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Abstract
In addition to the increase in prone areas to wind erosion processes in western Azarbaijan province
due to the drying of Lake Urmia, there is a growing concern regarding the intensification of dust
storms. Considering the impacts of this phenomenon on the environment, public health,
agriculture, and transportation sections, more detailed studies on its source, severity, and
frequency is necessary. Therefore, this study was designed to assess the temporal and spatial
changes of dust storm events using satellite data, to detect the dust source, and to analyze the
factors affecting the occurrence of dust storms in western Azarbaijan province. Analysis of the
number of dusty days using the MODIS-AOD product indicated that the years 2003, and 2008 to
2012 were the dust storm peaks during the period 2000-2020 at western Azarbaijan province.
Most dust storm events have occurred in summer and spring seasons, and monthly changes
indicate the maximum dust storm between March and October. Trend analysis indicated that there
was no significant trend in AOD and dust storm events. Among vegetation and climate variables,
there is a significant relationship between AOD and wind speed (i.e., the correlation is about
64%). Spatially, dust storms occur more frequently along the shores of Urmia Lake (mostly in the
east and south and slightly in the west). Southern areas of the province reported a higher
frequency of dust event than the central and northern parts of the province. Due to the direction
of the prevailing wind, it seems to be most affected by dust storms coming from the neighboring
country of Iraq, however, the areas around the Lake Urmia are the inner source of dust storms.
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انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران

بررسی تغییرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار در استان آذربایجان غربی ،تعیین
عوامل اثرگذار و شناسایی منشاء
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چکیده
خشک شدن سطح وسیعی از درياچه ارومیه در استان آذربايجان غربی ،موجب تشکیل مناطق مستعد به فرآيندهای فرسايش بادی
و افزايش رخدادهای گرد و غبار شده است .با توجه به پیامدهای اثرگذار گرد و غبار بر سالمت انسان ،محیط زيست ،كشاورزی و
حمل و نقل ،بررسی دقیقتر برای يافتن منبع وقوع گرد و غبار ،فروانی و شدت آن ضروری است .پژوهش حاضر به بررسی تغییرات
زمانی و مکانی وقوع گرد و غبار با استفاده از دادههای ماهوارهای ،شناخت منشاء گرد و غبار و واكاوی عوامل اثرگذار بر رخداد گرد
و غبار در سطح استان آذربايجان غربی میپردازد .بررسی نوسانهای ساالنه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار با استفاده از شاخص
عمق نوری هواويز ( )AODسنجنده  MODISدر دورۀ  1399-1379نشان داد كه سالهای  1382و  1387تا  1391اوج رخداد
گرد و غبار بوده است .بیشترين وقايع گرد و غبار در فصلهای تابستان و بهار بهوقوع پیوسته و نوسانهای ماهانة گرد و غبار نشانگر
بیشینة گرد و غبار از ماه اسفند تا مهر است .تحلیل نوسانهای زمانی نشان داد كه از نظر آماری هیچ روند معنیداری در مقدار
 AODو فروانی رخداد گرد و غبار وجود ندارد .بررسی ارتباط بین  AODبا پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی حاكی از آن است كه
 AODتنها با سرعت باد رابطه معنیداری (بهمیزان  )%64دارد .تغییرات مکانی دهنده فراوانی بیشتر تعداد رخداد گرد و غبار در
حاشیه درياچه ارومیه (بیشتر در بخشهای شرقی و جنوبی و اندكی در بخش غربی) است .مناطق جنوبی استان فراوانی بیشتری را
نسبت به بخشهای مركزی و شمالی نشان میدهد كه با توجه به جهت باد غالب بهنظر میرسد بیشتر تحت تاثیر گرد و غبارهای
كشور عراق قرار دارد؛ اما حاشیه درياچه ارومیه منشاء داخلی وقوع گرد و غبار هستند.

واژگان کلیدی :ارومیه ،تحلیل روند؛ فرسايش بادی؛ سنجندۀ موديس؛ منبع گرد و غبار
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◼ مقدمه
امروزه با توجه به پديدههای تغییر اقلیم ،خشکسالی و
بیابانزايی ،وقوع توفانهای گرد و غبار از جمله مهمترين
مخاطرههای اقلیمی در مناطق خشک و نیمهخشک است
( .)11 ،27نگرانی جهانی برای وقوع توفانهای گرد و غبار با
توجه به تأثیرهای مهم اجتماعی و اقتصادی ،محیط زيست
و سالمت انسان وجود دارد ( .)9 ،6كاهش درآمد جوامع،
افزايش بیکاری و مهاجرت ،تعطیلی مراكز تفريحی و
آموزشی ،تخريب سرزمین ،خسارت به بخشهای صنعت،
حمل و نقل ،كشاورزی و گردشگری نمونههای آشکاری از
تبعات اجتماعی -اقتصادی گرد و غبار است (.)7 ،26 ،18
همچنین سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از موسسههای
تحقیقات سرطان ،گرد و غبار معلق هوا را بسیار مضر برای
سالمت انسان دانسته و سرطانزا معرفی كردهاند (.)9
بر اساس بررسیهای پیشین خسارتهای ناشی از وقوع
توفانهای گرد و غبار به بخش كشاورزی استان آذربايجان
غربی منطبق با سناريوهای كاهش  %30 ،%20 ،%10و %40
ارزش ستاده بهترتیب برابر با  66751 ،38938 ،17306و
 103835میلیارد ريال در دروه زمانی  1385-91برآورد
شده است .همچنین بر اساس ارزش افزوده استانی ،خسارت
ناشی از هر روز تعطیلی بهعلت گرد و غبار حدود 173
میلیارد ريال معادل  17میلیون دالر در سال  1388برآورد
شده است ( .)18تحلیل زمانی و مکانی وقايع گرد و غبار در
شرق درياچه ارومیه در طول سالهای  1380تا 1395
نشاندهنده افزايش گرد و غبار بین سالهای  1388و 1395
میباشد كه هر چقدر از مناطق دوردست شرقی به سمت
درياچه حركت شود بر مقدار وقايع گرد و غبار افزوده میشود
( .)10همچنین پردازش تصاوير ماهوارهای از سال -1379
 1396حاكی از آن است كه سطوح خشک شده درياچه
ارومیه به يک منشاء فعال برداشت گرد و غبار تبديل شده
كه حتی فواصل بزرگ بیشتر از  100كیلومتر در پايین دست
درياچه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (.)5
از بین بررسیهايی كه در مناطق ديگر كشور انجام شده
میتوان به مطالعهای اشاره كرد كه به بررسی عوامل مؤثر بر
وقوع گرد و غبار در استان خوزستان پرداخته است .نتايج

اين پژوهش حاكی از آن است كه عامل سرعت باد از بین
عوامل مختلف شامل سرعت باد ،بارش ،بافت خاک ،چگالی
ظاهری خاک ،هدايت الکتريکی ،ماده آلی ،ظرفیت آب در
دسترس ،شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده،
كاربری زمین ،زمینشناسی و مدل رقومی ارتفاع ،مهمترين
فاكتور اثرگذار بر رخداد گرد و غبار میباشد ( .)14تحلیل
زمانی نوسان پديده گرد و غبار در شهرستان خرمآباد بین
سالهای  1330تا  1394با استفاده از روشهای تحلیل روند
خطی ،پلینومینال 1و آزمون روند من-كندال 2نشان میدهد
كه رخداد توفانهای گرد و غبار بهطور معنیداری در حال
افزايش میباشد ( .)13بررسی ماهوارهای كانونهای برداشت
گرد و غبار در استان البرز حاكی از آن است كه با اعمال
شاخصهای طیفی ،بخوبی منابع بالقوه گرد و غبار شناسايی
میشوند ( .)19بررسی توزيع مکانی -زمانی رخدادهای گرد
و غبار در جنوب غربی ايران در بازه زمانی  22ساله از 1376
تا 1397با استفاده از كدهای گرد و غبار  30 ،07 ،06تا 35
نشان داده كه  %84از رويدادهای گرد و غبار منشأ محلی
نداشته است .میانگین تعداد روزهای گرد و غبار در خرداد
برابر با  188روز و در تیر برابر با  193روز میباشد كه بیشتر
از ديگر ماههای سال است؛ در حالی كه رخداد گرد و غبار
پس از مرداد ضعیف میشود ( .)16بررسی پراكنش
رخدادهای گرد و غبار نشان داده است كه كشور ايران متأثر
از مناطق برداشت گرد و غبار داخلی و خارجی میباشد.
توفانهای گرد و غبار كه در مناطق خاصی از ايران به ويژه
در ماههای تابستان بوقوع میپیوندند منشأ فرامرزی گرد و
غبار از صحرا و شمال آفريقا ،بیابانهای عراق و سوريه،
عربستان ،دشتها و مردابهای بینالنهرين ،افغانستان و
تركمنستان دارند .منشأ اصلی داخلی نیز شامل دشتها و
مردابهای بینالنهرين در ايران ،دشتهای كوير و لوت،
فرورفتگی جازموريان ،سیستان و سواحل مکران است (.)25
در همین راستا ،بررسی منشاء گرد و غبار در شرق خاورمیانه
از طريق شاخصهای آشکارسازی گرد و غبار حاكی از آن
است كه تعداد  93نقطه برداشت در خارج از كشور و 123
نقطه برداشت در داخل كشور وجود دارد ( .)4عالوه بر اين،
ارزيابی وقايع گرد و غبار با استفاده از شاخص عمق نوری

1 Polynomial

2 Mann-Kendall

بررسی تغييرات زمانی و مکانی تعداد روزهای رخداد گرد و غبار ...

هواويز ( )1AODسنجنده  MODISنشان میدهد كه سال
 1388فعالترين سال گرد و غبار بوده و پس از آن سالهای
 1390و  1387به دلیل شرايط خشکسالی طوالنی و افزايش
انتشار گرد و غبار از دشتهای عراق بوده است .سالهايی
كه بیشترين رخداد گرد و غبار را داشتهاند مصادف با بارش
كمتر و بادهايی با شدت بیشتر در دشتهای عراق و جنوب
غربی ايران بوده است (.)16
يکی از روشهای شناسايی كانونهای گرد و غبار بررسی
میزان فراوانی وقوع گرد و غبار در منطقه میباشد .بر اساس
اين ديدگاه ،مناطقی كه فراوانی بیشتری از رخداد گرد و غبار
را به خود اختصاص دادهاند خود منشاء برداشت گرد و غبار
میباشند ( .)24 ،23 ،21 ،15بر اساس مرور منابع انجام
شده ،خالء بررسیهای پیشین را میتوان ارزيابی اين ديدگاه
در كنار واكاوی عوامل اثرگذار دانست .از اينرو ،اهداف اصلی
پژوهش حاضر شامل استفاده از دادههای ماهوارهای روزانه
برای بررسی تغییرات زمانی و مکانی وقوع گرد و غبار،
شناخت منشاء گرد و غبار بر اساس شاخص میزان فراوانی
وقوع ،و واكاوی عوامل اثرگذار بر رخدادهای گرد و غبار در
سطح استان آذربايجان غربی بودند.
◼ مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

پژوهش حاضر در سطح استان آذربايجان غربی واقع در
شمال غربی كشور انجام شد كه سطحی حدود 37210 km2
را دربر دارد (شکل  .)1از نظر اقلیم اين استان متأثر از
جريانهای هوايی اقیانوس اطلس و دريای مديترانه است و
اكثر بارش استان ناشی از حاكمیت اين جريانات غربی
میباشد .در فصل زمستان جريانات سرد سیبری به اين
منطقه نفوذ كرده و دمای هوا را به شدت كاهش میدهد و
بعضاً در طول  2تا  3ماه يخبندان شديد حاكمیت دارد.
ريزشهای جوی در كوهستانهابیشتر به صورت برف است.
میانگین درازمدت بارش استان بین  210- 810 mmمتغیر
است .با توجه به مشکلهای ناشی از مداخلههای انسانی در
بهرهبرداری بیش از اندازه از آبهای سطحی و زيرزمینی ،از
بین بردن پوشش گیاهی ،تخريب اراضی و فرسايش خاک و

1 Aerosol Optical Depth
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برخی از عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و خشکسالی ،پديده
بیابانزايی در سطح استان در حال گسترش میباشد .عالوه
بر اين سطح وسیعی از درياچه ارومیه كم آب و خشک شده
است؛ كه همه اين موارد موجب افزايش مناطق مستعد به
فرآيندهای فرسايش بادی در سطح استان شده است.
دادههای مورد استفاده

الف) شاخص عمق نوری هواويز ( :)AODبرای پايش گرد
و غبار استان آذربايجان غربی از محصول MCD19A2
سنجده  MODISاستفاده شد .اين محصول خروجی تركیبی
تصاوير ماهوارههای  Terraو  Aquaاست كه بهصورت روزانه
و با توان تفکیکمکانی  1 kmدر اختیار كاربران قرار میگیرد.
اين محصول شامل  AODدر طول موجهای باند آبی با مقدار
 0/47 μmو باند سبز با مقدار  0/55 μmمیباشد .شاخص
 AODكمیتی بیبعد میباشد كه میزان جلوگیری از عبور
پرتو نور در جو به دلیل وجود هواويزها را نشان میدهد (،28
 .)20در پژوهش حاضر دادههای محصول سنجش از دوری
 AODدر طول موج  0/47 μmطی سالهای  1379تا
 1399به صورت روزانه با استفاده از سامانه گول ارث انجین
دريافت شد .بنابراين  21سال آمار به منظور پايش وضعیت
گرد و غبار در منطقه مورد استفاده شد .تمامی پیش
پردازشهای مورد نیاز اين محصول مثل تصحیحات هندسی
و حذف پوشش ابری در اين محصول توسط ناسا انجام شده
است .بر اساس گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمريکا،
مقادير  AODنزديک به  0/01مربوط به جو بسیار صاف و
مقدار 0/4مربوط به يک شرايط بسیار مهآلود میباشد (.)22
ب) متغیرهای هواشناسی :متغیرهای بارش ،دما و باد
ايستگاههای هواشناسی از اداره كل هواشناسی و شركت آب
منطقهای استان آذربايجان غربی دريافت شد .نقشه
متغیرهای سرعت باد غالب ،متوسط بارش و متوسط دمای
هوای سالیانه از طريق روش درونیابی كريجینگ و نقشه
جهت باد غالب از طريق ابزار  Voronoi mapدر نرم افزار
 ArcGISبرای هر سال طی دورۀ  1379تا  1399استخراج
شدند .موقعیت ايستگاههای هواشناسی در شکل  1ارائه شده
است.
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شکل  .1موقعیت استان آذربایجان غربی

ج) شاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده
( :)1NDVIجهت استخراج  NDVIاز تصاوير ماهوارهای
لندست استفاده شد .بدين صورت كه از طريق سامانه گول
ارث انجین تصاوير  16روزه لندست با پوشش ابری كمتر
از  %1در هر سال فراخوانی شد و از طريق مقادير بازتاب
میانه ،شاخص  NDVIسالیانه برای سالهای  1379تا
 1399استخراج شد.

به عبارتی در هر پیکسل مشخص شد كه تعداد روزهای
توأم با گرد و غبار در هر فصل و هر سال چقدر بود .جهت
آشکارسازی تغییرات زمانی وضعیت گرد و غبار ،در هر سال
تعداد وقايع گرد و غبار برای هر پیکسل شناسايی شده و از
اين طريق تغییرات سالیانه گرد و غبار در طی دوره زمانی
ياد شده بررسی شد.
بررسی ارتباط بین  AODو متغیرهای اقلیمی و پوشش

شناسایی وقایع گرد و غبار

گیاهی

بر اساس تحقیقات گذشته مقدار  AODبرابر با  0/5به
عنوان آستانه تشخیص روزهای همراه با گرد و غبار استفاده
شد ( .)8 ،3 ،1به عبارتی ،پیکسلهايی كه دارای مقادير
 AODبیشتر از  0/5در يک روز مشخص میباشند نشانگر
وقوع گرد و غبار در آن پیکسلها در همان روز میباشد .بر
اين اساس پیکسلهای گرد و غبار از پیکسلهای بدون گرد
و غبار در هر روز در كل منطقه شناسايی شدند.

ارتباط بین مقادير  AODبا پوشش گیاهی و متغیرهای
اقلیمی بارش ،دما و سرعت باد جهت آشکارسازی عوامل
اثرگذار بر گرد و غبار در سطح استان آذربايجان غربی
بررسی شد .بدين صورت كه مقادير متوسط منطقهای
مقادير  AODو متغیرهای پوشش گیاهی و اقلیمی از طريق
اليههای رستری سالیانه محاسبه شد و سپس میزان
همبستگی متغیرها بررسی شد.

بررسی فراوانی وقایع گرد و غبار و آشکارسازی تغییرات

تغییرات مکانی فراوانی وقایع گرد و غبار و شناسایی

زمانی

کانونهای بالقوه تولید آن

در پژوهش حاضر با بررسی پیکسلهای توأم با گرد و
غبار در طی بازه زمانی ياد شده ،فراوانی روزهای توأم با
گرد و غبار در هر پیکسل توسط نرم افزار  Rمحاسبه شد.

عالوه بر تغییرات زمانی ،تغییرات مکانی گرد و غبار نیز
برای هر سال و فصل بررسی شد .بر اساس منابع موجود،
كانونهای گرد و غبار با استفاده از میزان فراوانی وقوع گرد

1 Normalized difference vegetation index
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و غبار منطقه شناسايی شد ( .)24 ،23 ،21 ،15به عبارتی
پیکسلهايی كه فراوانی بیشتری از رخداد گرد و غبار
داشتند به عنوان منشاء برداشت گرد و غبار شناخته شدند؛
كه از طريق بازديد میدانی و ارزيابی عرصه نیز مورد تايید
قرار گرفتند .بر اين اساس ،فراوانی وقوع گرد و غبار به
تفکیک هر پیکسل در طی دوره زمانی مورد بررسی،
استخراج شد .منظور از فراوانی وقوع گرد و غبار ،تعداد
روزهايی است كه میزان  AODبیشتر از  0/5در طی دوره
زمانی  21ساله ( )1379-1399میباشد.
◼ نتایج
نتایج بررسی تغییرات زمانی گرد و غبار

تغییرات زمانی مقادير میانگین منطقهای  AODدر
سطح استان آذربايجان غربی در شکل  2ارائه شده است.
حداكثر مقدار میانگین  AODمربوط به سال  1388با
مقدار  0/242میباشد و حداقل مقدار میانگین  AODبرابر
با  0/157بوده كه مربوط به سال  1380میباشد .خط روند
حالت نسبتاً صعودی در طی زمان را نشان میدهد (شکل
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 .)2تغییرات تعداد روزهای توأم با گرد و غبار (< 0/5
 )AODدر طی دوره  1399-1379در سطح استان
آذربايجان غربی حاكی از آن است كه سالهای  1382و
 1387تا  1391بیشترين تعداد روزهای توأم با گرد و غبار
را داشتهاند (شکل  .)3مقادير میانگین منطقهای تعداد
روزهای توأم با گرد و غبار در سال  1388برابر با ،10/57
در سال  1387برابر  ،7/15در سال  1391برابر  ،5/28در
سال  1382برابر  ،4/82در سال  1390برابر  4/80و در
سال  1389برابر  4/04روز بود كه خط روند تقريبا حالت
ثابت در طی زمان را نشان میدهد (شکل .)3
تعداد پیکسلهای بدون گرد و غبار با  AODكوچکتر
از 0/5و توأم گرد و غبار با  AODبزرگتر از 0/5حداقل يک
روز در سال در سطح استان آذربايجان غربی بررسی شد.
نتايج حاكی از آن است كه سطح فراگیری گرد و غبار از
روند خاصی تبعیت نمیكند ولی سالهای  1398و 1399
تعداد پیکسلهای بیشتری درگیر گرد و غبار بودهاند (شکل
 .)4فراوانی تعداد پیکسلهای همراه با گرد و غبار بر حسب
روز در سطح استان آذربايجان غربی تعیین شد (جدول .)1

شکل  .2میانگین  AODسالیانه در سطح استان آذربایجان غربی

شکل  .3تعداد روزهای توأم با گرد و غبار ( )AOD < 0/5در طی دوره  1399-1379در سطح استان آذربایجان غربی
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برای نمونه ،تعداد پیکسلهايی كه بیش از  30روز در
سال دارای گرد و غبار بودهاند در سال  1379برابر با 503
پیکسل و در سال  1399برابر با  467پیکسل بود ،در
حالکیه در برخی از سالها مثل  1384 ،1382و  ...هیچ
پیکسلی بیشتر از  30روز گرد و غبار را تجربه نکرد (جدول

 .)1نتايج نشان میدهد كه سالهای  1398و  1399گستره
بیشتری از استان در معرض گرد و غبار بوده است .در سال
 1398تعداد  49522پیکسل و در سال  1399تعداد
 49971پیکسل حداقل يک روز دارای رخداد گرد و غبار
بودهاند (شکل ،4جدول .)1

شکل  .4تعداد پیکسلهای بدون ( )AOD > 0/5و توأم (حداقل یک روز  )AOD < 0/5گرد و غبار در سطح استان آذربایجان غربی
جدول  .1فراوانی تعداد پیکسلهای همراه با گرد و غبار در استان آذربایجان غربی
سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

AOD > 0/5

AOD < 0/5

بدون گرد و غبار

دارای گرد و غبار

≥  5روز

≥  7روز

≥  10روز

≥  15روز

≥  20روز

≥  30روز

6270
32815
8338
2705
2060
8739
19209
6970
14179
9314
10542
27389
26835
15428
2953
28399
14350
25404
13357
1308
859

44560
18015
42492
48125
48770
42091
31621
43860
36651
41516
40288
23441
23995
35402
47877
22431
36480
25426
37473
49522
49971

7517
1462
19387
22144
24654
7352
3045
10881
7735
6702
7437
1013
1005
2635
24777
1478
3500
1013
3063
34868
36098

2725
1046
13301
12917
16216
2110
1746
4755
2590
1438
2791
558
498
1118
13884
935
1022
448
1318
26366
30588

1332
743
4755
5726
7192
526
1002
1262
857
369
847
229
169
590
3745
436
331
171
658
14417
24273

865
562
388
1160
958
117
463
306
275
141
187
40
46
253
471
140
83
43
231
2547
15719

712
437
82
137
184
31
186
97
112
44
53
7
9
95
129
53
32
6
68
592
8010

503
208
5
0
12
0
13
4
20
1
0
0
0
0
43
20
0
0
5
74
467
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تغییرات فصلی تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در طی
دوره  1399-1379در سطح استان آذربايجان غربی بررسی
شد .بیشترين مقدار گرد و غبار به ترتیب در فصلهای
تابستان ،بهار ،زمستان و پايیز رخ داده است ،بهطوريکه در
فصل تابستان میانگین درازمدت تعداد روزهای گرد و غبار
برابر با  34/2روز ،در فصل بهار  18/9روز ،در فصل زمستان
 5/1روز و در فصل پايیز  4/7روز بود .بنابراين فصول
تابستان و بهار بیشترين رخدادهای گرد و غبار در سطح
استان بوقوع پیوسته است (شکل  .)5همچنین تغییرات
ماهانه سطوح بدون گرد و غبار در مقايسه با سطوح توأم با
گرد و غبار بررسی شد .سطح قرمز رنگ در شکل  6درصد
پیکسلها يا سطح استان را نشان میدهد كه حداقل يک
روز در ماه در معرض گرد و غبار بوده است و سطح سبز
رنگ حاكی از درصد پیکسلها يا سطح استان كه مقادير
 AODاز حد ( )0/5تجاوز نکرده و به اصطالح گرد و غبار
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رخ نداده است .بر اين اساس حداكثر فراگیری گرد و غبار
در هشت ماه از اسفند تا مهر میباشد ،كه بیش از %68
پیکسلها يا سطح استان در  8ماه ياد شده حداقل يکبار
دارای گرد و غبار بودهاست .ماههای آذر ،دی ،آبان و بهمن
كه جزء ماههای سرد سال هستند بهترتیب كمترين مقادير
فراگیری را بهخود اختصاص دادهاند (شکل .)6
برای بررسی روند تغییر زمانی وقايع گرد و غبار در
سطح استان آذربايجان غربی از آزمون من-كندال و آماره
من-كندال استفاده شد .بر اساس اين آزمون ،میانگین
 AODوضعیت نسبتاً صعودی را نشان میدهد (شکل )2
ولی از نظر آماری معنیدار نبوده و مقدار  AODطی زمان
بدون روند میباشد (جدول  .)2میانگین تعداد روزهای توأم
با گرد و غبار (شکل  )3و تعداد پیکسلهای توأم با گرد و
غبار (شکل  )4نیز فاقد روند معنیدار در سطح خطای %5
در طی دوره  1379تا  1399را نشان میدهند (جدول .)2

شکل  .5تغییرات فصلی تعداد روزهای توأم با گرد و غبار ( )AOD < 0/5در طی دوره  1399-1379در سطح استان آذربایجان غربی

شکل  .6تغییرات ماهانه سطوح بدون گرد و غبار در مقایسه با سطوح توأم با گرد و غبار در دوره 1399-1379

نشريه مديريت بيابان ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان  ،1401صفحات  71تا 86

79

جدول  .2آزمون من-کندال جهت بررسی روند سالیانه  AODو تعداد روزها و پیکسلهای توأم با گرد و غبار
متغیر

آماره من-کندال

P-value

وضعیت روند

AOD

0/20

0/22

بدون روند معنیدار

میانگین تعداد روزهای توأم با گرد و غبار

-0/01

0/98

بدون روند معنیدار

تعداد پیکسلهای توأم با گرد و غبار

-0/048

0/79

بدون روند معنیدار

بررسی ارتباط بین  AODو متغیرهای اقلیمی و پوشش
گیاهی
بررسی ضريب همبستگی سالیانه بین میانگین AOD

با پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و سرعت
باد حاكی از آن است كه  AODتنها با سرعت باد رابطه
معنیداری در سطح  %5دارد ( )r= %64میباشد؛ در حالیکه
با  ،NDVIبارش و دما هیچ ارتباط معنیداری مشاهده نشد
(شکل  .)7نمودار رابطه همبستگی و پراكنش بین AOD
با پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و سرعت
باد نشان داد كه مقدار  R2بین  AODو سرعت باد بیشتر
از بقیه بود و برابر با  0/41میباشد (شکل .)8
نتایج بررسی تغییرات مکانی و شناسایی بالقوه منشاء
گرد و غبار

تغییرات مکانی فراوانی تعداد روزهای همراه با گرد و
غبار طی سالهای مختلف نشان داد كه در سالهای

 1387 ،1382تا  1391فراوانی تعداد روزهای توأم با گرد
و غبار بیشتر بود (شکل  .)9در سال  1388بیشترين رخداد
گرد و غبار بوقوع پیوسته است كه حواشی درياچه ارومیه
واقع در مناطق شرقی و جنوبی درياچه بههمراه مناطق
جنوبی استان فراوانی بیشتری از گرد و غبار را تجربه
كردهاند (شکل .)9
تغییرات مکانی فراوانی تعداد روزهای توأم با گرد و غبار
در فصلهای مختلف در طی دوره  1399-1379نیز بررسی
شد (شکل  .)10تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در
فصلهای بهار و تابستان فراوانی بیشتری نسبت به پايیز و
زمستان نشان میدهد .از نظر پراكنش مکانی در تمامی
فصول اطراف درياچه فراوانی بیشتری را نسبت به ديگر
قسمتها دارد ،در حالیکه مناطق جنوبی استان نیز فراوانی
قابل توجهی از رخدادهای گرد و غبار بخصوص در فصل
تابستان را نشان میدهند (شکل .)10

شکل  .7ضریب تبیین بین مقدار  AODبا متغیرهای اقلیمی و پوشش گیاهی طی دورة 1399-1379
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شکل  .8مقادیر سالیانه  AODدر برابر متغیرهای اقلیمی و پوشش گیاهی در طی دوره 1399-1379

شکل  .9نقشه فراوانی سالیانه روزهای همراه با گرد و غبار (راهنمای نقشهها جهت مقایسه در یک مقیاس واحد ارائه شده)
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شکل  .10نقشه فراوانی فصلی روزهای همراه با گرد و غبار در طی دوره 1399-1379

نقشه فراوانی روزهای همراه با گرد و غبار در دورۀ زمانی
مورد بررسی نشان داد كه مجموع فراوانی طی  21سال بین
صفر تا  416روز متغیر میباشد .تغییرات مکانی حاكی از
فراوانی بیشتر در حواشی درياچه عمدتاً در بخشهای
شرقی و جنوبی و اندكی در بخش غربی میباشد (شکل 11
الف) .بازديدهای میدانی انجام شده نیز نتايج حاصل شده
را تايید كرد .بهعنوان نمونه محدوده قرمز رنگ ارائه شده
در شکل  11ب مناطق جبلكندی و سپرغان را نشان
میدهد كه دربرگیرنده ماسههای بادی است و توسط
ماهواره بهدرستی تشخیص داده شده است.
همچنین مناطق جنوبی استان فراوانی بیشتری را
نسبت به بخشهای مركزی و شمالی نشان میدهد .فلشها

جهت باد غالب در ايستگاههای سینوپتیک را نشان
میدهند .با توجه به جهت باد غالب ،مناطق جنوبی متأثر
از گرد و غبارهای كشورهای همسايه و عراق میباشد ولی
مناطق اطراف درياچه منشاء داخلی دارند (شکل  11الف).
◼ بحث و نتیجهگیری
تغییرات سالیانه تعداد روزهای توأم با گرد و غبار در
طی دوره  1399-1379در سطح استان آذربايجان غربی
نشان داد كه سالهای  1382و  1387تا  1391بیشترين
تعداد روزهای توأم با گرد و غبار را داشتهاست .از بین اين
سالها ،سالهای  1388و  1387بیشترين مقادير  AODو
تعداد رخدادهای گرد و غبار را بهخود اختصاص دادهاند.
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شکل  .11الف) فراوانی روزهای توأم با گرد و غبار در دوره  1379تا ( 1399فلشها جهت باد غالب در ایستگاههای سینوپتیک را
نشان میدهند) ،ب) تصاویر میدانی

در اين راستا طی بررسیهای پیشین نیز مشخص شده
است كه سالهای  1387 ،1382و  1391اوج توفانهای
گرد و غبار در جنوب شرق ايران بوده است ( .)2همچنین
از نظر وقوع گرد و غبار سالهای  1388و  1387فعالترين
سالها در جنوب غرب ايران عنوان شده است (.)17 ،16
در حوضههای شرقی درياچه ارومیه نیز مقدار گرد و
غبار در سال  1388بیشتر از ديگر سالها گزارش شده
است ( .)10تغییر فصلی تعداد روزهای دارای گرد و غبار

طی دورۀ  1399-1379حاكی از آن است كه به ترتیب
فصلهای تابستان ،بهار ،زمستان و پايیز دارای بیشترين
مقدار گرد و غبار بودهاند .بنابراين بیشترين وقايع گرد و
غبار در فصلهای تابستان و بهار بهوقوع پیوسته است .اين
نتايج مطابق با نتیجههای بررسیهای پیشین در جنوب
شرقی و جنوب غربی ايران است ( .)17 ،2تغییر ماهانة گرد
و غبار نشانة بیشترين گرد و غبار از ماه اسفند تا مهر است.
همچنین ،ماههای آذر ،دی ،آبان و بهمن كه جزء ماههای
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سرد سال هستند بهترتیب كمترين مقادير گرد و غبار را
بخود اختصاص دادهاند .در اين راستا بررسیها در جنوب
شرق ايران نیز حاكی از آن بوده است كه فعالیت گردوغبار
در چهار ماه آبان ،آذر ،دی و بهمن ضعیفتر از ساير ماهها
میباشد ( .)2همچنین تغییرات ماهانه گرد و غبار در جنوب
غرب ايران و استان خوزستان نیز حاكی از آن است كه
ماههای سرد سال از آبان تا بهمن ماه كمترين مقدار
روزهای گرد و غبار را دارند (.)17 ،16
بررسی روند تغییرات زمانی در سطح استان آذربايجان
غربی نشان داد كه از نظر آماری هیچ روند معنیداری در
میزان  AODو وقايع گرد و غبار در طی دوره  1379تا
 1399وجود ندارد .برخالف نتايج پژوهش حاضر ،روند
تعداد روزهای گرد و غبار در استان خوزستان افزايشی و
معنیدار بوده است ،اما بعضی از ايستگاههای هواشناسی
مثل اهواز ،دزفول ،رامهرمز و مسجدسلیمان فاقد روند
معنیدار میباشند ( .)17بررسی ارتباط بین میانگین
مقادير  AODبا پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی بارش،
دما و سرعت باد حاكی از آن است كه  AODتنها با سرعت
باد رابطه معنیداری در سطح  %5دارد كه اين مقدار
همبستگی برابر با  %64میباشد؛ در حالیکه با ،NDVI
بارش و دما هیچ ارتباط معنیداری مشاهده نشد .بنابراين
مطابق با نتايج بررسیهای پیشین سرعت باد مهمترين
عامل مؤثر بر ايجاد گرد و غبار میباشد (.)24 ،14
تغییرات مکانی حاكی از فراوانی بیشتر تعداد وقايع گرد
و غبار در حواشی درياچه ارومیه عمدتاً در بخشهای شرقی
و جنوبی و اندكی در بخش غربی میباشد .همچنین مناطق
جنوبی فراوانی بیشتری را نسبت به بخشهای مركزی و
شمالی استان نشان میدهند .با توجه به جهت باد غالب
بنظر میرسد مناطق جنوبی بیشتر متأثر از گرد و غبارهای
كشورهای همسايه و عراق میباشد ،كما اينکه مناطق
جنوبی از میزان بارش و پوشش گیاهی بهتری برخوردار
میباشند .ولی احتمال گسترش گرد و غبارهايی كه منشاء
خارجی از كشور عراق دارد به بخشهای شمالی وجود
ندارد ،به همین دلیل مناطق جنوبی گرد و غبار بیشتری
نسبت به مناطق شمالی نشان میدهند .در اين راستا ،در
نشريههای هواشناسی استان آذربايجان غربی كه بهصورت

ماهانه و فصلی انتشار پیدا میكند نیز وضعیت انتشار گرد
و غبار در مناطق جنوبی استان بیشتر است ( .)12به هر
حال عمده مناطقی كه وقايع بیشتر گرد و غبار را بخود
اختصاص دادهاند در اطراف درياچه ارومیه قرار دارند.
مجموعهای از عوامل زير را میتوان عنوان كرد كه پیرامون
درياچة ارومیه منشاء داخلی گرد و غبار میباشند)1 :
تمركز و تعداد پديدۀ گرد و غبار شناسايی شده توسط
سنجش از دور بیشتر در اين مناطق قرار دارد .مناطقی كه
فراوانی بیشتری از گرد و غبار را دارند خود منشاء برداشت
گرد و غبار هستند ()24 ،23 ،21 ،15؛ كه از طريق
بازيدهای میدانی نیز مورد تأيید قرار گرفتند )2 .جهت باد
غالب در مناطق شرقی و جنوبی درياچه كه بیشترين وقايع
گرد و غبار را دارند از سمت شرق میباشد كه بهطور قطع
نمیتوان منشاء خارجی گرد و غبار برای اين مناطق عنوان
كرد )3 .مقادير  NDVIدر حواشی درياچه ارومیه نسبت به
ساير قسمتها كمتر میباشد )4 .حواشی درياچه ارومیه
جزء مناطقی هستند كه كمترين مقدار بارش را دارند)5 .
كم آب شدن درياچه و قرارگیری سطوح خشک شده
پیرامونی .بهطوريکه از اواخر دهة  1990دچار خشکی
فاجعهآمیز شد و موجب از دست رفتن  % 50از مساحت
آن تا سال  2014شده است ( )6 .)25رده خاک غالب در
طراف درياچه ارومیه از نوع اريديسول است كه در آنها رس،
كربنات كلسیم ،سیلیس ،نمک و گچ تجمع يافته است)7 .
همچنین از نظر زمینشناسی نیز واحد سنگی  Qslكه
حاكی از وضعیت نمکی غالب در حواشی درياچه ارومیه
است .بنابراين با استناد به دلیلهای مذكور پیرامون درياچة
ارومیه منشاء تولید گرد و غبار داخلی است .مطابق با نتايج
پژوهش حاضر ،در بررسیهایهای گذشته نیز ساحل
جنوبی درياچه ارومیه منبع تولید و برداشت گرد و غبار
عنوان شدهاست ( .)5بهطوريکه گرد و غبار فعال ناشی از
سطوح خشک شده درياچه ارومیه تا فواصل بزرگ (بیش
از  100كیلومتر) در پايین دست درياچه نیز گسترش پیدا
میكند ( .)5از قسمتهای شرقی نیز هر چقدر به سمت
درياچه ارومیه حركت میشود بر مقدار گرد و غبار افزوده
میشود (.)10
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