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پژوهشكده محيط زيست و بيو تكنولوژي ،پژوهشگاه صنعت نفت

چكيده
در اين تحقيق اثر حضور نانو فيبر كربني بر بهبود سنجه هاي گياهي وشاخصهاي ريخت شناسي مورد مطالعه
قرار گرفت .با توجه به نتايج مثبت اثرات نانو ساختارهاي كربني بر رشد گياهان ،در اين پژوهش در غلظتهاي
مختلف بر درصد جوانه زني ،طول ساقه ،طول ريشه گياه شاهي كه استفاده گسترده اي در برنامه غذايي آحاد
اجتماع دارد مورد بررسي قرار داده شد .صفات درصد و سرعت جوانه زني طول ساقه و ريشه در پنج غلظت
مختلف(در بازه  03تا  153ميلي گرم در ليتر )مورد اندازه گيري و محاسبه شد .با افزايش غلظت نانوذره از  03تا
 03ميلي گرم در ليتر ،طول ساقه روند افزايشي نسبت به نمونه شاهد داشته كه اين امر را مي توان به افزايش
پديده پرايمينگ نسبت داد.بنظر ميرسد نانو ساختارهاي كربني باعث افزايش رشد سلولي در اين گونه گياهي
شده و در توجيه اين امر بنظر مي رسد كه اين نانو ساختار همانند يك كانال ،امكان ورود آب به درون سلول را
فراهم نموده و پيامد اين امر موجب رشد سريعتر و تقسيمات سلولي بذر شاهي مي گردد.با استفاده آگاهانه و
كنترل شده اين نانو ساختار مي توان گامهاي موثري در راستاي تنظيم رشد و نمو گياهان نمود .
كلمات كليدي :نانو فيبر كربن،شاهي،پرايمينگ،مرفولوژي ،طول ساقه ،طول ريشه

مقدمه
نانومواد بدليل خصوصيات منحصربفرد خود از جمله سطح مخصوص زياد و سرعت واكنش پذيري باال ،توجه زيادي را بخود
معطوف كرده اند،بطوري كه نانوتكنولوژي سبب روشن شدن افق هاي تازه اي در بسياري از علوم از جمله الكترونيك ،فيزيك نور،
كاتاليزورهاي شيميايي ،بيوتكنولوژي و پزشكي شد()).Köhler, Som et al. 2008
نانوتكنولوژي به عنوان يك فناوري قدرتمند  ،انقالبي شگرف در سيستم تامين مواد غذايي و كشاورزي دنيا پديد اورده است .با
استفاده از پتانسيلهاي بالقوه اين فناوري ،مي توان به ابزارهاي جديدي جهت استفاده در كليه علوم دست يافت در اين بين علوم
كشاورزي و صنايع غذايي ،جايگاه ويژه اي دارد چرا كه با افزايش جمعيت تقاضاي غذا بيشتر شده و اين در حالي است كه از نظر آب
در دنيا محدوديت وجود دارد و چه بسا بسياري از نقاط دنيا با مسئله مهمي بنام بحران آب روبرو هستند لذا هر گونه تمهيدي كه
منجربه بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي با صرف آب كمتر گردد بسيار مفيد بوده و مي توان با در نظر گرفتن اين اولويت
محصوالتي با حداقل مصرف آب و باالترين بازدهي توليد نمود() )Rosegrant, Cai et al. 2002از سوي ديگربا توجه به اين مهم
كه به دليل پيچيدگي نانو ذرات  ،اين مواد عالوه بر امتيازات واضحي كه دارند .كاربرد اين مواد مخاطرات احتمالي زيست محيطي
دارد به طور كلي تاثير نانو مواد بر زنجيره غذايي مي تواند بسيار گسترده تر از ساير تركيبات باشد چرا كه بدليل ويژگيهاي خاص
خود همچون اندازه بسيار كوچك كه قابليت عبور از مرز سلولي را دارد و سطح بستر باالي آنها موجبات واكنش پذيري بااليي را
براي آنان فراهم مي سازد ذرات نانو مي توانند بصورت يك چاقوي دولبه در نظر گرفته شوند ،اهميت موضوع وقتي چند برابر مي
شود كه توجه داشته باشيم گياهان مي توانند نانو ذرات را تغيير و يا در خود تجميع نمايندو در گام بعدي با خورده شدن گياهان
حاوي نانو ذرات توسط موجودات به صورت زيستي تجمع يابند و در نهايت وارد زنجيره غذايي حيواني و انساني شوندRico, (.
) . ) Majumdar et al. 2011ورود اين تركيبات به چرخه هاي زيستي مخاطرات متعددي را براي موجودات مختلف بهمراه داشته
باشد .ايمني نانو ذرات عموما توسط مؤسسات علمي مورد بررسي قرار مي گيرد .مكانيسم هاي ارتباطي نانوذرات با سيستم هاي
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بيولوژيك يكي از موضوعات مهم در ايمني زيستي مي باشد .اشكال نانومقياس مواد مختلف در مقايسه با اشكال معمول )(Bulk

ويژگي هاي منحصر به فردي دارند (نسبت سطح به حجم بيشتر و همچنين ويژگي هاي فيزيكوشيميايي غير معمول) كه ممكن
است به ايجاد مكانيسم سميت منحصر به فردي منجر شود .نانوذرات قابل تنفس بوده و به دليل شكل هندسي ،تركيبات ،اندازه،
مساحت سطحي ،قدرت انتقال و پايداري در بدن مي توانند سبب عوارض نامطلوبي بر سالمت انسان از جمله التهاب
شوند) Hristozov, Gottardo et al. 2012)(.از سوي ديگر با رصددر پاره اي از موارد اين نانو مواد اثرات مثبتي را بر حلقه هاي
زنجيره زيستي مي گذارند بعنوان مثال هوسن و همكارانش در سال  2312گزارش نمودند كه صفات شاخص زيستي رشد يك گونه
از خردل تحت تاثير نانو مواد بهبود يافته است )Husen, Iqbal et al. 2014)( .و يا در برخي از موارد با استفاده از گياهان دست به
توليد نانو ذرات گرانقيمت با درجه خلوص باال گرديده اند)Siddiqi and Husen 2016)(.
به هرحال اين تعامل بين انسان و طبيعت با توجه به اهميت افزايش بهره وري و لزوم بررسي محتاطانه كاربرد گسترده آن در
تامين زنجيره غذايي موجب مي گردد تا به بررسي بيشتر نانو ساختارهاي يي كه هم اينك توليد و كاربرد گسترده اي يافته اند در
راس امور قرار گيرد  .نانو ساختارهاي كربني در زمره اين تركيبات قرار دارند .نتايج آزمايشات گذشته نشان مي دهد كه اين نانو
ساختارها مي توانند اثرات مثبت و منفي بر رشد گياهان داشته باشند .عكس العمل يا پاسخ برحسب نوع گياه ،صفات شاخص
زيستي آن و نوع نانو ساختار متفاوت مي باشد .نانوالياف كربني ،نانوساختارهاي استوانه اي با اليه هاي گرافن مي باشند كه به
صورت هاي مخروط انباشته ،فنجان و يا صفحات و بدون هسته ي توخالي اما با سايت هاي لبهاي بسيار در ديوار بيروني مرتب شده
اند .نانوالياف هاي كربني عمدتاً بر اساس روش هاي توليد نانولوله هاي كربني توليد مي شوند .با اين توضيح كه در برخي روش ها
نانولوله ها و در برخي روش هاي ديگر نانوالياف كربني درصد بيشتري از محصول را شامل مي شوند .به عنوان مثال در روشهاي
تخليه قوس الكتريكي و سايش ليزري ،عمدتاً نانولوله هاي كربني توليد مي شوند ،اين در حالي است كه در روش رسوب شيميايي
بخار ) )CVDاين درصد خيلي كمتر خواهد بود )Mostafavi, Mehrnia et al. 2009)(.بررسي اثرات نانو الياف كربنيي بر گياهان
از وجوه مختلفي قابليت بررسي دارد اما در اولين گام الزم است تا بر روي نحوه تاثير درصد جوانه زني ،رشد گياه ،سرعت جوانه زني،
طول ريشه گياه ،تعدد برگها  ،طول ساقه و ساير عوامل پرداخت .در تحقيقاتي كه توسط لين و همكارانش بر روي گياه تنباكو صورت
پذيرفت مشخص شد كه بدليل احتمال ايجاد رخنه در بذر مي تواند شرايط سهلتري جهت ورود آب به درون بذرها را ايجاد نموده و
در نهايت بدليل توانايي عبور از مرز سلولي شرايط تنظيم آب در غشاهاي سلولي و ورود آب بدرون سلولها مهيا مينمايد .جدول زير
نمونه اي از تحقيقات انجام شده توسط دانشمندان را ارائه مي دهد) Mukherjee, 2016 #9}{.
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چنانچه از جدول بر مي آيد اولين بار لين و همكارانش مشاهده نمودند كه حضور نانو لوله هاي كربني چند ديواره با غلظت
 2333ميليگرم در ليتر به ميزان  11درصد افزايش رشد ريشه گياه را سبب ميگردد .تحقيقات همچنان ادامه يافته تا در نهايت در
سال  2311تري پاتي و همكارانش تاثير عاملدار كردن نانو لوله هاي كربني مورد ارزيابي قرار دادند و مشخص شد كه عامل سيترات
بدليل افزايش ابدوستي نانو لوله ها باعث بهبود جوانه زني مي گردد .اخرين اطالعات جدول مربوط به پژوهشي است كه الهياني در
سال  2315بر روي ذرت ،برنج،سويا و گوجه فرنگي و ..انجام داد و مشخص گرديد كه حضور نانو ساختارهاي كربني در سه سطح
 53 ،25و  133ميليگرم در ميلي ليتر در بازه زماني 13الي  23روز موجب  17درصد افزايش رشد ميگردد .عليرغم تحقيقات
گشترده در دنيا  ،اطالعات جامعي در خصوص بررسي اثر اين نانو ساختارها بر روي گياهان بومي صورت نپذيرفته است لذا برآن
شديم با توجه به نتايج مثبت اثرات نانو ساختارهاي كربني بر رشد گياهان ،در اين پژوهش در غلظتهاي مختلف بر درصد جوانه زني،
طول ساقه ،طول ريشه گياه شاهي كه استفاده گسترده اي در برنامه غذايي آحاد اجتماع دارد مورد بررسي قرار دهيم.

مواد و روشها
در ابتدا به منظور بررسي نانو الياف كربني بر روي گياهان از گياه شاهي استفاده شد  .اين گياه شاهي يا تره تيزک يا تره تندک
يك نوع سبزي خوردن است كه به صورت خام و گاهي پخته مصرف ميشود .به بذر آن سپندان گويند .نام علمي آن Lepidium
 Sativumاست ]1[.شاهي گياهي است علفي و يك ساله از راسته كلم سانان،تيره شب بويان و سرده ازمك است .اين نوع سبزي به
داشتن مقادير زيادي ويتامين ث معروف است و از ديرباز براي مداواي سرماخوردگي كاربرد داشتهاست .برگهاي آن سبزو روشن،
گلهايش كوچك و به رنگ سفيد يا قرمز ارغواني و با عطر ماليم به طور گروهي در انتهاي شاخه ظاهر ميشود .ميوه آن بيضوي به
طول تقريبي 53ميليمتر و عرض چهار ميليمتر است.

شكل  -2بذر گياه شاهي

شكل  -9گياه شاهي

تره يا شاهي گياهي است يك ساله و خودرو كه طول آن به  23تا  03سانتيمتر ميرسد و به شكل نپخته ،به عنوان طعم
دهنده به غذا و دمكرده مورد استفاده قرار ميگيرد .برگ ،گل ،ميوه و دانه تره يا شاهي از مهمترين قسمتهاي اين گياه بهاري
هستند و به عنوان گياه دارويي مورد استفاده قرار ميگيرند.رفتار و عملكرد نانو مواد تحت تاثير اندازه و شكل آنها قراردارد .لذا
مشخصات سطحي بستر كربن نانو فايبر استفاده شده در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( -)2خصوصيات سطح بستر نانو الياف كربن

نانو الياف كربني
قطر

25 nm

طول

12mµ

سطح مشخصه

2

حجم حفرات

3

3822cm /g

قطر متوسط حفرات

00803A

17780m /g
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در ارزيابي سميت يك تركيب بر روي گياه بايستي مقطع حساس رشد و نمو و ميزان جوانه زني را مبنا قرار داد زيرا با گذر گياه
از اين مقطع حساس  ،امكان طي نمودن كليه مراحل رشد و تكامل مهيا مي گردد .بر اين اساس هم اكنون مطالعات وسيعي در اين
حوزه در حال انجام است تا بتوان از تاثير حضور نانو ساختارها بر رو ي گياهان و امكان افزايش تحمل در برابر عوامل محيطي
همچون تنش آبي ،شوري و  ...اطالع يافت.به منظور محقق شدن اين امر در اين تحقيق برآن شديم تا با توجه به جايگزيني نانو فيبر
كربني بجاي كربن فعال و استفاده گسترده آن در صنعت با توجه به قدرت جذب باالي آالينده ها برروي اين نانو ساختار احتمال
گسترش وسيع آن در طبيعت يك امر مسلم است لذا بايستي از جنبه ارزيابي زيستي آن تاثير بر روي رشد و نمو گياهان مد نظر
قرار داد تا در صورت بي اثر بودن يا كم اثر بودن براي استفاده در منابع خاک و آب توصيه گردد.

شرح كار
اين آزمايش به صورت فا كتوريل در قالب طرح كامال تصادفي در آزمايشگاه انجام شد و تاثير حضور نانو فيبر كربني در بازه
غلظتي  03تا  153با گام هاي 03ميلي گرم بر ليتر ارزيابي شد.جهت تهيه محلولهاي استاندارد در ابتدا محلول غليظ  1333ميلي
گرم بر ليتر تهيه و سپس ساير محلولها از محلول مادر تهيه گرديد.در ابتدا با استفاده از شيكرمواد در اب مقطر به حالت
سوسپانسيون در آمده و سپس با استفاده از شيكر به مدت  15دقيقه در محلول پراكنده شدند.
تيمارها :در دو سطح ماده آب و نانو فيبر كربني (شاهد و نمونه ) ،در  5غلظت نانو فيبر كربني ( 03،،3،03،123و  153ميلي
گرم بر ليتر)و در مدت زمان  21روز در سه بار تكرار مورد بررسي قرار گرفت .در مجموع تعداد تيمارها شامل  17تيمار مي باشد
برالي هر تيمار از  233عدد بذر استفاده شد .پس از ضدعفوني ابزار و بذور ،تعداد  233بذر در هريك از پتري ها قرار داده شد .شايان
ذكر است  0تكرار براي هر غلظت صورت گرفت .سپس به هر پتري تيمار مربوطه و غلظت و تاريخ كاشت آنها را مشخص نموده و با
توجه به همين موضوع غلظتهاي مربوطه در مقدار  13سي سي اضافه شد .سپس درب پتري ها بسته و آبياري در فواصل زماني هر
روز انجام ÷ذيرفت .شمارش لذرهاي جوانه زده هر روز انجام شد تا زماني كه در دو شمارش متوالي افزايشي در تعداد بذر جوانه زده
حاصل نگرديد .بر اين اساس ميانگين سرعت جوانه زني بر اساس فرمول زير به دست آمد:
𝑡𝑛
𝑛
=سرعت جوانه زني) ( 𝑡∑
() 1
𝐷
𝑡

كه در آن  ntتعداد بذر جوانه زده و  Dtروزهاي انجام آزمايش مي باشد .درصد شاخص مقاومت ساقه و ريشه بر اساس فرمول
تيلور و فوي ( )1075محاسبه گرديد:
طول ريشه در تيمار تقسيم بر طول ريشه در شاهد=درصدشاخص مقاومت ريشه
() 2
طول ساقه در تيمار تقسيم بر طول ساقه در شاهد=درصدشاخص مقاومت ساقه
() 0
تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام پذيرفت و تجزيه واريانس ومقايسه ميانگينها به روش دانكن انجام شد.

نتایج
ارزیابي صفات جوانه زني گونه تحت تاثير نانو الياف كربني
نتايج حاصل از مقايسه ميانگينها براي كليه تيمارها در ارتباط با غلظتهاي نانوساختار در شكل ( )0نشان داده شده است .در
ارتباط با ميزان جوانه زني بذر شاهي مشاهده شد كه تيمار  123ميلي گرم در ليتر بيشترين مقدار را در سطح احتمال  3/35به خود
اختصاص مي دهد و در ادامه در رده بندي بترتيب تيمارهاي  03 ،153و  ،3ميلي گرم در ليتر در مقام هاي دوم تا چهارم قرار مي
گيرند.
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شكل  – 4سرعت جوانه زني

در ارتباط با ميزان سرعت جوانه زني مشاهده شد كه در تيمارهاي  123، 153ميلي گرم در ليتر بيشترين سرعت در جوانه زني
در ميان تيمارها به خود اختصاص داده و پس از آن غلظتهاي  03 ،،3 ،03از آن قرار دارند .چنانچه در شكل ( )5مشاهده مي شود
در ارتباط با طول اندام هوايي نيز تيمارهاي طول ساقه ها بين  52تا  11ميليمتر در نوسان بوده كه بيشترين مقدار مربوط به تيمار
 03ميلي گرم در ليتر بوده ( 11ميليمتر با انحراف استاندارد)  % 12ميباشد .الزم به توضيح است كه در تيمارهاي مختلف جهت
ارزيابي نمونه ها از تيمار  15نمونه به صورت ميانگين انتخاب شد .كه در اين حالت براي غلظت  03ميلي گرم در ليتر طول ساقه ها
از بازه  11تا  72ميليمتر در نوسان بوده و طول  11ميليمتر به عنوان ميانگين گزارش مي شود .پس از آن تيمارهاي  ،3و 123با
ميانگين  15و  12به ترتيب در جايگاههاي دوم و سوم قراردارند.

شكل  – 5مقایسه ميانگين طول ساقه در تيمارهاي مختلف (ميليمتر)

در خصوص طول ريشه (شكل ( ))،چنانچه مشاهده مي شود در تيمارهاي مختلف طول ريشه ها بين  25تا  00ميليمتر در
نوسان بوده كه بيشترين مقدار مربوط به تيمار  03ميلي گرم در ليتر با انحراف استاندارد  % 11ميباشد .در در اين حالت براي غلظت
 03ميلي گرم در ليتر طول ريشه ها بين  21تا  00ميليمتر در نوسان بوده و طول  00ميليمتر به عنوان ميانگين گزارش مي شود.
پس از آن تيمارهاي  ،3و 123با ميانگين  02و  01به ترتيب در جايگاههاي دوم و سوم قرار دارند .در جدول ( )0بين مقادير طول
ساقه و طول ريشه در بين تيمارهاي مختلف مقايسه انجام پذيرفته است.
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جدول  – 3بررسي نتایج آناليز واریانس شاخصها اندازه گيري شده در تيمارهاي مختلف
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شكل  – 6مقایسه ميانگين طول ریشه در تيمارهاي مختلف (ميليمتر)

بحث و نتيجه گيري
با توجه به درجه آزادي يك بين گروهها از ارقام ميانگين تيمارهاي مختلف جهت مقايسه تاثير غلظتهاي مختلف نانوساختار بر
سنجه هاي رشد گياهي شاهي استفاده شد .در ارتباط با نانو ساختارهاي كربني تحقيقات زيادي بر روي گونه هاي گياهي مختلف
انجام شده است.تاثير مثبت نانو لوله هاي كربني بر جوانه زني و رشد ريشه گياهان ذرت ،برنج،سويا و گوجه فرنگي و دم اسبي و
مريم گلي ايراني(الهه 8منصور ) et al.كه در جدول ( )1بدانها اشاره شد چنانچه در شكل ( )5و جدول ( )2مشاهده مي شود ،با
افزايش غلظت نانوذره از  03تا  03ميلي گرم در ليتر ،طول ساقه روند افزايشي نسبت به نمونه شاهد داشته كه اين امر را مي توان
به افزايش پديده پرايمينگ نسبت داد .چنانچه مالحظه مي شود ،با افزايش غلظت نانوذره از صفر به  ،3 ،03و  03ميليگرم در ليتر،
طول ساقه نسبت به نمونه شاهد به ترتيب  %0780 ،%080و  %228،افزايش داشته است.همانطور كه ()Agrawal & Rathore
() Agrawal and Rathore 2014گزارش نمودند بنظر ميرسد نانو ساختارهاي كربني باعث افزايش رشد سلولي در گونه هاي
مختلفي شده و مكانيسم عمل بنظر مي رسد كه اين نانو ساختارهاي همانند يك كانال ،امكان ورود آب به درون سلول فراهم
كردهكه با اين كار موجبات رشد سريعتر و تقسيمات سلولي مي گردد.در بررسيهاي انجام شده توسط حقيق و عفيفي پور مشخص
گرديد كه در صورت استفاده از تركيبي از چندين نانو ساختار مثل دي اكسيد تيتانيوم و نانو لوله كربني اثر سميت داشته و موجب
كاهش رشد گياه مي گردد Haghighi, Afifipour et al. 2012)( .با توجه به مقايسه نتايج رشد و خواص مرفولوژيكي مشخص
گرديد كه در مجموع رشد و نمو گياه در حضور نانو فيبر كربني نسبت به شرايط عادي و عاري از نانو فيبر كربني بمراتب بهتر بوده و
فرآيند رشد رويشي بهتري رخداده است .سرعت جوانه زني و درصد جوانه زني كه در اين تحقيق به آنها پرداخته شده ،مي توان به
اين مهم اشاره نمود اين دو از مهمترين صفات مرحله جوانه زني محسوب شده و بسياري از محققين بدين امر معترفند كه حضور
نانو ساختارها بدليل اثر بر پرايمينگ در مرحله جوانه زني باعث افزايش سرعت و درصد جوانه زني مي شود.
خداكوفسكايا و همكارانش ()Khodakovskaya, Dervishi et al. 2009تاثير نانو لوله هاي كربني بر جوانه زني بذر گوجه
فرنگي بررسي نموده ونتايج اين تحقيق مويد اين مطلب است جذب آب بيشتر در حضور نانو لوله كربني ،موجب افزايش فرآيند
جوانه زني ميشود .البته بايد نيم نگاهي نيز به تحقيقاتي كه اثرات منفي نانو ساختارهارا مد نظر قرار داده اند داشت.در هر حال بايد
به اين مهم توجه نمود كه اثرات متقابل طبيعت و گياه چندان روشن نيست و براي هر گونه استفاده گسترده از اين تركيبات بايستي
قبال اين روابط را در تمامي جنبه ها شناخت و با توجه به شناخت بدست آمده از انها در سطح گسترده بهره برداري نمود.با استفاده
آگاهانه و كنترل شده ميتوان نسبت به تنظيم رشد و نمو گياهان اقدام نمود و يا برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي مانند مقاومت نسبت
تنش هاي كم آبي و يا شوري غلبه نمود.

،

 جلد یک،9317  تابستان، شماره چهار،سال دوم
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بررسي مقايسهاي سينيتيک وترموديناميک جذب سرب از محلولهاي آبي
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 -1دانشآموخته كارشناسي ارشد آلودگي محيطزيست ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 -2استاديار گروه آلودگي محيطزيست ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
*نويسنده مسئولsaeedehrastgar@yahoo.com:

چكيده
پساب صنايع مختلف شامل طيف وسيعي از فلز سنگين سرب هستند و فرايند جذب سطحي با استفاده از
جاذبهاي نانوبيوپليمر ،روشي نوين با كارايي باال براي تصفيه آنها به حساب ميآيد .هدف از انجام اين مطالعه
بررسي و مقايسه مباحث مهم جذي(سينيتيك و ترموديناميك) جذب سرب توسط دو جاذب نانوفيبركيتين و
نانوفيبرسلولز بوده است .براي شناسايي ويژگيهاي ساختاري اين جاذبها ،تصاوير ميكروسكوپ الكتروني
عبوري ( )TEMتهيه شد .براي بررسي سرعت جذب واكنش ،مدلهاي واكنشي سينيتيك شبه مرتبه صفر ،شبه
مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم ،شبه مرتبه سوم و مدلهاي نفوذي سينيتيك از جمله انتشار بين ذرهاي و الوويچ
بررسي گرديد .براي بررسي دماي جذب واكنش پارامترهاي ترموديناميكي نظير انرژي آزاد گيبس)،)∆G
آنتالپي(◦ )∆Hو آنتروپي(◦ )∆Sمحاسبه شد .طبق نتايج بهدست آمده از بخش سينيتيك ،بيشترين ميزان
ضريب همبستگي جاذب نانوفيبرليگنوسلولز( )1=R2با مدل سينيتيك درجه دوم و دادههاي كيتين با هر دو
مدل سينيتيك شبه درجه دوم ( )3/0002=R2و سينيتيك الويچ( )3/0023= R2مطابقت داشتند .بنابراين
جذب سرب توسط هر دو جاذب از نوع شيميايي بوده است .نتايج حاصل از ترموديناميك هر دو جاذب به ترتيب
بيانگر خود به خودي ،گرمازا بودن و افزايش ميزان بينظمي واكنش بوده است .بررسي تصاوير  TEMبيانگر
فيبري و شبكهاي بودن جاذبها بوده است.
واژههاي كليدي :ترموديناميك ،سرب ،سينيتيك ،نانوفيبرليگنوسلولز ،نانوفيبركيتين.

 -9مقدمه
در سالهاي اخير آلودگي محيط آبي به فلزات سنگين ،به دليل سميت و خاصيت تجمعپذيري اين فلزات در زنجيرهغذايي ،به
يكي از مهمترين مشكالت زيست محيطي تبديل شده است .سرب به عنوان فلزي سنگين و سمي كه به واسطه خاصيت تجمع-
پذيري ،سرطانزايي و عدم تجزيه بيولوژيكي حتي در غلظتهاي پايين نيز براي موجودات زنده تهديد جدي به شمار ميآيد به طور
گسترده در صنايع مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد در نتيجه حذف آن از پسابها ضروري است (منشوري و همكاران.)1002 ،
روشهاي فيزيكي و شيميايي متداول حذف فلزات سنگين مانند رسوب شيميايي ،تبادل يوني و غيره گران قيمت و داراي
محدوديتهايي هستند .در دهههاي اخير روش جذب سطحي با استفاده از نانوبيوپليمرهاي طبيعي با توجه به جذب سريع و ظرفيت
باالي جذب ،خاصيت انتخابي مواد جاذب طبيعي در جذب فلزات ،قابليت احياي جاذب و بازيافت فلزات جذب شده يكي از
پركاربردترين روش ها معرفي شده است .در اين روش فلزات سنگين در سطح منافذ جاذبهايي كه معموالً غير قابل حل در آب
ميباشند جذب ميشوند (حسنپور و همكاران .)1002 ،براي مطالعه جامع واكنش جذب سطحي فلزات سنگين در آب ،آشنايي با
مفاهيم سينيتيك و ترموديناميك جذب ضروري است و چنين بررسيهايي مكمل يكديگر ميباشند .براي كنترل مراحل سرعت
واكنش و به منظور بررسي عوامل موثر بر سرعت واكنش ،مطالعه سينيتيك فرايند جذب ضروري است .ترموديناميك شاخهاي از
علوم طبيعي است كه به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژي و كار ميپردازد ( Gonzlezو همكاران .)2315 ،پژوهشگران
مختلفي روي مدلسازي سينيتيك و ترموديناميك با استفاده از جاذبهاي ليگنوسلولز و مشتقات آن(ليگنين+سلولز) ،كيتين و
مشتقات آن(كيتوزان) در مقياس نانو و ميكرو كار كردند در ادامه به چند مورد اشاره ميشود Calagui .و همكاران ( )2312از
0
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جاذب كيتوزان براي حذف اكسيد قلع از محلولهاي آبي استفاده كردند .سينيتيك و ترموديناميك جذب را بررسي كردند .نتايج
بيانگر تطابق دادهها با سينيتيك درجه دوم بوده و نتايج مطالعات ترموديناميك آنها بيانگر گرماگير و خودبخودي بودن واكنش
بوده است Nasiruddin Khan .و همكاران ( )231،از كربن فعال ليگنوسلولز براي حذف سرب استفاده كردند .آنها سينيتيك،
ترموديناميك جذب بررسي كردند .دادهها با سينيتيك انتشار بينذرهاي مطابقت بيشتري داشتند .نتيجه مطالعات ترموديناميك
نشان داد كه آزمايش آنها از نوع گرماگير و خودبخودي بوده است Labidi .و همكاران ( )231،از جاذب كيتين براي حذف مس
استفاده كردند .آنها سينيتيك ،ترموديناميك جذب بررسي كردند .دادهها با سينيتيك درجه دوم مطابقت بيشتري داشتند .نتيجه
مطالعات ترموديناميك نشان داد كه آزمايش آنها از نوع گرماگير و خودبخودي بوده است Samana .و همكاران ( )2311از ضايعات
ليگنوسلولز براي حذف جيوه استفاده كردند .سينيتيك و ايزوترم جذب بررسي گرديد .دادهها با سينينتيك انتشار بينذرهاي
مطابقت بيشتري داشتند Karthik .و  )2311( Meenakshiاز جاذب كيتين براي حذف سرب و مس استفاده كردند .سينيتيك و
ايزوترم جذب بررسي گرديد .دادههاي مطالعه آنها با سينيتيك درجه دوم و همچنين ايزوترم فرندليچ مطابقت بيشتري داشتند.
هدف از انجام اين مطالعه بررسي و مقايسه مبحث مهم سينيتيك و ترموديناميك به منظور درک كامل فرايند جذب سطحي سرب
با استفاده از جاذب نانوفيبركيتين و جاذب نانوفيبرليگنوسلولز بوده است .برررسي سينيتيك جذب سرب با استفاده از معادالت
سرعت سينيتيك واكنشي شبه درجه صفر ،شبه درجه اول ،شبه درجه دوم و شبه درجه سوم ،و مدلهاي سينيتيك نفوذي (انتشار
بينذرهاي و الويچ) و همچنين ترموديناميك جذب سرب با استفاده از بررسي متغير دما بررسي شد .براي هر مبحث دادههاي مدل-
ها با دادههاي آزمايشگاهي مقايسه شده و بهترين مدل كه تطابق بهتري با دادههاي آزمايشگاهي جذب سرب داشتند مشخص
گرديد.

 -2روش بررسي
 -9-2تهيه جاذب و مواد شيميایي
ژل نانوفيبركيتين و نانوفيبرليگنوسلولز كه از ميگو تهيه شده است ،از شركت دانش بنيان نانونوين پليمر خريداري شد .نيترات
سرب ،Pb(NO3)2.6H2Oهيدروكلريك اسيد و سديم هيدروكسيد (جهتتنظيم ،)pHهمگي از شركت مرک آلمان تهيه شدند و
آب مقطر(دو بار تقطير جهت انجام آزمايشات ناپيوسته و رقيقسازي)خريداري گرديد .براي تنظيم  pHاز  3/1موالر سديم
هيدروكسيد و  3/1موالر هيدروكلريك اسيد استفاده شد .استوک ( 1333ميليگرم بر ليتر) ،از نمك سرب نيترات در آب مقطر دو
بار يونيزه تهيه شد.

 -2-2تجهيزات آناليز
دستگاههاي مورد استفاده جهت انجام آزمايشات عبارتند از ،دستگاه جذب اتمي شعله( )ASSمدل ) )Unicam- 919براي به
دست آوردن ميزان غلظت تعادلي پاياني(غلظت فلز سنگين جذب شده) pH ،متر مدل ) (AZ 86552براي سنجش ميزان ،pH
دستگاه انكوباتورشيكر مدل ) )IKA KS 4000 icساخت آلمان با توجه به پارامترهاي مورد آزمايش براي مخلوط شدن جاذب و
جذب شونده استفاده شد و سانتريفيوژ مدل) (HERMLE Z300براي جداسازي ذرات معلق از محلول ساخت كشور آمريكا ،ترازوي
ديجيتالي مدل) (BANDS BS-3003براي وزن كردن جاذب و فلزسرب با دقت باال مورد استفاده قرار گرفت .همچنين به منظور
تعيين توزيع اندازه نانوفيبرليگنوسلولز و تعيين ويژگيهاي آن از دستگاه  TEMمدل ( )Zeiss-EM10Cاستفاده شد.

 -3-2آمادهسازي محلول استاندارد سرب
از نمك سرب  ،Pb(NO3)2.6H2Oبا آب مقطر دو بار يونيزه ،محلول استاندارد (مادري) فلز سرب(  1333ميليگرم بر ليتر) تهيه
شد .براي آماده سازي اين محلول بايد مقدار  1333ميليگرم سرب در  1ليتر آب مقطر دوبار يونيزه حل شود .با داشتن جرم
مولكولي سرب نيترات ( 001/32گرم بر مول) ،جرم مولكولي سرب ( 231/32گرم بر مول) و درصد خلوص سرب نيترات ()%00
ميزان گرم نمك سرب مورد نياز براي ساخت اين محلول محاسبه و حدود ( 1/507گرم) به دست آمد .پس از وزن كردن اين مقدار
نمك نيترات با رقيق سازي آن با استفاده از آب مقطر دوبار يونيزه ،در بالن حجمي  1333ليتري تهيه گرديد .ساير محلولهاي
مورد نياز آزمايش از رقيق سازي محلول مادري با استفاده از آب مقطر دو بار يونيزه شده به طور روزانه تهيه گرديدند.
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 -4-2روش كلي آزمایش جذب سرب
به منظور بررسي درصد حذف و ظرفيت جذب سرب ،با ثابت در نظر گرفتن ساير پارامترها (  pHبرابر  ،،غلظت سرب  13ميليگرم
بر ليتر ،زمان  ،3دقيقه ،دماي  25درجه سانتيگراد و اضافه كردن مقادير متفاوتي از جاذب ( g )1 ،3/7 ،3/، ،3/0 ،3/1به محلول
استاندارد سرب با غلظت  1333ميليگرم بر ليتر انجام شد .پس از به تعادل رسيدن فرايند جذب ،درصد حذف و ظرفيت جذب
سرب به ترتيب از از طريق روابط ( )1و ( )2محاسبه شد (جمالي ارمندي و شاه محمدي.)1001 ،
()1

×

100

) 𝑒𝐶(𝐶𝑜 −
𝑜𝑐

= %Removal
(𝐶𝑜−𝐶𝑒 )v
𝑀

()2

=q

qبيانگر مقدار يونهاي فلزي جذب شده به ازاي واحد جرم جاذب بر حسب  Co ،mg.g-1غلظت اوليه فلز قبل از جذب بر
حسب  Ce ،mg.lit-1غلظت فلز باقيمانده در محلول در حالت تعادل بعد از جذب بر حسب V ،mg.g-1حجم محلول بر حسب
ليتر M ،جرم جاذب بر حسب  gميباشد .الزم به ذكر است كه تمامي آزمايشها سه بار تكرار گرديد و ميانگين دادهها و نتايج
مورد استفاده قرار گرفت (مرندي و اميرافشار.)1071 ،

 -5-2بررسي سينيتيک جذب (مدل غير تعادلي):
ب راي بررسي سينيتيك و ترموديناميك ،به ترتيب زمان و دما متغير ،ساير پارامترها ثابت در نظر گرفته شد .محلول سرب با غلظت
اوليه  13ميليگرم بر ليتر ساخته شد pH .محلولها ،بر روي  pHبرابر  ،تنظيم گرديد .به هر كدام از محلولها  3/0گرم
نانوفيبركيتين اضافه گرديد و سپس در دماي  25درجه سانتيگراد در داخل شيكرانكوباتور (با دور  2333دور در دقيقه و زمان5
دقيقه) به مدت زمانهاي  03 ،،3 ،03 ،15و  123دقيقه و دماهاي  03 ،25 ،23 ،15و  23درجه سانتيگراد به هم زده شد و در
پايان ارلن هاي مورد استفاده از داخل شيكر انكوباتور خارج و با استفاده از دستگاه سانتريفيوژ دو فاز شد .محلول فلز سنگين باقي
مانده توسط دستگاه جذب اتمي اندازهگيري شد .دادههاي بخش سينيتيك از دادههاي حاصل از اين بخش حاصل گرديد .سپس
تطابق دادههاي آزمايشگاهي با مدلهاي سينتيك مورد نظر بررسي شده و نمودارهاي مربوط به هر مدل با استفاده از فرم خطي و
غير خطي آن مدل كه در جدول  1بيان گرديده رسم شد .مدلهاي سينيتيك جذب به دو گروه قابل تقسيم هستند -1 :مدلهاي
بر پايه واكنش  -2مدلهاي بر پايه نفوذ (نقيزاده و مومني .)1002 ،مدلهاي استفاده شده در اين تحقيق شامل مدلهاي واكنشي
از جمله شبه مرتبه صفر ،شبه مرتبه اول ،شبه مرتبه دوم و شبه مرتبه سوم است و مدلهاي بر پايه نفوذ شامل مدلهاي انتشار بين
ذرهاي و مدل الوويچ ميباشد .معادله سينيتيكي شبه درجه اول بر مبناي ظرفيت جاذب بوده و زماني كه جذب سطحي با استفاده از
فرآيند نفوذ از داخل يك اليه مرزي اتفاق افتد ،كاربرد دارد (مهراسبي و فرهمندكيا .)1071 ،در حالي كه معادله سينيتيكي شبه
درجه دوم نشان ميدهد كه جذب شيميايي فرايند غالب و كنترل كننده در فرايند جذب سطحي بوده است (،Reyhanitabar
 .)2313مدل سينيتيكي الوويچ بر اساس ظرفيت جذب جاذب است ،بيشتر براي سينيتيك جذبهاي شيميايي و سيستم هاي
داراي سطوح ناهمگن قابل اجرا است ( Bulgaariuو همكاران .)2312 ،انتشار بين ذرهاي از جمله مدلهاي سينتيكي بر پايه نفوذ
است ،كه براي توصيف نفوذ مولكولهاي جسم حل شونده به درون فضاي داخلي ذرات جامد و نيز جذبهاي رقابتي به كار ميرود
( Gueuو همكاران.)2331 ،
جدول  -9مدلهاي سينيتيكي و ضرایب ثابت مورد استفاده در این تحقيق
مدل سينيتيک

فرم خطي و غير خطي

سينيتيك شبه درجه صفر
سينيتيك شبه درجه اول
سينيتيك شبه درجه دوم
سينيتيك شبه درجه سوم

t

𝐾1
2.303

-

منابع

𝑡𝑞𝑑
) 𝑡𝑞 = 𝑘1 (𝑞𝑒−
𝑡𝑑

qt=q0 –K0t

Log(qe-qt)= log qe

)Ln(qe-qt)= Ln(qe-k1.t

1

+ 𝑞𝑒t

1

𝑘=

𝑒𝑞 2

𝑡
𝑡𝑞

= k2(qe-qt)2
1

= 𝑞𝑜2 -k3t

𝑞𝑑
𝑡𝑑
1

𝑞𝑡 2

 Robinsonو همكاران ()2332
 Ahmadو همكاران ()2335
 Carolو )1000( Matthew
 Igberaseو )2315( Osifo
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فصلنامه مطالعات محيط زیست ،منابع طبيعي و توسعه پایدار
qe= (1/β )ln(αβ)+ (1/β )lnt

الوويچ
انتشار بين ذره اي

) 𝑡𝑞𝛽=𝛼exp(-

𝑡𝑞𝑑
𝑡𝑑

qt= kt0.5+C

 Dottoو همكاران ()2311
 Guoو همكاران ()231،

 -6-2بررسي ترمودیناميک جذب
به منظور بررسي ترموديناميك حذف ،محلول سرب با غلظت اوليه  13ميليگرم بر ليتر ساخته شد .در اين مرحله  pHمحلول-
ها بر روي  pHبهينه تنظيم شد .به هركدام از محلولهاي سرب 3/0 ،گرم نانوفيبر ليگنوسلولز و نانوفيبركيتين اضافه گرديد و
سپس در دماهاي  03 ،25 ،23 ،15و  23درجه سانتيگراد در داخل شيكر انكوباتور به مدت ،3دقيقه به هم زده شد و در پايان
ارلنهاي مورد استفاده از داخل شيكر انكوباتور خارج و با استفاده از سانتريفيوژ (با دور  2333دور در دقيقه و زمان ( 5دقيقه) دو فاز
شد و محلولها جهت اندازهگيري مورد آماده سازي قرار گرفتند .دادههاي بخش ترموديناميك از دادههاي حاصل از اين بخش
حاصل گرديد .سپس تطابق دادههاي آزمايشگاهي با مدل ترموديناميك بررسي شده و نمودارهاي مربوط به آن رسم گرديد .به
منظور تعيين پارامترهاي ترموديناميكي ،مقادير  1/Tدر مقابل  Ln kCرسم شد .شيب حاصل ،بيانگر مقدار  ∆HOبرحسب
كيلوژول بر مول و عرض از مبدا ،بيانگر پارامتر  ∆S°بر حسب كيلوژول بر مول است .بعد از رسم منحني و با محاسبه  ∆HOو ∆S°
خودبه خودي بودن و گرمازا يا گرماگير بودن فرايند جذب مشخص شد.

سه پارامتر ترموديناميكي كه در مطالعه فرآيند جذب بايستي بررسي و تعيين مقدار گردند ،عبارتند از :انرژي آزاد
استاندارد (◦ ،)∆Gآنتالپي استاندارد(◦ )∆Hو آنتروپي استاندارد (◦ .)∆Sترموديناميك جذب سطحي سرب توسط
نانوفيبرليگنوسلولز و پارامترهاي مرتبط با هر كدام به شرح زير مي باشد .مقادير ترموديناميكي با استفاده از
روابط( )0,2,1بدست آمد كه به شرح زير است (مهراسبي و فرهمندكيا.)1071 ،
() 1
()2

∆ G= -RTLn Kc
∆G = ∆H –T ∆S
𝑆∆

∆𝐻 1

Lnkc=−

()0
 ∆G0بيانگر تغييرات انرژي آزاد استاندارد و برحسب  J.mol-1k-1ميباشد ∆H◦ .و ◦ ∆Sبه ترتيب بيانگر آنتالپي و آنتروپي
برحسب  R ،Kj.mol-1بيانگر ثابت جهاني گازها برحسب  T ،314 J.mol-1.k-1دماي مطلق بر حسب كلوين Kc ،بيانگرثابت
تعادل و بدون مقياس است ( Gonzlezو همكاران.)2315 ،
𝑅

+

𝑇 𝑅

-3نتایج و بحث
 -9-3تصاویر ميكروسكوپ الكتروني عبوري()TEMجاذبها
شكل ،1تصاوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري بهدست آمده از نانوفيبرليگنوسلولز و نانوفيبر كيتين را نشان ميدهد .با توجه به
شكل ،ماده مورد استفاده داراي قطر كمتر از  133نانومتر(محدوده نانومتري) و داراي ساختار فيبري و شبكهاي است .متوسط قطر
هر دو جاذب  ،5±13نانومتر اندازهگيري شد.

شكل  -9تصویر ميكروسكوپ الكتروني عبوري از نانوفيبرليگنوسلولز (الف) و نانوفيبركيتين(ب)
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 -2-3سينيتيک جذب
نتايج حاصل از بررسي مدلهاي سينيتيك جذب سرب در جدول  2و نمودارهاي (2تا  )10آورده شده است و مقادير ضرايب
ثابت مدلهاي سينيتيكي براي فرايند جذب مورد بررسي قرار گرفت .ضريب همبستگي ( )R2مدلهاي سينيتيكي جذب توسط
جاذب نانوفيبركيتين براي سينيتيك واكنشي شبه درجه صفر ( ، )3/0512شبه درجه  ، )3/0030( 1شبه درجه  ،)3/0002( 2شبه
درجه  )3/،532( 0و براي مدلهاي نفوذي انتشار بين ذرهاي ( )3/0717و الويچ ( )3/0023به دست آمد .ضريب همبستگي ()R2
مدلهاي سينيتيكي جذب توسط جاذب نانوفيبركيتين براي سينيتيك واكنشي شبه درجه صفر( ، )3/،1،2شبه درجه 1
( ، )3/0511شبه درجه  ، )1( 2شبه درجه  )3/،532( 0و براي مدلهاي نفوذي انتشار بين ذرهاي( )3/1157و الويچ ( )3/71بدست
آمد ، .در نتيجه با توجه به بيشتر بودن ضرايب همبستگي سينيتيك شبه درجه دوم و الويچ جاذب نانوفيبركيتين ميتوان نتيجه
گرفت كه دادههاي تجربي حاصل از آزمايشات جذب سرب با هر دو مدل سينيتيكي شبه درجه دوم و مدل سينيتيكي الويچ از
تناسب بااليي برخوردار بودند و با توجه به اينكه هر دو مدل بيانگر جذب شيميايي مي باشند بنابراين جذب شيميايي فرايند غالب و
كنترل كننده در فرايند جذب سطحي سرب بوده و مكانيسم جذب  ،به صورت واكنشي نفوذي بوده يعني تلفيق جذب بر سطح
جاذب و همچنين نفوذ در برخي اليههاي سطوح مختلف جاذب است (معطر و همكاران .)1003 ،همچنين براي جاذب
نانوفيبرليگنوسلولز توجه به بيشتر بودن ضرايب همبستگي سينيتيك شبه درجه اول و دوم ميتوان نتيجه گرفت كه دادههاي
تجربي حاصل از آزمايشات جذب سرب با معادله سينيتيكي شبه درجه اول و دوم از تناسب بااليي برخوردار بوده ولي دادهها با مدل
شبه درجه دوم بهترتوصيف شدند بنابراين جذب شيميايي فرايند غالب و كنترل كننده در فرايند جذب سطحي سرب بوده و
مكانيسم غالب كنترل كننده نرخ جذب  ،نفوذ نبوده بلكه جذب در سطح جاذب است .بنابراين جذب سرب توسط هر دو جاذب
شيميايي بوده است (شكوهي و همكاران .)1003 ،با توجه به نزديكي مقدار  R2مدلهاي سينيتيكي مورد استفاده هر دو جاذب به
عدد  ،1نتيجهگيري ميشود كه دادههاي آزمايشگاهي جذب سرب ،روند قابل قبولي داشته و انحراف كمي از مدلها داشته است.
مطالعات مشابهي توسط پژوهشگران براي بررسي تاثير سينيتيك بر ميزان حذف سرب توسط جاذب كيتين و ليگنوسلولز و مشتقات
انها در مقياس نانو و ميكرو صورت گرفته است Forutan .همكاران ( )231،از جاذب كيتين براي حذف سرب از محلولهاي آبي
استفاده كردند .آزمايش در سيستم ناپيوسته و پيوسته انجام شد .سينيتيك شبه درجه اول و شبه درجه دوم جذب مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج تحقيق آنها نشان داد كه دادهها از سينيتيك شبه درجه دوم پيروي كردند كه با نتايج بدست آمده جاذب
نانوفيبركيتين مطابقت داشته است Anirudhan .و همكاران ( )231،ازكامپوزيت نانوسلولز براي حذف كبالت از محلولهاي آبي
استفاده كردند .سينيتيك جذب بررسي گرديد و نتايج نشان داد كه دادهها از سينيتيك درجه دوم تبعيت كردند كه با نتايج به
دست آمده جاذب نانوفيبرليگنوسلولز مطابقت داشت.
جدول -2دادههاي بدست آمده از بررسي مدلهاي سينيتيكي جذب سرب توسط نانوفيبركيتين
نوع سينيتيک
شبه درجه صفر

جاذب
نانوفيبركيتين
نانوفيبرليگنوسلولز

شبه درجه دوم

انتشار بين ذره اي

380512

28131

qe

(K0

383107

38،1،2

38130

383321

R2

)qe(mg.g-1

380030

287،

383107

380512

08221

383017

R2

)qe(mg.g-1

)K2( g.mg-1.min-1

نانوفيبركيتين

380002

08200

38313

نانوفيبر ليگنوسلولز

1

08،3

38211

R2

)qe(mg.g-1

)K3( g.mg-2.min-2

38،532

081

-383331

38،532

081

383331

نانوفيبرليگنوسلولز

نانوفيبركيتين
شبه درجه سوم

R2

)(mg.g-1

)K1(1.min-1

نانوفيبركيتين
شبه درجه يك

ضرایب ثابت
)g.mg-1.min-1

نانوفيبرليگنوسلولز
نانوفيبركيتين

R2

380717

 )kdif(mg.g-1.min-11/2

383،70

)C(mg.g-1

28212
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نانوفيبرليگنوسلولز
الوويچ

12

381157
R2

383000
)(g.mg-1

كيتين

380023

28277

نانوفيبرليگنوسلولز

3871

78010

β

28001
)(mg.g-1min-1

38200

α
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 -3-3ترمودیناميک جذب
در اين تحقيق با توجه به نتايج بدست آمده از جدول ،0فرايند حذف فلز سرب توسط نانو فيبركيتين و نانوفيبرليگنوسلولز  ،از
لحاظ استوكيومتري امكانپذير بوده و داللت بر خود به خودي بودن فرايند جذب سرب داشت .براي هر دو جاذب با افزايش دما،
◦(∆Gانرژي آزاد گيبس) كمتر شده و در نتيجه خود به خودي بودن فرايند واكنش افزايش يافت .همچنين مقادير منفي
(∆Hºآنتالپي) نشان داد كه فرايند كلي واكنش نانوفيبركيتين و نانوفيبرليگنوسلولز گرمازا بوده يعني با كاهش دماي محيط ،ميزان
حذف باال رفت .تغييرات آنتالپي باال بيانگر حساس بودن فرايند جذب به دما بوده است (شكوهي و همكاران .)1070 ،مقادير مثبت
( ∆Sºآنتروپي) نيز نشان داد كه ميزان بينظمي در سطح مشترک جامد و مايع در طول فرايند جذب سرب توسط جاذب
نانوفيبرليگنوسلولز و نانوفيبركيتين افزايش يافت .در واقع مقادير مثبت ◦ ∆Sنمايانگر تمايل جاذب به ماده جذب شونده در محلول و
برخي تغييرات ساختاري در جاذب و جذبشونده است (سلطانينژاد و همكاران .)1070 ،مطالعات مشابهي توسط پژوهشگران براي
بررسي تاثيرترموديناميك بر ميزان حذف سرب صورت گرفته است Labidi .و همكاران ( )231،از جاذب كيتين براي جذب مس
استفاده كردند .نتايج حاصل از ترموديناميك با توجه به مقادير منفي آنتالپي و كاهش راندمان جذب با افزايش دما حاكي از گرمازا
بودن واكنش جذب سرب بوده است و در نتيجه يافتههاي آنها با نتايج حاصل از اين تحقيق مطابقت داشته است Ge .و همكاران
( ) 231،از ليگنين براي حذف سرب استفاده كردند نتايج حاصل از ترموديناميك با توجه به مقادير مثبت آنتالپي و افزايش راندمان
جذب با افزايش دما حاكي از گرماگير بودن واكنش بوده است در حالي كه در اين تحقيق با افزايش دما راندمان جذب كاهش يافت
كه حاكي از گرمازا بودن واكنش بوده است و در نتيجه با نتايج حاصل از اين تحقيق مغايرت داشته است.
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جدول  -3پارامترهاي ترمودیناميكي نانوفيبركيتين و نانوفيبرليگنوسلولز
)T(˚C
15
23
25
03

23

)T (K
277

)ΔG (kJ mol-1
-51،0 /2
نانوفيبرليگنوسلولز

277

نانوفيبركيتين

-270، /،

200

نانوفيبرليگنوسلولز

1010/،1-

200

نانوفيبركيتين

51771/0-

207

نانوفيبرليگنوسلولز

13352/5-

207

نانوفيبركيتين

11221/،-

030

نانوفيبرليگنوسلولز

1302/27-

030

نانوفيبركيتين

211،/،-

010

نانوفيبرليگنوسلولز

0722/01-

010

نانوفيبركيتين

0010/55-

)ΔH◦ (kJ mol-1
20022/3220100/37-

) ΔS◦ (J ×mol × K
+11/01113،
-1

-1

+50/7،002

-4نتيجهگيري
بررسي تصاوير  TEMبيانگر فيبري و شبكهاي بودن اين جاذب بوده است .سينيتيك و ترموديناميك جذب يون سرب توسط دو
جاذب نانوفيبركيتين و نانوفيبرليگنوسلولز بررسي شد .طبق نتايج بررسي مدلهاي سينيتيك واكنشي و نفوذي نانوفيبركيتين،
دادهها با سينيتيك شبه درجه دوم ( )3/0002 =R2و سينيتيك الويچ( )3/002=R2بيشترين مطابقت را داشتند ،بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت جذب سطحي سرب از نوع شيميايي و جذب كاتيونها هم در سطح جاذب و هم با نفوذ به داخل منافذ جاذب صورت
گرفته است .طبق نتايج جدول بدست آمده از بررسي مدلهاي سينيتيك واكنشي و نفوذي نانوفيبرليگنوسلولز ،دادهها با سينيتيك
شبه درجه دوم ( )1=R2بيشترين مطابقت را داشتند ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت جذب سطحي سرب با اين جاذب نيز از نوع
شيميايي و بيشتر جذب كاتيونها در سطح جاذب بوده و نفوذ به داخل منافذ در هنگام جذب كمتر صورت گرفته است .اثر
تغييرات دما بر روند حذف سرب به وسيله جاذبها بررسي شد و ثابتهاي ترموديناميكي در فرايند جذب محاسبه گرديد .مطالعات
ترموديناميكي نشان داد ،با توجه به منفي بودن  ∆Hºبهدست آمده براي هر دو جاذب ،واكنش گرمازا بوده زيرا با كاهش دماي
محيط ميزان حذف افزايش يافت .مقادير منفي  ∆Gºبراي فرايند جذب سرب توسط دو جاذب بيانگر اين مطلب است كه فرايند
جذب منجر به كاهش انرژي آزاد گيبس و در نتيجه خود به خودي بودن جذب سرب امكانپذير بود .همچنين از مثبت بهدست آمدن
 ∆Sºدو جاذب مي توان نتيجه گرفت كه ،در طول فرايند جذب سطحي بي نظمي افزايش يافت .در نهايت اين كه نانوفيبركيتين و
نانوفيبرليگنوسلولز به دليل كارايي بااليي كه دارد با وجود تغييرات دما ،زمان و دوز جاذب قادر به جذب زياد فلز سرب از محلول
آبي بوده و به دليل استحكام مكانيكي باال ،سطح تماس وسيع و ساختار شبكهاي و فيبري ميتواند براي حذف ساير فلزات سنگين
از منابع آبي به كار گرفته شود.
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Abstract
Many industrial wastewaters contain a wide range of lead and the adsorption process using
Nano-biopolymer adsorbents is a novel high-performance ways for their purification. The goal
of this study was to investigate and compare important topics of absorption (kinetics and
thermodynamics) of lead absorption by lignocellulose Nano-fibers and chitin Nano-fibers
adsorbents. In this study, transient electron microscopy (TEM) was used to identify the
physical and structural characteristics of their adsorbents. Rate of reaction absorption were
investigated using pseudo-zero-order reactive models, first-order pseudo-second order, secondorder, pseudo-third order and kinetic-penetrating models, including propagation between
particle and elvish. To study the absorption temperature, thermodynamic parameters such as
Gibbs energy (ΔG), enthalpy (ΔH◦) and entropy (ΔS◦) were calculated. Results showed that the
highest amount of lignocellulose Nano-fibers (R2=1) adsorbent correlation coefficient with
quadratic kinetic model and chitin Nano-fibers data with both pseudo-second-order kinetic
models (R2= 0.9992) and elvish equation model (R2= 0.9920). Thus, the absorption of lead by
both adsorbents is chemical type. The results of thermodynamics express themselves
spontaneously, thermally and increase the rate of reaction disorder. The TEM showed the
adsorbents have fibers and the networking crystalline structure.
Keywords: thermodynamics, lead, kinetics, lignocellulose Nano-fibers, chitin Nano-fibers.
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ارزيابي استرس حرارتي در نانوايي هاي شهر بجنورد بر اساس شاخص دماي
تر گويسان ( )WBGTو شاخص تنش گرمايي ()HSI
2

رجبعلي حكم آبادي* ،9افسانه صادقي ،2فاطمه كریمي ،2فاطمه روحاني ،2رقيه قاسمي

-1فوق ليسانس بهداشت حرفه اي ،عضو هئيت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي،
بجنورد ،ايران
-2ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

چكيده
مقدمه :گرما يكي از مهمترين عوامل فيزيكي زيان آور در بسياري از محيط هاي كاري مي باشد .كار در محيط هاي گرم
موجب استرس در كارگران مي شود و عالوه بر كاهش قابليت هاي انجام كارشان ،باعث بروز بيماري هاي متعددي در
كارگران مي گردد .فعاليت در نانوايي به جهت ماهيت كار به عنوان يكي از مشاغل پرمخاطره از لحاظ استرس گرمايي
محسوب مي شود .لذا هدف از اين مطالعه ارزيابي استرس حرارتي در نانوايي ها بر اساس شاخص دماي تر گويسان و

شاخص تنش گرمايي مي باشد .روش كار :مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي – تحليلي و مقطعي مي باشد كه در
تابستان سال  1005در نانوايي هاي شهر بجنورد انجام گرديد .در اين مطالعه از دستگاه  WBGTمتر ديجيتال،
براي اندازه گيري دماي خشك ،دماي گويسان و دماي تر و از دستگاه آنمومتر براي سنجش سرعت جريان هوا
استفاده گرديد .اندازه گيري پارامترهاي موردنظر در حد فاصل شاطر ،نان گير و زباله گير و در زمان هاي صبح،
ظهر و عصر و در سه ارتفاع قوزک پا ،شكم و سر انجام گرفت .همچنين داده ها به نرم افزار آماري  SPSSورژن
 10منتقل و سپس با استفاده از شاخص هاي آماري توصيفي و آزمون هاي تحليلي ،داده ها مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .نتايج :تعداد  73نانوايي شامل نانوايي بربري ( 02مورد) ،تنوري ( 7مورد) ،سنگك ( 1مورد)،
تافتون و فتيرپزي ( 17مورد) و لواش يا نازک پزي ( 10مورد) بررسي گرديد كه ميانگين شاخص  WBGTبرابر
 28.81 ± 3.42و ميانگين شاخص  HSIبرابر  86.47 ± 13.46بود .مقادير اكثر ايستگاه هاي اندازه گيري
شده بيش از حد مجاز مي باشد .همچنين ميزان شاخص هاي  WBGTو  HSIبا نوع وظيفه ،زمان اندازه
گيري ،نوع نانوايي و وضعيت تهويه نانوايي اختالف معناداري وجود داشت .نتيجه گيري :نتايج نشان داد كه اغلب
نانوايي هاي مورد بررسي شرايط كار براي كارگراني كه در مقابل و نزديكي تنور فعاليت دارند در محدوده غير
مجاز بوده است و لزوم كنترل هاي مديريتي و فني براي كاهش استرس گرمايي تاكيد مي شود.
كلمات كليدي:ارزيابي استرس حرارتي ،نانوايي ،شاخص دماي تر گويسان ،شاخص تنش گرمايي

-9مقدمه
شرايط جوي مناسب براي آسايش انسان ،محيطي است كه دماي خشك آن  22-21درجه سانتيگراد و ميزان رطوبت  53%مي
باشد .گرما يكي از مهمترين عوامل فيزيكي زيان آور فيزيكي در بسياري از محيط هاي كاري مي باشد( .)1كار در محيط هاي گرم
موجب استرس در كارگران مي شود و عالوه بر كاهش قابليت هاي انجام كارشان ،باعث بروز بيماري هاي متعددي در كارگران مي
گردد( )2از جمله خستگي ناشي از گرما ،كرامپ گرمايي ،گرمازدگي ،جوش هاي گرمايي ،عالئم عصبي و روانيو همچنين مي تواند
يك ريسك فاكتوري باشد براي بيماري هاي قلبي و عروقي و موجب افزايش حوادث ناشي از كار مي شود ( .)0بر اساس گزارش
اداره آمار كار آمريكا در سال  2332برآورد شده است كه حدود  12ميليون كارگر در كارخانه هاي اين كشور مشغول كار هستند كه
 1فوق ليسانس بهداشت حرفه اي ،عضو هئيت علمي گروه مهندسي بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي خراسان
شمالي ،بجنورد ،ايران( . Abi.hse2006@gmail.com. .نويسنده مسئول).
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در بخش هاي وسيعي از آن عوارض ناشي از گرما گزارش شده است كه يك نمونه از آن مرگ 17نفر به علت شرايط گرمايي
نامطلوب در يكي از صنايع بود ( )2همچنين در ژاپن مشخص شد كه از سال  1001تا  2331به طور ميانگين 1087كارگر ژاپني
در هر سال به علت عوارض مرتبط با گرما جان خود را از دست داده اند(.)5در حال حاضر تعداد مرگ هاي ناشي از استرس گرمايي
در آمريكا و كانادا ساليانه  223مورد مي باشد .اداره بهداشت تورنتوي كانادا پيش بيني كرده است كه مرگ و مير هاي ناشي از
گرما در اين ايالت از  23مورد در سال  2333به  033مورد در  2323خواهد رسيد ( .)،شاخص هاي بسياري براي ارزيابي استرس
گرمايي در محيط كار وجود دارد كه از آن جمله مي توان به  WBGT،WD،WGT،ET،CETو  HSIاشاره كرد كه دو شاخص
WBGTو  HSIبيشتر براي ارزيابي استرس گرمايي محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا  WBGTيكي از پركاربرد ترين
شاخص هاي تجربي استرس گرمايي در جهان است ( )Wet Bulb Globe Temperature( WBGT . )1براي  1ساعت كاري و
يك ساعت استراحت برابر  27سانتيگراد تعيين شده است ( )0-7و ميزان حد مجاز شاخص  )Heat Stress Index( = %23مي باشد
( WBGT .)0توسط بسياري از سازمان هاي بين المللي براي ارزيابي ميزان مواجهه كارگران با محيط گرم توصيه شده است و به
عنوان يك استاندارد  ISOپذيرفته شده است ( .)13( )ISO7243ارزيابي ميزان مواجهه با گرما در كارگران نانوايي هاي شهر
اصفهان با كاربرد شاخص دماي تر گوي سان شاخص نمره استرين گرمايي و دماي دهاني توسط آقايان رضا چرخ انداز يگانه ،جالل
عباسي ،حبيب اهلل دهقان انجام شده كه بر اساس نتايج اين مطالعه وضعيت استرس گرمايي در نانوايي هاي شهر اصفهان نگران
كننده بود و برنامه ريزي در جهت كنترل استرس گرمايي در نانوايي هاي شهر اصفهان ضروري مي باشد ( .)11در مطالعه اي كه
توسط ميترا حناني و همكاران ،بر روي  115كارگر در  133نانوايي در شهر كاشان انجام شد مشخص گرديد كه ميزان استرس
حرارتي در نانوايي هاي سنتي  %5280و در نانوايي هاي ماشيني  %2587بوده است  .كارگراني كه در نانوايي با تكنولوژي پخت
سنتي كار مي كنند  080برابر بيشتر از كارگران نانوايي ماشيني در معرض مواجهه با استرس حرارتي هستند ( .)12فعاليت در
نانوايي به جهت ماهيت كار به عنوان يكي از مشاغل پرمخاطره از لحاظ استرس گرمايي محسوب مي شود .با توجه به گسترش
جمعيت و نياز روز افزون به افزايش كمي پخت نان و عدم استفاده از روش هاي پخت اتوماتيك ،تعداد شاغلين اين حرفه رو به
افزايش مي باشد كه در مواجهه با استرس گرمايي مي باشند طبق برآورد در حال حاضر در كشور حدود يكصد هزار نفر مشغول
فعاليت در نانوايي ها هستند كه سهم شهر بجنورد با تعداد  233نانوايي حدودا  ،33نفر مي باشد .لذا هدف مطالعه ،ارزيابي وضعيت
استرس حرارتي كارگران نانوايي هاي شهر بجنورد توسط دو شاخص  WBGTو  HSIمي باشد.

-2روش كار
مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي – تحليلي و مقطعي در نانوايي هاي شهر بجنورد و در فصل تابستان سال  1005انجام
گرديد .به طور كلي حدود  233نانوايي در شهر بجنورد فعاليت دارند بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه ،تعداد  73نانوايي به عنوان
نمونه هاي تحقيق انتخاب گرديد.
)z 2 P(1 − P) (1.96)2 × (0.9) × (0.1
=
= 139
(0.05)2
d2
𝑛0
139
=𝑛
= 80
= 𝑛
1 + 𝑁0 1 + 139
200
= 𝑛0

در اين مطالعه از دستگاه WBGTمتر ديجيتال ساخت شركت  ،Casellaبراي اندازه گيري دماي خشك ،دماي گوي سان و
دماي تر و از دستگاه آنمومتر براي سنجش سرعت جريان هوا استفاده شد .اندازه گيري پارامترهاي موردنظر در حد فاصل شاطر،
نان گير و زباله گير و در زمان هاي صبح ،ظهر و عصر و در سه ارتفاع قوزک پا ،شكم و سر انجام گرفت و با استفاده از فرمول
مربوطه  WBGTمتوسط محاسبه مي شود.
قوزک پا𝑇𝐺𝐵𝑊  +كمر𝑇𝐺𝐵𝑊 ×  + 2سرWBGT
4

23

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
= 𝑇𝐺𝐵𝑊

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد یک

باتوجه به نوع كار در نانوايي ها كه جزء كارهاي متوسط مي باشد ميزان مجاز  WBGTبرابر  27درجه سانتيگراد و  HSIبرابر
 23%مي باشد كه نتايج اندازه گيري با اين مقادير مقايسه شده است .پس از گردآوري داده ها با استفاده از فرمول زير
ميزان WBGTو از طريق نموگرام ميزان  HSIمحاسبه مي گردد .نتايج بدست آمده از فرمول و نموگرام با مقادير حد مجاز مواجهه
مقايسه مي گردد .همچنين داده ها به نرم افزار آماري  SPSSمنتقل و سپس با انجام آزمون هاي آماري توصيفي و آزمون هاي
آناليز واريانس( ،)ANOVAتي و آزمون كولموگروف – اسميرنف رابطه بين شاخص ها و متغيرها بررسي مي شود همچنين جهت
تعيين همبستگي دو روش از آزمون هاي همبستگي پيرسن استفاده شد.

-3نتایج
در اين پژوهش تعداد  73نانوايي شامل نانوايي بربري ( 02مورد) ،تنوري ( 7مورد) ،سنگك ( 1مورد) ،تافتون و فتيرپزي (17
مورد) و لواش يا نازک پزي ( 10مورد) وضعيت تنش حرارتي آن ها در فصل تابستان توسط شاخص هاي  WBGTو  HSIمورد
ارزيابي قرار گرفت به طوري كه در هر نانوايي سه مكان شامل مكان هاي شاطر ،ناخن زن و چونه زن در سه ناحيه بدن شامل قوزک
پا ،كمر و سر و همچنين در سه زمان صبح ،ظهر و عصر اندازه گيري انجام گرفت كه مجموعا در  123ايستگاه مقدار  WBGTو
 HSIتوسط دستگاه اندازه گيري شده است و نتايج ذيل بدست آمد .در جدول ذيل مقادير آمار توصيفي مربوط به شاخص هاي

 WBGTو  HSIنشان داده شده است.
جدول  )9آمار توصيفي مربوط به شاخص هاي  WBGTو HSI

مقادير

WBGT

HSI

ميانگين

27871

7،821

ميانه

278،5

72

انحراف معيار

0822

1082،

براساس آزمون كولموگروف – اسميرنف داده هاي مربوط به  WBGTو  HSIنرمال مي باشد و ميزان همبستگي آن ها بر
اساس آزمون پيرسن معنادار مي باشد ( )Pvalue=0.000و ميزان همبستگي برابر  38170مي باشد .داده ها در خصوص ميزان
استرس گرمايي با شاخص  WBGTبا نوع وظيفه (شاطر ،ناخن زن و چونه زن) اختالف معناداري وجود داشت (.)Pvalue=0.000
در خصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  WBGTبا زمان اندازه گيري (صبح ،ظهر و عصر) اختالف معناداري وجود داشت
( .)Pvalue=0.001در خصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  WBGTبا نوع نانوايي (بربري ،سنگك ،تافتون و لواش) اختالف
معناداري وجود داشت ( .)Pvalue=0.002در خصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  WBGTبا وضعيت تهويه نانوايي (دارد يا
ندارد) اختالف معناداري وجود داشت (( .)Pvalue=0.000جدول شماره .)2
جدول  )2ارتباط بين ميزان استرس گرمایي با شاخص  WBGTبا متغيرها
نام متغير

Sig
38333

نوع وظيفه

df
2

F
02811

زمان اندازه گيري

2

،87،

38331

نوع نانوايي

2

2802

38332

وضعيت تهويه

1

3831

38333

در خصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  HSIبا زمان اندازه گيري (صبح ،ظهر و عصر) اختالف معناداري وجود داشت
( .)Pvalue=0.002در خصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  HSIبا نوع وظيفه (شاطر ،ناخن زن و چونه زن) اختالف معناداري
وجود داشت ( .)Pvalue=0.007در خصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  HSIبا نوع نانوايي (بربري ،سنگك ،تافتون و لواش)
اختالف معناداري وجود داشت ( .)Pvalue=0.032درخصوص ميزان استرس گرمايي با شاخص  HSIبا وضعيت تهويه نانوايي (دارد
يا ندارد) اختالف معناداري وجود داشت (( .)Pvalue=0.001جدول شماره )0
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جدول  )3ارتباط بين ميزان استرس گرمایي با شاخص  HSIبا متغيرها
نام متغير

df

F

Sig

نوع وظيفه

2

28001

38331

زمان اندازه گيري

2

،821

38332

نوع نانوايي

2

2800

38331

وضعيت تهويه

1

1820

38331

از نظر وضعيت مطلوب بودن محيط كاري بر اساس شاخص  WBGTتعداد  253ايستگاه ( )%0281در شرايط مطلوب و تعداد
 213ايستگاه ( )%،580در شرايط نامطلوب قرار داشتند و بر اساس شاخص  HSIتعداد  ،،ايستگاه ( )%082در شرايط مطلوب و
تعداد  ،52ايستگاه ( )%0387در شرايط نامطلوب قرار داشتند ( .نمودارهاي  1و )2
نمودار  )9وضعيت استرس گرمایي محيط بر اساس شاخص WBGT

نمودار  )2وضعيت استرس گرمایي محيط بر اساس شاخص HIS

-4بحث
از نظر وضعيت مطلوب بودن محيط كاري بر اساس شاخص  WBGTحدود  %،5و بر اساس شاخص  HSIحدود  %01در
شرايط نامطلوب قرار داشتند بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از هر دو شاخص مقادير اكثر ايستگاه هاي اندازه گيري شده بيش
از حد مجاز مي باشد و كارگران نانوايي در محيطي مشغول به كار مي باشند كه در معرض استرس حرارتي قرار دارند كه با نتايج
مطالعات علي آبادي و همكاران ( ،)1سرايي و همكاران( ،)2چرخ انداز و همكاران ( ،)0حناني و همكاران( )12و قاجار
كوهستاني( )10همخواني داشت.
22
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نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه تغييرات شاخص  WBGTدر نانوايي هاي مختلف بر اساس نوع پخت تفاوت
معناداري دارد كه با نتايج مطالعه سرايي و همكاران(،)2حناني و همكاران ( )12و قاجار كوهستاني( )10مطابقت دارد بنابراين نوع يا
سيستم پخت در ميزان شاخص حراتي موثر بوده و به عبارتي ميزان دماهاي تر ،خشك و گويسان در نانوايي هاي مختلف متفاوت
مي باشد .همچنين به نظر مي رسد سطح باز دهانه كوره در نانوايي ها و كاربرد شعله مستقيم مهم ترين عامل استرس گرمايي و
افزايش ميزان ش اخص ها بوده و استفاده از تكنولوژي ماشيني جهت پخت نان باعث كاهش استرس حرارتي در محيط نانوايي ها مي
شود .براساس اين پژوهش وضعيت تهويه تاثير معناداري بر ميزان شاخص هاي حرارتي داشت كه با نتايج مطالعه سرايي و
همكاران( )2مطابقت نداشت با توجه به اين كه اين مطالعه در فصل پاييز انجام گرفته است و ممكن است به دليل خنك بودن هوا از
سيستم تهويه عمومي كمتر استفاده شده كه ممكن است بر روي نتايج مطالعه تاثيرگذار بوده باشد.
نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان شاخص هاي حرارتي در زمان هاي مختلف اندازه گيري متفاوت بوده و ارتباط معناداري با
زمان اندازه گيري دارد كه با نتايج مطالعه سرايي و همكاران( )2همخواني داشت و با توجه به اين كه افزايش دماي تشعشعي باعث
افزايش تحميل بار حرارتي بر افراد مي گردد و در زمان ظهر بيشترين دماي تشعشعي وجود دارد بنابراين بيشترين استرس حرارتي
در زمان ظهر مي باشد كه مي توان با طراحي تهويه عمومي و موضعي مناسب ميزان استرس حرارتي وارد بر كارگران را كاهش داد.
نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان استرس گرمايي با نوع وظيفه رابطه معناداري داشته به طوري كه بيشترين استرس حرارتي
متوجه شاطر و نان گير مي باشد كه با نتايج مطالعه سرايي و همكاران( )2همخواني داشت كه به دليل نزديك بودن به منبع توليد
حرارت مي باشد .باتوجه به نتايج بدست آمده بر اساس شاخص ها ،در بيش از  %،5نانوايي ها كارگران آن ها در معرض استرس
گرمايي مي باشند بنابراين انجام مطالعات بيشتر در مورد ارزيابي عوارض ناشي از گرما و عالئم حياتي كارگران نانوايي هاي شهر
بجنورد پيشنهاد مي گردد .مطالعه نشان داد استفاده از تهويه مناسب مي تواند در كاهش استرس گرمايي محيط موثر واقع شود
بنابراين طراحي سيستم تهويه مناسب براي كليه نانوايي ها پيشنهاد مي گردد.

-5نتيجه گيري
با توجه به داده ه اي اندازه گيري شده در مقايسه با مقادير مجاز نشان مي دهد كه در اغلب نانوايي هاي مورد بررسي شرايط
كار براي كارگراني كه در مقابل و نزديكي تنور فعاليت دارند در محدوده غير مجاز بوده است و لزوم كنترل هاي مديريتي و فني
براي كاهش استرس گرمايي تاكيد مي شود همچنين الزم مي باشد مسئولين ذيربط با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه ،اقدامات
مقتضي را جهت حفظ سالمت كارگران نانوايي در نظر بگيرند زيرا توجه به سالمت كارگر در كنار مرغوبيت توليد نان مي تواند باعث
توسعه و ارتقاء بيشتر شود.

-6تشكر و قدرداني
از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در تصويب و تامين منابع مالي اين پژوهش و كليه همكاراني
كه ما را در انجام اين مطالعه ياري نمودند تشكر و قدرداني بعمل مي آيد.
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Evaluation Heat stress According to WBGT and HSI Index in Bakers
of Bojnurd
Hokmabadi R1. Sadeghi A2. Karimi F. Rohani F, Ghasmi R

Abstract
Introduction: Heat is one of the most important of harmful agents in many working
environments. Work in heat environments can cause stress and falling of efficiency and
prevalence of disease in workers. Activity in the bakery due to the nature of the work as
one of the high risk jobs is heat stress. Aim of the study was Evaluation Heat stress
According to WBGT and HSI Index in Bakers.
Methods: This descriptive-Analytical cross sectional study was conducted in Bakers of
Bojnurd in summer 2016. The WBGT Meter device, for measuring dry and wet and globe
temperature and anemometer for measuring air flow rate was used. Measuring the desired
contour baker, bread, jams and debris stuck in morning, afternoon and evening and at the
height of the ankles, abdomen and head were performed. data were manually in SPSS19
and analyzed using descriptive statistics.
Results: 80 Bakers including Barbari (34), baked (8), Sangak (7), Taftoon and Ftyrpzy (18)
and pita or thin ingredients (13) were examined. WBGT index average was 28.81 ± 3.42
and HSI index average was 86.47 ± 13.46. Most of the stations measured values are
exceeded. The amount of WBGT and HSI Index with task type, time of measurement, type
of bakery and bakery ventilation condition was significant.
Conclusion: The results showed that most of the working conditions bakeries studied for
workers who are active in the area in front of and near the tenor was unauthorized. And the
need for technical and management controls to reduce heat stress is emphasized.
Keywords: Heat stress evaluation, Bakery, WBGT Index, HSI Index
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بررسي اثرات فناوري نانو بر محيط زيست و منابع طبيعي
بهمن خسروي پور ،9سيده كوثر حسيني

2

 -1عضو هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان دانشجوي كارشناسي
 -2ارشد دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
آدرس پست الكترونيك نويسنده رابط ()b.khosravipour@gmail.com

چكيده
فن آوري نانو طي سال هاي اخير ،ابعاد مختلف زندگي انسان را متاثر نموده است .اين فناوري داراي آثار گسترده
اي بر اقتصاد ،توليد و محيط زيست است .تاثيرات فناوري نانو بر محيط زيست مي تواند داراي ابعاد مختلفي
باشد .فناوري نانو هم مي تواند اثر مثبت و هم اثر منفي بر محيط زيست داشته باشد .درواقع به كارگيري فناوري
نانو موجب كاهش مصرف انرژي ،كاهش انتشار و توليد زايدات و مصرف مواد خام و در نتيجه كاهش خسارات به
محيط زيست مي شود .با اين وجود ،ذرات نانو ممكن است سرعت جهش باكتري ها را افزايش دهند و تهديدي
جدي براي محيط زيست و سالمت انسان باشند .اين تحقيق با هدف بررسي اثر فناوري نانو بر محيط زيست و
منابع طبيعي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و به روش مروري تهيه شده است .انجام يافته است.
واژگان كليدي :فناوري نانو -محيط زيست-منابع طبيعي

 -9مقدمه
محيط زيست به عنوان منبع اصلي حيات و مهم ترين ساختگاه هدف هاي بشري است .امروزه با رشد و پيشرفت تكنولوژي و
بزرگ شدن جوامع و همچنين افزايش جمعيت ،بهره گيري از محيط زيست به صورت فوق العاده اي افزايش يافته است (محمد ولي
ساماني .)1077،همچنين از عمده ترين مسائل روز جهان ،مسأله حفظ محيط زيست است فاجعه زيست محيطي آرامش و امنيت را
از زندگي انسان ربوده و موجوديت بشر را تهديد ميكند به همين دليل در محافل علمي و سياسي بحث زيست محيطي پر سر و
صداترين و جديدترين بحث روز است(سبزعلي پريخواني .)1005،مسائل محيط زيست گسترده اند و تغييرات عظيم در شيوه زندگي
و فرهنگ غالب بر انسان در عصر حاضر و رسيدن به سطح سازگار با محيط زيست و تأثير برمحيط زيست و همچنين فراهم كردن
فرصت هايي براي حل مشكالت زيست محيطي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند)ضياپور و همكاران .)1001 ،امروزه پيشرفت
تكنولوژي و دستيابي به روش هاي نوين ،انسان متمدن را به اين تفكر واداشته كه شايد بتوان با استفاده ازتكنولوژي هاي پيشرفته از
جمله فناوري نانو ،به كمك محيط زيست شتافت و گامي مؤثر در جهت حفاظت از منابع طبيعي ومحيط زيست برداشت و تغييرات
شگرفي در زندگي انسان ايجاد كرد(امير ديواني و همكاران .)1000،علم فناوري نانو در حال حاضر با سرعت بسيار بااليي در حال
گسترش است (خوشناموندو همكاران .)1002،فناوري نانو به عنوان يك فناوري جديد و پيشتاز ،جهت رفع مشكالت و كمبودها در
بسياري از عرصه ها از جمله مسائل زيست محيطي ،به خوبي جايگاه خود را در بين علوم كشاورزي و منابع طبيعي وابسته آن به
اثبات رسانيده) رضايي و همكاران .)1077 ،بسياري از متخصصان ،محققان ،مهندسان و دانشمندان علوم اجتماعي و سياست مداران
معتقدند كه فناوري نانو موجب تغييرات مهمي در جامعه مي شود و اين تغييرات مي تواند به اهميت تغييرات حاصل از ساخت
كامپيوتر ارزيابي شوند .فناوري نانو اين امكان را ايجاد مي كند كه مواد جديدي توليد كنيم ،موادي كه به صورت بالقوه مي تواند
اثرات مثبت يا منفي روي محيط زيست و بهداشت داشته باشند(احمدي )1002،همچنين فناوري نانو از همگرايي علوم فيزيك،
شيمي و زيست شناسي بوجود آمده است .اين فن آوري عرصه اقتصادي و علمي نسبتا جديدي است كه تأثيرات اساسي روي اقتصاد،
جامعه و محيط زيست دارد(سليماني .)1002،فناوري نانو در علوم مهندسي محيط زيست و ساخت تجهيزات محافظ محيط زيست
در مقابل انواع آلودگي هاي زيسات محيطي (آب ،خاک ،هوا و صوت) بسياركاربرد داشته و در موضوعات مختلف محيط زيست از
جمله دامپروري دامپزشكي ،ماشين آالت كشاورزي ،اصالح نباتات ،گياه پزشكي و صنايع غذايي ،ساخت انواع نانو حسگرها نانو
فيلترها ،كاتاليست هاي زيست محيطي ،نانو پليمرها ،نانو ذرات ،نانو زيست فن آوري (بيوتكنولوژي) ،بهينه سازي انرژي هاي نو و
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همچنين تصفيه آالينده هاي زيست محيطي وغيره واردگرديده است(رضايي ميرقايد و همكاران .)1001،نانوتكنولوژي بعنوان يك
فناوري كاربردي در دهه هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است وكاربرد اين فناوري در حوزه هاي مختلف ،متفاوت است همچنين
اين فناوري با توليد محصوالت متنوع در بخش هاي شيمي ،انرژي و محيط زيست كاربرد فراواني دارد البته قبل از استفاده از
محصوالت اين فناوري در محيط زيست ،الزم است ارزيابي دقيقي از تأثيرات مثبت و منفي كاربرد آنها بر محيط زيست صورت
گيرد(احمدي.)1002،

 -2مفهوم فناوري نانو
واژه ي نانو از ريشه يوناني  Dwarfبه معني كوتاه قد يا كوتوله مشتق شده است و به ابعادي اشاره دارد كه بزرگي آنها به اندازه
)يك ميلياردم( هر كميتي است( .)Warad and Dutta, 2006واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتانيگوچي استاد دانشگاه علوم
توكيو در سال 1012بر زبان ها جاري شد .او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد )وسايل( دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد
نانومتر مي باشد ،به كار برد.در سال  107،اين واژه توسط اريك دركسلر در كتابي تحت عنوان":موتور آفرينش :آغاز دوران فناوري
نانو" بازآفريني و تعريف مجدد شد .وي اين واژه را به شكل عميق تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داد و بعدها آنرا در
كتابي تحت عنوان "نانوسيستمها ماشينهاي مولكولي چگونگي ساخت و محاسبات آنها" توسعه داد)پورسعيد وهمكاران.)1001،
انجمن ملي نوبنياد نانوتكنولوژي كه يك نهاد دولتي دركشور امريكا مي باشد ،واژه نانوتكنولوژي را چنين توصيف ميكند
"تحقيق و توسعه هدفمند ،براي درک و دستكاري و اندازه گيري ها مورد نياز در سطح مواد با ابعاد در حد اتم" ،مولكول و
سوپرمولكول ها را نانوتكنولوژي مي گويند(مصطفوي نيشابور و نصراله نژاد  .)1000،اين مفهوم با واحدهاي از يك تا صد نانومتر،
همبستگي دارد .در اين مقياس خصوصيات فيزيكي ،بيولوژيكي و شيميايي مواد تفاوت اساسي با يكديگر دارند و غالبا اعمال غيرقابل
انتظار از آنها مشاهده مي شود ( .)Nair et al,2010به تعبير دقيق تر " نانو تكنولوژي انقالبي جديد براي همه علوم در آينده است"
اين تكنولوژي قادر به بهبود روش هاي ارزيابي ،مديريت و كاهش خطرات براي محيط زيست بوده و فرصت هايي را براي توليد
محصوالت جديد فراهم خواهد ساخت .نانو تكنولوژي در واقع مهندسي در سطح اتم و يا گروهي از اتم هامي باشد(بي نام  .)1003،از
همين تعريف ساده بر مي آيد كه نانو تكنولوژي يك رشته جديد نيست ،بلكه رويكرد جديدي در تمام رشته هاست .بنابراين علم نانو
تكنولوژي توانمندي توليد مواد ،ابزارها و سيستم هاي جديد براي در دست گرفتن كنترل در سطوح ملكولي و اتمي ،با استفاده از
خواصي كه در آن سطوح ظاهرمي شوند ،را دارد (پوررحيم و همكاران .)107،،

 -3نانو در كشاورزي
بخش كشاورزي از جمله مهم ترين عرصه هايي است كه استفاده از دستاوردهاي فناوري نانو ،منافع زيادي را متوجه اين بخش
خواهد نمود .اولين گزارش مستند از كاربرد فناوري نانو در كشاورزي در جهان در سال 2330ميالدي انتشار يافت  .در اين گزارش
تأكيد شده است كه فناوري نانو ،كل صنايع غذايي را متحول ساخته و تغييرات اساسي در روند توليد ،نگه داري ،فرآوري ،بسته
بندي و جابجايي محصوالت كشاورزي و در نهايت مصرف آن ها ايجاد خواهد نمود (علي زاده .)1000،فناوري نانو با استفاده از دانش
علمي و فني داراي پتانسيل بااليي در بهبود كيفيت زندگي بشر در زمينه هاي متنوع از جمله در كشاورزي و توليد گياهان مقابله با
آفات افزايش توانايي گياهان در جذب مواد مغذي كاهش مصرف سموم و آفت كش ها و همچنين با نظارت بر شرايط خاک رشد
گياه و تنش هاي غير زيستي مي تواند با بهره برداري حداكثري از نهاده هايي مانند كودها  ،آفت كش ها  ،آبياري و حتي شرايط
محيطي همچون درجه حرارت تابش خورشيدي و رطوبت باعث افزايش توليد محصوالت و تامين مواد غذايي شود( نعماني .)1002،

 -4اثرات سودمند نانو تكنولوژي بر محيط زیست
 .1در زمينه انرژي ،نانو تكنولوژي مي تواند به طور قابل توجهي كارايي ،ذخيره سازي و توليد انرژي را تحت تاثير قرار داده و
مصرف انرژي را كاهش دهد ،كاهش مصرف انرژي تاثير به سزايي در كاهش آلودگي هاي هوا خواهد داشت.
.2يكي از نيازهاي مهم و اساسي در ارتباط با منترل آلودگي محيط زيست ،پايش مستمر آلودگي است .با استفاده از نانو حس
گرها هم چون غبارهوشمند ،پيشرفت موثري در زمينه ي كنترل آلودگي صورت گرفته است.
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 .0نشت گازهاي مهلك يكي از خطرات روزمره ي زندگي صنعتي است .متاسفانه هشدار دهنده هاي موجود در صنعت اغلب بسيار
دير موفق به شناسايي اين گونه گازهاي نشتي مي شوند .با استفاده از نانو حسگرها كه از نانوتيوب هاي تك اليه به ضخامت
حدود يك متر ساخته شده اند و مي توانند مولكول هاي گازهاي سمي را جذب نمايند،نگراني در خصوص نشت گازهاي سمي
كاهش يافته است .اين گونه حس گرهاي گازي براي شناسايي گازهاي آمونياک و دي اكسيدنيتروژن و دي اكسيد كربن كه از
جمله گازهاي سمي به شمار مي روند ،با موفقيت آزمايش شده اند .هم چنين فيلتر هوشمند نانو لوله كربنب ،جاذب آالينده
هاي محيط زيست بر اساس فناوري نانو الكترونيك طراحي و ساخته شده و  01درصد مواد سمي و آالينده هاي هيدروكربنيك
موجود در هوا مانند مونواكسيد كربن و دي اكسيدكربن را پس از جذب به كربن ممتاز يا دوده تبديل مي كند .بنابراين علم نانو
مي تواند به كاهش آالينده هاي هوا بعد از انتشار نيز بسيار كمك كند.
.2خوروها يكي از عوامل اصلي آالينده هاي محيط زيست مي باشند .نانوتكنولوژي با ورود خود به صنايع مانند خودروسازي از
طريق كاهش مصرف سوخت خودرو ،ساخت كاتاليزوزهاي اگزوز خودرو براي تصفيه ي گازهاي خروجي اگزوز اتومبيل ها مي
توانند در جهت كاهش آالينده هاي هوا موثر باشد .با استفاده از نانوكامپوزيت ها مي تواند به كاهش مصرف  1/5ميليارد ليتر
بنزين در عمر يك سال وسايل نقليه منجر شود و آلودگي هاي مربوط به دي اكسيدكربن را ساالنه بيشتر از  5ميليارد كيلوگرم
كاهش دهد .توليد نانوكامپوزيت ها با استفاده از فناوري نانو منجر به توليد مواد بسيار مقاوم و سبك شده كه اين مواد قادرند
جايگزين قطعات فلزي سنگين شده و كاهش چشمگيري در وزن تجهيزات و قطعات خودرو و متعاقب آن كاهش چشمگير در
مصرف انرژي و نهايتا آلودگي هوا داشته باشند.
 .5اين تكنولوژي قادر به بهبود روش هاي ارزيابي ،مديريت و كاهش خطرات براي محيط زيست بوده و فرصت هايي را براي توليد
جديد و سالم فراهم مي نمايد .فناوري نانو در حفظ محيط زيست نقش مهمي در اصالح خاک هاي آلوده و حذف يا پاک سازي
آالينده هاي شيميايي موجود در منابع آب ،خاک و هوا ايفا مي كند ،هم چنين با توسعه فرايند سبز ،حفظ محيط زيست و
منابع طبيعي و دستيابي به توسعه پا يدار به حساب مي آيد .با توجه به توانمندي هاي فراوان نانو در حذف و كنترل آلودگي
هاي محيطي و تصفيه و جلوگيري از انتشار آن ها مي توان آن را به عنوان يك تكنولوژي سبز و ابزاري موثر براي دست يابي به
توسعه پايدار در نظر گرفت( لشكر و همكاران.)1002 ،
فناوري نانو در حفظ محيط زيست نقش مهمي با اصالح خاک هاي آلوده و حذف يا پاكسازي آالينده هاي شيميايي موجود در
منابع آب ،خاک و هوا ايفا مي كند ،همچنين با توسعه فرآيند توليد سبز ،انتشار و توليد زائدات را كاهش داده ،و نيز موجب كاهش
مصرف مواد خام مورد نياز شده و راهكاري در جهت حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و دستيابي به توسعه پايدار به حساب مي
آيد) رزاقي پورخاني .)1070 ،انتظار مي رود فناوري نانو نقش مهمي در حذف آالينده ها ايفا كند ،اصالح خاک آلوده با استفاده از
اين فناوري به راحتي صورت پذيرد و همچنين در توسعه فرآيند توليد سبز كه انتشار و توليد مواد زائد را كاهش دهد ،مهم واقع
شود فناوري نانو موجب كاهش مصرف مواد خام مورد نياز شده و بنابراين از منابع طبيعي محافظت مي نمايد .بطور كلي فناوري نانو
با كارآمدكردن دستگاه ها و ابزار مورد استفاده در بخش هاي مختلف و نيز با كاهش مصرف ماده خام و انرژي گامي مؤثر در جهت
حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست برداشته است(.آقايي .)1001 ،پيشگامان فناوري نانو بر اين باورند كه اين فناوري توانايي
الزم درخصوص كاهش مشكالت زيست محيطي را از طريق شناخت و كنترل بهينه آالينده هاي حاصل از طيف وسيعي از منابع
آلوده كننده دارا مي باشد .هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان ،روشهاي نوين عملي مبتني بر نانو براي حذف آالينده
هاي بسيار ريز) كوچكتر از 033نانومتر براي پساب و كمتر از 23نانومتر براي هوا ( از جريان هاي خروجي واحدهاي آلوده كننده
همراه با پايش پيوسته منابع آلودگي به خدمت گرفته مي شود(رضايي و همكاران .)1001،فناوري نانو مانند هر فناوري نوين
ديگري كه بتواند تغييرات شگرفي را در زمينه روشهاي ساخت و توليد كاالهاي مصرفي بوجود آورد ،به يقين اثرات ژرفي بر محيط
زيست خواهد داشت .گستردگي دامنه تأثير اين فناوري بسيار زياد بوده و گفته ميشود فناوري نانو ميتواند بيشتر جنبه هاي زندگي
را تحت تأثير قرار دهد .از اين جهت به كارگيري شيوه برخورد مناسب با اين پديده و داشتن شناخت كافي از زمينه هاي مختلف
آن بسيار مهم است (مصطفي.)1072،همچنين پاكسازي شيميايي خاک ها ،حذف مواد سمي و خطرناک از چرخه زيست بوم ،نمك
زدايي از آب ها ،تبديل انرژي خورشيدي و باالبردن روشنايي المپها ،پايش پيوسته محيط زيست و كاهش آالينده هاي زيست
محيطي از جمله دستاوردهاي ديگر زيست محيطي فناوري نانو است كه تحقيقات وسيعي مي بايد در سطح مولكولي براي پيش
بيني اثرات زيست محيطي اين فناوري بر روي توسعه پايدار فرآيندها در محيط صورت گيرد درصورت فراهم شدن بستر علمي الزم،
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دانش فناوري نانو قادر است كه هرگونه كاال يا خدمات مورد نياز را به قيمت ارزانتر و با اثرات مخرب به مراتب كمتر ،دراختيار
بگذارد(آقايي.)1001 ،

 -5تأثيرات مخرب فناوري نانو بر محيط زیست
ذرات نانو و فناوري نانو جداي از مفيد بودن مي توانند داراي خطرات احتمالي نيز باشند ،بنابراين بايد مسائل مرتبط با ايمني و
خطرات احتمالي همراه با اين روش هاي جديد را در نظر گرفت .ذرات نانو ممكن است سرعت جهش( )mutationباكتريها را
افزايش دهند و تهديدي بالقوه براي محيط زيست و سالمت انسان باشند( .)Gerritzen et al.,2004عليرغم اينكه فناوري نانو
محصوالت موجود را مؤثرتر و كارآمدتر مي نمايد ،اندازه اين ذرات كه جزء خواص مهم آنها است ،مي تواند سالمتي و محيط زيست
را تهديد نمايد .اين ذرات از گرده هاي گل گياهان و مواد حساسيت زاي معمولي نيز كوچكتر هستند و مي توانند توليد حساسيت
نمايند(عليزاده و همكاران )1000،همچنين نانومواد ميتوانند بوم سازگان هاي آبي را كه محل زندگي بسياري از حيوانات و گياهان
است آلوده كنند و اثرات نامطلوب بر جاي گذارند .به عنوان مثال ،غلظت كم مولكول هاي  c60و نانو دي اكسيدتيتانيوم در آب،
بسته به نوع كاربرد ،ميتواند براي برخي از موجودات آبزي مرگ آور باشد(رزاقي پورخاني .)1070 ،شاتكين در سال  2312اظهار
داشته كه؛ ماهي ها ميتوانند نانوذرات را از آب يا باكتري هاي موجود در آب جذب نموده و از اين طريق ذراتي را كه ممكن است
سمي تر ،متحرک تر و پايدارتر شده اند دريافت دارند .همچنين مشخص شده كه نانوموادكربني قادرند ،بيرون آمدن نوزاد ماهي زبرا
از تخم را تا پس از فصل بهار به تاخير اندازند .نانوذرات در هوا به طور گستردهاي پراكنده مي شوند .برآورد شده كه ،در مناطق
شهري و روستايي به طور متوسط  13،تا  137نانو ذره در هر ليتر هوا وجود دارد .در موردآلودگي خاک و گياهان نتايج مطالعات
انجام شده نشان مي دهد كه نانو ذرات آلومينيم رشد ريشه گياهاني چون ذرت ،خيار ،سويا و هويج را كاهش مي دهند .اثر
ضدباكتريايي نانوذرات مي تواند باعث تغيير در تركيب جمعيت ميكروبي خاک گردد) آبساالن و همكاران .)1002 ،آلودگي نانو يا نانو
آلودگي( ) Nano pollutionنامي كلي براي تمام ضايعات ناشي از نانو ابزار و يا فرآيندهاي ناشي از توليد نانو مواد است .اين نوع
ضايعات به خاطر اندازه شان بسيار خطرناک هستند .آنها مي توانند وارد هوا شده و به راحتي جذب بدن جانوران و سلول هاي
گياهان شده و اثرات نامعلومي را به جا گذارند(عالي پور .)1001،طبق مطالعات انجام شده بيشترين راه ورود نانوذرات به بدن
موجودات از طريق تنفس يا دهان است .براي ارزيابي خطر اين نانو ذرات بر روي سالمت انسان ،كل چرخه زندگي اين ذرات نياز به
ارزيابي دارد و اين چرخه شامل ساخت ،نگهداري و ذخيره سازي ،توزيع ،بكارگيري و نحوه دور ريزيشان است .اثر نانو ذرات بر روي
سالمت انسان ممكن است در هر يك از مراحل نامبرده اتفاق مي افتد(سبزعلي پريخاني و همكاران.)1005،

 -6نتيجه گيري
فناوري نانو پتانسيل زيادي براي ارتقاي محيط زيست از طريق امكان توليد فرآورده هايي با كيفيت باال ،هزينه كم و سرعت زياد
را دارا مي باشد .دانشمندان معتقدند فناوري نانو مي تواند انقالبي عظيم را در زمينه توليد محصوالت غذايي و كشاورزي ايجاد نمايد.
يكي از زمينه هاي مهم كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و محيط زيست رديابي وحذف يا پاكسازي آالينده هاي شيميايي موجود در
منابع آب ،خاک و هوا مي باشد .نانو تكنولوژي عالوه بر اينكه كاربردهاي مهمي در زمينه هاي مختلف دارد ،با ساخت و استفاده روز
افزون آنها نگراني هاي فراواني براي محيط و انسان ايجاد كرده است .در صورت عدم كنترل مناسب فناوري نانو ،استفاه ناصحيح يا
بهره گيري نامعقول از آن منجر به عواقب جبران ناپديري خواهد شد .اگر چه اين فناوري نويدبخش روش هاي نويني جهت
تشخيص مشكالت زيست محيطي ،كاهش آالينده ها از طريق "توليد پاک" و كاهش نياز به منابع محدود انرژي و مواد است؛ ليكن
بايد از هم اكنون اثرات بالقوه كاربردهاي گوناگون نانو ذرات بر سالمت انسان ها و محيط زيست به درستي مورد مطالعه قرار گيرد
تا در آينده شاهد پيامدهاي منفي اين فناوري نباشيم .اثرات مثبت يا منفي مذكور مي بايد به دقت تحليل و شناسايي شوند و راه
حل هايي مناسب براي پيشگيري از وقوع پيامدهاي مخرب زيست محيطي از قبل تدارک ديده شوند و آموزش هاي الزم نيز در اين
زمينه فراهم شود.
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محمدولي ساماني 8روح اله .1077 .بررسي روش هاي نانوتكنولوژيكي در كاهش اثرات مخرب زيست محيطي با تأملي بر پروژه
هاي سدسازي ،فصلنامه كيسون،دوره جديد ،شماره ،20زمستان.
مصطفايي ،عبداله .1072.ايمني محصوالت نانو  .خبرنامه نانوتكنولوژي.25-03،
مصطفوي نيشابوري ،فروه السادات ،نصراله نژاد ،سعيد .1000 .مقايسه تأثير دو سم نانو با سموم رايج در كنترل بيماري لكه
غربالي درختان ميوه هسته دار ،نشريه پژوهش هاي توليد گياهي ،جلد بيست و يكم ،شماره دوم ،صص1،0-150
نعماني 8معصومه .1002 .اهميت فناوري نانو وكاربردهاي آن در بهبود توليد محصوالت كشاورزي ،اولين همايش ملي
نانوتكنولوژي مزايا و كاربردها ،همدان ،انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه.

20- Gerritzen, G. (2004), Review of Safety Practices in the Nanotechnology Industry, Prepared for the
International Council on Nanotechnology by the University of California.
21- Warad, C. and Dutta, J. (2006).Nanotechnology for Agriculture and Food Systems.journal of
nanoparticle research,5(3), 29-38
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بررسي احتمال وقوع دورههاي خشک وتر در مازندران
با استفاده از زنجيره ماركف
آذرحيدري ،اسماعيل شاهكویي

1

-1دانشجوي كارشناسي ارشد مخاطرات آب و هوايي دانشگاه گلستان
-2استاديار اقليم شناسي گروه جغرافيا دانشگاه گلستان،گرگان  ،ايران

چكيده
آب و هوا يكي از اركان بنيادين زندگي بشر محسوب ميشود و با پيشرفت و توسعه جهان ،حفاظت از آن روز به
روزَ اهميت بيشتري مييابد .تغييرات آب و هوايي مشكالت پيچيدهاي چون وقوع بارشهاي شديد به همراه
سيالبهاي ويرانگر و نيز خشكساليهاي مكرري را موجب شده ،كه هر ساله خسارت جبران ناپذيري به اقتصاد
كشورهاي مختلف تحميل مينمايد.حوادث جانبي اين وقايع نظير آتش سوزي جنگلها،فرسايش شديد خاک و
ديگر حوادث غير مترقبه جوي و اقليمي موجب گرديده تا محققين كشورهاي مختلف جهان توجه روز افزوني را
به منظور شناخت علل نوسانات بارندگي مبذول نمايد .در اين پژوهش به بررسي احتمال وقوع دورههاي خشك و
تر در مازندران با استفاده از زنجيره ماركف پرداخت شده است براي نيل به هدف دادههاي بارندگي ايستگاههاي
مازندران براي سالهاي قبل جمعآوري گرديد و در نرمافزار  MiiniTABبه روش ماركوف مورد تحليل قرار
گرفت و ماتريس نسبتهاي روزهاي بارشي بدست آمد .روند پيش بيني زنجيره ماركف با مرتبه 13ام نيز با توجه
به جداول مربوطه احتمال انتقال از خشك به خشك  3/،0درصد برآورد شده است ،احتمال انتقال از خشك به
مرطوب  3/0،درصد برآورد شده است كه مجموع اين دو حالت برابر با يك ميباشد .در ارتباط با احتمال انتقال
از مرطوب به خشك  3/07درصد برآورد شده است و احتمال انتقال از مرطوب به مرطوب  3/،1درصد برآورد
شده است و در ادامه پژوهش به بررسي ترسالي و خشكسالي در مازندران بر حسب  SPIصورت پذيرفت و نشان
داد كه كل استان روندي رو به خشكسالي را تا  2323طي خواهد نمود و هر ساله با كاهش بارش در استان رو
به رو خواهيم بود.
كليد واژهها :خشك سالي ،زنجيره ماركف ،روشهاي آماري ،بارش

-9بيان مسئله
جهان ما از آغاز آفرينش تا كنون متاثرازمخاطرات گوناگوني چون ،آتشفشانها ،زلزلهها ،طوفانهاي شديد و سيالبها
خشكساليها بوده و خواهدبود ،مخاطره ،عبارت است ازحوداث طبيعي ،تكنولوژيك و يا بامنشاء انساني،كه خسارت فيزيكي ،اجتماعي
و اقتصادي به انسانها وارد ميكند .و اين حوادث مختلكننده يا متوقف كننده زندگي عادي و فعاليتهاي انساني بوده و جامعه
متاثرازمخاطره با بهرهگيري ازتمامي امكانات و منابع خود ،به تنهايي توانايي مقابله با آنرا ندارد .مخاطرات بر اساس منشاء به دو گروه
عمده مخاطرات طبيعي و انساني تقسيم ميشوند(.رمضان اوزي )1003 ،يكي از انواع مخاطرات طبيعي ،مخاطرات اقليمي است،كه
درنتيجه پديدههاي اتمسفر (گرما،بارش ،فشار ،و باد) و به هنگام عدول آنها از حد متعارف و مفيد براي انسان به وجود ميآيند.
هرچند عوامل تاثيرگذار بر ايجاد مخاطرات اقليمي منشاء اتمسفري دارند ،امادر برخي از آنها ويژگيهاي محل مخاطره
نيزنقشآفرينميباشد .براي اينخصوص سيل،بهمنومه نمونههاي خوبي هستند(.رمضان اوزي )1003 ،مخاطرات جوي تنها زماني به
رسميت شناخته ميشوندكه رخدادهاي حدي ،فشار سنگيني رابر پيكره جوامع انساني وارد نمايد وسطح حداقلياز ضرروزيان را

-1نويسنده مسئول e.shahkooeeo@gu.ac.ir:
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برجوامع انساني و اموال و داراييهاي اوتحميل نمايند(.اسميت)1001 ،بيشترين بالياييكه با منشاءآب وهوايي مشاهده
ميشوند،عبارتند :ازگرما و سرماي شديد،خشكسالي،گردباد،تيفون،سيكلون ،تورنادو ،صاعقه،بارشتگرگ ،بارندگي شديد (سيل و
سيالب) بارششديد برف ،بهمن،يخبندان،آلودگي هوا ،بارشاسيدي،ال نينو،تغييرات آب وهوايي،وگرم شدن كره زمين.خشكسالي
يكي از بالياي طبيعي است كه درمقايسه باساير بالياي طبيعي از نقطه نظرميزان ،شدت ،طولمدت واقعه،گسترش منطقهاي ،تلفات
جاني ،خسارتهاي اقتصادي،اجتماعي ،اثرات بلند مدت ،غيرمنتظره بودن ووقوع خطرات مرتبط ،داراي اهميت ميباشد(ابرقوئي و
همكاران .)1072 ،خشكسالي يك پديده جهاني وعمومي نيست كه تمام سرزمينهاي كره خاكي را فرا گيرد بلكه يك مسئله
منطقهاي است كهگاه چندينكشور را دربرميگيرد .اين پديده هم از نظر فراواني وقوع و هم از نظر ميزان خساراتي كه در ممالك
مختلف جهان به بار ميآورد درصدر بالياي طبيعي قراردارد .اززمان آفرينش تا اواسط قرن بيستم ،تغيير و تحول صورت گرفته
بسياركند بوده است.اما ازاواسط قرن بيستم به اين طرف ميزان تغييربسيار سريع بوده است درطول تاريخ برخي از مخاطرات طبيعي
چون سيل ،زلزله ،انفجارات آتشفشاني و رانش زمين منجر به مرگ تعداد زيادي از انسانها شدهاند .همچنين درجهان ما
دراثرخشكسالي هر سال صدها انسان آسيب ميبينند خشكسالي در دهه 1033دردنيا، ،مخاطره از  15مخاطره آب و هوايي مهم را
به خود اختصاص ميدهد .اين خشكساليها در چين ،اوكراين روسيه ،هندوستان و درمنطقه ساحل آفريقا به وقوع پيوسته است
قسمتهاي جنوبي صحرايآفريقا(كشورهايي چون سومالي ،سودان ،اتيوپي ،چاد نيجر ،موريتاني) ازجمله مناطقي هستند كه
خشكسالي درآنها بسيار شديد است(دكتر امين عليزاده).درمنطقه خاورميانه مناطق خشك و نيمه خشك بيشترين وسعت را دارا
ميباشند ومنابع آب بسيارمحدود است،خشكسالي ،بيابانزايي و فقدان منابع آب دائمي از ويژگيهاي اكثركشورهاي منطقه
ميباشد(.محمود خسروي) در سال  1031در چين ،در نتيجه خشكسالي و به تبع آن گرسنگي 22 ،ميليون انسان زندگي خود را از
دست دادهاند .در سال  1033و  10،5-،1در اثر خشكسالي در هند ،بين 253هزار الي  0ميليون نفر نابود شدهاند به هنگام بيان
پديده خشكسالي اولين قارهاي كه به ذهن متبادر ميشود قاره آفريقا است.در آفريقا به ويژه در منطقه ساحل پيوسته خشكسالي رخ
ميدهد .ازجمله درسالهاي  1012-15كه در اثر خشكسالي ،33333نفر جان خود را از دست دادهاند( .رمضان اوزي،
)1003درروي كره زمين،طي مدت 135سال (722)1033-2335مورد واقعه خشكسالي رخ داده است كه 51درصدآن درآفريقا
و23درصد در قاره آسيا اتفاق افتاده است(.رمضان اوزي  )1003ايران كشوري است كه به لحاظ اقليمي جزء كشورهاي خشك ونيمه
خشكجهان محسوب شدهبهطوريكه از يك سو متوسطبارندگي ساالنه آن حدود يك سوم متوسطبارندگي خشكيها و كمتر از يك
سوم بارندگي متوسط كره زمين و از سوي ديگر ميزان تبخير از سطح آن حدود سه برابر تبخير خشكيهاي زمينميباشد (اصغرزاده
و ثنايي )1075 ،ايران از نظر عرض جغرافيايي در كمربندي از كره زمين واقع شده است كه اغلب مناطق خشك ونيمه خشك جهان
در آن قرار دارندعامل اين خشكي نيز ازگردش عمومي هوا در كره زمين نشات ميگيردلذا كمبود بارندگي در آن يكواقعيت ذاتي
هيدرولوژيكي است.درسالهاي اخير به علت تغييرات جهاني اقليم ناهنجاريهاي بارش در نواحي مختلف كشورافزايشيافته است.
تحقيقات وبررسيهاي نشان ميدهداز بارشهاي منجمدسالهاي پيش دركشوركاسته شده و به جاي آن بارندگيهاي رگباري كه
اغلب با سيل همراه است در غير فصل و باشدت بيشتر ريزشميكند .بنابراين در صد فراواني وقوع خشكسالي و شدت آن در كشور
بسيار باال بوده كه بيشترين فراواني با%53متعلقبه منطقه بندرعباس ميباشد و پس از آن به ترتيب،زابل  %2،/5زاهدان
%20يزد،%22ايرانشهر %23و كرمان  %21قرار دارند كه همگي جزء مناطق خشك ايران محسوب ميشوند .وقوع خشكسالي از
ويژگيهايي اصلي آّب وهواي يران محسوب ميشود كه هم در قلمرو آّب و هواي مرطوب و هم خشك قابل مشاهده است
(جهانگيركوپايي وهمكاران.)1071 ،ويژگي عمده پراكنش بارندگي درايران آن است كه بارش ساالنه درسطح كشور هم از نظر مكاني
وهم از نظرزماني اختالف چشمگيري نشان ميدهد.در حالي كه ميزان بارش درسواحل خزر،زاگرس والبرزبه ترتيب
حدود15،3،003و 503ميليمتر ميباشد،درمناطق مركزي به ،0ميليمتر ميرسدكه عالوه برپراكنش ناهمگون مكاني،تغييراتشديد
زماني درآن به چشم ميخورد(بابائيفيني و فرجزاده .)1071،ويژگيهاي آب و هوايي ايران ازجمله بارشتنها به شرايط محلي بستگي
ندارد.بلكه عواملي ديگر تحت عنوان عوامل بيرونيِ منطقهاي وسيارهاي سامانۀ گردش جوي بر نوسانات عناصرآب و هوايي ايران
ازجمله بارش مؤثر است .مروري بروضعيت بارشهاي  23سال گذشته نشان ميدهد كه متوسط بارندگي 23ساله كشور معادل
 220/2ميليمتر بوده است دردوره آماري 25ساله اول يعني 10،0تا  1005يك روند افزايشي به ميزان3/0،ميليمتر وجود داشته و
از اين سال به بعد يك روند كاهشي با افت ساليانهاي به ميزان  1/1ميليمتر مشاهده ميشود .لذا بارندگي در اين دوره  23ساله
ساالنه 3/10ميليمتركاهش داشته است كه ميتواندناشي ازاثرات تغييرات اقليمي باشد (محمود سيفالهي وسيامك
شهابي.)1071،گرمايش جهاني شرايط خشكي را درنواحي خشك جهان با افزايش پتا نسيل تبخيروتعرق و افزايش بيابان زايي
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تشديد خواهد كرد(.روشن و محمدنژاد به نقل ازابراهيميوهمكاران)1001 ،امروزه پيش بيني دادههاي هواشناسي براي
برنامهريزيهاي آينده درزمينههاي طبيعي و انساني ازاهميت بااليي برخوردار است.از جمله ميتوان به پيشبيني خشكسالي و سيل
و  ...اشاره كرد كه دراين صورت ميتوان با برنامهريزي مدون ازخسارات احتمالي آن كاست (خورشيد دوست وهمكاران)1070 ،
پيشبيني دادههاي هواشناسي جهت پيشبيني خشك ساليو سيل وگرمايش جهانيو  ...براي مديريت توليد محصول در آينده به
علت وقوع پديدهتغييراقليم ،بسياري ازسامانههاي محيط زيست طبيعي مانند منابع آب ،تحت تأثير قرارگرفتهاند ،به طوري كه بهره
برداري ازمخازن آب ،توليد محصوالت كشاورزي ،فرايند فرسايش ،توليدرواناب و بسياريديگر ازفرايندهاي هيدرولوژيكي
دچاردگرگوني شدهاند(سيدكابلي وهمكاران.)1001،پيشبيني دادههاي هواشناسي جهت پيشبيني خشكسالي و سيل و گرمايش
جهاني و ...براي مديريت توليد محصول در آينده مديريت منابع آب وجلوگيري از ايجادبحران درآينده مورد نياز است و پيش بيني
اطالعات هواشناسي به برنامه ريزان و مديران و مسؤالن در مورد موارد مذكور كمك خواهدكرد .تعيينويژگيهاي خشكسالي و
ترسالي در يك منطقه ،يكي از نيازهاي اساسي برنامهريزي محيطي و اقتصادي به ويژه برنامهريزي براي مديريت منابع آب ميباشد
(رضيئي و همكاران .)107، ،از آن جايي كه ايران در اقليم خشك و نيمهخشك واقع شده است ،پيش بيني بلندمدت بارش براي
برنامهريزي و مديريت منابع آب داراي اهميت است .تصميم گيرندگان منابع آب نياز به پيش بينيهاي مطمئني براي
تصميمگيريهاي مديريتي دارند (صداقت كردار و فتاحي .)1071 ،بر اساس مطالعات طرح جامع آب كشور ،ريزشهاي جوي (بيش
از  210ميليارد مترمكعب) ،منشأ اصلي منابع آب ايران را تشكيل ميدهد از اين ميزان ،حدود  11درصد آن بهصورت تبخير
ازدسترس خارج شده و تنها بخشي ازآن (معادل  77/5ميليارد مترمكعب) جهت مصارف بخشهاي كشاورزي ،صنعت ،معدن و شُرب
برداشت شده است .ذكر اين نكته ضروري است به رغم آنكه  02درصد اين مصارف ،تنها به بخش كشاورزي اختصاص مييابد
(وزارت نيرو ،)1011 ،ليكن بهدليل محدوديت منابع آب ،از حدود  01ميليون هكتاراراضي مستعد كشاورزي ،فقط  1/7ميليون هكتار
بهصورت آبي كشت ميشود(بريمنژاد و پيكاني )1070 ،خشك سالييكيازنوسانهاي اقليمي است كه عدم شناخت اصولياين پديده
زيان سنگيني براقتصاد يك منطقه،ازطريق تاثير طوالني وماندگار بربخش كشاورزي تحميل مينمايد(ساري صراف و جامعي،
)1072چرا كهاين بخش تامين كننده مواد غذايي و مواد مورد نيازواوليه صنايع ميباشد.اهميت اين موضوع نياز به برنامهريزي
مستدل و مدون درمواجهه با خشكسالي ،براساس پژوهشهاي علمي را امري ضروري مينمايد (ساري صراف و جامعي1072
).جمعت دراستان مازندران بسيار متراكم بوده و اقتصاد محلي براساس محصوالت كشاورزي با نياز از آبي باال (برنج و مركبات)
ميباشد .بنابراين ،موجودت منابع آب به شدت بر اقتصاد استان اثردارد.دراختيار داشتن اطالعات مربوط به پديده زيانبخش
خشكساليها از قيبل :بزرگي و تداوم آنها وهمچنين پيش بيني رخداد آنها با احتمال وقوع معين ،ميتواند درزمينه برنامهريزيهاي
مديريت منابع آب دركشاورزي بسيار مفيد واقع شود (سيد اديب بني مهد و داورخليلي.)1002،

-2بررسي پيشينه تحقيق
الف:منابع داخلي
به منظور پيش بيني احتمال وقوع خشكسالي از آمار بارندگي ساالنه يازده ايستگاه سينوپتيك استان طي سالهاي  1013تا
 2332ميالدي استفاده نمودند .با استفاده از زنجيره ماركف،وضعيتهاي مختلف احتمال حالتهاي مختلف بارندگي در سال 2332
محاسبه و نقشه پهنهبندي احتمال وقوع براي سه وضعيت خشك سالي ،نرمال و حالت مرطوب ترسيم گرديد .رضييي و همكاران
( ،)1072در پژوهشي شدت ،تداوم و فراواني خشكسالي هواشناسي بصورت موردي درسطح استان سيستان و بلوچستان را مورد
بررسي قرار ميدهند .ايشان با استفاده از دادههايبارندگي ماهانه و تشكيل جوامع آماري همگن و نرمال سازي دادهها اقدام به ساخت
سريزماني بارندگي ميكند .سپس با بهرهگيري از تئوري  RUNو تعيين سطح آستانه ،جداسازي ماهها و دورههاي خشك ،تر و
نرمال صورت ميگيرند وچگونگي استخراج منحنيهاي شدت  -تداوم – فراوانيخشكسالي را ارائه كردند .در مرحله بعد با تركيب
تئوري  RUNو زنجيره ماركوفنسبت به ساختن ماتريس احتمال انتقالو ماتريسايستايمنطقه اقدام كردند .در نهايت وضعيتدرازمدت
منطقه از نظر دوام خشكسالي و نيز طول مدت خشكساليها در  13سال آيندهپيش بيني ميكنند.زاهدي و ترابي آزاد ( ،)1070در
تحقيقي آثار عوامل جوي بر اقليم خليج فارس و نقش آنها در تغييرات در جريان هاي اين منطقه با استفاده از آمار دراز مدت
تبخير،ميزان بارندگي و دماي آب براي براي ايستگاههاي سواحل شمالي خليج فارس را بررسي و آنها را با يك ديگر مقايسه كردند.
نتايج حاصل بيانگر افزايشي در حدود يك درجه سانتيگراد در ميانگين دماي سالهاي اخير نسبت به يك دورهي دراز مدت

00

فصلنامه مطالعات محيط زیست ،منابع طبيعي و توسعه پایدار

ميباشد كه اين موضوع،تغييرات در ميزان تبخير،بارندگي،سرعت باد و افزايش ناپايداري ستون را دربر خواهد داشت.
حجازيزادهوشيرخاني ()1072؛با بهرهگيريازروشگيبس -ماهروروش زنجيرهيماركوف مرتبهياوّلدو حالته،فراواني
دورههايخشك،احتمالوقوعاين دورهها وسرانجام دورهيبازگشت آنها رادراستانخراسانبهتصويركشيدند .عليزاده وهمكاران (،)1072
وجود تغيير دما در دشت مشهد را به عنوان نمايهي تغيير اقليم با استفاده از سادهترين روشهاي مطالعه روند تغييرات درجه حرارت
(روشهاي رگرسيون بين دماي هوا و زمان وقوع ،روش من كندال و لتن ماير)،بررسي كردند .اين روند در دو سطح احتمالي 1و 5
درصد بررسي گرديد ،نتايج نشان داد كه در بيشتر ماهها روند افزايشي بوده است همچنين اختالف درجه حرارت هرسال با ميانگين
دراز مدت نيز محاسبه گرديد.نتايج نشان داد كه روند تغييرات در اغلب ماهها مثبت و افزايشي است .همچنين تغييرات تفاوت دماي
متوسط ساالنهي دشت مشهد در طول دوره آماري با ميانگين دراز مدت  53ساله بررسي گرديد .در اين حالت نيز دادههاي درجه
حرارت نشان دهنده روند مثبت در منطقه است و به طور كلي تغيرات دما در دشت مشهد ،مشهود بوده است مساح بواني و مريد
( ،)1072تغير اقليم بر روي دما ،بارندگي و رواناب در حوضهي آبخيز رودخانهي زاينده رود اصفهان را تحت دو سناريوي اقليمي و
براي دو دورهي  03سالهي  2313-2300و  2313-2300ميالدي تجزيه و تحليل نمودند .نتايج اين تحقيق حاكي ازكاهش بارندگي
و افزايش درجه حرارت در هر دو دوره و بخصوص در دوره دوم را داشته ،به طوريكه درطي اين دورهها ميزان كاهش بارندگي 13و
1،درصد افزايش ،و درجه حرارت به ميزان  2/،و  0/2درجه سانتيگراد به ترتيب درسناريوهاي  A2و B2پيش بيني ميشود.
طاهري و پناهي ()1000؛ به پايش خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك قزوين بر اساس شاخص بارش استاندارد )(SPIو
پيشبيني كوتاهمدت آن با زنجيره ماركف اقدام نمودند .در اين تحقيق احتمال بروز حالتهاي مختلف خشكسالي كوتاهمدت ،بر
اساس آمار ماهانه بارندگي ايستگاه سينوپتيك قزوين در طيسالهاي ( )1025 -02محاسبهشده است .نتايج تحليل پيش بيني
خشكسالي با استفاده از زنجيره ماركف نشاندهنده آن است كه سال  1002-00با احتمال  25/5درصد در وضعيت نرمال و
ششماهه اول سال آبي مذكور ،احتمال گذار از شرايط نرمال به تر با احتمال  21/،درصد بيشترين احتمال در سري زماني دادههاي
موردبررسي را دارا ميباشد .معروفي و همكاران ()1000؛ اقدام به پيش بيني خشكسالي با استفاده از سري زماني  SARIMAو
شاخص  ،SPIدر ناحيه مركزي استان همدان كردند ،ايشان از سري زماني در پيش بيني بارش و از شاخص  SPIبراي پيش بيني
خشكسالي استفاده نمودند .ايشان دادههاي  05ساله ايستگاههاي سينوپتيك بهار را جهت پيش بيني خشك سالي مورد بررسي قرار
دادند .نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد كه شاخص  SPIبيانگر وقوع خشكسالي ضعيف در همهايستگاههاي مورد مطالعه
طي سالهاي  1001تا  1005بوده است .زارع ابيانه و همكاران ( ،)1002به تحليل و پايش خشكسالي منطقه سيستان و بلوچستان
پرداختند .ايشان با استفاده از پنج شاخص رايج توزيع استاندارد) ، (ZIانحراف از ميانگين) ،(SDIدرصد نرمال بارندگي)،(PNPI
ناهنجاري بارندگي ) (RAIو كالسهبندي دامنه بارش ) (PCبر روي اطالعات و آمار بارندگي فصلي و ساليانه چهار ايستگاه
سينوپتيك زاهدان ،زابل ،چابهار و ايرانشهر طي دوره مشترک آماري ( )10،2-2335به تحليل خشكسالي اقدام نمودند .نتايج
تحليلهاي ايشان نشان داد كه خشكسالي در استان سيستان و بلوچستان رو به افزايش است كه بتدريج بر شدت آن نيز افزوده شده
است .همچنين باعنايت به روندكاهشي بارش منطقه ميتوان انتظار رخداد خشكساليهاي با شدت و مدت بيشتري را داشت.
محمدي و همكاران ( )1002با استفاده از آمار بارش روزانه مربوط به  57سال( )105،-2310ايستگاه همديدي شيراز ،تواتر و تداوم
روزهاي باراني در اين شهر با به كارگيري مدل زنجيره ماركوف مورد مطالعه قرار گرفت .آمار فوق براساس ماتريس شمارش تغيير
حاالت رخداد روزهاي خشك و تر (روزهاي فاقد بارش و روزهاي بارش) مرتب شده ،سپس ماتريس تغيير وضعيت براساس روش
درست نمايي بيشينه محاسبه نمودند .نتايج حاصل از اين پزوهش نشان داد كه احتما لوقوع بارش(روزهاي تر) در هر روز 3/11،1
درصد و احتمال عدم وقوع بارش(روزهاي خشك)  3/7700درصد ميباشد .همچنين مشخص شد كه بيشترين احتمال وقوع روزهاي
با بارش ،طي فصل زمستان به ويژه ماههاي ژانويه و فوريه بوده است .مرادي و همكاران ( ،)2311به بررسي پيشبيني شدت ،مدت،
فراواني و ميزان خشكسالي در استان فارس اقدام كردند .بدين منظور دادههاي بارش در دوره آماري  02ساله را در  5مقياس زماني
از  2،ايستگاه براي پردازش با روش  SPIجمعآوري كردند ،و روند تغييرات را از يك تجزيه و تحليل سري زماني ارزيابي نمودند.
سپس با استفاده از زنجيره ماركف شرايط خشكسالي بلند مدت در استان را از نظر تعداد و مدت آن براي  13سال متوالي پيش
بيني نمودند.
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ب:منابع خارجي
همكارانش1

در سال ( ،)1007با اعمال مدل زنجيره ماركف بر طبقات شاخص خشكسالي پالمر ،يك سامانه پيش
 .لوهاني و
آگاهي براي مديريت خشك سالي كشاورزي در دو منطقه متفاوت اقليمي در ايالت ويرجينيا را توسعه دادند .خاوير مارتين ويد و
ليدا گومز ()1007منطقه بندي شبه جزيرة اسپانيا را بر مبناي طول دورههاي خشك از طريق روش زنجيره ماركف انجام دادند و بر
اساس آن ،نواحي مختلف اين كشور را تقسيمبندي كردند؛ به اين ترتيب كه روش ماركف در نواحي شمالي اسپانيا كامالً پذيرفته
شده و قابل قبول است وبر عكس ،نواحي جنوبي اسپانيا تطبيقي با اين روش ندارد.كاتفورثو همكاران2درسال( ،)1000به بررسي
رفتار دما در منطقه پارايريه كانادا پرداختند .نتايج حاصل از تحليلهاي ايشان بيانگر اين موضوع بوده است كه دماي حداقل
وحداكثرازسال  1053به بعد دراواخرزمستان واوايل بهار روندافزايشي داشته است.
 .اتومي و همكاران )2330( 0نيز به منظور مدلسازي آماري باد با بهرهگيري از زنجيره ماركوف و توزيع ويبول دريافتند كه توزيع
ويبول ،سرعت باد و زنجيره ماركوف ،جهت باد را به خوبي توصيف ميكنند .يو و هاشينو 2در سال ( ،)2330اقدام به ارزيابي روند
دماي ساالنه ژاپن طي يك صد سال منتهي به سال  100،ميالدي با آزمون من-كندال نمودند .نتايج حاصل از مطالعات ايشان
نشان داد كه دما در مدت فوق بين  3/51تا  2/11درجه سلسيوس افزايش داشته است .دان )2332(5در مدلسازي همزمان رخداد و
ميزان بارش با بهرهگيري از مدلهاي زنجيره ماركوف ،توزيع پيرسون و توزيع گاما نشان داد كه اين مدلها الگوهاي بارشي مناسبي
را ارائه داده اند.

-3داده ها و روش شناسي تحقيق
براي انجام مدل ماركوف از نرم افزار  Minitabو  MATLABكمك گرفته شده است .پس از بررسي همگني دادهها متوسط
بارندگي ايستگاههاي بارانسنجي استان مازندران ،متوسط بارندگي شاخص  SPIبر اساس توزيع نرمال برآورد گرديد .براساس آن
مدل زنجيره ماركف بر مبناي  5حالت ،خشك ،خشك خفيف ،متوسط ،مرطوب خفيف ،مرطوب،و براساس شاخص  SPIاحتمال
انتقال هر كدام از حاالت محاسبه گرديد .ونهايتا در اين پژوهش يافتهها و پيشبينيهاي مدل زنجيره ماركف براي استان مازندران
بيان ميشود و مورد تحليل قرار ميگيرد.

-4منطقه مورد مطالعه
استان مازندران در شمال كشور و با وسعتي معادل 2015،/ 2كيلومتر مربع حدود 1/2،درصد از مساحت كشور را در بر داشته
است .درياي خزر درشمال  ،استانهاي تهران و سمنان در جنوب و استانهاي گيالن و گلستان به ترتيب در غرب و شرق استان قرار
دارند .مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 10شهرستان به نام هاي آمل  ،بابل  ،بابلسر  ،بهشهر  ،تنكابن  ،جويبار ،
چالوس  ،رامسر  ،ساري  ،سوادكوه  ،قائمشهر  ،گلوگاه  ،محمود آباد  ،مياندرود ،نكا  ،نور  ،نوشهر ،فريدونكنار و عباس آباد  5، ،شهر،
 20بخش 110 ،دهستان و  0،01آبادي مي باشد.

1-
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شكل  9موقعيت جغرافيایي استان مازندران

-5بحث و بررسي
امروزه ترديدي وجود ندارد كه اقليم در اشكال گوناگون ازجمله در خشكساليها ووقوع سيلها نقش تعيين كنندهاي
دروضعيت هاي اقتصادي واجتماعي جوامع دارد .اين شرايط در برخي كشورها مثل ايران كه به علت دارا بودن شرايط خاص
جغرافيايي و ميانگين بارش ساالنه  253ميليمتر در طبقهبندي نواحي اقليمي جهان درمحدودهي خشك قرار ميگيرد .لذا وقوع
خشكسالي از ويژگيهاي اصلي آب وهوايي ايران محسوب ميشود .استان مازندران مساحتي حدود  2087هزار كيلومتر مربع دارد
اين استان كه يكي از قطبهاي كشاورزي كشور ما ميباشد را نيز وقوع خشكسالي همواره تهديد ميكند .وقوع خشكسالي و اثرات
آن كه بربخشهاي مختلف زندگي انسان تأثير ميگذارد و اين تاثيرپذيري باعث شده است كه در دورههاي اخير جهت مقابله با اين
پديده ،متخصصين علوم هواشناسي و اقليم شناسي به جستجوي راهحلهايي جهت مقابله با پديده خشكسالي و كاستن خطرات
احتمالي و صدمات مالي و جاني آن پرداختهاند.در اين فصل دادههايي كه از سازمان هواشناسي استان مازندران بدست آمده است را
مورد تجزيه تحليل قرار داده و ميزان احتمال وقوع بارندگي بدست آمده و روند خشكسالي در سالهاي آتي مورد بررسي قرار
ميگيرد .در اين بخش اول به بررسي ايستگاهها پرداخته ميشود و در مرحله بعدي دادههاروزهاي بارش و بعد بارش با مدل ماركوف
مقايسه ميگردد و در مرحله بعدي مدل  SPIترسالي و خشكسالي در هر ايستگاه پيش بيني ميشود.

-6یافته هاي تحقيق
در اين مطالعه از پايگاه دادههاي رخداد بارش روزانه براي شهرهاي رامسر ،قراخيل ،گلوگاه ،بابلسر ،آالشت ،پل سفيد و كياسر
استفاده گرديده است .در نقشه 1پراكندگي ايستگاههاي مازندران و در جدول  1مقادير تجمعي آماري دادهها را مشاهده ميكنيد.
جدول  -9ایستگاههاي مازندران

0،

شماره

ایستگاهها

تعدادسال داده

روزهاي داراي آمار

1

رامسر

12

2073

2

بابلسر

10

2125

0

قراخيل

،5

20125

2

گلوگاه

22

71،3

5

سياه بيشه

0،

10123

،

كياسر

،،

22303

1

پل سفيد

27

13222

7

آالشت

27

13227
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0

آمل

27

13202

نقشه  -2پراكندگي ایستگاههاي مازندران

-7بررسي یافتههاي مدل زنجيره ماركوف براي كل مازندران
با توجه به جدول ( )2احتمال انتقال از خشك به خشك  3/15درصد برآورد شده است ،احتمال انتقال از خشك به مرطوب
 3/22درصد برآورد شده است كه مجموع اين دو حالت برابر با يك ميباشد .در ارتباط با احتمال انتقال از مرطوب به خشك 3/25
درصد برآورد شده است و احتمال انتقال از مرطوب به مرطوب  3/12درصد برآورد شده است ،با توجه به نتايج حاصله از دادههاي
 11سال اخير احتمال انتقال حالت خشك به خشك بيشترين مقدار را به خود اختصاص داشته عالوه بر آن روند احتمال مرطوب به
خشك هم مقدار بااليي را به خود اختصاص داشته است.
روند پيش بيني زنجيره ماركف با مرتبه 13ام نيز با توجه به جدول زير ،احتمال انتقال از خشك به خشك  3/،0درصد برآورد
شده است ،احتمال انتقال از خشك به مرطوب  3/0،درصد برآورد شده است كه مجموع اين دو حالت برابر با يك ميباشد .در
ارتباط با احتمال انتقال از مرطوب به خشك  3/07درصد برآورد شده است و احتمال انتقال از مرطوب به مرطوب  3/،1درصد
برآورد شده است.
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در اين پژوهش به منظور مطالعه و بررسي احتماالت رخداد و رخنداد بارش ،آرايه فراواني و آرايه احتمال زنجيره ماركوف مرتبه
اول ،به روش حداكثر درست نمايي با دو حالت بارش و بي بارش و با آستانه بارش 385تشكيل شد .احتماالت تجربي نيز در اين
بررسي مورد توجه قرار گرفت .مقايسه احتماالت تجربي (جدول  )0و احتماالت ماركوفي (جدول  )2نشان ميدهد براي سه حالت
انتقال از بارش به بارش ،بارش به بي بارش ،بي بارش به بارش ،احتماالت تقريباً برابر است ،در حاليكه درمدل زنجيره ماركوف براي
دو حالت بارش به بارش ،بارش به بي بارش ،احتماالت كمترين اختالف را داشته و اين دو حالت با احتمال انتقال از بي بارش به
بارش تفاوت زيادي را نشان ميدهد و اين موضوع گرايش اقليم مازندران به سمت خشكي را تأييد ميكند و در مدل احتماالت
تجربي اين نكته نشان داده شده است.
جدول -2احتماالت ماركوفي به درصد

كل استان

D

W

D

W

D

W

D

13101

0015

3٫152،،0

3٫225001

3٫،010

3٫0،7

W

001،

0133

3٫2521،0

3٫125201

3٫0712

3٫،111

جدول-3احتماالت تجربي به درصد
ميانگين ساالنه

بارش

بارش به بي بارش

بي بارش به بارش

بي بارش به بارش

2080

1280

1381

5280

-9-7تحليل روزهاي بارش بعد از بارش
با توجه به نقشه  2-2كه نشان داده احتمال دهنده روند روزهاي بارش به روز بارش در استان مازندران ميباشد ،اين روند در
سواحل غرب ،شمال غرب و بخشهايي از جنوب شرق مازندران نسبت به شرقآن بيشتر بوده است با توجه به درون يابي و نقشه ايستگاه
رامسر با مقادير  3/001،-3/0013نسبت به ايستگاههاي بابلسر احتمال بيشتري براي داشتن روزهاي باراني بعد از يك روز باراني
برخوردار بوده است ،همينطور ارتفاعات جنوب شرقي مازندران همچون منطقه كياسر هم مثل سواحل غربي مازندران مقادير
روزهاي باراني بيشتري در آن ديده ميشود .و هر چه از اين ارتفاعات به سمت سواحل پايين دست نزديك ميشويم احتمال روزهاي
باراني بعد از يك روز كه بارندگي داشته است ،كمتر ميشود .همچنان كه در نقشه مشاهده ميشود سه ايستگاه ساري ،قراخيل ،آمل
در منطقه رنگ زرد روشن مقادير بين  3/27تا  3/2،را به خود اختصاص داده است ،و بابلسر در منطقه با رنگ سبز قرار داده شده و
مقادير بين  3/20تا  3/01را به خود اختصاص داده است ،در اين ايستگاهها در اكثر مواقع شاهد روزهاي خشك بعد از روزهاي باراني در اين
مناطق بيشتر ميباشد .ايستگاه سياه بيشه در منطقهاي با رنگ بنفش كم رنگ قرار گرفته است ،اين منطقه از تغييراتي بين  3/0172تا
3/0235برخوردار ميباشد.

نقشه شماره -3روزهاي بارش بعد بارش
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-2-7تحليل روزهاي بارش بعد خشک
همانطوري كه نقشه شماره  2نشان ميدهد احتمال روزهاي بارش پس از يك روز خشك در بخشهاي شمالي و شمال غربي
استان مازندران نسبت به ساير بخشهاي آن بيشتر بوده است .با توجه به درون يابي صورت گرفته ايستگاه بابلسر و در مرتبهاي با
شدت كمتر ايستگاههاي قراخيل ،آمل و ساري در پهنهاي با مقادير  3/57،تا  3/130قرا گرفتهاند ،كه اين بدين معني ميباشد كه
در اين ايستگاهها احتمال وقوع روز بارشي بعد از يك روز خشك بسيار باال ميباشد .در مقايسه با ايستگاههاي مطرح شده بخشهايي
ارتفاعات جنوب شرقي مازندران همچون ايستگاههاي آالشت ،كياسر و پل سفيد داراي مقادير روزهاي بارش بعد از يك روز خشك
كمتري نسبت به ساير نقاط را دارا ميباشند ،هر چه از اين ارتفاعات به سمت سواحل پايين دست حركت ميكنيم احتمال وقوع
روزهاي بارش پس از يك روز خشك بيشتر ميشود .همچنين بخشهاي شمال غربي استان يعني ايستگاههاي رامسر و نوشهر ،در
منطقه با رنگ سبز با مقاديري بين  3/،،0تا  3/،،،قرار گرفته شدهاند ،اين مقادير نشانگر كاهش روزهاي بارش بعد از يك روز
خشك در اين مناطق ميباشد .مناطق زرد رنگ در اين نقشه نشانگر مناطقي متوسط از نظر روند اين تغيير ميباشد ،كه ايستگاه
سياه بيشه در اين بازهي رنگي قرار دارد كه مقاديري بين  3/،10تا  3/،15را به خود اختصاص داده است.

نقشه  -4درون یابي روز بارش بعد روز خشک

-3-7تحليل روزهاي خشک بعد بارش
با توجه به نقشه شماره  5كه نشان دهنده احتمال وقوع روزهاي خشك بعد از يك روز بارش در استان مازندران ميباشد ،درون
يابي صورت گرفته بيانگر اين است كه بيشترين احتمال وقوع يك روز خشك بعد از يك روز بارش در ايستگاههاي رامسر و بابلسر با
مقاديري بين  3/57تا  3/،3ميباشد .هر چه از رنگ بنفش به سمت رنگ سبزحركت ميكنيم از احتمال وقوع آن كاسته ميشود به
گونهاي كه ايستگاه نوشهر در با مقادير بين  3/572تا  3/570در رتبه بعدي اين احتمال قرار گرفته است .در ايستگاههاي ساري،
قراخيل و آمل احتمال وقوع روزهاي خشك بعد از يك روز بارش نسبت به ايستگاههاي مطرح شده كاهش ميبابد به طوري كه
مقدار اين احتمال بين  3/515تا  3/572ميباشد .هر چه از مناطق ساحلي خزر دور شده و به سمت كوهستان البرز حركت ميكنيم
يك روند كاهشي در اين احتمال را مشاهد ميكنيم به گونهاي كه در ايستگاههاي كوهستاني كياسر ،آالشت و پل سفيد احتمال
وقوع يك روز خشك بعد از يك روز بارش بسيار كاهش يافته و مقاديري بين  3/52تا  3/55را به خود اختصاص ميدهند ،از آنجايي
كه اين مناطق جنگلي و مهگير بوده و ارتفاع بيشتري نسبت به ايستگاههاي ديگر دارد ،و رطوبت موجود در هوا به وسيله نسيم دريا
به خشكي به اين سمت حركت كرده و بارندگي رخ ميدهد و وجود رطوبت كافي در منطقه باعث ميشود كه روزهاي خشك و
آفتابي كمتري را پس از يك روز باراني تجربه كند.
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نقشه شماره  -5روز خشک بعد روز بارش

-4-7تحليل احتمال روزهاي خشک پس از خشک
همانطوري كه نقشه شماره  ،نشان ميدهد احتمال روزهاي خشك پس از يك روز خشك در بخشهاي جنوبي و جنوب شرقي
استان مازندران نسبت به ساير بخشهاي آن بيشتر بوده است ،همانطور كه از آب و هواي استان مازندران مشخص است مناطق
مرطوب و پر بارش اين استان در راستاي درياي خزر پراكنده شده است و هر چه از سمت سواحل خزري به بخشهاي جنوبي استان
و سمت كوهستان البرز حركت ميكنيم از ميزان بارش و تعداد روزهاي مرطوب كاسته ميشود .با توجه به درون يابي صورت گرفته
احتمال وقوع روز خشك پس از يك روز خشك در ايستگاههاي آالشت و پل سفيد بيشترين مقدار را معادل  3/22تا  3/2،به خود
اختصاص دادهاند .ايستگاه كياسر با كمي اختالف از ايستگاههاي مطرح شده مقادير بين  3/20تا  3/22را به خود اختصاص داده
است .هر چه از سمت مناطق كوهستاني به نواحي ساحلي حركت ميكنيم از احتمال وقوع تعداد روزهاي خشك پس از يك روز
خشك كاسته ميشود به طوري كه ايستگاه سياه بيشه مقادير بين  3/22تا  3/20و ايستگاههاي قراخيل ،آمل و ساري مقادير بين
 3/210تا  3/22را به خود اختصاص دادهاند .كمترين تعداد احتمال وقوع روزهاي خشك پس از يك روز خشك به ايستگاههاي
رامسر ،نوشهر و بابلسر با مقادير بين  3/00تا  3/23تعلق دارد.

نقشه  -6روزخشک بعد روزخشک
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-8خروجيهاي مدل  SPIبا نرمافزار DIC
ديگر سوالي كه ما در اين پژوهش در آن با ارتباط بودهايم بررسي ترسالي و خشك سالي در استان بوده براي نيل به هدف ما از
نرم افزار  DICكمك گرفتيم .اين نرم افزار جهت تعيين شاخصهاي خشكسالي طراحي شده است با پنج سري داده (ساليانه،
ماهيانه ،فصلي ،متحرک و روزانه) ميتوان با آن كار كرد.
اطالعات بارندگي را از اكسل در صفحه  Worksheetنرم افزار كپي نموده و با اجراي  Runشاخصهاي خشكسالي( 0روش)
اجرا ميشود همچنين ميتوان خروجي را اتوماتيك به اكسل برده و نمودارهاي رسم شده را مشاهده كرد .دادهها براي پيشبيني23
 23وارد نرم افزار  DICشده پيشبيني براي سالهاي مورد نظر انجام گرفت.
شاخص  SPIدر سال  1000توسط مك كي و همكارانش با توجه به بررسي اثرات متفاوت كمبود بارش بر روي آبهاي
زيرزميني ،ذخاير و منابع آب سطحي ،رطوبت خاک ،كالهك برفي و جريان آبراهه ،در ايالت كلرادو ارائه شد ( McKee, et al.,
 .)1993اين شاخص جهت كمي كردن كمبود بارش در مقياسهاي زماني مختلف طراحي شده است .اين مقياسها اثرات خشكسالي
را بر روي ميزان توانايي منابع آب نشان مي دهد .كمبود بارش در مقياس زماني كوتاه مدت ،عمدتاً بر روي وضعيت رطوبت خاک اثر
ميگذارد ،در صورتي كه كمبود بارش طوالني مدت اغلب بر آبهاي زيرزميني ،جريان رودخانه و ذخاير منابع آب مؤثر
است (.)Hayes, McKee et al., 2001
با توجه به اين موضوع ،مك كي و همكارانش ،شاخص استاندارد شده بارش را در مقياسهاي زماني  22 ،12 ،، ،0و  27ماهه
محاسبه كردند .محاسبه  SPIبراي هر مكان ،بر اساس ثبت بارشهاي طوالني مدت در دوره زماني مورد نظر پايهگذاري شده است.
دادههاي طوالني مدت ثبتشده با يك توزيع احتماالتي برازش داده ميشوند و سپس به يك توزيع نرمال تبديل ميگردند ،به
طوري كه ميانگين  SPIبراي هر منطقه با دوره مورد نظر صفر است ( .)Hayes, 2001جدول  2مقياس طبقه بندي  SPIرا نشان
ميدهد .مقدار  SPIمثبت بيانگر بارش بيشتر از متوسط و مقدار  SPIمنفي بيانگر بارش كمتر از مقدار متوسط ميباشد .زماني كه
مقدار  SPIمحاسبهشده منفي باشد ،نشانه شروع خشكسالي است و هنگامي كه اين شاخص مثبت باشد ،پايان خشكسالي را نويد
ميدهد.
جدول -4جدول مقياس طبقهبندي ( SPIاحمدیان طبسي و همكاران)9385 ،
وضعيت

Situation

عدد مربوط به شاخص

ترسالي حاد

Extremely Wet

بيشتر از 2

ترسالي شديد

Very Wet

1800-185

ترسالي متوسط

Moderately Wet

1820-1

نرمال

Normal

3800—3800

خشكسالي خفيف

Low Dry

-1820—1

خشكسالي متوسط

Moderately Dry

-1800 -182،

خشكسالي شديد

Severely Dry

بيشتر از 2

نقطه پيك بارش با توجه به شكل  1نمودارپيش بيني بارش متعلق به سال  2312ميباشد كه حدود  ،73ميليمتر بوده است ،و
كمترين مقدار بارش متعلق به سال  2312با مقدار  233ميليمتر بوده است .اين مدل با استفاده از ميانگين دادههاي بلند مدت
روند بارش در آينده را پيش بيني مينمايد ،طبق نمودار پيش بيني روند بارش در سالهاي آينده در استان مازندران يك روند
كاهشي خواهد بود.
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پیش بینی بارش

بارش به میلیمتر

Precipitation

سال

شكل  7نمودار پيش بيني بارش در استان مازندران

با توجه به خروجي شكل  7كه نمودار روند خشك سالي و تر سالي را از سال  2311تا  2311در استان مازندران نشان داده
است ،بخش بااليي نمودار روند ترسالي و بخش پاييني نمودار روند خشكسالي را نمايش ميدهد .اين مدل با استفاده از دادههاي
موجود روند خشك سالي را تا سال  2323پيش بيني نموده است .با توجه به اين نمودار نقطه پيك ترسالي متعلق به سال 2312
است كه ما شاهد يك ترسالي متوسط در كل استان ميباشد ،در اين سال منطقه مطالعاتي بيشترين بارش را در بازه مطالعاتي
تجربه كرده است .و نقطه پيك خشك سالي متعلق به سال  2312و  2323ميباشد كه به ترتيب نشاندهنده خشك ساليهاي
بسيار شديد و شديد بوده است كه با توجه به دادههاي بارش در سال  2312منطقه ما دچار كاهش بارش بوده است .پيشبيني
صورت گرفته براي ترسالي و خشكسالي نيز كه با توجه به سابقه آب و هوايي منطقه و دادههاي موجود صورت گرفته افزايش روند
خشك سالي را در آينده نشان داده است.

مقادیر شاخص SPI

SPI Index
شكل  8نمودار پيش بيني خشک سالي و تر سالي با مدل  SPIبراي كل مازندران

-1نتيجهگيري
در اين پ ژوهش ،با به كارگيري تكنيك زنجيره ماركوف ،وضعيت استان از نظر قرار گرفتن در موقعيت خشكي و تري واكاوي
شد۔دادههاي مربوط به  11،3يافته براي  13053روز است .نتايج نشان داد به علت موقعيت خاص جغرافيايي و بهرهمندي كمتر
ايران زمين ،از سامانههاي بارش زا و عرض جغرافيايي ،مدل مرتبه اول زنجيره ماركوف برازش خوبي با اقليم مازندران دارد .همچنين
به علت دوام كمتر و پراكندگي بيشتر بارش ،هم از نظر مكاني و هم از نظر زماني آستانه  3/20براي تمايز روز بدون بارش از روز
همراه يا بارش مناسب تشخيص داده شد .نقشههاي احتماالت تجربي و احتماالت ماركوفي بارش بيشتر را براي مناطق ساحلي با
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وسعت بيشتر و بارش كمتر را براي بخش كوهستاني از استان مازندران نشان داده است .آرايه احتمال انتقال براي تمام ياختهها پس
از اينكه به توان  13رسيد ،پايا شد .اين پايايي احتمال عدم وقوع بارش روزانه را  ،020و احتمال وقوع بارش روزانه را  2011براي
استان در دراز مدت پيش بيني ميكند و اين براي مازندران كه داراي اقليم معتدل و مرطوب بوده شرايط بحراني را ايجاد ميكند.
چهار احتمال براي تمامي ايستگاهها بررسي شد ،احتمال وقوع بارش بعد از يك روز بارشي در ايستگاههاي آالشت ،رامسر،
نوشهر ،سياه بيشه ،كياسر و پل سفيدبيشترين درصد را داشت .احتمال وقوع بارش بعد از يك روز خشك در ايستگاههاي قراخيل،
بابلسر ،ساري و آمل بيشترين احتمال را دارد .احتمال وقوع روز خشك بعد از يك روز بارش در ايستگاههاي رامسر ،نوشهر ،قراخيل،
بابلسر ،ساري و آمل ايستگاههاي با بيش ترين درصد احتمال را دارا بود و احتمال وقوع يك روز خشك بعد از يك روز خشك در
ايستگاههاي آالشت ،سياه بيشه ،كياسر و پل سفيد ايستگاههاي با بيشترين درصد احتمال وقوع بودهاند.
دما و بارش از عناصر اصلي شناخت اقليم ميباشند .پيش بيني دادههاي هواشناسي جهت پيشبيني خشكسالي و سيل و
گرمايش جهاني و ...براي مديريت توليد محصول در آينده و مديريت منابع آب و جلوگيري از ايجاد بحران در آينده مورد نياز است.
در اين تحقيق با استفاده از مدل آماري  SPIودادههاي هواشناسي  2323ايستگاه سينوپتيك استان مازندران ،پيش بيني دادههاي
هواشناسي صورت گرفت.سپس با استفاده از شاخص  SPIو دادههاي هواشناسي دوره پايه  2323و دوره شبيهسازي شده به تعيين
ترسالي و خشك ساليها در اين دو دوره پرداخته شد .بر اساس نتايج پيشبيني خشكسالي و ترسالي براي هر ايستگاه به تفكيك،
در اكثر ايستگاهها در سالهاي 2317و  2310وقوع ترسالي پيشبيني شده ،البته با شدت و ضعف متفاوتي مشاهده شده است ،تنها
ايستگاه در سال  2310داراي خشكسالي بسيار شديد پيش بيني شده است .براي سال  2323مدل  SPIروند خشك سالي را براي
تمامي ايستگاهها پيش بيني نموده است ،اين وضعيت با شدت و ضعف ولي درتمامي ايستگاههاي مورد مطالعه تكرار شده است .كل
استان مازندران كه با استفاده از ميانگين ايستگاههاي مطالعاتي به دست آمده است ،نشان دهنده اين موضوع است كه بارش در اين
دو دوره روند كاهشي را نشان ميدهد و در دوره پيش بيني شده با توجه به نتايج به دست آمده بيشتر بارشها به صورت تجمعي و
يكجا باريده از طرف ديگر خشك سالي و ترساليها نيز در دوره پيش بيني شده نسبت به دوره پايه رو به افزايش نهاده و اين نشان
ميدهد كه بارش از وضعيت نرمال خارج شـده و ميتوان گفت كه در آينده خشك سالي و سيل در اين منطقه افزايش مييابد.

-91ارائه پيشنهادات
در اين زمينه براي جلوگيري از وضعيت بحران با توجه به افزايش خشكساليها و حتي سيل ،توجه مسئوالن و برنامهريزان امر را
در اين زمينهها جهت كاهش خسارات احتمالي ميطلبد .اين نكته كه روند تغيير اقليم و گرمايش جهاني و به تبعيت از آن،
خشكسالي ،تا چه حد و با چه شدتي نواحي مختلف كشور از جمله دشتهاي مازندران و كوهستانهاي آن را تحت تأثير قرار داده،
نياز به تحقيقات گسترده و عميقتري دارد ،كه پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميگردد:
باتوجه به كاهش ريزشهاي جوي و افزايش روزهاي خشك پيشنهاد اطالعرساني به وسيله صدا و سيما ودنياي مجازي انجام
شود تا مردم نيز دركاهش وكنترل پيامدهاي خشكسالي مشاركت كنند
در استان مازندران به خاطر آب و هواي معتدل ،وجود جنگل و دريا ،منابع و معادن ،وجود بناهاي تاريخي .......... ،شرايط براي
گسترش فعاليتهاي غيركشاورزي مخصوصا صنعت توريسم فراهم ميباشدكه عالوه بر توسعه و پيشرفت اين منطقه و اشتغالزايي
 ....وابستگي زياد اين منطقه را به مصرف آب كم ميكند
تعداد ايستگاههاي موجود در سطح استانها به خصوص در مناطق كوهستاني افزايش يابد؛
از شاخصهاي اقليمي ديگري هم براي مدلسازيها استفاده گردد؛
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شناسايي پرندگان و گياهان پارک ملي مند در استان بوشهر در خليجفارس
در بهار 4931
بهروز بهروزي راد
دانشيار ،دكتري منابع طبيعي ،واحد علوم تحقيقات
bbehrouzirad@yahoo.com

چكيده
چهار جزيره خان ،تهمادون ،نخيلو و ام الكرم ،در محدوده پارک ملي مند در استان بوشهر در خليج فارس قرار
دارند .در بررسي پرندگان اين  2جزيره توسط تلسكوپ  ،3×15مدل  SWIFTو دوربين دو چشمي 23×13
زايس 02 ،گونه پرنده شناسايي شد 11 .گونه خشكي زي 0 ،گونه آبزي و  12گونه كنار آبزي بودند 0 .گونه آن
ها در جزاير پارک ملي مند ( ،گونه آبزي و  0گونه كنار آبزي) جوجه آوري داشتند .بيشترين جمعيت جوجه آور
از گونه هاي آبزي پرستو دريايي پشت دودي  Sterna anaethetusبا ميانگين  15333جفت و كم ترين آن
سليم شني با يك جفت بود .از پرندگان كنار آبزي بيشترين جمعيت جوجه آور سليم خرچنگ خوار Dromas
 1500 ،ardeolaجفت بود .جمعيت جوجه آوران جزاير از سال  1075تا  1002بيش  ،3در صد كاهش نشان
مي دهد .اين كاهش در جمعيت جوجه آوران هر سه جزيره ،نخيلو ،ام الكرم و خان مشاهده شد 23 .گونه گياه
در سطح جزاير شناسايي شدكه پوشش گياهي غالب آن ها آترپيلكس بود .اين گونه بيش از  73در صد جزاير
نخيلو و ام الگرم را پوشانده بود
كلمات كليدي :پرندگان جوجه آور ،جزاير پارک ملي مند ،خليجفارس

-9مقدمه
در آبهاي ساحلي غرب پارک ملي مند ،چهار جزيره بنامهاي امالگرم ،نخيلو ،امسيله (خان) و جبرين (تهمادون) قرار دارد شكل
( .)1بزرگترين آنها خان (امسيله) با مساحتي در حدود  1333هكتار و كوچكترين آنها نيز جزيره نخيلو با مساحت  05هكتار
ميباشد (بهروزي راد 1071 a،و .)1071 bآبوهواي اين جزاير گرم و مرطوب است ،ميانگين دماي ساليانه طي سالهاي آماري
 10،3تا  1002برابر با  2،درجه سانتيگراد ،ميانگين حداكثر دماي ساليانه  02درجه سانتيگراد و حداقل دماي ساليانه
(ديماه) 1،درجه سانتيگراد است .ميانگين رطوبت نسبي  ،2درصد ،مرطوبترين ماه (مردادماه)  %،1و خشكترين ماه با رطوبت
نسبي  %55و مربوط به خردادماه است .متوسط بارش ساليانه معادل  223ميليمتر و بيشترين بارندگي در آذرماه  72ميليمتر است
(سايت هواشناسي بوشهر) .تمام جزاير فاقد سكنه بوده و تقريباً هيچگونه عارضه قابلتوجه انسانساخت در آنها وجود ندارد .آب
شيرين ندارند .پرندگان از مهمترين زيستمندان اين جزاير هستند .بهواسطه بافت مناسب خاک ،پوشش گياهي انبوه ،غني بودن
آبهاي اطراف از مواد غذايي و عدم وجود دشمنان طبيعي ،اين جزاير محيط امن و مناسبي براي زمستان گذراني ،جوجه آوري
پرندگان مهاجر آبزي هستند.
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شكل  -9جزایر پارک ملي مند منبع (سازمان حفاظت محيطزیست)

-2روش مطالعه
-9-2مطالعه كتابخانهاي
ابتدا اطالعات موجود در كتابخانهها ،مؤسسات مرتبط ،اينترنت و اطالعات موجود در  ،WIكنوانسيون رامسر،IUCN ،WWF ،
 Bird life internahinalو گزارشهاي موجود جمعآوري و مطالعه شد و از بخشهايي كه مربوط به پرندگان جزاير پارک ملي مند
بود ،استفاده شد.

 -2-2مطالعه در عرصه
با پيمايش در جزاير در فصل بهار از ارديبهشت تا تيرماه هرماه  5روز فون پرندگان توسط تلسكوپ  ،3×15و دوربين دوچشمي
 23×13زايس مشاهده و شناسايي گرديدند .پرندگان جوجه آور نيز به روش مشاهده مستقيم آشيانهها شناسايي و آشيانهها شمارش
شدند .تعداد هر آشيانه در  2ضرب ،تا جمعيت جوجه آور به دست آمد .پوشش گياهي با مشاهده مستقيم گونهها در جزاير شناسايي
شدند.

 -3نتایج
-9-3پرندگان
فهرست پرندگان شناساييشده در جزاير پارک ملي مند در جدول ( )1نشان دادهشده است .پرندگان اين جزاير به  2گروه
عمده طبقهبندي شدند:

الف -پرندگان مهاجر عبوري
عمدتاً از خانواده  Scolopaciidaeو  Charadridaeبودند .بهصورت مهاجر عبوري در جزاير ديده ميشدند و از جزاير
بهعنوان گذرگاه استفاده ميكردند.

ب-پرندگان مهاجر جوجه آور
اين گروه از پرندگان در بهار به منطقه وارد شدند ،و در  0جزيره نخيلو ،ام اكرم و خان كه ازنظر امنيت مشكلي ندارند،
زادآوري كرده و پس از ازدياد نسل به همراه نسل جديد حداكثر در اواخر مردادماه منطقه را ترک كردند .جوجه آوري پرستوهاي
27

سال دوم ،شماره چهار ،تابستان  ،9317جلد یک

دريايي در اين سه جزاير از سال  1013گزارششده است )(Scott, 2007 and 2008گونههاي متعلق به سه خانواده
 Ardeidae،Sternidaeو  Dromadidaeمهاجران جوجه آور جزاير هستند (بهروزي راد .)1071a ،در جزيره تهمادن گونه جوجه
آور وجود نداشت .چون به خشكي بسيار نزديك است و در زمان جزر به خشكي متصل ميشود و شكارچياني مثل شغال canis
 aureusوارد جزيره ميشوند و به پرندگان جوجه آور آسيب ميرسانند .پرستودريايي پشت دودي بيشترين جمعيت جوجه آور
جزيره نخيلو و جزيره ام الكرم را تشكيل داده بود .جمعيت آن در سال  1002حدود  15333جفت برآورد شد .اينگونه از سال
 1072تاكنون در اين جزاير جوجه آوري ميكند ( .(Scott, 2007; Behrouzi-Rad, 2014اشكال ( 2و  )0جمعيت جوجه آور آن
را در جزيره نخيلو و ام الكرم نشان ميدهند .جمعيت جوجه آور پرستودريايي كاكلي كوچك  12333جفت برآورد شد .تغييرات
جمعيت جوجه آور آن در جزيره نخيلو در شكل ( )2نشان دادهشده است ) (Behrouzi-Rad, 2013 and 2014گونه ديگر مهم
جوجه آور جزاير نخيلو و ام الكرم سليمخرچنگخوار  Dromas ardeolaبود () .Scott, 2007 and 2008جمعيت جوجه آور
اينگونه دراين جزاير بين  1533تا  2533جفت متغير است ) .(Behrouzi-Rad, 2013 and 2014سليمخرچنگخوار عالوه بر
جزاير پارک ملي مند ،در جزاير خورموسي (جزيره دارا و جزيره قبرناخدا) نيز جوجه آوري مي كن(بهروزي راد . )1071a ،جمعيت
جوجه آور آن در جزاير خورموسي بيش از  13333جفت برآورد شده و مجموع جمعيت جوجه اينگونه در خليجفارس بيش از 03
درصد جمعيت جوجه آور جهاني اينگونه را تشكيل ميدهند شكل ( )5جمعيت جوجه آور سليمخرچنگخوار را در جزيره ام الكرم
نشان ميدهد (بهروزي راد 1071a ،و 1071b؛  .)Scott, 2007 and 2008جوجه آوري سليم شني در سال  1070براي اولين بار از
جزيره نخيلو گزارششده است ( .)Behrouzi-Rad, 2014تنها يك جفت از اين گون در جزيره نخيلو در سال  1070جوجه آوري
كرده بود.
جدول  -9پرندگان جزایر پارک ملي مند
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جدول  -2پرندگان جوجه آور جزایر  4گانه
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شكل  -2جمعيت جوجه آور پرستودریایي پشت دودي در جزیره نخيلو

شكل  -3جمعيت پرستودریایي كاكلي كوچک جوجه آور در جزیره نخيلو
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شكل  -4جمعيت جوجه آوري پرستودریایي كاكلي كوچک در جزیره نخيلو

شكل  :5جمعيت جوجه آور سليمخرچنگخوار در جزیره ام الكرم

پرستودريايي گونهسفيد از ديگرگونههاي جوجه آور جزاير نخيلو است .شكل ( )،جمعيت جوجه آور آن را نشان ميدهد.

شكل  -6جمعيت جوجه آور پرستودریایي گونهسفيد در جزیره نخيلو

پرستودريايي كاكلي بزرگ از گونه هاي كمجمعيت جوجه آور اين جزاير ميباشد ،كه با كلني جوجه آور پرستودريايي كاكلي
كوچك بهصورت مخلوط در يك كلني جوجه آوري ميكند) . (Scott,2007; Behrouzi-Rad, 2014شكل  1جمعيت جوجه آوري
آن را در جزيره نخيلو نشان ميدهد.
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شكل  :7جمعيت جوجه آور پرستودریایي كاكلي بزرگ در جزیره نخيلو
اگرت ساحلي از گونههاي ديگر جوجه آور جزاير خان ،نخيلو و ام الكرم بود .اشكال  7و  0جمعيت جوجه آوري آن را در جزيره نخيلو و ام الكرم
نشان ميدهد.
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شكل  :8جمعيت جوجه آور اگرت ساحلي در جزیره نخيلو

شكل  -1جمعيت جوجه آور اگرت ساحلي در جزیره ام الكرم

بهطوركلي تغييرات جمعيت پرندگان جوجه آور در جزيره نخيلو در شكل ( )13نشان دادهشده است.

شكل  -91جمعيت پرندگان جوجه آور در جزیره نخيلو

بيشترين پرندگان بر روي جزاير نخيلو و ام الكرم جوجه آوري داشتند .جمعيت جوجه آوران در سال  ،333 ،1072جفت و
در سال  1002حدود  133جفت بود شكل (.)11

شكل  -99جمعيت پرندگان جوجه آور جزیره خان

پ -پرندگان مهاجر زمستان گذران
تعدادي از پرندگان در فصل زمستان در آبهاي سواحل اين جزاير مشاهده ميشوند (اسكات و همكاران ..)1052 ،گونه
 Phoenicoterus ruberنمونه بارز اين گروه است .جمعيت پرندگان زمستان گذران بسيار كمتر از جمعيت جوجه آوران است.
بسياري از زمستان گذران ها مدت زيادي در جزاير اطراق نميكنند و معموالً بين جزاير و سواحل خليجفارس تردد ميكنند
(بهروزي راد 1071b ،و  .)1071cدليل آن امنيت و مواد غذايي است .هر وقت در سواحل ناامني به وجود آيد ،زمستان گذران ها به
جزاير پناه ميبرند ،ولي به دليل شيب تند سواحل جزاير و عدم مناسب بودن شيب و عمق سواحل جزاير براي تغذيه از بستر ،مجدد ًا
به سواحل سرزمين اصلي برميگردند كه شيب و عمق كمي دارند و بنتوزخواران بهراحتي در آنها از كف زيان بزرگ تغذيه
ميكنند .درمجموع شرايط زيستي جزاير براي پرندگان جوجه آور مناسبتر است و به همين دليل در  2فصل سال ،پرندگان در
جزاير ديده ميشوند ،ولي جمعيت آنها برحسب فصل متغير است .درصد فراواني پرندگان جزاير ازنظر رژيم غذايي در شكل ( )12و
ازنظر زيستگاه در شكل ( )10نشان دادهشده است.
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شكل  -92درصد فراواني پرندگان جزایر ازنظر رژیم غذایي

شكل  :93درصد فراواني پرندگان جزایر ازنظر زیستگاه

ت-پرندگان خشكي زي
اين پرندگان در جزيره ام الگرم و تهمادون بيشتر ديده ميشوند كه به دليل نزديكي آنها به خشكي است و پرندگان از
ساحل به اين جزاير رفت آمد دارند (جدول  .)1گونههاي چكاوکكاكلي Galerida cristataو كبوتر چاهي  Columba liviaاز
مهمترين آنها است كه به جزاير رفتوآمد دارند.

 -2-3گياهان جزایر پارک ملي مند
سه تيپ گياهي در جزيره ام الكرم وجود داشت:
الف -تيپ  Ephedra +Cyperusميباشد .اين تيپ در بخش جنوبي جزيره متراكم بود.
ب -تيپ گياهي شمال جزيره متشكل از  Ephedra +Atriplexبود.
پ -تيپ خالص  Salicornia strobilaceumدر بخش مركزي جزيره رويش داشت.
در جزيره نخيلو  ،تيپ گياهي اصلي وجود داشت:
تيپ اول كه بخش مركزي جزيره را در برگرفته است ،متراكمترين و بزرگترين جامعه جزيره را ازنظر مساحت تشكيل ميدهد
شامل جامعه خالص  Salicornia strobilaceumميباشد.
تيپ دوم در بخش شمالي جزيره ديده ميشود كه شامل  Salicornia strobilaceum+Limonium spميباشد.
تيپ سوم  :Ephedra foliolataاين جامعه تنها در اين جزيره ديده ميشود .گونههاي همراه اين جامعه Cyperus spو
 .Ateripilex spاست.
تيپ چهارم تيپ پوششي ماسههاي ساحلي شامل  Cyperus conglomeratus+Halopyrum mucronatumاست .اين تيپ
بهصورت نوار باريك دورتادور جزيره را در برگرفته است .عالوه بر اين تعدادي پايه  Lycium spبهصورت تصادفي در برخي از
قسمتهاي اين جامعه ديده ميشود .همچنين بوتههاي بسيار بزرگ  Suaeda vermiculataنقشنماياني در پوشش اين نوار
ساحلي دارد.
تيپ پنجم تيپ پوششي  Arthrocnemum macrostachyumبود .اين تيپ بخش وسيعي از جزيره را با تراكم زياد اشغال
كرده بود .رويشگاه اين تيپ پوششي داراي رطوبت زياد ناشي از ورود آب از دريا به درون جزيره ميباشد .از گونههاي همراه اين تيپ
ميتوان  Cistanche spرا نام برد.
تيپ ششم پوشش گياهي  Salicornia strobilaceum +Limonium spبه همراه گونه  Ephedra foliolataبود .اين تيپ
پوششي تنها در جزيره نخيلو ديده شد در ساير جزاير بهصورت تك بوته مشاهده ميشد ...شكل ( )12نمايي از پوشش گياهي جزيره
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ام الكرم را نشان ميدهد .گونههاي گياهي جدول ( 2در هر  2جزيره رويش داشتند ولي برحسب ساختار خاک و ساير شرايط
رويشي تراكم و تنوع آنها در جزاير متفاوت بود .بخش وسيع جزيره تهمادون از شن پوشيده شده و در زمان مد بزرگ در
ارديبهشتماه بخش وسيعي از آن به زيرآب ميرود..

شكل  -94نمایي از پوشش گياهي جزیره ام الكرم
جدول  -3فهرست گونههاي شاخص گياهي شناسایيشده در جزایر پارک ملي مند
نام تيره

نام گونه

Boraginaceae
Tamaricaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Ephedraceae
plumbaginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Cyperaceae
Polygonaceae
Solanaceae
Scrophullariaceae
Asteraceae
Orobabchaceae
Poaceae

Heliotropium bacciferum.
Tamarix leptopetala
Arthrocnemum macrastachyum
Atriplex leucoclada.
Chenopodium murale
Cornulaca aucheri
Suaeda vermiculata
Ephedra foliolata
Limonium iranicum.
Trigonella uncata
Lotus halophylus
Cyperus conglomerates
Rumex cyprius Murb
Lycium edgeworthii
Scrophularia sp
Senecio vulgaris
Cistanche tubulosa
Bromus japanicus.

Poaceae

Halopyrum mucronatum.

Poaceae

Stipa capensis.

 -4نتيجهگيري
اطالعات بهدستآمده نشان داد ،پرستودريايي پشت دودي  Sterna anaethetusدر بخشهاي پوشيده از گياه جزاير نخيلو و ام
الگرم جوجه آوري ميكند ،چون اينگونه آشيانه را در زير بوتههاي گياهي ميسازد .گونه غالب گياهي اين جزاير آترپيلكس بود.
پرستودريايي پشت دودي در زير سايه آنها آشيانه ساخته بود .در زير سايه بوتههاي بزرگ آترپيلكس تا  5آشيانه نيز شمارش شد.
گاهي قطر تاج پوشش آترپيلكس به بيش از  2متر ميرسد .در جزيره خان اينگونه گياهي بهصورت انبوه و بزرگ وجود ندارد
بنابراين پرستودريايي پشت دودي نيز در جزيره خان زادآوري نداشت ،در برخي از سالها به تعداد كم جوجه آوري در زير بوتههاي
كوچك ساير گياهان جوجه آوري ميكند .از گونههاي ديگر جوجه آور جزيره نخيلو پرستودريايي كاكلي بزرگ و كوچك بود كه بر
روي تپههاي كوچك شني آشيانه ساخته بودند .آشيانه اينگونه ها بسيار مختصر بوده و از مواد خاصي استفاده نميكنند بلكه
بهصورت گودالي بسيار كمعمق هستند كه با سينه پرنده ايجاد ميشود .پرستودريايي كاكلي كوچك بهصورت كلني فشرده آشيانه
ميسازد كه در تأمين امنيت تخمها بسيار مؤثر است .جمعيت جوجه آور پرستودريايي كاكلي كوچك Thalasseus
 bengalensisبيشتر از جمعيت جوجه آور پرستودريايي كاكلي بزرگ  Thalasseus bergiiبود .اين دو گونه در كلنيهاي
مخلوط آشيانه سازي و جوجه آوري كرده بودند .از گونههاي ديگر جوجه آور جزاير  2گانه پرستودريايي گونهسفيد Sterna
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 repressaبود كه در ساحل ريگزار جزاير بر روي صدفهاي دوكفهاي آشيانه سازي كرده بود .جمعيت آن اندک و در جزاير داراي
كلنيهاي كوچك بود .براي ساختن آشيانه از صدفهاي دوكفهاي استفاده كرده بود ،جمعيت جوجه آور گونه سليمخرچنگخوار
 Dromas ardeolaدر جزيره ام الگرم  1533جفت برآورد شد .اينگونه در زيرزمين در حفرههايي كه حدود يك متر طول دارند و
بهوسيله پرنده نر و ماده حفر ميشوند ،تخمگذاري ميكند .براي پايداري آشيانه در ساختار شني خاک جزاير وجود پوشش گياهي
در سطح خاک ضروري است .سطح اين جزيره نيز پوشيده از آترپيلكس است .به همين دليل سليمخرچنگخوار در زير ريشههاي
اين گياهان آشيانه حفر ميكند .سليمخرچنگخوار تنها گونه از گروه  Wadersاست كه در زيرزمين بهصورت تونل به عمق  1تا
 1/5متر آشيانه حفر ميكند .از گونههاي ديگر جوجه آور جزاير خان ،ام الگرم و نخيلو اگرت ساحلي  Egretta gularisبود ،كه
آشيانهها را بر روي بوتههاي بلند آترپيلكس ساخته بود .آشيانههاي اينگونه بر روي شاخههاي خشك حمل شده بهوسيله جزر و مد
به جزيره ساختهشده بود .بر روي تپههاي شني جزيره خان  5جفت پرستودريايي خزر  Sterna capicaنيز جوجه آوري كرده بود
كه زادآوري آن براي اولين بار از اين جزيره گزارش ميشود .پرستوهاي دريايي رفتارهاي زادآوري در گروههاي بزرگ رادارند.
اينگونه ها در اكثر جزاير خليجفارس كه جوجه آوري دارند نظير جزيره شيدور ،بني فارو ،ام الگرم ،نخيلو نيز بهصورت گروههاي
بزرگ زادآوري ميكنند (بهروزي راد1071a ،؛  .)Scott, 2007 and 2008اسكات در سال  2331جمعيت جوجه آوري
پرستوهاي دريايي را در جزاير پارک ملي مند  15333جفت گزارش كرده است .پرستوهاي دريايي در جزاير خليجفارس كه داراي
ساختار خاک شني در حواشي و سواحل و با پوشش گياهي انبوه در ميانه جزاير باشد ،زادآوري ميكنند .در سال  1002اين جزاير
بهعنوان مناطق مهم پرندگان خاورميانه معرفيشدهاند ( (Scott, 2007; Evans, 1994; Behrouzi-Rad,2013 and
 .2014در سال  1071جزاير  2گانه مند به عنوان زيستگاههاي حساس پرندگان آبزي خليجفارس معرفيشده است (بهروزي راد،
 .)1071aعلي رغم قرار گرفتن جزاير در درون پارک ملي مند ،بر روي جزيره ام الكرم كومه هايي صيادان ساخته شده و جزيره
نخيلو محل استراحت صيادان شده و اين رفت آمد ها به جمعيت جوجه آور پرندگان آسيب جدي مي رساند شايد به همين دليل
است كه جمعيت جوجه آوران در سال  1002نسبت به سال  ،3 ،1075درصد كاهش نشان مي دهند .با توجه به اين ساختار
بومسازگان جزاير و كوچك بودن وسعت آنها و ساختار جامعه پرندگان و گياهان در جزاير ،بهترين روش مديريتي جزاير ،مديريت
بومسازگاني ،با نگرش جذب گردشگر ميباشد ،تا هم جزاير حفظ شوند و هم مردم با ديدن مناظر زيباي جزاير خليجفارس به اهميت
جزاير در حفاظت از محيطزيست زادآوري پرندگان و جوامع گياهي نادر آشنا شوند و هم بدون تخريب از مواهب خدادادي مند
شوند.
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