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چکیده
شناخت عوامل اقلیمي و اثر آنها بر روی گیاهان زارعي یکي از مهمترین عوامل موثر در افزایش یا کاهش عملکرد و
تولید ميباشد و این موضوع در شرایط کشاورزی دیم ،بهویژه برای گندم بهعنوان یک محصول استراتژیک از اهمیت
بیشتری برخوردار است .یکي از پیامدهای اقلیمي مهم برای زارعت ،خشکساليهای پیاپي است که هر چند سال یکبار
اتفاق ميافتند و باعث تاثیر بر محصوالت کشاورزی ميشوند .این مطالعه با هدف ارزیابي عملکرد تولید گندم در اراضي
دیم استان ایالم تحت تاثیر پدیده خشکسالي انجام شد .در این راستا برای بررسي تاثیر خشکسالي از آزمونهای آماری
رگرسیون و همبستگي پیرسون استفاده شد .نتایج تحلیل رگرسیوني تاثیر وقوع پدیده خشکسالي بر عملکرد گندم دیم
نشان داد که وقوع خشکسالي در شهرستانهای دهلران ،ایالم ،درهشهر بهترتیب موجب کاهش  16 ،41و  41درصدی
عملکرد گندم اراضي دیم شده است .همچنین ،ضریب همبستگي بیانگر این موضوع بود که در شهرستان مهران رابطه
بین خشکسالي و تولید گندم در اراضي دیم این شهرستان  11درصد ،در شهرستان دهلران  16درصد ،ایالم  41درصد،
ایوان  64درصد ،درهشهر  19درصد ،آبدانان  16درصد و شیروان چرداول  11درصد بود.
واژههای کلیدی :تحلیل رگرسیوني ،خشکسالي ،زراعت دیم ،عوامل اقلیمي ،همبستگي پیرسون
مقدمه
شناخت عوامل اقلیمي و اثر آنها روی گیاهان
زارعي یکي از مهمترین عوامل موثر در افزایش یا
کاهش عملکرد و تولید ميباشد و این موضوع در
شرایط کشاورزی دیم ،بهویژه گندم بهعنوان یک
محصول استراتژیک از اهمیت بیشتری برخوردار است
( .)2444 ،Ensafi Moghadamگندم مهمترین
محصول کشاورزی جهان به شمار ميرود و در بسیاری
ازکشورهای دنیا (بهعنوان غذای اصلي مردم) ،و بیشتر
در بیشتر مناطق خشک و نیمهخشک کشت ميشود
___________________________
* مسئول مکاتباتh.karimi@mail.ilam.ac.ir :

( Logginiو همکاران .)6991 ،در حال حاضر ،سطح
زیرکشت گندم در دنیا بیش از  224میلیون هکتار و
تولید کل آن در جهان بیش از  644میلیون تن مي-
باشد .سطح زیرکشت این گیاه در ایران  1/1میلیون
هکتار بوده که  4/2میلیون هکتار آن به کشت دیم و
 2/9میلیون هکتار آن به کشت آبي اختصاص دارد و
تولید آن در ایران  64میلیون تن گزارش شده است
(.)2469 ،FAO
آمارهای موجود نشان ميدهند که جمعیت جهان
تا سال  2421میالدی به  6/9میلیارد نفر خواهد رسید
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و در این شرایط ،ساالنه  144میلیون تن گندم برای
تأمین غذای جمعیت جهان ،نیاز خواهد بود .تأمین این
مقدار ،اهمیت رشد سریع و مداوم در تولید گندم را
آشکار ميسازد ( Naderi Zarkaghiو همکاران،
 .)2464با توجه به این که تغییر شرایط آب و هوایي،
فعالیتهای کشاورزی را بهطور دائم در معرض مخاطره
قرار ميدهد ،انجام مطالعاتي که موجب کاستن از این
خطرپذیری باشد ،ضرورت پیدا ميکند.
بر اساس گزارشات فائو  94درصد از کشور ایران در
نواحي خشک و نیمهخشک قرار دارد ،همچنین در
حدود یک سوم اراضي قابل کشت در جهان با کمبود
آب کافي برای کشاورزی مواجه هستند .با تغییرات آب
و هوایي و افزایش جمعیت ،این مشکل در آینده
جدیتر خواهد شد ( .)6991 ،Houerouمتوسط
کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی در جهان به
واسطه خشکسالي ،حدود  66درصد است که ميتواند
سالیانه تا بیش از  64درصد افزایش یابد (،Sarmadnia
.)6999
 Wilhiteو  ،)6911( Glantzخشکساليها را به
چهار دسته خشکسالي هواشناسي ،کشاورزی،
هیدرولوژی ،اقتصادی و اجتماعي طبقهبندی نمودند.
بهطوری که در این طبقهبندی همه خشکساليها
بهترتیب از هم تاثیر پذیرفتهاند و خشکسالي
هواشناسي بهعنوان عامل مهم تاثیرگذار بیان ميشود.
از بین عوامل اقلیمي موثر بر گیاهان زراعي ،تنشهای
کمبود آب یا خشکي در سطح جهان گستردهتر بوده و
به همین دلیل بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
اگرچه همه تنشها از عوامل مهم کاهش تولید
محسوب ميشوند ،ولي تنش خشکي مهمترین عامل
محدود کننده تولید محصوالت در سامانههای
کشاورزی در مناطق خشک و نیمخشک جهان به
حساب ميآید ( Debaekeو  .)2444 ،Abdellahدر
مناطق خشک و نیمهخشک وقوع خشکسالي در
مراحل رویشي و زایشي اجتنابناپذیر است و عدم
بارش و توزیع نامناسب بارندگي از علل محدود کننده
عملکرد غالت زمستانه در این مناطق به شمار ميرود.
در این بین کشور ایران هم با متوسط نزوالت 244
میليمتر در سال در زمره مناطق خشک و نیمهخشک
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جهان طبقه ميشوند (.)2441 ،Heidari-Sharifabad
در رابطه با نوسانات اقلیمي و تاثیر آنها بر محصوالت
کشاورزی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که از
این میان ميتوان به تالشهای  Alexandrovاشاره
کرد که اثر تغییرات اقلیم بر محصوالت کشاورزی در
بلغارستان را مورد مطالعه قرار داده است.
این مطالعه با هدف ارزیابي عملکرد تولید گندم در
اراضي دیم استان ایالم تحت تاثیر پدیده خشکسالي
انجام شد تا با ارزیابي مقدار کاهش عملکرد گندم در
اراضي دیم بتوان تاثیر پدیدهای خشکسالي را که هر
ساله اتفاق ميافتند ،بررسي کند.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :استان ایالم با وسعتي معادل
 2461444هکتار در غرب تا جنوب غربي ایران واقع
شده است که مساحت آن حدود  6/2درصد کل
مساحت کشور ميباشد .این استان در غرب سلسله
جبال زاگرس و در موقعیت جغرافیایي َ 41˚ 24تا َ64
˚ 41طول شرقي و َ 96˚ 11تا َ 94˚ 61عرض شمالي
واقع شده است .استان ایالم از جنوب با استان
خوزستان ،از شمال با استان کرمانشاه ،از شرق با
استان لرستان و از غرب دارای  421کیلومتر مرز
مشترك با کشور عراق ميباشد .شکل  ،6نمایي از
موقعیت جغرافیایي استان ایالم وشهرستانهای آن را
نشان ميدهد.
در این پژوهش دادههای هواشناسي (بارش) از
هفت ایستگاه سینوپتیک ( ایالم ،دهلران ،مهران،
ایوان ،سرابله ،درهشهر ،آبدانان) در طي  64سال
( )6999-6914از سازمان هواشناسي استان ایالم
تهیه شد .برای بررسي وقوع خشکساليهای اتفاق
افتاده از شاخص بارش استاندارد ( )SPIدر بازه زماني
هشت ماهه (آبان تا خرداد) استفاده شد .این ماهها به
واسطه تاثیرپذیری کشت گندم دیم در حال رشد ،در
ماههای یاد شده و تاثیرپذیری آن از نوسانات اقلیمي
طي سالهای مورد مطالعه ميباشد .اراضي دیم به این
دلیل انتخاب شدند که تا با استفاده از آبیاری نتوان
اثرات خشکسالي و به طبع تنش خشکي بهوجود آمده
بهدلیل نبود بارش را جبران کرد .بهمنظور بررسي روند
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خشکسالي و ترسالي در گستره استان ایالم رابطه ()6
برای شاخص بارش استاندارد ساالنه بهصورت زیر ارائه
شده است (جدول .)6
()6

s

pi  p

SPI 

491/

که در آن SPI ،شاخص بارش استاندارد pi ،مقدار
بارش در دوره مورد نظر (میليمتر) p ،میانگین دراز
مدت برای دوره آماره مورد نظر و  sانحراف معیار
مقادیر بارش است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي استان ایالم و شهرستانهای آن
جدول  -1طبقهبندی خشکسالي بر اساس شاخص SPI
طبقه

مقادیر SPI

ترسالي بسیار شدید
ترسالي شدید
ترسالي متوسط
ترسالي خفیف
نرمال
خشک سالي خفیف
خشکسالي متوسط
خشکسالي شدید

 2و بیشتر
 6/99تا 6/1
 6/49تا 6
 4/99تا 4/1
 -4/49تا -4/49
 -4/99تا -4/1
 -6/49تا -6
 -6/99تا -6/1

خشکسالي بسیار شدید

 -2و کمتر

دادههای مربوط میزان عملکرد گندم در هکتار در
سطح اراضي دیم استان سازمان جهاد کشاورزی استان
ایالم تهیه شد (بعد از دریافت دادهها عملکرد تولید
گندم اقدام به مرتبسازی دادهها شد تا دادهها قابل
استفاده برای تحلیلهای آماری شوند .با توجه به دوره
 64ساله ( )6999-6914دادهها در سالهای اول دوره
آماری مثال سال  6914برخي از شهرستانها از هم
تفکیک نشدهاند مثال شهرستان ملکشاهي هنوز جز
شهرستان مهران ،بدره جز شهرستان درهشهر ،سیروان
جز شهرستان شیروان چرداول محسوب ميشدند ،اما

در سالهای بعد از جداسازی این شهرستانها برای
هماهنگ بودن دادهها سالهای اول و سالهای آخر
دوره  64ساله دادهها شهرستانهای جدا شده را با
دادهها همان شهرستان جمع کرده تا دوره  64ساله
دادهها یکسان شود .بهطور مثال سطح اراضي زیرکشت
شهرستان ملکشاهي و مهران را بعد از تفکیک به
شهرستان که بهصورت جداگانه ارئه شدهاند با هم
جمع و در تحلیل بهعنوان اراضي زیرکشت شهرستان
مهران بیان شد .با وارد نمودن در محیط نرمافزاری
 SPSSو  Excelتجزیه و تحلیل شدند.
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همچنین برای بررسي تأثیر خشکسالي بر روی
عملکرد گندم در اراضي دیم از آزمون تحلیل
رگرسیوني استفاده شد .در این مدل دادههای تولید
گندم در اراضي دیم در هر شهرستان بهعنوان متغیر
وابسته و داده مربوط به خشکسالي بهعنوان متغیر
مستقل وارد مدل شدند .همچنین برای بررسي
همبستگي بین عملکرد گندم و شاخص  SPIاز آزمون
همبستگي پیرسون استفاده شد .آزمونهای آماری
پس از بررسي نرمال بودن دادهها با آزمونهای
کلموگونوف-اسمینوف و آزمون لیون در محیط
نرمافزار آماری  SPSSانجام گرفت.
نتایج و بحث
شکل  2تغییرات شاخص استاندارد در بازه هشت
ماه (آبان تا خرداد) طي سالهای  6914تا  6999در
سطح استان ایالم را نشان ميدهد که با توجه آن در
سطح استان در طي این بازه زماني خشکساليهای
شدید و خفیفي بهوقوع پیوسته است .در سال زراعي
 6914-6919شاخص  SPIبرای شهرستان ایالم 6/19
بهصورت ترسالي شدید ،شهرستان دهلران6/94
بهصورت ترسالي شدید ،شهرستان ایوان 2/61
بهصورت ترسالي بسیار شدید ،درهشهر  4/99بهصورت
ترسالي خفیف ،شهرستان مهران  2/61بهصورت
ترسالي بسیار شدید ،شهرستان آبدانان  4/41بهصورت
ترسالي بسیار شدید نمایان است .در سال زراعي
 6994-6996شاخص  SPIبرای شهرستان ایالم
 -4/29بهصورت نرمال ،شهرستان دهلران-2/19
بهصورت خشکسالي بسیار شدید ،شهرستان ایوان
 -6/42بهصورت خشکسالي متوسط ،درهشهر -2/14
بهصورت خشکسالي بسیار شدید ،شهرستان مهران
 -4/16بهصورت خشکسالي خفیف ،شهرستان آبدانان
 -6/66بهصورت خشکسالي شدید و برای شهرستان
شیروان چرداول  -6/66بهصورت خشکسالي شدید
نمایان است.
در سال زراعي  6992-6999شاخص  SPIبرای
شهرستان ایالم  4/46بهصورت نرمال ،شهرستان
دهلران  2/64بهصورت ترسالي بسیار شدید ،شهرستان
ایوان  -6/91بهصورت خشکسالي متوسط ،درهشهر
 2/22بهصورت ترسالي بسیار شدید ،شهرستان مهران
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 2/96بهصورت ترسالي شدید ،شهرستان آبدانان
 -6/66بهصورت خشکسالي شدید و برای شهرستان
شیروان چرداول  -4/46بهصورت نرمال شدید نمایان
است .شدیدترین خشکساليها مربوط به سالهای
 6916و  6996ميباشد که در میزان تولید گندم
اراضي دیم استان اثر گذاشته است و سال  6914و
 6999جز سالهای هستند که در تمام ایستگاههای
هواشناسي ترسالي ثبت شده است و با عملکرد باالی
گندم در این دو سال تطبق دارد .در مقابل ،سالهایي
که کمینه عملکرد گندم را نشان ميدهد ،منطبق با
سالهای بوده است که شدیدترین خشکسالي در سطح
استان بهوقوع پیوسته است.
 )2466( Masodiyanدر بررسي تأثیر عناصر
اقلیمي را بر عملکرد گندم دیم در آذربایجان شرقي به
این نتیجه رسیده بود ،که بارش مهمترین عامل در
تعیین عملکرد گندم دیم در این منطقه ميباشد ،که
با نتایج این پژوهش کامال همسویي دارد .با تجزیه و
تحلیل دادههای مربوط به میزان عملکرد گندم در
اراضي دیم استان ایالم ميتوان دریافت که در سال
زارعي  6916-6911و  6996-6994بهترتیب با
میزان  96و  992کیلوگرم در هکتار دارای کمترین
میزان تولید گندم در دوره مورد بررسي هستند (شکل
 .)9در این دوره آماری ( 6914تا  )6999بیشترین
میزان تولید گندم در اراضي دیم استان ایالم مربوط به
سالهای زراعي  6914است که با عدم وقوع
خشکسالي در این سال دقیقا منطبق است.
با توجه نتایج حاصل شده ميتوان بیان کرد در
سالهای که خشکسالي (شدید و بسیار شدید) بهوقوع
پیوسته است مقدار تولیدگندم به شدت پایین آمده
است و مقدار آن به کمتر از  6444کیلوگرم در هکتار
رسیده است.
تحلیل رگرسیونی اثرات خشکسالی بر عمکلرد
گندم :ضریب تبیین یکي از مهمترین معیارهای برای
برازش خط رگرسیون ميباشد ،در تجزیه رگرسیوني
خطي برای ارزیابي عملکرد تولید گندم در اراضي دیم
استان ایالم بهعنوان متغیر وابسته ارزیابي شد و مقادیر
شاخص بارش استاندارد ( )SPIبهعنوان متغیر مستقل
وارد مدل رگرسیوني شدند .با توجه به جدول  2ضریب
تبیین مدل برای شهرستانهای مختلف نشان ميدهد
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که تأثیر بارش (بهصورت خشکسالي و ترسالي) در
عملکرد گندم ،در شهرستان ایالم  16درصد ،درهشهر
 41درصد ،دهلران  41درصد بوده است .با توجه به
سطح اطمینان ميتوان نتیجه گرفت خشکسالي سبب
کاهش  41 ،16و  41درصدی تولید در شهرستانهای
ایالم ،دهلران و درهشهر شده است Alipour .و
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همکاران ( ،)2466در مطالعه خود بر روی اثرات
خشکسالي بر وضعیت اقتصادی-اجتماعي کشاورزان به
این نتیجه رسید که در سالهای خشکسالي مزراع
گندم سودآوری کمتری خواهند داشت که با نتایج این
پژوهش همسویي داشت.

شکل  -2تغییرات شاخص بارش استاندارد هشت ماهه طي سالهای  6914تا 6999

شکل  -3میزان عملکرد تولید گندم در اراضي دیم استان ایالم

ضریب همبستگی میان شاخص بارش استاندارد،
عملکرد تولید گندم :بهمنظور بررسي ارتباط بین
خشکسالي و میزان عملکرد گندم در اراضي دیم استان
ایالم از تحلیل همبستگي استفاده و با توجه به ماهیت

دادهها ،آزمون همبستگي پیرسون انتخاب شد .نتایج
بررسي همبستگي میان پدیده خشکسالي و میزان
عملکرد گندم در استان ایالم نشان داد که در تمام
ایستگاههای استان ایالم رابطه بین خشکسالي عملکرد
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میزان تولید گندم در اراضي دیم استان ایالم یک
رابطه معنيداری است .در شهرستان مهران رابطه بین
خشکسالي و تولید گندم در اراضي دیم این شهرستان
 ،4/11در شهرستان دهلران  ،4/16ایالم  ،4/41ایوان
 4/64و درهشهر  ،4/19آبدانان  4/16و شیروان
چرداول 4/11بود .این نتایج بیان کننده این نکته مي-
باشد که هرچه مقدار عددی شاخص بارش استاندارد
( )SPIبیشتر و در واقع ترسالي رخ دهد میزان عملکرد
تولید گندم در هکتار بیشتر خواد بود ،و هرچه شاخص
بارش استاندارد مقادیر کمتر و میل بهسمت مقادیر
منفي کند از میزان عملکرد گندم در هکتار کاسته
خواهد شد Mazinani .و همکاران ( )2462در مطالعه
اثر تنش خشکي بر گندم نشان دادند که تنش خشکي
باعث کاهش معنيدار عملکرد تولیدگندم شدEslami .
و همکاران ( )2462با بررسي تاثیر تنش خشکي بر
گندم ،نشان دادند که تنش خشکي باعث کاهش
معنيدار عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله در مقایسه
با شرایط آبیاری ميشود که با نتایج این تحقیق
همخواني داشتند .بهطور کلي نتایج این پژوهش نشان
داد که کم آبي (خشکسالي) تاثیر معنيداری روی
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عملکرد تولید گندم در اراضي دیم استان ایالم دارد.
با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگي بین
خشکسالي و عملکرد تولید گندم ميتوان نتیجهگیری
کرد تولید گندم در اراضي دیم مناطق کوهستاني مثل
ایالم و ایوان بیشتر متاثر از خشکسالي است .شاید
دلیل این امر این باشد که در مناطق کوهستاني سامانه
آبیاری برای رفع کم آبي با توجه به کمبود منابع آب
در ابن مناطق و شرایط سخت مهیا کردن این سامانه-
ها است ولي در مناطق دشتي مثل مهران و دهلران
کم بود آب با روش آبیاری تحت فشار جبران ميشود.
با توجه به این که بخش اعظم اراضي زیرکشت
برای تولید گندم در استان ایالم به غیر از شهرستان
مهران و دهلران بهصورت دیم کشت ميشوند و همه
سالها تحت تاثیر ترسالي و خشکساليها هستند.
بنابراین پسشنهاد ميشود با تقویت زیرساختهای
ذخیره آب مانند سدهای بزرگ و بندهای کوچک
ذخیره آب امکاناتي فراهم کرد تا این اراضي را بتوان با
روشهای کارآمدی مانند آبیاری تحت فشار آبیاری
کرد تا کمتر متاثر خشکساليهایي باشند که بهوقوع
ميپیوندند.

جدول  -2تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای خشکسالي بر عملکرد گندم در استان ایالم ()6999-6914
ضریب تبیین

برآورد خطایي استاندارد

آماره f

4/16
4/41
4/91
4/41
4/22
4/94
4/19

1/92
14/92
91/14
14/492
21/16
16/11
1/11

61/14
1/19
6/21
1/19
2/92
4/24
4/49

ایالم
دره شهر
مهران
دهلران
ایوان
شیروان چرداول
آبدانان

معادله رگرسیوني

y  2.56  0.00122 x
y  12.2  0.00352 x
y  7.83  0.00223x
y  12.2  0.00352 x
y  6.36  0.00205x
y  10.0  0.00255x
y  3.31  0.00161x

سطح اطمینان
4/44
4/49
4/29
4/49
4/61
4/46
4/96
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Abstract
Knowing the effects of climatic factors on the farming plants is one of the most
important factors on the increase or decrease of production and this subject has an
important effect on the production especially in rainfed condition and specifically wheat
as a strategic product. Successive droughts which occurred in recent years are one of the
climatic factors which affect the agricultural products. The aim of this research was to
evaluate the wheat production in the drought conditions in rainfed lands of the Ilam
Province. In this regard, the regression and Pearson tests were used to evaluate the
effects of drought on wheat production. The results of correlation of drought frequency
on decrease of wheat production in Dehloran, Ilam and Darreh-shahr townships showed
as much as 45, 67 and 45 percent, respectively. Besides, the correlation coefficient
indicated that the relationship of drought and wheat production in Mehran is 58, in
Dehloran and Abdanan is 61, in Ilam is 46, in Aynan is 74, in Darreh-shahr is 63 and in
Shirvan-Chardavol is 85 percent.
Key words: Climatic factors, Drought, Pearson regression, Rainfed agriculture,
Regression analysis
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