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ﺷﻤﺎره 1

ﺳﺎل 1401

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

□ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(:

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

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

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

□ ﺗﯿﺮاژ:

 100ﻧﺴﺨﻪ

داوران ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

دﮐﺘﺮ زﻫﺮه اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺧﻮﺳﻔﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻫﺎدي اﺳﮑﻨﺪري داﻣﻨﻪ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﯿﺮي ﺻﺤﺮاﮔﺮد ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﺰه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻬﻨﻮج ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐﯿﻮان ﺣﺴﯿﻨﯽ،
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮي ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﻪاﻟﺪﯾﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي راد ،دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم رﻓﯿﻌﯽ ﺳﺎردو ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
زارعﭼﺎﻫﻮﮐﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﯾﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﯿﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎري ،دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪه ﻧﺎﻃﻘﯽ.
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انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

سال دهم ،شمـاره اول ،بهار 1401

فهرست مطالب
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 ارزیابی تطبیقی مدلهای آماری و هوش مصنوعی برای پیشبینی خشکسالی در ایستگاه

15-36

همدیدی اصفهان
هادی زارعپور ،عباسعلی ولی ،حمید قربانی ،سیدجواد ساداتی نژاد ،سیدحسن علوینیا

 ارزیابی راهکار کاربرد متانول برای افزایش مقاومت بهخشکی گلرنگ ()Carthamus tinctorius L.

37-52

در مناطق بیابانی ایرانشهر
ابوالفضل توسلی

 پیشبینی پراکنش بالقوة کهورک ( Prosopis farcta (L.در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان

53-66

وحید عظیمی ،حسین پیری صحراگرد ،پیمان کرمی ،مرتضی صابری



مطالعه برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و فنولوژیک گیاه مریمگلی بیابانی Salvia eremophila

67-76

 Boiss.در سه رویشگاه مرتعی استان یزد
سارا میراحمدی ،عباس احمدی ،زین العابدین حسینی ،نوراله عبدی ،حمید ترنج زر

 پایش و پیشبینی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان قزوین با استفاده از سامانة
گوگلارثانجین
محمد منصورمقدم ،نگار نقیپور ،ایمان روستا ،حمیدرضا غفاریان

77-98

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
 (3ﻓﺮم ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ 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
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Abstract
Vegetation is one of the most important key components in arid regions for reducing of the effects
of erosion and determining the severity of desertification. Decrease in vegetation leads to increase
in surface albedo. Accessing and preparing desertification intensity map at the fastest possible
time and at the lowest cost is one of the concerns of governments. In the present study, in order
to identify the best vegetation index for preparing the desertification intensity map, MSIL-1C data
of Sentinel 2 satellite in the arid region of Sistan has been used. For this purpose, the relationship
between surface albedo and each of the different vegetation indices of the NDVI, RVI, DVI, PVI,
SAVI and TSAVI were conducted. After determining the linear regression equation between the
albedo and each of the mentioned indices, the relevant desertification intensity equation was
calculated and the desertification intensity map of the studied area at 5 classes was prepared based
on albedo and each of the mentioned indices. The results showed the strongest relationship in the
study area was between albedo and NDVI, with a correlation coefficient of 0.63, and the lowest
correlation of 0.37 was between the albedo and PVI indices. Based on the present study among
the indices studied, the NDVI is the best for the preparation of maps of desertification intensity
in the arid region of Sistan. Based on this index, 20.3% of the region was classified as severe and
32.9% of the region grouped into the moderate desertification class.
Keywords: Classification; Remote Sensing; Sentinel 2; NDVI; Albedo
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چکیده
پوششگیاهی یکی از مهمترین مؤلفههای کلیدی در مناطق خشک برای کاهش تاثیر فرسایش و شناخت شدت بیابانزایی به حساب
میآید .کاهش پوششگیاهی منجر به افزایش سپیدایی (آلبدوی) سطحی میشود .تهیه نقشه شدت بیابانزایی در سریعترین زمان
و کمترین هزینه یکی از دغدغههای دولتها برای شناخت سریع مناطق بحرانی و تخریب شده میباشد .در پژوهش حاضر برای
شناسائی بهترین شاخص پوششگیاهی برای تهیه نقشه شدت بیابانزایی در منطقه خشک سیستان از دادههای  MSIL-1Cماهواره
سنتینل  2استفاده شده است .برای این هدف رابطة بین میزان سپیدایی سطح زمین و هر یک از شاخص های مختلف پوششگیاهی
از جمله  SAVI ،PVI ،DVI ،RVI ،NDVIو  TSAVIمورد ارزیابی قرار گرفت .پس از تعیین رابطه رگرسیون خطی بین سپیدایی و
هریک از شاخصهای مذکور رابطة شدت بیابانزایی مربوطه استخراج و نقشه شدت بیابانزایی منطقه مورد بررسی در پنج کالس
طبقهبندی گردید .نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه قوی ترین رابطه بین دو شاخص  Albedoو  NDVIوجود دارد به
طوری که ضریب همبستگی برابر با  0/63بود .کمترین میزان همبستگی بین دو شاخص سپیدایی و  PVIبه مقدار  0/372بدست
آمد .بر اساس پژوهش حاضر بهترین شاخص پوششگیاهی از بین شاخصهای مورد ارزیابی برای تهیه نقشههای شدت بیابانزایی
در منطقه سیستان شاخص  NDVIبود .بر اساس این شاخص  %20/3منطقه در کالس شدید و  %32/92منطقه در کالس متوسط
بیابانزایی طبقهبندی گردید.

واژگان کلیدی :سنجش از دور؛ طبقهبندی؛ سپیدایی؛ سیستان؛ شاخص پوششگیاهی
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◼ مقدمه
پوششگیاهی بهعنوان عاملی برای پایداری سطح
زمین ،یکی از مهمترین مؤلفههای کلیدی در مناطق
خشک برای کاهش تأثیر فرسایش و تعیین شدت
بیابانزایی به حساب میآید ( .)21کاهش پوششگیاهی و
زیتوده ارتباط مستقیمی با تخریب خاک دارد و منجر به
افزایش سپیدایی سطحی 1میشود ( .)16میزان سپیدایی
در مناطق تخریب یافته و دارای پوششگیاهی تنک افزایش
مییابد ( .)5با کاهش پوششگیاهی در سطح زمین در واقع
مقدار رطوبت کاهش مییابد و مقدار سپیدایی سطح در
این مناطق افزایش مییابد ( .)19سپیدایی پتانسیل پایش
تغییرات عملکرد بومنظام (اکوسیستم) در مناطق خشک را
دارد و بهعنوان زنگ خطری برای شروع پدیده بیابانزایی
است ( .)28در نقاط مختلف دنیا بررسیهای زیادی به
کمک فناوری سنجش از دور برای تهیه نقشه شدت
بیابانزایی در مناطق خشک و نیمه خشک پرداختهاند،
مانند الگوریتم های طبقهبندی (2و  )3و شاخصهای
طیفی ( )13که غالب آنها بر پایة دادههای ماهواره لندست
(سنجنده  )OLIبوده است؛ و کمتر از دادههای ماهواره
سنتینل استفاده شده است .برای پایش بیابانزایی مدلی بر
مبنای شاخص سپیدایی و شاخص نرمال شده تفاوت
پوششگیاهی در سال  2011توسط پژوهشگران ارائه
گردید این شاخصها به خوبی میتواند منعکس کننده
بیابانزایی پوشش سطح زمین ،ترکیب آب گرما و تغییرات
آنها باشد و با استفاده از اطالعات دورسنجی چند طیفی به
راحتی میتوان مناطق بیابانی شده را شناسائی نماید (.)16
مطالعاتی بر اساس مدل تجزیه و تحلیل ترکیب طیفی ،سه
گروه متفاوت شامل پوشش گیاهی ،آب و خاک برهنه نیز
صورت گرفته است در این مطالعات ابعاد تصاویر ماهوارهای
را به روش کسر حداقل نویز ( )MFN2کاهش و برای محدود
کردن دامنه نهایی از شاخص خلوص پیکسل استفاده
گردیده است ( .)19در این پژوهش بر اساس ویژگیهای

طیفی -زمانی مؤلفههای پوششگیاهی و سپیدایی سطح
زمین که از تصاویر ماهواره لندست بدست آوردند ،وضعیت
و درجه بیابانزایی را تعیین نموند .برای درک بهتر پویایی،
زمانی– مکانی فرآیندهای زیست محیطی با استفاده از
تکنیک تحلیل بردار تغییر ( ،)CVA3مقدار تغییرات
شاخصهای سپیدایی و شاخص نرمال شده تفاوت
پوششگیاهی در چهار دوره زمانی بررسی و میزان تغییرات
بدست آمده برای هر گام زمانی به خوبی نمایش داده شد
( .)12برای ارزیابی بیابانزایی در شهرستان ناتال ،ریوگراند
دونورث 4جهت تعیین شاخصهای مؤثر در بیابانزایی
منطقه با استفاده از الگوریتم سبال 5اقدام گردید و به این
منظور شاخصهای سپیدایی ،پوششگیاهی و دمای سطح
زمین با استفاده از فناوری سنجش از دور مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سپیدایی در
حال افزایش بوده و دما و شاخص پوششگیاهی رفتار
مشابهی از خود نشان دادند ( .)5تحلیل الگوی مکانی-
زمانی بیابانزایی با شاخصهای FVC7 ،MSAVI6 ،و
 ،TVDI8و همچنین درجه حرارت سطح زمین و سپیدایی
سطح با استفاده از تصاویر سنجنده لندست و سامانه
اطالعات جغرافیایی 9صورت گرفته است ( .)10نتایج
بررسی آنها نشان داد که با استفاده از فناوری سنجش از
دور و با محاسبه شاخصهای مورد اشاره بخوبی میتوان
مناطق بیابانی شده و مناطقی که در آن شدت بیابان کاهش
یافته است را رصد نمود .آنها در این پژوهش نشان دادند
که عوامل انسانی مانند تغییرات جمعیتی و افزایش سطح
زیر کشت در دوره مورد مطالعه ( )2000 -2010از جمله
عوامل مؤثر در پدیده بیابانزایی بوده است و به کمک
فناوری سنجش از دور و شاخصهای مربوطه به درستی
میتوان اثرات بیابانزایی را بررسی کرد.
با استفاده از شاخصهای  NDVI10و  TGSI11و
 ،Albedoوضعیت سطح زمین در خصوص زیست توده
گیاهی ،الگوی سیمای سرزمین و آب و هواشناسی در
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10 Normalized Difference Vegetation Index
11 Topsoil Grain Size Index
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مقیاس کوچک 1با توسعه یک مدل کمّی مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفته است ( .)13محققان در پژوهش خود
هیچ ارتباطی بین شاخص  NDVIو سپیدایی و همچنین
 NDVIو  TGSIمشاهده نکردند اما همبستگی زیادی
( 0/77تا  )0/92بین شاخص سپیدایی و  TGSIدر مناطق
غیر بیابانزایی مشاهده نمودند .آنها نشان دادند که بر
اساس این شاخصها ،بیابانزایی منطقه در حال افزایش
میباشد  .همچنین بیان کردند که با شناسائی تغییرات در
سطح  TGSI ،NDVIو سپیدایی سطح میتوان فرایند
بیابانزایی را شناسائی کزد و بیشترین ارزش  TGSIدر
مناطقی که بیابانزایی شدید رخ داده بود مشاهده شد.
محققینی با استخراج شاخصهای  NDVIو  BSI2و
 Albedoاز تصاویر ماهواره لندست و با مدل  CVA3به
بررسی تعیین جهت و اندازه شاخصها ،به ارزیابی تخریب
یا پیشرفت وضعیت زمین در دورههای مختلف زمانی
پرداختهاند ( .)4در این مطالعه با استفاده از رابطه بین
 NDVIو  Albedoشاخص درجه بیابانزایی نشان داده شد.
همچنین محققین دیگری با استفاده از شاخصهای
 Albedoو  MSAVIبه مطالعه تخریب خاک پرداخته و
شدت تخریب خاک را با استفاده از این دو شاخص به کمک
فناوری سنجش از دور نشان دادند ( .)7بررسی و مطالعه
یک مدل جغرافیایی منطقهای و بررسی سه شاخص
 MSAVI NDVI, TGSI,و سپیدایی سطح نشان داد که
رابطه بین دو شاخص Albedoو  MSAVIنسبت به دو
شاخص دیگر برای بدست آوردن نقشه شدت بیابان قویتر
و مناسبتر میباشد ( .)25بررسی شدت بیابانزایی بر اساس
خصوصیات فضائی  Albedoو  NDVIو  Albedoو
 MSAVIنشان داد که چنانچه میزان پوششگیاهی در
سطوح مورد بررسی کاهش یابد از میزان شاخص  NDVIو
 MSAVIکاسته شده و بر مقدار  Albedoافزوده میشود
(.)24 ،15
در منطقه سیستان تاکنون روشهای مختلفی برای
ارزیابی بیابانزایی و طبقهبندی شدت بیابانزایی صورت
گرفته است ( ،)29 ،20 ،17 ،8 ،6که بیشتر آنها به دلیل
صرف هزینههای زیاد ،وسعت منطقه و عدم دسترسی

بهدالیل مسائل امنیتی و خارج از مرز سیاسی ایران با
مشکالت عدیدهای روبرو بوده است .از طرفی بررسیهای
قبلی صورت گرفته به کمک فنآوری سنجش از دور بیشتر
بر پایة شاخص  NDVIیا دیگر شاخصهای پوششگیاهی
بوده است و ارتباط بین تغییرات شاخصهای مختلف
پوششگیاهی و سپیدایی از نگاه بیابانزایی کمتر مورد
مطالعه و ارزیابی قرار گرفته شده است .با توجه به اینکه تا
کنون رابطه بین دیگر شاخصهای پوششگیاهی با
سپیدایی مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است ضروریست
تا جهت شناخت مناسبترین شاخص پوششگیاهی
مطالعات مختلفی در نقاط متفاوتی از مناطق خشک کشور
صورت پذیرد .لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شدت
بیابانزایی در منطقه خشک سیستان با استفاده از دادههای
ماهواره سنتینل 4برای بررسی رابطه شاخصهای مختلف
پوششگیاهی و سپیدایی برای شناخت شاخص گیاهی که
بیشترین همبستگی را با سپیدایی داشته باشد انجام شد و
در آخر بر پایة بهترین شاخص نقشة شدت بیابانزایی
منطقه تهیه شد.

Micrometeorology
Bare Soil Index

◼ مواد و روش
منطقه مورد بررسی

تاالب بین المللی هامون با مساحت حدود 15197 km2
در شرق ایران واقع شده است .این منطقه شامل سرزمینی
پست و هموار و یکی از مناطق با ارزشهای بومشناختی
ویژه میباشد ( .)23منطقه سیستان از لحاظ شرایط
بومشناختی جزء مناطق خشک و بحرانی کشور است (.)9
منطقه مورد بررسی بخشی از دشت سیستان به مساحت
 14072 haو در محدوده  30ᵒ 49 ′تا  31ᵒ 40′عرض
شمالی و  61ᵒ 13′تا  61ᵒ 32′طول شرقی میباشد (شکل
 .)1بر اساس آمارهای بلند مدت ( )1362-95ایستگاه
همدیدی (سینوپتیک) شهرستان زابل میانگین بلند مدت
بارش در این منطقه  61/01 mmاست که حدود %44
بارندگیهای آن در فصل زمستان اتفاق میافتد .میانگین
بلند مدت درجه حرارت هوا  26/6°Cو گرمترین ماه سال
تیرماه با متوسط  41/4°Cو سردترین ماه سال دیماه با

1

3 Change

2

4

Vector Analysis
Sentinel
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 2/4°Cاست .حداکثر سرعت بادهای غالب بر اساس
دیدهبانیهای دراز مدت در ماههای خرداد ،تیر ،مرداد و
شهریور میباشد و کمینه متوسط سرعت باد در آذرماه
اتفاق میافتد (.)29

 SAVI ،DVIو  TSAVIو  Albedoبود که بر اساس روابط
 1تا  7محاسبه شد (.)22
() 1

NIR − RED
NIR + RED

= NDVI

روش پژوهش

برای دستیابی به اهداف تعیین شده در پژوهش حاضر
برای پیش پردازش و پردازش تصاویر ماهوارهای سنتینل از
نرم افزار  SNAP1استفاده شد .همچنین برای تجزیههای
آماری و رگرسیون از نرم افزار  SPSS 24و برای خروجی و
تهیه نقشههای شدت بیابانزایی از نرم افزار Arc GIS 10.3
استفاده شده است .در پژوهش حاضر برای پایش بیابانزایی
در منطقه سیستان از مناطق خشک استان سیستان و
بلوچستان مراحل زیر صورت گرفت:
گام اول تهیه تصاویر ماهوارهای و انجام عملیات آماده
سازی تصاویر بود ،برای این منظور دادههای ماهواره
 Sentinel 2Aمربوط به سنسور  MSIL-1Cدوم آگوست
سال  2020انتخاب و کلیه تصاویر از سایت آژانس فضائی
اروپا دانلود و مورد استفاده قرارگرفت ( .)11گام دوم
محاسبه شاخصهای پوششگیاهی ،PVI ،RVI ،NDVI

() 2

() 3

() 4

() 5

() 6

شکل .1منطقه مورد مطالعه

Sentinel application platform

1

DVI = NIR − α × RED

NIR
RED

)(1 + L) × (NIR − RED
NIR + RED + L

)α × (NIR − α × RED − b
RED + α×NIR-α×b

= RVI

= SAVI

= TSAVI

PVI= sin(α) NIR- cos (α) RED

تعيين مناسبترين شاخص پوششگیاهی برای تهيه نقشه شدت ...

در این روابط  REDباند قرمز (شماره  NIR ،)4باند
مادون قرمز نزدیک (شماره  )8ماهواره سنتینل 2میباشد.
مقدار ضرایب در روابط  1الی  6به شرح ذیل مورد
استفاده قرار گرفت:
𝑏 = 0 ∙ 84726

α = 0 ∙ 96916
𝐿 = 0∙5

در پژوهش حاضر محاسبة مقدار شاخص سپیدایی
سطح بر اساس رابطة لیانگ 1که برای تصاویر سنجنده
سنتینل  2ارائه شده است بر اساس رابطه ( )7انجام شد
( .)18با توجه به اینکه برای محاسبه مقدار سپیدایی سطح
باندهای مورد استفاده دارای دقت مکانی  10متر و 20
متری میباشند ابتدا با دستور بازنمونه برداری 2همه باندها
به رزولوشن مکانی  10متری در نرم افزار  SNAPتبدیل
شد.
()7

α = 0.356𝑏2 + 0.130𝑏4 + 0.373𝑏8 + 0.085𝑏11 +
0.072𝑏12 − 0.0018

در این رابطه  αمقدار سپیدایی سطح و نماد  bبا اندیس
مربوطه نشان دهندۀ شماره باند ماهواره سنتینل  2است.
در پژوهش حاضر برای کاهش مقدار خطای ناشی از
رطوبت سطحی خاک و همچنین عدم حضور گونههای
یکساله و موقت ،فصل تابستان و ماه میانه آن یعنی
مردادماه برای بررسی انتخاب شد ،زیرا در این بازه زمانی
سطح خاک خشک و فقط گونههای دائمی حضوردارند که
نقش بسیار مهمی در پایداری و حفاظت خاک دارند.
محاسبه شدت بیابانزایی

بهمنظور برآورد رابطه بین شاخصهای گیاهی ،NDVI
 TSAVI ،SAVI ،DVI ،PVI ،RVIو  Albedoاز مدل
رگرسیون خطی بر اساس  362پیکسل تصادفی استفاده
شد .همچنین برای دستیابی به رابطه شدت بیابانزایی
ضریب شیب خط حاصل از رگرسیون بین هریک از
شاخصهای پوششگیاهی و  Albedoمحاسبه و رابطه
شدت بیابانزایی ارائه شد (رابطه .)8

1 Liang

Resampling

2

6

()8

I = a ∗ Index − Albedo

در این رابطه  Iشدت بیابانزایی a ،مقدار ضریب حاصل
از رگرسیون بین شاخص سپیدایی و شاخص پوششگیاهی
مربوطه که از تقسیم یک بر ضریب شاخص پوششگیاهی
بدست میآید ( )4و  Indexهریک از شاخصهای پوشش
گیاهی مورد بررسی میباشد.
3
از روش شکست طبیعی جنکس برای طبقهبندی
ارزش دادهها به  5درجه بیابانزایی استفاده شد ( 4 ،10و
 .)27در این تقسیم بندی  5طبقه مختلف شدت بیابانزایی
شامل  -1مناطق بدون بیابانزایی -2 ،شدت کم -3 ،شدت
متوسط -4 ،شدتزیاد ،و  -5شدت خیلیزیاد در بیابانزایی
تعریف شد.
◼ نتایج
بررسی رابطه بین  Albedoو شاخصهای گیاهی

نتایج حاصل از بررسی رابطه رگرسیون خطی بین دو
شاخص  NDVIو  Albedoنشان داد که بین این دو شاخص
رابطه قوی و منفی با ضریب همبستگی ( 0/633درسطح
اطمینان  )%99برقرار میباشد (شکل  ،)2بهطوریکه با
افزایش مقدار شاخص  NDVIشاخص سپیدایی کاسته
میشود.
نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 PVIو  Albedoنشان داد که ضریب همبستگی بین این
دو شاخص برای منطقه زابل ( 0/372درسطح اطمینان
 )%99است و رابطه حاصل نیز منفی میباشد (شکل .)3
بهطوری که با افزایش مقدار شاخص  PVIاز مقدار شاخص
سپیدایی کاسته میشود.
نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 RVIو  Albedoنشان داد که ضریب همبستگی برای
منطقه زابل ( 0/544در سطح اطمینان  )%99است (شکل
 )4و در این شاخص نیز با افزایش مقدار شاخص  RVIاز
مقدار شاخص سپیدایی کاسته میشود.

)Breaks (Jenks

3Natural
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شکل  .2نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – NDVIبه روش رگرسیون خطی

شکل  .3نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – PVIبه روش رگرسیون خطی

شکل  .4نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – RVIبه روش رگرسیون خطی

نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 TSAVIو  Albedoنشان داد که مقدار ضریب همبستگی
( 0/458درسطح اطمینان  )%99برای منطقه زابل میباشد
(شکل  ،)5که بیانگر وجود یک رابطه منفی بین این دو
شاخص است .بهطوری که با افزایش شاخص  ،TSAVIاز
شاخص سپیدایی کاسته میشود.

نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 DVIو  Albedoنشان داد که بین این دو شاخص نیز رابطه
معکوس و متوسطی وجود دارد و ضریب همبستگی برابر با
( 0/373درسطح اطمینان  )%99میباشد (شکل .)6

8
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شکل  .5نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – TSAVIبه روش رگرسیون خطی

شکل  .6نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – DVIبه روش رگرسیون خطی

نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی بین دو شاخص
 SAVIو  Albedoنشان داد که ضریب همبستگی بین این
دو شاخص برابر با ( 0/491درسطح اطمینان  )%99است
(شکل  )7و رابطه بین این دو شاخص نیز یکرابطه معکوس
میباشد.
نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شاخص  Albedoبا
هر یک از شاخصهای مورد بررسی پوششگیاهی NDVI,
 SAVI, RVI, PVI, TSAVIو  DVIنشان داد که باالترین

همبستگی در منطقه مورد مطالعه بین شاخصNDVI-

 Albedoبه مقدار  0/633وجود دارد ،همچنین کمترین
همبستگی بین شاخص  PVI-Albedoبه مقدار -0/372
در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که در جدول ( )1برای
منطقه مورد مطالعه به تفکیک رابطه بین شاخص سپیدایی
با هریک از شاخصهای پوششگیاهی نشان داده شده
است.

شکل  .7نتایج حاصل از بررسی رابطه بین  Albedo – SAVIبه روش رگرسیون خطی
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جدول  .1نتایج حاصل از رابطه رگرسیون خطی بین شاخص سپیدایی با هریک از شاخصهای پوشش گیاهی
p

()r

ضریب تبیین

معادله رگرسیون

نام شاخص

0/0001

-0/633

0/401

Albedo= -0.5437 × NDVI + 0.8967

NDVI-Albedo

0/0001

-0/491

0/241

Albedo= -0.4715 × SAVI + 0.8488

SAVI-Albedo

0/0001

-0/544

0/296

Albedo= -0.6037 × RVI + 0.9971

RVI-Albedo

0/0001

-0/372

0/138

Albedo= -0.3818 × PVI + 0.7587

PVI-Albedo

0/0001

-0/458

0/209

Albedo= -0.4738 × TSAVI + 0.8391

TSAVI-Albedo

0/0001

-0/373

0/139

Albedo= -0.352 × DVI + 0.7445

DVI-Albedo

بر اساس ضریب حاصل شده از رگرسیون خطی بین
شاخص  Albedoو هر یک از شاخصهای مختلف
پوششگیاهی که در جدول ( )1ارائه شده است معادله
شدت بیابانزایی استخراج گردید که در جدول ( )2برای
هریک از شاخصهای مورد بررسی نشان داده شده است.
نتایج حاصل از نقشه شدت بیابانزایی بر اساس
طبقهبندی دامنه حاصل از شکست طبیعی جنکس در 5
طبقه بر اساس مدل  Albedo-NDVIبرای منطقه مورد
مطالعه نشان داد که بیشترین سطح منطقه با  %32/92در
کالس بیابانزایی متوسط قرار گرفته است و تنها %27/73
از منطقه فاقد کالس بیابانزایی میباشد (شکل -8الف).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-RVI
نشان داد که در منطقه زابل بیشترین سطح منطقه در
طبقه خیلی شدید با  %62/92و کم ترین سطح منطقه با
 %0/6منطقه در طبقه مناطق بدون بیابانزایی طبقه بندی
شده است (شکل -8ب).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-PVI
نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بیشترین سطح منطقه
در طبقه خیلی شدید با  %49/9و کمترین سطح منطقه با

 %8/43منطقه در طبقه کم بیابانزایی طبقهبندی شده
است (شکل -8ج).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-SAVI
نشان داد که در منطقه مورد مطالعه بیشترین سطح منطقه
در طبقه خیلی شدید با  %48/5و کمترین سطح منطقه با
 2%/9منطقه در طبقه کم بیابانزایی طبقهبندی شده است
(شکل -8د).
تعیین شدت بیابانزایی براساسمدل Albedo-TSAVI
نشان داد که در منطقه مورد بررسی بر اساس این شاخص
بیشترین سطح منطقه در طبقه خیلی شدید با  %46/05و
کمترین سطح منطقه با  %2/64در طبقه مناطق بدون
بیابانزایی طبقهبندی شده است (شکل -8ر).
تعیین شدت بیابانزایی بر اساس مدل Albedo-DVI
نشان داد که بیشترین سطح منطقه در طبقه خیلی شدید
با  %48/4و کم ترین سطح منطقه با  %2/38منطقه در
طبقه کم بیابانزایی طبقهبندی شده است (شکل -8ز).
نتایج حاصل از درصد تعیین شدت بیابانزایی بر پایة
مدل سپیدایی و هر یک از شاخصهای پوششگیاهی برای
منطقه مورد بررسی در جدول ( )4نشان داده شده است.

جدول  .2نتایج حاصل از تعیین معادله شدت بیابانزایی بین شاخص سپیدایی با هریک از شاخصهای پوششگیاهی
معادله شدت بیابانزایی

نام شاخص

I = 1.839 ∗ NDVI − Albedo

NDVI-Albedo

I = 2.12 ∗ SAVI − Albedo

SAVI-Albedo

I = 1.656 ∗ RVI − Albedo

RVI-Albedo

I = 2.619 ∗ PVI − Albedo

PVI-Albedo

I = 2.11 ∗ TSAVI − Albedo

TSAVI-Albedo

I = 2.84 ∗ DVI − Albedo

DVI-Albedo

تعيين مناسبترين شاخص پوششگیاهی برای تهيه نقشه شدت ...
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شکل  .8نقشه حاصل از تعیین شدت بیابانزایی در منطقه مورد مطالعه؛ الف -بر اساس شاخص سپیدایی و NDVI؛ ب -بر اساس
شاخص سپیدایی و RVI؛ ج -بر اساس شاخص سپیدایی و PVI؛ د -بر اساس شاخص سپیدایی و SAVI؛ ر -بر اساس شاخص
سپیدایی و TSAVI؛ ز -بر اساس شاخص سپیدایی و DVI
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جدول  .4نتایج حاصل از درصد طبقههای مختلف شدت بیابانزایی بر اساس مدل 𝐨𝐝𝐞𝐛𝐥𝐀 𝐈 = 𝐚 ∗ 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐱 −
طبقه شدت بیابانزایی
خیلی شدیدی
شدید
متوسط
کم
بدون بیابان زایی

شدت بیابانزایی بر اساس شاخصهای
DVI

TSAVI

PVI

RVI

SAVI

NDVI

48/40
8/22
6/01
34/99
2/38

46/05
8/01
6/82
36/48
2/64

40/90
8/94
13/11
8/43
28/62

62/92
17/50
14/04
4/94
0/60

48/50
8/88
6/06
33/66
2/90

1/02
20/30
32/92
18/03
27/73

◼ بحث و نتیجهگیری
سپیدایی سطح زمین با کارکردهای چند منظوره
بومنظام رابطه منفی دارد .ممترین علت علمی این رابطه به
میزان نور منعکس شده از سطح زمین در محدودۀ طول
موج  0/ 28تا  0/6میکرومتر برمیگردد گه به دلیل کاهش
پوششگیاهی افزایش مییابد ( .)28نتایج بررسی رگرسیون
خطی بین دو شاخص  Albedoو هریک از شاخصهای
پوششگیاهی مانند PVI, TSAVI NDVI, SAVI, RVI,
و  DVIدر منطقه مورد مطالعه در دشت سیستان واقع در
استان سیستان و بلوچستان نشان داد که رابطه معکوس
بین شاخص سپیدایی و شاخصهای مختلف پوششگیاهی
مورد مطالعه وجود دارد ،و مقدار ضریب همبستگی برای
این منطقه بین دو شاخص سپیدایی و شاخص  NDVIبرابر
با  -0/63به دست آمد که با نتایج پژوهشهای صورت
گرفته دیگر محققان در مناطق خشک ( )19همخوانی دارد.
همچنین در بررسیهایی که بر اساس فناوری تحلیل بردار
تغییرات ( )CVAانجام شده است ،استفاده از دو شاخص
 NDVIو  Albedoبرای تعیین شدت بیابانزایی در
دورههای مختلف زمانی تأئیدگردید (.)12
همچنین نتایج پژوهشهای دیگری که بر اساس
شاخص سپیدایی و شاخص پوششگیاهی انجام شده است
( )4ارتباط قوی بین شاخصهای  Albedo-NDVIرا نشان
میدهد؛ که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
نتایج حاصل از همبستگی زیاد و معکوس بر اساس این دو
شاخص به این مفهوم است که هرگونه افزایش در مقدار
شاخص پوششگیاهی  NDVIمنجر به کاهش در میزان
سپیدایی سطح خواهد شد؛ و مناطق با سپیدایی باال بیانگر
تخریب در پوششگیاهی و برهنه شدن سطح خاک

میباشد .در منطقه مورد مطالعه در بخشهایی از منطقه
که در طبقه شدت زیاد بیابانزایی قرار گرفته است ،میزان
شاخص سپیدایی سطحی باال و شاخص پوششگیاهی
مقدار اندکی را نشان میدهد ،که یکی از دالیل عمدهی آن
به دلیل خشک شدن تاالب بین المللی هامون و از بین
رفتن پوششگیاهی تاالب میباشد .در نقشه های ارائه شده
نیز این مناطق در طبقه خیلی شدید از نظر شدت
بیابانزایی قرار گرفت که با نتایج مطالعات صورت گرفته
در سایر نقاط دنیا همخوانی دارد (.)16
برررسیهای صورت گرفته محققان در بخشی از
مغولستان چین که به بررسی رابطه بین سه شاخص
 NDVI, TGSI, MSAVIو  Albedoبرای تهیه نقشه
شدت بیابانزایی پرداختند ( )26با نتایج حاصل از پژوهش
حاضر متفاوت بود .آنها در مطالعه خود نشان دادند که
رابطه بین دو شاخص  Albedo- MSAVIنسبت به دو
شاخص  NDVIو  TGSIبا سپیدایی برای تعیین نقشه
شدت بیابانزایی قویتر و مناسبتر میباشد .به نظر میرسد
این اختالف به دلیل استفاده از تصاویر با دقت مکانی بهتر
(تصاویر  10متری سنتینل) نسبت به تصاویر لندست با
رزولوشن  30متری میباشد .که نیازمند بررسیهای
بیشتری در این زمینه و مقایسه دو تصویر سنتینل و
لندست از یک موقعیت مکانی میباشد .طبقهبندی شدت
بیابانزایی در منطقه سیستان بر اساس مدل Albedo-
 NDVIنشان میدهد که  %27/73منطقه در طبقه بدون
شدت بیابانزایی %18/03 ،در طبقه کم شدت %32/92 ،از
منطقه از نظر بیابانزایی در طبقه شدت متوسط بیابانزایی،
 %20/3در طبقه شدید و تنها  %1/02از منطقه در طبقه
خیلی شدید بیابانزایی قرار گرفته است .که با مطالعات
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صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه که بر اساس دیگر
مدلهای رایج تهیه نقشه شدت بیابانزایی در منطقه
سیستان صورت گرفته است و یکی از علتهای اصلی
بیابانزایی منطقه را نبود و از بین رفتن پوششگیاهی برآورد
نمودند ( 20و  )29همخوانی دارد .در منطقه مورد بررسی
به علت خشکسالیهای مکرر و خشک شدن دریاچه هامون
و باال بودن درجه حرارت پوششگیاهی یکی از نکات کلیدی
در مبحث بیابانزایی میباشد ( ،)30نتایج حاصل از تعیین
شدت بیابانزایی بر اساس مدل  IMDPAدر منطقه مورد
مطالعه ( )29نشان داد که یکی از مهمترین فاکتورهای
کلیدی نبود و از بین رفتن پوششگیاهی میباشد و میتوان
گفت بر اساس نتایج بدست آمده بهترین شاخص
پوششگیاهی برای مطالعات تهیه نقشه شدت بیابانزایی که
نشان دهنده شدت تخریب باشد استفاده از شاخص
پوششگیاهی  NDVIمیباشد که بیشترین همبستگی را با
شاخص  Albedoاز بین شاخصهای گیاهی مورد مطالعه
دارد .لذا میتوان گفت یافتههای حاصل از طبقهبندی شدت
بیابانزایی منطقه در پژوهش حاضر و بر اساس بررسی شدت
بیابانزایی بر اساس مدل  Albedoو هریک از شاخصهای
پوششگیاهی به خصوص شاخص  NDVIاز جایگاه باالیی
برای شناسائی مناطق و طبقههای شدت بیابانزایی برخوردار
میباشد و استفاده از دستهبندیهای صورت گرفته با
الگوریتم جنکس از کارائی مناسب برخوردار است .محققین
زیادی با موفقیت از این مدل برای طبقهبندی پدیدههای
طبیعی استفاده کردهاند ( .)27 ،4 ،10این روش نقاط
شکست را بین دستهبندیها با خوارزمیک بهینه شده
جنکس ،بر اساس طبیعت دادهها و گروهبندی ذاتی آنها
بهخوبی شناسایی میکند .در پژوهش حاضر با استفاده از
فنآوری سنجش از راه دور و بر اساس تصاویر چند طیفی
سنتینل  2به استخراج شدت بیابانزایی در منطقه خشک

سیستان پرداخته شد؛ و بر اساس بازتاب طیفی اتفاق افتاده
از سطح زمین و قدرت تفکیک مکانی  10متری شدت
بیابانزایی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به قدرت
تفکیک مکانی باالی تصاویر سنتینل  2در پژوهش حاضر و
تهیه نقشههای شدت بیابانزایی و شناخت مناسب مناطقی
که دچار بیابانزایی شده است ،بر اساس نتایج پژوهش
حاضر پیشنهاد میگردد به صورت ترکیبی از دو مدل
 Albedoو سایر شاخصهای طیفی نیز برای پایش و تهیه
نقشههای شدت بیابانزایی در مناطق خشک ایران استفاده
گردد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که مناطق بدون
بیابانزایی و با شدت کم بیابانزایی بر اساس مدل
 Albedo-NDVIبه نحو مطلوبتری نشان داده میشود .با
توجه به اینکه پایش و کنترل مناطق تخریب یافته و بیابانی
شده و تهیه نقشههای شدت بیابانزایی بر اساس مدلهای
رایج امری دشوار و هزینهبر و همچنین مستلزم فعالیتهای
بسیار زیاد میدانی است ،لذا استفاده از مدلهایی سریع و
دقیق بسیار ضروری به نظر میرسد .از طرفی با توجه به
اینکه در اغلب بررسیها برای تهیه نقشههای بیابانزایی از
واحدهای ژئومورفولوژی بهعنوان واحدهای کاری استفاده
میشود ،نمیتوان گفت که نقشه شدت بیابانزایی حاصل
از آن مدلها به دلیل ویژگی خاص زمین ،نوع پوشش و
رطوبت خاک در مقیاسهای کوچک از دقت کافی برخوردار
باشند .به نظر میرسد که توسعه و استفاده از این مدل در
آینده میتواند گامی نوین در راستای شناخت و پایش
سریع بیابانزایی در مناطق دور از دسترس باشد.
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Abstract
Meteorological drought is a complex natural disaster that occurs everywhere in the world. Predicting the
occurrence and severity of drought can be effective in managing water crises and their impacts. The
purpose of the current study is to select the most appropriate model from statistical models and artificial
intelligence (artificial neural networks) to predict drought in Isfahan synoptic station during the span period
of 1990-1920 using the Z-Score index (ZSI). In this study, the capability and efficiency of the SARIMA
stochastic linear model and three advanced learning machine models of the Feedforward Neural Networks
(FNNs), Multi-layer Perceptron (MLP), and Extreme Learning Machines (ELM) were evaluated based on
Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Square Error (MASE) and Mean Absolute Error
(MAE). The results showed that among the many models made, the Feedforward Neural Networks (FNNs)
model with RMSE of 0.33, MASE of 0.02, and MAE of 0.22 were selected as the best model. Using the
superior model, precipitation for the period of 2025-2021 of Isfahan synoptic station was predicted, then
based on the ZSI drought index, drought intensity of forecast precipitation data in 3, 6, 9, 12-month time
scales, 18, and 24 months was calculated. The results of drought severity predicting showed that severe
drought in 3 and 6 month time scales in 2021 and 2023 and in 9 and 18 month time scales in 2024, moderate
drought in all time scales in 2024, and weak droughts occurred at the 3, 6, and 24-month time scales in
2024 and 2025, respectively. Overall, the results showed that the use of feed neural network model was
more efficient. Since predicting drought at all time scales can reveals drought more accurately, this
predicting in turn to facilitate the development of water resources management strategies for management
of drought is effective.

Keywords: Extreme Learning Machines (ELM) Model; Feedforward Neural Networks (FNNs) Model;
Multi-layer Perceptron (MLP) Model; SARIMA Mode; Z-score index (ZSI)
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ارزیابی تطبیقی مدلهای آماری و هوش مصنوعی برای پیشبینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی
اصفهان
5
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چکیده
خشکسالی هواشناسی رخدادی طبیعی ،پیچیده ومخرب است که در کل کره زمین مشاهده میشود .پیشبینی وقوع و شدت خشکسالی
میتواند در مدیریت بحران آب و خسارت ناشی از آن مؤثر باشد .هدف از پژوهش حاضر انتخاب مناسبترین مدل ،از بین مدلهای
آماری و هوش مصنوعی برای پیشبینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان در دوره آماری  1990تا  ،2020با استفاده از شاخص
معیار استاندارد ( )ZSIمیباشد .در این مطالعه قابلیت و کارآیی مدل خطی تصادفی  SARIMAو سه مدل پیشرفته ماشین یادگیری؛
شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور ( ،)FNNsپرسپترون چندالیه ( ،)MLPماشینهای یادگیری افراطی ( ،)ELMبر اساس معیار ریشه
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین مجذور خطای مطلق ( )MASEو میانگین قدر مطلق خطاها ( )MAEمورد ارزیابی قرار گرفت،
نتایج نشان داد که از بین انبوه مدلهای ساختهشده مدل شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور ( )FNNبا مقادیر  RMSEبرابر MASE ،0/33
برابر  0/02و  MAEبرابر  0/22بهترین مدل پیشبینی است .با استفاده از مدل برتر ،بارش  60ماه آینده ایستگاه همدیدی اصفهان از
سال  2021تا سال  2025پیشبینی شد .سپس ،شدت خشکسالی دادههای بارش پیشبینی شده بر اساس شاخص خشکسالی  ZSIدر
مقیاسهای زمانی  18 ،12 ،9 ،6 ،3و  24ماهه محاسبه شد .نتایج ارزیابی شدت خشکسالیهای پیشبینیشده نشان داد ،در مقیاسهای
زمانی  3و  6ماهه در سالهای  2021و  2023و در مقیاسهای زمانی  9و  18ماهه در سال  2024خشکسالی شدید ،خشکسالی
متوسط در همه مقیاسهای زمانی در سال  2024و خشکسالی ضعیف در مقیاسهای زمانی  6 ، 3و  24ماهه در سالهای  2024و
 2025اتفاق خواهد افتاد .در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از مدل شبکه عصبی پیشخور دارای کارآیی بیشتری است .از آن جا
که پیشبینی انجام شده در همه مقیاسهای زمانی میتواند خشکسالی را با وضوح بیشتری آشکار کند ،این پیشبینی بهنوبه خود برای
تسهیل در توسعه راهبردهای مدیریت منابع آب مؤثر است.

واژگان کلیدی :شاخص معیار استاندارد؛ مدل ساریما؛ شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور؛ پرسپترون چندالیه؛ ماشینهای
یادگیری افراطی
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◼ مقدمه
مهمترین عارضه در تغییرپذیری شرایط اقلیمی،
خشکسالی هواشناسی میباشد .اگرچه خشکسالی را پدیدهای
تصادفی تلقی میکند ،اما از ویژگیهای عادی هر اقلیمی
محسوب میشود که مشخصات آن در هر اقیلم به شکل
متفاوت با اقلیم دیگر میدهد ( .)26تحقیقات نشان داده
است که فقدان تعریف دقیق و عینی در موقعیتهای خاص
مانعی بر سر راه درک خشکسالی بوده که منجر به عدم
تصمیمگیری بهنگام و عدم اقدام مدیران ،سیاستگذاران
شده است ( .)60خشکسالی میتواند سالها ادامه داشته
باشد و اثرات مخربی بر کشاورزی و منابع آب داشته باشد.
ممکن است تعیین زمان شروع یا پایان خشکسالی دشوار
باشد .خشکسالی میتواند کوتاه باشد ،فقط چند ماه طول
بکشد یا میتواند سالها به طول بیانجامد که بعد از
بازگشت شرایط آب و هوایی به حالت عادی و اولیه
خشکسالی به پایان برسد ( .)25از آنجاییکه تأثیرات
خشکسالی در ابتدا بهکندی ظهور پیدا میکند ،حتی ممکن
است خشکسالی تا زمانی که تثبیت نشده باشد ،بهخوبی
تشخیص داده نشود (.)15
از آنجا که منطقه اصفهان جزء مناطق خشک و
نیمهخشک بیابانی محسوب میگردد و از دیگر سو در
سالهای اخیر انواع خشکسالیهای اقلیمی ،هیدرولوژیکی،
کشاورزی و اقتصادی -اجتماعی در منطقه حادث گردیده
است ( .)48تجزیه و تحلیل تاریخ وقایع خشکسالی برای
تعیین خطرات احتمالی بروز خشکسالی در آینده این
منطقه بسیار مهم و ضروری میباشد ( ،)30یکی از روشها
و ابزارهایی که برای بیان کمی خشکسالیها مورد استفاده
قرار میگیرد شاخصهای خشکسالی میباشد ( .)3که بر
پایۀ آنها میتوان ریسک خشکسالی ،تجزیه و تحلیل
شدت ،طول مدت خشکسالی را در مقیاسهای زمانی
مختلف برای گذشته و آینده ارزیابی و پیشبینی کرد .یکی
از جامعترین شاخصهای خشکسالی ،شاخص معیار
استاندارد )ZSI( 1میباشد که در بررسیهای خشکسالی و
ترسالی کاربرد فراوانی دارد ( .)21با پژوهشهای مشخص
ZSI: Z-Score Index
ARMA: Autoregressive Moving-Average

1
2

شد که شاخصها توانایی خوبی برای پایش خشکسالی در
مقیاسهای متفاوت دارند و برتری شاخص  ZSIنسبت به
شاخص  SPIبه این دلیل است که شاخص  ZSIنواقص
آماری را در بین سری دادهها قبول میکند و چون برای
محاسـبه شاخص  ZSIبه تبدیل دادهها و برازش توزیع
مانند گاما و یا پیرسون نوع  IIIمطابق آنچه در  SPIانجام
میگردد ،نیاز ندارد به همین دلیل محاسبات سادهتری دارد
( .)44 ،36 ،1از نتایج ارزیابی این شاخص در مقیاسهای
زمانی کوتاهمدت برای اهداف کشاورزی و در مقیاسهای
زمانی بلندمدت برای اهداف هیدرولوژی مورد استفاده قرار
میگیرد (.)27
پیشبینی خشکسالی نقش مهمی برای برنامهریزی و
مدیریت منابع آب در به حداقل رساندن پیامدهای منفی
آن دارد ( .)19روشهای متداول در پیشبینی متغیرهای
هواشناسی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد با توجه
بهاحتمال خطای انسانی و دقت اندک و همچنین داشتن
حجم انبوهی از دادهها و محاسبههای زیاد ،دارای
محدودیت میباشند ( .)19امروزه محققان با ابداع و
پیشرفت علومی چون روشهای آماری و روشهای
هوشمند که ابزاری توانمند و انعطافپذیر و مستقل از
مدلهای دینامیکی سیستم هستند گامهایی را در راه
شناخت و پیشبینی پارامترهای مهم هواشناسی
برداشتهاند ( .)49 ،22مدلهای آماری برای پیشبینی
خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس روشهای سری زمانی
استفاده میشود ( .)10مدلهای رگرسیون و مدلهای
میانگین متحرک اتورگرسیو )ARMA(2مدلهای معمولی
برای روشهای سری زمانی آماری برای پیشبینی هستند.
این مدلها اساساً مدلهای خطی هستند ( .)14ازآنجاکه
پیشبینی بر اساس تحلیل سریهای زمانی با کاربرد مفهوم
مدلها در منابع زیادی برای پیشبینیهای کوتاهمدت مورد
استفاده قرار گرفته است ،این به دلیل همبستگی پیاپی3
بین مشاهدات موجود در سریهای زمانی میباشد خود از
ویژگیهای اصلی سریهای زمانی خود همبسته میانگین

Serial Correlation

3
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متحرک تلفیقشده فصلی )SARIMA( 1میباشد (.)58 ،20
با استفاده از مدلهای سری زمانی  SARIMAبهترین
برازش برای هر مدل به دست میآید .مدل مذکور بر
پایۀمعیار آکائیک )AIC( 2انتخاب میشود ( .)42از بین
مدلهای برازش دادهشده ،بر اساس آزمون نکویی برازش،
مدل برتر انتخاب میشود .مقایسۀ بین آمار واقعی و آمار
تولیدشده ،همچنین حدود اطمینان دادههای تولیدشده
برای تائید مدل انتخابشده ،صورت گرفته و در پایان مدل
مورداستفاده برای پیشبینی بارش و بررسی روند
خشکسالی در آینده مورد استفاده قرار میگیرد (.)28
ازآنجاکه بسیاری از فرآیندهای هیدرولوژیک بهشدت
غیرخطی و غیرایستایی بوده و تابع قوانین فرآیندهای
تصادفی هستند ( .)56در دهههای اخیر سیستمهای
هوشمند بهطور گسترده برای پیشبینی پدیدههای
غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)6شبکههای عصبی
مصنوعی )ANN( 3توانایی زیادی در مدلسازی و پیشبینی
سریهای زمانی غیرخطی و غیرثابت در هیدرولوژی و
مهندسی منابع آب به دلیل خاصیت غیرخطی ذاتی و
انعطافپذیری برای مدلسازی از خود نشان دادهاند (،5
 .)59برخی از مزایای شبکههای عصبی مصنوعی عبارتاند
از -1 :آنها قادرند رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی
را بدون مالحظات فیزیکی بهطور واضح تشخیص دهند-2 .
حتی زمانی که دادههای ورودی حاوی نویز و خطاهای
اندازهگیری باشند ،بهخوبی کار میکنند -3 .آنها میتوانند
در طول زمان با راهحلها سازگار شوند تا شرایط در حال
تغییر را جبران کنند -4 .آنها دارای سایر ویژگیهای ذاتی
پردازش اطالعات هستند و پس از انجام آموزش بر روی
دادههای ورودی ،بهراحتی قابل استفاده میباشند (.)17
با توجه به اینکه نتایج نشان داده است روشهای داده
محور بر اساس کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی دارای
قابلیتهای خوبی در زمینه پیشبینی قابل اعتماد در
خشکسالی هستند ( .)4در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت
غیرخطی سریهای زمانی بارش ،از مدل  SARIMAو مدل

شبکه عصبی پیشخور ،)FNNs( 4مدل پرسپترون
چندالیه )MLP( 5و مدل ماشینهای یادگیری افراطی6
( )ELMبرای پیشبینی وقوع خشکسالی استفاده شد .نتایج
نشان داده است مدلهای پیش گفت از کارآیی قابل قبولی
در پیشبینی سریهای زمانی بارش برخوردار هستند
( .)18در بررسیهایی که بهطور مجزا در مناطق و
مقیاسهای مختلفی انجامشده کارایی این مدلها را تأکید
و قابلیت پیشبینی این مدلها نسبت به سایر مدلهای
دیگر مورد تائید قرار است (،50 ،37 ،33 ،32، 23 ،13 ،12
.)61 ،57
از آنجا که مطالعهای بهطور همزمان قابلیت
مدلهای  MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMرا در منطقه
خشک و نیمهخشک بیابانی ایستگاه همدیدی اصفهان
مورد بررسی قرار دهد و از دادههای پیشبینیشده این
مدلها ،خشکسالی را با شاخص  ZSIدر مقیاسهای زمانی
مختلف مورد بررسی قرار دهد پژوهشی انجام نشده است،
لذا ضرورت این پژوهش در پیشبینی بارش و خشکسالی
در ایستگاه همدیدی اصفهان بهعنوان عامل مهم و
تأثیرگذار در مدیریت منابع آب و کاهش پیامدهای منفی
حیاتی منطقه مورد مطالعه مشخص گردید .هدف از
پژوهش حاضر مقایسه و ارزیابی قابلیت مدلهای
 MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبرای پیشبینی بارش
ایستگاه همدیدی اصفهان میباشد .مناسبترین مدل برای
پیشبینی بارش  5سال آینده بر اساس کمترین مقادیر
شاخص جذر میانگین مربعات خطا ،)RMSE(7میانگین
مجذور خطای مطلق )MASE( 8و میانگین قدر مطلق
خطاها )MAE( 9انتخاب شد .سپس با استفاده از شاخص
 ،ZSIشدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی 12 ،9 ،6 ،3
 18 ،و  24ماهه ارزیابی شد .تا بتوان با استفاده از نتایج
پژوهش حاضر گامی در مسیر توسعه روشهای مدیریتی
منابع آب برای جلوگیری از ایجاد خشکسالی و مدیریت
بهتر آن در آینده انجام داد.

1

5

 SARIMA: Seasonal Autoregressive Integrated MovingAverage
2 AIC: Akaike Information Criterion
3 Artificial Neural Network
4 FNNs: Feed-Forward Neural Network

MLP: Multi-layer Perceptron
ELM: Extreme Learning Machines
7 RMSE: Root Mean Squared Error
8 MASE: Mean Absolute Square Error
9 MAE: Mean Absolute Error
6
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◼ مواد و روش

روش انجام پژوهش

منطقۀ مورد بررسی

شاخص معیار استاندارد یا )(ZSI

ایستگاه همدیدی اصفهان در مختصات عرض جغرافیایی
" 15° 32´ 43شمالی و طول جغرافیایی "51° 70´ 17
شرقی قرار دارد (شکل  .)1میانگین بارندگی و ارتفاع متوسط
ایستگاه بارانسنجی اصفهان بهترتیب برابر  120 mm/yو،
 1550mاز سطح دریا میباشد ( .)45استان اصفهان دارای
پنج زیر منطقه اقلیمی شامل اقلیم نیمهبیابانی ،استپی،
نیمهاستپی ،کوههای مرتفع و جنگلهای خشک است (.)30
منطقه مورد بررسی پژوهش حاضر در منطقه خشک و
نیمهبیابانی واقع شده ،در این منطقه برخی گونههای مقاوم
به خشکی استقرار دارند مناطق پست این منطقه را اراضی
شور تشکیل میدهد (.)45
در پژوهش حاضر برای پیشبینی خشکسالی ایستگاه
همدیدی اصفهان از دادههای بارش ماهانه برای دوره
 1990تا  2020که از سازمان هواشناسی کشور اخذ شده
بود استفاده شد ( .)35ابتدا آزمون همگنی دادهها به روش
آزمون گردش حول میانگین یا رانتست 1که یکی از
متداولترین آزمونهای غیرنموداری برای تأیید همگنی
دادههاست ( )46در نرمافزار  Rمحاسبه شد.

در این پژوهش از شاخص  ZSIبرای ایستگاه مورد
مطالعه بر پایه آمار بلندمدت بارندگی  30ساله ،در
مقیاسهای زمانی مختلف نظیر یک دوره سهماهه،
ششماهه و غیره استفاده شد .مراحل محاسبه شاخص
معیار استاندارد بهصورت زیر میباشد (:)21
 -1مرتب نمودن سری زمانی دادههای بارندگی
بهصورت صعودی.
 -2تعیین میانگین و انحراف استاندارد سری زمانی
دادهها.
 -3تعیین شاخص معیار استاندارد برای هر یک از
دورههای آماری.
برای محاسبه شاخص معیار استاندارد ( )ZSIاز رابطه 1
استفاده شد که 𝑖𝑋 میزان بارش دوره 𝑋̅ ،میانگین بارش
دوره S ،انحراف معیار بارش در هر مقیاس زمانی است (.)8
دامنـه تغییـرات و طبقـهبندی  ZSIبـرای بیـان شـدت
خشکسالی در جدول  1ارائه شده است.
() 1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی ایستگاه همدیدی اصفهان در استان اصفهان
Run Test

1

̅𝑋 𝑋i −
𝑆

=𝑍
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جدول  .1طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص .)8( ZSI
طبقات شدت خشکسالی

شاخص معیار استانداردشده ()ZSI

نرمال

 +1تا صفر

خشکسالی ضعیف

 -1تا صفر

خشکسالی متوسط

 -1/5تا -1

خشکسالی شدید

 -2تا-1/5

خشکسالی بسیار شدید

کمتر از -2

مدل آماری
مدل سری زمانی SARIMA

بهمنظور پیشبینی دادههای بارش از میان مدلهای
مختلف سری زمانی ،از مدل  SARIMAاستفاده گردید.
مدلهای عمومی فصلی  SARIMAبهاختصار بهصورت
𝑆)𝑄  SARIMA(𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷,نمایش داده میشوند که s
مؤلفه فصلی و )𝑞  (𝑝, 𝑑,معرف بخش غیرفصلی مدل و
𝑆)𝑄 (𝑃, 𝐷,معرف بخش فصلی مدل است (رابطه :)9( )2
() 2

𝑋𝑡 = Θ𝑄 (𝐵 𝑆 )𝜃𝑞 (𝐵)𝑎𝑡 ,

𝐷

𝐷
𝑆

)𝐵( 𝑃𝜙) 𝑆 𝐵( 𝑃Φ

خود همبسته فصلی D ،درجه تفاضلگیری فصلی Q ،درجه
میانگین متحرک فصلی s ،طول فصل است (.)51 ،39 ،38
برای ساخت این مدل ،چهار مرحله :شناسایی مدل،
برازش الگو ،ارزیابی درستی الگو و پیشبینی باید انجام گیرد
(.)30
برای شناسایی و برازش بهترین مدل ،چندین مدل
 SARIMAبا مرتبههای متفاوت با استفاده از نرمافزار  Rبه
دادهها برازش و مناسبترین مدل توسط معیار اطالع
آکائیک و معیار اطالع بیزی( )BIC( 2رابطه  )5انتخاب شد.
معیار انتخاب بهترین مدل داشتن کمترین مقدار  AICاست
(رابطه .)34( )6

که در آن  X tمشاهدات متوالی سری زمانی و  atفرایند

نوفه سفید 1و 𝑑 𝑑 𝑋1 = (1 − 𝐵)𝑑 𝑋1 ،𝐵𝑑 𝑋1 = 𝑋1−و
𝑆 𝑠 𝑋1 = 𝑋1 − 𝑋1−همچنین )𝐵( 𝑃𝜙 و )𝐵( 𝑞𝜃 به
ترتیب چندجملهایهای  ARو  MAغیرفصلی از درجه  pو
 qبرحسب  Bو ) 𝑆𝐵( 𝑃 Θو ) 𝑆𝐵( 𝑄 Θنیز به ترتیب
چندجملهایهای  ARو  MAفصلی از درجه  Pو Q
برحسب 𝑆 𝐵 هستند (رابطه  3و :)4
() 3

𝜙𝑃 (𝐵) = 1 − 𝜙1 𝐵 − ⋯ − 𝜙𝑃 𝐵𝑃 ,
𝜃𝑞 (𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵 − ⋯ − 𝜃𝑃 𝐵𝑃 .

() 4

Φ𝑃 (𝐵 𝑆 ) = 1 − Φ1 𝐵 𝑆 − ⋯ − Φ𝑃 𝐵𝑃𝑠 ,
Θ𝑄 (𝐵 𝑆 ) = 1 + Θ1 𝐵 𝑆 − ⋯ − Θ𝑄 𝐵𝑄𝑠 .

() 5

() 6

𝑆𝑆𝑅𝜋2
( 𝑛𝑙( 𝑛 = AIC
) + 1) + 2𝑚,
𝑛

𝑆𝑆𝑅𝜋2
) + 1) + 𝑚 ln(𝑛),
𝑛

( 𝑛𝑙( 𝑛 = BIC

) m = ( p + q + P +Q

که در آنها  nتعداد مشاهدات،
تعداد پارامترهای برآورد شده مدل و  RSSمجموع مربعات
باقیمانده موردنظر میباشد (.)52
مدل شبکههای عصبی مصنوعی
 - 1مدل شبکه عصبی پیشخور ()FNNs

 pدرجه خود همبسته غیرفصلی d ،درجه
تفاضلگیری q ،درجه میانگین متحرک غیرفصلی P ،درجه

مدل شبکه عصبی پیشخور که نوعی مدل شبکه
عصبی مصنوعی با سه الیه برای اهداف پیشبینی است
(شکل .)37( )3

1

2

White Noise

BIC: Bayesian Information Criterion
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شکل  .2یک شبکه  FNNبا سه الیه ()37

همانطور که در رابطه  7نشان داده شده است:

𝑛

() 9

𝑛

() 7

𝑖𝛽 𝑆𝑗 = ∑ 𝑊𝑖.𝑗 𝐼𝑖 +
𝑖=1

که در آن n ،تعداد کل نورونهای ورودی است،
وزن اتصال ارتباط  Ijبه نورون  jو  βjوزن بایاس است
( .)16سپس گره یا نورون مصنوعی ضربها را اضافه
میکند و جمع را به یک تابع انتقال میفرستد ،برای نمونه
تابع سیگموئید ارائه شده است (رابطه :)8
Wij

() 8
خروجی نورون ( jرابطه :)9

) 𝑗𝛽 𝑦𝑗 = 𝑓𝑗 (∑ 𝑊𝑖𝑗 𝐼𝑗 +

1
𝑋1 + 𝑒 −

= )𝑥( 𝑗𝑓

𝑖=1

پس از ساخت شبکه عصبی ،مجموعه وزنهای شبکه
به تقریبی نتایج موردنظر تنظیم میشود .این فرایند با
بهرهگیری از خوارزمیک تمرینی برای انطباق وزنهها تا
زمانی که معیارهای خطا برآورده شود انجام شد (.)16
 -2مدل پرسپترون چندالیه ()MLP

مدل پرسپترون چندالیه ( )MLPشامل الیه ورودی،
الیه پنهان ،و الیه خروجی است ( .)47یک شبکه  MLPبا
یک الیه پنهان واحد ،شبکهای است که دارای برخی
وزنههایی است که بین الیهها به هم متصل میشوند (شکل
 .)3مقادیر خروجی شبکه چندالیه پرسپترون از طریق
مراحل زیر محاسبه شد.

شکل  .3یک شبکه  MLPبا یک الیه پنهان واحد ()55
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ابتدا مجموع وزنها بهصورت زیر در رابطه ()10
محاسبه شد (:)55
𝑛

()10

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 + 𝛽𝑖 .
𝑖=1

که در آن 𝑖𝑥 متغیر ورودی است 𝑤𝑖𝑗 ،وزن بین متغیر
ورودی 𝑖𝑥 و نورون  j,و 𝑖𝛽 وزن بایاس متغیر ورودی است.
دوم ،مقادیر خروجی نورونها در الیههای پنهان از مقادیر
دریافتی جمع وزنی (معادله ( ))10با استفاده از یک تابع
فعالسازی تولید شد .یک انتخاب رایج از چنین تابعی یک
تابع سیگموئید به شرح رابطه  11محاسبه شد:
()11

1
.
𝑗𝑠1 + 𝑒 −

خروجی متغیر بایاس است (.)55
 -3مدل ماشینهای یادگیری افراطی ()ELM

مدل دیگری که در این پژوهش استفاده شد مدل
ماشینهای یادگیری افراطی ( )ELMاست .تئوری بنیادی
مدل  ELMبیان میکند که برای  Nنمونه ورودی مجزای
دلخواه  ،)xk , yk( ∈ Rn × Rnشبکه عصبی پیشنگر تک
الیه استاندارد ( )SLFNsبا  Mگره پنهان و یک تابع g
فعالساز در رابطۀ  13تعریف شده است ( .)12الگو ساختار
مکاننگر شبکه  ELMدر شکل  4نشان میدهد.
𝑀

()13

𝑦𝐾 = ∑ 𝛽𝑖 𝑔(𝑥𝐾 . ∶ 𝑐𝑖 . 𝑎𝑖 ) K = 1,2,3,3, . . , N
𝑖=1

= )𝑥( 𝑗𝑓

که در آن 𝑗𝑓 تابع سیگموئید برای نورون 𝑗 و 𝑗𝑆 مجموع
وزنها است .درنهایت خروجی نورون 𝑗 بهصورت رابطه 12
محاسبه شد:
𝑛

()12

22

𝑦𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑓𝑗 + 𝛽𝑗 .
𝑖=1

که در آن 𝑗𝑦 خروجی نورون 𝑗 𝑤𝑖𝑗 ،وزن بین متغیر
خروجی 𝑖𝑦 و نرون 𝑗 𝑓𝑗 ،تابع فعالسازی نورون 𝑗 ،و 𝛽

که در آن  Ci ∈ Rمقدار تصادفی تخصیصیافته  iامین
گره پنهان و  wi ∈ Rوزن ورودی تخصیصیافته بهطور
اتفاقی بردار اتصال  iامین گره پنهان و گرههای ورودی
است βi .بردار وزنی است که گره پنهان  iام را به گره
خروجی وصل میکند.
) g (wk; ci, wiخروجی iام گره پنهان است ،با توجه به
نمونه ورودی  .xkهر ورودی بهطور تصادفی به گرههای
پنهان در شبکه  ELMاختصاص مییابد .بنابراین از معادله
 14میتوان به معادالت  15و  16زیر رسید:

شکل  .4یک شبکه  ELMبا یک الیه پنهان ()13
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Hβ = Y

() 4
() 5

) 𝑀𝑎 𝑔(𝑥1 . ∶ 𝑐𝑀 .
]
𝑀×𝑁 ) 𝑀𝑎 𝑔(𝑥𝑁 . ∶ 𝑐𝑀 .

() 6

…
…

) 𝑔(𝑥1 . ∶ 𝑐1 . 𝑎1
) 𝑖𝑎 𝑔(𝑥𝑁 . ∶ 𝑐𝑖 .

معیارهای ارزیابی

در پایان برای بررسی دقیقتر کفایت مدل برازش شده
برای پیشبینی مقادیر (دادههای واقعی) از دیگر
شاخصهای ارزیابی مانند میانگین قدر مطلق خطاها
( ،)MAEمیانگین مجذور خطای مطلق ( )MASEو شاخص
جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد ،مقادیر
کمتر این شاخصها نشان از بهتر بودن مدل دارد (روابط
.)57 ،41( )19 - 21

H
[=

𝑀×𝑚𝑇) 𝐿𝑇Hβ = (β1𝑇 β𝑇2 . … . β

و خروجی ( )Yاز رابطه  17به قرار زیر است:

𝑛

()17

()19

𝑀×𝑚𝑇) 𝐿𝑇 Y = (t1𝑇 t 𝑇2 . … . t

1

MAE = ∑|𝑦𝑡 − 𝑓𝑡 |,
𝑡=1

𝑛

𝑛

وزنهای خروجی با یافتن راهحلهای حداقل مربعات
برای سامانههای خطی فوقالذکر بهدست آمد که مطابق
رابطۀ  18محاسبه شد:

()20

()18

𝑛

1
RMSE = √ ∑|𝑦𝑡 − 𝑓𝑡 |2 ,
𝑛
𝑡=1

که در آن  H+معکوس تعمیمیافته موور_پنروس
ماتریکس الیه پنهان  Hاست و وزنهای ورودی و مقادیر
پنهان بهطور تصادفی انتخاب شد ،و وزنهای خروجی
بهصورت تحلیلی و آنالیز شده تعیین شدند (.)12
پیشبینی

بهمنظور ارزیابی مدل ،دادههای بارش مربوط به
سالهای آماری  2020-1990را به دو بخش آموزش یا
واسنجی 2017-1990 1و آزمون یا اعتبارسنجی2020- 2
 2017تقسیم شدند و و از دادههای قسمت آموزش برای
برازش مدل استفاده نماییم .ابتدا با استفاده از این مدل
برازش شده ،دادههای قسمت آموزش را پیشبینی کردیم
(شکل  .)6سپس با استفاده از دادههای آزمون به مقایسه
مقادیر پیشبینیشده با استفاده از مدلها و دادهها
میپردازند (شکل  7و نمودارهای سمت راست شکل -11
.)41 ،32( )8
Train
Test

| 𝑡𝑓 |𝑦𝑡 −
1
(∑
),
1
𝑛
| ∑𝑛𝑡=2|𝑦𝑡 − 𝑓𝑡−1
𝑛−1

=

𝑡=1

()21
β = H+Y

MASE

1
2

مشاهدهایf t ،

مقادیر پیشبینی و

که در آن  y tمقادیر
 nتعداد مشاهدات میباشد (.)53
هرچند معیارهای خطای مطلق ( )AEMمانند میانگین
قدر مطلق خطاها  MAEمیانگین مربعات خطاها )MSE(3و
 RMSEمعیارهای مهمی برای بررسی کیفیت مدل هستند
و بهترین مقدار متصور برای آنها صفر میباشد ولی این
معیارها علیرغم اینکه در مقاالت بهوفور از آنها استفاده
میشود دارای عیوب زیر میباشند.
اولین و اصلیترین عیب آنها وابسته بودنشان به معیار
اندازهگیری است ،یعنی با تغییر واحد اندازهگیری بارش از
میلیمتر به اینچ میتوان مقدار  RMSEرا کاهش داد .عیب
دیگر آنها این است که بهشدت تحت تأثیر مقدارهای پرت
(حدی) در مشاهدها هستند .یعنی اگر دادهها داری یک
نقطه پرت از نوع داده بزرگ باشند ،حالتی که در عمل
بیشتر پیش میآید باید از نامناسب بودن مدل به استناد
بزرگ بودن  RMSEاجتناب کرد .به همین دلیل باید از
Mean Square Errors

3MSE:
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24

معیارهایی استفاده کرد که به واحد اندازهگیری وابسته
نیستند که معروفترین آنها میانگین قدر مطلق درصد
خطا ( )MAPEاست که البته آن نیز داری ضعفهای
مختص خود است .بهعنوان نمونه این معیار فقط برای
دادههای اندازهگیری شده با مقیاس نسبتی (یعنی
دادههایی که صفر واقعی دارند) قابل استفاده است و دیگر
اینکه این معیار برای وقتی مقادیر پیشبینیشده بیش از
مقدار واقعی هستند نسبت به وقتی این مقادیر کمتر از
مقدار واقعی هستند ،جریمه بیشتری در نظر میگیرد
(.)25

مدلهای مختلف سری زمانی و بهکارگیری معیار اطالعاتی
آکائیک ،سری زمانی  SARIMAبا توجه قابلیت باالی
مدلسازی بهعنوان بهترین سری زمانی جهت پیشبینی
بارش ماهانه ایستگاه همدیدی اصفهان میباشد که با نتایج
پژوهشهای انجامشده در حوزه سلماس ( )10و سطح ایران
( )34مشابه میباشد .همچنین برای ارزیابی عملکرد
بهترین مدل انتخابشده ،از معیارهای MAE ،RMSE ،BIC
و  MASEنیز استفاده شده است (جدول  .)2نتیجه مشابهی
نیز توسط سایر پژوهشگران بهدست آمده است (.)15
برای بررسی کفایت مدل برازش شده بر اساس مدل
 ،SARIMAارزیابی باقیماندهها برای ایستگاه همدیدی
اصفهان گزارش شده است (شکل  ،)5که نشاندهندهی
عدم همبستگی درماندههای مدل برازش شده به دادههای
این ایستگاه میباشد .نتایج مذکور ،با نتایج پژوهش
انجامشده در استان گلستان ( )58مشابه است.

◼ نتایج و بحث
مدلسازی سری زمانی برای ایستگاه همدیدی اصفهان
با طول دوره آماری  2017-1990انجام شد .بهترین مدل
با توجه به معیار  AICانتخاب شده است .در بررسی

شکل ( .5الف) :نمودار باقیماندههای استانداردشده( ،ب) :نمودار خودهمبستگی همراه فاصله اطمینان  %95از باقیماندهها( ،ج):
نمودار مقادیر معناداری آزمون لیونگ  -باکس ایستگاه اصفهان
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زودهنگام نرونها میگردد ( )62نرمالسازی زمانی که
دامنه تغییرات ورودیها زیاد باشد کمک زیادی به آموزش
بهتر و سریعتر مدل میکند ،نرمالسازی دادهها برای ورود
به شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شد (رابطه .)22

مقایسه و ارزیابی مدلهای آماری و شبکههای عصبی مصنوعی

در پژوهش حاضر بهمنظور مقایسه نتیجۀ مدلهای
 MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبرای پیشبینی بارش
ایستگاه همدیدی اصفهان از دادههای بارش ماهانه دوره
 1990تا  2020با نرمافزار  Rانجام شد .بهعنوان خروجی
در مدلها با توجه به پارامتر ورودی بارش در ایستگاه
موردبررسی %80 ،از دادهها بهعنوان آموزش و  %20از
دادهها بهعنوان آزمون بهصورت تصادفی ،که گستره وسیعی
از دادهها را پوشش دهد ،انتخاب شد ( )31نکته مهم در
آموزش شبکههای عصبی مصنوعی نرمالسازی دادهها قبل
از استفاده در مدلها میباشد .با توجه به اینکه استان
اصفهان جزء مناطق خشک و نیمهبیابانی کشور محسوب
میشود ،نوسانهای شدید بارش از سالی به سال دیگر و
حتی در ماههای مختلف یک سال کامالً مشهود میباشد.
نوسانهای شدید بارش و بهتبع آن پراکندگی زیاد دادهها
منجر به پیچیدگی در فرایند آموزش و توانایی مدل شد و
دقت و سرعت شبکه را کاهش میدهد ( .)54برای دوری
از چنین شرایطی و ب یکسان کردن ارزش دادهها برای
شبکه ،نرمالسازی دادهها انجامشد که این کار مانع از
کوچک شدن بیش از حد وزنها و سبب جلوگیری از اشباع

𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑜 −
𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 −

()22

= 𝑛𝑥

که 𝑛𝑥 دادههای نرمال شده 𝑥𝑜 ،دادههای اولیه و 𝑛𝑖𝑚𝑥

و 𝑥𝑎𝑚𝑥 کمینه و بیشینه دادههای اولیه را نشان میدهد
(.)54
در نرمافزار  Rبا استفاده از دادههای آموزش بهترین
مدل برای مدلهای  MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبرازش
داده شد که مقادیر  MAE ،MASEو  RMSEبهترین مدل
برازش داده شده مشخص شد (جدول ( )2شکل  .)6-9در
مرحلـۀ بعـد ،سـاختار مناسـب شـبکۀ عـصبی ،تـابع
محرک ،تعـداد نـرونهـا ،تعـداد الیـههـای پنهـان،
الیههای ورودی و خروجی انتخـاب شد .سـپس ،برای
تعیین بهترین ورودیهای شبکه پس از سعی و خطای
فراوان ،ساختاری با استفاده از میانگین بـارش سالیانه برای
پیشبینی بارش سالیانه انتخاب شد (.)33

جدول  .2بهترین مدل برازش شده و معیارهای ارزیابی خطای پیشبینی مربوط به دادههای آموزش در ایستگاه همدیدی اصفهان
ردیف

مدل

AIC

BIC

RMSE

MAE

MASE

1
2
3
4

SARIMA)1،0،0()2،0،0(12

2664/73
-

2683/91
-

12/52
0/33
3/42
12/30

9/15
0/33
2/22
8/69

0/87
0/02
0/24
0/82

FNN
MLP
ELM

شکل  .6بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل SARIMA
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شکل  .7بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل FNN

شکل  .8بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل MLP

شکل  .9بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل ELM

بهمنظور مدلسازی از دادههای آزمون از مدلهای
تصادفی خطی  SARIMAو غیرخطی  MLP ،FNNو ELM
با الیههای پنهان و با تعداد نرونهای متفاوت استفاده شد
و بهترین مدل با استفاده از دادههای آزمون ،2017–2020
برای هریک از مدلها برازش داده شد .در نهایت مقایسه و
ارزیابی عملکرد بهترین مدلهای برازش شده در بین
مدلهای  MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبر اساس کمترین
مقادیر  MAE ،MASEو  RMSEانجام شد (جدول  .)3با

توجه به نتایج پژوهش حاضر ،مدل شبکۀ عصبی پیشخور
( )FNNsبهعنوان مدل برتر انتخاب شد .نتایج مشابه نیز
توسط سایر پژوهشگران به دست آمده است (.)57 ،43 ،32
با انطباق نمودارهای پیشبینی بارش مدلهای ،SARIMA
 MLP ،FNNو  ELMکه بهواسطه بهترین مدل برازش شده
بر دادههای آموزش  2017 - 2020ایستگاه همدیدی
اصفهان به دست آمد ،کفایت مدلهای برازش شده مورد
ارزیابی قرار گرفت (شکل .)10
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جدول  .3مقایسه مدلهای آماری و شبکه عصبی مصنوعی بر اساس معیارهای ارزیابی با دادههای آزمون در ایستگاه همدیدی اصفهان
ردیف

مدل

RMSE

MAE

MASE

1
2
3
4

SARIMA

12/74
0/47
4/33
12/44

9/31
0/35
2/93
8/80

0/88
0/03
0/28
0/83

FNN
MLP
ELM

شکل  .10انطباق نمودارهای ارزیابی کفایت پیشبینی مدلهای  MLP ،FNN ، SARIMAو  ELMدر ایستگاه همدیدی اصفهان

مقادیر پیشبینیشده توسط بهترین مدل برازش شده
برای هر یک از مدلها مشخص شد (شکل .)11-18
نمودارهای  15 ،13 ،11و  17معرف پیشبینی بارش برای

 5سال آینده  2021 - 2025و نمودارهای  16 ،14 ،12و
 18معرف قابلیت مدل در پیشبینی مقادیر دادههای آزمون
 2017 – 2020است.

شکل  .11پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل SARIMA

شکل  .12ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل SARIMA
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شکل  .13پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل FNN

شکل  .14ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل FNN

شکل  .15پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل MLP

شکل  .16ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل MLP
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شکل  .17پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل ELM

شکل  .18ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل ELM

در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که استفاده از
مدلهای  MLP ،FNNو  ELMبرای پیشبینی دادههای
بارش و وقوع خشکسالی مفید بوده است .همچنین نتایج
نشان داده کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی دارای
قابلیتهای خوبی در زمینه پیشبینی سریهای زمانی
بارش و خشکسالی برای  5سال آینده میباشند (،10 ،4 ،1
 .)61 ،40 ،18از مزایا و معایب شبکههای عصبی میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
مزایای اصلی استفاده از شبکه عصبی پیشخور
عبارتاند از :حجم زیادی از مجموعه دادهها را میتواند
مدیریت کند .این مدل توانایی تشخیص ضمنی روابط
غیرخطی پیچیده را بین متغیرهای وابسته و مستقل را دارد
و همچنین این مدل توانایی تشخیص تمام تعامالت ممکن
بین متغیرهای پیشبینی را نیز دارد .معایب این مدل
شامل :ماهیت «جعبه سیاه» ،بار محاسباتی بیشتر و ماهیت
تجربی توسعه مدل میباشد.
مزایای اصلی استفاده از مدل پرسپترون چندالیه
عبارتاند از :قابل استفاده برای مدلهای پیچیده غیرخطی،

دارای عملکرد مناسب برای دادههای با حجم باال و
همچنین دقت زیاد برای محاسبه دادههای با حجم کم
میباشد .معایب مدل این مدل شامل :وابستگی هرکدام از
متغیرهای مستقل به متغیرهای وابسته مشخص نیست ،از
طرفی محاسبه و تشخیص دقیق آن بسیار پیچیده است.
مزایای اصلی استفاده از مدل ماشینهای یادگیری
افراطی این است که بر خالف شبکه عصبی پیشنگر تمام
پارامترهای این مدل نظیر مقادیر الیههای پنهان و وزنهای
ورودی نیاز به تنظیم قبلی ندارند و همچنین ظرفیت
منحصر بهفرد آن در پردازش تطبیقی غیرخطی دارد .این
موجب برتری این مدل نسبت به دیگر مدلهای شبکه
عصبی سنتی میباشد ( .)12مهمترین عیب این مدل این
نکته است که با توجه به اینکه در این مدل هنگام برازش
بهترین مدل از گرههای پایین رده و پنهان کمی استفاده
میکند اما مشکل برازش مدل را دارد.
از آنجا که استان اصفهان جزء مناطق خشک و
نیمهبیابانی محسوب میگردد و از دیگر سو در سالهای
اخیر انواع خشکسالیهای اقلیمی ،هیدرولوژیک ،کشاورزی
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و اقتصادی -اجتماعی در منطقه ایجاد شه است؛ لذا
پیشبینی وقوع خشکسالی و ارزیابی آن در این منطقه الزم
و ضروری میباشد .در این پژوهش با بهرهگیری از مدل
شبکۀ عصبی پیشخور ( )FNNsمقدار بارش برای دورۀ
آماری پنجساله  2025-2021پیشبینی شد .استفاده از
نرمافزار  DIPو شاخص خشکسالی  ZSIدر مقیاسهای
زمانی مختلف (ماهانه 3 ،ماهه6 ،ماهه9 ،ماهه12 ،ماهه،
18ماهه24 ،ماهه و  48ماهه) شدت و مدت خشکسالی طی
دورۀ  2025-2021محاسبه شد (شکل .)19

در راستای انتخاب شاخص برتر برای پیشبینی
خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان ،قابلیت
شاخصهای درصد نرمال بارندگی ،1بارش استاندارد شده،2
معیار استاندارد Z ،3چینی 4و  Zچینی اصالح شده 5براساس
کمینه وقوع بارش در طی دوره آماری  2020-1990در ده
ایستگاه همدیدی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و
شاخص معیار استاندارد به عنوان شاخص برتر انتخاب شد.
نمودارهای ارزیابی وقوع خشکسالی ایستگاه اصفهان
براساس شاخص خشکسالی  ZSIدر مقیاسهای زمانی ،3
 24 ،18 ،12 ،9 ،6ماهه در شکل  19میباشد.

الف

ب

ج

شکل  .19نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص  ZSIدر ایستگاه اصفهان در مقیاسهای زمانی مختلف (الف):
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  3ماهه( ،ب) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  6ماهه( ،ج).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  9ماهه( ،د) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  12ماهه( ،ه).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  18ماهه( ،و) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  24ماهه
1

PNPI: Percent of Normal Precipitation Index
SPI: Standardized Precipitation Index
3 ZSI: Z-Score Index
4 CZI: China Z- Index
2

MCZI: Modified Chinese Z - Index

5
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د

و

ادامۀ شکل  .19نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص  ZSIدر ایستگاه اصفهان در مقیاسهای زمانی مختلف (الف)
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  3ماهه( ،ب) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  6ماهه( ،ج).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  9ماهه( ،د) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  12ماهه( ،ه).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  18ماهه( ،و) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  24ماهه

خشکسالی شدید در مقیاسهای زمانی  3ماهه و 6
ماهه در سالهای  2021و  2023و در مقیاسهای زمانی
 9ماهه و  18ماهه در سال  2024در ایستگاه همدیدی
اصفهان رخ داده است .همچنین خشکسالی متوسط در
همه مقیاسهای زمانی در سال  2024و خشکسالی ضعیف
در مقیاسهای زمانی  3ماهه 6 ،ماهه و  24ماهه در
سالهای  2024و  2025در این ایستگاه اتفاق افتاده است.
بیشترین شدت خشکسالی مربوط به مقیاسهای زمانی
کوتاهمدت میباشد و بیشترین تداوم خشکسالی مربوط به
مقیاسهای زمانی بلندمدت  18ماهه و  24ماهه بوده که
به مدت  2سال ( 2023تا  )2025دربر میگیرد .در مجموع
نتایج نشان داد استفاده از مدل شبکه عصبی پیشخور در
زمینه پیشبینی خشکسالی مؤثر بوده و پیشبینی شدت و
مدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف بهطور مؤثر
وضعیت خشکسالی را بهوضوح آشکار میکنند تا ابزار
مفیدی برای جلوگیری این پدیده خطرناک و مدیریت
منابع آبی باشد.

◼ نتیجهگیری
شناخت ویژگیهای خشکسالی الزمه مدیریت منابع آب
است .واکاوی و پایش خشکسالی از نیازهای اساسی
برنامهریزیهای مدیریتی کشاورزی و منابع آبی محسوب
میشود .بدین منظور باید از شاخصهای خشکسالی
استفاده شود .شاخص معیار استاندارد ( )ZSIیکی از
شاخصهای کاربردی و مهم در ارزیابی خشکسالی
هواشناسی میباشد که با هدف اختصاص ارزش عددی به
مهمترین فاکتور اقلیمی ،یعنی بارندگی مورد استفاده قرار
میگیرد .از این شاخص به این دلیل که نواقص آماری را در
بین سری دادهها قبول میکند و همچنین محاسبه
سادهتری دارد ( ،)44 ،36 ،1استفاده شد .پس از بررسی
تمامی مدلها در مدلسازی با متغیر ورودی دادههای
بارش ،مدل برتر بر اساس کمترین مقادیر معیار ریشه
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین مجذور خطای
مطلق ( )MASEو میانگین قدر مطلق خطاها ()MAE
انتخاب شد ،نتایج نشان داد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
پیشخور ( )FNNبا مقادیر  RMSEبرابر  MASE ،0/33برابر
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 0/02و  MAEبرابر  0/22بهعنوان بهترین مدل در جایگاه
اول و مدل پرسپترون چندالیه ( )MLPبا مقادیر RMSE
برابر  MASE ،4/33برابر  0/28و  MAEبرابر  2/93در
جایگاه دوم ،مدل ماشینهای یادگیری افراطی ( )ELMبا
مقادیر  RMSEبرابر  MASE ،8/80برابر  0/83و  MAEبرابر
 12/44در جایگاه سوم و مدل سری زمانی  SARIMAبا
مقادیر  RMSEبرابر  MASE ،12/74برابر  0/88و MAE
برابر  9/31در جایگاه چهارم قرار گرفت.
مدل شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور قادر به پیشبینی
بارش و خشکسالی در بیشترین حجم ،با کمترین هزینه و
در کوتاهترین زمان ممکن میباشد ،لذا اگر این پیشبینی
دادهها بهصورت دستی صورت میگرفت نیازمند
اندازهگیریهای فراوان با کارهای آزمایشگاهی پرهزینه و
زمانبر بود .همچنین دقت و انعطافپذیری باالی مدل
شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور باعث ایجاد برتری
محسوسی نسبت به سایر مدلهای شبکه عصبی در این
مطالعه شده است (.)7
نتایج ارزیابی پیشبینی شدت خشکسالی در  5سال
آینده نشان داد که خشکسالی شدید در مقیاسهای زمانی
 3ماهه و  6ماهه در سالهای  2021و  2023و در
مقیاسهای زمانی  9ماهه و  18ماهه در سال ،2024
خشکسالی متوسط در همه مقیاسهای زمانی در سال
 2024و خشکسالی ضعیف در مقیاسهای زمانی  3ماهه،
 6ماهه و  24ماهه در سالهای  2024و  2025اتفاق افتاده
است .درمجموع نتایج نشان داد که پیشبینی بارش و
خشکسالی با توجه به ماهیت متغیر آن بهخصوص برای
مدتی قابلتوجه قبل از وقوع در منطقۀ خشک و نیمهبیابانی
اصفهان کاری بسیار دشوار بوده و اغلب روشهای موجود
قادر به پیشبینی با این دقت قابل قبول نیستند .اما در
پژوهش حاضر مشخص شد مدل شبکه عصبی پیشخور
قادر به انجام پیشبینی وقوع بارندگی به مقدار مشخص و

با ضریب اطمینان قابل قبول در  5سال آینده بوده که این
امر تأکید بر این موضوع دارد که استفاده از مدل شبکه
عصبی پیشخور و محاسبه شاخص  ZSIهمه مقیاسهای
زمانی میتواند در زمینه پیشبینی خشکسالی مؤثر باشد.
این امر موجب میشود که خشکسالی در همه مقیاسهای
زمانی را با وضوح باالتری آشکار شود،
در پژوهش حاضر با پیشبینی خشکسالی در ایستگاه
اصفهان در همه مقیاسهای زمانی وضعیت خشکسالی
شدید در سالهای  2023 ، 2021و  2024به دلیل کاهش
بارندگی بهوضوح مشخص شد .وجود خشکسالی از یکسو
و افزایش تقاضای آب بهواسطه افزایش فناوری و جمعیت
در آینده از طرف دیگر ضروری میباشد این بحران کمآبی
و خشکسالی در ایستگاه اصفهان بهطور جدی مورد توجه
قرار گرفته و تدابیر اساسیتری در جهت کاهش اثرات
خشکسالی در سالهای آتی به عمل آورد.
شایان ذکر است نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،حاکی
از انعطافپذیری زیاد مدلهای هوش مصنوعی در شرایط
فقر دادهها میباشد که همین عاملموجب شده تا مدلهای
هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری قدرتمند در شبیهسازی و
پیشبینیها شناخته شوند .همچنین با توجه به نتایج قابل
قبول این پژوهش ،توصیه میشود تصمیمگیران امر برای
اقدامهای مدیریت ریسک در منطقه و جلوگیری از وقوع
بحرانهای جدی از نتایج این تحقیق بهره گرفته و استفاده
نمایند .افزون بر این ،الزم بهذکر است که عوامل هواشناسی
از جمله بارش ،دمای بیشینه ،رطوبت و سرعت باد بهترتیب
از مؤثرترین عوامل در افزایش دقت پیشبینیها میباشند.
لذا پیشنهاد میگردد برای افزایش دقت و کارایی هر چه
بیشتر مدلهای هوش مصنوعی از عوامل پیشگفت بهطور
همزمان در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد تا بستر و
نتایج دقیقتری در پیشبینی و ارزیابی عوامل اقلیمی و
هواشناسی بهویژه خشکسالی ایجاد شود.
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Abstract
TWater deficit is considered as one of the limited factors in agriculture in the arid and desert
regions of the country. The cultivation of drought tolerant plants such as safflower (Carthamus
tinctorius L.) and using methanol to increase the drought resistance of these plants is an
appropriate solution for agricultural development in these regions. For this purpose, an
experiment was carried out in the design of split plots in a randomized complete block with three
replications in the growing season of 2019-2020 in Iranshahr. Experimental treatments were
consisted of three drought stress levels including no stress, moderate stress and severe stress, as
the main plots, and the four methanol levels including no use, using 10, 20 and 30% volume of
methanol as sub plots. The results showed that the highest values of the studied traits were
obtained from no stress treatment and foliar application of 30% volume of methanol. However,
for the 1000 grain weight, grain and oil yield, there were no statistically significant differences
between 30 and 20% by volume of methanol. For all the studied traits, there was no statistically
significant difference between the absence of stress treatment and the absence of methanol use,
with moderate stress treatment and foliar application of 30% methanol volume. The lowest values
of the traits studied were achieved by severe stress treatment without foliar application.
Keywords: Balochistan; Drought stress; Yield; Oil plant
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چکیده
کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده کشاورزی در نواحی خشک و بیابانی کشور است .کشت گیاهان متحمل به خشکی نظیر
گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.و بهکارگیری روشهایی مانند بهرهگیری از متانول برای افزایش مقاومت به خشکی این گیاهان
راه حل مناسبی برای توسعة کشاورزی در این مناطق است .بدین منظور آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک
کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1398-1399در شهرستان ایرانشهر به اجرا درآمد .فاکتور اصلی شامل تیمارهای تنش
در سه سطح بدون تنش ،تنش مالیم و تنش شدید بود؛ فاکتور فرعی نیز از چهار سطح متانول شامل بدون محلولپاشی بهعنوان
شاهد و محلولپاشی  20 ،10و  %30حجمی متانول تشکیل شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدارهای صفتهای مورد بررسی از
تیمار بدون تنش و محلولپاشی  %30حجمی متانول بهدست آمد .البته برای صفتهای وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و روغن بین
محلولپاشی  30و  %20حجمی متانول تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد .همچنین برای تمامی صفتهای مورد بررسی بین
تیمار بدون تنش و عدم استفاده از متانول یا شاهد ،با تیمار تنش مالیم و محلولپاشی  %30حجمی متانول تفاوت آماری معنیداری
مالحظه نشد .کمترین مقدار صفتهای مورد بررسی نیز از تیمار تنش شدید و بدون محلولپاشی حاصل شد.

واژگان کلیدي :بلوچستان؛ تنش خشکی؛ عملکرد؛ گیاه روغنی
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◼ مقدمه
ایران بدون شک جزء کشورهای خشک دنیا است (.)10
در این شرایط کشت گیاهان مقاوم به کم آبی در راستای
حفاظت خاک و توسعه پوشش گیاهی اهمیت فراوانی دارد
( .)10مناطق وسیعی از بلوچستان بهدلیل کم آبی و
خشکسالیهای پیدرپی ،هر روز بیشتر و بیشتر طعم
لمیزرع بودن را میچشد ( .)36در این میان یافتن گونههای
مقاوم به خشکی و گسترش کشت آنها از اهمیت باالیی
برخوردار است.
در بین گیاهان متداول روغنی ،گلرنگ ( Carthamus
 )tinctorius L.بومی کشور است و ایران بهعنوان یکی از
مرکزهای تنوع آن شناخته شده است .تودههای بومی
گلرنگ زراعی در بیشتر مناطق ایران وجود دارد .سازگاری
وسیع این دانه روغنی به شرایط مختلف آب و هوایی به
اثبات رسیده و گونههای وحشی آن در سراسر کشور
مشاهده میشود ( )32مضاف بر این گلرنگ بدلیل مقاومت
نسبی به تنشهای مختلف خصوصاً شوری و خشکی در
بین گیاهان روغنی و عدم نیاز باالی آن به تکنولوژی
پیشرفته زراعی ،امکان توسعه و دستیابی به تولیدهای
بیشتر این محصول را امکان پذیر میسازد ( .)32همچنین
در بین دانههای روغنی ،روغن گلرنگ کیفیت باالیی داشته
و از روغنهای خشک شونده با درصد باالیی از اسید
لینولئیک 1است که یکی از سالمترین روغنهای نباتی به
شمار میرود .روغن گلرنگ به دلیل داشتن مقدار زیاد
اسیدهای چرب غیر اشباع ،به عنوان یک روغن بهداشتی و
با ارزش همانند سایر روغنهای خوراکی است (.)6
از طرفی یافتن روشهایی که به توان بر افزایش مقاومت
به خشکی محصوالتی از این قبیل را برای کشت در مناطق
بیابانی کشور فراهم آورد یک ضرورت محسوب میگردد.
یکی از انواع این روشها کاربرد متانول 2است ( .)35در
اوایل دهه  1990میالدی گزارش شد که کاربرد
محلولهای متانول روی قسمتهای هوایی گیاهان زراعی
موجب افزایش عملکرد ،تسریع در رسیدگی ،کاهش اثر
تنش خشکی و کاهش نیاز آبی آنها میشود ( .)29کاهش
سرعت سوخت و ساز دیاکسیدکربن ،3کاهش مقدار

هدایت روزنهای و کاهش کارایی مصرف آب از عوامل
دخیل کاهش عملکرد گیاه در شرایط خشکیاند ( .)18در
این راستا ،کاهش تعرق ،حفظ تثبیت دیاکسیدکربن و
کاهش تنفس نوری از مهمترین راهکارها برای کاهش اثر
سوء تنش خشکی به شمار میآیند ( .)18افزایش
دیاکسیدکربن میتواند اثر ناشی از تنش خشکی را خنثی
کند .بنابراین ،استفاده از موادی که غلظت دیاکسیدکربن
را در گیاه افزایش دهند ،موجب تثبیت عملکرد خواهد شد.
از راهکارهای افزایش غلظت دیاکسیدکربن به ویژه در
گیاهان سه کربنه می توان استفاده از ترکیب هایی آلی
مانند متانول را بیان کرد .کاربرد متانول سبب تولید
دیاکسیدکربن در برگها و در نتیجه تسریع فتوسنتز در
گیاه میشود ،ازاین رو به عنوان منبع کربن قابل استفاده
به شمار میآید ( .)35در تحقیقی گزارش شد یکی از
راهکارهای افزایش غلظت دیاکسیدکربن در گیاهان در
شرایط تنشهای محیطی ،استفاده از ترکیباتی نظیر
متانول ،اتانول ،4پروپانول 5و بوتانول 6است ( .)20در
آزمایشی بر روی گلرنگ نیز نتایج نشان داد که که با
افزایش مصرف متانول از صفر به  20و  %25حجمی
شاخص کلروفیل در گلرنگ به طور معنی داری افزایش
یافت ،که نتیجه آن افزایش فتوسنتز و بهبود عملکرد دانة
گلرنگ بود ( .)9همچنین بررسی گیاهان کلزا "Brassica
 ،"napus L.چغندرقند " ،"Beta vulgaris L.لوبیا
" "Phaseolus vulgaris L.و گوجه فرنگی "Solanum
 "lycopersicum L.نشان داد گیاهانی که با متانول %30
محلول پاشی شدند  12تا  ،%13محصول بیشتری نسبت
به گیاهان شاهد تولید کردند و این گیاهان بهمقدار
کمتری نسبت به کمبود آب حساس بودند و در برخی
موارد ،تولید آنها با گیاهانی که آبیاری تکمیلی شده
بودند ،برابر بود ( .)43بررسیهای انجام شده در مناطق
خشک در پاکستان نیز نشان داد ،که محلول پاشی متانول
 ،%30در گیاه پنبه " "Gossypium hirsutem L.موجب
افزایش محصول دانه پنبه شد ( .)26در تحقیقی روی گیاه
دانه روغنی کنجد " "Sesamum indicum L.نیز نتایج
حکایت از آن داشت که متانول از طریق افزایش غلظت
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 CO2سبب افزایش میزان و کارآیی فتوسنتز شد که به
موجب این امر خصوصیات زراعی این گیاه نظیر شاخص
سطح برگ ،تعداد برگ ،تعداد کپسول ،تعداد و طول
شاخههای فرعی ،ارتفاع بوته ،وزن خشک و عملکرد دانه
گیاه بهبود یافت ( .)28در تحقیقات متعدد روی دیگر
گیاهان دانه روغنی نظیر آفتابگردان " Helianthus
 ،)39( "annuus L.پنبه ( ،)22سویا " Glycine max
 ،)27 ،7( "Merrبادام زمینی ""Arachis hypogaea L.
( ) 38 ،3اثر مثبت متانول بر بهبود رشد و افزایش عملکرد
دانه گزارش شده است.
با توجه به نیاز کشور به تولید روغن ،کشت گیاهان
روغنی چند سالی میشود بهعنوان یکی از کشتهای مورد
استقبال کشاورزان تبدیل شدهاست ،و از طرفی گیاهان دانه
روغنی را به عنوان محصول استراتژیک تبدیل کرده است.
لذا با توجه به اهمیت کشت این محصوالت ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی افزایش مقاومت به خشکی گیاه دانه روغنی
گلرنگ در اثر کاربرد متانول برای کشت ممکن در منطقه
خشک و بیابانی شهرستان ایرانشهر به اجرا در آمد.
◼ مواد و روش
مکان اجراي آزمايش

پژوهش حاضر در مزرعهای واقع در منطقه دامن
شهرستان ایرانشهر در سال  1398اجرا شد .شهرستان
ایرانشهر در ناحیه مرکزی بلوچستان با مساحتی بالغ بر
 30200Km2و با ارتفاع متوسط  591mاز سطح دریا در
فاصله  345 Kmاز مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع
شده و  %15از وسعت استان را به خود اختصاص داده است.
محل اجرای آزمایش روی مدار  27° 12′عرض شمالی و
 60° 24′طول شرقی با اقلیم بیابانی گرم و خشک است.
میانگین بارش ساالنه در این شهرستان  105/5mmو
متوسط دمای آن از  47/2°Cالی  -2/2°Cدر تغییر است.
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روش پژوهش

مزرعة محل آزمایش برای اجرای طرح به صورت آیش
چندساله بود .برای مشخص نمودن ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک قبل از اقدام به عملیات آماده سازی زمین
از عمق صفر الی  30cmاز نقاط مختلف مزرعه نمونهبرداری
خاک انجام شد .نمونههای مورد نظر برای تجزیه فیزیکی و
شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید که نتایج در جدول 1
آمده است.
آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .فاکتور
اصلی شامل تیمارهای تنش در سه سطح  :S100بدون تنش
"آبیاری در سطح ظرفیت زراعی مزرعه" :S80 ،تنش مالیم
"آبیاری تا رسیدن به سطح  %80ظرفیت زراعی مزرعه" و
 :S60تنش شدید "آبیاری تا رسیدن به سطح  %60ظرفیت
زراعی مزرعه" بود؛ و فاکتور فرعی نیز از چهار سطح متانول
شامل  :M0شاهد "بدون محلولپاشی"20 :M20 ،10 :M10 ،
و  %30 :M30حجمی متانول تشکیل شد .در پژوهش حاضر
از متانول با فرمول  CH3OHو خلوص  %99با گرید AA
ساخت شرکت پتروشیمی فنآواران استفاده شد .برای
کاهش سمیت به هرکدام از سطوح مصرفی متانول%0/2 ،
گلیسین اضافه شد .همچنین تمامی محلولها دارای %1
سورفکتانت توین " "Tween 80برای کاهش نیروی کشش
سطحی بودند .نحوه طراحی کرتهای آزمایشی نیز بدین
صورت بود که در هر بلوک  12کرت و در کل آزمایش 36
کرت وجود داشت .هر کرت فرعی از  5ردیف کاشت به
طول  4متر و به فواصل  50cmتشکیل شد .فاصلة
کرتهای فرعی از یکدیگر  100cmو کرتهای اصلی
 200cmدر نظر گرفته شد .پس از کرتبندی زمین و قبل
از کاشت مقدارهای متعارف کود دامی در منطقه به
میزان  30ton.ha-1به خاک مزرعه اضافه شد.

جدول  .1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاک مزرعه آزمايش
عمق خاک
()cm
0-30

هدايت الکتريکي

بافت خاک

ds.m-1

لوم رسی

1/95

)

(

اسیديته گل اشباع
Total
Organic
(Nitrogen )%( Carbon )%
()pH
7/82

0/23

0/11

Phosphorus
)(ppm

)Potassium (ppm

13/49

221

نشريه مديريت بيابان ،سال دهم ،شماره اول ،بهار  ،1401صفحات  37تا 52
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مقدارهای کودهای شیمیایی نیز مطابق با نتایج آزمون
خاک شامل  130kg.ha-1سوپر فسفات تریپل1
" )  50kg.ha-1 ،"Ca(PO Hکود سولفات پتاسیم2
4 2 2
 120kg.ha-1نیتروژن از منبع اوره3
" "K2SO4و
" "CO(NH₂)₂به کرتهای آزمایشی اضافه شدند.
برای کاشت گلرنگ از رقم گلدشت استفاده شد .این رقم
جزء ارقام زودرس و متحمل به خشکی طبقهبندی میشود.
کاشت گلرنگ به صورت خشکهکاری و در تاریخ
 1398/9/22و به صورت دستی انجام گرفت .بذرها روی هر
ردیف با فاصلة  5 cmسانتیمتری و در عمق  3cmخاک
کشت شدند .بالفاصله پس از کاشت بذور ،زمین آبیاری شد.
آبیاری تا زمان اسقرار مناسب گیاه تا مرحله  4برگی بصورت
هر  5روز یکبار انجام گرفت پس از آن سایر آبیاریها مطابق
با تیمارهای آزمایشی اعمال شد .برای رسیدن به تراکم مورد
نظر ،تنک در مرحله  4برگی انجام گردید .کود سرک در دو
مرحلة "مرحله طویل شدن ساقه و گلدهی" هر بار به مقدار
 40kg.ha-1کود اوره بهصورت نواری پای بوتهها داخل
شیاری به کرتهای آزمایشی مربوطه اضافه شد.
محلولپاشی متانول نیز مطابق با تیمارهای آزمایشی و
همزمان با مصرف کود سرک به کرتهای مربوطه اضافه
گردید .وجین علفهای هرز در دو مرحله "همزمان با تنک
محصول و مرحله طویل شدن ساقه" توسط نیروی کارگری
انجام گرفت .از نظر آفات ،مزرعه با مگس گلرنگ
" "Acanthiophilus helianthin Rossiمواجه گردید که
برای مبارزه با محلول  2در هزار دیمتوات 4سمپاشی بهعمل
آمد .محصول رسیده گلرنگ نیز بهصورت دستی و در تاریخ
 13اردیبهشت  1399برداشت شد.
در این آزمایش صفتهای ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای
فرعی ،تعداد غوزه در گیاه ،وزن هزار دانه ،عملکرد علوفه
خشک ،عملکرد دانه ،درصد و عملکرد روغن گلرنگ مورد
ارزیابی قرار گرفت .برای اندازه گیری درصد روغن دانه
گلرنگ از دستگاه سوکسله به روش کرمی و همکاران ()19
و انجمن رسمی شیمیدانهای تحلیلی )2( 5استفاده شد.

مطابق با تجریه واریانس دادههای آزمایشی اثر
تیمارهای تنش بر صفتهای تعداد غوزه در گیاه ،وزن هزار
دانه ،درصد و عملکرد روغن از لحاظ آماری در سطح پنج
درصد معنی دار بود (جدول  .)2همچنین این تیمارها
توانستند اثر معنیداری در سطح احتمال  %1بر صفتهای
ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،عملکرد علوفه خشک
و عملکرد دانه گلرنگ داشته باشند .اثر تیمارهای
محلولپاشی متانول نیز بر صفتهای تعداد شاخههای
فرعی ،تعداد غوزه در گیاه ،وزن هزار دانه ،درصد و عملکرد
روغن در سطح آماری  ،%5و برای صفتهای ارتفاع بوته،
عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه در سطح آماری %1
معنیداری گردید .تجزیه واریانس اثر متقابل تیمارهای
تنش و محلولپاشی متانول نیز نشان داد که برهمکنش
این دو تیمار بر روی تمامی صفتهای مورد بررسی اثر
معنی دار داشت ،بطوریکه این معنیداری برای صفتهای
تعداد غوزه در گیاه ،وزن هزار دانه ،درصد و عملکرد روغن
در سطح آماری  %5و برای صفتهای ارتفاع بوته ،تعداد
شاخه های فرعی ،عملکرد علوفه خشک و دانه در سطح
آماری  %1مشاهده شد (جدول .)2
نتایج مقایسة میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش و
محلولپاشی متانول نشان داد که تیمارهای محلولپاشی
متانول در تمام سطوح تنش خشکی سبب افزایش ارتفاع
بوته گلرنگ شدند .بطوریکه بیشترین ارتفاع بوته با میانگین
 98/42cmاز تیمار بدون تنش و مصرف  %30حجمی
متانول حاصل شد .بین این تیمار با دیگر تیمارها تفاوت
آماری معنیداری وجود داشت .پس از این تیمار نیز

1

4

Triple superphosphate
Potassium sulfate
3 Urea
2

عملکرد روغن دانه نیز از حاصلضرب درصد روغن دانه
گلرنگ در عملکرد دانه آن بهدست آمد (.)12
در پایان دادههای حاصل تجزیه و مقایسه میانگینها
براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال %5
انجام پذیرفت.
◼ نتايج

Dimethoate
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که دقیقاً همان تیمارهایی که موجب ایجاد بیشترین و
کمترین طول ارتفاع بوته شدند منجر به کسب بیشترین و
کمترین تعداد شاخه فرعی گیاه نیز شدند .بهطوریکه
بیشترین تعداد شاخه فرعی گیاه با میانگین  15/34شاخه
در بوته از تیمار بدون تنش و مصرف  %30حجمی متانول
حاصل شد .بین این تیمار با سایر تیمارها تفاوت آماری
معنیداری وجود داشت .کمترین تعداد شاخه فرعی گیاه
نیز با میانگین  2/50شاخه در بوته از تیمار تنش شدید و
بدون استفاده از متانول حاصل شد (شکل .)2

تیمارهای  20و  %10حجمی و در شریط بدون تنش در
جایگاه بعدی آماری قرار گرفتند .همچنین تیمار کاربرد
 %30حجمی متانول در شرایط تنش مالیم سبب حصول
ارتفاع بوتهای معادل با شرایط بدون تنش و بدون کاربرد
متانول شد و اختالف آماری معنیداری بین این دو تیمار
مشاهده نشد .کمترین ارتفاع بوته گیاه نیز با میانگین
 50/99cmاز تیمار تنش شدید و بدون استفاده از متانول
حاصل شد (شکل .)1
در رابطه با تعداد شاخه فرعی گیاه نتایج آزمایش نشان داد

جدول  .2تجزيه واريانس اثر تیمارهاي تنش و متانول بر صفتهاي مورد بررسي گلرنگ
تعداد

وزن هزار

عملکرد

عملکرد

محتوي

عملکرد

درجه
آزادي

بوته

فرعي

غوزه

دانه

علوفه خشک

دانه

روغن

روغن

تکرار

2

0/07 ns

0/022 ns

0/03 ns

0/045 ns

تنش خشکی

2

**31/50

**7/48

*9/22

*15/98

اشتباه اصلی

4

1/66

0/91

1/03

1/32

منابع تغییر

ارتفاع تعداد شاخه

میانگین مربعات
0/028 ns

0/097 ns

4/61 ns

0/62 ns

*8/91

*86/15

0/97

1/16

متانول

3

**68/17

*8/75

*16/65

*34/09

**4360/32** 39661/18

*14/89

*72/51

اثر متقابل

6

**13/08

** 2/93

*5/77

*7/23

**1399/96** 21994/83

*5/03

*53/94

اشتباه فرعی

18

3/41

1/04

2/19

2/86

28/92

7/16

1/78

2/03

ضریب تغییرات ()%

-

5/17

6/11

4/03

5/84

4/72
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شکل  .1مقايسه میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر ارتفاع بوته
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول

نشريه مديريت بيابان ،سال دهم ،شماره اول ،بهار  ،1401صفحات  37تا 52
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شکل  .2مقايسه میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر تعداد شاخه فرعي
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول

(شکل  .)3با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان دریافت
که تعداد غوزه در بوته نیز متاثر از تعداد شاخههای فرعی
گیاه بوده بطوریکه افزایش تعداد شاخههای فرعی گیاه در
تیمار بدون تنش و مصرف  %30حجمی متانول سبب
افزایش تعداد غوزه در همین تیمار شده است و از طرفی
تیمار تنش شدید و بدون استفاده از متانول نیز موجکاهش
شدید هر دو صفت شده است.

نتیجة مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها برای تعداد
غوزه در گیاه نیز نشان داد که بیشترین تعداد غوزه با
میانگین  25/80غوزه در هر بوته از تیمار بدون تنش و
مصرف  %30حجمی متانول حاصل شد .بین این تیمار با
سایر تیمارها تفاوت آماری معنیداری وجود داشت.
کمترین تعداد غوزه نیز با میانگین  2/93غوزه در هر بوته
از تیمار تنش شدید و بدون استفاده از متانول حاصل گردید
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شکل  .3مقايسه میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر تعداد غوزه
 S80 ، S10و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول

ارزيابي راهکار کاربرد متانول براي افزايش مقاومت به خشکي گلرنگ ...

مقایسة میانگین اثر متقابل تیمارها برای وزن هزار دانه
گلرنگ نیز نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه با میانگین
 44/64gاز تیمار بدون تنش و مصرف  %30حجمی متانول
حاصل شد .بین این تیمار با تیمار بدون تنش و مصرف
 %20حجمی متانول تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد.
پس از این دو تیمار نیز تیمار بدون تنش و مصرف %20
حجمی متانول در جایگاه بعدی آماری قرار گرفت.
همچنین تیمار کاربرد  %30حجمی متانول در شرایط تنش
مالیم نیز سبب حصول وزن هزار دانهای معادل با شرایط
بدون تنش و بدون کاربرد متانول شد و بین این دو تیمار
اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد .کمترین وزن هزار
دانه نیز با میانگین  15/01gاز تیمار تنش شدید و بدون
استفاده از متانول حاصل شد (شکل .)4
نتیجة مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای تنش
خشکی و محلولپاشی متانول بیانگر آن بود که کاربرد
متانول در مقایسه با عدم کاربرد آن در کلیه سطوح تنش
سبب افزایش عملکرد علوفه خشک گیاه شد .به¬طوریکه
در شرایط بدون تنش مصرف  20 ،30و  %10حجمی
متانول به ترتیب سبب افزایش  10/20 ،14/45و %5/06
عملکرد علوفه خشک در مقایسه با تیمار بدون استفاده از
محلولپاشی شد .در شرایط تنش مالیم افزایش عملکرد
علوفه خشک در اثر مصرف  20 ،30و  %10حجمی متانول
به ترتیب حدود  17/89 ،26/44و  %10/08بود .و در شرایط
تنش شدید مصرف مقدارهای ذکر شده متانول افزایش
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 33/18 ،44/70و  %22/78عملکرد علوفه خشک را در
مقایسه با تیمار بدون استفاده از محلولپاشی حاصل کرد
(شکل  .)5لذا باتوجه به نتایج حاصل میتوان دریافت
کاربرد متانول فارغ از نوع سطح تنش قادر به افزایش
عملکرد علوفه خشک گیاه است .همچنین در مقایسه بین
تیمارهای کاربرد متانول در هر یک از سطوح تنش بهترین
راندمان از مصرف  %30حجمی آن حاصل میشود
به¬طوریکه تفاوت آن با سایر مقدارهای استفاده شده
متانول معنی دار بود .ضمناً هر چه تنش شدیدتر باشد تاثیر
کاربرد متانول بر افزایش عملکرد علوفه خشک بیشتر
میگردد ،چراکه درصد افزایش عملکرد علوفه خشک در اثر
مصرف متانول در مقایسه با عدم مصرف آن با شدیدتر شدن
تنش ،افزایش یافت .و نکته آخر اینکه بیشترین و کمترین
مقدئار عملکرد علوفه خشک در همان تیمارهایی حاصل
شد که منجر به حصول بیشترین و کمترین ارتفاع بوته و
تعداد شاخه فرعی گیاه شده بودند .که نشان از یک رابطه
مستقیم بین صفتهای فوق است.
بیشترین مقدار عملکرد دانه یا میانگین 1729/2kg.ha
از تیمار بدون تنش و مصرف  %30حجمی متانول حاصل
گردید .بین این تیمار با تیمار بدون تنش و مصرف %20
حجمی متانول تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت .اما
بین این دو تیمار با تیمار بدون تنش و مصرف  %10حجمی
متانول تفاوت آماری معنیداری مشاهده گردید.
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شکل  .4مقايسه میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر وزن هزار دانه
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول
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شکل  .5مقايسه میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر عملکرد علوفه خشک
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش
شدید"؛ و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول

بیشترین مقدار عملکرد دانه یا میانگین kg.ha-

 1729/21کیلوگرم در هکتار از تیمار بدون تنش و مصرف
 %30حجمی متانول حاصل گردید .بین این تیمار با تیمار
بدون تنش و مصرف  %20حجمی متانول تفاوت آماری
معنیداری وجود نداشت .اما بین این دو تیمار با تیمار بدون
تنش و مصرف  %10حجمی متانول تفاوت آماری
معنیداری مشاهده گردید .بین سه تیمار مذکور نیز با
تیمار بدون تنش و بدون کاربرد متانول تفوت آماری
معنیداری مالحظه شد .از طرفی مصرف  %30حجمی
متانول در شرایط تنش مالیم توانست عملکرد دانهای
معادل با تیمار بدون تنش و بدون کاربرد متانول حاصل
نماید که مقایسه عملکرد بهدست آمده در این دو تیمار از
نظر آماری نیز غیر معنی دار بود (شکل  .)6نتایج فوق
حکایت از اثرات مثبت تیمارهای کاربرد متانول بر افزایش
عملکرد دانه دارد .به¬طوریکه تیمارهای مصرف  20 ،30و
 %10حجمی متانول به ترتیب سبب افزایش ،29/94
 28/38و  %13/48عملکرد دانه در مقایسه با تیمار بدون
کاربرد متانول در شرایط بدون تنش شد .در تنش مالیم
مقدارهای تیمارهای مصرف  20 ،30و  %10حجمی متانول
به ترتیب منجر به افزایش  34/78 ،45/73و %27/88
عملکرد دانه در مقایسه با تیمار بدون کاربرد متانول شد .و
در نهایت در تنش شدید این مقدارهای از حجمهای
استفاده شده متانول افزایش  46/14 ،50/75و %37/38
عملکرد دانه را موجب گردید (شکل  .)6از نتایج فوق نیز

میتوان استنباط کرد که در هر سه سطح تنش بیشترین
بهرهوری کاربرد متانول در  30و  %20حجمی اتفاق
میافتد .همچنین مطابق با عملکرد علوفه خشک هر چه
شدت تنش بیشتر شد تاثیر کاربرد متانول بر افزایش
عملکرد دانه نیز افزایش یافت.
برای صفت محتوی روغن دانه گلرنگ نیز مقایسه
میانگین اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین محتوی
روغن دانه با میانگین  %29/9از تیمار بدون تنش و مصرف
 %30حجمی متانول حاصل شد .بین این تیمار با سایر
تیمارها تفاوت آماری معنیداری وجود داشت .کمترین
محتوی روغن دانه نیز با میانگین  %10/9از تیمار تنش
شدید و بدون استفاده از متانول حاصل گردید (شکل .)7
بیشترین عملکرد روغن دانه نیز با میانگین 501/4kg.ha-1
تحت تاثیر از عملکرد دانه و درصد روغن دانه از تیمار بدون
تنش و مصرف  %30حجمی متانول حاصل شد .و کمترین
مقدار آن با میانگین  24/1kg.ha-1از تیمار تنش شدید و
بدون استفاده از متانول بهدست آمد (شکل  .)8از آنجایی
که عملکرد روغن دانه از حاصلضرب عملکرد دانه در درصد
روغن دانه حاصل میشود ،و از طرفی رابطه مستقیمی بین
صفتهای فوق وجود دارد ،لذا حصول بیشترین و کمترین
مقدار عملکرد روغن دانه به ترتیب در تیمارهایی که منجر
به کسب بیشترین و کمترین عملکرد دانه و درصد روغن
دانه شدند قابل پیش بینی بود.
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ارزيابي راهکار کاربرد متانول براي افزايش مقاومت به خشکي گلرنگ ...
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شکل  .6مقايسة میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر عملکرد دانه
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول.
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شکل  .7مقايسة میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر محتوي روغن دانه
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول
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شکل  .8مقايسة میانگین اثر متقال تیمارهاي تنش خشکي و متانول بر عملکرد روغن دانه
 S80 ،S100و  S60بترتیب معادل آبیاری در ظرفیت زراعی "بدون تنش" ،آبیاری در  %80ظرفیت زراعی "تنش مالیم" و آبیاری در  %60ظرفیت زراعی "تنش شدید"؛
و  M20 ،M10 ،M0و  M30بترتیب نشاندهنده بدون کاربرد ،کاربرد  20 ،10و  %30حجمی متانول
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◼ بحث و نتیجهگیري
مطابق با یافتههای پژوهش ،تنش خشکی موجب
کاهش معنیدار تمامی صفتهای مورد بررسی گلرنگ در
پژوهش حاضر شد .کاهش صفتهای ارتفاع بوته ،تعداد
شاخه فرعی ،وزن هزار دانه ،عملکرد علوفه خشک ،عملکرد
دانه ،درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه گلرنگ در اثر
تنش خشکی در پژوهشهای مختلف نشان داده شدهاست
(.)42 ،40 ،5
در آزمایشی عنوان شده است تنش خشکی از طریق
کاهش میانگرههاموجب کاهش ارتفاع ارقام مختلف گلرنگ
شد ( .)34در پژوهشی دیگر کاهش ارتفاع گلرنگ به موازات
تنش خشکی را به اختالل در فرآیند فتوسنتز ،کاهش
انتقال مواد فتوسنتزی به بخشهای در حال رشد و عدم
دستیابی به توانایی ژنتیکی مرتبط دانستند .همچنین در
این تحقیق گزارش شده است که آبیاری مناسب با افزایش
طول میانگرهها موجب افزایش ارتفاع گیاه میشود ( .)25در
پژوهشی دیگر بر روی گلرنگ محققان یافتند که کاهش
تعداد طبق در بوته در شرایط تنش خشکی تا حدود زیادی
به قدرت رشد رویشی کمتر گیاه تحت شرایط تنش ارتباط
دارد چراکه در اثر تنش صفتهایی نظیر ارتفاع بوته و تعداد
ساقههای فرعی بشدت کاهش مییابد .همچنین مطابق با
یافتههای این محققین تنش خشکی ضمن کاهش سطح
برگها ،پیری زودرس آنها را تسریع نموده و بدین وسیله
میتواند مقدار تولید را خیلی بیشتر از آنچه که به علت
اثرات ناشی از شدت فتوسنتز خالص تقلیل مییابد کاهش
دهد ( .)12در آزمایشی دیگر مشاهده شد که تنش خشکی
با کاهش طول دوره رشد گیاه و هم چنین تسریع در ورود
به فاز زایشی منجر به کاهش تعداد طبق در بوته میشود،
همچنین کمبود آبیاری مانع رشد جوانههای جانبی شده و
تعداد شاخه فرعی و در نتیجه تعداد طبق در بوته را کاهش
میدهد ( .)13در رابطه با کاهش وزن هزار دانه در اثر
شرایط تنش محققان اظهار داشتند به طور کلی وزن هزار
دانه تابعی از سرعت و طول دوره پر شدن دانه است که از
دو منبع فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد ذخیرهای در
گیاه تأمین میشود که به نظر میرسد در تیمارهای قطع
آبیاری ،این مؤلفهها از سرعت و مدت کمتری نسبت به
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شرایط عدم تنش برخوردار هستند .از طرفی وقوع تنش
موجب کاهش جذب آب و امالح و در نتیجه کاهش
فتوسنتز برگ و تولید شیره پرورده میگردد که تاثیر
عمدهای بر کاهش وزن هزار دانه گیاه خواهد داشت (.)12
از بین اجزای عملکرد گلرنگ ،تعداد طبق در بوته و وزن
هزار دانه نقش برجستهتری در تعیین عملکرد دارند و نقش
فرآوردههای فتوسنتزی غیرساختاری ذخیره شده در
اندامهای رویشی ،به ویژه موادی که قبل از شروع مرحله
گلدهی انباشت میشوند ،در بهبود عملکرد دانه ،طی دوره
پر شدن دانهها ،تحت شرایط محدودیت آبی برجسته است
( .)23لذا کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی
نسبت به آبیاری مطلوب را میتوان به کاهش فتوسنتز و
ماده سازی در گیاه تحت شرایط تنش نسبت داد چرا که
کاهش فتوسنتز خالص و کاهش مواد غذایی انتقال یافته از
برگ به دانه از پیامدهای تنش کمبود آب است که باعث
کاهش عملکرد دانه میشود ( .)12همچنین محققان نشان
دادند تنش خشکی در گیاه با کاهش آب برگ و در نتیجه
بسته شدن روزنهها و افت فتوسنتز ،و همچنین متأثر کردن
فعالیتهای آنزیمی و فرآیندهای مربوط به آن ،موجب
کاهش عملکرد دانه از طریق کاهش اجزای عملکرد میشود
( .)8در رابطه با محتوی روغن دانه گلرنک نتایج برخی
تحقیقات حاکی از آن بود که آبیاری بهینه و به موقع
میتواند به مقدار قابل توجهی کارآیی سیستمهای تولید
گلرنگ را افزایش داده و تولید روغن را بهبود بخشد .کاهش
درصد روغن در اثر تنش خشکی میتواند به علت اختالل
در فرایندهای متابولیسمی بذر و اختالل در انتقال
آسیمیالتها به دانه باشد ( .)31نتایج تحقیق دیگری نشان
داد تنش خشکی در مرحله پر شدن دانهها درصد روغن را
کاهش داد که به نظر میرسد علت آن تسریع در رسیدگی
گیاه میباشد ،که در این حالت فرصت کافی برای سنتز
روغن از پروتئینهای ذخیره شده در دانه وجود نداشته و
بنابراین درصد روغن کاهش یافته است ( .)33گزارش شده
است که تنش خشکیموجب تغییر در توسعه جنین و
پریکارپ شده که در نتیجه آن کاهش محتوای روغن دانه
رخ میدهد (.)37
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در رابطه با کاربرد متانول نتایج نشان داد که
محلولپاشی متانول بهدلیل اثر تعدیل کنندگی تنش قادر
به بهبود تمامی صفتهای مورد بررسی گیاه گلرنگ در
پژوهش حاضر باشد .متانول به عنوان یک منبع غنی کربن،
یکی از موادی است که تثبیت کربن را در گیاهان سه کربنه
افزایش میدهد و در شرایط تنفس نوری زیاد با افزایش
راندمان فتوسنتزی ،بخشی از تلفات کربن تثبیت شده را با
افزایش غلظت  CO2جبران میکند ( .)41 ،30بنابراین
راههایی که موجب افزایش دیاکسیدکربن در گیاهان
میشود میتواند به عنوان راهکاری مناسب برای افزایش
عملکرد و زیست توده گیاهان مورد استفاده قرار گیرد (.)18
در پژوهش اخیر ،کاربرد متانول به عنوان یک منبع کربن
برای گیاهان زراعی رواج پیدا کرده است ( .)43 ،41زیرا
گیاهان میتوانند متانول محلول پاشی شده بر روی برگها
را به راحتی جذب کرده و آن را به عنوان منبع کربنی اضافه
بر کربن اتمسفر مورد استفاده قرار دهند .متانول در مقایسه
با  CO2مولکول نسبتاً کوچکتری است که به راحتی توسط
گیاهان ،جذب شده و مورد استفاده قرار میگیرد (.)11 ،4
کاربرد متانول محلول پاشی شده همانند متانول طبیعی که
در برگها بر اثر فعالیت آنزیمی پکتین متیل استراز در
فرایند گسترش دیواره سلولی ایجاد میشود ،میتواند
موجب افزایش تولید اکسین و سیتوکنین و تحریک رشد
گیاه شود ( .)16نحوۀ تولید اکسین و سیتوکینین در اثر
مصرف متانول بدین صورت است که باکتریهای
متیلوتروف " "spp Methylobacteriumبا دریافت متانول
از برگها ،آن را استفاده کرده و هورمونهایی مانند اکسین
و سیتوکینین تولید و در اختیار گیاه قرار میدهند (،17
 .)24افزون بر این باکتریهای یادشده با تولید ویتامین B12
موجب افزایش نمو گیاه میشوند ( .)1همچنین
محلولپاشی متانول از سنتز اتیلن جلوگیری و باعث تأخیر
در پیری برگها و طوالنیتر شدن طول دوره فتوسنتزی
گیاه میشود ( .)14پژوهشها نشان دادند محلولپاشی
متانول روی قسمتهای هوایی گیاهان زراعی موجب
افزایش عملکرد دانه ،کاهش اثر تنش خشکی و کاهش نیاز
آبی آنها میشود ( .)22 ،9همچنین محلولپاشی گیاهان
سه کربنه با  10الی  %50حجمی متانول سبب افزایش
عملکرد میشود که علت آن را به کاهش تنفس نوری و
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همچنین افزایش آماس یاختهای بافت گیاهی نسبت دادهاند
( .)35در پژوهشی دیگری نشان دادهشدهاست که با
افزایش درصد حجمی محلولپاشی متانول ارتفاع بوته و
تعداد ساقههای فرعی ساقه در بادرنجبویه "Melisa
 "officinalisافزایش پیدا میکند ( .)21در آزمایشی روی
سویا " "Glycine maxنیز گزارش شد که متانول با
اکسیداسیون سریع به دیاکسیدکربن و با افزایش غلظت
 CO2درونی گیاه ،و کاهش میزان تنفس نوری سبب بهبود
کارآیی فتوسنتز و در نهایت ،افزایش  %16-22عملکرد در
سویا شده است .در تحقیق دیگری ،کاربرد برگی متانول با
نسبت حجمی  ،%20سبب افزایش شاخص سطح برگ،
سرعت رشد گیاه ،کارایی فتوسنتز ،پروتئین دانه ،وزن هزار
دانه ،افزایش تعداد غالفهای رسیده و عملکرد دانه در بادام
زمینی " "Arachis hypogaeaشده است ( .)3نتایج کاربرد
محلولپاشی متانول بر روی آفتابگردان "Helianthus
 "annuusنیز حاکی از افزایش ارتفاع گیاه ،شاخص سطح
برگ ،عملکرد علوفه خشک و عملکرد دانه گیاه بود (.)15
در آزمایشی دیگر محققان اعالم کردند که عملکرد دانه،
وزن دانهها و تعداد غالف در بوتههایی از سویا "Glycine
 "maxکه با متانول محلولپاشی شده بودند در مقایسه با
تیمار بدون محلولپاشی افزایش یافت .مطابق با نتایج این
محققان محلولپاشیمتانولبیشترین اثر را بر رشد و افزایش
عملکرد دانه سویا داشت ( .)27در پایان بحث از نتایج
تحقیق حاضر چنین نتیجه گیری میشود که تنش خشکی
منجر به کاهش رشد ،عملکرد دانه و محتوی روغن گلرنگ
میگردد .اما بکارگیری روشهایی نظیر محلولپاشی
متانول قادر است اثرات شدت تنش را کاهش دهد.
به¬طوریکه در شرایط تنش مالیم برای صفتهای عملکرد
علوفه خشک ،عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه گیاه
محلولپاشی  %30حجمی متانول منجر بهحصول عملکردی
برابر با شریط بدون تنششد .همچنین در شرایط بدون
تنش ،محلولپاشی  %30حجمی متانول در مقایسه با عدم
استفاده از آن برای صفتهای مذکور به ترتیب موجب
افزایش  29/94 ،14/45و  %42/04عملکرد گردید.
همچنین در بررسی کاربرد متانول مشاهده شد که
صفتهای رویشی گیاه نظیر ارتفاع بوته ،تعداد شاخه فرعی
و عملکرد علوفه خشک واکنش مطلوبتری به محلولپاشی
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 همچنین در صورت عدم وجود.متانول کفایت مینماید
 ظرفیت زراعی خاک و%80  آبیاری تا،منابع آب کافی
 حجمی متانول قادر است عملکردی قابل%30 محلولپاشی
قبول و متناسب با شرایط بدون تنش و بدون استفاده از
.متانول تولید نماید
◼ سپاسگزاري
از مساعدت و همکاری جناب آقای مهندس برشان
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
ایرانشهرکه در انجام این پژوهش مبذول داشتهاند صمیمانه
تشکر و قدردانی میشود
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متانول نشان دادند بهطوریکه برای صفتهای فوق بین
 حجمی متانول تفاوت آماری معنیداری با%30 مصرف
 حجمی متانول وجود داشت اما برای%10  و20 مصرف
صفتهای مرتبط با خصوصیات زایشی گیاه نظیر وزن هزار
30 دانه و عملکرد دانه تفاوت آماری معنیداری بین مصرف
 در انتهای آزمایش نیز. حجمی متانول مشاهده نشد%20 و
با توجه به اقلیم و نوع خاک منطقه میتوان پیشنهاد نمود
که در صورت وجود منابع آب کافی و عدم وقوع تنش در
طول فصل رشد اگر هدف از تولید گلرنگ برداشت علوفه
 حجمی از متانول را برای%30 این گیاه است میتوان تا
 ولی اگر هدف تولید،تولید بیشتر این محصول استفاده کرد
 حجمی از%20 دانه و عملکرد روغن است محلولپاشی
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Abstract
The present study aimed at preparing the potential distribution map and identifiying the
environmental requirement of Prosopis farcta L. using tree-based and regression methods in the
marginal rangeland of Niatak river in Sistan region. For this purpose, species presence data was
recorded randomly. Environmental variables were prepared using field sampling and digital
elevation model. In order to achieve the pseudo-absence points, first habitat modeling was
performed using the domain model, then pseudo-absence points were prepared using the
prediction map obtained from this method. Species distribution modelling was conducted using
random forest (RF), classification and regression trees (CART) and generalized additive model
(GAM). The accuracy of the models used was evaluated using the area under curve criterion.
Result showed that the RF with area under curve 0.98 has the highest accuracy. Generalized
additive models and classification and regression trees were ranked after RF. The highest and
lowest values of kappa index were assigned to the RF with 0.75, and GAM with 0.43 Kappa value.
Accordingly, the RF model is the most accurate model in predicting the potential habitat
distribution. Analysis of the variable’s importance showed that in the studied scale, edafic factors
and distance from the river have greater effect on species distribution than other factors. So that,
in all models used, acidity and electrical conductivity were identified as the most important
variables. In general, it is suggested that habitat development plans for Prosopis farcta should be
planned in the central and marginal parts of the Niatek river due to better suitability of these
regions for species distribution.
Keywords: Distribution modeling; Threshold; Random Forest; Soil properties; Distance from
the river

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

مقاله پژوهشی ،سال دهم ،شماره اول ،بهار  ،1401صفحات  53تا 66

نشريه مديريت بيابـان
www.isadmc.ir

انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

پیشبینی پراکنش بالقوة کهورک ( Prosopis farcta (L.در مراتع حاشیه رودخانه نیاتک سیستان
4

وحید عظیمی ،1حسین پیری صحراگرد ،*2پیمان کرمی ،3مرتضی صابری
 .1دانش آموختة کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .2دانشیار دانشکدة آب و خاک ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 .3دانش آموختة دکتری محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،همدان ،ایران.
 .4استادیار دانشکدة آب و خاک ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
* نویسندة مسئولhopiry@uoz.ac.ir :
تاریخ دریافت1400/11/21 :

تاریخ پذیرش1401/01/29 :

10.22034/JDMAL.2022.548628.1374

doi

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت نیازهای محیطی گونه ) Prosopis farcta (L.و تهیه نقشة پراکنش بالقوه آن با بهرهگیری از روشهای
درخت طبقهبندی و رگرسیون ،جنگل تصادفی و مدل تجمعی تعمیم یافته در مراتع حاشیه رودخانة نیاتک منطقة سیستان انجام
شد .برای این منظور ،داده های حضور گونه طی بازدید میدانی و اطالعات عوامل محیطی با استفاده از نمونهبرداری میدانی و مدل
رقومی ارتفاع تهیه شد .در آغاز مدلسازی رویشگاه با بهرهگیری از مدل دامنه اجرا و نقشه پیشبینی حاصل از این روش برای تهیه
نقاط شبه عدم حضور استفاده شد .مدلسازی پراکنش گونه با روشهای جنگل تصادفی ،درخت طبقهبندی و رگرسیون و روش
تجمعی تعمیم یافته انجام شد .ارزیابی دقّت مدلهای با معیار سطح زیر منحنی انجام شد .نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی
با مقدار سطح زیر منحنی  0/98دارای بیشترین دقّت پیشبینی است .پس از این روش ،بهترتیب مدلهای جمعی تعمیم یافته و
درخت طبقهبندی و رگرسیون قرارگرفت .بیشترین و کمترین مقدار تطابق با شاخص کاپا بهترتیب مقدار 0/75و  0/43به مدل
جنگل تصادفی و مدل جمعی تعمیم یافته اختصاص دارد .نتایج بررسی اهمیت متغیرها نشان داد که در مقیاس مورد بررسی ،عوامل
مرتبط با خاک و فاصله از رودخانه در مقایسه با دیگر عوامل ،تأثیر بیشتری در پراکنش گونه مذکور دارند ،بهنحوی که در تمامی
مدلهای مورد استفاده متغیرهای درجة اسیدیته و هدایت الکتریکی بهعنوان متغیرهای مهمتر شناسایی شد .در مجموع ،با توجه به
اینکه قسمت های مرکز و حاشیه رودخانه نیاتک دارای بیشترین مطلوبیت برای انتشار گونه کهورک هستند ،پیشنهاد میگردد
طرحهای توسعه رویشگاههای گونه  Prosopis farctaدر این مناطق برنامهریزی شود.

واژگان کلیدی :جنگل تصادفی؛ حد آستانه؛ فاصله از رودخانه؛ مدلسازی پراکنش؛ ویژگیهای خاک
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◼ مقدمه
مدلهای پراکنش گونهها مدلهای عددی و تجربی
هستند که با بهرهگیری از دادههای مربوط به مکان گونهها
مانند فراوانی ،حضور و متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر
پراکنش آنها ساخته میشود ( .)6این مدلها عالوه بر
تشریح شرایط بومشناختی مورد نیاز گونهها و مسائل به
مربوط به آشیان گونهها ،نقشههای پیشبینی پراکنش را
تولید میکنند .این نقشهها معموالً در طرحهای برنامهریزی
برای حفاظت مورد استفاده قرار میگیرند ( .)27 ،8عالوه
بر این ،مدلهای پراکنش گونهها میتوانند بهمنظور بررسی
الگوها و دلیل پراکنش آنها ،ویژگیهای جامعههای گیاهی
مانند غنای گونهها در مقیاسهای مکانی بزرگ ،یافتن
پاسخ فرضهای بومشناختی مرتبط با تغییرات جغرافیایی
پراکنش و ویژگیهای گونهها مورد استفاده قرار گیرند (،4
 .)19یکی از اجزای اصلی تئوریهای بومشناختی که
مدلسازی پراکنش گونهها را پشتیبانی میکند ،تئوری نیچ
یا آشیان بومشناختی گونهها است .بر این اساس ،پراکنش
بالقوه یک گونه زیرمجموعهای از آشیان بومشناختی
(اکولوژیک) بنیادی گونه است که در شرایط فعلی در
زیستکره وجود دارد ( .)6پاسخ بومشناختی گونههای
گیاهی به گرادیان محیطی ،بهعنوان یکی از ابعاد اصلی
آشیان بومشناختی گونهها ،در مدیریت و حفاظت از پوشش
گیاهی از اهمیّت قابل توجهی برخوردار است .با استفاده از
منحنیهای پاسخ گونه به عوامل محیطی عالوه بر شناخت
دامنه بهینه عوامل محیطی برای هر گونه ،میتوان مدل
پاسخ گونه به گرادیانهای محیطی را نیز ارائه داد (.)3
رابطه بین متغیرهای محیطی و پراکنش پوشش گیاهی
بهوسیله روشهای مختلف مدلسازی مورد توصیف قرار
گرفته است .از مهمترین روشهای مورد استفاده میتوان به
روشهای رگرسیونی مانند مدل تعمیمیافته خطی )23( 1و
مدل تجمعی تعمیم یافته 2و روشهای یادگیری ماشین
مانند مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی،3
درخت طبقهبندی و رگرسیون 4و روش آنتروپی حداکثر5

اشاره کرد ( .)36 ،35 ،34مدل جنگل تصادفی عالوه بر
تعیین اهمیّت متغیرها ،بهدلیل ارزیابی درونی نتایج و
وزندهی به نتایج هر درخت ،میتواند نتایج دقیقی را تولید
کند ( .)11 ،2در این روش یک سوم دادههای اصلی در ایجاد
درخت استفاده نمیشوند که بهعنوان نمونههای بیرون از
سبد نامیده میشوند .این قسمت میتواند برای ارزیابی
عملکرد مدل مورد استفاده قرارگیرد ( .)24مدل جنگل
تصادفی به دو روش میانگین کاهش دقّت 6و میانگین کاهش
ضریب جینی 7اهمیت متغیرها را نشان میدهد (.)2
مقایسة چهار مدل خطی تعمیم یافته ،مدل جمعی
تعمیم یافته ،درخت رگرسیون تقویت شده و جنگل تصادفی
در برآورد پراکنش گونههای گیاهی نشان داد که روش
جنگل تصادفی پراکنش گونههای گیاهی را بهتر پیشبینی
میکند .از این رو میتوان از این مدل برای معرفی گونههای
مناسب در برنامههای اصالحی مرتعی استفاده نمود (.)13
کاربرد مدل جنگل تصادفی در شناسایی متغیرهای
محیطی مؤثر بر توزیع گونهها در مراتع تفتان نشان داد که
مدل جنگل تصادفی مدلی قوی برای تجزیه و تحلیل روابط
بین توزیع گونههای گیاهی و متغیرهای محیطی است
( .)28مقایسه عملکرد جنگل تصادفی با روشهای
کریجینگ پیشرفته نیز نشان داد که مدل جنگل تصادفی
میتواند پیشبینیهای دقیقتری را در مقایسه با روش
کریجینگ انجام دهد (.)11
گونه ) Prosopis farcta (L.از جنس  Prosopisو
خانواده  ،Leguminoseaگیاهی بوتهای است که از نظر
حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک بسیار حائز اهمیت
است .عصارة اتانولی-آبی ریشه کهورک از فعالیت
ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی مناسبی برخوردار است .با
توجه به قرار گرفتن منطقه سیستان در اقلیم بیابانی و ادامه
خشکسالیهای مخرب ،عالوه بر کاهش قابل توجه در سطح
کلی تاج پوشش گونههای گیاهی به ویژه گونه کهورک،
رویشگاه بسیاری از گونههای بومی منطقه نیز در معرض
تهدید جدی قرار گرفته است .بر این اساس ،لزوم توسعه

1

5

2
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Generalized Linner Model: GLM
Generalized Additive Model: GAM
Random Forest: RF
Classification and Regression Tree: CART

3
4

Maximum entropy: MaxEnt
Average precision drop
7 Average Gini coefficient decrease

پيشبينی پراکنش بالقوة کهورک ( Prosopis farcta (L.در مراتع ...

پوششگیاهی این منطقه بر اساس استعداد اراضی متأثر از
ویژگیهای محیطی غالب بهویژه خاک برای حفظ و توسعه
رویشگاههای گونههای بومی منطقه بیش از پیش احساس
میشود .این امر مستلزم شناخت و تشریح نیازهای
بومشناختی گونههای بومی منطقه و برآورد پراکنش بالقوه
این گونهها است .از سوی دیگر ،فقدان اطالعات کمّی در
خصوص نیازهای بومشناختی گونههای گیاهی بومی منطقه،
مدیریت صحیح عرصههای رویشگاهی این گونهها را با
محدودیتهای جدی مواجه ساخته است .بنابراین بررسی
تغییرات دامنه پراکنش گونههای بومی در مقیاس محلی
جهت حفظ و مدیریت بهینه رویشگاههای موجود و توسعه
رویشگاههای گونه در مناطق مستعد ضروری است .واضح
است که مدلسازی پراکنش این گونه با روشهای دقیق و
کاربرپسند عالوه بر فراهم آوردن امکان شناخت نیازهای
رویشگاهی گونه ،میتواند با برقراری ارتباط بین نیازهای
بومشناختی هر گونه و شرایط محیطی غالب در هر منطقه،
منجر به تولید نقشههای دقیق از پراکنش بالقوه گونهها
شده و زمینه برنامهریزی منطبق با شرایط واقعی و در
نتیجه بهرهبرداری پایدار از رویشگاههای آن را فراهم آورد.
براین اساس ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دقّت پیشبینی
روشهای درخت طبقهبندی و رگرسیون ،جنگل تصادفی و
مدل تجمعی تعمیم یافته در تهیه نقشه بالقوه پیشبینی
پراکنش و شناخت صحیح از نیازهای رویشگاهی گونه
 Prosopis farctaدر مراتع منطقه خشک و بیابانی دشت
سیستان انجام شد.
◼ مواد و روش
منطقه مورد بررسی

منطقه سیستان با وسعت  15197 km2در جنوب شرق
ایران و قسمت شمالی استان سیستان و بلوچستان واقع
شده است .محدوده مورد بررسی با مساحت 123/52
کیلومتر مربع در حدود جغرافیایی  30° 4943تا 5449
 30°عرض شمالی و  61° 3022تا  61°3705طول
شرقی در اطراف رودخانه نیاتک و در شرق زابل قرار گرفته
است (شکل  .)1ارتفاع منطقه از سطح دریا  478 mو اقلیم

Pseudo Absence

1

56

آن گرم و خشک است .منطقه پژوهش با بارندگی کمتر از
 70mmیکی از نواحی خشک کشور بهحساب میآید.
میانگین بارش ساالنه  57 mmو دما نیز از  -9تا 49° C
متغیر است ( .)30منطقه مورد بررسی از اراضی ملی حوزه
شهرستان زابل است که بهنام اراضی میانکنگی ،جنگل
بیبی دوست یا شنزار میانکنگی شناخته میشود .در این
منطقه حدود  %81از پوشش گیاهی سواحل رودخانه را
گونههای خشبی است ( .)14از دیگر گونههای گیاهی
موجود در منطقه مورد بررسی میتوان به گونههای
درختچهای از جنس تاغ و گز اشاره کرد.
جمعآوری اطالعات مربوط به پوششگیاهی و متغیرهای محیطی

برای انجام بررسی میدانی پس از شناسایی حدود
پراکنش گونه ) Prosopis farcta (L.با بازدید میدانی ،ثبت
نقاط حضور گونه با پیمایش میدانی و با استفاده از دستگاه
موقعیتیاب دستی انجام شد .ثبت حضور گونه در 100نقطه
بصورت انتخابی و با پیمایش صحرایی انجام شد .از آنجا که
روشهای مورد استفاده در پژوهش حاضر از گروه روشهای
طبقهبندی کننده هستند پس به دو نوع داده (حضور و عدم
حضور) نیاز است .از این رو ،عالوه بر ثبت  100نقطه حضور
برای گونه در محدوده مورد بررسی ،بهدلیل لزوم دسترسی
به نقاط عدم حضور جهت مدلسازی ،از نقاط شبه عدم
حضور1استفاده و تعداد  200نقطه یعنی دو برابر کل نقاط
حضور گونه بهصورت تصادفی به عنوان نقاط شبه حضور در
نظر گرفته شد ( .)18بهمنظور دستیابی به نقاط شبه عدم
حضور ابتدا مدلسازی رویشگاه با استفاده از مدل دامنه2
اجرا و از نقشه پیشبینی حاصل از این روش برای تهیه نقاط
شبه عدم حضور استفاده شد ( .)1در این راستا متغیرهای
رویشگاه وارد نرم افزار  ModEcoشدند و مدلسازی نقاط
عدم حضور با استفاده از این نرمافزار انجام شد .خروجی
نرمافزار نقشه صفر و یک است که در آن پهنههای مطلوب
برای پراکنش گونه ارزش عددی یک و پهنههای فاقد
مطلوبیت ارزش صفر را به خود اختصاص میدهد.
بدینترتیب  2برابر نقاط حضور یعنی  200نقطه عدمحضور
بهشکل تصادفی در بخشهاییکه بهعنوان رویشگاه نامطلوب
Domain

2
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شناسایی شده بود ،ایجاد شد ( .)31ایجاد نقاط شبه عدم
حضور نیز بهصورت تصادفی و در نرم  QGIS 3.16.3انجام
شد .بازبینی موقعیت نقاط عدم حضور ثبت شده به جهت
حصول اطمینان از عدم حضور گونه ،با بازدید میدانی انجام
شد .در مرحله بعد ،با تقسیم تصادفی دادههای حضور و شبه
عدم حضور بهترتیب  75 ،و  %25دادهها برای آموزش ارزیابی
مدل مورد استفاده قرار گرفت.
برای تعیین واحد نمونهبرداری و انجام نمونهبرداری از
خاک ،ابتدا نقشههای پایه منطقه مورد بررسی تهیه و واحد
همگن بومشناختی با تلفیق نقشههای شیب ،جهت و ارتفاع
تعیین شد .بعد از مشخص شدن واحدهای همگن ،بازدید
میدانی از منطقه مورد نظر صورت گرفت و با توجه به
دشتیبودن منطقه ،مشاهده شد که در یک واحد همگن
چند تیپ گیاهی حضور دارند .از این رو غلبه گونه در
منطقه مورد بررسی بهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و
نمونهبرداری از خاک درون محدودهای که گونه مورد
بررسی غالب بود ،انجام شد .بر این اساس ،تعداد  47نمونه
خاک به شکل تصادفی ،از کل سطح منطقه مورد و از عمق
صفر تا  30cmبرداشت شد (شکل  .)2نمونههای خاک برای
اندازهگیری ویژگیهای بافت ،اسیدیته ،شوری و میزان مواد

آلی خاک با روشهای استاندارد به آزمایشگاه منتقل شد
(جدول .)1
عالوه بر ویژگیهای خاک ،متغیرهای ارتفاع ،شیب،
جهت شیب ،رطوبت حاصل از سطح ،1مقدار تشعشعات
دریافتی ،2فاصله از رودخانه و شاخص تراکم پوشش گیاهی
نیز جهت مدلسازی استفاده شد .متغیر ارتفاع از مدل
رقومی ارتفاع با دقّت  32 mاستخراج شد.
استخراج شاخص تراکم پوشش گیاهی با استفاده از
سامانه گوگل ارث انجین انجام شد .ارتفاع ،شیب ،نمایه
رطوبت سطح زمین و مقدار تابش دریافتی با استفاده از
مدل رقومی ارتفاعی تهیه شد .بارگرمایی دریافتی جهت
جغرافیایی با استفاده از رابطه  1محاسبهشد (:)22
() 1

])[1 − cos(θ − 45
2

= 𝐼𝐻

در رابطة فوق ،مقدار  θآزیموت جهت برحسب درجه
است .مقدار شاخص بار گرمایی بین صفرتا یک است و جهت
شمال شرقی دارای مقدار صفر و جهت جنوب غربی دارای
مقدار یک است (.)21

شکل .1موقعیت محدوده مورد بررسی ،نقاط حضور و رودخانه نیاتک در استان سیستان و بلوچستان
)Compound topographic index (CTI

1

)load index (HLI

2 heat
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شکل .2موقعیت نقاط نمونهبرداری از خاک در اطراف رودخانه نیاتک
جدول  .1اطالعات مربوط به متغیرهای محیطی مورد استفاده در پژوهش
عالمت اختصاری

واحد

ویژگی

ردیف

روش اندازهگیری

1

رس

هیدرومتری

clay

%

2

شن

هیدرومتری

sand

%

3

سیلت

هیدرومتری

silt

%

4

اسیدیته

 pHمتر

pH

-

5

شوری خاک

 ECمتر

EC

dS/m

6

شیب

رمپ

slope

%

7

مواد آلی

والکی و بلک

OM

%

8

ارتفاع از سطح دریا

مدل رقومی ارتفاع

DEM

m

9

بار گرمایی

ارتفاع

HLI

-

10

تراکم پوشش گیاهی

محاسبات باندی

NDVI

-

11

رطوبت سطح زمین

ابزار QGIS

CTI

-

12

فاصله از آبراهه

مدل رقومی ارتفاع

DIS-STREUM

m

13

فاصله از رودخانه

ارتفاع

DIS-REVER

m

شاخص تراکم پوششگیاهی با استفاده از تصاویر سامانه
گوگل ارث انجین استخراج شد ( .)7متغیر فاصله از آبراهه
با استفاده از ابزارهای هیدرولوژی در نرمافزار ArcGIS
 10.4.1محاسبه شد .ورودی اصلی به مدلهای پراکنش،
نقاط حضور و متغیرهای محیطی هستند که با توجه به
اینکه مدلسازی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین
برای پیشبینی پراکنش گونه معموالً دارای یکسری
پیشفرض است ،کنترل این پیشفرضها برای هر دو دسته
از این ورودیها ضروری است .بدینمنظور ،برای نقاط حضور
گونه کاهش خود همبستگی مکانی و برای متغیرهای
Variance Inflation Factor

1

محیطی همبستگی مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از
پیشپردازشهای مهم در مدلسازی پراکنش ،بررسی
همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل است .مقدار
مناسب این شاخص در برخی از مطالعات  10گزارش شده
است ( .)32بر این اساس در پژوهش حاضر شاخص کمّی
تورم واریانس 1برای همه متغیرهای مستقل مورد قرار گرفت
و با توجه به اینکه شاخص تورم واریانس برای متغیرهای
ارتفاع ،بار گرمایی ،مواد آلی ،تراکم پوششگیاهی ،رس،
شن ،سیلت و رطوبت سطح زمین بیشتر از  10بود ،این
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متغیرها از تحلیل کنار گذاشته شد و مدلسازی با دیگر
متغیرها انجام شد (.)16

برای ارزیابی نتایج مدلها از شاخصهای سطح زیر منحنی،
کاپا و آماره واقعی عملکرد استفاده شد ()18 ،16

مدلسازی پراکنش گونه و اعتبارسنجی مدلهای پیشبینی

◼ نتایج و بحث

مدلسازی پراکنش گونهها با بهرهگیری از سه نوع از
روشهای مدلسازی شامل مدلهای فقط حضور ،مدلهای
حضور و عدم حضور و مدلهای حضور و شبه عدم حضور
انجام میشود ( .)25در مدلسازی پراکنش گونه با استفاده
از نمونههای تعلیمی که همان نقاط حضور هستند مناطقی
که بهطور بالقوه مناسب هستند شناسایی و گستره احتمالی
پراکنش گونه برآورد میشود .روشهای مورد استفاده پیش
فرض خاصی نداشته و برای گونههای غالب و غیر غالب در
رویشگاه قابل اجرا هستند .بهمنظور کشف ارتباط حضور
گونه با عوامل محیطی نمونهبرداری باید به نحوی انجام
شود که بیانگر شرایط کل جامعه باشد.
در پژوهش حاضر از روشهای درخت طبقهبندی و
رگرسیون ،روش جنگل تصادفی و مدل تجمعی تعمیم یافته
جهت برآورد حدود پراکنش گونه و شناخت نیازهای
رویشگاهی آن استفاده شد .اهمیّت متغیرها در مدل جنگل
تصادفی با استفاده از میانگین کاهش دقّت بهدست آمد
( .)2حد آستانه نیز با استفاده از آماره  TSS1اندازهگیری
شد .بعد از اعمال حد آستانه بر نقشه پیوسته پیشبینی
حاصل از هر یک از مدلها ،نقشه مناطق حضور و عدم
حضور گونهها تهیه شد که مناطق حضور و عدم حضور
بهترتیب معادل رویشگاه مطلوب و نامطلوب در نظر گرفته
میشود .اعتبارسنجی نقشههای پیوسته با استفاده از آماره
سطح زیر منحنی 2و اعتبارسنجی نقشههای حضور و عدم
حضور پس از اعمال حدآستانه بر روی نقشه پیشبینی با
اندازهگیری شاخص کاپا انجام شد .در اجرای مدل تجمعی
تعمیم یافته از هموارساز  TP3استفاده شد که هموارساز
پیش فرض پکیج  MGCVاست .اجرای مدل درخت
طبقهبندی و رگرسیون با استفاده از پکیج  Rrpartو اجرای
مدل جنگل تصادفی در بسته  R randomForestانجام شد.

ارزیابی دقّت پیشبینی مدلهای مورد استفاده نشان داد
که مقادیر سطح زیر منحنی روشهای مورد استفاده از
یکدیگر متفاوت است .در بین سه روش مورد استفاده ،مدل
جنگل تصادفی دارای بهترین عملکرد پیشبینی است
(جدول  .)2عالوه بر این ،بیشترین حد ضریب کاپا با مقدار
 0/98مربوط به روش جنگل تصادفی و کمترین حد این
شاخص با مقدار  0/682مربوط به روش مدل تجمعی تعمیم
یافته است .این در حالی است که مقدار ضریب کاپای مدل
درخت طبقهبندی و رگرسیون برابر با  0/811بود (جدول
 .)2بنابراین ،میتوان گفت که در بین مدلهای مورد
استفاده ،مدل مدل تجمعی تعمیم یافته با ضریب کاپای
 0/682کمترین توانایی را در تمایز حضور و عدمحضور
گونه  Prosopis farctaداشته است ،در صورتیکه
مدلهای حاصل از روش درخت طبقهبندی و رگرسیون و
جنگل تصادفی بیشترین قابلیت را در طبقهبندی حضور و
عدمحضور گونه  P. farctaدارا هستند .بهعبارت دیگر ،در
بین مدلهای ارائهشده ،مدل حاصل از روش مدل تجمعی
تعمیم یافته ضعیفترین مدل در تشخیص حضور و
عدمحضور گونه است ،زیرا با اعمال حد آستانه بهینه ،0/49
توانایی مدل پیشبینی در تشخیص حضور و عدم حضور
گونه از  0/68فراتر نرفته است.
برای طبقهبندی متغیرهای مستقل روش درخت
طبقه بندی و رگرسیون با هدف معرفی متغیرهای مهم و
تأثیرگذار بر پراکنش گونه تقسیمبندی متغیرها انجام
میشود و محقق نقشی در تقسیمبندی متغیرهای مورد
بررسی ندارد .بر اساس نمودار درخت هرس شده حاصل از
مدل درخت طبقهبندی و رگرسیون ،مهمترین عامل در
حضور و عدم حضور گونه گیاهی  P. farctaاسیدیته بیشتر
یا مساوی  7/9است .بر این اساس ،حدود  %41دادهها این
شرط را دارا بودند که در گره نهایی قرار گرفتهاند و این امر

1

3

True skill statistic
under the curve

2 Area

Thin plate regression spline
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منجر به عدم حضور گونه شده است (شکل  .)3از سوی
دیگر ،اگر مقدار اسیدیته کمتر از  7/9باشد حدود %59
احتمال حضورها توسط دومین گره مادر تأثیرگذار که
فاصله از رودخانه است ،تعیین میشود .در این شاخه
مناطقی با فاصله بیشتر یا مساوی  1340mحدود  %4از
منطقه را شامل میشود که منجر به عدم حضور گونه
میشود و مناطقی با فاصله کمتر از  538 mباعث ایجاد
گره نهایی به مقدار تقریبی  %38است ،بهطوری که با
حرکت این گره به سمت گره مادر بعدی که شامل حدود
 %17دادهها میشود مجددأ عامل اسیدیته دارای
تأثیرگذاری بیشتری است .بهگونهای که اینبار اسیدیته
بیشتر یا کمتر از  7/8منجر به عدم حضور گونه میشود.
گره دیگری که منجر به حضور گونه شده است شامل حدود
 %13دادهها میشود.
نتایج حاصل از بررسی اهمیت متغیرها بر اساس مدل
جنگل تصادفی نیز نشان میدهد که بهترتیب متغیرهای
اسیدیته ،هدایت الکتریکی خاک و فاصله از رودخانه
مهمترین نقش را در مطلوبیت رویشگاه گونه  P. farctaدر
منطقه مورد بررسی دارند (شکل  .)4بهعبارت دیگر این
متغیرها دارای بیشترین وزن در مدل پیشبینی حاصل از
مدل جنگل تصادفی بوده و بیشترین سهم را در مطلوبیت
رویشگاه گونه دارند .بررسی منحنیهای پاسخ حضور گونه
به این عوامل گویای آن است که با افزایش اسیدیته به بیش
از  8و فاصله از رودخانه به بیش از  2000mمطلوبیت
رویشگاه برای استقرار گونه کاهش یافته است .این در حالی
است که افزایش هدایت الکتریکی به بیش از ،8 dS/m
احتمال حضور گونه در رویشگاه را افزایش میدهد.
منحنیهای پاسخ مربوطبه متغیرهای رویشگاهی مؤثر
در مدل تجمعی تعمیم یافته بیانگر آن است که در مجموع
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در بیشتر نمونههای برداشت شده نوسان متغیر هدایت
الکتریکی حدوداً ثابت بود و تغییر آن در محدوده رویشگاه
مطلوب زیاد نیست .با افزایش مقدار هدایت الکتریکی از 8
تا  10 dS/mبر مطلوبیت رویشگاه گونه افزوده میشود .اما
بررسی منحنیهای مربوط به اسیدیته نیز نشان داد که با
افزایش مقدار آن از مطلوبیت رویشگاه گونه کاسته میشود.
بهگونهای که مناطق با شرایط قلیئیت خاک ( 7تا حدود
 )7/3از بیشترین مطلوبیت استقرار گونه مورد بررسی
برخوردار هستند (شکل  .)5بررسی متغیرهای تأثیرگذار و
معنادار در مدل مدل تجمعی تعمیم یافته نیز نشان میدهد
که از بین متغیرهای رویشگاهی مورد استفاده ،متغیرهای
اسیدیته و هدایت الکتریکی بیشترین تأثیر را بر حضور گونه
در رویشگاه دارند .معیار آکائیکه برای این مدل برابر
 320/41محاسبه شد که پس از تکرار مدل با استفاده از
هموارسازهای مختلف ،این مقدار بهعنوان نمایه هدر رفت
اطالعات شناسایی شد .بررسی اجمالی نتایج حاصل از
تحلیل اهمیت متغیرها در سه مدل مورد استفاده بیانگر
مشابهت در متغیرهای تأثیرگذار در پراکنش رویشگاه بالقوه
گونه است ،بهگونهای که نتایج حاصل از سه روش در یک
راستا هستند.
تحلیل اهمیت متغیرها نشان میدهد که در مدلهای
حاصل از هر سه روش مورد استفاده ،ویژگیهای مربوط به
خاک بهعنوان عامل دارای بیشترین تأثیر در پراکنش گونه
 P. farctaدر مراتع حاشیه رودخانه نیاتک هستند .بهطوری
که در مدل پیشبینی جنگل تصادفی بهترتیب متغیرهای
 EC ،pHو فاصله از رودخانه ،در مدل درخت طبقهبندی و
رگرسیون نیز به ترتیب متغیرهای  pHو فاصله از رودخانه
و در مدل تجمعی تعمیم یافته هم متغیرهای متغیرهای
 pHو  ECبیشترین تأثیر را بر پراکنش مکانی گونه دارند.

جدول .2ارزیابی عملکرد کلی پیشبینی مدلهای مورد استفاده در پیشبینی پراکنش گونه  P. farctaدر دادههای آزمون
آماره

RF

CART

GAM

سطح زیر منحنی

0/98

0/885

0/943

حد آستانه

0/860

0/694

0/493

کاپا

0/98

0/811

0/682
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شکل  .3درخت هرس شده عوامل محیطی تأثیرگذار بر پراکنش گونه  P. farctaدر مدل درخت طبقهبندی و رگرسیون

شکل  .4نمودار منحنی پاسخ گونه  P. farctaبه عوامل محیطی تأثیرگذار در مدل جنگل تصادفی
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شکل .5منحنی پاسخ گونه  P. farctaبه متغیرهای محیطی تأثیرگذار در مدل تجمعی تعمیم یافته

عالوه بر این عامل فاصله از رودخانه نیز به عنوان یک
عامل تأثیرگذار در تناسب رویشگاه گونه در منطقه مورد
بررسی شناسایی شده است .رودخانه به عنوان بستر طبیعی
و مهم در ساختار بومنظامهای (اکوسیستم) مناطق خشک
است و بر ساختار و عملکرد آن نقش پویایی دارد (.)14
بهطور کلی ،از نتایج حاصل از سه مدل پیشبینی در مورد
تحلیل اهمیّت متغیرها اینگونه میتوان نتیجه گرفت که هر
گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش ،نیازهای بومشناختی
و دامنه بردباری با بعضی از ویژگیهای خاک رابطه دارد (،5
 .)29بر این اساس از بین متغیرهای مورد بررسی متغیرهای
متغیرهای مرتبط با ویژگیهای خاک و همچنین متغیر
فاصله از رودخانه نقش مهمتری را در پراکنش گونه
 P. farctaدر مراتع مورد بررسی ایفا میکنند .همسو با یافته
پژوهش حاضر ،پژوهشگران متعددی ویژگیهای مربوط به
خاک را بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای محیطی
تأثیرگذار بر کنترل پراکنش جوامع گیاهی در مناطق
خشک ،معرفی کردهاند ( .)15 ،12بهطور ویژه گزارش شده
است که با توجه به شرایط رطوبتی یکسان در منطقه مورد
بررسی بهویژه حاشیه رودخانه نیاتک ،تفاوت در ویژگیهای
خاک باعث تغییر در پوشش گیاهی این منطقه شده است
( .)14در راستای یافته پژوهش حاضر ،گزارش شده است که
در مناطق خشک ویژگیهای مرتبط با بافت خاک مانند
بافت ،هدایت الکتریکی و  pHاز جمله متغیرهای تأثیرگذار
در پراکنش گیاهان هستند (.)20 ،17 ،12

نتایج حاصل از تفسیر منحنیهای پاسخ متغیرهای
رویشگاهی در روش جنگل تصادفی نشان داد که با افزایش
مقدار  ECبر مطلوبیت رویشگاه گونه  P. farctaافزوده
میشود .این بدان معنی است که افزایش مقدار شوری
خاک ،موجب مساعد شدن شرایط محیطی رشد گونه
میشود و شرایط را برای استقرار آن تسهیل میکند .شوری
خاک میتواند از طریق تأثیر بر فشار اسمزی ،افزایش
مقاومت گیاهان نسبت به شوری را در پی داشته باشد و
زمینه را برای استقرار گونههای شورپسند فراهم آورد (.)37
براساس نتایج پژوهش حاضر افزایش شوری خاک از  8تا10
 dS/mبر مطلوبیت رویشگاه گونه افزوده است ،اما با توجه
به اینکه افزایش مطلوبیت تنها در محدوده  8تا dS/m 10
رخ داد و در مناطقی با مقدار شوری بیشتر ،مطلوبیت
رویشگاه گونه افزایش نیافته است نمیتوان با قطعیت در
مورد شورپسند بودن گونه اظهارنظر کرد .اما آنچه که مسلم
است افزایش محدود در مقدار شوری خاک میتواند بهطور
نسبی احتمال حضور گونه را در رویشگاه افزایش دهد.
همچنانکهگزارششده است که گونههای جنس Prosopis
بهعنوان گونههای مقاوم به شوری در برنامههای احیاء
پوشش گیاهی در مناطق خشک و بیابانی مطرح هستند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش قابل توجه
شوری میتواند عالوه بر کاهش سرعت جوانه زنی و ایجاد
مسمومیت در گیاه ،جذب آب توسط بذر را با اشکال مواجه
سازد .بر همین اساس با افزایش میزان شوری در خاک
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میزان خسارت وارد شده نیز افزایش خواهد یافت (.)17
همچنین بررسی منحنی پاسخ  pHبهعنوان متغیر
تأثیرگذار بر پراکنش گونه نشان میدهد که با افزایش مقدار
این عامل تا  7/8بر میزان مطلوبیت رویشگاه افزوده میشود
ولی افزایش  pHبه بیش از  8باعث کاهش قابل توجه
تناسب رویشگاه میشود و استقرار آن را محدود میکند.
بهعبارت دیگر ،هر چند ،با افزایش مقدار آهک خاک و در
نتیجه افزایش مقدار  ،pHقابلیت جذب و دسترسی به مواد
غذایی افزایش مییابد و شرایط جهت استقرار گونه گیاهی
مساعد میشود ،اما افزایش بیش از حد آهک خاک میتواند
بهدلیل ایجاد سختالیه و بروز مشکل در جذب بعضی از
مواد غذایی توسط گیاهان استقرار و پراکنش گیاهان را با
محدودیتهای جدی مواجه سازد (.)15
نقشه پیشبینی پیوسته پراکنش مکانی گونه گیاهی
 P. farctaحاصل از روشهای روشهای درخت طبقهبندی
و رگرسیون ،جنگل تصادفی و مدل تجمعی تعمیم یافته در
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مراتع منطقه سیستان نشان میدهد که مناطق مرکزی
منطقه مورد بررسی و حاشیه رودخانه از مطلوبیت بیشتری
جهت استقرار گونه برخوردار است (شکل  .)6بر این اساس،
رویشگاه مطلوب گونه در حاشیه رودخانه نیاتک قرار گرفته
است و حاشیههای محدوده مورد بررسی از مطلوبیت
کمتری برخوردار است .پس از اعمال حد آستانه و تهیه
نقشههای حضور و عدم حضور گونه مشخص شد که بهطور
کلی وسعت رویشگاه بالقوه گونه در نقشه حاصل از روش
مدل تجمعی تعمیم یافته بیشتر از دو روش دیگر است.
توانایی مدل در تمایز نقاطحضور و عدمحضور گونههای
گیاهی یکی از مهمترین ابعاد تأثیرگذار در دقّت مدلهای
پیشبینی پراکنش است ( .)19بر اساس نتایج حاصل از
پژوهش حاضر ،در مجموع ،بین دقّت پیشبینی مدلهای
مورد استفاده وجود دارد و حدود پراکنش بالقوه گونه در
مدلهای مختلف از یکدیگر متفاوت است.

شکل .6نقشه حضور و عدم حضور گونه  P. farctaدر مراتع حاشیه رودخانه نیاتک به همراه مقادیر حد آستانه هر مدل

پيشبينی پراکنش بالقوة کهورک ( Prosopis farcta (L.در مراتع ...

براین اساس ،مدل جنگل تصادفی و مدل درخت
طبقهبندی و رگرسیون بهترین مدلهای اجرا شده هستند
و دارای بیشترین دقّت پیشبینی هستند .بنابراین میتوان
گفت که مدل جنگل تصادفی ،بهدلیل ظرفیت بیشتر در
شناسایی حضور و عدم حضور گونه ،در مقایسه با دیگر
مدلهای مورد استفاده ،مدل دقیقتری است .این مدل
بهدلیل غیر پارامتری بودن در بهرهگیری از متغیرهای
توضیحی مختلف دارای انعطافپذیری است و میتواند روابط
غیرخطی بین متغیرهای پاسخ و متغیرهای توضیحی و
همچنین برهمکنشهای سلسله مراتبی بین متغیرهای
توضیحی را نشان دهد ( .)10همسو با یافته پژوهش حاضر
در بررسی مشابه نیز گزارش شده است که مدل جنگل
تصادفی ،روش دقیقی در مدلسازی پراکنش گونههای
گیاهی است .بنابراین میتوان از آن برای برآورد حدود
پراکنش گونههایی که اولویت حفاظتی بیشتری دارند،
استفاده شود ( .)33 ،28 ،26گزارش شده است که تفاوت
در عملکرد پیشبینی مدلها امری قطعی است و این امر
میتواند بهدلیل استفاده از توابع ریاضی متفاوت باشد (.)9
◼ نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،در شرایط فعلی بیشترین
وسعت رویشگاه بالقوه گونه در منطقه سیستان در محدوده
مرکز و اطراف رودخانه نیاتک واقع شده است .بهعبارت
دیگر ،این مناطق بهطور بالقوه از قابلیت بیشتری برای
انتشار گونه برخوردار است و در صورت مساعد بودن دیگر
شرایط ،گونه توانایی استقرار در این مناطق را دارد .ارزیابی
عملکرد پیشبینی مدلهای مورد بررسی نشاندهنده
عملکرد بهتر مدل جنگل تصادفی در طبقهبندی حضور و
عدم حضور گونه در مقایسه با دو روش دیگر بود (جدول
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 .)2مدل جنگل تصادفی ،بهعنوان روش درخت پایه،
توانسته است عالوه بر شناسایی صحیح متغیرهای
تأثیرگذار در پراکنش گونه و همچنین وزن آنها ،نقشه
پیشبینی دقیقی از دامنه جغرافیایی پراکنش بالقوه گونه
در مراتع مورد بررسی را ارائه کند .ظرفیت این روش در
پیشبینی پراکنش گونه ،در کنار ویژگیهایی مانند ارائه
منحنیهای پاسخ و درصد اهمیت هر متغیر در مدلسازی
از ویژگیهای بارز این مدل است .بیشتر بودن اعتبار این
مدل در اجرا ،نشان میدهد که میتوان از این مدل در
پیشبینی رویشگاههای گونههای مناطق بیابانی کشور
استفاده کرد .بهطور کلی میتوان گفت که حضور گونه
) Prosopis farcta (L.در منطقه مورد بررسی متأثر از
ویژگیهای خاک (اسیدیته و هدایت الکتریکی) و همچنین
فاصله از رودخانه است .از سوی دیگر ،با توجه به شناخت
نیازهای بومشناختی و مناطقی با تناسب باالتر جهت استقرار
گونه در ریز مقیاس ،میتوان نتیجه گرفت که جهت افزایش
احتمال موفقیت برنامههای اصالحی ،توسعه رویشگاه گونه
در مناطق مرکزی و حاشیه رودخانه متمرکز شود .از سوی
دیگر ،انجام فعالیت ترویجی در بین ساکنین محلی برای
توسعه کشت گونه در مناطق با تناسب باال ،با هدف
جلوگیری از تشدید فرسایش خاک و معرفی خواص دارویی،
همچنین ایجاد منبع درآمد جدید جهت بهرهبرداران
پیشنهاد میشود.
◼ سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل انجام شده است
(شماره گرنت)IR-UOZ-GR-8694 :؛ بدینوسیله از معاونت
پژوهشی و فناوری دانشگاه زابل سپاسگزاری میشود.
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Abstract
The present study was aimed at studying the physiological and phonological characteristics of
Salivia eremophila Boiss. as a native and medicinal species in three rangeland sites in Yazd
province, Iran. For this perpose three areas (Damaghan, Tange-Chenar and Ghavam abad) and
three sites in each area, were investigated in terms of soulobe carbohydrates, proline, chlorophyll
and carotenoids in aerial parts of Salivia eremophila in two phonological stages of flowering and
seeding. Plant sampling was done based on randomized-systematic method in 1m2 plots, along
with 50 m2 transects. Phenolocical diagram of Salivia eremophila was drived based on
consecutive field investigations. The results showed that there are significant differences in the
interaction effects between phonological stage, site and area. Site #1 of Tange-Chenar had
significant difference in Chlorophyll (a and b) with the other sites (p<0.05). For carotenoids, there
was a significant difference between sites and areas where Damgahan Site #3 at the seeding stage
and Tange-Chenar Site #1 had the highest rates. Proline levels at Damgahan Site #1 (at the
flowering stage) were higher than at other sites and areas, and showed a significant difference.
The amount of soulobe carbohydrates showed a significant difference in sites and phonological
stages in general (except the flowering stage). In overall, the climate conditions of the studied
sites are nearly similar in terms of annual rainfall, as well as rangelans type and altitude, and this
can affect the occurrence of low changes in plant nutrients.
Keywords: Arid rangelands; Soulobe carbohydrates; Proline; Chlorophyll; Carotenoid
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چکیده
هدف از بررسی حاضر ،بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و فنولوژیک و تعیین روابط بین عناصر موجود گیاه دارویی مریمگلی بیابانی
 Salvia eremophila Boiss.در سه رویشگاه مرتعی استان یزد میباشد .به این منظور در سه رویشگاه دامگاهان ،تنگ چنار و
قوام آباد و در سه ایستگاه مختلف ،مقدار عناصر غذایی شامل قند محلول ،کلروفیل ،کاروتنوئید و پرولین موجود در اندام هوایی گیاه
مریمگلی بیابانی در دو مرحله فنولوژیک گلدهی و بذردهی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهبرداری از گیاهان به روش تصادفی-
سیستماتیک و با استفاده از قطعههای یک مترمربعی در طول نوارهای (ترانسکت)  50متری انجام شد .همچنین پس از بازدیدهای
منظم میدانی ،نمودار مراحل رشد فنولوژیک مریمگلی بیابانی در محدوه مورد بررسی رسم شد .دادهها پس از جمعآوری و در سطح
خطای  %5تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که اثر متقابل مرحله فنولوژیک ،منطقه و ایستگاه بر روی متغیرهای مورد بررسی اثر
معنی داری داشت ( .)p>0/05ایستگاه  1تنگ چنار در مرحله گلدهی از نظر مقدار کلروفیل  b ،aبیشتر از دیگر ایستگاهها و مناطق
مورد بررسی بوده و تفاوت معنیداری با آنها داشت .ایستگاه  1تنگ چنار در مرحله گلدهی و ایستگاه  3دامگاهان در مرحله بذردهی،
بیشترین مقدار کاروتنوئید را دارا بودند .مقدار پرولین در مناطق مختلف ،مراحل فنولوژیک و ایستگاههای سه گانه ،تفاوت معنیداری
نشان داد .ایستگاه  2منطقه دامگاهان در زمان گلدهی بیشترین مقدار پرولین را دارا بود .از نظر مقدار قند محلول نیز اختالف بین
ایستگاهها و مرحله فنولوژیک (به غیر از مرحله گلدهی) ،معنیدار بود .در مجموع ،به دلیل تشابه شرایط اقلیمی ایستگاههای مورد
بررسی در هر منطقه و نیز تیپ مرتع و ارتفاع از سطح دریا ،این موضوع میتواند بر بروز تغییرات اندک در عناصر غذایی گیاه مؤثر
باشد.

واژگان کلیدي :پرولین؛ قند محلول؛ کلروفیل؛ کاروتنوئید؛ مراتع مناطق خشک
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◼ مقدمه
مراتع ایران با مساحت  84/6میلیون هکتار و با بیش از
 7000گونه گیاهی ( .)1افزون بر نقشی که در تولید و
تامین علوفه دارند ،مهمترین منبع برای تولید محصوالت
فرعی و گیاهان دارویی و صنعتی محسوب میشوند .با
توجه به رشد جمعیت و محدود بودن تولید علوفه به منظور
بهبود وضعیت اقتصادی بهرهبرداران مراتع ،توجه به
محصوالت فرعی ،تولید گیاهان دارویی و صنعتی،
زنبورداری ،بومگردی و آبزیپروی الزم و ضروری بهنظر
میرسد ( .)2تیره نعناعیان ( )Lamiaceaeاز راسته المیال
( )Lamialesیکی از مهمترینو بزرگترین تیرههای گیاهی
است که دارای بیش از  4000گونه گیاهی است که در
 200جنس جای داده شدهاند .این تیره در کل کره زمین
پراکنده شده است که بیشترین مقدار انتشار آن در منطقه
مدیترانهای است (.)3
مریمگلی بیابانی ( )Salvia eremophila Boiss.گیاهی
علفی ،پایا و متعلق به شاخه گیاهان دانهدار
 ،Spermatophytesزیرشاخه نهاندانگان ،Angiosperms
رده دو لپهایها  ،Dicotyledonراسته  ،Lamialesخانواده
نعناعیان  Lamiaceaeاست و  Salviaجنس بزرگی از این
خانواده است که در سراسر جهان تقریبا  900گونه دارد و
حدودا  58گونه آن در ایران میروید که  17گونه آن انحصاری
ایران میباشند ( .)19 ،11گونه  Salvia eremophilaیکی
از هفت گونه مریمگلی است که از استان یزد گزارش شده
است .این گیاه به صورت پراکنده در مناطق مختلف استان
بهمساحت  24722 haمعادل  %0/29از کل پوششگیاهی
استان یافت میشود .دامنه ارتفاعی گسترش این گیاه از
ارتفاع  800تا  2250 mاز سطح دریا متغیر است .اقلیم
گرم و خشک بیابانی سرد ،نیمه بیابانی تا شدید با میانگین
بارندگی ساالنه در حدود  125mmو تبخیر سالیانه 1400mm
تا  1800 mmاز شرایط اقلیمی رویشگاههای این گیاه در
استان میباشد (.)30 ،26
مریمگلی بیابانی در استانهای اصفهان ،یزد ،فارس،
هرمزگان ،خوزستان و خراسان رویش دارد .گیاهی است
بوتهای به ارتفاع  15 cmتا  ،25 cmبا ساقههای منشعب،
Alpha-Pinene
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ساقههای آن در تمام طول خود برگدار و پوشیده از
کرکهای سفید ساده بلند ،نرم و متراکم هستند ،برگها
مستطیلی شکل و سرنیزهای ،تخممرغی به طول  2 mmتا
 12mmو عرض  1 mmتا  ،2mmبا حاشیه چین خورده و
پیچیده ،رنگ گل سفید یا قرمز ،گیاه معطر بوده و دو بار در
سال گل میدهد (.)30
گزارشهای اندکی در مورد اکوفیزیولوژی و عناصر
غذایی موجود در گیاه مریم گلی بیابانی وجود دارد و غالباً
متابولیتهای ثانویه این گونه مطالعه شدهاست .عمدهترین
ترکیبات اسانس این گونه شامل آلفا پینن ،1بورنئول،
بورنیل استات و کامفن بودند ( .)30 ،21مرحله میوهدهی
کامل در آبانماه به عنوان بهترین مرحله برداشت برای
حصول بیشینه بازده اسانس پیشنهاد شده است .همچنین
این گونه بهعنوان یکی از منابع برای استخراج ترکیب آلفا -
پینن گزارش شده است (.)30
از نظر ترکیبات شیمیایی برگهای مریمگلی بیابانی
دارای اسانس روغنی فرار و ساپونین ( )21و یک ماده تلخ
به نام پیکروسالوین 2با خاصیت تسهیل کننده هضم ،مُدر،
قاعدهآور و متوقفکننده رشد باکتری و همچنین اسیدهای
آلی می باشد .اسانس مریمگلی بیابانی عنبری است و از
نظر مقدار کافور خیلی غنی است و مقدار اسانس و مقدار
ماده سینئول اسانس در دوران ظهور شکوفهها و بازشدن
گل بیشترین مقدار را داراست .مقدار سینئول موجود در
اسانس شاخههایی که تازه خشک شدهاند در حدود 0/25
میباشد (.)21
براساس بررسیهای انجام شده در مورد گیاه مریمگلی،
ویژگی های دارویی و درمانی فراوانی معرفی شدهاست که
عالوه بر کاربردهای این گیاه در درمان سرطان ،سالمونال ،گلو
درد ،چربی خون ،بیماریهای قلبی-عروقی ،بیماریهای
پوستی ،اسکیزوفرنی ،بیماریهای چشمی ،آلزایمر ،جنون،
بیماریهای التهابی و ایدز ،از این گیاه بهعنوان عامل
ضدویروس،ضدمیکروب ،ضدالتهاب ،ضدپیری و کاهشدهنده
فعالیت تومور نیز استفاده میشود ( .)20 ،5نکته جالب در
مورد گیاه مریمگلی بیابانی این است که در موارد اندکی از
مضرات آن ذکر به میان آمده است .لذا با در نظر گرفتن
picrosalvin
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اهمیت این گیاه از نظر دارویی و خواص بی نظیر آن و
همچنین به لحاظ بومی بودن و نظر به اینکه در زمینه تعیین
و شناسایی عناصر غذایی موجود در این گیاه مطالعه خاصی
صورت نگرفته است ،تحقیق حاضر در استان یزد بر روی این
گونه انجام گرفت .همچنین با در نظر گرفتن بهترین شرایط
اقلیمی برای افزایش و بهبود عناصر غذایی و معرفی آن در
این تحقیق ،اهمیت این مطالعه در مورد بررسی مقدار و روابط
بین عناصرغذایی موجود گیاه مریمگلی بیابانی Salvia
 eremophilaشامل قند محلول ،مقدار کلروفیل ،کاروتنوئید
و پرولین ،در سه رویشگاه مرتعی استان یزد دو چندان
میشود.
◼ مواد و روش
مناطق مورد مطالعه
موقعیت جغرافیايی و اقلیمی رويشگاه قوام آباد

رویشگاه قوامآباد در فاصله عرض جغرافیایی "31° 48' 37
تا " 31° 48' 47شمالی و طول جغرافیایی' 54° 4تا
'' 54° 4' 14شرقی و در ارتفاع  1700mاز سطح دریا در
محدوده شهرستان اشکذر است .از نظر سازندهای
زمینشناسی شامل واحدهای دوران پالئوزوئیک از قبیل
سازندهای کهر ،دولومیت سلطانیه ،باروت و آهک جهرم
دوران سنوزوئیک ،رسوبات تریاس شامل دولومیت شتری،
سازند نایبند ،شیل ماسهای و ماسه سنگ کوارتزیت
میباشند .مقدار بارندگی سالیانه منطقه بر اساس آمار
ایستگاه بارانسنجی قوامآباد 125mm ،میباشد (.)20
موقعیت جغرافیايی و زمینشناسی رويشگاه دامگاهان

رویشگاه دامگاهان در فاصله بین عرض جغرافیایی
'' 31° 32' 41تا '' 31° 32' 52شمالی و طول جغرافیایی
'' 54° 20' 32تا '' 54° 20' 34شرقی و در ارتفاع 1800m
از سطح دریا قرار گرفته است .از نظر زمینشناسی در این
منطقه تنوع لیتولوژیکی تشکیالت به چشم نمیخورد و
رخنمونهای زمینشناسی عمدتاً شامل آهکهای خاکستر
رنگ سازند تفت متعلق به کرتاسه و گرانیت شیرکوه
میباشد .مقدار بارندگی سالیانه منطقه بر اساس آمار ایستگاه
بارانسنجی مهریز 200mm ،میباشد (.)20
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رویشگاه تنگچنار در عرض جغرافیایی'' 31° 32' 22تا
'' 31° 32' 30شمالی و طول جغرافیایی'' 54° 21' 5تا
'' 54° 21'7شرقی و در ارتفاع  2000mاز سطح دریا قرار
گرفته است .از نظر زمینشناسی سازند آهک تفت در این
منطقه دیده میشود که متشکل از آهک زیاد میباشد.
مقدار بارندگی سالیانه منطقه براساس آمار ایستگاه
بارانسنجی مهریز 188mm ،میباشد (.)20
براساس بررسیهای کتابخانهای و فلور استان یزد (،)26
رویشگاههای اصلی گیاه که در بردارنده ویژگیهای مختلف
اکولوژیک و سازگار با گیاه مریمگلی بیابانی بود تعیین شد.
سپس طول و عرض جغرافیایی مناطق مورد مطالعه،
توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا ،شیب و جهت شیب و
همچنین مشخصات اقلیمی دما و بارندگی هر رویشگاه به
تفکیک مورد بررسی قرار گرفت .با توجه خصوصیات نسبتاً
نزدیک اقلیمی و دمایی سه رویشگاه ،دیاگرام فنولوژی این
گیاه به شکل واحد ترسیم شد (شکل .)2
برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی  3نوار (ترانسکت)
به طول  ،50mبا فاصله  25mاز همدیگر انتخاب شدند .در
هر نوار  10نقطه و با فاصله  5mاز یکدیگر و با استفاده از
قطعه (پالت) یک مترمربعی در مجموع  30پالت 1m2
یادداشت برداریها در خصوص تعداد بوته انجام پذیرفت.
باید ذکر کرد جهت مطالعات خصوصیات پوشش گیاهی از
گیاهان موجود در هر پالت استفاده شد و اطالعات آن
شامل تعداد بوته ،وزن بوته ،وزن خشک یادداشت شد .در
منطقههای مورد بررسی که  30پایه گیاهی در پالتها قرار
نداشت از گیاهان رویش یافته نزدیک به هر پالت و یا در
ادامه ترانسکت استفاده شد .عالوه بر تاج پوشش ،ارتفاع
گیاه نیز در  7منطقه با انتخاب نمودن  30پایه ،آنالیز و
ارزیابی شد .بررسیهای آزمایشگاهی بر روی قند محلول با
روش  ،)23( kochert 1987مقدار کلروفیل  aو  bو
کاروتنوئید با روش  ،)24( Lichtenthaler 1987پرولین با
روش )9( Bates 1973برای نمونههای هر یک از رویشگاهها
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین پس از بازدیدهای منظم
میدانی ،دیاگرام مراحل رشد فنولوژیک مریم گلی بیابانی
در محدوه مورد مطالعه ترسیم گردید (شکل  .)2برای
تجزیه آماری ،در آغاز با استفاده از آزمون تجزیه واریانس
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دوطرفه اقدام به بررسی اثر متقابل متغیرها شد .در پایان با
پهرهگیریاز میانگین ،انحراف معیار و آزمون تجزیه واریانس
یک طرفه در سطح خطای  %5اقدام به تحلیل نتایج شد.
◼ نتايج
به منظور بررسی اطالعات بدست آمده ابتدا با استفاده
از آزمون تجزیه واریانس دو طرفه اقدام به بررسی تأثیر
متقابل بین متغیرهای وضعیت گیاه ،منطقه مورد بررسی و
ایستگاه مورد نظر پرداخته شد که در تمامی متغیرهای
مورد بررسی تأثیرمعناداری بین اثرمتفابل مرحله فنولوژیک
گیاه و منطقه مورد بررسی ،منطقه و ایستگاه مورد بررسی

و نیز اثرمتقابل بین مرحله فنولوژیک ،منطقه و ایستگاه
مورد بررسی مشاهده گردید (( )p<0.05جدول  .)1نتایج
آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و تست تعقیبی دانکن نشان
داد که گیاهان مورد بررسی در ایستگاه  1تنگ چنار در
مرحله گلدهی از نظر مقدار کلروفیل  b ،aو مقدار
کارتینوئید با سایر ایستگاه های مورد بررسی و مناطق مورد
بررسی تفاوت داشتند و از نظر آماری اختالف معناداری
نشان دادند ( )p<0.05همچنین مقدار پرولین در ایستگاه
 1منطقه قوام آباد با سایر ایستگاه های مورد بررسی و
مناطق مورد بررسی تفاوت داشت ولی این اختالف منجر
به بروز اختالف معنیدار نشد.

شکل  .1موقعیت جغرافیايی منظقه مورد بررسی

شکل  .2دياگرام مراحل رشد فنولوژيک مريم گلی بیابانی در محدوه مورد مطالعه
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در مورد قند محلول نیز این مساله صادق بود .یعنی با
وجود اینکه در مرحله بذردهی در ایستگاه شماره 2
دامگاهان ،مقدار قند محلول باالتر از سایر مناطق بود،
اختالف معن ی داری بین آنها وجود نداشت .همچنین در

دیگر متغیرها براساس مرحله فنولوژیک ،منطقه و ایستگاه
مورد بررسی میانگین گروهها در زیر مجموعه های همگن
نمایش داده شد (جدول .)2

جدول  .1بررسی اثر متقابل مرحله فنولوژيک ،منطقه ،و ايستگاه مورد بررسی براساس متغیرهاي مطالعه
اثر متقابل

متغیر

F

Sig.

کلروفیل a

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

9/387
5/118
3/559

0/002
0/006
0/017

کلروفیل b

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

13/824
6/209
4/724

0/000
0/003
0/005

کاروتنوئید

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

14/542
3/153
2/588

0/000
0/040
0/045

قند محلول

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

3/785
4/244
3/511

0/042
0/028
0/031

غلظت پرولین

مرحله فنولوژیک * منطقه
منطقه * ایستگاه
مرحله فنولوژیک * منطقه * ایستگاه

4/813
4/184
4/671

0/021
0/014
0/013

جدول  .2بررسی مقدار عناصر غذاي براساس مرحله فنولوژيک ،منطقه و ايستگاه مورد بررسی
عامل تغییر
مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 1
مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 2
مرحله گلدهی در دامگاهان و ایستگاه 3
مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 1
مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 2
مرحله گلدهی در تنگ چنار و ایستگاه 3
مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 1
مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 2
مرحله گلدهی در قوام آباد و ایستگاه 3
مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 1
مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 2
مرحله بذردهی در دامگاهان و ایستگاه 3
مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 1
مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 2
مرحله بذردهی در تنگ چنار و ایستگاه 3
مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 1
مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 2
مرحله بذردهی در قوام آباد و ایستگاه 3

متغیر
کلرفیل a

کلروفیل b

4/0±94/08
3/1±93/30
c3/0±88/51
a15/3±98/90
b7/1±17/19
c4/0±70/91
c7/0±75/32
c7/2±33/40
c6/0±29/69
c5/0±96/16
b9/2±34/04
b8/1±90/90
c7/1±60/40
c6/3±77/23
c6/1±46/00
c4/1±84/34
c7/3±82/76
c4/0±54/19

0/0±44/01
0/0±36/23
c0/0±40/20
a3/0±14/74
b1/0±29/24
c0/0±61/18
c1/0±16/07
c1/0±07/55
c0/0±96/12
c0/0±67/95
b1/0±07/35
b1/0±24/39
c0/0±86/19
c0/0±74/65
c0/0±78/21
b0/0±41/89
b0/0±93/63
b0/0±38/02

c
c

کاروتنوئید

قند محلول

پرولین

0/0±85/01
0/0±84/19
c0/0±70/01
a2/0±75/49
b1/0±63/13
c1/0±08/14
c1/0±25/01
c1/0±28/32
c1/0±01/09
b2/0±06/01
b2/0±38/24
a2/0±44/46
c1/0±95/13
c2/0±00/77
c1/0±88/35
b1/0±52/17
b2/0±03/62
b1/0±40/10

63/0±05/65
60/8±58/68
c66/1±67/84
c66/0±78/90
c68/6±05/67
c72/3±35/33
c72/1±31/39
c73/0±39/09
c73/2±08/42
c72/12±01/37
a79/6±11/34
c74/4±23/08
c63/8±33/48
b75/5±33/65
c73/8±46/56
b78/3±19/34
b75/3±95/71
b74/0±94/62

1/0±59/24
2/1±44/06
c1/0±27/12
b1/0±21/25
c1/0±11/02
a1/0±41/68
c1/0±38/01
c0/0±92/22
c1/0±21/42
c1/0±50/48
c1/0±94/71
c1/0±10/06
c0/1±95/48
c0/0±66/36
c1/0±39/17
a2/0±26/29
b1/0±96/35
c1/1±30/12

c

c

c

c

c
c

c

a
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◼ بحث و نتیجهگیري
در پژوهش حاضر به منظور بررسی عناصر موجود در
گیاه مریم گلی بیابانی شامل قند محلول ،مقدار کلروفیل،
کاروتنوئید و پرولین در  3رویشگاه دامگاهان ،تنگ چنار و
قوام آباد در دو تکرار مورد بررسی قرار گرفت و مقدار عناصر
در دو فاز گلدهی و بذردهی گیاه اندازه گیری شد.
نورگرایی (فتوسنتز) فرآیندی است که انرژی نوری
بهدست آمده از خورشید را به فرمی از انرژی که میتواند
بهطور مستقیم بوسیله موجودات زنده بکار گرفته شود،
تبدیل میکند .شاخص کلروفیل برگها یک شاخص مفید
برای بهرهوری از پتانسیل فتوسنتزی و قدرت عمومی گیاه
میباشد .تغییرات در مقدار کلروفیل تحت تنش ممکن
است بخشی از پاسخ سازگاری باشد .گزارش شده است که
با افزایش تنش خشکی در مرحله رشد رویشی مقدار
کلروفیل برگ کاهش مییابد .به نظر میرسد که کاهش
غلظت کلروفیل تحت تنش بهواسطه کاهش پروتئینهای
غشایی خاص ،اثر کلروفیالز ،پراکسیداز و ترکیبات فنلی و
در نتیجه تجزیه کلروفیل باشد همچنین یکی از عواملی که
بر روی مقدار کلروفیل گیاهان تأثیر میگذارد عامل تنش
اکسیداتیو است ،لذا با بروز تنش در گیاهان به صورت
معناداری مقدار کلروفیل کاهش مییابد ( .)6کاهش مقدار
کلروفیل در طی مراحل پیری و در اثر تنش خشکی در
دیگر گونههای گیاهی نیز گزارش شده است (.)22 ،7
براساس نتایج پژوهش حاضر نمونههای مورد بررسی از نظر
مقدار کلرفیل  aو کلروفیل  ،bمابین زمان گلدهی و
بذردهی ،منطقه مورد بررسی و نیز ایستگاههای مورد
بررسی اختالف معنی داری وجود داشت .مقدار کلروفیل a
و  bدر ایستگاه  1تنگ چنار و در زمان گلدهی به نسبت
سایر ایستگاههای مورد بررسی از مقدار باالتری برخوردار
بود .البته این تفاوت در مرحله بذر دهی در دوایستگاه تنگ
چنار و قوام آباد ،معنی دار نبود .این موضوع میتواند به
سبب تشابه در وضعیت اقلیمی و نزدیک بودن شرایط
جوی ،اقلیمی و محیطی ایستگاهها و مناطق مورد بررسی
باشد .بررسی تأثیر تنش خشکی بر مقدار کلروفیل گیاه
نشان داد که مقدار کلروفیل در گیاه در دوره تنش خشکی
و پس از آن کاهش مییابد ( .)18در مطالعه دیگری که به
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منظور بررسی کلروفیل به عنوان ابزاری برای شناسایی
تنش خشکی در گیاه مورد بررسی قرار گرفت بیان شد که
مقدار کلروفیل گیاهان با بروز تنش خشکی تحت تأثیر قرار
می گیرد و منجر به کاهش معنادار سطح کلروفیل گیاه
میشود ( .)7همچنین در پژوهشهای پیشین همبستگی
مثبت و معنادار بین مقدار نیتروژن خاک و مقدار کلروفیل
 aو  bبیان شده است به صورتی که با افزایش نیتروژن خاک
مقدار کلروفیل در گیاه افزایش مییابد ( .)31شاید نزدیک
بودن مقدار کلروفیل در گیاه مریمگلی به دلیل یکسان
بودن مقدار ازت خاک در رویشگاههای مورد بررسی باشد.
همچنین در پژوهش حاضر مقدار کلروفیل  aاز کلروفیل b
به مراتب بیشتر بود .مقدار کاهش کلروفیل  bدر اثر تنش
خشکی بیشتر از کلروفیل  aمیباشد .زیرا در اثر تنش
خشکی مقدار کمپلکس پروتئینی جذب کننده نور chl a/b
موجود در فتوسیستم  IIبه شدت کاهش پیدا میکند.
بخش کلروفیل  bاین کمپلکس پروتئینی درون غشاء
سبزدیسه (کلروپالست) قرار دارد ( .)4لذا احتمال بروز
تنش خشکی در گیاه مریم در دوره رشد تا زمان برداشت
محتمل میباشد.
پس از بررسی مقدار کاروتنوئید موجود در مریمگلی
بیابانی ،بیشترین مقدار کاروتنوئید در زمان گل دهی
مشاهده گردید و اختالف معناداری بین زمان گلدهی و
بذردهی از نظر مقدار کاروتنوئید در مریمگلی مشاهده
گردید .همچنین مقدار کاروتنوئید در رویشگاه تنگ چنار
و ایستگاه  1در مرحله گلدهی و نیز ایستگاه شماره 3
دامگاهان در مرحله بذر دهی نسبت به سایر ایستگاههای
مورد بررسی بیشتر بود .بررسی ارتباط بین مقدار کلروفیل
و کاروتنوئید در گیاهان نشانداد که همبستگی مثبت و
معنیداری بین مقدار کلروفیل ،کاروتنوئید و تنش خشکی
در گیاهان وجود دارد ( .)32با در نظر گرفتن مقدار
کلروفیل بیشتر در ایستگاه  1تنگچنار نسبت به سایر
مناطق مورد بررسی ،لذا افزایش مقدار کاروتنوئید
توجیهپذیر است.
مقدار قند محلول در زمان گلدهی و بذردهی ،مناطق
مورد بررسی و ایستگاههای مختلف از نظر آماری یکسان
بود که این موضوع نزدیک بودن میانگین قند محلول را در
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شرایطمختلف را نشان میدهد .یکی از عواملتأثیرگذار بر
افزایش مقدار قند محلول گیاهان ،مقدار پتاسیم خاک
میباشد به صورتی که همبستگی مثبتی بین مقدار پتاسیم
خاک و مقدار قند محلول اندازهگیری شده در تحقیقات
مختلف بیان شده است ( .)32 ،28 ،25 ،17 ،15از
نقشهای مهم پتاسیم میتوان به افزایش مقاومت گیاهان
در برابر آفات و بیماریها ،کمآبی ،تنشهای محیطی و
بهبود کمی و کیفی ،افزایش طول عمر گلهای بریده و
تشدید فتوسنتز اشاره نمود .از طرفی کمبود پتاسیم موجب
کاهش گلچهها و همچنین کوتاهی سنبله گل ،تاخیر در
گلدهی و زردی عمومی در برگهای مسن میشود (.)32
پتاسیم به شدت در سنتز و تحرک کربوهیدراتها در
گیاهان نقش دارد ،همچنین بنظر میرسد در ضخیم شدن
دیواره سلولی و افزایش مقاومت ساختارهای گیاهی نیز
موثر است (.)15
مقدار پرولین در زمان گلدهی و بذردهی ،مناطق مورد
بررسی و ایستگاههای مختلف از نظر آماری یکسان نبود و
ایستگاه  3تنگچنار در زمانگلدهی و ایستگاه  1قوامآباد
در زمان بذردهی نسبت به دیگر ایستگاههای مورد بررسی

از مقدار پرولین بیشتری برخوردار بودند .یکی از عوامل
تأثیر گذار بر افزایش مقدار پرولین گیاهان ،مقدار پتاسیم
خاک میباشد .نتایج پژوهشهای محققان دیگر نیز نشان
میدهد که بهبود وضعیت تغذیهای گیاه از نظر مقدار
پتاسیم میتواند بر افزایش مقدار پرولین گیاه کمک کند
( .)12 ،8همچنین انباشت پرولین نقش بسیار موثری در
تطابق و سازگاری گیاه با شرایط خشکی دارد (.)29
بهطورکلی زمانگلدهی و بذردهی ،رویشگاه و ایستگاههای
مورد بررسی عوامل تأثیرگذاری بر عناصرغذایی مورد بررسی
در گیاه مریمگلی بودند .گرچه بعضاً در بین ایستگاههای
سهگانه هر منطقه ،تغییرات معنیدار نبوده و مقادیر عناصر
غذایی به هم نزدیک بودند .به بیان دیگر شرایط اقلیمی
ایستگاههای منتخب در مناطق مورد بررسی از نظر مقدار
بارش سالیانه و نیز بافت مرتع و ارتفاع از سطح دریا تقریبا
مشابه به هم بوده و این موضوع میتواند بر بروز تغییرات اندک
در عناصر غذایی گیاه موثر باشد .در تحقیقهای پیشین نیز
بیان شده است که اختالف در ساختمان خاک تیپهای
مرتعی و نیز اختالف از سطح دریا و مقدار بارش بر مقدار
عناصرغذایی و شیمیایی تأثیر میگذارند (.)27 ،13
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Abstract
Dust, the main pillar of air pollution, has always been an important subject of study on several
levels. Over the last few years, it has become increasingly concentrated in various regions. The
present study, which uses Google Earth engine system and MODIS satellite data with 8-day
temporal resolution and spatial resolution of 1km and 250m, as well as statistical methods such
as correlation and averaging of Triple Exponential Smoothing (TES), to monitor and predict
spatial and temporal changes of airborne dust in Qazvin province. For this purpose, using Aerosol
Optical Depth Index (AOD) images, Optimal Vegetation Index (EVI) and Modis Heat Island (HI)
change index, and preparing their temporal and spatial monitoring maps during the statistical
period 2015-2020 and predict to 2030, the relationship between these factors was examined. The
results of the present study showed an increase in the quantity of airborne dust in Qazvin province
from 0.461 in 2015 to 0.603 in 2017. his rate was then reduced by 0.493 in 2018 and by 0.575 in
2019. The quantity of airborne dust, then fell slightly to 0.5366 in 2020. The results showed a
negative relationship between precipitation, relative humidity and vegetation, and a positive
relationship between wind speed, freezing days, temperature, variations in temperature islands
and hours of sunshine with AOD. The present study also examined changes in airborne dust
concentrations in two high- and low-risk classes, and predicted a high-risk class for 2030. This
finding is helping policymakers and planners reduce dust pollution in cities through vegetation
management and reduce the heat islands, as well as implement climate programs to manage
precipitation and moisture in cities.
Keywords: AOD index; EVI index; HI; MODIS; Triple Exponential Smoothing
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چکیده
گردوغبار بهعنوان مهمترین رکن آلودگی هوا است که در سالهای اخیر غلظت آن در مناطق مختلف افزایش یافته است .پژوهش
حاضر ،با استفاده از سامانة گوگل ارث انجین و دادههای ماهوارهای مودیس با قدرت تفکیک زمانی  ۸روزه و قدرت تفکیک مکانی
 1kmو  250mو همچنین روشهای آماری از جمله همبستگی و هموارسازی نمایی سهگانه ،به پایش و پیشبینی تغییرات مکانی
و زمانی گردوغبار معلق در جو استان قزوین پرداخت .بدین منظور ،با استفاده از تصاویر شاخص عمق اپتیکی آئروسل (،)AOD
شاخص بهینه پوشش گیاهی ( )EVIو شاخص تغییرات جزیره حرارتی ( )HIمودیس و تهیه نقشههای پایش زمانی و مکانی آنها در
طول دوره آماری  1399-1394و پیشبینی روند آن تا  ،1409ارتباط این عوامل با یکدیگر بررسی شد .نتایج پژوهش حاضر
نشاندهنده افزایش میزان گردوغبار معلق در جو در استان قزوین از  0/461در سال  1394به  0/603در سال  1396بود .این میزان،
سپس در یک روند کاهشی به  0/493در سال  1397رسیده بود که مجدداً به  0/575در سال  139۸افزایش یافت .میزان گردوغبار
معلق در جو سپس با کاهشی اندک به  0/536در سال  1399رسید .نتایج بیانگر ارتباط منفی بارندگی ،رطوبت نسبی و پوشش
گیاهی و ارتباط مثبت سرعت باد ،تعداد روزهای یخبندان ،دما ،تغییرات جزیره حرارتی و ساعات آفتابی با مقادیر  AODبود .پژوهش
حاضر با بررسی تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو در دو کالس پرخطر و کمخطر و پیشبینی آن ،افزایش کالس پرخطر برای
این استان را برای سال  1409پیشبینی کرد .نتایج پژوهش حاضر به تصمیمگیران و برنامهریزان کمک میکند تا با مدیریت پوشش
گیاهی و برنامهریزی در جهت کاهش جزایر حرارتی شهرها و همچنین برنامههای مدیریت بارش و رطوبت سطح شهرها به کاهش
آلودگیهای ناشی از گردوغبار معلق در جو در شهرها کمک کنند.

واژگان کلیدی :شاخص عمق اپتیکی آئروسول؛ پوشش گیاهی بهبود یافته؛ جزیره حرارتی؛ مودیس؛ هموارسازی نمایی سهگانه
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◼ مقدمه
ذرات آئروسل 1گردوغباری ،فراوانترین نوع ذرات معلق
جو درکره زمین است ( )17و مهمترین رکن آلودگی هوا و
پدیده وارونگی هوا میباشد؛ بهطوری که تقریباً  %30از کل
آلودگیهای هوا را شامل میشود ( .)14در حال حاضر
چالشهای بسیاری برای رفع این مشکل توسط بشریت
مورد بحث قرار گرفته و پژوهشهای فراوانی پیرامون این
موضوع انجام شده است .گردوغبار 2که در هواشناسی
عبارت است از ذرات بسیار کوچک ،جامد وسبک سیلتی و
رسی یا ماسهای بسیار ریز که در اثر فرسایش بادی و
بیابانزایی توسط باد در اتمسفر زمین وارد میشوند وتا
مسافت بسیار طوالنی انتقال مییابند و دید افقی را بین
 1kmتا  2kmو یا کمتر محدود میکنند ( .)13امروزه برای
بررسی پدیده گردوغبار و منشأ آن سه روش وجود دارد که
عبارتند از تحلیل آمار فراوانی ،مدلهای شبیه سازی و
سنجشازدور ( .)51گردوغبار امروزه به یکی از اصلیترین
معضلهای آلودگی هوا و محیطزیستی بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه تبدیل شده است ( .)44این پدیده اغلب
موجب کاهش دید به کمتر از  1کیلومتر میشود و در
شدیدترین حال غلظت ذرات معلق در هوا میتواند به بیش
از  6000mg/m3در هوا برسد (.)7
پایش مکانی و زمانی گردوغبار همچنین میتواند به
پیشبینی روند آنچه در زمان و چه در مکان خاص منجر شده
تا بتوان بهترین تصمیم را قبل از رسیدن به وضعیت بحرانی
گرفت .شاخص اندازهگیری شاخص عمق اپتیک آئروسول
( )3AODسنجنده مودیس ،4حساس به هر دو آئروسولهای
جاذب و غیر جاذب ( )5UVاست .سنجندههای مودیس بر
روی ماهواره ترا 6در  1999و بر روی ماهواره آکوا 7در
 2002نصب و راهاندازی شدهاند.
سامانه گوگل ارث انجین ۸طی سالهای اخیر طرفداران
زیادی بین پژوهشگران برای دریافت اطالعات و داده برای
بررسی موضوعهای مختلف در زمینههای اقلیمی آب و
هواشناسی و بهطور کلی سنجشازدور پیدا کرده است .این

سامانه بهدلیل سرعت پردازش داده باعث کاهش زمان
پردازش داده بهصورت دستی و همچنین بهعلت به روز
بودن اطالعات باعث دقیق بودن اطالعات دریافتی از این
سامانه میشود .استفاده از این سامانه باعث صرفه جویی
در زمان و هزینه و نیروی انسانی میشود و از طرفی
اطالعات جامعی را در اختیار کاربر قرار داده که افزایش
دسترسی فراگیر مشاهده زمین در این مقیاس قبالً غیرقابل
تصور بوده است (.)32
تعدادی از ویژگیهای گردوغبار با توجه به تأثیرات آن
میتواند هر دو جنبه فیزیکی شیمیایی را بر روی پوشش
گیاهی داشته باشد ریزش گردوغبار روی گیاهان ممکن
است برگها را از نظر فیزیکی خفه کند ( .)22بنابراین،
چیزی که اهمیت دارد ،سطح مطلق رسوب است که تحت
تأثیر گردوغبار ،نرخ انتشار و شرایط سطح برگ میباشد.
همچنین میتواند از نظر فیزیکی روزنهها را مسدود کند.
این امر موجب کند شدن روند رشد گیاه و یا آسیب رساندن
به آن و تشدید خشکسالی در درازمدت میگردد (.)10
پدیده گردوغبار ارتباط نزدیکی با شرایط اقلیمی محلی
مثل بارندگی ،دما و رطوب نسبی همچنین ویژگیهای
سطح زمین مثل پوشش گیاهی ،پوشش برف روی سطح
زمین و بافت خاک دارد .در این راستا مطالعات مختلف
حاکی از تأثیر و ارتباط پارامترهای مختلف اعم از اقلیمی،
هواشناسی ،زمین شناسی و حتی انسانی در وقوع این پدیده
دارند .افزایش بارش و افزایش رطوبت نسبی با پدیده
گردوغبار همبستگی منفی داشته و با افزایش یکی دیگری
کاهش میابد ( .)39 ،24دمای هوا بهعنوان یک معیارکلیدی
بر میزان گردوغبار بهصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در
ارتباط میباشد .افزایش دما میتواند به دو صورت بر
افزایش میزان غلظت گردوغبار تأثیر بگذارد؛ نخست آنکه
میتواند با کاهش بارندگی و از بین بردن رطوبت خاک
باعث افزایش آن شود و دیگر اینکه با تأثیر بر پوشش
گیاهی و از بین بردن آن باعث افزایش مقدار گردوغبار شود
(.)42 ،27
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گردوغبار بهعنوان اصلیترین رکن در آلودگی هوا
همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و دادههای مودیس در
پایش گردوغبار و آلودگی هوا کاربردهای زیادی دارد (.)12
امروزه بهدلیل افزایش آلودگی هوا این موضوع بیش از پیش
در حال گسترش و بررسی در سطوح مختلف آلودگی مورد
بررسی قرار میگیرد ( .)3۸یک پژوهش بهمنظور بررسی
تغییرات مکانی و زمانی و ارتباط با متغیرهای هواشناسی با
شاخص  AODدر صحرای تیکلهمکان 1چین به بررسی
تغییرات آلودگی و رابطه آن با متغیرهای هواشناسی با
استفاده از تصاویر مودیس و در سالهای ،2005 ،2000
 2010و  2015پرداخت .در این پژوهش ،بهمنظور بررسی
روابط بین ذرات معلق در هوا و عوامل هواشناسی ،یک مدل
جنگل تصادفی همراه با متغیرهای محیطی برای پیشبینی
 AODاستفاده شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،میانگین
ماهانه  AODدر آوریل به حداکثر خود رسیده و مقادیر
 AODدر بهار بیشتر از تابستان و در پاییز بیشتر از زمستان
بود .که این فصلی بودن میتواند مربوط به طوفان های شن
مکرر در بهار و اوایل تابستان باشد .این پژوهش همچنین
نشان داد مقادیر  AODیک روند افزایشی تدریجی را تا
سال  2010و سپس تغییرات بزرگی را تا سال  2015ثبت
کرده و مقدار آن تمایل به افزایش از جنوب به شمال دارد.
این پژوهش اثبات کرد که شاخص اقلیمی که بیشترین
تأثیر را بر  AODدارد ،رطوبت نسبی است (.)20
بررسی دیگری روند  AODرا در منطقه مدیترانه شرقی
و خاورمیانه ( )2EMMEبا استفاده از دادههای 3MERRA-2
و مودیس بررسی کرد .در این پژوهش یک روند صعودی
قابل توجه  AODدر طول سالهای  2000تا  2010و یک
روند نزولی طی سالهای  2010تا  2017نشان داده شده
است .این پژوهش نشان داد که گردوغبار بادی عامل اصلی
تغییرات  AODبوده و تغییرات زمستانی آن به عوامل
هواشناسی در منطقه  EMMEمربوط میشود .بر اساس
نتایج این پژوهش ،در دوره زمانی اولیه کاهش قابل توجه
فشار سطح دریا باعث وزش بادهای خشک و گرم جنوب
شرقی از مناطق بیابانی در خاورمیانه به سمت  EMMEشد

که باعث افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی شد و در نتیجه
تبخیر و تبخیر را افزایش داد .در مقابل ،خشک شدن خاک
در دوره پایانی ،افزایش قابل توجه فشار سطح دریا ،همراه
با افزایش شاخص نوسان اقیانوس اطلس شمالی ،موجب
بادهای شمال غربی از عرض های جغرافیایی باالتر شد که
دلیل عمده کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی بود .این
پژوهش با اثبات کاهش تجمع گردوغبار در ،EMME
بهویژه ،در عراق و مصر نشان داد که تا چه حد روندهای
 AODدر منطقه  EMMEبا تغییر شرایط آب و هوایی
هواشناسی کنترل میشود ( .)41پژوهشی دیگر ،به بررسی
و پایش تغییرات زمانی و مکانی ذرات معلق موجود در جو
که گردوغبار نیز بخش عمدهای از ذرات معلق است
پرداخت .در این مطالعه از  AODمودیس طی دوره آماری
 13۸0تا  1397جهت پایش و تحلیل تغییرات مکانی و
زمانی غلظت آئروسلها در نواحی جنوب شرق ایران
استفاده شد .تغییرات زمانی  AODدر مقیاسهای زمانی
ماهانه ،فصلی و ساالنه ،بر اساس آزمون روند من-کندال4
تعیین شد و نتایج بیانگر وجود ارتباط قوی و معنیدار بین
 AODو غلظت ذرات معلق ) (PM10در سطح اطمینان
 %95آماری است .لذا این پژوهش اثبات کرد دادههای
 AODاز دقت قابل قبولی برای بررسی و تحلیل تغییرات
ذرات معلق جو در منطقه مطالعاتی برخوردار هستند.
همچنین نشان داد که توزیع مکانی  AODدر سطح منطقه
مطالعاتی طی سالهای  13۸0تا  1397نشان داد نواحی
غربی و مرکزی ،کمترین میزان  AODرا به خود اختصاص
داده و نواحی شمال شرقی ،شرق و جنوبی تحت تأثیر
غلظت باالتری از  AODقرار گرفتهاند ( .)30ارتباط منفی
بین پوشش گیاهی ( )34 ،3و جزایر حرارتی ( )52با مقادیر
 AODنیز پیشتر در پژوهشهای متعدد به اثبات رسیده
است.
استان قزوین بهدلیل وجود کارخانجات صنعتی و نیروگاه
شهید رجایی و کارخانه سیمان و همچنین قرارگیری در مرز
استانهای تهران و البرز ( )2۸و نیز موقعیت قرارگیری و
وجود بادهای فصلی و طوفانهای شن و ماسه استانهای

1

3

Taklamakan
Eastern Mediterranean and the Middle East

2

Modern-Era Retrospective analysis for Research and
Applications
4 Mann-Kendall

نشريه مديريت بيابان ،سال دهم ،شماره اول ،بهار  ،1401صفحات  77تا 98

81

مرکزی و جنوبی ایران ( )31که جهت آن به سمت استان
قزوین است ،در سالهای اخیر شاهد آلودگی هوا در
قسمتهای مختلف استان بهویژه شهرستان آبیک و قزوین
بوده است .همچنین در سنوات اخیر بهدلیل ایجاد پدیده
وارونگی هوا ذرات ریز و معلق در آسمان قزوین شرایط
آلودگی را به حد بحرانی رسانیده است ( .)47پژوهش حاضر
با هدف بررسی روند زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو
در استان قزوین با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و
دادههای ماهوارهای مودیس با شاخص  AODدر ارتباط با
شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته  1EVIمودیس ،تغییرات
جزایر حرارتی شهری مودیس و معیارهای اقلیمی این
استان انجام شد .با توجه به اینکه پژوهشهای پیشین (،2
 )29وضعیت گردوغبار این منطقه را برای سالهای 2000
( )1379تا  )1393( 2014و با استفاده از دادههای
سینوپتیک بررسی کردهاند ،پژوهش حاضر ،پایش گردوغبار
معلق در جو را در طول دوره آماری  6ساله از  1394تا
سال  1399و با استفاده از دادههای سنجشازدور انجام داد.
عالوه بر آنکه غلظت گردوغبار معلق در جو برای استان
قزوین در دو کالس پرخطر باالی  0/5و کمخطر زیر 0/5
( )1تا سال  1409با استفاده از الگوریتم هموارسازی نمایی
سهگانه ( )2TESمورد بررسی و پیشبینی قرار گرفت.
ایندریانی 3و همکاران ( ،)2020در پژوهشی ،دقت الگوریتم

 TESدر پیشبینی دمای هوا را با خطای  %2به اثبات
رساندهاند.
◼ مواد و روش
محدوده مورد بررسی

استان قزوین با مساحتی معادل  ،15623km2برابر با
 %1از ایران ،در حوزه مرکزی ایران بین ' 4۸° 44تا
' 50° 51و طول شرقی ' 35° 24تا ' 36° 4۸عرض شمالی
نسبت به خط استوا قرار دارد (شکل  .)1قزوین در دامنه
جنوبی رشته کوههای البرز واقع شده که بهدلیل داشتن
ارتفاعات متعدد و بارندگیهای متوسط از نقاط معتدل
کشور بهشمار میآید .مرتفعترین کوههای استان ،سیاهالن،
کی جکین ،سفید کوه و سیاه کوه است که حداکثر ارتفاع
و کوههای شمالی سیاهالن  4175mاز سطح دریا میباشد.
محدودهی مرکزی و شرق استان را دشت تشکیل میدهد
که شیب آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و
در پائینترین نقطه  1130mاست .حداقل ارتفاع آن در
شمال غربی و در بخش طارم سفلی و کنارههای دریاچه
سفید رود با ارتفاع  300mاز سطح دریا است (.)37
میانگین بارش سالیانه در این استان ،2۸4/6mm ،میانگین
سرعت باد سالیانه در این استان 7km/h ،و میانگین دمای
سالیانه هوای این استان نیز  14°Cمیباشد (.)6

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان قزوین
Enhanced Vegetation Index
Triple Exponential Smoothing

1
2

Indriani

3
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دادههای مورد استفاده

خوارزمیك هموارسازی نمایی سهگانه ( Triple Exponential

در پژوهش حاضر ،از دادههای ماهواره مودیس ،که
پژوهشهای پیشین ،دقت تصاویر  AODآن را ،بهمنظور
پایش گردوغبار را به اثبات رساندهاند ( ،)30برای پایش
وضعیت گردوغبار معلق در جو و پوشش گیاهی استان
قزوین استفاده شده است .بهمنظور پایش گردوغبار معلق
در جو ،شاخص  AODو بهمنظور تحلیل روند تغییرات آن،
از شاخص  EVIو  1HIنیز استفاده شد .کلیه این تصاویر
توسط سامانه گوگلارثانجین استخراج شدند که
ویژگیهای آن در جدول  1ارائه شده است .پیکسلسایز
دادههای مورد استفاده ،پیش از هرگونه تحلیل ،از نظر
ریاضی هم اندازه شده و در مناطقی که بر اثر اختالف
پیکسلسایز ،کلیه محصولها دارای داده یکنواخت نبودند،
بهمنظور حفظ صحت تحلیل و خروجیهای آماری ،حذف
شدند و صرفاً مناطق دارای داده در همه محصولها مورد
تحلیل قرار گرفتند.

)Smoothing

محصول عمق اپتیکی آئروسل ()AOD

 ،AODشاخص مهمی برای بررسی گردوغبار است و به
توزیع آئروسولهای گردوغبار موجود در جو ( )1و اندازه
جرم ذرات معلق در یک ستون اتمسفر اشاره دارد (،)4۸ ،5
که تحتسلطه منابع انتشار نزدیک بهسطح است ( )15و
بنابراین مقادیر این محصول ،بیانگر ذرات معلق در جو (فارغ
از منشأ و مسیر حرکت) میباشد؛ به همین جهت در
پژوهش حاضر از اصطالح "ذرات معلق در جو" استفاده
شد ،AOD .شاخصی بدون واحد و بین صفر و است که از
 0/1تا  0/5نشانه صافی هوا و بیشتر از آن نشانه غبار آلود
بودن آن است ( .)1بهمنظور محاسبه این شاخص برای
استان قزوین ،از محصول آماده  MCD19A2ورژن 6
سنجنده مودیس ماهواره ترا بهرهگیری شد .این محصول
ویژگیهای هندسی اتمسفر را نشان میدهد ( .)23بدین
منظور ،تصاویر  AODروزانه محصول یاد شده برای کل
استان قزوین و در سامانه گوگل ارث انجین فراخوانی شد.
سپس این تصاویر ابتدا بهصورت میانگین ماهیانه و سپس
بهصورت میانگین سالیانه محاسبه شدند.
Heat Islands

1

خوارزمیک (الگوریتم)  ،TESروشی مستقیم برای
هموارسازی دادههای سری زمانی است .این خوارزمیک ،در
طول زمان وزن کاهشی را بهصورت نمایی به دادهها
منتسب میکند ( .)11پژوهش حاضر بهمنظور پیشبینی
تغییر مساحت کالسهای گردوغبار معلق در جو در استان
قزوین ،از خوارزمیک  TESاستفاده نموده است .بهمنظور
هموارسازی دادههای سری زمانی و حذف دادههای فرکانس
باال ،این خوارزمیک سه مرتبه بر روی دادهها اعمال گشت
( .)1۸بدین منظور ،دنبالهای از دادههای سری زمانی
پژوهش بهعنوان  KTخوارزمیک در نظر گرفته شد .سپس
چرخه تغییر فصلی  ،Lمطابق با دوره زمانی مورد پیشبینی
پژوهش که  2ساله است تنظیم شده و فرایند پیشبینی از
 T=0آغاز شد .بدین ترتیب ،خوارزمیک  TESبا استفاده از
دادههای سری زمانی موجود در زمان  Tکه بهعنوان ورودی
 KTقرار گرفت و محاسبه خط روند دادهها ،بهینهترین
برآورد داده زمانی آینده را در زمان  -T+1یعنی مقدار
هموار شده را بهعنوان خروجی ،مشخص نمود .خروجی
نهایی ،برآورد پیشبینی شدهای برای مقدار  ،Kبر اساس
دادههای قبل و تا از زمان  Tیعنی در زمان  T+Mبود که
در آن ،الزاماً  Mبزرگتر از صفر قرار داشت ( .)۸بهمنظور
ارزیابی دقت خوارزمیک ،مساحت کالسهای معلوم در
سالهای  2019و  2020توسط دادههای سریزمانی
سالهای قبل ،پیشبینی شده و نتایج توسط معیار آماری
خطای جذر میانگین مربعات ( )2RMSEارزیابی شد.
معیارهای اقلیمی

بهمنظور بررسی معیارهای اقلیمی از جمله میانگین دما،
بیشینه سرعت وزش باد ،تعداد ساعات آفتابی ،تعداد روزهای
یخبندان ،رطوبت نسبی و بارندگی روزانه و ماهیانه مرتبط با
استان قزوین و شهرستانهای آن ،سالنامههای آماری موجود،
یعنی  1397 ،1396 ،1395 ،1394و  139۸از درگاه ملی
آمار استخراج و مورد بهرهبرداری قرار گرفت (.)43

Root Mean Square Error

2
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جدول  .1میانگین غلظت گردوغبار معلق در جو استان قزوین در طول دوره آماری
شاخص

سنجنده-ماهواره

AOD
EVI

مودیس-ترا

تغییرات HI

محصول

قدرت تفکیك مکانی

قدرت تفکیك زمانی (روز)

MCD19A2

1km

1

MOD13Q1

250m

16

MOD11A2

1km

۸

شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته ()EVI

بهمنظور ارزیابی شرایط پوشش گیاهی استان قزوین،
در پژوهش حاضر از محصول آماده شاخص  EVIمودیس
برای سالهای  2015تا  2020استفاده شد که این شاخص
ضمن نمایش مناسب تغییرات زمانی و مکانی پوشش
گیاهی منطقه ،اثرات زمینه خاک و گردوغبار روی پوشش
گیاهی را نیز میکاهد ( .)35این محصول از تصاویر
 MOD13Q1مودیس ماهواره ترا با دوره بازدید  16روزه
استخراج شد که معیار برداشت این تصاویر ،میزان ابر کم،
میزان زاویه دید کم و باالترین مقدار این شاخص در پیکسل
میباشد ( .)9این تصاویر از وب سایت  USGSناسا دریافت
شده و پس از اعمال عامل مقیاس 0.0001 1بر روی هر
تصویر ،مقدار  EVIبرای هر پیکسل بهدست آمده و
بهصورت خروجی میانگین سالیانه محاسبه شد.
جزیره گرمایی ()HI

بهمنظور پایش تغییرات جزیره حرارتی استان قزوین در
پژوهش حاضر ،تصاویر دمای سطح زمین شب ،محصول
 MOD11A2ورژن  6مودیس ماهواره ترا برای هر دوره 16
روزه در سامانه گوگل ارث انجین فراخوانی شد .دو دوره
تصویر  ۸روزه این محصول ،دقیقاً برابر با محصولهای
دورههای  16روزه میباشد ( )49که از این نظر با تصاویر
 EVIاستفاده شده نیز مطابقت داشت .بدین ترتیب پس از
اخذ تصاویر دمای سطح زمین شب برای هر پیکسل ،با
استفاده از دستور رگرسیون خطی  ،linear fitالیه اطالعاتی
تغییرات دمایی برای هر پیکسل نیز در طول زمان محاسبه
شد .بهمنظور تحلیل تغییرات جزیره حرارتی استان قزوین

Scale Factor

1

نیز از خروجی  Scaleکه بیانگر شدت تغییرات جزیره
حرارتی بود استفاده شد.
◼ نتایج
نتایج پایش گردوغبار معلق در جو با استفاده از شاخص
AOD

با استفاده از شاخص  ،AODالیه اطالعاتی و آمار
تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو برای استان قزوین
طی سالهای  1394تا  1399بهدست آمد (شکل  .)2بر
اساس نتیجههای بهدست آمده ،روند غلظت گردوغبار معلق
در جو در استان قزوین طی سه سال  1394تا 1396
افزایشی بوده و از  0/461در سال  1394به  0/542در سال
 1395و  0/603در سال  1396رسیده است .میزان غلظت
گردوغبار معلق در جو سپس در یک روند کاهشی ،به
 0/493در سال  1397رسیده و سپس مجدداً با افزایش به
 0/575در سال  139۸و کاهش اندک به  0/536در سال
 1399تغییر یافته است.
تغییر غلظت گردوغبار معلق در جو به تفکیک
شهرستانهای قزوین (شکل  )3بیانگر آن است که بیشترین
مقدار تغییر غلظت گردوغبار معلق در جو استان قزوین در
سال ( 1396مقدار  )0/7بوده است که این مقدار برای
شهرستانهای آبیک ،الوند ،بوئینزهرا و تاکستان ،0/7 ،برای
شهرستانهای آوج و قزوین 0/5 ،بوده است (جدول .)2
میانگین مقادیر  AODدر طول دوره آماری  6ساله (1394
تا  )1399برای استان قزوین در شکل  4نمایش داده شده
است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،از مجموع 357130km2
مساحت مورد بررسی در استان قزوین 22723۸km2 ،در سال
 1394در کالس کمخطر و  129۸92km2در طبقه پر خطر
غلظت گردوغبار معلق در جو قرار داشتند.
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شکل  .2تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو برای سالهای  1394تا  1399استان قزوین
جدول  .2تغییرات میانگین مقادیر شاخص  AODبرای دوره مطالعه  6ساله استان قزوین ،به تفکیك شهرستان
شهرستان  /سال

1394

1395

1396

1397

1398

1399

آبیک

0/6

0/7

0/7

0/6

0/7

0/7

آوج

0/4

0/5

0/5

0/4

0/5

0/4

الوند

0/6

0/7

0/7

0/6

0/7

0/6

بوئینزهرا

0/6

0/7

0/7

0/6

0/7

0/6

تاکستان

0/5

0/6

0/7

0/5

0/6

0/6

قزوین

0/4

0/5

0/5

0/4

0/5

0/5

میانگین

0/5

0/6

0/7

0/5

0/6

0/6
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شکل  .3نقشه تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو برای شهرستانهای استان قزوین در طول دوره  1394تا 1399

بر اساس نتایج بهدست آمده ،از مجموع 357130km2
مساحت مورد بررسی در استان قزوین 22723۸km2 ،در
سال  1394در کالس کمخطر و  129۸92km2در طبقه
پر خطر غلظت گردوغبار معلق در جو قرار داشتند .طبقه
کمخطر تنها دو بار در سالهای  1397و  1399روند

افزایشی داشته و در بقیهسالها کاهشی بوده است .در طبقه
پرخطر نیز تنها در همین دو سال روند کاهشی مشاهده
میشود و در بقیة سالها نسبت به سال قبل افزایشی بوده
است (جدول .)3

جدول  .3مساحت طبقههای کم خطر (الف) و پرخطر (ب) گردوغبار معلق در جو استان قزوین درطول دوره مورد بررسی ()km2
طبقه

1394

1395

1396

1397

1398

1399

الف

22723۸

144576

92272

1۸0442

130۸70

151270

ب

129۸92

212554

264۸5۸

1766۸۸

226260

205۸60

شکل  .4میانگین مقادیر  AODدر طول دوره آماری برای استان قزوین در دو طبقه پرخطر و کم خطر
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نقشه تغییرات  AODبرای استان قزوین طی دوره
مطالعاتی ( 1394تا  )1399در شکل  5نمایش داده شده
است .نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که در طول دوره
آماری ،شهرستان الوند با انحراف معیار  ،6بیشترین
تغییرات گردوغبار معلق در جو را تجربه کرده است .پس از
آن ،شهرستانهای آبیک ،قزوین ،بوئینزهرا و تاکستان
بهترتیب در رتبههای دوم تا پنجم تغییر قرار گرفتند که
بوئینزهرا با انحرافمعیار  ،4نسبت به تاکستان ،کمی
تغییرات بیشتری را تجربه کرده است .تغییرات در
شهرستان آوج نیز با انحراف معیار کمتر از  ،1از تمامی
شهرستانها کمتر بوده است (جدول .)4

اساس نتایج بهدست آمده از اعتبارسنجی عملکرد مدل
پیشبینی کننده (جدول  ،)5خوارزمیک  ،ETSبا مقدار
 RMSEحدوداً  0/3طبقههای کمخطر و پرخطر غلظت
گردوغبار معلق در جو را برای سالهای معلوم  139۸و
 1399پیشبینی کرده است.
پیشبینی خوارزمیک  ،ETSبرای سال  139۸با  %0/6و
برای سال  1399با  %13/7اختالف همراه بود .نتایج حاصل
از پیشبینی تغییرات فضایی روند گردوغبار معلق در جو برای
سالهای آینده استان قزوین بیانگر افزایش طبقه پرخطر
غلظت گردوغبار معلق در جو برای استان قزوین میباشد
(شکل . .)6بدین صورت که مساحت طبقه کمخطر غلظت
گردوغبار معلق در جو ،در روندی همواره کاهشی برای سال
 100262 km2 ،1409پیشبینی شده و از طرفی ،در همین
دوره زمانی ،مساحت طبقه پرخطر در روندی افزایشی ،به
 256۸6۸ km2پیشبینی شده است (جدول .)6

نتایج پیشبینی گردوغبار معلق در جو تا سال 1409

بهمنظور اعتبارسنجی مدل استفاده شده برای
پیشبینی طبقه  AODبرای استان قزوین ،درآغاز این مدل
برای سالهای  139۸و  1399مورد ارزیابی قرار گرفت .بر

جدول  .4میزان تغییر مساحت طبقههای کم خطر و پرخطر گردوغبار برای شهرستانهای استان قزوین

انحراف معیار

الوند

آبیك

قزوین

بوئینزهرا

تاکستان

آوج

6

5

4

4

3

0

شکل  .5نقشه تغییرات گردوغبار معلق در جو طی سالهای  1394تا 1399
جدول  .5پیشبینی مساحت طبقههای کم خطر و پرخطر گردوغبار معلق در جو استان قزوین بهمنظور اعتبارسنجی ()km2
طبقه

واقعی 1398

پیشبینی شده 1398

واقعی 1399

پیشبینی شده 1399

کم خطر

130۸70

135069

151270

1260۸6

پر خطر

226260

222061

231044

205۸60
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جدول  .6پیشبینی مساحت طبقههای کم خطر و پرخطر گردوغبار معلق در جو تا سال )km2( 1409
طبقه

1401

1403

1405

1407

1409

کم خطر

135291

126533

117776

109019

100262

پر خطر

221۸39

230597

239354

24۸111

256۸6۸

شکل  .6نقشه پیشبینی فضایی تغییرات  AODبرای استان قزوین تا سال 1409

معیارهای اقلیمی

بر پایة یافتههای بهدست آمده از استخراج معیارهای
اقلیمی استان قزوین طی دوره  ،139۸-1394میانگین
دمای این استان از سال  1394به  1395کاهشی بوده و از
 15/1 °Cبه  13/۸ °Cرسیده است .این معیار سپس در
سال  1396به  15/2 °Cافزایش یافته و پس از آن با طی
روند کاهشی مستمر تا سال  1399به  14 °Cرسیده است.
سرعت باد در این استان در تمام دوره آماری روند کاهشی
طی کرده و از  1۸/2 m/sدر سال  1394به  13/4 m/sدر
سال  139۸کاهش پیدا کرده است .تعداد روزهای یخبندان
در این استان در سالهای  1396 ،1394و  1397با حدوداً
 5روز یکسان بوده و در سالهای  1395و  ،139۸تعداد
روزهای یخبندان حدوداً  7روز بوده است .رطوبت نسبی
استان قزوین از  %49/7در سال  1394به  %55/2در سال
 1395افزایش یافته و سپس به  %53/7در سال 1396
کاهش یافته است .این در حالیست که این مقدار ،در سال
 1397با رسیدن به  %5۸افزایش شدیدی یافته است و با

اندکی کاهش به  %57/5در سال  139۸رسیده است.
بارندگی ماهیانه استان قزوین از  24/2 mmدر سال 1394
به  23/6 mmدر سال  1396کاهش یافته است .سپس با
شروع افزایش در سال  ،1397به  32/2 mmدر سال 139۸
رسیده است (شکل  .)7نتایج همبستگی بین شاخص
 AODو معیارهای اقلیمی و مقادیر دو شاخص  EVIو
تغییرات  HIبیانگر آن است که شاخص  AODبا مقادیر
 EVIدر تمام سالها ارتباط مثبت اما غیر معناداری (زیر
 )%50از خود نشان داده است که بیشترین آن در سال
 1397با  %40بوده است .شاخص  AODدر سالهای
 1394تا  1397همبستگی مثبت باالی  %52با مقادیر
شاخص تغییرات  HIداشته است که بیشترین مقدار آن در
سال  ،1395با  %90بوده است (شکل .)۸
روند کلی تغییرات مقادیر  ،AODشاخص پوشش
گیاهی  ،EVIشاخص جزیره حرارتی  HIو دیگر متغییرهای
اقلیمی در (شکل  )۸نمایش داده شده است.
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شکل  .7میانگین معیارهای اقلیمی استخراج شده استان قزوین به تفکیك سال ()43
1.1
0.9
0.7
0.5
0.3

0.1
1399

1398

1397
EVI
میانگین دما
ساعات آفتابی

1395
1396
AOD
HI
حداکثر سرعت وزش باد

1394

-0.1

شکل  .8روند تغییرات شاخص  AODو سایر پارامترهای مورد بررسی در پژوهش

مقادیر  AODهمچنین در تمام سالهای  1394تا
 139۸همبستگی مثبت باالی  %59با میانگین دما داشته
است که بیشترین میزان آن با  %70/3در سال  1394و
کمترین آن در سال  ،1397با  %59/9بوده است .همبستگی
مقادیر  AODبا ساعات آفتابی فقط در سال  ،1397با
 36%/6معنادار بوده است در حالیکه مقادیر شاخص AOD
با تعداد روزهای یخبندان در سال  1397 ،1395 ،1394و
 139۸همبستگی منفی از خود نشان داده است .این
شاخص همچنین با رطوبت نسبی همبستگی معناداری در
هیچ یک از سالها نشان نداد .شاخص AODاما با میانگین
بارندگی ماهانه سالهای  1396 ،1394و  1397همبستگی

منفی از خود نشان داد که در بقیه سالها نیز گرچه مقادیر
معناداری از همبستگی مشاهده نشد ،اما ارتباط آنها منفی
بود (شکل .)9
پایش تغییرات EVI

تغییرات پوشش گیاهی بهدست آمده از شاخص EVI

برای استان قزوین به تفکیک شهرستان ،طی دوره مورد
مطالعه (شکل  )10بیانگر آن است که میانگین این میزان
در الوند با مقدار  0/2بیش از بقیه شهرستانها بوده و در
آبیک و بوئین زهرا در سال  139۸افزایش یافته و سپس
در سال  1399در بوئینزهرا  0به  0/1کاهش یافته است
(جدول .)7
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شکل  .9همبستگی بین مقادیر شاخص  AODو سایر معیارهای اقلیمی استان قزوین برای سالهای  1394تا ( 1398همبستگی باالی
 %50در سطح  %95معنادار است)
جدول  .7میانگین مقادیر شاخص  EVIبرای دوره مطالعه  6ساله استان قزوین ،به تفکیك شهرستان
شهرستان  /سال

1394

1395

1396

1397

1398

1399

آبیک

0/1

0/1

0/1

0/1

0/2

0/2

آوج

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

الوند

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

بوئینزهرا

0/1

0/1

0/1

0/1

0/2

0/1

تاکستان

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

قزوین

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

شکل  .10تغییرات شاخص  EVIبرای سالهای  1394تا  1399استان قزوین
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ادامة شکل  .10تغییرات شاخص  EVIبرای سالهای  1394تا  1399استان قزوین

نتایج بهدست آمده از مطالعه همبستگی بین مقادیر
شاخص  EVIو سایر معیارهای اقلیمی و شاخص تغییرات
 HIدر استان قزوین ،حاکی از ارتباط منفی این شاخص
( )EVIو مقادیر شاخص تغییرات  HIدر تمامی سالها بجز

سال  1397و معنادار بودن آن در سال  1396میباشد.
مقادیر  ،EVIدر تمام سالها با میانگین دما ارتباط مثبت
داشتهاند که این ارتباط ،مجدداً در سال  1396و 139۸
معنادار به نظر میرسد (شکل .)11

شکل  .11همبستگی بین مقادیر شاخص  EVIو سایر معیارهای اقلیمی و تغییرات  HIبرای استان قزوین در سالهای  1394تا 1398
(همبستگی باالی  50درصد در سطح  %95معنادار است)
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شهرستانهای آبیک ،الوند ،بوئینزهرا و تاکستان در سال
 1395کاهش جزیره حرارتی به مقدار  0/1را تجربه کرده
و در بقیه سالها بدون تغییر بودهاند .در حالی که شهرستان
آوج ،در دو دوره  1396و  1397به میزان  0/1افزایش
جزایر حرارتی را تجربه کرده است .شهرستان قزوین ،از
منظر جزایر حرارتی در طول دوره آماری بدون تغییر بوده
است (جدول .)۸
یافتههای حاصل از ارزیابی همبستگی بین تغییرات HI
و معیارهای اقلیمی در استان قزوین برای سالهای 1394
تا  139۸بیانگر آن است که مقادیر این شاخص با میانگین
دما در تمام سالها ارتباط مثبت داشته است ،اما این ارتباط
در سالهای  1396و  139۸با بهترتیب  %60و  %70معنادار
و باال بوده است (شکل  .)13این شاخص همچنین با
بارندگی ماهیانه در تمامی سالها ارتباط منفی داشته است
که این ارتباط در سال  1394با  %-70معنادارتر به نظر
میرسد (شکل .)13

بین مقادیر  EVIبا بیشینة سرعت وزش باد در تمام
سالها ارتباط منفی معناداری مشاهده شده است .بدین
صورت که بیشترین ارتباط آن در سال  1397و کمترین
آن در سال  1394بوده است EVI .همچنین در سالهای
 1394با ساعات آفتابی و در سال  139۸با تعداد روزهای
یخبندان بهترتیب ارتباط مثبت و منفی از خود نشان داده
است .همبستگی بین  EVIو رطوبت نسبی و میانگین
بارندگی ماهیانه در سالهای  1394تا  1396مثبت و
معنادار بوده است .بیشینه همبستگی مثبت  EVIو رطوبت
نسبی در سال  1395و با میانگین بارندگی ماهیانه در سال
 139۸مشاهده شده است EVI .همچنین در سالهای
 1397با رطوبت نسبی و در  139۸با میانگین بارندگی
ماهیانه ارتباط مثبت معنیدار داشته است (شکل .)11
نتایج پایش جزیره حرارتی با استفاده از شاخص تغییرات HI

شاخص تغییرات  HIبرای استان قزوین در طول دوره
آماری مورد بررسی  6ساله (شکل  )12بیانگر آن است که

جدول  .8تغییرات میانگین مقادیر شاخص تغییرات  HIبرای دوره مطالعه  6ساله استان قزوین ،به تفکیك شهرستان
شهرستان  /سال

1394

1395

1396

1397

1398

1399

آبیک

0/2

0/1

0/2

0/2

0/2

0/2

آوج

0/2

0/2

0/3

0/2

0/3

0/2

الوند

0/2

0/1

0/2

0/2

0/2

0/2

بوئینزهرا

0/2

0/1

0/2

0/2

0/2

0/2

تاکستان

0/2

0/1

0/2

0/2

0/2

0/2

قزوین

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

شکل  .12تغییرات جزیره حرارتی ( )HIدر طی دوره آماری  6ساله  1399-1394استان قزوین

پايش و پيشبينی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان ...

ادامة شکل  .12تغییرات جزیره حرارتی ( )HIدر طی دوره آماری  6ساله  1399-1394استان قزوین

شکل  .13همبستگی بین مقادیر شاخص تغییرات  HIو سایر معیارهای اقلیمی برای استان قزوین در سالهای  1394تا 1398
(همبستگی باالی  %50در سطح  %95معنادار است)
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◼ بحث و نتیجهگیری
بر پایة نتایج پژوهش حاضر ،غلظت گردوغبار معلق در
جو استان قزوین ،از سال  1394تا  1396در تمامی
شهرستانها بجز تاکستان ،به میزان  0/1مقدار AOD
افزایشی بوده و در تاکستان این مقدار  0/2بوده است .با توجه
به اینکه در این سه سال میانگین بیشینه سرعت وزش باد با
 21m/s ،22m/sو  21m/sاز همه شهرستانهای دیگر
بیشتر بوده است ،این افزایش احتماالً با توجه به این دلیل،
منطقی به نظر میرسد .چنانکه در دو سال  1395و 1396
نیز با میانگین سرعت باد یکسان ،در تمام شهرستان بجز
تاکستان ،میانگین غلظت گردوغبار معلق در جو یکسان
بوده است .ارتباط بین وزش باد و تغییرات غلظت گردوغبار
در پژوهشهای پیشین نیز به اثبات رسیده است ( .)41در
روندی مشابه ،در تمامی شهرستانها در سال  1397برای
بقیه شهرستانها بهاندازه  0/1کاهش میانگین میزان غلظت
گردوغبار معلق در جو مشاهده میشود که این کاهش در
شهرستان تاکستان  0/2بوده است .با توجه به پژوهشهای
پیشین که ارتباط بین رطوبت موجود و گردوغبار را به
اثبات رساندهاند ( ،)52 ،41 ،20این میتواند مرتبط با
افزایش بارندگی و رطوبت نسبی در تمام شهرستانها
نسبت به سالهای پیش باشد .چراکه میانگین بارندگی
ماهانه و رطوبت نسبی در سال  1397بهترتیب در
شهرستان آبیک  %10/4و  ،%4/1در شهرستان آوج %74/7
و  ،%12/7در شهرستان الوند  %5۸/5و  ،%9/1در شهرستان
تاکستان  %27/6و  %7/5و در شهرستان قزوین  %21/7و
 9%/1افزایش را نسبت به دورههای قبل ثبت کرده است
که با نتایج پژوهشهای پیشین ( )52 ،41 ،20نیز مطابقت
دارد .سال  ،1397در تمام شهرستانها کاهش  HIو افزایش
 EVIنیز مشاهده شده است که با توجه به همبستگی مثبت
 HIو همبستگی منفی  EVIبا گردوغبار معلق در جو ،این
دو عامل نیز میتوانند در کاهش غلظت گردوغبار معلق در
جو در همین سال قزوین ،تا حد زیادی اثرگذار بوده باشند.
از آنجا که شاخص  AODبیانگر گردوغبار معلق در جو،
فارغ از مسیر و منشأ بوده و وابسته به منابع انتشار سطح
زمین است ( ،)4۸ ،15 ،5 ،1مطالعه ارتباط با پوشش
گیاهی در لحظه با تغییرات  AODنیز امکانپذیر است که
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نتایج پژوهشهایی که پیشتر در همین رابطه انجام شده
نیز اثباتی بر همین مدعاست ( .)36 ،34 ،4 ،3همچنین
همبستگی منفی و اثرگذاری بین شاخص  EVIو گردوغبار
معلق در جو نیز در پژوهشهایی که بیشتر با همین هدف
انجام شده تایید شد است ( .)46 ،45رابطه معکوس بین
 HIو پوشش گیاهی نیز در پژوهشهای گوناگونی به اثبات
رسیده است ( .)42 ،40 ،26 ،25در سال  1397همچنین
بیشینه سرعت باد در شهرستانهای آبیک ،%36/6 ،آوج
 ،0%/1بوئینزهرا  ،%5/2تاکستان و قزوین  %1/9کاهش
داشته و نیز ساعات آفتابی در این شهرستانها برای آوج،
 ،۸%/6بوئینزهرا  ،%5/1تاکستان 6/3 ،و قزوین %5/9
کاهش یافته است که از آنجا که سرعت باد و ساعات آفتابی
دو عامل مهم و اثرگذار بر تغییرات  AODمیباشند (،21
 ،)29این دو معیار نیز در روند کاهشی غلظت گردوغبار
معلق در جو در این استان دخیل بودهاند .برای شهرستان
الوند ،اطالعات سرعت باد و برای شهرستانهای آبیک و
الوند اطالعات تعداد روزهای آفتابی برای سال  1397در
دسترس نبود ،اما با توجه به روند کاهشی غلظت گردوغبار
معلق در جو در سال  1397برای هر دو این شهرستانها،
برای شهرستان الوند کاهش بیشینه سرعت باد و برای هر
دو شهرستان نیز کاهش ساعات آفتابی بهویژه در فصل
تابستان که ساعتهای آفتابی تأثیر بیشتری بر گردوغبار
منطقه مورد مطالعه دارند ( )29را میتوان حدس زد .تعداد
روزهای یخبندان نیز برای تمام شهرستانها از جمله آبیک
با  ،%24آوج با  ،%1/3الوند با  ،%17/3بوئینزهرا با ،%21/7
تاکستان با  %9و قزوین با  %17/3کاهش یافته است که
خود میتواند دیگر عامل کاهش گردوغبار معلق در جو بوده
و نشانگر افزایش این میزان در روزهای سرد و یخبندان
است .رابطه مثبت گردوغبار معلق در جو و روزهای
یخبندان نیز در پژوهشهای پیشین تایید شده است (.)50
در سال  1397همچنین میانگین دمای شهرستانها نسبت
به دوره قبل نیز همواره کاهشی بوده است که با توجه به
همبستگی باالی گردوغبار معلق در جو با میانگین دمای
هوا ( ،)21این عامل نیز در کنار دیگر عاملها ،بر کاهش
گردوغبار معلق در جو در سال  1397اثرگذار بوده است.
ارتباط مثبت بین دمای هوا و گردوغبار نیز با نتایج
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پژوهشهای مشابه همخوانی دارد ( .)33در سال ،139۸
شهرستانهای آبیک ،تاکستان و قزوین به میزان 0/1
افزایش در شاخص غلظت گردوغبار معلق در جو را تجربه
کرده و این مقدار در سال  1399برای هر سه این
شهرستانها بدون تغییر مانده است .این در حالیست که
گرچه شهرستانهای آوج ،الوند و بوئینزهرا نیز در سال
 139۸همین میزان افزایش را تجربه کردهاند ،اما در سال
 1399مجدداً به میزان  0/1کاهش این شاخص را نشان
میدهند .با توجه به ارتباط نزدیک جزیره حرارتی و مقادیر
 ،)52( AODافزایش میزان گردوغبار معلق در جو در سال
 139۸میتواند بهدلیل افزایش میزان  HIدر این سال باشد،
چنانکه ضمن ثابت بودن میزان  EVIدر اکثر سالها ،میزان
تغییرات  HIدر این سال نسبت به دوره قبل برای
شهرستانهای آوج با  ،%13/2الوند با  ،%7/1بوئینزهرا با
 ،10%/1تاکستان با  %9/9و قزوین با  %23/1اختالف ،مثبت
بوده است .این در حالیست که در سه شهرستان آوج ،الوند
و بوئینزهرا برای سال  ،1399تغییرات  HIبا به ترتیب
 22% ،۸%/2و  %11/6منفی بوده و کاهش گردوغبار معلق
در جو برای این شهرستانها در این سال را توجیه میکند.
ارتباط بین گردوغبار ،حرارت ( )21و جزیره حرارتی (،19
 )52پیشتر در پژوهشهایی که پیشتر انجام شده نیز به
اثبات رسیده است .در سال  139۸همچنین شهرستانهای
استان قزوین از جمله آبیک ،آوج ،الوند ،بوئینزهرا ،تاکستان
و قزوین با بهترتیب %30/3 ،%30/4 ،%17/3 ،%10/3 ،5۸/3
و  %25/4افزایش در تعداد روزهای یخبندان همراه بودهاند
که این خود میتواند عامل مهم دیگری در افزایش
گردوغبار معلق در جو این سال باشد .پیشبینی طبقههای
پر خطر و کم خطر غلظت گردوغبار معلق در جو برای

سالهای ( 2022نزدیکترین دوره پیشبینی) و 1409
(آخرین دوره پیشبینی شده) حاکی از افزایش در طبقه
پرخطر یعنی مقادیر  0/6تا  1این مقدار به ترتیب به میزان
 %۸و  %25و کاهش در طبقه کمخطر یعنی مقادیر صفر تا
 0/5به میزان  %11و  %34نسبت به سال  1399میباشد.
طبقه پرخطر برای سالهای  1405 ،1403و  1407نیز با
بهترتیب  %17 ،%12و  %21افزایش پیشبینی شده است.
در حالیکه طبقه کمخطر برای همین سالها نسبت به
 1399با بهترتیب  %22 ،%16و  %2۸کاهش پیشبینی شده
است که بیانگر وضعیت هشدار دهنده در آینده این استان
است .نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر اثرگذاری متغییرهای
اقلیمی همچون بارندگی و رطوبت نسبی ،سرعت باد ،تعداد
روزهای یخبندان ،دما ،پوشش گیاهی ،تغییرات جزیره
حرارتی و ساعات آفتابی بر افزایش یا کاهش غلظت
گردوغبار معلق در جو بود .پژوهش حاضر نشان داد
بارندگی ،رطوبت نسبی و پوشش گیاهی با گردوغبار معلق
در جو رابطه منفی و سرعت باد ،تعداد روزهای یخبندان،
دما ،تغییرات جزیره حرارتی و ساعات آفتابی با آن رابطه
مثبت دارد .همچنین تغییرات غلظت گردوغبار معلق در
جو را در دو طبقه پرخطر و کمخطر مورد بررسی قرار گرفته
و بر اساس آن ،این دو طبقه تا سال  1409پیشبینی شد
که نتایج حاکی از افزایش طبقه پرخطر برای این استان
بود .نتایج پژوهش حاضر به تصمیمگیران و برنامهریزان
کمک میکند تا با مدیریت میزان پوشش گیاهی و
برنامهریزی صحیح در جهت کاهش جزایر حرارتی شهرها
و همچنین برنامههای اقلیمی مدیریت بارش و رطوبت
سطح شهرها به کاهش آلودگیهای ناشی از گردوغبار در
شهرها کمک کنند.
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