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  چکیده
عوامـل   .ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مواد غذائى حائز اهمیت است خاطر تأمین اساسى به باغی  کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و تولیدات 

از جملـه  . شـوند  آور تقسیم می عوامل محیطی به دو دسته عوامل مفید و عوامل زیان. دهند محیطی و ژنتیکی تولیدات گیاهی را تحت تاثیر قرار می
از آثـار مخـرب   . توان به پدیده گرد و غبار اشاره کرد آور اثر گذار بر رشد و عملکرد گیاهان که خسارات زیادي را درپی دارد می عوامل محیطی زیان

اي و درنهایـت   ها، کـاهش هـدایت روزنـه    توان به کاهش فتوسنتز، افزایش تنفس، افزایش دماي برگ، انسداد روزنه گرد و غبار بر پوشش گیاهی می
یان اخیـر یـک   افزایش فراوانی، شدت و ماندگاري پدیده گرد و غبـار در سـال  . کاهش رشد اشاره کرد که در تحقیقات مختلفی به اثبات رسیده است

هاي خوزستان، لرستان، کردسـتان،  استاندر این پژوهش . آید زاي مهم براي محصوالت کشاورزي کشور به حساب می عامل تهدید کننده و خسارت
بـا افـزایش    دهـد کـه  کرمانشاه، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم واقع در غرب کشور مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان می

ن اخیـر،  میزان گرد و غبار میزان تولیدات گیاهی کاهش یافته و بنابراین با توجه به افزایش فراوانی وشدت وقوع پدیده مخرب گرد و غبـار در سـالیا  
  .توجه ویژه به نقش گرد و غبار در خسارات وارده به تولیدات گیاهی الزامی است

  
 GISگرد و غبار، تولیدات گیاهی، غرب کشور،  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
ترین کاالهاى مورد نیاز بشر یعنى مـواد غـذائى حـائز اهمیـت      خاطر تأمین اساسى به باغی  کشاورزى اعم از محصوالت زراعى و تولیدات

آور  عوامل محیطی به دو دسته عوامل مفیـد و عوامـل زیـان   . دهند عوامل محیطی و ژنتیکی تولیدات گیاهی را تحت تاثیر قرار می .است
توان بـه پدیـده    آور اثر گذار بر رشد و عملکرد گیاهان که خسارات زیادي را درپی دارد می از جمله عوامل محیطی زیان. شوند تقسیم می

توان به کاهش فتوسنتز، افزایش تـنفس، افـزایش دمـاي بـرگ، انسـداد       آثار مخرب ریزگردها بر پوشش گیاهی می از. ریزگرد اشاره کرد
افـزایش فراوانـی،   . اي و درنهایت کاهش رشد اشاره کرد که در تحقیقات مختلفی بـه اثبـات رسـیده اسـت     ها، کاهش هدایت روزنه روزنه

زاي مهم بـراي محصـوالت کشـاورزي کشـور بـه       یر یک عامل تهدید کننده و خسارتشدت و ماندگاري پدیده گرد و غبار در سالیان اخ
  .آید حساب می

دهد ریزگرد از طریـق   نتایج این مطالعات نشان می. اثرات ریزگردها بر پوشش گیاهی در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است
اثرات ریزگرد . شوند ی و آسیب فیزیکی برگ باعث کاهش رشد و نمو گیاه میها به بافت گیاه اثر بر فتوسنتز، تنفس، تعرق، نفوذ آالینده

شود که بـه میـزان ریزگـرد     ریزش ذرات بر سطح برگ باعث ایجاد خفگی برگ می. شود بر گیاه به صورت فیزیکی و شیمیایی اعمال می
میکـرون اسـت ذرات گـرد و غبـار نقـش       12تـا   8 ها در گیاهان مختلـف  با توجه به اینکه قطر روزنه. رسوب یافته بر سطح بستگی دارد

ریزگردهاي با منشاء متفاوت داراي خصوصیات شیمیایی مختلفی هستند بنابراین اثرات مسـتقیم  . ها دارند مهمی در مسدود کردن روزنه
  ) Farmer A،1991(.تواند مضرتر از اثرات فیزیکی باشد و غیر مستقیم شییمیایی ریزگردها بر پوشش گیاهی حتی می

اي در روز و  بررسی اثرات فیزیکی ریزگرد بر گیاهان زراعی خیار و لوبیا نشان داد تجمع ذرات بر روي برگ باعث کـاهش هـدایت روزنـه   
پوشانده شدن سطح برگ باعث ایجاد سایه و کـاهش فتوسـنتز   . افزایش آن در شب شده و با کاهش اندازه ذرات اثر آن بیشتر شده است

همچنین با دریافت تشعشع بیشتر نور باعث افزایش دماي برگ و به دنبال آن باعث کاهش فتوسنتز و افزایش تـنفس شـده   . شده است
 22. اثر ریزگرد بر فیزیولوژي و میزان رشد پنبه از طریق آزمایش غباردهی مورد بررسی قرار گرفت)  1994 و همکاران، Hirano( .است

اندازه گیري میـزان فتوسـنتز، تـنفس، سـطح بـرگ و وزن      . ي مختلف قرار گرفتندها ردهی با غلظتروز بعد از کاشت، گیاهان مورد غبا
میکروگـرم بـر متـر مربـع غبـار باعـث        2/15هاي بـیش از   روز بعد از غباردهی نشان داد کاربرد غلظت 14و  7، 3، 1خشک گیاهان در 

روز  3و  1کاهش وزن خشک ناشـی از کـاهش فتوسـنتز در    . تبعد از غباردهی شده اس 14و  7، 3کاهش وزن خشک گیاه در روزهاي 
نتایج این . میکروگرم بر متر مربع بوده است 28هاي بیش از  روز بعد از غباردهی با غلظت 7و  3، 1بعد از غباردهی  و افزایش تنفس در 

هـاي گیـاه آسـیب     ه حتـی بافـت  دهد رسوب ذرات بر روي پنبه باعث کاهش رشد و عملکرد  شده اسـت بـدون اینکـ    آزمایش نشان می
نتایج بررسی تغییرات فصلی تجمع ریزگـرد و   ) Armbrus D V ،1984(فیزیکی ببینند و یا مواد سمی در گرد و غبار وجود داشته باشد 

داري میـان میـزان کلروفیـل و     گونه گیاهی در منطقه اریسا هنـد نشـان داد  کـه یـک همبسـتگی منفـی معنـی        6میزان رنگدانه برگ 
هاي زبرتر نسبت  گهمچنین گیاهان کوتاه و داراي بر. کارتنوئید برگ با میزان انتشار ریزگرد در فصل تابستان و فصل بارانی وجود دارد

تواند ناشی از کاهش سنتز کلروفیل و کاروتنوئید در  ها می کاهش میزان رنگدانه. به گیاهان بلندتر تمایل بیشتري به تجمع ریزگرد دارند
ي هـا  همچنین ورود ذرات ریزگرد به بافت گیاهی باعث قلیایی شدن شـیره سـلولی و جلـوگیري از فعالیـت آنـزیم     . اثر کاهش نور باشد

 ) 2005و همکاران،  Prusty(شود  ها می بیوسنتز رنگدانه
روز بـر دو گیـاه بـرنج و ذرت اثـرات معنـی داري بـر رشـد رویشـی و          3و  2، 1گرم بر متر مربع به مدت  1اعمال  غباردهی به میزان  

بـر صـفات مـورد بررسـی داشـته و       بیشترین مدت زمان پایداري گرد و غبار، بیشترین اثر را. ها داشته است خصوصیات فیزیولوژیکی آن
وزن خشک اندام هوایی به ترتیب بـرنج و ذرت نسـبت بـه     %25و  %37سطح برگ، و  %26و  %43ارتفاع،  %6/20و  %3/35باعث کاهش 

 1388اثر ریزگردها بر میزان عملکرد نیشکر در اسـتان خوزسـتان در سـال زراعـی     ). 1390کرمالچعب، (تیمارهاي شاهد گردیده است 
 17روز در دوره فعال رشـد کـه معـادل     21نتایج  نشان داد قرار گرفتن نیشکر در معرض گرد و غبار به مدت . بررسی قرار گرفت مورد

درصدي محصول به دلیل کاهش  15درصد از کل دوره فعال رشدي نیشکر است، به دلیل عدم وجود شرایط نوري مناسب باعث کاهش 
درصد نسـبت   45هاي نیشکر پوشیده شده با یک الیه گرد و غبار تا میزان  بادل روزنه اي برگهمچنین ت. فتوسنتز و بیوماس شده است

در بررسی اثـر ریزگردهـا بـر خصوصـیات کمـی و      ) 1390،توکلی و همکاران(). 1390شمیلی، (به شرایط نرمال کاهش نشان داده است 
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سـال   2هاي بدست آمده از  تجزیه تحلیل داده. استفاده کردندهاي کاغذي و پلی آمینی  کیفی خرماي کبکاب در استان بوشهر از پوشش
گیري شده در مرحله بعد از خالل و رسیدگی کامل نسبت به تیمار شاهد کـه در معـرض گـرد و     زراعی نشان داد قطر و وزن میوه اندازه

  . است %1غبار طبیعی بوده است، داراي اختالف معنی داري در سطح 
با بررسی چندین ساله خشکسالی و گـرد و غبـار اسـتان بوشـهر، میـزان زیـادي از خسـارات وارد شـده بـه          ) 1390،منفرد و همکاران (

داراي بیشـترین گـرد و غبـار     87بدین صورت که سال . را وابسته به پدیده ریزگرد دانستند 87محصوالت زراعی و باغی استان در سال 
  . میلیون ریال برآورد شده است 641949رد شده به تولیدات گیاهی استان برابر با بوده است و میزان خسارت وا 89تا  84ي ها در سال

بـا توجـه بـه نقـش تولیـدات      . آمارهاي متفاوتی از خسارات وارده به بخش کشاورزي توسط ریزگردها در سالیان اخیر ارائه شـده اسـت   
امعه، افزایش درآمدهاي ارزي از طریق صادرات، جلوگیري کشاورزي در تامین امنیت غذایی جامعه، امرار معاش بخش قابل توجهی از ج

از هدررفت سرمایه از طریق کاهش واردات و در نهایت  لزوم خودکفایی کشور در این زمینـه، خسـارات وارده بـه ایـن بخـش از طریـق       
جبـران  بـراي مقابلـه و    بیمه محصوالت کشاورزي همـواره بـه عنـوان یکـی از راهکارهـاي نـوین      . پدیده مخرب ریزگرد قابل توجه است

و کاهش نوسانات درآمدي کشاورزان مـورد توجـه و تاکیـد قـرار      حوادث قهري ،سوانح طبیعی ،هاي ناشی از خطرات تهدید کننده زیان
  . کند گرفته و در این زمینه فعالیت می

ت زراعی و باغی، میزان کاهش عملکرد، بندي مناطق تحت تاثیر پدیده گرد و غبار براي بررسی چگونگی تاثیر ریزگردها بر محصوالپهنه
نحوه واکنش محصوالت مختلف به ریزگردها، شناسایی مناطق داراي کشاورزي تحت تاثیر ریزگردها و چگونگی بـرآورد خسـارات وارده   

بررسـی  لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع،       . به محصوالت زراعی و باغی استراتژیک تحت پوشش بیمه، از اهمیت زیادي برخوردار است
  .باشدتغییرات مکانی و زمانی رخداد گرد و غبار در مناطق غربی کشور طی سالیان اخیر هدف اصلی این پژوهش می

  
 ها مواد و روش

  : منطقه مورد مطالعه
ایالم واقع هاي خوزستان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد و منطقه مورد مطالعه شامل استان

  .باشددر غرب کشور می
  

  :روش مطالعه
ي هـا  داده. ي مورد مطالعـه از سـازمان هواشناسـی کشـور دریافـت شـد      ها ایستگاه هواشناسی واقع در استان 37ساله  10ي ها ابتدا داده

 06مورد پردازش قرار گرفت و به منظور بررسی وقوع پدیده گردو غبار از کـدهاي   SPSSو  Excelوضعیت هواي حاضر در نرم افزارهاي 
رونـد  . نظـر گرفتـه شـد    هـاي شـدید در  متر به عنـوان گـرد و غبار   1000ي گرد و غبار با دید افقی کمتر از ها پدیده. استفاده شد 07و 

هاي فراوانی وقوع گردو غبار در نیمه بررسی قرار گرفت و نقشهي گردو غبار مورد ها تغییرات زمانی و مکانی فراوانی و شدت وقوع پدیده
  .تهیه شد ArcGISغربی کشور در محیط نرم افزار 

  
  :نتایج و بحث

هـاي خوزسـتان، کرمانشـاه، ایـالم،      دهـد در بـین اسـتان    سازمان هواشناسی کشور نشان می) 2009تا  2000(ساله 10هاي  بررسی داده
هـاي خوزسـتان،    بختیاري و کهگیلویه بویراحمد، بیشترین فراوانی وقوع گرد و غبـار مربـوط بـه اسـتان     کردستان، لرستان، چهارمحال و

توزیع فراوانی ساالنه گـرد و  . باشد استان چهارمحال و بختیاري نیز داراي کمترین وقوع طوفان گرد و غبار می. باشد کرمانشاه و ایالم می
بـه ترتیـب داراي بیشـترین وقـوع ایـن پدیـده        2003و  2000، 2009، 2008هـاي   سـال دهد  هاي غربی کشور نشان می غبار در استان

  ).1شکل (باشند  می
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  فراوانی روزهاي داراي گرد و غبار شدید در منطقه غربی کشور - 1 شکل

و بویژه در استان کرمانشاه روند افزایشـی داشـته اسـت     ها در تمام ایستگاه 2009دهد سال هاي فراوانی وقوع گرد و غبار نشان مینقشه
  ). 2شکل (

 
  )سمت چپ( 2009و در سال ) سمت راست( 2000نقشه فراوانی وقوع پدیده گرد و غبار در منطقه غربی کشور در سال  -2 شکل

  
  گیري نتیجه

با توجـه بـه افـزایش فراوانـی وشـدت      که با افزایش میزان گرد و غبار میزان تولیدات گیاهی کاهش یافته و بنابراین دهد نتایج نشان می
  .وقوع پدیده مخرب گرد و غبار در سالیان اخیر، توجه ویژه به نقش ریزگردها در خسارات وارده به تولیدات گیاهی الزامی است

  
 منابع

المللـی   اولـین کنگـره بـین   . ، بررسی اثر ریزگردها بر خصوصیات کمی و کیفی خرماي کبکاب)1390( ،خ ،عمرانی ،توکلی، ك، منفرد، ن، نصوري، م
  .پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار ریانبار آن، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

موسسـه   ،ورزي مطالعه موردي مـزارع نیشـکر جنـوب اسـتان خوزسـتان     ها بر محصوالت کشا ریزگردها، منابع ایجاد و تاثیر آن ،)1390( ،شمیلی، م
  .تحقیقات نیشکر

المللـی   اولین کنگره بـین  ،بررسی تاثیر مدت زمان وقوع گرد و غبار بر رشد رویشی و خصوصیات فیزیولوژیکی برنج و ذرت، )1390( ،کرمالچعب، ع
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