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1اؾتبزيبض گطٍُ ظضاػت ،زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي گطگبى2 ،اؾتبز گطٍُ ظضاػت ،زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي
ٍ هٌبثغ عجيؼي گطگبى3 ،زاًكجَي وبضقٌبؾياضقس گطٍُ ظضاػت ،زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي گطگبى
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تبضيد زضيبفت 1392/2/13 :؛ تبضيد پصيطـ1392/7/10 :

چكيده
ايي پػٍّف ثب ّسف يبفتي ضٍاثظ آلَهتطيه ثيي ؾغح ثطي ثب ٍظى ذكه ثطي ؾجعٍ ،ظى ذكه اجعاي
ضٍيكي ٍ اضتفبع ثَتِ زض ثبلال اًجبم قس .ثِايي هٌظَض ،آظهبيكي ثِنَضت اؾپليت پالت فبوتَضيل زض لبلت عطح
ثلَنّبي وبهل تهبزفي ثب  4تىطاض زض ؾبل ظضاػي  1391-92زض هعضػِ پػٍّكي زاًكگبُ ػلَم وكبٍضظي
گطگبى اجطا قس .فبنلِ ثيي ضزيف ( 60 ٍ 45 ،30ؾبًتيهتط) ثِػٌَاى فبوتَض انلي ٍ تبضيد وبقت ( 24آثبى ٍ 2
زيهبُ  ٍ )1390ضلن (ثطوت ٍ فطاًؿِ) ثِػٌَاى فبوتَض فطػي زض ًظط گطفتِ قسً .وًَِگيطي اظ ثَتِّب ثطاي
اًساظُگيطي ؾغح ثطي ،اضتفبع ثَتِ ٍ ٍظى ذكه ثطي ٍ ؾبلِ ثِنَضت جساگبًِ عي فهل ضقس تب پبيبى زٍضُ
هؤثط تكىيل ثطي ّط  15ضٍظ يهثبض اًجبم قس .ثطاي تَنيف ضٍاثظ آلَهتطيه ثيي ؾغح ثطي ثب نفبت ضٍيكي
يبز قسُ ،هؼبزلِّبي هرتلف اضظيبثي قسًس ٍ زض ًْبيت هؼبزلِ تَاًي ثِزليل ثطاظـ ثْتط ثِ زازُّب هَضز اؾتفبزُ
لطاض گطفت .ضٍاثظ ثِزؾت آهسُ ثطاي اضلبم ثبلال ،فَانل ثيي ضزيف ٍ تبضيدّبي وكت ثبثت ٍ پبيساض ثَز ٍ فمظ
ضاثغِ ثيي ؾغح ثطي ٍ ٍظى ذكه اجعاي ضٍيكي تحت تأثيط تبضيد وبقت لطاض گطفت .اظ اييضٍ ،ثطاي ّط يه
اظ زٍ تبضيد ضٍاثظ جساگبًِاي ثطآٍضز قس .اظ آىجبييوِ ضاثغِ ؾغح ثطي ،Y ،ثب ٍظى ذكه ثطي ؾجع،X ،
( )Y;176/7X0/935زاضاي ضطيت تجييي ثبالتط ٍ ّنچٌيي جصض هيبًگيي هطثؼبت ذغبي وَچهتط ًؿجت ثِ اضتفبع
ثَتِ ثَز ،اؾتفبزُ اظ آى زض هسلّبي قجيِؾبظي ٍ ّنچٌيي ثطآٍضز ؾطيغ ؾغح ثطي ثبلال ثٍِيػُ زض هَالؼي وِ
زؾتگبُّبي اًساظُگيطي زليك ؾغح ثطي زض زؾتطؼ ًيؿتٌس پيكٌْبز هيقَز.
ٍاصُّایکلیذی :ثبلال ،ضٍاثظ آلَهتطيه ،ؾغح ثطيٍ ،ظى ذكه ،اضتفبع ثَتِ

* هؿئَل هىبتجِe.zeinali@yahoo.com :
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هقدهه
ضٍاثظ آلَهتطيه زض گيبُ تغييطات ٍاثؿتِ ثِ قىلً ،وَ ٍ ٍيػگيّبي ضقس ًؿجي يه لؿوت اظ
گيبُ ضا زض همبيؿِ ثب ول گيبُ ثطضؾي هيوٌس (ضزي ٍ ّوىبضاى .)1998 ،ثِعَضوليّ ،وجؿتگي ضقس ثيي
اجعاي تكىيلزٌّسُ يه گيبُ ثبػث هيقَز وِ آى گيبُ قىل هرهَل ثِ ذَز ضا وؿت ًوبيٌس.
هحيظ هٌبؾت هيتَاًس ؾطػت ضقس ضا افعايف زّسٍ ،لي قىل ٌّسؾي گيبُ ٍ اجعاي آى تمطيجبً ثبثت
اؾتٌّ .گبهيوِ ضٍاثظ آلَهتطيه ثطاي يه گيبُ ذبل ثبثت ثبقٌس اظ آىّب هيتَاى ثطاي پيفثيٌي
نفبت هَضزًظط ثب زلتي لبثللجَل اؾتفبزُ ًوَز (ًيىالؼ.)1995 ،
ثطيّبي يه گيبُ اًسامّبي انلي آى ثطاي فتَؾٌتع ّؿتٌس ٍ قبذم ؾغح ثطي ثْتطيي هؼيبض اظ
ظطفيت يه گيبُ ظضاػي ثطاي تَليس هبزُ ذكه اؾت وِ آى ضا ؾطهبيِ تَليسي هيًبهٌسّ .نچٌيي ،ؾغح
ثطي يىي اظ هْنتطيي هتغيطّبيي اؾت وِ زض ثطضؾي ضقس ٍ قجيِؾبظي ٍ ثؿيبضي اظ فطآيٌسّبي
فيعيَلَغيه ٍ ثَمقٌبذتي اظ جولِ فتَؾٌتع ،تؼطق ٍ ثيالى اًطغي هَضز اؾتفبزُ لطاض هيگيطز .ثٌبثطايي،
اًساظُگيطي زليك ؾغح ثطي ثطاي زضن اثط هتمبثل گيبُ ٍ هحيظ ضطٍضي اؾت (اوطملبزضي.)2003 ،
اًساظُگيطي ؾغح ثطي ًؿجت ثِ اًساظُگيطيّبي زيگط هبًٌس اضتفبع ثَتِ ٍ ٍظى ذكه اًسامّب يب ول
ثَتِ زض ثيفتط گيبّبى ظضاػي اظ جولِ ثبلال ثؿيبض هكىلتط ٍ ٍلتگيطتط ثَزُ ٍ ًيبظ ثِ نطف ّعيٌِ
ثيفتط زاضز .يىي اظ ضٍـّبي ثطآٍضز قبذمّبيي هثل ؾغح ثطي ،اؾتفبزُ اظ ضٍاثظ آلَهتطيه يب
ثِػجبضتي يبفتي ضٍاثغي ثطاي ثطآٍضز نفبت ثب اؾتفبزُ اظ ٍيػگيّبيي اؾت وِ اًساظُگيطي يب قجيِؾبظي
آىّب آؾبى هيثبقس .اظ هْنتطيي ايي ٍيػگيّب هيتَاى ثِ اضتفبع ثَتٍِ ،ظى ذكه ثطي ٍ ٍظى ذكه
اجعاي ضٍيكي اقبضُ ًوَز .اظ ايي هؼبزلِّب ثِعَض هَفميتآهيعي ثطاي گيبّبى هرتلف هبًٌس ًرَز
(ضاحوي ٍ ّوىبضاى ،)2006 ،پٌجِ (اوطملبزضي ٍ ّوىبضاى ،)2003 ،ثبزامظهيٌي (هب ٍ ّوىبضاى،)1992 ،
يًَجِ (جَحبًؿَى ،)1967 ،اضظى (پيي ٍ ّوىبضاى ،)1991 ،ؾَضگَم (قيح ٍ ّوىبضاى،)1981 ،
ًيكىط (قيح ٍ گبظجَ ،)1980 ،ؾَيب (ليث ٍ ّوىبضاى ٍ )1986 ،شضت (زٍايط ٍ اؾتَاضات)1986 ،
اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ضزي ٍ ّوىبضاى ( )1998گعاضـ وطزًس وِ ضٍاثظ آلَهتطيه ثيي اضلبم هرتلف ؾَيب وِ زض قطايظ
هحيغي هرتلف ضقس وطزُ ثَزًس ،هتفبٍت ثَزُ ٍ تٌف ون آثي هيتَاًس يه ػبهل هؤثط ٍ تغييطزٌّسُ
ايي ضٍاثظ ثبقس .ثِعَضولي ،اظ ضٍاثظ آلَهتطيه ٍ اعالػبت ثِزؾت آهسُ اظ آىّب هيتَاى ثطاي ثْجَز
هسيطيت ظضاػي ،افعايف وبضايي ثًِػازي ثِزليل زضن ثْتط اظ ضقس گيبُ ٍ ّنچٌيي تجعيِ ٍ تحليل ٍ
تفؿيط ضفتبضّبي ضقسي گيبُ اؾتفبزُ ًوَز.
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قبّيي ٍ ّوىبضاى ( )1995زض آظهبيف ذَز ضٍي تطاون وكت ثبلال گعاضـ وطزًس وِ تطاون ثبال
ثبػث وبّف تؼساز گطُ زض ؾبلِ ،وبّف تؼساز قبذِّبي فطػي ٍ زض ًتيجِ وبّف تَليس هبزُ ذكه
هيقَز .ثطضؾيّب ثط ضٍي تأثيط تطاونّبي هرتلف ثَتِ ًكبى هيزّس وِ تغييط تطاون اظ عطيك تغييط زض
همساض تكؼكغ لبثل اؾتفبزُ گيبّبى ٍ ضلبثت ثيي ثَتِّب ،ثط ضٍي ػولىطز ٍ نفبت ضٍيكي تأثيطات
ظيبزي زاضز ثِايي نَضت وِ ثب افعايف تطاون ثَتِ زض ٍاحس ؾغح ،اضتفبع ٍ ٍظى ذكه تَليسي زض
هتطهطثغ ثيفتط قسُ ٍ زض ًتيجِ جصة ًَض ٍ وبضايي اؾتفبزُ اظ تكؼكغ افعايف هييبثس .اظ عطف زيگط
ثب ثبالضفتي تطاون ،ؾغح ثطي ثَتٍِ ،ظى ذكه ثطي زض ثَتِ ،تؼساز گطُ زض ؾبلِ ،تؼساز قبذِّبي
فطػي ّط ثَتِ ،تؼساز غالف زض ثَتِ ٍ ػولىطز تهثَتِ وبّف يبفتِ اهب ػولىطز زض ٍاحس ؾغح افعايف
هييبثس (ثَضز ٍ ّوىبضاى1992 ،؛ ثيضبيي2000 ،؛ ضضَاًيهمسم ٍ ضحيويبىهكْسي2000 ،؛ ؾطٍـ ٍ
ّوىبضاى .)1999 ،ؾطيَاؾتبٍا ٍ ؾطيَاؾتبٍا (ً )1996يع گعاضـ وطز وِ تأذيط زض وبقت هَجت
وبّف تَليس هبزُ ذكه ،زٍام ؾغح ثطي ،قبذم ؾغح ثطي ،ؾطػت ضقس هحهَل ٍ ؾطػت
فتَؾٌتع ذبلم زض هبـ هيقَز.
ايي آظهبيف ثب ّسف يبفتي ضٍاثظ آلَهتطيه ثيي ؾغح ثطي (ؾبًتيهتطهطثغ زض ثَتِ) ثب ٍظى ذكه
ثطي ؾجع (گطم زض ثَتِ)ٍ ،ظى ذكه ول اجعاي ضٍيكي (ؾبلِ  +ثطي) (گطم زض ثَتِ) ٍ اضتفبع ثَتِ
(ؾبًتيهتط) زض گيبُ ثبلال اًجبم قس .ثِػالٍُ ،اثط تطاون ثَتِ ،تبضيد وبقت ٍ ضلن ثط ايي ضٍاثظ هَضز
اضظيبثي لطاض گطفت.
هواد و روشها
ايي آظهبيف زض ؾبل ظضاػي  1390-91زض هعضػِ تحميمبتي زاًكگبُ وكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي گطگبى
ثب ثبفت ذبن لَم ضؾي ؾيلتي اًجبم قس .قْطؾتبى گطگبى ثب هيبًگيي زضاظهست ثبضًسگي ؾبالًِ 607
هيليليتط ٍ اضتفبع  13هتط اظ ؾغح زضيب زض ػطو جغطافيبيي  36/85زضجِ ٍ عَل جغطافيبيي  54زضجِ ٍ
 27زليمِ قطلي لطاض زاضز .هيعاى ول ثبضًسگي زض هحل آظهبيف زض عَل فهل ضقس ثبلال زض ايي هغبلؼِ
 348هيليهتط ثَز ٍ وبقت ثِنَضت زين اًجبم قس .قىلّبي زٍم ٍضؼيت ثطذي اظ هتغييطّبي الليوي
ضا زض عي زٍضُ ضقس گيبُ ًكبى هيزٌّس .آظهبيف ثِنَضت اؾپليت پالت فبوتَضيل زض لبلت عطح
ثلَنّبي وبهل تهبزفي زض  4تىطاض اجطا قس وِ قبهل  3ػبهل ثَز ،فبنلِ ثيي ضزيف (60 ٍ 45 ،30
ؾبًتيهتط) ثِػٌَاى ػبهل انلي ٍ تبضيد وبقت ( 24آثبى ٍ  2زيهبُ  ٍ )1390ضلن (ثطوت ٍ فطاًؿِ)
ثِػٌَاى ػبهل فطػي زض ًظط گطفتِ قسّ .ط وطت آظهبيكي هتكىل اظ  6ضزيف وبقت ثِ عَل  5هتط ثَز.
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هیشاىحذاقلٍحذکثزدهایرٍساًِ(درجِساًتیگزاد)هٌطقِدرطیدٍرُکاضت 

ضکل-1
آتادگزگاىثثتضذُاًذ).

ندیذی 
ّاضن
(دادُّاتَسطایستگاَُّاضٌاسیّ 
 



هٌطقِدرطیدٍرُکاضت 

هیلیهتز)ٍتطعطعخَرضیذیرٍساًِ()MJ.m-2d-1
ضکل-2هیشاىتارًذگی( 
آتادگزگاىثثتضذُاًذ).

ندیذی 
ّاضن
(دادُّاتَسطایستگاَُّاضٌاسیّ 


ظهيي هَضز اؾتفبزُ زض ؾبل لجل اظ آظهبيف ظيط وبقت گٌسم ثَز .پؽ اظ ػوليبت هؼوَل ثطاي
آهبزُؾبظي ظهيي هبًٌس قرن ثب گبٍآّي ؾَوساض ،زيؿه ظزى ٍ تؿغيح ظهيي ،ثطاؾبؼ ًتيجِ آظهبيف
تجعيِ ذبن  100ويلَگطم زض ّىتبض وَز ؾَپط فؿفبت تطيپل 100 ،ويلَگطم زض ّىتبض ؾَلفبت پتبؾين
ٍ  50ويلَگطم زض ّىتبض وَز اٍضُ ثِ ذبن اضبفِ ٍ ثؼس اظ هرلَط وطزى وَز ثب ذبن ،وبقت ثبلال
4
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اًجبم قس .وبقت زض تبضيدّبي يبزقسُ ثب زؾت ٍ ثطاي اعويٌبى اظ حهَل تطاون هَضزًظط ثِنَضت
زٍ ثصض زض ّط ًمغِ اًجبم قس ٍ پؽ اظ اؾتمطاض وبهل ثَتِّب ًؿجت ثِ حصف ثَتِّبي اضبفي السام قس.
هجبضظُ ثب ػلفّبي ّطظ زض عَل فهل ضقس زض هَالغ الظم ثِنَضت ٍجيي زؾتي اًجبم قس.
زض ايي هغبلؼِ ثطاي اًساظُگيطي ؾغح ثطي ،اضتفبع ثَتٍِ ،ظى ذكه اًسامّبي گيبًُ ،وًَِگيطي ثب
فبنلِ  15ضٍظ اًجبم قس .ثؼس اظ اًساظُگيطي ؾغح ثطي ٍ اضتفبع ثَتِ ،اًسامّبي گيبُ ثِنَضت
جساگبًِ ثِهست  48ؾبػت زض زهبي  70زضجِ ذكه ٍ ؾپؽ تَظيي قسًس .تؼساز ًوًَِ زض فَانل
ضزيف  60 ٍ 45 ،30ؾبًتيهتط ثِتطتيت  4 ٍ 5 ،6ثَتِ ثَز .هيبًگيي نفبت اًساظُگيطي قسُ زض ايي
ثَتِّب ثِػٌَاى هيبًگيي وطت آظهبيكي اؾتفبزُ قس.
زض ايي هغبلؼِ ثِهٌظَض تجعيِ ٍ تحليل تجوغ هبزُ ذكه ٍ قبذم ؾغح ثطي زض همبثل ظهبى،
هسلّبي ضگطؾيًَي غيطذغي هرتلفي ثطاظـ زازُ قس وِ زض ًْبيت ،هسل لجؿتيه ٍ ًوبيي ذغي
ثطيسُ (غسيطيبى ٍ ّوىبضاى )2011 ،ثِزليل ثطاظـ ثْتط ثِ زازُّبي آظهبيف هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت ٍ
ًتبيج ثِزؾت آهسُ اظ تجعيِ ضگطؾيَى تَضيح ٍ تفؿيط قس.
هسل لجؿتيه ثطاي تَنيف ضًٍس تغييطات قبذم ؾغح ثطي ( )Yزض عَل زٍضُ ضقس گيبُ (:)X
) ae a ( x b )( c
(1  e  a ( x b ) )2

y

وِ زض آى :a ،ضطيت ثبثت اؾت ٍ هيعاى چطذف هٌحٌي ضا ًكبى هيزّس :b ،ظهبى پؽ اظ وبقت وِ زض آى
حساوثط قبذم ؾغح ثطي اتفبق هيافتس ٍ  :cضطيت ثبثت هيثبقس .پؽ اظ ثطاظـ ايي هسل ،ؾبيط هتغيطّبي
هطتجظ ثب پَيبيي قبذم ؾغح ثطي هثل حساوثط قبذم ؾغح ثطي ثب حل ػسزي ثِزؾت هيآيٌس.
ثطاي تَنيف ضٍاثظ آلَهتطيه ثيي ؾغح ثطي ثب ٍظى ذكه ثطيٍ ،ظى ذكه اجعاي ضٍيكي ٍ
اضتفبع ثَتِ هؼبزلِّبي هرتلفي ثطاظـ زازُ قس ٍ زض ًْبيت هؼبزلِ تَاًي ( )Y=aXbثِزليل ثطاظـ
ثْتط ثِ زازُّب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت وِ زض آى  aػطو اظ هجسأ ٍ  bقيت ذظ (ضطيت آلَهتطيه)
هيثبقس .ثطاظـ هؼبزلِ ٍ ثطضؾي آى ثطاي توبهي فَانل ثيي ضزيف ،تبضيدّبي وبقت ٍ زٍ ضلن
هَضزًظط ثِ قىل جساگبًِ اًجبم قس ٍ زض ًْبيت ثب ثطضؾي حسٍز اعويٌبى ضطايت ثِزؾت آهسُ زض
تيوبضّب ،زض نَضت ًجَز اذتالف هؼٌيزاض ،زازُّبي آىّب ازغبم قسُ ٍ ثطاي ول زازُّبي ثِزؾت آهسُ
اظ تيوبضّبي هرتلف ،يه هؼبزلِ ثطاظـ زازُ قس .زض غيط ايي نَضت ثطاي تيوبضّبيي وِ تفبٍت
5
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هؼٌيزاض زاقتٌس ،ضٍاثظ جساگبًِ ثطآٍضز قس .ثطاي همبيؿِ زلت هؼبزالت اظ ضطيت تجييي ( ٍ )R2جصض
هيبًگيي هطثؼبت ذغب ( )RMSEاؾتفبزُ قس .ضطيت تجييي ثبالتط ٍ جصض هيبًگيي هطثؼبت ذغبي
پبيييتط ًكبىزٌّسُ زلت ثبالتط هؼبزلِ زض تَنيف ضٍاثظ آلَهتطيه اؾت.
ثطاظـ هؼبزلِ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  ٍ SASترويي پبضاهتطّبي ّط هؼبزلِ ثب ضٍـ هغلَةؾبظي
تىطاضي ثب ووه ضٍيِ  PROC NLINنَضت گطفت (ؾلغبًي .)2007 ،ثطاي ضؾن ًوَزاضّب ًيع اظ
ًطمافعاض اوؿل 1اؾتفبزُ قس.
نتايج و بحث
ضزایطآبٍَّایی:ول ثبضًسگي زض عي فهل ضقس ثبلال زض ؾبل اًجبم ايي آظهبيف  348هيليليتط
ثَز .ثيفتطيي هيعاى ثبضًسگي ثطاي اؾفٌسهبُ ثب حسٍز  80هيليليتط ثجت قس (قىل  .)2ثطاؾبؼ
هيبًگييّبي زضاظهست پبيييتطيي حسالل ٍ حساوثط زهبي ايي قْطؾتبى زض زيهبُ ثِتطتيت 11 ٍ 4
زضجِ ؾبًتيگطاز هيثبقس ٍ ثؼس اظ ايي هبُ حسالل ٍ حساوثط زهب افعايف هييبثس .عي فهل ضقس ثبلال
زض ايي هغبلؼِ هيبًگيي حساوثط زهبي ضٍظاًِ  17/1زضجِ ؾبًتيگطاز ،هيبًگيي حسالل زهبي ضٍظاًِ 6/6
زضجِ ؾبًتيگطاز ثَز (قىل  .)1هتغيطّبي تؼساز ضٍظ ثب ثبضًسگي ( 62ضٍظ) ،ضٍظّبي ثب ثبضًسگي ونتط
اظ  5هيليليتط ( 39ضٍظ) ،ضٍظّبي ثب ثبضًسگي  5-10هيليهتط ( 12ضٍظ) ٍ ضٍظّبي ثب ثبضًسگي ثيفتط اظ
 10هيليهتط ( 11ضٍظ) زض همبيؿِ ثب  10ؾبل گصقتِ ثطضؾي قسً .تبيج تجعيِ ٍاضيبًؽ ثيبًگط ػسم
اذتالف هؼٌيزاض زض ايي هتغيطّب زض  10ؾبل گصقتِ ثَزً .جَز اذتالف زض هيعاى زهبي َّا ٍ ثبضـّبي
جَي زض ؾبل ظضاػي ً 1390-91ؿجت ثِ ؾبلّبي گصقتِ ،اهىبى تؼوين ٍ اؾتفبزُ اظ ضٍاثظ ثِزؾت
آهسُ زض ايي هغبلؼِ ثطاي ثطآٍضز ؾغح ثطي ثبلال ثطاي قطايظ ػبزي زض هٌغمِ ضا افعايف هيزّس.
ضاخصسطحتزگ:ضًٍس تغييطات قبذم ؾغح ثطي ثب اؾتفبزُ اظ هسل لجؿتيه (غسيطيبى ٍ ّوىبضاى،
 )1390ثطضؾي قس ٍ ضطايت ايي هسل زض جسٍل  1آهسُ اؾت .ثيي اضلبم هَضز اؾتفبزُ اذتالفي زض هيعاى
حساوثط قبذم ؾغح ثطي ٍجَز ًساقت ٍ ايي همساض (هيبًگيي ضلنّب) زض فَانل ثيي ضزيف ٍ 45 ،30
 60ؾبًتيهتط زض تبضيد وبقت  24آثبى ثِتطتيت  ٍ 3/0 ٍ 3/7 ،4/8زض تبضيد وبقت  2زي ثِتطتيت ،2/7
 1/8 ٍ 2/0ثَز (جسٍل  .)1حساوثط  LAIزض ّط زٍ تبضيد وبقت زض حسٍز زض اٍل اضزيجْكتهبُ (159

1- Excel

6

ابراهين زينلي و هوكاراى

ضٍظ پؽ اظ وبقت  24آثبى ٍ  130ضٍظ پؽ اظ وبقت  2زي) هكبّسُ قس .اثط فَانل ثيي ضزيف زض
تبضيدّبي وبقت  24آثبى ٍ  2زي ثط ظهبى ضؾيسى ثِ حساوثط  ،LAIهتفبٍت ثَز ثِعَضيوِ زض وبقت
 24آثبى زض ّط زٍ ضلن ثطوت ٍ فطاًؿِ ،زض فبنلِ ثيي ضزيف  30ؾبًتيهتط (ثيفتطيي تطاون ثَتِ) وبًَپي
ثبلال ؾطيغتط ثؿتِ قسُ ٍ ضؾيسى ثِ حساوثط قبذم ؾغح ثطي ظٍزتط اظ زيگط تطاونّب اتفبق افتبز
(جسٍل  .)1ايي زض حبلي ثَز وِ زض وبقت  2زي اظ ًظط ظهبى وبقت تب ضؾيسى ثِ حساوثط قبذم ؾغح
ثطي اذتالف هؼٌيزاضي ثيي تيوبضّبي اػوبل قسُ ٍجَز ًساقت (جسٍل .)1

ساًتیهتز؛ 

ضکل-3رًٍذتغییزاتضاخصسطحتزگدٍرقنتاقالدرفَاصلتیيردیف60ٍ45،30
الف)تاریخکاضت24آتاى،رقنتزکت،ب)تاریخکاضت24آتاى،رقنفزاًسِ ،
ج)تاریخکاضت2دی،رقنتزکت،د)تاریخکاضت2دی،رقنفزاًسِ .

زض توبم تيوبضّب ،ثؼس اظ ؾجع قسى ،قبذم ؾغح ثطي ( )LAIزض اثتسا ثب ؾطػت ون (ثِنَضت
ًوبيي) ٍ ؾپؽ ثب گطمتط قسى َّا اظ  5فطٍضزييهبُ ثِ ثؼس ثِنَضت ذغي ثب قيجي تٌس افعايف يبفت
(قىل  .)3ثب اييحبل ،زض تبضيد وبقت زٍم ثِزليل هَاجِْ ؾطيغتط گيبُ ثب ضٍظّبي گطم ٍ آفتبثي زٍضُ
تَؾؼِ ًوبيي قبذم ؾغح ثطي وَتبُتط ثَزُ ٍ گيبُ ؾطيغتط ٍاضز هطحلِ ذغي افعايف  LAIقس .ثب
افعايف  ،LAIزضيبفت ًَض ٍ ؾطػت افعايف تَليس هبزُ ذكه ًيع تب ظهبًي وِ قبخ ٍ ثطي ثِ لسض وبفي
هتطاون قَز ٍ ضٍي يىسيگط ؾبيِاًساظي ًوبيس افعايف هييبثس .ثؼس اظ ايي هطحلًَِ ،ض ونتطي ثِ ثطيّبي
7
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تحتبًي ًفَش وطزُ ٍ زض ًتيجِ فؼبليت فتَؾٌتعي آىّب وبّف ذَاّس يبفت .ثب تَجِ ثِ قىل  ،3هكبّسُ
هيقَز وِ  LAIتب  159ضٍظ زض تبضيد وبقت  24آثبى ٍ  130ضٍظ پؽ اظ وبقت  2زي ضًٍس افعايكي
زاقتِ ٍ ؾپؽ وبّف هييبثس .زض ضوي ،ايي ًىتِ لبثلتَجِ اؾت وِ پؽ اظ ضؾيسى ثِ حساوثط ،LAI
قيت وبّف آى زض تطاونّبي ثبالتط ثيفتط هيثبقس (جسٍل  .)1زليل ايي اهط ضا چٌيي هيتَاى تَجيِ
ًوَز وِ ثب افعايف تطاون ،ثطيّبي ثيفتطي زض ؾبيِ لطاض گطفتِ اؾت ٍ ّنچٌيي افعايف قست ًَض ٍ
زهب زض آذط فهل ثبػث ضيعـ ظيبزتط ثطيّب ثٍِيػُ ثطيّبي پبييٌي ٍ زض ًتيجِ وبّف ثيفتط قبذم
ؾغح ثطي هيگطزز .هبضٍل ٍ ّوىبضاى (ً )1992يع عي آظهبيكي زض اؾتطاليب هكبّسُ ًوَزًس وِ ثب افعايف
تطاون ؾَيب ،قبذم ؾغح ثطي ؾطيغتط افعايف يبفتِ ٍ وبًَپي گيبُ ؾطيغتط ثؿتِ هيقَز ٍ ّنچٌيي زض
پبيبى فهل ضقس وبّف قبذم ؾغح ثطي زض تطاونّبي ثبالتط ظٍزتط اتفبق افتبز.
گلزّي زض ّوِ قطايظ اػوبل قسُ زض حسٍز پٌجن فطٍضزييهبُ اتفبق افتبز ( 132ضٍظ پؽ اظ وبقت
زض تبضيد وكت  24آثبى ٍ  92ضٍظ ثؼس اظ وكت  2زي) .ثب ثلٌس قسى ضٍظّب زض اٍاذط ظهؿتبى ٍ اٍايل
ثْبض ،ثبلال ثِػٌَاى يه گيبُ ضٍظثلٌس نطفًظط اظ ظهبى وبقت ثِ گل ضفتِ ٍ زٍضُ هؤثط تَليس ثطي زض
تبضيد وكت ثب تأذيط وَتبُتط هيقَز زض ًتيجِ تبضيد ٍلَع حساوثط قبذم ؾغح ثطي زض تبضيدّبي
هرتلف يىؿبى اؾت اهب ثب تأذيط زض وبقت حساوثط قبذم ؾغح ثطي وَچهتط هيقَز.
جذٍل -1هقایسِهیاًگیيضزایةهذللجستیکCٍA،ضزایةثاتتهذلB،سهاىرسیذىتِحذاکثزضاخصسطح
(حذاکثزضاخصسطحتزگ)تاحلعذدیتِدستآهذُاستًR2.یشضزیةتثییيرا

تزگ(رٍس)هیتاضذٍLAImax


دیدرتاقالیتزکتٍفزاًسِدرفَاصلتیيردیفهختلف(ساًتیهتز)ًطاىهیدّذ .

دردٍتاریخکاضت24آتاىٍ2
تبضيد وبقت

ضلن
ثطوت

فبنلِ ضزيف
30
45
60

 24آثبى
فطاًؿِ

30
45
60

ثطوت

30
45
60

 2زي
فطاًؿِ

30
45
60

LAImax
a

4/76

3/78b

B±SE
b

175/5

162/5a

A±SE

0/009 ± 0/08

C±SE

20/11 ± 223/6

2

R

0/97

162/7a

202/2 ± 13/01

0/98

0/005 ± 0/07

8/51 ± 144/1

0/99

3/53b

157/9

161/9a

0/010 ± 0/09

18/87 ± 207/8

0/97

3/02

a

0/006 ± 0/08

13/41 ± 200/5

0/98

161/6

0/006 ± 0/08

8/43 ± 143/3

0/99

c

133/3

2/99bc
4/80a

bc
c

2/78

b

0/06 ± 0/008

0/003 ± 0/07

5/78 ± 156/1

0/99

135/7c

0/004 ± 0/07

5/72 ± 117/1

0/99

0/004 ± 0/07

4/46 ± 91/1

0/98

0/003 ± 0/07

6/17 ± 148/1

0/99

5/71 ± 117/1

0/99

8/27 ± 96/4

0/98

2/01d

133/8c

2/70c

c

1/99d

133/2

132/6c

1/79

c

0/004 ± 0/07

134/8

0/007 ± 0/07

1/70e

de
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جذٍل -2هقادیزداهٌِ،اًحزافهعیارٍهیاًگیيسطحتزگٍٍسىخطکتزگارقامتاقالیتزکتٍفزاًسِدردٍ
تیيردیف(ساًتیهتز) .

تاریخکاضتٍسِفاصلِ
فبنلِ ثيي ضزيف

زاهٌِ

اًحطاف هؼيبض

هيبًگيي

نفت

تبضيد وبقت

ضلن

60

52/50-2781

143/33

661/44

45

55/40-2187

130/11

623/92

30

42/60-1898

108/31

574/41

60

74/90-2765

151/91

694/33

45

69/30-2081

126/41

623/11

ؾغح ثطي

30

72/30-1921

109/94

560/51

(ؾبًتيهتط هطثغ

60

70/60-1645

122/31

561/33

45

65/20-1428

106/72

522/91

30

65/60-1055

91/33

480/41

60

69/30-1746

133/44

606/33

45

65/50-1294

107/55

525/95

30

54/10-1144

89/72

462/73

42/6-2781

35/51

582/82

60

0/42-17/6

0/92

4/16

45

0/35-12/9

0/72

3/55

30

0/55-12/5

0/69

3/77

60

0/53-14/4

0/91

4/26

45

0/56-14/5

0/80

3/96

30

0/46-12/9

0/70

3/44

60

0/40-10/7

0/85

3/81

45

0/46-9/7

0/69

3/31

30

0/46-8/1

0/60

3/12

60

0/40-12/4

0/95

4/24

45

0/40-10/1

0/75

3/53

30

0/47-7/5

0/61

3/11

0/35-17/6

0/22

3/71

ثطوت
 24آثبى
فطاًؿِ

ثطوت

زض ثَتِ)
 2زي

فطاًؿِ
هجوَع
ثطوت
 24آثبى
فطاًؿِ
ٍظى ذكه ثطي
(گطم زض ثَتِ)

ثطوت
 2زي
فطاًؿِ
هجوَع
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اداهِجذٍل-2هقادیزداهٌِ،اًحزافهعیارٍهیاًگیيٍسىخطکاجشایرٍیطیٍارتفاعتَتِارقامتاقالیتزکتٍ
تیيردیف(ساًتیهتز) .

فزاًسِدردٍتاریخکاضتٍسِفاصلِ
فبنلِ ثيي ضزيف

زاهٌِ

اًحطاف هؼيبض

هيبًگيي

نفت

تبضيد وبقت

ضلن

60

0/57-32/6

1/82

7/79

45

0/47-25/5

1/49

6/83

30

0/66-24/5

1/28

6/31

60

0/74-31/5

1/81

7/93

45

0/78-27/1

1/54

7/04

ٍظى ذكه

30

0/58-25/1

1/31

6/08

اجعاي ضٍيكي

60

0/56-21/3

1/77

7/21

45

0/68-19/9

1/53

6/51

30

0/66-17/7

1/37

6/15

60

0/65-24/5

1/91

7/91

45

0/56-18/8

1/46

6/43

30

0/63-16/5

1/33

5/99

0/47-32/6

0/45

6/87

60

5/16-84/5

4/56

28/3

45

5/33-78/7

4/31

28/6

30

5/54-81/5

4/53

29/1

60

6/18-79/8

4/27

27/9

45

5/33-85/7

4/73

30/1

30

6/11-82/0

4/34

28/1

60

6/38-64/5

4/71

31/5

45

6/53-68/1

4/87

32/4

30

6/71-68/8

4/93

32/6

60

7/02-63/0

4/74

32/3

45

6/51-65/3

4/91

32/5

30

6/55-73/2

5/12

33/7

5/11-85/7

1/32

30/3

ثطوت
 24آثبى
فطاًؿِ

(گطم زض ثَتِ)

ثطوت
 2زي
فطاًؿِ
هجوَع
ثطوت
 24آثبى
فطاًؿِ

اضتفبع ثَتِ
(ؾبًتيهتط)

ثطوت
 2زي
فطاًؿِ
هجوَع
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راتطِ سطح تزگ ٍ ٍسى خطک تزگ سثشٍ :ظى ذكه ثطي ؾجع زض عي هطاحل ًوَ ثَتِ اظ
 0/35-17/6گطم زض ثَتِ هتغيط ثَز (جسٍل  .)2ثطاي تَنيف ضاثغِ ثيي ؾغح ثطي ٍ ٍظى ذكه ثطي
ؾجع ثطاي ّط يه اظ  12تيوبض زض ايي هغبلؼِ ،ضٍاثظ جساگبًِاي ثطاظـ زازُ قس اهب ثب ثطضؾي حسٍز
اعويٌبى هسل ثطاظـ زازُ قسُ ،ثيي اضلبم ثطوت ٍ فطاًؿِ ،فَانل ثيي ضزيف  60 ٍ 45 ،30ؾبًتيهتط ٍ
زٍ تبضيد وبقت اظ ًظط ضطيت آلَهتطيه ( )bاذتالف هؼٌيزاضي ثيي تيوبضّب هكبّسُ ًكس .زض ًتيجِ،
ثِجبي اؾتفبزُ اظ ضٍاثظ جساگبًِ ثطاي ّط تيوبض ،ثطاي هجوَع تيوبضّب اظ يه ضاثغِ (ضاثغِ  )1ثطاي
تَنيف ضاثغِ ثيي ؾغح ثطي زض ثطاثط ٍظى ذكه ثطي ؾجع زض ثَتِ اؾتفبزُ قس (جسٍل .)3
2

R ;0/96

()1

0/935

Y;176/7X

وِ زض آىٍ :X ،ظى ذكه ثطي ؾجع (گطم زض ثَتِ) ٍ  :Yؾغح ثطي (ؾبًتيهتطهطثغ زض ثَتِ) هيثبقس.
همساض ضطيت آلَهتطيه (قيت ذظ) اظ  0/80زض فبنلِ ضزيف  60ؾبًتيهتط زض تبضيد وبقت  2زي تب
 0/99زض فبنلِ ضزيف  30ؾبًتيهتط زض تبضيد وبقت  24آثبى هتغيط ثَز .ضطيت تجييي ( )R2ثبالي 0/96
زض تطاونّب ،تبضيدّبي وبقت ،اضلبم ٍ هطاحل هرتلف ًوَ ثبلال ًكبىزٌّسُ ضاثغِ ثؿيبض لَي ثيي ؾغح
ثطي ٍ ٍظى ذكه ثطي زض ثَتِ اؾت .ثٌبثطايي اظ آىجب وِ اًساظُگيطي ؾغح ثطي وبضي زقَاض ثَزُ ٍ
هؿتلعم زؾتگبُ ذبل اًساظُگيطي ؾغح ثطي ٍ ّنچٌيي نطف ٍلت ٍ ّعيٌِ هيثبقس ،هيتَاى ثب
اًساظُگيطي ٍظى ذكه ثطي ؾجع زض ثَتِ وِ ثِ آؾبًي لبثل اًجبم اؾت ،ؾغح ثطي زض ثَتِ ضا ثب
هؼبزلِ ثِزؾت آهسُ زض ايي هغبلؼِ (ضاثغِ  )1ثب زلت ثباليي ثطآٍضز وطز.



ضکل-4تزاسشهعادلِتَاًیY;176/7X0/935تزایتَصیفراتطِتیيسطح 
تزگ(ساًتیهتزهزتعدرتَتِ)ٍٍسىخطکتزگسثش(گزمدرتَتِ).
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زض پػٍّفّبيي وِ ضاحوي ٍ ّوىبضاى ( )2006زضثبضُ ًرَز اًجبم زازًس ثطاي تَنيف ضٍاثظ
آلَهتطيه ثيي ؾغح ثطي ٍ اجعاي ضٍيكي اظ يه هسل ذغي اؾتفبزُ وطزًس ،قبضت ٍ ثيىط ( )1985زض
يًَجِ ٍ پيي ٍ ّوىبضاى ( )1991زضثبضُ اضظى گعاضـ وطزًس وِ هسل غيطذغي ،ضٍاثظ ثيي ؾغح ثطي
ٍ ٍظى ذكه ثطي ضا ثْتط تَنيف هيوٌسّ .نچٌيي ّوط ٍ ّوىبضاى ( )1993ثطاي پيفثيٌي ؾغح
ثطي ثب اؾتفبزُ اظ تؼساز ثطي زض ثَتِ اظ يه هؼبزلِ تَاًي ( )Y=aXbاؾتفبزُ وطزًس .الجتِ الظم ثِ
يبزآٍضي اؾت وِ هؼبزلِ تَاًي ثِزؾت آهسُ زض ايي هغبلؼِ ثطاي پيفثيٌي ؾغح ثطي ؾجع زض ثَتِ ثب
اؾتفبزُ اظ ٍظى ذكه ثطي ؾجع ثِ ضاثغِ ذغي ثؿيبض ًعزيه اؾت اهب ثب تَجِ ثِ هبّيت ضاثغِ ثيي ايي
زٍ نفت اظ هؼبزلِ تَاًي اؾتفبزُ قس.
تیٌیسطحتزگدرتَتِ(ساًتیهتزهزتع)تااستفادُاسٍسى


تزایپیص
جذٍل  -3ضزایة()bٍ aدرهعادلِ y=axb
خطکتزگدرتَتِ(گزم)ٍ،سىخطکاجشایرٍیطیدرتَتِ(گزم)ٍارتفاعتَتِ(ساًتیهتز)درهزاحلهختلف

جذرهیاًگیيهزتعاتخطاراًطاىهیدّذ .

ًوَدردٍتاریخکاضت24آتاىٍ2دیR2.ضزیةتثییيٍRMSE
نفت
ٍظى ذكه ثطي
(گطم زض ثَتِ)
ٍظى ذكه اجعاي ضٍيكي
(گطم زض ثَتِ)
اضتفبع ثَتِ
(ؾبًتيهتط)

تبضيد وبقت

a ± SE

b ± SE

RMSE

R2

 24آثبى

176/7 ± 10/0

0/96 ± 0/02

152/7

0/97

 2زي

206/4 ± 15/9

0/82 ± 0/04

158/6

0/95

هجوَع

176/7 ± 8/7

0/93 ± 0/02

165/1

0/96

 24آثبى

114/4 ± 7/0

0/90 ± 0/02

136/8

0/98

 2زي

153/8 ± 14/7

0/73 ± 0/03

166/2

0/95

هجوَع

118/1 ± 7/4

0/86 ± 0/02

153/2

0/96

 24آثبى

6/9 ± 1/2

1/31 ± 0/04

180/4

0/96

 2زي

2/7 ± 0/9

1/47 ± 0/09

161/8

0/95

هجوَع

3/7 ± 0/7

1/43 ± 0/05

201/8

0/94

راتطِسطحتزگٍٍسىخطک اجشایرٍیطیگیاُ:زض عَل زٍضُ آظهبيفٍ ،ظى ذكه ول اجعاي
ضٍيكي زض زاهٌِ  0/47-32/6گطم زض ثَتِ هتغيط ثَز (جسٍل  .)2ثطضؾي حسٍز اعويٌبى ضطايت هسل
ثطآٍضز قسُ ًكبى زاز وِ ثيي اضلبم ثطوت ٍ فطاًؿِ ٍ فَانل ثيي ضزيف وبقت اذتالف هؼٌيزاضي
ٍجَز ًساقت اهب همساض ضطيت آلَهتطيه زض تبضيد وبقت  24آثبى ( )0/89ثيفتط اظ وبقت  2زي
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( )0/72ثَزُ ٍ زض ؾغح  5زضنس اذتالف هؼٌيزاض ًكبى زاز ،زض ًتيجِ هيتَاى ثِجبي اؾتفبزُ اظ
هؼبزلِّبي جساگبًِ ثطاي ّط يه اظ اضلبم ٍ فَانل ثيي ضزيف ،ثطاي تَنيف ايي ضاثغِ اظ يه هؼبزلِ
ثطاي تبضيد وبقت  24آثبى (ضاثغِ  ٍ )2يه هؼبزلِ ثطاي تبضيد وبقت  2زي (ضاثغِ  )3ثبلال اؾتفبزُ
وطز (جسٍل .)3
R ;0/98

0/898

Y;114/4X

()2

2

R ;0/95

0/726

Y;153/8X

()3

2

وِ زض آىّب :Y ،ؾغح ثطي (ؾبًتيهتط هطثغ زض ثَتِ) ٍ ٍ :Xظى ذكه ول اجعاي ضٍيكي (گطم زض
ثَتِ) هيثبقس .همبزيط ضطيت تجييي ثبالي  ٍ 0/95جصض هيبًگيي هطثؼبت ذغبي 136/8-166/2
ًكبىزٌّسُ ٍجَز ضاثغِ ثؿيبضذَة ثيي ؾغح ثطي ٍ ٍظى ذكه ول اجعاي ضٍيكي زض ثبلال هيثبقس.
هيعاى ؾغح ثطي زض تبضيح وبقت  24آثبى اظ  42/6-2781ؾبًتيهتطهطثغ زض ثَتِ ٍ ٍظى ذكه اًسام
ضٍيكي ًيع ثيي  0/46-32/6گطم زض ثَتِ هتغيط ثَز اهب ايي تغييط زض وبقت  2زي زض ثبظُ وَچهتطي
اتفبق افتبز ثِعَضيوِ ؾغح ثطي اظ  54-1746ؾبًتيهتطهطثغ زض ثَتِ ٍ ٍظى ذكه اًسام ضٍيكي اظ
 0/56-24/5گطم زض ثَتِ هتغيط ثَز .ثطاؾبؼ ًتبيج ثِزؾت آهسُ هيعاى افعايف ؾغح ثطي ثِاظاي ّط
ٍاحس افعايف زض ٍظى ذكه اجعاي ضٍيكي (قيت ذظ) زض تبضيد وبقت  24آثبى ثيفتط اظ  2زي
ثَزُ اؾت.
ثب تَجِ ثًِتبيج ثِزؾت آهسُ ،زض ّط زٍ تبضيد وبقت ،زض هطاحل اٍليِ ضقس ثِاظاي ّط ٍاحس
افعايف زض ٍظى ذكه ول اجعاي ضٍيكي ،ؾغح ثطي زض ثبلال ثب ؾطػت ثيفتطي افعايف يبفت حبل
آىوِ زض هطاحل ثؼسي ثب افعايف ثيَهبؼ ثَتِ ثبلال ،ؾطػت گؿتطـ ؾغح ثطي ثِاظاي افعايف زض
ٍظى ذكه اجعاي ضٍيكي وبّف يبفت (قىل  .)5افعايف ؾطيغتط ؾغح ثطي زض هطاحل اٍل ضا
هيتَاى ثِ ترهيم ثيفتط هبزُ ذكه ثِ ثطيّب زض هطاحل اٍليِ ضقس زض همبيؿِ ثب هطاحل ثؼسي
ًؿجت زاز .ثب گصقت ظهبى ٍ پيكطفت ًوَ گيبُ ترهيم هبزُ ذكه ثِ ثطيّب ثِعَض ًؿجي وبّف
يبفتِ ٍ ثط ترهيم هبزُ ذكه ثِ ؾبلِّب افعٍزُ هيقَز .افعايف آّؿتِتط ؾغح ثطي زض هطحلِ زٍم
ضا ًيع هيتَاى ثب قطٍع ضقس ؾبلِّبي جبًجي ٍ تَليس گل ٍ غالف زض ثبلال هطتجظ زاًؿت.
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زض عي فهل ضقس گيبُ ٍ ثب افعايف هيعاى هبزُ ذكه ول ،پطاوٌسگي ًمبط زض اعطاف ذظ
ضگطؾيًَي ثيفتط هيقَز وِ ايي هَضَع ضا هيتَاى ثِ ظٍال ثطيّبي پبييٌي ثبلال ثب افعايف هبزُ
ذكه تَليسي ،وبّف ؾطػت تَليس ثطيّبي جسيس ٍ ترهيم ثيفتط هبزُ ذكه ثِ ضقس ؾبلِّب،
ثٍِيػُ زض تطاونّبي ثبالتط زض هطاحل پيكطفتِ ًوَ ًؿجت زاز (قىل .)5
ضطيت آلَهتطيه ( )bزض تبضيد وكت  24آثبى ( )0/898ثيفتط اظ ضطيت ثطآٍضز قسُ زض تبضيد
وكت  2زي ثَز وِ ًكبىزٌّسُ قيت ثيفتط افعايف ؾغح ثطي زض ثطاثط ٍظى ذكه اجعاي ضٍيكي
ثَتِ زض ايي تبضيد وكت اؾت .ايي تفبٍت زض تبضيد وكتّب ضا هيتَاى ثِ ذبتوِ ؾطيغتط زٍضُ ضقس
ضٍيكي ٍ زض ًتيجِ وَچهتط قسى اًساظُ ثَتِّب ٍ ّوييعَض وَتبُتط قسى زٍضُ تَؾؼِ هؤثط ؾغح
ثطي زض ثَتِ زض تبضيد وكت  2زي (ثبتأذيط) ًؿجت زاز.
اظ ٍظى ذكه ول زض ثؼضي گيبّبى ثطاي تَنيف ؾغح ثطي اؾتفبزُ هيقَز .ثب تَجِ ثِ اييوِ
اًساظُگيطي ول ثيَهبؼ زض همبيؿِ ثب ؾغح ثطي ثؿيبض ؾبزُتط اؾت ٍ ثسٍى اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل هجْع،
ثِضاحتي ٍ ثِؾطػت اًجبم هيقَز ،اظ ايي نفت هيتَاى ثطاي پيفثيٌي ؾغح ثطي اؾتفبزُ وطز .هب ٍ
ّوىبضاى ( )1992زض ثبزامظهيٌي ،اٍال ٍ ّوىبضاى ( )2004زض ًرل ضٍغٌي ،تؿيبلتبؼ ٍ هبؾالضيؽ
( )2008زض چغٌسض ،ضتب ٍ ّوىبضاى ( )2000زض چٌس گًَِ وكيسُ ثطي ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزالت ضگطؾيَى
ذغي ٍ غيطذغي ّوجؿتگي ثؿيبض ثباليي ضا ثيي ؾغح ثطي ٍ ٍظى ذكه ثطي ٍ ٍظى ذكه ول
اجعاي ضٍيكي گعاضـ وطزًسّ .نچٌيي ،تؼساز ظيبزي اظ پػٍّفگطاى اظ هؼبزلِّبي غيطذغي ثطاي
تَنيف ضٍاثظ ؾغح ثطي ثب ٍظى ذكه ثطي ٍ يب ٍظى ذكه ول اجعاي ضٍيكي اؾتفبزُ وطزُاًس وِ
اظ جولِ آىّب هيتَاى ثِ اوطملبزضي ٍ ؾلغبًي ( )2003زض پٌجِ ،ثركٌسُ ٍ ّوىبضاى ( )2011زض ؾَيب ٍ
گٌسم ٍ ،ضاحوي ٍ ّوىبضاى ( )2006زض ًرَز اقبضُ وطز.
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سطحتزگ(ساًتیهتزهزتعدرتَتِ) 

ضکل-5تزاسشهعادلِآلَهتزیکتزایتَصیفراتطِتیي
درتزاتزٍسىخطکاجشایرٍیطی(گزمدرتَتِ) .

راتطِتیيسطحتزگٍارتفاعتَتِ:ثب وبّف فبنلِ ثيي ضزيفّب اظ  60ثِ  30ؾبًتيهتط ،اضتفبع ثَتِ
اظ  67/8ؾبًتيهتط ثِ  71/1ؾبًتيهتط افعايف يبفت .ثب ايي ٍجَز ،ثطاؾبؼ ًتبيج تجعيِ ٍاضيبًؽ ،فمظ
اثط تبضيد وبقت ثط اضتفبع ثَتِ زض ؾغح احتوبل  1زضنس هؼٌيزاض ثَز .ذليل ٍ ّوىبضاى (ٍ )2010
اؾتطيٌگي ٍ ّوىبضاى ( )1988افعايف اضتفبع ثَتِ ثب وبّف فبنلِ ثيي ضزيف ضا زض ثبلال گعاضـ
وطزًس.
هيبًگيي اضتفبع ثَتِ زض تبضيد وبقت  24آثبى  ٍ 78/1زض تبضيد وبقت  2زي  60/9ؾبًتيهتط ثَز.
ثًِظط هيضؾس زليل انلي وبّف اضتفبع ثَتِ زض تبضيد وبقت زيطٌّگبم ،وَتبُتط ثَزى فهل ضقس زض
ايي تبضيد وبقت ًؿجت ثِ تبضيد وبقت ثِهَلغ ( 24آثبى) ٍ زض ًتيجِ وبّف عَل هيبىگطُّب ٍ
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ّوييعَض وبّف تؼساز گطُ زض ؾبلِ زض ايي تبضيد وبقت ثبقس .زض تبضيد وبقت  24آثبى ثِعَض
هتَؾظ  16/2گطُ زض ؾبلِ تَليس قس زضحبليوِ زض وبقت  2زي ثِ  14/9گطُ زض ؾبلِ وبّف يبفت.
گعاضـّبي ؾبيط پػٍّفگطاى ًيع ثط اضتفبع ثيفتط ثَتِ زض وبقتّبي ظٍزتط ًؿجت ثِ وبقتّبي
زيطتط زاللت زاضز (ثبؾتيساؼ ٍ ّوىبضاى2008 ،؛ تطايبى ٍ ّوىبضاى.)2004 ،
زض ثطضؾي حسٍز اعويٌبى ضطايت ثطآٍضز قسُ ثطاي ضاثغِ ثيي ؾغح ثطي ٍ اضتفبع ثَتِ زض فَانل
هرتلف ثيي ضزيف زض اضلبم ثبلالي ثطوت ٍ فطاًؿِ اذتالف هؼٌيزاضي زض ؾغح  5زضنس هكبّسُ ًكس.
ثٌبثطايي ،ضطايت هؼبزلِ ،ضطيت تجييي ٍ جصض هيبًگيي هطثؼبت ذغب ثطاي زٍ تبضيد وبقت جساگبًِ
آٍضزُ قس (جسٍل  .)3ضطيت آلَهتطيه ( )bثب ٍجَز تغييط اظ  1/31زض وكت  24آثبى ثِ  1/47زض
وكت  2زي ،اذتالف هؼٌيزاضي ًكبى ًساز (جسٍل  .)3زض ًتيجِ ،اظ يه هؼبزلِ (ضاثغِ  )4ثطاي
هجوَع زازُّب ثِهٌظَض تَنيف ضاثغِ ثيي ؾغح ثطي زض ثَتِ (ؾبًتيهتط هطثغ زض ثَتِ ٍ )Y ،اضتفبع
ثَتِ (ؾبًتيهتط )X ،اؾتفبزُ قس (جسٍل .)3
2

R ;0/94

()4

1/434

Y;3/708X

ثطاؾبؼ ًتبيج ثِزؾت آهسُ ،زض قطايظ هحيغي آظهبيف ضاثغِ ثؿيبض ذَثي ثيي ؾغح ثطي ٍ اضتفبع
ثَتِ زض ثبلال ٍجَز زاضز ٍ ؾغح ثطي ثب افعايف اضتفبع ثَتِ زض قطايظ هرتلف ضلن ،تطاون ٍ تبضيد
وبقت ثطاؾبؼ ضاثغِ  4افعايف هييبثس (قىل  .)6زض هطاحل اٍليِ ضقس ثبلال قيت ًوَزاض ونتط اظ
هطاحل ثؼسي ثَز وِ ًكبى هيزّس زض هطاحل اٍليِ ضقس هيعاى افعايف ؾغح ثطي زض ثَتِ ثِاظاي ّط
ٍاحس افعايف اضتفبع ثَتِ اظ هطاحل ثؼسي ونتط ثَز .ايي ًتيجِ ضا هيتَاى تب حس ظيبزي ثِ وَچهتط
ثَزى ثطيّبي تَليس قسُ زض اٍايل فهل ضقس ثبلال ًؿجت زاز ،زض ثبلال ثطيّبي تَليس قسُ زض اثتساي
فهل ضقس زٍ ثطگچِاي ّؿتٌس اهب ثب گصقت فهل ضقس ثط تؼساز ثطيچِّب زض ّط ثطي افعٍزُ قسُ ٍ
حتي ثِ  6ثطگچِ زض ّط ثطي هيضؾس .ػالٍُثط ايي ،ثب گصقت ظهبى ثط تؼساز قبذِّبي فطػي ًيع
افعٍزُ هيقَز .زض ًتيجِ ،ثب گصقت ظهبى ،ؾغح ثطي تَليس قسُ ثِاظاي ّط ٍاحس افعايف زض اضتفبع
ثَتِ (قيت ذظ ضگطؾيَى) ثِعَض لبثل اػتٌبيي افعايف هييبثس .ثسيْي اؾت ،هٌبؾتتط قسى قطايظ
هحيغي (افعايف زهب ٍ قست تكؼكغ) اظ اٍاذط ظهؿتبى ثِ ثؼس ًيع زض افعايف قيت ذظ ضگطؾيَى
افعايف ؾغح ثطي زض همبثل افعايف اضتفبع هؤثط اؾت.
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اظ آىجبييوِ اًساظُگيطي اضتفبع ثَتِ زض همبيؿِ ثب اًساظُگيطي ؾغح ثطي اهطي ثؿيبض ؾبزُتط،
ؾطيغتط ٍ ونّعيٌِتط اؾت اظ ايي نفت هيتَاى ثطاي ثطآٍضز ؾغح ثطي اؾتفبزُ ًوَز .الجتِ زلت
ثطآٍضز ؾغح ثطي ثب اؾتفبزُ اظ اضتفبع ثِزليل ضطيت تجييي پبييي ( ٍ )0/94جصض هيبًگيي هطثؼبت ذغب
ثبالتط (ً )201/6ؿجت ثِ زيگط ضٍـّب ووي پبيييتط هيثبقس .ثط ذالف ايي هغبلؼِ ،زض پػٍّفّبيي
وِ اليؽ ٍ ّوىبضاى ( )1986ثط ضٍي ؾَيب ٍ اوطملبزضي ٍ ّوىبضاى ( )2003ضٍي پٌجِ اًجبم زازًس،
هكبّسُ وطزًس وِ اضتفبع گيبُ تَنيفوٌٌسُ هٌبؾجي ثطاي ؾغح ثطي ًيؿت.

ضکل-6تزاسشهعادلِY;3/708X1/434تزایتَصیفراتطِتیي 
هزتعدرتَتِ)درتزاتزارتفاع(ساًتیهتز) .
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Abstract1
this study was conducted to find allometric relationships between green leaf area
and green leaf dry weight, vegetative dry weight and plant height in faba bean. To
this, a randomized complete block design as split plot-factorial experiment with four
replications was carried out at the research field of Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources during 2010-2011 growing season. inter-row
spacing (30, 45 and 60 cm) and factorial of sowing date (15 Nov. and 24 Dec 2011)
and cultivar (Barakat and French) were placed in main-and sub-plots as main plots,
respectively. Plant samplings were carried out during growing season with 15 days
intervals up to end of the effective leaf formation. At each sampling, leaf area, leaf
dry weight, above ground vegetative dry weight and plant height were measured. To
describe the relationships between leaf area and the above mentioned vegetative
characteristics, different equations were evaluated and a power equation (Y=aXb)
was choosed due to a better fit to the date, finally. Relationships obtained for faba
bean cultivars, inter-row spacings and planting dates were consistent and only the
relationship between leaf area and dry weight of vegetative components was affected
by planting date. Hence, two separate equations were estimated for each of tow
sowing dated. Since the relationship between leaf area. Y. and green leaf dry weight,
X, (Y=176.7X0.935) has a higher determination coefficient and a smaller root mean
square error than the plant height, using it can be proposed in the simulation models
and quick estimation of green leat area of faba bean, especially when accurate
measuring device for measuring leaf area are not available.
Keywords: Faba bean, Allometric relationships, Leaf area, Dry weight, Plant height
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