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ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص کارایی مصرف آب و خشکسالی
(مطالعۀ موردي :استان فارس)
 هادي اسکندريدامنه؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 حمید غالمی*؛ دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 رسول مهدوي؛ دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 اسداله خورانی؛ دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 جیمی لی؛ دانشیار گروه علوم زمین ،دانشگاه تولسا ،اوکالهاما.

چکیده
در این مطالعه برای بررسی تخریب اراضی در استان فارس از تأثیر شاخص خشکسالی  SPIبر شاخص کارایی مصرف آب ( )WUEاستفاده
گردید .برای محا سبۀ  WUEاز مح صوالت تولید ناخالص اولیه ( )GPPو تبخیر و تعرق ( )ETحا صل از سنجندۀ مودیس ا ستفاده شد و از
دادههای بارندگی ایستگاههای هواشناسی ،شاخص خشکسالی  SPIمحاسبه گردید .سپس روند تغییرات شاخص  WUE ،ET ،GPPو SPI
در بازۀ زمانی  2001-2017با ا ستفاده از رگر سیون خطی محا سبه و بهدنبال آن ،از عکسالعمل شاخص  WUEبه خ شک سالی ،تخریب
ارا ضی و بیابانزایی در کاربری های مختلف ،با ا ستفاده از آنالیز همب ستگی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج ن شان داد که شاخصهای ،ET
 WUE ،GPPو خشکککسککالی در این بازۀ زمانی  17سککاله به ترتیب  78/51 ،29/9، 75/25و  67/23درصککد افزایی یافتهاند .بررسککی تأثیر
خ شک سالی بر  WUEدر کاربریهای ارا ضی ک شاورزی و گرا سلند ن شان داد که رابطۀ مثبت بین این دو شاخص به ترتیب در  75/9و 87
در صد از این کاربریها دیده می شود که از این مقادیر بهترتیب  4/7و  7/6در صد رابطۀ معنیداری را ن شان میدهد ،این درحالی ا ست که
در مابقی مساحت این کاربریها این اثرگذاری منفی میباشد .اثرپذیری  WUEاز خشکسالی در بوتهزار نشان دهندۀ رابطۀ مثبت در 40/9
درصد از مساحت این کاربری است که تنها  0/9درصد آن ،رابطۀ معنیدار است .رابطۀ منفی این کاربری در حدود  59/1درصد از مساحت
آن دیده شد ،که از این مقدار تنها  1/6درصد معنیدار میباشد .بررسی این رابطه در کاربری ساوانا نشان داد که  75درصد از این کاربری
رابطۀ منفی با خشککککسکککالی داشکککته و مسکککاحت باقی مانده رابطۀ مثبت با خشککککسکککالی نشکککان داده اسکککت .شکککرای اقلیمی خا
اکوسیستمهایخشک و نیمهخشک باعث واکنی سریع تولید گیاهان به خشکسالی می شوند .بنابراین با بررسی و تجزیه و تحلیل واکنی
تولید گیاهان به خشکسالی در این اکوسیستمها ،میتوان تخریب اراضی و بیابان زایی را به خوبی مورد بررسی قرار داد.
کلید واژگان :تخریب اراضی ،استان فارس ،سنجندۀ مودیس ،تولید ناخالص اولیه ،تبخیر و تعرق.
* نویسنده مسئول :شماره تماس+9370865077 :

Email: hgholami@hormozgan.ac.ir
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 .1مقدمه
از سال  1970با وقوع خشکسالیهای شدید در ساحل
آفری قا ،تخر یب اراضکککی و ب یا بانزایی مورد تو جه جوامع
بینالمللی و بسکککیاری از محققان قرار گرفت ،که این منجر
به انجام تحقیقات زیادی در زمینه ارزیابی مکانیسکککمهای
بهوجود آورنده این پدیده پیچیده و محرک اصککلی تشککدید
آن [ ]36 ،15و همچنین پایی و شناسایی فرآیندهای مؤثر
بر این پدیده پیچیده شککده اسککت [ .]33سککازمان جهانی
مبارزه با بیابانزایی( )UNCCD1در کنفرانس توسککعۀ پایدار
بر تعیین دقیق مناطق تخریب شده و تحت بیابانزدایی در
سککراسککر دنیا تأکید داشککتند [ .]28با اینحال با توجه به
پیچیدگی بیولوژیکی و تغییرات شکککدید بیوفیزیکی درطی
فرآی ند های ب یا بانزایی اب ها مات قا بل توجهی برای برآورد
دقیق این پدیده بهوجود آمده است [.]10 ،7
در دهههای گذشککته با توسککعۀ علم سککنجی از دور2و
سکککیسکککتم اطغ عات جغراف یایی3رو ند تغییرات تول یدات
گیاهی مانند تولید خالص اولیه و تولید ناخالص اولیه با
فرض اینکه کاهی ظرفیت فتو سنتز ن شان دهندۀ تخریب
است ،مورد توجه قرار گرفته است [ .]48 ،23 ،13گیاهان
همزمان با اینکه کربن را از طریق فتو سنتز تولید میکنند
بخار آب را از طریق تعرق از دست میدهند .این دو فرآیند
فتوسککنتز و تنفس توسکک روزنهها برای بهدسککت آوردن
کربن بیشککتر و از دسککت دادن کمتر آب کنترل میشککود
[ .]9از این رو شککککاخص کارایی مصکککرف آب ()WUE4
شاخص خوبی برای این داد و ستد میباشد [ .]25 ،17در
سطح اکوسیستم  WUEعبارت است از نسبت بین تولید
نا خالص اول یه ( )GPP5به تبخیر و تعرق ( )ET6که یک
شاخص ارتباط دهندۀ چرخۀ کربن و آب [ ،]51فرآیندهای
بیولوژیکی و بیوفیزیکی را در سکککطح زمین با هم پیو ند
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مید هد [ .]43از اینرو بررسکککی کمی تغییرات م کانی و
زمانی  WUEدرک درستی از الگوهای مرتب بین کربن و
آب در اکوسککیسککتمهای خاکی و پاسککآ آنها به تغییرات
اقلیمی ب یان خوا هد کرد که این خود ام کان پییبینی
رشککد منطقهای پوشککی گیاهی و مدیریت اکوسککیسککتم را
میسکککر مین ما ید [ .]50 ،8تغییرات اقلیمی اخیر اثرات
عمیقی بر عملکرد ،سککککاختککار و چرخ کۀ کربن-آب
اکو سی ستمها در مقیاسهای مختلف بهوجود آورده ا ست
[ .]49 ،15بنابراین درک درسککت تغییرات  WUEمیتواند
اثر پذیری چر خۀ ج هانی کربن را از شکککرای تغییرات
اقلیمی به خوبی بیان کند.
تغییر در فراونی و شکککدت حداکثرهای اقلیمی اثرات
چشکمگیری بر سکیسکتمهای بیولوژیکی و انسکانی داشکته
است [ .]40 ،22 ،5 ،37از بین این تغییرات شدید اقلیمی،
خشکسالی اثرات شدیدی بر چرخۀ کربن اکوسیستمهای
خاکی و جامعۀ بشککری متحمل سککاخته اسککت [.]34 ،10
مطالعات براساس سناریوهای اقلیمی نشان میدهد پدیدۀ
خشککککسکککالی تا اواخر قرن  21بین  %11تا  %23افزایی
خواهد نمود [ .]53این روند خشککککسکککالی تهدیدی بر
تغییرات پوشککی گیاهی در اکوسککیسککتمهای حسککاس و
شکنندۀ مناطق خشک و نیمهخشک میباشد [ ]12که در
این اکو سی ستمها د ستر سی به آب برای بقا ،ر شد و نمو با
م حدویت همراه اسکککت [ .]33با توجه به این شکککوا هد
خشکککسککالیهای فعلی و آینده روند تغییرات درون سککالی
تولیدات گیاهی را در اکوسککیسککتمهای مناطق خشککک به
شککدت تحت تأثیر قرار خواهد داد [ .]3پاسککآ گیاهان به
تغییرات اقلیمی با ا ستفاده از شاخص  WUEکه تولید به
ازای مصکککرف آب را بیان میکند ممکن اسکککت به خوبی
بیانگر این موضکککوع باشکککد زیرا گیاهان زمانی که تحت
اسککترس آبی قرار میگیرند با اسککتفاده از روزنههای خود
1United Nations Convention to Combat Desertification
)2Remote Sensing (RS
)3Geographic Information System (GIS
4Water Use Efficiency
5Gross Primary Productivity
6Evapotranspiration
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خروج آب را کاهی میدهند [ WUE .]49اکوسککیسککتم
باید از سالهای مرطوب نسب به سالهای خشک افزایی
یابد که این نشکککانگر مقاومت پوشکککی گیاهی در برابر از
دست دادن آب میباشد [.]35
به طور خا دادههای سکککنجی از دوری در دهههای
اخیر دادهها و ابزار های مناسکککبی برای محاسکککبۀ WUE
فراهم کردها ند از جم له این داده ها میتوان به داده های
 GPPو  ETحا صل از سنجندۀ مودیس1ا شاره نمود که در
بسککک یاری از تحقی قات اخیر اسکککت فاده شککککدها ند .در
تحقیقی[ ]16افزایی  WUEحاصکککل از دادههای ماهوارۀ
مودیس را در کاربریهای بوتهزار و ساوانا در دورۀ -2011
 200گزارش کرد ند .در تحقیقی دیگر [ ]19به ترت یب
افزایی و کککاهی معنیدار  %14و  WUE %9اراضکککی
پوشکککیده از گیاه جهان را برآورد نمودند .همچنین []24
افزایی  WUEدر مناطق جنگلی و گرا سلند شمال چین
را بیان کردند .در مطالعهای دیگر[ ]57در آنالیز  WUEبا
اسکککتفاده از دادههای ماهوارهای در آسکککیای مرکزی بیان
کرد ند که افزایی  WUEنتی جۀ افزایی  GPPو کاهی
 ETبوده و کاهی  WUEبه طور عمده ناشککی از تغییر در
محصوالت کشاورزی و شیوههای استفاده از صرف آب در
مناطق ک شاورزی آبی بوده ا ست ]52[ .در برر سی رابطه
بین  WUEو خشکسالی افزایی  WUEدر اثر خشکسالی
در اکوسککیسککتمهای مناطق خشککک و کاهی آن در اثر
خشکککسککالی در اکوسککیسککتمهای مناطق نیمهخشککک را
گزارش کردند .در تحقیقی دیگر [ ]8بیان کردند که % 65
از گرا سلند اورا سیا افزایی  WUEرا در طول خ شک سالی
داشکککته که این حاصکککل از کاهی معنیدار  ETو کاهی
خنثی  GPPبوده اسککت .در نهایت میتوان اذعان نمود که
در شککرایطی که خشکککسککالی شککرای را برای تخریب و
بیابانزایی فراهم میکند WUE ،بهدلیل بسکککته شکککدن
روزنههای گیاهی افزایی مییابد یا گیاهان خودشککان را با
این شکککرای سکککریعاً مطابقت میدهند .در مقابل تحت
شرای شدید اقلیمی مانند خ شکسالی شدید که تخریب و

بیابانزایی افزایی داشککته  WUEکاهی مییابد [ .]26از
آنجایی  GPPو  WUEبه ترتیب اطغعاتی مانند تولیدات
گیاهی و تغییرات ترکیب گونهای را بیان میکند ترکیب
این شکککاخصها میتواند تخریب اراضکککی و بیابانزایی را
ن سبت به ا ستفادۀ جداگانۀ هریک از این شاخصها برآورد
نماید .با توجه به این مطالب هدف از تحقیق حاضر برآورد
تخریب اراضکککی و بیابانزدایی با اسکککتفاده از تحلیل روند
خشکککسککالی و  WUEو تأثیر خشکککسککالی بر  WUEدر
کاربریهای مختلف استان فارس میباشد.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در این تحقیق اسکککتان فارس در
جنوب غرب ایران اسکککت که مسکککا حت آن  122هزار
کیلومترمربع میباشد که  7/4درصد از وسعت کشور ایران
را به خود اختصککا داده اسککت .این اسککتان در بین 27
درجه و  30دقیقه تا  31درجه و  42دقیقۀ عرض شککمالی
و  50در جه و  30دقی قه و  55در جه و  36در جۀ طول
شکککرقی قرار دارد .این منط قه ت حت تأثیر ویژگی های
توپوگراف یک ،دارای سکککه ناح یۀ آب و هوایی مشکککخص
میباشکککد :میزان بارندگی در نواحی مرتفع در حدود 400
تا  600میلیمتر در سکککال اسکککت .ناحیۀ مرکزی به علت
بارندگی ن سبی ارتفاعات ،ن سبت به شمال و شمال غربی
وضکککعیتی کامغً متفاوت دارد ،میزان باران این ناحیه بین
 200تا  400میلیمتر در سککال گزارش شککده اسککت [.]2
متوسککک درجۀ حرارت مرکز این اسکککتان  16/85درجۀ
سکککلیسکککیوس و حداکثر میزان بارندگی ماهانه 184/2
میلیمتر و حداقل آن  0میلیمتر میباشکککد .حدود 1/84
میلیون هکتار ،یعنی تقریباً  15در صد م ساحت ا ستان را
بیابان و مناطق درحال بیابان شکککدن در برمیگیرد [.]1
شکل ( )1موقعیت استان فارس ،نقشۀ مدل رقومی ارتفاع
و نقشۀ پوشی گیاهی را در این استان نشان میدهد.
1Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
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شکل .1الف :موقعیت استان فارس ،ب :نقشۀ مدل رقومی ارتفاع و نقشۀ پوشش گیاهی سال  2001استان فارس

 .2.2روش تحقیق
 .1.2.2انتخاااب دادههااا و جم آوري دادههاااي
ماهوارهاي
 .1.1.2.2دادههاي سنجش از دوري
در این پژوهی برای م طال عۀ تول ید نا خالص اول یه
( ]55 ،38[ )GPPو تبخیر و تعرق ( ]31 ،30[ )ETاز
محصوالت سنجندۀ مودیس استفاده شد .محصوالت GPP
حاصکککل از سکککنجندۀ مودیس ( )MOD17A2از ترکیب

چندین محصککول این سککنجنده بهدسککتآمد ،که از طریق
فرمول ( )1زیر محاسبه گردید [.]18
()1

𝑛𝑖𝑚𝑇 ∫ × 𝐷𝑃𝑉 ∫ × 𝑅𝐴𝑃𝐹 × 𝑑𝑎𝑟𝑊𝑆 × 𝐺𝑃𝑃 = 𝜀𝑚𝑎𝑥 × 0 ∙ 45

1

در این فرمول 𝑥𝑎𝑚𝜀 حداکثر کارایی مصکککرف نور،
𝑑𝑎𝑟𝑊𝑆 تابیهای خورشککیدی با طول موج کوتاه𝐹𝑃𝐴𝑅 2،
نسککبت تابی فعال فتوسککنتزی 𝑉𝑃𝐷 3،نسککبت فشککار بخار
آب 𝑇𝑚𝑖𝑛4،دمای حداقل5می باشکککند .محصکککول MOD17
دادههای  8 GPPروزه را با تفکیک مکانی  500در اختیار

1maximum light use efficiency
2short-wave downward solar radiation
3fraction photo synthetically active radiation
4vapor pressure deficit
5Minimum temperature
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محققیق قرار میدهد که در این تحقیق به طور متوسککک
برای هر ماه  4تصککویر بهدسککت آمد سککپس با اسککتفاده

در بازۀ زمانی ساالنه ا ستفاده شد [ .]41همچنین نق شۀ
ارت فاعی از داده های SRTM1با تفک یک م کانی  30متر

ازمیانگین این  4مح صول دادههای تولید ناخالص اولیه در
مقیاس ماهانه و ساالنه تهیه گردید.
همچنین برای مطککالع کۀ تبخیر و تعرق از تولیککدات
 MOD16A2با تفک یک م کانی  500متر و بازۀ ز مانی 8

اسکککتفاده گردید که برای تهیۀ این داده های سکککنجندۀ
مکککودیکککس در سککککککالهکککای  2001-2017از
سکککایت  https://earthexplorer.usgs.govپس از اعمال
تصککککحککیککحککات و پککیککیپککردازشهککای در افککزنککونککه

روزه ا ستفاده شد .بر ا ساس مطالعۀ [ ]29برای محا سبۀ
تبخیر و تعرق حاصکککل از  MOD16A2از روش پنمن-
مانتیس [ .]31اسکککتفاده شکککد و همچنین الیۀ کاربری
اراضی ،آلبدو و تابی فعال فتوسنتزی -شاخص سطح برگ
به عنوان ورودی محاسبۀ تبخیر و تعرق میباشند .با توجه
به اینکه به طور متو س برای هر ماه  4ت صویر موجود بود
با اسکککتفاده ازمیانگین این  4تصکککویر محصکککول دادههای
ماهانه و ساالنۀ تبخیر و تعرق محاسبه گردید.

 MODIS TOOLKITدر نرمافزار  ENVI5.3اسکککت فاده
گردید .در این تحقیق کاربریهای ا ستفاده شده ( شکل،1
پ) حدود  69326/9کیلومترمربع از ا ستان فارس را در بر
گرفته که شککامل اراضککی کشککاورزی ،بوتهزار ،گراسککلند و
سککاواناها میباشککند و به ترتیب مسککاحتی در حدود ،7/5
 10/7 ،81/8و  0/003درصد از این استان میباشند.

 .4.2.2شاخص بارش استاندارد شده ()SPI2
برای محاسککبۀ خشکککسککالی در این تحقیق از شککاخص

 .2.2.2محاسبه WUE

 WUEیک متغییر کلیدی میباشککد که چرخۀ کربن و
آب گ یا هان را بهم متصکککل مین ما ید [ ]42 ،26که این
شککاخص از نسککبت تولید ناخالص اولیه ( )GPPبه تبخیر و
تعرق ( )ETبا استفاده از فرمول ( )2محاسبه گردید [.]52
()2

𝑃𝑃𝐺
𝑇𝐸

= 𝐸𝑈𝑊

که در این فرمول  WUEکارایی مصککرف آب برحسککب
گرم کربن بر کیلوگرم آب GPP ،تول ید نا خالص اول یه
برحسککککب گرم کربن بر مترمربع و  ETکیلوگرم آب بر
مترمربع میباشد.

 .3.2.2نقشۀ کاربري اراضی و نقاط ارتفاعی
در این تحقیق برای تهیۀ نقشکککۀ کاربری اراضکککی از
محصککوالت مودیس  MOD12Q1با دقت مکانی  500متر

بارش ا ستاندارد شده ( )SPIا ستفاده شد .این شاخص بر
مبنای احتمال تجمعی بارش در ایسکککتگاه عمل میکند که
پس از اسککتخراج دادههای بارش در مقیاس ماهانه طی یک
دورۀ آماری (حداقل  30سال) دورۀ زمانی مجموع بارش در
مقیاسهای مورد نظر تشکیل میشود [ .]27این شاخص بر
مبنای توزیع گاما قرار دارد [ .]10که بر اساس تفاوت بارش
از میانگین برای یک مقیاس زمانی مشخص و سپس تقسیم
آن بر انحراف معیار بهدست آمد (رابطۀ .)3
()3

Pik  Pk
Sk

SPIik 

𝑖 = 1،2، … 𝑘 = 1،2،3،4،5،6

 Pkو  S kبه ترتیب میانگین بارش تجمعی و انحراف
معیار بارش تجمعی برای دورۀ مبنای ( )kمیبا شد .جدول
( )1طبقهبندی حالتهای مختلف خشککسکالی را به روش
 SPIنشان میدهد.

1Shuttle Radar Topographic Mission
2standardized precipitation index
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جدول  .1طبقهبندی حالتهای خشکسالی هواشناسی به روش شاخص .]27[ SPI
حالت

محدوده

وضعیت خشکسالی

0

 2  SPI
1.5  SPI  2
1  SPI  1.5
 1  SPI  1
 1.5  SPI  1
 2  SPI  1.5
SPI  2

خیلی خیلی مرطوب

1
2
3
4
5
6

پس از محا سبۀ شاخص خ شک سالی هوا شنا سی در
مق یاس  12ما هه با اسکککت فاده از روش درون یابیIDW1
نقشککههای خشکککسککالی در نرمافزار  ARCGIS10.5تهیه
شککد .این روش با وزندهی به دادههای اطراف نقطۀ مورد
برآورد ،کمیت مجهول را به دسکککت آورده و درون یابی را
انجام میدهد [.]39 ،10

 .5.2.2آنالیز آماري
روند تغییرات شکککاخص  WUE ،ET ،GPPو  SPIدر
دورۀ زمانی  2001-2017برای هر پیکسکککل تصکککویر با
اسککتفاده از رگرسککیون خطی در محی IDRISI selva17
براساس رابطۀ ( )4شبیهسازی گردید:
()4

2

𝑛
2
𝑛∑×𝑁
] 𝑗 𝑗=1 𝑗 −[∑𝑗=1

مرطوب متوس
نزدیک به نرمال
خشکسالی متوس
خیلی خشک
خیلی خیلی خشک

 .2.5.2.2آنالیز همبساات ی بیش شاااخص  WUEو
SPI

به منظور بررسکککی روند تخریب اراضکککی ارتباط بین
 WUE ،ET ،GPPو شکککاخص  SPIبا اسکککتفاده از آنالیز
همبسکککتگی مورد بررسکککی قرار گرفت (رابطۀ  .)5در این
م طال عه همبسکککتگی بین تصکککاویر از ETM2در نرمافزار
 IDRISI Selva17انجام پذیرفت.
()5

 .1.5.2.2بررسی روند تغییرات

𝑛
𝑛
𝑛∑×𝑛
𝐽𝑋 𝑗=1 𝑗×𝑋𝑗−∑𝑗=1 𝑗×∑𝑗=1

خیلی مرطوب

= 𝑒𝑝𝑜𝑙𝑠𝜃

که در این رابطه 𝑒𝑝𝑜𝑙𝑠𝜃 شیب تغییرات شاخص مورد
نظر در منطقۀ مورد مطالعه n ،سالهای مورد ا ستفاده در
پایی Xi ،مقدار ساالنۀ شاخص مد نظر برای سال <0، j
𝑒𝑝𝑜𝑙𝑠𝜃 و  𝜃𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 >0به ترت یب نشکککان ده ندۀ شککک یب
تغییرات مثبت و منفی در میزان شاخص مربوطه میباشد
[.]6

𝑛∑
)𝑦 𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑋)(𝑦𝑖−
𝑛
2
2
𝑛∑√
)𝑦𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥) ×∑𝑖=1(𝑦𝑖 −

= 𝑦𝑅𝑥.

 Rx.yضریب همبستگی ساده بین  xو  yاست xi ،مقدار
شاخص مستقل سال iام  yi ،متغیرهای مستقل مثل SPI
سال  iام و  iشماره سالها است [.]47 ،56

 .3نتایج
 .1.3بررسااای تغییرات م کانی و ز مانی ،WUE
 ET ،GPPو  SPIدر بازۀ زمانی 2001-2017
برر سی متو س  17سالۀ شاخصهای ،GPP ،WUE
 ETو  SPIنشکککان داد که متوسککک تبخیر و تعرق حدود
 211/43کیلوگرم آب بر مترمربع در سکککال میباشکککد که

)1Inverse Distance Weighting (IDW
2Earth Trends Modeler
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مقادیر زیاد این شاخص بی شتر در ق سمتهای مرکزی تا
شرقی استان دیده می شود (شکل -2الف) .شاخص تولید

گرد ید که م قادیر حداکثر آن به صکککورت پراک نده در
قسککمتهای مرکزی ،شککمالی ،غربی و تا حدودی جنوبی

ناخالص اولیه دارای مقدار متوس  2056/26گرم کربن بر
مترمربع در سال است که قسمتهای مرکزی و به صورت
پراکنده ق سمتهای شمال ،جنوب و غرب ا ستان مقادیر
حداکثر این شکککاخص را در بر میگیرند (شککککل-2ب).

مشهود است (شکل-2پ) .شاخص  SPIنیز با متوس 0/2
خشککککسکککالی نزدیک به نرمال را در تمامی سکککطح مورد
مطالعه بهجز نواری از شمال شرقی ،شرقی و جنوبی استان
ت حت پوشکککی قرار مید هد که م قادیر حداکثر آن در

متوسکک مقدار شککاخص کارایی مصککرف آب در این بازۀ
زمانی  17سکککاله  0/04گرم کربن بر کیلوگرم آب برآورد

قسمتهای مرکزی استان مشهود میباشد (شکل-2د).

شکل .2متوسط تبخیر و تعرق ،تولید ناخالص اولیه ،کارایی مصرف بارش و خشکسالی
به ترتیب در قسمت الف ،ب ،پ و در بازۀ زمانی 2001-2017

بررسی روند متوس ساالنۀ شاخصهای مورد مطالعه از
سککال  2001- 2017در کاربریهای مختلف در شکککل ()3
نشان داده شده است .روند تغییرات شاخص تبخیر و تعرق
نشکککان میدهد که در کاربری های کشکککاورزی ،بوتهزار و
گراسلند روند تغییرات این شاخص منفی بوده این در حالی

است که روند آن در کاربری ساوانا افزایشی است (شکل،3
الف) .تغیرات ساالنۀ شاخص تولید ناخالص اولیه نیز بیانگر
این موضوع میباشد که شیب تغییرات در اراضی کشاورزی
و گراسکککلنککد کککاهشکککی میبککاشککککد امککا در کککاربری
بوتهزار و ساونکککا شیب تغییرات افزایشی است (شکل3؛ب).
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ادامه شکل.3

تغییرات شاخص کارایی م صرف آب حاکی از آن ا ست
که روند تغییرات شکککیب متوسککک سکککاالنه در اراضکککی
ک شاورزی ،بوتهزار و گرا سلند افزایی و در کاربری ساوانا

آب در  21/49درصد از سطح مورد مطالعه کاهشی بوده که
حدود  14896/03کیلومترمربع از سکککطح اسکککتان را در بر
گرفته است در حالی که افزایی این شاخص  78/51درصد

کاهی را نشککان داده اسککت (شکککل،2ت) .تغییرات شککیب
شککاخص خشکککسککالی نشککان داد که خشکککسککالی در همۀ
کاربریها افزایی مییابد و شککیب تغییرات آن به سککمت
منفی سوق دارد.

به م ساحت  54430/75کیلومترمربع را شامل شده ا ست.
روند شیب تغییرات خشکسالی نشان داد که  67/23درصد
کاهی خشکسالی و  32/77درصد افزایی خشکسالی را در
سطح مورد مطالعه شاهد بوده است .بررسی شیب تغییرات
شاخصهای مورد بررسی در کاربریهای مختلف در جدول
( )2حاکی از آن اسککت که روند تغییرات شککاخص تبخیر و
تعرق در بی شتر سطح کاربریها افزای شی بوده به طوریکه
این روند افزایشی به ترتیب در 38953/5 ،6859 ،3688/8
و  1/3کیلومترمربع از ارا ضی ک شاورزی ،گرا سلند ،بوتهزار و
ساوانا دیده شده است اما در بقیۀ کاربریها کاهی مساحت
این شاخص مشهود بوده است .روند تغییرات تولید ناخالص
اولیه در اراضی کشاورزی ،گراسلند ،بوتهزار و ساواناها نشان
داد که این شکککاخص رو ند افزایشکککی خود را در ،3775
 38927 ،4991/5و 1/25کیلومترمربع از مسککککا حت این
کاربریها ن شان داده ا ست و مابقی م ساحت این کاربریها
روند کاه شی ن شان داده ا ست .شاخص خ شک سالی نیز در
این بررسککی  17سککاله نشککان داد که ،7264/5 ،4570/2

 .2.3ال و شیب تغییرات مکانی شاخصهاي ،WUE
 ET ،GPPو  SPIدر بازۀ زمانی 2001-2017
تغییرات م کانی شککککاخص های تبخیر و تعرق ،تول ید
ناخالص اولیه ،کارایی م صرف آب و خ شک سالی در ا ستان
فارس در بازۀ زمانی  17ساله در شکل ( )4آورده شده است.
بررسکککی شککک یب تغییرات تبخیر و تعرق در منط قۀ مورد
مطالعه ن شان داد که  24/75در صد از سطح منطقه کاهی
و  75/25درصکد افزایی این شکاخص را نشکان داده ا ست.
شاخص تولید ناخالص اولیه در  29/1از سطح منطقۀ مورد
مطالعه کاهی اما  70/90درصککد از این سککطح این منطقه
روند افزایی این شاخص را شاهد بوده است .کارایی مصرف
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 46119و  2کیلومترمربع از مسککاحت اراضککی کشککاورزی،
گرا سلند ،بوتهزار و ساوانا به ترتیب تحت تأثیر خ شک سالی
میباشککد .شککاخص کارایی مصککرف آب نشککان میدهد که
افزایی این شاخص در اراضی کشاورزی ،گراسلند ،بوتهزار و
سکککاوانا به ترت یب  45001/5 ،6675 ،4085کیلومترمربع

بوده در حالی که در باقی ما نده مسکککا حت این کاربری ها
کاهی این شاخص مشاهده شده است ،کارایی مصرف آب
در  1/25کیلومترمربع ساوانا که  62/5در صد آن را شامل
می شود دیده شد و در مساحت باقی مانده حاکی از افزایی
کارایی مصرف آب است.

شکل .4شیب تغییرات تبخیر و تعرق (الف) ،تولید ناخالص اولیه (ب) ،کارایی مصرف آب (ت) و خشکسالی (د)

جدول .2شیب تغییرات شاخصهای تبخیر و تعرق ،تولید ناخالص اولیه ،خشکسالی و کارایی مصرف آب
در پوشش های گیاهی استان فارس در بازۀ زمانی 2001-2017
شاخصها
تبخیر و تعرق
تولید ناخالص اولیه
خشکسالی
کارایی مصرف آب

شیب تغییرات

اراضی کشاورزی

گراسلند

بوتهزار

ساوانا

<0

29/1

7/9

31/3

37/5

>0

70/9

92/1

68/7

62/5

<0

27/6

33

31/3

37/5

>0

72/4

67

68/7

62/5

<0

19/3

2/3

18/5

0

>0

86/7

97/7

81/5

100

<0

21/6

10/4

20/6

62/5

>0

78/4

89/6

79/4

37/5
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 .3.3همبست ی بیش شاخص خشکسالی هواشناسی
و شاااخصهاي تبخیر و تعرق ،تولید ناخالص اولیه و
کارایی مصرف آب
برر سی اثرگذاری خ شک سالی بر شاخصهای تبخیر و
تعرق ،تولید ناخالص اولیه و کارایی مصککرف آب در شکککل
( )5آورده شککده اسککت .این بررسککی نشککان میدهد که
همبستگی بین خشکسالی و تبخیر و تعرق شکل (-5الف)
در  24/1درصکد از مسکاحت مورد مطالعه مثبت بود که از
این مقکدار  1/8درصککککد منطقکه ککه معکادل 1254/2
کیلومترمربع می باشکککد همبسکککتگی مثبت معنیداری را
نشککان داده اسککت .همبسککتگی منفی این دو شککاخص در
 75/9در صد از منطقه دیده شده ا ست که  18/2در صد
این همبسکککتگی منفی معنیدار می باشککککد که حدود
 12590/5کیلومترمربع را شامل شده است .اثر خشکسالی
بر تولید ناخالص اولیه (-5ب) در  20/5درصکککد از منطقۀ
مورد مطالعه مثبت و  1/5درصککد ازاین مقدار معنیدار که
 1009/7کیلومترمربع از این مسکککاحت را در بر میگیرد.
همبستگی منفی در  75/9درصد از منطقه دیده شد که از
این م قدار  21/7درصککککد معنیدار و حدود 15040/5
کیلومترمربع را شامل شده است .اثر خشکسالی بر کارایی
مصرف آب در این بازۀ زمانی  17ساله شکل (-5ت) نشان
داد که  73/9درصکککد از سکککطح مورد مطالعه که معادل
 51259/8کیلومترمربع میباشککد ،از این مقدار 10217/7
کیلومترمربع همب ستگی مثبت و معنیداری را ن شان داده
که معادل  14/7درصککد از سککطح مورد مطالعه میباشککد.
همبستگی منفی در  18081/5کیلومترمربع از این منطقه
دیده شده که معادل  26/1درصد از منطقه میباشد که از
این مقدار حدود  1/4در صد معنیدار بوده و معادل 1003
کیلومترمربع میبا شد .برر سی تأثیرگذاری خ شک سالی بر
شکککاخص تبخیر و تعرق ،تول ید نا خالص اول یه و کارایی
مصککرف آب در پوشککی گیاهی مختلف اسککتان فارس در
جدول ( )3نشککان داد شککده اسککت .اثرات خشکککسککالی بر
تبخیر و تعرق در اراضی کشاورزی ،گراسلند نشان داد که

113

به ترتیب در  67/7 ،67/1در صد از م ساحت مورد مطالعه
رابطۀ مثبت بوده که از این مقدار نیز  33/4و  12/5درصد
مثبت معنیدار بوده است .اما در کاربری بوتهزار و ساوناها
بیی از  66/6و  87/5در صد این رابطه کاه شی بود که در
کاربری بوتهزار  1/8درصد این مساحت کاهی معنیداری
داشککته و در کاربری سککاونا رفتار معنیداری دیده نشککد.
بررسککی رابطۀ اثر خشکککسککالی بر تولید ناخالص اولیه نیز
بیانگر اثرگذاری مثبت خشککککسکککالی بر تولید در ،75/9
 40/9 ،87/3و  25درصککد اراضککی کشککاورزی ،گراسککلند،
بوتهزار و ساوانا که این رابطۀ مثبت به ترتیب در 3/6 ،4/7
و 0/9در صد از ارا ضی ک شاورزی ،گرا سلند ،بوتهزار دیده
شده در حالی ا ست که هیچ رابطۀ معنیداری در کاربری
ساوانا دیده نشده است .تأثیر خشکسالی بر کارایی مصرف
آب در کاربری اراضی کشاورزی نشان داد که رابطۀ مثبت
در  75/9درصککککد از این اراضکککی کککه معککادل 3947
کیلومترمربع دیده شد از این اراضی  4/7که حدود 246/3
کیلومترمربع میباشککد ،رابطۀ مثبت معنیداری را نشککان
داد ،همچنین از  24/1در صد از این ارا ضی که همب ستگی
منفی ن شان دادهاند  0/7در صد حدود  34/3کیلومترمربع
را در برگرفته ا ست رابطۀ منفی معنیدار را ن شان دادهاند.
تأثیر خ شک سالی بر کارایی م صرف آب در گرا سلند ن شان
داد که بیی از  87درصککککد از این م ناطق با 5407/8
کیلومترمربع رابطۀ مثبت را نشکککان داده که از این مقدار
 223/3کیلومترمربع رابط کۀ مثبککت معنیدار و مککابقی
مسککاحت این کاربری رابطۀ منفی با خشکککسککالی داشککته
اسککت ،که حدود  13درصککد از این کاربری را در بر گرفته
ا ست .این اثر پذیری کارایی م صرف آب در بوتهزار ن شان
دهندۀ رابطۀ مثبت در  40/9درصککد از این مسککاحت بوده
که تنها  0/9درصککد آن معادل  494/3کیلومترمربع رابطۀ
مثبت معنیدار ن شان میدهد .رابطۀ منفی این کاربری در
حدود  32586/5کیلومترمربع که حدود  59/1درصککد آن
را شککامل شککده ،دیده شککد ،از این مقدار منفی تنها 1/6
درصکد رابطۀ منفی معنیداری داشکته اسکت .بررسکی این
رابطه در کاربری سککاوانا نشککان داد که  75درصککد از این
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م ساحت که  1/5کیلومترمربع را شامل شده ا ست .رابطۀ
منفی با خشککسکالی داشکته و مابقی مسکاحت باقی مانده
رابطه مثبت با خشکککسککالی نشککان داده اسککت که در این

کاربری هیچ رابطۀ معنیداری در اثر پذیری کارایی مصرف
آب از خشکسالی دیده نشده است.

شکل .5همبستگی بین خشکسالی تبخیر و تعرق (الف) ،خشکسالی و تولید ناخالص (ب) و خشکسالی و کارایی مصرف آب (ت)
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جدول .3همبستگی بین خشکسالی و شاخصهای تبخیر و تعرق ،تولید ناخالص و کارایی مصرف در پوشش های گیاهی مختلف استان فارس
شاخصها

خشکسالی و تبخیرتعرق

خشکسالی و تولید ناخالص اولیه

خشکسالی و کارایی مصرف بارش

همبستگی

اراضی کشاورزی

گراسلند

بوتهزار

ساوانا

مثبت و معنیدار

4/6

2/9

1/4

0

مثبت

62/5

64/8

32

12/5

منفی

31/9

31/9

64/8

87/5

منفی و معنیدار

0/9

0/4

1/8

0

کل

100

100

100

100

مثبت و معنیدار

4/7

3/6

0/9

0

مثبت

71/1

83/7

40

25

منفی

23/5

12/3

57/5

75

منفی و معنیدار

0/7

0/4

1/6

0

کل

100

100

100

100

مثبت و معنیدار

4/7

3/6

0/9

0

مثبت

71/1

83/7

40

25

منفی

23/5

12/3

57/5

75

منفی و معنیدار

0/7

0/4

1/6

0

کل

100

100

100

100

 .4بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه به پاسکآ کارایی مصکرف آب حاصکل از
تولیدات سکککنجندۀ مودیس شکککامل تولید ناخالص اولیه
( )GPPو تبخیر و تعرق ) (ETو شاخص خ شک سالی SPI
حاصکککل داده های ایسکککتگاه های موجود در منطقۀ مورد
مطالعه در بازۀ زمانی  2017-2001پرداخته شکککد .نتایج
ن شان داد که متو س کارایی م صرف آب در این  17ساله
 0/04گرم کربن بر کیلوگرم آب میباشککد که حداکثر این
شاخص در کاربری ساونا دیده شده ا ست .مطالعه پا سآ
شاخصهای اکو سی ستمی  GPP ،ETو  WUEبه شاخص
اقلیمی خشکسالی نشان داد که مناطق و اکوسیستمهای
مختلف پاسکککآ مت فاوتی به تغییرات پارامتر های اقلیمی
دارند .در برر سی رابطۀ مثبت و منفی بین این دو شاخص
در اکوسکیسکتمهای نیمهخشکک مانند سکاوانا و گراسکلند
نشککان داد که تنها در گراسککلند این رواب معنیدار بوده
است .بررسی [ ]26در مطالعۀ تغییرات  WUEدر سالهای

خشککک نشککان داد که این تغییرات به عوامل متعددی از
قبیل شدت و مدت تدوام خ شک سالی و نوع اکو سی ستم
وابسکککتککه اسککککت .بکه طور کلی تفککاوت پکاسکککآگویی
اکو سی ستمهای مناطق مختلف به خ شک سالی میتواند به
تنوع و حسککاسککیت این اکوسککیسککتمها در واکنی تولید
ناخالص اولیه و تبخیر و تعرق به تغییرات خشکسالی باشد
[ .]51 ،26اثرات بارندگی بر کارایی مصککرف آب سککاالنه از
رو ند یکسکککانی پیروی نمیک ند ،در م ناطق خشکککک و
نیمهخ شک تبخیر و تعرق محدود به آب ا ست و پو شی
گیاهی به صورت پراکنده میبا شد .در اثر افزایی بارندگی
اغلب مقدار تولید گیاهان از مقدار تبخیر و تعرق بیشکککتر
میشککود اما تغییرات اندکی در رشککد و نمو گیاهان ایجاد
میشکککود ،بنابراین  WUEدر این مناطق کاهی می یابد
[.]42
روند افزایشککی و کاهشککی کارایی مصککرف آب در طول
سککالهای خشککک و مرطوب در کاربریها مختلف متفاوت
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بوده که در حالت کلی در کاربریهای اراضککی کشککاورزی،
گراسلند و بوتهزار این روند شیب مثبت و افزایشی داشته
است در حالی که در ساوانا این روند منفی و کاهشی بوده
ا ست .کاهی  WUEدر سالها و بیومهای مختلف ن شان
دهندۀ حسککاسککیت اکوسککیسککتمها به تغییرات ناگهانی
هیدروکلیماتولوژی اتفاق افتاده اسکککت و این تأیید کنندۀ

توسک حسکاسکیت  GPPبه خشککسکالی تعیین میشکود
[.]44
پاسککآ مثبت کارایی مصککرف آب به خشکککسککالی در
بیومهای مختلف مناطق خشکککک و نیمهخشکککک در این
م طال عه با تحقیق [ ]51همخوانی دارد .ن تایج بررسکککی
تغییرات خشکسالی در اراضی کشاورزی نیز نشان داد که

انع طاف و تابآوری اکوسکککیسکککتم ها در برابر تغییرات و
آ شفتگیهای رخ داده میبا شد .مطالعات مختلف نیز بیان
کردنککد کککه شککککاخص  WUEبککه خوبی تککابآوری و
انعطافپذیری اکوسکیسکتمها را در شکرای مختلف نشکان
خواهد داد [ ]35[ .]48 ،35در مطالعۀ دراز مدت WUE
در ایالت متحده آمریکا ،پورتوریکو و ا سترالیا بیان دا شتند
که بیومهای مختلف  WUEو ظرفیت اکوسیستمهای خود

با توجه به اینکه روند خشکککسککالی افزایشککی بود همچنان
تولید در اراضی کشاورزی نیز افزایشی میباشد .از آنجایی
که تولید در اراضککی کشککاورزی به طور مسککتقیم به آب
حا صل از آبیاری واب سته ا ست ،ک شاورزان برای تأمین آب
مورد نیاز کشککاورزی از آبهای زیرزمینی برای آبیاری این
ارا ضی ا ستفاده کردهاند ]21[ .در برر سی تغییرات اقلیمی
ا ستان فارس بیان کردند که خ شک سالیهای شدیدی در

را با تغییرات شکککرای هیدروکلیماتیک هماهنی میکند.
[ ]54با استفاده از از دادههای سنجندۀ مودیس به بررسی
کارایی مصکککرف آب پرداختند ،نتایج آنها نشکککان داد که
اکوسیستمهای مختلف در شرای خشک و مرطوب رفتار
مشابهای نشان دادند که این رفتار را در اثر تغییرات بارش
و انعطافپذیری اکو سی ستمها در شرای موجود دان ستند.
با تو جه به م طال عۀ [ ]46رشککککد پوشکککی گ یاهی در

بازۀ زمانی  2003تا  2011در این اسککتان رخ داده اسککت.
[ ]11در مطالعۀ خود بیان کردند در بازۀ زمانی  17سککالۀ
اسکتان فارس کاهی بارندگی و افزایی دما را تجربه کرده
اسکککت ،از آن جایی کاهی بار ندگی و افزایی د ما تأثیر
مسککتقیمی بر تأمین آب اراضککی کشککاورزی و فعالیتهای
مربوطه دارد ،این خود نگرانیها را در برداشکککت بیرویه از
آبهای زیرزمینی برای تأمین آب مورد نیاز کشککاوری باال

اکوس کیسککتمهای خشککک به دلیل انطباق طوالنی مدت با
شککرای کمبود آب و حفظ افت  ،GPPواکنی سککریعی به
اختغل خشکککسککالی داشککته باشککد بنابراین کاهی GPP
کمتر از کاهی  ETاسکککت و باعث افزایی  WUEتحت

میبرد و از آنجایی که روند خ شک سالی افزای شی میبا شد
اما در اراضککی کشککاورزی مقدار تولید از سککایر کاربریها
بی شتر بوده و روند وافزای شی را ن شان داده ا ست و تبخیر
وتعرق نیز در این کاربری ز یاد بوده و ن ها یت  WUEنیز

شکککرای خشککککسکککالی میشکککود .در مقابل ،گیاهان در
اکوسککیسککتمهای نیمهخشککک تا نیمهمرطوب سککازگاری
ضعیفی با خ شک سالی دارند و باعث واکنی سریع ر شد
گیاهان به خشکککسککالی میشککوند .اما افزایی تشککعشککع
خورشککیدی مرتب با خشکککسککالی  ETرا به دلیل تبخیر
خاک افزایی که این افزایی  ETنسکککبت به  GPPباعث
کاهی کارایی مصکککرف آب تحت تغییرات خشککککسکککالی
می شود .این تو ضیحات به نظر میر سد برای جنگلهای
انبوه خیلی مرطوب نامناسککب باشککد زیرا در مطالعۀ بلند
مدت جنگلهای ا ستوایی بیان شدکه پا سآ  WUEعمدتاً

باالست .بنابراین کشاورزان برای تأمین آب مورد نیاز برای
افزایی تول ید با تو جه به کاهی بار ندگی با برداشکککت
بیرویه از آبهای زیرزمینی ،شکککرای را برای آسکککیب به
سغمت منابع آب زیرزمینی ،افت آب زیرزمینی ،ن ش ست
زمین ،تخریب ارا ضی و شرای برای بیابانی شدن ارا ضی
مهیا مینمایند [.]20
با توجه به نتایج باال میتوان اذعان نمود که با ا ستفاده
از تحلیل بلند مدت تغییرات اقلیمی و شککاخصهای تولید
و کارایی استفاده از آب برآورد شده از دادههای سنجی از
دوری میتوان حسککاسککیت اراضککی را به تخریب را مورد
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تجز یه و تحل یل قرار داد .م طال عۀ همز مان رو ند تغییرات
تولیدات گیاهان و کارایی مصککرف آب نسککبت به بررسککی

 WUEو تولید گیاهان میتوان به بررسی تخریب اراضی و
بیابانزایی پرداخت .برر سی طوالنی مدت عوامل طبیعی و

جداگانه شکککاخصهای پوشکککی گیاهی مانند  NDVIو یا
 ،GPPبه ما این توانایی را میدهد که تغییرات پوشکککی
گیاهی و عوامل مؤثر بر آن را با دقت و صککحت بیشککتری
مورد بررسکککی قرار دهیم .این امر بککه ویژه برای تعیین

انسککانی امکان بررسککی زمانی و مکانی تخریب اراضککی و
بیککابککانزایی را فراهم میکنککد .عوامککل اقلیمی مککاننککد
خشکککسککالیهای طوالنی مدت ،افزایی دما ممکن اسککت
با عث افزایی تخر یب اراضکککی و ب یا بانزایی در م ناطق

مراحل مختلف تخریب اراضککی و بیابانزایی بسککیار مفید
است زیرا تخریب اراضی لزوماً همراه با کاهی تولید نیست
چون ممکن اسکت گونه گیاهان نسکبت به شکرای موجود
مقاوم شککوند [ ]45یا گونههای مقاوم به شککرای سککخت
مانند خشکسالی جایگزین پوشی گیاهی موجود گردندکه
در این شککرای تحلیل روند تولید به سککختی روند تخریب
اراضککی را نشککان میدهد .اما با اسککتفاده تغییرات WUE
میتوان به خوبی تغییر در پو شی گیاهی در واحد سطح
را برر سی و روند تخریب ارا ضی و بیابانزدایی را تحلیل و
گزارش نمود.
در حالت کلی میتوان نتیجه گرفت تخمین و تجزیه و
تحلیل روند تغییرات  WUEو ارتباط آن با عوامل اقلیمی
میتوا ند مجمو عهای از اطغ عات ارزشکککم ندی در مورد
مکانیسککمهای اکوسککیسککتمهای زمینی در اختیار محقیق
قرار دهد که با اسککتفاده اطغعات بهدسککت آمده از رابطۀ

مختلف گردد .با توجه به محدودیت های موجود چارچوب
ارئه شککده در این مطالعه میتواند در ارزیابی و شککناسککایی
کلی تخریب اراضکککی و بیابانزایی و پتانسکککیلهای ایجاد
کننده آنها در مقیاسهای جغرافیایی وسیع مورد استفاده
قرار گیرد .از آن جایی که تخریب اراضکککی و بیابانزایی از
جم له فرآی ند های بیوفیزیکی چ ند جان به و ت حت تأثیر
عوامل اقتصادی-اجتماعی حاکم میباشد پیشنهاد میشود
فاکتور های مؤثر دیگر در برآورد  WUEمان ند چر خۀ
 ،CO2عوامل ادافیکی خاک و تغییرات تابی خور شید که
در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفتهاند مطالعه گردد.
همچنین پیشکککنهاد میگردد که با اسکککتفاده از دادههای
ماهوارهای با رزولیشکککن م کانی و زمانی بهتر مان ند داده
ماهوارۀ لندسکککت و سکککنتینل به عنوان وردی مدلهای
تجربی برآورد تولیدات گیاهی مانند  CASAاستفاده گردد
و سپس تغییرات کارایی مصرف آب مورد مطالعه قرارگیرد.
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