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تحلیل کمی بازخورد پوششگیاهی بر وقوع گرد و غبار
در اکوسیستمهای مناطق خشک (مطالعۀ موردی :استان اصفهان)
 طیبه السادات سهرابی؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدة منابعطبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
 عباسعلی ولی*؛ دانشیار گروه مدیریت بیابان ،دانشکدة منابعطبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
 ابوالفضل رنجبر فردویی؛ دانشیار گروه مدیریت بیابان ،دانشکده منابعطبیعی و علومزمین ،دانشگاه کاشان،کاشان ،ایران.
 سید حجت موسوی؛ استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشکدة منابعطبیعی و علومزمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
چکیده
پدیدۀ گرد وغبار یکی از عوارض ثانویۀ اکوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک است .این پدیده ناشی از بازخورد سیستم در مقابل عوامل متعدد
ف شار و تخریب میبا شد .یکی از مهمترین ارکان اکو سیتمها پو ششگیاهی آن ا ست .از آنجا که عامل پو ششگیاهی منعکسکنندۀ عوامل متعدد در
اکوسیییسییتم اسییت لذا میتوان با مطالعۀ رابطۀ تغییرات آن با سییایر عوامل نظیر پدیدۀ گرد و غبار به اثر متقابل عوامل پی برد .در این تحقیق به
بررسی تأثیر پوششگیاهی بر وقوع پدیدۀ گرد و غبار در استان اصفهان طی دورۀ مطالعۀ  2000-2016با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و
شاخص پوششگیاهی نرمالشده پرداختهشدهاست .برای انجام تحقیق دادههای تعداد وقوع گرد و غبار در ایستگاههای سینوپتیک استان برای دورۀ
مورد مطالعه از سیازمان هواشیناسیی دریافت و فراوانی روزهای گرد وغبار هر ایسیتگاه در هر سیال اسیتخراد گردید .با اسیتفاده از روش کریجینگ
روزهای گرد وغبار استان پهنهبندی گردید .نقشۀ پوششگیاهی استان نیز برای هرسال و بر اساس شاخص  NDVIتیرماه هرسال از تصاویر سنجندۀ
 MODISتهیهگردید .تحلیل رگر سیونی دادههای گرد وغبار ساالنه و شاخص پو ششگیاهی نیز بهمنظور تحلیل کمی تأثیر پو ششگیاهی بر وقوع
گرد و غبار انجام شد .نتایج پهنهبندی نشان داد که تعداد وقوع گرد و غبار در سالهای اخیر نسبت به گذشته افزایش و سالهای  2011و  2007به
ترتیب با مقادیر  496و  67روز بیشترین و کمترین تعداد گرد وغبار در طول دوره میباشند .همچنین ایستگاه نایین و اصفهان (فرودگاه) به ترتیب
با  914و 805روز بیشییترین و گلپایگان و داران با  91و 111روز کمترین میزان وقوع گرد و غبار را داشییتهاند .نتایج نشییان داد که بیشییترین تعداد
وقوع گرد و غبار مربوط به شرق و مرکز استان و کمترین مربوط به بخشهای دیگر استان است .پوششگیاهی نیز در طی دورۀ موردمطالعه در شرق
و مرکز اسیییتان کمترین مقدار بوده اسیییت .مقدار  NDVIنیز در سیییالهای  2011 2013و 2015کمترین مقدار بوده و بین 0/69تا  -0/19تغییر
داشتهاست .نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که فراوانی وقوع گرد وغبار با پراکنش پوششگیاهی ارتباط نزدیکی دارد و با کاهش پوششگیاهی
بر تعداد وقوع گرد و غبار افزوده می شود .به طورکلی عامل پو ششگیاهی با همب ستگی معنیدار در سطح خطای کمتر از  5در صد  78در صد از
تغییرات پدیدۀ گرد و غبار را تبیین میکند .بنابراین مدیریت اکوسیستمها و باالخص پوششگیاهی در پدیدۀ گرد وغبار مؤثر است.
کلید واژگان :تخریب مدیریت سیستم اطالعات جغرافیایی شاخص پوشش گیاهی نرمالشده استان اصفهان

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989131089607 :

Email: vali@kashanu.ac.ir
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 .1مقدمه
گ یا هان نخسیییتین و مهمترین تول یدکن ندۀ در هر
اکوسییسیتماند [ .]17پوشیشگیاهی در اکوسییسیتمهای
خشک بهعنوان یک شاخص مهم در ارزیابی محیطزیست
اسییت و نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیییسییتمها ایفا
میکند [ .]12پو ششگیاهی و الگوی ف صلی آن در کنترل
توسییی عۀ گرد وغ بار اهم یت بهسیییزایی دارد .تقو یت
پوشییشگیاهی موجب پایداری سییطح و در نتیجه کاهش
فر سایش بادی و گرد و غبار می شود .گیاهان زبری سطح
را افزایش داده و در نتیجه سییرعت باد را کاهش میدهند؛
سی ستم ری شۀ گیاهان ذرات خاک را به هم چ سبیده نگه
داشیییته و با ایجاد سیییایه رطوبت خاک را به طور موقت
افزایش میدهند و بدینترتیب قشیییر سیییطحی و خاک را
تثب یت کرده و از حر کت باز میدار ند .بررسیییی ارت باط
پو شش گیاهی و خ شک سالی با وقوع گرد و غبار از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
استان اصفهان دارای آب و هوای خشک و نیمهخشک
می باشییید که در سیییال های اخیر فراوانی طو فان های
گردوغبار و شییدت آنها بهطور معنیداری در این اسییتان
افزایش یافتهاسییت و زندگی مردم را دچار اختالل کرده و
کیفیت زندگی را به شییدت تحت الشییعاع قرار داده اسییت.
این پدیده بهویژه در فصل بهار و تابستان تشدید میگردد.
تحقیقات زیادی به بررسییی تأثیر پوشییش گیاهی بر وقوع
گرد و غبار پرداختهاند .وقوع گرد و غبارهای اخیر و ارتباط
آن با سطح باد در شرق آسیا بررسی گردید و نتایج نشان
داد که با افزایش سییرعت باد و کاهش پوشییشگیاهی در
مناطق برداشت گرد و غبار در شرق آسیا تعداد وقوع گرد
و غبار افزایش داشییته اسییت .در سییالهایی که شییرایط
خ شک سالی حاکم بود پو شش گیاهی کاهش پیدا کرده و
شدت وقوع گرد و غبار افزایش معنیداری داشت [.]9
تغییرات پو شش گیاهی 6تاالب در سانفران سی سکو را
بین سیییالهای  2003و  2004با اسیییتفاده از تصیییاویر
ماهوارهای و بازدید زمینی ارزیابی گردید .عالوه بر برر سی
 NDVIطبقهبندی نظارت شده را بر ت صاویر اعمال و در

پایان نیز صیحت و دقت طبقهبندی را با اسیتفاده از روش
ماتریکس خطا محاسییبه شیید .نتایج نشییان داد پوشییش
گیییاهی نقش مهمی در نگهییداری و کنترل تغییرات
اکوسیییسییتم دارد و تغییرات آن با تهیۀ نقشییه از تصییاویر
ماهوارهای ارزیابی میشیییود که در دو دهۀ اخیر به ابزار
مهمی تبدیل شده است [.]19
در مطالعهای تغییرات پو ششگیاهی فالت مغول ستان را
برای دورۀ  2000تا  2010مبتنی بر  NDVIبل ند مدت
ت صاویر مودیس برر سی شد .نتایج حاکی از کاهش پو شش
گیاهی در دهۀ گذشته است که عمدتاً به آب و هوای گرمتر
و خ شکتر و تنش خ شکی سالهای اخیر ا ست .همچنین
نتایج نشییانداد که نظارت بر تنشهای اقلیم مثل بارش و
تغییرات پوشییش گیاهی برای باال بردن آگاهی مدیران از
خطرات آن و انجام ارزیابی ری سک برای بالیای خ شک سالی
و سایر بالیای طبیعی مرتبط مهم خواهد بود [.]3

بهمنظور بررسییی "تأثیر تغییر پوشییش گیاهی مناطق
منشیییاء گرد و غبار بر رخداد طوفانهای گرد و غبار غرب
ایران " با اسییتفاده از مدل (شییبکۀ تابع پایه شییعاعی) به
ارزیابی خطر فر سایش بادی در عراق بهعنوان من شاء مهم
طوفانهای گرد و غبار بیشتر شهرهای غربی ایران در بازۀ
زمانی  2003تا  2013پرداختهشیید .نتایج نشییان داد که
درصد پوشش گیاهی در تمامی کاربریهای زمین در سال
 2003بیشتر از  2013بودهاست [.]2
در مطالعهای دیگر ارتباط پوشییش گیاهی و وقوع گرد
وغبار ا ستان خرا سان ر ضوی تحلیل گردید .نتایج ن شان
داد که تعداد روزهای گرد وغبار با پراکنش پوشش گیاهی
ارتباط نزدیکی دارد و با کاهش پوشیییش گیاهی بر تعداد
وقوع گرد وغبار افزودهمیشود [.]11
در مطالعهای تأثیر ریزگردها بر تغییرات پوشش گیاهی
تاالب شادگان خوز ستان برر سیگردید .در این مطالعه با
برر سی تغییرات زمانی پو شش تاالب شادگان خوز ستان
ارت باط این تغییرات با طو فان های گرد و غ بار ارز یابی
گردید .نتایج نشییاندهندۀ کاهش  7/36درصییدی سییطح
پوششگیاهی از سال  2000تا  2011بود .نتایج همچنین
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نشیییان داد با افزایش طوفانهای گرد وغبار بعد از سیییال
 2002مجموع غلظت سیییالیانۀ ریزگردها ضیییریب تبیین
باالیی ( )0/85با شاخص  NDVIداشت [.]4
ارتباط میان بارندگی پوشیییش گیاهی و انتشیییار گرد
وغبار در منطقۀ گبی مورد برر سی قرارگرفت .هدف از این
مطالعه برر سی رابطه میان روند تغییرات پو شش گیاهی و
تأثیرات آن بر بارندگی منط قه بود .در این تحقیق راب طۀ

خ شک و ب سیارخ شک بی شتر از نواحی دیگر بوده ا ست.
همچنین ن تایج نشیییان داد که احت مال آسییی یب پذیری
پوششگیاهی متأثر از شرایط اقلیمی و توپوگرافی مختلف
است [.]5
بیشیییتر مطالعات ان جامشیییده براسیییاس شیییاخص
پو ششگیاهی انجام شده و کمتر به پهنهبندی گرد وغبار
و مقایسییۀ همزمان و تحلیل رگرسیییونی این دو پرداخته

میان بارندگی و شاخص نرمال شدۀ گیاهی برای یک دورۀ
 29سییاله مورد بررسییی قرار گرفت .نتایج نشییان داد که
میزان بارندگی روند کاهشییی داشییته و تغییرات مکانی آن
از شرق به غرب منطقه بودها ست .پو شش گیاهی نیز در
نواحی کمباران کاهش دا شته ا ست .همچنین نتایج ن شان
داد که انتشیییار گرد وغ بار با کاهش بار ندگی و کاهش
پوشش گیاهی رابطۀ مستقیم داشته است [.]15

شییده اسییت .بنابراین هدف از این پژوهش بررسییی ارتباط
بین پوشییش گیاهی و فراوانی وقوع گرد وغبار در اسییتان
ا صفهان به روش پهنهبندی و تحلیل رگر سیونی ا ست .در
این پژوهش به پدیدۀ گرد وغبار بهعنوان پیامد مدیریت
نامطلوب پوشیییش گ یاهی و ای جاد بازخورد مث بت در
اکوسیستمهای منطقه و افزایش پدیدۀ گرد وغبار نگریسته
شییده اسییت.کشییف ابعاد بازخورد درونی سیییسییتم در دور

در مطالعه دیگری تأثیر خ شک سالی بر پو ششگیاهی
د شت اردکان یزد مورد برر سی قرارگرفت .در این مطالعه
میانگین ساالنۀ شاخص  SPIاز  1996تا  2015و شاخص
 NDVIبرای ماه می سیییال های 2009 2000 1998

شدن از تعادل و بحرانی شدن منطقه اهداف کالن پژوهش
را ت شکیل میدهد .آهنگ تغییرات در پو شش و در نتیجه
آه نگ تغییرات در پد یدۀ گرد و غ بار به عنوان ابزار
میدیرییت اسیییتراتژییک در هیدفگیذاری برنیامیههیای

 2011 2010و  2015محاسبه گردید .نقشههای شاخص
 NDVIدر سییه گروه بدون پوشییشگیاهی پوشییشگیاهی
ضعیف و پوششگیاهی متراکم تهیهگردید .نتایج حاکی از
ار تبییاط م ع نیدار در سییی طح  ٪95میییان نوا حی بییا
پو ششگیاهی ضعیف در میانۀ بهار با شاخص  SPIبوده
است [.]7
احتمال آ سیبپذیری پو ششگیاهی به خ شک سالی و
تهیۀ نق شۀ مناطق ح ساس به خ شک سالی در ک شور ایران
مورد بررسیییی قرارگرفت .در این مطالعه از شیییاخصهای
وضیییعیت حرارتی  TCIوضیییعیت پوشیییشگیاهی VCI
شاخص حرارت سطحی  LSTو  NDVIسنجندۀ مودیس
همچنین شیییاخص سیییالمت گیاهی در ماه های مارس
آوریل می و ژو در طی دورۀ زمانی  2000-2017و در 4
کالس اقلیمی بسییییارخشیییک خشیییک نیمهخشیییک و
نیمهمرطوب اسییتفادهگردید .نتایج نشییان داد که احتمال
آسیییبپذیری پوشییشگیاهی به خشییکسییالی در نواحی

چشییماندازی مد نظر قرار گرفته اسییت .با محاسییبۀ معیار
دورسنجی پوشش میتوان ابعاد پدیدۀ گردوغبار را بررسی
کرد و در مدیریت اسییتراتژیک اهداف بلند مدت پوشییش
گیاهی و کنترل گردوغبار را در چشیییم انداز تدوین کرد.
دسترسی به اطالعات دورسنجی و تسریع در بررسی معیار
پو شش گیاهی و امکان سنجی ارتباطات آن با پدیدۀ گرد
وغبار در مدیریت بهنگام و مدلسییازی کمی آن رسییالت
تحقیق حاضر است.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
اسییتان اصییفهان با واقع شییدن در مرکز فالت مرکزی
ایران و حاکم شیییدن شیییرایط خشیییکی یکی از مهمترین
اکوسیییتمهای بیابانی ایران محسییوب میشییود .اسییتان
اصییفهان با مسییاحتی حدود  107044کیلومتر مربع بین
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 30در جه و  43دقی قه تا  34در جه و  27دقی قه عرض
شمالی و  49درجه36دقیقه تا  55درجه و  31دقیقه طول
شییرقی قرار دارد .میانگین بارندگی سییاالنۀ اسییتان 123

میلیمتر و میییانگین دمییای مییاهییانییۀ آن  15/3درجییه
سانتیگراد میباشد (شکل.)1

شکل  .1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق
در این تحقیق جهت بررسییی رابطۀ پوشییشگیاهی و
ت عداد روز های وقوع گرد و غ بار از شییییاخص NDVI
محصییییول سیییی ن جنییدۀ مود یس طی دورۀ آمییاری
( )2000-2016با قدرت تفک یک  250متر و داده های
تعداد روزهای گرد و غبار  12ای ستگاه سینوپتیک ا ستان
ا ستفاده شد .سپس برای م شخص کردن تعداد روزهای
همراه با گرد و غبار در اسییتان اصییفهان برای هر کدام از

ایسیییتگاه ها تعداد روزهایی که دید افقی از  10کیلومتر
کمتر بود م شخص و تغییرات آن در طول سالهای مورد
م طال عه تعیین گرد ید .در ن ها یت برداشیییت وارد محیط
نرمافزار جی آی اس گردید و با روش کریجینگ پهنهبندی
گرد و غ بار در طی دورۀ م طال عه ان جام شییید .پس از آن
شاخص پو ششگیاهی نرمال شده محا سبه و نق شههای
مربوط به آن تهیه گردید.جهت بررسییی ارتباط گرد وغبار
و پوشیییشگیاهی از تحلیل رگرسییییونی اسیییتفاده گردید
(شکل.)2
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پایگاه داده

استخراد شاخصNDVI

استخراد دادههای گرد وغبار

پهنهبندی شاخص  NDVIساالنه

پهنهبندی گرد وغبار ساالنه

مقایسۀ نتایج حاصل از پهنهبندی گرد وغبار و پوشش گیاهی

تحلیل رگرسیونی مقادیر ساالنۀ گرد وغبار و شاخص NDVI
شکل .2فرایند انجام تحقیق

 .3.2شاخص پوشش گیاهي نرمال شده
برای محاسیییبۀ شیییاخص پوشیییشگیاهی تفاضیییلی
نرمالشییده از تصییاویر ماهوارهای مودیس اسییتفاده شیید.
تصیاویر سینجندۀ مودیس به علت داشیتن چندین ویژگی
(قابلیت دید وسییییع محدودۀ طیفی و تعداد باندهای آن
قییدرت تفکیییک مکییانی و تصیییویربرداری روزانییه و در
دسیییترسبودن دادههای این سییینجنده در ایران) انتخاب
گردید .تصییاویر انتخاب شییده در این مطالعه برای ماه تیر

هر سیییال در دورۀ مورد مطالعه می باشییید .هدف از این
تحقیق بررسیییی ارتبییاط تعییداد وقوع گرد و غبییار بییا
پوشییشگیاهی میباشیید لذا این ماه برای آنالیز تصییاویر
مورد اسیییتفاده قرار گرفت .بعد از تهیۀ این تصیییاویر برای
تهیۀ شییاخص پوشییشگیاهی تفاضییلی نرمالشییده این
تصییاویر ژئورفرنس شییده و تصییحیحات اولیه بر روی آن
انجام شییید .سیییپس با اسیییتفاده ازباندهای دارای تفکیک
مکانی  250متر تصییاویر مودیس اسییتفاده شیید .شییاخص
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پوشیییشگیاهی محل های احتمالی پوشیییشگیاهی را با
تغییرات عددی بین  +1تا  -1ن شان میدهد .با ا ستفاده از
رابطۀ زیرشاخص پوششگیاهی محاسبه گردید:
()1

Band2−Band1
Band2+Band1

= NDVI

که در آن :با ند  B1معرف طول مود قرمز  B2طول
مود مییادون قرمز اسییییت .دامنییۀ تغییرات شییییاخص
پو ششگیاهی نرمال شده تفا ضلی بین منفی یک تا مثبت
یک اسییت .در شییرایط پوشییشگیاهی مناسییب میزان آن
مثبت یک ا ست .دامنۀ تغییرات در شرایط پو شش گیاهی
سیییبز بین  0/2تا  0/8اسیییت .زمانی که به مقادیر منفی
نزدیک شود بیانگر و ضعیت پو شش در کمتر از شرایط
نرمال و بروز خ شک سالی ا ست و در شرایط خ شک سالی
شدید منفی یک خواهد بود .جهت بررسی ارتباط بین گرد
وغبار و پو ششگیاهی از تحلیل رگر سیونی ا ستفاده شد.
هدف از تحلیل رگرسیییونی بررسییی رابطه بین متغیرها و
پراکنش آنها میباشد.

 .3نتایج
 .1.3نتایج حاصلللل از بررسلللی پهنهبندی پدیدۀ
گرد وغبار و تغییرات پوشش گیاهی
به منظور ارائۀ دیدگاه کلی از شییرایط و فراوانی وقوع
گردوغبار در ایستگاههای مورد مطالعه نتایج تغیرات تعداد
روزهای رخداد گرد و غبار به صییورت سییاالنه و به تفکیک
ایسیییت گاه در طول دورۀ م طال عاتی ( )2000 – 2016در
جدول ( )1آورده شده ا ست .نتایج برر سی ن شان میدهد
که ایستگاه سینوپتیک نایین با  914روز و سپس ایستگاه
اصییفهان (فرودگاه شییهید بهشییتی) با  805روز به ترتیب
نسبت به دیگر ایستگاهها بیشترین تعداد روزهای همراه با
پدیدۀ گرد و غبار را در طول دوره دارند .همچنین ایستگاه
سییینوپتیک گلپایگان با  91روز و ایسییتگاه داران با 111
روز کمترین ت عداد روز های وقوع گرد و غ بار را نشیییان
میدهد.

نتایج همچنین نشیییان میدهد که تعداد وقوع گرد و
غ بار در دورۀ مورد م طال عه از روند مشیییخصیییی تبع یت
نمیکند ولی بهطور میانگین در سییالهای انتهایی نسییبت
به سالهای اولیۀ تحقیق از روند افزایشی برخوردار است
بهگونهای که از سیییال  2008به بعد بر تعداد وقوع گرد و
غبار افزوده شییده اسییت .این نتایج بیانگر آن اسییت که در
سالهای اخیر بر تعداد وقوع گردو غبار در استان اصفهان
افزوده شییده اسییت .بیشییترین تعداد گرد و غبار در سییال
 2011که خشیکترین سیال دورۀ مورد مطالعه میباشید
اتفاق افتاده اسیییت .بهطوری که مشیییاهده میشیییود در
سیییالهای  2011و 2012بیشیییترین میزان گرد وغبار و
سیییال های  2007و 2006کمترین میزان گرد و غبار در
استان را نشان میدهند (جدول.)1
همچنین در سال  2011و  2012بیشترین تغییرات و
سیییالهای  2004و  2007کمترین تغییرات در پوشیییش
گیاهی مشاهده شده است.
نتایج پهنهبندی در سییال  2000بیانکنندۀ آن اسییت
که در بخشهای مرکزی و شرقی ا ستان تعداد وقوع گرد
و غبار بیشتر از مناطق دیگر استان است .نتایج پهنهبندی
شاخص پو ششگیاهی نرمال شده تفا ضلی در سال 2000
نیز بیانگر آن ا ست که بخشهای مرکزی و شرقی ا ستان
دارای پوششگیاهی کمتری نسبت به بقیه استان میباشد
و هر چه از شییمال به بخشهای مرکزی و شییرقی اسییتان
حرکت میکنیم پوشییشگیاهی کاهش پیدا کرده اسییت.
بهطور کلی بین پوششگیاهی و تعداد وقوع گرد و غبار در
سیییال  2000ارتباط وجود دارد و در قسیییمت هایی که
پو ششگیاهی کاهش پیدا کرده بر تعداد وقوع گرد و غبار
افزوده شده است (شکل  3و .)4
پهنهبندی تعداد وقوع گرد و غبار در سال  2001نشان
میدهدکه در این سییال تعداد وقوع گرد و غبار نسییبت به
سال قبل ( ) 2000کاهش دا شته ا ست و تقریباً در تمام
ا ستان به جز ای ستگاه ا صفهان (فرودگاه) و خور کمتر از
 20واقعه در سال بوده ا ست .تراکم پو ششگیاهی در این
سال مانند سال قبل بوده است.

979

تحلیل کمی بازخورد پوششگیاهی بر وقوع گرد و غبار...
جدول  .1تغییرات تعداد روزهای گرد و غباری در دورۀ آماری مورد مطالعه در استان اصفهان
مجموع

میمه

نطنز

گلپایگان

شهرضا

کبوترآباد

فرودگاه

نایین

اوزونسنجی

اردستان

خور

داران

کاشان

سال

175

21

8

1

7

3

52

12

7

32

14

9

9

2000

103

9

8

0

11

6

32

0

13

1

21

2

0

2001

80

2

6

0

19

1

23

1

7

2

17

1

1

2002

126

2

3

1

54

1

31

0

6

7

17

4

0

2003

95

1

3

0

17

2

30

5

4

4

27

0

1

2004

106

1

9

1

13

1

24

25

5

8

20

0

0

2005

68

0

4

1

9

2

16

17

2

9

8

0

0

2006

67

1

2

0

1

4

17

6

14

3

18

0

1

2007

323

1

33

0

36

19

54

32

51

40

49

3

5

2008

372

9

33

12

26

21

96

46

49

28

33

11

8

2009

435

15

26

11

12

21

55

187

26

32

31

9

10

2010

496

22

22

0

10

29

66

231

42

34

30

6

4

2011

494

19

30

10

27

34

63

132

62

40

48

14

15

2012

480

29

30

15

15

39

79

94

48

49

53

7

22

2013

239

8

13

8

12

7

41

15

24

27

61

8

15

2014

459

26

31

19

21

30

75

55

51

55

44

24

28

2015

397

8

27

12

24

16

51

56

42

77

42

13

29

2016

4515

174

288

91

314

236

805

914

453

448

533

111

148

مجموع

سیییال  2002پهنهبندی تعداد وقوع گرد و غبار تقریب ًا
مشابه سال  2001بوده و شرایط پوششگیاهی نیز مشابه
سییییال  2001می باشیییید .با وجود این که وضیییع یت
پو ششگیاهی ا ستان در سال  2003تقریباً م شابه سال
 2002اسییت در این سییال تعداد وقوع گرد وغبار افزایش
یافته به گونهای که در ایستگاه شهرضا به  54روز در این
سال ر سیده ا ست .از سال  2004تا  2007روند کاه شی
در ت عداد وقوع گرد وغ بار د یده میشیییود بهطوری که
سییییال های  2007و  2006به ترت یب با  67و  68روز
کمترین تعداد وقوع گرد وغبار را دا شتهاند .در این سالها
در برخی ایسییتگاهها هیچ گونه واقعهای ثبت نشییدهاسییت.

وقوع گرد و غبار ن سبت به سالهای قبل از آن به شدت
افزایش دا شته ا ست و هر چه از شمال و غرب ا ستان به
بخشهای مرکزی و شیییرقی اسیییتان حرکت میکنیم بر
شییدت گرد و غبار افزوده شییده اسییت به گونهای که در
بخشهای مرکزی اسییتان تعداد وقوع گرد و غبار به بیش
از  40ر خداد در سییییال میرسیییید .نقشییییۀ پراکنش
پو ششگیاهی در همین سال نیز حاکی از کاهش شدید
پوشییشگیاهی این سییال نسییبت به سییالهای قبل اسییت.
نتایج پهنهبندی گرد و غبار در سییال  2009حاکی از آن
اسیییت که تعداد وقوع گرد و غبار نسیییبت به سیییال قبل
( )2008افزایش دا شته ا ست و بی شترین تعداد وقوع گرد

پو ششگیاهی در مرکز و شرق ا ستان کمترین مقدار و در
بخشهای دیگر بیشترین مقدار بوده است (شکل 3و .)4
با توجه به نتایج به د ست آمده در سال  2008تعداد

و غبار در مرکز ا ستان رخ داده ا ست .پراکنش گرد و غبار
در این سال حاکی از کاهش پوششگیاهی نسبت به سال
قبل میباشد (شکل 3و .)4
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شکل  .3تغییرات ساالنه گرد وغبار در بازه زماني 2000-2016
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شکل  .4تغییرات شاخص  NDVIدر بازه زماني 2000-2016
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همچنین میتوان گ فت ت عداد روز های گرد وغ بار از
سییال  2008تا  2016افزایش چشییمگیری داشییته البته
روند افزایش از روند منظمی تبع یت نمیکند .براسیییاس
نقشییههای پهنهبندی سییال  2011با  496روز بیشییترین
تعداد روز گرد وغبار و میزان پوشیییشگیاهی نیز کمتریم
مقدار بودهاسییت .این کاهش بهخصییوص در مرکز و شییرق
استان مشهود بودهاست(شکل.)2

با  480 494و  459روز بیشیییترین ت عداد روز های گرد
وغبار در استان اصفهان را داشتهاند .در این سالها میزان
پوشییش گیاهی بهویژه در مرکز و شییرق اسییتان کاهش
چشمگیری داشتهاست ( شکلهای 3و  .)4مقادیر مربوط
به شاخص  NDVIگویای این مطلب میباشد .بهطور کلی
نتایج حاکی از آن اسییت که در بازۀ زمانی 2000-2016
تخریب پوششگیاهی افزایش یافتهاست.

 .2.3نتایج حاصلللل از تحلیل رگرسلللیونی پدیدۀ

 .2.3نتایج حاصلللل از تحلیل رگرسلللیونی پدیدۀ

گرد وغبار و تغییرات پوشش گیاهی

گرد وغبار و تغییرات پوشش گیاهی

همچنین میتوان گ فت ت عداد روز های گرد وغ بار از
سییال  2008تا  2016افزایش چشییمگیری داشییته البته
روند افزایش از روند منظمی تبع یت نمیکند .براسیییاس
نقشییههای پهنهبندی سییال  2011با  496روز بیشییترین
تعداد روز گرد وغبار ومیزان پوشیییشگیاهی نیز کمترین
مقدار بودهاسییت .این کاهش بهخصییوص در مرکز و شییرق

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی در جدول  2مشخص
شده است .نتایج حاصل از خروجی تحلیل رگرسیون نشان
مید هد که ارت باط معنیداری بین ت عداد روز های گرد
وغبار و پوشیییشگیاهی وجود دارد.این ارتباط بهویژه در
سییالهایی که میزان گرد غبار افزایش یافته معنیدار بوده
اسییت .بیشییترین ضییریب تعیین ) (R2به ترتیب مربوط به

استان مشهود بودهاست
پس از آن سییالهای  2013 2012و  2015به ترتیب

سالهای  2012 2015 2011و  2013میباشد.

جدول .2نتایج تحلیل رگرسیوني پوشش گیاهي و گرد وغبار (سال )2000-2016
Sig
0/1492
0/9569
0/74695
0/4753
0/714113
0/18341
0/098767
0/917445
0/051942
0/050729
0/034169
0/03229
0/056228
0/017161
0/044078
0/050907
0/037279

F
2/4874
0/003
0/110716
0/5549
0/1429
2/076962
3/388988
0/011363
1/451956
4/773347
2/709348
1/197251
2/393043
8/4993
0/35855
3/663131
1/602908

R Square
0/22
0/0003
0/012
0/058
0/015
0/18
0/27
0/001
0/58
0/54
0/50
0/78
0/62
0/60
0/038
0/74
0/45

R
0/46
0/018
0/11
0/24
0/12
0/43
0/52
0/035
0/76
0/73
0/7
0/88
0/78
0/77
0/19
0/86
0/67

سال
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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ارتباط بین پوشیییشگیاهی به عنوان متغیر مسیییتقل و
تعداد روزهای گرد وغبار به عنوان متغیر وابسییته به میزان
 78درصیید ارتباط نسییبتاً باالیی را در سییال  2011نشییان
میدهد .همچنین ارتباط پوشیییشگیاهی و تعداد روزهای
گرد وغ بار در سیییال های  2012 2015و  2013نیز به
ترتیب  74درصیید  62و  60درصیید میباشیید .قابل ذکر
اسییت که براسییاس آمار ایسییتگاههای سییینوپتیک اسییتان

 )2000بیشیییترین و کمترین ت عداد وقوع گرد و غ بار در
دورۀ مورد مطالعه به ترتیب در سالهای  2011با  496و
 2007با  67روز گرد و غبار رخ داده اسیییت .افزایش گرد
وغبار در سییالهای اخیر با نتایج [ ]15که روند افزایشییی
گرد وغبار را طی سییالهای اخیر گزارش دادند همخوانی
دارد .نتایج نشان داد که وضعیت پوشش گیاهی سطحی با
تعداد وقوع گرد و غبار ارتباط دارد و با کاهش پوشیییش

بیشیییترین ت عداد روز های گرد وغ بار اب تدا مربوط به
سال 2011بوده ارتباط میان تعداد روزهای گرد وغبار در
این سییال با پوشییش گیاهی نیز در سییطح بسیییار باالیی
میبا شد .ضریب تعیین در سال  2011برابر با 0/78ا ست
که ن شان میدهد پو شش گیاهی به عنوان متغیر م ستقل
نقش تعیینکننده در تعداد روزهای گرد وغبار داشتهاست
(جدول.)1

گ یاهی بر ت عداد وقوع گرد و غ بار افزوده شییییده و در
بخشهایی از استان که پوششگیاهی کمی نسبت به بقیه
بخشهای استان دارد تعداد وقوع گرد و غبار بیشتر است.
همچنین در سییییال هایی که پوشیییشگ یاهی به ع لت
خشیییکسیییالی و کاهش بارش تراکم کمتری دارد تعداد
وقوع گرد و غبار در این سییالها افزایش یافته اسییت که با
[ ]14 11که به بررسیییی ارتباط انتشیییار گرد و غبار با

 .4بحث و نتیجهگیری

پوشییش گیاهی سییطحی پرداختند و به این نتیجه دسییت
یافتند که با کاهش پوشیییش گیاهی بر تعداد وقوع گرد و
غبار افزوده میشود مطابقت دارد.
ا ستان ا صفهان یکی از کریدورهای شروع فرآیند بادی

نتایج نشییان داد که در سییالهای اخیر بر تعداد وقوع
گرد وغبار افزوده شده ا ست که دلیل این امر خ شک سالی
درسیییالهای اخیر میباشییید .همچنین سیییالهای بعد از
 2007بیشیییترین ت عداد وقوع گرد و غ بار در بخش های
مرکزی و شرقی ا ستان رخ داده ا ست .هرچند تعداد وقوع
این پد یده در دیگر بخش ها نیز د یده میشیییود .ن تایج
همچنین نشیییان میدهد که ت عداد وقوع گرد و غ بار به
سرعت ن سبت به کاهش پو ششگیاهی عکسالعمل ن شان
میدهد و در سییالهایی که پوشییشگیاهی کاهش داشییته
اسیییت بر ت عداد وقوع گرد و غ بار افزودهشیییده اسیییت.
درسیییال های اخیر به دلیل کاهش بارش و به خصیییوص
اسیییتفادۀ بیرویه از منابع طبیعی پوشیییش گیاهی کم و
تخریب شییده و در نتیجه بر تعداد و شییدت گرد و غبار در
این منطقه از کشیییور و در مجموع در کل کشیییور افزوده
شده است.

نتایج بررسی تعداد وقوع گرد و غبار در استان اصفهان
حاکی از آن است که در طی دورۀ مورد مطالعه (-2016

در ایران مرکزی میبا شد بنابراین تغییرات درخ صو صیات
اکولوژیکی آن منجر به شیییروع تغییرات ناهن جاری در
قسیییمتهای داخلی کشیییور میگردد .اگرچه پدیدۀ گرد
وغبار پیامد وابسیییته به عوامل طبیعی نظیر خشیییکی و
خشییکسییالی میباشیید لیکن نتایج تحقیق حاضییر نشییان
مید هد ت حت تأثیر تخر یب م نابع آب و م نابع پوشیییش
گ یاهی پد یدۀ گرد وغ بار به بحران ت بد یل میشیییود و
میتوا ند امن یت سیییکونت گاه های این م ناطق را به خطر
ا ندازد .مدیر یت اسیییتراتژ یک م نابع طبیعی با هدف
برنامهریزی و کنترل پیامدهای ناگوار اکولوژیکی در غالب
طرحهای حفظ و احیای پو ششگیاهی به عنوان مهمترین
عامل در زنجیرههای حیاتی موظف اسییت عالوه بر رصیید
مسیییتمر پد یدۀ گرد وغ بار در ج هت کاهش پا یدار آن
اقدامات مؤثری در غا لب برنامه های کوتاه مدت تا بلند
مدت اقدام نماید.

1397  زمستان4  شماره71 مرتع و آبخیزداری مجله منابع طبیعی ایران دوره
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