالتی، م. و دیهیمیاول، م.، نصیرامیری، س. ر.، پارسا، م.، بنایان .1

 .66-77 (:1)6 های حبوبات ایرانپژوهش هنشری. در شرایط آب و هوایی مشهد (.Cicer arietinum L) نخود اجزای عملکرد
 Cicerنخود ) عملکرد اجزای و عملکرد بر برگ حذف . اثر1396اول، م.  و بنایان محالتی، م.، امینی، ز.، پارسا، م.، نصیری .2

arietinum L.9-21(: 1)8ایران  حبوبات هایری. نشریه پژوهشآبیا هایرژیم و نیتروژن مختلف سطوح تأثیر ( تحت 
آبیاری تکمیلی در  . واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود به1390زاده، ا.، پارسا، م.، گنجعلی، ع. و نظامی، ا. رضائیان .3

 .1080-1095(: 5)25مراحل مختلف فنولوژی. نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی( 

 های مختلف آبیاری بر خصوصیاتهای مختلف کاشت و رژیم. بررسی اثر تاریخ1388ثمرجان، ر. مقدم، پ. و رضوانی .4
 .315-325: 2های زراعی ایران در شرایط آب و هوایی نیشابور. مجله پژوهش 3279ILCمورفولوژیکی و عملکرد نخود رقم 

س .5

. اهواز هوایی و آب شرایط در نخود رقم دو دانه لکردعم اجزای و عملکرد بر نیتروژن مختلف مقادیر تأثیر. 1390. س پور،عیدی

 .43-51(: 6)2گیاهی  زراعی به علوم پژوهشیعلمی فصلنامه
 زنجان. در نخود رقم سه عملکرد و رشد بر آب محدودیت تأثیر .1386صبا، ج.  گلچین، ا و گلعذانی، ک.، قاسمی ،.س شبیری، .6

 .34-47(: 2)14مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 صفات برخی بر گیاهی مختلف هایتراکم و تکمیلی آبیاری . تأثیر1394ناصری، ر.، رحیمی، م. ج.، سیادت، ع. و میرزایی، ا.  .7

ایالم.  استان در سیروان منطقه ( در.Cicer arietinum Lنخود ) دانه پروتئین و میزان عملکرد اجزای عملکرد، مورفولوژیک،
 .78-91(: 1)6های حبوبات ایران نشریه پژوهش

 عملکرد، بر بوته تراکم و کاشت یختار تأثیر. 1390خبر، ح. ، ر. و خوشفرد، ع.، سلیمانیناصری، ر.، سیادت، س. ع. ا.، سلیمانی .8

 حبوبات هایپژوهش ایالم. نشریة استان دیم شرایط در (.Cicer arietinum Lنخود ) رقم دانه سه پروتئین و عملکرد اجزای

 7-18(: 2)2ایران 
9. Jalota, S.K., Sood, A., and Harman, W.L. 2006. Assessing the response of chickpea (Cicer aeritinum L.)  yield to 

irrigation water on two soils in Punjab (India): A simulation analysis using the CROPMAN model. Agricultural 
Water Management 79: 312-320. 

10. Palta, J.A., Nandwal, A.S., Kumari. S., and Turner, N.C. 2005. Foliar nitrogen applications increase the seed yield 
and protein content in chickpea (Cicer arietinum L.) subject to terminal drought. Australian Journal Agricultural 
Research 56(2): 105-112. 
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11. Zaferanieh, M., Nezami, A., Parsa, M., Porsa, H., and Bagheri A. 2010. Evaluation of fall sowing of cold tolerant 
chickpea (Cicer arietinum L.) germplasms under complementary irrigation in Mashhad condition: 2- Yield and 
yield components. Iranian Journal Field Crops Research 7(2): 483-492. (In Persian with English Summary). 
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Investigation yield, yield components and protein yield of chickpea (Cicer arietinum L.) 

cv. Adel under the influence of nitrogen and supplemental irrigation 

 
 Arazgholi khojamli1*, Ali Nakhzari Moghaddam2, Leila Ahangar2, Mehdi Mollashahi2 

1*.Phd  student of Agrotechnlogy, crop physiologyDep., Gonbad Kavous University. khojamli7048@gmail.com 

2. Assistant, Associate and Assistant Prof. of plant production Dept., Gonbad Kavous University 

 

Abstract 
In order to study the effect of nitrogen and supplemental irrigation on quality and quantity of Adel 

variety of chickpea, an experiment as factorial based on RCBD in three replications was carried out in 
farm of Gonbad Kavous University in 2015-2016. Two factors was nitrogen in 3 levels of none 

consumption, consumption of 25 and 50 kg nitrogen/ha and supplemental irrigation in 3 levels of none 

irrigation, irrigation at flowering stage and irrigation in flowering + seed filling stage. The results 

showed that effect of nitrogen and supplemental irrigation on all traits was significant. The maximum 
grain yield was obtained from treatment of irrigation in flowering and seed filling stage with 3218 

kg/ha that with irrigation at flowering stage was not significant difference. The maximum and 

minimum protein yield was belonged to consumption of 50 kg N/ha and non consumption of nitrogen, 
respectively. The maximum protein yield with 1029 kg/ha belonged to treatment of irrigation in 

flowering and seed filling stages and the minimum protein yield with 772.2 kg/ha was obtained from 

non irrigation treatment. 

Keywords: Flowering, pod setting, seed, seed filling. 
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  (.Cicer arietinum L)نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر برخی صفات زراعی نخود رقم آزاد  تأثیر

 
 ارازقلی خوجملی1*، علی نخزری مقدم2، مهدی مالشاهی2 ،لیال آهنگر 2

 khojamli7048@yahoo.com .دانشگاه گنبد آگروتکنولوژی/ فیزیولوژی گیاهان زراعی ی دکتری*. دانشجو1
 کاووس  گنبد دانشگاه . استادیاران2

  
 چکیده
 آزمایشی آزاد، قمر نخود عملکرد اجزای و عملکرد بر تکمیلی آبیاری و نیتروژن تأثیر بررسی منظوربه

 سال در گنبدکاووس اهدانشگ مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه

 50 و 25 مصرف تروژن،نی مصرف عدم شامل سطح سه در نیتروژن عامل. گردید اجرا 1394-95 زراعی

 دهیگل مرحله در تکمیلی آبیاری آبیاری، نبدو شامل سطح سه در آبیاری عامل و هکتار در نیتروژن کیلوگرم

 در آبیاری هک داد نشان میانگین مقایسه نتایج. بود دانه پر شدن و دهیگل مرحله دو در تکمیلی آبیاری و

 در غالف تعداد تروژننی مصرف. کرد تولید را عملکرد اجزای مقدار ترینبیش دانه شدن پر+  دهیگل مرحله

 . داد افزایش بوته را خشک وزن دانه و عملکرد دانه، 100 وزن ه،بوت در دانه تعداد بوته،

 دانه. پر شدن مرحله غالف، دهی،گل مرحله پروتئین، درصد کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1
 فتوسنتز اهشک به منجر امر این و داد کاهش فتوسنتز و برگ سطح افت طریق از را عملکرد و رویشی رشد خشکی، تنش

 تنش شرایط (. در12داشت ) بستگی داد، رخ تنش که نمو از ایمرحله و تنش شدتبه کاهش این زانمی. شد گیاهی جامعه

 هایویژگی. گذارندمی تأثیر هدان عملکرد بر داریمعنی طوربه نخود دانه وزن و سطح واحد در غالف تعداد مانند صفاتی خشکی

دارند  باالیی گیهمبست گیاه خشکی تحمل با سطح واحد در دانه تعداد و برگ آب پتانسیل ای،ریشه سیستم مانند دیگری

(15 .) 

 این در آبیاریاست.  اجتنابغیرقابل امری نخود، در دانه عملکرد افزایش به میزان توجه با بندیدانه مرحله در آبیاری

 با مرحله این در آبیاری. شودمی یتوجهقابل به میزان دانه عملکرد افزایش باعثاست  حرارت و دما افزایش با همراه که مرحله

 (. آبیاری6داشت ) را مقادیر ترینبیش آب مترمیلی در دانه کیلوگرم 4 آب مصرف کارایی و هکتار در تن 1/2 دانه عملکرد

( 11همکاران ) و (. گونز7شود )می نخود دانه وزن افزایش باعث است زایشی مرحله ابتدای که نیز دهیگل مرحله در مناسب

  .شودمی یرویش رشد مرحله در تنش به نسبت عملکرد شدید کاهش باعث افشانیگرده مرحله در تنش که دمعتقدن

 تمام در ( که10دنیاست ) نواحی از بسیاری در زراعی گیاهان عملکرد و رشدمحدودکننده  عامل ترینمهم نیتروژن

 نیتروژن مصرف ایشافز با ( نیز4همکاران ) و کشفی بررسی (. در13و  8است ) یازموردن گیاه برداشت زمان تا رویشی مراحل

 .یافت افزایش غالف در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد بیولوژیک، عملکرد دانه، عملکرد( آغازگر عنوانبه کیلوگرم 50 تا)

 زمان ترینحساس در آب موقعبه مصرف. است گلستان استان در نخود تولید مهم هایچالش ترینمهم از خشکی تنش

 همچنین و تکمیلی آبیاری از گیریبهره امکان و نیتروژن اثر بررسی و شودمی محصول عملکرد رفتن باال سبب که گیاه نیاز

 .بود پژوهش ینا اهداف ازجمله مدیریتی، راهبردهای ارائه و محصول این تولید افزایش برای نیتروژن از مطلوب استفاده
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 هامواد و روش -2

 یلوگرمک 50 مصرف و هکتار در نیتروژن کیلوگرم 25 مصرف نیتروژن، مصرف عدم شامل سطح سه در نیتروژن عامل

 در تکمیلی آبیاری و دهیگل مرحله در تکمیلی آبیاری آبیاری، بدون شامل سطح سه در آبیاری عامل. بود هکتار در نیتروژن

 نیتروژن کود. یدگرد مصرف هکتار در تریپل فسفات وپرس کیلوگرم 100 کاشت زمان در. بود دانه پر شدن و دهیگل مرحله دو

 کشت. شد مصرف( درصد 50 یک هر) سرک و پایه صورتبه تیمارها در شدهیینتع میزان به توجه با( درصد 46 اوره) خالص

 فاصله و رمتانتیس 30 کاشت خطوط فواصل. شد استفاده نخود آزاد رقم از آزمایش این در. شد انجام 1394 آذرماه اواخر در

 .بود متر 4 به طول خط چهار شامل کرت هر. بود مترسانتی 10 ردیف روی در بوته

 مرحله در که شد اشتهک بذر دو کپه هر در. شدند کشت هاردیف روی مترسانتی 3 حدود عمق در بذور نخود، کاشت برای

 دستی صورتبه هرز هایعلف با الزم هایانزم در. شد گذاشته باقی بذر یک کپه هر در و حذف اضافی هایبوته برگی 4-3

 انجام هکتار در لیتر یک انبه میز دیازینون سم با غالف تشکیل مرحله در پاشیسم خوارغالف آفت کنترل برای. شد مبارزه

 یمن و یهحاش هایردیف ه،دان عملکرد تعیین برای 1395 خردادماه در. شد انجام الزم در زمان مربوطه هایکرت در آبیاری. شد

 تعداد( دانه عملکرد جزبه) دیگر صفات و عملکرد اجزای تعیین برای. شد برداشت بقیه و حذف وسط هایردیف طرف دو ازمتر 

 به خشک وزن تعیین رایب و شدند داده قرار پاکت داخل در برداشت از پس هانمونه. گردید برداشت تصادفی صورتبه بوته 10

 . شدند منتقل آزمایشگاه

ها از آزمون حداقل تفاوت میانگین انجام شد. برای مقایسه Ver. 9.1 SASآماری  افزارنرمبا استفاده از  هادادهزیه آماری تج

 ( در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.LSD) داریمعن

 

 نتایج و بحث -3

 کلیه بر تکمیلی یاریآب اثر. بود موردبررسی صفات کلیه بر نیتروژن اثر شدن دارمعنی از حاکی واریانس تجزیه نتایج

 (.1)جدول  نشد دارمعنی صفات از کدامهیچ مورد در تکمیلی آبیاری×  نیتروژن متقابل اثر. شد دارمعنی صفات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اد غالف در بوتهتعد -3-1

ررسی رقم عادل  نخود ب مورد صفات ( اثر نیتروژن و آبیاری تکمیلی برمربعات میانگین) واریانس تجزیه -1جدول 

 زراعی
 صفت                

 تیمار

درجه 

 آزادی

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در بوته

 100 وزن

 دانه

 خشک وزن عملکرد دانه

 بوته
 ns739/0 ns532/2 ns171/0 ns8/715 ns658/1 2 تکرار

 2 **3/247 **6/384 **14/65 **4868564 **2/315 (N) نیتروژن
 2 **6/121 **9/184 **88/25 **0291186 **140 (Iآبیاری تکمیلی )

N × I 4 ns259/3 ns584/1 ns063/0 ns39224 ns214/5 
 034/3 33856 466/3 917/3 108/2 16 خطای آزمایش

 77/6 14/7 39/7 3/7 92/5 - ضریب تغییرات
 .دارمعنی تفاوت وجود عدم و احتمال پنج و یک درصد سطح در دارمعنی ترتیب: به nsو  **، *
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 فتوسنتزی مواد کنندهتأمین همچنین و دانه تعداد دربرگیرنده زیرااست  عملکرد مهم اجزای از یکی بوته در غالف تعداد

 کیلوگرم 50 مصرف یمارت به مربوط بوته در غالف تعداد ترینبیش ،2 جدول به توجه بااست.  دانه وزن درنهایت و دانه موردنیاز

 کود. بود بوته در غالف 64/19 با نیتروژن مصرف عدم تیمار به مربوط آن ترینکم و بوته در غالف 07/30 با رهکتا در نیتروژن

 دهما کافی میزان به و نماید تغذیه نیز را تریبزرگ زایشی مخزن و شود تریبزرگ کانوپی دارای گیاه که شودمی باعث نیتروژن

 (. 5) دهد اختصاص آن به خشک

 مطلوب(. 3 جدول) شد (04/28) بوته در غالف تعداد ترینبیش تولید باعث دانه شدن پر و دهیگل لهمرح در آبیاری

 و دهیگل مرحله در آبیاری تیمار در هاغالف بهتر پر شدن و بارور هایگل تعداد افزایش تر،بیش شاخه تولید برای شرایط بودن

 فغال تعداد افزایش علت( 1) ثمرجان و مقدمرضوانی. دانست تیمار این در غالف تعداد بودن باال عامل توانمی را دانه شدن پر

 . کردند ذکر تربیش زایشی مخازن تولید را بوته در

 

 تعداد دانه در بوته -3-2

 50 فمصر با صفت این مقدار ترینبیش کهطوریبه یافت افزایش هم بوته در دانه تعداد نیتروژن، مصرف مقدار افزایش با

 تعلق 38/21 با روژننیت مصرف عدم تیمار به بوته در دانه تعداد رینتکم و شد حاصل 23/34 با هکتار در نیتروژن کیلوگرم

 . ردیدگ نخود بوته در دانه تعداد افزایش باعث نیتروژن که کردند ( بیان3همکاران ) و قبادی(. 3 جدول) داشت

 دانه تعداد ترینکم و کرد ولیدت 33/31 با را بوته در دانه تعداد ترینبیش دانه شدن پر+  دهیگل مرحله در آبیاری تیمار

+  دهیگل مرحله در آبیاری رتیما در بوته در دانه تعداد بودن باال(. 3 جدول) بود آبیاری عدم تیمار به مربوط 32/22 با بوته در

 مراحل تمام در نخود طلوبم رشد برای شرایط بودن مهیا به دلیل بوته در غالف تعداد بودن باال به توانمی را دانه شدن پر

 .داد نسبت شد، تربیش فتوسنتز و تربیش غالف تر،بیش گل تشکیل درنتیجه و رشد دوره شدن ترطوالنی به منجر که شدر

 نخود زراعی عادل مورد بررسی در  رقم مقایسه میانگین اثر نیتروژن بر صفات  -2جدول 

 صفت

  نیتروژن 

 تعداد غالف 

 در بوته

 تعداد دانه

 در بوته

 دانه 100 وزن

 )گرم(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 بوته خشک وزن

 )گرم(

0 c64/19 c38/21 c33/22 c1880 c37/20 

25 b87/23   b72/25 b54/25 b2509 b33/22 

50 a07/30 a23/34 a68/27 a3346 a72/23 

LSD (%5) 45/1 98/1 86/1 9/183 29/1 

 دارمعنی تفاوت اقلحد آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در داریمعن اختالف نشانگر هرستون در مشابه غیر حروف

 باشد.می

 نخود زراعیعادل یلی بر صفات مورد بررسی در  رقم مقایسه میانگین اثر آبیاری تکم  -3جدول 
 صفت

 آبیاری

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در بوته

 دانه ملکردع دانه 100 وزن

 )کیلوگرم در هکتار(

 بوته خشک وزن

 c71/20 c32/22 c29/23 c2199 c45/21 عدم آبیاری

 b82/24 b68/27 b71/25 b2614 b57/26 دهیگل

 a04/28 a33/31 a09/27 a2923 a21/29 پر شدن دانه

LSD (%5) 45/1 98/1 86/1 9/183 74/1 

 دارمعنی تفاوت حداقل آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در دارنیمع اختالف نشانگر هرستون در مشابه غیر حروف
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 ه دان  100وزن  -3-3

 به مربوط دانه 100 وزن ترینبیش که داد نشان میانگین مقایسه. گرددمی تعیین رشد دوره انتهای در دانه 100 وزن

 با نیتروژن مصرف عدم تیمار به مربوط دانه 100 وزن ترینمک و گرم 68/27 با هکتار در نیتروژن کیلوگرم 50 مصرف تیمار

 اثر در زایشی و رویشی رشد مراحل طول افزایش را دانه وزن افزایش علت (14رحمان ) و صالحین(. 2 جدول) بود گرم 33/22

 مواد انتقال و سنتز هبودب نیز و دانه پر شدن مؤثر دوره شدن طوالنی باعث نیتروژن که معتقدند و دانندمی نیتروژن مصرف

 .شودمی رشد حال در هایدانه به فتوسنتزی

 100 وزن ترینکم و بود انهد شدن پر و دهیگل مرحله در آبیاری تیمار به مربوط گرم 56/26 با دانه 100 وزن ترینبیش

 از کهاین برای گیردمی ارقر خشکی تنش معرض در گیاه وقتی(. 3 جدول) داشت تعلق آبیاری عدم تیمار به گرم 56/26 با دانه

 شدن پر دوره طول شدن ترکوتاه به دلیل بنابراین، کندمی خود زندگی چرخه کردن کوتاه به اقدام کند فرار خشکی تنش اثرات

 کوتاه باعث زایشی همرحل کاهش کنار در آن دوام و سبز پوشش کاهش با خشکی تنش. شودمی کم هادانه نهایی وزن دانه،

 که دادند نشان خودن گیاه روی بررسی با محققان برخی. گرددمی یدشدهتول فتوسنتزی مواد کاهش و دانه شدن پر طول شدن

. شودمی انهد شدن چروک یجهدرنت و فتوسنتزی مواد انتقال کاهش موجب یغالف ده و دهیگل زمان در رطوبت محدودیت

 برای تریبیش نتزیفتوس مواد یجهدرنت و شده دانه شدن پر دوره شدن ترطوالنی باعث دهیگل مرحله در رطوبت فراهمی

  (.16شود )می فراهم هادانه به اختصاص

 

 عملکرد دانه -3-4

 تیمارهای در دانه لکردعم مقایسه. گرددمی محسوب گیاهان در اقتصادی هایشاخص ترینمهم از یکی دانه عملکرد

 و داشت تعلق وژننیتر کیلوگرم 50 مصرف تیمار به هکتار در یلوگرمک 3346 با دانه عملکرد حداکثر که داد نشان نیتروژن

 در دانه عملکرد یشافزا(. 2 جدول) بود مربوط هکتار در کیلوگرم 1880 با نیتروژن مصرف عدم تیمار به دانه عملکرد حداقل

 بررسی نتایج با وضوعم این که داد نسبت دانه 100 وزن و بوته در غالف تعداد افزایش به توانمی را نیتروژن مصرف اثر

 . داشت ( مطابقت17همکاران ) و عمرخان

 ثباع دانه پر شدن و هیگلد مرحله در تکمیلی آبیاری تیمار در( دانه وزن و بوته در دانه تعداد) عملکرد اجزای بودن باال

 حساسیت از آب به نشواک ازنظر رشد از مرحله هر(. 3 جدول. )باشد دیگر تیمارهای از بیش تیمار این در هم دانه عملکرد شد

 و ناصری بررسی نتایج.. باشد ذارتأثیرگ دانه عملکرد اجزای و عملکرد بر مؤثر طوربه تواندمی آبیاری و است برخوردار زیادی

 نخود دانه عملکرد بیاری،آ عدم به نسبت آن کاربرد مرحله گرفتن در نظر بدون تکمیلی آبیاری که بود این گر( بیان6همکاران )

 .داد افزایش را

 
 وزن خشک بوته -3-5

 کیلوگرم 50 مصرف تیمار به متعلق گرم 09/32 با بوته خشک وزن ترینبیش که داد نشان میانگین مقایسه نتایج

 سبب نیتروژن مصرف(. 2 جدول) بود گرم 37/20 با نیتروژن مصرف عدم تیمار به مربوط آن ترینکم و هکتار در نیتروژن

 در یپررنگ بسیار نقش نیتروژن. شد بوته وزن افزایش یجهدرنت و تربیش ساقه تولید گیاه، ارتفاع افزایش یشی،رو رشد بهبود

 موجب نیتروژن کود افزایش. یابدمی افزایش گیاه خشک وزن آن، به دسترسی افزایش با و دارد گیاه رویشی رشد افزایش

 بعد و افزایش خطیصورت به خشک وزن مشخص میزانیک تا کود این افزایش با. شودمی سطح واحد در خشک وزن افزایش

 باشد.می
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 عنصر این کافی و مناسب فراهمی لذا،است  گیاه رشد بر بازدارنده اثرات دارای نیتروژن ازحدیشب کاربرد. شودمی ثابتآن  از

  (.2شود )می گیاهان خشک وزن و رشد افزایش باعث

 وزن ترینکم و دانه شدن پر+  دهیگل مرحله در آبیاری تیمار به طمربو( گرم 21/29 با) بوته خشک وزن ترینبیش

 کاهش بر تریبیش رتأثی اولیه مراحل در تنش که است آن از حاکی که بود آبیاری عدم تیمار به مربوط( گرم 45/21 با) خشک

 نشان لوبیا رقم دو بر شکیخ شتن تأثیر بررسی در (9همکاران ) و امام تحقیق نتایج(. 3 جدول) گذاردمی هابوته خشک وزن

 .یافت کاهش را بوته خشک وزن آبی تنشداد که 

 
 گیری کلینتیجه -4

 بوته خشک و وزن انهد عملکرد دانه، 100 وزن بوته، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد که داد نشان بررسی این نتایج

 در دانه تعداد وته،ب در غالف تعداد نیتروژن مصرف. گرفت رقرا تکمیلی آبیاری و نیتروژن تأثیر تحت آزاد نخود مورد بررسی

 بوته، در دانه تعداد بوته، رد غالف تعداد مقدار ترینبیش. داد افزایش را بوته خشک وزن دانه و عملکرد دانه، 100 وزن بوته،

 در آبیاری سپس و نهدا شدنپر +  دهیگل مرحله در آبیاری تیمار به مربوط بوته خشک وزن دانه و عملکرد دانه، 100 وزن

. آمد به دست هکتار در مکیلوگر 3346 با نیتروژن کیلوگرم 50 مصرف تیمار از دانه عملکرد ترینبیش. بود دهیگل مرحله

 تیمار از دانه عملکرد ترینبیش. بود هکتار در کیلوگرم 1880 با نیتروژن مصرف عدم تیمار به مربوط نیز دانه عملکرد حداقل

 2199 با آبیاری عدم رتیما از دانه عملکرد حداقل و هکتار در کیلوگرم 2923 با دهیگل+ دهی غالف مرحله رد آبیاری

 نهدا تعداد بوته، در غالف تعداد ترینبیش تولید باعث دانه شدن پر+  دهیگل مرحله در آبیاری. آمد به دست هکتار در کیلوگرم

 .داد افزایش را انهد 100 وزن و بوته در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد نیز نیتروژن مصرف. شد دانه 100 وزن و بوته در
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Effect of nitrogen and supplemental irrigation on some orgonomic traits of chickpea 

(Cicer arietinum L.) cv. Azad 

 
 Arazgholi khojamli1*, Ali Nakhzari Moghaddam2, Leila Ahangar2, Mehdi Mollashahi2 

1*.Phd  student of Agrotechnlogy, crop physiologyDep., Gonbad Kavous University. khojamli7048@gmail.com 

2. Assistant, Associate and Assistant Prof. of plant production Dept., Gonbad Kavous University 

Abstract 
In order to study the effect of nitrogen and supplemental irrigation on yield and yield components 

of Azad cultivar of chickpea, a factorial experiment based on RCBD in three replications was carried 

out in the farm of Gonbad Kavous University during 2015-2016. Two experimental factors were 

nitrogen in three levels including none consumption, consumption of 25 and 50 kg nitrogen/ha and 
supplemental irrigation in three levels of none irrigation, irrigation at flowering and two stages of 

flowering and seed filling. The results of means comparisons showed that the maximum seed and 

protein yield were obtained from the consumption of 50 kg N with 3346 and 793.8 kg/ha, respectively. 

Irrigation at flowering + seed filling stages produced the greatest amount of yield components. 
Nitrogen consumption increased the number of pods/ plant, number of seeds/plant, 100-seed weight, 

grain yield and plant dry weight traits.  

Keywords: Flowering stage, Pod, Protein percent, Seed filling stage 
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 بودن سباز منا مختلف معیارهای با MesoHABSIMیافته  توسعه های مدل تجربی سنجی اعتبار

 زیستگاه

 
 محمد قلی زاده

 گروه شیالت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
Email: Gholizadeh_mohammad@yahoo.com 

 چكیده:
 نینچ. شود می محبوب ای فزاینده طور به MesoHABSIMسازی  شبیه کاربرد مدل های درون نهری از جمله مدل

ن انند نیروگاه برق و شم برداری بهره اثر در شده ایجاد رودخانه فیزیکی زیستگاه یک در را تغییراتی توانند می اییه مدل

 های آب ورالعملچهارچوب دست نظر از ویژه به آب مدیریت ریزی برنامه برای ابزاری آنها .کند بینی پیش و ماسه را 

 .هستند روریض پردازند، می شده تولید نتایج اعتبار و صحت رسیبر به که مدل، تأیید مطالعات بنابراین، .هستند
 MesoHABSIM مدل بینی پیش اعتبارسنجی برای مختلف هایزیستگاه در ماهی و موجودات کفزی توزیع مشاهدات

 از استفاده با جیاستنتا آماری های مدل .شد استفاده استنتاجی و استقرایی زیستگاه مطلوبیت های شاخص با شده ایجاد

یزهای از آنال ستفادها با ، کوهستانی رودخانه چندین از آمده دست صید با الکتروشوکر و نمونه بردار سوربر به های داده

 بودن مناسب ایمعیاره بر مبتنی استقرایی رویکرد .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد لجستیک رگرسیون آماری از جمله

 از استفاده و ها گونه رفتار به مربوط ادبیات از حاصل تخصصی اطالعات و دانش از که است( CHSC) شرطی زیستگاه

  .است شده حاصل زیستگاه

 MesoHABSIM زیستگاه، مدل سازی، مطلوبیت کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه: -1

 تأثیر بینی پیش برای مؤثر ابزارهای وجود عدم آب مدیریت عملکرد و روان آبهای احیای حفاظت، نیازهای بین تطابق عدم دالیل از یکی

 رساندن حداقل به کانام که ، حل راه (. یک3شود ) می رودخانه اکوسیستم دیدن آسیب به منجر اغلب وضعیت این .است هافعالیت این

 درون نهری زیستگاه هایمدل از آمده بدست سناریوهای براساس کاربردهایی تواند می آورد، می فراهم را انسانی فعالیتهای منفی تأثیر

 را انرژی نیروگاههای از برداری بهره یا رودخانه آموزش از ناشی را ای رودخانه اکوسیستم یک از تغییر بینی پیش هایی مدل چنین. باشد

 لدستورالعم اجرای برای یگام عنوان به ها رودخانه اکولوژیکی وضعیت احیای برای مفیدی آب مدیریت ابزارهای بنابراین و دارند عهده بر

 .(9هستند ) بآ چارچوب

 تغییرات از کمی رزیابیا امکان آنها .کند می توصیف را آنها فیزیکی محیط و گیاهان و جانوران بین روابط درون نهری زیستگاه های مدل

 می پیوند اییچنین روشه. کنند می فراهم محیطی خاص شرایط در را آبزی موجودات برای مناسب شرایط و زیستگاه بودن دسترس در

 جیحاتتر احتمالی توابع با( بستر ولگران ، رودخانه کانال هندسه ، هیدرولیک ، مثال عنوان به) فیزیکی با محیط را سازی عددیلدهند مد

 دقیق و پیشرفته ابزار هب و یافتند توسعه متحده ایاالت در 1970 دهه در ها مدل اولین (.کفزی موجودات ، ماهی) آبزی موجودات زیستگاه

 (.10شدند ) تبدیل محلی مقیاس در رودخانه اکوسیستم واکنش بینی پیش برای

 سیستم (،5) (CASiMiR) جریان درون نهری برای رایانه کمک به سازی شبیه مدل مانند ، است دسترس در زیادی های مدل امروزه

 مدل (،12) زیستگاه وبیتمطل هایشاخص مدل (،1) شده بینی پیش زیستگاه بودن مناسب مدل بر مبتنی( GIS) جغرافیایی اطالعات
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 برای. (9) آن اصالح و (11) (MesoHABSIM) هاسازی مزو زیستگاه شبیه مدل یا (،PHABSIM( )2) فیزیکی زیستگاه سازی شبیه

: کنند می اتخاذ را آماری محاسبات مختلف هایتکنیک مدلها این بیولوژیکی، پاسخ بر فیزیکی متغیرهای تعامل و تأثیر گرفتن نظر در

 بر. (6) تصادفی جنگل ، متغیره چند یا متغیره تک لجستیک رگرسیون ، GIS، بندی طبقه درخت عصبی، های شبکه ، فازی طقمن

 به را تجربی های مدل همچنین و خبره های مدل و ادبیات است ممکن (،12زیستگاه ) مطلوبیت های از مدل GIS بندی طبقه اساس

( استقرا) آماری های مدل. برند می رنج ها محدودیت برخی از روش دو هر .دهیم اختصاص یاستنتاج و استقرایی های گروه به ترتیب

 و ادبیات. هستند رودخانه انواع از برخی به محدود یا و دارند نیاز ورودی های داده از توجهی قابل مقدار به اعتماد قابل نتایج تولید برای

 باشد. داشته آماری اعتبار به نیاز است ممکن که دهند، می ارائه را تری کلی و ذهنی نتایج( قیاسی) خبره بر مبتنی مدلهای

 و است "دانش کسب تنگنای" نتیجه خبره مدلهای ذهنیت این (،7است ) شده داده نشان همکاران و  Moutonتوسط که همانطور

 و( نیاز دمور ورودی حداقل ، ترهاپارام تعداد) نیاز دمور میزان به توجه با تصمیم. شود تفسیر احتیاط با باید تولید از حاصل نتایج بنابراین

 تجربی، های داده از مناسب ساختار با .است گرفته نظر در آن از استفاده برای را گیری تصمیم کاربر، توسط ها داده بودن دسترس در

 های داده که هنگامی ، لحا این با. دهد انجام باال در شده ذکر موارد مانند زیادی رویکردهای با را استقرا های مدل است ممکن کاربر

 کم تشخیص ابلیتق که هایی گونه منبع، شرایط وجود عدم محدود، هزینه ناکافی، زمان مثال، عنوان به) است دشوار و کمیاب تجربی

 .(8است ) عالقه مورد افکار بر مبتنی های مدل یا ادبیات از کاربردی ،( دارند

 :دکن می ایجاد را زیر سؤاالت این

 هد؟د می توضیح تر دقیق را آبزی موجودات زیستگاه بودن تر مناسب( استنتاجی و استقرایی) روش دو از یک کدام( 1) 

 شود؟ می دیریتیم اقدامات نتیجه در و متفاوت های گیری نتیجه به منجر یا است مقایسه قابل حتی رویکرد دو هر نتایج آیا( 2)

 اب مدل تأیید .دهد می ارائه را شده تولید نتایج اعتبار و صحت مورد در اطالعاتی و گیرد می قرار ادهاستف مورد اغلب که است رویکردی این

 شود. می انجام مدل های بینی پیش با مستقل ماهیان مشاهدات مقایسه

 

 مواد و روش: -2

MesoHABSIM ارگانیسم یک استفاده مورد همنطق) کند می توصیف مزومقیاس یک در را ای رودخانه های اکوسیستم که است مدلی 

 مشاهده، لحظه در ارگانیسم یک استفاده مورد منطقه) کنند می کار میکرومقیاس یک در که قبلی های مدل برخالف (،2)( روز طول در

 اطمینان قابلیت از MesoHABSIM مدل عملیاتی مقیاس کردن تر درشت مزیت. (PHABSIM) مانند( است متر چند عمل در که

 و Fausch که همانطور .است بیشتر بزرگتر مناطق در گرفتن ماهی و احتمال تحرک دلیل به زیرا صید با الکتروشوکر، مورد رد بیشتر

 در حرکت موانع یا زیستگاه پیچیدگی ، پوششی ساختارهای مانند ها، ماهی حضور برای اصلی عوامل از برخی (،4کردند ) تأکید همکاران

 بین ارتباط مشاهده و رودخانه بزرگ های بخش بررسی مزومقیاس امکان که است این دیگر جنبه. ندا شده شناخته مقیاس بهترین

 ارزیابی برای مناسب روشی به رودخانه کل طول در را هیدرومورفولوژیکی تنوع شناسایی برای را امکان این. کند می فراهم را ها زیستگاه

 در تغییرات به ها ماهی واکنش مشاهده MesoHABSIM روش .(11دهد )می مختلف های آب یا ها رودخانه اکولوژیکی وضعیت

 هامزوزیستگاه .(2کند) می پذیر امکان را حوضه و رودخانه مقیاس در آب مدیریت برای ریزی برنامه و( طبیعی یا انسانی) محیطی شرایط

 مناسب معیارهای با ها HMU. شوند می ریفتع آنها هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژی و( HMUs) هیدرومورفولوژیکی واحدهای توسط

 کمک با که ،( CHSC) شرطی زیستگاه مطلوبیت معیارهای یا لجستیک رگرسیون مدلهای با و هم شوند می محاسبه زیستگاه بودن

 داده از ادهاستف با انجام گرفته مطالعات در رویکردها این مطابق درجه. شوند می تکمیل متخصص دانش توسط و شوند می تأسیس ادبیات

 .می گیرد قرار آزمایش مورد از ماهی و درشت بی مهرگان کفزی گیری نمونه های
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بدون جریان  های بآ و پیچیده سطح ،riffle, glide قبیل از HMU انواع ، ArcGIS افزار نرم و میدانی های رایانه از با استفاده

(pool) (1 جدول )هایمکان در یدرولیکیه های گیری اندازه از سری یک ، زیستگاه احدو هر برای. شودمی ترسیم دیجیتال عکاسی در 

 در موجود جریان رعتس میانگین و آب عمق عرض خیسی، بستر، تنوع شامل ها گیری اندازه این .شودمی انجام شده بندی طبقه تصادفی

 اتخصوصی مورد در مهم العاتاط .شد اصالح (9و2) مراجع توسط MesoHABSIM روش برای بستر بندی طبقه. آب است ستون

 شیهحا سنگ، تخته چوب، آوار ور، غوطه گیاهی پوشش مانند پوشش، فراوانی یا حضور حضور، عدم مانند ماهی، با مرتبط های رودخانه

 و تجزیه برای .شودمی گنجانیده  GISمدل در یاداشت برداری و میدانی بررسی طول در همچنین ساحلی، گیاهی پوشش عمق، کم های

 و "سریع" دسته دو به HMU نوع هر برای شده مشاهده غالب جریان ویژگی به توجه با ای رودخانه های زیستگاه بیشتر، های تحلیل

 .شوند می تقسیم "کند"

ی ها با سرعت سریع و آهسته آب گروه بندی م HMU ،((9و2)اصالح شده از ) HMUs. تعریف واحدهای هیدرومورفولوژیکی 1جدول 

 شوند.

  HMU هیدرومورفولوژیکی واحد یحاتتوض

 Riffle .محدب بستر نهر شکل. باالتر شیب و آشفتگی آب، متوسط سرعت با عمق کم جریان

 سریع

 Rapid ر نهرمحدب بست شکل بیشتر، سطحی تالطم و تر درشت بستر ، سریعتر آب سرعت با باالتر شیب

 Cascade سنگها تخته پشت کوچک بسیار استخرهای و کوچک آبشارهای با ای پله جریان های سریع

 riffle Ruffle یا run حالت به مرحله انتقال در شده آبگیری جریان های سریع

 و مسطح طولی صورت به بستر نهر شده، مشخص خوبی به  خط القعر با یکنواخت جریان های کانال

 .است مقعر جانبی

Run 

 Pool .ستر نهربمقعر  شکل آهسته، جزئی، کانال انسداد یا کانال عمیق محصور شده بوسیله انسداد آب

 کند
 فاقد ، کم جریان با سطحی جریان متوسط های کانال

 بستر نهر شکل تخت. شدید تالطم

Glide 

 Sidearm .اصلی کانال از متفاوت ارتفاع رودخانه، عرض از نیمی از کوچکتر جزایر، اطراف های کانال

 

 بحث: -3

ق تگاه از طرییچیده زیسفرآیندهای نواحی ساحلی و کل حوضه قرار دارند. ساختار پ تأثیرهای آبی رودخانه تحت ستگاهها و زیرودخانه

 و ستقراییا) سازی مدل خاص روش از شود. کاربردیکنش تنگاتنگ بین کانال رودخانه و محیط زیست پیرامونی تامین میبرهم

 ملعوا که دهد می نشان جراطرز ا اما است، ارتباط در( ترکیبی کارهای یا ریزی برنامه اسناد) پروژه یک مرحله و نوع با اغلب( استنتاجی

 .کافی های داده آوری جمع امکان و ها هزینه ، زمان: از عبارتند کننده تعیین

 های ولژما( CASiMiR، MesoHABSIM مثال، عنوان به) زیستگاه بودن مناسب های مدل ، ها خواسته این به پاسخگویی برای

 امکان که دارند مهمی رویکردهای مدلهایی چنین .(13اند ) شده اقتباس تجربی و نظری های داده برای که دهند می ارائه را خاصی

 رایبباال  معنادار مبستگیه با پایایی بهترین .آورد می فراهم را آن اکولوژیکی پتانسیل و رودخانه هیدرومورفولوژی موجود وضعیت بررسی

 .کند می تأیید را هآمد بدست مختلف نهرهای از که متغیر وابسته، برای رگرسیون ضرایب از خوب انتخاب می شود، که ثبت "ورحض" مدل

 واندت می و است یرانا کوهستانی های رودخانه برای متغیرهای وابسته )از جمله ماهی و موجودات کفزی( اطالعاتی بانک تکمیل ها داده

 در شاخص هایبر گونه آن تأثیر ارزیابی برای( برداشت آب یا آبی نیروگاه جمله از) انسانی های فعالیت لفمخت انواع سازی مدل برای

 .گیرد قرار استفاده مورد کوهستانی های رودخانه
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 کیبتر و جریان رعتس عمق، عرض، در تغییرات دلیل توان اشاره کرد این است که بهکه می زیستگاهی فیزیکی از موارد مهم فاکتورهای

مق کانال و ع ی،مانند ارتفاع، دب ژئومورفولوژیک عوامل یابند.می افزایش هازیستگاه تنوع و اندازه رودخانه دستپایین به باالدست از بستر،

ی و عه ماهجام یبکدر تر ییراتغنا و تنوع و تغ یشافزا ینیبیشفیزیکوشیمیایی آب در پ یرهاینسبت به متغ یشتریب تأثیرسرعت آب 

 یکم یهاونهگ کمتر ایهزیستگاهباالدست با سرعت آب باالتر و  مناطقمثال،  ، برایدست دارندییندر امتداد به سمت پا جودات کفزیمو

 جمله از نیز بستر اکتورف .دارد یتریغن یهابه پوشش گونه یلتما دستیینبزرگتر و متنوع پا یهایستگاهکه ز یکنند در حالیرو حف  م

 برای را غذا مینتأ و پناهگاه مثل، تولید حرکت، شدن، ساکن امکان که است زیستگاه یک در زیستی فضای ایجاد در ممه فاکتورهای

 آورد.می فراهم آن در ساکن موجودات

 شکلم. هستند گونه یک دمور در تحقیق مورد در فقط آنها که باشید داشته خاطر به باید اما است، عمومی کامالً فوق گیری نتیجه اگرچه

 برای هاییتالش ، انهخوشبخت. باشند تالش پر و پرهزینه توانند می آماری توسعه مدلهای برای مناسب های داده آوری جمع که است این

 صورت به مدل های انتخاب دهیسازمان به و گیرد قرار استفاده مورد اهدافی چنین برای تواند می که دارد وجود اطالعاتی هایبانک ایجاد

این مجموعه داده .تاس شده ایجاد رودخانه نوع یا حوضه خاص، منطقه یک برای که دارد وجود اطالعاتی بانک. کند کمک تر یکسیستمات

 مقامات. است ارزش اب بسیار تر، دقیق مدل و بهتر های داده آوری جمع به توجه با که هستند، رودخانه چندین از اطالعاتی حاوی ها

 مجموعه از ستا ممکن( زیستگاه مطلوبیت های مدل مانند) مناسب ابزارهای به مجهز زیست محیط ایه سازمان یا آب مدیریت محلی

 یبرا اینجا در شده رائها موارد مانند مطالعات تأیید وجود، این با .کنند استفاده آب مدیریت برای ریزی برنامه برای موجود های داده

 .است الزم نتایج از مناسب یرتفس همچنین و مدل سازگاری و ها داده از اطمینان

 

 نتیجه گیری کلی:

و پرورش  زیروهای کشا های کیفی قبل از مصرف آب در کاربریاستفاده از روش شاخص از مطالعه حاضر به طور کلی رهیافت ترویجی

ک چنین ینجام او  میتواند به عنوان یک روش مدیریتی با هدف توسعه پایدار در گسترش استفاده از منابع آبی مختلف بوده ماهی

 .ر گیردده قراها مورد استفامطالعاتی میتواند مدیریتی، کاربردی و موثر باشد و به عنوان روشی مناسب قبل از اجرای پروژه
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Empirical Validation of MesoHABSIM Models Developed with Different Habitat 

Suitability Criteria 
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Kavous, Iran 
 

Abstract:  

Application of instream habitat models such as the Mesohabitat Simulation Model (MesoHABSIM) is 

becoming increasingly popular. Such models can predict alteration to a river physical habitat caused 

by hydropower operation or river training. They are a tool for water management planning, especially 

in terms of requirements of the Water Framework Directive. Therefore, model verification studies, 

which investigate the accuracy and reliability of the results generated, are essential. Observations of 

bullhead distribution in various habitats were used to validate MesoHABSIM model predictions 

created with inductive and deductive habitat suitability indices. The inductive statistical models used 

electrofishing data obtained from multiple mountainous streams, analyzed with logistic regression. 

The deductive approach was based on conditional habitat suitability criteria (CHSC) derived from 

expert knowledge and information gathered from the literature about species behaviour and habitat 

use. 

Keywords: habitat preference, modelling, MesoHABSIM 
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 :چكیده

در  ات سیل بر روی جاندارانتأثیرست. درنهایت، برای عملکرد اکوسیستم های سیالب ضروری ا سیل

ه نیاز های زمانی مختلف پیچیده و آشکار است. با این حال، حف  تنوع زیستی در دشت های تنظیم شدمقیاس

، ما به ر اینجادسیل بر اکوسیستم های رودخانه ای دارد.  تأثیربه یک اندازه گیری دقیق از مسیرهای اصلی 

ر مهرگان دیرات سیل، بزرگی و زمان سپری شده از آخرین سیل در جوامع درشت بیبررسی اثرات نسبی تغ

له نمونه سا 1رت فصلی  در یک دوره  جنگلی به صو -رودخانه های سیالبی پرداختیم. زیستگاه های کوهستانی

برای  مزمانهو مدل سازی معادالت ساختاری  2Dبرداری می گردد ، و ترکیبی از مدل سازی هیدرودینامیکی 

فاده مهرگان استتعیین کمیت اثرات مستقیم و غیرمستقیم معیارهای هیدرولوژیکی محلی در جوامع درشت بی

تعامل  نسبت به سایر گونه ها به علت جلوگیری از EPTز جمله شود. مطالعات نشان داد که گونه هایی امی

نه های زان گولوب است. بنابراین، میرقابتی شدید و محرومیت رقابتی با حف  سطوح پایین منابع غذایی مط

EPT از  ای، بالفاصله بعد از اغتشاشات سیل بیشتر می شود. سرانجام، پستر و میزان غنای گونهنسبتاً فراوان

 .شودوقوع سیل، غنای کلی گونه ها با گذشت زمان افزایش یافته و حتی بیشتر از قبل سیل می
 

 شینی زیست محیطی، سیل، جانموجودات کفزی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:  -1
پیشروى  اند،خشک الًمعمو که مکانهایى روی و یابد افزایش معمول خود سطح از آب که افتدمی اتفاق زمانی سیالب شدن جارى

نواحی  در یخ و برف ذوب سنگین، بارش به دلیل دریا ساحلی و نواحی زیرزمینی آبهای ها،رودخانه از است ممکن پدیده کند. این

سیالب اند.  وقوع یگرد دالیل آتشفشانی، هایفعالیت و زلزله شکستن سد، زمین، دهد. لغزش رخ ساحلی توفانهای یا وهستانیک

 ودخانه بهاشیه رجتغییرات ناشی از دخل و تصرف انسانی در حاشیه، حریم و بستر رودخانه ها شامل اختصاص کاربری اراضی 

ماندهای ها، هدایت پساده سازی، برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانهفعالیتهای کشاورزی ازجمله شالیکاری، ج

عضالت مهای شهری و صنعتی به همراه زباله های توریستی به رودخانه ها شرایطی را فراهم کرد که روستایی و فاضالب

ا رمحیطی  و خسارت زیستاجتماعی و زیستی نظیر آبگیری معابر، به خطر افتادی امنیت اجتماعی و سالمت شهروندان 

 افزایش می دهد. 

ها موثر بوده به طوری که عامل اصلی وقوع خیزی حوضهها در سیلعالوه بر این، بهره بردرای بی رویه از مراتع و قطع جنگل

ای ای بربرداری از منابع آب درون حوضهها در سطح استان های کشور ریشه در موارد مذکور دارد. شیوه های بهرهسیالب

ها بدون رعایت های آبگیر در طول مسیر رودخانههای آب برگردان سنتی و نوین و دهانهمصارف کشاورزی و احداث انواع سازه

های آبگیری جهت تنظیم ورود آب به نهرهای انتقال آب و آبرسانی در سازگاری با اصول مهندسی از جمله تعبیه دریچه
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ها، سیالب با شدت و ها موجب شده است که در فصول بارندگی و طغیان رودخانهخانههای فیزیوگرافی و هیدرولوژی رودویژگی

ها به ها، موجب ورود سیالبها شود. به نحوی که از این طریق افزون بر تخریب کانال های رودخانهحجم زیاد وارد رودخانه

 (.9ی را افزایش می دهد )اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی شده و پسخوردگی آب معضل سیلگیری و آبگرفتگ

شتر های تیپ اراضی )بیها و وضعیت مورفولوژیکی و مورفودینامیکی آنها تابعی از ویژگیبه علت کم بودن طول مسیر رودخانه

ر ط آب دکوهستانی منتهی شده به دشت( هستند، به همین دلیل، بخش اعظم رسوبات ناشی از رخداد فرسایش خاک توس

های ها در بخشها اغلب در مناطق پایین دست حوضهها بوسیله رودخانهفاعات آبخیزها و حمل آنمناطق کوهستانی و ارت

 و شده شسته مناطق از رودخانه بعضی در ناحیه این ود. خاکها ترسیب یافته و انباشته می شدشت و مصب یا دهانه رودخانه

 پوشش نین،همچ .است شده مدفون قلوه سنگی ی رسوباتحت و الی و گل زیر در مناطق برخی در و یافته آن کاهش آلی مواد

 (.10د )هستن شده خشک برگ و شاخ دارای پابرجایی که تنه های یا و شده واژگون یا ریشه کن درختان جنگلی محدوده،

 سوبآن مح در دموجو آبزیان پناهگاه بهعنوان که بستر و برجستگیهای گودالها(نهر  مسیر تخریب نهرها و شده بستر عریض 

ناختی مکانهای آسیب است. بهسازی بوم ش مطرح دیده آسیب اکوسیستم های همگی به عنوان مهیب، سیل اثر شوند( برمی

ای در های رودخانهها و موجودات کفزی( مطلب مهم علمی می باشد. محیطهای موجودات آبزی از جمله ماهیدیده )زیستگاه

، سیل و ها )از جمله طوفانی طبیعی قرار دارند. چنین استرس ها و آشفتگیهامعرض انواع فعالیت های انسانی و آشتگی

ده، دو سوزی( همواره بخشی از عملکرد و رفتارهای محیط زیست می باشد. برای احیای یک بوم سازگان آبی آسیب دیآتش

 ومک انسان با ک ناختی محیطدیدگاه را میتوان در نظر گرفت: احیا توسط طبیعت )خود ترمیمی( و بعد از آن بهسازی بوم ش

 (.7و8طبیعت )

 .دارند سیالب دشتهای رد توده زیست و اولیه تولید در زیادی تأثیر میزان کوچک، تا اندازه بزرگی  به های سیل این، بر عالوه

 اولیه لیدتو فزایشا باعث که شود می صادر سیالب دشت به مغذی مواد و آلی مواد ، اتصال فاز اصطالح به طغیان، جریان در

 توزیع/  کانیکیم حذف طریق از نیز کمتر اندازه به طغیان .اتصال گویند قطع فاز اصطالح به شود، می سیل بازگشت هنگام

 می تأثیر موجودات آبزی بر مستقیماً  ، وری غوطه حین در پراکندگی و زیست محیط به اتصال افزایش یا افراد مجدد

  .(1و2گذارد)

 وانعن به. بگذارند تأثیر هتود زیست بر غیرمستقیم طور به اولیه، تولید و محلی زیستگاه شرایط تغییر با توانند می همچنین آنها

 .برمی گرداند قبلی توالیم مراحل به را جوامع نتیجه در و کند، می جابجا را افراد و کرده تخریب را زیرین بسترهای سیل مثال،

 زیستگاه قطعه نوانع به اغلب سیل این ، دارند طغیان های فرکانس و مختلف های آستانه parafluvial های زیستگاه که آنجا از

 حد تا parafluvial های زیستگاه بین در محلی شیمیایی و فیزیکی شرایط .شود می توصیف متوالی مختلف مراحل در ها

 آبی منابع مثال نعنوا به که است سیالب دشت ژئومورفولوژیکی تنظیمات در زیستگاه های موقعیت بین تعامل از ناشی زیادی

 اتصال و لیاص کانال به جانبی اتصال سطح با محلی شرایط همچنین .کند می تعیین را زیرزمینی آب های ورودی مانند

  (.6و4باشند ) ثابت یا اثر توانند می زمان طول در دو هر که است، متفاوت آبرفتی های سفره با عمودی

 اختالط، دلیل به هیدرولوژیکی اتصال مراحل طی در parafluvial هایزیستگاه شیمیایی و فیزیکی خصوصیات خاص، طور به

 سرشاخه زیرزمینی، آبهای) متفاوت آب منابع نتیجه حدودی تا اتصال، قطع مراحل طی در سپس و شوند می سازی یکسان

 به عمومی زیستگاه هایپاسخ مثال، نعنوا به .هستند محیطی زیست جانشینی در مختلف هایویژگی و( غیره و جانبی، های

 مواد محلول. غلظت اکسیژن کاهش و آمونیوم غلظت و الکتریکی هدایت در افزایش شامل هیدرولوژیکی اتصال در کاهش

 تحت همچنین اما یابد می افزایش زیرزمینی آب جریان با و اصلی کانال به اتصال با نیز parafluvial زیستگاههای در مغذی

 می قرار نیز اتصال شیب تأثیر تحت آب حرارت درجه سرانجام، .دارد قرار بیولوژیکی فرآیندهای و آب نگه داری نزما تأثیر

 روابط اتصال .(11دارند ) ثابت دمای سال طی در معمول طور به زیرزمینی آب های ورودی با هایی زیستگاه که جایی گیرد،

زمان  بویژه با گذشت parafluvial سیالبی های زیستگاه است، اما راگیرف ای رودخانه های سیستم در موجودات و زیست محیط
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 در متفاوت زمان با متغیر فیلتر یک ایجاد باعث موثری طور به یابد، و می تکامل اتصال قطع مراحل طی در محیطی شرایط در

 دات در ارتباط با فاصله از منابعبوسیله پراکندگی موجو درشت بی مهرگان کفزی جوامع مثال، عنوان شود. به می زنده جوامع

 (. 5و3است ) ارتباط در هیدرولوژیکی اتصال و منابع بودن دسترس در سیل، وقوع دنبال ها به کلونیست بالقوه

 شرایط رعایت با و ندده کوچ قرار اولویت در را زیستگاه های توده توانند می قوی هوایی های پراکنده کوچ، اولیه مرحله در

 گذشت . باکند می دیکته را جوامع ترکیب محلی محیط یعنی. کنند می ردیابی را مطلوب محیطی شرایط ،محلی زیستگاه

(. 1)شکل شوند برخوردار اهمیت از جوامع دهنده ساختار نیرو عنوان به توانند می رقابتی تعامالت سیل، وقوع از زمان

 فرآیندهای نسبی اهمیت تعیین در ویژه به تواند می آن نیچ و پراکندگی توانایی با رابطه در ها گونه عملکردی خصوصیات

 .(12و 13باشد ) مفید جوامع ساختار در محیطی فیلتر مانند خاص

 
 ،( کامل شفل) جامعه اجتماعات به مربوط قوانین در سیل آخرین زمان از سیل وقوع زمان و فراوانی تأثیر که مفهومی . نمودار1شکل 

 .کند می تشریح را جامعه ترکیب و زنده غیر شرایط ، اولیه وری بهره ،( شکسته فلش) یکنواختی و گونه غنای

 

مراحل  ها درونهگیستگاهی ها زیستگاها را حف  نمود، زیرا نیازهای زها در رودخانهبنابراین باید برای حف  تنوع زیستی گونه

-خمتشیه و ای، پوشش حاعنی مناطق تغذیهمختلف چرخه زیستی کامالً متفاوت است. موجودات کفزی سه زیستگاه عمده ی

ختلف به ماشکال  ریزی، تغذیه و استراحت و خودنگهداری بعنوان یک واحد کارکردی بهریزی دارای اهمیت است. مناطق تخم

دخانه و انال روکنند و ساختار پیچیده زیستگاه از طریق برهم کنش تنگاتنگ بین کسیماهای محیط زیست ارتباط پیدا می

 مناطق یم جوارهبا  یامطلوب منطقه یطشرا دلیل به اکثرا ایران شمال هایشود. رودخانهزیست پیرامون تامین می محیط

طق امن یانم خود از ریدر طول مس یلومترهاکها رودخانه ینقرار دارند. ا یمختلف یهایتفعال رضدر مع یی،و روستا ینیشهرنش

عم از امختلف  یفشارهاکنند و  یعبور م یاجاده یرهایارخانجات مختلف و مسها و ککارگاه ی،کشاورز یهاینزم ی،مسکون

 اتییرچار تغد یشاناه یسمارگان یستگاهز یزمنظر و ن یمایکه هم از لحاظ س شوندمتحمل میرا  یولوژیکیو ب یمیاییش فیزیکی،

 شوند.شدید می یها یو دگرگون
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Abstract: 

 Floods are necessary for the functioning of floodplain ecosystems. Ultimately, 

flood effects on biota are spatially complex and unfold at various time scales. Yet, 

biodiversity conservation in regulated floodplains requires a sound quantification 

of the main pathways how floods affect riverine ecosystems. Here, we 

investigated the relative effects of flood frequency, magnitude, and time elapsed 

since the last flood on macroinvertebrate communities. Parafluvial habitats were 

sampled seasonally over 1 year, and a combination of 2D hydrodynamic 

modelling and piecewise structural equation modelling was used to quantify the 

direct and indirect effects of local hydrological metrics on macroinvertebrate 

communities. Studies showed that high flood frequency favoured rheophilic 

species (EPT taxa) over other groups and prevented strong competitive 

interactions and competitive exclusion by maintaining low food resource levels. 

Lastly, overall taxa richness increased over time after a flood and even more so 

after larger floods. 
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 چكیده:
 ه سازی، بررسی، ادغام،( یک سیستم مبتنی بر رایانه برای گرفتن، ذخیرGISعات جغرافیایی )های اطالسیستم

ساخته  وسیستمدستکاری، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های مکانی روی زمین است. سدها یا آب بندانها )اک

اهی تولید م ویالب ترل سشده انسانی( با آبگیری رودخانه برای ذخیره و تأمین آب، آبیاری، تولید برق آبی، کن

 شکارچی و یا /بر بهره وری، فراوانی طعمه  تأثیراست. فعالیت های شیالتی موجود در پهنه آبی ممکن است 

وسیستم ویا اکخصوصیات فیزیکی آب و زیستگاه بگذارد. با این حال، مدل سازی این روابط به دلیل طبیعت پ

بی د بعدی و ارزیام برای تجزیه و تحلیل این الگوهای فضایی چنابزاری مه GISهای آبی می تواند دشوار باشد. 

و نقشه  در شیالت، طبقه بندی GISات روی پهنه های آبی شیالتی است. برخی دیگر از کاربردهای تأثیر

ت ماهی، ی، حرکبرداری از زیستگاه های مناسب و زمینه های بالقوه ماهیگیری ، نظارت بر کیفیت آب، آلودگ

ی احلی مآب. نقشه برداری از توزیع ماهی و پارامترهای آب، و تشخیص و نظارت در خط س نوسانات سطح

وی رات تأثیر ابزارهای مهم برای تجزیه و تحلیل این الگوهای فضایی چند بعدی و ارزیابی RSو  GISباشد. 

اری ذخایر ایدسهم قابل توجهی برای اطمینان از پ  RSوGIS محیط های آبی برای فعالیتهای شیالتی است. 

وانی، اهی، فراوزیع متماهی و استفاده پایدار از منابع آب در مخازن دارد. پتانسیل بسیار خوبی برای مدل سازی 

 زیستگاه، برآورد ظرفیت آینده و ارزیابی عمر مفید محیط آبی دارد.
 

 شاخص کیفی آب، عوامل فیزیکو شیمیایی، رودخانه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه: -1

ه منابع زمین همترین منابع مهم تامین مواد غذایی، شیالت است و اهمیت اقتصادی ماهیگیری علمی مهم دریکی از م

له ه، یک حوار گذشتدریایی را در سواحل فراهم می کند. بر اساس گزارش مدیر اتحادیه کل شرکت های تعاونی صیادی ایران د

که  ن می باشدر تومای مدت ده روز جمعاً یک میلیون و پانصد هزاشناور و سوخت به همراه هزینه های جانبی )غذا و آب( برا

دست آمده  طالعات بهیند. ااکنون این هزینه به بیش از دو برابر افزایش یافته است و گاه صیادان از پس این هزینه ها بر نمی آ

ن د در تعییی توانناز راه دور ماز ماهواره ها نقش مهمی در برنامه های کاربردی شیالت ایفا می کنند. تکنیک های سنجش 

ور غیر واند به طا می تهمنابع ماهی، مانند دیدن لکه های ماهی، به صورت مستقیم از هواپیما به کار آید، همچنین این تکنیک 

تفاده اس بزیان نیزوزیع آگذار در ت تأثیرمستقیم برای پیشبینی مکانهای بالقوه تراکم آبزیان از طریق اندازه گیری های عوامل 

 (.  1شوند )
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یعنی   Sensing Remote سنجش از دور علم و هنر کسب اطالعات درمورد هر موضوع تحت بررسی، سنجش از دور یا

 ابزاری است که در واقع تنها اطالعات را بدون اینکه درتماس فیزیکی با آن باشد برمی دارد و سیستم های اطالعات مکانی

(GIS) پیوتری برای وارد کردن ذخیره بازیافت تحلیل و نمایش اطالعات فضایی بعد مکانی می به عبارتی یک تکنولوژی کام

باشد و شامل مجموعه ای ساختاریافته از سخت افزار و نرم افزار . اطالعات مکانی مرجع نقشه های ماهواره ای بوسیله نیروی 

از مبادرت به ماهیگیری یا آبزی پروری ابتدا  میتوان قبلGIS متخصص و الگوریتم ها کامل می شود. با علم سنجش ازدور و

اطالعات الزم را بدست آورد و بعد این اطالعات را تجزیه و تحلیل کرده تا بتوان بهترین تصمیم را اتخاذ کرد چرا که این امر 

ت گستردگی و دقت کار را باال برده و همچنین در وقت و هزینه صرفه جویی می نماید. جمع آوری اطالعات و مشاهدات به عل

همچنین متغیر بودن بعضی عوامل و دیگر مشکالت، کاری هزینه بر و وقت گیر است و از طرفی بدون این متدها امکان اندازه 

گیری دمای سطح دریاها در ابعاد وسیع اقیانوسی وجود ندارد. ماهواره ها اندازه گیری پهنه وسیعی از اقیانوس را که توسط 

 گره 10نیست، ممکن میسازند. به عنوان مثال اگر جمع آوری اطالعات توسط یک کشتی با سرعت  کشتی یا بویه امکانپذیر

(km/h 20 برای یک منطقه ای )دقیقه پوشش  2سال طول بکشد از طریق ماهواره ها میتوان اطالعات منطقه را در مدت  10

 (. 5داد)

ستی و غیر رات زیهای دریایی کافی برای مشاهده تغییبا توجه به گستردگی اقیانوسها و دریاها و عدم وجود ایستگاه

ها، جریانات سطح دریا ، دمایزیستی در اقیانوسها و دریاها و اندازه گیریهای عوامل فیزیک دریا، تولید امواج اقیانوس، جزر و مد

 Sat Sea وارهز ماهاتند اقیانوسی، مناطق فراجهندگی و رنگ آب و کلروفیل ماهوارههای خاصی در نظر گرفته شده است که عبار

 6هر ثانیه  از باالی زمین در NOAA ماهواره های.، NOAA و ماهواره Nimbus ،ماهواره تحقیقاتی ERS ، ماهواره اروپایی

مدار  ه به ردیابی زمینیدقیقه از یک افق به افق دیگر میگذرند. هر ماهواره بست 13کیلومتر گذر کرده و به طور متوسط در هر 

 وضع هوا، بینیپیش ر در روز دیده می شود. از دادههای این ماهواره برای مشاهدات جهانی، درجه حرارت اتمسفر،با 6تا  4

  (.3ی شود)فاده ماندازه گیری دمای سطحی دریاها، نقشه الگوی دمای سطح دریاها جریانات اقیانوسی و پوشش یخ دریا است

 ه بهترین وارد که های ماهوارهای توام با اثرات اتمسفری وجود دروشهای متفاوتی برای محاسبه دمای سطح آب از داد

رتفاع و اجایی، تغییر )پنجره جدا از هم( برای زمان های روز و شب می باشد. ماهواره ها با جاب Split کارآمدترین آن تکنیک

اطالعات  ن دلیلکنند به همیهمینطور حرکت دورانی زمین معموال اطالعات برداشت شده را از موقعیت اصلی خود جابجا می 

ه ده بوده کد سنجنفوق می بایست مراحلی را طی نمایند که آنرا پردازش داده هامی نامند. مرحله بعدی کالیبره نمودن خو

مقدار  ارد کهبدلیل حرارتی بودن باندهای آن می بایست ضرایب آن معلوم گردد. همچنین گازهای مختلفی در جو وجود د

ار آب جذب بخ قرار میدهد که این مسئله نیز با روشهای مختلفی از تفاوت تأثیرسطح زمین را تحت  تشعشع انعکاسی از

ی دادههای تصحیح میگردد. در نهایت با استفاده از ارزش عدد Triple و Dual Split, اتمسفر در پنجره های جوی مانند

محاسبه  حرارت موثر و درجه حرارت سطح دریا،مقدار عدد تابشی سنجش شده و تابع معکوس پالنک، درجه  DN تصویری

دیگر سنجنده  دارابودن باندهای حرارتی متعدد آن را به نسبت وMODIS میگردد. توان تفکیک طیفی باالی سنجندة مودیس

ین ه اسطح زمین است ک اولین نیاز سنجش از دور داشتن منبع نور )انرژی( برای تابیدن به .ها در موقعیت ممتازی قرار میدهد

د. همیت هستنارای اانرژی را امواج الکترومغناطیس می نامند. چندین سطح از طیف امواج الکترومغناطیس در سنجش از دور د

مواج در یادی اامواج نورانی که توسط چشم انسان قابل تشخیص هستند بخشی از طیفهای مرئی بشمار می آیند . مقادیر ز

استفاده  شخیص وتن قابل رؤیت نیستند اما بوسیله تجهیزات سنجش از دور قابل اطراف ما وجود دارد که بوسیله چشم انسا

است و موج قرمز دارای طول موج بلند تر و موج بنفش دارای  میکرومتر 7,0-4,0هستند. امواج مرئی دارای دامنه طول موج 

 .(3طول موج کوتاهتر است)

متر زیر سطح دریاست(. دمای  20میلی متر تا  1ت. ) بین منظور از دمای سطح دریا، دمای نزدیک به سطح اقیانوس اس

سطح دریا به طور منظم از طریق ماهواره ها برای تمام اقیانوس های جهان نظارت می شود. ماهی های سطحزی دریایی مانند 
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افقی و عمودی  زرده، خارو و سارم ویژگی های خاصی برای آب با محدوده دمایی خاص دارند. این مسئله برای محدوده دمایی

 .صدق می کند اما ماهیگیران ساحلی، زمانیکه در جستجوی ماهی اند، بیشتر به دمای افقی یا سطحی توجه می کنند

ند، کبررسی می  ها راپارامتری که بیشترین استفاده را در مطالعاتی که نسبت بین محیط زیست، رفتار ماهی و فراوانی آن

ذارد. نها می گآبر روی گونه های ماهی به عنوان یک مرحله متفاوت در چرخه زندگی مهمی  تأثیردمای آب می باشد. دما 

واره ه های ماهیق دادهمچنین دمای سطح دریا موفق ترین پارامتر اندازی گیری شده در میان سایر پارامترهایی است که از طر

 .(4ای حاصل می شود)

ی یا نبود راوانده مودیس به دست می آیند. رنگ سطح دریا فنقشه های سنجش از دور مربوط به رنگ سطح دریا از سنجن

نبع اولیه پالنکتون، که مرا آشکار می کند که این امر شاخص حضور فیتوپالنکتون به شمار می رود. بیومس فیتو a- کلروفیل

ئول تند که مسپی هسکوغذا در دریا می باشد، یکی دیگر از پارامترهای مهم است. فیتوپالنکتون ها، موجودات دریایی میکروس

توسنتز می باشند.این فیتوپالنکتون شامل رنگدانه های کلروفیل برای ف .بسیاری از فعالیت های فتوسنتزی در دریا می باشند

روفیل بر لظت کلغرنگدانه ها نور سبز را منعکس و نور قرمز و آبی را جذب می کنند. الگوریتم های مختلفی برای تشخیص 

می و منابع عل اله ازیتوپالنکتون وجود دارد که می توان از این شاخص به عنوان مواد مغذی در در این مقاساس خواص نوری ف

ز ای سنجش اهداده  کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استقاده شده است. معموال روش کار در این گونه تحقیقات استفاده از

و شیب a - مای سطح آب، ارتفاع سطح دریا، غلظت کلروفیلدور جهت تعیین مناطق مستعد صید شامل تهیة الیه های د

، نتایج یه هاالحرارتی سطح آب، نقشة مکانهای مستعد صید ماهی در منبع آبی مورد نظر می باشد. پس از روی هم گذاری 

ین امر وند. اارزیابی دقت نقشه های نهایی نشان می دهد که بهترین مناطق در نقشه های مناطق مستعد صید شمرده میش

 (.2میتواند با ادغام سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی تحقق یابد )

 

  :نتیجه گیری -2
ت ناوگان های اطالعات جغرافیایی می تواند به مدیریت پایدار منابع شیالتی، همچنین هدایتکنیک سنجش ازدور و سیستم

 . برخی ازده استشرات اقلیمی در طول دوره زمانی استفاده های ماهیگیری برای پیدا کردن گله های ماهیان و بررسی تغیی

رار ق تأثیرحت تان را این شرایط اقیانوسی مانند دمای سطح آب، رنگ اقیانوس یا حاصلخیزی و جبهه های اقیانوسی ذخایر ماهی

ای سنجش اده هد. دمی دهند که میتوان به وسیله سنجنده هایی که بر روی ماهواره قرارگرفته اند سنجش و مشاهده گردن

یت برای ی فعالطازدوری که با کمترین تأخیر زمانی دریافت میشوند به صیادان کمک می کند تا در زمان و سوخت خود در 

حققین مین به جستجوی ماهیان صرفه جویی کنند و اجازه پیش بینی محل تجمع گله های ماهیان را به آنها می دهد همچن

ز دور در اه کاربرد سنجش به طور خالص را برای مدیریت پایدار صنعت شیالت توسعه دهند. کند تا استراتژی هاییکمک می

یستی، زختلف منابع استفاده از داده های سنجش از دور در مدیریت منابع آب و پیدا کردن انواع م :شیالت به شرح زیر است

 برای تشخیص و کنترل آلودگی آب مفید می باشد.
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 (Ranunculus repensهرز آالله خزنده )بررسی فیتوشیمی علف
 

 1، معصومه نعیمی1، زینب اورسجی2، خدیجه فرامرزی ،*1پور علمداریابراهیم غالمعلی
سی ارشد شناسایی و دانش آموخته کارشنا2استادیاران گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووسی، 1

 نبدکاووسانشگاه گهای هرز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دمبارزه با علف
*،1eg.alamdari@gmail.com 

 

 

 چکیده
زارع شهر دلند از توابع شهرستان آزاد م( از Ranunculus repensهای گیاهی آالله خزنده )در این تحقیق، نمونه

های گیاهی آالله خزنده با کمک فلور رنگی ایران آوری شد. نمونهجمع 1397دهی در سال شهر در مرحله گل

ر های مختلف شامل ریشه، ساقه، برگ و گل به تفکیک از یکدیگر جدا، خشک و دشد. سپس اندامشناسایی 

های ها، اسمولیتهای ثانویه نظیر آلکالوئیدها، فنل کل، آنتوسیانیننهایت پودر گردید. برخی از متابولیت

 زمایشگاهآیی در فیتوشیمیاسازشی پرولین و قندهای محلول و فعالیت آنزیمی کاتاالز بر اساس روش استاندارد 

های مختلف گیری قرار گرفت. مطابق نتایج، اندامهای هرز دانشگاه گنبدکاووس مورد اندازهمرکزی و علوم علف

ودند. بها برخوردار های ثانویه آلکالوئیدها، فنل کل و آنتوسیانینآالله وحشی از مقادیر متفاوتی از متابولیت

ذب در گرم ج 86/82و  68/198ئیدها معادل ب از بیشترین و کمترین میزان آلکالوهای گل و ریشه به ترتیاندام

ندام گل چنین این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان فنل کل مربوط به انمونه خشک برخوردار بودند. هم

ترین کمگرم وزن خشک نمونه( تعلق داشت، اما اندام برگ حاوی  100گرم معادل گالیک اسید در میلی 26/7)

های برگ و گرم وزن خشک نمونه( بود. در مقابل، اندام 100گرم معادل گالیک اسید در میلی 08/2این میزان )

زن نمونه تازه میکروگرم بر گرم و 02/0و  1/0ها به ترتیب معادل ریشه از بیشترین و کمترین میزان آنتوسیانین

ترتیب به ت بهین صفاولیت سازشی پرولین، بیشترین میزان ابرخوردار بود. در مورد فعالیت آنزیم کاتاالز و اسم

گرم پروتئین در یمیکرومول آب اکسیژنه تجزیه شده در میل 13اندام گل و ریشه آالله خزنده به ترتیب معادل 

نده و های آالله خزمطابق نتایج، مخلوطی از اندام میکرومول بر گرم وزن تازه اختصاص داشت. 69/73دقیقه و 

 به ترتیب حاوی بیشترین و کمترین قندهای محلول بود. ساقه

 

 یها، فعالیت آنزیم کاتاالز، اسمولیت سازشهای ثانویه، آلکالوئیدها، فنل کل، آنتوسیانینمتابولیت :واژگان کلیدی

 
 مقدمه -1

شود. ان با ارزش میعلت داشتن عادت تهاجمی و رقابتی مانع رشد گیاههرز گیاهی است که رشد فراوانی داشته و بهعلف

باشند که در صورت عدم کنترل این هرز می هایترین عوامل کاهش ارزش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی علفیکی از مهم

درصد افزایش  50تا  30ها عملکرد گیاه زراعی ای به گیاه وارد شده و در صورت کنترل آنعوامل ناخواسته، خسارات قابل توجه

 نتیجه در و شده منابع این به زراعی گیاه دسترسی مطلوب از مانع منابع، سر بر رقابت با هرز های(. علف1382یابد )میقانی، می

 ترینمهم از یکی هرز های. گزارش شده است که علف(De Villiers, 1998)شوند می آن هزینه افزایش و کاهش تولید باعث

 از هاآن اقتصادی هایخسارت موارد از بعضی در کهطوری وند بهشمی محسوب زراعی گیاهان عملکرد دهنده کاهش عوامل
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 گیاه با رقابت در مؤثر کمی عوامل از هرزعلف خشک وزن و تراکم .(Pester et al., 2000) بیشتر است هم هاو بیماری هاآفت

 از بیش خروس تاج باالی هایتراکم اثر در سویا و ذرت عملکرد کاهش مثال عنوانرود. به می شمار به آن عملکرد کاهش و زراعی

(. رقابت در گیاهان شامل رقابت برای دریافت Costea et al., 2004) است شده گزارش درصد 90 حدود در مترمربع بوته 30

های محیطی و آللوپاتی است. آللوپاتی اثرات مفید یا مضر و مستقیم یا غیرمستقیم یک گیاه یا میکروارگانیسم بر گیاه پتانسیل

باشد. مفید یا مضر بودن مواد ها در محیط مییا میکروارگانیسم دیگر از طریق تولید ترکیبات شیمیایی مختلف و رهاسازی آن

(. Rice, 1984گیرد بستگی دارد )ها قرار میها در محیط و مدت زمانی که گیاه در معرض آنآللوکمیکال به نوع و غلظت آن

های ثانویه بر اساس مسیرهای سنتری شوند. متابولیتهای اولیه حاصل مینویه از متابولیتهای ثاپیش ماده ساختاری متابولیت

ها، استروئیدها، آلکالوئیدها سه خانواده بزرگ از ترکیبات ثانویه گیاهی هستند شوند. ترکیبات فنلی، ترپنها طبقه بندی میآن

(Bourgaud et al., 2001 گیاه آالله خزنده با نام علمی .) Ranunculus repensخانواده ازRanunculaceae  باشد که در اروپا، می

امروزه یکی از رویکردهای کشورهای توسعه یافته در زمینه کشاورزی  (صورت بومی درآمده استآسیا و شمال غرب آفریقا به

چنین استفاده از این دیگر و هم های هرزوری از مواد موثره گیاهان با توان آللوپاتیک بر روی علفپایدار، استخراج و بهره

های ثانویه موجود در باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، سنجش کمی متابولیتعنوان گیاهان خوراکی میگیاهان به

 دهی بود.های سازشی در مرحله فنولوژیکی گلهای مختلف گیاه هرز آالله خزنده و ارزیابی فعالیت آنزیمی و اسمولیتاندام

 

 هاو روش مواد -2

 (Ranunculus repensهرز آالله خزنده )های علفآوری نمونهمختصات جغرافیل محل جمع -1-2
( از مزارع شهر دلند از توابع شرستان آزاد شهر با مختصات Ranunculus repensهرز آالله خزنده )های گیاهی علفنمونه

متر ارتفاع از سطح  65ثانیه عرض شمالی و  13دقیقه و  3جه و در 37ثانیه طول شرقی و  44دقیقه و  4درجه،  55جغرافیایی 

 آوری شد.جمع 1397دهی در سال دریا در مرحله گل

 

 های گیاهی و ارزیابی صفات فیتوشیمیاییآماده سازی نمونه -2-2
های پس اندام( مورد شناسایی قرار گرفت. س1375هرز آالله خزنده با کمک فلور رنگی ایران )قهرمان، های علفنمونه

های مختلف این گیاه برای مدت کوتاهی جهت مختلف شامل ریشه، ساقه، برگ و گل به تفکیک از یکدیگر جدا شد. ابتدا اندام

ها در سایه و شرایط نور غیر مستقیم نیمه پژمرده و در نهایت با استفاده از برداشتن گرد و غبار مورد شستشو قرار گرفت. نمونه

ها با خزنده، نمونه های آاللهگراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک شد. پس از خشک شدن اندامدرجه سانتی 70آون در دمای 

های پالستیکی های حاصل تا قبل از استفاده در کیسهمتری آسیاب و سپس نمونهدستگاه آسیاب برقی و با توری یک میلی

(، Harborne, 1973ها جهت ارزیابی ترکیباتی نظیر آلکالوئیدها )آنهای ساقه، برگ، ریشه، گل و مخلوطی از نگهداری شد. اندام

 Bates et(، پرولین )Kochert, 1978(، قندهای محلول )Mita et al., 1997(، آنتوسیانین )Malick and Singh, 1980کل )فنل

al., 1973( و آنزیم کاتاالز )Chance and Maehly, 1995های هرز دانشکده کشاورزی و علف های مرکزی و علوم( در آزمایشگاه

SAS (Soltani, 2007 )افزار نرم از با استفاده  هاتجزیه داده گیری قرار گرفت.منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس مورد اندازه

ای و بردار در سطح احتمال پنج درصد ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیمقایسه میانگین دادهشد.  انجام خواهد

 استفاده خواهد شد. Excel رسم نمودارها از نرم افزار ت

 

 نتایج و بحث -3



[DOCUMENT TITLE] 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی )آب، سیل و محیط زیست(

 1398آبان  23

   2ndNational Conference on Natural Resources Mangment (Water, Flood and Environment) 14 Nov 2019| 672  

 

اسید پرولین و  های سازشی آمینوها، آنزیم کاتاالز و اسمولیتکل، آنتوسیانیننتایج تجزیه واریانس مقدار آلکالوئیدها، فنل

دهی نشان داد که ها در مرحله گلخلوطی از اندامعالوه مل آالله خزنده بههای ریشه، ساقه، برگ و گقندهای محلول در اندام

ن (. دامنه تغییرات میزا1ها در سطح احتمال یک درصد از لحاظ این صفات وجود داشت. )جدول داری بین انداماختالف معنی

ریشه اختصاص  امجذب در گرم وزن خشک بود. کمترین مقدار آلکالوئیدها به اند 86/82و  68/198ها بین آلکالوئیدها در اندام

چنین نشان داد که اندام گل با ها هم(. نتایج مقایسه میانگین1داشت. اندام گل از بیشترین این مشخصه برخوردار بود )شکل 

کل برخوردار بود. این در نمونه از بیشترین مقدار فنل گرم وزن خشک 100در  گالیک اسید معادل گرممیلی 26/7مقدار 

رین مقدار دارای کمت گرم وزن خشک 100در  گالیک اسید معادل گرممیلی 08/2با مقدار حالی است که اندام برگ 

ها گزارش کردند ( است. آن1394افشارمحمدیان و همکاران )(. این نتیجه مطابق نتایج 2کل بود )شکل دار از لحاظ فنلمعنی

 دهی متفاوت بوده است.، برگ و گل در مرحله گلهای مختلف گیاه عطر پاییزی شامل ریشه، ساقهکل در اندامکه میزان فنل

 
های سازشی ها، آنزیم کاتاالز و اسمولیتهای ثانویه آلکالوئیدها، فنل کل، آنتوسیانیننس سنجش متابولیتتجزیه واریا -1جدول 

 دهی آالله خزندهآمینو اسید پرولین و قندهای محلول در مرحله گل

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی
 قندهای محلول آمینو اسید پرولین آنزیم کاتاالز هاآنتوسیانین فنل کل دهاآلکالوئی

 83/1879* 97/266** 72/19* 0036/0** 72/11** 253/0** 4 تیمار

 03/1 40/7 /66 0000097/0 27/0 000035/0 10 خطا

 59/1 69/4 86/7 87/4 46/11 64/1 - ضریب تغییرات )درصد(
 رصدد 5و  1داری در سطح احتمال معنیدهنده ترتیب نشان: به**،*
 

 
 

های مختلف آالله آلکالوئیدها اندام میانگین میزان مقایسه. 1شکل 

 دهیخزنده در مرحله گل
 

های مختلف آالله کل اندامفنل میانگین میزان مقایسه. 2شکل 

 دهیخزنده در مرحله گل
 

 

 ها و آنزیم کاتاالزمیزان رنگیزه آنتوسیانین -1-3
ترین میکرومول بر گرم وزن تازه بود. بیشترین و کم 02/0و  10/0های مختلف بین ها در انداممیزان تغییرات آنتوسیانین

زیم کاتاالز (. بر اساس نتایج، بیشترین میزان آن3ها به ترتیب مربوط به اندام برگ و ریشه بود )شکل دار مقدار آنتوسیانینمعنی

ماری آگرم پروتئین در دقیقه اختصاص داشت که از لحاظ کرومول آب اکسیژنه تجزیه شده در میلیمی 13به اندام گل با مقدار 

یزان فعالیت ز کمترین مداری را نشان نداد، لذا در یک گروه از لحاظ آماری قرار گرفتند. اندام ریشه ابا اندام برگ اختالف معنی

 (. 4کاتاالز برخوردار بود )شکل 
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های های اندامآنزیم آنتوسیانین میانگین میزان مقایسه. 3شکل 

 دهیمختلف آالله خزنده در مرحله گل

های مختلف آالله کاتاالز اندام میانگین میزان مقایسه. 4شکل 

 دهیخزنده در مرحله گل

 

 رولین و قندهای محلولپآمینو اسید  -2-3
میکرومول برگرم وزن تازه برخوردار بود.  69/73ن به مقدار مطابق نتایج، اندام ریشه از بیشترین میزان آمینو اسید پرولی

ها از (. مخلوطی از اندام5میکرومول برگرم وزن تازه( اختصاص داشت )شکل  60/48اما کمترین میزان پرولین به اندام گل )

ین میزان این متابولیت گرم بر گرم وزن خشک برخوردار بودند. اما کمترمیلی 73/90بیشترین میزان قندهای محلول با مقدار 

افزایش در طی تحقیقی گزارش شده است که (. 6گرم بر گرم وزن خشک( بود )شکل میلی 90/38مربوط به اندام ساقه )

بر اساس  شود.ه ها و فالونوئیدها در گیاتواند منجر به افزایش تولید فنولیکهای غیرساختاری میتولید کربوهیدرات

 ,.Ibrahim et al) ای محلول دلیل افزایش محتوی فالونوئیدها در گیاه پیاز ذکر شده استافزایش در قندهاین گزارش، 

2011.) 

  
اسمولیت آمینواسید پرولین  میانگین میزان قایسه. م5شکل 

 دهیزنده در مرحله گلهای مختلف آالله خاندام
 

های مختلف قندهای محلول اندام میانگین میزان مقایسه. 6شکل 

 دهینده در مرحله گلآالله خز

 
 

 نتیجه گیری -4
وئیدها، های ثانویه آلکالهای مختلف آالله وحشی از مقادیر متفاوتی از متابولیتدر مجموع این مطالعه نشان داد که اندام

 تنوع پلی ظت وغل( گزارش نمودند که Bystricka et al., 2010مکاران )ها برخوردار بودند. بایستریکا و هفنل کل و آنتوسیانین

ها از میزان کمتری ز انداما. مطابق نتایج، مخلوطی رشد گیاه بستگی دارد های گیاه، به گونه، نوع اندام و مرحلةها در اندامفنل

دهنده عدم نین امر نشاها، آمینواسید پرولین و فعالینت آنزیمی کاتاالز برخوردار بودند. ااز آلکالوئیدها، فنل کل، آنتوسیانین

 باشد.بررسی می های مختلف موردذیری ساختارهای ترکیبات فیتوشیمیایی در اندامجمع پ

 

 منابع  -5
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اکسیدانی و های آنتی. اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم1395افشار محمدیان، م.، قناتی، ف.، احمدیانی، س. و صدر زمانی، ک.  .1

 . 228-237: 3های نوین در علوم زیستی. جله یافته(. م.Mentha pulegium Lمیزان قندهای محلول بوته پونه معطر )

 صفحه. 222 .ها و مراتع کشورهای گیاهی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و جنس. کد خانواده1375. 1قهرمان،  .2

 صفحه. 256 .. آللوپاتی )دگرآسیبی( از مفهوم تا کاربرد. انتشارات پرتو واقعه، تهران1382میقانی، ف.  .3

4. Bates, L.S., Waldren, R.P. and Tevre, I.V. 1973. Rapid determination of free proline for water- stress studies. Plant 
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Abstract 
In this study, plant samples of Ranunculus repens was collected in field of Daland which 

is located in Azadshar in flowering stage in 2018. Plant sample of Ranunculus repens was 

identified with help of color floor of Iran. Then various organs root, stem, laef and flower 
were separated with each other, powdered and finally powdered. Some secondary 

metabolites like alkaloids, total phenols, antocyanins, and osmolytes compromise of 

prolin and slouble sugar and enzyme activity of catalas according to standard method of 
phytochemistry in the central and weeds science laboratory of Gonbad Kavous 

University. According to the results, various organs of Ranunculus repens had various 

secondary metabolites of alkaloids, total phenols and antocyanins. Flower and root ghest 

and organs included the highest and lowest alkaloids about 198.68 and 82.86 OD.g-1. DW 
sample. Thisstudy also showed that flower organ containing highest total phenols (7.26 

mg galic acid in 100 g dry sample), but leaf organ containg lowest content (2.08 mg mg 

galic acid in 100 g dry sample). In return, leaf and root organs included maximum and 
minimum content of antocyanins about 0.10 and 0.02 µg/ g fresh sample. In case of 

enzyme activity of catalase and osmolytes compromise of prolin, the highest content of 

them were obtained in flower and root of Ranunculus repens about 13 µ mole hydrogen 

peroxide decomposition in mg per minut and 73.69 micro mole per g fresh weight. 

According to the results, mixed organs of Ranunculus repens and stem included highest 

and lowest soluble sugars.  
 

Keywords: Secondary metabolites, Alkaloides, Total phenols, Antocyanins, Enzyme 

activity of catalase, osmolytes compromise 
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 بررسی دالیل تشدید خسارات سیل ویرانگر گلستان
 

 عبدالرضا یوسفی رودسری
 ای استان گلستانکارشناس ارشد هیدرولوژی و منابع آب، بازنشسته آب منطقه 1

 

 

 چكیده 
 10ء ا طبیعی جزبالی وعی در طول زندگی بشر به فراوانی رخ داده اند. کشور ایران به لحاظ دارا بودن حوادث بالیای طبی

ن ی که از بیونه اگکشور برتر جهان و بعد از کشور های چین، هند، بنگالدش و پاکستان در رده پنجم آسیا می باشد به 

روزهای  های شدید در طیان رخ داده است. وقوع بارشمورد آن در ایر 32خطر طبیعی شناخته شده در جهان  42

ن منجر به در محدوده استان گلستا 1398خصوصاً و تداوم آن در آغازین روزهای سال  1397اسفند ماه  29و28و27

ز نرود که نیمی اگانه استان گردید که بیشتر از همه در حوضه آبریز گرگا 5جاری شدن سیل در کلیه حوضه های آبریز 

و آق  گنبد ت استان را تشکیل می دهد باعث سیل گرفتگی شهر و روستاهای مسیر گرگانرود ، از جمله شهرهایمساح

د میزان تشدی وقال و اراضی کشاورزی دو طرف سواحل رودخانه گردید. هدف از مقاله حاضر بررسی دالیل بروز سیالب 

ه بم توجه دید باران، تخریب منابع طبیعی، عدباشد. نتایج نشان دهنده آن است وقوع بارش شهای آن میخسارت

ن توجه نی بدوهای هواشناسی، عدم مدیریت عدم مدیریت صحیح سدها در کنترل سیالب و انجام اقدامات عمرااخطاریه

لستان گاستان  اینچه برون از جمله مهمترین عوامل تشدید خسارات سیل در –به شرایط هیدرولوژیکی راه آهن گرگان 

 باشد.می

 

 سیل، استان گلستان، سد های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
زلزله و  ل، خشکسالی،ان، سیبالیای طبیعی در طول زندگی بشر به فراوانی رخ داده اند. هر ساله هزاران نفر قربانی گردباد، فوران آتشفش

 در بالیا این اراتخس شدت که پیوندد می وقوع به آسیا قاره در طبیعی بالیای کل از درصد 50 شوند. نزدیک بهحوادث مشابه آن می

 در هر ساله ایران جمله از و آسیایی کشورهای باشد.می قاره این یافته توسعه کشورهای از بیشتر مراتب به نیافته توسعه و مناطق کشورها

ن حوادث و بالیا طبیعی ارا بودگیرند، کشور ایران به لحاظ دمی قرار سیل و خشکسالی جمله از و طبیعی بالیای انواع مکرر وقوع معرض

طر خ 42ز بین اه ای که کشور برتر جهان و بعد از کشور های چین، هند، بنگالدش و پاکستان در رده پنجم آسیا می باشد به گون 10جزء 

ست، اما رقبه نیغیر مت ای از این کره خاکی مصون از حوادثمورد آن در ایران رخ داده است. هیچ نقطه 32طبیعی شناخته شده در جهان 

 عدم توجه لیلد به انهیابد. متأسفیابد قدرت تخریب و خسارات ناشی از وقوع این حوادث نیز افزایش میهر چه جمعیت جهان افزایش می

 به بالیای ایجاد به حتی کمک یا و شده بخشها سایر به رساندن صدمه سبب بخشها از بعضی در توسعه جانبه، همه و موزون توسعه به

 (. UNOCHA، 2008است ) نموده طبیعی رظاه

رصد آن تنها مربوط د 74نزدیک به  1380تا  1330مورد سیل اتفاق افتاده از سال  421بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست، از 

ت زیادی در برابر شده در حالی که تغییرا 20یل سمیزان  80تا  60های شود. یعنی در فاصله سالمی 1380تا  1360های به سال

 ه است!های منطقه جز چند مورد استثنایی وجود نداشته است. البته از این زمان به بعد نیز آمار دیگری ارائه نشدبارندگی

ور متوسط های بانک اطالعاتی خسارات سیل معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع کشور طی چند دهه گذشته بطبر اساس داده

نفر  739هزار و  11ن باعث کشته شد 1383لغایت  1330میلیارد ریال در سال بوده است و از سال  10000بالغ بر خسارات ناشی از سیل 
 نفر دیگر شده است. 2381و مفقود االثر شدن 
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 1868819ستان اکیلومتر مربع در شمال ایران و در جنوب شرق دریای خزر واقع شده است. جمعیت  20438استان گلستان با مساحت 

و رتبه  ول در وقوع سیلشود. استان گلستان رتبه اهای سیلخیز ایران محسوب میدرصد جمعیت کشور( و از استان 33/2ر بوده )معادل نق

وان داشت این استان از نظر توان عنلذا می (.1395های کشور داراست )محمدی استادکالیه و همکاران، ستاندوم در وقوع زلزله را در بین ا

اسفند ماه  29و28و27های شدید در طی روزهای طبیعی و خسارات ناشی از آن در رتبه اول کشور قرار دارد. وقوع بارش وقوع بالیای
ه حوضه های آبریز در محدوده استان گلستان منجر به جاری شدن سیل در کلی 1398خصوصاً و تداوم آن در آغازین روزهای سال  1397

و  گرفتگی شهر عث سیلدر حوضه آبریز گرگانرود که نیمی از مساحت استان را تشکیل می دهد با گانه استان گردید که بیشتر از همه 5

یل ضر بررسی دالاله حاروستاهای مسیر گرگانرود ، منجمله گنبد و آق قال و اراضی کشاورزی دو طرف سواحل رودخانه گردید. هدف از مق

 باشد.های آن میبروز سیالب و تشدید میزان خسارتاصلی 

 

 مواد و روشها: -1-2
 معرفی منطقه مورد مطالعه

 که است مربع یلومترک 82/13066 مطالعه مورد منطقه مساحت. دهدمی را پوشش گلستان استان جنوبینیمه حوزه آبخیز گرگانرود تقریبا

شمالی و طول جغرافیایی  37° 37  37َ"تا  36° 35  54َ"جغرافیایی  عرض در منطقه این. دهدمی تشکیل استان را کل از نیمی از بیش

 و کورداغ و داغگلی ارتفاعات از گرگانرود نام به آن اصلی شرقی واقع شده است. آبراهه یا رودخانه 58° 28 َ 36"تا   °53 59 59َ"

 روستای کینزدی در آن به هاییالحاق شاخه از پس و گرفته سرچشمه سرکله جنوب در شاهدست و تکاالن یک ارتفاعات و مارانقلعه

 شهرستان در زرگب دلتای یک تشکیل با شهر سیمین و قال آق و گنبدکاووس شهرهای از عبور از پس کیلومتر 333پس از طی  چاپاقلی

های زاو و قرناوه ود، رودخانهدر قسمت سرشاخه گرگانر (.1386ریزی استانداری گلستان، معاونت برنامه) ریزدخزر می دریای به  گمیشان

په تودخانه قلیروستان و قوشان مابین سد گلستان و بشود. رودخانه حاجیشرقی شهر کالله به هم پیوسته و وارد سد بوستان می در شمال
گلستان و  بین سدهایچای، نرماب، خرمالو در جنوب شهر گنبد و ماهای چهلشود. رودخانهبعد از سد گلستان به گرگانرود اضافه می

گانرود قال به گرقگیر و شهر آآباد مابین سد وشمآباد و قرنگل، کبودوال، محمدآباد، تقیچای، شیرآباد، زرینرههای قوشمگیر و رودخانه

شاخه و رودخانه این روی بوستان و گلستان سدهای نیز و وشمگیر سد کشاورزی، توسعه برای بیشتر برداری بهره منظور به پیوندند.می

 .است شده احداث آن فرعی های

متر است میلی 450ان متر و میانگین آن در استمیلی 200متر، در شمال استان میلی 700ان بارندگی متوسط ساالنه در جنوب استان میز

در  کمترین بارندگی ودرصد بیشتر است. بیشترین بارندگی در انتهای زمستان و ابتدای بهار  80که نسبت به متوسط بارندگی در کشور 

اقلیم .متر استمیلی 800متر و در جنوب استان هزار میلی 2پیوندد. مقدار تبخیر متوسط ساالنه در شمال استان تابستان به وقوع می

 باشد. همچنین میانگینهای غربی حوزه متغیر میخشک در شرق تا مرطوب در بخشحوزه آبخیز گرگانرود بر اساس روش دومارتن از نیمه

 (.1باشد )شکل گراد میدرجه سانتی 1/18و  11کمینه و بیشینه دمایی حوزه به ترتیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت حوزه آبریز استان گلستان -2شکل 
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 سیالب در استان گلستان

، 71شت سال. لکن به طور مشخص چهار سیل بزرگ اردیبهاست گلستان بوقوع پیوست های اخیر دراستانهای متعددی طی دهه سیل

هرساله  رد. عالوه بر آنکتعیین وعمده ابعاد آنها را مقایسه  های شاخص توان به عنوان سیلرا میگرگانرود  84و 81،80های مرداد سال

 های آبریز به وقوع می پیوندد. مالی نیز در حوضهتعدادی سیل کوچکتر با ابعاد خسارات کمتر ازنظر جانی و 

 

 دالیل وقوع سیالب
ان منجر به جاری در محدوده استان گلست 98وم آن در آغازین روزهای سال خصوصاً و تدا 97اسفند ماه  29و28و27بارندگی روزهای 

ا تشکیل مساحت استان ر گانه استان گردید که بیشتر از همه در حوضه آبریز گرگانرود که نیمی از 5شدن سیل در کلیه حوضه های آبریز 

ودخانه واحل رق قال و اراضی کشاورزی دو طرف سمی دهد باعث سیل گرفتگی شهر و روستاهای مسیر گرگانرود ، منجمله گنبد و آ

دم وقوع خسارت عباعث نگرانی شدید سیل زدگان، مسئولین استانی و کشور گردید که  98گردید. وقوع سیل در آغازین روزهای سال 

 بدالیل عدیده اجتناب ناپذیر بوده است. 

 

 بارش شدید باران
-رد در حوزهسعت عملکوهای این منطقه بوده که به لحاظ ترین بارششی از بی سابقهرخداد بارش سنگین و سیل گلستان در موج اول بار

در  ک الگوی باروکلنیک کالسیککم دامنه و یامواج  این سامانه یک سامانه ناپایدار با ها، قابل تامل می باشدهای آبریز و نیز مقدار بارش

ستان در شهرستانهای ها در شرق استان گلدر استان گلستان حداکثر بارش .داشت خوبی بسیار تمام سطوح بوده که بصورت محلی عملکرد

ر دها ست بارشاه توضیح بشوند، به وقوع پیوسته است. الزم های گرگانرود محسوب میمینودشت، کالله، آزادشهر و رامیان که از سرشاخه

 27/12/97ثر آن از صبح طور پیوسته ادامه داشته که حداک روز به 5به مدت  2/1/98آغاز و تا صبح  26/12/97استان گلستان از شامگاه 

د پیوسته بو تان به وقوعهای نسبتا خوبی در استان گلسریزش داشته است. با توجه به اینکه در پاییز و زمستان بارش 28/12/98تا صبح 

ل ترین علصلیامدت از ارشی شدید و طوالنیدرصد متوسط بارش ساالنه( و خاک منطقه کامال اشباع بود، فعالیت این سامانه ب 85)حدود 

 باشد. وقوع سیالب در استان گلستان می

 

 تخریب منابع طبیعی
احلی و سمستحدثات ،  هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و منابع طبیعی استان از حیث اراضی ملی دولتی )موات و 22استان گلستان حدود 

گیلداغ بطول تقریبی  گردد. سرانه جنگل از غرب تامساحت استان را شامل می %68د که کیلومتر می باش 14000...( دارای سطحی حدود 

رشناسی بوده که بطور مترمکعب در هکتار بر اساس برآوردهای کا 4تا  5/1باشد. رویش ساالنه جنگل بین % هکتار می 28کیلومتر  260

 مترمکعب در هکتار برآورد می گردد. 2متوسط 

خریب متوسط تموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نرخ  1395ی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در سالهای بر اساس گزارش نهای

 1383ای که از سال گونههب% می باشد.  73ساالنه در استان گلستان نسبت به دو استان گیالن و مازندران دارای بیشترین مقدار و معادل 

 ای استان تخریب شده است.هکتار از جنگل ه 33000حدود  1395تا سال 

دی از جهداری افزایش تعداد دام، تبدیل به زمین های کشاورزی، جنگل تراشی به منظور ساخت مناطق مسکونی ، عدم حفاظت و نگ

ده ضی نیز گردیتر اراجمله عوامل تخریب می باشند. شدت و قدرت تخریبی در دامنه های پر شیب در اثر بارندگی شدید باعث تخریب بیش

انه ه مسیر رودخارده بوقدرت تخریبی را فوق العاده افزایش می دهد که در سیالب اخیر نیز چنین بوده است. ضمن اینکه حمل رسوبات  و
یم و امر بوده ا هد اینها از سطح مقطع و الجرم حجم آنها کاسته و باعث کاهش دبی و سرعت آنها می گردد که در سیل اخیر به وضوح شا

شدید  ی توان کاهشه را مند همچنان ادامه دارد. متاسفانه یکی از عوامل تشدید سیل و انباشت رسوبات در مسیر رودخانمتاسفانه این رو

 جنگل و پوشش گیاهی دانست که دسترسی به آمار سالهای قبل میسر نگردید.

  

 عدم توجه مدیران به اخطارهای هواشناسی
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 97-12-23در تاریخ  وپیش بینی  97-12-22بارندگی را در تاریخ  اشناسی، وقوعبنا به اظهار نظر صریح کارشناسان اداره کل هو-

ارندگی را بصورت بوقوع حتمی 25/12/97اطالعیه ای دال بر آماده باش در مقابل بارندگی و انجام تدابیر الزم در مقابله با سیل و در تاریخ 

 ای در آخرین لحظات آنرا پذیرا شد.  اخطاریه به ادارات مختلف اعالم نمودند که متاسفانه آب منطقه

 وی در استان مربوطه به تجزیه و تحلیل خروجی مدلهای پیش بینی سه روز آینده تغییرات ج 23/12/97نج شنبه مورخ پاطالعیه روز -1
احی کوهستانی و ر نوبارش پراکنده، بخصوص د 24/12/97فردا جمعه مورخ  امواج ناپایدار قرار گرفته و از تأثیراز امشب استان تحت 1-1

 گاهی وزش باد نسبتاً شدید و کاهش نسبی دما 

 25/12/97اخطاریه روز شنبه مورخ -2

و بارشی از  سامانه سرد 26/12/97، پیش بینی شده است که بتدریج از روز یک شنبه 23/12/97ه مورخ روز پنج شنبه پیرو اطالعی2-1

ظه دما و اوج بارندگی ، طوفانی شدن دریا، کاهش نسبی و قابل مالح27/12/97مورخ  شمال غرب کشور نفوذ کرده و بویژه در روز دوشنبه

ی از بگرفتگی برخآچنین  شدید در این روز بوده که سبب بارندگی و تداوم آن، سیالبی شدن رودخانه های اترک، گرگانرود و قره سو و هم

گونه و انجام هر ش بینیه و اختالل در تردد جاده های این مناطق پیمعابر، برودت هوا، ریزش برف در نواحی کوهستانی و پدیده غلی  م

 تمهیدات الزم توصیه شده است. 

سانی الزم انجام و با با تماس تلفنی با مدیریت آب منطقه ای استان، اطالع ر 25/12/97از صدور اخطاریه روز شنبه مورخ  بالفاصله بعد-3

 ا سازی آب سدها و تخلیه آنها توصیه گردید. توجه به پیش بینی بارش های سنگین، لزوم ره

ی منجمله با حضور مدیریت بحران و اعضای شورای هماهنگ 26/12/97لعاده ای به همین منظور روز یک شنبه مورخ ادر جلسه فوق -4

بلی ساس سوابق قایز بر خآب منطقه ای، مقرر گردید که نسبت به برنامه ریزی و استقرار ماشین آالت و تجهیزات متناسب در نقاط حادثه 

 اقدام نمایند. 
  29/12/97لغایت  27/12/97یش بینی وضعیت جوی سه شنبه روز آینده پ-5

 ، آسمان ابری، همراه با بارش شدید باران، رعد و برق در ارتفاعات ، بارش برف، مه آلود و باد شدید 27/12/97دوشنبه 5-1

 

 عدم مدیریت صحیح سدها در کنترل سیالب

موقعیت مهمترین سدهای موجود در استان گلستان نمایش داده  1باشد که در شکل سد کوچک و بزرگ می 22گلستان دارای  استان

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت برخی از سدهای مهم استان -1شکل 

 (1سد به شرح زیر موجود است )جدول  5در محدوده حوضه آبریز گرگانرود 
 ر حوزه آبخیز گرگانرودمشخصات سدهای واقع د -1جدول 

 سد زرین گل )کبودوال( رمابن -سد چهل چای سد بوستان سدگلستان سد وشمگیر 

 MCM 70 85 54 115 22حجم اولیه 

 آبگیری سال اول در دست احداث 40-45 50 12-15 حجم فعلی
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های ن دریچهرسید که به علت خراب بودلی گرگانرود )گلستان( سرریز داشته و خروجی آنها به سد گرگان میقبل از وقوع مسیر اص-

 که از بهرهت. ضمن اینسال گذشته ناچاراً سرریز و کلیه رسوبات وارده از حجم مخزن کاسته و عمر سد را کاهش داده اس 8اضطراری در 

 برداری بهینه سد نیز ناچاراً کاسته شده است. 

 سیالب قابل کنترل بوده که متاسفانه پس از چندین سال، هنوز این لیون مترمکعبمی 115در صورت تکمیل و بهره برداری سد نرماب -
 سد تکمیل نگردیده و اعتبار الزم جهت تکمیل سد مذکور تامین نشده است. 

ه مرتبط به ر گزارش تایید شده سیل از سوی کارشناسان ستاد بحران آب وزارت نیرو ، حجم مخزن اصلی و فرعی های سد وشمگیر کد-

میلیون مترمکعب  82خانه نمی باشند و از مخزن اصلی تغذیه می گردند، پس از عالج بخشی کامل، قابلیت ذخیره سازی مسیر اصلی رود

 را به شرح ذیل دارا می باشد. 

 
 حجم مخزن پس از عالج بخشی حجم مخزن قبل از عالج بخشی نام مخزن

 5/24 12 مخزن اصلی )میلیون متر مکعب(

 5/23 12 1مخزن فرعی شماره 

 5/11 9 2مخزن فرعی شماره 

 3 1 3مخزن فرعی شماره 

 3 0 4مخزن فرعی شماره 

 5/8 0 مخزن فرعی بی بی شیروان

 2 0 مخزن فرعی مزرعه نمونه

 37 82 

 

 م شده است. میلیون مترمکعب اعال 114ضمنا اینکه مجموع کل ظرفیت نرمال سدهای وشمگیر، گلستان و بوستان در همین گزارش 

ود. در سالهای قبل و بمترمکعب در ثانیه از ابتدای ساخت سد کار گذاشته شده  2×120چه های خروجی اضطراری برای خروج دبی دری-

ت ایان دکر اسشردید، در زمان آبگیری، هر روز دریچه های اضطراری سرویس و روغنکاری شده و باز و بسته شدن آن روزانه کنترل می گ

 ای مدیریت اولیه سد گرگان هر شب دریچه را کنترل می نمود.ازنشسته آب منطقهبرطبق اظهارات کارشناسان ب

 32/4یعنی  ساعت 24مترمکعب در ثانیه به مدت  50ا وجود اطالعیه و اخطاریه اداره هواشناسی متاسفانه در آخرین لحظات فقط ب-

قابل  تند حجمسدهای گلستان و بوستان می توانسمیلیون مترمکعب از سد گلستان رها سازی شده است که در صورت خروج به موقع 

 سته گردد. گیر کاتوجهی از سیالب را در مخازن سدها ذخیره تا از خسارت ناشی از سیل به مقدار قابل توجهی در مسیر تا سد وشم

 

 عدم الیروبی رودخانه ها و بستر آبراهه ها
ل تنها سا 10ارد که ظرف استان گلستان نیاز به عملیات الیروبی وجود د کیلومتر از رودخانه های 1700طبق برآوردها در طولی بالغ بر 

ن واقعیت از جمله عوامل استان نیاز به دیوارکشی دارد. ای کیلومتر از طول رودخانه های 200کیلومتر آن انجام شده است. همچنین  180

 تشدید خسارات سیل در استان گلستان بوده است.

سال دوران خدمت و  45وبات پر شده و در طول کیلومتر، بطور قابل توجهی از رس 70ریا بطول تقریبی مقطع گرگانرود از سد تا د-

داکثر دبی ح 71ل بازنشستگی ام الیروبی نشده است که در افزایش خسارت سیل بسیار موثر بوده است. در سیل فراگیر اردیبهشت سا

 6/257اشد دبی سیل تری آق قال که اولین ایستگاه هیدرومتری استان می بدر ایستگاه هیدوم 27/2/71اندازه گیری سیالب در تاریخ 

تگاه ری سیل همین ایسطرف دریا جریان داشته است. درصورتیکه اندازه گیمیلیون مترمکعب در روز به 26/22مترمکعب در ثانیه معادل 

ذر حجمی سیل % از گ 41تر مکعب می باشد که میلیون م 07/9مترمکعب در ثانیه معادل  105صرفاً بدلیل کاهش سطح مقطع حدود 

ف یز از دو طره و سررباشد که حجم رسوبات در مسیر رودخانه قابلیت هدایت سیل و تخلیه هر چه بیشتر آنرا غیر ممکن ساختگذشته می

 رودخانه به مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی را در برداشته است. 
کودک در ساحل راست و در بستر رودخانه واقع بین دو پل جدید و قدیم در ورودی به شهر و واحد حریم آب منطقه ای از احداث پارک -

احداث سه باب مغازه و واحد مسکونی روی آن در حریم رودخانه روبروی پل قدیمی )ساحل چپ( هیچگونه ممانعتی بعمل نیاورده است. 
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نسبت به دریای  -26کیلومتری آن قرارداد  35فاصله حدود زر که بهو دریای خ -12گردد ارتفاع ایستگاه هیدرومتری آق قال متذکر می

می باشد که سرعت جریان بسیار ناچیز که در میزان خسارت سیل با توجه به حجم رسوبات بسیار  10000/4آزاد بوده که شیب این مسیر 

-توانست کلیه هزینهانرود از سد گرگان تا دریا مینبوده است، در صورتی که الیروبی مسیر گرگ تأثیرناچیز و در خسارت ناشی از سیل بی

 های اجرائی را بطور چشمگیری کاهش داده و این مقدار هزینه بطور حتم قابل برگشت بود. 
العات منابع آب کشور اعالم شده که با احتساب از سوی مط 86-87نترین سال و کم بارا 71-72شود پر بارانترین سال آبی یادآور می-

گردد که در پایان سال آبی تحلیل پر بارانترین سال آبی کشور محسوب می 97-98ای سرتاسری استانهای مختلف، سال آبی هبارندگی

 های مربوطه از طریق مرکز مطالعات آب بعمل خواهد آمد. 

 بند ولی 

ری از حجم ش مقداانحراف و کاهدر پایین دست سد الستیکی دیگحه و در حومه گنبد و در مسیر بندولی انتقال آب گرگانرود به جهت 

نطقه فراد محلی مینکه اباشد ضمن اسیل به کال شور در دستور کار قرار گرفت، با انجام نقشه برداری مشخص گردید که تراز آب منفی می

ب بندان آ 11ز آب بندان پرورش ماهی ا 4یر را نیز متذکر گردیدند. متاسفانه با وجود تخلیه متری کف مس 3-4لجنی بودن طبقات حدود 

ع ماشین روز با کمک انوا 45ح جواب نداده و حدود یکصد تن از ماهی و ... و با کارکرد متر این طر 7-8موجود و با عمق کانالی به عمق 

س سیالبی شدن اراضی کشاورزی این طرح ناموفق خاتمه هکتار و سپ 3-40آب بندان هر یک به مساحت  11آالت سنگین و تخریب 
 قطع راه ارتباطی روستائیان و زمین ها ی کشاورزی را نیز بدنبال داشت. پذیرفت که 

 

 اینچه برون –انجام اقدامات عمرانی بدون توجه به شرایط هیدرولوژیکی راه آهن گرگان 

رایط شای آن به جراانه در باشد که متاسفاحداث راه آهن گرگان به اینچه برون از جمله اقدامات عمرانی انجام شده در استان گلستان می

ین شمال شرقی و کیلومتر ب 70اینچه برون بطول تقریبی  –هیدرولوژیکی منطقه توجه نشده است. تمامی طول مسیر راه آهن گرگان 

 اضی کشاورزیریب ارغربی بمثابه یک سد عمل نموده که دلیل آن مسدود شدن کلیه مجاری آبرو زیر گذر این راه آهن بوده است که تخ

در حین  هن متاسفانهراه آ دنبال داشت و انفجار در پاره ای مسیر خیلی دیر انجام گرفت که آب منطقه ای در عملیات بندولی وزیادی را ب

 احداث راه آهن کنترل و راهنماییهای الزم را بعمل نیاوردند.

 

  گیرینتیجه بحث و
هار قه ای جهت مآب منط مهمترین اقدامات بعمل نیامده توسط توان به عنوانبا توجه به مطالب ذکر شده عدم انجام اقدامات ذیل را می

 سیل و کاهش خسارت بیان نمود.

 ه آنهااطالعیه، اخطاریه، جلسه اضطراری ستاد حوادث در باز کردن دریچه های سد گلستان و بوستان و تخلی عدم توجه به -1

 سال 8راب بودن دریچه های اضطراری سد گرگان به مدت خ -2
ون به جهت انباشت رسوبات و کاهش سطح تاکن 49یروبی گرگانرود از سد گرگان تا دریا از شروع بهره برداری سد در سال عدم ال -3

  71درصد مقطع سال 40مقطع حدود 

 ینچه برون جهت احداث آب روهای زیر گذر مسیر ا -دم توجه و اظهارنظر به احداث مسیر راه آهن گرگانع -4

راضی رفتگی محدوده سد الستیکی سد دیگچه و خسارت وارده به ابندولی و خسارت حاصله از سیل گ عدم دخالت در بازگشایی-5

 کشاورزی و آب بندانهای پرورش ماهی 

 سال به جهت هدایت بیشتر جریان سیالبی  30دم الیروبی رودخانه قره سو حداقل به مدت ع -6

سیل گرفتگی محدوده شهرک صنعتی آق قال و ایجاد خسارت به اراضی  ال به جهتقآق  -دم دخالت در قطع جاده ارتباطی گرگانع -7

 کشاورزی و مرغداری بسته بندی مکانیزه موجود 

توانست یمفکری خصوصاً از مسئولین و نقشه برداران بازنشسته سد گرگان که به منطقه آشنایی کامل داشتند و  عدم کمک های -8

 رت فوق العاده موثر باشد.هایشان در کاهش خساحضور آنها و راهنمایی

 

 منابع و مراجع -4
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ارزیابی اثرات راهبرد . 1395. ی معصوم، مجتبیقدیر ؛رضوانی، محمدرضا ؛مطیعی لنگرودی، سید حسن ؛محمدی استاد کالیه، امین -

ی موردی: روستاهای سیل ای؛ )مطالعهی پایدار روستایی با استفاده از رهیافت تئوری زمینهاسکان مجدد پس از بالیای طبیعی در توسعه

 .196تا  181 صص .13شماره   ریزی روستاییپژوهش و برنامه مجله (.لستانی شرق گزده

.چارچوپ تئوریک مدیریت مخاطرات محیطی )سیل( با رویکرد 1388رکن الدین افتخاری، ع.ا.، صادقلو، ط، سجاسی قیداری، ح.ا.  -
 کالبدی روستا. مشارکتی در مناطق روستایی. اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه

https://www.unocha.org 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/262816/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af_%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/262816/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af_%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/34672/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%85%d8%b7%db%8c%d8%b9%db%8c_%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/34672/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%85%d8%b7%db%8c%d8%b9%db%8c_%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152428/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152428/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/90960/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c_%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c_%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1112473/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%a6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1112473/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%a6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1112473/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%a6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1112473/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%a6
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1227/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1227/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64974
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64974
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/
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عملکرد و اجزای های مختلف مصرف بر کش دو منظوره آتالنتیس در زماناثر مقادیر مختلف علف

 گندمعملکرد 

 
 پور علمداریابراهیم غالمعلی

 ع طبیعی دانشگاه گنبدکاووساستادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و مناب

E- mail: eg.alamdari@gmail.com 

 

 

 چکیده

 لف آنهمراه مقادیر مختبهآتالنتیس کش دو منظوره های مصرف علفزمان تأثیرارزیابی منظور آزمایشی به

 های کاملبلوک آزمایش در قالب طرحانجام شد.  1396-97در سال زراعی  عملکرد گندمعملکرد و اجزای بر 

، 1250، 1000، 750ها، مصرف تیمارها شامل وجین، عدم کاربرد علفکشتصادفی در سه تکرار اجرا گردید. 

نتایج بود.  زنی و ساقه رفتنابتدای پنجه زمانعلفکش آتالنتیس در دو سی سی در هکتار  1750و  1500

 رهای مختلف مصرف بدر زمانتالنتیس آکش دو منظوره اثر مقادیر مختلف علف نشان داد کهتجزیه واریانس 

 عملکر دانه و لوژیک،عملکرد بیوارتفاع بوته، سطح برگ پرچم، تعداد سنبله بارور، وزن هزاردانه، وزن تک دانه، 

حت تیمار وجین تعملکرد دانه گندم مطابق نتایج،  .بوددار معنیشاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد 

 1250های مصرف . تیماردار برخوردار بوداز بیشترین مقیلوگرم در هکتار ک 5012زنی با مقدار در ابتدای پنجه

کیلوگرم در هکتار در رتبه  4389و  4117ترتیب  با مقدار زنی بهدر ابتدای پنجهاز آتالنتیس سی سی  1500و 

زنی به پنجه ها از ابتدایاین مطالعه نشان داد که تاخیر در وجین و اعمال علفکش در مجموع دوم قرار گرفتند.

  دار از عملکرد دانه گردیده است.رفتن موجب کاهش معنیابتدای ساقه

 

 .عملکر دانه ، شاخص برداشت تعداد سنبله بارور،خیر در زمان وجین، تا :واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1

در ایواالت متحوده ی محصووالت زراعی مختلوف از جمله گنودم هسوتند. هوای هورز از موثرتریون عوامول کاهنودهعلوف

هوای هرز گندم در شووند. خسوارت علفدرصود عملکورد گنودم می 12های هورز بوه تنهایی موجوب کاهشآمریوکا، علوف

انود. میانگیون کاهش عملکرد ناشوی از رقابت ایون گیاهان درمزارع گندم ایران را درصود بورآورد کورده 31کشوور سوودان

درصد، در اقلیم گرم  27هوای سورد ماننود کرمانشواه هوای هورز در اقلیوماسوت. خسوارت علوف درصد گزارش شوده 23حدود

 درصد 28ن درصد. در اقلیوم خوزری مانند اسوتان گلسوتا17درصد، اقلیوم معتدل مانند اسوتان تهوران  28مانند خوزسوتان 

ای باشد که ضمن حف  هرز باید به گونه هایریت علفهای مدیاستفاده از روش (.1397گزارش شده است )دهقان بنادکی، 

ها های هرز و موجب کاهش خسارت آنتنوع گیاهی و خصوصیات مناسب در کشاورزی بوم شناختی مانع از افزایش اندازه علف

شرایط ها در اغلب موارد کشکه در زمان مصرف علفبا توجه به این (.et al., Scursoni (2014در محصوالت زراعی شود 

را در مزارع گندم استان گلستان را  برگبرگ و نازکهای هرز پهنآب و هوایی اجازه دوبار سمپاشی جهت کنترل جداگانه علف

ها بر گندم، لذا استفاده از هایی نظیر تاپیک و گرانستار و اثر سوء آنکشهای هرز به علفدهد و از سوی دیگر مقاومت علفنمی
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کش های مصرف علفزمان تأثیررسد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی ه، امری ضروری به نظر میهای دو منظورکشعلف

 ها بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم بود.همراه مقادیر مختلف آنبهآتالنتیس دو منظوره 

 

 هامواد و روش -2
ر محدوده شهرستان آزادشهر با طول جغرافیایی ای واقع دمترمربع در مزرعه 600این آزمایش در قطعه زمینی به مساحت 

متر از سطح دریا، با متوسط بارندگی سالیانه  89دقیقه شمالی، ارتفاع  14درجه و  37دقیقه شرقی و عرض  16درجه و  55

ی های کامل تصادفدر قالب طرح بلوک 1396-97گراد در سال زراعی سانتی 15متر و درجه حرارت متوسط سالیانه میلی 461

تیمارها شامل وجین، عدم های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. بلوک صورت طرحدر سه تکرار به اجرا درآمد. آزمایش به

ابتدای  زمانعلفکش آتالنتیس در دو سی سی در هکتار  1750و  1500، 1250، 1000، 750ها، مصرف کاربرد علفکش

شد. سپس کودهای مورد نیاز بر اساس  ورد نظر با انجام یک شخم و دو دیسک آمادهزمین مبود.  ساقه رفتنابتدای زنی و پنجه

دانه در متر مربع انجام شد. در این مطالعه،  300صورت دستی و با تراکم به (17گندم )الین  توصیه کودی اعمال گردید. کشت

ده قرار گرفت که در ابتدا و قبل از اعمال در ای( ساخت ترکیه مورد استفاای با نازل فلوت جت )شرهلیتری تلمبه 5سمپاش 

های آزمایشی با توجه به نقشه طرح اعمال شد. یاداشت برداری کلیه بار کالیبره شد و سپس در کرت 2زمین خالی با فشار 

ن روز بعد از زما 20سطح برگ در بوته گندم، گیری صفات، برای اندازهطبق جدول زادوکس انجام شد.  مراحل فنولوژیکی

صورت تصادفی بوته به 10که گیری شد. بدین صورتروز بعد از تشخیص اولین گره قابل لمس ساقه( اندازه 20سمپاشی دوم )

گیری ارتفاع گیری قرار گرفت. برای اندازه، مورد اندازهDelta-tسنج مدل در هر کرت انتخاب و با استفاده از دستگاه سطح برگ

ها گزارش شد. در مورد صورت تصادفی از هر کرت انتخاب و میانگین آنزادوکس( به 65) دهیبوته در زمان گل 10بوته، 

اجزای عملکرد دانه مانند تعداد سنبله در مترمربع، یک مترمربع از کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه از قسمت داخلی از سطح 

طور تصادفی از مجموع سونبله به 10در سنبله،  گیری تعوداد دانوهها گزارش شد. برای اندازهخاک برداشت و متوسط آن

هوا، شومارش شد. در انتها تعوداد دانوه در هور های آنهوای هموان کوآدرات یوک مترمربع جدا نموده و سپس دانهسونبله

ه با ترازوی دیجیتال با دان 100گیری وزن وزن هزار دانه با اندازه .دست آمدها، بهها بر تعداد سنبلهسنبله از تقسیم تعداد دانه

گیری شد. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با برداشت یک مترمربع از دانه اندازه 1000دقت یک هزارم و سپس تعمیم آن به 

 ,Ntanos, and Koutroubasدست آمد. در این آزمایش شاخص برداشت نیز با استفاده از رابطه ذیل محاسبه گردید )هر کرت به

2002.) 

HI= GY/BY×100                                                                                 (                              1) رابطه

 : عملکرد بیولوژیک می باشد.BY: عملکرد دانه و GYکه در آن 

ها قرار خواهد گرفت. مقایسه میانگین دادهاریانس مورد تجزیه و 1/9با نسخه  SASافزاز ها توسط نرمتجزیه و تحلیل داده

دار شده است( در سطح احتمال پنج درصد انجام معنی Fکه آماره دار حفاظت شده )زمانیبا کمک آزمون حداقل اختالف معنی

 شد.

 

 نتایج و بحث -3

ظوره کش دو مننتایج تجزیه واریانس صفات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ناشی از اثر مقادیر مختلف علف

ارور، دار صفات از لحاظ ارتفاع بوته، سطح برگ پرچم، تعداد سنبله بهای مختلف مصرف بیانگر اختالف معنیآتالنتیس در زمان

 رائه تعدادادلیل محدودیت در بهوزن هزاردانه، وزن تک دانه، عملکر دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد بود )

 (. دن جدول تجزیه واریانس صرفنظر گردیدصفحات مقاله از آور
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 ارتفاع بوته -1-3

متر بود. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار سانتی 66/94و  83/73، دامنه تغییرات ارتفاع بوته بین 1 براساس جدول

در  ری را نشان نداد، لذادازنی اختالف معنیسی سی آتالنتیس در ابتدای پنجه 1500وجین بود، اما از لحاظ آماری با تیمار  

یمار ف آن با تها از کمترین میزان برخوردار بود که اختالیک گروه قرار گرفتند. ارتفاع گندم در تیمار عدم کاربرد علفکش

( گزارش 2003مکاران )هو  Cousensدار نبود. سی سی آتالنتیس در  زمان ابتدای ساقه رفتن اختالف معنی 1750مصرف 

اع های هرز بلندتر از ارتفهای هرز بر مبنای دسترسی به نور است و هر چه ارتفاع علفرقابت گندم با علفنمودند که اساس 

دهد. اهش میکزنی، شاخص سطح برگ و ارتفاع گندم، عملکرد آن را نیز گندم باشد، به همان اندازه نیز از طریق کاهش پنجه

 یابد.ه علفکش افزایش میاز طرف دیگر با پیشرفت رشد گیاه زراعی حساسیت آن ب

 

 سطح برگ پرچم -2-3

زنی و ابتدای ساقه رفتن نشان داد که ابتدای پنجه نتایج سطح برگ پرچم ناشی از مصرف علفکش آتالنتیس در زمان

چنین این مطالعه نشان داد که تاخیر مترمربع اختصاص داشت. همسانتی 27بیشترین سطح برگ پرچم به تیمار وجین معادل 

دلیل تعداد و های هرز بهدهنده رقابت باالی علفها موجب کاهش سطح برگ پرچم گردیده است. این نشانمصرف علفکش در

دار برگ پرچم گندم مربوط باشد. در مجموع کمترین میزان معنیای دال بر این امر میباشد که مشاهدات مزرعهوزن باالتر می

 46/19و  66/18ترتیب رفتن به سی سی علفکش آتالنتیس در ابتدای ساقه 1750ها و کشبه تیمارهای عدم کاربرد علف

سی سی از علفکش آتالنتیس بیانگر اثر سوء این  1750دار برگ پرچم گندم تحت مقدار متر مربع بود. کاهش معنیسانتی

م همبستگی رگ پرچ. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که سطح ب(1)جدول  باشدعلفکش ناشی از مصرف زیاد آن می

داشت و شاخص بر داری با تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانهمثبت و معنی

ز کمترین ضریب ابود. وزن هزار دانه  92/0داشت. بیشترین ضریب همبستگی به مربوط به تعداد دانه در سنبله به میزان 

 (.2( برخوردار بود )جدول *r= 0.66دار با سطح برگ پرچم )همبستگی مثبت و معنی

 

 تعداد سنبله  -3-3

ارهای مختلف سنبله در متر مربع از بیشترین تعداد سنبله تحت تیم 33/359دست آمده، تیمار وجین با مطابق نتایج به

یمار تو ابتدای ساقه رفتن برخوردار بود. زنی های مصرف ابتدا پنجهها و مقادیر آتالنتیس در زمانکشوجین، عدم کاربرد علف

دم کاربرد عدر رتبه دوم قرار گرفت. دو تیمار  66/351زنی با مقدار سی سی علفکش آتالنتیس در زمان ابتدای پنجه 1500

(. 1 سنبله در مترمربع از کمترین تعداد برخوردار بودند )جدول 66/323و  33/323ترتیب با سی سی به 1750علفکش و 

ها را ای عالوه بر کاهش تلفات، درصد باروری پنچه( گزارش نمودند که کاهش رقابت بین گونه1391معصوم و همکاران )سید

داری بت و معنی، همبستگی مثمطابق نتایج یابد.نیز افزایش داده و در نتیجه تعداد سنبله بارور در واحد سطح نیز افزایش می

اشت شاخص برد ودانه  داد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکردبین تعداد سنبله با سطح برگ پرچم، تع

(. . 2رار بود )جدول برق  (**r= 0.96برقرار بود. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه دانه )

ها موجب افزایش تعداد نترل آنمقایسه با عدم ک های هرز در( کنترل شیمیایی علف1389نیا و همکاران ) در آزمایش آریان

 سنبله بارور در گندم گردید.

 

 تعداد دانه در سنبله -4-3
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 34زنی با ای پنجهدانه بوده است. تیمار وجین در ابتد 34و  66/26ای بین میزان تغییرات تعداد دانه در سنبله در دامنه

سی سی در دو 1250ا تطابق نتایج تاخیر در میزان مصرف علفکش آتالنتیس دانه در سنبله از بیشترین مقدار برخوردار بود. م

رفتند. گداری را نشان ندادند، لذا در یک گروه از لحاظ آماری قرار  زنی و ابتدای ساقه رفتن اختالف معنیزمان ابتدای پنجه

و  66/26ترتیب با دانه در سنبله به سی سی از مصرف آتالنتیسی از کمترین مقدار تعداد 1750تیمار عدم کاربرد علفکش و 

اد ها نشان داد که بین تعداد دانه در سنبله با سطح برگ پرچم، تعد(. همبستگی داده1دانه برخوردار بودند )جدول  66/28

شت. سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت همبستگی مثبت در سطح احتمال یک درصد وجود دا

 (. 2دار بود )جدول درصد معنی 5( نیز مثبت ولی در سطح احتمال 63/0ار دانه با تعداد دانه در سنبله )همبستگی وزن هز

 

 وزن هزار دانه -5-3

شت. گرم اختصاص دا 41زنی با مقدار دست آمده، بیشترین وزن هزار دانه به تیمار وجین در ابتدای پنجهمطابق نتایج به

داری را نشان نداد، لذا در گروه زنی اختالف معنیسی سی در ابتدای پنجه 1500علفکش  اما از لحاظ آماری با تیمار مصرف

نتیس در سی سی از  مصرف علفکش آتال 1750و  1500، 1250، 1000، 750یکسانی قرار گرفتند. در مجموع، تیمارهای 

ی از لحاظ مصرف سسی  1750گرفتند. تیمار  ز لحاظ وزن هز دانه گندم بعد از تیمار وجین قرارزنی در رتبه دوم اابتدای پنجه

رایب ض (.1دول دار نبود )جعلفکش آتالنتیس از کمترین مقدار برخوردار بود که اختالف آن با تیمار عدم کاربرد علفکش معنی

 ریبداشت ضاخص برهمبستگی پیرسون نشان داد که بین وزن هزاردانه با تعداد سنبله، عملکرد بیولوزیک، عملکرد دانه و ش

یزان همبستگی مثبت در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به شاخص برداشت به م

دار بود د معنیدرص 5بود. همبستگی بین وزن هزار دانه با سطح برچم پرچم و تعداد دانه مثبت و در سطح احتمال  96/0

 های هرز با گندمکه کاربرد علفکش به واسطه کاهش اثر رقابت علف( نیز اظهار داشتند 1389(. زند و همکاران )2)جدول 

های توتال و ش( بیان نمودند که مصرف علفک1392باعث افزایش وزن هزار دانه گندم گردید. سعدی آل کثیر و همکاران )

درصد افزایش  10فتن آن زنی گندم میانگین عملکرد دانه را نسبت به ساقه رآپیروس )سولفونیل اوره( در مرحله ابتدای پنجه

 داد.

 

 عملکرد بیولوژیک -6-3

تالنتیس آها، وجین و مقادیر مختلف مصرف علفکش دامنه تغییرات عملکرد بیولوژیک تحت تیمارهای عدم کاربرد علفکش

ژیکی بیولو کیلوگرم در هکتار بود. بییشترین عملکرد 15926و  11243ای بین زنی و ساقه رفتن در دامنهدر زمان ابتدای پنجه

زنی با میزان مصرف زنی بود. تیمار علفکش مصرف آتالنتیس در ابتدای پنجهگندم مربوط به تیمار وجین در ابتدای پنجه

 1750ها و شد علفکسی سی، در رتبه دوم از لحاظ این صفت قرار گرفت. کمترین این میزان مربوط به تیمار عدم کاربر 1500

پور و هیم(. ابرا1کیلوگرم در هکتار بود )جدول  11380و  11243ترتیب معادل قه رفتن بهسی سی آتالنتیس در ابتدای سا

و باعث  های هرز با سایه اندازی مانع ورود تشعشع نور به کانوپی گیاه زراعی شده( گزارش کردند که علف1385همکاران )

داری با سطح برگ پرچم، تعداد ثبت و معنییولوژیک، همبستگی مبشود .بر اساس نتایج، عملکرد کاهش زیست توده. می

رین . بیشتسنبله، تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص در سطح احتمال یک درصد وجود داشت

 (. 2بود )جدول  97/0همبستگی عملکرد دانه به مقدار 

 

 عملکرد دانه -7-3

کیلوگرم در هکتار در  5012زنی با مقدار ار وجین در ابتدای پنجه(، عملکرد دانه گندم تحت تیم1بر اساس نتایج )جدول 

 4389و  4117ترتیب  با مقدار زنی بهسی سی در ابتدای پنجه 15000و  1250های مصرف رتبه نخست قرار گرفت. تیمار
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زنی به ها از ابتدای پنجهکشکیلوگرم در هکتار در رتبه دوم قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که تاخیر در وجین و اعمال علف

های هرز امری ضروری است. بنابراین مبارزه با علف دار از عملکرد دانه گردیده است.رفتن موجب کاهش معنیابتدای ساقه

های هرز سی سی از علفکش دو منظوره آتالنتیس قادر به کنترل کامل علف 750توان استباط نمود که مقدار چنین میهم

سی سی در هکتار، کشاورزان  1500توجه به توصیه حف  نباتات مبنی بر مصرف علفکش آتالنتیس به میزان  باشد. بانمی

باشد. به نمایند که این امر ناشی از عدم آگاهی صحیح کشاورزان در منطقه میمنطقه به میزان یک لیتر در هکتار استفاده می

های هرز به علفکش های ساده و چندگانه علفن موجب مقاومتهای هرز در طی زماهای مختلف علفرسد بیوتیپنظر می

ها برای جلوگیری از ( گزارش کردند که بهترین زمان برای مصرف علفکش1387زند و همکاران ) آتالنتیس گردیده است.

رد دانه با سطح مطابق نتایج، رابطه عملک. باشدزنی گندم میکاهش عملکرد گندم را در مرحله رشدی سه برگی تا اواسط پنجه

دار بود. برگ پرچم، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مثبت و معنی

 (.2( نشان داد )جدول **r=0.97عملکرد دانه بیشترین ضریب همبستگی با عملکرد بیولوژیک )

 

 شاخص برداشت -8-3

دست آمد. درصد( به 47/31زنی )برداشت  گندم تحت تیمار وجین در ابتدای پنجهنتایج نشان داد که بیشترین شاخص 

داری را نشان نداد، لذا در یک گروه قرار گرفتند. زنی اختالف معنیسی سی در ابتدای پنجه 1500اما از لحاظ آماری با تیمار 

، 22/22مقدار  ای ساقه رفتن به ترتیب باسی سی آتالنتیس در ابتد 1750، 1250، 1000تیمار عدم کاربرد علفکش و مصرف

که از طوری(. همان1دار شاخص برداشت برخوردار بودند )جدول درصد از کمترین میزان معنی 39/23و  85/24، 52/23

در  (1393شود، نتایج ضریب همبستگی شاخص برداشت مشابه عملکرد دانه بود. طاهری و همکاران )مشاهده می 2جدول 

فت در زنی و کمترین میزان این صش کردند که بیشترین زیست توده در سمپاشی در اوایل تا اواسط پنجهآزمایشی گزار

 دهی گندم مشاهده شد.سمپاشی در مرحله ساقه

 
کش دو منظوره آتالنتیس در مقایسه میانگین صفات رشدی، عملکرد و  اجزای عملکرد گندم تحت مقادیر مختلف علف .1جدول 

 مصرف های مختلفزمان

 زمان تیمار
 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

 

سطح برگ 

 پرچم

تعداد سنبله 

 در مترمربع

تعداد دانه در 

 سنبله
 وزن تک دانه وزن هزاردانه

 عملکرد دانه

)کیلوگرم بر 

 هکتار(

 عملکرد بیولوژیک

)کیلوگرم بر 

 هکتار(

شاخص 

 برداشت

 )درصد(

73/83g h18/66 - کشعدم کاربرد علف
 g 33 /323 g6626/ 29ef c 0/03 g 2499

 i 11243
 f 22/22

 

a94/66 ابتدای پنجه زنی وجین
 a 27

 a 33 /359 a34
 a41 a 0/04

 a 5012
 a 15926

 a 31/47
 

de 86 ابتدای ساقه رفتن وجین
 def 21/43 de 334 bc31

 cd 31/66 c 0/03 b 3278
 fg 12243

 cd 26/78
 

de 85/9 ابتدای پنجه زنی سی سی آتالنتیس 750
 efg 20/76

 d 336 cdef30
 b38/33 a 0/04

 cd 3865
 cd 13570

 bc 28/50
 

d 86/66 ابتدای ساقه رفتن سی سی آتالنتیس 750
 ced 22

 def 333
 ef29 c 33 b 0/033

 f  3190
 ef 12720

 de 25/14
 

سی سی  1000

 آتالنتیس
c88/5 ابتدای پنجه زنی

 ced 22/06
 c66/343 bcd30/66 b 37/86 a 0/04 c 1399

 c 13946
 bc 28/63

 

سی سی  1000

 آتالنتیس
e 84/6 ابتدای ساقه رفتن

 cd 22/26 ef330
 bcd30/66 def 30/33 c 0/03 f 3086

 de 13043
 ef 23/53

 

سی سی  1250

 آتالنتیس
b 92/3 ابتدای پنجه زنی

 c 23/23
 c347 bc31 b 38/26 a 0/04 bc 4117

 bc 14166
 abc 29/06

 

سی سی  1250

 آتالنتیس
f77/6 ابتدای ساقه رفتن

 ced 21/86
 ef 33 /331 ced30/33 def 30/66 c 0/03

 f 3081
 efg 12403

 def 24/85
 

ab 93 ابتدای پنجه زنیسی سی  1500
 b 25

 b 66/351 b32 ab39 a 0/04 b 4389
 b 14773

 ab 29/71
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 آتالنتیس

سی سی  1500
 آتالنتیس

f76 ابتدای ساقه رفتن
 def 21/66

 f 66 /329 def29/33 cde31 c 0/03 f 2995
 gh11933

 de 25/16
 

سی سی  1750

 آتالنتیس
c89/1 ابتدای پنجه زنی

 fg20/33
 f329

 f28/66 b 37/76 a 0/04 de 3561
 ef 12623

 bc 28/26
 

سی سی  1750

 آتالنتیس
g74 ابتدای ساقه رفتن

 gh 19/47
 g66/323 f28/66 f 28/66 c 0/03 g 2662

 hi11380
 ef 23/39

 

LSD5%  80/1 5/1 4/3 1/64 2/15 0/0027 314/8 672/4 2/7 

 .(LSD)داری دارند های دارای حروف متفاوت در هر ستون، از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیمیانگین
 

نتیس در آتال کش دو منظورهنتایج ضرایب همبستگی صفات رشدی، عملکرد اجزای عملکرد تحت مقادیر مختلف علف .2جدول 

 های مختلف مصرفزمان

 تعداد سنبله سطح برگ صفات
تعداد دانه در 

 سنبله
 شاخص برداشت عملکرددانه بیولوژیک وزن هزاردانه

       1 سطح برگ

 **0/92 تعداد سنبله
 

1 
     

 **0/92 تعداد دانه در سنبله
 

** 88/0 1     

    1 *0/63 **0/84 66/0* وزن هزاردانه

یکبیولوژ  0/90** **96/0 **87/0 0/88** 1   

  1 **0/97 **0/94 84/0** 96/0** **0/85 عملکرد دانه

 1 **0/96 **0/88 **0/96 **94/0 **88/0 **0/73 شاخص برداشت

ns*،** ،داری در سطح احتمال یک و پنج درصدداری، معنی: به ترتیب نشاندهنده عدم، معنی 

 

 منابع  -4
وم پهن برگ کش و باریک برگ مصرف انفرادی و اختالط سم تأثیر. 1389یت قلی زاده، م. ر.، شرفی زاده، م. و طبیب، م. ح. آریان نیا، ن.، عنا

اهان زراعی. ی اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیکش جدید و قدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمران در منطقه

 .67-84 :2: 2ز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوا

های اکوفیزیولوژیک گندم یویژگ . بررسی برخی1385نیا، ح. و مسکر باشی، م. پور نورآبادی، ف.، آینه بند، آ.، نورمحمدی، ق.، موسویابراهیم

 .73در رقابت با یوالف وحشی. نشریه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 

 هاد دانشگاهی مشهد.جهای هرز مهم ایران، ها وعلف. علفکش1389 دی، ن .و شیمی، پ.زند، ا.، باغستانی، م .ع.، نظام آبا

های هرز و عملکرد دانة های دو منظوره بر کنترل علفکش. بررسی اثر زمان کاربرد علف1392عدی آل کثیر، ف.، مدحج، ع. و فرهودی، ر. س

 .513-515(: 4) 27صنایع کشاورزی(. گندم در شرایط اقلیمی شوشتر. نشریه حفاظت گیاهان )علوم و 

ها بر کنترل یوالف وحشی. های انتخابی گندم و زمان کاربرد آن. ارزیابی کارایی علفکش1393طاهری، خ.، ابراهیمی، ح. ر. و جعفری، ع. ر. 
 .52-63، 17::مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، 

 صفحه.  193ی. اربردی جهادکشاورزک-گندم. ناشرموسسه آموزش عالی علمی . مدیریت علفهای هرز مزارع 1379،م. دهقان بنادکی

Cousens, R.D., Barnett, A.G. and Barry, G.C. 2003. Dynamics of competition between wheat and oats. I: Effects of 

changing the timing of phonological events. Agronomy journal. 95: 1295-1304. 

Ntanos, D.A. and S.D. Koutroubas. 2002. Dry matter and N accumulation and translocation for Indica and 

Japonica rice under Mediterranean conditions. Field Crops Research. 74: 93-101. 
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 های هرزها در مدیریت علفوری از آنهای دفاعی گیاهان و بهرهمکانیسم

 
پور علمداریابراهیم غالمعلی  

 دات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووسستادیار گروه تولیا

E- mail: eg.alamdari@gmail.com 

 

 چکیده

نتز سهای دفاعی در گیاهان شامل فیزیکی و شیمیایی است. اصوالً دفاعی شیمیایی مربوط به مکانیسم

باشد. ر خود و سایر گیاهان مییزوسفرها به محیط اطراف و هاسازی آنرهای مختلف و ترکیبات ثانویه از راه

های ثانویه دلیل رشد در شرایط عمدتاً نامناسب دارای مقادیر نسبتاً مناسبی از متابولیتهای هرز بهعلف

ها در کشت گیاهان زراعی توان از توان دگرآسیبی آنرسد در صورت مدیریت صحیح مینظر میباشند. بهمی

رکیبات اده از تناشی از مصرف سموم سنتزی، استفگی زیست محیطی باال توجه به آلودبهره برد. در مجموع با 

ها با منشاء طبیعی در عنوان کاندیدایی مناسب برای تولید علفکشهای با توان دگرآسیب بهثانویه در علف

 های هرز باشد.مدیریت علف

 

 ی طبیعی.هاکشعلف طی، توان دگرآسیب، دفاع شیمیایی،آلودگی زیست محی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1

 هاهای هرز و خسارت آنعلف

های کشاورزی زء جدایی ناپذیر در سیستمجهای کشاورزی و عنوان یکی از اجزای مکمل بوم نظامهرز بههایعلف

عنوان هرز از دیر باز به هاید محصوالت زراعی، علفاز رقابت بر عملکردلیل آثار مخرب ناشی شوند. بهمحسوب می

ترین عوامل کاهش دهنده میزان محصول های کشاورزی شناخته شده و یکی از مهمنامطلوب از بوم نظامجزء 

 وارده سارتخ میزان ،(FAO, 2009) فوائو گوزارش اساس بر(. Delafuente et al., 2006روند )شمارمیبه

 درصود 50 توانودمی که بود شده بینوی پویش جهوانی تولیود درصد پنجاه معادل رقمی هورز هوایعلوف توسوط

 .است ضروری امری ،تولید افزایش منظوربه هرز هایعلف مدیریت بنابراین، .کنود سویر را جهوان گرسونگان

 های دفاعی در گیاهانمکانیسم

اع باشد. در مقابل آن دفهای دفاعی در گیاهان شامل دفاع فیزیکی نظیر ایجاد خار، تیغ، کرک و غیره میمکانیسم

آلکسین، شامل تولید ترکیبات شیمیایی نظیر فیتوباشند که های ثانویه میعمدتاً متابولیت باشد کهمیایی میشی

 باشند. ترپنی، فنلی، آلکالوئیدها، لیگنین و غیره می

 گیاهی کنشبرهم
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 حضوردر  گیاه رشد کاهش هب منجر که شیمیایی یا مکانیزم فیزیکی هر عنوانبه تواندمی گیاهی کنشبرهم

 ی )تداخلدگرآسیب فیزیکی( و رقابت )تداخل بخش دو در گردد که توصیف شود،می زمان طی در دیگر گیاه

 منابع رفمص با گیاهان که است فرآیندی (. رقابتWeston and Duke, 2003گردد )می بررسی شیمیایی(

 فرآیند ا درام(. Weigelt and Jolliffe, 2003دهند )می قرار تأثیرتحت  را مجاور گیاهان رشد محدود محیطی،

 را خود اطراف شناختی های زیستسیستم نمو و رشد که شوندمی آزاد و سنتز های ثانویهدگرآسیبی، متابولیت

 و اسانس مترشحه، مواد صورتبه و شوندمی خوانده شیمیایی دگرآسیب مواد ها،کنند. این متابولیتمی سرکوب

 تأثیره (. البتMahmoodzadeh and Mahmoodzadeh, 2013باشند )می تجزیه شده ترکیبات باقیمانده

های کم دارای اثر تحریک کننده بوده و در که در غلظتطوریباشد، بهها میهای ثانویه وابسته به غلظت آنمتابولیت

 وجود دارد. باشند. در رابطه با این موضوع منابع مختلفی های زیاد دارای اثر بازدارنده میمقابل در غلظت

 های ثانویهمتابولیت

گذارند. این می تأثیرباشند که بر شیوه رفتاری جوامع گیاهی طورکلی گیاهان حاوی ترکیبات آلی مختلفی میبه

ها، آلکالوئیدها، ها، تاننمواد اصوالً جزء مواد ثانویه گیاهی بوده و شامل اسیدهای آلی ساده قابل حل در آب، ترپن

ها، ها، گلها، ریزومها، برگها، ساقههای گیاه و از جمله ریشهها هستند که در بافتها و فنلوئینونفالونوئیدها، ک

 از که هستند گیاهان ثانوی هایجمله متابولیت از فنلی (. ترکیباتRice, 1984ها و بذرها وجود دارند )میوه

 ها،کومارین اسیدها، فنولیک ساده، هاینلبه ف و اندشده ساخته OHگروه  چند یا یک و های آروماتیکهسته

 Karaman etشوند )می تقسیم هاو لیگنین هاها(، لیگنانمتراکم )پروسیانیدین هایتانن ها،فالونوئیدها، استیلبن

al., 2010پروتون در هایکاهنده دهنده عوامل عنوانبه توانندمی خود ردوکس دلیل خصوصیاتبه ترکیبات (. این 

 فعالیت در را هاییمتنوع، تفاوت شیمیایی ساختار دلیلو به کرده ( دخالتoiیکتایی ) اکسیژن پاکسازی

 (. Tawaha et al., 2007دهند ) نشان اکسیدانیآنتی

 ژیکی وفیزیولو فرآیندهای بر فنلی ترکیبات که است داده نشان تحقیقات در زمینه اثر ترکیبات فنلی

مصرف در مصرف و پر(. جذب عناصر کمLeather and Einhellig, 1988ند )گذارمی اثر بیوشیمیایی گیاهان 

بومی  گیاه چند متانولی (. تعدادی محقق عصارهRice, 1984یابد )خاک در حضور ترکیبات فنلی کاهش می

 ناسبی بینم ارتباط که د گزارش نمودن هاآن قرار دادند. بررسی مورد فنلی و فالونوئیدی ترکیبات نظر از را مازندران

 .(Jamshidi et al., 2010وجود دارد ) گیاهان فنلی پلی ترکیبات و اکسیدانیآنتی فعالیت

 های هرز وری از توان دگرآسیبی علفبهره

 کیفیت کاهش ولی ستا انجام حال در هرزهای علف شیمیایی کنترل کشورها، تربیش در هرحال اگرچهبه

 اومتمق افزایش طرفی از و محیطی زیست خطرات افزایش هرز،ی هالفع کنترل باالی هزینه زراعی، گیاهان

 . (Hejazi, 2001) است هرز هایعلف کنترل هایروش در نظر تجدید ضرورت بیانگر هاکشعلف به هرز هایعلف

ل کنتر تواند نقش بسیار مهمی در مدیریت وگیاهان دگرآسیب می در این راستا استفاده از ویژگی دگرآسیبی

 در یا ثانویه تولیدات عنوانبه معموالً ها(. آللوشیمیاییRashed Mohassel et al., 2009) های هرز ایفا کندعلف

 ترشحات گیاه، از شستشو اثر در صورت محلول،به مواد این. شوندمی تولید گیاهان در متابولیسم مسیرهای اصلی
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 Tigre etگردند )می آزاد در محیط خاک سطح در مانده باقی بقایای تجزیه و گیاه سطح از صورت گازبه ای،ریشه

al., 2012.)  

 تولید کنند که برای یک یا چند گونه سمی و آللوشیمیایی توانند موادها میتمام گونه بنا به گفته هارپر تقریباً

 ترینمهم ها ازو ریشهها است حاوی مواد آللوپاتیک باشند ولی برگ های گیاه ممکننداما مضر باشد. اگرچه تمام

در تحقیقی عنوان شد که پتانسیل آللوپاتی یک گیاه  (.Rice, 1979) منابع تولید کننده ترکیبات آللوپاتیک هستند

 Rashedبه عوامل مختلف شامل گونه گیاهی، رقم، مرحله رشد گیاه، نوع اندام گیاهی و محیط گیاه بستگی دارد )

Mohassel et al., 2009های زیستی های هرز از سنجشیین فعالیت آللوپاتی گیاهان از جمله علفرای تع(. ب

 حقیقت در(. Ghorbani et al., 2010شود )چه استفاده میچه و ساقهزنی، رشد طولی ریشهمختلفی مانند جوانه

 شده تجزیه مواد یا گرده هایدانه ها، بذور،میوه ها،گل ها،ریشه ها،ساقه ها،برگ توسط شده آزاد شیمیایی مواد

 (.Soltys et al., 2013) نمایند عمل طبیعی کشآفت یا کشعلف عنوانبه توانندمی ها(،)آللوشیمیایی گیاهان

 

 های هرز مزارعها در مدیریت علفهای بهره وری از پتانسیل دگرآسیبی در گیاهان زراعی و هرز و نقش آنروش

 الف. انتخاب و انتقال ذخایر توارثی 

های وحشی به ( از تیپبا توان دگرآسیبهای تولید کننده مواد )ژنآللوشیمیایی های اب و انتقال مشخصهانتخ

 و آنان هایعصاره و رآسیبدگ گیاهان بقایای از باشد. استفادهاز رویکردهای این مطالعه میمحصوالت زراعی 

 در نوین هایوشر از نباتات اصالح هایتکنیک طریق از دگرآسیبی خصوصیات واجد زراعی گیاهان تولید چنینهم

زایش در حقیقت تالش های بسیار کمی جهت اف(. Min Bashi et al., 2011است ) هرز هایعلف مدیریت

طلقا کافی این تالش ها م های اصالحی صورت گرفته است ومحصوالت زراعی  از طریق برنامه دگرآسیبپتانسیل 

 رآسیب باالهرحال توسعه محصوالت با پتانسیل دگبهباشیم. ی در این امر مهم میترهای وسیعنیازمند بررسی نبوده و

امر  موجب کاهش مصرف نهاده های کشاورزی و کاهش برخوردهای اکولوژیکی در محیط زیست خواهد شد. این

 بایستی اذعانوسیله فاکتورهای زیادی موثر واقع می شود البته باشد که اثرات ترکیبات دگرآسیب بهبدان دلیل می

 های هرز نخواهد بود. های کنترل علفنمود که استفاده از این پدیده بتنهایی قادر به جایگزینی همه روش

 مدیریت در بیولوژیک روشی عنوانبه تلفمخ گیاهان آللوپاتیک هایپتانسیل از هر جهت امروزه استفادهبه 

 (. Tabatabaee Zade et al., 2014معرفی شده است ) هرز هایعلف

 

 ب. تناوب محصوالت زراعی   

که کشت متوالی نباتات مختلف زراعی در یک قطعه زمین مشخص تناوب زراعی گفته می شود. و با توجه به این

های هرز درجه اول مختص به خود می باشد، بنابراین تناوب زراعی یکی از استراتژی مهم در هر محصولی دارای علف

باشد. اثبات شده است که محصوالتی نظیر سورگم، ذرت، جو، چاودار، سویا، شبدر رعه میهای هرز مزمدیریت علف

های هرز از طریق  رقابت در های علفشیرین، یونجه، منداب و لوبیا چشم بلبلی موجب جلوگیری از رشد گونه

از گیاهان در تناوب زراعی  شوند. بنابراین قراردادن این قبیلدریافت عوامل محیطی و اثرات متقابل آللوپاتیکی می
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ترین گردد. در مجموع اگرچه دگرآسیبی از مهمهای هرز در مدیریت های زراعی توصیه میجهت کاهش رشد علف

های زراعی است، اما شواهدی نیز وجود دارد که بیانگر نقش مفید دگرآسیبی در مشکالت موجود در تدوین تناوب

 (.Orooji et al., 2008های هرز است )کنترل و مدیریت علف

 ج. استفاده از عصاره آب محصوالت آللوپاتیک

 عنوان منابع علفکش افزایش یافته است. گیاهان وهای اخیر عالقمندی به استفاده از تولیدات طبیعی بهدر سال

یل ای پتانسطور مستقیم  دارهای مختلف صدها ترکیبات ثانویه تولید نموده که بیشتر این ترکیبات بهمیکروارگانیسم

 روند. های جدید بکار میشان جهت تولید و توسعه  علفکشعلفکشی بوده یا از طریق استفاده از خصوصیات شیمیایی

 د. کشت مخلوط

طور وسیعی بررسی شده است و های هرز بهها در دخالت بین کشت مخلوط محصوالت و علفنقش آللوشیمیایی

ی های هرز نسبت به محصوالت زراعمفید است. در این سیستم علف هنوز این روش از کنترل در چنین سیستمی

های ررسیبها باشند. برای دستیابی به موفقیت در این زمینه نیازمند به بایستی حساستر  به سموم حاصله از آن

 بیشتری می باشیم.

 دورنمای بررسی های آینده در زمینه ترکیبات آللوشیمیایی

 ها با رویکردهای ساختاری برای توسعه علفکشها یا مدلعنوان علفکشها معین بهشیمیاییالف. امکان استفاده از آللو

 ها.ها و آفتکشکاهش میزان مصرف دوز علفکش

 ها شیمیاییهای بیوتکنولوژی برای درج ژن کنترل کننده به محصوالت زراعی برای تولید آللوتوسعه دادن تکنیک ب.

 طور کلی در یک تناوب، محصوالت بایستی اثرتر دارد. بهبه بررسی بیشتر و عمیق رابطه محصول با محصول نیاز ج.

کاشت  چنین در صورتتحریک کنندگی و یا حداقل اثر بازدارندگی بر روی محصوالت بعدی داشته داشته باشند. هم

بات ترکی ی اینمحصوالت با توان دگرآسیب، زمین مورد نظر نیاز به یک دوره استراحت جهت تجزیه و آزادساز

 باشد.می
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Abstract 

Defence mecanisms in plant including physical and chemical. Usually 

chemical defence is related to secondary metabolites compounds from 

various ways and release of them to  their  surroundings and rhizospher and 

other plants. weeds due to growth in mostly inappropriate conditions have 

a fairly good values of secondary metabolites. It seams can be used their 

hetrotoxic potential with correct management in cultivation of crops. 

Overall, regarding to the environmental pollution from application of 

synthetic herbicides, useing scondary metabolites in weeds with hetrotoxic 

potential can be suitabl candidate for synthesis of bioherbicides in weeds 

managment.  
   

Keywords: Bioherbicides, Chemical defence, Environmental pollution, 

Hetrotoxic potential. 
 

 

 


