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  چکیده
( SMIشاخص استاندارد شده رطوبت خاک )با استفاده از هدف پژوهش حاضر بررسی خشکسالی کشاورزی استان لرستان 

طی دوره  گندم دیمو ارتباط آن با عملکرد  خاک یمتریسانت 200تا  100و  100-00، 00-10، 10-0 یهادر عمق

مقادیر رطوبت خاک استان لرستان نشان داد که میزان رطوبت خاک نتایج بررسی  است.لرستان استان  در 1331-1313

بررسی ارتباط بین مقادیر با یک روند کاهشی قابل توجهی مواجه شده است.  10تا اواسط دهه  1330استان از اواسط دهه 

دیم استان لرستان با  میزان عملکرد گندمبین  یمستقیم عملکرد گندم دیم با مقادیر رطوبت خاک نشان داد که ارتباط

از نظر زمانی بیشترین ارتباط در مقیاس زمانی یک تا سه طی سال وجود دارد. های مختلف تغییرات رطوبت خاک در عمق

 ها به دست آمد. در تمامی اعماق برای این مقیاس 00/0تا  30/0بین  Rشود که مقدار شاخص ماهه مشاهده می

 ، عملکرد، لرستان.گندم، SMI کلیدی: هایژهوا

 

  مقدمه -1
خود  ریو جامعه را تحت تاث ستمیاکوس یهااست که تمام بخش میمعمول و قابل تکرار اقل یهادهیاز پد یکی یخشکسال

مطالعه . دریگیقرار م یاثرات خشکسال ریاست که تحت تاث یبخش نیو مهمتر نیاول یبخش کشاورز معموالً .[1] دهدیقرار م

مدت و با  یطوالن یهاداشتن داده اریدر اخت ازمندیآن همچون کاهش رطوبت خاک ن یامدهایو پ دهیپد نیو مستمر ا قیدق

و کاهش رطوبت خاک بعنوان  یرخداد خشکسال یاصل لیبارش بعنوان دل یریگاندازه ت،یاهم نیمناسب است. با وجود ا تیفیک

با مشکل مواجه است.  رانیدر حال توسعه همانند ا یکشورها ژهیاز نقاط جهان بو یاریبسدر  یمهم خشکسال یامدهایاز پ یکی

مدت بارش و رطوبت  یو در دسترس نبودن آمار طوالن یهواشناس یهاستگاهیا یمناسب و کاف عیعدم توز ت،یمحدود نیا لیدل

امروزه سامانة اطالعات  [.3، 2] استعناصر را در کشور دوچندان کرده  نیا یواکاو یدگیچیاست که پ رانیخاک در ا

گیرند و آن مورد استفاده قرار می یامدهایجغرافیایی و فنون سنجش از دور، به طور وسیعی در ارزیابی و پایش خشکسالی و پ

بهتر  رآوردبرای ب یپتانسیل جدید GLDASو  TRMM از جمله یاشبکه یهاداده گاهیو پا یهواشناس یهاگسترش ماهواره

[. 5، 0] های زمینی محدود هستند، ایجاد کرده استها و دیدبانیگیریقتر بارندگی و رطوبت خاک در نواحی که اندازهو دقی

 ن،یچ شاندونگدر استان  [3دو و همکاران ] در محدوده حوزه رودخانه النکانگ، قایدر آفر [3و همکاران ] نائومان؛ نمونه یبرا

جسوز  و همکاران  ،یکومال اندونز یدر حوضه رودخانه پمال [1لوینا و همکاران ] ،نیچ هاییدر حوضه  [3یان و همکاران ]

 در[ 13] و همکاران انیو غفور [12] فر یمیدر استان فارس، سل[ 11] و همکاران انیعرفان نیو همچن کیدر کشور مکز [10]
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 یخشکسال شیبه پا TRMMبارش  یهادر غرب کشور  با استفاده از داد [10]و همکاران  یددم  ،یاستان خراسان رضو 

وجود داد و  ینیزم یهاستگاهیسنجنده و ا نیبارش ا یدادها نیب ینشان داد که انطباق خوب قاتیتحق نیا جیپرداختند. نتا

رطوبت  نهیدارند. در زم یمناسب اریعملکرد بس یخشکسال شیپا یباال برا یمکان کیبا قدرت تفکای ماهواره یاستفاده از دادها

ارزیابی شرایط  ،یمیدرواقلیو ه یکشاورز یندهایاز فرآ یاریعنصر در بس نیا یدیو نقش کل متیبا توجه به اه  زیک نخا

در داخل و  یدورسنجو  یاشبکه ،یستگاهیا یهابا استفاده از داده یمهم قاتیتحق [15] شناختی سطح زمینمحیطی و بوم

شده  یبر اساس رطوبت خاک طراح[ 13]پالمر  رینظ یخشکسال یهاشاخصاز  یبرخ کهیخارج از کشور انجام شده است. بطور

در کره، [ 11گواک و همکاران ] متحده، االتیدر ا [13اسپنمن ] و [13؛ وو و کینتر ]مطالعات از جمله یاست و در برخ

اط با رطوبت خاک را در ارتب یدر بندر عباس خشکسال[ 21]و همکاران  ریدر اصفهان و دهقان پ [20] مکارانو ه یاحمد

 یهاجنگل یدگیرطوبت خاک بر خشک راتییاثر تغ GLDAS یاشبکه یهابا استفاده از داده [5] یریاند. منموده یبررس

 منطقه  شده است. نیدرختان ا یدگین عنصر سبب سرخشکیکرد که کاهش ا انیو ب یرا بررس المیبلوط استان ا

ر هر منطقه آب و هوایی و جغرافیایی رخ دهد اما در مناطق خشک و براساس مطالعات انجام شده رخداد خشکسالی د

هنگفت  هایخسارت جادیموجب ا رانیدر ا یهر ساله وقوع خشکسالخشک همانند ایران نمود و رواج بیشتری دارد.  نیمه

 هایتیفعالکه های همانند لرستان این خسارت در استان. شودیم یمخصوصاً خسارت به بخش کشاورز یو اجتماع یاقتصاد

، ردیگیصورت م انیدام و آبرز ،یاو علوفه یغالت، حبوبات، نباتات صنعت های مختلفو در گروه یو آب میبه صورت د یکشاورز

متوجه بخش  دهه اخیربیشترین خسارات ناشی از خشکسالی در طی نمود بیشتری دارد. بطوری که در استان لرستان 

 خشکسالی کشاورزی و تیریدر مد ییباال تیبارش و رطوبت خاک اهم راتییاز تغ یآگاه از آنجا که .گردیده است کشاورزی

 اریدر اخت ازمندین یآگاه نیو کسب اخشکسالی دارد  ینیبشیکمک در پ ایدوره خشک و  یمجدد منابع آب ط صیتخص

و تاثیر رطوبت خاک  راتییتغجه نتیدر  یاثر خشکسال یمدت و به روز است، هدف مطالعه حاضر بررس یطوالن یهاداشتن داده

 است.  در سطح استان لرستان یاو شبکه یدورسنج یهابا استفاده از داده گندم دیمن بر عملکرد آ

 

 ها و روش کارداده -2
 منطقه مورد مطالعه -1-2

رب ایران، در غ لومترمربعیک 23551استان لرستان با مساحت است.  منطقه مورد مطالعه در این پژوهش استان لرستان

دقیقه  22درجه و  30دقیقه تا  33درجه و  32گیرد. این استان بین مدارهای یم درصد از کل مساحت کشور را دربر 3/1

اشترانکوه با  النهار گرینویچ قرارگرفته است.دقیقه طول شرقی از نصف 3درجه و  50دقیقه تا  51درجه و  03عرض شمالی و 

استان واقع شده و  هیناح نیترینقطه آن در جنوب نیترنقطه استان لرستان است. پست نیبلندترچهار هزار و پنجاه متر ارتفاع 

ها که بارش یاگونهبه کندیعمده بارش استان در دوره سرد سال ریزش م. آزاد ارتفاع دارد یایمتر از سطح در 500حدود 

 .ابدییو در ماه خرداد خاتمه م شودیطور عمده از مهر ماه شروع مبه

  

 داده های مورد استفاده -2-2

، لرستان عملکرد گندیم دیم در سطح کل استان یهاداده رندهیپژوهش دربرگ نیانجام ا یمورد استفاده برا یهاداده

 1333-1313سانتی متری طی دوره  100-200و  100-00، 00-10، 10-0در اعماق  GLDASهای رطوبت خاک داده

در تمامی قسمت های استان لرستان توسط ایستگاه های های رطوبت خاک در اعماق مختلف هداد نکهیبا توجه به ا است.

به منظور بررسی شرایط رطوبت خاک استان لرستان و محاسبه شاخص طرح  نیدر ا نروی، از اشودهواشناسی برداشت نمی

استفاده شده  NOAHمدل   GLDASشده  لیبازتحل یهااز داده( Soil Moisture indexرطوبت خاک ) استاندار شده

 است. 
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 روش پژوهش -3-2

 یو مدلساز یآمار یهااز روش یبیترک، به منظور بررسی ارتباط بین میزان عملکرد گندم دیم با مقادیر رطوبت خاک

 100-200و  100-00، 00-10، 10-0در اعماق ی ماهانه رطوبت خاک ها، دادهبه تارنمای استفاده شد. در ابتدا با مراجعه 

در محیط نرم افزاری متلب به  NCهای دریافت شده با فرمت در ادامه دادهدریافت شد.  1313-1333سانتی متری طی دوره 

ساله تبدیل و مقادیر رطوبت خاک بررسی شد. به منظور بررسی تاثیر تغییرات رطوبت خاک بر  20صورت یک سری زمانی 

در مقیاس  SMIمحاسبه و بعنوان شاخص  SPIروابط محاسبه شاخص بر مبنای  رطوبت خاکتغییرات عملکرد گندم دیم، 

های ساله محاسبه شد. علمکرد گندم دیم براساس داده 20ماهه طی دوره  20و  13، 12های زمانی یک، سه، شش، نه، 

عملکرد گندم دریافت شده از اداره جهاد کشاورزی استان لرستان محاسبه شد. در نهایت به منظور تعیین میزان ارتباط بین 

  استفاده شد. شاخص همبستگیدیم با تغییرات رطوبت خاک، از 

 

 هایافته-3
 لرستان استان در خاک یمتر یسانت 200-100 و 100-00 ،00-10 ،10-0 یهاعمق در خاک رطوبت نیانگمقادیر می

شود، نوسانات و اوج می( نشان داده شده است. همانطور که روی شکل مشاهده 1در شکل ) 1313 تا 1331 یهاسال یط

توان گفت که کمترین میزان بیشتر است. در واقع می 1333نسبت به سال های بعد از  1333مقدار رطوبت خاک قبل از سال 

های مختلف، دوباره به بعد در عمق 1310اتفاق افتاده است. مجدداً طی سال  1333رطوبت خاک نیز در حدود همین سال 

، کاهش قابل توجه رطوبت خاک های زمانی مختلفدر مقیاس SMIمحاسبه شاخص باشیم. میشاهد افزایش رطوبت خاک 

 SMI( نتایج حاصل محاسبه شاخص 2های مختلف نشان داد. شکل )را در عمق 1313الی  1333استان لرستان طی دوره 

 هد.دبرای استان لرستان را نشان می

 

 
سانتی متری خاک در استان لرستان طی  200-100و  100-00، 00-10، 10-0میانگین رطوبت خاک در عمق های  -(1)شکل 

 1311تا  1331سال های 

 

 



 

 0 

 

 
در  1311تا  1331( در استان لرستان طی سال های SMIمیانگین تغییرات شاخص استاندارد شده رطوبت خاک ) -(2شکل )

 ری خاکسانتی مت 10تا  0ماهه در عمق  20و  11، 12، 1، 1، 3، 1های زمانی سری

 

ایج شاخص همبستگی بین مقادیر رطوبت خاک در اعماق مختلف با میزان عملکرد در سطح استان لرستان ( نت3شکل ) 

همانطور که روی شکل مشخص است بین میزان عملکرد گندم دیم با تغییرات رطوبت  دهد.را طی دوره   برای گندم نشان می

زمانی های در مقیاسبین میزان عملکرد با مقادیر رطوبت خاک برای تمامی اعماق  خاک ارتباط مستقیم وجود دارد. ارتباط

بیشینه مقدار همبستگی بین  رسد.ماهه به کمترین مقدار خود می 20تا  13یک تا سه ماهه بیشتر است و در مقیاس های 

به دست آمد.  03/0ماهه با مقدار  سانتی متری در مقیاس زمانی یک 0-10عملگرد گندم دیم با مقادیر رطوبت خاک در عمق 

    برای تمامی عمق در مقیاس های زمانی یک و سه ماهه نیز قابل توجه است. Rقابل ذکر است که مقادیر شاخص 
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 ارتباط بین عملکرد گیاه گندم دیم با شاخص خشکسالی رطوبت خاک در سطح استان لرستان -(3)شکل 

 

 گیریهنتیج -0
ارتباط مستقیمی وجود دارد. با عملکرد گندم دیم  رطوبت خاک خشکسالی بین شاخص نشان داد کهنتایج این تحقیق 

بعبارتی با کاهش رطوبت خاک مقدار عملکرد گندم دیم در سطح استان لرستان کاهش و با افزایش مقدار رطوبت خاک مقدار 

های زمانی در مقیاس SMIبین عملکرد گیاه گندم دیم با شاخص  Rر شاخص مقدا .کندعملکرد گیاه گندم افزایش پیدا می

یکی از دالیل اصلی در نوسان است.  03/0تا  30/0که در این مقیاس ها برای هر چهار عمق بین  یک تا سه ماهه بیشتر است

در واقع مقدار طول  است.ط مربوهای فیزیولوژی گیاه گندم ویژگی بهواکنش بیشتر عملکرد گندم به تغییرات رطوبت خاک 

های زمانی کوتاهتر واکنش بیشتری از اینرو به تغییرات بارش و رطوبت خاک در مقیاس ،تر استعمر رویشی گندم دیم کوتاه

از اینرو افزایش مقدار رطوبت خاک و افزلیش ذخیره رطوبت  وابستگی زیادی به بارش و رطوبت خاک دارد.دهد و نشان می

رطوبت  شیافزا هایتوان گفت که در زمانشود. از اینرو میسبب افزایش عملکرد گیاه گندم دیم میرستان در استان لخاک 

 یهاآب هیو تغذ نیو تام یمانند تعادل ساز یدر جهت امور یستیبا (ریاخ یهاسال)همانند  هایخاک و کاهش خشکسال

استفاده نمود.  یعیمنابع طب یها در عرصه هابوته ایو درختان  یهااستقرار نهال ،یمحصوالت کشاورز دیتول ،ینیرزمیز

ممکن است اتفاق  زیاتفاق افتاد، دوباره ن 1333و فقدان رطوبت خاک همانند آنچه بعد از سال  ها یخشکسال شیافزا نیهمچن

و  یساز هوشمند نیو همچن کیولوژیب اتینسبت به عمل یعیمنابع طب یاسازه اتیعمل یاجرا ،یحالت نیو در چن فتدیب

 دارد. تیآب، ارجح یبهره ور شیو افزا یاریآب نینو یهااستقرار سامانه

 گندم دیم با شاخص رطوبت خاک بین میزان عملکرد 00/0تا  30/0در محدوده  Rمقدار شاخص بیشنه در ارتباط با 

 و ییآب و هوا تیوضع خصوصاً یگرید یهاو شاخص ستین یاز خشکسال یدر نظر گرفت که عملکرد محصول فقط تابع دیبا

در  نیگذار هستند. همچن ریعملکرد محصوالت تاث زانیبر م زیمزارع، وجود به موقع نهاده ها و ... ن تیریمد ،ییدما طیشرا ژهیبو

 دیتواند کشاورزان را به سمت تولیعوامل م ریسا ای یترسال ای یخشکسال وعاستان، وق ایمنطقه  کیسطح کشت ثابت در  کی

 است. دهیچیپ اریاطالعات موجود بس لیتحل طیسوق دهد. لذا شرا گریمحصول د کی
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Abstract  
The paper aim was to investigate agricultural drought and dryland wheat yields in relation 

to soil moisture in Lorestan province using standardized soil moisture index (SMI) in 

depths of 0-10, 10-40, 40-100 and 100 to 200 cm. The results of Soil moisture monitoring 

in Lorestan province showed that the soil moisture amounts of this province from the mid-

2001s to the mid-1990s has faced a significant decreasing trend. The study of the 

relationship between dryland wheat yields and soil moisture amounts showed that there is a 

direct relationship between dryland wheat yields with changes in soil moisture at different 

depths during the year in Lorestan province. The maximum correlation between dryland 

wheat yield and soil moisture was observed at 1- and 3-month time scales when the value 

of R index was obtained between 0.30 and 0.40 at all depths for these scales. 
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