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Abstract
Dust, the main pillar of air pollution, has always been an important subject of study on several
levels. Over the last few years, it has become increasingly concentrated in various regions. The
present study, which uses Google Earth engine system and MODIS satellite data with 8-day
temporal resolution and spatial resolution of 1km and 250m, as well as statistical methods such
as correlation and averaging of Triple Exponential Smoothing (TES), to monitor and predict
spatial and temporal changes of airborne dust in Qazvin province. For this purpose, using Aerosol
Optical Depth Index (AOD) images, Optimal Vegetation Index (EVI) and Modis Heat Island (HI)
change index, and preparing their temporal and spatial monitoring maps during the statistical
period 2015-2020 and predict to 2030, the relationship between these factors was examined. The
results of the present study showed an increase in the quantity of airborne dust in Qazvin province
from 0.461 in 2015 to 0.603 in 2017. his rate was then reduced by 0.493 in 2018 and by 0.575 in
2019. The quantity of airborne dust, then fell slightly to 0.5366 in 2020. The results showed a
negative relationship between precipitation, relative humidity and vegetation, and a positive
relationship between wind speed, freezing days, temperature, variations in temperature islands
and hours of sunshine with AOD. The present study also examined changes in airborne dust
concentrations in two high- and low-risk classes, and predicted a high-risk class for 2030. This
finding is helping policymakers and planners reduce dust pollution in cities through vegetation
management and reduce the heat islands, as well as implement climate programs to manage
precipitation and moisture in cities.
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چکیده
گردوغبار بهعنوان مهمترین رکن آلودگی هوا است که در سالهای اخیر غلظت آن در مناطق مختلف افزایش یافته است .پژوهش
حاضر ،با استفاده از سامانة گوگل ارث انجین و دادههای ماهوارهای مودیس با قدرت تفکیک زمانی  ۸روزه و قدرت تفکیک مکانی
 1kmو  250mو همچنین روشهای آماری از جمله همبستگی و هموارسازی نمایی سهگانه ،به پایش و پیشبینی تغییرات مکانی
و زمانی گردوغبار معلق در جو استان قزوین پرداخت .بدین منظور ،با استفاده از تصاویر شاخص عمق اپتیکی آئروسل (،)AOD
شاخص بهینه پوشش گیاهی ( )EVIو شاخص تغییرات جزیره حرارتی ( )HIمودیس و تهیه نقشههای پایش زمانی و مکانی آنها در
طول دوره آماری  1399-1394و پیشبینی روند آن تا  ،1409ارتباط این عوامل با یکدیگر بررسی شد .نتایج پژوهش حاضر
نشاندهنده افزایش میزان گردوغبار معلق در جو در استان قزوین از  0/461در سال  1394به  0/603در سال  1396بود .این میزان،
سپس در یک روند کاهشی به  0/493در سال  1397رسیده بود که مجدداً به  0/575در سال  139۸افزایش یافت .میزان گردوغبار
معلق در جو سپس با کاهشی اندک به  0/536در سال  1399رسید .نتایج بیانگر ارتباط منفی بارندگی ،رطوبت نسبی و پوشش
گیاهی و ارتباط مثبت سرعت باد ،تعداد روزهای یخبندان ،دما ،تغییرات جزیره حرارتی و ساعات آفتابی با مقادیر  AODبود .پژوهش
حاضر با بررسی تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو در دو کالس پرخطر و کمخطر و پیشبینی آن ،افزایش کالس پرخطر برای
این استان را برای سال  1409پیشبینی کرد .نتایج پژوهش حاضر به تصمیمگیران و برنامهریزان کمک میکند تا با مدیریت پوشش
گیاهی و برنامهریزی در جهت کاهش جزایر حرارتی شهرها و همچنین برنامههای مدیریت بارش و رطوبت سطح شهرها به کاهش
آلودگیهای ناشی از گردوغبار معلق در جو در شهرها کمک کنند.

واژگان کلیدی :شاخص عمق اپتیکی آئروسول؛ پوشش گیاهی بهبود یافته؛ جزیره حرارتی؛ مودیس؛ هموارسازی نمایی سهگانه
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◼ مقدمه
ذرات آئروسل 1گردوغباری ،فراوانترین نوع ذرات معلق
جو درکره زمین است ( )17و مهمترین رکن آلودگی هوا و
پدیده وارونگی هوا میباشد؛ بهطوری که تقریباً  %30از کل
آلودگیهای هوا را شامل میشود ( .)14در حال حاضر
چالشهای بسیاری برای رفع این مشکل توسط بشریت
مورد بحث قرار گرفته و پژوهشهای فراوانی پیرامون این
موضوع انجام شده است .گردوغبار 2که در هواشناسی
عبارت است از ذرات بسیار کوچک ،جامد وسبک سیلتی و
رسی یا ماسهای بسیار ریز که در اثر فرسایش بادی و
بیابانزایی توسط باد در اتمسفر زمین وارد میشوند وتا
مسافت بسیار طوالنی انتقال مییابند و دید افقی را بین
 1kmتا  2kmو یا کمتر محدود میکنند ( .)13امروزه برای
بررسی پدیده گردوغبار و منشأ آن سه روش وجود دارد که
عبارتند از تحلیل آمار فراوانی ،مدلهای شبیه سازی و
سنجشازدور ( .)51گردوغبار امروزه به یکی از اصلیترین
معضلهای آلودگی هوا و محیطزیستی بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه تبدیل شده است ( .)44این پدیده اغلب
موجب کاهش دید به کمتر از  1کیلومتر میشود و در
شدیدترین حال غلظت ذرات معلق در هوا میتواند به بیش
از  6000mg/m3در هوا برسد (.)7
پایش مکانی و زمانی گردوغبار همچنین میتواند به
پیشبینی روند آنچه در زمان و چه در مکان خاص منجر شده
تا بتوان بهترین تصمیم را قبل از رسیدن به وضعیت بحرانی
گرفت .شاخص اندازهگیری شاخص عمق اپتیک آئروسول
( )3AODسنجنده مودیس ،4حساس به هر دو آئروسولهای
جاذب و غیر جاذب ( )5UVاست .سنجندههای مودیس بر
روی ماهواره ترا 6در  1999و بر روی ماهواره آکوا 7در
 2002نصب و راهاندازی شدهاند.
سامانه گوگل ارث انجین ۸طی سالهای اخیر طرفداران
زیادی بین پژوهشگران برای دریافت اطالعات و داده برای
بررسی موضوعهای مختلف در زمینههای اقلیمی آب و
هواشناسی و بهطور کلی سنجشازدور پیدا کرده است .این

سامانه بهدلیل سرعت پردازش داده باعث کاهش زمان
پردازش داده بهصورت دستی و همچنین بهعلت به روز
بودن اطالعات باعث دقیق بودن اطالعات دریافتی از این
سامانه میشود .استفاده از این سامانه باعث صرفه جویی
در زمان و هزینه و نیروی انسانی میشود و از طرفی
اطالعات جامعی را در اختیار کاربر قرار داده که افزایش
دسترسی فراگیر مشاهده زمین در این مقیاس قبالً غیرقابل
تصور بوده است (.)32
تعدادی از ویژگیهای گردوغبار با توجه به تأثیرات آن
میتواند هر دو جنبه فیزیکی شیمیایی را بر روی پوشش
گیاهی داشته باشد ریزش گردوغبار روی گیاهان ممکن
است برگها را از نظر فیزیکی خفه کند ( .)22بنابراین،
چیزی که اهمیت دارد ،سطح مطلق رسوب است که تحت
تأثیر گردوغبار ،نرخ انتشار و شرایط سطح برگ میباشد.
همچنین میتواند از نظر فیزیکی روزنهها را مسدود کند.
این امر موجب کند شدن روند رشد گیاه و یا آسیب رساندن
به آن و تشدید خشکسالی در درازمدت میگردد (.)10
پدیده گردوغبار ارتباط نزدیکی با شرایط اقلیمی محلی
مثل بارندگی ،دما و رطوب نسبی همچنین ویژگیهای
سطح زمین مثل پوشش گیاهی ،پوشش برف روی سطح
زمین و بافت خاک دارد .در این راستا مطالعات مختلف
حاکی از تأثیر و ارتباط پارامترهای مختلف اعم از اقلیمی،
هواشناسی ،زمین شناسی و حتی انسانی در وقوع این پدیده
دارند .افزایش بارش و افزایش رطوبت نسبی با پدیده
گردوغبار همبستگی منفی داشته و با افزایش یکی دیگری
کاهش میابد ( .)39 ،24دمای هوا بهعنوان یک معیارکلیدی
بر میزان گردوغبار بهصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در
ارتباط میباشد .افزایش دما میتواند به دو صورت بر
افزایش میزان غلظت گردوغبار تأثیر بگذارد؛ نخست آنکه
میتواند با کاهش بارندگی و از بین بردن رطوبت خاک
باعث افزایش آن شود و دیگر اینکه با تأثیر بر پوشش
گیاهی و از بین بردن آن باعث افزایش مقدار گردوغبار شود
(.)42 ،27
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گردوغبار بهعنوان اصلیترین رکن در آلودگی هوا
همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و دادههای مودیس در
پایش گردوغبار و آلودگی هوا کاربردهای زیادی دارد (.)12
امروزه بهدلیل افزایش آلودگی هوا این موضوع بیش از پیش
در حال گسترش و بررسی در سطوح مختلف آلودگی مورد
بررسی قرار میگیرد ( .)3۸یک پژوهش بهمنظور بررسی
تغییرات مکانی و زمانی و ارتباط با متغیرهای هواشناسی با
شاخص  AODدر صحرای تیکلهمکان 1چین به بررسی
تغییرات آلودگی و رابطه آن با متغیرهای هواشناسی با
استفاده از تصاویر مودیس و در سالهای ،2005 ،2000
 2010و  2015پرداخت .در این پژوهش ،بهمنظور بررسی
روابط بین ذرات معلق در هوا و عوامل هواشناسی ،یک مدل
جنگل تصادفی همراه با متغیرهای محیطی برای پیشبینی
 AODاستفاده شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،میانگین
ماهانه  AODدر آوریل به حداکثر خود رسیده و مقادیر
 AODدر بهار بیشتر از تابستان و در پاییز بیشتر از زمستان
بود .که این فصلی بودن میتواند مربوط به طوفان های شن
مکرر در بهار و اوایل تابستان باشد .این پژوهش همچنین
نشان داد مقادیر  AODیک روند افزایشی تدریجی را تا
سال  2010و سپس تغییرات بزرگی را تا سال  2015ثبت
کرده و مقدار آن تمایل به افزایش از جنوب به شمال دارد.
این پژوهش اثبات کرد که شاخص اقلیمی که بیشترین
تأثیر را بر  AODدارد ،رطوبت نسبی است (.)20
بررسی دیگری روند  AODرا در منطقه مدیترانه شرقی
و خاورمیانه ( )2EMMEبا استفاده از دادههای 3MERRA-2
و مودیس بررسی کرد .در این پژوهش یک روند صعودی
قابل توجه  AODدر طول سالهای  2000تا  2010و یک
روند نزولی طی سالهای  2010تا  2017نشان داده شده
است .این پژوهش نشان داد که گردوغبار بادی عامل اصلی
تغییرات  AODبوده و تغییرات زمستانی آن به عوامل
هواشناسی در منطقه  EMMEمربوط میشود .بر اساس
نتایج این پژوهش ،در دوره زمانی اولیه کاهش قابل توجه
فشار سطح دریا باعث وزش بادهای خشک و گرم جنوب
شرقی از مناطق بیابانی در خاورمیانه به سمت  EMMEشد

که باعث افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی شد و در نتیجه
تبخیر و تبخیر را افزایش داد .در مقابل ،خشک شدن خاک
در دوره پایانی ،افزایش قابل توجه فشار سطح دریا ،همراه
با افزایش شاخص نوسان اقیانوس اطلس شمالی ،موجب
بادهای شمال غربی از عرض های جغرافیایی باالتر شد که
دلیل عمده کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی بود .این
پژوهش با اثبات کاهش تجمع گردوغبار در ،EMME
بهویژه ،در عراق و مصر نشان داد که تا چه حد روندهای
 AODدر منطقه  EMMEبا تغییر شرایط آب و هوایی
هواشناسی کنترل میشود ( .)41پژوهشی دیگر ،به بررسی
و پایش تغییرات زمانی و مکانی ذرات معلق موجود در جو
که گردوغبار نیز بخش عمدهای از ذرات معلق است
پرداخت .در این مطالعه از  AODمودیس طی دوره آماری
 13۸0تا  1397جهت پایش و تحلیل تغییرات مکانی و
زمانی غلظت آئروسلها در نواحی جنوب شرق ایران
استفاده شد .تغییرات زمانی  AODدر مقیاسهای زمانی
ماهانه ،فصلی و ساالنه ،بر اساس آزمون روند من-کندال4
تعیین شد و نتایج بیانگر وجود ارتباط قوی و معنیدار بین
 AODو غلظت ذرات معلق ) (PM10در سطح اطمینان
 %95آماری است .لذا این پژوهش اثبات کرد دادههای
 AODاز دقت قابل قبولی برای بررسی و تحلیل تغییرات
ذرات معلق جو در منطقه مطالعاتی برخوردار هستند.
همچنین نشان داد که توزیع مکانی  AODدر سطح منطقه
مطالعاتی طی سالهای  13۸0تا  1397نشان داد نواحی
غربی و مرکزی ،کمترین میزان  AODرا به خود اختصاص
داده و نواحی شمال شرقی ،شرق و جنوبی تحت تأثیر
غلظت باالتری از  AODقرار گرفتهاند ( .)30ارتباط منفی
بین پوشش گیاهی ( )34 ،3و جزایر حرارتی ( )52با مقادیر
 AODنیز پیشتر در پژوهشهای متعدد به اثبات رسیده
است.
استان قزوین بهدلیل وجود کارخانجات صنعتی و نیروگاه
شهید رجایی و کارخانه سیمان و همچنین قرارگیری در مرز
استانهای تهران و البرز ( )2۸و نیز موقعیت قرارگیری و
وجود بادهای فصلی و طوفانهای شن و ماسه استانهای
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مرکزی و جنوبی ایران ( )31که جهت آن به سمت استان
قزوین است ،در سالهای اخیر شاهد آلودگی هوا در
قسمتهای مختلف استان بهویژه شهرستان آبیک و قزوین
بوده است .همچنین در سنوات اخیر بهدلیل ایجاد پدیده
وارونگی هوا ذرات ریز و معلق در آسمان قزوین شرایط
آلودگی را به حد بحرانی رسانیده است ( .)47پژوهش حاضر
با هدف بررسی روند زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو
در استان قزوین با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و
دادههای ماهوارهای مودیس با شاخص  AODدر ارتباط با
شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته  1EVIمودیس ،تغییرات
جزایر حرارتی شهری مودیس و معیارهای اقلیمی این
استان انجام شد .با توجه به اینکه پژوهشهای پیشین (،2
 )29وضعیت گردوغبار این منطقه را برای سالهای 2000
( )1379تا  )1393( 2014و با استفاده از دادههای
سینوپتیک بررسی کردهاند ،پژوهش حاضر ،پایش گردوغبار
معلق در جو را در طول دوره آماری  6ساله از  1394تا
سال  1399و با استفاده از دادههای سنجشازدور انجام داد.
عالوه بر آنکه غلظت گردوغبار معلق در جو برای استان
قزوین در دو کالس پرخطر باالی  0/5و کمخطر زیر 0/5
( )1تا سال  1409با استفاده از الگوریتم هموارسازی نمایی
سهگانه ( )2TESمورد بررسی و پیشبینی قرار گرفت.
ایندریانی 3و همکاران ( ،)2020در پژوهشی ،دقت الگوریتم

 TESدر پیشبینی دمای هوا را با خطای  %2به اثبات
رساندهاند.
◼ مواد و روش
محدوده مورد بررسی

استان قزوین با مساحتی معادل  ،15623km2برابر با
 %1از ایران ،در حوزه مرکزی ایران بین ' 4۸° 44تا
' 50° 51و طول شرقی ' 35° 24تا ' 36° 4۸عرض شمالی
نسبت به خط استوا قرار دارد (شکل  .)1قزوین در دامنه
جنوبی رشته کوههای البرز واقع شده که بهدلیل داشتن
ارتفاعات متعدد و بارندگیهای متوسط از نقاط معتدل
کشور بهشمار میآید .مرتفعترین کوههای استان ،سیاهالن،
کی جکین ،سفید کوه و سیاه کوه است که حداکثر ارتفاع
و کوههای شمالی سیاهالن  4175mاز سطح دریا میباشد.
محدودهی مرکزی و شرق استان را دشت تشکیل میدهد
که شیب آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و
در پائینترین نقطه  1130mاست .حداقل ارتفاع آن در
شمال غربی و در بخش طارم سفلی و کنارههای دریاچه
سفید رود با ارتفاع  300mاز سطح دریا است (.)37
میانگین بارش سالیانه در این استان ،2۸4/6mm ،میانگین
سرعت باد سالیانه در این استان 7km/h ،و میانگین دمای
سالیانه هوای این استان نیز  14°Cمیباشد (.)6

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان قزوین
Enhanced Vegetation Index
Triple Exponential Smoothing

1
2

Indriani

3

82

پايش و پيشبينی زمانی و مکانی گردوغبار معلق در جو در استان ...

دادههای مورد استفاده

خوارزمیك هموارسازی نمایی سهگانه ( Triple Exponential

در پژوهش حاضر ،از دادههای ماهواره مودیس ،که
پژوهشهای پیشین ،دقت تصاویر  AODآن را ،بهمنظور
پایش گردوغبار را به اثبات رساندهاند ( ،)30برای پایش
وضعیت گردوغبار معلق در جو و پوشش گیاهی استان
قزوین استفاده شده است .بهمنظور پایش گردوغبار معلق
در جو ،شاخص  AODو بهمنظور تحلیل روند تغییرات آن،
از شاخص  EVIو  1HIنیز استفاده شد .کلیه این تصاویر
توسط سامانه گوگلارثانجین استخراج شدند که
ویژگیهای آن در جدول  1ارائه شده است .پیکسلسایز
دادههای مورد استفاده ،پیش از هرگونه تحلیل ،از نظر
ریاضی هم اندازه شده و در مناطقی که بر اثر اختالف
پیکسلسایز ،کلیه محصولها دارای داده یکنواخت نبودند،
بهمنظور حفظ صحت تحلیل و خروجیهای آماری ،حذف
شدند و صرفاً مناطق دارای داده در همه محصولها مورد
تحلیل قرار گرفتند.

)Smoothing

محصول عمق اپتیکی آئروسل ()AOD

 ،AODشاخص مهمی برای بررسی گردوغبار است و به
توزیع آئروسولهای گردوغبار موجود در جو ( )1و اندازه
جرم ذرات معلق در یک ستون اتمسفر اشاره دارد (،)4۸ ،5
که تحتسلطه منابع انتشار نزدیک بهسطح است ( )15و
بنابراین مقادیر این محصول ،بیانگر ذرات معلق در جو (فارغ
از منشأ و مسیر حرکت) میباشد؛ به همین جهت در
پژوهش حاضر از اصطالح "ذرات معلق در جو" استفاده
شد ،AOD .شاخصی بدون واحد و بین صفر و است که از
 0/1تا  0/5نشانه صافی هوا و بیشتر از آن نشانه غبار آلود
بودن آن است ( .)1بهمنظور محاسبه این شاخص برای
استان قزوین ،از محصول آماده  MCD19A2ورژن 6
سنجنده مودیس ماهواره ترا بهرهگیری شد .این محصول
ویژگیهای هندسی اتمسفر را نشان میدهد ( .)23بدین
منظور ،تصاویر  AODروزانه محصول یاد شده برای کل
استان قزوین و در سامانه گوگل ارث انجین فراخوانی شد.
سپس این تصاویر ابتدا بهصورت میانگین ماهیانه و سپس
بهصورت میانگین سالیانه محاسبه شدند.
Heat Islands

1

خوارزمیک (الگوریتم)  ،TESروشی مستقیم برای
هموارسازی دادههای سری زمانی است .این خوارزمیک ،در
طول زمان وزن کاهشی را بهصورت نمایی به دادهها
منتسب میکند ( .)11پژوهش حاضر بهمنظور پیشبینی
تغییر مساحت کالسهای گردوغبار معلق در جو در استان
قزوین ،از خوارزمیک  TESاستفاده نموده است .بهمنظور
هموارسازی دادههای سری زمانی و حذف دادههای فرکانس
باال ،این خوارزمیک سه مرتبه بر روی دادهها اعمال گشت
( .)1۸بدین منظور ،دنبالهای از دادههای سری زمانی
پژوهش بهعنوان  KTخوارزمیک در نظر گرفته شد .سپس
چرخه تغییر فصلی  ،Lمطابق با دوره زمانی مورد پیشبینی
پژوهش که  2ساله است تنظیم شده و فرایند پیشبینی از
 T=0آغاز شد .بدین ترتیب ،خوارزمیک  TESبا استفاده از
دادههای سری زمانی موجود در زمان  Tکه بهعنوان ورودی
 KTقرار گرفت و محاسبه خط روند دادهها ،بهینهترین
برآورد داده زمانی آینده را در زمان  -T+1یعنی مقدار
هموار شده را بهعنوان خروجی ،مشخص نمود .خروجی
نهایی ،برآورد پیشبینی شدهای برای مقدار  ،Kبر اساس
دادههای قبل و تا از زمان  Tیعنی در زمان  T+Mبود که
در آن ،الزاماً  Mبزرگتر از صفر قرار داشت ( .)۸بهمنظور
ارزیابی دقت خوارزمیک ،مساحت کالسهای معلوم در
سالهای  2019و  2020توسط دادههای سریزمانی
سالهای قبل ،پیشبینی شده و نتایج توسط معیار آماری
خطای جذر میانگین مربعات ( )2RMSEارزیابی شد.
معیارهای اقلیمی

بهمنظور بررسی معیارهای اقلیمی از جمله میانگین دما،
بیشینه سرعت وزش باد ،تعداد ساعات آفتابی ،تعداد روزهای
یخبندان ،رطوبت نسبی و بارندگی روزانه و ماهیانه مرتبط با
استان قزوین و شهرستانهای آن ،سالنامههای آماری موجود،
یعنی  1397 ،1396 ،1395 ،1394و  139۸از درگاه ملی
آمار استخراج و مورد بهرهبرداری قرار گرفت (.)43

Root Mean Square Error

2
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جدول  .1میانگین غلظت گردوغبار معلق در جو استان قزوین در طول دوره آماری
شاخص

سنجنده-ماهواره

AOD
EVI

مودیس-ترا

تغییرات HI

محصول

قدرت تفکیك مکانی

قدرت تفکیك زمانی (روز)

MCD19A2

1km

1

MOD13Q1

250m

16

MOD11A2

1km

۸

شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته ()EVI

بهمنظور ارزیابی شرایط پوشش گیاهی استان قزوین،
در پژوهش حاضر از محصول آماده شاخص  EVIمودیس
برای سالهای  2015تا  2020استفاده شد که این شاخص
ضمن نمایش مناسب تغییرات زمانی و مکانی پوشش
گیاهی منطقه ،اثرات زمینه خاک و گردوغبار روی پوشش
گیاهی را نیز میکاهد ( .)35این محصول از تصاویر
 MOD13Q1مودیس ماهواره ترا با دوره بازدید  16روزه
استخراج شد که معیار برداشت این تصاویر ،میزان ابر کم،
میزان زاویه دید کم و باالترین مقدار این شاخص در پیکسل
میباشد ( .)9این تصاویر از وب سایت  USGSناسا دریافت
شده و پس از اعمال عامل مقیاس 0.0001 1بر روی هر
تصویر ،مقدار  EVIبرای هر پیکسل بهدست آمده و
بهصورت خروجی میانگین سالیانه محاسبه شد.
جزیره گرمایی ()HI

بهمنظور پایش تغییرات جزیره حرارتی استان قزوین در
پژوهش حاضر ،تصاویر دمای سطح زمین شب ،محصول
 MOD11A2ورژن  6مودیس ماهواره ترا برای هر دوره 16
روزه در سامانه گوگل ارث انجین فراخوانی شد .دو دوره
تصویر  ۸روزه این محصول ،دقیقاً برابر با محصولهای
دورههای  16روزه میباشد ( )49که از این نظر با تصاویر
 EVIاستفاده شده نیز مطابقت داشت .بدین ترتیب پس از
اخذ تصاویر دمای سطح زمین شب برای هر پیکسل ،با
استفاده از دستور رگرسیون خطی  ،linear fitالیه اطالعاتی
تغییرات دمایی برای هر پیکسل نیز در طول زمان محاسبه
شد .بهمنظور تحلیل تغییرات جزیره حرارتی استان قزوین

Scale Factor

1

نیز از خروجی  Scaleکه بیانگر شدت تغییرات جزیره
حرارتی بود استفاده شد.
◼ نتایج
نتایج پایش گردوغبار معلق در جو با استفاده از شاخص
AOD

با استفاده از شاخص  ،AODالیه اطالعاتی و آمار
تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو برای استان قزوین
طی سالهای  1394تا  1399بهدست آمد (شکل  .)2بر
اساس نتیجههای بهدست آمده ،روند غلظت گردوغبار معلق
در جو در استان قزوین طی سه سال  1394تا 1396
افزایشی بوده و از  0/461در سال  1394به  0/542در سال
 1395و  0/603در سال  1396رسیده است .میزان غلظت
گردوغبار معلق در جو سپس در یک روند کاهشی ،به
 0/493در سال  1397رسیده و سپس مجدداً با افزایش به
 0/575در سال  139۸و کاهش اندک به  0/536در سال
 1399تغییر یافته است.
تغییر غلظت گردوغبار معلق در جو به تفکیک
شهرستانهای قزوین (شکل  )3بیانگر آن است که بیشترین
مقدار تغییر غلظت گردوغبار معلق در جو استان قزوین در
سال ( 1396مقدار  )0/7بوده است که این مقدار برای
شهرستانهای آبیک ،الوند ،بوئینزهرا و تاکستان ،0/7 ،برای
شهرستانهای آوج و قزوین 0/5 ،بوده است (جدول .)2
میانگین مقادیر  AODدر طول دوره آماری  6ساله (1394
تا  )1399برای استان قزوین در شکل  4نمایش داده شده
است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،از مجموع 357130km2
مساحت مورد بررسی در استان قزوین 22723۸km2 ،در سال
 1394در کالس کمخطر و  129۸92km2در طبقه پر خطر
غلظت گردوغبار معلق در جو قرار داشتند.
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شکل  .2تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو برای سالهای  1394تا  1399استان قزوین
جدول  .2تغییرات میانگین مقادیر شاخص  AODبرای دوره مطالعه  6ساله استان قزوین ،به تفکیك شهرستان
شهرستان  /سال

1394

1395

1396

1397

1398

1399

آبیک

0/6

0/7

0/7

0/6

0/7

0/7

آوج

0/4

0/5

0/5

0/4

0/5

0/4

الوند

0/6

0/7

0/7

0/6

0/7

0/6

بوئینزهرا

0/6

0/7

0/7

0/6

0/7

0/6

تاکستان

0/5

0/6

0/7

0/5

0/6

0/6

قزوین

0/4

0/5

0/5

0/4

0/5

0/5

میانگین

0/5

0/6

0/7

0/5

0/6

0/6
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شکل  .3نقشه تغییرات غلظت گردوغبار معلق در جو برای شهرستانهای استان قزوین در طول دوره  1394تا 1399

بر اساس نتایج بهدست آمده ،از مجموع 357130km2
مساحت مورد بررسی در استان قزوین 22723۸km2 ،در
سال  1394در کالس کمخطر و  129۸92km2در طبقه
پر خطر غلظت گردوغبار معلق در جو قرار داشتند .طبقه
کمخطر تنها دو بار در سالهای  1397و  1399روند

افزایشی داشته و در بقیهسالها کاهشی بوده است .در طبقه
پرخطر نیز تنها در همین دو سال روند کاهشی مشاهده
میشود و در بقیة سالها نسبت به سال قبل افزایشی بوده
است (جدول .)3

جدول  .3مساحت طبقههای کم خطر (الف) و پرخطر (ب) گردوغبار معلق در جو استان قزوین درطول دوره مورد بررسی ()km2
طبقه

1394

1395

1396

1397

1398

1399

الف

22723۸

144576

92272

1۸0442

130۸70

151270

ب

129۸92

212554

264۸5۸

1766۸۸

226260

205۸60

شکل  .4میانگین مقادیر  AODدر طول دوره آماری برای استان قزوین در دو طبقه پرخطر و کم خطر
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نقشه تغییرات  AODبرای استان قزوین طی دوره
مطالعاتی ( 1394تا  )1399در شکل  5نمایش داده شده
است .نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که در طول دوره
آماری ،شهرستان الوند با انحراف معیار  ،6بیشترین
تغییرات گردوغبار معلق در جو را تجربه کرده است .پس از
آن ،شهرستانهای آبیک ،قزوین ،بوئینزهرا و تاکستان
بهترتیب در رتبههای دوم تا پنجم تغییر قرار گرفتند که
بوئینزهرا با انحرافمعیار  ،4نسبت به تاکستان ،کمی
تغییرات بیشتری را تجربه کرده است .تغییرات در
شهرستان آوج نیز با انحراف معیار کمتر از  ،1از تمامی
شهرستانها کمتر بوده است (جدول .)4

اساس نتایج بهدست آمده از اعتبارسنجی عملکرد مدل
پیشبینی کننده (جدول  ،)5خوارزمیک  ،ETSبا مقدار
 RMSEحدوداً  0/3طبقههای کمخطر و پرخطر غلظت
گردوغبار معلق در جو را برای سالهای معلوم  139۸و
 1399پیشبینی کرده است.
پیشبینی خوارزمیک  ،ETSبرای سال  139۸با  %0/6و
برای سال  1399با  %13/7اختالف همراه بود .نتایج حاصل
از پیشبینی تغییرات فضایی روند گردوغبار معلق در جو برای
سالهای آینده استان قزوین بیانگر افزایش طبقه پرخطر
غلظت گردوغبار معلق در جو برای استان قزوین میباشد
(شکل . .)6بدین صورت که مساحت طبقه کمخطر غلظت
گردوغبار معلق در جو ،در روندی همواره کاهشی برای سال
 100262 km2 ،1409پیشبینی شده و از طرفی ،در همین
دوره زمانی ،مساحت طبقه پرخطر در روندی افزایشی ،به
 256۸6۸ km2پیشبینی شده است (جدول .)6

نتایج پیشبینی گردوغبار معلق در جو تا سال 1409

بهمنظور اعتبارسنجی مدل استفاده شده برای
پیشبینی طبقه  AODبرای استان قزوین ،درآغاز این مدل
برای سالهای  139۸و  1399مورد ارزیابی قرار گرفت .بر

جدول  .4میزان تغییر مساحت طبقههای کم خطر و پرخطر گردوغبار برای شهرستانهای استان قزوین

انحراف معیار

الوند

آبیك

قزوین

بوئینزهرا

تاکستان

آوج

6

5

4

4

3

0

شکل  .5نقشه تغییرات گردوغبار معلق در جو طی سالهای  1394تا 1399
جدول  .5پیشبینی مساحت طبقههای کم خطر و پرخطر گردوغبار معلق در جو استان قزوین بهمنظور اعتبارسنجی ()km2
طبقه

واقعی 1398

پیشبینی شده 1398

واقعی 1399

پیشبینی شده 1399

کم خطر

130۸70

135069

151270

1260۸6

پر خطر

226260

222061

231044

205۸60
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جدول  .6پیشبینی مساحت طبقههای کم خطر و پرخطر گردوغبار معلق در جو تا سال )km2( 1409
طبقه

1401

1403

1405

1407

1409

کم خطر

135291

126533

117776

109019

100262

پر خطر

221۸39

230597

239354

24۸111

256۸6۸

شکل  .6نقشه پیشبینی فضایی تغییرات  AODبرای استان قزوین تا سال 1409

معیارهای اقلیمی

بر پایة یافتههای بهدست آمده از استخراج معیارهای
اقلیمی استان قزوین طی دوره  ،139۸-1394میانگین
دمای این استان از سال  1394به  1395کاهشی بوده و از
 15/1 °Cبه  13/۸ °Cرسیده است .این معیار سپس در
سال  1396به  15/2 °Cافزایش یافته و پس از آن با طی
روند کاهشی مستمر تا سال  1399به  14 °Cرسیده است.
سرعت باد در این استان در تمام دوره آماری روند کاهشی
طی کرده و از  1۸/2 m/sدر سال  1394به  13/4 m/sدر
سال  139۸کاهش پیدا کرده است .تعداد روزهای یخبندان
در این استان در سالهای  1396 ،1394و  1397با حدوداً
 5روز یکسان بوده و در سالهای  1395و  ،139۸تعداد
روزهای یخبندان حدوداً  7روز بوده است .رطوبت نسبی
استان قزوین از  %49/7در سال  1394به  %55/2در سال
 1395افزایش یافته و سپس به  %53/7در سال 1396
کاهش یافته است .این در حالیست که این مقدار ،در سال
 1397با رسیدن به  %5۸افزایش شدیدی یافته است و با

اندکی کاهش به  %57/5در سال  139۸رسیده است.
بارندگی ماهیانه استان قزوین از  24/2 mmدر سال 1394
به  23/6 mmدر سال  1396کاهش یافته است .سپس با
شروع افزایش در سال  ،1397به  32/2 mmدر سال 139۸
رسیده است (شکل  .)7نتایج همبستگی بین شاخص
 AODو معیارهای اقلیمی و مقادیر دو شاخص  EVIو
تغییرات  HIبیانگر آن است که شاخص  AODبا مقادیر
 EVIدر تمام سالها ارتباط مثبت اما غیر معناداری (زیر
 )%50از خود نشان داده است که بیشترین آن در سال
 1397با  %40بوده است .شاخص  AODدر سالهای
 1394تا  1397همبستگی مثبت باالی  %52با مقادیر
شاخص تغییرات  HIداشته است که بیشترین مقدار آن در
سال  ،1395با  %90بوده است (شکل .)۸
روند کلی تغییرات مقادیر  ،AODشاخص پوشش
گیاهی  ،EVIشاخص جزیره حرارتی  HIو دیگر متغییرهای
اقلیمی در (شکل  )۸نمایش داده شده است.
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شکل  .7میانگین معیارهای اقلیمی استخراج شده استان قزوین به تفکیك سال ()43
1.1
0.9

0.7
0.5
0.3
0.1
1399

1398

1397
EVI
میانگین دما
ساعات آفتابی

1395
1396
AOD
HI
حداکثر سرعت وزش باد

1394

-0.1

شکل  .8روند تغییرات شاخص  AODو سایر پارامترهای مورد بررسی در پژوهش

مقادیر  AODهمچنین در تمام سالهای  1394تا
 139۸همبستگی مثبت باالی  %59با میانگین دما داشته
است که بیشترین میزان آن با  %70/3در سال  1394و
کمترین آن در سال  ،1397با  %59/9بوده است .همبستگی
مقادیر  AODبا ساعات آفتابی فقط در سال  ،1397با
 36%/6معنادار بوده است در حالیکه مقادیر شاخص AOD
با تعداد روزهای یخبندان در سال  1397 ،1395 ،1394و
 139۸همبستگی منفی از خود نشان داده است .این
شاخص همچنین با رطوبت نسبی همبستگی معناداری در
هیچ یک از سالها نشان نداد .شاخص AODاما با میانگین
بارندگی ماهانه سالهای  1396 ،1394و  1397همبستگی

منفی از خود نشان داد که در بقیه سالها نیز گرچه مقادیر
معناداری از همبستگی مشاهده نشد ،اما ارتباط آنها منفی
بود (شکل .)9
پایش تغییرات EVI

تغییرات پوشش گیاهی بهدست آمده از شاخص EVI

برای استان قزوین به تفکیک شهرستان ،طی دوره مورد
مطالعه (شکل  )10بیانگر آن است که میانگین این میزان
در الوند با مقدار  0/2بیش از بقیه شهرستانها بوده و در
آبیک و بوئین زهرا در سال  139۸افزایش یافته و سپس
در سال  1399در بوئینزهرا  0به  0/1کاهش یافته است
(جدول .)7
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شکل  .9همبستگی بین مقادیر شاخص  AODو سایر معیارهای اقلیمی استان قزوین برای سالهای  1394تا ( 1398همبستگی باالی
 %50در سطح  %95معنادار است)
جدول  .7میانگین مقادیر شاخص  EVIبرای دوره مطالعه  6ساله استان قزوین ،به تفکیك شهرستان
شهرستان  /سال

1394

1395

1396

1397

1398

1399

آبیک

0/1

0/ 1

0/1

0/1

0/2

0/2

آوج

0/1

0/ 1

0/1

0/1

0/1

0/1

الوند

0/2

0/ 2

0/2

0/2

0/2

0/2

بوئینزهرا

0/1

0/ 1

0/1

0/1

0/2

0/1

تاکستان

0/1

0/ 1

0/1

0/1

0/1

0/1

قزوین

0/1

0/ 1

0/1

0/1

0/1

0/1

شکل  .10تغییرات شاخص  EVIبرای سالهای  1394تا  1399استان قزوین
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ادامة شکل  .10تغییرات شاخص  EVIبرای سالهای  1394تا  1399استان قزوین

نتایج بهدست آمده از مطالعه همبستگی بین مقادیر
شاخص  EVIو سایر معیارهای اقلیمی و شاخص تغییرات
 HIدر استان قزوین ،حاکی از ارتباط منفی این شاخص
( )EVIو مقادیر شاخص تغییرات  HIدر تمامی سالها بجز

سال  1397و معنادار بودن آن در سال  1396میباشد.
مقادیر  ،EVIدر تمام سالها با میانگین دما ارتباط مثبت
داشتهاند که این ارتباط ،مجدداً در سال  1396و 139۸
معنادار به نظر میرسد (شکل .)11

شکل  .11همبستگی بین مقادیر شاخص  EVIو سایر معیارهای اقلیمی و تغییرات  HIبرای استان قزوین در سالهای  1394تا 1398
(همبستگی باالی  50درصد در سطح  %95معنادار است)
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شهرستانهای آبیک ،الوند ،بوئینزهرا و تاکستان در سال
 1395کاهش جزیره حرارتی به مقدار  0/1را تجربه کرده
و در بقیه سالها بدون تغییر بودهاند .در حالی که شهرستان
آوج ،در دو دوره  1396و  1397به میزان  0/1افزایش
جزایر حرارتی را تجربه کرده است .شهرستان قزوین ،از
منظر جزایر حرارتی در طول دوره آماری بدون تغییر بوده
است (جدول .)۸
یافتههای حاصل از ارزیابی همبستگی بین تغییرات HI
و معیارهای اقلیمی در استان قزوین برای سالهای 1394
تا  139۸بیانگر آن است که مقادیر این شاخص با میانگین
دما در تمام سالها ارتباط مثبت داشته است ،اما این ارتباط
در سالهای  1396و  139۸با بهترتیب  %60و  %70معنادار
و باال بوده است (شکل  .)13این شاخص همچنین با
بارندگی ماهیانه در تمامی سالها ارتباط منفی داشته است
که این ارتباط در سال  1394با  %-70معنادارتر به نظر
میرسد (شکل .)13

بین مقادیر  EVIبا بیشینة سرعت وزش باد در تمام
سالها ارتباط منفی معناداری مشاهده شده است .بدین
صورت که بیشترین ارتباط آن در سال  1397و کمترین
آن در سال  1394بوده است EVI .همچنین در سالهای
 1394با ساعات آفتابی و در سال  139۸با تعداد روزهای
یخبندان بهترتیب ارتباط مثبت و منفی از خود نشان داده
است .همبستگی بین  EVIو رطوبت نسبی و میانگین
بارندگی ماهیانه در سالهای  1394تا  1396مثبت و
معنادار بوده است .بیشینه همبستگی مثبت  EVIو رطوبت
نسبی در سال  1395و با میانگین بارندگی ماهیانه در سال
 139۸مشاهده شده است EVI .همچنین در سالهای
 1397با رطوبت نسبی و در  139۸با میانگین بارندگی
ماهیانه ارتباط مثبت معنیدار داشته است (شکل .)11
نتایج پایش جزیره حرارتی با استفاده از شاخص تغییرات HI

شاخص تغییرات  HIبرای استان قزوین در طول دوره
آماری مورد بررسی  6ساله (شکل  )12بیانگر آن است که

جدول  .8تغییرات میانگین مقادیر شاخص تغییرات  HIبرای دوره مطالعه  6ساله استان قزوین ،به تفکیك شهرستان
شهرستان  /سال

1394

1395

1396

1397

1398

1399

آبیک

0/2

0/ 1

0/2

0/2

0/2

0/2

آوج

0/2

0/ 2

0/3

0/2

0/3

0/2

الوند

0/2

0/ 1

0/2

0/2

0/2

0/2

بوئینزهرا

0/2

0/ 1

0/2

0/2

0/2

0/2

تاکستان

0/2

0/ 1

0/2

0/2

0/2

0/2

قزوین

0/2

0/ 2

0/2

0/2

0/2

0/2

شکل  .12تغییرات جزیره حرارتی ( )HIدر طی دوره آماری  6ساله  1399-1394استان قزوین
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ادامة شکل  .12تغییرات جزیره حرارتی ( )HIدر طی دوره آماری  6ساله  1399-1394استان قزوین

شکل  .13همبستگی بین مقادیر شاخص تغییرات  HIو سایر معیارهای اقلیمی برای استان قزوین در سالهای  1394تا 1398
(همبستگی باالی  %50در سطح  %95معنادار است)

92

93

◼ بحث و نتیجهگیری
بر پایة نتایج پژوهش حاضر ،غلظت گردوغبار معلق در
جو استان قزوین ،از سال  1394تا  1396در تمامی
شهرستانها بجز تاکستان ،به میزان  0/1مقدار AOD
افزایشی بوده و در تاکستان این مقدار  0/2بوده است .با توجه
به اینکه در این سه سال میانگین بیشینه سرعت وزش باد با
 21m/s ،22m/sو  21m/sاز همه شهرستانهای دیگر
بیشتر بوده است ،این افزایش احتماالً با توجه به این دلیل،
منطقی به نظر میرسد .چنانکه در دو سال  1395و 1396
نیز با میانگین سرعت باد یکسان ،در تمام شهرستان بجز
تاکستان ،میانگین غلظت گردوغبار معلق در جو یکسان
بوده است .ارتباط بین وزش باد و تغییرات غلظت گردوغبار
در پژوهشهای پیشین نیز به اثبات رسیده است ( .)41در
روندی مشابه ،در تمامی شهرستانها در سال  1397برای
بقیه شهرستانها بهاندازه  0/1کاهش میانگین میزان غلظت
گردوغبار معلق در جو مشاهده میشود که این کاهش در
شهرستان تاکستان  0/2بوده است .با توجه به پژوهشهای
پیشین که ارتباط بین رطوبت موجود و گردوغبار را به
اثبات رساندهاند ( ،)52 ،41 ،20این میتواند مرتبط با
افزایش بارندگی و رطوبت نسبی در تمام شهرستانها
نسبت به سالهای پیش باشد .چراکه میانگین بارندگی
ماهانه و رطوبت نسبی در سال  1397بهترتیب در
شهرستان آبیک  %10/4و  ،%4/1در شهرستان آوج %74/7
و  ،%12/7در شهرستان الوند  %5۸/5و  ،%9/1در شهرستان
تاکستان  %27/6و  %7/5و در شهرستان قزوین  %21/7و
 9%/1افزایش را نسبت به دورههای قبل ثبت کرده است
که با نتایج پژوهشهای پیشین ( )52 ،41 ،20نیز مطابقت
دارد .سال  ،1397در تمام شهرستانها کاهش  HIو افزایش
 EVIنیز مشاهده شده است که با توجه به همبستگی مثبت
 HIو همبستگی منفی  EVIبا گردوغبار معلق در جو ،این
دو عامل نیز میتوانند در کاهش غلظت گردوغبار معلق در
جو در همین سال قزوین ،تا حد زیادی اثرگذار بوده باشند.
از آنجا که شاخص  AODبیانگر گردوغبار معلق در جو،
فارغ از مسیر و منشأ بوده و وابسته به منابع انتشار سطح
زمین است ( ،)4۸ ،15 ،5 ،1مطالعه ارتباط با پوشش
گیاهی در لحظه با تغییرات  AODنیز امکانپذیر است که
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نتایج پژوهشهایی که پیشتر در همین رابطه انجام شده
نیز اثباتی بر همین مدعاست ( .)36 ،34 ،4 ،3همچنین
همبستگی منفی و اثرگذاری بین شاخص  EVIو گردوغبار
معلق در جو نیز در پژوهشهایی که بیشتر با همین هدف
انجام شده تایید شد است ( .)46 ،45رابطه معکوس بین
 HIو پوشش گیاهی نیز در پژوهشهای گوناگونی به اثبات
رسیده است ( .)42 ،40 ،26 ،25در سال  1397همچنین
بیشینه سرعت باد در شهرستانهای آبیک ،%36/6 ،آوج
 ،0%/1بوئینزهرا  ،%5/2تاکستان و قزوین  %1/9کاهش
داشته و نیز ساعات آفتابی در این شهرستانها برای آوج،
 ،۸%/6بوئینزهرا  ،%5/1تاکستان 6/3 ،و قزوین %5/9
کاهش یافته است که از آنجا که سرعت باد و ساعات آفتابی
دو عامل مهم و اثرگذار بر تغییرات  AODمیباشند (،21
 ،)29این دو معیار نیز در روند کاهشی غلظت گردوغبار
معلق در جو در این استان دخیل بودهاند .برای شهرستان
الوند ،اطالعات سرعت باد و برای شهرستانهای آبیک و
الوند اطالعات تعداد روزهای آفتابی برای سال  1397در
دسترس نبود ،اما با توجه به روند کاهشی غلظت گردوغبار
معلق در جو در سال  1397برای هر دو این شهرستانها،
برای شهرستان الوند کاهش بیشینه سرعت باد و برای هر
دو شهرستان نیز کاهش ساعات آفتابی بهویژه در فصل
تابستان که ساعتهای آفتابی تأثیر بیشتری بر گردوغبار
منطقه مورد مطالعه دارند ( )29را میتوان حدس زد .تعداد
روزهای یخبندان نیز برای تمام شهرستانها از جمله آبیک
با  ،%24آوج با  ،%1/3الوند با  ،%17/3بوئینزهرا با ،%21/7
تاکستان با  %9و قزوین با  %17/3کاهش یافته است که
خود میتواند دیگر عامل کاهش گردوغبار معلق در جو بوده
و نشانگر افزایش این میزان در روزهای سرد و یخبندان
است .رابطه مثبت گردوغبار معلق در جو و روزهای
یخبندان نیز در پژوهشهای پیشین تایید شده است (.)50
در سال  1397همچنین میانگین دمای شهرستانها نسبت
به دوره قبل نیز همواره کاهشی بوده است که با توجه به
همبستگی باالی گردوغبار معلق در جو با میانگین دمای
هوا ( ،)21این عامل نیز در کنار دیگر عاملها ،بر کاهش
گردوغبار معلق در جو در سال  1397اثرگذار بوده است.
ارتباط مثبت بین دمای هوا و گردوغبار نیز با نتایج
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پژوهشهای مشابه همخوانی دارد ( .)33در سال ،139۸
شهرستانهای آبیک ،تاکستان و قزوین به میزان 0/1
افزایش در شاخص غلظت گردوغبار معلق در جو را تجربه
کرده و این مقدار در سال  1399برای هر سه این
شهرستانها بدون تغییر مانده است .این در حالیست که
گرچه شهرستانهای آوج ،الوند و بوئینزهرا نیز در سال
 139۸همین میزان افزایش را تجربه کردهاند ،اما در سال
 1399مجدداً به میزان  0/1کاهش این شاخص را نشان
میدهند .با توجه به ارتباط نزدیک جزیره حرارتی و مقادیر
 ،)52( AODافزایش میزان گردوغبار معلق در جو در سال
 139۸میتواند بهدلیل افزایش میزان  HIدر این سال باشد،
چنانکه ضمن ثابت بودن میزان  EVIدر اکثر سالها ،میزان
تغییرات  HIدر این سال نسبت به دوره قبل برای
شهرستانهای آوج با  ،%13/2الوند با  ،%7/1بوئینزهرا با
 ،10%/1تاکستان با  %9/9و قزوین با  %23/1اختالف ،مثبت
بوده است .این در حالیست که در سه شهرستان آوج ،الوند
و بوئینزهرا برای سال  ،1399تغییرات  HIبا به ترتیب
 22% ،۸%/2و  %11/6منفی بوده و کاهش گردوغبار معلق
در جو برای این شهرستانها در این سال را توجیه میکند.
ارتباط بین گردوغبار ،حرارت ( )21و جزیره حرارتی (،19
 )52پیشتر در پژوهشهایی که پیشتر انجام شده نیز به
اثبات رسیده است .در سال  139۸همچنین شهرستانهای
استان قزوین از جمله آبیک ،آوج ،الوند ،بوئینزهرا ،تاکستان
و قزوین با بهترتیب %30/3 ،%30/4 ،%17/3 ،%10/3 ،5۸/3
و  %25/4افزایش در تعداد روزهای یخبندان همراه بودهاند
که این خود میتواند عامل مهم دیگری در افزایش
گردوغبار معلق در جو این سال باشد .پیشبینی طبقههای
پر خطر و کم خطر غلظت گردوغبار معلق در جو برای

سالهای ( 2022نزدیکترین دوره پیشبینی) و 1409
(آخرین دوره پیشبینی شده) حاکی از افزایش در طبقه
پرخطر یعنی مقادیر  0/6تا  1این مقدار به ترتیب به میزان
 %۸و  %25و کاهش در طبقه کمخطر یعنی مقادیر صفر تا
 0/5به میزان  %11و  %34نسبت به سال  1399میباشد.
طبقه پرخطر برای سالهای  1405 ،1403و  1407نیز با
بهترتیب  %17 ،%12و  %21افزایش پیشبینی شده است.
در حالیکه طبقه کمخطر برای همین سالها نسبت به
 1399با بهترتیب  %22 ،%16و  %2۸کاهش پیشبینی شده
است که بیانگر وضعیت هشدار دهنده در آینده این استان
است .نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر اثرگذاری متغییرهای
اقلیمی همچون بارندگی و رطوبت نسبی ،سرعت باد ،تعداد
روزهای یخبندان ،دما ،پوشش گیاهی ،تغییرات جزیره
حرارتی و ساعات آفتابی بر افزایش یا کاهش غلظت
گردوغبار معلق در جو بود .پژوهش حاضر نشان داد
بارندگی ،رطوبت نسبی و پوشش گیاهی با گردوغبار معلق
در جو رابطه منفی و سرعت باد ،تعداد روزهای یخبندان،
دما ،تغییرات جزیره حرارتی و ساعات آفتابی با آن رابطه
مثبت دارد .همچنین تغییرات غلظت گردوغبار معلق در
جو را در دو طبقه پرخطر و کمخطر مورد بررسی قرار گرفته
و بر اساس آن ،این دو طبقه تا سال  1409پیشبینی شد
که نتایج حاکی از افزایش طبقه پرخطر برای این استان
بود .نتایج پژوهش حاضر به تصمیمگیران و برنامهریزان
کمک میکند تا با مدیریت میزان پوشش گیاهی و
برنامهریزی صحیح در جهت کاهش جزایر حرارتی شهرها
و همچنین برنامههای اقلیمی مدیریت بارش و رطوبت
سطح شهرها به کاهش آلودگیهای ناشی از گردوغبار در
شهرها کمک کنند.
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