ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻃﯽ ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  3/126885از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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□ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز:
□ ﻧﺎﺷﺮ:
□ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل:
□ ﺳﺮ دﺑﯿﺮ:
□ ﻣﺪﯾﺮداﺧﻠﯽ:

ﺷﻤﺎره 1

ﺳﺎل 1400

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﻪاﻟﺪﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﺣﺴﻦ ﺧﺴﺮوي ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

□ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(:

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﺣﺴﯿﻦ آذرﻧﯿﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺪي ،داﻧﺸﯿﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺰد
اﺣﻤﺪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺮوي ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة آب و ﺧﺎك داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
ﺣﺴﻦ ﺧﺴﺮوي ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﻪاﻟﺪﯾﻦ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ دﺳﺘﻮراﻧﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
اﻣﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻔﺎرزاده ،داﻧﺸﯿﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه ، Kyushuژاﭘﻦ
ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﺳﺎدات ﻓﯿﺾﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﺎد ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽﺳﺎروي ،اﺳﺘﺎد ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽﻧﮋاد ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﯽ :ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﻈﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
وﯾﺮاﺳﺘﺎرﭼﮑﯿﺪهﻫﺎياﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :ﻣﺤﻤﺪ زارع ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺟﺒﺎﻟﯽ
ﺗﺎﯾﭗ و ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ :ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺟﺒﺎﻟﯽ
□ آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ:

ﯾﺰد ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ89195-741 :
ﺗﻠﻔﻦ و ﻓﮑﺲ035-38210698 :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏjdm.isadmc@yahoo.com :

□ ﺗﯿﺮاژ:

 100ﻧﺴﺨﻪ

داوران ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

دﮐﺘﺮ زﻫﺮه اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺧﻮﺳﻔﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﮐﺒﺮي ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮي ﺻﺤﺮاﮔﺮد ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﻪاﻟﺪﯾﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي راد ،دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ

راﻫﺪاري ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زارع ﭼﺎﻫﻮﮐﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮاد زراﻓﺸﺎر ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮداﺋﯽزاده ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻏﻔﺎرﯾﺎن ﻣﺎﻟﻤﯿﺮي ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻗﺪﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم
ﻗﻬﺴﺎره اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﻣﻬﺪوي.

فصلنامه علمی مديريت بيابـان
انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

سال نهم ،شمـاره اول ،بهار 1400

فهرست مطالب
 ارزیابی قابلیت دادههای سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده

1-14

از مدل IRIFR
مائده عابدی ،رضا جعفری

 مقایسۀ دقت روشهای مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از

15-34

تصاویر ماهوارۀ لندست 8
فهیمه عربی علیآباد ،محمد زارع ،حمیدرضا غفاریان مالمیری

 اثر بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری ) Pseudomonas putida (Trevisanبر روند رشد نهال

35-50

گیاه دارویی استبرق ()Calotropis procera Ait
فاطمه سهرابی ،محمد بهمنی جعفرلو

 پیشبینی تأثیر تغییر کاربری و پوشش اراضی بر گسترش تپههای ماسهای در بیابانهای

51-66

ساحلی جنوب شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov
هستی پطروسیانس ،علی اکبر نظری سامانی ،افشین دانه کار ،ناصر مشهدی

 شناسایی روش موفق کاشت تاغ ( )Haloxylon aphyllum Iljinدر مناطق بیابانی و تأثیر آن بر

67-80

بهبود ویژگیهای پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد
علی زارع ،محمدعلی حکیم زاده اردکانی ،علی اکبر کریمیان
 تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی از شاخصهای کیفی گیاه دارویی چای ترش ( Hibiscus

 )sabdariffa L.در شرایط تنش خشکی
ابوالفضل توسلی

81-96

راهنماي نگارش مقاله براي چاپ در نشریه علمي مدیریت بيابان
انجمن علمي مدیریت و كنترل مناطق بياباني ایران
رعايت شیوهنامه زير در نگارش مقالههايي كه براي چاپ به نشريه مديريت بیابان ارسال ميگردد ضروري است.
 -1نوع مقاله
مقالههاي پژوهشي اصیل ،داراي نوآوري و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان مرتبط در يکي از زمینههاي تحقیقاتي زير كه به زبان فارسي نوشته شده
و براي نخستین بار منتشر ميشوند ،جهت چاپ مورد بررسي هیأت تحريريه نشريه قرار خواهد گرفت:
•

اكوسيستم مناطق بياباني

•

تخریب سرزمين ،بيابانزایي

•

ارزیابي بيابان زایي

•

مدیریت آب در مناطق بياباني

•

پایش بيابان زایي

•

تغيير اقليم و اثرات آن در بيابان زایي

•

روشهاي نوین بيابانزدایي

•

ژئومرفولوژي بيابان

•

پوشش گياهي و كشاورزي در مناطق بياباني

•

فرسایش بادي و ریزگردها

 مقاله ارسال شده به اين نشريه نبايد در نشريه ديگري چاپ يا همزمان براي سايرنشريهها ارسال شده باشد.● مشخصات بخشهاي مختلف مقاله:
 (1برگ شناسه (معرفي نویسنده یا نویسندگان) :شامل نام ،نام خانوادگي ،مرتبه علمي و نشاني كامل محل كار و شماره تلفن هاي ثابت و همراه نويسنده
(گان) است كه به فارسي و التین نوشته شده و به همراه نشاني پست الکترونیك نويسندۀ مسئول به همراه مرتبه علمي و محل خدمت نويسنده (گان) در فايل
جداگانهاي ارائه ميشود  .در اين فايل عنوان مقاله به فارسي و ترجمه انگلیسي آن نیز قید گردد.
 (2عنوان مقاله :عنوان بايد كوتاه و جامع بوده و از  15واژه تجاوز نکند و مفهوم اصلي پژوهش را نشان دهد .عنوان در ابتدا و وسط صفحۀ اول درج ميشود.
 (3چكيده :چکیده بايد مجموعۀ فشرده و گويايي از مقاله با تأكید بر تشريح مسئله ،روش كار و نتايج مهم و ارزيابي آنها بوده و از  300واژه بیشتر نباشد .از به
كار بردن نامهاي خالصه شده ،ارائه منبع ،فرمول ،جدول و شکل در چکیده خودداري شود.
 (4واژگان كليدي :حداكثر  6كلمه به ترتیب اولويت آورده شود و با "؛" از هم جدا گردند و معادل خارجي آن ها نیز در زير چکیده انگلیسي مقاله و به همان
ترتیب درج شود .بهمنظور بیشتر ديده شدن مقاله در جستجوهاي رايانهاي ،اين كلمات نبايد در عنوان مقاله تکرار شوند.
 (5مقدمه :شامل طرح مسئله ،شرح موضوع ،اهمیت ،فرضیهها ،مرور پژوهشهاي انجام شده و هدف از پژوهش است.
 (6مواد و روشها :شامل مواد و وسايل به كار رفته ،شرح كامل روشهاي آزمايش و چگونگي اجراي پژوهش ،مشخصات منطقۀ مورد مطالعه ،طرح آماري و
روشهاي ارزيابي است .از هر گونه كلي گويي در اين بخش بايد پرهیز شود.
 (7نتایج :همه نتايج كیفي و كمي به دست آمده و توضیحات الزم در اين قسمت ارائه مي گردد .نتايج حاصل با تحقیقات قبلي مقايسه شده ،در صورت نیاز
ميتوان موضوعات را طبقهبندي و براي ارا ئه نتايج از جدول ،منحني ،نمودار و يا تصاوير استفاده نمود.
 (8بحث و نتيجهگيري :در برگیرنده جمعبندي خالصه نتايج با توجه به هدف بررسي بوده و دست آوردها با توجه به يافتههاي ساير پژوهشها ،تجزيه و تحلیل شده
و دربارۀ آن ها بحث و نتیجهگیري صورت مي گیرد .نگارنده (گان) در اين قسمت ميتوانند توصیهها و پیشنهادهاي الزم جهت انجام بررسيهاي بعدي را نیز ارائه كند.
نگارنده (گان) ميتوانند بخش بحث را همراه با نتايج تدوين نموده و عنوان "نتايج و بحث" را انتخاب نمايند .در اين صورت بخش نتیجه گیري مقاله با عنوان "نتیجه
گیري" به صورت كوتاه و فقط نتیجه گیري از نتايج پژوهش ،تدوين مي گردد.
 (9سپاسگزاري :در اين قسمت از تأمین كنندگان بودجه و امکانات و اشخاص ديگر بجز نگارندگان ،كه در انجام تحقیق كمك كردهاند ،سپاسگزاري ميشود كه
اختیاري است.
یادآوري بسيار مهم :سرقت ادبي يك عمل غیر علمي و ناشايست و غیرقابل پذيرش براي اين نشريه بهشمار ميرود .جهت جلوگیري از رخ دادن اين پديده
زشت ،در موقع خالصه كردن كار ديگران و ارائه آن ،الزم است يادداشت برداري با استفاده از كلمهها و واژهها به زبان خود نويسنده صورت گیرد و از بهكار بردن
عین جمالت ديگران حتي با درج مآخذ آن ،به طور جد خودداري گردد.
 (10منابع:
الف) منابع داخل متن:
منابع داخل متن فقط با ذكر شماره رديف مقاله در لیست منابع انجام ميگیرد كه در داخل پرانتز بايد يادداشت شود.
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پرانتز ذكر گردد .اگر تعداد نويسندگان بیشتر از دو نفر باشند ،بعد از نام نويسنده اول از " "et al.استفاده شود.
در هر مقاله ميتوان از يك پايان نامه كارشناسي ارشد بهعنوان منبع بهره جست.
ب) منابع انتهاي متن:
لیست منابع در آخر مقاله بايد به انگلیسي تدوين گردد و مقالههاي فارسي هم طبق يادداشت هاي خود منبع به انگلیسي نوشته شوند .لذا منابع فارسي و انگلیسي
بهترتیب نام خانوادگي نفر اول در يك لیست تدوين گردد  .از ترجمه آزاد عنوان مقاله و ديگر مشخصات نگارندگان و نام نشريه خودداري نمايید تا از اتالف وقت
براي اصالح مجدد آن جلوگیري شود .تمامي منابع بهترتیب حرف ابتداي نام خانوادگي نويسنده اول يا در صورتي كه فاقد نگارنده باشد نام سازمان مربوطه ،در

فهرست منابع مورد استفاده قرار گیرد .منابع به صورت پیوسته شمارهگذاري و همین شماره در متن براي رفرنس دادن استفاده شود.
در تنظیم فهرست منابع مورد استفاده از آوردن واژگان به صورت مخفف مانند " "Jبه جاي  Journalيا U ،و يا  Univبه جاي  Universityو  ...پرهیز شود.
چنانچه از يك نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد ،ترتیب ارائه آنها بر حسب سال انتشار از قديم به جديد است ،الزم بهذكر است در صورتيكه مقاالت
منفرد و مشترك از يك نگارنده وجود دارد ،ابتدا مقاالت منفرد و سپس بقیه آنها بهترتیب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب گردد.
از بهكارگیري عبارت " "et al.در لیست مقاالت به جاي نام نويسندگان مقاله خودداري شود و اسامي تمامي نويسندگان بهترتیب ذكر شده در منبع مورد نظر
آورده شده و نام كامل خانوادگي و حرف اول نام نويسندگان با ويرگول و قبل از نام آخرين نويسنده با & از يکديگر تفکیك گردند.
سالهاي شمسي تمام منابع فارسي مورد استفاده در مقاله به صورت سال میالدي ارائه گردد.
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نكته :رعایت اصول تایپي در استفاده از نقطه ،كاما و فاصله بين كاراكترها و غيره داراي اهميت است و باید با دقت رعایت گردد.
 كنترل شود كه كلیه منابع استفاده شده در متن مقاله ،در لیست منابع ذكر شده باشند و يا منابع ذكر شده در لیست منابع در متن بهعنوان رفرنس استفادهشوند.
 -11برگ چكيده به التين:
چکیده مقاله به زبان انگلیسي به همراه برگردان كامل عنوان و كلمات كلیدي در يك فايل بدون مشخصات نام و محل كار يا دانشگاه نگارندگان ارسال گردد.
● شيوۀ نگارش:
نرم افزارWord2003

مقاله روي صفحه  A4با حاشیههاي باال و پايین  20میلیمتر و راست و چپ  20میلیمتر با قلم نازنین بولد ) (B Nazaninفونت  ،11در قالب
تايپ گردد .فاصله بین خطوط به صورت يك فاصلهاي ) (Single spaceانتخاب گردد .تعداد صفحههاي مقاله با در نظر گرفتن جدولها ،شکلها ،نتايج ،فهرست
منابع نبايد از  16صفحه بیشتر باشد .از به كار بردن كلمات انگلیسي كه معادل آنها در فارسي موجود است ،در داخل متن اجتناب شود و در صورت لزوم واژه
انگلیسي در پاورقي با ذكر شماره تايپ شود .سطر اول هر پاراگراف به میزان  0/5سانتیمتر فرورفتگي داشته باشد.
نوع و اندازه قلمها ،طبق جدول زير رعايت شود.
عنوان فارسي مقاله
عنوان التین مقاله
اسامي فارسي نويسندگان
اسامي التین نويسندگان
عناوين فرعي متن فارسي
متن چکیده فارسي
متن چکیده التین
پاورقي فارسي
پاورقي التین

B Nazanin 14-Bold
Times New Roman 13-Bold
B Nazanin 11
Times New Roman 10-Bold
B Nazanin 13- Bold
B Nazanin 11
Times New Roman 10
B Nazanin 10
Times New Roman 9

واژگان كلیدي فارسي
واژگان كلیدي التین
متن فارسي
واژگان التین داخل متن
عنوان جدولها و شکل
متن جداول
منابع التین
منابع فارسي
نامهاي علمي

B Nazanin 12
Times New Roman 10
B Nazanin 13
Times New Roman 11
B Nazanin 11 -Bold
B Nazanin 10
Times New Roman 11
B Nazanin 12
Times New Roman 12- Italic

جدول ،شکلها ،نتايج را خیلي دقیقتر و واضحتر از متن نمايش ميدهند .اطالعات ارائه شده در جدولها نبايد به صورت منحني و يا به شکل ديگري در مقاله
تکرار شوند .شماره و عنوان جدول در باالي جدول ذكر گردد .هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به خود باشد .چنانچه تمام ارقام جدول داراي
واحد يکسان باشد ،ميتوان واحد را در عنوان جدول ذ كر نمود .توضیحات عنوان و متن جدول به صورت زيرنويس ارائه گردد .نتايج بررسيهاي آماري بايد به يکي
از روش هاي علمي در جدول منعکس شود .جدول تنها در محیط  Wordطراحي و از ايجاد ارتباط يا  Linkنمودارها با ديگر فايلها خودداري شود.
شکلهاي هر مقاله شامل منحني ،نمو دار ،عکس و نقشه بوده و همه به طور يکسان به عنوان شکل شمارهگذاري شوند .شکلها بايد به صورت سیاه و سفید و با
كیفیت باال باشد .عنوان هر شکل در پايین آن درج گردد .عکس ها بايد واضح ،مطالب آنها خوانا و داراي مقیاس باشند .در تهیه نقشهها به جاي رنگ از عالمت
"نماد" استفاده گردد .ذكر مأخذ عکسها يا شکلهاي اقتباس شده كه از منابع ديگر ،الزامي است .فايلهاي اصلي شکلها با فرمت  Excel, JPEG, Tiffيا PDF

جهت چاپ نهايي به نشريه ارسال گردد .شکلها و جداول مطابق نمونه بدون كادر تنظیم شود.
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شکل  .1نمونه فرمت شکلهاي مورد نظر مجله مديريت بیابان
● جداول بايستي بدون خطوط عمودي و به صورت نمونه ذيل تهیه گردند .جدول ها را شماره گذاري كرده و شماره را در اول عنوان قید و در متن رفرنس دهید.
جدول  .1نمونه جدول مورد نظر مجله مديريت بیابان
نام ايستگاه

طول جغرافیايي

عرض جغرافیايي

ارتفاع از سطح دريا )(m

يزد
بندر عباس
بندر انزلي
اهواز
شهركرد

´54° 24
´56° 22
´49° 28
´48° 40
´50° 51

31° 54
´27° 13
´37° 28
´31° 20
´32° 20

1230
10
-26/3
22/5
2061/4

● معادالت بايد به ترتیب از ابتدا تا انتها شمارهگذاري شده و در متن مقاله قبل از معادله رفرنس داده شوند .شماره معادالت بايد در انتهاي سمت راست و در امتداد سطر
حاوي معادالت در داخل پرانتز قید شود .مثال:
E = m. c
()1
● كلیه عاملهاي دو طرف عالمت مساوي در ذيل معادالت با ذكر واحد آن معرفي شوند.
● واحدهاي استفاده شده در متن مقاله بايد در سیستم متريك ) (SIباشد.
● مقاالت بايستي با نرم افزار  Word 2003ارسال و از انجام هرگونه تنظیمات اضافي در فايل خودداري شود.
● رعايت نیم فاصله در كلمات تركیبي و جمع مانند بیابانزايي ،بیابانها ،اندازهگیري ،شدهاند ،ميشود ،ميتوان و  ...ضروري است.
● نقطه و ويرگول بدون هیچ فاصلهاي در انتهاي كلمات قرار گرفته ،اما بین آنها و كلمه بعدي يك فاصله نیاز است.
● شماره پاورقيها در هر صفحه بايد به صورت مجزا از ديگر صفحهها آيند.
در روش نوين نگارش از پرانتز استفاده نميشود و مطلب مستقیماً در متن بیان ميگردد .از نوشتن مطلب در پاورقي و نیز در داخل پرانتز خودداري نمايید.
مقاله در فرمت تك ستوني تدوين و ارسال شود و از تدوين آن در دو ستون خودداري گردد.
2

● عدم رعایت شيوه نامه فوق موجب تأخير در پذیرش و رفت و برگشتهاي مكرر و زمانبر مقاله خواهد شد.
● مقاله ارسالي به دفتر نشريه پس از طي مراحل داوري مسترد نميشود.
● هیأت تحريريه در رد و ويرايش مقاالت مجاز است.
● مسئولیت صحت مطالب به عهده نويسندگان است.
● مجله مديريت بیابان به صورت سیاه و سفید چاپ خواهد شد .لذا از ارائه شکل و نمودار رنگي خودداري شود.
● فایل هاي ارسالي شامل:
 )1متن اصلي مقاله بدون اسامي نويسندگان با فرمت Word 2003
 )2يك صفحه شامل عنوان فارسي و انگلیسي مقاله به همراه اسامي ،سمت و آدرس نويسندگان و نويسنده مسئول
 )3تعهدنامه امضا شده توسط تمامي نويسندگان
ارسال اين تعهدنامه براي آغاز بررسي اولیه الزامي است و در صورت عدم بارگذاري تعهدنامه به همراه مقاله ،مقاله ارسالي بررسي نخواهد شد.

ارسال تعهدنامه مبني بر  )1عدم چاپ مقاله ارسالي به هر شكل در گذشته )2 ،عدم ارسال مقاله به دیگر نشریهها تا تعيين تكليف در این نشریه و
 )3اطالع تمامي نویسندگان از ارسال مقاله به دفتر نشریه الزامي است.
فایل هاي مذكور بایستي در سامانه نشریه به آدرس  www.jdmal.irدر بخش ارسال مقاله ثبت گردد.
نشاني پستي دفتر مجله مدیریت بيابان  :يزد ،دانشگاه يزد ،پژوهشکده مناطق خشك و بیاباني ،انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بیاباني ايران كدپستي:
741-89195
تلفكس035-38210698 :
رايانامهjdm.isadmc@yahoo.com :

راهنماي نگارش مقاله بر اساس شيوه نامه  APAدر سایت انجمن علمي مدیریت و كنترل مناطق بياباني قابل دسترس است.
نویسندگان محترم بعد از پذیرش مقاله در سامانه نشریه موظف هستند مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ریال را به شماره حساب 2007517303
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Abstract
Wind erosion and its control has always been one of the important topics in arid regions.
Therefore, this study aimed to assess the potential of remote sensing data in mapping this
phenomenon based on the wind erosion indicators of IRIFR model in Isfahan province. For this
purpose, different parameters including land topography, wind speed, desert pavement,
vegetation cover, soil moisture, aeolian sediments, land use and land management were
extracted from MODIS, Landsat and SRTM space shuttle, and combined using fuzzy logic.
Then, the accuracy of produced map was assessed with 200 random points and error matrix
against field-based wind erosion map which was obtained from IRIFR model. Results showed
that wind erosion is more dominant in Naein, Aran and Bidgol, Ardestan and Isfahan counties.
According to the produced wind erosion map, 26.3% of the study area was classified as low,
56.9% as moderate, 11.8% as high and 5% as very high. The overall accuracy of more than 73%
between produced and field-based maps indicated the high performance of remote sensing data
in mapping of wind erosion. Therefore, due to many advantages of these data, the presented
method can be used to map and report wind erosion condition at different spatial and temporal
scales.
Keywords: Arid Lands management; Fuzzy logic; Landsat; MODIS; Satellite imagery
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ارزیابی قابلیت دادههای سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش بادی استان اصفهان با استفاده از مدل
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چکیده
فرسایش بادی و مدیریت آن همواره یکی از مباحث مهم مناطق خشک بوده است .بنابراین  ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیت
دادههای سنجش از دور در پهنهبندی این فرآیند بر اساس عوامل فرسایش بادی مدل  IRIFRدر استان پهناور اصفهان انجام
شد .به این منظور عاملهای مختلف شامل پستی و بلندی زمین ،سرعت باد ،دشت ریگی ،پوششگیاهی ،رطوبت خاک ،پراکنش
نهشتههای بادی ،کاربری و مدیریت اراضی از تصاویر ماهواره ای مودیس ،لندست و مدل رقومی ارتفاع شاتل فضایی استخراج و با
استفاده از منطق فازی تلفیق شد .سپس ،صحت نقشه فرسایش بادی بهدست آمده توسط نقشه فرسایش بادی موجود با استفاده
از  200نقطه تصادفی و ماتریس خطا ارزیابی شد .نتایج نشان داد که فرسایش بادی ،بیشتر در شهرستانهای نایین ،آران و
بیدگل ،اردستان و اصفهان غالب است .مطابق نقشۀ فرسایش بادی تولیدشده در این پژوهش ،کالس های کم  ،%26/3متوسط
 ،%56/9زیاد  %11/8و خیلیزیاد  %5از سطح منطقه مطالعاتی را تشکیل داده است .صحت کلی %73نقشه تولیدشده و نقشه
زمینی موجود در منطقه مطالعاتی ،مبین کارآیی مناسب دادههای سنجش از دور در پهنه بندی فرسایش بادی است .بنابراین ،با
توجه به مزایای فراوان این دادهها میتوان از روش ارائه شده برای پهنهبندی و گزارش دهی وضعیت فرسایش بادی در مقیاسهای
مختلف مکانی و زمانی در بخشهای اجرایی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :تصاویر ماهوراهای؛ لندست؛ مدیریت بیابان؛ منطق فازی؛ مودیس
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◼ مقدمه
جابجایی ذرات خاک از نقطهای به نقطه دیگر توسط
نیروی باد فرسایش بادی نامیده میشود ( .)1حرکت
خاک توسط باد پدیدۀ پیچیدهای است که در تأثیر شرایط
آب و هوایی ،ژئومورفولوژی و دیگر سازهها (عوامل) قرار
دارد .در واقع تخریب و حمل در اثر فرسایش بادی ناشی
از واکنشهای متقابل چندین سازه است که برخی در
جهت حرکت خاک و برخی در پایداری آن مؤثرند .الزمه
فرسایش بادی جدا بودن ذرات خاک است و به محض آن
که این وضعیت به وجود آمد باد قادر خواهد بود ذرات
خاک را بلند کرده و به حرکت در آورد .به طور کلی
خاکهای مناطق خشک در مقابل عوامل فرساینده به
دلیل کمبود مواد آلی و کلوئیدی آسیبپذیرند (.)47
فرسایش بادی و ایجاد گرد و غبار تأثیرهای متعددی بر
محیطزیست گیاهی ،جانوری ،انسانی و همچنین از نظر
اقتصادی موجب ایجاد خسارت به تأسیسات زیربنایی،
بزرگراهها ،راهآهن ،انتقال برق و غیره میشود (.)29
بهطور مثال ،ارزیابی خسارتهای فرسایش بادی و
توفانهای گرد و غبار در منطقۀ سیستان در حدود 124
میلیون دالر آمریکا بین سالهای  2005-2000در این
منطقه بوده است (.)30
بخش وسیعی از کشور ایران را مناطق فراخشک،
خشک و نیمه خشک در برگرفته که به دلیل شرایط
خاص محیطی از جمله کمبود بارندگی ،تراکم محدود
پوشش گیاهی و غیره زمینه را برای وقوع فرسایش بادی
مساعد می سازد .هر چند فرسایش بادی به دلیل گستره
وسیع فعالیت نسبت به فرسایش آبی از عملکرد تخریبی
کمتری برخوردار است ،اما به علت تداوم و وسعت
فرسایندگی در زمان و مکان ،بیالن جابجایی توسط این
نوع فرسایش در مناطق خشک به مراتب بیشتر از
فرسایش آبی میباشد و به همین ترتیب خسارتهای
وارده به منابع اقتصادی در این مناطق چشمگیرتر است
( .)7ارزیابی این نوع فرسایش و برآورد مقدار خاکی که
تحت تأثیر آن از بین میرود و نیز مقایسه مناطق مختلف
از این جنبه ،مستلزم نصب ایستگاههای اندازهگیری
مستقیم و تجهیزات آنها نظیر تلههای رسوبگیر
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میباشد ولی احداث و تجهیز این تعداد ایستگاه و فراهم
آوردن وسایل مورد نیاز آنها ،نیازمند صرف هزینه زیاد و
زمان طوالنی است .از آنجا که محدودیت امکانات مانع از
تحقق این امر شده است ،لذا تا زمان دستیابی به این
امکانات ،میتوان از روشهای تجربی استفاده کرد .تاکنون
روشهای و مدلهای بسیاری به منظور برآورد مقدار
فرسایش بادی ابداع و ارائه شده است که از آن جمله
میتوان به  RWEQ2 ،WEQ1و  WEPS3اشاره کرد (.)17
از آنجا که هر کدام از این روشها در شرایط اقلیمی و
محیطی خاص ارائه شده و دارای معایبی نیز میباشد،
بنابراین استفاده از آنها در کلیه مناطق بیابانی جهان
پیشنهاد نمیشود .لذا احمدی و اختصاصی ( )1376مدل
تجربی اریفر 4را تدوین و ارائه نمودند ( .)12در این روش
 9عامل مؤثر در رسوبدهی فرسایش بادی شامل
سنگشناسی ،شکل اراضی و پستی و بلندی ،سرعت و
وضعیت باد ،خاک و پوشش سطح آن ،پوششگیاهی،
اشکال فرسایشی و رطوبت خاک ،پراکنش نهشتههای
بادی و مدیریت و استفاده از زمین مورد بررسی و
امتیازدهی قرار گرفته و در پایان رسوبدهی ناشی از
فرسایش بادی برای هر یک از واحدهای همگن کاری ،و
کل منطقه برآورد میشود .این روش با تکیه بر داده های
زمینی در مطالعات فراوانی از جمله در مناطق رفسنجان
( ،)22سیستان ( ،)34سبزوار ( ،)39سراوان ( )37و
سمنان ( )2بمنظور ارزیابی شدت فرسایش بادی مورد
استفاده واقع شده و کارآیی آن مورد تایید قرار گرفته
است.
ایران بالغ بر  %2/4از مجموع کل بیابانهای جهان را
در خود جای داده و از  31استان کشور  17استان آن
دارای مناطق بیابانی است %10 .از بیابانهای ایران با
مساحتی حدود  2979697 haدراستان اصفهان قرار
گرفته است .بخشهای بیابانی این استان بیشتر در
شهرستانهای کاشان ،اردستان ،آران و بیدگل ،نطنز،
برخوار ،نایین ،خوروبیابانک و اصفهان مستقر است .در
کل استان اصفهان  16کانون بحرانی فرسایش بادی وجود
1 Wind Erosion Equation
2 Revised Wind Erosion Equation
3 Wind Erosion Prediction System
4 Iran Research Institute of Forests and Rangelands, IRIFR
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دارد که یک میلیون و  ha 90000وسعت آنها است و در
میان آنها دشت سجزی در شرق اصفهان از مهمترین
کانونها میباشد ( .)5با توجه به وسعت زیاد بیابانهای
کشور از جمله استان اصفهان ،استفاده از روشهای
میدانی برای ارزیابی فرسایش بادی با محدودیتهایی
مواجه است .فنآوری سنجش از دور به دلیل وسعت
منطقهای که مورد پایش قرار میدهد و اقتصادی بودن
همواره به عنوان یکی از کارآمدترین روشها در مطالعه
پدیدههای مختلف منابع طبیعی مد نظر محققان بوده
است ( .)28دادههای سنجش از دور میتواند برای برآورد
بسیاری از متغییرهای روش اریفر مورد استفاده قرار گیرد.
بهطور مثال ،متغیرهای پستی و بلندی ( ،)26پوشش
گیاهی ( ،)45رطوبت خاک ( ،)10پراکنش نهشتههای
بادی ( )23و مدیریت و استفاده از زمین ( )9از دادههای
سنجندههای مختلف استخراج و برای ارزیابی وضعیت
اراضی مورد استفاده واقع شده است.
با توسعه فنآوریهای ماهوارهای و علوم رایانهای،
سنجش از دور میتواند نقش مهمی در مطالعه پدیده
فرسایش بادی ایفا نماید .اگر چه برخی از مطالعات
پیشین به تهیه نقشه فرسایش بادی توسط مدل اریفر از
طریق تهیه نقشه پارامترهای مختلف در سامانههای
اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور پرداختهاند (،20
 ،)13اما تاکنون بررسی در خصوص تهیه نقشه عوامل
فرسایش بادی همۀ اجزای مدل اریفر توسط سنجش از
دور و ارائه نقشه فرسایش با تلفیق عوامل مذکور صورت
نگرفته است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی
قابلیت دادههای سنجش از دور در تهیۀ نقشه فرسایش
بادی استان اصفهان به روش اریفر انجام شده است.
اهداف جزئی پژوهش عبارتند از )1 :استخراج و ارزیابی
هر یک از پارامترهای روش اریفر با استفاده از دادههای
سنجش از دور و  )2صحت سنجی نقشه تهیه شده از
دادههای سنجش از دور با استفاده از نقشه فرسایش بادی
موجود که بر اساس دادههای زمینی و مدل اریفر حاصل
شده است.
◼ مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
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استان اصفهان ،استانی در میانهی ایران با مرکزیت شهر
اصفهان میباشد .این استان با مساحتی حدود km2
 107019بین عرض جغرافیایی ’ 30° 42تا ’34° 27
شمالی و طول جغرافیایی ’ 49° 38تا ’ 55° 32شرقی قرار
دارد (شکل .)1استان اصفهان به طور کلی از مناطق خشک
و نیمهخشک کشور محسوب میشود .از یک طرف وجود
رشته کوههای زاگرس در قسمت غرب استان مانع نفوذ
رطوبت به نواحی مرکزی و شرق استان شده و از طرف
دیگر وجود نواحی پست و کویری شرق استان ،هوای بخش
وسیعی از آن را تحت تأثیر خود قرار داده است .براساس
تقسیمبندی اقلیمهای رویشی پابو ،استان اصفهان در فلور
ایرانی -تورانی واقع شده است و دارای پنج زیر منطقه
رویشی میباشد که  %47از مساحت استان را مناطق نیمه
بیابانی %36 ،استپی %2/13 ،نیمه استپی %3 ،کوههای
مرتفع و  %0/5را جنگلهای خشک فرا گرفته است (.)44
سنگهای و موارد زمینی موجود در استان به قدیمیترین
تشکیالت زمینشناسی از دوره پرکامبرین تا دورۀ کواترنر
اختصاص دارد .در شرق ،جنوبشرق ،شمال شرق و شمال
استان اصفهان رسوبات اشباعی مختلف دوره کواترنر مانند
گچ ،آهک و نمک دیده میشود.
دادههای ماهوارهای و اقلیمی

در پژوهش حاضر از تولیدات تصاویر ماهوارهای
مودیس 1شامل شاخص گیاهی  EVI2با قدرت تفکیک
مکانی یک کیلومتر و زمانی  16روزه با کد MOD13A2
و همچنین دمای سطح زمین 3با قدرت تفکیک زمانی 8
روزه و مکانی یک  kmبا کد  MOD11A2استفاده شده
است که از وبگاه ناسا 4بارگیری شد ( .)32به دلیل عدم
کیفیت تصاویر ،ابری بودن در بعضی از ماههای سال و
کنتراست بهتر مناطق بیابانی در دو فصل بهار و تابستان،
از تصاویر  9می تا  8اکتبر سال  1382استفاده شد .علت
انتخاب سال  1382بخاطر همزمانی این دادهها با نقشه
کاربری و پوشش اراضی موجود و همچنین نقشه موجود
فرسایش بادی مستخرج از مدل اریفر بوده است.
1 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS
2 Enhanced Vegetation Index
3 Land Surface Temperature, LST
4 National Aeronautics and Space Administration, NASA
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شکل .1موقعیت استان اصفهان در ایران و شهرستانهای آن

دادههای ماهوارهای و اقلیمی

پهنه بندی عوامل فرسایش بادی

در پژوهش حاضر از تولیدات تصاویر ماهوارهای
مودیس 1شامل شاخص گیاهی  EVI2با قدرت تفکیک
مکانی یک کیلومتر و زمانی  16روزه با کد MOD13A2
و همچنین دمای سطح زمین 3با قدرت تفکیک زمانی 8
روزه و مکانی یک  kmبا کد  MOD11A2استفاده شده
است که از وبگاه ناسا 4بارگیری شد ( .)32بهدلیل عدم
کیفیت تصاویر ،ابری بودن در بعضی از ماههای سال و
کنتراست بهتر مناطق بیابانی در دو فصل بهار و تابستان،
از تصاویر  9می تا  8اکتبر سال  2003استفاده شد .علت
انتخاب سال  1382بخاطر همزمانی این دادهها با نقشه
کاربری و پوشش اراضی موجود و همچنین نقشه موجود
فرسایش بادی مستخرج از مدل اریفر بوده است .از

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تهیه نقشه
فرسایش بادی مدل اریفر بر اساس دادههای سنجش از
دور بوده است ،برای براورد همۀ عاملهای مدل (به غیر از
عامل آثار فرسایشی سطح خاک به علت عدم امکان
استخراج آن) از دادههای سنجش از دور ماهوارهای
بهرهگیری شد .همچنین عامل سنگ شناسی به علت آن
که به گونهای با عوامل خاک و پوشش سطح آن و
پراکنش نهشتههای بادی مستخرج از دادههای سنجش از
دور همپوشانی دارد در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع
نشده است .عامل پستی و بلندی با کمک تصاویر مدل
رقومی ارتفاع  90متری توپوگرافی  SRTM6بدست آمد
( .)33خاک و پوشش سطح آن که عامل موثر بر آن مقدار
سنگریزه سطح زمین می باشد از نقشه رخسارههای
فرسایشی که با استفاده از تصاویر ماهواره IRS7-P6
مربوط به سنجنده  LISSIIIحاصل شده بود ،استخراج
شد ( .)16پوشش گیاهی یکی از عوامل بازدارنده فرسایش
بادی است که برای تهیه آن شاخص گیاهی  EVIمحاسبه
شد .رطوبت خاک از طریق محاسبه شاخص گیاهی
خشکی -دمایی 8یا شاخص رطوبت سطح زمین و با تلفیق
شاخص گیاهی  EVIو  LSTبرآورد شد ( .)38عامل
پراکنش نهشتههای بادی از طریق محاسبه شاخص
رسوبات بادی با استفاده از رابطۀ  1بهدست آمد (.)19

موزاییک  9تصویر ماهواره ای لندست  5سنجنده TM5

نیز برای محاسبه شاخص رسوبات ماسهای مدل فرسایش
بادی اریفر استفاده شد ( .)19در مدل اریفر ،سرعت باد
بهعنوان تنها متغییر اقلیمی از عوامل موثر در ایجاد
فرسایش بادی است ( .)5برای محاسبه آن دادههای 29
ایستگاه هواشناسی استان اصفهان و استانهای مجاور در
دوره مطالعاتی تهیه و برای تولید نقشه سرعت باد بر
حسب متر بر ثانیه و تبدیل عوارض نقطهای به رستر از
روش کریجینگ معمولی بهرهگیری شد.
1Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS
2 Enhanced Vegetation Index
3 Land Surface Temperature, LST
4 National Aeronautics and Space Administration, NASA
5 Thematic Mapper

6 Shuttle Radar Topography Mission
7 Indian Remote Sensing
8 Temperature Vegetation Dryness Index, TVDI
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SWIR − R
TIR

() 1

= SaDI

که در این معادله :SaDI ،شاخص رسوبات ماسهای،
 :1SWIRدامنه طیفی مادون قرمز میانی باند هفت
سنجنده  : 2R ،TMدامنه طیفی قرمز (باند سه سنجنده
 :3TIR ،)TMدامنه طیفی مادون قرمز حرارتی باند شش
سنجنده  TMمی باشد .عامل مدیریت و استفاده از زمین
نیز از نقشۀ کاربری و پوشش اراضی موجود استان
اصفهان که از تصاویر سنجنده  TMاستخراج شده است
امتیازدهی و تهیه شد (.)42
با توجه به اینکه به هر یک از عوامل فرسایشی موجود
در مدل اریفر امتیازی بین  -5تا  15تعلق میگیرد .در
پژوهش حاضر امتیاز عوامل بین صفر تا  1از طریق منطق
فازی داده شده است (جدول .)1
استانداردسازی عوامل و صحت سنجی

بهمنظور مقایسه و تلفیق متغیرهای مختلف فرسایش
بادی مدل اریفر ،نقشههای هر یک از عاملهای تهیه شده
در پژوهش حاضر به اندازه پیکسل یک  kmتبدیل شدند
و با کمک عضویت فازی در محیط سامانههای اطالعات
جغرافیایی برحسب هدف و نوع نقشه به صورت افزایشی و
یا کاهشی نرمال و مقادیر بین صفر تا یک قرار گرفتند .به
طوری که افزایش مقادیر از صفر به سمت یک
نشاندهندهی دارا بودن شرایط برای ایجاد فرسایش بادی
می باشد .در نهایت عوامل فازی شده با یکدیگر به روش
همپوشانی فازی 4و تابع  Gammaبا مقدار  0/7با یکدیگر
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ترکیب گردیدند .صحت سنجی نقشه فرسایش بادی
حاصله ،با استفاده از نقشۀ موجود فرسایش بادی استان
اصفهان تهیه شده توسط مدل اریفر صورت گرفت (.)16
با توجه به اینکه نقشه موجود استان بر اساس دادههای
میدانی تهیه شده بود ،لذا پژوهش حاضر از آن بهعنوان
داده زمینی برای ارزیابی صحت بهرهگرفته است .الزم به
ذکر است که نقشه موجود فرسایش بادی حاصل چندین
ماه کار میدانی انجام شده در طرح "شناسایی و پهنه
بندی مناطق حساس به بحران بیابان زایی استان
اصفهان" بخشی از طرح "طرح جامع مدیریت بحران
استان اصفهان" به شمارۀ  20/44/177124بوده است .در
پژوهش حاضر با انتخاب  200نقطۀ مشترک تصادفی بین
دو نقشه مذکور صحت نقشه تولیدی بهکمک ماتریس
خطا بررسی شد .برای تهیه این نقاط از عملگر ایجاد نقاط
تصادفی  Random pointsدر محیط  GISاستفاده شد که
کامال مطابق اصول آماری می باشد .بطوریکه این نقاط
تصادفی بر اساس وسعت طبقه های فرسایش بادی در
این نرم افزار در نظر گرفته شده و بطور تصادفی ایجاد می
گردند .به عبارت دیگر طبقههای دارای وسعت بیشتر
نقاط تصادفی بیشتری را هم شامل می گردند .در شکل 2
(خ) که پراکنش این نقاط را نشان میدهد و همچنین
جدول شماره  2این موضوع کامال مشهود است .ضمن
اینکه معموالً اگر نقاط مورد ارزیابی  50برابر تعداد طبقه
ها باشد ( ،)4×50=200ارزیابی صحت با اطمینان زباد
میتواند انجام شود (.)27

جدول  .1عوامل موثر در فرسایش بادی مدل اریفر ( )12و معادل آنها در پژوهش حاضر
ردیف

عامل فرسایش بادی در مدل اریفر

دامنه امتیاز مدل اریفر

1
2
3
4
5
6
7

شکل اراضی و پستی و بلندی
سرعت و وضعیت بادها
خاک و پوشش سطح آن
انبوهی پوشش گیاهی
رطوبت خاک
نوع و پراکنش نهشته های بادی
مدیریت و استفاده از زمین

0 - 10
0 - 20
-5 - 15
-5 - 15
-5 - 10
0 - 10
-5 - 15
1 Short Wave Infrared
2 Red
3 Thermal Infrared
4 Fuzzy overlay

عامل فرسایش بادی معادل در پژوهش

دامنه امتیاز پژوهش حاضر

حاضر

(منطق فازی)

 SRTMمستخرج از شاتل فضایی
نقشه میانیابی شده سرعت باد
نقشه دشت ریگی مستخرج از LISSIII
شاخص گیاهی مودیس EVI
شاخص رطوبت خاک مودیس TVDI
شاخص رسوبات بادی لندست SaDI
نقشه کاربری و پوشش اراضی لندست TM

1
1
1
1
1
1
1

-

0
0
0
0
0
0
0
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◼ نتایج و بحث
توزیع مکانی شش عامل فرسایش بادی مدل اریفر از
داده های سنجش از دور استخراج شد (شکل  .)2در این
شکل عامل هفتم یعنی سرعت باد از روش میانیابی
دادههای نقطهای در ایستگاههای هواشناسی بهدست آمده
است.
شیب یکی از عاملهای مؤثر در کنترل فرسایش بادی
میباشد .با افزایش پستی و بلندی و در نتیجه شیب
زمین ،سرعت باد و قدرت فرسایندگی آن کاهش می یابد
( .)12شیبهای آفتابگیر معموالً نسبت به سایهگیر
فرسایش بیشتری ایجاد میکنند ،زیرا شیبهای
آفتابگیر نسبت به شیبهای سایهگیر گرمتر بوده و
تبخیر بیشتری دارند ،بنابراین پوشش گیاهی کمتر است
و همین طور خاک نیز از تکامل نیمرخی کمتری
برخوردار است ( .)8عالوه برآن در شیبهای آفتابگیر
تابش شدید خورشید با تجزیه مواد آلی ،هوموس را از بین
میبرد و در نتیجه خاک چسبندگی خود را از دست داده
و مستعد فرسایش می گردد ( .)4مطابق نقشه شیب
(شکل  2الف) بیشترین مساحت استان دارای شیب
کمتر از  %20می باشد که غالبا مناطق بیابانی را شامل
می گردد و در نتیجه حساس به فرسایش بادی هستند.
فرسایش بادی بستگی به دو عامل اصلی عامل
فرسایندگی و فرسایش پذیری خاک دارد .نیروی
فرسایندگی باد از سرعت باد حاصل می گردد که باعث
حرکت ذرات خاک و در نتیجه فرسایش می گردد.
بنابراین سرعت باد یکی از مهمترین عوامل فرسایش در
مناطق بیابانی می باشد ( .)24تغییرات سرعت باد در
استان اصفهان در دورۀ مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت
(شکل  2ب) .سرعت باد از  0/6تا  4/8متر بر ثانیه متغیر
است که بیشترین آن در بخش مرکزی و کمترین آن در
قسمت های غربی و جنوبی استان قرار دارد .سرعت
آستانه فرسایش بادی در دشت های ریگی به علت زبری
سطح خاک و مقاومت ریگها افزایش می یابد .این دشت
ها اگر چه خود نشاندهنده وقوع فرسایش بادی در منطقه
هستند ،اما عامل حفاظت از برداشت خاک زیرین و
جلوگیرنده فرسایش بادی میباشند ( .)31بهطور مثال،
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بررسی انجام شده دردشت سجزی اصفهان نشان میدهد
که در اراضی با ریگ درشت  ،2 ton/ haمتوسط ton/ ha
 13/2و ریز  21/3 ton/ haرسوب تولید میشود .بهعبارت
دیگر با کاهش اندازه ریگها و سطح آنها مقدار فرسایش
بادی افزایش مییابد ( .)11طبق مطالعه انجام شده در
طرح شناسایی و پهنهبندی مناطق حساس به بحران
بیابان زایی استان اصفهان ،دشتهای ریگی استان به 4
طبقه  %50-%75 ،%25-%50 ،0-%25و %75-%100
تقسیمبندی شد ( .)15طبق امتیازبندی فازی مطابق این
تقسیمبندی ،ارزش نقشه دشتهای ریگی در پژوهش
حاضر بین  0/2تا  0/5قرار گرفت (شکل  2پ) که مقدار
اعداد باالتر نشاندهندۀ مقدار فرسایش بادی بیشتر است
(.)31
مانند سنگفرش یا دشت ریگی ،پوشش گیاهی در یک
منطقه بهعنوان بازدارنده عمل کرده و باعث کاهش
سرعت باد و در نتیجه کاهش حرکت ذرات میگردد
( .)43در پژوهش حاضر بهمنظور نشان دادن تغییرپذیری
مکانی پوشش گیاهی از شاخص گیاهی  EVIبا دامنۀ بین
 0/4تا  -0/02بهرهگیری شد (شکل  2ت) .بهطورکلی
مقدارهای این شاخص بین اعداد  +1و  -1در نوسان است
و هر چه به عدد  +1نزدیک شود بر مقدار پوشش گیاهی
افزوده میشود .پوشش گیاهی انبوهتر در منطقه مطالعاتی
به اراضی کشاورزی آبی ،زراعت دیم ،باغات و مراتع خوب
غرب و قسمت محدودی از مرکز استان اختصاص داشت و
قسمت عمدهای از استان را پوشش گیاهی کم یا اراضی
فاقد پوشش گیاهی تشکیل داد .قسمتهای شرقی استان
پوشش گیاهی مناسب نداشته و اکثراً درگیر فرسایش
بادی است و طبق مطالعات حدود  %80پوشش گیاهی در
استان اصفهان در طبقهی زیاد و بسیار زیاد تخریب قرار
دارد ( .)17عدم وجود پوشش مناسب بر روی سطح خاک
سبب فراهم شدن شرایط جهت فرسایش و بیابانزایی
میگردد و به دنبال آن کانونی جهت تولید گرد و غبار
ایجاد میشود (.)21
در صورتی که خاک منطقه مرطوب باشد هر چند
سایر عوامل نیز برای ایجاد فرسایش بادی مساعد باشند،
جابهجایی ذرات به آسانی صورت نخواهد پذیرفت (.)25
نیروی پیوستگی بین مولکولهای آب و ذرات خاک
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موجب چسبیدن ذرات به یکدیگر میشود .رطوبت خاک
عالوه بر تأثیر مستقیمی که در یکپارچه سازی ذرات
خاک و جلوگیری از انفصال آنها دارد با اعمال نقش
تعیین کننده در کاهش دمای سطح و افزایش پوشش
گیاهی به طور غیر مستقیم در کاهش فرسایش بادی مؤثر
است .همچنین اگر بادهای فرساینده در زمانی بوزند که
زمین رطوبت کافی داشته باشد ،جابهجایی ذرات توسط
باد کمتر از فصلهای خشک خواهد بود .در فصلهای
خشک ،ذرات چسبندگی الزم برای مقاومت در مقابل
جابهجایی را ندارند و به سهولت حرکت میکنند که بافت
سنگ و خاک نیز اثر گذار میباشد .در پژوهش حاضر از
طریق شاخص  TVDIتغییرات مکانی رطوبت خاک
محاسبه گشت (شکل  2ث) .بیشترین مقدار رطوبت خاک
در نیمه غربی استان و کمترین آن در نیمه شرقی و
همچنین شمالی مشاهده شد.
پراکنش نهشتههای ماسهای مطابق نقشه تهیه شده از
شاخص  SaDIدر پژوهش حاضر نشان داد که در سطح
استان بیشترین مقدار این رسوبات با مقدار بیش از 0/6
در نیمه شمالی منطقه مطالعاتی قرار دارد که توسط تپه
ها و پهنه های ماسه ای پوشیده شده است (شکل  2ج).
کمترین مقدار این شاخص در مناطق مرطوبتر مانند
تاالب بینالمللی گاوخونی با مقدار کمتر از  0/35مشاهده
شد .ارزیابی شاخص  SaDIنشان داد که این شاخص
قابلیت بهتری نسبت به شاخصهای دیگر مانند نسبت
باندی  6/4دارد که در آن از نسبت باند مادون قرمز
حرارتی به باند مادون قرمز انعکاسی دادههای لندست
استفاده شده است ( .)19 ،14این شاخص در ارگ ورزنه
کارایی زیادی را نشان داده و با دادههای زمینی بیش از
 70%همخوانی داشت .مطابق نتایج شاخص  ،SaDIاین
شاخص نتایج بهتری نسبت به نسبت  6/4در شناسایی
رسوبات ماسهای دارای کربنات دارد و شاید این یکی از
دالی ل اصلی شناسایی کوههای آهکی لخت نواحی غربی و
جنوبی بهعنوان رسوبات بادی در منطقه مطالعاتی باشد.
استفاده نادرست از اراضی از عاملهای مهم در فرآیند
فرسایش خاک است ( .)35چنانچه بهرهبرداری اصولی و
مطابق با استعداد زمین صورت گیرد ،نه تنها از میزان
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فرسایش میکاهد ،بلکه تأثیر منفی سایر عوامل را نیز
کاهش میدهد .لذا امتیازدهی عامل مدیریت و استفاده از
زمین بر اساس نقشه پوشش و کاربری اراضی استخراج
شده از تصاویر لندست انجام گردید .بطور مثال ،در اراضی
جنگلی پرتراکم ،مراتع خوب و اراضی کشاورزی حداکثر
امتیاز و برعکس در اراضی لخت و فاقد پوشش گیاهی و
اراضی کشاورزی رها شده حداقل امتیاز داده شد .مقادیر
این عامل مطابق نقشه تهیه شده بین صفر تا  0/9قرار
گرفت (شکل  2چ) .همانطوریکه مشاهده میگردد مناطق
بیابانی در نیمه شرقی و شمالی دارای حداکثر امتیاز
میباشند.
نقشه فرسایش بادی با تلفیق عاملهای مختلف مدل
اریفر مستخرج از داده های سنجش از دور تهیه گردید
(شکل 2ح) .مطابق این نقشه طبقههای کم ،%26/34
متوسط ،%56/91زیاد  %11/78و خیلی زیاد  %4/97از
سطح منطقه مطالعاتی را تشکیل می دهند .این مقادیر
برای نقشه فرسایش بادی که توسط روش زمینی تهیه
گردیده است برای طبقه کم  ،%40/95متوسط ،%43/76
زیاد  %7/31و خیلی زیاد  %7/98بود .همانطوریکه
مالحظه میشود طبقههای کم و متوسط بیشترین مقدار
و طبقه های زیاد و خیلی زیاد کمترین مقدار را به خود
اختصاص دادهاند .مطابق ماتریس خطای کمینه و بیشینه،
صحت تولید کننده برابر  %59و  %89برای طبقههای
فرسایش بادی کم و متوسط و همچنین کمینه وبیشینۀ
صحت کاربر برابر  %56و  %92برای طبقههای متوسط و
خیلی زیاد بهدست آمد .صحت کلی و ضریب کاپای بین
این دو نقشه به ترتیب حدود  %73و  %66بود که نشان از
کارایی زیاد عاملهای تهیه شده از دادههای سنجش از
دور در برآورد فرسایش بادی دارد (جدول  .)2البته در
بررسیهای دیگر بهطور مثال در ایران ( )36و در
کشورهای دیگر ( )40قابلیت تلفیق شاخصهای سنجش
از دور در شناسایی مناطق حساس به بیابان زایی و
فرسایش بادی نیز مورد تایید قرار گرفته است .طبقههای
زیاد و خیلی زیاد در مناطق با رنگ قرمز و نارنجی ،بیشتر
در شهرستانهای نایین ،آران بیدگل ،اصفهان و اردستان
مشاهده شد (شکل های  2ح و  2خ).
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الف)

ب)

پ)

ت)

ج)

ث)

تاالب بین المللی
گاوخونی

چ)

ح)

شکل .2توزیع مکانی عوامل مختلف فرسایش بادی مدل اریفر مستخرج از داده های سنجش از دور :الف) شیب ،ب) سرعت باد ،پ)
دشت ریگی ،ت) شاخص گیاهی  ،EVIث) شاخص رطوبت خاک  TVDIو ج) شاخص رسوبات ماسه ای  SaDIچ) کاربری و پوشش
اراض ،ح) توزیع مکانی عوامل مختلف فرسایش بادی مدل اریفر مستخرج از داده های سنجش از دور
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خ)

نقشه فرسایش بادی
زمینی مدل اریفر

ادامه شکل .2خ) نقشه فرسایش بادی زمینی مدل اریفر همراه با پراکنش  200نقاط تصادفی که جهت ارزیابی صحت مورد استفاده
قرار گرفتند.

تپهها و پهنههای ماسهای و اراضی پف کرده در نایین،
شورهزار ،تپهها و پهنههای ماسهای ،دشت ریگی کم تراکم
و کفه رسی در آران و بیدگل ،کفههای رسی -گچی،
شورهزار ،تپه های ماسهای و جلگه رسی در شهرستان
اصفهان بخصوص در کانون اول فرسایش بادی استان
مانند دشت سجزی و کانون دوم در منطقه جرقویه،
همچنین اراضی کشاورزی رها شده در شهرستان اصفهان
موجب ایجاد فرسایش بادی زیاد و خیلی زیاد شده است.
مناطق اطراف تاالب گاوخونی ،دشت سجزی ،پهنههای
ماسهای ،شوره زار ،تپههای ماسهای نایین و آران و بیدگل
که در پژوهش حاضر کانونهای فرسایش بادی میباشند
در نقشه فرسایش بادی تهیه شده به روش زمینی اریفر
(شکل  2خ) نیز بیشترین حساسیت به باد را داشتند و
در این نقشه نیز در طبقۀ زیاد و بسیار زیاد بیابانزایی
قرار گرفتند .این مناطق در اقلیمهای خشک و فرا خشک
واقع شدهاند و به دلیل موقعیت بیابانی و نوع خاک
منطقه ،عدم پوشش گیاهی و رطوبت کافی به کانونهای
فرسایش بادی تبدیل شدهاند .برداشت و بهم ریختگی
سنگفرش بیابان جهت بهره برداری گچ از الیه های زیرین
آن از دالیل اصلی افزایش فرسایش بادی در دشت سجزی
شهرستان اصفهان بوده است ( .)6،41همچنین استفادۀ
بیرویه از آبهای زیرزمینی و همینطور آبهای با کیفیت
پایین و لب شور در کشاورزی از طرف دیگر سبب فراهم
شدن شرایط برای این پدیده گردیده است ( .)46البته
میزان فرسایش بادی در شهرستان اردستان در روش

سنجش از دور میزان بیشتری را نسبت به روش زمینی
نشان می دهد .غرب و جنوب استان به علت شرایط آب و
هوایی و پوششگیاهی بهتر در نقشۀ شدت فرسایش بادی
در طبقۀ کم قرار گرفته است .اگر چه این مناطق هم به
دلیل چرای بیرویه در مراتع در حال تخریب میباشد ()3
اما در پژوهش حاضر کانون فرسایش بادی در این مناطق
شناسایی نشد.
◼ نتیجهگیری
فرسایش بادی یکی از بحران های محیطزیستی است
که بیش از  17استان کشور را فرا میگیرد .پهنهبندی این
پدیده در چنین سطح وسیعی توسط روشهای میدانی
مانند مدل تجربی اریفر نیازمند وقت و هزینه بسیار
زیادی است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف پتانسیلسنجی
دادههای سنجش از دور در استخراج عاملهای فرسایش
بادی مدل اریفر و همچنین تهیه نقشه فرسایش بادی در
استان اصفهان انجام شد .استان اصفهان بهعنوان یکی از
استان های بیابانی کشور بیش از  %70اراضی بیابانی دارد.
بهمنظور پهنه بندی فرسایش بادی در این استان نقشه
هر یک از عوامل شامل پستی و بلندی زمین ،سرعت باد،
دشت ریگی ،شاخص گیاهی  ،EVIشاخص رطوبت خاک
 ،TVDIشاخص رسوبات ماسه ای  ،SaDIکاربری و
مدیریت اراضی تهیه شد.
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جدول  .2پارامترهای ماتریس خطا بین نقشه های فرسایش بادی زمینی و ماهواره ای تولید شده بر اساس مدل اریفر
نقشه فرسایش بادی زمینی مدل اریفر

نقشه فرسایش بادی ماهواره ای مدل اریفر

طبقه فرسایش بادی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

صحت کاربر ()%

کم

52

4

0

0

56

92/8

متوسط

35

61

8

4

108

56

زیاد

0

3

19

1

23

82

خیلی زیاد

0

0

1

12

13

92/3

مجموع

87

68

28

17

200

-

صحت تولید کننده ()%

59

89

67

70

-

-

صحت کلی (73 =)%

نقشه فرسایش بادی منطقه مطالعاتی که با تلفیق
نقشههای عوامل مذکور توسط منطق فازی حاصل شد،
نشان داد که بیش از  %16استان را فرسایش بادی زیاد و
بسیار زیاد تشکیل میدهد که بیشتر در شهرستانهای
نایین ،آران بیدگل ،اصفهان و اردستان قرار دارد .مقایسۀ
نقشه حاصل با نقشه فرسایش بادی موجود استان که با
استفاده از دادههای زمینی بهدست آمده بود ،نشان میدهد
که این نقشه دارای صحت کلی بیش از  %73است.
بنابراین ،نتایج بیانگر آن است که نقشه بر پایه دادههای
سنجش از دور میتواند در کنار نقشههای میدانی و یا بطور

ضریب کاپا (66 =)%

مستقل در تحقیقات مختلف فرسایش بادی مورد استفاده
قرار گیرد .از جمله مزایای روش مذکور فراهم بودن
دادههای مناسب مناطق پهناور بیابانی ،برطرف نمودن عدم
همکاری سازمانهای مختلف در ارائه دادهها ،خطای انسانی
اندک ،به روز بودن و قابلیت به روز رسانی و پایش در
مقیاسهای مکانی و زمانی مختلف میباشد .لذا ،بهعنوان
یک ابزار کارا روش پیشنهادی میتواند در تهیه نقشه
وضعیت فرسایش بادی اراضی و گزارشدهی آن به
سازمانهای مرتبط در بخشهای اجرایی مورد استفاده قرار
گیرد.
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Abstract
Temperature is one of the most important physical parameters that control the transfer and
exchange of energy between different layers of the earth and the atmosphere. LST estimation
methods based on satellite images require surface and atmospheric parameters such as surface
emissivity, average air temperature, atmospheric transfer coefficient, and water vapor as input.
Uncertainty in these parameters causes errors in the retrieval of land surface temperature. This
study aimed to compare the accuracy of different methods for estimating atmospheric water
vapor in estimating land surface temperature using Landsat 8 images. In this study, atmospheric
water vapor was estimated using FLAASH atmospheric correction methods, MODIS sensor
images, and SWCVR method. Then, the impact of atmospheric water vapor on land surface
temperature accuracy was investigated using the split window and single-channel methods.
Validation of Land surface temperature images was performed using cross-validation and
ground measurement methods. Therefore, 20 Landsat 8 images related to 2018 and 2019 were
used to estimate atmospheric water vapor by the FLAASH atmospheric correction and SWCVR
methods, and land surface temperature estimation .MODIS radiance images were used to
estimate atmospheric water vapor and the land surface temperature product of this sensor was
used for cross-validation. The surface temperature was measured using a thermometer in places
with homogeneous cover, for ground-based validation. Results showed that among water vapor
estimation methods, the SWCVR method is more suitable for estimating land surface
temperature and the split-window method based on the SWCVR method shows the lowest
RMSE and MADE at 3.47 and 3.18. Results of RMSE image classification of split-window
algorithm based on the SWCVR showed that 1.67% of the area has an error of more than 4 °C
and 98% of the study area has less than 4 °C error.
Keywords: Split-window; Land Surface Temperature; Thermal remote sensing; MODIS; Yazd
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چکیده
دما بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای فیزیکی ،انتقال و تبادل انرژی را بین الیههای مختلف زمین و جو کنترل میکند.
روشهای برآورد دمای سطح زمین ،مبتنیبر تصاویر ماهوارهای ،به متغیرهای سطحی و جوی مانند گسیلمندی سطح ،میانگین
دمای هوا ،ضریب انتقال اتمسفری و بخار آب بهعنوان ورودی نیاز دارد .عدم قطعیت در این متغیرها باعث ایجاد خطا در بازیابی
دمای سطح زمین میشود .هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ دقت روشهای مختلف تخمین بخار آب جو در برآورد دمای سطح
زمین با بهرهگیری از تصاویر لندست  8است .به این منظور بخار آب جو ،با استفاده از روشهای تصحیح اتمسفری ،FLAASH
تصاویر سنجندۀ مودیس و روش  SWCVRبرآورد شد .سپس تأثیر بخار آب جو بر دقت دمای سطح زمین حاصل از روشهای
پنجره مجزا و تک باندی بررسی شد .اعتبارسنجی تصاویر دمای سطح زمین با استفاده از روش اعتبارسنجی تقاطعی و روش
مبتنیبر اندازهگیری زمینی انجام شد .سپس 20،تصویر از ماهواره لندست  8مربوط به سالهای  2018و  ،2019برای تخمین
بخار آب جو به روش تصحیح اتمسفری  FLAASHو  SWCVRو برآورد دمای سطح زمین استفاده شد .از دادههای رقومی
رادیانس مودیس برای تخمین بخار آب جو و از محصول دمای سطح زمین این سنجنده برای ارزیابی متقابل استفاده شد .دما با
استفاده از دماسنج در نقاطی با پوشش همگن برای اعتبارسنجی مبتنیبر برداشت زمینی ،اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که در
میان روشهای برآورد بخار آب جو ،روش  SWCVRبرای برآورد دمای سطح زمین مناسبتر است .روش پنجره مجزای مبتنی
بر روش  SWCVRکمترین مقادیر  RMSEو  MADEرا به مقدار  3/47و  3/18نشان میدهد .یافتههای طبقهبندی تصاویر
 RMSEخوارزمیک (الگوریتم) پنجره مجزای مبتنی بر  ،SWCVRنشان داد که  1/67درصد از مساحت منطقه ،خطای بیشتر
از 4 °Cو  98درصد از منطقۀ مطالعاتی دارای خطای کمتر از  4 °Cاست.

واژگان کلیدی :پنجره مجزا؛ دمای سطح زمین؛ سنجش از دور حرارتی؛ مودیس؛ یزد
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◼ مقدمه
بخار آب جو 1یکی از مؤلفههای اصلی در چرخۀ آبی
جهان است و نقش زیادی در تبادل انرژی بین جو و
زمین دارد ( .)28از مهمترین شاخصها در مدلسازی
تعادل انرژی سطح زمین ،مطالعات تغییر اقلیم و مدیریت
حوزۀ آبخیز است ( .)30،33بخار آب جو عاملی مؤثر در
برآورد برخی از شاخصهای سنجش از دوری ،مانند دمای
سطح زمین ،)LST( 2مدلسازی بیوسفر با استفاده از
شاخصهای پوشش گیاهی و تصحیحهای اتمسفری است
( .)9 ،45 ،55 ،32روشهای برآورد دمای سطح زمین
مبتنیبر تصاویر ماهوارهای ،به شاخصهای زمینی و جوی
مانند گسیلمندی سطح زمین ،میانگین دمای هوا ،ضریب
انتقال اتمسفری و بخار آب بهعنوان ورودی نیاز دارند.
عدم قطعیت در این شاخصها باعث ایجاد خطا در برآورد
دمای سطح زمین میشود ( .)60تعداد محدودی
رادیوسوند برای اندازهگیری دقیق میزان بخار آب جو و
اعتبارسنجی محصوالت بخار آب در ایستگاههای
هواشناسی وجود دارد اما دستیابی به این اطالعات برای
تمام کشورها امکانپذیر نیست ( .)2عالوه بر این ،به دلیل
تغییرات مکانی و زمانی شاخصهای جوی مانند بخار آب
و دمای هوا ،استفاده از اطالعات رادیوسوند 3زمینی به دور
از منطقۀ مورد مطالعه و یا دور از زمان عبور از ماهواره،
ممکن است منجربه ایجاد خطا در برآورد دمای سطح
زمین شود ( .)26تکنولوژی سنجش از دور امکان برآورد
بخار آب در مقیاس جهانی و منطقهای را فراهم کرده
است ( .)34به طور کلی روشهای برآورد بخار آب با
استفاده از دادههای سنجش از دور به چهار دسته شامل:
روش مادون قرمز نزدیک ،)19 ،18( 4روش مایکروویو
 ،)33(5تکنیکهای مادون قرمز حرارتی )37( 6و
روشهای هایپراسپکترال ،)6 ،61( 7سیگنال رادیویی
 )1 ،24 ،62( GPSتقسیم میشود.

1 Atmospheric Water Vapor
2 Land Surface Temperature
3 Radiosonde
4 Near-Infrared
5 Microwave
6 Thermal Infrared
7 Hyperspectral

اگرچه دشواریهای زیادی در برآورد و اعتبارسنجی
بخار آب جو با استفاده از دادههای ماهوارهای وجود دارد
اما در سالهای اخیر ،تالشها و مطالعاتی در این زمینه
انجام گرفته است ( .)3 ،7 ،52در پژوهشی روش اصالح
شده نسبت واریانس کواریانس پنجره مجزا
( )MSWCVR8را برای برآورد بخار آب جو با استفاده از
تصاویر ماهوارۀ لندست 8 9ارائه شد .نتایج اعتبارسنجی
نشان داد که این روش قابلیت برآورد بخار آب جو با دقت
مناسب را دارد و از همبستگی باالیی با محصول بخار آب
مودیس برخوردار است ( .)40در مطالعهای روشی
کاربردی برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از
تصاویر لندست  8و تخمین بخار آب جو به روش
 SWCVRپیشنهاد شد و  RMSEحاصل از اعتبارسنجی
مبتنیبر اندازهگیری زمینی  0/84 °Kبرآورد شد (.)67
نتایج حاصل از برآورد بخارآب با استفاده از سنجندۀ
مودیس 10و بررسی آن در کاربریهای مختلف اراضی
نشان داد که میانگین بخار آب در جنگل ،مراتع غنی،
کشاورزی ،اراضی بایر ،مناطق مسکونی و آب بهترتیب
2/73 ،1/26 ،3/79 ،2/20 ،3/14و  gr/cm3 5/24است
( .)53خطا در تعیین بخار آب اتمسفر بیشترین تأثیر را بر
کاهش دقت برآورد دمای سطح زمین دارد ( .)60در
مطالعهای با استفاده از شاخصهای دمای هوا و بخار آب
جو ،روش بهبودیافتهای برای برآورد دمای سطح زمین
ارائه شد که نشان داد استفاده از تصویر بخار آب جو
موجب افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین میشود
( .)12همچنین نتایج مطالعاتی نشان داد که برآورد بخار
آب جو موجب افزایش دقت دمای سطح زمین در تصاویر
سنجندۀ استر 11میشود ( .)66در پژوهشی دقت تمام
خوارزمیکهای پنجره مجزا با یکدیگر مقایسه و مشخص
شد که در خوارزمیکی که بهجای درنظرگرفتن عدد ثابت
برای مقدار بخار آب جو از روش  SWCVRاستفاده شده
است ،دقت باالتری نسبت به دیگر خوارزمیکها داشته
است (.)4
8 Modified Split-Window Covariance-Variance Ratio
9 Landsat
)10MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
11 Advanced
Spaceborne
Thermal
Emission
and
Reflection Radiometer
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هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفۀ بخار آب
جو بر دقت دمای سطح زمین در دشت یزد_اردکان است.
دمای سطح زمین یکی از دادههای ورودی برای
مدلسازی فرآیندهای سطح زمین ،مانند تبخیر و تعرق و
تعیین تنش گیاهان بوده و عنصر مهمِ بسیاری از مطالعات
زیستمحیطی است .دشت یزد_اردکان در منطقۀ خشک
ایران مرکزی قرار دارد و مدیریت مصرف آب از مهمترین
مسائل این منطقه است .نتایج این پژوهش میتواند در
زمینههای مختلف مدیریت محصوالت زراعی ،ازجمله
تشخیص تنش ،نظارت بر رشد محصول ،پیشبینی
عملکرد و همچنین در برنامهریزی آبیاری مناسب باشد.
دمای سطح زمین مهمترین مؤلفۀ ورودی در مطالعات
یادشده است و تأثیر زیادی در دقت نهایی آنها دارد؛
بنابراین بررسی روشهای مؤثر بر دقت برآورد دمای سطح
زمین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
◼ مواد و روشها
معرفی منطقۀ مورد بررسی

دشت یزد_اردکان با مساحتی بالغ بر  1174000haدر
جنوبغرب استان یزد و در مختصات جغرافیایی"23' 48
 °52تا " 54°50' 11طول شرقی و " 31° 18' 50تا

" °32 20' 00عرض شمالی قرار گرفته است .این دشت
دربرگیرندۀ شهرهای مهریز ،تفت ،اشکذر ،میبد ،اردکان،
یزد است .این منطقه از مهمترین دشتهای استان یزد ،از
نظر منابع طبیعی ،منابع انسانی و اقتصادی ،به شمار
میرود .میانگین بارش بلندمدت منطقۀ مورد مطالعه
حدود  60 mmاست .این منطقه به دلیل واقع بودن در
مرکز پرفشار جنب حارهای دارای نوسان دمایی زیاد است.
کمینه دمای ثبتشده در ایستگاه یزد  -18 °Cو بیشینۀ
آن  45/6 °Cدرجه است ( .)65با توجه به شرایط اقلیمی
خشک و فراخشک حاکم بر منطقه و همچنین تنوع
واحدهای سنگشناسی از پرکامبرین تا کواترنر ،انواع
رخسارههای ژئومرفولوژی را میتوان در حوزۀ آبخیز دشت
– اردکان مشاهده کرد .کوههای لخت و پرشیب ،درکنار
دشتهای صاف و هموار و نزدیکی به چالههای کویری در
فاصلهای کمتر از  60کیلومتر ،انواع رخسارههای متنوع را
به وجود آورده است .به دلیل وجود تنوع بسیار زیاد
رخسارههای ژئومرفولوژی ،و همچنین عوامل توپوگرافی و
شیب ،مقدار انرژی تابشی دریافتی در سطوح مختلف
ژئومرفولوژی متفاوت است (( )36شکل.)1

شکل .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه الف) کشور ایران ،ب) استان یزد ،ج) نقشۀ کاربری اراضی دشت یزد_اردکان و د) موقعیت نقاط
نمونهبرداری
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دادههای مورد استفاده
دادههای ماهوارهای

در پژوهش حاضر برای برآورد بخار آب جو ،با استفاده
از روش تصحیح اتمسفری  1FLAASHو روش مبتنیبر
نسبت اختالف دمای روشنایی باندها ،همچنین برآورد
دمای سطح زمین از تصاویر ماهوارۀ لندست  8استفاده
شد .تصاویر این ماهواره برای سالهای  2018و 2019
تهیه شد که پس از حذف تصاویر ابری و دارای گپ20 ،
تصویر بررسی شد .ماهوارۀ لندست  ،8حامل سنجندههای
 2OLIو  3TIRSاست .سنجندۀ  TIRSبه کمک دو باند در
پنجرههای جوی  10/6 µmتا  11/2 µmبرای باند  10و
 11/5µmتا  12/5 µmبرای باند  11قادر به ثبت
تابشهای مادون قرمز حرارتی با قدرت تفکیک مکانی m
 100متر است ( .)60بهمنظور برآورد بخار آب جو با
استفاده از سنجندۀ مودیس ،از باندهای  18 ،17 ،2و 19
تصویر سنجندۀ مودیس با نام  MOD021با قدرت تفکیک
مکانی  1kmاستفاده شد .سنجندۀ مودیس یکی از
سنجندههای مستقر بر ماهوارۀ تراست .دارای  36باند در
محدودۀ  0/4 µmتا  14/4 µmطیف الکترومغناطیسی

است که  20باند آن در محدودۀ مرئی و  16باند آن در
ناحیۀ حرارتی قرار دارد ( .)16این سنجنده هر یک یا دو
روز کل زمین را پوشش میدهد ،بنابراین دارای قدرت
تفکیک زمانی باالیی است .بهمنظور ارزیابی متقابل دمای
سطح زمین از محصول دمای سطح زمین سنجندۀ
مودیس تحت عنوان  MOD11A1استفاده شد .این
محصول دارای قدرت تفکیک مکانی یک کیلومتر و قدرت
تفکیک زمانی روزانه و حاوی اطالعات دمای سطح زمین
در زمان روز و شب و گسیلمندی است .از دو باند مادون
قرمز حرارتی کانال  31در محدودۀ طول موج 10/78 µm
تا  11/28 µmو کانال 32در محدودۀ طول موج µm
 11/77تا  ،12/27 µmبا استفاده از خوارزمیک پنجره
مجزا 4برآورد شد (جدول .)57( )1محصول  LSTسنجندۀ
مودیس در دمای  10 °Cتا  50°Cو بخار آب  0/4 cmتا
 4 cmدر مقیاس  1kmاعتبارسنجی شده و دارای دقت
بهتر از یک درجه کلوین برای هر دو سنجندۀ مودیس است
( .)63 ،29در پژوهش حاضر برای پردازش تصاویر ماهوارهای
از نرمافزارهای  MATLAB ،ENVIو ArcGISاستفاده شد.

جدول .1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر
باند

لندست 8

MOD021

MOD11

طول موج ()µm

باند -1باند هواویزه/ساحلی

0/433 – 0/453

باند -2آبی

0/450 – 0/515

باند -3سبز

0/525 – 0/600

باند  -4قرمز

0/630 – 0/680

قدرت تفکیک مکانی ()m

30

باند  – 5مادون قرمز نزدیک

0/845 – 0/855

باند -6مادون قرمز طول موج کوتاه

1/560 – 1/660

باند – 7مادون قرمز طول موج کوتاه

2/100 – 2/300

باند - 8پانکروماتیک

0/500 – 0/680

15

باند -9سیروس

1/360 – 1/390

30

باند  –10مادون قرمز حرارتی

10/30 – 11/30

باند  –11مادون قرمز حرارتی

11/50 – 12/50

باند -2مرزهای زمین /ابر /آئروسل
باند  - 17بخار آب جو

0/876–0/841
0/920–0/890

باند  - 18بخار آب جو

0/941–0/931

باند  - 19بخار آب جو

0/965–0/915

100
250

1000

تصویر دمای سطح زمین

1 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes
2 Operational Land Imager
3 Thermal Infrared Sensor

)4 Split-window algorithm (SWA
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(شکل .)1با توجه به اینکه منطقۀ مورد مطالعه اقلیم
خشک دارد ،رخسارههای بیابانی با پوشش همگن و یک-
دست ،مانند اراضی سنگفرش بیابان ،اراضی بایر و
تپهماسهایها برای برداشت دما انتخاب شدند (شکل.)2
مراحل انجام پژوهش حاضر بهطور خالصه در روندنما
نشان داده شده است (شکل.)3

دادههای زمینی

در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی زمینی
خوارزمیکهای برآورد دمای سطح زمین و بررسی تأثیر بخار
آب حاصل از روشهای مختلف بر دقت برآورد دما از
ترمومتر برای اندازهگیری دما استفاده شد .ابتدا نقاطی با
پوشش همگن برای نمونهبرداری زمینی انتخاب شد و در
تاریخ  2020/05/16همزمان با عبور ماهوارۀ لندست  8از
منطقۀ مورد بررسی ،دمای سطح زمین اندازهگیری شد

شکل.2تصاویری از اندازهگیری زمینی دمای سطح زمین با استفاده از دماسنج رقومی با دقت ± 1/5°C

تصاویر رادیان
Data
Data
سن نده مودی

تصاویر دمای سطح
Data
Data
زمین مودی

تصاویر لندست 8
Data
Data
ان ا تص ی ات

تط ی قدرت تفکی مکانی
با تصویر لندست

باندهای  18، 1 ، 2و 19
باندهای حرارتی

باندهای چند یفی
برآورد تصویر بخار آب

تص ی ات اتمسفری
FLAASH

تط ی قدرت تفکی
مکانی

باندهای انعکاسی

تصویر بخار آب مودی

و

دمای روشنایی باند 10

NDVI
NDVIV

تصویر بخار آب حا ل
از ال وریت فلش

شا

باند حرارتی 10

باند حرارتی 11
دمای روشنایی باند 11

NDVIS
FVC

تعیین گسیلمندی

تصویر بخار آب حا ل از
روش SWCVR

برآورد دمای سطح زمین
دمای سطح زمین با استفاده
از تصویر بخار آب مودی

دمای سطح زمین با استفاده
از تصویر بخار آب FLAASH
ا ت ارسن ی دمای سطح زمین

دمای سطح زمین با استفاده
از تصویر بخار آب SWCVR

ا ت ارسن ی تقا عی
ا ت ارسن ی زمینی

برآورد پارامترهای آماری ج ت مقایسه
بررسی تا یر استفاده از تصویر بخار آب
افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین

شکل .3نمای کلی از مراحل پژوهش حاضر
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برآورد دمای سطح زمین

دمای سطح زمین ( )LSTبهعنوان درجه حرارت
پوستۀ زمین تعریف شد؛ به عبارتی گرمایی است که در
سطح زمین احساس میشود ( .)50روشهای مختلفی
برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
ماهوارهای وجود دارد .که بهطور کلی شامل
خوارزمیکهای پنجره مجزا ،تکباندی ،1پنجره تکی،
روش چندکاناله ،2روش مبتنیبر زوایای دید چندگانه 3و
 ...است ( .)26خوارزمیکهای پنجره مجزا و تکباندی به
برآورد بخار آب جو بهعنوان پارامتر ورودی نیاز دارند؛
بدین منظور در پژوهش حاضر از این دو خوارزمیک
استفاده شد تا تأثیر بخار آب حاصل از روشهای مختلف
بر دقت دمای سطح زمین مورد بررسی قرار گیرد.
وارزمی

پن ره م زا

خوارزمیک پنجره مجزا براساس اختالف جذب بین دو
باند حرارتی مجاور در محدودۀ 10µmتا 12/5µm
میکرومتر برمبنای خطیسازی معادلۀ انتقال تشعشعی
برحسب دما یا طول موج عمل میکند .این خوارزمیک
دمای سطح زمین را از طریق تلفیق خطی دمای تابشی
در دو باند حرارتی تخمین میزند ( .)49در پژوهش حاضر
از خوارزمیک پنجره مجزا برای برآورد دمای سطح زمین
استفاده شد .برای دستیابی به دمای تابشی ،4ابتدا مقدار
رقومی هر پیکسل با استفاده از مقادیر کالیبراسیون داده-
شده به رادیانس تبدیل شد .برای تبدیل مقدار رقومی هر
پیکسل به تابش طیفی در سنجنده از رابطۀ  1استفاده
شد (:)10
() 1

L = M L Qcal + AL

که در آن:
 Lλرادیانس طیفی در سنجنده با واحد W/(m2 ster
) : ML ،)μmضریب تبدیل ضربی :Qcal ،ارزش پیکسل و
 :ALضریب تبدیل تجمیع کننده است .پس از آنکه مقادیر
1 Single-Channel Algorithm
2 Multi-channel
3 Multi-angle
4 Brightness temperature

رقومی به رادیانس تبدیل شد بااستفاده از رادیانس حاصل
از باندهای حرارتی ،دمای تابشی از طریق رابطۀ 2
محاسبه شد (:)13
() 2

K2
ln ( K 1 L ) + 1

= BT

که در آن:
 ،BTدمای تابشی ثبت شده بر سطح سنجنده با واحد
 K1 ،°Kو  K2اعداد ثابتی هستند که از طریق تقسیم
ثابتهای بازتابندگی بر طول موج موثر ( )λبه دست
میآیند و برای لندستهای مختلف متفاوت هستند.
مقادیر ضریب  K1در باندهای 10و  11ماهواره لندست 8
بترتیب 774/89 ،و  )W/(m2 ster μm)480/89و مقادیر
ضریب  K2در باند  ، 10معادل 1321/08 °Kو در باند
 1201/14 °K ،11میباشند (.)54
از روش مهم محاسبۀ گسیلمندی استفاده شد که
مبتنی بر شاخص تقاضلی نرمال شده پوشش گیاهی5
(رابطه  )3است ( .)48گسیلمندی در این روش با
آستانهگذاری بر  NDVIو برآورد شاخص کسر پوشش
گیاهی FVC 6به دست آمد.
() 3

 NIR − RED 
NDV I = 

 NIR + RED 

که در آن:
 NIRو  REDبهترتیب بازتاب زمینی باندهای مادون
قرمز نزدیک و قرمز هستند .مقادیر شاخص  NDVIبین
 -1و  +1متغیر است ( .)42با استفاده از آستانهگذاری
شاخص  ،NDVIمقادیر  NDVISو  NDVIVکه مربوط به
پوشش گیاهی متراکم و خاک خشک است ،برآورد شد.
بهطوریکه مناطقی با شاخص  NDVIکمتر از  ،0/2خاک
بدون پوشش گیاهی ( )NDVIsو مناطقی با  NDVIبیشتر
از  ،0/2پوشش گیاهی( )NDVIvدر نظر گرفته شده و
شاخص FVCبا استفاده از رابطۀ  4برآورد شد (:)14
() 4

 NDV I − NDV I S 
FV C = 

 NDV I v − NDV I S 

5 Normalized difference vegetation index
6 Fractional vegetation cover
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با به دست آوردن کسر پوشش گیاهی ،برای محاسبۀ
گسیلمندی از رابطۀ  5استفاده شد:
() 5

LSE = S  (1 − FVC ) + v  FVC

که در آن:
 εSو  εvبهترتیب مقادیر ثابت ضریب انتشار خاک و
پوشش گیاهی است ( .)7مقادیر ضریب انتشار خاک و
پوشش گیاهی در باند  10و  11لندست  8بهترتیب،
 0/987 ،0/977 ، 0/971و 0/989است ( .)22پس از
محاسبۀ  LSE1برای هر یک از باندهای حرارتی ،میانگین
و اختالف گسیلمندی این دو باند نیز طبق روابط  6و 7
محاسبه شد:
() 6

LSE 10 − LSE 11
2

() 7

m = LSE10 − LSE11

=m

که در آن:
 mمیانگین گسیلمندی ∆m ،اختالف گسیلمندی،
 LSE10و  LSE11بهترتیب گسیلمندی سطح زمین مربوط
به باند  10و  11است .در آخر دمای سطح زمین با
استفاده از رابطۀ  8برآورد شد (.)22
() 8

LSTSW=BT10+C1 (BT10-BT11) +C2 (BT10-BT11) 2
+C0+(C3+C4 w) (1-m) + (C5+C6 w) Δm

که در آن:
 LSTSWدمای سطح زمین حاصل از خوارزمیک
پنجره مجزا BT10,11 ،دمای تابشی ثبتشده بر سطح
سنجنده با واحد  m ،°Kمیانگین گسیلمندی∆m ،
اختالف گسیلمندی و ضرایب ثابت  Cاز طریق
شبیهسازی با اعداد مختلف در شرایط اتمسفر و سطح به
دست آمده است (جدول  w .)2میزان بخار آب جو است
که در پژوهش حاضر با استفاده از سه روش مختلف،
شامل تصحیح اتمسفری  ،FLAASHروش  SWCVRو با
استفاده از تصاویر مودیس برآورد شد.

وارزمی

خوارزمیکهای تکباندی بر روی هر یک از باندهای
 TIRSقابل اجراست .اما ازآنجاکه باند اول ( TIRSباند 10
لندست  )8در ناحیۀ جذب کمتر اتمسفری ،بهدلیل
بیشتربودن مقادیر عبور اتمسفری قرار دارد ،این باند
نسبت به باند دوم ( TIRSباند  11لندست  )8برای برآورد
دمای سطح زمین برتری دارد .از خوارزمیک تکباندی که
در معادلۀ زیر بیان شده است برای محاسبۀ دمای سطح
زمین استفاده شد (رابطۀ .)21( )9
() 9

 1
LST SC =  
( 1Lsen + 2 ) + 3  + 
 LSE


که در آن:
 ،LSTSCدمای سطح زمین حاصل از خوارزمیک تک-
باندی LSE ،گسیلمندی سطح زمین Lsen ،میزان انرژی
ثبتشده در سنجنده برای باند حرارتی LSE ،میزان ضریب
گسیلمندی مربوط به طول موج باند حرارتی مورد
استفاده γ ،و  δشاخصهای وابسته به تابع پالنک هستند
که بهصورت رابطههای  10و  11محاسبه شدند (.)60
2
T sen

b Lsen

()10

()11

T sen2
−
b

  T sen

که در آن:
 Tsenدمای درخشندگی ثبتشده در سنجندهLsen ،
میزان انرژی ثبتشده در سنجنده برای باند حرارتی ،10
 bλضریب ثابتی است که برای باند  10لندست  8برابر با
 1324 °Kدر نظر گفته میشود ψ2، ψ1 .و  ψ3توابع
اتمسفری هستند که طبق رابطههای  12تا  14محاسبه
میشوند (.)64
1

()12
()13
()14

1 Land surface emissivity

ت باندی


Lu



= 1

 2 = − Ld −

 3 = Ld
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جدول .2مقادیر ددی ضرایب وارزمی
ضرایب
مقدار

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

-0/268

1/378

0/183

54/300

-2/238

-129/200

16/400

در این روابط  τقابلیت انتقال اتمسفری Ld ،تابش رو
به پایین اتمسفری و  Luتابش رو به باالی اتمسفری است.
برای مناطقی که دادههای مربوط به انتقال تابش در
دسترس نباشد از رابطه  15برای محاسبه توابع اتمسفری
استفاده میشود.
ψ1=0.14714w2-0.15583w+1.1234

()15

پن ره م زا

حساس به بخار آب شامل باندهای  18 ،17و  19به باند
 2به صورت زیر برآورد شد (رابطۀ :)16

()16

L19
L2

ψ2= -1.1836w2-0.37607w-0.53894
ψ3=0.04554w2+1.8719w-0.39071

 wمیزان بخار آب موجود در جو است که در پژوهش
حاضر با استفاده از سه روش مختلف ،شامل تصحیح
اتمسفری  ،FLAASHروش  SWCVRو با استفاده از
تصاویر مودیس برآورد شد.
روشهای برآورد بخار آب جو

منظور از میزان بخار آب جو ،متراکمکردن تمام بخار
آب ستون جو و اندازهگیری ارتفاع آن در هر واحد از
سطح است که با واحد ( g. cm-2یا  )kg. m-2بیان میشود
( .)51 ،41بخار آب جو را با استفاده از باند مادون قرمز
نزدیک در محدودۀ  0/88 µmتا 0/97که جذب عمدۀ
بخار آب جو را دارند و مقایسۀ آنها با باندهای غیرحساس
بخار آب از  0/0±865/04 µmمیتوان برآورد کرد (.)17
در پژوهش حاضر تأثیر مؤلفۀ بخار آب جو بر خوارزمیک
پنجره مجزا و تکباندی بررسی شد.
استفاده از تصاویر سن ندۀ مودی

برای نخستین بار خوارزمیک برآورد بخار آب با
استفاده از تصاویر مودیس در سال  2003مطرح شد.
باندهای  18 ، 17و  19مودیس در منطقۀ حساس به
بخار آب و باند  2در طول موجهایی غیرحساس قرار
دارند ،از باند  2برای ازبین بردن بازتاب پوشش سطح
زمین استفاده شد ( .)46نسبت بین باندهای منطقۀ

L17
L2
L18
L2

= G17
=G18

= G19

که در آن:
 Liرادیانس باندهای  18 ،17 ،2و  19سنجندۀ
مودیس است .سپس با استفاده از ضرایب شبیهسازیشده
بهوسیلۀ  MODTRAN1 3.5و شش ستون جوی
استاندارد و همچنین در ده نوع کاربری شامل سطح :برف
تازه ،جنگل ،مزرعه ،بیابان ،اقیانوس ،ابر ،علفزار قدیمی،
علفزار پوسیده ،برگ افرا و علف سوخته ،ضرایب ثابت
برآورد بخار آب در هر یک از این باندها برآورد شد (رابطۀ
.)46( )17
W 17 = 26.314 − 54.434G17 + 28.449G172

()17

W 18 = 5.012 − 23.017G18 + 27.884G182
W 19 = 9.446 − 26.887G19 + 19.914G192

که در آن:
 W18 ،W17و  W19بترتیب مقادیر بخار آب باندهای
 18 ،17و  19مودیس هست .بخار آب جو دارای ضرایب
جذب بسیار متفاوت در باندهای  18 ، 17و 19سنجنده
مودیس است .در یک شرایط جوی معین ،مقادیر بخار آب
حاصل از سه باند متفاوت است و الزم است میانگین
مقدار بخار آب مطابق با معادلۀ زیر برآورد گردید (رابطه
.)23( )18
1 MODerate resolution atmospheric TRANsmission
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W = f 17w 17 + f 18w 18 + f 19w 19

()18

که در آن:
ضرایب توابع وزنی  0/444 f18 ،0/141 f17و f19
 0/415با واحد  gr/cm3در نظر گرفته شد.

نقلیۀ فضایی ،پایگاه نیرویی هوایی و علوم طیفی توسعه
یافته است .این خوارزمیک از محاسبات مبتنیبر اصول
اولیۀ فیزیکی از کد انتقال تابشی  MODTRANگردید
( .)5 ،15هدف اصلی  FLAASHازبینبردن اثرات جوی
ناشی از پراکندگی مولکولی ذرات و جذب بهمنظور
بازیابی مقادیر "بازتاب_در سطح" است .عالوه بر این،
قابلیت برآورد بخار آب جو نیز در این افزونه وجود دارد.

روش SWCVR

بهمنظور برآورد بخار آب جو با استفاده از دادههای
ماهوارهای که مبتنیبر نسبت اختالف دمای روشنایی
باندهاست ،میتوان از روشهای پنجره مجزای مادون
قرمز حرارتی استفاده کرد ( .)25 ،20در بهکارگیری این
تکنیک به دو باند مادون قرمز حرارتی ،یکی نزدیک باند
جذب بخار آب و دیگری در پنجرۀ جوی ،نیاز است (.)67
روش نسبت واریانس کواریانس پنجره مجزا برمبنای
خوارزمیک پنجره مجزا بنا شده است و سپس در سال
 2003با اضافهکردن محدودیتهایی اصالح شد (،47
 .)27این روش امک ان برآورد بخار آب با استفاده از تصاویر
لندست  8را ایجاد کرده است (روابط  19تا .)60( )22
j
) +b
i

()19

 j i
= R
 i  j j ,i

()20

)

()21

()

− BT10 BT11 − BT 11
− BT10 )2

2

()22

( = a

= R i , j R j ,i

2

 ( BT
N

10

k =1

N

10

 ( BT

= R j ,i

k =1

N

  BT10 − BT 10 BT 11 − BT 11 

r 2 = N k =1
2 N
 BT10 − BT10  BT11 − BT11

)

(

()

)

(

k =1

)

(

k =1

در روابط باال w :میزان بخار آب جو BT10 ،و BT11
دمای درخشندگی باند  10و  w ،11مقدار بخار آبτ ،

ضریب انتقال اتمسفری و  aو  bضرایب ثابتی هستند که
بهترتیب  -13/41و  14/15در نظر گرفته شده است.

ا ت ارسن ی

ارزیابی دقت و اعتبارسنجی دمای حاصل از دادههای
ماهوارهای در ابعاد پیکسل ،اغلب چالشبرانگیز بوده است
( LST .)59حساسیت بسیاری به تغییرات زمانی و مکانی
دارد ( .)43برای اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از
تصاویر ماهوارهای سه روش :اعتبارسنجی با استفاده از
دادههای زمینی ،1روش مبتنیبر رادیانس 2و ارزیابی
متقابل 3وجود دارد ( .)26در روش اعتبارسنجی زمینی
بهطور مستقیم  LSTمبتنیبر ماهواره را با دمای سطح
زمین اندازهگیریشده ،در زمان عبور ماهواره بهصورت
زمینی مقایسه میشود ( .)30 ،64روش مبتنیبر رادیانس:
روشی شبیهسازی و مقایسه بین دمای بازیابی حاصل از
دادههای ماهوارهای با نتایج حاصل از مدل انتقال تابشی
است که نیاز به دانش دقیق از ضریب گسیل سطح،
شرایط سطح و پروفیلهای اتمسفری در زمان عبور
سنجنده دارد ( .)11 ،56روش ارزیابی متقابل محصول
 LSTبا اعتبار باال را بهعنوان مرجع در نظر میگیرد و
 LSTبرآوردشده با آن مقایسه میشود ( .)44 ،37برای
ارزیابی متقابل دمای سطح زمین با استفاده از
خوارزمیکهای پنجره مجزا و تکباندی و بررسی تأثیر
بخار آب حاصل از روشهای مختلف بر دقت آنها از
تصاویر دمای سطح زمین سنجندۀ مودیس استفاده شد؛
چون محصول دمای سطح زمین سنجندۀ مودیس در
بیش از  50مورد با دادههای محلی اعتبارسنجی شد که
دقت بهتر از یک درجه کلوین را نشان داد ( .)37مزیت
استفاده از روش ارزیابی متقابل ،عدم نیاز به اندازهگیری

 FLAASHبازیابی بخار آب از ری تص یح اتمسفری

تصحیح اتمسفری  FLAASHبستهای نرمافزاری است
که توسط آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی ،ادارۀ وسایل

1 T-based
2 Radiance-based
3 Cross-validation

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره اول ،بهار  ،1400صفحات  15تا 34

25

زمینی دماست .همچنین این روش ،افزون بر اینکه روش
با ثباتی در ارزیابی دقت دمای سطح است ،با توجه به
عدم وجود پایگاه دادۀ صحتسنجی دما در کشورمان
برای هر زمان و مکان قابل اجراست .در پژوهش حاضر
دمای سطح زمین با استفاده از دو روش ارزیابی متقابل و
زمینی مورد بررسی قرار گرفت.
()23

()24

LST A − LST F

n

t =1

n

( LST A − LST F )2

n


= MA D



t =1

n

2
1 N
( ( LST A − LST F ) − MD LST  )25
N − 1 i =1 

= RMSE
= SD LST

که در آنها:
 :MADمیانگین قدر مطلق اختالفها :RMSE ،ریشۀ
میانگین مربع خطا :SD ،انحراف معیار اختالفها: LSTA ،
دمای سطح زمین حاصل از سنجندۀ مودیس یا نقاط
اعتبارسنجی زمینی و  : LSTFدمای سطح حاصل از
سنجندۀ لندست  8در واحد  N ،°Cتعداد نقاط یا
پیکسلهای اعتبارسنجی انتخابشده ،است.
◼ نتایج و ب ث
بهمنظور ارزیابی متقابل و بررسی تأثیر استفاده از
روشهای مختلف تخمین بخار آب جو بر برآورد دمای
سطح زمین ،از  20تصویر دمای سطح زمین سنجندۀ
مودیس استفاده شد .پس از حذف گپ و ابر موجود در
تصاویر مودیس به اعتبارسنجی خوارزمیکهای برآورد
دمای سطح زمین حاصل از تصاویر لندست پرداخته شد و
تصویر شاخص آماری  RMSEمربوط به خوارزمیک پنجره
مجزا و تکباندی در روشهای مختلف تخمین بخارآب
برآورد شد .برای مقایسۀ بهتر در  4گروه :کمتر از  1 ،1تا
 2 ،2تا  3 ،3تا  4و بیشتر از  4 °Cطبقهبندی شد (شکل
 .)4نتایج حاصل از ارزیابی متقابل نشان داد که در
خوارزمیک پنجره مجزا که از دو باند حرارتی استفاده
شده است ،درصورتیکه از بخار آب حاصل از تصاویر
سنجندۀ مودیس استفاده شود  %19/8از منطقۀ مورد

مطالعه در گروه  RMSEکمتر از  %32/3 ،1 °Cدر گروه
بین یک تا دو ،و بهترتیب  %12/2 ،%32/5و  %3/3از
منطقۀ مورد مطالعه در گروه  2 RMSEتا  3 ،3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار گرفته است .همچنین نتایج استفاده
از تصویر بخار آب حاصل از تصحیح اتمسفری
 FLAASHدر خوارزمیک پنجره مجزا نیز نتایج مشابهی
با نتایج استفاده از بخار آب حاصل از تصاویر مودیس
نشان داد؛ بهطوریکه بهترتیب ،%32/8 ،%32/4 ،%19/4
 12%/1و  %3/4از مساحت منطقۀ مورد مطالعه در گروه
 RMSEکمتر 1 ،1تا2 ،2تا  3 ،3تا  4و بیشتر از  4قرار
گرفت .استفاده از تصویر بخار آب جو حاصل از روش
 SWCVRدر خوارزمیک پنجره مجزا موجب کاهش
خطای  RMSEدر دستههای بیشتر از  2 °Cشده است و
در آن  %11/8 ،%3/6 ،%31/6و  %2/90از مساحت منطقۀ
مورد مطالعه در گروه  RMSEکمتر از  2 ،2تا  3 ،3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار دارد .بنابراین استفاده از بخار آب
حاصل از روش  SWCVRنسبت به سایر روشها برای
برآورد دمای سطح زمین با استفاده از خوارزمیک پنجره
مجزا مناسبتر است .نتایج بررسی تأثیر استفاده از
روشهای مختلف برآورد بخار آب بر دقت دمای سطح
زمین حاصل از خوارزمیک تکباندی نشان داد که در
تصاویر بخار آب حاصل از تصاویر سنجندۀ مودیس و
تصحیحات اتمسفری  FLAASHنتایج مشابهی در برآورد
دمای سطح زمین داشتند؛ بهطوریکه در روش استفاده از
تصویر مودیس و تصحیحات اتمسفری FLAASH
بهترتیب  %6/2 ،%21/3 ،%35/9 ،%23/6 ،%13/1و
 6%/4 ،21%/5 ،36 ،23%/3 ،12%/9از منطقۀ مورد مطالعه
در گروه  RMSEکمتر از یک 1 ،تا  2 ،2تا  3 ، 3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار دارند .تنها تفاوتی که در نتایج حاصل
از ارزیابی متقابل این دو روش وجود دارد این است که در
روش استفاده از تصاویر مودیس برای برآورد بخار آب،
بیشتر مساحت منطقه در گروه  RMSEکمتر از 1 °C
قرار گفته است و علت آن را میتوان مربوط به قدرت
تفکیک مکانی مشابه محصول دمای سطح زمین روش
سنجندۀ مودیس و تصویر بخار آب آن سنجنده دانست.
نتایج حاصل از استفادۀ روش  SWCVRدر برآورد بخار
آب جو و استفاده از آن در برآورد دمای سطح زمین نشان
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داد که این روش نسبت به سایر روشها از دقت باالتری
برخوردار است .بهطوریکه ،%33/5 ،%26/2 ،%15/6
 %19/70و %5/10از منطقۀ مورد مطالعه بهترتیب در
گروههای  RMSEکمتر از  1 ،1تا  2 ،2تا  3 ،3تا  4و
بیشتر از  4 °Cقرار گفته است .بنابراین در برآورد دمای
سطح زمین با استفاده از خوارزمیک تکباندی ،روش
 SWCVRبرای برآورد بخار آب جو موجب افزایش دقت
میشود .نتایج حاصل از مقایسۀ تصویر  RMSEحاصل از
خوارزمیک پنجره مجزا و تکباندی که در هر دو از
 SWCVRبرای برآورد بخار آب جو استفاده شده است
نشان داد که روش پنجره مجزا از دقت باالتری برخوردار
است (شکل  .)5در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی
زمینی روشهای برآورد دمای سطح زمین و همچنین
بررسی تأثیر استفاده از روشهای مختلف برآورد بخار آب
جو بر دقت برآورد دمای سطح زمین ،از اندازهگیری
زمینی دما استفاده شد .به این منظور ،ابتدا نقاط
نمونهبرداری زمینی در مناطقی با پوشش همگن انتخاب
شد ،سپس در زمان تصویربرداری ماهوارۀ لندست اقدام به
برداشت دما در این نقاط گردید .اعتبارسنجی زمینی
دمای سطح همواره چالش برانگیز بوده است ،زیرا LST
حساسیت زیادی به تغییرات زمانی و مکانی دارد.
بهطوریکه ممکن است بیش از  10 °Kدر مسافت چند
سانتیمتر و یا بیش از  1°Kدر مدت زمان یک دقیقه
تغییر کند .یکی از اصلیترین مشکالت در واسنجی
دادههای سنجش از دور با استفاده از دادههای زمینی عدم
هماهنگی بین مقیاس اندازهگیری زمینی (کوچکتر از
یک مترمربع) و یک پیکسل تصاویر ماهوارهای است.
زمانی این نوع اعتبارسنجی دادهها معتبر است که پوشش
سطح در مقیاس زمینی همگن باشد .چرا که دادههای
ماهوارهای دمای یک پیکسل را بهطور متوسط نشان
میدهند .با توجه به اینکه منطقۀ مورد مطالعه دارای
اقلیم خشک و بیابانی است ،اراضی رسی بدون هیچ
پوشش گیاهی ،اراضی سنگفرش بیابان با پوشش
یکنواخت سنگریزه و تپههای ماسهای و  ...با ایجاد
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پیکسلهای خالص مکانهای مناسبی برای اعتبارسنجی
زمینیاند .با توجه به وسعت منطقۀ مورد مطالعه ،عدم
دسترسی سریع به نقاط با پیکسلهای خالص ،تنوع
کاربری اراضی و محدودیت زمانی بهعلت تغییر سریع دما
در واحد زمان ،امکان اندازهگیری دما در تعداد زیادی
نقطه وجود نداشت .دمای سطح زمین در مناطقی که
پوشش همگن داشتند انتخاب و سعی شد در کاربریهای
مختلف اراضی ،مانند اراضی بایر ،تپههای ماسهای ،مراتع،
اراضی سنگفرش بیابان و اراضی صخرهای نمونهها
جمعآوری شود .بنابراین اندازهگیری دما در منطقه با
پوشش همگن که پیکسل خالصی را ایجاد کنند و دقیقاً
همزمان با گذر ماهواره باشد از اهمیت خاصی برخوردار
است .نتایج حاصل از اعتبارسنجی مبتنی بر دادههای زمینی
نشان داد که حداقل خطای مطلق بهمیزان 0/19 °Cمربوط
به خوارزمیک پنجره مجزایی است که در آن برای برآورد
بخار آب جو از روش  SWCVRاستفاده شده است.
بهطورکلی روشهای پنجره مجزا خطای مطلق کمتری
نسبت به روشهای تکباندی داشته است .نتایج بررسی
بیشترین خطای مطلق نیز نشان داد که خوارزمیک پنجره
مجزا حداکثر خطای مطلق  5/71°Cرا نشان داد ،در
صورتی که در خوارزمیک پنجره مجزا ،حاصل از روش
 ،SWCVRحداکثر خطای مطلق  4/81°Cبوده است.
مقادیر  RMSEو  MADEدر روشهای مبتنی بر
خوارزمیکهای تکباندی به هم نزدیک و کمترین آن
مربوط به روش  SWCVRاست که بهترتیب  3/53 °Cو
 3/28 °Cبرآورد شده است .روش پنجره مجزای مبتنی بر
روش  SWCVRکمترین مقادیر  RMSEو  MADEرا به
میزان  3/47 °Cو  3/18 °Cنشان میدهد.
بهطورکلی در میان روشهای برآورد بخار آب جو،
روش  SWCVRبهمنظور برآورد دمای سطح زمین
مناسبتر است و استفاده از آن در خوارزمیک پنجره مجزا
در مقایسه با خوارزمیک تکباندی موجب افزایش دقت
میشود (جدول.)3
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شکل  .تصویر  RMSEال وریت پن ره م زا با استفاده از :الف) بخار آب  ، FLAASHب) مودی
ت باندی :د) بخار آب  ،FLAASHه) مودی
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مقايسۀ دقت روشهای مختلف تخمين بخار آب جو در ...

32.78

32.37

28

32.48

36.00

35.85

35

32.27

30

کمتر از 1

16.34

3-4
بیشتر از 4

19.38

16.32
9.79

19.75

12.10

18.06

12.16

10.78

3.38

1.67

20

3.34

15 13.08

12.86

11.68
6.37 6.45

6.06

25

6.23

3.20

مساحت (در د)

23.56 21.28 23.28

21.49

1-2

2-3

40

10
5
0

SWCVR

FLAASH
پنجره مجزا

تصاویر مودیس

SWCVR

روشهای مختلف برآورد دما

شکل  .مقایسۀ در د مساحت تصاویر RMSE

FLAASH

تصاویر مودیس

تک باندی

قهبندیشده حا ل از ارزیابی متقابل

شکل .6تصویر بخارآب حا ل از روشهای مختلف و هیستوگرا آن ا بهترتیب روشهای الف) تص یح اتمسفری  FLAASHب)
مودی

 ،و ج) )°C( SWCVR

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره اول ،بهار  ،1400صفحات  15تا 34

29

ادامه شکل .6تصویر بخارآب حا ل از روشهای مختلف و هیستوگرا آن ا بهترتیب روشهای الف) تص یح اتمسفری FLAASH

ب) مودی
جدول .3مقایسۀ شا

 ،و ج) )°C( SWCVR

های آماری در دمای حا ل از روش پن ره م زا و ت

باندی با استفاده از روشهای مختلف برآورد بخارآب
روش پنجره مجزا

روش تکباندی
FLAASH

مودیس

SWCVR

FLAASH

مودیس

SWCVR

RMSE

3/55

3/54

3/53

3/50

3/49

3/47

MADE

3/29

3/29

3/28

3/24

3/20

3/18

MAX

5/71

5/71

5/71

5/31

4/86

4/81

MIN

1/06

1/06

1/06

0/65

0/24

0/19

SD

1/33

1/33

1/32

1/33

1/44

1/44

نتایج حاصل از بررسی تصاویر بخار آب جو حاصل از
روشهای مختلف و هیستوگرام آنها نشان داد که روش
 SWCVRقابلیت بیشتری در تفکیک مقادیر مختلف بخار
آب جو دارد ،درصورتیکه در دو روش دیگر بخار آب در
یک دامنه برآورد شده و روش استفاده از تصاویر مودیس
به دلیل قدرت تفکیک مکانی کم قادر به برآورد دقیق
بخار آب جو در کاربریهایی با مساحت کم را ندارد
(شکل  .)6پژوهشهای اندکی به بررسی تأثیر بخار آب

جو بر دقت دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
لندست  8پرداختهاند .بررسی نقشههای  RMSEو تطبیق
آن با نقشۀ کاربری اراضی نشان داد بیشترین خطا مربوط
به درۀ مناطق کوهستانی و مناطق با رطوبت زیاد است که
با نتایج پژوهش دیگری ،که بیان داشته بیشترین خطا در
برآورد دمای سطح زمین مربوط به پوشش گیاهی و
مناطق با رطوبت زیاد است ،مطابقت دارد ( .)38در برآورد
دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر استر نشان داده
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شد که استفاده از بخار آب جو موجب افزایش دقت شده
است ( .)66نتایج پژوهش دیگری نشان داد خطا در
برآورد بخار آب موجب کاهش دقت برآورد دمای سطح
زمین میشود ( )60که با نتایج پژوهش حاضر که ثابت
میکند دقت برآورد دمای سطح با دقت تخمین بخار آب
جو ارتباط مستقیم دارد ،منطبق است .نتایج نشان داد که
استفاده از روش  SWCVRدر برآورد بخار آب جو موجب
افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین با استفاده از
تصاویر لندست  8میشود که با نتایج پژوهشی که ثابت
کرد استفاده از تصویر بخار آّب حاصل از روش SWCVR
موجب افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین میشود،
منطبق است (.)4
◼ نتی هگیری
با توجه به ناهمگنی شدید ویژگیهای سطح زمین،
ازجمله پوشش گیاهی ،توپوگرافی و رطوبت خاک ،دمای
سطح زمین به سرعت در واحد زمان و مکان تغییر میکند.
بنابراین دمای نقطهای اندازهگیریشده نمیتواند اطالعات
دقیقی از دمای سطح زمین در سطحی وسیع ارائه دهد .با
توجه به محدودیت دستگاههای زمینی برای اندازهگیری
دمای سطح زمین در سطح وسیع ،تنها روش برآورد دمای
سطح زمین با قدرت تفکیک زمانی و مکانی مناسب،
سنجش از دور است .یکی از مؤلفههای مورد نیاز برای
برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای،
بخار آب جو است .در پژوهش حاضر بخار آب جو از طریق
روشهای استفاده از تصاویر سنجندۀ مودیس ،تصحیحات
اتمسفری  FLAASHو روش  SWCVRبرآورد شد .در
ادامه ،تأثیر بخار آب جو بر دقت برآورد دمای سطح زمین
حاصل از خوارزمیک پنجره مجزا و تکباندی بررسی شد.
به این منظور ،از دو روش اعتبارسنجی زمینی و تقاطعی
برای اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از روشهای
مختلف برآورد بخار آب استفاده شد .در اعتبارسنجی به
روش تقاطعی از تصاویر دمای سطح زمین سنجندۀ
مودیس مبنا قرار گرفت و در اعتبارسنجی به روش مبتنی
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بر دادۀ زمینی در دمای اندازهگیری در مناطق همگن با
پوشش یکنواخت استفاده شد .با توجه به اینکه منطقۀ
مورد مطالعه در مناطق خشک ایران مرکزی قرار دارد ،از
رخسارههایی مانند سنگفرش بیابان ،تپهماسهای و مراتع با
پوشش یکسان و اندک تشکیل شده است که با پوشش
همگن ،پیکسلهای خالصی ایجاد کردهاند و برای
اعتبارسنجی زمینی مناسب است .نتایج حاصل از ارزیابی
متقابل و زمینی نشان داد که روش  SWCVRدر هر دو
خوارزمیک ،موجب افزایش دقت برآورد دمای سطح زمین
شده است .برآورد دمای سطح زمین با استفاده از
خوارزمیک پنجره مجزا ،دقت بیشتری نسبت به
خوارزمیک تک باندی نشان داد .بهطوریکه در تصویر
 RMSEحاصل از روش پنجره مجزای مبتنیبر SWCVR
در مقایسه با روش تکباندی 1/72 ،4/72 ،1/53 ،درصد
از مساحت گروه خطای  RMSEبیشتر از 4-3 °C ،4 °C
و  3-2 °Cکاسته شده و  3/34 ،4/64درصد به مساحت
طبقات 1-2 °C RMSEو کمتر از  1 °Cافزوده شده
است .روشهای برآورد دمای مبتنیبر خوارزمیک تصحیح
اتمسفری  FLAASHو تصاویر مودیس نتایج مشابهی در
برآورد دمای سطح زمین داشتهاند .در روش تخمین بخار
آب جو با استفاده از تصاویر سنجندۀ مودیس به دلیل
قدرت تفکیک مکانی کم ،بخار آب در کاربریها با
مساحت کم به درستی برآورد نشده است .هیستوگرام
تصاویر بخار آب جو حاصل از روشهای مختلف نیز
بررسی شد که بیانگر قابلیت بهتر روش  SWCVRدر
برآورد بخار آب جو بود .بنابراین نتایج پژوهش حاضر
میتواند برای انتخاب خوارزمیک بهینه برای برآورد دمای
سطح زمین راهگشا باشد و در مطالعاتی مانند زمینههای
مختلف مدیریت محصوالت زراعی ،از جمله تشخیص
تنش ،نظارت بر رشد محصول ،پیشبینی عملکرد و
همچنین در برنامهریزی آبیاری استفاده میشود .پیشنهاد
میشود در مطالعات آتی ،تأثیر گسیلمندی بر دقت
روشهای مختلف برآورد دمای سطح زمین نیز بررسی
شود.
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Abstract
The present study was conducted to improve root, shoots growth, and seedling quality index of
milkweed (Calotropis procera) using biopriming bacteria Pseudomonas putida (Trevisan) strain
169. An experiment was performed with two levels of inoculum including control and
rhizospheric bacteria and three growth periods of one, two, and three months, using a factorial
experiment in a completely randomized design with five replications. Biopriming results
showed that seedlings obtained from bacterial priming in one-month, two-month, and threemonth periods compared to the control, increased 707.5, 1823.1 and 47.6% in root volume;
654.6, 1798.6 and 40.3% in root area; 270.6, 38.5, and 6.6% in fresh weight of stem and 58.5,
19.3 and 2.5% in seedling height, respectively. The highest value of the quality index was
observed in seedlings inoculated with the bacterium in the third month. The results of Pearson
correlation showed that the parameters of aerial parts such as height, collar diameter, and stem
weight were significantly correlated with each other, except root length and root dry weight.
Results revealed that the priming of rhizosphere bacteria used in this study had a positive effect
on improving the growth parameters of milkweed seedlings. Therefore, it is suggested that more
research be done on the coexistence of rhizosphere bacteria in different plants and the
interaction of their effects so that this technique can be used more for plant production and
desertification.
Keywords: Plant Growth Promotion Bacteria; Seedling Establishment; Biomass Allocation;
Plant Production; Coastal Deserts
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بهبود رشد اندام هوایی ،ریشهزایی و شاخص کیفی نهالهای استبرق ( )Calotropis procera Aitبا
استفاده از بیوپرایمینگ بذر با ریزوباکتری ) Pseudomonas putida (Trevisanسویه  169انجام شده است .این آزمایش
در دو سطح مایه تلقیح شامل شاهد و باکتری ریزوسفری و سه دورۀ زمانی رشد شامل نهالهای یکماهه ،دوماهه و سهماهه ،با
استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد .نتایج بیوپرایمینگ نشان داد که نهالهای حاصل
از پرایمینگ باکتریایی در دورههای زمانی یکماهه ،دوماهه و سهماهه در مقایسه با شاهد بهترتیب در شاخص حجم ریشه ،707/5
 1823/1و  ،%47/6سطح ریشه  1798/6 ،654/6و  ،%40/3وزن تر ساقه  38/5 ،270/6و  %6/6و ارتفاع نهال  19/3 ،58/5و %2/5
افزایش داشته است .باالترین مقدار شاخص کیفی در نهالهای سهماهۀ تلقیح شده با ریزوباکتری مشاهده شد .نتایج همبستگی
پیرسون نشان داد که شاخص اندامهای هوایی ازجمله ارتفاع ،قطر یقه و وزن ساقه نسبت به هم بهجز طول ریشه و وزن
خشکریشه همبستگی معنیداری داشته است .نتایج نشان داد که پرایمینگ باکتریهای ریزوسفریِ مورداستفاده در این پژوهش،
عملکرد مثبتی بر ارتقای شاخصهای رشد نهال استبرق داشته است .بنابراین ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای بیشتری بر روی
همزیستی باکتریهای ریزوسفری با گیاهان مختلف و تعامل اثر آنها صورت گیرد تا بتوان از این فن در راستای تولید گیاهی و
احیای اراضی بیابانی بهرۀ بیشتری جست.

واژگان کلیدی :باکتریهای محرک رشد؛ استقرار نهال؛ بیومس؛ تولید گیاهی؛ بیابانهای ساحلی
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◼ مقدمه
استبرق گیاهی چندساله با نام علمی Calotropis

 procera Aitمتعلق به خانوادۀ  Asclepiadaceaeاز
گیاهان کائوچوئی است که ارتفاع آن به  4 mمیرسد.
برگهای آن ساده ،پهن و متقابل و بدون استیپول به قطر
 ،2 mmتخممرغی ،سبز متمایل به آبی ،ضخیم و سفید
آردی ،بدون دمبرگ با قاعدۀ قلبیشکل و گوشتی به ابعاد
 11×15 cmکه پشت و روی آن را کرکهای سفیدرنگ و
بسیار ظریف پوشانده است .گلهای آن منظم ،نر_ماده
بهرنگ سفید ارغوانی و قرمز یا صورتی یا صورتی متمایل
به بنفش به طول  2-2/5 cmو جام گل زنگولهایشکل
است و گلآذین و موسم گلدهی آن اسفند و فروردین
است .میوۀ آن فولیکول فشرده و تخممرغی یا شبهبیضی
به طول  7/10-5 cmو دانههای آن دارای تارهای
ابریشمی است .این درختچه جزو متابولیسم اسید
کراسولوسهای است که مقدار تبخیر بسیار کمی دارد (،7
.)23 ،19 ،15 ،8
استبرق یکی از معدود درختان کائوچویی ایران است
که در ناحیۀ رویشی خلیج_عمانی و سواحل نیمهگرمسیری
جنوب کشور از خوزستان تا مکران و بلوچستان گسترش
داشته و تا ارتفاع  1100 mاز سطح دریا حضور دارد (،20
 .)10 ،9 ،19استبرق دارای ارزشهای اقتصادی و دارویی
منحصربهفردی است که در سالهای اخیر ،در احیای
اراضی تخریبیافتۀ مناطق خشک و بیابانی بسیار مورد
توجه قرار گرفته است ( .)29 ،28 ،10 ،8از خواص دارویی
فراوان این گونه میتوان به درمان ورم ،سوختگی ،زخمها،
التهابهای پوستی ،جذام ،اگزما ،بیماریهای پوستی شامل
سودا و سفلیس ،درمان نیش مار و عقرب ،لکهای صورت،
سرفههای سخت ،آسم ،گوشدرد و غیره اشاره کرد .ازجمله
مصارف صنعتیاش استفاده از شیرابه در تهیۀ صنایع چسب
و تهیۀ الیاف بسیار لطیف آن در صنایع تولید
دستمالکاغذی ،فرش ،البسۀ باکیفیت ،بالشهای
ضدحساسیت ،نانو الیاف و غیره است (.)21 ،17 ،8 ،1
هرچند استبرق بهلحاظ اکوفیزیولوژیک مقاوم به
شرایط خشک با مقدار بارندگی  200-30 mmبوده،
قابلیت زیستن روی شنهای روان را دارد و شوری خاک

را حتی در سطح باال بهخوبی تحمل میکند ،اما پراکنش
آن در مناطق خشک و نیمهخشک با مشکالت بسیاری
روبهروست که توسعۀ جوامع طبیعی آن را با مخاطرات
جدی مواجه ساخته است ( .)29 ،18 ،15 ،8گونۀ استبرق
باوجود تولید بذر انبوه در رویشگاه طبیعی خود و حتی
قوۀ نامیۀ زیاد بذر ،با مشکلهای شدید استقرار روبهروست
(.)19 ،8 ،7
امروزه یکی از رهیافتهای بیولوژیک در تولید ،توسعه و
استقرار گونههای مهم گیاهی در عرصههای طبیعی،
استفاده از باکتریهای محرک رشد گیاهی 1است .این
باکتریها شامل مجموعۀی متنوع و نامتجانسی از
باکتریهای گوناگون ،شامل باکتریهای تثبیتکنندۀ
نیتروژن آزادزی و همیار محیط ریشه ،محلولکنندههای
فسفر ،پتاسیم ،گوگرد و سیلیکات و توان تولید هورمونهای
محرک رشد ،مشارکت در تثبیت زیستی نیتروژن ،مبارزه با
پاتوژنهای گیاهی از طریق تولید آنتیبیوتیکها ،تولید
آنزیمها و قارچکشها ،افزایش حاللیت فسفر و سایر مواد
معدنی و تولید مقادیر قابلمالحظهای از هورمونهای
تحریککنندۀ رشد ،بهویژه انواع اکسین ،جیبرلین و
سیتوکنین در افزایش رشد و نمو گیاهان مختلف را دارند
( .)6برخی از مهمترین باکتریهای ریزوسفری را میتوان
به Azotobacter ،Azospirilium sp ،Pseudomonas sp
 spو غیره نام برد (.)14
خانواده  Pseudomonadaceaeگروه بزرگی از
باکتریهای گرم منفی است که به فراوانی در محیطهای
آبی و خاکی یافت میشوند ( .)32از نظر مورفولوژیک ،این
میکروارگانیسمها ،بدون اسپور ،میلهای خمیده و یا صاف،
متحرک با یک یا چند فالژل قطبیاند ( .)14باکتریهای
جنس سودوموناس ،کاتاالز مثبت و بدون نیاز به فاکتورهای
رشد آلی ،شیموارگانوتروف ،هوازی و فاقد توانایی
فتوسنتزند .تحقیقات بسیاری در ارتباط با کارآیی
باکتریهای محرک رشد بر پاسخ و عملکرد گیاهان توسط
محققان مختلف صورت گرفته که به چند مورد آن پرداخته
میشود.

1 Plant Growth Promotion Bacteria
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تحقیقی روی تأثیر تلقیح باکتری P. fluorescens
) (Trevisanبر رشد نهال کاج حلب ( Pinus halepensis

 )Millنشان داده که تلقیح باکتری سبب افزایش رویش
ارتفاع نهال ،قطر یقه و وزن خشک اندام هوایی میشود
( .)12بهطوریکه پژوهشی دیگر با بررسی تأثیر P.
) fluorescens (Trevisanبر عملکرد پسته ( Pistacia
 )vera Lبه افزایش ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعداد برگ و
سطح و وزن تر و خشک برگ را اشاره داشتهاند (.)5
در گزارش دیگر تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاهی
 P. putidaو  P. fluorescensبر نهال پسته حاکی از این
بود که استفاده از باکتریها باعث افزایش مقدار
شاخصهای رشدی ازجمله وزن تر و خشک ساقه و
ریشه ،سطح و تعداد برگ و بهبود شاخصهای
فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ازجمله محتوای نسبی آب
برگ ،مقدار پرولین ،کلروفیل کل a ،و  bو کاروتنوئید
شده است.)33( .
در آزمایشی دیگر ،بررسی تأثیر باکتریهای
 Bacillus subtilis ،Pseudomonas putidaو
 Enterobacter cloacaeروی پاسخ نونهالهای فندق
( )Corylus avellana Lنشان داد که باکتریهای
 B. subtilis ،P. putidaو  E. cloacaeبهترتیب باالترین
تأثیر مثبت در جذب عناصر غذایی ،افزایش رشد قطری،
ارتفاعی و دیگر شاخصهای ریختشناسی نونهالهای
فندق داشتهاند ( .)25مطالعۀ دیگر ،با هدف بررسی تحمل
به شوری نهالهای استبرق با استفاده از تلقیح باکتری
 ،Pseudomonas putidaنشان داد که تلقیح با باکتری
موجب افزایش زندهمانی ،ارتفاع ،سطح ریشه ،وزن تر و
خشک ،نرخ فتوسنتز و کلروفیل نهالها شده است (.)8
پژوهشی دیگر با هدف بررسی مایۀ تلقیح قارچ
میکوریز و باکتری محرک رشد بر غلظت عناصر غذایی
نهالهای استبرق نشان داد که غلظت عناصر غذایی،
ازجمله نیتروژن کل و پتاسیم برگ و ریشه ،غلظت آهن و
منگنز و روی موجود در برگ و ریشه در نهالهای تلقیح
شده با مایۀ تلقیح قارچ و باکتری در مقایسه با شاهد
افزایش داشته است (.)9
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بنابراین با توجه به حساسیت فیزیولوژیک جوانهزنی
بذر و رشد اولیۀ استبرق در شرایط سخت اکولوژیک و
پدولوژیک رویشگاهی ،این پژوهش با هدف ارتقای
شاخص رشد کمی و کیفی نونهال استبرق و بهبود
استقرار آن در شرایط نهالستانی با استفاده از
بیوپرایمینگ بذر با باکتری ریزوسفری P. putida
) (Trevisanصورت گرفته است .ازاینرو امید است که
یافتهها و دانش فنی حاصل از این پژوهش در پروژههای
اجرایی توسعۀ کشت گیاه دارویی استبرق در مناطق
بیابانی ساحلی حوزۀ خلیج فارس مورد توجه قرار گیرد.
◼ مواد و روشها
جمعآوری نمونۀ بذری

در پژوهش حاضر فولیکولهای حاوی بذر گونۀ
استبرق ( ،)C. procera Aitاز رویشگاههای طبیعی آن،
واقع در روستای آباد ،شهرستان تنگستان از توابع استان
بوشهر ،با عرض جغرافیایی  3213206 mشمالی و طول
 523703mشرقی و ارتفاع از سطح دریای معادل 58 m
و همچنین با میانگین بارندگی ساالنۀ  71/58 mmو
میانگین درجه حرارت  26/70ºCبهصورت پیمایش
میدانی در مرداد سال  1398جمعآوری شد.
آمادهسازی و ضدعفونی بذر

فولیکولهای استبرق پس از جمعآوری ،بهمدت 72
ساعت در شرایط سایه با دمای  º25Cخشک و سپس
بذور از درون فولیکولها خارج و پاکسازی شدند.
بذرهای پاکسازیشده به آزمایشگاه منتقل و برخی
ویژگیهای ظاهری و فیزیولوژیک بذر شامل رطوبت بذر،
وزن هزاردانه ،قوۀ نامیه و تعداد در کیلوگرم اندازهگیری
شد (جدول  .)1درصد خلوص و وزن هزار دانه بذر با
استفاده از ترازوی دقیق توزین و محاسبه شد .همچنین
درصد رطوبت بذر نیز با استفاده از آون در دمای  70ºCو
زمان  48ساعت محاسبه شدند .بررسی مقدار قوۀ نامیۀ
بذر با استفاده از تکنیک رنگآمیزی تترازولیوم صورت
گرفت (.)12

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره اول ،بهار  ،1400صفحات  35تا 50
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جدول  .1ویژگیهای ظاهری و فیزیولوژیک بذر استبرق
گونه

مبدأ

استبرق

بوشهر

تاریخ

تاریخ

خلوص

وزن هزار دانه

تعداد در کیلوگرم

رطوبت

قوۀ نامیه

جمعآوری

آزمایش

()%

()gr

()number/kgr

()%

()%

مرداد 1398

مهر 1398

100

8/44

118000

52/2

95

آمادهسازی پرایمینگ باکتریایی

مایۀ تلقیح باکتری محرک رشد
) putida (Trevisanسویه  169مورد استفاده در پژوهش
حاضر ،از بخش بیولوژی خاک موسسۀ تحقیقات خاک و
آب کشور تهیه شد .بهطوریکه این مایۀ تلقیح بومی
خاکهای کشور بوده و جمعیت آن برابر با cfu/ml
 3/6×109و قطر هاله به قطر کلنی  3/6 mmو مقدار
تولید ایندول استیک اسید برابر با  5/77 mg/lاست.
جهت پرایمینگ بذرها ،ابتدا اقدام به ضدعفونی بذور
استبرق شد .ازاینرو بذور همسان و یکنواخت استبرق
انتخاب شدند و بهمدت دو دقیقه در محلول قارچکش
 Carboxin Tiramبه مقدار  2gr/lقرار داده شد و
سپس طی چند مرحله با آب مقطر سترون شستشو داده
شدند .در مرحلۀ بعد ،مقدار هفت میلیلیتر مایۀ تلقیح
باکتریایی بههمراه محلول صمغ عربی  %20جهت افزایش
چسبندگی آمادهسازی شد .تودۀ بذری سترونشده
بهمدت سه ساعت در سوسپانسیون باکتریایی در شرایط
محیط تاریک در ظرف درببسته غوطهور شد .همچنین
یک تودۀ بذری نیز بهعنوان شاهد در محلول آب مقطر
بدون مایۀ تلقیح باکتریایی به مدت سه ساعت قرار
گرفتند (.)30 ،27
Pseudomonas

کشت نهالستانی بذرها

تعداد مورد نیاز بذور پرایمشده در عمق 0/1-5 cm
بستر کاشت گلدانهای  4کیلویی به ابعاد cm
 15×15×20قرار گرفت .خاک گلدان با بافت سبک و
مخلوط با کوکوپیت به نسبت  2:1در دمای  121/5˚Cو
فشار  1/5Mpaاتوکالو شد (جدول  .)2بافت خاک شامل
درصد شن ،رس و سیلت به روش هیدرومتری قرائتشده
و با استفاده از مثلث بافت خاک تعیین شد .اسیدیتۀ
خاک بهوسیلۀ دستگاه  pHمتر و مخلوط  2/5:1خاک و
آب مقطر اندازهگیری شد .هدایت الکتریکی گل اشباع با

استفاده از دستگاه  ECمتر و مخلوط  5:1خاک و آب
مقطر به دست آمد .جهت سنجش ماکروالمانتها از
طریق عصارهگیری از مخلوط  100:1خاک و آب مقطر به
روش جذب اتمی  Atomic Absorbtionبراساس
میلیگرم در کیلوگرم اندازهگیری شد .بهطوریکه
نیتروژن کل و کربن آلی بهترتیب به روش  Kjeldahlو
 Walklry-Blackو براساس درصد تعیین شد (.)13
رشد نهالها به مدت سه ماه در شرایط نهالستان مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر با ارتفاع از
سطح دریای  ،11 mمیانگین دما  º 5/24Cو رطوبت
نسبی  %65صورت گرفت .آبیاری نهالها براساس نقاط
پتانسیلی ازجمله ظرفیت زراعی 1و نقطۀ پژمردگی 2انجام
گرفت .بهطوریکه آبیاری گلدانها بهصورت هفتهای دو
بار به ظرفیت زراعی مرجع بهعبارتی به وزن 4242 gr
رسانده میشدند (.)26
زیستسنجی (بیومتری) نهالها

در پایان دورۀ رشد از آبان تا دی سال  1398بهصورت
ماهیانه اقدام به اندازهگیری و سنجش پارامترهای رویشی
نهالهای استبرق شد .اندازهگیری پارامترهای مربوط به
رشد ریشه و ساقه ،در زمانهایی صورت گرفت که نهالها
یکماهه ،دوماهه و سهماهه بودند .تعداد کل نهالهای
مورد استفاده در پژوهش حاضر با توجه به تیمارهای
آزمایشی شامل شاهد و باکتری و تکرارها  30اصله نهال
بودند .گفتنی است که در هر بازه زمانی  10اصله نهال
قرارگرفته بودند .بنابراین به دلیل نیاز به قطع ریشه از
محل یقه نهال برای اندازهگیری حجم و طول ریشۀ
نهالهای مورد اندازهگیری ،از بین رفته و در دورۀ بعدی
از نهالهای جایگزین یا تکرار استفاده میشد.

1 Field Capacity
2 Plant Wilting Point
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40

جدول  .2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک گلدانها
پارامترها

مقادیر

پارامترها

مقادیر

شن ()%

50

رس ()%

20

فسفر ()mg/kg

( pHگل اشباع)

7/8

سیلت ()%

30

پتاسیم ()mg/kg

7

هدایت الکتریکی ()µs/m

0/35

کربن آلی ()%

1/35

نیتروژن ()mg/kg

1/2

برای اندازهگیری ارتفاع نهال و قطر یقۀ نهال بهترتیب
با استفاده از خطکش مدرج با دقت  mmو کولیس با
دقت  0/01 mmسنجش شد .ریشهها و ساقهها بهطور
جداگانه با ترازوی دیجیتال دقت  0/001 grتوزین و
سپس وزن خشک آنها با استفاده از آون با دمای º 70C
به مدت زمان  48ساعت و قراردادن درون دسیکاتور
اندازهگیری شد .برای تعیین حجم ریشه ،ابتدا گلدانها
برای شلشدن خاک و جداشدن بهتر خاک از ریشه به-
مدت یک ساعت در ظرف حاوی آب قرار داده شد .پس از
شستشوی کامل ریشهها ،در استوانۀ مدرج قرار گرفتند ،از
اختالف جابجایی آب ،حجم ریشۀ هر نهال جداگانه
محاسبه شد ( .)4سطح ریشه نیز به روش اتکنسیون
برآورد شد ( .)4برای اندازهگیری طول ریشه ،ابتدا ریشه
تمیز شد و بر روی یک صفحۀ مقوا قرار گرفت و با
استفاده از نخ یا ریسمان طول ریشه تعیین و درنهایت با
خطکش طول نخ سنجش شد .در پایان شاخص کیفی
نهالها با استفاده از رابطۀ  ،1بهصورت زیر محاسبه شد
(.)11

() 1

)𝑟𝑔( 𝑊𝐷𝑇
)𝑚𝑐( 𝐻
)𝑟𝑔( 𝑊𝐷𝑆
+
)𝑟𝑔( 𝑊𝐷𝑅 )𝑚𝑚( 𝐷𝐶𝑅

= QI

در رابطۀ  :1QI،1شاخص کیفی نهال :TDW 2 ،وزن
خشک کل نهال ( :H3 ،)grارتفاع نهال (:4RCD ،)cm
قطر یقۀ ریشه ( :5SDW ،)mmوزن خشک اندام هوایی
( )grو  :RDW6وزن خشک ریشه ( )grاست.
1 Quality Index
2 Total Dry Weight
3 Height
4 Root Collar Diameter
5 Shoot Dry Weight
6 Root Dry Weight

پارامترها

مقادیر

پارامترها

مقادیر

0/24

آهن ()mg/kg

0/15

روی ()mg/kg

0/05

منگنز ()mg/kg

0/03

روش تجزیه و تحلیل آماری

روش طرح آزمایش گلدانها ،فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی با دو فاکتور (دوره زمانی در سه سطح
یکماهه ،دوماهه و سهماهه) و مایۀ تلقیح باکتریایی (دو
سطح تلقیح با باکتری و شاهد بدون تلقیح با باکتری) در
پنج تکرار انجام شد .برای تجزیۀ آماری ،ابتدا پس از
اطمینان از نرمالبودن دادهها و همگنی واریانسها ،از
تجزیه واریانس دوطرفه 7استفاده شد .بهمنظور مقایسۀ
چندگانۀ میانگین هر صفت نیز از آزمون توکی 8استفاده
شد .همچنین برای بررسی همبستگی بین صفات نیز از
همبستگی پیرسون استفاده شد .گفتنی است که نرمافزار
آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر  SPSS9نسخۀ 21
بود.
◼ نتایج
ارتفاع و قطر یقۀ نهال

نتایج تجزیۀ واریانس دوطرفه دادهها نشان داد که اثر
باکتری ،دورۀ زمانی و اثر متقابل آنها بر ارتفاع نهال و
قطر یقۀ نهال در سطح آماری  %1معنیدار است (جدول
 .)3نتایج مقایسۀ میانگین نشان داد که شاخص ارتفاع و
قطر یقۀ نهال استبرق با افزایش دوره زمانی ،رشد صعودی
داشتهاند .بهطوریکه در هر دو شاخص بیشترین مقدار در
دورۀ زمانی سهماهه مشاهده شد .ازاینرو در نهالهای
یکماهه ،دوماهه و سهماهه حاصل از پرایمینگ باکتریایی
در مقایسه با شاهد در هر مقطع زمانی ،ارتفاع نهال به-
ترتیب افزایش  19/26 ،58/49و  %2/5و قطر یقه با
افزایش  ،19/11کاهش  15/63و افزایش  %27/10همراه

7 Two Way ANOVA
8 Tukey HSD
9 Statistical Package for Social Science
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بوده است (شکل  ،1الف و ب) .نتایج همبستگی پیرسون
نشان داد که ارتفاع نهال با تمام صفات مورد بررسی بهجز
طول ریشه در سطح آماری  %1همبستگی معنیدار
داشت .قطر یقه نیز در تمام شاخصها بهجز وزن خشک
ساقه و طول ریشه همبستگی معنیداری را داشته است
(جدول .)4
وزن تر و خشک ساقۀ نهال

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر بیوپرایمینگ
باکتری و دورۀ زمانی بر وزن تر و خشک ساقه در سطح
آماری  5و  %1معنیدار و اثر متقابل آن بر وزن خشک
ساقه در سطح  %1معنیدار و بر وزن تر ساقه معنیدار
نیست (جدول .)3
مقایسۀ میانگین نشان داد که شاخص وزن تر ساقه با
افزایش دورۀ زمانی سهماهه بهصورت تصاعدی روند
افزایشی داشته است؛ درحالیکه شاخص وزن خشک ساقه
تا دورۀ زمانی دوماهه افزایش نشان داده و سپس در دورۀ
سهماهه روند نزولی داشته است .بهطوریکه در نهالهای
یکماهه ،دوماهه و سهماهۀ تیمارشدۀ باکتریایی در
مقایسه با شاهد در هر مقطع زمانی وزن تر ساقه
 38/46 ،270/58و  %6/61افزایش و وزن خشک ساقه
افزایش  ،937/03کاهش  3/91و افزایش  %16/52دیده
شد (شکل  ،1پ و ت) .وزن تر ساقه همبستگی
معنیداری در تمام صفات موردبررسی بهجز طول ریشه
داشته است .شاخص وزن خشک ساقه نیز در شاخصهای
ارتفاع نهال ،وزن تر و خشک ریشه در سطح آماری  5و
 1%همبستگی معنیداری دارد ولی در سایر شاخصهای
ریشه همبستگی معنیداری نشان نداد (جدول .)4
وزن تر و خشک ریشۀ نهال

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر بیوپرایمینگ
باکتری و دورۀ زمانی در سطح آماری  5و  %1بر وزن تر
ریشه معنیدار است درحالیکه اثرات متقابل پرایمینگ و
زمان بر این شاخص غیرمعنیدار بوده است .بهطوریکه
تجزیۀ واریانس وزن خشک ریشه در تمام فاکتورها در
سطح آماری  %1معنیدار بود (جدول .)3
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مقایسۀ میانگین نشان داد که شاخص وزن تر ریشه با
افزایش دورۀ زمانی روند صعودی داشته است .مقدار وزن
خشک ریشه در نهال تلقیحشدۀ باکتریایی با افزایش دورۀ
زمانی تا سهماهه ،روند صعودی داشته درحالیکه
نهالهای شاهد تا دورۀ زمانی دوماهه روند افزایشی و
سپس در زمان سهماهه روند ثابتی را نشان داد.
در نهالهای یکماهه ،دوماهه و سهماهۀ تلقیحشدۀ
باکتریایی در مقایسه با شاهد در هر مقطع زمانی وزن تر
ریشه بهترتیب افزایش  ،118/81کاهش  25/72و افزایش
 8%/27و وزن خشک ریشه بهترتیب افزایش ،56/84
کاهش  30/64و افزایش  %59/58داشته است (شکل  ،1ث
و ج) .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که وزن تر ریشه
با تمام شاخصها بهجز طول ریشه در سطح آماری  5و %1
همبستگی معنیدار دارد .همچنین شاخص وزن خشک
ریشه با تمام شاخصها بهجز طول و حجم ریشه در سطح
آماری  %5همبستگی معنیدار نشان داد (جدول .)4
حجم ،طول و سطح ریشه

نتایج تجزیۀ واریانس دوطرفه نشان داد که اثر
بیوپرایمینگ بر طول ،حجم و سطح ریشه ،اثر دورۀ زمانی
بر حجم و سطح ریشه و اثر متقابل آن بر حجم ریشه در
سطح آماری  5و  %1معنیدار بوده است (جدول .)3
مقایسۀ میانگین توکی نشان داد که شاخص طول ریشه با
افزایش دورۀ زمانی روند ثابتی دارد و هیچگونه تغییرات
معنیداری نداشته است؛ بهطوریکه مقادیر نهالهای
تیمارشده در مقایسه با شاهد در تمام طول دورۀ رشد
تفاوت معنیداری نشان نداده است .مقادیر حجم و سطح
ریشه در نهال تلقیحشدۀ باکتریایی با افزایش دورۀ زمانی
تا دوماهه ،روند صعودی داشته و سپس در دورۀ سهماهه
روند ثابت شده و تغییری در آن دیده نشد؛ درحالیکه
نهالهای شاهد تا دورۀ زمانی دوماهه روند ثابت و سپس
در زمان سهماهه روند صعودی نشان دادند.
در نهالهای یکماهه ،دوماهه و سهماهۀ پرایمینگ
شده در مقایسه با شاهد طول ریشه کاهش  8/14 ،6/68و
 4%و حجم ریشه افزایش  1823/07 ،707/5و  %47/64و
سطح ریشه افزایش  1798/6 ،654/64و %40/35
مشاهده شد (شکل  ،1چ ،ح و خ).
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همبستگی پیرسون نشان داد که شاخص طول ریشه با
هیچ یک از شاخصهای مورد بررسی همبستگی معنیدار
ندارد .حجم ریشه در تمام شاخصها بهجز وزن خشک
ساقه و ریشه و طول ریشه در سطح آماری  5و %1
همبستگی معنیداری داشته است .سطح ریشه در همۀ
شاخصها بهجز وزن خشک ساقه و طول ریشه در سطح
آماری  5و  %1همبستگی معنیداری نشان داد (جدول .)4
شاخص کیفی نهال

تجزیه واریانس نشان داد که اثر بیوپرایمینگ باکتری
و دورۀ زمانی و اثر متقابل آن بر شاخص کیفی نهال در
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سطح آماری  %1معنیداری است (جدول  .)3مقایسۀ
میانگین توکی نشان داد که نهالهای حاصل از پرایمینگ
بذر با باکتری ،با افزایش دورۀ زمانی با افزایش شاخص
کیفی روبرو بوده؛ درحالیکه شاخص کیفی در نهالهای
شاهد با افزایش دورۀ زمانی تا ماه دوم افزایش و در ماه
سوم کاهش داشته است (شکل  ،1د) .گفتنی است که
مقدار شاخص کیفی در نهالهای یکماهه ،دوماهه و
سهماهۀ تلقیحشدۀ باکتریایی در مقایسه با شاهد در هر
مقطع زمانی بهترتیب افزایش  ،8/37کاهش  48/44و
افزایش  %84/78را نشان داد.

جدول  .3میانگین مربعات بیوپرایمینگ باکتری بر روند رشد اندام هوایی و ریشهزایی نهال استبرق
منابع تغییر

درجۀ آزادی

ارتفاع نهال

قطر یقه

وزن تر ساقه

وزن خشک ساقه

وزن تر ریشه

بیوپرایمینگ

1

**117/65

**3/76

*1/85

**0/017

* 3/80

دورۀ زمانی

2

**310/69

**13/19

**30/55

**3/41

**53/75

بیوپرایمینگ × دورۀ زمانی

2

**9/96

**0/323

0/119ns

**0/023

0/142ns

اشتباه آزمایشی

24

1/10

0/015

0/222

0/001

0/715

کل

29

منابع تغییر

درجۀ آزادی

حجم ریشه

سطح ریشه

شاخص کیفی نهال

وزن خشک ریشه طول ریشه

بیوپرایمینگ

1

**2/31

* 73/89

**235/15

**3898032/19

**0/12

دورۀ زمانی

2

**6/92

10/08 ns

**73/23

**2149810/01

**0/57

بیوپرایمینگ × دورۀ زمانی

2

**0/385

0/828ns

*24/80

262740/25ns

**0/037

اشتباه آزمایشی

24

0/045

8/98

5/67

143888/96

0/002

کل

29

* ** ،و  nsبهترتیب نشاندهندۀ معنیداری در سطح آماری  %1 ،5و عدم معنیداری.

الف

باکتری
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شاهد

a
b
c

22

c

d

11

ارتفاع نهال ()cm

a

33

0
دوره سوم

دوره دوم

دوره اول
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معیار ،دورههای مختلف رشد بیانگر دورۀ اول :نهالهای یکماهه ،دورۀ دوم :نهالهای دوماهه و دورۀ سوم :نهالهای سهماهه است)
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ب

a

باکتری

شاهد

8

c

b

d

4

d

e

2

قطر یقه نهال ()mm

6

0
دوره سوم

پ

a

دوره دوم
باکتری

دوره اول

6

شاهد

b
bc

2

وزن تر ساقه ()gr

a

4

b
c
دوره سوم

دوره دوم
باکتری

ت

دوره اول
شاهد

2

a
a

1.5
1

c
c

0

d
دوره سوم

ث

a

دوره دوم
باکتری

0.5

دوره اول

9

شاهد

a
b
bc

3

bc
c
دوره سوم

وزن تر ریشه ()gr

6

دوره دوم

وزن خشک ساقه ()gr

b

0

0

دوره اول

ادامۀ شکل  .1مقایسۀ میانگین توکی صفات رویشی اندامهای هوایی و ریشهزایی نهالهای تلقیحشده با باکتری ریزوسفری (میانگین
 ±اشتباه معیار ،دورههای مختلف رشد بیانگر دورۀ اول :نهالهای یکماهه ،دورۀ دوم :نهالهای دوماهه و دورۀ سوم :نهالهای
سهماهه است)
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باکتری

ج

شاهد

4

a
b

2

b

1

b

c

دوره دوم

دوره اول

c
دوره سوم

ح

باکتری

a

a

30

a

20
10

طول ریشه ()cm

a

a

0

40

شاهد

a

وزن خشک ریشه ()gr

3

0
دوره سوم

چ

دوره دوم
باکتری

20

شاهد

15

a
bc

5

ab

دوره سوم

c

c

دوره دوم

دوره اول

باکتری

خ
a

10

حجم ریشه نهال ()cm3

a

دوره اول

0

شاهد

2400

a

ab
a

دوره سوم

1200
600

b

b

دوره دوم

دوره اول

سطح ریشه ()cm2

1800

0

ادامۀ شکل  .1مقایسۀ میانگین توکی صفات رویشی اندامهای هوایی و ریشهزایی نهالهای تلقیحشده با باکتری ریزوسفری (میانگین
 ±اشتباه معیار ،دورههای مختلف رشد بیانگر دورۀ اول :نهالهای یکماهه ،دورۀ دوم :نهالهای دوماهه و دورۀ سوم :نهالهای
سهماهه است)
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د

شاهد

باکتری

1

a

c

0.5

d
e
e
دوره دوم

دوره سوم

شاخص کیفی نهال

b

0

دوره اول

ادامۀ شکل  .1مقایسۀ میانگین توکی صفات رویشی اندامهای هوایی و ریشهزایی نهالهای تلقیحشده با باکتری ریزوسفری
(میانگین  ±اشتباه معیار ،دورههای مختلف رشد بیانگر دورۀ اول :نهالهای یکماهه ،دورۀ دوم :نهالهای دوماهه و دورۀ سوم:
نهالهای سهماهه است)
جدول  .4همبستگی پیرسون بین صفات رویشی اندامهای هوایی و ریشهزایی نهالهای بیوپرایمینگشده با باکتری.
سطح ریشه

حجم ریشه

طول ریشه

وزن خشکریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک ساقه

1

1

ارتفاع

1

**0/85

قطر یقه

1

**0/91

**0/94

وزن تر ساقه

0/50

0/46

*

ns

**0/59

وزن خشک ساقه

**0/94

**0/89

وزن تر ریشه

**0/90

**0/76

وزن خشک ریشه

0/29ns

0/13ns

طول ریشه

*0/53

**0/73

حجم ریشه

**0/64

**0/79

سطح ریشه

وزن تر ساقه

0/50

0/93

*

**

0/88

0/73

0/80

**

**

**

0/26

0/36

0/03

0/30

ns

ns

ns

ns

0/15

0/43

0/54

0/38

0/68

ns

ns

*

ns

**

0/95

0/16

0/50

0/67

0/32

0/77

**

ns

*

**

ns

**

1
1
1
1
1

ارتفاع

همبستگی
پیرسون

قطر یقه

◼ بحث و نتیجهگیری

است .نتا یج آزمایش نشان داد که باکتری P.putida

در پژوهش پیش رو ،پرایمینگ ریزوباکتریایی با
 P.putidaبهمنظور بهبود پارامترهای رشد اندام هوایی
و ریشۀ نهال استبرق در شرایط نهالستانی بررسی شده

موجب افزایش رشد استبرق در دوره های زمانی مختلف
شده است (جدول  .)3کاربرد پرایمینگ باکتریایی
منجر به افزایش معنیدار در ارتفاع ( ،)26%/75قطر

اثر بيوپرايمينگ بذر با باکتری ريزوسفری ... Pseudomonas putida

یقه ( )23%/1و بیومس نهال ( )105%/2شده است.
 Karličidو همکاران ( )2015گزارش دادند که تلقیح
باکتری محرک موجب افزایش ویژگیهای رویشی نهالهای
 Pinus sylvestris Lو  Robinia pseudoacacia Lشده
است.
در توافق با تحقیقات  Hasaniو همکاران ()2012
بر روی پسته ،نتایج پژوهش حاضر سبب افزایش
معنی دار اندام هوایی ،وزن ریشه و حجم ریشه شده
است .این اثرات مثبت ممکن است با ظرفیت باکتری
در سنتز ایندول استیک اسید که خود سبب توسعۀ
ریشه ،جذب عناصر معدنی و تحریک غیرمستقیم رشد
گیاه می شود ارتباط داده شود.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که باکتری
محرک رشد سبب افزایش بیومس ریشه (،)63%/54
حجم ریشه ( )859%/3و سطح ریشه ( )830%/8شده
است .در راستای پژوهش حاضر ،نتایج مشابهی توسط
 Rinconو همکاران ( )2019بر روی نهال های کاج و
بلوط تلقیحشده با باکتری های محرک رشد گزارش
شده است.
پژوهش حاضر تنها بر رشد این نهال ها طی بازۀ
زمانی سه ماهه انجام شده است و بسیاری از این
متغیرها ممکن است در زمان طوالنی تر حتی تأثیر
معنی دار باکتری را بهتر نشان دهند .طول ریشه با
افزایش دورۀ زمانی روند ثابتی داشته است و هیچگونه
تغییرات معنی داری نداشته است .به طوری که میانگین
طول ریشۀ نهال ها ی تیمارشده در مقایسه با شاهد در
تمام طول دورۀ رشد تفاوت معنی داری نشان نداده
است .این در حالی است که حجم و سطح ریشه در
نهال تلقیح شدۀ باکتریایی با افزایش دورۀ زمانی
دوماهه  ،روند صعودی دار د و سپس در دورۀ سه ماهه
روند ثابت شده است .دلیل این امر را می توان به در
دسترس قرارگرفتن عناصر غذایی ضروری گیاه و تولید
هورمون ها ی رشد گیاهی ،تحت تأثیر این باکتری ها
نسبت داد ( 3و  .) 32گیاه زمانی طول ریشه را افزایش
می دهد که نیازمند دسترسی به مواد غذایی و یا آب
باشد و یا تحت تنش محیطی قرار گرفته باشد (.)31
به عبارتی همزیستی گیاه با باکتری سبب افزایش
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دسترسی ریشۀ گیاه به عناصر غذایی و جذب بهتر آن
در اطراف ریزوسفر نهال استبرق شده و ریشۀ گیاه در
سطح خاک بیشتر توسعه پ یدا کرده است .اما حجم و
سطح ریشه در تلقیح باکتری افزایش یافته تا با جذب
بیشتر مواد غذایی ،گیاه را قادر به توسعۀ بیشتر
اندام ها ی هوایی کند.
یافته های این بخش از تحقیق حاضر ،با نتایج
پژوهش هایی بر بهبود رشد نهال کاج حلب ( Pinus
 ،)12( )halepensis Millپسته ()Pistacia vera L
( )22و نهال های فندق (،)25( )Corylus avellana L
هم خوان ی و مطابقت داشت .در بسیاری از تحقیقات
اشاره شده که باکتری های سودوموناس از طریق تولید
فیتوهورمون ها ،ازجمله اکسین ،جیبرلین و سیتوکنین
و همچنین اسیدهای آمینۀ خاص باعث بهبود رشد
گیاه می شود .به طوری که این باکتری ها ظرفیت باالیی
در حاللیت فسفر و تولید آهن بَرها 1دارند (.)32
بنابراین افزایش رشد ناشی از باکتری ها را می توان به
تولید ایندول استیک اسید و افزایش فسفر قابل حل
نسبت داد ( .) 3روند عملکردها در بسیاری از شاخص-
های اندام هوایی و ریش ه با گذر زمان در ماه های دوم و
حتی سوم با توجه به فیزیولوژی و سرشت گیاه در
راستای تخصیص بیومس و رشد در نوسان بوده است
(.)31
نتایج تحقیق انجام شده روی گیاه فندق نشان داده
است که باکتری های جنس باسیلوس ،سودوموناس و
اینتروباکتر عالوه بر تثبیت زیستی نیتروژن ،محلول-
کردن فسفر خاک و تولید مقادیر فراوانی از
تنظیم کننده های رشد بهویژه اکسین ها و جیبرلین ها،
بر تخصیص مادۀ خشک گیاه در بخش هوایی و ریشه
اثرگذارند .به طوری که گزارش شده بذرهای فندق
تلقیحشده با سویه های مختلف این باکتری ها به طور
منفرد و در ترکیب با یکدیگر باعث افزایش وزن خشک
و تر گیاه می گردد (.)25
در پژوهش حاضر مشاهده شد که نهال های حاصل
از پرایمینگ باکتریایی ،بیشتر به توسعۀ حجم و سطح
1 Siderophores
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ریشۀ خود در قیاس با طول ریشه ،مبادرت ورزیده که
درنهایت منجر به افزایش رشد اندام های هوایی ازجمله
ارتفاع ،قطر یقه و وزن تر و خشک شده است.
یکی از دالیلی که موجب افزایش شاخص های رشد
در تیمارهای باکتر یایی گردیده است ،می توان به توان
تولید ترکیبات و مواد سوختوسازی (متابولیتی)،
ازجمله هورمون ایندول استیک اسید ،1آهن برها،
آنزیم آمینوسیکلوپروپان کربوکسیالت دآمیناز ،2حل-
کنندگی فسفات و غیره اشاره کرد که باکتریهای
ریزوسفری در اختیار گیاه قرار می دهند و با افزایش
این مواد و ترکیبها در منطقه مؤثر ریشه یا ریزوسفر
منجر به افزایش صفتهای رشدی گیاه میشوند (.)6
این در حالی است که افزایش رشد ارتفاعی و قطری
یقۀ نونهال ها می تواند به تولید هورمون ها در جدایه های
باکتری های محرک رشد در ریزوسفر نهال ها نسبت
داده شود ( .)14در بین تنظیم کننده های رشد که
توسط باکتری تولید و ترشح می شوند ،اکسین ها،
بهو یژه ایندول استیک اسید ،نقش بسیار مؤثری در
افزایش طول سلول ها ی گیاهی ،تحریک تقسیم سلولی
و تمایز در گیاه دارند (.)32
همچنین میتوان اظهار داشت که افزایش اندام هوایی
نشاندهند ۀ افزایش آماس سلولی ،سرعت تقسیم و
گسترش سلولهاست که با افزایش سطح جذب ریشه و
جمعآوری آب توسط ریشه انجام میشود ( .)31این
باکتری بهواسط ۀ تولید هورمون ایندول استیک اسید و
مصرف آنزیم آمینوسیکلوپروپان کربوکسیالت دآمیناز نیز
سبب تشکیل ریشههای طویلتر و بهبود جذب آب از
اعماق خاک میشوند و کارایی استفاده از آب را برای
توسعۀ اندام هوایی و بیومس گیاه از طریق افزایش
دسترسی گیاه به عناصر غذایی بهویژه فسفر بیشتر
میکنند (.)6
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که باکتری مورد
آزمایش سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی نهال
استبرقشده است .به طوری که باکتری سودوموناس
بیومس ریشه و حجم ریشه را بهترتیب  %63/54و
1 Indole-3-acetic acid
2 Aminocyclopropane-1-carboxylate) deaminase

 859%/3در مقایسه با شاهد افزایش داد .دراینباره
می توان گفت که اکسین تولیدشده بهوسیلۀ باکتری در
محیط ریشه می تواند با سنتز آنزیم  ACCدآمیناز باعث
کاهش تولید اتیلن شود و از این طریق رشد ریشه را
تحریک کند (.)14
به طورکلی ،سودوموناس ها متابولیت های متعددی از
قبیل تنظیم کننده های رشد گیاهی و ویتامین ها تولید
می کنند که بر رشد گیاه و میکروارگانیسم های موجود
در خاک اثر می گذارد (.)14 ،6
بهطورکلی باکتری  P.putidaاز طریق سنتز
فیتوکرومها ،افزایش فراهمی مواد غذایی در ریزوسفر،
آسانکردن جذب مواد غذایی ،کاهش سمیت فلزات سنگین
و جلوگیری از عامل بیماریزا و القای مقاومت سیستماتیک،
رشد ریشه و ساقۀ گیاه را افزایش میدهند (.)32
از آنجا که یکی از موارد مهم برای موفقیت احیای
اراضی بیابانی ،تولید نهال ها ی قوی و سالم در نهالستان
است ،برخی ویژگیهای نهال ها در ارزیابی بنیه و
شانس موفقیت استقرار آن ها در عرصه اهمیت دارد.
شاخص کیفی نهال به عنوان معیاری در ارزیابی کیفیت
نونهال و نیز استقرار آن در عرصه محسوب می شود .در
نتایج ما شاخص کیفی نهال در تیمار باکتریایی در
مقایسه با شاهد افزایش چشمگیری داشته است و
بیشترین مقدار آن ( ) 0/85در تلقیح با باکتری به دست
آمد .به طورکل ی ،تجهیز ریشۀ نونهال ها ی استبرق با
باکتری های محرک رشد می تواند به عنوان راهکاری
بیولوژیک و پایدار برای تولید نهال سالم و قوی در
نهالستان گرمسیری و همچنین استقرار و موفقیت
نهال کار ی در رویشگاه تخریبیافتۀ این گونه باشد.
◼ سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند که از همکاری
موسسۀ تحقیقات خاک و آب کشور ،مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر و دانشکدۀ
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان و همچنین از
حمایت علمی و پژوهشی سرکار خانم دکتر راضیه
صالحپور نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورند.
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Abstract
Due to the intense and unprincipled changes in land use, it is necessary to detect land cover/use
change over time using satellite imageries for sustainable land management. This study aims to
monitor land use and land cover changes, model and predict their status in the next 15 years in
Jagin plain, Jask coastal desert. In this study, Landsat satellite images of 1987, 2003 and 2018
were used to detect changes. After applying geometric and atmospheric corrections on the
images, land use maps of each year at 11 land use /land cover classes including farmlands,
aquaculture, erg, halophyte, mangrove, habitable zones, nebka, vegetation affected by water
flow vegetation (rangeland), bare lands, were prepared using hybrid classification method. The
Markov chain forecasting model was used to validate the model in the first stage, and was used
in the second stage to predict land cover/land change in 2033. Comparison of the simulated map
of 2018 and the real map with the Kappa coefficient of 83% confirmed the capability of the
Cellular Automata Markov Chain in predicting of land cover/land changes. According to the
results, in 2032, agriculture lands in the region will have an upward trend and grow by 74%
compared to 2018. Habitable zones, marine access network and aquaculture lands will also
increase during the study period. In the study area, vegetation and riverbed vegetation areas
show a downward trend and will mainly converted to agricultural lands. Sand dunes, which are
among the main threats to people and mangrove forests, will be extended by 2032, threatening
the southern part of Sorglam village and the eastern part of the mangrove forest.
Keywords: Change Detection; Landsat; Landuse/cover, CA Markov chain; Makran
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پیشبینی تأثیر تغییر کاربري و پوشش اراضی بر گسترش تپههاي ماسهاي در بیابانهاي ساحلی جنوب
شرق ایران با استفاده از مدلCA-Markov
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چکیده
با توجه به تغییرات گسترده و غیراصولی کاربری اراضی ،آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین و کاربری اراضی در طول دورههای
زمانی با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ،امری ضروری است .پژوهش حاضر با هدف پایش
تغییرات کاربری اراضی ،مدلسازی و پیشبینی وضعیت آن ها در  15سال آینده در سواحل بیابانی جاسک ) دریای عمان( انجام
شد .بهمنظور آشکارسازی تغییرها از تصاویر ماهواره لندست سالهای  1382 ،1366و  1397استفاده شد .پس از انجام
تصحیحهای هندسی و جوی بر روی تصاویر ،نقشه کاربری مربوط به هر سال در قالب  11واحد کاربری و پوشش اراضی با استفاده
از روش طبقهبندی ترکیبی تهیه شد .مدلسازی تغییر کاربری با بهکارگیری مدل سلولهای خودکار زنجیرۀ مارکوف در مرحلۀ
اول برای صحت سنجی مدل و در مرحله دوم برای پیشبینی کاربری اراضی در سال  1412انجام شد .ارزیابی مقدار تطابق نقشه
شبیهسازی شده سال  1397و نقشه واقعی با ضریب کاپای  0/83نشان داد مدل سلولهای خودکارزنجیره مارکوف ،مدلی مناسب
برای پیشبینی تغییرپذیری کاربری اراضی است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،مشابه با روند تغییرات  30سال اخیر ،در سال
 1412کشاورزی در منطقه روندی صعودی خواهد داشت و نسبت به سال  1397رشد  %74خواهد داشت .مساحت سکونتگاهها،
شبکه دسترسی دریایی و کاربری آبزیپروری نیز در این دوره افزایش خواهد یافت .در سال  ،1412مساحت پوشش مرتعی و
پوشش گیاهی موجود در بستر رودخانه دارای روند کاهشی و بیشتر به سمت تبدیل به زمینهای کشاورزی خواهد بود .مساحت
تپههای ماسهای در سال  % 33/4 ،1412افزایش خواهد یافت .این افزایش موجب خواهد شد که بخش جنوبی روستای سورگلم و
بخش شرقی جنگلهای مانگرو در معرض حرکت و جابه جایی ماسههای روان ،آسیب ببینند .نتایج این پژوهش نشان دهنده آن
است که در صورتی که روند توسعه و تغییر کاربری/پوشش اراضی همانند  30سال قبل باشد ،مناطق زیادی در معرض تهدید و
آسیب حرکت ماسههای روان قرار خواهند گرفت و برای کنترل و مدیریت آن الزم است تا اقدامات الزم مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدي :آشکارسازی تغییرات؛ لندست؛ پوشش/کاربری اراضی؛ سلولهای خودکار؛ مکران
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◼ مقدمه
افزایش سریع جمعیت جهان و افزایش فعالیتهای
انسانی ،بسیاری از کشورهای جهان را با تغییرات سریع و
گسترده در استفاده از زمین روبرو کرده است .این
تغییرات غیر اصولی ،به تغییر الگوهای سیمای سرزمین و
تأثیرهای منفی بر محیطزیست منجر میشود و تعادل
طبیعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم تهدید میکند
( .)7بروز مخاطرات بوم شناختی چون بیابانزایی،
فرسایش خاک ،کاهش شدید منابع جنگلی و کاهش تنوع
زیستی از دیگر پیامدهای استفاده نادرست و غیر اصولی
از زمین است ( .)48تغییرات اراضی در کشورهای در حال
توسعه ،به دلیل فشار بیشتر افزایش جمعیت و تالش برای
استخراج حداکثر میزان تولید از منابع موجود ،نسبت به
سایر کشورها مخربتر میباشد و بر سطح زمین تأثیرات
بیشتری دارد ( .)13نظارت بر این تغییرات محیطی ،یک
جز اصلی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی است و نشان
دهنده نحوه تعامالت انسان با محیط است که میتواند در
استفاده اصولی از منابع طبیعی رهگشا باشد ( .)3تجزیه و
تحلیل تغییرات محیطی شامل برآورد کمی در میزان
افزایش یا کاهش نوع معینی از کاربری و پوشش زمین در
یک مکان خاص است ( .)37این امر مبتنی بر مقایسه
دادههای موجود و تاریخی است ،که از طریق مقایسه
دادههای زمینی ،عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای با
استفاده از تکنیکهای یکپارچه از سنجش از دور و GIS
امکانپذیر است (.)49 ،31
آگاهی از مکان و سرعت تغییرات در کاربریها،
میتواند به تصمیم گیرندگان در پیشبینی توزیع مکانی
تغییرات آتی کاربریها در مناطق مختلف کمک کند
( .)28 ،11به عالوه مدلسازی روند تغییرهای شناسایی
شده و پیشبینی الگوی زمین ،ابزار مهمی در بهینهسازی
کاربری اراضی در بلند مدت است و امکان برآورد
سناریوهای آینده را ممکن میسازد ( .)17مدلهای
پیشبینی در انتخاب مناطق با اولویت حفاظت ،تنظیم
اقدامات مدیریتی و شبیهسازی منطقه مورد مطالعه ،تحت
سناریوهای مختلف تغییر اقلیم نیز ،کاربرد دارد (.)23
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رویکردها و فنآوریهای زیادی تاکنون برای
مدلسازی و پیشبینی تغییرات کاربری زمین استفاده
شده است .مدلهای ریاضی مانند مدلهای خطی و
استاتیک ،مدلهای آماری مانند مدلهای رگرسیون
لجستیک ،مدلهای سلولی مانند مدلهای خودکار
سلولی ، 1زنجیره مارکوف ،2مدلهای پیشرفته شبکههای
عصبی و مدلسازی با استفاده از رویکرد عامل مبنا از
جمله روشهای مدلسازی و پیشبینی کاربری اراضی
است ( .)13از بین روشهای معرفی شده ،پرکاربردترین
روش مدل خودکارسلولی زنجیره مارکوف است ،این مدل
به دلیل رویکرد از پایین به باال ،مدلسازی با دقت باال و
انعطافپذیری به طور مکرر در پیشبینی استفاده آینده از
زمین و تغییر پوشش زمین استفاده شده است ( .)33در
این روش مدل تحلیل زنجیرۀ مارکوف که یک رویکرد
مدلسازی تصادفی و بر پایه ماتریس تغییرات است و
مدل خودکار سلولی که بر پایه روابط مکانی است،
همزمان به کار گرفته میشوند .مدل مارکوف با استفاده از
توسعه یک ماتریس احتمال ،انتقال تغییرات کاربری زمین
از زمان  1به زمان  2را نشان میدهد که بـه عنـوان
پایـهای برای نقشهسازی دورههای زمـانی آینـده مـورد
اسـتفاده قـرار خواهد گرفت .در این روش حالت بعدی
فقط به حالت فعلی بستگی دارد و پارامتر مکانی را در
پیشبینی در نظر نمیگیرد ( .)34به همین منظور این
روش معموال با روشهای مکانی همچون روش
سـلولهـای خودکار تلفیق میشود .در مـدل سـلولهـای
خودکار ،فضا به صورت یک شبکه تعریف میشود که بـه
هـر خانه آن یک سلول گفته میشود .سـلولهـا در روش
خودکار سلولی در زمانهای گسسته به طور همزمان و بر
طبق یـک قـانون محلـی به هنگام میشوند .این روش در
پژوهشهای بسیاری برای پیشبینی تغییر کاربری اراضی
مورد توجه بوده است .از جمله پژوهشی که به پیشبینی
تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز گرین برای سال
 2042با استفاده از تصاویر ماهوارهای سالهای ،1986
 2000و  2014پرداخت .در این پژوهش بر قابلیت مدل
مارکوف و سلولهای خودکار در پیشبینی تغییرات
1 Cellular Automata
2 Markov Chain
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کاربری اراضی و اهمیت نتایج در جهت مدیریت درست
حوزههای آبخیز تاکید شد ( .)22نتایج استفاده از این
مدل ترکیبی برای پیشبینی پوشش زمین در کشور
پرتغال نشان داد ،روش سلولهای خودکار زنجیره
مارکوف دارای صحتی قابل قبول برای پیشبینی اراضی
طبیعی و انسان ساخت است و میتواند در راستای توسعه
پایدار موثر باشد ( .)10در پژوهشی دیگر از این مدل برای
ارزیابی و پیشبینی تغییرات مکانی  -زمانی بیوسفر
ارسباران برای سال  2037در سه کاربری کشاورزی،
جنگل و زمینهای بایر استفاده شد .میزان تطابق نقشه
شبیهسازی شده و نقشه واقعی نشان داد که مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف یک ابزار قوی و ارزان
برای برنامهریزی کاربری زمین است ( .)5در پژوهشی
دیگر مدل زنجیره مارکوف جهت پایش و پیشبینی روند
تغییرات پهنههای ماسهای ،به عنوان مدلی با دقت قابل
قبول برای پیشبینی مناطق در معرض تهدید حرکت
ماسههای روان استفاده شد (.)26
اگر چه ارزیابی تغییرات کاربری/پوشش زمین
فایدههای محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی مهمی را
ارائه میدهد ،با این حال ،چنین مطالعاتی در پهنه
ساحلی در منطقۀ جاسک تا دشت جگین با وجود توسعه
بسیار زیاد در این منطقه ،انجام نشده است .اهمیت این
موضوع با توجه به تحوالت دهه گذشته در منطقه مورد
پژوهش ،از جمله احداث سد جگین بر باالدست رودخانه
موجود در منطقه و حرکت و هجوم ماسههای روان و
تهدید تعداد زیادی از سکونتگاههای روستایی منطقه و
جنگلهای مانگرو منطقه دو چندان است ( .)7پژوهش
حاضر با هدف بررسی مقدار و روند تخریب منابع طبیعی
در سالهای گذشته ،پیشبینی این تغییرات در سالهای
آینده و ارزیابی توانایی مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و
سلولهای خودکار برای پیشبینی پوشش زمین در جلگه
جگین به عنوان یک پهنه ساحلی با پیچیدگیهای
منحصر به فرد انجام شد .منطقه مورد بررسی در سالهای
گذشته به دلیل طرح توسعه مکران تحت تأثیر شدید
فعالیتهای انسانی بسیاری بوده است ،لذا پیشبینی روند
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تغییرات کاربری اراضی در این منطقه مسلما گام مهمی
در مهار و کنترل تغییرات غیر اصولی و استفاده بهینه از
منابع سرزمین است .نتایج پژوهش حاضر میتواند به
تصمیم گیرندگان در راستای اخذ اقدامات مدیریتی
مناسب کمک کند.
◼ مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه

محدودۀ مورد مطالعه حوزۀ آبخیز دلتای جگین در
سواحل بیابانی دریای عمان در استان هرمزگان واقع شده
و براساس حوزههای آبخیز بالفصل ساحل ،کانونهای
شناسایی شده فرسایشبادی ،موقعیت منطقه حفاظت
شده گابریک و روستاهای در معرض تهدید هجوم
ماسههای روان و مرزهای مدیریتی سواحل سازمان بنادر
و دریانوردی ( ،)40مرزبندی شده است (شکل .)1
مساحت این محدوده  77713 haاست که در امتدادی
برابر با  43 kmبا آبهای دریای عمان درتماس است .تا
کنون گزارش هجوم ماسههای روان به روستاهای یکدار و
سورگلم ،که در محدودۀ مورد مطالعه قرار دارند ،طی
سالهای  1392تا  1396به صورت مکرر گزارش شده
است .منطقۀ حفاظت شده گابریک و جاسک در
برگیرندۀ  355 km2رویشگاه مانگرو از اجتماع درختان
حرا است که از سال  1391به صورت چند لکه جدا از هم
در حوزۀ شهر جاسک و شرق آن شناسایی شدهاست
( .)46از این مقدار  240 km2آن در منطقه مورد مطالعه
قراردارد .در باالدست منطقه موردبررسی ،سد جگین به
عنوان اولین سد بتنی غلطکی قرار دارد؛ این سد بر روی
رودخانه جگین در محلی موسوم به تنگه دهنۀ مرنگ قرار
گرفتهاست .عملیات اجرایی ساخت سد جگین در سال
 1380آغاز شد .این سد در سال  1384آبگیری و در سال
 1385به بهرهبرداری رسیده است .رودخانه جگین که سد
جگین بر روی آن واقع است رودخانهای فصلی و بزرگ در
جلگه ساحلی است که سرشاخههای آن از کوههای
بشاگرد سرچشمه میگیرد .شیب آبراهه از شمال به
جنوب کاهش مییابد.
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سد جگین

شکل  .1محدوده مورد بررسی واقع در دلتاي رودخانۀ جگین

روش پژوهش
دادههاي مورد استفاده

تبدیل مختصات تصویر تصحیح شده به تصویر تصحیح
نشده از تابع چند جمله ای درجه سوم استفاده گردید و
برای نمونه گیری مجدد ارزش پیکسلهای تصویر تصحیح
نشده از روش نزدیکترین همسایه استفاده شد ( .)2به
منظور تصحیح اتمسفری تصاویر از الگوریتم 2FLAASH
استفاده شد .این الگوریتم از مدل اتمسفری
 3MODTRAN4برای تصحیح اتمسفری استفاده میکند
که اطالعاتی جانبی مانند موقعیت جغرافیایی ،زمان عبور
ماهواره ،ارتفاع سنجنده ،زاویه تابش خورشید و مدل
اتمسفری منطقه را بکار میبرد (.)25 ،18

مطابق جدول  1در پژوهش حاضر برای تهیه
نقشههای کاربری اراضی از سه دوره تصاویر ماهوارهای
استفاده شـد .تصویرها از پایگاه رسمی سازمان زمین
شناسی آمریکا 1تهیه شد.
پیش پردازش تصاویر

به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهوارهای تعداد 13
نقطه کنترل زمینی از تصویر پایه منطقه ،تصویر سال
 ،1366انتخاب شد .در انتخاب نقاط به پراکنش مناسب
نقاط کنترل توجه شد و از اراضی مختلف غیر طبیعی که
در طول زمان تقریبا ثابت میمانند ،استفاده شد .برای

جدول  .1مشخصات تصاویر ماهوارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر
نام ماهواره

سنجنده

تعداد باند

قدرت تفکیک()m

تاریخ میالدی

لندست 5
لندست 5
لندست 8

TM

5
5
8

30
30
30

1987/8/30
2003/7/17
2018/07/25

TM
OLI

طبقهبندي نظارت شده تصاویر ماهوارهاي
1 USGS

2 Fast Line of sight of Atmospheric Analysis of
Hyper cubes
3 MODerate resolution atmospheric TRANsmission
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در پژوهش حاضر ،پس از انتخاب بهترین ترکیـب
رنگـی با استفاده از شـاخﺺ مطلوبیـت ،)21( 1برای تهیه
نقشه کاربری اراضی از الگوریم طبقهبندی حداکثر تشابه2
استفاده شد .این روش از میان روشهای طبقهبندی
نظارت شده یکی از کاراترین روشها برای طبقهبندی
پوششها محسوب میشود ( .)29به منظور طبقهبندی
تصاویر ماهواره انتخاب نمونههای تعلیمی یا آموزشی
ضروری است .برای این کار ،از هر سه تصویر ،تصویر رنگی
کاذب تهیه شد و سپس به روش طبقهبندی نظارت نشده
هر سه تصویر مذکور طبقهبندی شدند .طبقهبندی نظارت
نشده ،تعداد دستههای بازتابشی هر کاربری را نشان
میدهد ،به عبارت دیگر ،بازتابشهای مختلف از یک
کاربری یا کاربریهای مختلف را بازگو میکند .این مسله
به تعیین محل انتخاب نمونههای تعلیمی کمک شایانی
میکند (.)36
در ادامه با استفاده از نقشۀ بهدست آمده از
طبقهبندی نظارت نشده به عنوان الگوی اولیه از طبقات
مختلف کاربری اراضی ،و بازدید میدانی انجام شده در
مرداد  ،1397نمونههای آموزشی بر روی هر یک از
تصاویر ماهوارهای تعیین ،و به نرمافزار معرفی شدند .در
انتخاب نمونههای آموزشی پراکندگی مناطق برداشت
نمونه در همـۀ تصویرها باید رعایـت شـود .نمونههای
آموزشی طبقههای کاربری/پوشش اراضی باید معرف آن
طبقه باشند ،بنابراین تا حد امکان باید از تعداد نمونههای
بیشتری استفاده شود تا تغییرهای گوناگون ویژگیهای
طیفی را نشان دهد .همچنین باید نحوه انتخاب نمونههای
تعلیمی به نحوی باشد که هر نمونه تنها پیکسلهای یـک
کـاربری خـاص را در برگیرد و آمیختهای از چندین
کاربری نباشند ( .)17برای بهبود نتایج حاصل از
طبقهبندی و بهمنظور از بین رفتن پیکسلهای منفرد و یا
چندضلعیهای کوچک ،با بیشینه مساحت برابر با 8
پیکسل ،در نقشه طبقهبندی شده ،فیلتر اکثریت با ابعاد
 3×3به کار گرفته شد (.)42 ،14
تفسیر چشمی تصاویر ماهوارهاي

1 Optimum Index Factor
2 Maximum Likelihood
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در این گام ،نقشههای طبقهبندی شدهی حاصل از
گام قبل ،با استفاده از روش تفسیر بصری یا چشمی به
وسیله دادههای کمکی بازبینی شد .این روش به ویژه در
مورد کاربریهایی که امکان تفکیک دقیق آنها از روی
تصاویر ماهوارهای وجود ندارد بسیار دقیق عمل میکند
( .)20 ،4در این راستا تنها سری عکسهای هوایی موجود
در سازمان نقشه برداری که مربوط به سال  1371است از
سازمان نقشه برداری کشور تهیه شد و در کنار آن از
گوگل ارث و نقشه توپوگرافی  1:25000منطقه نیز
استفاده ،و مرزهای تمامی طبقهها بازبینی شد .در بازدید
میدانی بهعمل آمده و با استفاده از اطالعات مردم
محلـی نقشه طبقات کاربریها بهبود یافت .نامگذاری
طبقات کاربری بر اساس سیستم  Andersonو همکاران
( )6انجام شد.
ارزیابی صحت طبقهبندي

برای اطمینان از صحت طبقهبندی اقدام به ارزیابی
دقت طبقهبندی با روش کاپا و حداکثر احتمال شد (.)8
ضریب کاپا با استفاده از رابطه  1محاسبه شد (.)15
() 1

Pi − Pc
1 − Pc

= Kappa

 Piدرستی مشاهده شده و  Pcتوافق مورد انتظار
است .حالت ایده آل برای مقدارضریب کاپا عدد یک است
و چنانچه این مقدار برابر صفر باشد طبقه بندی ًکامال
تصادفی و اگر مقدار منفی به دست بیاید نشان دهنده
خطا در طبقهبندی است (.)12
صحت کل نسبت پیکسلهای درست طبقهبندی شده
بر تعداد کل پیکسلهای طبقهبندی شده است که از
رابطه  2محاسبه شد (.)9
() 2

1
∑ Pii
N

= OA

در این رابطه  OAدقت کل N ،معرف تعداد کل
پیکسل های آموزشی و  ∑ Piiجمع عناصر قطر اصلی
ماتریس خطا است.
مدل زنجیره مارکوف
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مدل زنجیرۀ مارکوف از مجموعهای مقادیر احتمال
تشکیل شده است که احتمال تبدیل کاربریها به هم را
در یک فاصله زمانی ،وابسته به مقادیر تغییر در گذشته
نشان میدهد .پیشبینی تغییر کاربری اراضی در مـدل
مارکوف ،بر اسـاس احتمـال شـرطی ،بـا اسـتفاده از
رابطۀ  3در نرمافزار محاسبه شد .در احتمال شرطی،
احتمال هر پیشامد ،با شرطی کردن آن نسبت به رخداد
یا عدم رخداد یک پیشامد دیگر تعیین میشود (.)22
)S(t + 1) = pij ∗ s(t

() 3

) S(t+1و ) s(tبهترتیب حالتهای شبکه در زمانهای
 t+1و  tهستند ،و  pijماتریس احتمال انتقال است.
ماتریس احتمال انتقال ،بیان کننده احتمال تغییر
وضعیت از حالت  iبه حالت  jدر یک دورۀ زمانی است.
ردیفها ،نشاندهندۀ حالت اولیه  iو ستونها ،نشان دهندۀ
حالت ثانویه  jهستند .ماتریس احتمال انتقال از رابطه 4
محاسبه شد ( .)22در رابطه فوق  pاحتمال رفتن از حالت
 iبه  jدر یک دوره زمانی از زمان آغاز تا  nاست .برای نمونه
 p12برابر احتمال انتقال (تغییر) از حالت اول به حالت دوم
است .جمع احتمالهای انتقال از یک حالت به تمام
حالتهای ممکن در دورۀ زمانی بعدی باید برابر یک باشد.
() 4

𝑛⋯ 𝑝1
⋯
] ⋯
𝑛𝑛𝑝 ⋯

𝑝12
𝑝22
𝑝𝑛2

𝑝11
⋯ [ = pij
𝑝𝑛1

𝑁∑ (0 ≤ pij < 1 and
))𝑗=1 pij = 1. (i. j = 1.2. … n

در مـدل سـلولهـای خودکار ،ارزش هر سلول بر
اساس ارزش سـلولهـای همسایه و ارزش خود آن سلول
تعیین میگردد .مدل سـلولهـای خودکار از رابطۀ 5
بهدست آمد (.)41
() 5

)S(t, t + 1) = f(S(t), N

در این رابطه؛  Sمجموعۀ محدود و مجزا از حالتهای
سلولی N ،زمینه سلولی t ،و  t+1نشان دهندۀ زمانهای
مختلف و  fقوانین انتقال حالتهای سلولی در فضای محلی
است .این قوانین توسط نرمافزار با شناسایی الگوهای
ریاضی و با درنظر گرفتن روابط همسایگی در فضای دو

بعدی و سه بعدی بهوجود میآید .براساس قوانین انتقال،
وضعیت پیشین سلول و شرایط همسایه های آن سلول،
وضعیت آن سلول را در آینده مشخﺺ میکند (.)42
مدل سلولهاي خودکار زنجیره مارکوف

این مدل ،ترکیبی از روش خودکار سلولی ،زنجیره
مارکوف و روش چند منظوره تخصیﺺ زمین است.)39( 1
در این مدل سعی بر این است که با ترکیب روشهای
مذکور ،هم روابط مکانی و هم گذشته در پیشبینی لحاظ
گردد ( .)49در پژوهش حاضر برای ایجاد سناریوی
پیشبینی برای سال  ،1412مدل مارکوف بر روی
نقشههای کاربریاراضی سالهای  1366و  1397اجرا شد.
سپس ماتریس احتمال انتقال برای 15سال آینده با خطای
 0%/15محاسبه شد .با استفاده از مساحت انتقال یافته و
تصاویر احتمال شرطی بهدست آمده ،مدل تغییرات کاربری
اراضی سال  1412اجرا شد .بهمنظور بررسی دقت
پیشبینی توسط مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف،
با بهرهگیری از نقشه کاربری سالهای 1366و ،1382نقشۀ
سال  1397توسط مدل ،پیشبینی و نتایج با نقشۀ حاصل
از طبقهبندی ترکیبی مقایسه شد .ترتیب و مراحل انجام
پژوهش در نمودار جریانی  1نشان داده شده است.
◼ نتایج
پس از انجام تصحیحهای هندسی و رادیومتریک ،به
منظور استخراج هر چه کاملتر اطالعات از تصاویر
ماهوارهای ،بهترین ترکیب رنگی با استفاده از شـاخﺺ
مطلوبیـت شناسایی شد .بهترین ترکیب رنگی کاذب برای
سال  ،1366ترکیب باندهای شمارۀ یک ،چهار و پنج و
برای سالهای  1382و  1397ترکیب باندهای سه ،چهار
و پنج انتخاب شدند.
تعیین طبقههاي مختلف نقشههاي کاربري اراضی

بر اساس نتایج نقشه طبقات کاربری اراضی با روش
نظارت شده ،قادر به شناسایی و تفکیک طبقههای
تپههای ماسهای ،نبکا ،مانگرو ،هالوفیت و پوشش گیاهی
متأثر از جریان آب ،به دلیل تشابه بازتاب ( ،)45نبود.

1 MOLA
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 -1تهیه نقشههاي کاربري اراضی
تصاویر ماهوارهای مورد استفاده

پیش پردازش

انتخاب بهترین ترکیب باندی

تفسیر چشمی

طبقهبندی با روش نظارت شده

تهیۀ نمونههای تعلیمی

فیلتر اکثریت

ارزیابی صحت/اعتبار سنجی

 -2هدف :تحلیل و اجراي مدل سلول هاي خودکار زنجیره مارکوف
نقشه کاربری اراضی سال 1366
اجرای مدل سلول های خودکار زنجیره مارکوف

نقشه پیشبینی سال 1397

نقشه کاربری اراضی سال 1382

ارزیابی صحت /اعتبارسنجی
نقشه پیشبینی سال 1412

اجرای مدل سلول های خودکار زنجیره مارکوف

نمودار  .1مراحل انجام پژوهش

برای رفع این محدودیت از روش ترکیبی استفاده شد.
نتایج حاصل از استفاده توام طبقهبندی نظارت شده و
تفسیر چشمی در شکل  2نشان داده شده است .بر اساس
نتایج یازده طبقه اصلی در منطقه مورد مطالعه شناسایی
شد .تشریح نوع پوشش و کاربری اراضی شناسایی شده
در پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 )1طبقه مرتع :شامل اراضی با مرتع مشجر و غیر مشجر،
اراضی دارای پوشش گیاهی خودرو و فاقد جنگل.
 )2طبقه اراضی بدون پوشش (لخت) :شامل مناطق
سنگی و بدون پوشش گیاهی (.)9
 )3طبقه جنگل مانگرو :شامل مناطق جنگلی ساحلی که
بر اساس تعریف کنوانسیون رامسر در گروه تاالبهای
جنگلی جزر و مدی قرار دارد.
 )4طبقه هالوفیت :شامل جوامع گیاهی علفی شورپسند
و عمدتا متعلق به تیره .)19( Chenopodiaceae
 )5طبقه ارگ :نواحی وسیع و هموار در بیابان که با تپههای
ماسهای حملشده توسط باد پوشیده شده است.

 )6طبقه نبکا :ماسههای بادی تجمع یافته در حین
حمل توسط باد در پشت بوته و درختچه (.)30
 )7طبقه کشاورزی :شامل زمینهای کشاورزی و زراعی
که عمدتا با استفاده از آب آبیاری رشد میکنند.
 )8مناطق مسکونی :شامل ساختمانهای تجاری ،صنعتی،
منازل مسکونی نیمه شهری و روستایی (.)47
 )9آبزی پروری :شامل مزارع پرورش ماهی و میگو
 )10پوشش گیاهی متأثر از جریان آب :پوشش گیاهی
متراکم واقع در جداره و بستر رودخانهها
 )11شبکه دسترسی دریایی :تأسیسات دریایی در مناطق
نزدیک و دور از ساحل در دریاها ،دریاچهها و
رودخانههای قابل کشتیرانی شامل کانال دسترسی،
موج شکن ،اسکله ،سکوهای دریایی ،تأسیسات
بندری (.)40
نتایج حاصل از صحت طبقه بندی در جدول  2نشان
داده شد.

جدول  .2صحت طبقهبندي
پارامتر آماري

تصویر سال 1366

تصویر سال 1382

تصویر سال 1397

ضریب کاپا
دقت کل ()%

0/86
93

0/82
87

0/90
95
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یکی از مهمترین عوامل افزایش جنگلهای مانگرو منطقه
حفاظتی شدن آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست با
نام "منطقه حفاظت شده گابریک و جاسک شرقی" از سال
 1381است ( .)46بر اساس نتایج مساحت ارگ و نبکا نیز
از سال  1366تا 1397روندی افزایشی داشت.

ارزیابی تغییرات کاربري اراضی در سالهاي ،1366
 1382و 1397

پس از استخراج نقشه های طبقه بندی پوشش و
کاربری اراضی از تصاویر لندست ،با استفاده از روش
مقایسه بعد از طبقه بندی ،مساحت هر یک از طبقههای
پوشش و کاربری اراضی برای سه دورۀ زمانی در حوزه
مورد پژوهش طی دوره  31ساله مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفت .نتایج مساحت انواع کاربری اراضی در جدول 3
آورده شده است .نتایج نشان داد در سال  1366بیشترین
وسعت منطقه ،11478 ha ،تحت کاربریهای پوشش
گیاهی متأثر از جریان آب و کاربری پوشش مرتع ،و
کمترین مساحت سطح کاربری متعلق به کاربری اراضی
کشاورزی بود .نسبت طبقههای کاربری اراضی در سال
 1397تغییر کرده بهنحویکه اراضی کشاورزی بیشترین
مساحت را به خود اختصاص داد .بر پایۀ نتایج ،از سال
 1366تا  1397در منطقۀ مورد بررسی توسعۀ انسانی
بهطور چشمگیری افزایش یافتهاست .عمده ساخت و
سازها در این منطقه مربوط به ساخت دو موج شکن ،دو
اسکلۀ تجاری و پرورشگاههای میگو است .با توسعۀ
کشاورزی مساحت مناطق مسکونی نیز در منطقه مورد
مطالعه زیاد شد .از جمله این مناطق مسکونی روستای
ساحلی هوشدان است که امروزه بهعنوان محل ساخت
قایق و کشتی در منطقه فعال است ( .)40وسعت
جنگلهای مانگرو نیز در طول  31روند افزایشی داشت.

ارزیابی روش مارکوف  -سـلولهـاي خودکار در پیشبینی
کاربري اراضی

نقشۀ کاربری اراضی سال  ،1397برای ارزیابی مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف ،با بهرهگیری از
ماتریس تبدیل وضعیت سالهای  1366و  1382و مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف تهیه شد .نتایج ارزیابی
و مقایسه نقشه کاربری حاصل از مدل سلولهای خودکار
زنجیره مارکوف و نقشه کاربری اراضی تهیه شده به
وسیله روش ترکیبی ،به تفکیک هر کاربری در جدول 4
نشان داده شد .بر اساس نتایج ،کاربریهای کشاورزی،
آبزی پروری ،سکونتگاه ،پوشش گیاهی (مرتع) ،هالوفیت
و زمین لخت بـا میـزان اختالف کمتر و صحت باالتری
در مدل برآورد شدند و برای کـاربریهای ارگ ،مانگرو،
نبکا و پوشش گیاهی متأثر از جریان آب ،با خطای
بیشتری همراه بود .میـزان صحت کلی مدل  %85/2و
میـزان شاخﺺ کاپا کلی  0/83اسـت .با توجه به نتایج،
کارایی مدل برای پیشبینی آینده مناسب بود (.)44 ،16

جدول .3مساحت هر یک از کاربريها به هکتار در سالهاي  1382 ،1366و 1397
سال
طبقه
کشاورزی
آبزی پروری
ارگ
هالوفیت
مانگرو
سکونتگاه
نبکا
پوشش گیاهی متأثر از جریان آب
پوشش گیاهی (مرتع)
زمین لخت
شبکه دسترسی دریایی
مجموع

1366

1382

1397

13
0
4868
277
467
512
465
4452
7026
59633
0
77713

19
136
5411
255
483
668
569
3598
5314
61235
25
77713

8696
473
5744
292
610
915
590
4068
4814
50945
566
77713
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شکل  .2الف :نقشه طبقههاي کاربري اراضی در سال ( 1366الف) ،سال ( 1382ب) ،سال ( 1397ج)؛ (د :راهنماي نقشهها).
جدول  .4آمارههاي حاصل از ماتریس خطا از مقایسه نقشه واقعی و پیشبینی شده سال 1397
طبقات کاربری اراضی

صحت کاربر ()%

91

96

95

90

100

98

96

92

100

100

89

ضریب کاپا

0/70

0/90

0/75

0/79

0/86

0/74

0/72

0/87

0/94

0/96

0/74

پارامترهای ارزیابی

شبکه دسترسی دریایی

مرتع

اراضی بایر

جنگل مانگرو

هالوفیت

ارگ

نبکا

کشاورزی

مسکونی

آبزی پروری

پوشش گیاهی متأثر از جریان آب

صحت تولید کننده()%

93

98

92

99

93

88

89

92

97

98

97
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پیشبینی کاربري اراضی در افق 1412

پس از ارزیابیهای فوق و حصول اطمینان از نحوه
کارکرد مـدل ،اقدام به استخراج نقشه چشم انداز کـاربری
اراضـی برای سـال  1412شـد .ماتریس تغییر طبقههای
کاربری اراضی بین سالهای  1397و  1412در جدول 5
نشان دادهشد .شبیهسازی تغییرات کاربری برای سال
 1412نشان داد که با ادامه روند تغییرات پیشین،
مساحت زمینهای کشاورزی به  ،15098 haخواهد رسید
و نسبت به سال  )%42( 6401 ha ،1397رشد خواهد
یافت .بهترتیب اراضی لخت ،پوشش گیاهی و اراضی
پوشش گیاهی متأثر از جریان آب بیشترین سهم را در
تبدیل به کاربری کشاورزی در سال  1412را
خواهندداشت .شبکه دسترسی دریایی در سال  1412به
 1086 haو اراضی مسکونی به  1258 haرسید و به
ترتیب  )%47( 520 haو  )%27( 342 haنسبت به سال
 1397افزایش خواهد یافت .همچنین مساحت جنگلهای
مانگرو در منطقه مورد مطالعه به دلیل حفاظتی بودن و
برنامههای مدون جنگلکاری ( )24در منطقه روندی
افزایشی خواهد داشت و حدود  145هکتار افزایش
مییابد .بر اساس نتایج ،پوشش گیاهی متأثر از جریان

آب %6 ،و پوشش گیاهی (مرتع)  ،%32در سال 1412
نسبت به سال  1397کاهش یافت ،این اراضی عمدتاً به
طبقه زمینهای کشاورزی تغییر کاربری داده است.
همچنین  912 haاز اراضی لخت در سال  1412به
کاربری آبزی پروری تبدیل شد و مساحت این کاربری در
سال  1412به  1385 haخواهد رسید.
مساحت طبقه ارگ در سال پیشبینی شده  1412به
حدود  7662 haخواهدرسید ،که نسـبت بـه سال ،1397
 1918 haرشد خواهدداشت .بر اساس نتایج به ترتیب
احتمال تغییر طبقه کاربری زمینهای لخت و کاربری
پوشش گیاهی به طبقه ارگ بیش از دیگر کاربریها است
و این به خاطر روندی است که در مقاطع زمانی گذشته
اتفاق افتاده است .نکته قابل توجه احتمال تبدیل
سکونتگاه و جنگلهای مانگرو به تپههای ماسهای است .بر
اساس نتایج با وجود افزایش مساحت جنگلهای مانگرو،
با توجه به حفاظتی بودن آنها ،بخشی از جنگلهای
مانگرو منطقه در بخش شرقی مورد هجوم حرکت تپههای
ماسهای است .همچنین بخش جنوبی روستای سورگلم در
منطقه مورد مطالعه محتمل حمله تپههای ماسهای است.

شکل  .3نقشه طبقات کاربري در سال 1412
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جدول  .5ماتریس تغییرات کاربري اراضی سال  1397و1412
نقشه سال1412

نقشه سال 1397

پوشش گیاهی

دریایی

شبکه دسترسی

متأثر از جریان آب

پوشش گیاهی

0

0

103

0

394

0

155

0

755

326

0

1258

سکونتگاه

0

5744

0

1586

0

7662

مانگرو
0

0

0

473

912

0

1385

هالوفیت

0

0

0

0

0

42313

0

42392

ارگ

نبکا

آبزي پروري

زمین لخت

کشاورزي

مجموع

کشاورزی
زمین لخت
آبزی پروری
ارگ
هالوفیت
مانگرو
سکونتگاه
نبکا
پوشش متأثر از جریان آب
شبکه دسترسی دریایی
پوشش گیاهی
مجموع

5031

8696

15098

1213

0

158

0

0

79

0

0

0

0

0

0

308

0

0

0

14

10

0

0

0

0

0

0

292

0

0

0

0

600

0

0

25

0

6

0

901

0

0

0

0

0

0

10

590

0

0

0

0

0

0

0

0

3815

0

0

566

3268
4814

566

600

0

0

0

0

0

0

3815

0

0

0

0

0

0

0

520

0

1086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3268

4068

590

915

610

292

5744

473

50945

8696

77713

◼ بحث و نتیجهگیري
آشکارسازی و پیشبینی تغییرات محیطی نیازی
بنیادی جهت شناخت و مدیریت یک منطقه است و
میتواند به برنامهریزان برای تصمیمهای آگاهانهتر کمک
کند .برای دستیابی به این هدف ،یکی از روشهای سریع و
کم هزینه و درعین حال دقیق ،استفاده از دادهها و
تصویرهای ماهوارهای است ( .)38در تحقیق حاضر در کنار
بازدید میدانی از منطقه مورد مطالعه ،جهت تعیین محل
نمونههای تعلیمی از نقشه طبقهبندی نظارت نشده استفاده
شد .این روش کمک شایانی به تفکیک بازتابشهای
مختلف هر کاربری کرد .برای آشکارسازی تغییرهای
کاربری/پوشش اراضی تصاویر ماهوارهای در سه بازۀ زمانی
 1382 ،1366و  1397با استفاده از طبقهبندی نظارت
شده و تفسیر چشمی تهیه شد .دقت کلی همه نقشههای
تهیه شده بیش از 85 %بود ،که این میزان صحت ،نشان
دهنده درستی طبقهبندی و خطای احتمالی قابل قبول
است .صحت نتایج نشان داد که طبقهبندی ترکیبی تصاویر
ماهوارهای برای بیابانهای ساحلی با ساختاری پیچیده،
روشی مناسب و کارا است .تحقیقی جهت مقایسه دو روش

نظارت شده و تفسیر چشمی در طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای نشان داد ،هر روش به تنهایی دارای معایبی
است که از طریق روش ترکیبی میتوان بر این معایب تا
حد زیادی غلبه کرد و صحت نتایج را افزایش داد .در این
مطالعه استفاده از روش طبقهبندی ترکیبی ،برای تهیه
نقشه پوشش و کاربری اراضی در مناطق با پیچیدگیهای
طبیعی و انسانی ،توصیه شده است (.)27
با استفاده از نقشه کاربری اراضی سالهای ،1366
 1382و  1397و مدل سلولهای خودکار زنجیره مارکوف
نقشه کاربری اراضی سال  1412پیشبینی شد .با توجه به
اینکه در بیشتر مدلهای پیشبینی اساس بر ثابت بودن
روابط متقابل تغییرات و علتهای آن در طول زمان است ،از
اینرو توصیه شده است که مدل سازیها برای دورههای
کوتاه مدت 5 ،تا  15سال ،اجرا شوند .نتایج برای دورههای
بلندمدت با توجه به امکان تغییر در سیاستهای مدیریتی
قابل اتکا نمیباشد ( .)1بررسی دقت پیشبینی مدل
سلولهای خودکار زنجیره مارکوف نشان داد این مدل،
دارای قابلیت خوبی در پیشبینی تغییرات کاربری اراضی
بود .الزم به ذکر است که این پیشبینی با در نظر گرفتن
ادامه روند تغییرهای گذشته و ادامه همین روند در آینده
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انجام شد ( .)22یافتههای پژوهش حاضر بیانگر تغییر شکل
منطقه از بومنظام طبیعی به سمت بومنظام انسانساز و با
چهره بیابانی است .نتایج پیشبینی مدل در سال ،1412
نشان دهندۀ کاهش مساحت پوشش گیاهی تحت تأثیر
جریان آب و مرتع ،و افزایش مساحت اراضی انسان ساز
خواهدبود .این روند تغییرات در منطقه نشان دهنده تخریب
اراضی با پوشش گیاهی به مناطق مسکونی و صنعتی چون
تأسیسات دریایی بود .بر اساس نتایج ،مساحت تپههای
ماسه ای در سال پیشبینی شده رشدی معادل 1918 ha
نسـبت بـه سال  ،1397داشت .افزایش تپههای ماسه ای و
نبکا در منطقه نشان دهندۀ حساس بودن منطقه به
فرسایش ،بیالن مثبت ماسه و پتانسیل زیاد گسترش
بیابانزایی در منطقه میباشد .نتایج مطالعۀ دیگری در
پیشبینی روند تغییرات کاربری اراضی در سواحل مکران
نشان داد مساحت تپه های ماسهای تا سال km2 ،1414
 14رشد خواهد یافت ( .)35با توجه به مشاهدات صورت
گرفته مبنی بر خشکیده شدن بخشی از درختان جنگل
های مانگرو در اثر حمله ماسههای روان در منطقه مورد
مطالعه ( ،)20اگر توسعۀ تپههای ماسهای بدون برنامهریزی
صحیح و طبق روند گذشته ادامه پیدا کند ،این احتمال در
اینده نیز وجود دارد که بخش بیشتری از این جنگل های
طبیعی ارزشمند مورد آسیب قرار گیرند .همچنین بر اساس
نتایج در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد برای تثبیت
ماسههای روان ،خطر حرکت و جابه جایی ماسههای روان تا
سال  1412برای سکونتگاههای روستایی به ویژه روستای
سورگلم وجود دارد که این تهدید قبل از رخداد باید مورد
توجه و مدیریت قرار گیرد .در طی سال های اخیر در حوزه
مکران به دلیل حرکت و جابجایی ماسههای روان  15روستا
تخلیه و حدود  5روستا در معرض تخلیه قرارگرفتهاند.
بهطوریکه جبران این همه خسارت ،هزینه بر و زمان
زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است ( .)35یکی از
مهمترین علتهای این تغییر شکل سریع در منطقه مورد
مطالعه ،مربوط به ساخت و بهرهبرداری سد جگین در
باالدست منطقه مورد مطالعه و اختصاص اراضی پایین
دست به زمینهای کشاورزی و کاهش جریان آب ورودی به
رودخانه جگین است .پـس از آبگیـری و افتتاح سد جگین
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در باالدست پهنه مطالعاتی در سـال  ،1386کشت آبی در
پایین دست سد به سبب فراهم شدن آب کافی ،افـزایش
یافته است .مطالعه روند تغییرات سیمای سرزمین ،نشان
داد پس از ساخت سد و توسعه کشاورزی عمده آب
رودخانه در برای تامین آب آبیاری مورد مصرف کشاورزان
قرار میگیرد لذا این امر احتمال خشک شدن پایین دست
رودخانه را افزایش میدهد که خود موجب افزایش فرسایش
بادی از بستر خشک رودخانه و ایجاد تپههای ماسهای در
سواحل شهرستان جاسک خواهد شد ( .)7نظر به اینکه در
ایران روسوبات آورده شده از بستر خشکه رودها مهمترین
منبع برای تأمین روسوبات بادی است ،بنابراین حفظ
پوشش گیاهای در بستر خشکه رودها از اولویت زیادی
برخوردار است .به عالوه یکـی از چالشهـای پیـش روی
این منطقه در طی سالهای آتی با توجه به افزایش سریع
اراضی کشاورزی ،تامین نیاز آبی کشاورزان است .در صورت
عدم تامین آب کشاورزی ،احتمال افزایش زمینهای
کشاورزی رها شده ،که خود منشأ نوظهور تأمین رسوبات
بادی است ( )32و افزایش حفر چاههای غیر مجاز در
منطقه ،وجود دارد.
پژوهش حاضر نشان داد ،مدل سلولهای خودکار
مارکوف روشی مناسب با صحت قابل قبول ،برای ارزیابی
پیامدهای توسعه بر پوشش اراضی و ارزیابی شیوههای
مدیریتی است .استفاده از نقشههای حاصله برای شناسایی
مناطق حساس و به ویژه در معرض تهدید آسیب ماسههای
روان ،به منظور برنامهریزی و مدیریت بهتر به دستگاههای
اجرایی توصیه میشود .با توجه به خشکسالی های اخیر و
افزایش دما در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میگردد برای
دستیابی به مدل دقیق تر شاخﺺهای اقلیمی در مدل
پیشبینی مورد لحاظ قرار گیرند.
◼ سپاسگزاري
این پژوهش با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران کشور معاونت علمی ریاستجمهوری (با شمارۀ
طرح  )93030709انجام شده است .نویسندگان بر خود
الزم میدانند مراتب تشکر و قدردانی را از صندوق فوق
اعالم دارند.
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Abstract
Haloxylon planting and developing artificial forests in arid lands is one of the important actions
to combat desertification. In this research, tree planting (by Haloxylon aphyllum Iljin) in
Dosangi Meybod in different methods including repairing, runoff control, pitting and planting in
owed have been compared with control area. For this purpose, in each area, four 300 m transects
were considered randomly - systematically, and 15 plots (10 m2) were randomly collected on
each transect. In each plot, vegetation characteristics including total vegetation percentage,
density, canopy cover, freshness and depth of root and soil characteristics including moisture,
permeability and soil carbon storage were measured. The Shapiro-Wilk test were used to test of
normality of the collected data, and were analyzed using one-way analysis of variance and
Duncan's test. According to the results of analysis of variance, the effect of planting with
different methods on crown cover, density, freshness and deep rooting of Haloxylon shrubs and
the percentage of vegetation is significant at 1% level. However, its effect on permeability and
soil moisture in May is significant at 1% level and on carbon storage is significant at 5% level.
Increase of vegetation cover by 5.1%, density of 249.7 number per hectare, Haloxylon cover of
3.7%, freshness class 1.5, soil moisture in spring 38.1% rooting more than 3 m and permeability
8.03 cm/h was related to the planting in dry river, which had a relative success in vegetation
development in this region.
Keywords: Soil infiltration; Carbon sequestration; Runoff; Riperring; Ephemeral river; Soil
moisture
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انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

شناسایی روش موفق کاشت تاغ ( )Haloxylon aphyllum Iljinدر مناطق بیابانی و تأثیر آن بر بهبود
ویژگیهای پوشش گیاهی و خاک در منطقۀ دوسنگی میبد
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چکیده
تاغکاری و توسعه جنگل های دست کاشت در مناطق خشک یکی از کارهای اساسی برای مقابله با بیابانزایی است .در پژوهش
حاضر روشهای کاشت گونه سیاهتاغ ( )Haloxylon aphyllum Iljinاز قبیل ریپینگ ،هاللیآبگیر و حفر چاله و کاشت در
خشکهرودها در محدودۀ منطقۀ بیابانی آسیاب دوسنگی میبد با شاهد مقایسه شد .به این منظور در هر محدوده چهار نوار
(ترانسکت)  300mبهصورت تصادفی -نظام مند (سیستماتیک) در نظر گرفته شد و بر روی هر نوار  15قطعه (پالت) 10m2
بهصورت تصادفی دادهبرداری شد .در هریک از قطعهها ویژگیهای پوشش گیاهی شامل درصد پوشش گیاهی کل ،تراکم ،تاج
پوشش ،شادابی و عمق ریشهدوانی تاغ و ویژگیهای خاک شامل رطوبت ،نفوذپذیری و ذخیره کربن درخاک اندازهگیری و محاسبه
شد .دادههای جمعآوری شده از نظر نرمال بودن با آزمون  Shapiro-Wilkبررسی و با استفاده از آزمونهای تجزیه واریانس
یکطرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شد .طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر تاغکاری با روشهای مختلف بر تاج پوشش،
تراکم ،شادابی و عمق ریشهدوانی درختچه تاغ و درصد پوشش گیاهی در سطح  %1معنیدار است و تأثیر آن بر نفوذپذیری و
رطوبت خاک در اردیبهشت ماه در سطح  %1و ذخیره کربن در سطح  %5معنیدار است .افزایش تاج پوشش گیاهی به مقدار
 ،%5/1تراکم  249/7اصله در هکتار ،تاج پوشش تاغ  ،%3/7طبقه شادابی  ،1/5رطوبت خاک در بهار  %38/1ریشهدوانی بیش از
 3mو نفوذپذیری  8/03cm/hمربوط به کاشت در خشکه رودها بوده که موفقیت نسبی در توسعه پوشش گیاهی منطقه داشته
است.

واژگان کلیدی :نفوذپذیری خاک؛ ذخیره کربن؛ هاللی آبگیر؛ خشکهرود؛ رطوبت خاک؛ ریپینگ
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◼ مقدمه
استان یزد با  13کانون بحرانی فرسایش بادی به
وسعت تقریبی  532هزار هکتار و  14منطقه تأثیرپذیر از
فرسایش بادی به وسعت 1144311هکتار به ترتیب از
نظر وسعت کانون بحرانی در رتبه پنجم و از نظر وسعت
مناطق تأثیرپذیر در رتبه سوم کشوری قرار دارد .شروع
فعالیتهای مقابله با بیابان در استان به سال  1349بر
میگردد .نتیجه این فعالیتها ایجاد جنگلهای دست
کاشت بیابانی در سطحی بالغ بر  42هزار هکتار در دشت
یزد -اردکان است ( .)32جنگلهای دست کاشت از جمله
کارهایی است که در دهههای اخیر درراستای کاهش
خسارتهای توفان گرد و خاک و بیابانزدایی ،در مناطق
خشک صورت گرفته است .از جمله گیاهان مورد استفاده
در بیابانزدایی ،گونههای مختلف جنس تاغ است که به
دلیل برخورداری از شرایط مناسب ساختاری و سامانۀ
ریشهای مناسب ،قادر به استفاده از منابع آب زیرزمینی
است ( .)10بزرگترین محدودیت موجود در مسیر رشد و
نمو پوشش گیاهی و توسعهی جنگلهای دست کاشت در
مناطق خشک و نیمه خشک ،محدودیت دسترسی به آب
است در این مناطق بارندگی ،کافی نیست و از توزیع
مناسبی برخوردار نمیباشد (.)13
عکسالعمل اجزای زیتوده ،نسبت شاخه به ریشه،
حجم تاج پوشش گیاه تاغ و در پایان نیاز آبی آن ،در
شرایط طبیعی با استفاده از الیسیمترهای وزنی و
زهکشدار و در سه تیمار رطوبتی شامل  35 ،100و %15
ظرفیت زراعی در طول مدت سه سال و در شرایط اقلیمی
فراخشک سرد در محدودۀ شهر یزد و محاسبۀ مقدار
تولید به ازای مصرف هر واحد آب نشان داد که هر اصله
درخت بالغ سیاه تاغ برای رشد مطلوب به طور میانگین
ساالنه نیاز به  2/4 m3آب دارد ( .)26نتایج بررسی در
تاغزارهای کشور ترکمنستان با بارندگی متوسط ساالنه
حدود  195 mmنشان میدهد کـه جنگـلهـای تاغ
موجود ،بخش قـابل توجهی (حدود )%30از نیـازهـای
آبی خود را از منابع زیرزمینی تامین میکنند ( .)25لذا
تاغزارهای دستکاشت در مناطقی از رشد مناسبی
برخوردارند که حداقل بارندگی آنها  120mmدر سال
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باشند و بتوانند کمبود آن را از سفرههای آب زیرزمینی
برداشت کنند (.)32
یکی دیگر از عوامل ایجاد محدودیت در استقرار و
رشد گیاه در مناطق خشک وجود سخت الیه 1زیرین
خاک است .این الیه ،از گسترش و نفوذ ریشۀ گیاه
جلوگیری و امکان جذب رطوبت از اعماق پایین را با
مشکل مواجه میسازد .ریپینگ توام با نهالکاری بر
ویژگیهای پوشش گیاهی مؤثر بوده بهطوریکه بیشترین
زندهمانی قره داغ ) ،94% (Nitraria schoberi L.رشد
ارتفاعی  ،40/7cmقطر تاج پوشش  511mو تولید علوفه
هر بوته  1413/3 grتحت تیمار ریپینگ 2بوده است.
همچنین تیمار ریپینگ بر روی تمام ویژگیهای گیاه قیچ
) )Zygophyllum eichwaldii L.مؤثر بوده و بیشترین
زندهمانی  ،%84رشد ارتفاع  ،40/4cmقطر تاج پوشش
 70/4cmو تولید علوفه هر بوته  287grحاصل شده است
( .)1عالوهبر این عمق نفوذ رطوبت خاک پس از ریپرزدن
خاک ،از  2/5cmبه  91cmافزایش پیدا کرد (.)18
برای بیشتر کردن مقدار موفقیت طرح های اصالحی و
احیایی و استقرار پوشش گیاهی در مناطق خشک و
نیمهخشک میتوان از تکنیکهای ذخیره نزوالت جوی
استفاده کرد ( .)15 ،3ذخیره نزوالت آسمانی با هدف
اصلی جمعآوری رواناب دریک مکان در مناطق با بارندگی
کمتر از  ،300mmدر راستای کمک به استقرار گیاهان
اجرا میشود ( .)17روشهای ذخیره و حفاظت آب شامل
پروژههای بندسار ،بندخاکی ،بندسنگی مالتی ،پیتینگ،3
گوراب ،تورکینست ،4پخش سیالب ،کنتورفارو ،5میکرو
کچمنتها 6و هاللیهای آبگیر 7است .افزایش پوشش
گیاهی ناشی از جمعآوری رواناب را بهترتیب در بانکت،8
کنتور فارو ،ریپینگ و پیتینگ با میزان 72/7 ،75 ،79/7
و  %65گزارش شده که در مقایسه با شاهد بهترتیب مقدار
پوششگیاهی  1/6 ،1/7 ،1/8و  1/5برابر بیشتر شده
است .در مقایسه بین مقدار رطوبت خاک تیمارهای
1 Hard Pan
2 Riperring
3 Pitting
4Turkeynest
5Contour Furrowing
6 Micro-catchment
7 Instance
8 Contour Trenching

شناسايی روش موفق کاشت تاغ (... )Haloxylon aphyllum Iljin

مختلف بهترتیب کنتور فارو ،بانکت ،ریپینگ و پیتینگ با
میانگین  10/53 ،11/1 ،11/56و  %10/03اولویتهای
یک تا چهار را به خود اختصاص داده و تیمار شاهد با
مقدار رطوبت %7/05کمترین مقدار رطوبت خاک را دارد
( .)19ایجاد هاللیها در مراتع نارون سیستان و بلوچستان
باعث افزایش تنوع گیاهان در منطقه شده بطوریکه کلیه
شاخصهای تنوع در منطقه اصالحی با شاهد تفاوت
معنیدار دارد .همچنین باعث شده پوشش گیاهی به طور
یکنواخت درمنطقه وجود داشته باشد ( .)7در زیر حوضه
بختگان نیز با توجه به شرایط بومشناختی (اکولوژیک)
منطقه به منظور بهرهبرداری بهینه از آبهای سطحی و
جلوگیری از هدر رفت آب ،عملیات احداث هاللیآبگیر
انجام شد و نتایج حاکی از بهبود وضعیت کمی و کیفی
پوشش گیاهی منطقه بود ( .)13ذخیره نزوالت آسمانی
در مراتع بلبل استان یزد موجب افزایش درصد پوشش
گیاهی و تراکم آن در منطقه طرح شده و اختالف آن با
شاهد معنیدار شده است (.)16
اجرای اقدام اصالحی فارو در ناحیه ایوانکی سمنان
منجر به افزایش  %32و  %37بهترتیب در ذخیره کربن و
ازت کل بومنظام شده است .انجام اقدامات اصالحی در
مناطق مناسب و مدیریت شده اثر قابل توجهی در افزایش
توان ترسیب کربن 1اکوسیستمها خواهد داشت ،ولی
اجرای پروژهها ی کارشناسی نشده با وجود صرف هزینه،
اثری در افزایش مقدار کربن و ازت کل بومنظامها نخواهد
داشت (.)15
ایجاد جنگلهای دست کاشت تاغ در مناطق خشک
طی دهههای اخیر یکی از برنامههای اصلی سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در راستای مقابله با
بیابانزایی بوده است .آمادهسازی بستر ،تهیه نهال ،کاشت
و مراقبت و آبیاری آن بسیار هزینهبر است و به همین
دلیل ارزیابی مقدار موفقیت و تأثیرگذاری آنها از اهمیت
ویژهای برخوردار است .تاکنون بارها مشاهده شده که پس
از کاشت نهال در نواحی بیایانی موفقیت قابل قبولی
بهدلیل عدم لحاظ محدودیتهای خاکی و اقلیمی و
بیتوجهی به توان بومشناختی منطقه ،حاصل نشده و چه
1 Carbon sequestration
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بسا در مواردی به شکست منتهی شده است .بنابراین نیاز
به انجام پژوهشهایی در این زمینه برای تعیین مقدار
موفقیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و انتخاب
مناسبترین روش کاشت تاغ ،ضروری است .هدف
پژوهش حاضر ارزیابی روشهای مختلف تاغکاری ،بررسی
مقدار موفقیت و مقایسه عملکرد آنها در زمینه درصد
پوشش گیاهی ،تراکم ،شادابی و ریشهدوانی تاغ و نیز
نفوذپذیری ،رطوبت و ذخیره کربن خاک است ،همچنین
شناسایی شیوه اجرایی موفق در راستای تقویت پوشش
گیاهی با لحاظ توان اکولوژیک منطقه از دیگر اهداف
پژوهش حاضر است.
◼ مواد و روشها
معرفی منطقه

محدودۀ آسیاب دوسنگی میبد در فاصله  8 kmشهر
میبد در محدودۀ طول جغرافیایی " 53ْ 57' 57و
" 54ْ 00' 4و عرض جغرافیایی " 32ْ 9' 26و "32ْ 5' 31
واقع شده است (شکل .)1این منطقه جزء محدودۀ
کانونهای بحرانی فرسایش بادی میبد-اشکذر بوده و
متوسط بارندگی سالیانه در حدود  64mmاست .قسمت
اعظم محدوده مطالعاتی را رسوبات متوسط تا ریز دانه
سنگریزهدار تشکیل میدهد که در سطح رویی آنها به
دلیل فرسایش مواد ریز دانه توسط آب و باد ،یک الیه
سنگریزه متوسط تا ریز دانه با قطر کمتر از  1cmتشکیل
شده است (شکل -2الف).
سیاهتاغ گـونـهای فراتوفیـت از خـانوادۀ اســـفنـاجیـان
( )Chenopodiaceaeاسـت که با دارا بودن سه ویژگی
اصلی خشکیپسندی ،2شورپسندی 3و شندوستی،4
سازگارترین گونه بین گیاهان مناطق بیابانی و نیمهبیابانی
قلمداد میگردد .سیاهتاغ دارای تنه نسبتا قطور و دارای
شاخههای باریک ،خمیده ،آویزان و گوشتی است که
ترکخورده بهنظر میآید و به رنگ خاکستری روشن تا
قهوهای در میآید .برگهای کوتاه بهصورت فلسهایی
ظاهر میشود و فلسها در بندهای شاخه کمی مﺜلﺜی

2 Xerophytic
3 Halophytic
4 Psamophytic
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شکل است و در انتها چسبیده هستند .پوست درخت
خاکستری تیره است (.)5
هاللی آبگیر سازهی آبی -خاکی است به شکل هاللی
نزدیک به نیم دایره با پشتههایی به ضخامت کمتر از یک
متر که معموال با تراکتور ایجاد میشوند و از جمله تجارب
موفق در بیابانزدایی کشور است ( .)30ریپینگ عبارت
است از شکستن و متالشی کردن سختالیههای فشرده
شده و نفوذ ناپذیر خاک در مناطق بیابانی که از نفـوذ آب
و توسعه ریشه گیاهان جلوگیری میکنند ( .)1حفر چاله
و کاشت نهال تاغ صرفا در مسیلها و خشکهرودها در
انتهای دشتسر پخش آب با شیب کمتر از  %2در منطقه
آسیاب دوسنگی میبد در دهه هشتاد اجرا شده که در

پژوهش حاضر با نام کاشت نهال در خشکهرود نام برده
شده است.
در منطقه مورد مطالعه اجرای عملیات تاغکاری بر
روی دشتسر پخش آب انجام شده است (جدول.)1
آبیاری تاغهای کاشت شده در سال اول  6مرتبه و در
سال های دوم و سوم هر کدام سه مرتبه صورت گرفته و
پس از پایان سال سوم و  12مرتبه آبیاری رها شدهاند.
تاغکاریهای صورت گرفته با گونۀ سیاهتاغ ( Haloxylon
 )aphyllum Iljinانجام ،و به جنگلکاریهای مناطق
خشک معروف است.
در منطقه مورد مطالعه در دهههای هفتاد و هشتاد،
تاغکاری با چهار روش به شرح جدول  1اجرا شده است.

شکل .1محدوده مورد مطالعاتی آسیاب دوسنگی میبد
جدول  .1اطالعات کلی منطقه آسیاب دوسنگی
محدوده مطالعاتی

سطح

سال اجرا

بارندگی mm

بافت خاک

PH

درصد سنگریزه

*پوشش گیاهی

شاهد

100

-

64

SCL

7/5

26

0/435

ریپینگ

900

1375

64

SCL

7/5

26

0/435

هاللی آبگیر

350

1380

64

SCL

7/5

26

/435

کاشت در اوئد

700

1385

64

SL

7/5

35

0/435

*درصد پوشش گیاهی مربوط به قبل از اجرای طرح است

شناسايی روش موفق کاشت تاغ (... )Haloxylon aphyllum Iljin

اندازهگیری پوشش گیاهی

برای آماربرداری از ویژگیهای پوشش گیاهی شامل:
درصد پوشش گیاهی منطقه ،تراکم ،تاج پوشش و شادابی
تاغ از روش نوار (ترانسکت) -قطعه (پالت) در چهار
محدوده شاهد ،هاللیآبگیر ،ریپینگ و کاشت در
خشکهرودها استفاده شد .تعداد قطعه با روش آماربرداری
 60نمونه برای هریک از محدودهها بهدست آمد .طول
نوارها بر اساس شرایط منطقه کاشت و وسعت آن 300m
تعیین شد اولین نوار به صورت تصادفی و بقیه به موازات
آن مستقر شدند در هر محدوده  4نوار مستقر و
آماربرداری به صورت تصادفی -نظاممند ،انجام شد .سطح
قطعهها با عنایت به پوشش درختچهای منطقه 10m2
منظور شد ( 20و  .)23در مجموع برای هر محدوده 4
نوار و 60قطعه و برای چهار محدوده منطقه دوسنگی 16
نوار و  240قطعه لحاظ شد .در هریک از قطعهها پس از
شناسایی گونههای گیاهی و شمارش پایهها ،درصد تاج
پوشش گونههای موجود در قطعه اندازهگیری ،و بر اساس
دادههای بدست آمده شاخصهای مورد نظر محاسبه شد
(جدول .)2برای بررسی شادابی درختچههای تاغ رصد
شده در قطعهها ،از دستورالعمل طرح مدیریت جنگلهای
دست کاشت بیابانی استفاده شد ( .)21در پژوهش حاضر
برای محدوده شاهد با توجه به اینکه تاغ نبوده در
محاسبات کالس  4منظور شد .برای اندازهگیری عمق
ریشهدوانی تاغ از روش حفر ترانشه و مشاهده نیمرخ
خاک اقدام شد در طول نوار دو پایهی تاغ و در مجموع
برای هر محدوده  8درختچه انتخاب و نسبت به حفر
ترانشه و اندازهگیری عمق ریشه اقدام شد (شکل 2ب).
اندازهگیری ویژگیهای خاک

در پژوهش حاضر در هر محدودۀ یک پروفیل خاک
حفر و تشریح شد .اندازهگیری رطوبت خاک در فصلهای
مختلف ،نفوذپذیری و ذخیره کربن خاک در محدودههای
شاهد ،هاللی آبگیر ،ریپینگ و کاشت در خشکهرودها انجام
شد .در طول هر نوار دو نقطه بهصورت تصادفی انتخاب و
نسبت به برداشت نمونه خاک در عمق ،30-0cm
اندازهگیری نفوذ آب در خاک با روش استوانۀ مضاعف و
درصد رطوبت خاک از روش  TDRاقدام شد ( .)29در
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مجموع در هر محدوده و کل منطقه به ترتیب  8و 32
مورد اندازهگیری نفوذ آب و رطوبت خاک برای هر فصل و
برای سه فصل بترتیب  24و  96مورد اندازهگیری شد.
برای برآورد ذخیره کربن در خاک در هر محدوده و کل
منطقه بهترتیب  8و  32نمونه خاک برداشت شد.
نمونههای خاک به آزمایشگاه منتقل ،در هوای آزاد خشک
و بعد از الک  2میلیمتر عبور داده شدند ،برای تعیین
کربن آلی ،از روش والکلی و بالک و بر پایه اکسیداسیون
تر توسط دیکرومات پتاسیم و تیتراسیون دیکرومات
باقیمانده با فروسولفات آهن انجام شد .در این روش مقدار
کربن آلی برحسب درصد کربن آلی بدست میآید .مقدار
ذخیره کربن خاک بر حسب تن در هکتار بر اسـاس
رابطـه ( )1محاسبه شد (:)22
() 1

Cs = 100 × OC (%) ×Bd × e

در رابطه( )1فاکتورها عبارتند از Cs :کربن آلی بر
حسب  ton/haو  OCدرصد کربن آلی و  Bdوزن
مخصوص ظاهری خـاک بر حسب  g/Cm3و  eعمق نمونه
برداری بر حسب m
جرم مخصوص ظاهری از روش کلوخه اندازهگیری شد
( .)8در پیمان کیوتو در ارتباط با کنترل انتشار کربن،
مقدار کربن خاک در عمق  30سانتیمتری بهعنوان
استاندارد انتخاب شد ( .)22اندازهگیری نفوذ آب در خاک
بر اساس استانداردهای بینالمللی و استاندارد آمریکا
صورت گرفت ( .)2برای محاسبه مقدار نفوذ آب در خاک
از مدل کوستیاکف استفاده شد ( )24که به صورت رابطه
( )2ارائه شده است.
() 2

I(t)=atb

که در آن I :نفوذ تجمعی t ،زمان و  aو  bضرایب
متفاوتی برای خاکهای مختلف است .برای اندازهگیری
نفوذ آب در خاک با روش استوانهی مضاعف ،اقدام به
اندازهگیری نفوذ آب در خاک در زمانهای ،11 ،6 ،4 ،2
 66 ،51 ،41 ،31 ،21 ،16و  80دقیقه بر سانتیمتر شد
(شکل 2ج).
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پس از جمعآوری دادههای پوشش گیاهی و خاک،
شاخصهای گیاهی و خاک محاسبه شد (جدول  .)2از
آزمون  Shapiro-Wilkبرای بررسی نرمال بودن دادهها
استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تجزیه
واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد (.)6

در خشکهرودها ،ریپینگ و ایجاد هاللی بترتیب ،0/435
 1/84 ،5/59و  %4/21محاسبه شد و از نظر آماری تفاوت
بین آنها معنیدار شد (سطح .)%1درصد پوشش گیاهی
عملیات حفر چاله و کاشت در خشکهرودها ،هاللی آبگیر و
ریپینگ بهترتیب  3/16 ،5/15و  %1/4نسبت به محدوده
شاهد افزایش یافته است .تفاوت بین میانگین درصد
پوشش گیاهی هر چهار محدوده معنیدار است (جدول.)4
میانگین درصد تاج پوشش تاغ با آزمون دانکن در
محدودههای شاهد ،حفر چاله و کاشت در خشکهرودها،
ریپینگ و احداث هاللی بهترتیب صفر 1/35 ،3/72 ،و
 2%/92محاسبه شد .تفاوت بین میانگین تاج پوشش تاغ
در هر چهار محدوده معنیدار است (جدول.)4

◼ نتایج
طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس تأثیر تاغکاری با
روشهای ریپینگ ،هاللیآبگیر و حفر چاله و کاشت در
خشکهرودها بر درصد پوشش گیاهان و تاج پوشش ،تراکم،
شادابی و عمق ریشهدوانی درختچه تاغ در سطح %1
معنیدار است (جدول .)3میانگین درصد پوشش گیاهی در
منطقه دوسنگی در محدودههای شاهد ،حفر چاله و کاشت

شکل .2تصاویر وضعیت عرصه مورد مطالعه (الف) ،حفر نیمرخ واندازهگیری عمق ریشهدوانی تاغ (ب) و اندازهگیری نفوذپذیری خاک (ج)
جدول  .2شاخصهای مورد بررسی پوشش گیاهی و خاک در منطقه دوسنگی
شاخصهای پوشش

درصد پوشش

درصد تاج پوشش

گیاهی

گیاهی

تاغ

شاخصهای خاک درصدرطوبت اردیبهشت درصد رطوبت مرداد

تراکم تاغ

شادابی تاغ

درصد رطوبت آبان

نفوذپذیری خاک

عمق ریشهدوانی
تاغ )(CM

ذخیره کربن در خاک

جدول .3نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای پوشش گیاهی در چهار محدوده آسیاب دوسنگی
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

میانگین مربعات /معنا دار بودن
درصد کل

درصد تاج

پوشش گیاهی

پوشش تاغ

عملیات

3

**10/439

**10/995

**44625

خطا

15

0/761

0/708

4697

**معنیداری در سطح %1

عمق ریشهدوانی

تراکم تاغ

شادابی تاغ
**4/66

**61120

0/149

40/62

تاغ

شناسايی روش موفق کاشت تاغ (... )Haloxylon aphyllum Iljin
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و  1/925محاسبه شد .در مقایسه مقدار افزایش شادابی
در محدوده کاشت در خشکهرودها با هاللیآبگیر ،اختالف
معنیدار نبوده در صورتیکه در مقایسه با دو محدوده
ریپینگ و شاهد معنیدار است .افزایش شادابی در هاللی
بیشتر از محدوده ریپینگ و شاهد بوده و اختالف آن با
شاهد و ریپینگ معنیدار است (جدول .)4میانگین عمق
ریشهدوانی درختچه تاغ در محدودههای شاهد ،کاشت در
خشکهرود ،ریپینگ و احداث هاللی به ترتیب صفر،300 ،
 74/75و 134/25cmمحاسبه شد .تفاوت بین میانگین
عمق ریشهدوانی گیاه در هر چهار محدوده معنیدار است
(جدول.)4

میانگین تراکم درختچه تاغ در محدودههای شاهد،
حفر چاله وکاشت در خشکهرودها ،ریپینگ و احداث
هاللی بهترتیب صفر 166/5 ،100 ،249/75 ،پایه در
هکتار محاسبه شد .اختالف تراکم تاغ در محدوده اوئد با
هاللیآبگیر معنیدار نبوده درصورتیکه اختالف آن با دو
محدوده ریپینگ و شاهد معنیدار است .افزایش تراکم تاغ
در هاللی بیشتر از محدوده ریپینگ و شاهد بوده و تفاوت
آن با شاهد معنیدار ولی با ریپینگ معنیدار نشد.
افزایش تراکم در محدوده ریپینگ بیشتر از شاهد ولی
اختالف آن معنیدار نشد (جدول .)4میانگین شادابی
درختچه تاغ در محدودههای شاهد ،حفر چاله و کشت در
اوئد ،ریپینگ و احداث هاللی به ترتیب 2/625 ،1/55 ،4

جدول .4مقادیر میانگین و اشتباه از معیار ویژگیهای پوشش گیاهی دوسنگی
پارامتر

درصد پوشش گیاهی

محدوده مطالعاتی

میانگین

انحراف معیار

اشتباه از معیار

شاهد

0/435 d

0/175

0/87

کشت در اوئد

5/59 a

1/37

0/68

ریپینگ

1/84 c

0/83

0/41

هاللیآبگیر

4/2 b

0/66

0/33

0c

0

0

کشت در اوئد

3/725 a

1/32

0/66

ریپر بر روی کازهها

1/352b

0/78

0/39

هاللیآبگیر

2/922 a

0/67

0/33

0c

0

0

249/75a

63/62

31/81

ریپینگ

100bc

85/98

42/99

هاللیآبگیر

166/5ab

85/72

42/86

4a

0

0

کشت در اوئد

1/55c

0/42

0/21

ریپینگ

2/62b

0/47

0/23

هاللیآبگیر

1/92 c

0/43

0/21

0a

0

0

300c

0

0

74/75b

4/5

2/25

134/25 c

11/92

5/96

شاهد
درصد تاج پوشش تاغ

شاهد
تراکم تاغ(اصله در هکتار)

کشت در اوئد

شاهد
شادابی تاغ

شاهد
عمق ریشه دوانی تاغ )(cm

کشت در اوئد
ریپینگ
هاللیآبگیر

معنیداری

**معنیداری در سطح - %1میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند در سطح  %5آزمون دانکن اختالف معنادار ندارند

**

**

**

**

**
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تاغکاری ،علیرغم افزایش ذخیره کربن در اوئد اختالف
بین آنها معنیدار نیست (جدول.)6
میانگین درصد رطوبت خاک در محدوده شاهد،
کاشت در خشکهرودها ،ریپینگ و احداث هاللی بهترتیب
در اردیبهشت ماه  30 ،38/1 ،26/25و  %37و در مرداد
ماه  8/75 ،9/5 ،8/75و  %9و در آبانماه ،11/5 ،11/25
 ،12/5و  %11/25است .تفاوت میانگین درصد رطوبت
خاک در اردیبهشت در محدودههای کاشت در
خشکهرودها و هاللی معنیدار نبوده ولی اختالف این دو
با محدودههای ریپینگ و شاهد معنیدار است .افزایش
رطوبت خاک در محدوده ریپینگ نسبت به شاهد
معنیدار نشد (جدول .)6آزمون دانکن نشان داد درصد
رطوبت خاک در مرداد و آبانماه بین روشهای مختلف
تاغکاری و شاهد معنیدار نیست.
میانگین نفوذ آب درخاک در منطقه دوسنگی در
محدوده شاهد ،کاشت در خشکهرودها ،ریپینگ و احداث
هاللی بهترتیب  4/18 ،8/03 ،3/56و  3/55cm/hاست.
آزمون دانکن نشان داد بیشترین مقدار نفوذپذیری مربوط
به محدوده کاشت در خشکهرودها بوده که اختالف آن با
سایر روشها و شاهد معنیدار است .اختالف بین مقدار
نفوذ آب در خاک در محدودههای ریپینگ ،هاللیآبگیر و
شاهد معنیدار نیست (جدول .)6بر اساس طبقهبندی
نفوذپذیری سطحی خاک محدوده کاشت در خشکهرودها
در طبقه کمی سریع و سایر محدودهها در طبقه متوسط
قرار میگیرد (.)27

در تشریح نیمرخ خاک مشخص شد که در
محدودههای ریپینگ ،احداث هاللی و شاهد تا عمق
 30cmخاک ،ساختمان بلوکی متوسط دارند و پایداری
آن در حالت خشک نرم و در حالت خیس چسبنده و
بافت خاک لومی -رسی -شنی است .در عمق 30تا
 ،100cmخاک بدون ساختمان بوده و پایداری آن در
حالت خشک بهشدت سخت است .بافت خاک در این افق
رسی -سیلتی است .تشریح پروفیل خاک در محدوده
خشکهرودها نشان داد تا عمق 30cmخاک ،پایداری خاک
در حالت خشک نرم و در حالت خیس ،کمی چسبنده و
شکلپذیر است مقدار سنگریزه سطح خاک  %35بوده و
بافت خاک لومی -شنی است .در عمق  30تا ،100cm
خاک بدون ساختمان بوده و پایداری آن در حالت خشک
نسبتا سخت و حدود  %30سنگریزه دارد.
طبق نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تأثیر تاغکاری به
روشهای ریپینگ ،هاللیآبگیر وحفر چاله و کاشت در
خشکهرودها بر رطوبت خاک در اردیبهشت ماه و
نفوذپذیری خاک در سطح  ،%1ذخیره کربن در خاک در
سطح  %5معنیدار است روشهای فوق تأثیری بر رطوبت
خاک در مرداد و آبان نداشته و اختالف آنها معنیدار نشد
(جدول.)5
میانگین ذخیره کربن درخاک در محدودههای شاهد،
کاشت در خشکهرودها ،ریپینگ و هاللی به ترتیب،3/64
 8/15 ،9/16و  8/59 ton/haاست .آزمون دانکن نشان داد
میانگین ذخیره کربن در خاک در روشهای مختلف

جدول  .5نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای خاک درچهار محدودۀ آسیاب دوسنگی

منابع تغییرات

میانگین مربعات /معنا دار بودن

درجه
آزادی

رطوبت خاک

رطوبت خاک

رطوبت خاک

اردیبهشت

مرداد

آبان

نفوذپذیری خاک

ذخیره کربن در
خاک

عملیات

3

**128/97

0/5ns

0/89ns

**18/56

*24/79

خطا

15

1/8

3/2

1/6

0/23

2/49

* ns،**,به ترتیب معنیداری در سطح %5در سطح  ،%1عدم وجود تفاوت معنیدار
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جدول .6مقدارهای میانگین و اشتباه از معیار ویژگیهای خاک دوسنگی
پارامتر

درصد رطوبت خاک در اردیبهشت

درصد رطوبت خاک درمرداد

درصد رطوبت خاک در آبان

نفوذپذیری خاک

ذخیره کربن در خاک

محدوده مطالعاتی

میانگین

انحراف معیار

اشتباه از معیار

شاهد

26/25b

2/98

1/49

کشت در اوئد

38/12a

1/31

0/65

ریپینگ

30b

1/82

0/91

هاللیآبگیر

37a

4/32

2/16

شاهد

8/75a

1/7

0/85

کشت در اوئد

9/5a

1/73

0/86

ریپینگ

8/75a

2/21

1/1

هاللیآبگیر

9a

1/41

0/7

شاهد

11/25a

1/7

0/85

کشت در اوئد

11/5a

1/29

0/64

ریپینگ

12/25a

0/95

0/47

هاللیآبگیر

11/25a

0/95

0/47

شاهد

3/56b

0/38

0/19

کشت در اوئد

8/03a

0/13

0/06

ریپینگ

4/18b

0/84

0/42

هاللیآبگیر

3/55b

0/25

0/13

شاهد

3/64b

0/18

0/91

کشت در اوئد

9/16a

3/09

1/54

ریپینگ

7/54a

0/18

0/91

هاللیآبگیر

8/59a

0/58

0/29

معنیداری

**

ns

ns

**

*

* ns،**,به ترتیب معنیداری در سطح %5در سطح  ،%1عدم وجود تفاوت معنیدار – میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند در سطح  %5آزمون
دانکن اختالف معنادار ندارند

◼ بحث و نتیجهگیری
نتایج فوق نشان داد که بیشترین افزایش پوشش
گیاهی ( ،)%5/15ریشهدوانی (بیش از  )3mو نفوذپذیری
( )8/03cm/hمربوط به نهالکاری درخشکهرودها بوده که
اختالف آن با دیگر روشها و شاهد در سطح %1معنیدار
است همچنین بیشترین تراکم تاغ ( 249/75اصله در
هکتار) ،تاج پوشش تاغ ( ،)%3/72شادابی ( ،)1/55رطوبت
خاک در بهار ( )38%/12نیز مربوط به نهالکاری در

خشکهرودها بوده که اختالف آن با روش هاللیآبگیر
معنیدار نیست .بیشترین ذخیرۀ کربن در خاک ( ton/ha
 )9/16در خشکهرودها بوده و اختالف آن با شاهد
معنیدار است و علیرغم افزایش نسبی ،اختالف آن با
دیگر روشها معنیدار نیست .هر اصله درخت بالغ سیاه
تاغ برای رشد مطلوب به طور میانگین ساالنه  2/4 m3آب
نیاز دارد ( ) 26در مناطقی که بارندگی ساالنه آن
 120mmباشد تاغزارهای دستکاشت از رشد مناسبی
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برخوردارند ( .)31میانگین بارندگی منطقه دوسنگی میبد
 64mmاست که با عنایت به پژوهشهای قبلی ،نمیتواند
نیاز آبی تاغهای کاشت شده را تامین نماید .درختچههای
تاغ کمبود نیاز آبی حاصل از بارندگی را با توسعه ریشهای
از آبهای زیرزمینی تامین میکنند ( .)31 ،25عمده
محدودیت توسعه ریشه در اعماق و استفاده از آبهای
زیرزمینی وجود سخت الیه زیرین خاک است .این الیه از
گسترش و نفوذ ریشهی گیاه جلوگیری و امکان جذب
رطوبت از اعماق پایین را با مشکل مواجه میسازد ( .)1در
خشکهرودها بدلیل جریان آب ،سختالیه زیرین که در
سایر محدودهها از عمق  30cmخاک شروع شده ،از بین
رفته و نفوذپذیری خاک بهبود یافته است ()8/03cm/h
لذا امکان ریشهدوانی تاغ دراعماق خاک و استفاده از
آبهای زیرزمینی میسر شده که موجب موفقیت نسبی
روش کاشت در خشکهرودها نسبت به دیگر روشها شده
است .بعد از کاشت در خشکهرودها موفقترین روش
هاللیآبگیر بر روی آبراهههای درجه یک است و افزایش
پوشش گیاهی آن  %3/16است که اختالف آن با سایر
روشها و شاهد معنیدار است .در این روش تاج پوشش
تاغ بهمقدار  ،%2/92شادابی تاغ با کالس ،1/92ریشهدوانی
تاغ  134/25cmو رطوبت خاک در بهار  %37محاسبه شد
که اختالف آن با روش ریپینگ و شاهد معنیدار بوده و
نسبت به کاشت در خشکهرودها معنیدار نیست .تراکم تاغ
در روش هاللیآبگیر  166/5اصله در هکتار محاسبه که
 66/5اصله در هکتار بیشتر از روش ریپینگ بوده که
اختالف آن با شاهد معنیدار بوده و علیرغم موفقیت نسبی
اختالف آن با ریپینگ و کاشت در خشکهرودها معنیدار
نیست .ذخیره کربن در خاک در محدوده هاللی 8/59
 ton/haاست که اختالف آن با شاهد معنیدار و با سایر
روشها معنیدار نیست اجرای هاللیهای آبگیر موجب
افزایش رطوبت خاک شده و رطوبت خاک روی ساختار و
ترکیب جوامع گیاهی بسیار مؤثر است .آب قابل دسترس
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ساختار و عملکرد
اکوسیستم است ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک
که فعالیتهای بیوفیزیکی ،ارتباط تنگاتنگی با آب قابل
دسترس دارد ( .)30اجرای سامانههای ذخیرۀ نزوالت
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آسمانی در منطقه هریشت اردکان باعث افزایش حدود
 1/5برابر رطوبت خاک نسبت به منطقه شاهد شده و به
دنبال آن موجب افزایش درصد پوشش و تولید گیاهان
مرتعی شده است .افزایش درصد پوشش گیاهی و تولید
علوفه در روش چالههای هاللی بهطور معنیداری
(سطح )%1بیشتر از فارو است ( .)28نتایج پژوهش دیگر
محققان نیز نشان داده است که با استفاده از روشهای
ذخیره نزوالت در مراتع بیابانی ،مقدار نفوذ آب در خاک
بیشتر شده و ویژگیهای پوشش گیاهی توسعه یافتهاند
( .)19 ،17 ،16نفوذپذیری خاک در روش هاللی 3/55
 cm/hاست که در طبقه متوسط قرار میگیرد (.)27
اجرای پروژه هاللی موجب کاهش نفوذپذیری خاک در
منطقه شده که اختالف آن با کاشت در خشکهرودها
معنیدار و با محدودههای ریپینگ و شاهد معنیدار
نیست .مطالعۀ زارع مهرجردی ( )33نیز نشان داد مقدار
نفوذپذیری آب در منطقۀ عملیات اصالحی در سال دوم
نسبت به سال اول کمتر شده که مهمترین علت کاهش
نفوذپذیری بدلیل تجمع رسوبات در سطح خاک است.
همچنین نتایج فوق نشان داد که کمترین افزایش
پوششگیاهی ( ،)1%/84ریشهدوانی ( )74/75cmتاجپوشش
تاغ ( ،)%1/35تراکم تاغ ( 100اصله در هکتار) و شادابی
( )2/62مربوط به محدوده ریپینگ است .ریپینگ در
منطقه موجب از بین بردن قسمتی از سخت الیه حداکﺜر تا
عمق  80cmسطح خاک شده است .لذا محدود شدن عمق
و وسعت ریشهدوانی تاغ و عدم امکان استفاده از آبهای
زیرزمینی و عدم جمعآوری هرزآبهای اطراف در محل
کاشت نهال باعث شده ریپینگ در بین روشهای اصالحی
کمترین موفقیت را داشته باشد .در صورتیکه ریپینگ
سخت الیه را کامل از بین ببرد گیاهان با بهرهگیری از
ریشههای راست و عمیق از آبهای عمیقتر استفاده
میکنند ( .)1نتایج پژوهش حاضر برخالف مطالعاتی که
ریپینگ توأم با نهالکاری بیشترین تأثیر بر درصد زندهمانی،
رشد ارتفاعی ،قطر تاجپوشش و تولید گیاهان و رطوبت
خاک داشته ،نشان داد که ریپینگ در بین روشهای
نهالکاری کمترین موفقیت در توسعۀ پوشش گیاهی و
افزایش رطوبت خاک منطقه دوسنگی داشته است (.)30 ،1

شناسايی روش موفق کاشت تاغ (... )Haloxylon aphyllum Iljin

با عنایت به نتایج تحقیق حاضر در بررسی روشهای
مختلف نهالکاری (ایجاد هاللیآبگیر ،ریپینگ و کاشت
در خشکهرودها) در منطقۀ دوسنگی میبد موارد ذیل قابل
تأمل و توجه است .تاغکاری در منطقه دوسنگی با
بارندگی ساالنه  64mmو عدم امکان استفاده از آبهای
زیرزمینی بدلیل سخت الیه عمیق و بدون انجام
فنآوریهای جمعآوری هرزآب موفق نخواهد بود (،25 ،1
 .)31اجرای عملیات ریپینگ تا عمق حداکﺜر 80cm
سخت الیه ضخیم موجود را از بین نبرده و امکان استفاده
از آبهای زیرزمینی برای گیاه فراهم نشده است .اجرای
هاللی و چالههای آبگیر باعث ذخیره آب در پشت بندها
شده و رطوبت بیشتری و در زمان طوالنیتری در اختیار
گیاه قرار میگیرد ( )30 ،19این روش مزیتهای بیشتری
نسبت به روش ریپینگ داشته و از هرزآبها استفاده
بیشینه مینماید.
حفر چاله و کاشت نهال در مسیلها که معموال سخت
الیه آنها از بین رفته این امکان را به گیاه میدهد تا از
آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه استفاده نماید بررسی
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الگوی طبیعی منطقه نیز نشان میدهد که پوشش گیاهی
طبیعی و نادر منطقه مربوط به خشکهرودها است .حداکﺜر
توان اکولوژیک منطقه برای افزایش پوشش گیاهی حدود
 5%بوده که مربوط به خشکهرودها است لذا برای اجرای
عملیات نهالکاری در مناطق بیابانی با شرایط مشابه منطقه
مورد مطالعه از نظر اقلیمی ،خاکی و ژئومورفولوژی ،روش
حفر چاله و کاشت در خشکهرودها پیشنهاد میگردد.
◼ سپاسگزاری
نگارندگان برخود الزم میدانند از آقای دکتر ناصر
باغستانی میبدی به خاطر راهنماییهای ارزنده و آقایان
مهندس هدایت اهلل میرشمسی معاونت محترم فنی،
محمود فتاحی رئیس اداره امور بیابان و علیرضا کارگر
کارشناس بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری
استان یزد برای همکاری در انجام این پژوهش تشکر
نمایند.
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Abstract
One of the effective methods to increase crop production in arid and desert regions of the
country are some mechanisms increasing plant resistance such as seed priming. A field
experiment was conducted on a farm located in Jolgeh Shah Hashem, Dalgan, with a desert
climate, in 2017-2018. This research was carried out as a split-plot experiment in a randomized
complete block design with three replications. Experimental treatments consisted of four
drought stress levels of irrigation at field capacity "no stress"; irrigation at 75 % of field
capacity "moderate stress"; and irrigation at 50 % of field capacity "severe stress"; as main
plots, and four seeds priming levels of no priming; hydropriming; Osmopriming with
polyethylene glycol; and hormonal priming with salicylic acid as subplots. Results showed that
seed priming reduced the number of days to plant germination compared to non-priming
treatment. Among prime treatments, hydroprim had the fastest seed germination time after
sowing. On the other hand, stress and prime treatments caused early maturity of the plant and
among the above treatments, the shortest day to ripening was obtained from severe stress and
hydroprime treatment. The highest values of the fresh and dry weight of the plant, fresh and dry
sepals of roselle were obtained from no stress treatment and seed priming at all levels of
hydropriming, osmopriming, and hormonal priming. Comparing the above three treatments, it
can be concluded that the seed priming with salicylic acid achieved better results than other
treatments in no stress conditions. It was also observed for the traits of anthocyanin and sepal
phenolic compounds that with increasing stress intensity, the content of these compounds
increased in sepals.
Keywords: Priming, Drought; Sepal yield; Secondary metabolites; Balochistan
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چکیده
یکی از روشهای مؤثر در افزایش تولید محصوالت زراعی در نواحی خشک و بیابانی کشور ،استفاده از ساز و کارهای افزایش
مقاومت گیاهان از جمله پیش تیمار بذرها است .به این منظور ،آزمایش مزرعهای روی گونه چای ترش Hibiscus sabdariffa
 L.بهصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1396-1397در مزرعهای واقع در
جلگه شاه هاشم شهرستان دلگان با اقلیم بیابانی انجام گرفت .تیمارهای آزمایشی از سه سطح تنش خشکی شامل آبیاری در
ظرفیت زراعی (بدون تنش) ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی یا "تنش مالیم" و آبیاری در  %50ظرفیت زراعی یا "تنش شدید"
به عنوان فاکتور اصلی؛ و پیش تیمار بذرها در چهار سطح شامل بدون پرایمینگ ،هیدروپرایمینگ ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن
گالیکول و هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که پرایمینگ بذرها
در مقایسه با تیمار بدون پرایم موجب کاهش تعداد روز تا جوانه زنی گیاه شد .در بین تیمارهای پرایم نیز هیدروپرایم دارای سریع
ترین زمان جوانه زنی بذرها پس از کاشت بود .از طرفی تیمارهای تنش و پرایم موجب زودرسی گیاه شد .در بین تیمارهای فوق
کوتاهترین طول دورۀ رشد تا رسیدگی از تیمار تنش شدید و هیدروپرایم بهدست آمد .بیشترین مقدار وزنتر و خشک بوتهها،
عملکرد کاسبرگ تازه و خشک چای ترش نیز از تیمار بدون تنش و پرایمینگ بذرها در همۀ سطحهای تیمارهای
هیدروپرایمینگ ،اسموپرایمینگ و هورمونال پرایمینگ حاصل شد .با مقایسه سه تیمار فوق مشخص شد که پرایمینگ بذر با
سالیسیلیک اسید نتیجه بهتری نسبت به دیگر تیمارها در شرایط بدون تنش نشان می دهد .برای صفتهای محتوای آنتوسیانین
و ترکیبهای فنولی کاسبرگ نیز مشاهده شد که با افزایش شدت تنش ،محتوی این ترکیبها در کاسبرگ افزایش خواهد یافت.

واژگان کلیدی :بلوچستان؛ پیش تیمار؛ خشکی؛ چای ترش؛ عملکرد کاسبرگ؛ ترکیبهای ثانوی
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◼ مقدمه
بیش از پنج دهه از آغاز فعالیتهای بیابانزدایی در
کشور میگذرد .گرچه حدود  2میلیون هکتار ازکانونهای
بحرانی فرسایش بادی مهار شده است با اینحال پدیده
تخریب سرزمین در حال گسترش است و میلیونها هکتار
از کانونها نیازمند اقدام فوری است ( .)9یکی از اقدمات
فوری توسعه پوشش گیاهی است که تأثیر مهمی بر
بومنظام (اکوسیستم) منطقه دارد و از طریق :کاهش
دمایسطح زمین ،افزایش رطوبت نسبی ،کاهش آلودگی
هوا ،تأثیر روانی فضای سبز ،صرفه جویی در مصرف انرژی
موجب تغییر خرداقلیم (میکروکلیما) منطقه خواهد شد
(.)32 ،30
بیابانها فرصت مناسبی برای کشت بسیاری از
گونههای دارویی هستند .بسیاری از گیاهان دارویی نظیر
چای ترش که از سازگاری و رشد مطلوبی در مناطق
خشک و بیابانی برخوردارند میتوانند به عنوان گیاهی
مناسب در الگوی کشت این مناطق محسوب شوند .گیاه
چای ترش با نام علمی  Hibiscus sabdariffa L.از
خانواده ختمی " "Malvaceasو بیشتر در آب و
هوای گرم کشت میشود .از این گیاه به عنوان گیاه
دارویی و تهیه الیاف در صنعت استفاده میشود (.)17
یکی از دشواریهای رشد گیاهان در مناطق خشک و
بیابانی جوانهزنی و استقرار مطلوب گیاه پس از جوانه زنی
است که بدلیل پایین بودن رطوبت خاک معموالً با مشکل
همراه است .رطوبت مطلوب برای جوانهزنی در زمان
کاشت در استقرار موفق گیاه بسیار مهم است ( .)1امروزه
فنآوریهای مختلفی برای افزایش کیفیت بذر با هدف
افزایش درصد ،سرعت و یکنواختی جوانهزنی و استقرار
بهتر گیاهچه تحت شرایط نامساعد محیطی از جمله تنش
خشکی مورد استفاده است .یکی از این فنآوریها ،تیمار
پیش از کاشت یا پرایمینگ 1بذر است ( .)23فنآوری
پرایمینگ بذر نوعی پیش تیمار بذرها است که با تأثیر بر
وضعیت متابولیکی ،بیوشیمیایی و آنزیمی بذر ،قدرت آن را
در راستای ایفای بهتر وظایف زیستی خود که در رأس
آنها جوانهزنی و استقرار گیاه میباشد ،باال میبرد.

بذرهای پیش تیمار شده خیلی سریع آب جذب کرده که
این امر باعث جوانهزنی بیشتر ،کاهش غیر یکنواختی
فیزیولوژیک طبیعی جوانهزنی ،بهبود استقرار گیاه و
افزایش تحمل به کمبود آب و نهایتاً افزایش عملکرد
میشود ( .)13در پژوهشی بر روی آفتابگردان
" "Helianthus annuusمشخص شد پیش تیمار کردن
بذرها در شرایط تنش کم آبی سبب افزایش معنیداری در
سرعت رشد مطلق بوته و طبق ،قطر طبق ،تعداد دانه در
طبق ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و نسبت مغز دانه به کل
دانه و کاهش درصد دانههای پوک در طبق شد (.)24
مطابق با این پژوهش بر روی ذرت " "Zea maysنیز
گزارش شد بذرهای که با روشهای مختلف پرایم شده
بودند عملکرد و بیوماس بیشترتری در مقایسه با
تیمارهای بدون پرایم داشتند ( .)10در آزمایشی که به
بررسی و مقایسه سه نوع پیش تیمار اسموپرایمینگ با
کلرید سدیم " ، "NaClپرایمینگ با سالیسیلیک اسید2
" "C7H6O3و پرایمینگ با آب شهری بر روی گیاه ذرت
" "Z. maysانجام گرفت .نتایج نشان داد که در اثر
کاربرد پرایمینگ مقادیر صفتها شاخص سطح برگ،
تعداد دانه در بالل ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و
بیولوژیک در مقایسه با تیمار بدون پرایم افزایش یافت و
در بین تیمارهای پرایم نیز بهترین نتیجه از تیمار
پرایمینگ با سالیسیلیک اسید حاصل شد ( .)28در
پژوهشی دیگر مشاهده شد که اعمال پرایمینگ بذر با
سالیسیلیک اسید سبب افزایش  %13/5عملکرد دانه ذرت
در مقایسه با تیمار بدون پرایم در شرایط تنش آبی گردید
( .)27در آزمایشی بر روی لوبیا " Phaseolus vulgaris
 "L.نیز گزارش شد که پرایمینگ با سالیسیلیک اسید در
مقایسه با تیمار بدون پرایم عملکرد دانه و وزن صد دانه را
به ترتیب به میزان  50و  % 70افزایش داد ( .)3همچنین
محققان در بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید
روی برخی صفتها لوبیا چشم بلبلی " Vigna
 "unguiculataتحت تنش کم آبی اعالم کردند که
بیشترین افزایش در اکثر صفتها مورد بررسی در تیمار
پرایم شده با غلظت  700میکروموالر سالیسیلیک اسید

1 Priming

2 Salicylic acid
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بدست آمد ( .)21در پژوهشی بر روی گیاه دارویی زنیان
" "Carum copticumنیز نتایج بیانگر آن است که
بیشترین وزن خشک زنیان در شریط تنش شدید آبی از
پیش تیمار با پلی اتیلن گالیکول"PEG6000" 6000 1
حاصل گردید (.)16
با توجه به اینکه در زمینه پرایمینگ بذرها گیاه چای
ترش تاکنون مطالعهای صورت نگرفته و اطالعاتی در این
زمینه موجود نیست ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات
مثبت و منفی پرایمینگ تحت شرایط تنش کم آبی روی
برخی صفتها مهم این گیاه در منطقه بیابانی دلگان
صورت گرفت.
◼ مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  1396-97در مزرعهای
واقع در جلگه شاه هاشم شهرستان دلگان استان سیستان
و بلوچستان اجرا شد .استان سیستان و بلوچستان دارای
اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی است .میانگین بارش ساالنه در
این استان حدود  100میلیمتر و متوسط دمای آن از
 22-37 °Cدر تغییر است .شهرستان دلگان با وسعت
حدود  11755 Km2معادل  %3/6مساحت استان را به
خود اختصاص داده است .شهر دلگان با موقعیت
جغرافیای  27° 41′ 39″طول شمالی و 59° 41′ 17″
ثانیه عرض شرقی و ارتفاع  383 mاز سطح دریا واقع
شده است .این شهر دارای اقلیم بیابانی و فراخشک گرم
میباشد .میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود
 67mmاست.
برای مشخص کردن ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک مزرعه ،قبل از کاشت از نقاط مختلف مزرعه
نمونهبرداری صورت گرفت .نمونههای مورد نظر جهت
تجزیه فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد و نتایج
در جدول  1آمده است.
آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.
تیمارهای آزمایشی از سه سطح تنش خشکی شامل :S1
آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در 75
1 Polyethylene glycol
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درصد ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در 50
درصد ظرفیت زراعی "تنش شدید" به عنوان فاکتور
اصلی؛ و پیش تیمار بذرها در چهار سطح شامل  :P1بدون
پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی
اتیلن گالیکول " %10 "C2nH4n+2On+1و  :P4هورمونال
پرایمینگ با سالیسیلیک اسید  %0/5به عنوان فاکتور
فرعی در نظر گرفته شدند.
زمین محل آزمایش در اوایل بهار قبل از کاشت تا
عمق  20-30 cmشخم زده شد .بالفاصله پس از انجام
شخمزمین دیسک زده شد و در پایان پس از تسطیح
زمین ،اقدام به کرت بندی مطابق با نقشه طرح آزمایشی
شد .نحوه پیاده کرده نقشه طرح آزمایش نیز بدین صورت
بود که هر بلوک از  12کرت تشکیل شد .مساحت هر
کرت  12 m2و در هر کرت  6ردیف کاشت با فاصله cm
 50و طول  4 mقرار گرفت .فواصل کرتهای فرعی از
یکدیگر  1 mو کرتهای اصلی  2 mدر نظر گرفته شد.
پس آماده سازی بستر بذر و قبل از کاشت مصرف
کود بر اساس نتایج آزمون خاک به زمین زراعی اضافه
شد .مصرف کود بدین صورت بود که مقدار 150 kg.ha-1
سوپر فسفات تریپل "100 kg.ha-1 ،"Ca(PO4H2)2
سولفات پتاسیم " "K2SO4و  50 kg.ha-1نیتروژن از منبع
اوره " "CO(NH₂)₂به کرتهای آزمایشی داده شدند.
کود سرک در دو مرحله "اوایل رشد و ابتدای مرحله
گلدهی" هر بار به مقدار  50کیلوگرم در هکتار کود اوره
به صورت نواری پای بوتهها داخل شیاری به کرتهای
آزمایشی اضافه شدند .قبل از کاشت ،پرایمینگ بذرها
انجام گرفت .برای تیمار هیدروپرایمینگ بذرها به مدت
 18ساعت در آب مقطر ،برای تیمار اسموپرایمینگ بذرها
به مدت  24ساعت در محلول پلی اتیلن گالیکول  %10و
برای هورمونال پرایمینگ بذرها به مدت  1ساعت در
محلول  0/5 µmolسالیسیلیک اسید قرار گرفت .پس از
آن بذرها تیمار شده طی سه مرحله با آب مقطر شستشو
و به مدت  4ساعت تحت شرایط سایه خشک گردید.
بذرها چای ترش در تاریخ  96/1/19بصورت دستی و در
عمق  2-3 cmخاک قرار گرفت .بذرها با فاصله  40 cmاز
یکدیگر بر روی هر ردیف کشت گردید.
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جدول  .1ویژگی های فیزیکی و شیمیای خاک آزمایش
()ds/m

pH

C
)(%

N
)(%

P

K

()ppm

()ppm

EC

1/19

7/12

0/31

0/14

6/12

322

بهمنظور اطمینان از سبز شدن بذرها در هر سوراخ 3
بذر قرار داده شد .پس از آبیاری اول که بالفاصله پس از
کاشت که به منظور تسهیل در جوانه زنی صورت گرفت،
آبیاریهای بعدی مطابق با تیمارهای تنش خشکی و
تعیین محتوی رطوبت خاک که بر مبنای ظرفیت زراعی
1
و با استفاده از دستگاه رطوبت سنج بازتاب زمانی امواج
مدل دلتا تی 2تعیین میشد انجام گرفت .برای رسیدن به
تراکم یکدست و مطلوب در مرحله  4الی  5برگی تنک در
سطح مزرعه انجام گرفت .وجین نیز دو بار در فصل رشد
همزمان با تنک کردن محصول و مرحله طویل شدن ساقه
انجام شد .برداشت در یک بازه زمانی  21روزه از تاریخ
 96/6/8الی  96/6/29زمانی که کاسبرگ کامالً از غوزه
جدا شد صورت گرفت.
در این آزمایش صفتها روز تا جوانهزنی ،روز تا
رسیدگی ،وزن تر و خشک بوته ،عملکرد کاسبرگ تازه و
خشک ،محتوی آنتوسیانین و ترکبات فنولی کاسبرگ
اندازهگیری گردید .برای تعیین روز تا جوانه زنی و روز
تارسیدگی هر یک از مراحل مذکور بر اساس زمانی که
 50درصد از بوتههای هر کرت عالئم ظهور را نشان دادند
درنظر گرفته شد ( .)17برای محاسبه وزن بوته و عملکرد
کاسبرگ با رعایت اثر حاشیه ،سطح  2متر مربع از هر
کرت برداشت و توزین شد .آنتوسیانین کاسبرگ به روش
وانگر ( )31و مقدار کل ترکیبات فنولی نیز به روش
الفارسی و همکاران ( )2اندازه گیری شد .بدین صورت که
برای اندازه گیری آنتوسیانین 0/1 ،گرم بافت تازه
کاسبرگ در هاون چینی ،با  10 mLمتانول خالص و
کلرید اسید خالص به نسبت حجمی  99به  1به طور
کامل ساییده شد و در لولههای آزمایش در پیچدار به
مدت  24ساعت ،در تاریکی و دمای  25 °Cقرار گرفت،
سپس به مدت  10دقیقه ،با سرعت  4000دور در دقیقه،
)1 Time Domain Reflectometry (TDR
2 Delta T

بافت خاک
لوم شنی

سانتریفیوژ شد و در نهایت میزان آنتوسیانین پس از رقیق
سازی مناس ب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج
 512 nmقرائت گردید .برای اندازه گیری فنول نیز 5 mL
از معرف فولین سیوکالتو با  4 mLاز محلول Na2CO3
یک موالر مخلوط گردید .سپس  0/5 mLاز محلول
عصاره گیاهی به مخلوط اضافه شد .مخلوطها به مدت 15
دقیقه در دمای اتاق قرار داده شدند .پس از این مدت
مقدار جذب نمونهها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در
طول موج  765 nmاندازه گیری شد.
در آخر دادههای بهدست آمده از آزمایش ،با
نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و
مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  %5انجام شد.
◼ نتایج
نتایج تجزیه واریانس داده نشان داد که تنها اثر
پرایمینگ بذرها بر صفت روز تا جوانه زنی معنی دار بود و
فاکتورهای تنش خشکی و اثر متقابل تنش و پرایمینگ
بذر روی صفت روز تا جوانه زنی معنی دار نبودند (جدول
 .)2نتایج مقایسه میانگین تیمارهای پرایمینگ بذرها
نشان داد که بذرها تحت پرایم سرعت جوانهزنی باالتری
در مقایسه با تیمار بدون پرایم داشت .در بین تیمارهای
پرایم نیز هیدروپرایمینگ با میانیگن  9/79روز پس از
کاشت در مقایسه با هورمونال پرایمینگ و اسموپرایمینگ
از سرعت جوانهزنی بیشتری برخوردار بود بطوری که این
برتری از نظر آماری نیز معنی دار بود (شکل .)1
نتایج تجزیه واریانس برای صفت روز تا رسیدگی هم
نشان داد که تنش خشکی ،پرایمینگ بذر و اثر متقابل
این دو فاکتور بر صفت روز تا رسیدگی بوته معنیدار بود
(جدول .)2
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25
a
b

b

P4

P3

15
c
10
5

روز تا جوانه زنی ()DAP

20

0
P1

P2

شکل  .1مقایسه میانگین اثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر صفت تعداد روز تا جوانهزنی چای ترش
 :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید .واحد DAP
مخفف  Day after plantingبه معنای روز پس از کاشت است.

جدول  .2تجزیه واریانس صفتها مورد بررسی چای ترش
روز تا

روز تا

منابع تغییر

درجه جوانه زنی رسیدگی
آزادی

وزن تر بوته

وزن خشک

عملکرد

عملکرد کاسبرگ

بوته

کاسبرگ تازه

خشک

آنتوسیانین

فنول کل

میانگین مربعات

تکرار (بلوک)

2

0/07 ns

0/09 ns

9/79 ns

5/01 ns

0/86 ns

0/09 ns

0/007 ns

0/009 ns

تنش خشکی

2

11/08ns

**55/02

**110932/14

**84467/06

**9887/61

**71/08

**8/23

**12/88

اشتباه اصلی

4

1/09

3/88

71/65

22/53

7/43

1/00

0/73

1/24

پرایمینگ

3

**37/92

**92/64

**109970/88

**50098/71

**79865/00

**65/48

5/43 ns

9/71 ns

اثر متقابل

6

8/71ns

**21/43

**75691/09

**35627/11

**2786/03

**44/12

4/77 ns

8/09 ns

اشتباه فرعی

18

4/56

7/79

99/83

35/06

9/28

1/89

3/22

5/36

ضریب تغییرات ()%

-

9/41

7/42

4/11

3/97

6/58

5/11

11/08

9/69

* و ** به ترتیب نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  % 5و  % 1و  nsغیر معنیدار بودن میباشد.

در رابطه با این صفت نیز مشاهده شد که تیمارهای
پرایم در مقایسه با تیمار بدون پرایم در تمام سطوح تنش
خشکی سبب تسریع در رسیدگی چای ترش گردید .با
توجه به نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها مشاهده
شد که تیمار هیدروپرایم در شرایط تنش خشکی شدید با
میانگین  140/05روز کوتاهترین دوره روز تا رسیدگی را
داشت و تفاوت آماری معنی داری بین این تیمار با دیگر
تیمارهای پرایم در شرایط تنش خشکی شدید مشاهده
نشد .همچنین تفاوت آماری معنی داری بین تیمارهای
فوق الذکر  S3P3 ،S3P2و  S3P4و تیمار هیدروپرایم در

شرایط تنش خشکی مالیم نیز مشاهده نگردید (شکل .)2
بیشترین تعداد طول روز تا رسیدگی نیز با میانگین
 162/02روز پس از کاشت از تیمار بدون پرایم و شرایط
بدون تنش بدست آمد (شکل .)2
مقایسۀ میانگین تیمارهای کرتهای فرعی در هریک
از تیمارهای کرتهای اصلی بصورت جداگانه نیز نیز موید
این نتیجه بود که تیمار بدون پرایم در هر یک از
دورههای تنش موجب افزایش طول دورۀ رشد گیاه و
بیشترین تعداد روز تا رسیدگی شد (شکل .)3
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شکل  .2مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر صفت تعداد روز تا رسیدگی چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش شدید"
 :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید .واحد DAP
مخفف  Day after plantingبه معنای روز پس از کاشت است.
170
a

P1

P2

b

a

P3
P4

a
b

b

155

b

150

b
b

160

145

b

روز تا رسیدگی ()DAP

b

b

165

140
135
130
S3

S1

S2

شکل  .3مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کرت فرعی (پرایمینگ) در هر یک از تیمارهای کرت اصلی (تنش خشکی) بر صفت
تعداد روز تا رسیدگی چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش شدید"
 :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید .واحد DAP
مخفف  Day after plantingبه معنای روز پس از کاشت است.

تنش خشکی ،پرایمینگ بذرها و اثر متقابل این دو
فاکتور تأثیر معنی داری بر وزن تر و خشک بوته داشت
(جدول  .)2یافتههای مقایسۀ میانگین تأثیر متقابل
تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ بذر نشان داد که
بیشترین مقادیر صفتها فوق از تیمار بدون تنش و
پرایمینگ بذرها در همه سطوح "هیدروپرایمینگ،
اسموپرایمینگ و هورمونال پرایمینگ" حاصل گردید .با
مقایسه سه تیمار فوق  S1P3 ،S1P2و  S1P4نیز مشخص شد
که پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید  S1P4نتیجه بهتری

از سایر تیمارها در شرایط بدون تنش به همراه داشت.
مطابق با نتایج آزمایش ،با توجه به اینکه در شرایط بدون
تنش ،عملکرد وزن تر و خشک بوته چای ترش در
تیمارهای پرایمینگ بذر اختالف آماری معنی داری در
مقایسه با تیمار بدون پرایمینگ  S1P1داشتند ،در واقع
نشان دهنده تأثیر مثبت پرایمینگ بذر بر عملکرد بوته این
گیاه است (شکل  .)6 ،4همچنین مقایسۀ تیمارها در
شرایط تنش نیز نشان داد که هم در تنش مالیم و هم در
تنش شدید تیمار پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید در
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دورههای تنش از عملکرد کاسبرگ تازه و خشک بیشتری
در مقایسه با تیمار بدون پرایم برخوردار بود و این برتری از
نظر آماری نیز معنی دار گزارش شد .همچنین در بین
تیمارهایی که فاکتور پرایم بر آنها اعمال شد ،بهترین
نتیجه از تیمار هورمونال پرایمینگ حاصل گردید .البته در
شرایط بدون تنش و تنش شدید بین هورمونال پرایمینگ
با اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ تفاوت آماری معنی
داری مشاهده نشد اما تفاوت بین هورمونال پرایمینگ با
اسمو و هیدروپرایمینگ در شرایط تنش مالیم معنی دار
بود (شکل .)7 ،5

مرتبه آماری باالتری در مقایسه با دو تیمار پرایمینگ دیگر
قرار گرفت .تفاوت آماری معنی داری بین تیمار پرایمینگ
بذر با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش مالیم  S2P4و
استفاده از ین نوع پرایمینگ در شرایط بدون تنش S1P4
مشاهده نشد (شکل  .)6 ،4کمترین مقدار عملکرد وزن تر
و خشک بوته نیز از تیمار تنش شدید و بدون کاربرد
تیمارهای پرایم حاصل شد (شکل .)6 ،4
مقایسۀ میانگین تیمارهای کرتهای فرعی در هریک از
تیمارهای کرتهای اصلی بصورت جداگانه نیز بر نتایج فوق
تاکید داشت .بطوری که تیمارهای پرایم در هر یک از
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شکل  .4مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر صفت وزن تر بوته چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید
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شکل  .5مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کرت فرعی (پرایمینگ) در هر یک از تیمارهای کرت اصلی (تنش خشکی) بر صفت
وزن تر بوته چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید
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شکل  .6مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر صفت وزن خشک بوته چای ترش.
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید
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شکل  .7مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کرت فرعی (پرایمینگ) در هر یک از تیمارهای کرت اصلی (تنش خشکی) بر صفت
وزن خشک بوته چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید" : P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید

برای صفت عملکرد کاسبرگ چای ترش نیز نتایج
تجزیهواریانس دادهها نشان داد که تنش خشکی،
پرایمینگ بذر و اثر متقابل این دو فاکتور اثر معنی داری بر
صفت عملکرد کاسبرگ تازه و خشک چای ترش داشت
(جدول  .)2یافتههای مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمارهای
تنش خشکی و پرایمینگ بذرها بیانگر آن بود که بیشترین
مقادیر صفتها فوق از تیمار بدون تنش و هورمونال
پرایمینگ بذرها  S1P4حاصل گردید .تفاوت آماری معنی
داری بین این تیمار با تیمار بدون تنش و اسموپرایمینگ
 S1P3و بدون تنش و هیدروپرایمینگ  S1P2وجود نداشت.
همچنین تفاوت معنی داری بین سه تیمار فوق با تیمار
هورمونال پرایمینگ در شرایط تنش مالیم  S2P4مشاهده

نگردید (شکل  .)10 ،8اما تفاوت آماری معنی داری بین
تیمارهای فوق الذکر  S1P4 ،S1P3 ،S1P2و  S2P4با تیمار
بدون پرایم و شرایط بدون تنش  S1P1دیده شد (شکل ،8
 .)10در واقع نتایج فوق حکایت از اثرات مثبت تیمارهای
پرایم بر افزایش عملکرد کاسبرگ تازه و خشک داشت.
تیمارهای هورمونال پرایمینگ ،اسمو پرایمینگ و
هیدروپرایمینگ به ترتیب موجب افزایش  7/96 ،10/60و
 %6/63عملکرد کاسبرگ تازه در مقایسه با تیمار بدون
پرایم در شرایط بدون تنش شد ،و برای عملکرد کاسبرگ
خشک این مقادیر به ترتیب  11/97 ،15/62و  %8/98بود.
در تنش مالیم برای عملکرد کاسبرگ تازه مقادیر تیمارهای
هورمونال پرایمینگ ،اسمو پرایمینگ و هیدروپرایمینگ به
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ترتیب  9/07 ،15/68و  %7/60در مقایسه با تیمار بدون
پرایم بود ،و این مقادیر برای عملکرد کاسبرگ خشک
 11/04 ،20/55و  %8/97بدست آمد .و در نهایت در تنش
شدید برای عملکرد کاسبرگ تازه مقادیر تیمارهای هورمونال
پرایمینگ ،اسمو پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بهترتیب
 13/66 ،16/82و  %12/83در مقایسه با تیمار بدون پرایم
حاصل شد ،و این مقادیر برای عملکرد کاسبرگ خشک
 15/43 ،18/42و  %14/20بود (شکل  .)10 ،8در این
آزمایش ،کمترین مقادیر عملکرد کاسبرگ تازه و خشک
چای ترش نیز به ترتیب با میانگینهای  2615/02 kg.ha-1و
 279/00 kg.ha-1از تیمار تنش شدید و بدون پرایم S3P1
حاصل گردید (شکل .)10 ،8
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تیمارهای کرتهای اصلی بهصورت جداگانه نیز مبین این
نتیجهاند که تیمارهای پرایم در هر یک از دورههای تنش،
عملکرد کاسبرگ تازه و خشک بیشتری در مقایسه با تیمار
بدون پرایم حاصل کرد و این عملکرد بیشتر از نظر آماری
نیز معنی دار بود .همچنین در بین تیمارهای که فاکتور
پرایم بر آنها اعمال شد ،بهترین نتیجه از تیمار هورمونال
پرایمینگ حاصل گردید .البته در شرایط بدون تنش و
تنش شدید بین هورمونال پرایمینگ با اسموپرایمینگ و
هیدروپرایمینگ تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد اما
تفاوت بین هورمونال پرایمینگ با اسمو و هیدروپرایمینگ
در شرایط تنش متوسط معنی دار بود (شکل .)11 ،9

1000
S3

S1

S2

شکل  .8مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر صفت عملکرد کاسبرگ تازه چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید
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شکل  .9مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کرت فرعی (پرایمینگ) در هر یک از تیمارهای کرت اصلی (تنش خشکی) بر صفت
عملکرد کاسبرگ تازه چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید
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شکل  .10مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر صفت عملکرد کاسبرگ خشک چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید
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شکل  .11مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کرت فرعی (پرایمینگ) در هر یک از تیمارهای کرت اصلی (تنش خشکی) بر صفت
عملکرد کاسبرگ خشک چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی "تنش
شدید"  :P1بدون پرایمینگ :P2 ،هیدروپرایمینگ :P3 ،اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گالیکول و  :P4هورمونال پرایمینگ با سالیسیلیک اسید

جدول تجزیه واریانس صفتهای محتوای آنتوسیانین
و ترکیبات فنولی کاسبرگ نشان داد که این صفتها تنها
تحت تأثیر اثر تنش خشکی قرار گرفتند و فاکتورهای
پرایمینگ بذر و اثر متقابل تنش و پرایمینگ روی
صفتها فوق معنی دار نبود (جدول  .)2مقایسه میانگین
تیمارها نشانداد که با افزایش شدت تنش ،محتوای
آنتوسیانین و ترکیبات فنولی کاسبرگ افزایش قابل

توجهی دارد ،بهطوریکه بیشترین مقدار صفتها فوق به
ترتیب با میانگین  4/93 mg.g-1و  20/08 mg.g-1وزن
خشک از تیمار تنش شدید حاصل شد .با کاهش شدت
تنش از مقدار محتوای یاد شده کاسته شد و در تیمار
بدون تنش کمترین مقادیر آنتوسیانین و ترکیبات فنولی
بهترتیب با میانگینهای  1/92 mg.g-1و 11/74 mg.g-1
وزن خشک حاصلشد (شکل .)13 ،12
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شکل  .12مقایسه میانگین اثر تیمارهای تنش خشکی بر صفت محتوا آنتوسیانین کاسبرگ چای ترش
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی
"تنش شدید"
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شکل  .13مقایسه میانگین اثر تیمارهای تنش خشکی بر صفت فنول کل کاسبرگ چای ترش.
 :S1آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" :S2 ،آبیاری در  %75ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و  :S3آبیاری در  %50ظرفیت زراعی
"تنش شدید"

◼ بحث و نتیجهگیری
مطابق با نتایج آزمایش تنش خشکی موجب کاهش
معنی دار صفتها روز تا رسیدگی ،وزن تر و خشک بوته،
عملکرد کاسبرگ تازه و خشک چای ترش شد .نتایج
آزمایشی که بر روی  5گونۀ گیاه دارویی انجام گرفت،
نشان داد که گیاه برای فرار از خشکی و حفظ بقاء زودتر
به گل میرود ،همچنین به دلیل خشکی ،طول دوره رشد
و زمان رسیدگی گیاه کوتاهتر میشود .کوتاه شدن دوره
رشد گیاه و طول دوره فتوسنتزی نهایتاً موجب کاهش
شدید ماده خشک گیاه میگردد (.)15

وزن تر و خشک بوته و همچنین عملکرد کاسبرگ تر
و خشک چای ترش نیز تحت تأثیر تنش خشکی به میزان
قابل توجهی کاهش یافت .همانطور که ذکر شد عالوه بر
کاهش طول دوره رشد گیاه که تأثیر مستقیم بر عملکرد
گیاه داشت ،برخی از محققین اظهار داشتند که این
کاهش میتواند در تأثیر تخصیص بیشتر زیتوده (بیوماس)
تولیدی گیاه به سمت ریشهها یا کاهش مقدار کلروفیل و
بازدهی فتوسنتز باشد ( .)4همچنین علت کاهش عملکرد
کاسبرگ تازه و خشک گیاه در تیمارهای تنش را میتوان
به اثرات کاهش حجم آب قابل دسترس برای رشد گیاه
نسبت داد .به طبع کاهش رشد گیاه در اثر تنش خشکی،
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عملکرد گیاه نیز زیر تأثیر قرارگرفته و منجر به کاهش
شدید عملکرد میشود ( .)19همچنین کاهش رطوبت در
اطراف ریشه گیاه منجر به تجمع امالح در محیط ریشه
میگردد که موجب منفیتر شدن پتانسیل اسمزی و بروز
سمیت ویژه یونی و کمبود یونهای غذایی در محیط
ریشه خواهد شد .بنابراین گیاه برای مقابله با چنین
شرایطی ،بخشی از مواد پرورده را به ریشه برای حفاظت
از سلولهای ریشه برای کنترل و تعادل اسمزی با محیط
پیرامونی منتقل کرده که این امر موجب تخصیص کمتر
مواد فتوسنتزی به بخشهای زایشی گیاه میگردد (.)7
برخالف صفتها مرتبط با عملکرد گیاه که در اثر
تنش کاهش شدیدی نشان دادند ،محتوا صفتهای کیفی
گیاه شامل ترکیبهای ثانویه آنتوسیانین و فنول کل
کاسبرگ در شرایط تنش با افزایش مواجه شدند.
آنتوسیانینها رنگدانههایی محلول در آب هستند که
متعلق به خانواده فالونوئیدها میباشند .در برخی
پژوهشها گزارش شده است که این رنگدانه در برابر
تنشهای محیطی نظیر خشکی افزایش یافته و گیاه را در
برابر رادیکالهای آزاد و تنشهای اکسیداتیو محافظت
میکند ( .)29در پژوهشی که با هدف بررسی صفت ها
فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش تحت شرایط تیمارها
تنش خشکی انجام گرفت ،نتایج نشان داد که مقدار
آنتوسیانین کاسبرگ در شرایط تنش "آبیاری در %60
نیاز آبی گیاه" بیشترین و کمترین مقدار آن نیز در تیمار
آبیاری کامل "آبیاری در  %100نیاز آبی گیاه" بدست
آمد .همین نتیجه برای محتوا فنول کاسبرگ نیز اتفاق
افتاد ( .)22ترکیبهای فنولی گروهی از متابولیتهای
ثانویه هستند که ترکیبات حلقوی نظیر فنول ،فالونها،
فالونوئیدها ،تاننها و لیگنینها و حتی اسیدهای آمینه
حلقوی مثل تریپتوفان ،تیروزین و پرولین را شامل
میشوند .این ترکیبات در گیاهان دارای نقشهای دفاعی
و آنتی اکسیدانی میباشند .افزایش سنتز این ترکیبها در
اثر تنشهای متعدد محیطی گزارش شده است ( .)8در
همین رابطه در پژوهشی که بر روی چای ترش انجام
گرفت نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی از
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 50به  150میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس ،A
ترکیبهای فنولی در گیاه افزایش مییابد (.)25
در رابطه با کاربرد پیش تیمار بذرها نتایج نشان داد
که پرایمینگ بذر بدلیل اثر تعدیل کنندگی تنش قادر به
بهبود عملکرد گیاه بخصوص در شرایط مواجهه گیاه با
تنش است .با توجه به نتایج آزمایش مشاهده شد که در
اثر پرایمینگ بذر سرعت جوانهزنی و استقرار گیاه افزایش
و همچنین طول دوره رسیدگی گیاه در مقایسه با تیمار
بدون پرایم کوتاهتر شد .در همین رابطه محققان اظهار
داشتند که فنآوری سادهای که قدرت و استقرار
گیاهچه ها و در نتیجه کارآیی گیاه را در مزارع بهبود
میبخشد پرایمینگ بذر است ( .)20بذرها پرایم شده پس
از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانه زده و در طی
زمان کوتاهتری سیستم ریشهای خود را گسترش داده و با
جذب مطلوبتر آب و مواد غذایی و تولید بخشهای سبز
فتوسنتز کننده به مرحله اتوتروفی میرسند .تحقق چنین
شرایطی به لحاظ زیستی و بوشناختی (اکولوژیک)
موقعیت ویژهای را به گیاهان حاصل از بذرها پرایم شده
میدهد ( .)5همچنین پرایمینگ بذرها در این آزمایش
موجب افزایش وزن تر و خشک بوته ،و عملکرد کاسبرگ
تازه و خشک چای ترش شد .دربین تیمارهای پرایمینگ
بذرها نیز بیشترین تأثیر را پرایمینگ بذرها با سالیسیلیک
اسید "هورمونال پرایمینگ" داشت .برمبنای برخی
گزارشها پرایم کردن بذر با سالیسیلیک اسید موجب
افزایش سرعت جوانهزنی بذرها ( ،)26 ،21 ،6سبز کردن
( ،)18تبادل و انتقال یونها ( ،)11فتوسنتز و سرعت رشد
( )14در گیاهان میگردد .عالوه بر موارد فوق سالیسیلیک
اسید ،ترکیب فنولی گیاهی است که نقش آن در ارتباط با
سازوکارهای دفاعی در برابر عوامل استرسزای زیستی و
غیرزیستی ،به خوبی مشخص شدهاست .این ماده در
کاهش آسیبهای اکسایشی ناشی از تنش در گیاهان و
توسعۀ سازوکارهای ضداکسایشی و ضدتنشی در گیاهان،
نقش مؤثری دارد ،به صورتی که سالیسیلیک اسید موجب
افزایش مقاومت گیاه در برابر آسیبهای ناشی از تنش
خشکی میشود و رشد و توسعه گیاه را در این شرایط
بهبود میبخشد (.)12
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 ظرفیت زراعی خاک را تحمل% 75 تنش خشکی برابر
کند و عملکردی قابل قبولی در مقایسه با شرایط عدم
.تنش داشتهباشد
◼ سپاسگزاری
از مساعدت و همکاری جناب آقای سید غالمرضا
سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان برای انجام
.این پژوهش صمیمانه تشکر و قدردانی میشود

بهطور کلی از مباحث عنوان شده چنین نتیجهگیری
میشود که تنش در هر سطحی موجب کاهش رشد و
 اما پرایم کردن بذرها،عملکرد گیاه چای ترش میشود
بهویژه پرایم بذرها با سالیسیلیک اسید تا حد بسیار
زیادی خسارتهای ناشی از تنش را جبران نموده و
موجب بهبود ویژگیهای رشد و عملکرد گیاه چای ترش
 بهطوریکه تنها در مورد عملکرد کاسبرگ این،میشود
 پرایم بذرها با،گیاه که جزء اقتصادی محصول است
سالیسیلیک اسید موجب شد گیاه قادر باشد تا شدت
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