
 

 

 

 

 68پياپی                                                     7-1(، 1911)بهار  1، شماره 74مهندسی عمران و محيط زيست، جلد  نشريه

  با پديده ريزگردهادر شرق درياچه اروميه تغييرات پهنه آبی و پوشش گياهی ارتباط 
 

  چکيده

 شده که مناطق تشکيل اين در نمکي ريزگردهاي از کانونهاي متعددي اروميه، درياچه از بخشهايي تدريجي شدن خشک دليل به اخير سالهاي در

در اين مطالعه با هدف آشکارسازي ارتباط رخدادهاي گرد و  به تاثيرات بارزي در کيفيت هوا و پوشش گياهي نواحي اطراف اين درياچه شده است. منجر

، از شاخص 9191تا  9111دوره آماري غباري حريم شرقي درياچه اروميه و پوشش گياهي اطراف آن از تغييرپذيري ساالنه و بلندمدت اين پهنه آبي در 

 NDVI،(Normalized Diffrence Water Index) NDWI ،AOD(Aerosol (Normalized Diffrence Vegetation Index)هاي

Optical Depth)  شاخصو(Dust Storme INdex) DSI  .بدين منظور از همبستگي  ايستگاهي استفاده شدPerasonآناليز  ،T-test  آناليز ،

نتايج کلي  کندال به منظور آشکار سازي ارتباط پارامترهاي مطالعه و بررسي روند تغييرات در دوره مطالعه استفاده شد.  -تحليل روند شيب و تست من

يش به صورت معني داري ساله مطالعه در منطقه نشان داد که هم فراواني گرد و غبار و هم شدت گرد و غبار، افزايش داشته و اين  افزا 91در دوره 

در سال هايي که مساحت پهنه  همگام با کاهش مساحت پهنه آبي درياچه اروميه و کاهش تراکم پوشش گياهي حريم شرقي درياچه اروميه بوده است.

( گرد و غبار AODت )( و شدDSIآبي درياچه اروميه کاهش داشته و پوشش گياهي نيز همزمان به صورت نسبي پايين بوده است، بيشترين فراواني )

در سطح منطقه، به صورت سينرژيک عالوه بر اينکه منجر به  NDVIمشاهده شده است. تاثير همزماني کاهش پهنه آبي درياچه و کاهش ميانگين 

 را نيز، افزايش داده است.  AODدر سطح منطقه شده است، شاخص  DSIافزايش 
 

 درياچه اروميهپهنه آبي، تحليل روند، گرد و غبار، تحليل همبستگي،  :هاکليدواژه

 
  مقدمه -1

در کمربند خشک و  ايدر غرب آس رانيقسمت عمده کشور ا

کشور در سال  نيا گريد يقرار دارد. از سو يخشک جهان مهين

 راتييمدت و تغ يطوالن يها يخشکسال ليگذشته به دل يها

ها، شاهد  يمانند سد ساز يتوسعه ا يپروژه ها جاديو ا ،يمياقل

ها بوده است که بحرانهاي بزرگ  اچهيخشک شدن در دهيپد

هاي شن و نمک را به همراه طوفانزيست محيطي همچون ايجاد 

 Eimanifar and؛ 9191و همکاران،  Alkhayer) داشته است

Mohebbi ،9112 ؛Tourian  ،؛ 9192و همکارانKlingmüller 

 Moghim and؛ 9191و همکاران،  Delfi؛ 9192و همکاران، 

Ramezanpoor ،9191 ؛Namdari 9192، و همکاران.) 

شدن سريع و نگران کننده درياچه ي اروميه در  خشک

به عنوان بزرگترين درياچه داخلي ايران و  رانيا يشمال غرب

دومين درياچه ي فوق اشباع از نمک دنيا، بارزترين نمونه تشديد 

و  Boroughani) خشکي درياچه ها در جهان به شمار مي رود

و  Sotoudeheian؛ 9192و همکاران،  Mardi؛ 9191همکاران، 

؛ 9191و همکاران،  Dehghanipour؛ 9192همکاران، 

Valiallahi  ،9191و همکاران .) 

هاي نمکي به دليل خشک شدن بخشهايي از  طوفانوقوع 

در سالهاي اخير، يکي از مسائل مورد توجه  هدرياچه ارومي

محققان بوده است. کانون هاي ريزگرد اطراف درياچه اروميه که 

داراي ترکيبات نمکي است و در سالهاي اخير فعال شده اند، 

هرساله همزمان با فصل وزش بادهاي موسمي، موجي از گرد و 

 رمنتش اچهيغبار نمکي را در هواي برخي شهرهاي همجوار در

و  Alkhayer؛ 9192و همکاران،  Gholampour) مي کند

و همکاران،  Delfi؛ 9192و همکاران،  Mardi؛ 9191همکاران، 

 کينزد يتيکه جمع( 9192و همکاران،  AghaKouchak؛ 9191

 ريتحت تأث ميرمستقيو غ مينفر به طور مستق ونيليبه شش م

و  Tourian) رنديگ يقرار م اچهيدر نيعواقب خشک شدن ا

 (. 9192همکاران، 

مربع در سال  لومتريک 6991212از  هياروم اچهيدر مساحت

 افتهيکاهش  9198در سال  222282حد خود  نيبه کمتر 9191

ت داشته اس يقابل توجه شيافزا زيآن ن يو سطح شور

(Moghim and Ramezanpoor ،9191 فيضي زاده و همکاران، ؛

 اچهيسطح آب در(. 9612؛ محمدزاده و فيضي زاده، 9612

و  افتهيمتر کاهش  2از  شتريب ريدهه اخ کيتنها در  هيروما

 شيافزا تريگرم در ل 991به  922از  اچهيدر نيغلظت نمک ا

 راتييتغ يبررس (. 9192و همکاران،  Gholampour) است افتهي

و  9192تا  9111يدر دوره زمان زگردهايغلظت ر يمکان -يزمان

و  يشرق جانيرباآذ يدر استان ها هياروم اچهيدر حوضه نفوذ در

 يماهواره ا ري( با استفاده از تصاواچهي)مجاور در يغرب جانيآذربا

نشان داده است که عليرغم وجود  AOD يو داده ها سيماد

نوسانات سال به سال، روند افزايش کلّي در غلظت ريزگردها 

 نيهمچن(. 9611، نامداري ولي زاده کامران و) ديده مي شود

 شواهد 9192–9111در دوره  سيماد ارهماهو ريتصاو يبررس

منبع فعال  کيبه  اچهيمنطقه خشک در نکهيبر ا يرا مبن قوي
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و  Tourian) دهد يشده است، نشان م ليگرد و غبار تبد

 (. 9191و همکاران،  Boroughani؛ 9192همکاران، 

کالن در شمال غرب  ياقليم راتييدو دهه اخير، تغ طي

تبخير و تعرق ناشي از افزايش  شيايران، کاهش ميزان بارش، افزا

از قبيل  متوسط درجه حرارت و دخالت عوامل انسان ساخت

از سال  هياروم اچهيدر زيسد در حوضه آبر 28سدسازي )احداث 

در حجم آب  يگسترده ا راتييبه بعد(، سبب بروز تغ 9112

غلظت  شيهمراه با افزا يپهنه آب نيو مساحت ا اچهيدر يورود

و  AghaKouchak؛ 9191و همکاران،  Delfi) نمک شده است

 Valiallahi؛ 9192و همکاران،  Gholampour؛ 9192همکاران، 

 Sotoudeheian؛ 9192و همکاران،  Mardi؛ 9191و همکاران، 

 راتييتغ(. 9191و همکاران،  Alkhayer؛ 9192و همکاران، 

 يساالنه و فصل اسيدر مق اچهيدر نيمساحت و حجم آب ا

 اچهيدر نياطراف ا ينواح يخاک و هوا تيفيدر ک يبارز راتيتاث

 AghaKouchak؛ 9191و همکاران،  Boroughani) داشته است

؛ Eimanifar and Mohebbi ،9112؛ 9192و همکاران، 

Tourian  ،از  ييبخش ها گر،يبه عبارت د (.9192و همکاران

کانون گرد و غبار  کيشوند، به مثابه  يکه خشک م اچهيدر

 ياطراف خود را متاثر م لومتريعمل کرده که صدها ک يداخل

؛ Tan ،9192؛ 9191و همکاران،  Dehghanipour) کنند

Shirmohammadi  ،وزارت  گزارشات(. 9191و همکاران

 يماريب ي(، نشان داده است که وقوع برخ9612) رانيبهداشت ا

و  يعروق -يقلب يها يمرتبط با فشار خون باال، ناراحت يها

 يدر شهرها و روستاها رهايو مرگ و م يينايمشکالت ب ،يتنفس

 راتينشان دهنده تاث هيو اروم زيتبر لياز قب هياروم اچهياطراف در

 يپهنه آب نينمک در سالمت ساکنان اطراف ا شاگرد و غبار با من

و  Gholampour؛ 9192و همکاران،  Sotoudeheian) بوده است

 ؛(.9192همکاران، 

تنها به گرد و  هياروم اچهيدر يپهنه آب يريرپذييتغ راتيتاث

 يدر اراض يگرد و غبار نمک بيشود، ترس يختم نم ميغبار مستق

باعث کاهش  اچه،ياطراف در لومتريو مراتع تا صدها ک يزراع

پوشش  ديخاک و به تبع آن کاهش شد يزيحاصلخ ديشد

د شو يم ياغو ب يکشاورز ياز  اراض ياريدر مراتع و بس ياهيگ

(Delfi  ،؛ 9191و همکارانBoroughani  ،؛ 9191و همکاران

Mardi  ،گسترش شوره زارها و  نيهمچن (.9192و همکاران

 بيمناطق وابسته، تخر يمياقل يالگوها رييتغ ،ييزا ابانيب

پرندگان، برهم زدن موازنه  يعيطب يستگاههايز

نمک را  يمنطقه و بروز طوفانها يآب يسفره ها يايميدروژئوشيه

د برشمر اچهيخشک شدن در يامدهايپ نيتوان از بارزتر يم

(Valiallahi  ،؛ 9191و همکارانAlkhayer  ،؛ 9191و همکاران

Eimanifar and Mohebbi ،9112 ؛AghaKouchak  ،و همکاران

از خشک شدن  ناشي يگرد و غبار راتيتاث نيبنابرا (.9192

 يکانون ها جاديا قياز طر ميهم به صورت مستق هياروم اچهيدر

گرد و غبار )عموماً گرد و غبار با منشأ رسوبات نمک(، و  يداخل

 يم ،ياهيپوشش گ فيتضع قياز طر ميرمستقيهم به صورت غ

تحت  لومتريرا تا شعاع صدها ک اچهياطراف در يهوا تيفيتواند ک

و رايگاني ؛ 9191و همکاران،  Boroughani) قرار دهد ريتاث

 (.9612، خيرانديش

براي شناسايي کانونهاي توليد ريزگردها، عوامل  تاکنون

 ريآنها، تحليل حوزه جابجايي و انتقال آنها و تاث جاديدر ا ليدخ

اطراف مطالعات زيادي صورت گرفته است، به ويژه  طيآن بر مح

و داده هاي ماهواره اي،  يسنجش از دور يآنکه با پيشرفت ها

مناسب در سطح  دقتامکان مطالعات علمي در اين خصوص با 

؛ 9192و همکاران،  Klingmüller) جهاني فراهم شده است

Mardi  ،؛ 9192و همکارانTan ،9192 ؛Tourian  ،و همکاران

؛ 9192و همکاران،  Mei؛ 9198و همکاران،  Wang؛ 9192

Dong  ،؛ 9196و همکارانMoghim and Ramezanpoor ،

و  Namdari؛ 9191و همکاران،   Sun؛Goudie ،9192؛ 9191

و رايگاني ؛ 9611، نامداري وولي زاده کامران ؛ 9192همکاران، 

 (.9612، خيرانديش

مانند پوشش گسترده و  ييها يژگيبا وجود و يفناور نيا

گرد و غبار  يتواند در نظارت بر طوفان ها يمستمر در فضا، م

از راه  نگيتوريو با فراهم آوردن امکان مان داشته  ينقش مهم

و  ينيب شيپ ،يابينظارت، رد يبرا يگرد و غبار يدور طوفان ها

 رديمورد استفاده قرار گ يفاجعه به طور گسترده ا يابيارز

؛ Tan ،9192؛ 9191و همکاران،   Sun؛Goudie ،9192؛ 9191)

Wang  ،و  يگاني؛ را9612و همکاران،  يآرام؛ 9198و همکاران

 نيهمچن(. 9616و همکاران،  يريشمش؛ 9612 ش،يرانديخ

محدوديت داده هاي ايستگاهي در برآورد شاخصهاي کمّي 

مربوط به ريزگردها، سطح وسيع و تغييرات شديد اين پديده از 

نظر زماني و مکاني، سبب شده است که اطالعات سنجش از دور 

ماهواره اي با توجه به تفکيک زماني و مکاني قابل قبول بهترين 

 ريزگرد ها  محسوب شود زمانيابزار براي بررسي توزيع مکاني و 

(Sun   ،؛ 9191و همکارانTan ،9192 ؛Mei  ،؛ 9192و همکاران

Dong  ،؛ 9196و همکارانKlingmüller  ،؛ 9192و همکاران

Wang  ،؛ 9198و همکارانDelfi  ،و  يريشمش؛ 9191و همکاران

و همکاران،  اتيب ؛9612و همکاران،  يآرام؛ 9616همکاران، 

9612 .)  

از عوامل، از  يعيوس فيگرد و غبار، بسته به ط يها طوفان

موجود، در  ييآب و هوا طيمواد سطح حوضه و شرا تيجمله ماه

؛ 9616و همکاران،  يريشمش) هستند ريمتغ اريفضا و زمان بس

Goudie ،9192 .)و فراوانتر  ديگرد و غبار شد يثبت طوفان ها

که مساحت  ييسال ها رد اچه،يدر رامونيپ يها ستگاهيدر ا

 اچهيکه در ييدر حداقل خود بوده است نسبت به سال ها اچهيدر
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 ريتاث يآشکارساز ياز ابزارها يکيتواند  يم زيپر آب بوده است، ن

گرد و غبار  يرخدادها يبر فراوان يساالنه پهنه آب يريرپذييتغ

. (9192و همکاران،  Mardi؛ 9196و همکاران،  Dong) باشد

مرتبط  يکاهش گرد و غبار و رسوبگذار تيريمد يبرا نيهمچن

 اريگرد و غبار بس يها کانون راتييروند تغ ليو تحل هيبا آن، تجز

را به  دياطالعات مف يتواند برخ يروش م نيخواهد بود. ا ديمف

و کنترل آن  ندهيدر مورد وقوع گرد و غبار در آ رندگانيگ ميتصم

، خيرانديشو رايگاني ؛ 9196و همکاران،  Dong) بدست دهد

9612 .) 

گرد و غبار،  دهياز عوامل اثرگذار در فرکانس وقوع پد يکي

 يياست. شناسا نيدر پوشش زم رييبه شکل تغ يانسان يدخالتها

ذرات معلق موجود در هوا  راتييو تغ نيپوشش زم راتييروند تغ

 يگرد و غبار کمک فراوان يکانونها حيصح ييتواند به شناسا يم

؛ 9192و همکاران،  Mardi؛ 9196و همکاران،  Dong) دينما

Tan ،9192 ؛Wang  ،9198و همکاران). 

 يمطالعات نشان داده است که شاخص ها گريد يسو از

گرد و  يفراوان نيارتباط ب يستگاهيو اطالعات ا يسنجش از دور

 ري)تاث يپهنه آب راتييبا تغ اچهيثبت شده در اطراف در يغبارها

( را آشکار ميمستق ريغ ري)تاث ياهيدر پوشش گ ريي( و تغميمستق

و همکاران،  Boroughani؛ 9196و همکاران،  Dong) کنند يم

؛ 9616و همکاران،  يريشمش؛ 9192و همکاران،  Mardi؛ 9191

شاخص (. 9191و همکاران،  Delfi؛ 9612و همکاران،  اتيب

، AODيبه همراه شاخص سنجش از دور SDI مانند يستگاهيا

و  Meiد )و شدت گرد و غبار را نشان دهن يتوانند فراوان يم

و  Klingmüller؛ 9196و همکاران،  Dong؛ 9192همکاران، 

و همکاران،  Delfi؛ 9198و همکاران،  Wang؛ 9192همکاران، 

 Moghim and؛9616و همکاران،  يريشمش؛ 9191

Ramezanpoor ،9191 ؛Namdari  ،؛ 9192و همکاران

Boroughani  ،؛ 9191و همکارانMardi  ،؛ 9192و همکاران

Tan ،9192.) شاخص گرياز طرف د NDWI  که در واقع شاخص

که مربوط  NDVI شاخص زيو ن تاس يآب يپهنه ها يآشکارساز

 ريو غ ميمستق يتوانند فاکتورها ياست، م ياهيبه پوشش گ

 گرد و غبار حوضه را آشکار کنند ريپذ ريمولد و تاث ميمستق

(Wang  ،؛ 9198و همکارانDong  ،؛ 9196و همکارانMardi  و

؛ 9616و همکاران،  يريشمش؛ Tan ،9192؛ 9192همکاران، 

 (. 9612و همکاران،  اتيب

هاي نمکي و همچنين طوفانتوجه به اهميت آثار منفي  با

بررسي  ه،ياروم اچهيدر يروند افزايشي آنها در حوضه شرق

درياچه و اثرات آن در  نيتغييرات زماني و مکاني ريزگردهاي ا

پديده را در سالهاي  نيبيش از يک دهه اخير مي تواند اهميت ا

اخير نشان دهد و به منظور يکي از شاخص هاي تصميم گيري 

هاي نمکي مورد استفاده قرارگيرد. هدف طوفاندر مديريت بحران 

گرد و  يرخدادها يريرپذيتاث يآشکارساز قيتحق نيا ياساس

ساالنه و  يريرپذيياز تغ هياروم اچهيدر يشرق ميحر يغبار

موضوع با  نيبوده است. ا هياروم اچهيدر يبلندمدت پهنه آب

تفاضل نرمال شده  يسنجش از دور يرابطه شاخص ها يبررس

( NDVIنرمال شده ) ياهي(، شاخص تفاضل پوشش گNDWIآب )

ماهواره لندست  OLI/TIRSو  TM يهااستخراج شده از سنجنده 

 يکي( و شاخص عمق اپت9191-9111) يدوره آمار يدر ط

( با استفاده از DSI( و شاخص طوفان گرد و غبار )AODائروسل )

 ليو تحل کيو ناپارامتر کيروند پارامتر ليتحل يمدل ها

 .ديآنها انجام گرد يو مکان يزمان يهمبستگ

 مواد و روش ها -2

 مورد مطالعهمنطقه  -2-1
درياچه اروميه در يک فرورفتگي طبيعي درون حوضه آبريز، 

کيلومتري غرب  22کيلومتري شرق شهرستان اروميه و  92در 

شهر تبريز، در بين استانهاي آذربايجان شرقي و غربي در شمال 

دور  يغرب ايران قرار گرفته است. اين درياچه در سال ها

گرفت  ير مربع را در بر مکيلومت 2866( مساحتي حدود  9112)

(Mardi  ،؛ 9192و همکارانAlkhayer  ،؛ 9191و همکاران

Eimanifar and Mohebbi ،9112 .) گزارش شده است که سطح

مختلف  ليدال ليبه دل 9112از سال  اچهيو سطح آب در نيزم

 اچهيدر نيا .در حال کاهش است يو انسان شناس ييآب و هوا

و  Dehghanipour) تن نمک است ارديليم 2حدود  يحاو

 (.9191همکاران، 

توجه به جهت باد غالب منطقه که به سمت شرق و شمال  با

به واسطه  ريدر دو دهه اخ اچهيدر يشرق يشرق است، بخش ها

 ريتحت تاث ه،ياروم اچهيخشک و مرطوب در يدوره ها راتييتغ

 را داشته است ياريبس يطيمح ستيز راتييتغ ،ينمک يهاطوفان

(Mardi  ،؛ 9192و همکارانValiallahi  ،؛ 9191و همکاران

Delfi  ،9611؛ ولي زاده کامران و نامداري، 9191و همکاران.) 

گرد و  ژهيگرد و غبار به و يرخدادها يهوا و فراوان تيفيک

 يدر دوره ها اچهيبخش از در نيدر ا يبا منشا محل يغبارها

 شده است يعمده ا راتييدچار تغ اچهيخشک و مرطوب در

(Eimanifar and Mohebbi ،9112 .) 

 اچهيدر يشرق يها رحوضهيمطالعه شامل ز ردمنطقه مو

از  يعيبخش وس لومترمربعيک 91919بوده که با مساحت  هياروم

دهد. مهمترين مرکز  يرا پوشش م يشرق جانياستان آذربا

(.  9است )شکل  زيتبر ينفر ونيليم 9قسمت شهر  نيجمعيتي ا

و  متريليم 621 هياروم اچهيبارش ساالنه حوضه در نيانگيم

در ارتفاعات  گراديدرجه سانت 2/2 نيساالنه ب يدما نيانگيم

است و  ريتر متغ نييدر ارتفاعات پا گراديدرجه سانت2/96 باالتر تا
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 است ريمتر متغ يليم 9921تا  111 نيب اچهيساالنه از در ريتبخ

(Alkhayer  ،9191و همکاران.) 

 
 (هياروم اچهيدر یشرق ميمنطقه مورد مطالعه )حر -1 شکل

 داده های مورد استفاده -2-2
ارائه  9داده هايي مورد استفاده در اين تحقيق در جدول 

سه دسته از داده ها در اين تحقيق استفاده شده  .شده است

است. داده هاي مربوط به گرد و غبار که شامل فراواني و شدت 

گرد و غبار مي باشد. براي فراواني گرد و غبار از کدهاي گرد و 

 9191-9111 يدوره آمار يطاطراف درياچه  ايستگاه 92ي غبار

؛ Tan ،9192( استفاده شد )DSI) و شاخص طوفان گرد و غبار

O’Loingsigh  ،9198و همکاران.) 

براي بررسي شدت گرد و غبار از شاخص عمق اپتيکي 

شاخص عمق استفاده شد.  MODIS( سنجنده AODائروسل )

ه يکي از محصوالت سنجند( AOD)در هوا  ائروسل هااپتيکي 

MODIS باشد مي (Moghim and Ramezanpoor ،9191 ؛

Delfi  ،محصول (. در اين راستا 9191و همکارانMOD04 

(MODIS AOD (550 nm با رزلوشن مکاني ))کيلومتر از  91

  پايگاه اطالعاتي اين سنجنده دريافت شد.

براي بررسي تغييرات دوره اي و ساالنه پوشش گياهي منطقه 

 Normalizedاز شاخص تفاضل پوشش گياهي نرمال شده )

Difference Vegetation Index( )NDVI ) سنجنده هايTM  و

OLI/TIRS  و براي پايش تغييرات  2تا  2ماهواره هاي لندست

ساالنه و دوره اي پهنه آبي درياچه اروميه نيز از شاخص تفاضل 

( Normalizrd Diffrence Water Indexنرمال شده پهنه آبي )

(NDWI ) گرديداستفاده همان ماهواره . 

 زمانی تغييرات شاخص هاآشکارسازی روند سری  -2-9
براي بررسي اينکه آيا وضعيت شدت و فراواني گرد و غبار در 

سطح منطقه به عنوان معلول دو پيشران اصلي يعني تغييرات 

مساحت پهنه آبي درياچه و تغييرات پوشش گياهي طي دوره 

، در سطح منطقه مورد بررسي تغييرات 9191تا  9111آماري 

خير، از آناليز ناپارامتريک تحليل روند معني داري داشته است يا 

( استفاده Mann-Kendalکندال ) -شيب و تست ناپارامتريک من

است که در آن  کيناپارامتر، يک روش Senشد. تخمينگر شيب 

 بين شيب بايستي ابتدا      يعني روند خط شيب محاسبه جهت

 Fernandes and) گردد محاسبه مشاهداتي، داده جفت هر

Leblanc، 9112). 

نيز يک روش ناپارامتريک براي بررسي  کندال-من تست

معني داري يا عدم معني داري روند آشکار شده از تخمينگر 

کندال بر تصادفي بودن و -فرض صفر آزمون مناست.  Senشيب 

داللت دارد و پذيرش فرض يک  داده ها عدم وجود روند در سري

د باشها مي)رد فرض صفر( دال بر وجود روند در سري داده 

(Blain ،9196 .)هر يک ازاختالف بين  در اين روش ابتدا 

 Sرامتر پامحاسبه شده و تمام مشاهدات پس از آن مشاهدات با 

 . آيدبه دست مي 9 مطابق رابطه

 

   ∑ ∑     (     )
 
     

   
          (9) 

به ترتيب    و    تعداد مشاهدات سري،  n در اين روابط، که

 است. ام سري  k ام و jهاي داده

در ادامه به منظور تحليل همسبتگي بين فراواني و شدت 

گرد و غبار و تغييرات مساحت پهنه آبي درياچه و پوشش گياهي 

 12/1در سطح اطمينان  Perasonمنطقه از ماتريس همبستگي 

(Pvalue = 0.05استفاده شده است. از آناليز ،) T-test  به منظور

( گرد و غبار در SDI( و فراواني )AODبررسي ارتباط شدت )

( در دو فاز زماني NDVI( و )NDWIارتباط با تغييرات ساالنه )

 استفاده شد. 

 داده های مورد استفاده در تحقيق -1جدول 

 دوره آماری منبع شاخص داده اصلی نوع داده

  DSI Meteorological Station فراواني رخداد گرد و غبار گرد و غبار
(Inverse Distance Weighting) 

9111-9191  

AOD MODIS AOD(550 nm) (MOD04) 9111-9191 شدت گرد و غبار  

NDVI LANDSAT-TM-OLI/TIRS 9111-9191  پوشش گياهي  

NDWI LANDSAT-TM-OLI/TIRS 9111-9191  سطح پهنه آبي درياچه  

  نتايج -9

( 9191-9111) 91نتايج حاصل از بررسي روند سري زماني 

ساله تغييرات شاخص شدت و فراواني گرد و غبار در حريم شرقي 

درياچه اروميه براساس داده هاي ايستگاهي و نيز براساس 

شاخص عمق اپتيکي آيروسل ها بيانگر آن بود که در طي دوره 
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غبار و  هم شاخص فراواني رخدادهاي گرد ، 9191تا  9111

(DSIو هم شاخص شدت گرد ) و ( غبارAOD روند افزايشي ،)

 (.9)شکل  داشته است

تغييرات سطح آب تحليل روند سري زماني دو شاخص 

( حريم شرقي NDVI( و پوشش گياهي متوسط )NDWIدرياچه )

درياچه اروميه استخراج شده از ماهواره لندست، بيانگر آن بوده 

روند  9191-9111است که هر دوي اين شاخص ها طي دوره 

 (.6)شکل  کاهشي چشمگيري داشته است

روند کاهشي به صورتي بوده که مساحت درياچه در ژوئن 

 9211کيلومتر مربع به کمتر از  2211از حدود  9111سال 

رسيده است که اين کاهش  9191کيلومتر مربع در ژوئن سال 

ساله  91درصدي در مساحت درياچه اروميه طي يک دوره  22

به  9198بسيار چشمگير است. اما مساحت درياچه در سال 

کيلومتر مربع رسيده است که  192رين حد خود يعني کمت

درصد کاهش در مساحت  29حدود  9111نسبت به سال 

در واقع  9192تا  9199ساله  2درياچه مشاهده شده است. دوره 

بزرگترين کاهش در مساحت پهنه آبي درياچه اروميه روي داده 

 22است. در اين دوره به طور متوسط مساحت درياچه حداقل 

 (. 8کمتر شده است )شکل  9111د نسبت به سال درص

 

 

 
 (DSI) غبار در منطقهو  ( و فراوانی رخدادهای گردAODغبار)و  ساله شاخص شدت گرد 21روند سری زمانی  -2شکل 

 

 
حريم شرقی درياچه  NDVIروند سری زمانی دو شاخص تغييرات مساحت پهنه آبی درياچه اروميه و ميانگين شاخص  -9شکل 

 2111-1111اروميه طی دوره آماری 
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1111ژوئن  2111ژوئن    

  
2111ژوئن  2111 ژوئن   

2111تا ژوئن  1111دوره ژوئن  7تغييرات فضايی پهنه آبی درياچه اروميه طی  -7شکل   

همزمان با روند کاهشي مساحت پهنه آبي درياچه اروميه، 

شاخص پوشش گياهي متوسط سطح منطقه شرقي درياچه نيز 

روند کاهشي از خود نشان داده است. تغيير در توزيع فضايي 

رطوبت در سطح منطقه به واسطه کاهش بارش ساالنه و 

ي و به تبع آن کاهش در مساحت درياچه، حاکميت خشکسال

منجر به ايجاد نوسانات شديد ساالنه و بروز روند کاهشي در 

متوسط شاخص پوشش گياهي شده است. ميانگين فضايي 

 9111( در سطح منطقه، در سال NDVIشاخص پوشش گياهي )

 بوده است  12/1آن برابر بوده و انحراف معيار فضايي  61/1برابر 

اين دو آماره فضايي دچار  9111ر حالي که در سال (. د2)شکل 

در سطح  NDVIتغييراتي شده اند به صورتي که ميانگين فضايي 

رسيده است. اما انحراف معيار  62/1منطقه کاهش يافته و به 

 91/1فضايي شاخص در سطح منطقه روند افزايشي داشته و به 

ترين ميانگين فضايي شاخص در کم 9191رسيده است. در سال 

( و انحراف معيار فضايي پوشش گياهي در 61/1مقدار خود بوده )

دوره مورد بررسي  8سطح منطقه به بيشترين مقدار خود در بين 

شاخص پوشش گياهي در  9191(. در سال 98/1رسيده است )

سطح حريم شرقي درياچه اروميه افزايشي بوده است و همزمان با 

رسيده است. بنابراين  99/1آن شاخص انحراف معيار به مقدار 

روندي که در پوشش گياهي منطقه مشاهده شد اين بود که 

همزمان با کاهش ميانگين فضايي سبزينگي در سطح منطقه، 

ميزان همگوني يا هموژنيتي توزيع فضايي پوشش گياهي نيز در 

 سطح منطقه کمتر شده است.
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 2111 تا ژوئن 1111دوره ژوئن  7حريم شرقی درياچه اروميه طی  NDVIتوزيع فضايی  تغييرات -5شکل 

 
نتايج حاصل از تحليل روند شدت و فراواني گرد  9در جدول 

و غبار در حريم شرقي درياچه اروميه بيانگر آن بود که هم شدت 

د و غبار طي دوره مورد بررسي به و هم فراواني رخدادهاي گر

 صورت معني داري افزايش داشته است. 

 9/1( DSIفراواني رخدادهاي کدهاي گرد و غبار ساالنه )

واحد افزايش داشته و همزمان با آن غلظت يا شدت گرد و غبار 

افزايش داشته است که  AODواحد  12/1در منطقه، ساالنه 

هر دو مورد در سطح اطمينان  MANN-Kendallبراساس آماره 

 معني دار بوده است.  12/1

در مورد تغييرات مساحت پهنه آبي درياچه اروميه نيز، 

مساحت درياچه اروميه طي دوره آماري مورد بررسي روند 

 Estimator Sensکاهشي مستمر داشته است که براساس آماره 

Slop  کيلومتر مربع کاهش در سال بوده است.  989برابر 

حريم شرقي درياچه نيز به طور کلي طي  NDVIمتوسط 

روند  9191تا  9111ساله مورد بررسي يعني از سال  91دوره 

کاهشي داشته و به طور متوسط تراکم پوشش گياهي در حريم 

کاهش داشته است که  NDVIواحد  112/1شرقي درياچه ساالنه 

همانند روند کاهش مساحت درياچه اين روند کاهشي پوشش 

 ياهي منطقه نيز معني دار بوده است.گ

نتايج حاصل از تحليل روند سري زماني تغييرات مساحت 

پهنه آبي درياچه اروميه نشان داد که مساحت درياچه و متوسط 

شاخص پوشش گياهي حريم شرقي درياچه طي دوره آماري 

ساله به صورت معني  91يعني طي يک دوره  9111-9191

ف ديگر به موازات اين کاهش در داري کاهش داشته و از طر

مساحت پهنه آبي درياچه اروميه و متوسط پوشش گياهي 

منطقه، شدت و فراواني گرد و غبار در سطح منطقه به صورت 

 معني داري روند افزايشي داشته است. 

براي تحليل همسبتگي زماني بين فراواني و شدت گرد و 

هنه آبي درياچه و غبار ساالنه در منطقه و نيز تغييرات مساحت پ

در سطح  Perasonپوشش گياهي منطقه از ماتريس همبستگي 

(، استفاده شد که نتايج به Pvalue = 0.05) 12/1اطمينان 

 ارائه شده است.  6صورت جدول 

همانطور که در اين جدول ديده مي شود، شاخص فراواني 

(، اوالً به صورت معني داري با DSIرخدادهاي گرد و غبار )

همبسته بوده است که گوياي آن است همزمان که  AODشاخص 

فراواني رخدادهاي گرد و غبار در سطح منطقه افزايش داشته، 

شدت گرد و غبار نيز در سطح منطقه افزايشي بوده است. اما دو 

به صورت معني داري نيز  DSIو  AODشاخص گرد و غبار يعني 

اند. به صورتي  به تغييرات پهنه آبي درياچه اروميه وابسته بوده

نشان  NDWIبا شاخص  -12/1همبستگي برابر  DSIکه شاخص 

با شاخص  -22/1همبستگي برابر  AOD داد در حالي که شاخص

NDWI .نشان داده است 
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(، فراوانی رخدادهای گرد و AODساله شاخص شدت گرد و غبار ) 21سری زمانی  Mann-Kendalنتايج آناليز روند و آزمون  -2جدول 

 در منطقه NDWIو   NDVI(، شاخص DSIغبار )

NDVI مساحت درياچه DSI ايستگاهی MOD04-AOD تست های تحليل روند ناپارامتريک 

112/1 989 Km/year 91/1 12/1  تحليلگر روند شيب (Q) 

 من کندال *119/1 *119/1 *1/11 *18/1

 (P_value = 0.05درصد ) 12معني داري در سطح اطمينمان -*

( و تغييرات پهنه DSIو فراوانی گرد و غبار) (AODبين دو شاخص شدت گرد و غبار) Pearsonماتريس تحليل همبستگی  -9جدول 

 ( در سطح منطقه مورد مطالعهNDVI( و تغييرات پوشش گياهی )NDWIآبی درياچه اروميه )

NDWI NDVI AOD DSI سطح معنی داری                 شاخص ها 

21/1- 22/1- 22/1 9 R 
DSI 

11/1 11/1 119/1 11/1 Sig 

21/1- 21/1- 9  R 
AOD 

198/1- 19/1 11/1  Sig 

22/1 9   R 
NDVI 

11/1 11/1   Sig 

9    R 
NDWI 

11/1    Sig 

ساله مطالعه  91برآيند کلي گرد و غبار در منطقه طي دوره 

و هم شدت گرد و  (DSIنشان داد که هم فراواني گرد و غبار )

افزايش به صورت معني (، افزايش داشته است و اين AODغبار )

داري همگام با کاهش مساحت پهنه آبي درياچه اروميه و کاهش 

 (. 2تراکم پوشش گياهي حريم شرقي درياچه بوده است. )شکل 

نتايج تحليل بيانگر آن بود که در سال هايي که مساحت 

پهنه آبي درياچه اروميه کاهش داشته است و پوشش گياهي نيز 

واني و ايين بوده است، بيشترين فرهمزمان به صورت نسبي پا

شدت گرد و غبار مشاهده شده است، به عبارت ديگر تاثير 

همزماني کاهش پهنه آبي درياچه و کاهش ميانگين شاخص 

پوشش گياهي در سطح منطقه، به صورت سينرژيک عالوه بر 

در سطح منطقه شده است،  DSIاينکه منجر به افزايش شاخص 

گرد و غبار است را نيز، افزايش که نمايه شدت  AODشاخص 

 داده است. 

براي بررسي و آشکارسازي ارتباط بين تغييرات مساحت 

پهنه آبي درياچه اروميه و فراواني و شدت گرد و غبار در منطقه 

مورد مطالعه اقدام به بررسي وضعيت دو شاخص شدت عمق 

( که نمايه غلظت گرد و غبار در واحد AODاپتيکي ائروسل ها )

و ميدان ديد است و فراواني ايستگاهي کدهاي گرد و غباري  هوا

(DSI .در شرايط پرآبي و کم آبي درياچه اروميه گرديد ) 

-9111مساحت متوسط پهنه آبي درياچه طي دوره آماري 

 9119کيلومتر مربع بوده است، که در سال  6211برابر   9191

ا نزديکتر هاين ميانگين بلندمدت از ساير سالمساحت درياچه به 

(. لذا اين سال به عنوان 2کيلومتر مربع( )شکل 6211بوده است )

( و AODسال ميانگين انتخاب شد و تغييرات دو شاخص شدت )

( گرد و غبار، در دو فاز اول و دوم بررسي گرديد. دو DSIفراواني )

فاز تغييرات درياچه يعني سال هايي که مساحت درياچه از 

( 9119ت پهنه آبي درياچه در  سال متوسط بلندمدت آن )مساح

کمتر بوده است )سال هاي فاز اول( و سال هايي که مساحت 

درياچه از متوسط بلندمدت آن بيشتر بوده است )سال هاي فاز 

 دوم( تعيين گرديد.  
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( DSI( و فراوانی )AOD( با شدت )NDVIپوشش گياهی ) ( وNDWIارتباط سری زمانی تغييرات سطح آب درياچه ) -8شکل 

 رخدادهای گرد و غباری در سطح منطقه

 
که بسيار نزديک به ميانگين بلندمدت دوره بوده است و به عنوان سال پايه  2111مساحت پهنه آبی درياچه اروميه در سال  -4شکل 

 انتخاب شد.

 

ديده مي شود از بين دو شاخص  8همانطور که در جدول 

AOD  وDSI  تنها شاخصAOD  در فاز اول و دوم مساحت پهنه

آبي درياچه به صورت معني داري متفاوت بوده است، در حالي 

که گوياي فراواني رخدادهاي گرد و غبار در  DSIکه شاخص 

ر دو فاز زماني مختلف از مساحت درياچه، تغييرات منطقه است د

 معني داري نشان نداده است.

نتايج آزمون فوق براي تغييرات پوشش گياهي در سطح 

منطقه مورد مطالعه نشان داد که تغييرات ساالنه وضعيت پوشش 

گياهي منطقه، همبستگي معني داري با شاخص هاي گرد و 

 (. 2غباري  دارد )جدول 

نشان داد که شاخص فراواني  T-Studentرامتريک آناليز پا

( در شرايط مختلف پوشش گياهي DSIايستگاهي گرد و غبار )

تفاوت معني داري داشته است به نحوي که در سال هايي که 

به  DSIپوشش گياهي باالتر از حالت ميانگين بوده است، فراواني 

صورت معني داري کمتر از سال هايي بوده است که شاخص 

 وشش گياهي پايينتر از ميانگين بلندمدت بوده است.پ

 

( گرد و غبار در حريم شرقی درياچه اروميه DSI( و فراوانی )AODبرای بررسی ارتباط بين شدت ) T-studentنتايج آناليز  -7جدول 

 (2111( نسبت به سال ميانگين )NDWIدر ارتباط با تغييرات ساالنه مساحت پهنه آبی درياچه )
 

 
  آزمون لیون برای همسانی واریانس

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

DSI Equal variances assumed 904/11  051/0  673/2-  22 000/0  

Equal variances not assumed   027/2-  610/12  000/0  

AOD Equal variances assumed 221/5  026/0  255/2-  22 000/0  

Equal variances not assumed   217/4-  061/26  000/0  
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غبار در حريم شرقی درياچه اروميه و  (، گردDSI( و فراوانی )AODبرای بررسی ارتباط بين شدت ) T-studentنتايج آناليز  -5جدول 

 (NDVIدر ارتباط با تغييرات ساالنه پوشش گياهی)

 

 
واریانسآزمون لیون برای همسانی    

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

DSI Equal variances assumed 904/11  020/0  673/5-  22 000/0  

Equal variances not assumed   027/2-  610/12 000/0  

AOD Equal variances assumed 221/5  056/0  255/1-  22 000/0  

Equal variances not assumed   017/2-  061/26  000/0  

 

 بحث-7
 اچهيدر نيبزرگتر يکه زمان رانيدر ا هياروم اچهيدر

 اچهي. خشک شدن درتبود، در حال خشک شدن اس انهيخاورم

بدون ترديد گسترش دفعات  شود. يباعث طوفان گرد و غبار م

درياچه رويداد و بسط گستره طوفانهاي نمکي برخاسته از بستر 

که منجر به  باشد اروميه، مهمترين پيامد خشکي درياچه مي

 امنيت و مي شود پوشش گياهي و خاک و مسموميت شدن شور

 Moghim) مي کند تهديد جدي طور به را منطقه محيطي زيست

and Ramezanpoor ،9191). 

 يمنطقه شرق، و جهت باد هياروم اچهيدر يبا توجه به شور

نمک به خاک و  ذدر معرض نفو يبه طور جد هياروم اچهيدر

مردم  يتواند کامالً در زندگ يقرار دارد که م ينيرزميز يآبها

انداخته، را به خطر  اهانيجانوران و گ گذاشته، حيات ريتأث يمحل

تحت  منطقه را هيدرولوژي چرخه و زمين انرژي توزان هوا، کيفيت

 . (9191و همکاران،  Valiallahi) مي دهد قرار تأثير

نتايج تحقيق حاضر نشان داد که همزمان با کاهش پهنه آبي 

، ميانگين تراکم پوشش 9191-9111درياچه اروميه طي دوره 

( در سطح منطقه مورد مطالعه نيز کاهش پيدا NDVIگياهي )

کرده است. در دوره افول بزرگ پهنه آبي درياچه اروميه يعني 

مساحت درياچه به کمترين حد خود ، 9192-9199ساله  2دوره 

درصد از مساحت  21طي دوره مورد مطالعه رسيده و بيش از 

از دست داده است. همزمان با اين  9111خود را نسبت به سال 

کاهش چشمگير مساحت پهنه آبي درياچه اروميه، پوشش 

گياهي منطقه نيز دچار تغييرات عمده اي شده که منجر به 

( در سطح منطقه DSIهاي گرد و غبار )افزايش فراواني رخداد

شده است. تغييرات پوشش گياهي در سطح حريم شرقي درياچه 

بر کاهش ميانگين فضايي  عالوهاروميه به صورتي بوده است که 

شاخص پوشش گياهي، توزيع فضايي آن نيز در سطح منطقه 

مورد مطالعه ناهمگونتر شده است و ضريب تغييرپذيري فضايي 

ياهي در سطح منطقه افزايش داشته است. شاخص پوشش گ

و منطقه  يبارش محل زانيم به دليل کاهش اچهيسطح آب در

بطور قابل  گذشته يدهه ها يط يو خشکسال يخشک طي، شرايا

 اچهي، دري هاي مکررکرده است. پس از خشکسال رييتغ يتوجه

 يبطور قابل توجه ياهيکامالً خشک و رطوبت خاک و پوشش گ

توسط  يبه راحت ه ذرات خاک و نمکو باعث شد هافتيکاهش 

 جهينت کيبه عنوان در نتيجه . جابجا شود يوزش باد محل

و فراواني شدت شکل در هر دو ي ت گرد و غباري، فعالميمستق

باد در چنين محيط نيمه وزش . تا جايي که است افتهي شيافزا

گرد  ته نشستممکن است منجر به نوسانات قابل توجه خشکي 

ساالنه  نيتا ب يفصل -يزمان يها اسيدر مق يبار منطقه او غ

که قبالً  يمدت، سطوح خشک يطوالن يخشک طيدر شرا .شود

در  يا ندهيشده بودند به طور فزا تيتثب ياهيتوسط پوشش گ

و  ييزا ابانيو منجر به ب رنديگ يقرار م يبادفرسايش معرض 

روند در منطقه مي شود. اما گرد و غبار  فراواني و شدت شيافزا

 عالوه افزايش دماي هوا، تواند يم ساالنه AODي بين ريرپذييتغ

نسبت  يبارش و وزش باد سطحکاهش رطوبت خاک، کاهش به 

 چرخه گرد و غبار هستند يعامل کنترل نيتر يداده شود، که اصل

(Klingmüller  ،9192و همکاران) .فزاينده روند AOD  به روند

با کاهش رطوبت خاک شود.  يخاک مربوط مدر رطوبت  يمنف

و باعث روند تخريب پوشش  افتهي شيانتشار گرد و غبار افزا

دما و  شيافزامي گردد. همچنين  NDVIگياهي و روند کاهشي 

باعث خشک در منطقه در دهه گذشته  يکاهش رطوبت نسب

 ليبه دل AOD شيافزا جهيدر نت، شدهو دماي هوا شدن خاک 

. از سوي ديگر روند شود يم ينيب شيپ ييآب و هوا راتييتغ

به افزايش که وابسته  يدر حالکاهشي پوشش گياهي در منطقه 

در منطقه  ياراض يکاربر رييتغ ي ومحل يکشاورز يها تيفعال

، اما افزايش شدت  (9191و همکاران،  Shirmohammadi) است

بر  يثرات منفتواند ا يممطالعه در حوضه غبار  و فراواني گرد و

NDVI راتييتغکاربري اراضي با  راتييغ. بنابراين تاشدداشته ب 

 يفرکانس و شدت طوفان ها و اچهيدر يرطوبت خاک و خشک

. توزيع ائروسل ها همچنين تا حد استبوده گرد و غبار همراه 

 اراضي قرار مي گيرد.  يتوپوگرافزيادي تحت تاثير 

نشان  هياروم اچهيدر رياخ ريمطالعات سنجش از دور از تصاو

در  لومترمربعيک 2866از  هياروم اچهيداده است که سطح در
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 افتهيکاهش  9192در سال  لومترمربعيک 9212به  9112سال 

 باًيتقر يمساحت رياخ ياست که در سالها يبدان معن نياست. ا

 Alkhayer) در معرض خطر قرار گرفته است لومترمربعيک 6211

اط معني دار بين مطالعه حاضر وجود ارتب. (9191و همکاران، 

را نشان داد در  AOD مساحت پهنه آبي درياچه اروميه و شاخص 

و همکاران  Mardi مطالعه حالي که برخي مطالعات ديگر از قبيل

 رانيا يدر شمال غرببا وجود روند افزايشي گرد و غبار  (9192)

 نيب يدار يارتباط معن چيه 9192تا  9119در دوره آماري 

اما در برخي  نيافته اند.  AOD و اچهيساالنه سطح آب در نيانگيم

 ديگر از تحقيقات نتايج اين تحقيق تاييد شده است از جمله 

نشان از آن  (9191و همکاران )  Boroughaniنتايج مطالعه

 درمنبع فعال گرد و غبار  کيبه  اچهيمنطقه خشک درداشته که 

و غلظت گردغبار منطقه را افزايش داده  شده است ليمنطقه تبد

که از  بيان داشتند (9192و همکاران ) Tourian مطالعه .است

 . خشک شده است عتريسر اچهي، در9111سال 

درياچه اروميه به عنوان بزرگترين پهنه آبي داخل ايران، طي 

دو دهه اخير به دليل عوامل مختلف انساني و طبيعي دچار 

تغييرات عمده اي گشته است. تراز آب اين پهنه آبي به شدت 

دچار نوسان ساالنه شده و به طور کلي روند کاهشي چشمگيري 

ي نيز به طور کلي داشته است، از طرف ديگر مساحت اين پهنه آب

طي دو دهه اخير روند کاهشي معني داري را )به طور متوسط 

کيلومتر مربع در سال( طي کرده است. اين روند کاهشي  986

مستمر پهنه آبي اين درياچه طي دو دهه اخير که با نوسانات 

ساالنه نيز همراه بوده، آثار و تبعات گسترده اي بر کانون هاي 

ياچه داشته است. تاثير گذاري بر فراواني جمعيتي اطراف اين در

و شدت رخدادهاي طوفان گرد و غباري در منطقه شمال غرب 

ايران يکي از مهمترين تبعات تغييرات فضايي پهنه آبي درياچه 

اروميه است. با کاهش مساحت و عقب نشيني درياچه در بخش 

هاي خشک شده آن، کانون هاي محلي نوظهوري براي توليد 

بار ايجاد مي شود که ريزگردهاي نمکي يکي از مهمترين گرد و غ

آيروسل هاي اين بخش هاي خشک شده مي باشد. پمپاژ حجم 

عظيمي از ذرات نمکي به داخل هوا، و ترسيب آن در صدها 

کيلومتر دورتر از کانون شکل گيري، عالوه بر ايجاد پيامدهاي 

يون ميل 2سالمتي عمومي براي جمعيت عظيم منطقه که حدود 

نفر است، مي تواند به صورت چشمگيري حاصلخيزي خاک را از 

بين برده و پوشش گياهي منطقه را تضعيف کند. از طرف ديگر با 

تضعيف پوشش گياهي اطراف درياچه، کانون هاي گرد و غبار 

جديد محلي شکل مي گيرد و فراواني و شدت گرد و غبار در 

 منطقه تشديد مي شود. 

حت و خشک شدن درياچه هم به صورت بنابراين کاهش مسا

مستقيم )از طريق ايجاد کانون هاي گرد و غباري در عرصه هاي 

خشک شده حاشيه درياچه( و هم به صورت غير مستقيم 

(Proxy ( از طريق تضعيف حاصلخيزي خاک )ناشي از ترسيب

ائروسل هاي نمک در خاک( و تضعيف پوشش گياهي )بسته 

شدن منافذ برگ ها و اختالل در فرآيندهاي فتوسنتز، تنفس و 

تعرق(، منجر به تشديد رخدادهاي گرد و غباري در حريم شرقي 

 درياچه اروميه شده است. 

ارتباط براي بررسي  يشتريب يدانيم يها يرياندازه گ

در ايجاد کننده آن  نهيزم يشپ طيحوادث گرد و غبار و شرا

مطالعه نشان داد که  نيا جياگرچه نتامطالعه الزم است.  حوضه

و  اما کانون هاي گرد  وجود دارد گرد و غباردر  يشيروند افزا

غبار و  غبار خارجي نيز نقش اساسي در افزايش فراواني گرد

ممکن است بر  اچهيکوچک شدن درسوي ديگر از . منطقه دارند

و  Dehghanipour) بگذارد ريتأثنيز  يمحل ييآب و هوا طيشرا

 . (9191همکاران، 

ر صورت کرد که د ينيب شيتوان پ يم يبه راحتبا اين نتايج 

بلکه حيات  اچهيدر نيانه تنها ، عدم انجام اقدامات متقابل

خواهد  نيچند سال کامالً از ب يطسرزمين هاي مجاور آن نيز 

 يکاهش خسارات ناش. از جمله اقدامات پيشگيرانه به منظور رفت

 کنترل مديريت ه مي توان بهاز حوادث گرد و غبار در منطق

در  ينيرزميز يمتوقف کردن استخراج آب هافرسايش بادي و 

، کنترل روند تخريبي پوشش گياهي در منطقه و جنگل حوضه

 کاري و احياي پوشش گياهي اشاره نمود. 

 نتيجه گيری-5
سالهاي طوالني فعاليت کشاورزي، رشد جمعيت و تغييرات 

اقليم و خشکسالي هاي طوالني در منطقه شمال غرب ايران 

و خشک شدن  هياروم اچهيسطح آب در ريباعث کاهش چشمگ

در هوا  غلظت نمک شيافزاآن با  شده است. عالوه بر اچهيدراين 

 نيا. رود يم نياز بنيز  اچهيدراين  رينظ يب ستمي، اکوسو خاک

 يباد شيدر معرض فرسااي وسيع  منطقه تامسئله باعث شده 

منجر هد که قرار د ريو مناطق اطراف آن را تحت تأث گرفتهقرار 

 منطقه مي گردد.در  يو اقتصاد يطيمح ستيفاجعه ز کيبه 

نتايج اين تحقيق منجر به آشکار شدن اين موضوع شد که 

اوالً تغييرات پهنه آبي درياچه اروميه که طي سه دهه اخير 

کاهشي بوده است، به طور مستقيم و معني داري منجر به 

( در سطح حريم شرقي AODافزايش غلظت گرد و غبار )شاخص 

ديگر، همزمان که پهنه آبي درياچه اروميه شده است. از طرف 

درياچه اروميه روند کاهشي مستمري طي کرده است، متوسط 

شاخص سبزينگي در سطح حريم شرقي درياچه اروميه يک روند 

نوساني ساالنه را داشته است اما اين شاخص نيز روند کاهشي 

داشته است. اين تغيير در شاخص سبزينگي نقش اساسي در 

داشته است. بنابراين   (DSIر )شاخص فراواني رخدادهاي گردغبا

يافته اصلي اين تحقيق اين است که غلطت گردغبار يا شاخص 



 .....در  یاهيو پوشش گ یمساحت پهنه آب راتييارتباط تغ/   همکارانو  هراتیح. 
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AOD  وابسته به تغيرات پهنه آبي درياچه بوده در حالي که

قرابت بيشتري با  DSIفراواني رخدادهاي گردغباري يا شاخص 

تغييرات شاخص سبزينگي در سطح حوضه منطقه دارد. ذکر اين 

است که دليل کاهش شاخص سبزنگي در منطقه  نکته الزم

شرقي درياچه اروميه ميتواند مرتبط با نوسانات و تغييرات ساالنه 

بارش در سطح منطقه باشد همانطور که همين مولفه ) يعني 

تغييرات بارش ساالنه( يکي از کنترل کننده هاي تغييرات پهنه 

  آبي درياچه اروميه بوده است

 

 مراجع -8

آرامي س ع، اونق م، محمديان بهبهاني ع، اکبري م، زراسوندي 

: رويکرد بخبود يافته جهت BADIبررسي کارايي شاخص "ع، 

تشخيص طوفان هاي گرد و غبار خاورميانه با استفاده از 

 محيطي،محيط  مخاطرات مجله ،"MODISتصاوير سنجنده 

2(99 ،)9612 ،22-18 . 

 تأثير مطالعه"ا ح، چرخابي ب، قرمزچشمه س،  جعفريبيات ر، 

 تاالب :موردي مطالعة) گياهي پوشش تغييرات بر ريزگردها

سنجش از دور و سامانه اطالعات ، "(خوزستان شادگان،

 .69-92، 9612(، 9)2جغرافيايي در منابع طبيعي، 

 داده هاي زماني سري از بهره گيري"ز، خيرانديش  ب،  رايگاني

 کانونه اي شناسايي شده اعتبارسنجي منظور به ماهواره اي

 فضايي تحليل نشريه، "البرز استان غبار و گرد توليد

 . 92-9، 9612(، 8)8 محيطي، مخاطرات

 آشکارسازي"ن،  رمضاني ،سلطاني س ،ر جعفري ،س شمشيري

 از استفاده با کرمانشاه استان گردهاي ريز پهنه بندي و

(، 2)6بوم شناسي کاربردي،  ،"MODIS ماهواره اي تصاوير

9616 ،91-89 . 

شناسايي پهنه هاي مستعد "فيضي زاده ب، شهابي ه، سيفي ه، 

شيءگراي -هاي نمکي با استفاده از پردازش فازيطوفان

(، 6)6، مديريت مخاطرات محيطي، "تصاوير ماهواره اي

9612 ،921-928. 

 درياچه خشکي اثرات مدلسازي"محمدزاده ک، فيضي زاده ب، 

 حاشيه کشاورزي اراضي در شوري گسترش روند بر اروميه

، سنجش "شيءگرا فازي تکنيک از استفاده با درياچه شرقي

(، 6)2از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي در منابع طبيعي، 

9612 ،22-29. 

 - زماني تغييرات يبررس"ولي زاده کامران خ، نامداري س، 

 ريزگردهاي درياچه نفوذ حوضه در ريزگردها غلظت مکاني

 تصاوير از استفاده با 9192-9111زماني  دوره در اروميه

 آذربايجان و شرقي آذربايجان موردي )مطالعه ماهواره اي

(، 29)98، نشريه علمي جغرافيا و برنامه ريزي، "غربي(

9611 ،892-882. 
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