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  اثر طوفان بر پوشش گیاهی تاالب 1

 پژوهشیمقاله 
 

 تاالب شادگانهای گرد و غبار بر پوشش گیاهی بررسی تأثیر طوفان

 1و رحیم كاظمی 1فاضل ایرانمنش، *1رضا بیات
 و آبخیزداری، تهران، ایران استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک1

 bayat@scwmri.ac.ir  نویسنده مسئول:*
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 چکیده
تواند منجر به اطالعات كاربردی برای مدیریت ها، میهای گردوغبار بر تغییرات پوشش گیاهی تاالببررسی و شناخت تأثیر طوفان

فان تهیه شد. سپس طوو گل گلبادهواشناسی اهواز، نمودارهای  ین پژوهش با استفاده از آمار باد ایستگاهها شود. در ابهینه آن

 (SAVIپوشش گیاهی )-شده خاکشده شاخص تعدیلبندیهای طبقهبا استفاده از نقشه تاالب شادگان گیاهی پوششتغییرات 

آمار با  هیپوشش گیا راتییتغ تعیین و سپس روابط همبستگی 2011تا  2002 هایسال MODISتصاویر ماهواره حاصل از 

رب تا غرب غنطقه از شمال جهت بادهای غالب در م نتایج نشان داد كه د.شتحلیل  ایستگاه هواشناسی اهواز گردوغبار هایطوفان

و  47/0ن ب تبییبا ضریبود و همبستگی بین تعداد روزهای همراه با گردوغبار در سال با درصد اراضی با پوشش گیاهی خوب 

صد پوشش دهد كه گردوغبار بر درنشان می 58/0همبستگی بین غلظت مجموع گردوغبار و پوشش گیاهی با ضریب تبیین 

و پنج ماه  یاهی در یك، دو، سه، چهارگروند تغییرات بین میزان غلظت گردوغبار با پوشش  تأثیر نبوده است.یبگیاهی منطقه 

 صورت كاهشی بود و رابطه بین غلظت گردوغبار یك ماه قبل با درصد پوشش گیاهی )شاخصبهقبل از تهیه شاخص فوق 

SAVI)  میت وشش گیاهی، اههای گرد و غبار بر پدار طوفاناثر منفی و معنیهمبستگی را نشان داد.  ترینبیش 99/0با ضریب

با  ات دقیقی راتواند اطالعای میاستفاده از تصاویر ماهوارهكند و از طرفی ی شادگان دوچندان میالمللنیبموضوع را در تاالب 

 پوشش گیاهی و آب و خاک در اختیار مدیران قرار دهد. عتر جهت مدیریت منابصرف هزینه و زمان كم

 .MODIS؛ گل باد؛ گل طوفان؛ SAVI؛ شاخص تصاویر ماهواره: یدیكل یهاواژه
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 مقدمه -1
مهم مناطق خشك  گردوغبار ناشی از فرسایش بادی، چالش

 یهادر سال ییآب و هوا راتییكه با تغ خشك استو نیمه

 ذراتثرات ا .(Adib et al. 2018) شده است دیتشد ریاخ

محیطی و  دو دسته آور شاملعنوان عوامل زیانبه گردوغبار

(. از Noroozi 2018; Khosravi et al. 2016) استانسانی 

عامل رشد و توسعه كشورهاست كه  نیترمهمسویی آب 

ها، افزایش روزافزون جمعیت، گسترش صنایع و كاهش بارش

ها را بیشتر كرده است اهمیت حفظ منابع آبی از قبیل تاالب

(Kaveh et al. 2020 .)بوم ی ازارزش بابخش  ها،تاالب-

وضعیت پوشش گیاهی اطالع از  و روی زمین هستند سازگان

گردوغبار در مناطق خشك  نقش اساسی در مــدیریت هاآن

استان خوزستان  (.Rafii et al. 2011) دارد خشكمهینو 

كه  شدهیمعرفهای بحرانی گردوغبار عنوان یکی از كانونبه

تاالب شادگان در جنوب استان، منطقه مهمی است 

(Iranmanesh et al. 2016 .) حفظ و نگهداری پوشش

ترین موضوعات مدیریتی است كه گیاهی مناسب یکی از مهم

 و Sima and Tajrishi (2006) هایطبق بررسی

Mousavi Dehmourdi et al. (2010) های فعالیت علتبه

تبع آن وضعیت به، تعادل رژیم هیدرولیکی و ایتوسعه

 شده است. برای تغییراتی دچار تاالب شادگان پوشش گیاهی

 جهت در هاییبرنامه اعمال شادگان، تاالب پایداری بهبود

 تاالب از حفاظت تاالب و رعایت قوانین به آب عرضه بهبود

 (.Mirzaei et al. 2019رسد )یم نظر به ضروری

توان از تصاویر میبرای پی بردن به تغییرات پوشش گیاهی 

 1MODIS ( .Jarchow et alیماهوارهای از قبیل ماهواره

2018 Sashik kumar 2017;های برگرفته از ( و شاخص

 2NDVIای مانندهای طیفی تصاویر ماهوارهویژگی

(Amanollahi et al. 2016; Bayat et al. 2016; Bao 

2014et al. )3BSI ، 4NDWI، 5SAVI (Fabre et al. 

2020; Ren and Feng 2015 Nateghi et al. 2018; )

به  SAVI، شاخص های موجوداستفاده كرد. در بین شاخص

                                                      
1Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

2Normalized Difference Vegetation Index 
3Bare Soil Index 

4Normalized Difference Water Index 

5Soil Adjusted Vegetation Index 

، باعث NDVIپارامتر كمکی به فرمول  واردكردندلیل 

ی خاک در مناطق دارای پوشش گیاهی انهیزمپسكاهش اثر 

 Goodarziكند )ی را ارائه میترقبولقابلشود و نتایج می

and Zandiyeh 2015; 

  Sabaghzade et al. 2017.) 

Sashik Kumar et al. (2017)  از تصاویر ماهواره

MODIS  با تفکیك مکانیm 250  بر خصوصیات  تأكیدو با

را  50/0و  30/0، 25/0اكتور خاک خاک استفاده و ضریب ف

 SAVIبرای استخراج پوشش گیاهی با استفاده از شاخص 

 MODIS و Landsatمناسب دانسته است. دقت تصاویر 

 .Jarchow et alبرای استخراج پوشش گیاهی نیز توسط 

مقایسه و نتایج نشان داد كه برای مناطق با مساحت  (2018)

دقت هر دو تصویر ، 6EVIو با شاخص ( ha 420000)بزرگ 

 Baoجایگزین است. همچنین  طوربه استفادهقابلو  مناسب

et al. (2014)  تغییرات پوشش گیاهی فالت مغولستان را

 بلندمدت NDVIمبتنی بر  2010تا  2000برای دوره 

و بر اهمیت نظارت و ارزیابی بررسی  MODISتصاویر 

 گردوغباروضعیت  تحلیلشده است.  تأكیدطبیعی  تغییرات

 Arami etساله توسط  22 دریك دوره ایران غرب جنوب در

al. (2018) و شمال سوریه بین مرزی مناطق نشان داد كه 

 شمال و شرق همراه به عراق غرب جنوب و غرب عراق، غرب

با استفاده  .هستند گردوغبار اصلی هایكانون عربستان شرق

 .et alهای اطالعات جغرافیایی، از سنجش از دور و سامانه

(2015) Mohamadyari  تغییرات زمانی و مکانی پوشش

 و ETM+ تصاویرعات الاط را باگیاهی شهرستان بهبهان 

OLI  شاخص  با تعیین 1392و  1378 هایسالبرای

NDVI .بررسی نمودند 

Kazeminia (2016) سنجنده كارگیری تصاویربه با ETM  

در منطقه غرب  2012و  2002های سال ماهواره لندست

دارای را كه  SAVI  شاخص(، و اهوازشوش  حدفاصلكشور )

های كمی درصد داده ( با82/0)ترین ضریب همبستگی باال

استفاده پوشش گیاهی منطقه  پایشبرای  ،تاج پوشش بود

پارامترهای اقلیمی و پوشش  یمکانو ییرات زمانی غتشد. 

در  گردوغبار یهاطوفانبا پدید آمدن  هاآنط گیاهی و ارتبا

                                                      

6Enhanced Vegetation Index 

https://www.magiran.com/author/f.%20iranmanesh
https://jrwm.ut.ac.ir/?_action=article&au=322061&_au=sahar++sabaghzade


 

 

 Environment and Water Engineering محیط زیست و مهندسی آب

 Vol. 7, No. 1, 2021 1400، بهار 1، شماره 7دوره 

 

 

  اثر طوفان بر پوشش گیاهی تاالب 3

و با  Bahrami et al. (2013)توسط  استان خوزستان

فراوانی وقوع ریز گردها از سال  و اقلیمی یهادادهاستفاده از 

یره، غروش رگرسیون خطی چند مت به 2003تا  2000

وقوع  مکانی و همچنین تحلیل تغییرات زمانی .ارزیابی شد

 2008 تا 1986 آماری دوره برای وغباربا گرد همراه روزهای

 روزهای ایران نشان داده كه تعداد غرب جنوب و غرب در

 در دزفول و اهواز دهلران، یهاستگاهیادر  گردوغبار با همراه

 و ایالم هایجنوب استان و در دارد قرار سطح باالترین

 شمال از و است شدهمشاهده شرایط ترینبحرانی خوزستان

یابد گردوغباری افزایش می روزهای تعداد منطقه، جنوب به
(Goodarzi et al. 2018). 

پوشش گیاهی نقش مهمی در در مجموع با توجه به اینکه 

 یآورفنسازگان دارد و تعیین تغییرات آن با نگهداری بوم

موجب كاهش هزینه و افزایش دقت و سرعت  ازدورسنجش

های گرد و غبار طوفانیر تأثاز طرفی دیگر شناخت  .شودیم

های نیاز برنامهعنوان پیشتواند بهساالنه بر پوشش گیاهی می

مربوط به مدیریت جامع حوزه آبخیز در مناطق مستعد 

ها در نظر گرفته شود. های گرد و غبار از جمله تاالبطوفان

 Kazeminia) كه SAVIین منطقه از شاخص در اضمناً 

Sashik Kumar et al. 2017 2016; ) آن را مناسب

 است. شدهاستفادهاند، برای بررسی تغییرات پوشش دانسته

افزایش  منظوربههمچنین در تعیین زمان و الگوی كشت 

بنابراین در این ؛ آوری در برابر گرد و غبار كمك كندتاب

های گرد و غبار ساالنه بر یر طوفانتأثپژوهش به بررسی 

 پرداخته شد. پوشش گیاهی در تاالب شادگان

 هاروشمواد و  -2

 مطالعهنطقه موردم -2-1

تاالب كشور با  نیتربزرگعنوان ی شادگان بهالمللنیبتاالب 

جنوب غربی كشور و جنوب  درهکتار  537731مساحت 

و  49تا ْ 20و َ 48ْ استان خوزستان واقع و از مختصاتی بین

حوزه  عرض شمالی در 31تا  ْ 50و  َ 30طول شرقی و  ْ 20َ

است. مرز تاالب شادگان  قرارگرفته جراحی-آبخیز هندیجان

-از شمال به اهواز، از غرب به رودخانه كارون و جاده آبادان

و از شرق  فارسجیخلو  ریشبهمناهواز، از جنوب به رودخانه 

-واحد. (1شود )شکل به خور موسی و خور غزالن محدود می

بندی آهکی با چینههای ی تاالب شامل مارنشناسنیزمهای 

ظریف بوده كه در صورت خروج از زیر آب یا از بین  شیوبكم

 Sima) سترفتن پوشش گیاهی، بسیار حساس به فرسایش ا

and Tajrishi 2006). 

 
 شادگان در ایرانموقعیت تاالب  -1شکل 

Fig. 1 Location of Shadegan wetland in Iran 

تـرین  و بـیش  قرارگرفتهتاالب شادگان در اقلیم گرم و خشك 

 mm)آذر  مربوط به ترتیبماهانه به هایبارشمیانگین  میزان

بــوده  (mm 05/31( و بهمــن )mm09/47 (، دی ) 18/60

بهـار   فصلی، به ترتیب فصل زمستان، پاییز واست. در مقیاس 

دبـی   تـرین میـانگین  . بـیش انـد داشـته هـا را  ترین بارشبیش

 رودخانه ایستگاه شادگان )آخرین ایستگاه ورودی به تاالب در

 s/3m  25/12با مقـدار   85-84 آبی سال به مربوط جراحی(،

و بـه میـزان    87-88 آبی سال به ترین میزان آن مربوطو كم
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s/3m 5/0  سـال آبـی    سـطح  از بوده است. همچنین تبخیـر(

-تاالب با وجـود خشـك   به ایستگاه تریننزدیك (، در87-86

ــالی، ــدود  س ــت ) mm 5/3512ح ــوده اس  Sima andب

Tajrishi 2006.) 

 وش پژوهشر -2-2

 پس از ورود طوفان گردوغبار به منطقه، بخشی از آن روی

گیاهی مانع نشیند و نشست آن روی برگ پوشش سطوح می

ین بآمایی و در طول زمان باعث تضعیف و از از انجام فروغ

ر یتأثبنابراین الزم است زمان ؛ شودرفتن پوشش گیاهی می

یری آن تعیین شود. تأخگردوغبار بر پوشش گیاهی و گام 

های گردوغبار بر مانی طوفانهای زمنظور بررسی تأثیر گامبه

 هایشادگان، ابتدا، نقشهروند تغییر پوشش گیاهی تاالب 

شاخص بندی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر طبقه

SAVI  حاصل از سنجندهMODIS  مربوط به ماه ژانویه

شرح به m 250با قدرت تفکیك  2011تا  2002های سال

 ذیل تهیه شدند.

 برای تعیین تغییرات زمانی پوشش گیاهی، با استفاده از

( و 1از رابطه ) SAVI شاخص، MODISتصاویر سنجنده 

كمك به MODISپس از پردازش تصاویر سنجنده 

 د. استخراج ش ERDAS 9.1 و ARC/GIS 9.3 یافزارهانرم

(1 )                      
)(

)1(

LPP

LPP

rednir

rednir




= SAVI 

كننده اثر خاک است كه معموالً با سعی فاكتور تعدیل L كه،

 NDVIهمان  SAVIصفر، معادل  Lدر و خطا محاسبه و 

و  5/0برای پوشش گیاهی متوسط حدود  L است. فاكتور

مانند  SAVIكند كه حدود دامنه تضمین می )L+1(فاكتور 

NDVI  باشد.  +1و  -1بینredP  باند قرمز وirnP  باند

 نزدیك است. قرمزمادون

روش  ، بهMODISشده از تصاویر یهتهSAVI شاخص 

در پنج طبقه  and Tokunaga (2002)  Thuyپیشنهادی

بندی و نقشه آن تهیه و مساحت طبقات و ( طبقه1)جدول 

 میزان تغییرات پوشش گیاهی در طول دوره تعیین شد.

 SAVIبندی شاخص طبقه -1جدول
Table 1 Classification of SAVI index 

Value Class 

< 0 Water 

0-0.1 Bare soil 

0.1-0.25 Poor vegetation 
0.25-0.4 Medium vegetation 

> 0.4 Good vegetation 

ی مختلف باد هاسرعتنمایش فراوانی نسبی  منظوربهسپس 

استفاده شد  گلباددر جهات مختلف و در یك دوره معین، از 

های مختلف جهت باد همراه با متوسط كه تعیین كالس

های بادسنجی ایستگاه سرعت آن با استفاده از داده

-2005ی زمانی نمودار گل باد در بازهسینوپتیك اهواز 

تهیه شد.  WRPLOT7 افزارنرم، با استفاده از 1961

و  گردوخاکشناسایی بادهایی با شرایط  منظوربههمچنین 

غبارناكی و دخالت دادن خصوصیات فیزیکی خاک از جمله 

طوفان استفاده و پذیری خاک از گلیشفرساسرعت آستانه 

طوفان، كمترین حد سرعت آستانه منظور تحلیل گلبه

عنوان سرعت ( بهm/s6 ) m 100فرسایش بادی در ارتفاع 

 .Arami et al)گرفته  پایه آستانه فرسایش بادی در نظر

 شد.و بر اساس آن وضعیت فرسایش بادی بررسی  (2018

همچنین جهت تلفیق آمار گرد و غبار و نتایج حاصل از 

دریافتی از اداره  اساس آمار شاخص پوشش گیاهی، بر

 هواشناسی استان خوزستان، مجموع غلظت سالیانه، حداكثر

( 3g/mµغلظت سالیانه و متوسط غلظت سالیانه گردوغبار )

 ن باو روند تغییرات آ محاسبه و روابط همبستگی گرد و غبار

برای  شاخص پوشش گیاهی بررسی و تحلیل شد. در انتها

ی ش گیاهی، آنالیزهاتبیین اثر تأخیری ریز گردها بر پوش

 های زمانی یك،گردها در گامرگرسیونی غلظت تجمعی ریز

ای، دو، سه، چهار و پنج ماه قبل از تاریخ تصاویر ماهواره

 .ی و تحلیل قرار گرفتموردبررس

 و بحث هایافته -3
 طوفان ساالنهو گل گلبادنتایج  -1-3

اهواز سینوپتیك  طوفان ساالنه ایستگاهو گل گلبادنتایج 

الف و ب( جهت باد غالب منطقه، از غرب  -2نشان داد )شکل 

و  m/s 55/2غرب است كه میانگین سرعت باد غالب تا شمال

است. همچنین گل طوفان  %94/36درصد حاالت آرام باد 

دهد، جهت وزش بادهای فرساینده كه دارای ساالنه نشان می

تا  (W) هستند، عمدتاً از سمت غرب m/s 6سرعتی بیش از 

 Aramiكه  در نوسان است (NW) و شمال غربی (N) شمال

et al. (2018)  بیان كردند كه منشأ گرد و غبارها، فرامحلی

                                                      
7Plot Wind Rose 
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های كشورهای عراق، عربستان و سوریه نشأت و از بیابان

 اند.گرفته

 SAVIز شاخص انتایج حاصل  -3-2

نتایج فراوانی مجموع پوشش گیاهی، خاک لخت و سطح آب 

 مجموع ترینبیش كه دهدمی نشان (3)در شکل  تاالب

ترین و كم 2011 سال سطح خاک لخت درگیاهی و  پوشش

 مربوط به آب، بوده و حداقل سطح پوشش 2005آن در سال 

 .Bayat et alكه یدرحالاست.  آمدهدستبه 2009 سال

تا  2000ی زمانی در بازه NDVIشاخص  بر اساس (2016)

ترین مجموع پوشش گیاهی تاالب ترین و كم، بیش2011

معرفی كردند و در  2004و  2001های شادگان را سال

خاک لخت و سطح آب نیز همخوانی وجود  های سطحویژگی

برای تغییرات  NDVIاز شاخص  هاآنندارد به این علت كه 

های متوسط برای پوشش NDVIاستفاده كردند. شاخص 

برای  SAVIشاخص  كهیدرحالتری دارد كاربرد بیش

یشنهادشده پ خشكمهینخشك و های كم در مناطق پوشش

به حداقل این شاخص توانایی  ( وFabre et al. 2020است )

ی خاكی در مناطق گیاهی را دارد و هانهیزمپسرساندن اثر 

 بررسی تغییرات برایو مورد اطمینان تری را  قبولقابلنتایج 

-ارائه می كخشمهینمناطق خشك و  پوشش گیاهیزمانی 

 (.Sabaghzade et al. 2017كند )

 
 (2011ا ت 2002از سال )گل طوفان ساالنه ایستگاه سینوپتیك اهواز  -گل باد ساالنه ایستگاه سینوپتیك اهواز و ب -الف -2شکل 

Fig. 2 a) Ahvaz synoptic station annual wind rose diagram and b) Ahvaz synoptic station annual hurricane rose 

diagram (from 2002 to 2011)  
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 راوانی مجموع پوشش گیاهی، خاک لخت و سطح آب تاالبف -3شکل 
Fig. 3 Frequency of total vegetation, bare soil and water level of the wetland 

های مختلف تاالب شادگان كه حاصل پوششهای نتایج نقشه

( و تغییرات درصد 4)شکل  SAVIشاخص  بندیطبقه

های مختلف پوشش سطح تاالب حاصل از شاخص كالس

SAVI  ( نشان 2جدول ) 2011و  2002ی هاسالمربوط به

-پوشش گیاهی ضعیف و متوسط به 2002دهد در سال می

و  62/33مقدار ترین درصد پوشش به ترین و كمترتیب بیش

 2002همانند سال  2011اند. در سال را داشته 29/5%

ترین درصد پوشش و بیش %76/60پوشش گیاهی ضعیف با 

( را به %95/3ترین درصد پوشش )پوشش گیاهی خوب، كم

و  2002 ی پوشش دو سالاند. مقایسهخود اختصاص داده

كه مجموع درصد پوشش گیاهی درسال  دهدنشان می 2011

افزایش داشته است و در این  %7/11میزان ، به2011

افزایش و پوشش  %7/80تغییرات پوشش گیاهی ضعیف 

است.  افتهیكاهش %6/82و  4/23ترتیب متوسط و خوب به

در واقع پوشش گیاهی خوب و متوسط كاهش كیفیت 

. همچنین اندشدهلیتبداند و به پوشش گیاهی ضعیف داشته

 %7/9میزان به 2011تا  2002سطح آب تاالب از سال 

كاهش مربوط  %82تغییرات با  نتریاست. بیش افتهیكاهش

به طبقه پوشش گیاهی خوب بوده است. توزیع مکانی انواع 

دهد كه در قسمت شمالی تاالب، پوشش پوشش نشان می

گیاهی خوب مستقر بوده و در بخش جنوبی آن، خاک لخت 

 د.و طبقه ضعیف پوشش گیاهی پراكندگی دار

Asghari Podeh et al. (2016)   بیان كردند كه در فاصله

از كل مساحت تاالب  %3، حدود 2010تا  1998زمانی 

زارها و در شادگان به علت تغییر كاربری اراضی، افزایش شوره

یافته است. كاهش كاهشی آن افزایش گرد و غبار، نتیجه

های مساحت پوشش گیاهی تاالب، متناسب با فراز و فرود

ی مختلف گرد و غبار است كه با نتایج هامؤلفه

Pourkhabbaz et al. (2015)  مساحت  %8مبنی بر كاهش

ی هامؤلفهمتناسب با  20013 تا 2003 سال از تاالب

 ی، منطبق است.سالخشك

 
 2011ب( سال  و 2002الف( سال  MODISتصاویر ماهواره  SAVIهای سطح تاالب حاصل از شاخص نقشه انواع پوشش -4شکل 

Fig. 4 Map of types of wetland surface coverage obtained from SAVI index MODIS satellite images: a) 2002 

and b) 2011 

 2011و  2002 یهاسالمربوط به  SAVIمختلف پوشش سطح تاالب حاصل از شاخص  یهاكالستغییرات درصد  -2جدول
Table 2 Changes in the percentage of different wetland surface coverage classes obtained from SAVI index 

related to 2002 and 2011 

Total 

percentage 

of vegetation 

Good 

vegetation 

Medium 

vegetation 

Poor 

vegetation 
Bare soil Water 

year 

0.4 < 0.25 – 0.4 0.1 – 0.25 0 – 0.1 0 < 

61.56 22.66 5.29 33.62 25.46 22.98 2002 

68.75 3.95 4.05 60.76 10.50 20.75 2011 
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 SAVIار گرد و غبار و شاخص نتایج تلفیق آم -3-3

 نتایج بررسی تغییرات تعداد روزهای گردوغبار با میزان

الف( - 5غلظت حداكثر و مجموع گردوغبار )شکل شاخص

ی افروده و فراز، 2009دهد، روند تغییرات تا سال نشان می

داد كه در این بازه كنند و نشانرا تجربه می باهممتناسب 

 ها،ها و بادزمانی پارامتر تعداد روزها، مستقل از شدت طوفان

تا  2009دارد. ولی در بازه  اثر متناسب بر میزان گردوغبار

دت یر شتأث دهندهنشانشود كه این روند قطع می 2011

 ها بر میزان غلظت گرد و غبار است.طوفان

بررسی روند تغییرات سطح پوشش گیاهی خوب با غلظت 

دهد پوشش گیاهی ب( نشان می- 5مجموع گردوغبار )شکل 

(، با یك 2007( تا سال ششم )2003خوب از سال دوم )

، 2009و  2007زایشی داشته و بین سال شیب مالیم، روند اف

پس از كاهش، مجدداً روند افزایشی را تجربه كرده است، اما 

در مجموع روند كلی تغییرات آن كاهشی بوده است. از سال 

دوم تا سال ششم، روند غلظت مجموع گرد و غبار با یك 

تا  2009شیب تند افزایشی بوده است كه در بین سال 

یافته و در كاهشموع گرد و غبار مقدار غلظت مج 2010

هایی سال بعد كمی افزایش داشته است. در مجموع در سال

كه پوشش گیاهی كاهش داشته است، بر تعداد روزهای وقوع 

 است. شدهافزودهگرد و غبار 

 
 وب و غلظت گردوغبارختغییرات سطح پوشش گیاهی ( تغییرات تعداد روزهای گردوغبار با غلظت گردوغبار و ب( الف -5شکل 

Fig. 5 a) Changes in the number of dust days with dust concentration and b) Changes in good vegetation surface 

and dust concentration 

از سال دوم تا سال ششم، پوشش گیاهی خوب با یك شیب 

زمان میزان غلظت مجموع مالیم، روند افزایشی داشته و هم

ین یافته است كه ایشافزاگردوغبار نیز تقریباً با همان شیب 

هی ی مستقیم گردوغبار با میزان سطح پوشش گیادوره رابطه

 دهد.را نشان می

گردوغبـار روی پوشـش   كـه پـس از نشسـت    با توجه به ایـن 

آمایی و رشد گیـاه اثـر   كشد تا بر فروغگیاهی، مدتی طول می

كند، بنابراین ضرورت دارد اثر تـأخیری گردوغبـار بـر میـزان     

پوشش گیاهی بررسی شود. از سال ششـم تـا هشـتم میـزان     

پوشش، روند كاهشـی دارد كـه بـا رونـد افزایشـی گردوغبـار       

م به نهم و روند كاهشـی  تناسب دارد. روند افزایشی سال هشت

نهم به دهم نیز در تناسب با روند معکـوس گردوغبـار اسـت.    

توانـد، افـزایش   علت افزایشی بودن روزهای گـرد و غبـار مـی   

های گرد و غبار از كشورهای همسایه از جمله عـراق و  طوفان

عربستان و كاهش سطح پوشش گیاهی تاالب در اثـر كـاهش   

 .Mehrabi et al پوشـش گیـاهی خـوب و متوسـط باشـد.     

نیز در بررسی تعداد روزهای گرد و غبـار یـك دهـه     (2015)

استان خوزستان از جمله ایستگاه اهـواز، بیـان كردنـد كـه از     

( روند تعداد روزهـای  2005تا  2001)معادل  84تا  80سال 

( 2010تـا   2005) 89تـا   84گرد و غبار كاهشی اما از سـال  

ری افزایشـی اسـت و در   روند كلی تعداد روزهای گـرد و غبـا  

هـای  رسد كه با یافتـه به حداكثر خود می 87تا  85های سال

 Azizi et al. (2012)این پژوهش منطبق اسـت. همچنـین   

عـالوه بـر    2008تا  1979ی زمانی نیز بیان كردند كه در بازه

ی تحـت  افزایش تعداد روزهای گرد و غبار، بر شدت و منطقه

 Zeinaliاسـت.   شـده افـزوده تان در استان خوزس هاآنتأثیر 

 2013تــا  1990نیــز نشــان دادنــد در بــازه زمــانی  (2016)
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یـژه در  وبههای گرد و غبار در نیمه غربی ایران فراوانی طوفان

 یافته است.یشافزااستان خوزستان، 

روابط همبستگی بین میزان گردوغبار با تغییرات سطح 

د( -الف 6) در شکل 2011تا  2002های پوشش گیاهی سال

رابطه غلظت مجموع گردوغبار با پوشش  شده است.ارائه

دهد، با الف و ج( نشان می -6 شکلگیاهی خوب و ضعیف )

افزایش مجموع گردوغبار، روند سطح پوشش خوب كاهشی و 

تبع آن سطح پوشش ضعیف، افزایشی است. ولی با افزایش به

 غلظت گردوغبار، تغییر محسوسی در میزان سطح پوشش

 دهندهب( نتایج نشان -6شود )شکل متوسط مشاهده نمی

های گرد و تر پوشش گیاهی خوب به طوفانحساسیت بیش

تر پوشش گیاهی متوسط، حساسیت كم كهیدرحالغبار است 

تری نسبت به پوشش خوب دارد. به این و شیب كاهشی كم

علت كه پوشش گیاهی خوب با دریافت و انباشته شدن 

گردوغبار نسبت به پوشش متوسط و ضعیف به تر ذرات بیش

ورود است و  روروبهتر، علت افزایش سطح برگ و تراكم بیش

بر  تواندیذرات گرد و غبار از طریق انباشت بر سطح برگ م

و باعث  های گیاه تأثیر بگذاردو سایر فعالیت آماییروغف

 Kianiكاهش كیفیت، عملکرد و میزان پوشش گیاهی شود )

et al. 2016)تر درصد در نتیجه باعث كاهش هر چه بیش ؛ و

 پوشش خوب شود.

های همبستگی بین تعداد روزهای گردوغبار در سال

-6شکل با درصد اراضی با پوشش گیاهی خوب ) موردمطالعه

دار )معنی 47/0د(، یك رابطه نسبتاً مناسب با ضریب تبیین 

پوشش  نشد( است كه با افزایش تعداد روزهای طوفانی، سطح

ی گرد و است و تعداد وقوع پدیده افتهیكاهشگیاهی خوب، 

العمل نسبت به كاهش پوشش گیاهی عکس سرعتبهغبار 

 -5شده در شکل )دهد. این یافته، نتایج نشان دادهنشان می

ب( روند  -5نتایج شکل ) برحسبكند. زیرا ب( را تائید می

ع گردوغبار افزایشی تعداد روزهای گردوغبار با غلظت مجمو

 .Sohrabi et alهمخوان است. در مجموع این نتایج با یافته 

از تغییرات پوشش گیاهی،  %78مبنی بر تبیین  (2019)

ی گردوغبار منطبق است. همچنین با توسط عامل پدیده

( مبنی بر سرعت 2005) Ekhtesasi and Ahmadiنتایج

 پذیری خاک و روابط وضعیت پوشش گیاهیآستانه فرسایش

و رطوبت، انطباق مناسبی دارد و شرط اولیه وقوع پدیده 

گردوغبار و روابط بین غلظت مجموع گردوغبار و پوشش 

 گیاهی در منطقه پژوهش را دارد.

 
گردوغبار با لف: خوب، ب: متوسط، ج: ضعیف و د: رابطه غلظت مجموع ا -ابطه غلظت مجموع گردوغبار با پوشش گیاهیر -6شکل 

 پوشش گیاهی خوب

Fig. 6 Relationship between total dust concentration and vegetation a) Good, b) Medium, c) Poor and d) 

Relationship between total dust concentration and good vegetation 
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با توجه به ضرایب تبیین آنالیز رگرسیونی بین شاخص 

SAVI (، همبستگی بین 3های گردوغبار جدول )و غلظت

مجموع و حداكثر غلظت سالیانه گردوغبار و میانگین 

شاخص، بیشتر از همبستگی این شاخص با متوسط غلظت 

است و همبستگی بین مجموع غلظت با میانگین شاخص، 

ثر غلظت با میانگین شاخص تر از همبستگی حداكبیش

SAVI  .ی غلظت گرد و غبار با شاخص رابطه درمجموعبود

SAVI  منفی بوده و با افزایش مقدار گردوغبار، مقدار

یافته است. نتایج پژوهش كاهش SAVIمتوسط شاخص 

Bayat et al. (2016) ،با افزایش تعداد  نیز نشان داد

در تاالب  2011تا  2002روزهای گرد و غبار بعد از سال 

شادگان، مجموع غلظت سالیانه ریزگردها ضریب تبیین 

داشت كه در سطح  NDVIبا شاخص  85/0میزان باالیی به

با مجموع غلظت  SAVIدار بود. رابطه شاخص معنی 1%

و  با حداكثر غلظت نیز در  %1سالیانه ریزگردها در سطح 

-غلظت رابطه معنی طدار شد، ولی با متوسمعنی %5سطح 

 نیامد. دستبهداری 

 2011تا  2002ی هاسالو غلظت گردوغبار مربوط به  SAVIضرایب تبیین بین متوسط شاخص  -3جدول 

Table 3 Coefficients of determination between the average SAVI index and dust concentration for the years 

2002 to 2011 
)2Coefficient of Determination (R Linear Equation Independent Variable Selected 

0.852 y = -4E-07x + 0.1466 Total dust concentration 

0.6649 y = -4E-06x + 0.1492 Maximum dust concentration 

4E-05 y = -3E-07x + 0.1306 Mean dust concentration 

( 4اثــر تــأخیری گردوغبــار بــر پوشــش گیــاهی در جــدول ) 

است. ضـریب تبیـین رگرسـیون خطـی بـرای یـك        شدهارائه

بــوده  85/0و دو مــاه قبــل  99/0مــاه قبــل از تــاریخ تصــویر 

تـر از ضـریب تبیـین سـه، چهـار و پـنج مـاه قبـل از         و بیش

تاریخ تصویر بـوده اسـت. ضـریب تبیـین سـه، چهـار و پـنج        

یافتـه اسـت. بررسـی    یشافـزا ماه قبـل در رگرسـیون خطـی    

یر تصـو  یـه تههـای قبـل از   رابطه بین آمار گردوغبـار در مـاه  

ــه رابطــه   SAVIو شــاخص  حاصــل از تصــویر نشــان داد ك

ــت  ــین غلظ ــیونی ب ــوی رگرس ــام  ق ــار در گ ــرد و غب ــای گ ه

ــه    ــود دارد. البت ــویر وج ــل از تص ــه قب ــك و دو ماه ــانی ی زم

 ماهـه سـه افت شدید میـزان همبسـتگی ایـن رابطـه در گـام      

و غبــار ســه مــاه قبــل از تصــویر و افــزایش  یعنــی اثــر گــرد

دهنــده ایــن ، نشــانماهــهپــنجهــای چهــار و مجــدد در گــام

ش گیـاهی،  اسـت كـه بـازه زمـانی تـأثیر گردوغبـار بـر پوشـ        

اســت. بــدین مفهــوم كــه در بــازه زمــانی دو مــاه   حــداكثر 

 كـم بـودن  علـت  ای، احتمـاالً بـه  قبل از تهیه تصاویر مـاهواره 

كـه زمـان   هـای گردوغبـار و بـا توجـه بـه ایـن      تعداد طوفـان 

بــرداری و حـداكثر رشــد گیاهــان در تـاالب در زمــان تصــویر  

تـر و  مماه ژانویه است، اثـر گردوغبـار بـر پوشـش گیـاهی كـ      

یربرداری بـا افـزایش تعـداد طوفـان     تصـو در سه مـاه قبـل از   

 شود.  تر میگرد و غبار، اثر آن بر پوشش گیاهی بیش

درصد سطح پوشش گیاهی خوب و غلظت تجمعی گردوغبار در یك، دو، سه، چهار، پنج ماه قبل از تاریخ  ضرایب تبیین بین -4جدول 

 2011تا  2002ی هاسالدر ( SAVIشاخص 

Table 4 Coefficients of determination between the percentage of good vegetation area and the cumulative 

concentration of dust in one, two, three, four, five months before the date of SAVI index (2002 to 2011) 
)2etermination (RDCoefficient of  Linear Equation Independent Variable Selected 

0.9967 y = -0.0019x + 14.816 Dust concentration one month before the 

date of the SAVI index 

0.8541 y = -0.0013x + 12.905 Dust concentration two month before the 

date of the SAVI index 

0.2262 
y = -0.0006x + 10.71 

 
Dust concentration three month before the 

date of the SAVI index 

0.5553 y = -0.0009x + 15.444 Dust concentration four month before the 

date of the SAVI index 

0.4574 y = -0.0003x + 12.195 Dust concentration five month before the 

date of the SAVI index 
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 گیرینتیجه -4
 ،گرد و غبار روی رشد پوشش گیاهیترسیب  ریتأثبا توجه به 

 هـای این پژوهش با هدف تعیین روند تغییرات و تأثیر طوفان

 گردوغبار ساالنه بر پوشش گیاهی تاالب شادگان انجـام شـد.  

ـ  ارتباط یشناسرفتار یبندجمع در  مختلـف  یهـا مؤلفـه  نیب

 است:توجه قابلذیل  گیاهی، موارد پوشش گردوغبار و

 تــرین مجمــوع، بــیش2011تــا  2002ر دوره آمــاری د -1

ــاهی و ســطح خــاک لخــت در  پوشــش و  2011ســال  گی

 بـوده و حـداقل سـطح پوشـش     2005ترین آن در سـال  كم

همچنـین سـطح   دسـت آمـد.   بـه  2009 سـال  مربوط به آب،

ــال  ــاالب از سـ ــا  2002آب تـ ــزان  2011تـ ــه میـ  %7/9بـ

 است. افتهیكاهش

ت سطح پوشش گیاهی خوب با غلظت روند تغییرا -2

( تا سال 2003از سال دوم ) دادمجموع گردوغبار نشان 

(، پوشش گیاهی خوب و میزان غلظت مجموع 2007ششم )

ن چنی. هماندگردوغبار با یك شیب مالیم روند افزایشی داشته

منفی بوده است و  SAVIرابطه غلظت گردوغبار با شاخص 

در نهایت ضریب تبیین رگرسیون خطی برای غلظت 

و  99/0گردوغبار یك ماه قبل از تاریخ تصویر با شاخص برابر 

بیین تر از ضریب تبوده كه بیش 85/0برای دو ماه قبل برابر 

ص سه، چهار و پنج ماه قبل از تاریخ تصویر و محاسبه شاخ

SAVI .بوده است 

 پوششسطح  با گردوغبار غلظت نیب ارتباط -3

های گرد و غبار بر دار طوفانی اثر منفی معنیدهندهنشان

پوشش گیاهی است كه بر لزوم پایش و مطالعه پوشش 

-روش سازیبهینه در ادهاستفمنظور بهگیاهی تاالب شادگان 

كند. این می دیتأكو پوشش گیاهی  آب های مدیریت خاک،

های مناسب، با ای و شاخصمهم با استفاده از تصاویر ماهواره

تر قابل انجام تر و تولید اطالعات دقیقصرف هزینه و زمان كم

 است. 

همچنین در خصوص بهبود شرایط تفسیر نتایج روابط بین 

 نیمنظور تأمو بهگیاهی  های گردوغبار و پوشششاخص

شود در پیشنهاد می تاالب، سازگانبوم طیشرا یداریپا

، های آتی از متغیرهای دیگری همچون آمار بارندگیپژوهش

یط پایداری شرا بتواندبی ورودی و دما نیز بهره گرفت تا 

 ی قرار داد.موردبررسسازگان تاالب را بهتر بوم

 سپاسگزاری
وسیله ینبدشده كه این پژوهش در قالب طرح پژوهشی انجام

و  حفاظت خاکاز مساعدت مسئولین محترم پژوهشکده 

 .نماییمآبخیزداری در اجرای آن تشکر می

 هادسترسی به داده
 در های استفاده شده )یا تولید شده( در این پژوهش داده

 .است شده ارائه مقاله متن
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Abstract  

Investigating and understanding the impact of dust storms on wetland vegetation changes can lead to 

useful information for their optimal management. In this study, by using wind statistics of Ahvaz 

meteorological stations, the wind rose and hurricane rose diagrams of the research area were prepared. 

Changes in vegetation cover of Shadegan wetland were determined using classified Soil-adjusted 

vegetation index (SAVI) maps of MODIS satellite images from 2002 to 2011 and correlations of 

vegetation changes with dust storms data of Ahvaz meteorological station were analyzed. The results 

showed that the major winds in the region flow from northwest to west and have the ability to create 

dust. The results of the study showed that the trend of changes of the number of stormy days, the 

concentration of dust and vegetation, are proportional to each other. Results showed the correlation 

between the number of dust days per year and the percentage of area with good vegetation cover, 

showed relatively good relationship with 0.47 the coefficient of determination. The correlation 

between total dust concentration and vegetation cover with a coefficient of determination of 58% 

indicates the high effect of dust on vegetation cover in the study area. The trend of changes in dust 

concentration with vegetation index was decreasing in one, two, three, four, and five months before 

image date. The relationship between dust concentration and vegetation percentage in one month 

before the date of SAVI index showed the highest correlation with 0.99. 

Keywords: Hurricane Rose; MODIS; Satellite Images; SAVI Index; Wind Rose. 

 


