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 4

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 ﻫﺎدي اﺳﮑﻨﺪري داﻣﻨﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﭘﮋوﻫﺶ ،دﮐﺘﺮ ﻫﺎدي ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ اﻧﻮﺷﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﭘﯿﻠﻪور ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﯿﻮان ﺣﺴﯿﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ

ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﻪاﻟﺪﯾﻦ ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد راﯾﮕﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ،دﮐﺘﺮ

ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻗﺪﯾﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻗﺮﻫﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﻮازاﻟﻪ ﻣﺮادي ،دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪي ،دﮐﺘﺮ ﻃﯿﺒﻪ ﻣﺼﺒﺎحزاده ،دﮐﺘﺮ آرش ﻣﻠﮑﯿﺎن.

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

سال نهم ،شمـاره چهارم ،زمستان 1400

فهرست مطالب
 کانيشناسي و ريختشناسي ذرات تشکيلدهنده غبارهای ريزشي در غرب استان تهران

1-22

مهين حنيفهپور ،غالمرضا زهتابيان ،حسن احمدی ،حسن خسروی ،علياکبر نظری ساماني

 بررسي قابليت دادههای باند  Lدادههای رادار دهانة مصنوعي پالسار برای تهية نقشه

23-38

پوشش زمين
سعيده ملکي ،وحيد راهداری

 توزيع مکاني و پايداری رسوبات انباشته شده اطراف  Salvadora persica L.و Alhaji

39-52

 camelorum L.و مدلسازی پيش بيني تغيير آن
مرضيه رضايي ،فاطمه زرهي

 ارزيابي سطوح مختلف شوری آب آبياری بر شاخصهای رشد و برخي ترکيبات آنزيمي و

53-62

بيوشيميايي گونه شور ()Salsola imbricata L.
ميالد دوست حسيني ،حميد سودائي زاده ،رستم يزداني بيوکي ،محمدرضا سرافراز ،محمدعلي حکيم زاده اردکاني

 ارزيابي فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوری تداخلسنجي تفاضلي و

63-78

سامانه اطالعات جغرافيايي
مرتضي فالحپور طزنجي ،فاطمه برزگری بنادکوکي
 تأثير صفحههای جاذبالرطوبه بر رشد گونه سياه تاغ Haloxilon ammodendron

 (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzlدر پالياهای شور (مطالعه موردی ،فساران اصفهان)
مسعود برهاني ،شيال حجه فروش

79-90

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان

رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﺿﺮوري اﺳﺖ.
 -1ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﯿﻞ ،داراي ﻧﻮآوري و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
•
•
•
•
•

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ

روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎنزداﯾﯽ

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮐﺸﺎورزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ

•
•
•
•
•

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و اﺛﺮات آن در ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ

ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺑﯿﺎﺑﺎن

ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎدي و رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ

 ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮي ﭼﺎپ ﯾﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.● ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ:

 (1ﺑﺮگ ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( :ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
)ﮔﺎن( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﮔﺎن( در ﻓﺎﯾﻞ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.

 (2ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﻋﻨﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و از  15واژه ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻋﻨﻮان در اﺑﺘﺪا و وﺳﻂ ﺻﻔﺤﮥ اول درج ﻣﯽﺷﻮد.

 (3ﭼﮑﯿﺪه :ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﺸﺮده و ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،روش ﮐﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و از  300واژه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻧﺎمﻫﺎي ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﻣﻨﺒﻊ ،ﻓﺮﻣﻮل ،ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ در ﭼﮑﯿﺪه ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 (4واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ آورده ﺷﻮد و ﺑﺎ "؛" از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرﺟﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﺗﯿﺐ درج ﺷﻮد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ 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 وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ روشﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻃﺮح آﻣﺎري و
روشﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
 (7ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﺟﺪول ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﻧﻤﻮدار و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 (8ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي :در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده و دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه
و درﺑﺎرة آن ﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه )ﮔﺎن( در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه )ﮔﺎن( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺤﺚ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﻋﻨﻮان "ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ" را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﯿﺮي" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 (9ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺰ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.
ﯾﺎدآوري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رخ دادن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
زﺷﺖ ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎر دﯾﮕﺮان و اراﺋﻪ آن ،ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و واژهﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن
ﻋﯿﻦ ﺟﻤﻼت دﯾﮕﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﺎ درج ﻣﺂﺧﺬ آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 (10ﻣﻨﺎﺑﻊ:

اﻟﻒ( ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ:
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻮد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ در اول ﺟﻤﻼت اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﻣﺘﻦ از ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﺟﻤﻼت ﺑﺎ اﻓﻌﺎل
ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﻟﺰام ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﻮرد در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ذﮐﺮ ﻓﻘﻂ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎن رﻓﺮﻧﺲ در داﺧﻞ
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول از " "et al.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.

ب( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﻦ:
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻔﺮ اول در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد .از ﺗﺮﺟﻤﻪ آزاد ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺎم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ از اﺗﻼف وﻗﺖ
ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻣﺠﺪد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑهﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮف اﺑﺘﺪاي ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ 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  Journalﯾﺎ U ،و ﯾﺎ  Univﺑﻪ ﺟﺎي  Universityو  ...ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻻزم ﺑﻪذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺸﺘﺮك از ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه وﺟﻮد دارد ،اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻔﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدد.
از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻋﺒﺎرت " "et al.در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
آورده ﺷﺪه و ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮف اول ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﯾﺮﮔﻮل و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ & از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎلﻫﺎي ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎل ﻣﯿﻼدي اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺒﺎرت " "in Farsiدر اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ آورده ﺷﻮد.
روش ارﺟﺎع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ:


ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ:



ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of book. Location: Publisher.

Author, A. A., & Author, B. B. (The translation Year). Title of book. Translator, A. A., Location: Translation Publisher.


ﻣﻘﺎﻟﻪ:



ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ:



ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ:

Author, A. A., Author, B. B., & Author. C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, volume (Issue), page-numbers.

Author, A. A. (Year). Title of Thesis. Degree, University: Placed Published.

Author, A. A. (2013). Title of webpage: Subtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source.
NCAA Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. (2012). Operations plan: Strategic planning and budgeting for the 2012 and
2013Academic Years. Retrieved February 9, 2012, from
http://www1.ncaa.org/membership/governance/assoc-wide/ sportsmanship ethics/index.html

ﻧﮑﺘﻪ :رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﺎﯾﭙﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﺎﻣﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ و ﻏﯿﺮه داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺮﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻮﻧﺪ.

 -11ﺑﺮگ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ:

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

● ﺷﯿﻮة ﻧﮕﺎرش:

ﻣﻘﺎﻟﻪ روي ﺻﻔﺤﻪ  A4ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ  20ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و راﺳﺖ و ﭼﭗ  20ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪ ) (B Nazaninﻓﻮﻧﺖ  ،11در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺮدد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ) (Single spaceاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  16ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آﻧﻬﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم واژه
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﭘﺎورﻗﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد .ﺳﻄﺮ اول ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  0/5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢﻫﺎ ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺎﻣﯽ ﻻﺗﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺘﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺘﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﻻﺗﯿﻦ
ﭘﺎورﻗﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
ﭘﺎورﻗﯽ ﻻﺗﯿﻦ

ﻧﺮم اﻓﺰارWord2003

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 ﮐﻠﯿﺪي ﻓﺎرﺳﯽ
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي ﻻﺗﯿﻦ
ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ
واژﮔﺎن ﻻﺗﯿﻦ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ
ﻋﻨﻮان ﺟﺪولﻫﺎ و ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻦ ﺟﺪاول
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ

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 ،ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ از ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪولﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮي در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﺑﺎﻻي ﺟﺪول ذﮐﺮ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﻨﻮان و واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﻤﺎم ارﻗﺎم ﺟﺪول داراي
واﺣﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان واﺣﺪ را در ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻨﻮان و ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺪول ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد .ﺟﺪول ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  Wordﻃﺮاﺣﯽ و از اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ  Linkﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﻧﻤﻮدار ،ﻋﮑﺲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺷﮑﻞ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن درج ﮔﺮدد .ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺎ و داراي ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي رﻧﮓ از ﻋﻼﻣﺖ
"ﻧﻤﺎد" اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎي اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  Excel, JPEG, Tiffﯾﺎ PDF

ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﮐﺎدر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
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ﺷﮑﻞ  .1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن
● ﺟﺪاول ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺟﺪولﻫﺎ را ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﮐﺮده و ﺷﻤﺎره را در اول ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺪ و در ﻣﺘﻦ رﻓﺮﻧﺲ دﻫﯿﺪ.
ﻧﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه

ﯾﺰد
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ
اﻫﻮاز
ﺷﻬﺮﮐﺮد

ﺟﺪول  .1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
´°54 24
´°56 22
´°49 28
´°48 40
´°50 51

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

ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ )(m

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

● ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﻓﺮﻧﺲ داده ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎره ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و در اﻣﺘﺪاد ﺳﻄﺮ
ﺣﺎوي ﻣﻌﺎدﻻت در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل:
2
E = m. c
)( 1
● ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي دو ﻃﺮف ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎوي در ذﯾﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ذﮐﺮ واﺣﺪ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
● واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ ) (SIﺑﺎﺷﺪ.
● ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  Word 2003ارﺳﺎل و از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
● رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ،ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان و  ...ﺿﺮوري اﺳﺖ.
● ﻧﻘﻄﻪ و وﯾﺮﮔﻮل ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪاي در اﻧﺘﻬﺎي ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪي ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
● ﺷﻤﺎره ﭘﺎورﻗﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ آﯾﻨﺪ.
در روش ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮕﺎرش از ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﺎورﻗﯽ و ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺮﻣﺖ ﺗﮏ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ارﺳﺎل ﺷﻮد و از ﺗﺪوﯾﻦ آن در دو ﺳﺘﻮن ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
● ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺬﯾﺮش و رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖﻫﺎي ﻣﮑﺮر و زﻣﺎنﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
● ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ داوري ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
● ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ در رد و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
● ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
● ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا از اراﺋﻪ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮدار رﻧﮕﯽ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
● ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ:

 (1ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word 2003
 (2ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺎﻣﯽ ،ﺳﻤﺖ و آدرس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
 (3ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﺬاري ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ارﺳﺎل ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  (1ﻋﺪم ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ (2 ،ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و
 (3اﻃﻼع ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
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Abstract
In recent years, droughts, frequent storms, industrial and mining activities have caused a rise in
dust in suburbs Tehran, and developing west of the province of Teheran. The Mallard County is
located in the west of the province of Tehran with arid and desert climate and has been selected
as the study area. This study aims to determine the soluble metals, minerals and morphology of
the original sediments and particulates in Mallard County and to determine the origin of the dust.
Dust sediment was collected seasonally at 30 stations using dust collector. Soil and surface
sediment sampling were conducted systematically and randomly on 14 pediment and playa facies
and a total of 83 samples were taken from the work units. Scanning electron microscope (SEM)
was used to determine the shape and size of dust particles, and X-ray diffraction (XRD) identified
the minerals found in dust particles. The results showed that most of the chemical compounds in
the dust particles consist of magnesium, phosphorus, potassium, iron, chromium, vanadium,
nickel, lithium, molybdenum, caesium, scandium, zirconium and titanium. These elements are in
the form of quartz, calcite and gypsum clay minerals with a coating of dolomite, hematite and
muscovite minerals, with an internal origin that have been transported into the region from close
distances or through wind flow. According to the results of the SEM analysis, the particle
morphology is angular and semi-circular. Most dust particles can be evidence of the existence of
a local and human source and are transported closely.
Keywords: Dust; Physical and chemical properties; Mineralogy; Morphology; Mallard
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چکيده
در سالهای اخیر خشکسالی ،طوفانهای مکرر ،فعالیتهای صنعتی و معدنی ،سبب افزایش غبار ریزشی در حومۀ شهر تهران شده
و انتشار آن در غرب استان تهران روند رو به رشدی داشته است .شهرستان مالرد در غرب استان تهران با آبوهوای خشک و بیابانی،
بهعنوان منطقۀ مطالعاتی انتخاب شد .هدف از پژوهش حاضر شناسایی فلزات سنگین ،کانیها و ریختشناسی ذرات رسوب و
منشأیابی آنها در شهرستان مالرد است .رسوبات غبار ریزشی به کمک غبارگیر تیلهای بهطور فصلی ،در  30ایستگاه جمعآوری شد.
نمونهبرداری خاك و رسوب سطحی به روش سیستماتیک-تصادفی در  14رخسارۀ دشتسر و پالیا انجام شد و در مجموع  83نمونه
از واحدهای کاری جمعآوری شد .به منظور تعیین شکل و اندازۀ ذرات غبار ریزشی از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو برای
شناسایی کانیهای موجود در ذرات غبار ریزشی از پراش پرتوایکس ( )XRDاستفاده شد .نتایج نشان داد که بخش عمدۀ ترکیبات
شیمیایی ذرات غبار ریزشی از  Zr ،Sc ،Cs ،Mo ،Li ،Ni ،V ،Cr ،Fe ،K ،P ،Mgو  Tiتشکیل شده است .این عناصر در قالب کانیهای
رسی ،کوارتز ،کلسیت و ژیپس با پوششی از جنس کانیهای دولومیت ،هماتیت و مسکووییت است که منشأ داخلی دارند و از مسافت
نزدیک توسط جریان باد به منطقه حمل شدهاند .براساس نتایج آنالیزهای  SEMریخت ذرات زاویهدار و نیمهمدور بود و شاهدی بر
وجود منبع محلی و انسانی و نزدیکبودن منشأ ذرات ریزشی است.

واژگان کليدی :غبار ریزشی؛ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی؛ کانیشناسی؛ مورفولوژی؛ مالرد
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◼ مقدمه
پدیدههای گردوغباری رخدادهایی طبیعیاند که در
مناطق خشک و نیمهخشک و بهویژه در عرضهای جنب
حارهای رخ میدهند .ترکیب پدیدۀ تغییر اقلیم با
فعالیتهای انسانی و الگوهای سکونت آنها موجب افزایش
تخریب خاك ،فرسایش بادی ،بیابانزایی ،تخریب خواص
خاك و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان میشود .در ادامه این
روند موجب از بین رفتن زیتوده و کربن آلی خاك و
موجب تشدید پدیدههای گردوغبار میشود .با توجه به
اثرات مخرب گردوغبار بر سالمت مردم ،اقلیم و اکوسیستم
نیاز به شناسایی مناطق منبع گردوغبار وجود دارد (.)19
در نتیجه با شناسایی کانونهای وقوع گردوغبار امکان
مدیریت و برنامهریزی جهت کنترل گردوغبار فراهم
میشود (.)23
تشخیص منابع گردوغبار و تخمین توان انتشار آنها
بهویژه برای ارزیابی آلودگی اتمسفری ذرات گردوغبار از
اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)39روشهای شیمیایی،
ایزوتوپی و کانیشناسی برای تعیین مناطق تولیدکنندۀ
گردوغبار اتمسفری استفاده گردید ( .)7همچنین اندازۀ
ذرات گردوغبار اطالعاتی در مورد شیوۀ انتقال ذرات و
اطالعات ارزشمندی راجع به منشأ گردوغبار در اختیار قرار
داد و برای بازسازی تغییرات در رژیم باد مورد استفاده قرار
گرفت (.)21
از جمله مطالعات انجامشده در خارج از کشور میتوان
به نتایج ویژگیها و ترکیب رسوبات گردوغبار ریزشی در
ریاض ،پایتخت عربستان سعودی ( ،)40مطالعۀ مقادیر
عناصر کمیاب ناشی از دخالتهای بشر را در نمونههای
گردوغبار شرق دریای مدیترانه ( ،)33بررسی ترکیبات
گردوغبار اعم از کانیشناسی ،گردهها ،عناصر سنگین و
میکروارگانیسمها در کشور عراق ( ،)5مطالعۀ ترکیب
شیمیایی و نوع عناصر موجود در نمونههای گردوغبار شهر
پکن ( ،)59شناسایی ترکیبات عناصر در فرودگاه واشنگتن
( ،)35غلظت عناصر فلزات سنگین و همچنین تغییرات
پذیرفتاری مغناطیسی آنها ،کانیشناسی و ژئوشیمی
ماسهها در رودخانههای ناندو و وانکوان جزیرۀ هاینان 1چین
1 Nandu and Wanquan rivers, Hainan Island

( )46و بررسی کانیشناسی و ریختشناسی ماسههای
بیابانی امارات متحدۀ عربی ( )43اشاره کرد.
همچنین در مطالعات داخلی نیز به بررسی کانیهای
حاضر در بخش رس خاكهای خاتونآباد اصفهان (،)8
مطالعۀ ترکیبات باز گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران
( ،)55شناسایی کانیهای گردوغبار از جندق تا کوهرنگ
( ،)28شناسایی ترکیبات موجود در ذرات گردوغبار شهر
سنندج ( ،)31بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی ذرات
گردوغبار جوی در شهر شیراز ( ،)29بررسی و آنالیز
گردوغبارها از منظر متالورژیکی در شهر اهواز ( ،)1بررسی
کانیهای گردوغبار ریزشی شهر ایالم ( ،)51بررسی
کانیشناسی گردوغبار جمعآوری شده در  5ایستگاه مستقر
در بخش شهداد استان کرمان ( ،)26بررسی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق بزرگتر از  10μmدر
خراسان جنوبی ( )42و بررسی کانیشناسی در پالیای
طبس ( )2پرداخته شد.
از نظر مطالعات فلزات سنگین و ریختشناسی نیز
میتوان به مطالعۀ فلزات سنگین موجود در ذرات گردوغبار
خوزستان ( ،)57مطالعۀ کانیهای رسی خاكهای گچی
زمین ریختهای مختلف در منطقۀ شرق اصفهان (،)30
بررسی ترکیب کانیشناختی و ریختشناسی ذرات
تشکیلدهندۀ پدیدۀ گردوغبار در استان خوزستان (،)56
شاخصهای آلودگی و زمین انباشت فلز سنگین سرب در
بهبهان ( ،)4مطالعۀ عناصر سنگین در گردوغبار ریزشی
لنجانات اصفهان ( ،)18شناسایی منابع گردوغبار  36نقطه
در شهرهای اصفهان منطقۀ شهری با ترافیک سنگین،
خمینیشهر و فالورجان منطقۀ شهری با ترافیک کم و
زرینشهر و مبارکه منطقۀ شهری صنعتی ( ،)36مقادیر
غلظتهای فلزات سنگین و ترکیب شیمیایی ذرات در شهر
اهواز ( )20و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
گردوغبار معدنی در حومۀ شهر اصفهان ( )50اشاره کرد.
وجود عرصههای بیابانی ،فقر رطوبت ،خشکسالی،
همجهت بودن با بادهای غالب غرب استان تهران ،کاهش
پوشش گیاهی ،اراضی کشاورزی رهاشده ،نزدیکی معادن
شن و ماسه ،کانونهای بحرانی مهمترین عوامل داخلی و
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خارجی وقوع غبار ریزشی در شهرستان مالرد است .از آنجا
که تاکنون مطالعاتی در زمینۀ ترکیبات غبار ریزشی غرب
استان انجام نشده ،هدف از پژوهش حاضر شناسایی منشأ
غبار ریزشی محلی طی دورهای یکساله ،براساس نمونههای
غبار ریزشی رسوب و نمونههای خاك سطحی برداشتشده
در واحدهای کاری مختلف با استفاده از تجزیه و تحلیل
دادههای بادسنجی ،آنالیز فلزات محلول به کمک دستگاه
پالسمای جفتشدۀ القایی ـ طیفسنج نشری و پالسمای
جفتشده القایی ـ طیفسنج جرمی ،پراش پرتو ایکس
( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبود.
اطالعات حاصل از پژوهش حاضر به بررسی اثرات ذرات
غبار ریزشی بر هوا ،آب و خاك ،سالمت انسان کمک می
کند و زمینهساز اقدامات الزم در راستای کاهش خطرات
ناشی از این پدیده در حوزههای سالمت ،محیطزیست و
اقتصاد خواهد بود.
◼ مواد و روش
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موقعيت منطقۀ مورد بررسي

منطقۀ مورد مطالعه با وسعت  119546 haاز شمال
و غرب به استان البرز ،از جنوب به استان مرکزی ،از شرق
به شهرستان شهریار منتهی شده و از نظر موقعیت
جغرافیایی در حدفاصل ً 50ْ 20َ 7تا ً 50ْ 54َ 54طول
شرقی و ً  35 ْ 28 َ 49تا ً 35ْ 41 َ 47عرض شمالی واقع
است (شکل  .)1شهركهای صنعتی مختلفی در محدودۀ
مورد مطالعه وجود دارد .همچنین حدود  60معدن فعال
وجود دارد که ظرفیت تولید ذرات معلق هوابرد را در این
منطقه چندین برابر میکند (.)38
متوسط بارندگی سالیانۀ منطقه در طول دورۀ آماری
 30ساله معادل  268 mmو حداکثر و حداقل بارش سالیانه
در این دوره بهترتیب  392 mmو  105اندازهگیری شد.
متوسط دمای سالیانه  12/5 °Cحداکثر و حداقل مطلق
درجه حرارت بهترتیب  42و  -17 °Cدر ماههای تیر و دی
است .جهت غالب وزش باد با توجه به گلبادهای ساالنه و
فصلی منطقۀ مورد مطالعه ،غرب و شمال غربی بود.

شکل  .1موقعيت منطقۀ مورد مطالعه در استان تهران و ايران

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1400صفحات  1تا 22

5

روش پژوهش آناليز دادههای بادسنجي

نمونهبرداری

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای بادسنجی از دادۀ 4
ایستگاه سینوپتیک که نزدیک شهرستان مالرد قرار دارند،
شامل شهریار ،هشتگرد ،کرج و بوئینزهرا استفاده شد
(جدول  .)1گلبادها و گلطوفانهای ساالنه و فصلی
ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  Wrplotو
با درنظرگرفتن سرعت آستانه  6/5 m/sترسیم شد.
همچنین گلماسۀ ایستگاههای مورد مطالعه با استفاده از
نرمافزار  Sandrose graph 3.0ترسیم شد.
گلماسه نموداری است که در اثر انجام عملیات پیچیدۀ
جبربرداری و محاسبۀ مقدار انرژی قابل حمل ماسه توسط
باد به دست میآید .این نمودار بیانگر توان فرسایش بادی
و مقدار نسبی حمل ماسه در جهتهای مختلف است.
بررسی مقادیر  DPtدر مناطق حساس جهان نشان میدهد
که حداکثر مقدار  DPtمعادل 1000-800واحدبرداری در
طول سال است .بنابراین فرای برگر و دین ( )1979با توجه
به مقادیر مختلف توان حمل باد ( ،)DPtقدرت فرسایش و
دبی حمل ماسه توسط باد را در ایستگاههای مختلف
مناطق بیابانی جهان به شرح زیر کالسهبندی کردهاند.
همچنین فرای برگر ( )1979تغییرپذیری جهت باد را
براساس شاخص همگنی جهت حمل ماسه ( )UDIطبق
جدول  2ارائه کرده است.

بهمنظور تعیین نقاط نمونهبرداری از ادغام نقشههای
کاربری اراضی ،کانونهای بحرانی فرسایش بادی ،نقشۀ
معادن و سازمان نقشهبرداری ( )44استفاده شد و در نقاطی
که نزدیک معادن و کانونهای بحرانی بوده برای قراردادن
تلۀ غبارگیر تیلهای استفاده شد .جمعآوری غبار ریزشی
رسوبی با استفاده از تلۀ غبارگیر تیلهای ( )MDCO1انجام
شد ( .)22 ، 18تلۀ استفادهشده شامل ظرف تفلونی با
ارتفاع  20سانتیمتر ،محتوی دو ردیف تیلۀ شیشهای به
قطر  1/6 cmاست .نمونهبرداری از ابتدای فصل بهار و در
 30نقطه از شهرستان مالرد تلههای رسوبگیر قرار داده شد
(جدول  .)3پراکنش مکانی نقاط نمونهبرداری براساس نوع
محیط ،ژئومورفولوژی منطقه ،امکانات موجود ،اهمیت غبار
ریزشی در منطقه و فعالیتهای مؤثر بر افزایش آن انتخاب
شد .نمونههای غبار ریزشی طی  4دوره ،از فروردین تا
اسفند ،بهصورت فصلی جمعآوری و تعداد  30نمونه در هر
دوره و در مجموع  120نمونه در طول دورۀ یکسال
نمونهبرداری شد (شکل  .)2رسوبات کف ظرف هر سه ماه
یکبار در پاکتهای پالستیکی دربدار به روش خشک
جمعآوری شدند.

جدول  .1مشخصات ايستگاههای سينوپتيکي مورد مطالعه
نام ايستگاه

ارتفاع از سطح دريا

شهریار
هشتگرد
کرج
بوئینزهرا

1162
1613
1293
1225

طول جغرافيايي
01
45
57
19

عرض جغرافيايي
40
00
48
10

51
50
50
50

35
36
35
36

دورۀ آماری "از"

دورۀ آماری "تا"

سال

ماه

سال

ماه

2007
2006
1985
2007

1
1
1
1

2016
2016
2016
2016

12
12
12
12

جدول  .2تقسيمبندی توان حمل ماسه توسط باد در محيطهای بياباني و تغييرپذيری جهت باد (فرای برگر و دين)1979 ،
مقدار DPt

قدرت فرسايش باد

UDI

تغييرپذيری جهات باد

طبقهبندی جهات باد

بیشتر از 400

زیاد

بیشتر از 0/8

کم

بادهای یکجهته

بین 399-200

متوسط

بین  0/3تا 0/8

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

کمتر از 200

کم

کمتر از 0/3

زیاد

بادهای چندجهته مرکب با زاویۀ تند

1 Marble Dust Collector
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نمونهبرداری خاك و رسوب سطحی به روش سیستماتیک
تصادفی 1طبقهبندیشده انجام شد و روی بخشهای
دشتسر و پالیا شبکهای منظم ،به ابعاد 5000× 5000m
بهصورت تصادفی ،قرار گرفت (.)18
در هر شبکه نقطهای بهطور تصادفی انتخاب شد و در
آن محل نمونهگیری بهصورت ترکیبی انجام گرفت.
بدینترتیب که در موقعیت نمونهبرداری یک پالت
( 20×20mماکروپالت) زده و داخل آن بهصورت  Vسه

پالت ( 3 × 3mمیکروپالت) زده شد ،سپس از داخل هر
میکروپالت تعداد  5نمونه خاك بهصورت ضربدری از عمق
 10-0cmبرداشت و پس از مخلوط کردن آنها یک نمونۀ
مرکب به وزن حدود  1kgبرداشت شد ( .)30در کل تعداد
 83نمونه خاك و رسوب سطحی در منطقۀ مورد مطالعه از
واحدهای کاری جمعآوری شد (جدول  .)4الزم به توضیح
است که تعداد نمونههای جمعآوری شده در هر واحد کاری
براساس مساحت مشخص شد.

شکل  .2موقعيت محل تلههای رسوبگير و نقاط نمونهبرداری خاک سطحي
جدول  .3نقاط نمونهبرداری رسوب
مختصات به اعشار مختصات به اعشار
نام منطقه
رديف
طول
عرض
50.6718
35.6325
 1چاقو
50.6388
35.6647
 2گمرگان
50.5317
35.6487
 3قمشلو محمدآباد
50.5072
35.6039
 4قشالق امیرآباد
50.4049
35.6285
 5گوی بالغ
50.5978
35.5914
 6اخترآباد
50.7484
35.5794
 7عباسآباد گل شایگان
50.7651
35.5881
 8چهارباغ
50.7875
35.5934
 9محمودآباد
50.8074
35.5863
 10حاجیآباد
50.8021
35.6522
 11دهشیش
50.8209
35.6584
 12امیریه
50.7929
35.6814
 13امیرآباد
50.7818
35.6724
 14شریفآباد
50.7796
35.6859
 15علی بیات
1 Random systematic

رديف
16
17
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

نام منطقه
مهردشت
ارسطو
یوسفآباد قوام
سلمیان
صفادشت
دهک
مالرد
شهرك صنعتی
دهیاری قبچاق
دهیاری بیدگنه
مهرآذین
حصارشالپوش
اسفندآباد
دهیاری قشالق
قلعه فرامرزی

مختصات به اعشار مختصات به اعشار
طول
عرض
50.7938
35.6953
50.8775
35.6870
50.9017
35.6764
50.8275
35.7017
50.8475
35.6917
50.8666
35.6757
50.9798
35.6681
50.8332
35.6889
492348
3945964
493386
3942833
497008
3942398
494941
3941453
494515
3943849
497965
3944028
50.9466
35.6923
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جدول  .4تعداد نمونههای برداشتي از رخسارههای مختلف
کد برروی

نام رخساره

نقشه
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
1-2-2
2-2-2
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2
1-1-3
2-1-3
2-2-3
1-3-3

11614/58
مخروط افکنۀ دشتسر فرسایشی
639/15
فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی
دشت ریگی خیلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم با قلوهسنگهای درشت با تراکم زیاد دشتسر فرسایشی 2842/56
1391/24
فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توأم با قلوهسنگ با تراکم کم تا متوسط دشتسر اپانداژ 7333/55
4205/03
فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
13522/58
دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گیاهی تخریبیافته دشتسر پوشیده
9283/39
فرسایش سطحی دشتسر پوشیده
5648/2
دشت ریگی متوسط دشتسر پوشیده
563/96
دق رسی شور و فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی اندك شورپسندها دشتسر پوشیده
اراضی کشاورزی
مناطق مسکونی
2762/25
اراضی بایر پوستۀ نمکی پالیا
13658/79
اراضی رهاشده
757/04
فرسایش سطحی آبرفتی پالیا
15/09
فرسایش رودخانهای ناحیۀ مرطوب پالیا

آناليزهای فيزيکي و شيميايي نمونهها

نمونههای خاك و رسوب سطحی به میزان  0/1gبرای
آنالیز غلظت عناصر شیمیایی انتخاب شد و مورد هضم چهار
اسید  HF،HCl ،HNO3و HClO4با حجم نهایی 25ml
قرار گرفت ( .)54غلظت  8عنصر شیمیایی ،Na ،Mg ،Al
 K ،Ca ،Ti ،Pو  Feبه کمک دستگاه پالسمای جفتشده
القاییـطیفسنج نشری  )ICP-OES(1مدل  Varianو
همچنین  41عنصر شیمیایی ،Co ،Ce ،Cd ،Bi ،Be ،Ag
،Mn ،Lu ،La ،In ،Ho ،Hg ،Gd ،Eu ،Er ،Dy ،Cu ،Cs
،Sn ،Sm ،Sc ،Sr ،Sb ،Rb ،Pr ،Pb ،Ni ،Nd ،Nb ،Mo
 Zr ،Yb ،Y ،W ،U ،Tm ،Tl ،Th ،Tb ،Taو  Znبا دستگاه
پالسمای جفتشده القایی ـ طیفسنج جرمی )ICP-MS(2
مدل  AgilenT 7500 cxدر آزمایشگاه مرکز پژوهشهای
کاربردی زمینشناسی اکتشافات معدنی کشور تعیین شد.
کانیشناسی نمونههای غبار ریزشی بهوسیلۀ آنالیز
پراش پرتو ایکس ( )XRDانجام شد که یکی از بهترین
روشها برای شناسایی کانیهای اصلی ذرات گردوغبار
Emission

مساحت

Plasma-Optical

Coupled

1 Inductively
Spectrometer

تعداد
نمونه
9
3
5
4
7
6
10
9
7
3
0
0
5
10
3
2

است ( .)52برای تشخیص کانیهای موجود رسوب غبار
ریزشی کلیۀ نمونههای فصلی به کار گرفته شدند .به دلیل
محدودیتهای آزمایشگاهی تعداد  24نمونه خاك و رسوب
سطحی بهصورت تصادفی از هر رخساره ،برای بررسی
کانیهای موجود انتخاب شد .به این منظور به میزان  2gاز
نمونه بهطور تصادفی جدا و با اسپاتول در قالب مخصوص
نمونه در داخل دستگاه  XRDآزمایشگاههای مرکز
پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی کشور با مدل  EQUINOX3000از شرکت Inel
فرانسه با تشعشع  Cukαقرار داده شد .نتایج ارائهشده
توسط دستگاه به کمک نرمافزار ! Matchآنالیز و نوع و
درصد کانیهای غالب مشخص شد.
تعیین شکل و ترکیب شیمیایی ذرات با بررسی
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،کمک شایانی به تعیین
اندازۀ واقعی ذرات ،شکل ذرات و درنهایت ترکیب شیمیایی
و خاستگاه آنها کرد که برای این منظور از مدل SEM
استفاده شد .میکروسکوپ الکترونی روبشی یا  SEMنوعی
میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری از
2 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

کانيشناسي و ريختشناسي ذرات تشکيلدهنده غبارهای ريزشي...

8

سطوح با بزرگنمایی  10تا  500000برابر با قدرت تفکیکی
کمتر از  1تا  20نانومتر (بسته به نوع نمونه) دارد .بهصورت
تصادفی  10نمونه رسوب از مناطق مختلف منطقۀ مورد
مطالعه در فصول متفاوت بهمنظور آنالیز به آزمایشگاه ارسال
شد (شکل  .)3این نمونهها از ایستگاه قمشلو محمدآباد،
صفادشت و عباسآباد گل شایگان در جنوب منطقه ،ارسطو
و قشالق امیرآباد غرب منطقه و چهارباغ ،دهک ،حاجیآباد،
علیبیات و شهرك صنعتی از شمال شرقی منطقۀ مورد
مطالعه انتخاب شد .مقدار کمی از نمونهها روی پایههای
مخصوص با چسب رسانا قرار داده شد و تصاویر به کمک
دستگاه  SEMبا بزرگنمایی  50 ،25 ،10 ،5 μmو 100
گرفته شد .سپس تصاویر  SEMبه کمک نرمافزار Image-J
مورد پردازش قرار گرفتند .سپس پارامترهای اولیۀ مساحت،
طول ،عرض ،محیط ،کشیدگی ،گردی ،گردشدگی،
کجشدگی ،کشیدگی ،قطرکروی معادل ،مساحت سطحی و
حجم برای تصاویر ذرات غبار ریزشی به کمک نرمافزار
محاسبه شدند.

گردوغبار محلی وکاهش فرسایش بادی ارائه داد (.)37
نتایج ترسیم گلبادهای  4ایستگاه سینوپتیک غرب استان
تهران نشان داد (شکل  )4که جهت غالب وزش باد در گلباد
ساالنه و فصلی در ایستگاه شهریار و کرج از جهت
شمالغربی بود .بادهای فصلی نیز نشاندهندۀ این است که
جهت غالب در پاییز ،زمستان و تابستان از جنوبشرقی و
در بهار از غرب است .در ایستگاه هشتگرد جهت غالب وزش
بادها در گلباد ساالنه از سمت غربی و جهت باد
جنوبشرقی و جنوب در رتبۀ بعدی قرار داشت .گلبادهای
فصلی ایستگاه نشان داد که در فصلهای پاییز ،زمستان و
بهار جهت باد غالب غرب و در فصل تابستان جهت وزش
باد غالب جنوب بود .در ایستگاه بوئینزهرا جهت وزش باد
غالب غرب و براساس گلبادهای فصلی در فصل بهار ،پاییز
و زمستان غرب و در فصل تابستان غرب و شمال غربی بود.
نتایج ترسیم گلطوفانهای  4ایستگاه سینوپتیک غرب
استان تهران نشان داد (شکل  )5که جهت باد غالب ساالنه
و فصلی در ایستگاه شهریار شمالغربی ،ایستگاه کرج،
هشتگرد و بوئینزهرا جهت باد غالب فرسایندۀ غربی است.
در پایش سرعت آستانۀ فرسایش بادی در منطقۀ البرز،
جهت باد غالب شمالغربی نشان داده شد که دارای توان
فرسایشی بوده و توانایی جابجایی ذرات خاك و تولید
گردوغبار را داشتند (.)60

◼ نتايج و بحث
بادسنجي

بررسی جهت ،شدت و قدرت فرسایشی باد منطقه با
استفاده از ترسیم گلباد ،گلطوفان و گلماسه انجام شد که
اطالعات مفیدی را جهت اجرای استراتژیهای کنترل

شکل .3محدودۀ نمونههای رسوبي تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM
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گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک هشتگرد

گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک شهریار

گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک بوئینزهرا

گلباد ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک کرج

شکل  .4گلباد ساالنۀ ايستگاه سينوپتيک غرب استان تهران

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک هشتگرد

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک شهریار

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک بوئینزهرا

گلطوفان ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک کرج

شکل  :5گلطوفان ساالنۀ ايستگاه سينوپتيک غرب استان تهران
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نتایج حاصل از تهیۀ گلماسۀ ایستگاههای مورد مطالعه
نشان داد (شکل  )6که توان حمل ماسه  )DPt(1در تمام
ایستگاههای منطقۀ مورد مطالعه کمتر از  200واحدبرداری
در طول سال است که این نشاندهندۀ قدرت فرسایشی کم
است .کمترین مقدار  DPtمربوط به ایستگاه بوئینزهرا
( 99/7واحدبرداری در طول سال و بیشترین  DPtمتعلق
به ایستگاه شهریار 203/3واحدبرداری در طول سال است
که نشاندهندۀ قدرت متوسط فرسایش بادی بود .بنابر
طبقهبندی فرایبرگر و دین قدرت فرسایشی باد در تمامی
مناطق کم دیده شد .جهت بردار برآیند توان حمل ماسه
) (RDD2در منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که رسوبات
ماسهای در منطقۀ شهریار ،کرج و بوئینزهرا از سمت
شمالغربی به جنوبشرقی و هشتگرد از سمت غرب به
شرق در حرکتند .بررسی شاخص تغییرپذیری جهت باد در
منطقه نشان داد که براساس طبقهبندی فرایبرگر و دین
(جدول  )5منطقه با تغییرپذیری کم جهتهای باد ،بادهای
یکجهته داشت .منطقۀ شهریار دارای بادهای یکجهتهاند
و تغییرپذیری جهات باد آن کم است .منطقۀ هشتگرد ،کرج

و بوئینزهرا با تغییرپذیری متوسط جهت باد دارای بادهای
دوجهته با زاویۀ منفرجه بودند.
عناصر شيميايي غبار ريزشي رسوبي

برای مقایسۀ نسبی غلظت عناصر موجود در غبار
ریزشی ،عناصر از لحاظ میزان غلظت ( )ppmدر پنج گروه
بیش از  20-5 ،500-20 ،2000-500 ،2000 ppmو
کمتر از  )49( 5در نمونههای رسوب طبقهبندی شدند
(جدول  .)6بخش عمدۀ ترکیبات ذرات غبار ریزشی در
منطقۀ مورد مطالعه از عناصر ،K ،Na ،Mg ،Ti ،Fe ،Al ،Ca
Mn ،P ،Znو  Baتشکیل شده است.
حداکثر غلظت هر یک از عناصر در رخسارههای مختلف
نشان دادند که بخش عمدۀ ترکیبات ذرات منشأ غبار ریزشی
در منطقۀ مورد مطالعه در رخسارۀ مخروطافکنۀ دشتسر
فرسایشی در شمال غربی و دشت ریگی ریز و متوسطدانه با
پوشش گیاهی تخریبیافته دشتسر پوشیده در
جنوبشرقی و جنوب غربی منطقه بود (شکل .)7

جدول  .5تغييرپذيری جهت باد )UDI(3براساس طبقهبندی فرای برگر
نام ايستگاه

 UDIجداول محاسباتي

تغييرپذيری جهات باد

طبقهبندی جهات باد

شهریار

0/85

کم

بادهای یکجهته

هشتگرد

0/47

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

بوئینزهرا

0/699

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

کرج

0/455

متوسط

بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه

جدول  .6طبقهبندی عناصر شيميايي از لحاظ ميزان غلظت در ترکيب غبار ريزشي رسوبي
ميزان کمي ()ppm
< 2000
2000-500
500-20

نام عنصر
Ca, Al, Fe, Ti
Mg, Na, K, Zn, P, Mn, Ba
Cr, Cu, Ni, Li, Ce, La, Rb, V, Zr, Sr

20-5

Nd, Y, Co, Ga, Nb, Sc, Th, Pb

>5

Pr, Sm, Gd, U, Dy, Hf, Yb, W, Eu, Cd, Ho, Tb, Tm, Bi, Lu, Be, Sc, Er, Mo, Sb, Ta

1Total Drift Potentional
2 Resultant Drift Direction

3 Uni Directional Index
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گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک هشتگرد

گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک شهریار

گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک بوئینزهرا

گلماسۀ ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک کرج

شکل  .6گلماسۀ ساالنۀ ايستگاه سينوپتيک غرب استان تهران

همچنین دشت ریگی خیلی درشتدانه با تراکم متوسط
و زیاد توأم با قلوهسنگهای درشت با تراکم زیاد دشتسر
فرسایشی ،دق رسی شور و فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش
گیاهی اندك شورپسندها دشتسر پوشیده و اراضی بایر
پوسته نمکی پالیا فاقد هرگونه حداکثر غلظت عناصر است
(جدول .)7
غلظت باالی عناصر  P ،Fe ،Al ،Caو  Mnکه نشان از
طبیعی و خاكزاد بودن منشأ گردوغبار است (.)23 ،9
همچنین انتشار  Crناشی از فرآیندهای احتراقی ،صنایع

فلزی و گردوغبار جادهای است ( .)27مقدار بحرانی  Niدر
خاك را بسیاری از محققان در دامنۀ  50-2 ppmاعالم
کردهاند ( .)25 ،10براساس مطالعۀ حاضر ،میانگین عنصر
فوق ( )48 ppmنشان است که آلودگی این عنصر در حد
بحرانی است .انتشار عناصر  Crو  Niناشی از نزدیکی منطقه
به معادن شن و ماسه و کارخانۀ سیمان است که پژوهش
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاك اطراف کارخانۀ سیمان
خاش این نتیجه را تأیید کرد ( .)42سایر عناصر از قبیل
 Zn ،Tiو سولفات ناشی از فعالیتهای انسانی ،نشانگر منشأ

کانيشناسي و ريختشناسي ذرات تشکيلدهنده غبارهای ريزشي...
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غیرپوستۀ زمینی است ( .)6این عناصر را نیز میتوان به
صنایع اطراف تهران و مصرف زغالهای فسیلی در این
صنایع نسبت داد.

صحرایی با گستردگی زیاد ماسهبادی باشد (.)58، 57
همچنین براساس یافتهها ،گردوغبارهایی که غنی از کوارتز،
فلدسپات یا کربناتها باشد ( ،)47عمدتاً دارای منشأ داخلی
بوده یا از مسافت نزدیک یا متوسط توسط جریان باد به
منطقه حمل شدهاند (.)48
تنوع کانیها در فصل تابستان بیشتر از سایر
فصلهاست .همچنین بیشترین تنوع کانیشناسی ،مربوط
به نمونۀ یک بود که منشأ این دوره یک گسترده وسیعی از
منطقه شامل نواحی داخلی ،شمالی و غرب استان تهران
را شامل میشد که ناشی از تنوع در منشأهای غبار ریزشی
در فصل تابستان بوده است .براساس جدول ( )9میزان
کوارتز در فصل بهار ،آنورتیت سدیم در فصل پاییز و میزان
دولومیت نیز در فصل تابستان بیشتر از سایر فصلهاست.

پراش پرتو ايکس ( )XRDغبار ريزشي رسوبي

کانیهای تشکیلدهندۀ نمونههای رسوب بیشتر در 2
فاز کانیایی اصلی شامل کربنات بیشتر کلسیم کربنات،
دولومیت و آنورتیتو سیلیکات بیشتر کوارتز قرار گرفت
(جدول  .)8کانیهای شناساییشده عبارتند از کلسیت،
دولومیت ،آلبیت ،هماتیت ،مسکووییت ،آنورتیت و ژیپس
است .در کلیۀ نمونهها کانیهای کوارتز ،آنورتیت سدیم،
کلسیم کربنات ،دولومیت و آنورتیت بهصورت مشترك
وجود دارد .خاستگاه کانی کلسیت میتواند در نواحی

جدول  .7ماکزيمم غلظت عناصر در رخسارههای منطقۀ مطالعاتي
نام رخساره
فرسایش سطحی دشتسر فرسایشی
مخروطافکنۀ دشتسر فرسایشی
فرسایش رودخانهای دشتسر فرسایشی
دشت ریگی خیلی درشتدانه با تراکم متوسط و زیاد توأم با قلوه سنگهای درشت با
تراکم زیاد دشتسر فرسایشی
فرسایش سطحی دشتسر اپانداژ
دشت ریگی درشت و متوسطدانه با تراکم متوسط تا زیاد توأم با قلوهسنگ با تراکم
کم تا متوسط دشتسر اپانداژ
فرسایش سطحی دشتسر پوشیده
دشت ریگی ریز و متوسطدانه با پوشش گیاهی تخریبیافته دشتسر پوشیده
دق رسی شور و فاقد پوشش گیاهی یا با پوشش گیاهی اندك شورپسندها دشتسر
پوشیده
اراضی بایر پوستۀ نمکی پالیا
فرسایش سطحی آبرفتی پالیا
فرسایش رودخانهای ناحیۀ مرطوب پالیا
کشاورزی رهاشده
دشت ریگی متوسط دشتسر پوشیده

عنصر
Mn
Na, Ba, Cu, Zn, P, Bi, Cs, Eu, Lu, Pb, Rb, Sm, Th, Yb, W
Ni, U
Mo, Sn
Fe, Cr, V, Ti, Hf, Zr
Sr, Sb
K, Ga, Be, Ce, Co, Er, Gd, Ho, La, Nd, Pr, Ta, Tm, Y

شکل  .7حجم غبار ريزشي ساالنه

Al,
Ca, Li
Cd
Mg, Dy, Nb, Tb
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توجه به نتایج این تحقیق و مطالعات انجامشده ،ممکن
است کربنات ابزاری جهت ردیابی منشأ گردوغبار آسیایی
در حمل و نقل طوالنیمدت ( )53و کانیهای تبخیری
مانند ژیپس برای شناسایی منشأ غبار ریزشی در خاورمیانه
مفید باشند ( .)45بنابراین ترکیب کانیشناسی و تاحدودی
ریختشناسی ذرات غبار ریزشی از دیدگاه زمینشناسی
منطقه تحتتاثیر مسیر غالب باد است .همچنین در بررسی
فلزات محلول  Caو  ،Kبیشترین مقدار غلظت را بین تمامی
فلزات در نمونههای مطالعاتی دارا بودهاند که نشان از
طبیعی و خاكزاد بودن منشأ گردوغبار بود (.)24 ،9
همچنین نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس ( )XRDدر 24
نمونۀ خاك سطحی نیز نشان داد که عمدۀ کانیهای غالب
در نمونهها شامل دولومیت ،ژیپس ،آنورتیت ،کوارتز،
کلسیت ،مسکوویت ،آلبیت ،پتاسیم و هالیت بود.

فراوانی کلسیت و کوارتز در بیشتر نمونهها بهعنوان
محصول اصلی محیطهای رسوبی تخریبی ،نشاندهندۀ
خاستگاه رسوبی برای ذرات غبار ریزشی در غرب استان
تهران است .غبارهای ریزشی که غنی از کوارتز ،فلدسپات
یا کربناتها باشد ،عمدتاً دارای منشأ داخلی بوده یا از
مسافت نزدیک یا متوسط توسط جریان باد به منطقه حمل
شدهاند ( .)48بنابراین غالب بودن کانی کوارتز و کلسیت
در تمام نمونهها نشان دادند که منشأ اصلی غبارهای
ریزشی غرب استان تهران عمدتاً منطقهای و مناطق خشک
هستند .وجود کانی ژیپس در فصل تابستان نشاندهندۀ
وجود خاستگاهی تبخیری برای غبارهای ریزشی غرب
تهران است که عمدتاً در زمینهای بیابانی کرانههای
رودخانهی شور و پالیا موجود است .همچنین نتایج با
یافتههای بررسی کانیشناسی مناطق شهری دشت
سیستان ( ،)12آنالیز خصوصیات شیمیایی ریزگردهای
رسوبشوندۀ شهر اهواز ( )20و شناسایی ترکیب
کانیشناختی و ریختشناسی ذرات تشکیلدهندۀ پدیدۀ
گردوغبار در استان خوزستان ( )56 ،55مطابقت دارد که
شناسایی کانیها در مطالعات فوق شباهت بسیاری با
ترکیب کانیهای غبار ریزشی در شهرستان مالرد دارند .با

تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM

براساس نتایج حاصل از ریختشناسی ،غرب و جنوب
منطقۀ مورد مطالعه نسبت به شرق ذرات درشتتر و دارای
حجم و مساحت باالتری بود.

جدول  .8درصد غالب نسبي کانيهای موجود در غبار ريزشي رسوبي
فصل

کوارتز

آنورتيت سديم

کلسيم کربنات

دولوميت

آنورتيت

بهار

38

7

19

4

20

تابستان

17

5

10

2/4

6

پاییز

32

5

18

4/2

28

زمستان

22

3

12

2/5

15

جدول  .9ماکزيمم درصد نسبي کانيهای غالب موجود در غبار ريزشي رسوبي
نوع عنصر

فصل

درصد

کوارتز

بهار

73

آنورتیت سدیم

پاییز

44/2

کلسیم کربنات

پاییز

49/2

دولومیت

تابستان

18/8

آنورتیت

پاییز

63/6
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جهت بررسی دقیقتر اندازۀ دانههای پوشش در هر
نمونه ،مشخصات مورفولوژیک غبار ریزشی رسوبی مربوط
به  150ذرۀ اندازهگیریشده با استفاده از نرمافزار Image-
 Jبه شرح جداول  11 ،10و  12است .بررسی قطر کروی
معادل غبار ریزشی رسوبی در ایستگاههای مورد مطالعه
نشان داد که ذرات در ایستگاه شمالشرقی درشتترین و
در ایستگاه غرب منطقۀ مورد مطالعه ریزترین بودند.
براساس نتایج آنالیزهای  SEMمورفولوژی زاویهدار و
نیمهمدور اغلب ذرات غبار ریزشی میتواند شاهدی بر وجود
منبع محلی و انسانی باشد .شکل نامنظم و زاویهدار در این

منطقه نشان داد که از فاصلۀ نزدیک حمل شده است.
مورفولوژی و کانیشناسی مشابه گردوغبار در ارومیه و
آبادان ( ،)3آلمان ( ،)16عربستان ( ،)34کویت و افغانستان
( ،)15اهواز ( ،)20اصفهان ( ،)50سرخس ( )13و بر روی
ذرات معلق سواحل ایتالیا ( )48نیز ارائه شده است  .تصاویر
 SEMنشان دادند که ذرات غبار عمدتاً دارای اشکال
نامنظم ،بیضوی ،چندگوش و در برخی موارد بهصورت
تجمعیافته است که با نتایج ارفعینیا و همکاران ( )6و
روغنی ( )51مطابقت دارد.

جدول  .10مشخصات مورفولوژيک غبار ريزشي رسوبي در جنوب منطقۀ مورد مطالعه
پارامتر
کد نمونه
)A
مساحت (
طول (L )mµ
عرض (B )mµ
محیط (P )mµ
کشیدگی AR
گردی C
گردشدگی R
کجشدگی
کشیدگی
قطر کروی معادل (ESD )mµ
مساحت سطحی(SA )mµ2
حجم (V )mµ3
mµ2

قمشلو محمدآباد

صفادشت

عباسآباد گل شايگان

مجموع

3
13
1/066
0/8
0/459
1/333
0/763
0/75
-0/028
-1/214
4/16
54
36/82

20
5
2/8
1/2
8
1/418
0/757
0/705
-0/008
-1/196
2/58
20/93
8/98

7
8/39
3/9
2/3
6/2
1/355
0/688
0/738
-0/070
-0/999
3/26
33/53
19/41

35/7

295
487

جدول  .11مشخصات مورفولوژيک غبار ريزشي رسوبي در غرب منطقۀ مورد مطالعه
پارامتر
کد نمونه
)A
مساحت(
طول (L )mµ
عرض (B )mµ
محیط (P )mµ
کشیدگی AR
گردی C
گردشدگی R
کجشدگی
کشیدگی
قطر کروی معادل (ESD )mµ
مساحت سطحی(SA )mµ2
حجم(V )mµ3
mµ2

ارسطو

قشالق اميرآباد

17
11/8
4/7
3
32/4
1/36
0/766
0/736
0/53
-0/87
2/9
25/7
12/3

4
8/3
3/6
2/1
11/3
1/33
0/73
0/721
0/65
0/91
1/2
24/7
12/1

مجموع
24/3

251/8
381/2
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جدول  .12مشخصات مورفولوژيک غبار ريزشي رسوبي در شمال شرقي منطقۀ مورد مطالعه
حاجيآباد

عليبيات

شهرک صنعتي

8

21

10

15

29

پارامتر
مساحت(A )mµ2

24/3

18/4

4/1

9/8

17/1

طول (L )mµ

36/7

5/9

2/7

4/8

6/3

عرض (B )mµ

4/8

3/5

1/6

2/7

3/4

محیط (P )mµ

0/4

33/8

13/1

35/2

41/5

کشیدگی AR

8/2

0/31

0/32

7/6

0/3

گردی C

2/3

/8

2/3

2/1

2/1

گردشدگی R

0/6

1/8

0/5

0/7

0/7

کجشدگی

0/82

0/57

0/56

0/45

0/81

کشیدگی

-0/54

-0/93

-1/014

-0/76

-00/54

کد نمونه

چهارباغ

دهک

مجموع
40

قطر کروی معادل (ESD )mµ

5/1

3/8

2/9

2/8

3/5

مساحت سطحی(SA )mµ2

97/2

73/9

10/3

38/8

67/4

1537

حجم (V )mµ3

125/4

115/8

3/3

41/2

102/5

2258

در نمونههای غرب منطقۀ مورد مطالعه عمدۀ کانی
دیدهشده ،اغلب از جنس کانیهای رسی ،کوارتز یا ژیپس با
پوششی از دولومیت و همچنین عناصر  O ،Ca ،Al ،Siو Mg
بوده است (شکل  .)8در تصاویر با بزرگنمایی  25میکرون
عناصر  Clو  Naو در تصاویر با بزرگنمایی  10میکرون عنصر
 Feدیده شد .در نمونههای جنوب منطقۀ مورد مطالعه عمدۀ
کانی دیده شده در رسوبات غبار ریزشی اغلب از کانیهای
رسی کلسیت ،کوارتز و ژیپس تشکیل شدهاند و دارای
پوششی از جنس کانی دولومیت است .همچنین عناصر
مشاهده در ذرات نیز شامل  O ،Ca ،K ،Siو  Mgبود (شکل
 .)9در تصاویر با بزرگنمایی زیر  10میکرون عناصر  Cو Fe
مشاهده شد.
در نمونههای شمالشرقی منطقۀ مورد مطالعه عمدۀ
کانی دیدهشده در رسوبات غبار ریزشی اغلب از کانیهای
رسی ،پالتین ،کوارتز و ژیپس تشکیل شدهاند و دارای
پوششی از جنس کانی دولومیت است .همچنین عناصر
مشاهده در ذرات نیز شامل  O ، Ca ، K ، Siو  Mgبود
(شکل  .)10در تصاویر با بزرگنمایی  50میکرون عناصر Pt
و در تصاویر با بزرگنمایی زیر  25میکرون عناصر  Cو  Tiبا
پوششی از کانی هماتیت مشاهده شد.
◼ نتيجهگيری

در این پژوهش ،مناطقی که باید استراتژیهای
حفاظتی در آنها مورد توجه قرار گیرد ،نشان داده شده
است .نتایج ترسیم گلباد منطقه نشان میدهد که جهت باد
غالب منطقه با توجه به ایستگاههای سینوپتیک موجود در
محدودۀ موردمطالعه شمال غربی است .محاسبات گلماسۀ
ایستگاههای مورد مطالعه نیز نشان دادند که مقدار  DPtدر
تمام ایستگاهها کمتر از  200واحدبرداری در سال است که
این نشاندهندۀ قدرت فرسایشی کم است و جهت بردار
برآیند توان حمل ماسه ) (RDDاز سمت شمال غربی به
جنوبشرقی و شاخص تغییرپذیری منطقۀ شهریار دارای
بادهای یکجهته و منطقۀ هشتگرد ،کرج و بوئینزهرا با
تغییرپذیری دارای بادهای دوجهته با زاویۀ منفرجه بود
بخش شمال غربی منطقۀ مورد مطالعه بیشترین حجم
رسوبات غبار ریزشی را داشته است؛ با این حال بیشترین
غلظت عناصر شیمیایی بهویژه فلزات سنگین در ناحیۀ
جنوب غربی و جنوب شرقی مشاهده شد.
در بررسی کانیایی نیز براساس نتایج بهدستآمده
مشخص شد که ترکیب کانیشناسی پدیدۀ غبارریزشی
بیشتر در  2فاز کانیایی اصلی شامل کربنات بیشتر کلسیم
کربنات ،دولومیت و آنورتیت و سیلیکات بیشتر کوارتز قرار
گرفت.
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شکل  .8تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي با بزرگنمايي  50 μmو ،)a( 100نمودار فراواني عناصر ( )bو تصاوير با بزرگنمايي μm

 2و  )c( 10غرب منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .9تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي با بزرگنمايي  25 μmو  ،)a( 50نمودار فراواني عناصر ( )bو تصاوير با بزرگنمايي μm

)c( 2جنوب منطقۀ مورد مطالعه
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شکل  .10تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي با بزرگنمايي  25 μmو  ،)a( 2/5نمودار فراواني عناصر ( )bو تصاوير با بزرگنمايي
 2 μmو  )c(10شمال شرقي منطقۀ مورد مطالعه

فاز فرعی کانیها نیز شامل کانی ژیپس است که مربوط
به حوضههای تبخیری و پالیاست .به احتمال زیاد ،منشأ
کانیهای تبخیری موجود ،از ترکیبات نمکی دریاچهها،
تاالبهای فصلی و رسوبات آبرفتی جوان پراکنده در منطقۀ
مطالعاتی ،بهویژه شمالغربی و جنوبغربی مالرد ،نشأت
گرفته است.
براساس نتایج آنالیزهای  SEMمورفولوژی زاویهدار و
نیمهمدور اغلب ذرات غبار ریزشی میتواند شاهدی بر وجود
منبع محلی باشد .شکل نامنظم و زاویهدار در این منطقه
نشان داد که از فاصلۀ نزدیک حمل شده است .تصاویر
 SEMنشان دادند که ذرات غبار عمدتاً دارای اشکال
نامنظم ،بیضوی ،چندگوش و در برخی موارد بهصورت
تجمعیافته است .بهطور کلی بخش عمدۀ ترکیبات
شیمیایی کلیۀ ذرات غبار ریزشی از عناصر ،Fe ،Al ،Ca
 Pb ،Mn ،P ،Zn ،Sr ،Ti ،K ،Na ،Mgو  Zrتشکیل شده
است .این عناصر در قالب کانیهای رسی ،کوارتز ،کلسیت

و ژیپس با پوششی از جنس کانیهای دولومیت ،مسکوویت
بودند .مورفولوژی ذرات غبار ریزشی زاویهدار و نیمهمدور
بوده که میتواند شاهدی بر وجود منبع محلی آنها باشد.
با توجه به حساسیت فرسایشپذیری اراضی بهویژه در
شرق منطقۀ مورد مطالعه که معادن شن و ماسه در آنها
قرار دارند ،باید از فعالیتهای انسانی مخرب و دستکاری
اراضی در این مناطق جلوگیری شود .بنابراین بهتر است
عملیات مقابله با غبار ریزشی تنها در شرق منطقه اجرا
نشود ،بلکه کاهش آالیندههای صنایع ،بهویژه در غرب
مالرد و اجرای طرحی برای عدم ورود این آالیندهها به
محیط شهر تهران نیز انجام شود .همچنین کاهش
فعالیتهای صنایع و معادن با نظارت بیشتر ،در فصل
تابستان در راستای کنترل غبار ریزشی و عدم ورود
آالیندهها به منطقه ،میتواند مفید باشد .شناسایی نواحی
با نخالههای صنعتی ،معدنی و ساختمانی و پاکسازی این
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از مسئوالن محترم مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برای حمایت و
همکاری در انجام آنالیزهای آزمایشگاهی نمونههای
.گردوغبار صمیمانه سپاسگزاری میشود

مناطق در حومۀ منطقۀ مورد مطالعه نقش ویژهای در
.کاهش غبار ریزشی محلی خواهد داشت
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Abstract
Mapping of wetlands using remote sensing has faced challenges due to different land cover
classes and similar reflectance across land cover classes. Synthetic aperture radar (SAR) data have
a special ability to detect phenomena because of their penetration capacity, as well as their
independence from time and weather conditionsIn this study, radar data were used to map the
land cover of Hamoun wetlands in both wet and dry conditions. For this purpose, L-band capacity
has been used to investigate land cover classes. Statistical indicators were used for assessing the
separation between land cover classesThe images were classified using the method of the support
vector machine. The results of the present study show the capacity of the L-band to separate
different land cover classes. The results of the accuracy assessment show an overall accuracy of
over 80% in preparing the land cover map of the region. Furthermore, because of the penetration
of the L-band, it is possible to detect water in the underlying layer of plants. The results of this
study showed that the difference between the reflectance of vegetation that their smaller portion
is below the water, and vegetation, most of which is above the water is detectable by the L-band.
The difference between their backscatter is 6 dB in the HV and about 2 dB in the HH polarization,
which indicates the capaity of the HV polarization to separate these two classes.
Keywords: Arid lands; Sistan plain; Vegetation cover; Remote sensing
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چکیده
بررسیهای سنجش از دوری برای تهیة نقشة دقیق از تاالبها ،به دلیل تنوع پوششهای زمین و شباهت بازتابش بین آنها ،همواره
با چالشهایی روبرو بوده است .دادههای رادار دهانة مصنوعی به دلیل ایجاد قابلیت نفوذ و عدم وابستگی به زمان و شرایط جوی،
قابلیت ویژهای در تشخیص پدیدهها دارند .در این مطالعه برای تهیة نقشة مناسب از وضعیت پوشش بخشی از تاالب هامون در
شرایط ترسالی و خشکسالی ،از دادههای رادار استفاده شده است .بههمین منظور ،در پژوهش حاضر قابلیت باند  Lدادههای رادار
دهانة مصنوعی برای مطالعة پوشش سطح زمین استفاده شده است .برای بررسی قابلیت تفکیک بین طبقههای پوشش اراضی از
شاخصهای آماری استفاده شد و تصاویر با روش ماشین پشتیبانبرداری طبقهبندی شد .نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر
نشاندهندة توانایی باند  Lبرای تفکیک پوششهای مختلف زمین و نشاندادن تفاوت تراکم پوشش گیاهی بر بازتاب باند  Lاست.
جدول خطای تهیهشده در این مطالعه نیز نشاندهندة صحت کلی بیش از  %80در تهیة نقشة پوشش اراضی منطقه است .عالوهبراین
به دلیل قدرت نفوذ باند  ،Lمیتوان آب الیة زیرین گیاهان را تشخیص داد .نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت بازتاب پوشش
گیاهی که قسمت کمی از آن داخل آب است ،با پوشش گیاهیای که قسمت بیشتر آن درون آب است در باند  HVبرابر  6دسیبل
و در باند  HHحدود  2دسی بل است که نشاندهندة توان تفکیک بهتر باند  HVدر تفکیک این پوشش است.

واژگان کلیدی :مناطق خشک؛ دشت سیستان؛ پوشش گیاهی؛ سنجش از دور
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◼ مقدمه
رشد روزافزون جوامع بشری و همچنین آسیبهای
ناشی از تغییر اقلیمی موجب ایجاد تخریب گسترده در
بومنظامهای طبیعی در سرتاسر دنیا شده است (.)26
تصمیمگیری و اجرای اقدامات حفاظتی در برابر تخریب
بومنظامها نیازمند دردسترس بودن اطالعات کمی و کیفی
منابع اکولوژیکی از منطقه است .به دلیل محدودیت آب در
بومنظامهای مناطق خشک و نیمهخشک و آسیبپذیری
بیشتر این بومنظامها به عوامل تخریب ،اجرای اقدامات
حفاظتی ضروری است ( .)27علیرغم اهمیت وجود
اطالعات الزم برای اقدامات حفاظتی و مدیریتی ،مسائلی از
جمله دشواری کار در مناطق خشک ،دسترسی کم ،پوشش
گیاهی ضعیف در شرایط خشک و تغییرات مناطق خشک
موجب کمبود اطالعات در این مناطق میشود (.)42 ،25
سنجش از دور همواره بهعنوان ابزار مهم و کارآمدی برای
مطالعات بومنظامهای طبیعی مورد استفاده قرار گرفته
است ( .)13 ،14 ،16 ،18 ،35تصاویر چندطیفی 1بهطور
گسترده در بررسی پدیدههای مختلف در شرایط مکانی و
زمانی گوناگون کاربرد دارد ( .)26دادههای رادار دهانة
مصنوعی دستة دیگری از دادههای سنجش از دوریاند که
بهواسطة سیستم خاص مربوط به دریافت پراکنش امواج از
سوی سنجنده و همچنین استفاده از طول موجهای با
قابلیت نفوذ بیشتر ،توانایی تولید تصاویر در شب و روز و
هر شرایط آب و هوایی را فراهم میکنند ( .)18 ،19انتخاب
این دادهها بستگی به ویژگیهای سنجنده از جمله
فرکانس ،طول موج ،قطبش 2و زاویة برخورد 3بستگی دارد.
به عنوان مثال قدرت نفوذ باند  Lبیشتر از باند  Xاست و
در مطالعات مربوط به خاک و یا اشکوبهای زیرین پوشش
گیاهی کارایی بیشتری دارد ( .)43در صورتی که باند  Xبا
طول موج کوتاهتر برای مطالعة الیة باالیی پوشش گیاهی
و شناسایی مناطق دارای پوشش گیاهی مفید است (،40
 .)38قطبشهای مختلف دادههای رادار دهانة مصنوعی
میتواند در مطالعة ویژگیهای مهم بیوماس و فنولوژی
گیاهان مورد استفاده قرار بگیرد ( .)9مطالعات نشان

میدهند ک قطبش  HHتوانایی باالتری در جداسازی
پوشش گیاهی آبگیریشده از غیرآبگیریشده در تاالبها
دارد ( .)17با کاهش زاویة برخورد ضریب پراکندگی امواج
رادار افزایش مییابد ( .)29در زاویة برخورد کمتر تفاوت
بین پراکنش امواج رادار در مناطق آبگیریشده با
غیرآبگیریشده بیشتر است ،بنابراین جداسازی این مناطق
از یکدیگر در زاویة برخورد کمتر به نحو بهتری صورت
میپذیرد (.)19
عالوه بر ویژگیهای سنجنده ،ویژگیهای مطالعه نیز در
زمان انتخاب سنجندة مناسب اهمیت دارد .مطالعات گذشته
تأثیر بازتاب دوگانه 4را که در اثر تأثیر همزمان پراکنش آب
و پوشش گیاهی بهوجود میآید ،در مطالعة پوشش گیاهی
حائز اهمیت میدانند ( .)36 ،43بهواسطة ویژگی بازتاب
دوگانة دادههای رادار برای مطالعة مناطق تاالبی کاربرد
بسیاری دارند ( .)23از سوی دیگر پوشش گیاهی خشک
نسبت به پوشش گیاهی سبز بازتاب کمتری دارد (.)23
همین تفاوت بازتاب امکان جداسازی گیاهانی را که در اثر
کمبود آب خشک شدهاند بهوجود میآورد .زیست توده و
تاج پوشش گیاهان نیز بر بازتاب دادههای رادار تأثیر دارد
( .)41بهدلیل این ویژگیها ،دادههای رادار در مطالعات
مختلفی مانند مطالعات زیستگاهی و بخصوص برای
پرندگان ساکن تاالبها نیز استفاده شدهاند ( .)22از توانایی
نفوذ باالتر و در نتیجه پتانسیل بهتر باند  Lبرای مطالعة
تغییرات پوشش جنگلها ( )36و مطالعة تغییرات تاج
پوشش گیاهی در مناطق تاالبی استفاده شده است (.)6 ،7
با توجه به اینکه در سالهای اخیر محدودیت منابع آب
موجب ناپایداری وضعیت تاالبها در کشور شده است،
تغییرات آبگیری این بومنظامها موجب میشود پوشش
اراضی با شرایط متفاوتی نسبت به آبگیری یا خشکسالی
وجود داشته باشند .این مسئله بر تفکیکپذیری پدیدهها با
استفاده از سنجش از دور تأثیر میگذارد .بنابراین مشخص
کردن تواناییها و ضعف امواج مورد استفاده در سنجش از
دور در انتخاب تصویر ،براساس شرایط بومنظامها ،حائز
اهمیت است .بههمین دلیل پژوهش حاضر در بخشی از

1 Multi spectral
2 Polarization

3 Incidence angle
4 Double-bounce effect
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تاالب هامون که کمبود منابع آب در سالهای جاری موجب
تغییرات پوشش اراضی آن شده است ،انجام گرفت .تاالب
هامون تاالبی با اهمیت و بینالمللی است که از جهت تأمین
زیستگاه پرندگان بومی و مهاجر بسیار مهم است و تهیة
نقشة منابع اکولوژیک آن براساس ساختار و کارکرد آن از
اهمیت زیادی برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف
ارزیابی توانایی دادههای راداری در مطالعات مناطق تاالبی
داخلی و تهیة نقشه برخی از مؤلفههای زیستگاهی با
استفاده از دادههای باند  Lماهوارة پالسار 1انجام شد .منطقة
مطالعه بخشی از دشت سیستان واقع در منطقة خشک
شرق کشور است .پراکنش امواج رادار در این منطقه بررسی
و امکان تفکیکپذیری پدیدهها ارزیابی شدند.
◼ مواد و روش
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روش دومارتن فوق خشک است ( .)37تاالب هامون که از
سه بخش شامل هامون صابری ،پوزک و هیرمند تشکیل
شده است ،در این دشت قرار دارد .اهمیت این تاالب در
منطقهای خشک و نیمهخشک موجب شده که بخش
بزرگی از هامون در ایران بهعنوان یک منطقة تحت حفاظت
در کنوانسیون رامسر تصویب شود ( .)33همچنین این
تاالب بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره تحت حفاظت قرار
گرفته است .این منطقه در محدودة ´ 30°25تا´31°27
عرض جغرافیایی شمالی و ´ 60°52تا´ 60°56طول
جغرافیایی شرقی قرار گرفته است .خشکسالیهای اخیر و
همچنین مسدودکردن آب ورودی از افغانستان به تاالب
هامون موجب شده که آبگیری تاالب دچار نوسان شدیدی
باشد بهنحوی که در برخی از ماهها تاالب بهطور کلی خشک
میشود (.)20

منطقة مورد بررسی

منطقة مطالعه بخشی از تاالب هامون در شرق کشور
در شمال استان سیستان و بلوچستان ،در مجاورت
شهرستان زابل و در اطراف کوه خواجه است .این منطقه با
توجه به دادههای در دسترس و اهمیت زیستگاهی بسیار
زیاد و دارابودن انواع پوششهای اراضی انتخاب شد
(شکل .)1متوسط بارندگی در دشت سیستان کمتر از
 50mmدر سال و متوسط تبخیر سالیانه در بازة  20ساله
برابر با  4755mmاز تشتک تبخیر است .اقلیم منطقه به

روش پژوهش
دادهها

بهمنظور بررسی قابلیتهای دادههای رادار دهانة
مصنوعی از باند  Lماهوارة پالسار استفاده شد .این دادهها
از سازمان اکتشافات هوا و فضای کشور ژاپن 2تهیه شد .باند
 Lبا طول موج  25cmدر دستة امواج مایکروویو با طول
موج بلند دستهبندی میشود (.)23

شکل  .1منطقة مطالعه بخشی از تاالب هامون در شرق کشور در شمال استان سیستان و بلوچستان
1 Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar
)(PALSAR

2 Japanese Aerospace Exploration Agency
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تاریخ برداشت دادهها براساس مطالعات قبلی انجام شده
در منطقة مطالعه در مورد نحوة آبگیری و خشکی تاالب در
منطقه ( ،)21 ،23دورة چرخش ماهواره و در دسترسبودن
تصاویر انتخاب شد .جدول ( )1ویژگیهای تصاویر مورد
استفاده را نشان میدهد .تاالب در تیر  1396خشک و در
خرداد  1399آبگیری شده بود.
اطالعات مربوط به واقعیت زمینی از مطالعات قبلی در
منطقة ( )21 ،22 ،23و مطالعات صحرایی از وضعیت
پوشش گیاهی از جهت تراکم و عمقی که درون آب قرار
گرفته است و سایر پوششهای اراضی مورد مطالعه ،مطابق
با برداشت تصاویر در سال  1399بهدست آمد .ابتدا
طبقههای پوشش اراضی براساس مطالعات قبلی در منطقه
و همچنین تفاوت بازتابها بر روی تصاویر انتخاب شدند.
با توجه به متغیر بودن شرایط بومشناختی دشت سیستان
بهواسطة تغییر در وضعیت آبگیری تاالب ،طبقههای
انتخاب شده ،در دو حالت آبگیری و عدم آبگیری تاالب،
تعیین شد .توصیف این طبقههای پوشش اراضی در جدول
( )2ارائه شده است .سپس  200نقطة نمونهبرداری در سال
 1399در هر یک از طبقههای انتخاب شد و با استفاده از
 GPSبه موقعیت هر نقطه مراجعه و ویژگیهای هر یک از

این نقاط ثبت شد (شکل .)2ویژگیهای نقاطی که در
مطالعات قبلی نیز ثبت شده بود برای سال  1396مورد
استفاده قرار گرفت که تعداد این نقاط به  150نقطه بالغ
شد .در این مطالعات کاربری اراضی آب ،پوشش گیاهی
داخل آب ،پوشش گیاهی خشکی و اراضی بایر مشخص
شده بودند ( .)20توضیح طبقههای پوشش اراضی در
منطقة مطالعه در جدول ( )2نشان داده شده است.
پیش پردازش دادهها

در ابتدا در محیط نرم افزار  SNAPتصحیح رادیومتریک
بر روی دادههای پالسار مورد استفاده در پژوهش حاضر انجام
شد .سپس به منظور ایجاد بیشترین مطابقت هندسی با
واقعیت ،تصاویر تصحیح مکانی شدند .برای کاهش نویز
اسپکل 1از فیلتر لی 2استفاده شد ( .)12وجود نویزاسپکل
یکی از مشکالت تصاویر راداری است .امواجی که از هر
پراکنشگر دریافت میشود اگرچه از لحاظ فرکانس همسان
هستند اما از لحاظ فاز یکسان نیستند .این اثر در تصاویر
موجب شدت متفاوت در بین پیکسلها میشود که نویز قابل
مالحظهای در تصاویر بوجود میآورد .بهمنظور پردازش
تصاویر رادار ،اسپکل بوسیله فیلتر لی کاهش پیدا کرد.

جدول  .1تصاویر سنجندة  PALSARمورد استفاده
زاویة برخورد

قطبش

تاریخ برداشت تصویر

طول موج )(nm

اندازة پیکسل

30°

HH-VH

1396/4/4

1565 – 1625

6/25 × 6/25

30°

HH-VH

1399/3/14

1565 – 1625

6/25 × 6/25

جدول  .2طبقههای پوشش اراضی مورد مطالعه
نام طبقه پوشش اراضی
پوشش گیاهی 1

توضیح

الف

پوشش گیاهی مناطقی که در زمان آبگیری تاالب ،بخش اعظم گیاه داخل آب است.

ب

پوشش گیاهی مناطقی که در زمان آبگیری تاالب ،بخش اعظم گیاه خارج از آب است.

پوشش گیاهی 2

پوشش گیاهی مناطقی که در زمان آبگیری تاالب ،در مناطق آبگیریشده قرار ندارند.

اراضی بایر 1

مناطق بدون پوشش گیاهی که در زمان آبگیری تاالب ،در مناطق آبگیریشده قرار دارند.

اراضی بایر 2

مناطق بدون پوشش گیاهی در زمان آبگیری تاالب ،در مناطق آبگیریشده قرار ندارند.

1 Speckle noise

2 Lee filter
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شکل .2موقعیت نقاط نمونهبرداری

پردازش دادهها
بررسی امکان تفکیکپذیری

برای بررسی قابلیت تفکیک بین طبقههای پوشش
اراضی از BD1و  TD2استفاده شد .در این شاخصها فاصلة
بین میانگین طبقههای و توزیع مقادیر توسط ماتریس
کوواریانس طبقههای محاسبه میشود ( .)15 ،10برای
تهیة این شاخصها فاصلة بین میانگین پراکنش طبقههای
و فاصلة مقادیر از میانگین استفاده میشود .بههمین منظور
پلیگونهایی بر حسب موقعیت مکانی نقاط نمونهبرداری
در مناطق همگن از هر پوشش زمین ترسیم شدند .میانگین
بازتاب براساس دسیبل و واریانس پلیگونهای هر طبقه
محاسبه شد ( .)23این بخش در محیط نرمافزار ENVI5.1
انجام گرفت.
معیارهای تفکیکپذیری  TDو  BDدر محدودة صفر و
دو قرار دارند که صفر نشاندهندة این است که هیچ
تفکیکی بین پراکنشهای دو طبقه وجود ندارد و مقدار دو
امکان جداسازی کامل را نشان میدهد ( .)15 ،10امکان
تفکیکپذیری پدیدهها به صورت زیر مشخص میشود:
صفر< 1<Xقابلیت تفکیکپذیری ضعیف
 1/7<X<1قابلیت تفکیکپذیری متوسط
 2<X<1قابلیت تفکیکپذیری خوب
طبقهبندی تصاویر و ارزیابی دقت نقشهها
1 Bhattacharyya Distance
2 Transformed Divergence

تصاویر در محیط نرمافزار  ENVI 5.1با استفاده از روش
طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم ماشین پشتیبانبرداری
طبقهبندی شد .در روش ماشینبردار ،طبقههای در نقشة
خروجی براساس فاصلة کمتر بین ارزش هر پیکسل و نمونة
تعلیمی به دست آمد ( .)23در زمان اجرای این الگوریتم از
تابع کرنل برای تغییر شکل دادههای غیرخطی ورودی
استفاده شد .توابع کرنل رایج در مطالعات سنجش از دور
گوسین و تابع رادیال بیس هستند ( .)8 ،31برای
طبقهبندی تصاویر از تابع کرنل رادیال بیس استفاده شد.
با استفاده از مطالعات صحرایی مطابق با برداشت تصاویر در
سال  1399و مطالعات قبلی الگوریتم طبقهبندی تعلیم
داده شد ( .)30ارزیابی نقشههای تولیدشده با محاسبة دقت
کلی (رابطه  ،)1دقت تولیدکننده (رابطه  ،)2دقت کاربر
(رابطه  )3و خطای کاهش( 3رابطه  )4و افزایش( 4رابطه )5
و با استفاده از نقاطی که در تعلیم الگوریتم استفاده نشده
بود ،انجام شد.
() 1

𝑖𝑖𝐸 𝑖𝑐∑
𝑁

= 𝐴 𝑂.

که در آن:
 Cتعدادکالسها N ،تعدادکل پیکسلهای معلومEii ،
اعضای قطری ماتریس خطا و  O.Aدقت کلی است.

3 Errors of Omission
4 Errors of Commission
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() 2

𝑗𝑗𝑋
𝑗𝑖𝑋 ∑𝑟𝑖=1

که درآن:
 Xjjعنصر قطری هر کالس و
هر کالس و  P.Aدقت تولیدکننده است.

𝑗𝑖𝑋 ∑𝑟𝑖=1

() 3

= 𝐴 𝑃.

() 4

= 1 -O

P.A

() 5

=1-C

U.A

مقادیر ستون

𝑖𝑖𝑋
𝑗𝑖 ∑𝑟𝑗=1

کلیة مراحل انجام پژوهش در شکل  3ارائه شده است.
= 𝐴 𝑈.

◼ نتایج و بحث

که در آن:
 Xiiعنصر قطری یک کالس و 𝑗𝑖  ∑𝑟𝑗=1مجموع
پیکسلهای سطر همان کالس و  U.Aدقت کاربر است.
بر اساس دو دقت یادشده ،خطاهای کاهش ( )Oو
خطای افزایش ( )Cبه صورت زیر تعریف میشوند:

برای تفسیر نتایج ،تغییرات آبگیری تاالب مد نظر قرار
گرفت .در خرداد  1399تاالب آبگیری شده اما در تیر
 1396تاالب خشک بود .بنابراین در مورد نتایج سال 1399
اراضی بایر  1مناطق آبگیریشده هستند و پوشش گیاهی
 1مناطقیاند که پوشش گیاهی در آب رشد کرده بود .به
دلیل خشکشدن تاالب ،همة کاربریهای سال 1396
بدون آب بودند.

شکل .3مراحل انجام پژوهش
پراکنش دادههای رادار باند L

میانگین بازتاب نقاط واقعیت زمینی در قطبش HH

توسط شکل  4و در قطبش  HVباند  Lتوسط شکل  5در
دو تاریخ مورد مطالعه نشان داده شده است .با توجه به اینکه
تصویر خرداد  1399اراضی بایر 1را مناطق آبگیری شده و
اراضی بایر  2را مناطق خشک و بدون پوشش گیاهی نشان
داد ،لذا آب و اراضی بایر کمترین بازتاب را دارند (شکل )4
و در بین این دو طبقه بازتاب آب از اراضی بایر هم کمتر
بود .بنابراین انتظار میرفت آب در تصاویر رادار کامالً تیره
مشاهده شود .این نکته به دلیل ویژگی پراکنش طیفی 1آب
رخ داد .در تیر  1396که تاالب خشک بود هر دو طبقة
اراضی بایر  1و بایر  2نشاندهندة مناطق بایر بودند که
کمترین بازتاب را نسبت به سایر طبقههای داشتند.
1 Specular reflection

در سال  1399که تاالب آبگیری شده بود پوشش
گیاهی -1ب بازتاب بیشتری داشته است و این مناطق روی
تصاویر روشنترند که در شکل ( )4و ( )5نشان داده شده
است .این مورد به دلیل اثر پسپراکندگی دوگانه در مناطق
دارای پوشش گیاهی آبگیریشده رخ داد که پوشش گیاهی
روی تصاویر رادار روشنتر دیده میشوند ( .)11در
پسپراکندگی دوگانة پالس تابیده به آب پس از
پسپراکندگی ،مجدداً به پوشش گیاهی اصابت کرده است.
در این حالت مقادیر معمول بازتابش در هر پیکسل بیشتر
میشوند .این مسئله دلیل روشنبودن مناطق پوشش
گیاهی در آب است ( .)2 ،4این ویژگی موجب شد پوشش
گیاهی به راحتی از آب تفکیک شود که در تصاویر راداری
آب به علت پسپراکندگی آینهای تیره هستند.
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نتایج نشان داد که پوشش گیاهی -1الف بازتاب کمتری
از پوشش گیاهی -1ب دارد که در زمان آبگیری تاالب ،بخش
اعظم گیاه خارج از آب قرار دارد و رقم پیکسل آن کمتر بوده
و تیره تر دیده میشود .با توجه به قدرت نفوذ زیاد باند ،L
این بازتاب کمتر به دلیل تأثیر آب در پایین پوشش گیاهی
میباشد .براین اساس باند  Lدر چنین مناطقی میتواند آب
در الیة زیرین گیاهان را تشخیص دهد ( .)29این مسئله
میتواند در تمایز پوشش گیاهی که بخش اعظم آن خارج از
آب است از پوشش گیاهی که بخش بیشتری در زیر آب است
مورد استفاده قرار بگیرد .چراکه گیاهان پایه در آب که بیشتر
از آب خارج هستند بازتاب بیشتری دارند .براساس نتایج
مطالعات مشابه ،پالسار با استفاده از باند  Lمیتواند الیه زیرین
پوشش گیاهی را رصد کند که به دلیل قدرت نفوذ این باند
است ( .)43زمانی که تاالب آبگیری نشده (سال )1396
پوشش گیاهی -1ب پراکنش امواج رادار بیشتری از سایر
طبقههای دارند و بنابراین در تصاویر رادار باند  Lروشن تر از
سایر مناطق دیده میشوند.
در این منطقه ،پوشش گیاهی  ،2تراکم کم و بازتاب
کمتری نیز داشتند .اما نکتة قابل توجه در بازتاب این طبقه،
بازتاب بیشتر در سال  1399نسبت به سال  1396بود .با
توجه به اینکه سال  1399تاالب آبگیری شده و پوشش
گیاهی شرایط مناسبتری نسبت به سال  1396داشتهاند،
این تفاوت بازتاب به دلیل وضعیت مناسبتر گیاهان است.
زیست تودة گیاهان بر بازتاب امواج راداری آنها تأثیرگذار
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است ( .)38این نکته در مطالعات مناطق خشک و
نیمهخشک کاربردی است و میتوان پوشش گیاهی آن را
در شرایط متفاوت رصد کرد .پوشش گیاهی  ،2بازتاب
بیشتری از اراضی بایر دارد که موجب میشود روی تصاویر
رادار نسبت به اراضی بایر روشنتر دیده شود .این مسئله
امکان تفکیک پوشش گیاهی کم تراکم از اراضی بایر را
فراهم میکند.
بازتاب طبقههای مورد مطالعه در قطبش  HVباند L
در شکل ( )5نشان داده شده است .اگرچه روند کلی
بازتابها همانند قطبش  HHاست ،اما بازتاب پوشش
گیاهی -1ب در شرایط خشکی تاالب حدود  6دسیبل
بیشتر از طبقة -1الف است که این نکته میتواند در
جداسازی این دو طبقه مفید باشد .درحالیکه تفاوت بازتاب
این دو طبقه در قطبش  HHحدود  2دسیبل است .این
نتایج نشان میدهد قطبش  HVنسبت به تفاوت
ویژگیهای این دو طبقه حساس است.
توان تفکیکپذیری پدیدهها با استفاده از باند L

توان تفکیکپذیری پدیدهها در شکل ( )6ارائه شده
است .اعداد باالتر از  1/7اعداد تفکیکپذیری قابل قبولاند
( .)14 ،9بر اساس این شکل دو طبقة پوششگیاهی -1الف
(گیاهانی که بخش اعظم آنها بیرون از آب است) و -1ب
(گیاهانی که بخش اعظم گیاه داخل آب است) ،در خرداد
 1399به طور کامل از یکدیگر قابل تفکیک هستند.

شکل  .4پراکنش نقاط واقعیت زمینی طبقههای پوشش اراضی در قطبش  HHباند L
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شکل  .5پراکنش نقاط واقعیت زمینی طبقههای پوشش اراضی در قطبش  HVباند L

با توجه به اینکه این طبقه پوشش گیاهی در خرداد
 1399آبگیری شده است این تفکیکپذیری به دلیل قدرت
نفوذ باند  Lاست که میتواند الیة آب زیرین پوشش گیاهی
را ،که بخش کمتری از آن خارج از آب است ،تشخیص دهد
و به همین دلیل از گیاهانی که بخش بیشتر آنها خارج از آب
است قابل تفکیک بود ( .)23توانایی تشخیص آب در زیر
پوشش گیاهی ،عالوه بر مطالعه پوشش گیاهی برای تشخیص
روند آبگیری در مناطق دارای گیاه ،اهمیت دارد (.)24
پوشش گیاهی -1ب و پوشش گیاهی پوشش گیاهی
-1الف در زمان خشک بودن تاالب مربوط به تیر  ،1396به
خوبی قابل تفکیک بودند .از آنجا که براساس مطالعات قبلی
نگارندگان در این منطقه ( ،)23گیاهان در پوشش گیاهی
-1الف با ارتفاع کوتاهتر بوده است ،این نتایج نشان میدهد
که باند  Lمیتواند در مطالعات گیاهان با ارتفاع کمتر از
گیاهان بلندتر مثل نیزارهای خشک مورد استفاده قرار بگیرد.
براساس نتایج ارائه شده در شکل  ،6باند  Lقابلیت
تفکیکپذیری بین پوشش گیاهی -1ب از پوشش گیاهی 2
را دارد .از آنجا که گیاهان -1ب در بخشهای آبگیری شدة
تاالب بودند و پوشش گیاهی  2در زمینهای خشک ،این
نتایج نشان دهندة توانایی تفکیک گیاهان در مناطق آبگیری-
شده از زمینهای خشک توسط باند  Lاست .در مطالعات
گذشته ،از این توانایی برای مطالعة زیستگاه پرندگان وابسته
به این گیاهان استفاده شده است (.)22

نتایج تفکیکپذیری اراضی بایر از پوشش گیاهی نشان
میدهد که در زمانهای خشکبودن تاالب باند  Lمیتواند
این طبقههای را از یکدیگر تفکیک کند .حتی پوشش
گیاهی کمارتفاع در طبقة -1الف و پوشش گیاهی  2از
اراضی بایر قابل تفکیک هستند .این تفاوت به دلیل
حساسیت امواج رادار به زبری سطح است .پوشش گیاهی
نسبت به اراضی بایر موجب به وجود آمدن زبری است و بر
تصاویر رادار بازتاب متفاوتی دارند که این خصوصیت در
مطالعات مناطق خشک و نیمهخشک میتواند مورد
استفاده قرار بگیرد .نویسندگان مطالعة قبلی با تأکید بر
تأثیر پوشش گیاهی در زبری خاک ،به توانایی دادههای
رادار در تفکیک پدیدههای سطح زمین براساس تأثیر آنها
بر روی زبری سطح زمین اشاره کردهاند (.)19
با توجه به اینکه اراضی بایر  1در زمان آبگیری تاالب
بخشی از پهنة آبی است ،نتایج نشان میدهد با استفاده از
باند  Lامکان تفکیک پهنة آبی از اراضی بایر وجود ندارد .در
زمان خشکی تاالب ،هر دو طبقة اراضی بایر  1و  2مربوط به
یک طبقه محسوب میشوند .اما نکتة جالب توجه درمورد
امکان تفکیکپذیری در حدود متوسط بین این دو طبقة
اراضی بایر است .این نکته میتواند نشاندهندة امکان تفکیک
ویژگیهای مختلف اراضی بایر در مناطق خشک و نیمه-
خشک باشد .این مسئله میتواند به دلیل ویژگیهای مختلف
خاک این دو منطقه باشد ( .)12زبری و رطوبت خاک از جمله
مهمترین پارامترهای موثر در ارتباط با دادههای رادارند (.)5
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شکل .6توان تفکیکپذیری طبقههای پوشش اراضی

نقشههای تولیدشده

نقشة پوشش اراضی تولیدشده پس از طبقهبندی
ترکیب هر دو پالریزیشن  VVو  VHتصاویر پالسار در دو
حالت آبگیری تاالب و خشکبودن آن در شکلهای ( )7و
( )8ارائه شده است .صحت نقشههای تولیدشده و ماتریس
خطای طبقهبندی در جدول ( )3ارائه شده است .ماتریس
خطا نشان میدهد که در بین طبقههای مورد مطالعه،
جداسازی گیاهان -1ب به مقدار  96/5برای خرداد سال
 1399و  %90/72برای سال  1396صحت بیشتری دارد .با
توجه به اینکه این طبقه مربوط به گیاهانی است که بخش
اعظم آنها خارج از آب است ،این صحت طبقهبندی نیز
تأییدکنندة امکان جداسازی این گروه از پوشش اراضی
توسط دادههای پالسار است .نتایج تفکیک سایر طبقههای
نشان دادند که طبقهبندی انجامشده دارای صحت کافی
است .صحت کلی نقشههای تولیدشده صحت مناسبی
نسبت به واقعیت زمینی دارند .مطالعات گذشته صحت کلی
 81/5و  %84/6بهوسیلة باند  Lو بین  80تا  %88بهوسیلة
باند  Cرا برای طبقهبندی پوشش اراضی تاالب به دست
آوردند (.)31 ،4
مطالعات مختلفی ،با استفاده از دادههای راداری نشان
دهندة توانایی این دادهها در طبقهبندی پوشش اراضی
مناطق مختلف هستند ( .)11 ،34همانگونه که شکل ()7
نشان میدهد علیرغم اینکه در این تاریخ منطقه آبگیری

شده است ،طبقة آب در این شکل وجود ندارد و بهصورت
اراضی بایر  1و  2نشان داده شده است .این مسئله به دلیل
عدم توانایی باند  Lدر جداسازی آب از اراضی بایر است.
مطالعات گذشته نشان دادند باند کوتاهتر  Xامکان تفکیک
این دو طبقه را دارد ( .)23بنابراین این دو طبقه که آبگیری
تاالب است ،بهصورت یک طبقه مشاهده میشوند (شکل
 .)7اما در زمان خشکسالی تاالب اراضی (شکل  )8اراضی
بایر بهصورت دو طبقه قابل تفکیکشدن هستند .به دلیل
اینکه در بخشهای آبگیریشده ،سطح زمین در زمان
خشکی تاالب صاف است اما در اراضیای که بایر هستند و
آبگیری نمیشوند زبری سطح موجب پراکنش متفاوتی از
سطح صاف میشود.
◼ نتیجهگیری
منطقة مطالعه در غرب دشت سیستان واقع شده است.
خشکسالیهای اخیر و همچنین مسدودکردن آب ورودی
از افغانستان به تاالب هامون موجب شده که آبگیری تاالب
دچار نوسان شدیدی باشد ،بهنحویکه در برخی ماهها
تاالب بهطورکلی خشک میشود ( .)20با توجه به تغییرات
دورهای ورودی آب به تاالب هامون و خشکشدن و آبگیری
پیدرپی در قسمتهای تاالب موجب میشود که وضعیت
پوشش سطح زمین ازجمله پوشش گیاهی دچار تغییرات
زیادی شود.
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جدول .3ماتریس خطای نقشههای تولیدشده الف) خرداد 1399
مرجع
خطای افزایش

دقت کاربر

جمع

اراضی بایر

پوشش گیاهی  -1ب پوشش گیاهی  -1الف

پوشش گیاهی 2

0/17

83.24%

11107

250

954

9245

658

پوشش گیاهی  -1الف

0/04

96.50%

15792

0

15240

412

140

پوشش گیاهی  -1ب

0/21

79.38%

11570

9184

0

1333

1053

اراضی بایر

10455

16294

11340

9409

جمع

87.84%

93.53%

81.53%

80.33%

دقت تولیدکننده

0/13

0/07

0/19

0/ 2

خطای کاهش

طبقه بندی

0/17

83.71%

9029

1021

100

350

7558

پوشش گیاهی 2

صحت کل%87 :

ادامة جدول .3ماتریس خطای نقشههای تولیدشده ب) تیر 1396
مرجع
خطایافزایش دقت کاربر

جمع

اراضی بایر 2اراضی بایر 1پوششگیاهی-1ب پوشش گیاهی -1الف

پوشش گیاهی2

0/18

82.20%

12220

473

100

760

10045

842

پوشش گیاهی  -1الف

0/1

90.72%

14594

260

0

13240

954

140

پوشش گیاهی -1ب

0/3

70.98%

11300

1340

8021

360

684

895

اراضی بایر1

0/23

77.72%

13103

10184

800

0

1133

986

اراضی بایر2

13178

9121

14880

13866

12421

جمع

77.28%

87/93

88.98%

72.44%

76.95%

دقت تولیدکننده

0/23

0/13

0/12

0/28

0/24

خطای کاهش

صحت کل%80 :
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طبقه بندی

0/22

78.03%

12249

921

200

520

1050

9558

پوشش گیاهی 2
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شکل  .8نقشة پوشش اراضی منطقة مطالعه با استفاده از تصاویر پالسار تیر ماه 1396

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشاندهندة توانایی باند
 Lبرای تفکیک پوششهای مختلف زمین است .براساس
نتایج بهدستآمده باند  Lمیتواند در مطالعات گیاهان با
ارتفاع کمتر از گیاهان بلندتر مثل نیزارها مورد استفاده قرار
بگیرد .عالوهبراین به دلیل قدرت نفوذ باند  ،Lمیتوان آبِ
در الیة زیرین گیاهان را تشخیص داد .این مسئله میتواند
در تمایز پوشش گیاهی که بخش اعظم آن خارج از آب
است از پوشش گیاهی که بخش بیشترش زیر آب قرار دارد،
استفاده شود .چراکه گیاهان پایه در آب ،که بیشتر
بخشهای گیاه از آب خارج هستند ،بازتاب بیشتری دارند.
این در حالی است که باند  Xبه دلیل قدرت نفوذ کمتر
توانایی تمایز این دو طبقه را ندارد و فقط اطالعات مربوط
به الیة سطحی را در اختیار ما قرار میدهد ( .)43عالوه-
براین قدرت نفوذ کمتر باند  Xموجب میشود با استفاده از
این باند امکان تشخیص آب در زیر الیة پوشش گیاهی
وجود ندارد ( .)39در سالهای اخیر کاربرد دادههای راداری
در مطالعات منابع طبیعی گسترش پیدا کرده است.

همانگونه که این مطالعه نشان داد این دادهها در زمینة
تهیة اطالعات الزم از سطح زمین مناسب هستند .قدرت
نفوذ دادههای رادار و همچنین ویژگیهایی مانند بازتاب
دوگانه و پراکنش آیینهای ،موجب شده است که بتوان از
این دادهها در مطالعات پوشش سطح زمین استفاده کرد.
از سوی دیگر ،این دادهها بهدلیل عدم وابستگی به شرایط
جوی در مطالعات سری زمانی کاربرد دارند .چراکه در زمان
استفاده از تصاویر چندطیفی ،ابر و ریزگردها موجب
محدودیت در انتخاب تصاویر میشود .ازآنجاکه یکی از
محدودیتهای بررسی در مناطق خشک توفان گردوغبار
است ،دادههای رادار در این مناطق میتواند ابزار مناسبی
در پژوهشهای آینده باشد.
◼ سپاسگزاری
از تأمینکنندة مالی این پژوهش ،دانشگاه زابل با شماره
پژوهانة  UOZ-GR-1348تقدیر و تشکر میشود.
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Abstract
One of the ecological crises is the degradation of Nebka's ecosystems that threatens environmental
stability and causes many regional and trans-regional impacts, such as increasing the risk of wind
erosion. The aim of this study was to investigate the trend of spatial and temporal changes in
future land cover with Nebka and accumulated erosive sediments around the phanerophyte
species Salvadora persica L. and Alhaji camelorum L. in the Persian Gulf and Oman sea. Thus,
Markov chain and satellite images were used to simulate the existing land uses, and trend of
temporal and spatial changes. Land cover maps were prepared for the years 2001, 2011, and 2021,
using Landsat satellite data and applying maximum likelihood supervised classification method.
After model evaluation procedures, the land cover maps for 2030 and 2040 were predicted using
both Markov chain and automatic cell model. Results of land cover changes in 2001, 2011 and
2021 showed that the areas of Nebka have decreased by 1047.9 ha. Predictive maps for 2031 and
2041 with an overall accuracy of 91.4% and kappa coefficient of 0.88%, have high accuracy. The
sediment levels of nebka will decrease from 8.67% in 2021 to 4.26% in 2031 and 2.09% in 2041,
respectively. The decrease in the area of nebka in the past and predicting the downward trend of
changes in nebka land in the future showed that the natural barriers to the movement of suspended
sediment were destroyed and reduced.
Keywords: Wind erosion; forecasting; Changes; land cover; Hormozgan
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چکیده
یکی از بحران های بومشناختی (اکولوژیک) ،تخریب زیستبوم های دارای نبکا است که پایداری محیط را به خطر انداخته و عوارض
منطقهای و فرامنطقهای فراوانی مانند افزایش خطر فرسایش بادی را ایجاد میکند .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی روند تغییرات
مکانی و زمانی پوشش اراضی دارای نبکا در آینده و رسوبات بادی انباشته شده در اطراف گونههای فانروفیتSalvadora persica L.
و  Alhaji camelorum L.در ناحیه خلیج فارس و عمانی است .به این منظور با بهره گیری از زنجیره مارکوف و با استفاده از تصاویر
سنجش از دوری کاربریهای موجود ،شبیهسازی و روند تغییرات زمانی و مکانی آن بررسی شد .نقشه های پوشش اراضی با استفاده
از دادههای ماهوارهای لندست و با بهرگیری از روش طبقهبندی نظارتشده حداکثر احتمال برای سالهای1400 ،1390 ،1380
تهیه شد .سپس با استفاده از مدل توامان زنجیره مارکوف و سلول خودکار نقشه پوششاراضی برای سالهای 1410و 1420
پیشبینی شد .نتایج تغییر پوشش اراضی در سالهای 1390 ،1380و  1400نشان داد که پهنههای رسوبی در نبکازارها 1047/9
هکتار کاهش داشته است .نقشههای پیشبینی برای سالهای  1410و  1420با صحت کلی  %91/4و ضریب کاپای  %0/88دارای
دقت زیادی هستند .سطح رسوبات نبکازارها به ترتیب از  %8/67در سال  1400به  %4/26در سال  1410و  % 2/09در سال 1420
کاهش خواهند داشت .کاهش سطح نبکازارها در گذشته و پیشبینی روند نزولی انباشت رسوب در آینده نشان داد موانع طبیعی
که از جابجاشدن رسوبات جلوگیری میکردهاند ،تخریب شده و کاهش یافته است.

واژگان کلیدی :پوشش اراضی؛ زنجیرهمارکوف؛ سلول خودکار؛ فرسایش بادی؛ هرمزگان
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◼ مقدمه
تخریب زیستبومهای دارای نبکا یکی از بحرانهای
بومشناختی است که پایداری محیط را به خطر انداخته و
عوارض منطقهای و فرامنطقهای فراوانی مانند افزایش
مخاطرات فرسایش بادی را ایجاد میکند ( .)4پویایی
ماسههای بادی به عنوان مخاطرة محیطزیستی در نواحی
خشک و نیمهخشک ،موجب میشود ساالنه هزاران تن
ماسه روان ،اراضی کشاورزی ،مراکز سکونتگاهی و راههای
دسترسی را در کام خود فرو برده و موجب نابودی آنها،
مهاجرت روستاییان و زیانهای اقتصادی بیشمار شده و از
طرفی پایداری محیط را به خطر اندازد ( .)14فعالیتهای
گردوغبار ارتباط مثبت معنیداری با سرعتهای بادهای
سطحی در تابستان و ارتباط معکوس با بارش در زمستان
دارد ( .)8این مسائل باعث عدم اجرای طرحهای عمرانی و
کشاورزی شده و باعث ایجاد فقر مضاعف اقتصادی در بین
ساکنان منطقه و مهاجرت آنها به مناطق دیگر میشود
( .)19با وجود این شناخت و بررسی دقیق آماری نبکا
مناطق مطالعاتی و تحلیل علمی و پیشبینی آنها به عنوان
عامل بازدارندة ماسههای متحرک میتواند در مدیریت
محیط منطقه و استفاده بهینه از منابعطبیعی آن بسیار
مفید و ارزنده باشد ( .)18گیاهان در مناطق خشک و نیمه
خشک با کاهش سرعت باد و تثبیت ماسههای روان ،موجب
شکلگیری بوم نظام نبکا میشوند که نقش مهمی را در
بیابانزدایی و حفاظت از محیطزیست ایفا میکند (.)5
وضعیت بحرانی بومشناختی در مناطق خشک و نیمهخشک
بیابانی از یک سو و بهرهبرداری بیرویه انسان از سویی دیگر،
موجب گسترش بیابآنها شده و مشکلی بزرگ در سطح
ملی ایجاد کرده است .یکی از راه حلهای جلوگیری از
گسترش بیابانها ،تثبیت ماسههای روان به وسیله نبکازارها
است (.)22
این عوارض در تثبیت ماسههایبادی رونده در مناطق
بیابانی و نیمهبیابانی اهمیت بسیار زیادی دارد و سکونتگاهها
و تأسیسات انسانی ،مانند جادهها و خطوط انتقال برق و
تلفن را تا حدودی از هجوم ماسههای بادی ایمن میکنند
( .)3افزون بر این ،نبکا از جمله عوارض بسیار زیبا در مناطق
بیابانی است و توجه بسیاری از پژوهشگران و گردشگران را

به خود جلب میکنند .پوشش گیاهی از عوامل اصلی
تشکیلدهندة نبکا است و بازیابی حمل ماسه در بادپناه
پوششگیاهی نبکا سریعتر از شرایط بدون پوششگیاهی
است و در این امر سرعت باد مؤثر است ( .)10نوع گونههای
گیاهی نیز در مورفومتری نبکا مؤثر است و سیر تکاملی
شکلگیری آن و توسعه و تغییر محیطهای بیابانی
تحتتاثیر این عامل است ( .)31ارزیابی مقایسهای نبکاهای
کویر نمک سیرجان با استفاده از واکاوی متغیرهای
مورفومتری نبکابه خوبی نشاندهندة این مطالب بود (.)17
در صورتی که رسوبات در پای گیاهان فانروفیت و درختی
و درختچهای رسوب کنند ربدو و درصورتی که پای
گونههای همیکریپتوفیت و علفی رسوب کنند  ،نبکا
تشکیل میشود .اما در پژوهشهای بسیاری در ایران ،این
دو واژه به یک معنا در نظر گرفتهشده و بیشتر از واژه نبکا
استفاده شده است .در مقایسه منطقهای در نوع گونههای
گیاهی در سیرجان نبکای گز  Tamarix aphylla .Karstو
 Seidlitzia rosmarinus. (Ehreb) Bgeبه ترتیب بیشترین
و کمترین تأثیر را در تثبیت ماسههای روان داشتهاند .توجه
به نوع گونه سازگار به فرسایش بادی و تأثیرگذار در تثبیت
ماسه در برنامهریزیهای مدیریت و کنترل تلماسهها به
منظور انتخاب بهترین سامانةنبکایی باید مورد توجه قرار
گیرد ( .)2از سوی دیگر بررسی روند زوال نبکازارها یا توسعه
سطح آنها در طی زمان باید بررسی شود ،چه بسا که
نابودی و تخریب این اراضی در صورت ثابتبودن قدرت
فرسایندگی باد ،می تواند هشدار جدی برای منطقه باشد.
بهطوریکه حجمی از تلماسه که قبال در آن سطح ویژه
نشست داده میشد ،به مکان دیگر منتقل شده و از دسترس
خارج و به مناطق مسکونی یا صنعتی هجوم میبرند.
رسوبات معلق میتواند خسارتهای زیادی به دستگاههای
صنعتی وارد آورند یا سالمت ساکنین منطقه را تهدید کند.
برای تحلیل عملکرد سامانة زمین در ارزیابی روند نبکازارها
در این راستا ،میتوان از الگوها در مقیاس محلی ،منطقهای
و جهانی ،دادههای مکانی و سنجش از دوری در بازههای
زمانی مختلف که بسیار دقیق عمل میکنند ،استفاده نمود
( .)29امروزه به منظور بررسی روند تغییرات پوشش اراضی
و پیشبینی آنها از مدلها و روشهای مختلف سنجش از
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دوری و سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده میگردد (.)15
در شبیهسازی پوششهای موجود در حوضه دریاچه ارومیه
با استفاده دادههای سنجش از دوری و به روش ترکیبی
سلول خودکار و زنجیره مارکوف ،نقشه پوشش برای سال
 1407و  1417پیشبینی و بررسی روند تغییرات بین
سالهای  1377تا  1397نشان داد که زمینهای کشاورزی
و اراضی شهری انسانساخت به ترتیب افزایش  3/31و
 %2/74داشته؛ اما پهنههای آبی  %6/87و سایر پوششها
 0%/71کاهش نشان داده است ( .)9یکی از مدلهای
استفاده شده که در پیش بینی تغییرات پوشش زمین بسیار
کارآمد است ،مدل خودکار زنجیرة مارکوف 1است که از
تلفیق دو مدل زنجیرة مارکوف و سلولهای خودکار بهره
میگیرد .بدین ترتیب که مدل زنجیره مارکوف به تنهایی
قادر به شرح کمیت حالتهای تبدیل بین انواع کاربری
نیست ،اما توانایی آشکارسازی میزان تبدیل بین انواع
کاربریهای گوناگون را دارد .از طرفی مدل سلولهای
خودکار یک تکنیک مدلسازی است که در فضای رستری
تعریف میشود .وضعیت سلول معموال پوشش و کاربری
اراضی آن سلول را ارایه میدهد و تغییر در نوع کاربری یک
سلول به کاربری دیگر ،وابسته به وضعیت کاربری سلولهای
همسایه است ( .)27در پژوهشهای بسیاری از مدلهای
زنجیره مارکوف به منظور پیشبینی تغییرات زمانی و مکانی
اراضی استفاده میشود .مدل تلفیقی سلولهای خودکار و
زنجیره مارکف با افزودن مشخصه مجاورت مکانی به مدل
تصادفی زنجیره مارکوف ،پوشش اراضی را برای سالهای
آینده شبیهسازی میکند (.)25
شهرستان سیریک در استان هرمزگان به دلیل
همجواری با خلیج فارس و قرارگرفتن در مسیر بادهای
ساحلی که از کشورهای همجوار دبی و عمان به این
شهرستان میوزد ،دارای بحران فرسایش بادی است (.)26
باد ،در سرعتهای بیش از حد آستانه ،ماسههای ساحلی را
با خود حمل میکند که بیشتر این مواد ریز در هوا
مشکلهای بسیاری را برای مردم ساکن در این شهرستان
ایجاد میکند ( .)10اما گونههای فانروفیت مسواک یا
 Salvadora persica L.و  Alhaji camelorum L.در

مقابل سرعت و شدت زیاد باد ،سازگاری زیادی دارند
بهطوریکه ریشه و ساقههای آن حجم زیادی از رسوبات
بادی را نشست داده و پس از مقابله با فرسایشبادی ،تبدیل
به تلماسهای از ماسههای روان می شوند.
بدینترتیب ماسه در پای گیاه تثبیت شده و نبکاها به
مرور زمان بزرگتر میشوند .در بسیاری مواقع که باد شدت
میگیرد منازلی که قبل از آنها نبکا وجود ندارد رسوبات
تا ارتفاع  20تا  30Cmپشت درب منازل یا پنجرهها رسوب
کرده و گاهی در برخی موارد زندگی مردم را مختل
مینماید .این نبکازارها که عاملهای پایداری این جغرافیای
طبیعی هستند متاسفانه دستخوش تخریب شده و اگر
حفاظت و احیایی از این گونهها انجام نپذیرد ،با تخریب
پوشش زمین ،آثار مخرب فرسایش بادی نیز افزایش خواهد
یافت .بدین ترتیب که با کاهش پوشش گیاهی بهتبع آن
حجم تلماسه تثبیت شده نیز کاهش یافته و رسوبات
ریزدانه به صورت گرد و غبار انتقال خواهند یافت و با توجه
به اینکه مناطق مسکونی در نزدیک این نبکازارها وجود
دارد سالمت شهروندان نیز دستخوش تغییر خواهد شد .چه
بسا که آمار بیماری های تنفسی در سالهای اخیر در این
منطقه بیانگر وجود این مخاطره است .بنابراین پیشبینی
تغییرات زمانی و مکانی این نبکازارها امری بسیار مهم و
ضروری است تا از روند تخریب بیشتر آن جلوگیری گردد.
پژوهش حاضر در نبکازارهای بخش شرقی استان هرمزگان
انتخاب شد که در سالهای اخیر تغییرات فراوانی داشته
است .اگر چه گونه اصلی تشکیل دهنده نبکا در سیریک
درخت مسواک  S. persica L.با  %37/8پوشش گیاهی
است اما بهدلیل اینکه خارشتر  Alhaji camelorum L.با
 %8/7پوشش گیاهی که گونه های همیکریپتوفیت است
نیز تشکیل نبکا داده است در منطقه سیریک تغییرات ربدو
و نبکا در بازه زمانی گذشته و آینده مورد پژوهش قرار
گرفت .بنابراین مهمترین هدف پژوهش حاضر تعیین روند
تغییر پوشش اراضی و رسوبات انباشته شده بین سال
 1390 ،1380و  1400و پیشبینی آنتا سالهای  1410و
 1420با بهرهگیری از مدل توامان زنجیره مارکوف و سلول
خودکار است.

1 CA-Markov chain – Cellulr Automta
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◼ مواد و روش

ماه از سال در دی و بهمن خشک نیست و دیگر ماهها
خشک و دارای کمبود بارش است (( )21شکل.)1

معرفی منطقة مورد پژوهش

نبکازارهای سیریک در اراضی جنوبی شهرستان
سیریک و در نزدیکی مناطق ماندابی خور آذینی واقع
شدهاند .این منطقه در استان هرمزگان و در  75 kmجنوب
شرقی میناب در ساحل دریای عمان ،در مسیر راه آسفالته
میناب  -سیریک در عرض جغرافیایی  2938000تا
 2966000و طول جغرافیایی  1090000تا  1126000در
واحد  UTMو زون  40قرارگرفته است .همچنین از شمال
به شهرستان میناب ،از جنوب به شهرستان جاسک ،از شرق
به شهرستان بشاگرد ،از غرب به خلیج فارس محدود
میشود ( .)10مقدار بارش ساالنه  ،131/5 mmمیانگین
دمای کمینة سردترین و گرمترین ماه سال به ترتیب
 12/22°Cو  ،40/95 °Cدمای میانگین ساالنه 36/8 °C
است .بنا به طبقه بندی آمبرژه نوع اقلیم بیابانی گرم شدید
است .منطقة سیریک پس از جاسک دارای بیشترین
فرسایش بادی در استان هرمزگان است و در برخی مناطق
رسوبگذاری ،نبکا تشکیل شدهاست .از نظر بارش تنها دو

دادههای سنجش از دوری

برای بررسی روند تغییر نبکا شهرستان سیریک پس از
تهیه تصاویر  TMو  OLIاز تصاویر ماهواره لندست  5و 8
که جزییات آنها در جدول  1آماده است ،تصاویر در قالب
مرز منطقه برش داده شد (.)28
نقشه پوشش اراضی

پس از تهیه تصاویر ماهوارهای تصحیحات اتمسفری و
رادیومتری با استفاده از ماژول فلش 1در نرمافزار ENVI5.3
انجام پذیرفت .پارامترهای مورد نیاز برای تصحیحات
اتمسفری از فایل متنی همراه با تصاویر تهیه شده استخراج
و همچنین از اطالعات ارتفاعی مورد نیاز از مدل رقومی
ارتفاع تهیه شده ،بهدست آمد .تمامی تصاویر از نظر
تصحیحات هندسی در سیستم مختصات UTM WGS842
و زون  40شمالی در قالب مرز منطقه برش دادهشد.

شکل  .1موقعیت منطقه مورد پژوهش
FLAASH

1

2 Universal Transverse Mercator (UTM) World Geodetic
System (WGS) 1984
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جدول  .1تصاویر استفاده شده
سنجنده

ردیف

گذر

تاریخ

مبنا

TM

41

159

1380/03/06

WGS84

TM

41

159

1390/04/01

WGS84

OLI

41

159

1400/03/08

WGS84

تهیه نقشه پوشش اراضی پس انجام تصحیحات الزم با
استفاده از طبقهبندی نظارت شده حداکثر شباهت 1تصاویر
طبقهبندی شدند .در طبقهبندی تصاویر برای سالهای ،1380
 1390و  1400در  2طبقه ربدو و نبکا و سایر کاربریها
طبقهبندی شدند .برای طبقهبندی درست تصاویر و انتخاب
صحیح نقاط آموزش به برداشت نقاط آموزشی از طریق
سامانه گوگل ارث ،ترکیب رنگی کاذب 2استفاده شد (.)2
ارزیابی دقیق نقشه پوشش زمین

برای ارزیابی دقت نقشههای پوشش اراضی تولیدشده
در سالهای  1390 ،1380و  1400از ماتریس خطا
استفاده شد .برای بررسی صحت نقشههای پوشش اراضی
از ترکیب رنگی کاذب تصاویر استفاده و برای ارزیابی دقت
کلی از رابطه  1استفاده شد (.)17
𝑛

() 1

1
𝑖𝑖𝑃 ∑
𝑛

= 𝐴𝑂

𝑖=1

در این رابطه  OAصحت کلی N ،تعداد پیکسلها،
𝑖𝑖𝑃 ∑ جمع عناصر قطر اصلی ماتریس خطا میباشد.
همچنین برای هر طبقه کاربری مقدار دقت تولیدکننده
و دقت کاربر نیز محاسبه گردید .در ادامه برای بررسی
دقیقتر نقشه پوشش تولیدشده از ضریب کاپا (رابطه )2
استفاده شد (.)9
() 2

𝑐𝑃 𝑃0 −
𝑐𝑃 1 −

= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝐾

در این رابطه  P0درستی مشاهده شده Pc ،توافق مورد
انتظار میباشد.

1 Maximum Likelihood Classification
)2 False Color Composite (FCC

مقدار این ضریب بین صفر تا یک میباشد که هرچه
به  1نزدیک باشد دقت نقشه پوشش اراضی تولیدشده باالتر
است ( .)25در تهیه نقشه پوشش اراضی با استفاده از
تصاویر ماهوارهای از دو معیار صحت کلی و ضریب کاپا به
همراه دادههای کنترل زمینی بهره گرفته شد.
پیشبینی با استفاده از روش CA-Markov

اخیرا استفاده از روش ترکیبی سلول خودکار و زنجیره
مارکوف برای پیش بینی تغییرات پوشش اراضی در آینده
مورد استفاده ،بسیاری از محقیق قرار گرفته است (.)31
مدل ترکیبی  CA-Markov3یک روش قدرتمند ،برای
مدلسازی دینامیکی و مکانی  -زمانی بوده که ترکیبی از
سلول خودکار و زنجیره ماکوف است .این روش برای
پیشبینی تغییرات بین دو تصویر از ماتریس احتمال انتقال
استفاده میکند ( .)19مدل ترکیبی با CA-Markov
براساس دادههای شبکه (پیکسل) مبنا در قسمت مدلساز
تغییرات زمین ( )LCM4متعلق به نرم افزار  TerrSetانجام
شد .ورودیهای این ماژول با فرمت  TIFاز نرم افزار GIS
می باشند که ماتریس احتمال انتقال حاصل از مدل زنجیره
مارکوف به عنوان ورودی  CAمیباشد ( .)32بنابراین روش
ترکیبی  CA- Markovبرای پیشبینی کاربری اراضی
استفاده شد ( .)30ادغام اطالعات محیطی حاصل از GIS
و نقشههای تهیه شده از تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای
 ،RSهمراه با مدل  ،CA- Markovبرای پیشبینی مکانی
و زمانی پوشش های مختلف استفاده شد.
◼ نتایج
در تهیه نقشه پوشش اراضی با استفاده از تصاویر
ماهوارهای از دو معیار صحت کلی و ضریب کاپا به همراه
3 Cellular Automata -Markov Chain
)4 Land Change Modeler (LCM
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است .بر اساس نتایج حاصلشده ،تغییرات شامل کاهش،
افزایش و تغییرات خاص برای هر طبقه نسبت به طبقه
دیگر است .با توجه به نتایج در دوره اول ،تغییرات خالص
کاهش مساحت نبکازارها در نواحی پوشیده از نبکا نشان
داد که مساحت این پوشش اراضی در سال ،1380
 6990/7haو مساحت  %12/86را احاطه کرده و در
سال 5763/3ha ،1390که مساحت  %10/6را شامل
میشود .در نهایت در سال 4715/3ha 1400معادل %8/67
از کل منطقه را در برگرفته است .بررسی تغییرات پوشش
اراضی برحسب درصد مساحت در جدول ( )3نشان داد که
مساحت نبکازارها حدود  1227/4haکه معادل  %2/26از
کل مساحت میباشد ،کاهش یافته است .در بازة زمانی
 1380-1400نیز مساحت نبکازارها حدود  1047/9haو
معادل  %93کاهش داشته است (جدول .)4

دادههای کنترل زمینی بهره گرفته شد که روش ماشین
بردار پشتیبان با صحت کلی  %91/4و ضریب کاپا %0/88
از دیگر روشها دقت بهتری دارند (.)14
بررسی دقت نقشه پوششاراضی تولیدشده درجدول 2
نشان میدهد که دقت نقشههای تولیدشده مطلوب بوده
است .به طوری که نتایج نشان داد که دقت کلی نقشه
پوشش زمین تولیدشده در سالهای  ،1380دقت کلی
 95/5و ضریب کاپا  ،0/90در سال  ،1390دقت کلی 92/2
و ضریب کاپا  0/86و در سال  ،1400دقت کلی  95/6و
ضریب کاپا  0/85بود که این نتایج بیانکننده دقت باالی
نقشه های تولیدشده میباشد.
تغییرات پوشش ارضی و انباشت رسوبات نبکازارها در
سالهای  1390 ،1380و 1400

نقشه پوشش اراضی برای سه دوره زمانی سالهای
 1390 ،1380و  1400در شکل  2الف ،ب و پ آورده شده
جدول  .2ارزیابی دقت و صحت پوشش اراضی سالهای 1390 ،1380و 1400
1380
دقت تهیهکننده ()%

کل

پوششهای دیگر

ربدو و نبکا

پوشش اراضی

0/9677
0/92

12
66
190

4
61
65
0/93

120
5
125
0/96
95/5
0/9

ربدو و نبکا
پوششهای دیگر
کل
دقت کاربر ()%
دقت کلی ()%
ضریب کاپا

0/93
0/92

105
65
170

7
60
67
0/89

98
5
103
0/95
92/2
0/86

0/9176
0/94

85
78
163

7
73
80
0/91

78
5
83
0/94
95/6
0/85

1390
ربدو و نبکا
پوششهای دیگر
کل
دقت کاربر ()%
دقت کلی ()%
ضریب کاپا
1400
ربدو و نبکا
پوششهای دیگر
کل
دقت کاربر ()%
دقت کلی ()%
ضریب کاپا
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جدول  .3مساحت پوششاراضی سالهای  1390 ،1380و ( 1400سایر پوششها :اراضی بایر)
مساحت%

مساحت ()ha

مساحت%

1400

مساحت ()ha

مساحت%

مساحت ()ha
1380

پوشش اراضی

1390

8/67

4715/3

10/6

5763/3

12/86

6990/7

نبکا

91/33

49654/6

89/4

48606/6

87/14

47379/2

سایر پوششها

100

54369/9

100

54369/9

100

54369/9

مساحت کل

جدول  .4تغییرات پوششاراضی بین سالهای  1390 ،1380و 1400
تغییرات%

تغییرات مساحت

تغییرات%

تغییرات مساحت

تغییرات%

تغییرات مساحت

1400-1380

1400-1380

1400-1390

1400-1390

1390-1380

1390-1380

پوشش اراضی

-4/18

-2275/3

-1/93

-1047/9

-2/26

-1227/4

نبکا

4/18

2275/3

1/93

1047/9

2/26

1227/4

سایر پوشش ها

شکل  .2نقشه پوشش اراضی طبقه بندی شده برای سال ( 1380الف)( 1390 ،ب) و ( 1400پ)
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را به دلیل فرسایش بادی از بین ببرند ولی وجود پوشش
گیاهی مناسب مانع از فرسایش آنها میشود ( .)21در
واقع یکی از راههای مهم حفاظت از نبکاها ،افزایش پوشش
گیاهی آنها است که باید مورد توجه تصمیمگیران امر
قرارگیرد ( .)23بنابراین در مدیریت پوشش گیاهی و ایجاد
فرصت زادآوری و استقرار گونههای مناسب میتوان برای
تقویت بازخورد طبیعی بومنظام منطقه عملکرد و بیشترین
تأکید را در فرآیند تخریب بادی گذاشت.
این نکتهای است که در پژوهشهای قبلی با روش
مرسوم ،توانایی سنجش ابعاد مختلف محیطزیستی بومنظام
در آینده در سیریک را نداشتهاند .با این اعتبار ،یافتهها با
فرض وجود یا عدم وجود تخریب نبکازارها در سیریک ،این
امکان را فراهم نمود تا ضمن ارایه نتایجی واقعبینانهتر از
وضعیت بومنظام ،یافتههایی مبتنی بر واقعیت منطقیتر نیز
ارائه دهد .چنین امکانی در صورت به کارگیری توامان
رویکرد آیندهنگرانه زیستمحیطی با بررسیهای راهبردی
و در چهارچوب ارزیابی روند تغییر از گذشته تا کنون عملی
خواهد شد (.)26

تغییرات رسوبات نبکازار در بازه زمانی  1410و 1420

بررسی تغییرات رسوبات نبکا در سال  1410و  1420در
شکل  3الف و ب و جدول 5نشان داد که سطح انباشت
رسوب نبکا روند کاهشی داشته به طوری که در سال 1410
حدود  2316/8haکه  %4/26نسبت به کل مساحت نبکازارها
کاهش یافته است .این در حالی است که این مساحت در
سال  1420به  1135/1haخواهد رسید که حدود  2/09از
شهرستان سیریک را شامل می شود .بررسی روند تغییرات
رسوبات نبکازارها بین سالهای  1410و  1420در جدول6
نشان داد که مساحت آنها  1181/6haکاهش یافته است.
بر اساس نتایج این جدول روند تغییر گیرش رسوب نبکا بین
سالهای  1380و  1410کاهشی بوده که این کاهش حدود
 %4/41بوده است و این در حالی است که در بازه زمانی
 1410تا  1420مساحت به  %6/58کاهش خواهد یافت.
◼ بحث و نتیجهگیری
نبکاها متأثر از عوامل زیادی مثل پوشش گیاهی ،اقلیم
و دیگر عوامل محیطی است ( .)29بادهای شدید در
دورههای خاص ممکن است بخشی از الیههای نبکا و ربدو

شکل  .3نقشه پوشش اراضی طبقه بندی شده برای سال ( 1410الف) و( 1420ب)
جدول  .5مساحت پوشش اراضی سالهای  1410و 1420
مساحت%

مساحت ()ha

مساحت%

مساحت ()ha

1420
2/09
97/91
100

1420
1135/1
53234/8
54369/9

1410
4/26
95/7
100

1410
2316/8
52053/1
54369/9

پوشش اراضی
نبکا
سایر پوششها
مساحت کل
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جدول  .6تغییرات پوشش اراضی بین سالهای  1410 ،1380و 1420
تغییرات%

تغییرات مساحت

تغییرات%

تغییرات مساحت

تغییرات%

تغییرات مساحت

1420-1380

1420-1380

1410-1380

1410-1380

1420-1410

1420-1410

-6/58

-3580/2

-4/41

-2398/5

-2/17

-1181 /6

6/58

3580/2

4/41

2398/5

2/17

1181/6

پژوهش حاضر ،با هدف پیش بینی شرایط نبکازارها در
آینده به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد نبکاها در
کنترل فرسایش بادی و تثبیت ماسههای روان در منطقه
سیریک استان هرمزگان انجام شد .نتایج نشانداد که از
گذشته تا حال ،مساحت نبکاها کاهش یافته است .این در
حالی است که پیشبینی شرایط آینده نیز وضعیت مطلوبی
را برای نبکاها نشان نمیدهد .مرور نتایج به دستآمده
بیانگر این واقعیت است که ادامه چنین وضعیتی منجر به
کاهش بیش از پیش مساحت این عارضههای مفید طبیعی
خواهد شد .ادامه چنین روندی زنگ خطر نابودی تمام
نبکاهای موجود را به صدا درخواهد آورد ( .)19نتایج
تحقیق حاضر در سالهای  1380تا  1400نشان داد
پهنههای نبکازارها  2275/3haکاهش داشته است (جدول
 .)4یافتههای پیشبینی نشان داد که نبکازارها برای
سالهای %2/09 ،1400و برای سال  %4/26 ،1410تغییر
خواهند داشت (جدول  )4که نتایج تغییر پوشش زمین و
کاهش نبکازار با نتایج پژوهش انجام شده در دریاچه ارومیه
که تغییر پوشش اراضی رخ داده و با کاهش اراضی مرتعی
مواجه شدند ،همجهت بود (.)9
در ارزیابی تغییرپذیری بومنظام های ماندابی و
پیشبینی تغییر آنها با استفاده از مدل ترکیبی Ca-
 Markovضریب کاپا باالی  %86بین نقشه واقعیت زمینی
و پیشبینی برآورد شد که بیانگر دقت باالی این مدل
ترکیبی است ( )31با توجه به ضریب کاپای باالی  % 88در
نبکازارهای سیریک می توان بیان نمود که نتایج با
یافتههای پژوهش انجام شده مشابهت داشته و هر دو از
دقت ضریب کاپای باالیی برخوردارند .پایش تغییرات
پوشش اراضی عمان با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و مدل  Ca-Markovنشان داد که بین نقشههای
پیش بینیشده سال  1378و  1398با نقشههای واقعیت

پوشش اراضی
نبکا
سایر پوششها

زمینی آنها با توجه به ضریب کاپا باالی  %85همخوانی
زیادی وجوددارد با توجه به زیادبودن ضریب کاپای باالتر
از  %80در سیریک ،یافتهها با یکدیگر هم سو است (.)16
همچنین نتایج پیش بینی با استفاده از مدل Ca-Markov
برای سال  1408و  1418نشان داد که نبکازارها نسبت
همانند تغییر سالهای  1388 ،1378و  1398کاهشی
بوده است ( .)11بنابراین نتایج مدل ترکیبی Ca-Markov
با توجه به کارایی و دقت زیادی آن در مناطق مختلف
کارآمد بوده و برای پیشبینی آینده بسیار مفید است.
در پژوهش دیگری در زمینه کاهش مساحت بوم نظام
های ماندابی با تعیین ضریب همبستگی باالی  %87نتیجه
گرفتند در صورت ادامه روند توسعه و تغییرات پوشش
اراضی ،مناطق زیادی در معرض تهدید و آسیب قرار
خواهند گ رفت و کنترل و مدیریت آن نیازمند صرف انرژی
و هزینههای بسیار زیادی خواهد بود ،یافته های استفاده
زنجیره مارکوف و ضریب همبستگی با دارا بودن صحت
قابل قبول روش مناسبی جهت پیشبینی شرایط آینده بوم
نظامها میباشد با یافته های پژوهش حاضر در تطابق کامل
است ( .)21در نبکازارهای سیریک  % 6/58دیگر پوششها
افزایش یافته و از پوشش نبکازار کاسته شده است در
پژوهشی دیگر با توجه به اینکه  %18از پوشش اراضی نیز
به پوششهای غیر مرتعی تبدیل شده می توان دریافت که
نتایج با یکدیگر هم جهت است ( .)12در تحقیقی نیز
مقایسة پوشش فعلی و پوشش پیشنهادی نشان داد که
قسمت عمدهای بیش از  %19از سطح مرتع کاهش یافته و
این مناطق تحت استفادههای دیگر قرار گرفتهاند این
کاهش پوشش زمین با یافتههای نبکازار سیریک  %6/58و
تغییر پوشش طبیعی به سایر استفادهها ،هم گام است (.)7
به غیر از شرایط اقلیمی خشکسالی ،عمده دلیل کاهش
مساحت نبکاها را میتوان افزایش و توسعه شدید
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کاربریهای انسانی دانست که حتی در مناطق بیابانی با
شدتی غیرقابل مهار در حال افزایش و بلعیدن پوششهای
طبیعی هستند .با افزایش دخالت انسان در طبیعت ،به
منظور تامین رفاه و غذای جمعیت در حال افزایش ،به
تدریج عرصههای طبیعی جای خود را به استفاده های
انسانی داده است که نتیجه آن تخریب سرزمین و کاهش
شدید منابع و زیستگاههای طبیعی میباشد ( .)12ادامه
روند فعلی میتواند در آیندهای نزدیک زمینه را برای
نابودی همه زیستگاههای طبیعی فراهم سازد ( .)6یافته ها
در نبکازارهای خارتوران سبزوار نشان داد تغییرات سرعت
باد ناچیز بوده و تپه های ماسه ای و به همراه آن نبکازارها
طی سه دهه ثابت شده اند و علل تغییرات اقلیمی می تواند
آنها را دستخوش تغییر قرار دهد ( )20نتایج رژیم بادی
در شرق  %33/4و در شمال شرقی  %14/3تکرار داشت .این
در حالی است که نبکازارهای سیریک ثابت نبوده و تغییرات
آنها روند نزولی داشته بنابراین نتایج مغایر یکدیگر است.
به عبارت دیگر می توان گفت نبکازارهای سبزوار ثابت و
پایدارند و نبکازار سیریک به لحاظ فعالیت های فرسایش
بادی ،فعال و ناپایدار هستند.
با مروری بر پژوهشهای قبلی و مقایسه یافتههای آنها
با نتایج پژوهش حاضر ،میتوان دریافت که تپههای ماسهای
از پویاترین عارضههای ژئومورفیک سطح زمین به شمار
میروند و تحلیلهای صورت گرفته و خروجی حاصل از آن
در این اثر ،در سطح زیادی با واقعیتهای بیانشده پیرامون
سامانة بومشناختی نبکازار در سیریک انطباق دارد.
بهطوریکه در چهارچوب بررسیهای بومشناختی و
آیندهنگرانه و با بهرهگیری از رویکرد ارزیابی روند تغییرات
نبکازارها ،میتوان ضمن سنجش وضعیت کلی بومنظام،
الگوی پایداری یا ناپایداری آن را نیز از چگونگی توزیع
فضایی نبکاها و تغییرات سطح آنها در تصاویر ماهوارهای
دریافت ( .)32همچنین مقدار کمی باالی ضریب کاپا
( )0/85میزان دقت پژوهش را در سطح باالیی مورد تایید
قرار داد .به این منظور ،ضمن سنجش اثرات مستقیم ارتباط
نبکا با پوشش گیاهی و تعیین روند تغییرات در گذشته،
ابعاد اثرگذاری روند تغییرات گذشته را نیز در پیشبینی
وضعیت نبکازار در بازه زمانی آینده لحاظ نموده است .این

نکته ای است که در پژوهشهای قبلی با روش مرسوم،
توانایی سنجش ابعاد مختلف زیستمحیطی بومنظام در
آینده در سیریک را نداشته اند .با این اعتبار ،یافتهها با
فرض وجود یا عدم وجود تخریب نبکازارها در سیریک ،این
امکان را فراهم نموده است تا ضمن ارایه نتایجی
واقعبینانهتر از وضعیت بومنظام ،با مقایسه تغییرات گذشته
و آینده ،یافتههایی مبتنی بر واقعیتی منطقیتر نیز ارائه
دهد ( .)20عالوه بر آن حفظ تعادل چشماندازهای طبیعی
در حفاظت از آنها نقش بهسزایی دارد .در صورت عدم
مداخله و فشار بر این چشمانداز تراکم گونههای گیاهی و
بالطبع آن تراکم تپههای فیتوژنیک متناسب با قابلیت
منطقه استقرار یافته و بر اساس ویژگیهای مورفومتری
آنها عملکرد بازخوردهای طبیعی آن قابل محاسبه است.
بنابراین اگر در بازههای زمانی نسبتأ طوالنی تغییراتی در
روند تراکم و عملکرد آنها اتفاق نیافتد این بدان معنی
است که سیستم به صورت طبیعی در حال کارکردن است
در غیر اینصورت بایستی با کنترل عوامل فشار و تخریب
روندهای موجود سیستم را به سمت تعادل هدایت کرد (.)6
بنا به هدف پژوهش که تغییرات پوشش اراضی نبکا و
پایداری رسوبات انباشته شده توسط نبکاها را مورد بررسی
قرار داد می توان بیان کرد که سطح پوشش اراضی نبکازار
در سیریک سیر نزولی داشته و پیشبینی آن نیز نشانداد
این روند تغییر پوشش زمین تا سال  ،1420کاهشی
خواهدبود .بدین ترتیب در آینده شاهد کاهش سطح
نبکازارها در سیریک خواهیم بود .این بدین معنا است که
رسوبات انباشته شده به طور کامل تثبیت نیافته و سطح
رسوبات انباشته شده نیز به تبع کاهش پوشش اراضی،
کاهش خواهد یافت .یافتهها فرضیه نزولی بودن سیر تغییر
پوشش نبکازارها و تغییر سطح ذرات رسوب در پای
گیاهان ،در گذر زمان در گذشته و پیش بینی آن در آینده
را تایید نمود .نتایج پژوهش حاضر هشداری برای مدیران
به منظور جلوگیری از روند تخریب نبکازارها و حفظ
پایداری این بوم نظامهای خودکنترل طبیعی است و باید
با تالشی مجدانه ،برای برطرف کردن عوامل تخریب آن
بکوشند .با این توصیف ،کاهش سطح نبکازارها در گذشته
و پیشبینی روند نزولی تغییرات نبکازارها و رسوبات
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سختگیرانه و با مدیریتی اصولی مانع از تاثیر عملکرد
فعالیتهای انسانی بر پیکره منابعطبیعی به ویژه نبکاهای
 زیرا در صورت نابودی نبکاهای موجود در.منطقه شد
. بایستی منتظر عواقب ناشی از فرسایش بادی بود،سیریک
در صورت وقوع چنین شرایطی دیگر نبکا وجود نخواهد
داشت تا ماسههای روان را تثبیت نماید و توفانهای گرد و
 یافتهها به مدیران این.غبار در منطقه افزایش خواهد یافت
امکان را میدهد که از روند تخریب این نبکازارها جلوگیری
و شرایط پایداری در منطقه را به منظور حفاظت از
.محیطزیست مناطق بیابانی ایجاد نمایند

انباشته شده در آینده نشان داد موانع طبیعی که از
 مورد تخریب،جابجاشدن رسوبات جلوگیری میکردهاند
 شرایط سیریک بیانگر این است.واقع شده و کاهش یافتهاند
که نبکازارها ناپایدار است و اگر روند تخریب پوششگیاهی
.به همین ترتیب ادامه یابد فاجعه بزرگی رخ خواهد داد
آمار بیماریهای تنفسی و خسارتهای دستگاههای صنعتی
و انباشت رسوب پشت درب و پنجرههای منازل و ادارات و
 تخریب، از مشکالت متعدد ایجاد ناپایداری منطقه....
نبکازارها و حمل رسوبات نشست داده نشده به مناطق دیگر
 بنابراین الزم است با قوانینی.و ایجاد مشکالت بیشتر است
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Abstract
Due to the importance of halophyte species in the reclamation of saline lands, the present study
was conducted to investigating the effects of different levels of salinity on growth traits and
enzymatic of Salsola imbricata in a completely randomized design (CRD) with three replications
and seven levels of salinity including 3, 10, 20, 30, 40, 50, and 60 dS m-1 at research greenhouse
of National Salinity Research Center. Traits of stem length, root length, root-shoot length ratio,
collar diameter, number of branches, protein content, catalase, peroxidase, and proline were
measured. Results showed that different levels of salinity were significant for all studied traits
except peroxidase. Increasing salinity levels from 3 dS m-1 to 60 dS m-1, significantly reduced
shoot length at the rate of 20%, root length 30%, root-shoot length ratio 11%, collar diameter
38%, and the number of branches per plant 29%. Increasing salinity from 3 dS m-1 to 40 dS m-1
decreased protein content by 30%, but the protein content increased by 26.7% by increasing
salinity up to 50 and 60 dS m1. Results of enzymatic activities showed that increasing salinity
significantly increased the amount of catalase, peroxidase, and proline, so the highest of these
compounds was observed at 60 dS m1.
Keywords: Catalase; Halophyte; Peroxidase; Proline; Root length
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چکیده
به سبب اهمیت گونههاي شورپسند ،پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر شوري بر ویژگیهاي رشدي و آنزیمی گونه شور بهعنوان
یکی از گونه هاي مهم شورپسند براي احیاء اراضی شوري در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و  7تیمار شوري شامل ،10 ،3
 50 ،40 ،30 ،20و  dS/m 60در گلخانه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوري انجام شد .در این مطالعه صفتهایی از قبیل طول
ساقه ،طول ریشه ،نسبت طول ریشه به ساقه ،قطر یقه ،تعداد شاخه فرعی ،پروتئین ،کاتاالز ،پراکسیداز و پرولین ارزیابی شد .نتایج
تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوري بر تمامی صفات مورد مطالعه ،بهجز پراکسیداز معنیدار است .افزایش سطوح
مختلف شوري از  3تا  dS/m 60سبب کاهش معنیدار طول ساقه به میزان  ،%20طول ریشه به مقدار  ،%30نسبت طول ریشه به
ساقه به میزان  ،%11قطریقه  %38و تعداد شاخه فرعی در بوته به مقدار  %29شد .افزایش شوري از تیمار  3تا  dS/m 40سبب
کاهش  %30در میزان پروتئین شد ،اما با افزایش شوري تا سطح  50و  dS/m 60به میزان  %26/7پروتئین محلول کل افزایش
یافت .نتایج تحلیل فعالیتهاي آنزیمی نشان می دهد که افزایش شوري سبب افزایش معنیدار میزان کاتاالز ،پراکسیداز و پرولین
شده است ،به طوري که باالترین این ترکیبات در شوري  dS/m 60دیده میشود.

واژگان کلیدی :پراکسیداز؛ پرولین؛ طول ریشه؛ کاتاالز؛ هالوفیت
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◼ مقدمه
در سراسر جهان منابع آب شیرین بهطور فزایندهاي در

در درمان بیماريهاي سوء هاضمه ،اسهال ،ضد التهاب،
سرماخوردگی و تنگی نفس استفاده میشود (.)17

حال کم شدن است و پایداري استفاده از منابع آب در

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوري  0تا  700میلیموالر

دسترس چالش اصلی سیاست آب براي آینده است .عالوه

نمک طعام بر گونه  Salsola dendroidesنشان داد که وزن

بر مسائل مربوط به مقدار آب ،کیفیت آب نیز نقش مهمی

تر و خشک ،طول ریشه و ساقه گیاه تحت تأثیر تنش شوري

را در حفظ قابلیت آبیاري اراضی ،بهخصوص شوري که

کاهش مییابد ( .)29همچنین بررسی تأثیر تیمارهاي

میتواند تأثیرات مضر و نامطلوبی را بر عملکرد محصوالت

شوري  1/6dS/mبه عنوان شاهد 300 ،200 ،100 ،و 400

کشاورزي و باغبانی ایجاد کند داشته باشد (.)27 ،24 ،7

 mMنمک طعام بر سه گونه سالسوال S. dendroides Pall,

یکی از بزرگترین تنشهاي غیرزیستی و از عوامل اصلی

 S. richteri Moq, S. orientalis S.C. Gmel.نشان داده

محیطی محدود کننده رشد و عملکرد گیاه شوري منابع آب

است که وزن خشک ساقه و ریشه تا شوري 200mM

و خاک است و این مشکل به دلیل شیوههاي مختلف

تفاوت معنیداري با تیمار شاهد نداشت ،همچنین افزایش

کشاورزي افزایشیافته است ( .)5سمیت نمک یکی از عوامل

شوري موجب افزایش میزان پرولین گیاه شد ،محققان علت

عمده محدودکننده تولید محصول و کیفیت محیطزیست

افزایش میزان پرولین را نقش تنظیم کننده اسمزي پرولین

در خاک شور و یا خاکهاي سدیک در سراسر جهان است

بیان کردند ( .)11نتایج بررسی تیمارهاي شوري ،100 ،0

( .)30در راستاي افزایش شوري منابع آب و خاک میتوان

 400 ،300 ،200و  500mMنمک طعام بر گونه Salsola

از گیاهان متحمل به شوري ضمن احیا این نوع مناطق از

 arbuscular Pallنشان داده شده است که مقدار پرولین و

توسعه گیاهان در این شرایط نیز استفاده نمود.

قند محلول با افزایش سطوح شوري افزایش یافت ،همچنین

شورزيها گیاهانی هستند که ضمن تحمل باال به شوري

صفتهاي رشدي گیاه تا شوري  400mMنمک طعام

با توانایی بالقوه اقتصادي که عالوه بر کمک شایانی به ترمیم

افزایش نشان داد و سپس با افزایش شوري کاهش یافت

و تجدید محیطزیست؛ بهعنوان ذخیره منابع دارویی هم

(.)22
با توجه به ارزش علوفه اي گونه شور و اهمیت آن در
احیا و کاشت در زمینهاي شور و نامناسب و همچنین به
دلیل اندک بودنبررسیهاي تأثیر شوري آب آبیاري بر گونۀ
علف شور ،هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ویژگیهاي
رشدي و آنزیمی گونه شوردر پاسخ به سطوح مختلف
شوري آب آبیاري بود.

استفاده میشوند ،بسیاري از این گیاهان بوتههاي شور
پسند چند ساله و تعداد کمی هم شامل بوتههاي علفی یک
ساله هستند ( .)16بررسی پژوهشهاي انجامشده؛ مشخص
می کند افزایش عالقه به مطالعه شورروريها نشاندهندۀ
شناخت توانایی عظیم آنها بهعنوان منبعی ارزشمند از
محصوالهاي گیاهی است (.)15
گونه شور (علف شور)  ،Salsola imbricata L.گیاهی
شورروري ،پایا و بوتهاي به ارتفاع  120 cmاست که در
مکانهاي شور و شنی با پراکنش در سراسر بیابان گرم
کشورهاي گرمسیري شرق آفریقا ،پاکستان ،جنوب و شرق
افغانستان و شمال غربی هندوستان و مرکز و جنوب ایران
شامل طبس و ابرکوه رشد میکند ( 19و  .)2این گیاه
داراي سابقۀ اعتقادي و آداب و رسوم قدیمی و اجدادي
براي درمان انواع مختلفی از بیماري هاي دستگاه گوارشی
و ناراحتیهاي تنفسی است ( .)4در طب سنتی از این گیاه

◼ مواد و روش
پژوهش حاضر در سال زراعی  1396-97به صورت
آزمایش گلدانی در گلخانه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات
شوري در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و  7تیمار
شوري شامل  50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،3و  dS/m 60انجام
شد .در این آزمایش تیمار  3 dS/mبهعنوان تیمار شاهد
منظور شده است .بذور گیاه شور از ایستگاه تحقیقاتی
صدوق ،واقع در استان یزد از پایههاي مادري تهیه شد .آب
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شور مورد نیاز براي این آزمایش از چشمههاي کویري ایران

منتقل و تیمارهاي شوري آب آبیاري شامل ،20 ،10 ،3

مرکزي (عقدا-استان یزد) تهیه شد و قبل از اعمال

 ،dS/m 60 ،50 ،40 ،30در مدت  6ماه اعمال شد.

تیمارهاي مورد نیاز توسط دستگاه  ECمتر در بشکههاي

برایسازگاري گیاهان به شوري ،اعمال تیمارهاي شوري به

 Lit 220آماده شد و قبل از اعمال تیمار مربوطه ،مقدار

طور افزایشی به مدت  14روز انجام شد بدین صورت که

شوري براي هر تیمار تنظیم شد.

براي اعمال شوري  3 dS/mاز همان ابتدا با آب 3 dS/m

براي کشت ،بذرها  24ساعت در آب تهیه شده از چاه

اعمال شد ،و همزمان براي تمامی تیمارها به مدت  3روز

با شوري  3 dS/mخیسانده شد و به مدت  24 hrدر پارچه

این شوري اعمال شد ،سپس براي دیگر تیمارها ،20 ،10

خیس قرار داده شد و پس از آن در داخل کیسه هاي

 50 ،40 ،30و  dS/m 60به مدت  2روز با آب آبیاري

پالستیکی  1 Kgکاشته شد و با آب  3 dS/mآبیاري شد

 10 dS/mآبیاري شدند و به همین ترتیب براي دیگر

(جدول  1و .)2

تیمارها بعد از گذشت دو روز از اعمال تنش ،تیمار بعدي
اعمال شد تا در پایان به شوري مورد نظر رسانیده شود

نشاءهاي آماده شده در  20آبانماه  1396به گلدانهایی

(جدول .)3

با حجم  23 Litدر محیط گلخانه (فضاي کنترل شده)

جدول  .1ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
)dS/m( EC

pH

)%( OC

)mg/kg( P

)mg/kg( K

)%( Sand

)%( Silt

)%( Clay

3/81

7/48

0/01

6/64

155

80/36

8/64

11

جدول  .2ویژگیهای شیمیایی آب آبیاری مورد استفاده در آزمایش
تیمار

EC
)(dS/m

pH

Ca2+
)(mg/l

Mg2+
)(mg/l

CO23
)(mg/l

HCO-3
)(mg/l

Na+
)(mg/l

K+
)(mg/l

Cl)(mg/l

SO24
)(mg/l

SAR

منبع آب غیرشور

3

8/05

194/38

101/88

0

176/31

270/02

3/91

613/63

468/29

3/9

منبع آب شور
 50برابر رقیق
شده

10

8/00

155/84

65/33

168/99

0

8/21

186/80

375/59

306/71

28/83

جدول  .3برنامه آبیاری گونه شور ( )Salsola imbricata L.در آبان و آذرماه  1396جهت رسیدن به تیمار مورد نظر
تیمار شوري ()dS/m

آبانماه
20

3
10
20
30
40
50
60

23

25

27

آذرماه
29

31

2

4

6

8

10

12

14

16

dS/m 3
dS/m 10

dS/m 3

dS/m 20

dS/m 3

dS/m 10

dS/m 3

dS/m 10

dS/m 20

dS/m 3

dS/m 10

dS/m 20

dS/m 30

dS/m 3

dS/m 10

dS/m 20

dS/m 30

dS/m 40

dS/m 3

dS/m 10

dS/m 20

dS/m 30

dS/m 40

dS/m 30
dS/m 40
dS/m 50
dS/m 50

dS/m 60
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در پایان آزمایش ،کل اندام هوایی و ریشه در 17
فروردین ماه  1397برداشت و براي اندازهگیري صفتهاي
رشدي و ترکیبات بیوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل شد.

محاسبۀ فعالیت آنزیم پراکسیداز
فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز با بهرهگیري از رابطۀ
محاسبه فعالیت آنزیم کاتاالز و با انجام تغییر زیر محاسبه

بهمنظور اندازهگیري طول ساقه و ریشه ابتدا از محل

شد ( :)1تغییر ضریب خاموشی  H2O2به ضریب خاموشی

یقه ساقه و ریشه از هم جدا و سپس با خط کش با دقت

تتراگوئیکول ،تبدیل  240 به  470 و ضریب  2به

میلیمتر اندازهگیري شدند .اندازهگیري قطر یقه گیاهان با

 4با توجه به ضریب  H2O2در معادله پراکسید هیدروژن

استفاده از کولیس و با دقت  0/1 mmانجام شد .به دلیل

فعالیت ویژه آنزیم پراکسیداز بهصورت تعداد میکرومول

این که گیاهان مورد مطالعه از گونههاي با برگ گوشتی و

 H2O2تجزیه شده در دقیقه در میلیگرم پروتئین گزارش

آبدار بیابانی است بنابراین شمارش دقیق برگها ممکن

شد.

نبود از این رو فقط تعداد شاخههاي نمونههاي گیاهی مورد
اندازهگیری پرولین

مطالعه قرار گرفت.

بهمنظور اندازهگیري پرولین با استفاده از دستگاه
سنجش پروتئین محلول کل

اسپکتروفتومتر Analytic Jena 210, Germanyو کالیبره

در این آزمایش پروتئین محلول کل به روش بردفورد
اندازهگیري گردید (.)8

کردن آن با تولوئن ،مقدار جذب الیه رنگی در طول موج
 520 nmقرائت گردید ( ،)6و از رابطه  2غلظت پرولین در
نمونه هاي گیاهی محاسبه گردید:

محاسبه فعالیت کاتاالز
فعالیت آنزیم کاتاالز بر اساس میزان تجزیه شدن H2O2

() 2

Y= (M*T)/W

در طول موج  nm 240و با استفاده از رابطه  1محاسبه شد.
() 1

A240  1  Vt  d f

  l  t  Vs

= )Activity (U/ml

 :Activityفعالیت آنزیم
 :mlمیلیلیتر
 :Uواحد آنزیمی
 :ΔA240تفاوت مقدار جذب مخلوط واکنش در زمان شروع
و پایان واکنش.
 :1با توجه به ضریب پراکسید هیدروژن در معادله H2O2
تعیین میشود که معادل -2میباشد.
 :Vtحجم مخلوط واکنش در این آزمایش برابر سه  mlبود.
 :dfفاکتور رقیق کننده برابر با 50
 :tمدت زمان واکنش  180ثانیه
 :Vsحجم نمونه در این آزمایش برابر  µl 20بود.
 :εضریب خاموشی برابر .39/4 mM-1cm-1
 :lطول مسیر عبور نور از مخلوط واکنش برابر یک است.

که در آن:
 :Yمقدار پرولین محلول بر اساس  mg/g FWوزن تر.
 :Mعدد قرائت شده با دستگاه اسپکترو فتومتري.
 :Tحجم تولوئن مورد استفاده در اینجا  4 mlاست.
 :Wوزن نمونه برگی مورد استفاده براي نمونه هاي این
مطالعه برابر  0/5 gاست.
تجزیه واریانس دادهها و مقایسه میانگین با استفاده از
آزمون  LSDدر سطح احتمال  %5صورت گرفت (.)25
◼ نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر سطوح مختلف
شوري بر تمامی صفتهاي مورد مطالعه ،بهجز پراکسیداز
معنیدار بود (جدول .)4
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جدول  .4تجزیه واریانس اثر تنش شوری بر صفتهای مورد بررسی در گیاه شور (.)Salsola imbricata
منابع تغییرات

df

طول ساقه طول ریشه ریشه/ساقه وزن خشک قطر یقه تعداد شاخه
فرعی
اندام هوایی

تیمارهاي شوري

6

70/62

**

خطا

14

ضریب تغییرات ()%

**

108/19

**

0/005

**

237/05

**

**

112/26

3/29

پروتئین

کاتاالز

81498/59

**

پراکسیداز

**

0/14

0/09

ns

پرولین

1/24

**

0/12

0/09

0/00005

0/004

0/007

0/52

462

0/01

0/04

0/01

0/64

0/73

0/96

0/33

1/45

1/50

1/59

11/86

22/22

2/73

** و  nsبه ترتیب بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال  %1و بدون اختالف معنیدار میباشد.

ویژگیهای رشدی

به صورت کامالً معنی داري کاهش پیدا کرد (جدول .)5

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که افزایش سطوح

اندازهگیريهاي قطر یقه نیز بر کاهش معنیدار این صفت

شوري از تیمار  3 dS/mتا  60 dS/mبهترتیب موجب

در تمام سطوح شوري مورد آزمایش اشاره داشت (جدول

کاهش  %20و  %30طول ساقه و ریشه گونه شور شد

.)5

(جدول  .)5هرچند که در مورد صفت طول ساقه در سطوح

در گونه شور مطالعه شده تعداد شاخه فرعی رابطه

شوري  50و  dS/m 60اختالف معنیداري مشاهده نشد

معکوس با مقدار شوري آب داشت .با افزایش غلظت تیمار

(جدول .)5

شوري ،تفاوت معنیداري در کاهش تعداد انشعابات شاخه

در مورد بررسی نسبت طول ریشه به ساقه نتایج نشان

رخ داد .با این حال در تیمارهاي  50و  dS/m 60تفاوت

داد که با افزایش سطوح باالي شوري این نسبت با اختالف

معنیداري وجود نداشت (جدول  .)5تعداد انشعابات طبق

معنیدار حدود  %11نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد.

نتایج با افزایش شوري کمتر شد که دلیل آن افزایش تنش

در حالی که در تیمارهاي  10 ،3و  dS/m 20اختالف

شوري است ،زیرا گیاه براي تولید محلول هاي اسمزي و

معنیداري مشاهده نشد (جدول  .)5همچنین نتایج نشان

مکانیسمهاي آنزیمی که براي زنده نگه داشتن خود انجام

داد که وزن خشک اندام هوایی با باال رفتن سطوح شوري

میدهد تمام انرژي تولیدي را مصرف میکند (.)13

جدول  .5مقایسه میانگین برخی صفتهای کمی و کیفی گیاه  Salsola imbricataتحت سطوح مختلف شوری
آب آبیاري طول ساقه طول ریشه نسبت طول وزن خشک قطر یقه تعداد شاخه
)(cm
dS/m
) (cmریشه به ساقه اندام هوایی ) (mm) (gفرعی در بوته
a

0/82

a

10

58/40

b

47/97

b

0/82

a

20

55/83

c

c

45/77

0/82

a

21/16

3

61/13

a

50/37

30

52/80

d

41/13

d

40

e

50/73

e

38/47

0/76

50

48/93

f

35/90

f

0/73

d

60

48/50

f

g

d

35/20

a

59/67

b

6/73

b

52/00

b

c

6/20

c

48/33

24/10

a

22/29

7/50

a

1615/27

a

1455/20

b

b

1/02

0/87

c

1335/00

c

b

b

d

1198/40

e

b

b

4/12

c

e

1128/00

f

b

0/86

b

1298/33

d

0/81

b

0/89

b

4/69

1428/73

b

1/43

a

1/37

a

4/82

b

19/83

d

c

18/31

e

5/23

e

44/33

17/50

f

4/87

f

43/00

f

g

42/33

f

0/73

16/32
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در مطالعهاي با بررسی سه گونه شور S. rigida

باشد ( .)15بنابراین با توجه به اینکه یکی از اثرات شوري،

 S. dendroides Pall. ،S. richteri Moq.،Pall.تحت

کاهش سنتز پروتئین است افزایش شوري موجب کاهش

سطوح مختلف شوري نشان داده شده است که طول گیاه

مقدار پروتئین شد ،البته با افزایش شوري تا حدودي

در تمام گونههاي مورد مطالعه با کاهش مواجه شد ،و دلیل

موجب افزایش پروتئین شد .در پاسخ به تنش شوري ممکن

آن را به کاهش جذب و انتقال مواد از ریشه به برگ نسبت

است پروتئینهاي جدید سنتز شوند یا ممکن است مقدار

دادند ( .)27محدودیت روزنهاي فتوسنتز ،فاکتور مهمی در

پروتئینهایی که از قبل در غلظتهاي کم وجود داشتهاند

کاهش رشد شورروريها در شرایط شور بیان شده است

همزمان با تنش افزایش یابد (.)21

( .)28طول ساقه گونه شور به سطوح باالي شوري حساس

نتایج بررسی مقدار کاتاالز و پراکسیداز از لحاظ آماري

هست و کاهش پیدا میکند به همین دلیل نسبت طول

تقریباً مشابه بود ،یعنی در تیمارهاي شوري ،20 ،10 ،3

ریشه به ساقه کاهش پیدا کرده است .افزایش سطوح شوري

 40 ،30و  dS/m 50اختالف معنیداري مشاهد نشد ،ولی

بر سه گونه  Salsolaموجب کاهش رشد گیاه شد (.)27

در تیمار  60dS/mافزایش معنیدار مقدار کاتاالز و

همچنین در مطالعه گونه  Salsola dendroidesگزارش

پراکسیداز مشخص بود (جدول  .)5در تحقیقی بر روي گونه

شده است که وزن تر و خشک ،طول ریشه و ساقه گیاه

 Salsola spp.نشان داده شده است که افزایش شوري

تحت تأثیر تنش شوري کاهش یافت ،آنها نشان دادند که

موجب انباشته شدن مقدار کاتاالز و در نتیجه موجب کاهش

تنش شوري با افزایش فشار اسمزي محلول خاک ،رشد

اثرات شوري شده است ( .)14خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه،

رویشی گیاه را کاهش میدهد ( )29و پیامد آن کاهش

بسته به گونه ي گیاهی می تواند متغیر باشد ،همچنین این

ویژگیهاي مرفولوژیک از جمله طول ساقه ،طول ریشه،

موضوع را نباید نادیده گرفت که مقدار خواص

وزن خشک ،تعداد شاخه و قطر یقه میباشد (.)12

آنتی اکسیدانی گیاهان هر منطقه بستگی به پارامترهاي
زیادي از جمله آب و هوا ،خاک ،ارتفاع و گونه هاي مختلف

ویژگیهای آنزیمی و بیوشیمیایی

گیاهان دارد ( .)9نتایج تحقیقات مختلف حاکی از وجود

نتایج بررسی مقدار پروتئین تحت تیمارهاي مختلف

ارتباط قوي بین تحمل به تنش هاي اکسیداتیو ناشی از

تنش شوري نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین در

تنشهاي محیطی و افزایش در غلظت آنتی اکسیدانهاي

تیمار  3 dS/mو کمترین مقدار آن در سطح شوري

آنزیمی در گیاهان وجود دارد ،الزم به ذکر است که تحت

 40dS/mمشاهده شد (جدول  .)5از تیمار  3تا dS/m 40

شرایط تنش شوري تولید رادیکال هاي آزاد بستگی به

با کاهش مقدار پروتئین همراه بود ،ولی مقدار پروتئین در

شدت ،مدت زمان اعمال تنش ،گونه گیاهی ،ژنوتیپ و

تیمارهاي  50و  dS/m 60با روندي افزایشی مواجه شد.

همچنین مرحله نمو گیاه در معرض تنش دارد (.)14
نتایج نشان داد با افزایش تنش شوري از تیمار 3dS/m
تا  60dS/mمقدار پرولین در گیاه شور به مقدار  %51افزایش
یافت (جدول  .)5بیشترین و کمترین مقدار پرولین بهترتیب
در تیمارهاي  60و  dS/m 3مشاهده شد .بین تیمارهاي 3
و  10و همچنین تیمارهاي  50و  dS/m 60تفاوت
معنیداري مشاهده نشد .مطابق با نتایج پژوهش حاضر،
نشان داده شده است که مقدار پرولین گونه Salsola
 orientalisبا افزایش شوري ،افزایش یافت ( .)21همچنین
مطالعات بر روي گونه  Salsola tomentosaحاکی از آن بود

مشابه نتایج حاضر ،کاهش مقدار پروتئین تا شوري 40mM
در گونه  Salsola arbuscularمشاهده شده است ( .)3از
آنجا که سنتز پروتئین نیاز به انرژي دارد ،کاهش انرژي
ناشی از کمبود آب (بهعلت تنش شوري) و جذب فعال
عناصر سدیم و کلر موجب کاهش سنتز پروتئین و در نتیجه
کاهش میزان پروتئین میگردد .همچنین کاهش در میزان
پروتئین بهدلیل تجزیهي آن از طریق افزایش پروتئولیز،
کاهش سنتز پروتئین بوسیلهي جلوگیري از تبدیل اسید
آمینه به پروتئین و کاهش میزان پلی ریبوزومها میتواند

ارزيابی سطوح مختلف شوری آب آبياری بر شاخصهای رشد و ...

که افزایش شوري موجب افزایش مقدار پرولین گیاه شد
( .)20مطالعات شوري بر روي گونه دیودال
 Ammodendron persicum conollyiنیز حاکی از افزایش
پرولین با افزایش شوري میباشد ( .)18پرولین یکی از
اسموالتها میباشد که به عنوان یک مادهي اسمززا ،به
تنظیم اسمزي و حفاظت از ساختارهاي درون سلول کمک
میکند ،بهطوريکه در برخی گزارشها یک همبستگی بین
تجمع پرولین و مقاومت گیاهان به تنشهاي محیطی نشان
داده شده است .شواهد قابل مالحظه اي وجود دارد که
سطوح باالي پرولین می تواند ساختار و فعالیت پروتئین را
حفاظت کند ،تجزیه ي آنزیم را کاهش دهد و پروتئینها و
غشاها را از آسیب ناشی از غیرفعالسازي رادیکالهاي آزاد و
گونههاي شیمیایی واکنشپذیر دیگر حفاظت میکند (.)13
◼ نتیجهگیری
نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوري بر تمامی
صفتهاي مورد مطالعه ،بجز پراکسیداز معنیدار بود .در

60

خصوص ویژگیهاي مورفولوژیکی ،افزایش شوري از  3به
 60dS/mموجب کاهش معنیدار طول ساقه ،طول ریشه،
نسبت طول ریشه به ساقه ،وزن خشک اندام هوایی ،قطریقه
و تعداد شاخه در بوته شد .در خصوص مقدار پروتئین نتایج
نشان داد که افزایش شوري از تیمار  3 dS/mبه 40dS/m
موجب کاهش  %30در مقدار پروتئین شد ،و افزایش شوري
تا سطح  50و  dS/m 60موجب افزایش مقدار پروتئین شد.
نتایج ترکیبات آنزیمی گونه شور نشان داد که افزایش
شوري باعث افزایش معنیدار مقدار کاتاالز ،پراکسیداز و
پرولین شد ،به طوري که باالترین این ترکیبات در شوري
 60dS/mمشاهده شد .باتوجه به یافتههاي پژوهش حاضر،
گونه شور میتواند سطوح شوري باالي آب و خاک را تحمل
کند و باتوجه به ارزش تغذیهاي خوبی که این گونه دارد،
میتوان از این گیاه به منظور احیا و بهرهبرداري از مناطق
شور و داراي منابع آب شور یا در حال شور شدن با
بررسیهاي بیشتر میدانی در جهت بهبود این مناطق
استفاده نمود.
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Abstract
Land subsidence is a vertical movement downwards of the Earth's surface. It is difficult to identify
or measure because of rapidly depleting ground water. This hazard, as a hydrogeomorphology
phenomenon, is revealed in many areas of the country because of the uncontrolled depletion of
the groundwater. There are a number of methods for identifying and determining the rate and
range of subsidence. Radar interferometry (D-INSAR) technique is known as a robust technique
for land subsidence measurement. This method has superior features in terms of cost, accuracy,
scale of the study area and time, in comparison with other detection methods, and can provide a
precise estimation of the phenomenon. In this study, the Abarkouh plain was studied from January
2016 until February 2018. Sentinel 1 sensor images using radar interferometry technique were
used to estimate subsidence. To identify the impact of groundwater extraction in land subsidence,
groundwater fluctuations data from 44 piezometric wells, and also land subsidence data were
analyzed using regression models. Results showed that the highest rate of groundwater depletion
occurred in the town of Mehrdasht and around the agricultural fields, which led to the maximum
rate of subsidence up to 12 cm/year. Ccorrelations coefficient between aquifer fluctuations and
land subsidence rate is 0.79 that indicated significant relation between these parameters.
Keywords: Land subsidence; Remote sensing; Satellite images; Ground water
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چکیده
پدیده فرونشست زمین ،به حرکت در جهت پایین سطح زمین گفته میشود که به دلیل روند کند آن به آسانی قابل شناسایی و
اندازهگیری نیست .این پدیده به عنوان مخاطرۀ هیدروژئومورفولوژیک ،در بخشهای مختلفی از کشور تحت تأثیر استخراج بیرویه
منابع آب بهوقوع پیوسته است .روش های متعددی در زمینه شناسایی و تعیین میزان فرونشست استفاده میشود .از جمله
مناسبترین این روشها استفاده از تداخلسنجی راداری ( )D-INSARمیباشد .این روش مزیتهایی ازنظر هزینه ،دقت ،وسعت
منطقه موردمطالعه و زمان انجام ،نسبت به دیگر روشهای آشکارسازی دارد .در پژوهش حاضر ،مقدار فرونشست دشت ابرکوه در
بازهی زمانی دی  1394تا بهمن  1396مورد بررسی قرارگرفته است .تصاویر سنجنده  Sentinel 1در بازه زمانی مورد نظر تهیه و
سپس به کمک تکنیک تداخلسنجی ،نرخ فرونشست بررسی شد .نوسانات آب زیرزمینی نیز با استفاده از اطالعات  44چاه پیزومتری
بررسی شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار افت سطح آب زیرزمینی در محدودۀ شهر مهردشت و اطراف زمینهای کشاورزی
میباشد که منجر به بیشترین نرخ فرونشست ( 12سانتیمتر در سال) شده است .ضریب همبستگی بین نوسان آب زیرزمینی و مقدار
فرونشست  0/79است که ارتباط مستقیم بین مقدار افت آب زیرزمینی و فرونشست سطح زمین در این دشت را نشان میدهد.

واژگان کلیدي :نشست زمین؛ سنجش از دور؛ تصاویر ماهوارهای؛ آبهای زیرزمینی

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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◼ مقدمه
در پی توسعة جمعیتی ،فناوری و نیازهای انسانی در
دهههای اخیر منابع آبی نیز بهطور گستردهای مورد بهره-
برداری قرارگرفتهاند ،لذا پدیدههای مرتبط با برداشتها
بیشاز حد ظرفیت زیادتر از قبل رخ میدهند .از جمله
مخاطرات مرتبط با برداشت بیشازحد منابع آب زیرزمینی
میتوان به پدیدۀ فرونشست زمین اشاره کرد .فرونشست به
حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که میتواند با مولفة
افقی کمتر همراه باشد ،گفته میشود و در مقیاس بزرگ
به صورت تدریجی و یا آنی رخ میدهد ( .)28 ،2نتایج
حاصل از فرونشست زمین منجر به ضرر اقتصادی چشمگیر
و خسارات گستردهای در ساختمانها ،جادهها و زیرساخت-
ها شود ( .)5این عوامل موجبشده است تا این پدیده به-
عنوان یکی از مهمترین مخاطرات محیطی محسوب شود،
ولی از آنجایی که این پدیده تلفات انسانی کمتری نسبت
به دیگر پدیدههای طبیعی دارد ،کمتر مورد توجه قرار
گرفتهاست ( .)3بر اساس برآورد کارشناسان بیش از
150شهر از شهرهای بزرگ دنیا با گسترهای از کشورهای
توسعه یافته تا در حال توسعه در معرض این پدیده قرار
دارند (.)12
اندازهگیری تأثیر برداشت آبهای زیرزمینی و تغییرات
سطح زمین موضوعی است که در دهههای اخیر مورد توجه
محققان بوده است و با استفاده از ابزارهای مختلفی نظیر
 ،GPSنقشهبرداری و ابزارهای راداری مورد بررسی
قرارگرفته است .استفاده از سنجش از دور نسبت به
روشهای سنتی اندازهگیری بررسی فرونشست دارای
قابلیتهایی نظیر پوشش منطقه بزرگتر و اندازهگیری
تغییرات در مقیاس میلیمتری میباشد .بهکارگیری روش
تداخل سنجی با استفاده از تصاویر  Sentinel 1نسبت به
سایر روشهای موجود دارای مزایایی میباشد ،نوارهایی با
پهنای وسیع  250kmهر تصویر ،دوره تصویربرداری مجدد
شش روز و قدرت تفکیک مکانی  20mروی زمین ،موجب
ایجاد بانک اطالعاتی پویا و وسیع میشود که در مقایسه با
اطالعات جمعآوری شده از طریق  GPSو نقشهبرداری
زمینی بسیار فشردهتر است .دقت این روش موجب شده تا
در بررسیهای مربوط به فرونشست زمین در اثر بهرهبرداری
آبهای زیرزمینی ( )26 ،22 ،6زمین لغزش ()27 ،8

فعالیتهای آتشفشانی ( )17 ،16و فرونشست در مناطق
شهری ( )18به وفور مورد استفاده قرار بگیرد.
در ایران پدیده فرونشست از سالهای گذشته وجود
داشته و در برخی از مناطق کارهای مطالعاتی انجامشده و
گزارشهایی از وضعیت منطقه بیانشده است .در سالهای
اخیر به دلیل کاهش نزوالت جوی وخشکسالی مربوط به
آن شاهد افزایش استخراج آب بهوسیله چاههای آب بودهایم
و این عامل باعث تشدید این پدیده شده است .مهمترین
علت فرونشست منطقهای برداشت منابع آبی از این مناطق
است ( .)7در ایران نزدیک به شصت دشت وجود دارد که
براثر اعالم نظر کارگروه فرونشست زمین و حفاظت از منابع
آب زیرزمینی بیش از نیمی از آن دشتها مستعد پدیده
فرونشست میباشد .بخشی از بررسیهای انجام شده در این
زمینه عبارتند از:
دشت یزد  -اردکان در استان یزد ( ،)2قرچک ـ ورامین،
اسالمشهر و هشتگرد در استان تهران ( ،)24میدان نفتی
مارون ( ، )10نجف آباد در استان اصفهان ( ،)25نوق،
بهرمان در استان کرمان ( ،)23آبخوان قزوین در استان
قزوین ( ،)3دشت رفسنجان در استان کرمان ( ،)21دشت
اراک (.)1
بررسیهای شناسایی پدیده فرونشست در ایران ابتدا
بهصورت میدانی و بر اساس پیمایش صورت گرفته است.
البته در پارهای از موارد از روشهای مکانیک خاک نیز
استفاده شده است ،بهعنوانمثال میتوان به استفاده از
دستگاههای کششسنجی اشاره کرد که از آنها برای
بررسی خاکهای سست استفاده شده و نتایج بهدستآمده
از آنها در مدلسازیهای ژئوتکنیک و آشکارسازی
تغییرات سطح زمین استفاده گردیده است ( .)12با توجه
به این مسئله که پدیده فرونشست دارای سرعت کندی
است و در هنگام تأثیر منطقه وسیعی را تحت پوشش قرار
میدهد ،استفاده از این روشهای قدیمی عالوه بر هزینهبر
بودن و صرف زمان بسیار زیاد نتایج آنها از صحت باالیی
برخوردار نبودند ( .)9لذا در بررسیهای اخیر از روشهای
راداری برای پایش این پدیده استفاده شده است .از جمله
پژوهشهای انجام شده در این زمینه میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

بررسی پدیده فرونشست زمین و شکستگیهای موجود
در منطقه رستاق جنوب میبد ،پس از جمعآوری اطالعات
طی بازدیدهای صحرایی و با استفاده از تصاویر ماهوارهای
محدوده گسترش نشست زمین و جنس آبرفتها در منطقه،
مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که برداشت از
سفره عمیق رستاق و اردکان موجب کاهش فشار
پیزومتریک در حدود  3 m/yearشده است که این کاهش
فشار موجب برهم خوردن تعادل و افزایش فشار حاصل از
بار رسوبات باالی سطح ایستابی شده و با کاهش تخلخل
رسوبات در اثر افزایش تراکم ،فرونشست حاصلشده است
(. )29
مطالعه مقدار و دامنه فرونشست زمین به کمک روش
تداخلسنجی راداری در دشت نوق-بهرمان با استفاده از
دادههای راداری در دو باند  Cو  Lدر بازههای زمانی 1384تا
 1389نشان داد ،مقدار فرونشست با میانگین سالیانه
حدود  30cmدر پهنهای به گستره  281 km2در بخش
میانی دشت میباشد و همچنین به سبب ثابت بودن مقدار
تأثیرگذاری عوامل ایجابی مانند فعالیت کشاورزی
پستهکاری ،در رویداد این پدیده ،تغییرات فصلی و سالیانة
مقدار فرونشست بسیار اندک است .اما دامنه برخوردار از
بیشترین مقدار نشست ،از نواحی میانی و شرقی در
فصلهای بهار و تابستان به نواحی جنوبی و غربی در
فصلهای زمستان و پاییز تغییریافته است .همچنین
مقایسه مقدار فرونشست با ارقام تغییرات تراز آبی مستخرج
از چاههای پیزومتریک نشان میدهد در این دشت هر 3/2m
افت تراز آبی قادر است فرونشستی به  1cmایجاد کند (.)23
با کمک فنآوری تداخلسنجی راداری و تحلیل سری
زمانی SBAS ،نرخ فرونشست ساالنه دشت استان قم در
بازه زمانی  1382تا  1389با استفاده از دادههای ماهوراه
 Envisat ASARمورد بررسی قرار گرفت .سپس با استفاده
از دادههای تغییرات تراز سطح ایستابی ،ضخامت الیههای
آبدار و ضخامت الیههای ریزدانه ،دالیل فرونشست تحلیل
شد .نتایج بیانگر تاثیر معنیدار برداشت بیرویه از منابع آب
زیرزمینی بر فرونشست زمین میباشد (.)11
فرونشست دشت قزوین در سالهای 1382تا  1385و
 1393تا  1395با استفاده از دادههای ماهوراه  Envisatو
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روش سری زمانی و  PSمورد ارزیابی قرار گرفت و میانگین
فرونشست در دشت قزوین  40 mm/yearگزارش شد (.)4
در پژوهشی ،نرخ فرونشست سطح زمین در آبخوان
نجف آباد اصفهان با استفاده از پردازش تداخلسنجی
راداری تفاضلی ( )D-InSARو دادههای سنجندههای
 ASARو  PALSARتعیین و با دادههای افت سطح آب
زیرزمینـی مقایسه شد .پردازش دادههای رقومی ماهوارهای
راداری سنجنده  ASARمیزان فرونشست زمین در دشت
نجفآباد را با نرخ متوسط  6/7 cmدر سال و در مجموع
 41cmدر مدت  6سال برآورد نمود و پردازش دادههای
سنجنده  PALSARنرخ سالیانه  7/7 cmو در مجموع
 30cmفرونشست در مدت  4سال را نشان داد (.)25
بررسی پژوهشهای که درزمینة فرونشست زمین در
سالهای اخیر انجامشده بیانگر این مطلب است که بیشتر
محققان ،روش پژوهشی خود را تداخلسنجی تفاضلی
راداری انتخاب کردهاند ( .)21-23 ،14-16 ،9-11این
موضوع مؤید این است که روش تداخلسنجی تفاضلی
راداری یکی از کارآمدترین و دقیقترین روشها در این زمینه
میباشد و نتایج قابلاعتمادی میدهد .در اکثر پژوهشها
مهمترین یا درواقع تنها دلیل فرونشست زمین برداشت از
منابع آب زیرزمینی بیشازحد مجاز بیانشده که این امر با
توجه بهقرار گرفتن کشور ایران در ناحیه بیابانی و نیمه
بیابانی جهان و مقدار بارش سالیانه که زیر مقدار میانگین
جهانی در دو دهه اخیر میباشد ،رو به افزایش است.
با توجه به فقدان بررسی تغییرات فرونشست در دشت
ابرکوه بهعنوان یک دشت ممنوعه که ساالنه افت تراز سطح
ایستابی بیش از  1/5 mدارد ( ،)19هدف از انجام پژوهش
حاضر ،محاسبه فرونشست دشت ابرکوه و ارتباط بین
فرونشست با تغییرات تراز سطح ایستابی آبخوان بود.
پرسشهای اصلی پژوهش بهصورت زیر بود:
 )1آیا تصاویر ماهواره  Sentinel-1در باند  Cتوانایی
محاسبه میزان جابجایی عمودی سطح را در منطقه
مطالعاتی دارا هستند؟
 )2آیا جابجایی حاصل از این دادههای راداری رابطهای
با میزان کاهش سطح آب زیر زمینی دارند؟
 )3بیشترین مقدار فرونشست در کدام قسمتهای
دشت وجود دارد؟
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◼ مواد و روش
منطقة مورد بررسی

شهرستان ابرکوه در محدوده جغرافیایی  52° 50′تا
 54° 01′طول شرقی و  30° 30′تا  31° 35′عرض شمالی
قرار گرفته است (شکل  .)1این شهرستان از شمال به
شهرستان صدوق ،از شمال غرب به استان اصفهان ،از غرب
به شهرستان آباده استان فارس ،از جنوب و جنوب غرب به
شهرستانهای خرم بید و بوانات استان فارس ،از شرق و
شمال شرق به شهرستانهای خاتم و تفت در استان یزد،
محدود میگردد .ارتفاعات کوه سفید و قنبره در جنوب شرق
و کوه اعالء در شمال غرب شهر ابرکوه واقع شده است .واقع
شدن در مسیر مواصالتی استانهای فارس ،اصفهان،
کهگیلویه و بویر احمد ،خراسان و استانهای جنوب شرق
بهعنوان یک مرکزیت نسبی ارزشمند میتواند توجیهگر
توسعه امکانات باراندازی و انبارداری در ابرکوه باشد (.)30
وسعت منطقه در حدود  5381km2میباشد .ارتفاع این
شهرستان از سطح دریا  1506mاست .حداقل ارتفاع

شهرستان ابرکوه در حاشیه کفه نمک  1450mو حداکثر
آن  4040mدر ارتفاعات جنوبی این شهرستان میباشد.
حدود  %79/7از مساحت منطقه ابرکوه کمتر از 2000 m
و فقط  %2آن بیش از  2500mارتفاع دارد (.)30
میانگین ساالنه درجه حرارت  18/9°Cاست .بهطورکلی
موقعیت طبیعی شهرستان ابرکوه دارای ویژگیهایی است
که بر پدیدههای هواشناسی منطقه تأثیر چشمگیر دارد .از
دیدگاه تأثیرات اقلیمی مسأله توپوگرافی شامل سه منطقه
مرتفع اصلی و چهار منطقه پست است و این وضعیت باعث
صعود و نزول مکرر جریان و پدیدههای رطوبتی و حرارتی
متنوعی گردیده و موجب پیدایش شرایط اقلیمی خاص
منطقه میگردد .الزم به ذکر است که نزوالت اندک جوی
همراه با تبخیر شدید رطوبت نسبی ناچیز توأم با گرمای
زیاد و نوسانات شدید درجه حرارت این شهرستان را به
یکی از مناطق خشک و کویری ایران تبدیل گردانده است.

شکل  .1موقعیت نسبی شهرستان ابرکوه

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

میزان بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی توسط چاه،
قنات و چشمه جمعاً معادل 158Mm3/yearمعادل %95
کل تخلیه محدوده میباشد .مقدار تبخیر از آب زیرزمینی
معادل  7Mm3/yearمحاسبه شده است و با احتساب
جریان خروجی معادل  ،1Mm3/yearمجموع عوامل تخلیه،
جمعا معادل  166Mm3/yearمیباشد .تفاضل دو مقدار
تغذیه و تخلیه سفره بیانگر بیالن منفی  20Mm3/yearاین
سفره میباشد (.)19
دادهها

دادههای استفادهشده در پژوهش حاضر به دو دسته
کلی دادههای زمینی و ماهوارهای تقسیمبندی میشوند.
دادههای ماهوارهای از سازمان فضایی اروپا و دادههای
زمینی از دفتر مطالعات آب منطقهای استان یزد و سازمان
نقشهبرداری کشور تهیه شد که در ادامه به پردازش و
آمادهسازی آنها اشاره خواهد شد.

68

دادههاي سنجندههاي راداري

در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره سنتینل 1-با نام
مخفف  1SA-1با مد  IWدر دو بازه زمانی مجزا از دیماه
 1394تا بهمن  1396استفاده گردید.
 SA-1سنجنده مایکرویوی است که در طولموج  Cبا
محدوده فرکانس اسمی از  4-8 GHzدر بخش مایکروویو
طیف الکترومغناطیس فعالیت دارد و در حاالت مختلفی
تصویربرداری میکند .این سنجنده میتواند با درونیابی،
دقت کمتر از میلیمتر جابجاییهای سطح زمین را نشان
میدهد .تصاویر مورداستفاده در پژوهش حاضر در جدول
 1آمده است.
دادههاي سطح چاههاي پیزومتري منطقه

بر اساس آمار مربوط به سال  1396در دشت ابرکوه
تعداد  44چاه پیزومتری موجود بود که تمامی این چاهها
در داخل محدوده مطالعاتی قرار داشتند و مورد ارزیابی قرار
گرفتند (شکل .)2

جدول  .1تصاویر مورداستفاده
فاصله زمانی (روز)
247
372

تاریخ

مد تصویر

تفکیک مکانی ()m

قطبش

گذر تصویربرداري

1394/10/28

IW

5*20

VV

پائین گذر

1395/12/02

IW

5*20

VV

پائین گذر

1396/12/08

IW

5*20

VV

پائین گذر

شکل .2نقشه پراکندگی چاههاي پیزومتري منطقه
1 Sentinel-1 A
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بررسی مقدار تغییرات سطح آب زیرزمینی منطقه

برای بررسی نوسان آبهای زیرزمینی در طول دوره
آماری از اطالعات  44چاه پیزومتری استفاده شد .اطالعات
مربوط به افت سطح این پیزومترها وارد نرم افزار
 ArcGIS10.2گردید و سپس از طریق روش میانیابی
 IDW 1نقشه هم افت آب زیرزمینی حاصل گردید.
بهمنظور نمایش بهتر میزان تغییرات جابهجایی و مقایسه
آن با تغییرات سطح آبهای زیرزمینی در محدوده دشت
ابرکوه پروفیلی از ابتدای دشت تا ابتدای کویر ترسیم شد
شکل ( .)3این پروفیل بر منطقه مهردشت که بیشترین میزان
فرونشست را دارا بود منطبق است .سپس در محیط نرم افزار
 ArcGIS 10.2اطالعات مقدار جابهجایی سطح زمین و
اطالعات تغییر سطح آب برای این پروفیل استخراج شد.
فنآوري تداخلسنجی تفاضلی راداري ()D-InSAR

مراحل مختلف پردازش اینترفرومتری راداری تفاضلی به
منظور آشکارسازی پدیده فرونشست و محاسبه مقدار آن با
استفاده از نرم افزار  SARScape 4.4مطابق روند موجود
در شکل  4انجام شد .برای انجام این بخش ،ابتدا تصاویر
راداری برای پردازش اینترفرومتری به فرمت  SLC2تبدیل
شدند .سپس بهمنظور ثبت هندسی تصاویر ،یکی از آنها
بهعنوان تصویر مرجع و دیگری بهعنوان تصویر تابع در نظر

گرفته شد .با ترکیب دو تصویری که نسبت به هم بهطور
دقیق ثبت هندسی شدهاند ،یک اینترفروگرام تهیه گردید.
در اصل ،یک اینترفروگرام تهیه شده از حاصل ضرب هر
پیکسل تصویر اول در مزدوج مختلط تصویر دوم ساخته شد.
سپس اینترفروگرام تفاضلی از طریق حذف فاز رفرنس بر
اساس مدل رقومی ارتفاعی منطقه تهیه شد .به منظور بهبود
اینترفروگرام تهیه شده ،از فیلتر تطبیقی گلدشتاین استفاده
شد .نقشه همدوستی نیز که شاخص کیفیت اینترفروگرام
است ،از خروجیهای حاصل از این مرحله بهدست آمد.
سپس مرحله اصالح فاز انجام شد .بهمنظور تبدیل تصحیح
فاز اصالح شده به مقادیر ارتفاعی و محاسبه جابجایی سطح
زمین ،مرحله پایش یا تصحیح مجدد فاز ،اجرا شد.
اجرای این مرحله موجب میشود خطاهای احتمالی
مداری تصحیح شده و مقدار انحراف فاز محاسبه شود تا از
این طریق مقادیر فاز مطلق بهدستآید .همچنین این کار
موجب حذف حالت پلهای فاز میشود و این فرایند از طریق
نقاط کنترل زمینی به تعداد  44مورد و مدل رقومی
ارتفاعی انجام شد .آخرین مرحله از فرایند پردازش
اینترفرومتری تفاضلی ،تبدیل فاز مطلق نقشه جابجایی و
ژئوکد کردن آن است که بر اساس سطح بیضوی WGS84
سامانة تصویر متریک انجام شد.

شکل  .3موقعیت پروفیل ایجاد شده بر روي منطقه مطالعاتی
1 Inverse Distance Weighting

2 Single Look Complex

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

در نقشههای پایانی مربوط به جابجایی حاصل از
پردازش اینترفرومتری تفاضل همیشه مقادیر مثبت و منفی
به ترتی بهمعنی کاهش فاصله سنجنده تا سطح زمین یا
باال آمدگی سطح زمین و فروافتادگی سطح زمین در جهت
دید ماهواره تفسیر میشوند .شاخص اصلی تفسیر این قبیل
نقشهها تغییرات فاز است که بهصورت تغییر ناگهانی در تن
رنگی مشخص میشود .بدینصورت که مقدارهای مثبت
تغییر فاز سیگنال راداری با تن رنگی قرمز و کاهش ارتفاع
با تغییر تدریجی تن رنگی آبی بیان میشود.
بررسی ارتباط فرونشست با تغییرات سطح آب

در پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط مقدار فرونشست با
نوسان چاه های آب منطقه از روش رگرسیون خطی و در
محیط نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
اعتبار سنجی

در پایان برای یافتن جوابهای واقعی و انجام ارزیابی از
معادلة خطی درجه اول و رگرسیون خطی استفاده شد .از
ضریب همبستگی برای بیان شدت وجود رابطه رابطه
مستقیم یا معکوس استفاده شد.
همچنین از ضریب میانگین ریشه خطای )(RMSE1
نیز برای ارزیابی نتایج استفادهشد (رابطه .)1
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() 1

=

𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در آن : n ،تعداد دادهها: oi ،مقادیر مشاهداتی و :pi
مقادیر برآوردی است (.)20
◼ نتایج و بحث
بررسی نوسان سطح آب زیرزمینی منطقه

نقشه تراز آبهای زیرزمینی منطقه مطالعاتی مربوط به
سال  1396در شکل  5آمده است .شکل مذکور از طریق
روش میانیابی  IDWحاصل شده است .براساس این شکل،
بیشترین و کمترین مقدار تراز آبی ثبت شده ،به ترتیب در
سمت غربی دشت ( )1630mو مرکز دشت و قسمت شرقی
( )1403mمیباشد .میانگین ساالنة نوسان سطح آب
زیرزمینی در دشت ابرکوه در شکل  6آمده است .با توجه
به این شکل میتوان گفت ،در بیشتر نقاط دشت ،افت
سطح آب زیرزمینی مشاهده میشود .در محدوده مهردشت
بیشترین افت سطح آب زیرزمینی رخ داده است .بهطوری
که مقدار افت تا  3/5 mدر سال قسمتهای جنوبی
مهردشت مشاهده میشود .در قسمت غربی دشت نیز مقدار
افت سطح آب زیرزمینی به  5/5 mدر سال میرسد.

شکل  .4مراحل تهیه نقشه جابجایی زمین توسط تصاویر راداري
1 Root Mean Square Error

2
)𝑖𝑝1(𝑜𝑖−

𝑛𝑖
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تداخلنگار (اینترفروگرام) هاي استخراجی از D-InSAR

همدوسی استخراجی از تکنیک D-InSAR

برای ترسیم تداخلنگار از تصاویر سنتینل با قطبش
 VVاستفاده شد .زیرا در قطبشهای همسان مانند ،VV
به دلیل منطبق بودن تصاویر بر روی هم ،بازگشت قویتری
ایجاد میشود ( .)15تداخلنگار بهدست آمده مربوط به دو
تصویر با پوالریزاسیون ( VVشکل  )7برای ماههای دیماه
 1394تا بهمنماه  1395میباشد .یک چرخه کامل رنگ
از آبی تا قرمز ،یک فرینچ نامیده میشود .مشاهدۀ فرینچ
در تصویر تداخلنگار بهمعنای فرونشست میباشد .استخراج
تداخلنگار منطقه مطالعاتی برای اولین بازه مطالعاتی نشان
داد که ترکیب این رنگها در کنار هم یا به عبارتی
شکلگیری فرینچ در اطراف ابرکوه بود که مهمترین آن در
جنوب ابرکوه و بر روی مهردشت واقع شد .عالوه بر این در
شمال شهر ابرکوه و غرب آن نیز فرینچ های جداگانهای در
این بازه زمانی ایجاد شد که بیانگر تغییرات ارتفاعی سطح
زمین در این نقاط میباشد.
تصویر تداخلنگار بازه زمانی دوم یعنی بین دیماه
 1395تا بهمنماه  1396در شکل  8آمده است.
در این دوره زمانی همانند دورۀ گذشته فرینچهایی در
محلهای قبلی شکل گرفتهاند که مهمترین آنها بر روی
مهردشت واقع شده است .در دیگر مناطق جابهجایی
مشخصی صورت نگرفته است.

یکی از خروجیهای تکنیک تداخلسنجی راداری
همدوسی تصاویر استفاده شده در تداخلسنجی است.
تصویر همدوس تصویری است که از همبستگی توانی دو
تصویر هم مختصات شده بهدست میآید .بهطورکلی اگر
مقدار این شاخص برای یک زوج تصویر مورد استفاده در
تداخلسنجی کم باشد ،بدان معنا است که آن زوج برای
تداخلسنجی چندان مناسب نمیباشد .به منظور ایجاد
تداخلنگار از تصاویر با همدوسی بیشتراز  0/5استفاده
میشود .همدوسی زوج تصویرهای مورد استفاده در
پژوهش حاضر در شکلهای  9و  10آمده است.
این شکلها ،بیانگر شاخص همبستگی مقادیر توان
سیگنالی در دو تصویر اخذ شده در دو نمای متفاوت است.
مقدار همدوسی از  0بهمعنای غیر همدوس تا  1برای
همدوسی کامل متغیر میباشد .مقدار همدوسی دو دوره در
شکلهای ارائه شده ،از نزدیک صفر با رنگ قهوهای تا یک
با رنگ زرد مشخص شده است .از آنجا که در محدودۀ
مناطق مورد مطالعه ،شامل مهردشت و ابرکوه رنگ زرد
مشاهده میشود ،لذا مقدار همدوسی در منطقه مطالعاتی
درحد قابل قبولی میباشد .با توجه به شکل کمترین مقدار
همدوسی بهعبارتی همان نقاط قهوهای رنگ مربوط به
مراکز کشاورزی و حواشی کویر میباشد.

شکل  .5تراز آبهاي زیرزمینی در دشت ابرکوه

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

شکل  .6نوسانات سطح آبهاي زیرزمینی در دشت ابرکوه

شکل  .7تداخلنگار دشت ابرکوه براي بازه زمانی یک ساله 1395-1394

شکل  .8تداخلنگار دشت ابرکوه براي بازه زمانی یک ساله  1395تا 1396
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شکل  .9مقدار همدوسی تصاویر سالهاي  1394و 1395

شکل  .10مقدار همدوسی تصاویر سالهاي  1395و 1396
مقادیر جابهجایی استخراجی از سنجنده Sentinel 1

پس از انجام روش تداخلسنجی بر روی تصاویر
Sentinel 1و ایجاد تداخلنگار و پردازش نهایی در نرمافزار
 SARScape 4.4تصاویر تبدیل به مقادیر جابهجایی در
راستای قائم برحسب میلیمتر شدند .شکل 11نقشههای
جابهجایی بهدستآمده از تصاویر سنجنده  Sentinel 1در
باند  Cبرای دوره  1394تا  1395را نشان میدهد.
با توجه به شکل ( ،)11بیشترین مقدار فرونشست با
بیش از  10cmدر اطراف محدوده مهردشت واقع شده بود.
در شمال شهر ابرکوه نیز مقدار فرونشست بین  3 cmتا
 10cmبود که این مقدار در سمت غربی شهر نیز مشاهده

شد .نقشة جابهجایی دورۀ  1395تا  1396در شکل 12
آمدهاست.
براساس شکل ( ،)12اطراف مهردشت ،شمال و غرب
ابرکوه ،در این دوره نیز دارای فرونشست ملموسی بودند.
در اطراف مهردشت مقدار فرونشست نسبت به دورۀ قبل
افزایش یافت و به بیش از  12 cmرسیده بود.
تغییر سطح آب زیرزمینی در طول پروفیل غربی-شرقی
مشخص شده در شکل ( )3در شکل ( )13نشان داده شده
است .با توجه به شکل ( ،)13بیشترین میزان افت سطح
آبهای زیرزمینی بر روی محدوده مهردشت رخ داده است
که این امر منطبق بر بیشترین افت سطح زمین میباشد.
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شکل  .11میزان جابجایی( )mسطح زمین بین سالهاي  1394و 1395

شکل .12میزان جابجایی( )mسطح زمین بین سالهاي  1395و 1396
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شکل  .13تغییر سطح ایستابی آب در طول پروفیل منطقه

تغیر سطح آب ()m

-1.5
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مدلسازي آماري

ابتدا با استفاده از دادههای چاههای آب ،نقشه تغییرات
سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش میانیابی ترسیم و
سپس با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSSمدل رگرسیون
خطی بین متغیرهای مقدار فرونشست زمین (بهعنوان
متغیر وابسته) و افت سطح آب زیرزمینی (متغیر مستقل)
تعریف شد .نتایج همبستگی در جداول (3و )2آمده است.
ضریب همبستگی دو متغییر نوسان سطح آب زیرزمینی
در منطقه و جابهجایی سطح زمین با توجه به جدول ()2
معادل  %79/1بهدست آمد .ضریب  R2نیز بیش از %66
گزارش شد .همچنین با توجه به ضریب معناداری رابطه
خطی از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و مطابق اطالعات
مندرج در جدول ( ،)3مانند رابطه ( )2تعریف گردید:
)𝐷∆ × 𝐿𝑆 = 0.008 + (−0.0002

() 2

که در آن:
 :LSمقدار فرونشست زمین
 :∆Dمیزان افت سطح آب زیرزمینی
◼ نتیجهگیري
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی نرخ فرونشست و ارتباط
آن با برداشت آبهای زیرزمینی در منطقه ابرکوه استان

یزد ،انجام شد .با توجه به پتانسیل مناسب تصاویر سنجنده
 Sentinel 1از این دادهها برایبررسی فرونشست استفاده
شد .یافتههای حاصل از بهکارگیری این روش نشانداد که
تغییر سطح چاههای پیزومتری یا درواقع برداشت آب
زیرزمینی ارتباط تنگاتنگی با فرونشست زمین دارد .با
مقایسة مقدار فرونشست با ارقام تغییر تراز آبی مستخرج از
چاههای پیزومتریک مشخصشد ،در قسمتهای بحرانی
این دشت هر  1mافت تراز آبی قادر است فرونشستی به
مقدار  2cmایجاد کند .براساس معادله رگرسیونی مستخرج
از این تحقیق ،فرونشست یک رابطه مستقیم و خطی با
مقدار برداشت آب زیرزمینی توسط عوامل انسانی مانند
عامل کشاورزی و غیره دارد .مهمترین علت فرونشست
منطقهای سطح زمین در این منطقه ،استخراج بیرویه
منابع آب زیرزمینی است .به دلیل قرارگرفتن منطقه در
اقلیم خشک ،اتکا بر آبخوانهای زیرزمینی ،توسعه بیرویه
فعالیتهای کشاورزی ،سیستم نامناسب آبیاری غرقابی و
تشکیالت رسوبی آبخوان ،استخراج بیرویه منابع آب
زیرزمینی و بهتبع آن فرونشست زمین رخ داده است .با
کاهش سطح ایستابی آب و بهتبع آن ،کاهش مقدار فشار
منفذی در اثر نیروی وزن الیههای باالیی ،کاهش ضخامت
در الیههای آبدار اتفاق افتاده و خلل و فرج موجود در آنها،
آرایش و چیدمان جدیدی یافته و نتیجه آن ،فرونشست در
منطقه بوده است.

جدول  .2خالصه آماري مدل رگرسیونی نوسانات سطح آب زیرزمینی و جابجایی سطح زمین
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطاي برآورد

1

0/791

0/625

0/621

0/001

جدول  .3جدول ضرایب مدل رگرسیونی نوسانات سطح آب زیرزمینی و جابجایی سطح زمین
مدل
1

ضرایب غیراستاندارد
ضریب Beta

خطا

0/008

0/00

0/0002

0/00

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معنیداري

54/224

0/00

-12/039

0/00

Beta

-0/791
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برای جلوگیری از توسعه فرونشست موارد زیر باید در
:نظر گرفته شود
 حفاظت از سفره آب زیرزمینی منطقه و کاهش.برداشت از منابع آب زیرزمینی به ویژه برای مناطق حساس
 از آنجاییکه بیشترین فرونشست مربوط به مناطقکشاورزی متمرکز در مهردشت و ابرکوه میباشد و با توجه
 تهیه الگوی کشت،به کشت محصوالت پرآبخواه در منطقه
بهینه و مناسب با اقلیم خشک و به کارگیری روشهای
.نوین آبیاری توصیه میشود
 آموزش به کشاورزان منطقه و بهبود راندمان آبیاری.و اصالح مسیرهای انتقال آب
 مدیریت مناسب و کنترل برداشت از آبخوان با نصب.کنتورهای هوشمند و تخصیص سهمیه به بهرهبرداران
 تقویت آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی به ویژه در.حاشیه کویر

... ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري

براساس نتایج حاصل از این پژوهش و با توجه به توسعه
،منطقه و افزایش روند بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی
میتوان پیشبینی کرد که نشست زمین نیز متناسب با
 به صورت تصاعدی در حال،بهرهبرداری از منابع آبی
افزایش است که این بزرگترین خطر برای زیر ساختهای
 ارتباط مستقیم بین.انسانی و طبیعی منطقه میباشد
برداشت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین در
پژوهشهای انجام شده در برخی دشتهای ممنوعه کشور
نیز گزارش شده است که با نتایج تحقیق حاضر
.)29  و25 ،24 ،23 ،14 ،7 ،4 ،3 ،1( همراستاست
در هر صورت دشت ابرکوه به علت برداشت بیرویه از
سفرههای زیرزمینی و نیز فرونشست آن نیازمند مدیریت
قوی و برنامهریزی جامع منابع آب میباشد و این امر
بهخصوص برای ارگانها و سازمانهایی که به طور مستقیم
. قابل بهرهبرداری است،در تخصیص منابع آبی تاثیر گذارند
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Abstract
It is possible to maintain a stable balance and restore desert ecosystems by growing salinitytolerant species. In this study, Plantebac moisture absorption plates in establishment and growth
Haloxilon ammodendron (C.A. Mey.) Bunge ex Fenzl were used in the Segzi Salt Plain, in Isfahan
province from 2018 to 2021. Soil analysis was also conducted before and after the use of plantbac
plates. The desired treatments were the irrigation cycle treatment which was considered at two
levels of two and four weeks, plant-bac and control treatment. Results showed that the Haloxilon
ammodendron seedlings gradually decreased in height, canopy cover and viability. This decline
in growth, size and number of seedlings over the past year compared to the previous years was
significant at the level of 1% probability for height and canopy level, and 5% for survival. This is
due to unfavourable soil and water conditions in the area in terms of texture and salinity. The
Plantbac plates block the transport of these soil salts to the surface, while irrigation causes the
accumulation of salts into the environment around the roots, and thus reduces the growth of
Haloxilon ammodendron. The presence of plant-like plates in the soil under the seedlings stopped
the capillary flow and as a result, the accumulation of soluble salts in the root zone of the plant,
which leads to moisture stress in the plant.
Keywords: soil conditioners; Soil salinity; Desert; Plantbac
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تأثير صفحههاي جاذبالرطوبه بر رشد گونه سياه تاغ )Haloxilon ammodendron (C.A.Mey.
 Bunge ex Fenzlدر پالیاهاي شور (مطالعه موردي ،فساران اصفهان)
2
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چکيده
حفﻆ تعادل ﭘایدار و احیای زیسﺖ بومهای بیابانی ،از طریﻖ كشﺖ گونههای مقاوم به شوری امکانﭘـﺬیر اسـﺖ .در شرایط بحران آب
در مناطﻖ خشک ،استفاده از صفحههای جاذب الرطوبه میتواند اثر قابل توجهی در رشد گونه گیاهی ایجاد كند .در ﭘژوهش حاضر
از صفحههای جاذبالرطوبه ﭘالنﺖبک در استقرار و رشد نهالهای سیاه تاغ ( )Haloxilon ammodendron (C.A.Mey.
 )Bunge ex Fenzlدر ﭘالیای شور سگزی استان اصفهان از سال  1397به مدت سه سال استفاده شد .آزمایشهای خاک قبل و
بعد از استفاده از صفحههای ﭘالنﺖبک نیز انجام شد .تیمارهای مورد نظر عبارتنداز :دور آبیاری (دو سطح  2و  4هفته یکبار)،
ﭘالنﺖ بک و شاهد .نتایج نشان داد ارتفاع ،سطح تاج ﭘوشش و زندهمانی نهالهای سیاه تاغ به تدریج كاهش یافﺖ این كاهش در
رشد ،ابعاد و تعداد نهالها ،در سال آخر نسبﺖ به سالهای قبل در سطح احتمال  1درصد برای ارتفاع و سطح تاج ﭘوشش ،و 5
درصد برای زندهمان ی معنی دار بود .این امر ناشی از وضعیﺖ نامساعد خاک و آب منطقه از نظر بافﺖ و شوری اسﺖ .صفحههای
ﭘالنﺖ بک با ایجاد مانع در مسیر انتقال این امالح خاک به سطح ،به هنگام آبیاری موجب تجمع امالح در محیط ﭘیرامون ریشه و
در نتیجه كاهش رشد گیاه سیاه تاغ شد .وجود صفحههای ﭘالنﺖبک در خاک زیر نهال موجب توقف جریان موئینگی و در نتیجه
تجمع نمکهای محلول در منطقه ریشه گیاه شد كه تنش رطوبتی در گیاه را بهدنبال دارد.

واژگان کليدي :اصالح كننده خاک؛ شوری خاک؛ بیابان؛ ﭘالنﺖبک
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◼ مقدمه
یکی از راههای جلوگیری از فرسایش در نواحی بیابانی
از طریﻖ روشهای تثبیﺖ زیستی (بیولوژیک) مانند كاربرد
گونههای گیاهی سازگار اسﺖ .در این مسیر محدودیﺖ
منابع آب ،چالشی اسﺖ كه همواره موجب شکسﺖ و كاهش
اثربخشی این ﭘروژهها شده اسﺖ .این امر ضرورت
بهكارگیری روشهای كاهش مصرف آب و افزایش راندمان
آبیاری را ایجاب میكند .یکی از راهکارهای اساسی برای
نیل به این هدف ،افزایش ظرفیﺖ نگهداری آب قابل
استفاده گیاه در خاک اسﺖ (.)29 ،20
اختالط برخی مواد افزودنی مانند بقایای گیاهی ،كود
دامی ،كمپوسﺖ و مواد ﭘلیمری سوﭘر جاذب میتوانند
مقادیر متفاوتی آب را در خود ذخیره كند و قابلیﺖ
نگهداری آب خاک را افزایش دهد .تركیب این مواد با خاک،
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و به تعبیری
ﭘارامترهای طراحی و مدیریتی آبیاری را متأثر نموده و
امکان افزایش بهره وری مصرف آب را فراهم میكند (.)8
وجود محدودیﺖهای فیزیکی و شیمیایی خاک در
موفقیﺖ استفاده از مواد نگهدارنده رطوبﺖ خاک تأثیر
بهسزایی دارد .از مهمترین عوامل محدود كننده ریشه و
گسترش ﭘوشش گیاهی مناطﻖ خشک زیاد بودن امالح
موجود در خاک اسﺖ كه روی گونههای مختلف تأثیر
متفاوتی بر جای میگﺬارد ( .)3 ،18منابع آب زیرزمینی كم
عمﻖ كه اغلب شور و ماندابی میباشند در بسیاری از مناطﻖ
خشک و نیمه خشک جهان وجود دارند ( .)11در این
مناطﻖ این آب در تأمین رطوبﺖ مورد نیاز گیاهان به ویژه
درختان دارای ریشههای عمیﻖ مشاركﺖ چشمگیری دارند.
اراضی دارای خاکهای با درجات مختلف شوری دارای
مساحتی بالغ بر  556×105 haكه بیشتر در فالت مركزی،
دشﺖهای ساحلی جنوب و دشﺖ خوزستان قراردارند (،23
 .)20عوامل مختلفی از جمله زمین شناختی ،توﭘوگرافی،
اقلیمی ،هیدرولوژیک و مدیریتی در نقاط مختلف كشور
وجوددارند كه منجر به بروز و تشدید ﭘدیده شوری خاک
شدهاند ( .)27 ،2در اقلیمهای گرم و خشک مانند بخش
وسیعی از ایران ،عواملی نظیر تبخیر زیاد از آب زیرزمینی
كم عمﻖ ،كمبود بارندگی ،دمای زیاد و رطوبﺖ كم میتوانند

بر بیالن نمک در خاک تأثیر گﺬاشته و منجر به تشدید
شوری زایی گردند ( .)29 ،8یکی از دالیل باال بودن سطح
ایستابی ،در این مناطﻖ ،آبیاری بیش از حد اسﺖ ( )35و
سرعﺖ تبخیر نیز تابعی از عمﻖ سطح ایستابی و ﭘتانسیل
تبخیر منطقه اسﺖ ( .)16 ،28تبخیر از سطح خاک لخﺖ نه
تنها سبب اتالف آب میشود بلکه موجب شور شدن خاک
نیز میگردد ( .)27 ،15 ،13در چنین مناطقی صعود
كاﭘیالری یکی از مهترین عواملی اسﺖ كه موجب انباشﺖ
نمک در افﻖهای مختلف و سطح خاک شده و شرایط را
برای استقرار گیاهان نامساعدتر میكند (.)10 ،2
تبخیر از سطح خاک لخﺖ باعث انتقال امالح به سمﺖ
باال و افزایش شوری در ﭘروفیل خاک میشود ،در حالیکه
میزان تبخیر با خشک شدن سطح خاک كاهش مییابد و
هنگامی كه تقاضای تبخیر اتمسفر بیشتر از توانایی خاک
برای ایجاد جریان موئینگی میشود ،خشک شدن سطح
خاک و ﭘایین رفتن جبهه رطوبتی آغاز میشود ،بنابراین
وجود سطح ایستابی كم عمﻖ تأثیر زیادی بر میزان تبخیر
از سطح ایفا میكند ( .)17 ،13ﭘژوهشها نشان دادند ()29
كه شوری ﭘروفیل خاک تا حد زیادی وابسته به شوری آب
زیرزمینی اسﺖ و این وابستگی با افزایش عمﻖ آب
زیرزمینی افزایش مییابد.
تأثیر شوری آب زیر زمینی بر تجمع امالح در سطح
خاک لومی رسی سیلتی را در گرگان مورد بررسی قرار
گرفﺖ ( )35و به نتیجه نشانداد كه هر چه غلظﺖ امالح
آب زیرزمینی بیشتر باشد ،شوری بیشتری به سطح خاک
منتقل میشود .عوامل ذكر شده بر اثربخشی ﭘروژههای
بیابانزدایی با استفاده از گونههای درختی مناطﻖ بیابانی
تأثیرگﺬار اسﺖ .بررسی رابطه بین رشد گیاه زرد تاغ
 Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhseبا
ویژگیهای خاک نشان داد كه عوامل خاک نظیر بافﺖ،
عمﻖ ،درصد سنگریزه ،شوری و اسیدیته بیشترین تأثیر را
بر صفﺖهای رویشی زرد تاغ دارد (.)31
از جمله گیاهان مورد استفاده در بیابانزدایی ،گونههای
مختلف جنس تاغ  Haloxilonاسﺖ كه بهدلیل برخورداری
از شرایط مناسب ساختاری و ساختار ریشهای مناسب ،قادر
به استفاده از منابع آب زیرزمینی اسﺖ .گیاه سیاهتاغ درختی
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كوچک مقاوم به خشکی با تحمل شوری باال اسﺖ كـه به
منطقه فلوریستیک ایران و توران تعلﻖ دارد و در دسته
گیاهان زروهالوفیﺖ  Xeohaophyteبـا فرم حیاتی غالـب
فانروفیﺖ  Phaneophyteقرار دارد ( .)2این گیـاه بـا
مناطﻖ بیابانی ،استپی شنی و شورهزارها سازگار اسﺖ (،17
 )21این گونه از گونههای بسیار با ارزش در تثبیﺖ
ماسههای روان و ایجاد فضای سبز با زیسﺖ توده نسبتاً زیاد
در خاكهای فقیر بـه حساب میآید (.)19 ،10
كشﺖ این گیاه به صورت غیراندمیک در یک منطقه
خاص میتواند موجب ایجاد تغییراتی در وضعیﺖ خاک و فلور
منطقه شود ( .)4 ،20سیاه تاغ Haloxilon ammodendron
از طریﻖ جﺬب  Naو  Clاز خـاک و تجمع آن در بافتهای
برگ ،فشار اسمزی سلولهای خود را باال میبرد و بدین
طریﻖ قادر اسﺖ در خاكهای شور ،آب مورد نیاز خود را
تأمین كند ( .)30آگاهی از نسبﺖ سدیم به ﭘتاسیم و میزان
تجمع نمک در این گونه معیار مناسبی برای انتخاب این
گیاه در امر جنگلکاری و مدیریﺖ صـحیح و منطقـی
براساس اصول اكولوژیک اسﺖ .محاسبه مقدار تولید به ازای
مصرف هر واحد آب نشان داد كه هر اصله درخﺖ بالغ سیاه
تاغ برای رشد مطلوب ،به طور میانگین ساالنه نیاز به
 4/2m3آب نیاز دارد (.)24
جنگلكاری با گونه سیاه تاغ به منظور بیابانزدایی در
شرق اصفهان از سال  1361و در سطح  8000 haانجام
گرفته اسﺖ .لیکن وجود محدودیﺖهای شیمیایی خاک در
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بخشهایی از این مناطﻖ رشد آن را با محدودیﺖ مواجه
ساخته اسﺖ.
تحقیقات بر روی گیاه قرهداغ Nitraria schoberi L.
نشان داد كه استفاده از صفحههای آبدوسﺖ ﭘالنﺖبک
 Plantbacterبهترتیب منجر به افزایش معنیدار در عملکرد
ماده خشک اندام هوایی و كارآیی مصرف آب در مقایسه با
گیاهان شاهد شد .همچنین درصد كلونیزاسیون ریشه با
قارچهای میکوریز آربسکوالر Arbuscular mycorrhizal
 Fungiدر گیاه قره داغ در تیمار ﭘالنﺖبک بیش از تیمار
ﭘلیمر و شن گزارش شد .مطالعات روی قرهداغ در سمنان
نشان داد كه استفاده از صفحههای ﭘالنﺖبک در مقایسه با
سایر مواد آبدوسﺖ مانند هیدروژل زیستی ،كاه و كلش جو
در خاک عالوه بر افزایش معنیدار در ذخیرهسازی آب،
سبب كاهش نسبﺖ جﺬب سدیم و كاهش اسیدیته خاک
گردید ( .)5هدف از ﭘژوهش حاضر بررسی اثر صفحههای
جاذب الرطوبه ﭘالنﺖ بک در افزایش رشد نهالهای سیاه
تاغ درمنطقه فساران اصفهان بود.
◼ مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

منطقه طرح در محدوده ﭘروژه بیابانزدایی منطقه
فساران دشﺖ سگزی ،به وسعﺖ  200haواقع میباشد .دشﺖ
سگزی در  30kmكالن شهر اصفهان واقع میباشد .حداكثر
ارتفاع منطقه  1640mو حداقل آن  1510mاز سطح دریا و
شیب منطقه بین صفر تا  %2میباشد (شکل .)1

شکل  .1موقعيت کانونهاي بحران شهرستان اصفهان و موقعيت منطقه فساران در کانون برداشت
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قابلیﺖ ذخیره آب به میزان  10Li/m3را دارا میباشد ،عالوه
بر این امکان توسعه آسان ریشه ،ایجاد بستری مناسب برای
رشد ،مقاومﺖ در برابر اشعه ماورابنفش ،تسریع كننده
تشکیل توده هوموس ،تنظیم كننده  pHخاک از دیگر
مزیﺖهای به كارگیری این صفحههای می باشد در بیابان
زدایی استقرار صفحههای در محدوده ریشه گیاه مانع از
فرسایش خاک می گردد (( )1شکل .)2
به منظور ﭘیاده سازی طرح ،ابتدا چالههایی درابعاد
 80×60×30cmحفر و سپس صفحههای ﭘالنﺖبک درعمﻖ
مورد نظر جاسازی و سپس اقدام به كاشﺖ نهالها شد
(شکل  .)2آبیاری نهالها به مدت دو سال كه در سال اول
از خرداد و در سال دوم از ابتدای فروردین تا ﭘایان مهر ماه
انجام گردید .تیمارهای آبیاری شامل دو سطح دو هفته
یکبار و چهار هفته یکبار بوده اسﺖ .تیمار آبیاری دو هفته
یکبار بر اساس دستورالعمل اداره كل منابع طبیعی اصفهان
انجام و تیمار چهار هفته یکبار نیز معادل  50درصد آبیاری
مطلوب انتخاب گردید .در هر نوبﺖ آبیاری به میزان 30 Li
آب توسط لوله در تشتک ﭘای گیاه ریخته میشد (شکل.)2
دركل  240اصله نهال در  12كرت كاشته شد .هر كرت
شامل یک ردیف نهالكاری  200متری شامل  20نهال به
فاصله  10متر بود .كشﺖ در خرداد ماه سال  1397انجام
شد و در دی ماه سال  1399با قطع سرشاخهها آزمایش
خاتمه یافﺖ.
طرح آزمایشی ﭘروژه از لحاظ آماری فاكتوریل ( )31در قالب
بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار بود .ویژگیهای
رویشی نهال شامل زندهمانی ،ارتفاع و سطح تاج ﭘوشش،
در انتهای هر فصل رویش در طول  3سال اندازه گیری شد.

بر اساس آمار  30ساله ایستگاه همدیدی (سینوﭘتیک)
شرق اصفهان میانگین بارندگی ساالنة منطقه 108/8 mm
میباشد .متوسط درجه حرارت ساالنه منطقه 15/15°C
اسﺖ .متوسط رطوبﺖ نسبی ساالنه حدود  %39/76اسﺖ و
مقادیر حداقل و حداكثر رطوبﺖ نسبی ساالنه به ترتیب
برابر  23/33و  %61/76میباشد .مقدار تبخیر و تعرق
ﭘتانسیل ساالنه منطقه  1666/9 mmاسﺖ .سرعﺖ باد غالب
در منطقه در طول سال بین  0/5 m/sتا  6متغیر و بطور
میانگین  2/3 m/sاسﺖ .بطور میانگین در منطقه  59روز
از سال همراه با گرد و غبار اسﺖ .اقلیم منطقه به روش
آمبرژه ،خشک سرد و به روش گوسن نیمه بیابانی شدید
اسﺖ .از نظر ﭘوشش گیاهی ،این منطقه به سه قسمﺖ عمده
شامل اراضی كشاورزی ،مناطﻖ تاغ كاری شده و تیپهای
مرتعی تقسیم گردیده اسﺖ .برای شناخﺖ وضعیﺖ خاک
منطقه مورد مطالعه ،نمونهبرداری از دو عمﻖ مختلف
 15 -0و  140-15سانتیمتری انجام گرفﺖ و برای انجام
آنالیز فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه خاک موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع انتقال داده شد (جدول .)1
روش پژوهش

ﭘژوهش حاضر بین سالهای  1397-1399انجام شد.
صفحههای ﭘالنﺖبک كه از طرف شركﺖ آلمانی ﭘالنﺖ
بکتر1برای اجرای ﭘایلوت در اختیار این طرح قرار گرفﺖ،
نوعی ماده آبدوسﺖ زیستی (بیولوژیک) متشکل از الیاف
چوب ،نشاسته و رس میباشد .این مخلوط خمیری ﭘس از
گﺬر از ماشین خشکكن بصورت صفحه از دستگاه خارج
میشوند .این صفحههای در ابعادی به اندازه 80× 60 cm
 ،به ضخامﺖ  2 cmو با وزن  1/8 kgعرضه میگردند و

جدول  .1ویژگيهاي فيزیکوشيميایي خاک منطقه اجراي طرح
افق خاک

عمقcm

A

15-0

2189/6

BKYZ

140-15

2596/7

pH

CaSO4%

SAR

Sand%

silt%

Clay%

Texture

EC (dS/m) Na+ meq/I

99/2

8/2

34/9

363/3

54/2

31/8

14

سیلﺖ-لومی

163/1

8/1

3776/2

37/5

58/4

14/3

27/3

سیلﺖ-لومی و شن

1 Plant Bacter
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شکل .2نحوه کارگذاري صفحههاي پالنتبک در چالههاي حفر شده

به عالوه ،در سال سوم ،تولید زیتوده اندام هوایی به
روش قطع و توزین اندازه گیری شد .توزین سرشاخههای
برداشﺖ شده ،با ترازوی دیجیتال با دقﺖ  1× 10 -3grانجام
گرفﺖ .به منظور اندازهگیری سطح تاج ﭘوشش دو قطر
عمود بر هم تاج گیاه اندازهگیری و سطح از طریﻖ فرمول
مساحﺖ دایره محاسبه گردید .در ادامه از طریﻖ محاسبه
رابطه رگرسیونی بین سطح تاج ﭘوشش و زیتوده اندام
هوایی ،زیتوده كل محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل آماری
این مطالعه به كمک نرم افزارهای آماری آنالیز )31( SAS
و مقایسه میانگین تیمارها از روش آزمون دانکن در سطح
احتمال  %5انجام شد.
◼ نتایج و بحث
نتایج نشان داد ارتفاع نهالهای گونه سیاه تاغ در طول
سه سال آزمایش روند كاهشی داشﺖ كه این كاهش در
سال ﭘایانی بیشتر مشخص شد .همچنین تغییرات سطح
تاج ﭘوشش نهالها در طول سه سال آزمایش نیز روند
كاهشی داشﺖ .در بین تیمارهای مورد مطالعه ،سطح تاج
ﭘوشش نمونههای شاهد بیشتر از نمونههای دارای ﭘالنﺖبک
بود كه این تفاوت در آبیاری دو هفته یکبار بیشتر مشاهده
شد .تفاوت زیتوده نهالهای با و بدون ﭘالنﺖبک در دور
آبیاری  4هفته یکبار بیشتر از دو هفته یکبار بود .در دور
آبیاری دو هفته یکبار روند كاهشی در زندهمانی دیده شد،

لیکن در آبیاری چهار هفته یکبار این كاهش تنها در تیمار
ﭘالنﺖبک محسوس بود.
نتایج تجزیه واریانس صفﺖهای رویشی سیاه تاغ
(جدول  ،)2نشان داد كه اثر دور آبیاری بر ارتفاع در سطح
احتمال  %5معنیدار بود .همچنین كاربرد ﭘالنﺖبک بر
ارتفاع ،سطح تاج ﭘوشش و زیتوده در سطح احتمال %1
معنیدار شد .اثرات متقابل دوگانه ﭘالنﺖبک و دور آبیاری
بر صفﺖ زندهمانی ،تأثیر معنیداری در سطح احتمال %1
از خود نشان داد .اثر سال بر ارتفاع ،سطح تاج ﭘوشش در
سطح احتمال  %1و زندهمانی در سطح احتمال  %5و اثر
متقابل سال و ﭘالنﺖبک در سطح احتمال  %1بر ارتفاع و
سطح تاج ﭘوشش معنی دار شد ،در حالیکه اثر متقابل سال
و دور آبیاری تنها بر سطح تاج ﭘوشش در سطح احتمال %5
معنیدار گردید .همچنین اثرات متقابل سهگانه تیمارها بر
ارتفاع و درصد تاج ﭘوشش در سطح احتمال  %5معنیدار
شد .در مورد زیتوده از آنجا كه تنها در سال آخر اندازه
گیری انجام گرفﺖ ،تأثیر سال و اثر متقابل آن نشان داده
نشده اسﺖ.
تغییرات دورههای آبیاری بر صفﺖهای ارتفاع ،سطح
تاج ﭘوشش ،زیتوده و زندهمانی سیاه تاغ اختالف معنیداری
نشان نداد( .جدول.)3
نتایج نشان داد كه استفاده از تیمار ﭘالنﺖبک موجب كاهش
معنیدار در صفﺖهای ارتفاع ،سطح تاجﭘوشش و زیتوده
سیاه تاغ در سطح احتمال  %1شد (جدول .)4
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جدول  .2تجزیه واریانس تيمارهاي آزمایش بر صفتهاي اندازهگيري شده گياه سياه تاغ
منابع تغييرات

Df

ارتفاع

تیمار ﭘالنﺖبک

1

**64/00
*

ميانگين مربعات
سطح تاج

زیتوده

زندهماني

**1147041/00

**1216/05

44/44 ns

ns

25/00

ns

تیمار دور آبیاری

1

ﭘالنﺖبک × دور آبیاری

1

11/11 ns

7056/00 ns

320/33 ns

**1736/11

سال

2

**229/19

**648298/58

-

*479/86

ﭘالنﺖبک× سال

2

** 88/58

** 74227/75

-

63/19 ns

دور آبیاری× سال

2

ns

ﭘالنﺖبک×دور آبیاری×سال

2

*

خطای آزمایش

24

ضریب تغییرات )(CV

*

24944/08

*

20715/58

12/58
19/53
0

12544/000

ns

0

5/3

7/61

18/25

ns

-

ns

-

225/00

14/58
150/69

5254/5

40/31

164/58

7/49

7/35

18/93

* **  nsبه ترتیب بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد 1 ،درصد و بدون اختالف معنیدار میباشند

جدول  .3مقایسه ميانگين اثر دور آبياري بر صفتهاي اندازهگيري شده سياه تاغ تحت تأثير پالنتبک
دور آبياري

ارتفاع )(cm

دو هفته

a

31/11

چهار هفته

a

29/44

سطح تاج )(cm2
a

986/83

a

949/50

زیتوده ()g
a

87/67

a

85/20

زندهماني ()%
a

65/28

a

70/27

حروف مختلف در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح اطمینان  % 95اسﺖ.

جدول  .4مقایسه ميانگين تأثير بکارگيري پالنتبک بر شاخصهاي اندازهگيري شده گونه سياه تاغ
تيمار

ارتفاع)(cm

شاهد

a

31/61

ﭘالنﺖبک

b

28/94

سطح تاج)(cm2
a

1146/67

b

789/68

زیتوده()g
a

96/50

b

76/37

زندهماني ()%
a

68/89

a

66/67

حروف مختلف در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح اطمینان  % 95بر اساس آزمون دانکن اسﺖ.

یافته كه این كاهش در سال آخرچشمگیر بود (جدول .)5
ارتفاع میانگین نهالهای كاشته شده با ﭘالنﺖبک در هر
دو تیمار آبیاری دو هفته یکبار و چهار هفته یکبار ،كمتر از
بدون ﭘالنﺖبک بود ،لیکن این اختالف در هیچیک از
تیمارها معنیدار نشد (شکل .)3

مقایسه صفﺖهای رویشی سیاه تاغ در طول سه سال
اجرای طرح نشان داد كه از سال  97تا  99ارتفاع ،سطح
تاج ﭘوشش در سطح  %1و زندهمانی نهالها در سطح
احتمال  %5معنی دار میباشد ،نتایج حاكی از آن اسﺖ كه
خشکیدگی اندامها و مرگ و میر نهالها به تدریج كاهش

جدول  .5مقایسه ميانگين صفتهاي رویشي گونه سياه تاغ در طول سالهاي اجراي طرح
سال

ارتفاع )(cm

97

a

33/17

98

a

32/42

99

b

25/25

سطح تاج )(cm2
a

1118/08

a

1086/00

b

700/42

حروف مختلف در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح اطمینان  %95اسﺖ.

زیتوده ()g
86/43

زندهماني ()%
a

74/58

ab

66/67

b

62/08

تأثير صفحههاي جاذبالرطوبه بر رشد گونه سياه تاغ...

میانگین سطح تاج ﭘوشش سیاه تاغ تحﺖ تأثیر متقابل
تیمارها قرار گرفﺖ ،بهنحویكه در هر دو تیمار آبیاری،
اختالف بین شاهد و ﭘالنﺖبک در سطح احتمال %5
معنیدار بود (شکل .)4
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مقایسه تأثیر دورههای مختلف آبیاری بر زندهمانی گیاه
سیاه تاغ نشان داد كه در دور آبیاری دو هفته یکبار،
زندهمانی تیمار ﭘالنﺖبک بیشتر از شاهد بود ،در حالیکه در
دور آبیاری چهار هفته یکیار زندهمانی شاهد به طور معنی
داری در سطح احتمال  %1بیشتر بود (شکل .)5

ارتفاع (سانتی متر)
شکل  .3مقایسه ميانگين ارتفاع سياه تاغ در دورههاي مختلف آبياري در شاهد و تيمار پالنتبک
حروف مشابه در ستونها عدم تفاوت معنیدار و حروف غیر مشابه تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  %95را نشان میدهند.

سطح تاج پوشش (سانتی متر مربع)
شکل  .4مقایسه ميانگين سطح تاج پوشش گياه سياه تاغ در دورههاي مختلف آبياري در شاهد و تيمار پالنتبک
حروف مشابه در ستونها عدم تفاوت معنیدار و حروف غیر مشابه تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  %95را نشان میدهند.

درصد زندهمانی
شکل  .5مقایسه تأثير دورههاي مختلف آبياري در شاهد و تيمار پالنتبک بر ميزان زندهماني گونه سياه تاغ
حروف مشابه در ستونها عدم تفاوت معنیدار و حروف غیر مشابه تفاوت معنیدار در سطح اطمینان  %95را نشان میدهند.
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تیمار ﭘالنﺖ بک بر
مقدار ارتفاع ،سطح تاج ﭘوشش و زیتوده گیاه سیاه تاغ تأثیر
معنیداری در سطح احتمال  %1داشﺖ .همچنین ارتفاع
نهالها ،تحﺖ تأثیر دورههای آبیاری قرار گرفﺖ .بر این
اساس از سال  97تا  99ارتفاع ،سطح تاج ﭘوشش و زندهمانی
نهالهای سیاه تاغ به تدریج كاهش یافﺖ كه این كاهش در
رشد ،ابعاد و تعداد نهالها ،در سال آخر نسبﺖ به سالهای
قبل در سطح احتمال  %1برای ارتفاع و سطح تاج ﭘوشش و
 %5برای زندهمانی معنی دار بود .ﭘژوهش مشابهی در
ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی در سمنان بر
روی گیاه قره داغ نشانداد كه استفاده از صفحههای
ﭘالنﺖبک به ترتیب منجر به افزایش معنیدار در عملکرد
خشک اندام هوایی و كارآیی مصرف آب در مقایسه با
گیاهان شاهد شد ( .)5این تفاوت در نتایج ناشی از تفاوت
ویژگیهای خاک هر دو منطقه مورد مطالعه اسﺖ .شرایط
فیزیکی منطقه فساران از جمله بافﺖ و شوری زیاد خاک و
آب زیرزمینی موجب كاهش ابعاد و افزایش درصد تلفات
نهالها در طول مدت اجرای طرح شد .كاهش اندازه نهالها
ناشی از تغییر فرم اندامهای هوایی ( )23و ریزش برگها
بود .در شرایط تنش ،اعم از شوری و خشکی ،برگهای سیاه
تاغ كوتاه و تعداد گرهها در واحد طول افزایش یافﺖ كه
منجر به كاهش زاویه انشعاب نسبﺖ به تنه اصلی و در نتیجه
كاهش ابعاد تاج شد ( .)24نتایج ﭘژوهشهای قبلی نشانداد
كه رشد كم درختان سیاه تاغ در جنگلهای دسﺖ كاشﺖ
ناشی از درجه سنگینی خاک و مقدار بارندگی ساالنه اسﺖ
( .)26بررسیهایی در همین منطقه به تأثیر عوامل محیطی
از جمله بافﺖ و میزان امالح موجود در خاک بر رشد گونه
سیاه تاغ اشاره دارد .در این مطالعه شوری و سنگین بودن

بافﺖ خاک در منطقة رشد ریشه ،از عوامل اصلی محدود
كنندۀ رشد این گونه اسﺖ (.)35
محدودیﺖهای خاک و آب موجود در منطقه فساران
موجب شد كه ﭘوشش گیاهی طبیعی ،در حد صفر باشد.
وجود خاک سنگین به شدت شور منطقه با هدایﺖ
الکتریکی  ،79-21 dS/mامالح مختلف شامل K ،Mg ،Na
و  Caبه میزان حدود از  19230 mg/Lو وجود آب شور با
هدایﺖ الکتریکی  85 dS/mدر عمﻖ كمتر از  3mاز سطح
زمین در كنار تبخیر حدود  ،1700mm/yearموجب تجمع
امالح در سطح خاک در منطقه اجرای طرح شد .دیگر
ﭘژوهشها به شوری بیش از حد خاک منطقه سگزی و
فساران به دلیل باال بودن سطح سفره آب زیرزمینی منطقه
و تأثیر آن بر استقرار نهالهای دسﺖ كاشﺖ سیاه تاغ اشاره
دارد ( .)35این امر ناشی از ﭘدیدهای تحﺖ عنوان خیز
موئینگی اسﺖ .آب بهدلیل وجود گرادیان هیدرولیک ،از
تراز آزاد به ترازهای باالتر و در جهﺖ عکس نیروی ثقل
صعود كرد (.)32، 8
نتایج آزمایش خاک نشان داد كه شوری و امالح محلول
در خاک در قسمﺖ زیرین صفحههای ﭘالنﺖبک نسبﺖ به
شاهد بیشتر اسﺖ .از طرفی میزان امالح در الیه باالیی
صفحههای ﭘالنﺖبک ،كمتر از همین عمﻖ در شاهد بوده
اسﺖ .خود صفحههای ﭘالنﺖبک نیز بخشی از شوری خاک
را كه آبشویی شده اسﺖ ،در خود نگه داشتهاند به این
صورت كه در جدول  6مشاهده میشود.
نتایج نشان داد وجود صفحههای ﭘالنﺖبک كه دارای
بافﺖ متخلخل میباشد ،در خاک زیر نهال موجب توقف
جریان موئینگی و در نتیجه تجمع نمکهای محلول در
منطقه ریشه گیاه شد كه تنش رطوبتی در گیاه را بهدنبال
دارد (.)3،34

جدول  .6اطالعات فيزیکوشيميایي خاک بعد از اجراي طرح
تيمار
بدون ﭘالنﺖ بک

با ﭘالنﺖ بک

مکان نسبت به پالنت بک

عمق خاک ()cm

نسبت جذب سدیم ()SAR

هدایت الکتریکي()dS/m( )EC

-

0-30

45/3

31/7

-

30-80

45/3

37/4

باالی صفحههای ﭘالنﺖ بک

0-30

27/9

21/1

زیر صفحههای ﭘالنﺖ بک

30-80

84

54/2
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 وجود یک الیه دارای بافﺖ-3 .تبخیر از سطح خاک شود
، این الیه میتواند شن.درشﺖ در مسیر جریان موئینگی
مواد جاذبالرطوبه و یا مواد و الیاف گیاهی نظیر صفحههای
 این امر توجیه كننده رشد كمتر نهالها در.ﭘالنﺖبک باشد
 وجود صفحههای ﭘالنﺖبک در خاک.تیمار ﭘالنﺖبک اسﺖ
زیر نهال موجب توقف جریان موئینگی و در نتیجه تجمع
نمکها ی محلول در منطقه ریشه گیاه شد كه تنش
 بنابراین استفاده از این.رطوبتی در گیاه را بهدنبال دارد
صفحههای در ﭘالیاها و دشﺖهای سیالبی شور با سطح
سفره آب زیرزمینی باال و خاکهای دارای بافﺖ سنگین و
 قبل از نهال كاری در،امالح زیاد توصیه نمیگردد
خاکهای سنگین دارای امالح فراوان باید عملیات اصالح
،خاک انجام گیرد كه این عملیات شامل احداث زهکش
.آبشویی و در صورت امکان استفاده از خاکﭘوشها میباشد

...تأثير صفحههاي جاذبالرطوبه بر رشد گونه سياه تاغ

 با آب زیرزمینی،نتایج نشان داد در منطقه مورد مطالعه
 توقف، در تحقیقی مشابه با استفاده از مواد ﭘلیمری،شور
جریان موئینگی ناشی از بکارگیری ﭘلیمر سوﭘر جاذب عامل
اصلی در كاهش تجمع نمک در الیه سطحی خاک نسبﺖ
.)4( به شاهد اسﺖ
◼ نتيجهگيري
 تحﺖ،نتایج نشان داد كه جریان صعود امالح به سطح
 سطح ایستابی آب زیرزمینی و،تأثیر اندازه ذرات خاک
مقدار تبخیر و تعرق از سطح خاک اسﺖ و لﺬا برای متوقف
:یا كند كردن این جریان سه اقدام زیر قابل انجام اسﺖ
-2  احداث زهکش و كاهش سطح سفره آب زیرزمینی-1
ایجاد یک الیه مالچ روی زمین به نحوی كه موجب كاهش
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