سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان  ،۸۹۳۱صفحه ۹۳ـ۲۷

شناسایی کانونهای گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و
زایشی انگور در دشت مالیر

تاریخ پذیرش۸۹۳۱/۷/۷۷ :

تاریخ دریافت۸۹۳۲/۸1/۷۲ :

چکیده
بهمنظور شناسایی کانون گردوغبار بیابانی و اثرات آن روی ویژگیهای انگور در دشت مالیر ،پدیدۀ گردوغبار بهصورت ماهانه
و ساالنه بررسی و الگوهای همدید مولد آن در تراز  055هکتوپاسکال و سطح دریا باا روش کااه

متییرهاا اساتجرا شاد

سپس سرچشمۀ گردوغبار با مدل  HYSPLITردیابی و گلغبار آن نیز ترسیم شد برای بررسی اثرات گردوغبار بر انگور رقام
بیدانه سفید ،مطالعات آزمایشی در تاکستان ایستگاه تحقیقات انگور شهرستان مالیر طی سالهای  4931تا  4931با تیمارهاای
شستوشو و عدم شستوشو پس از رخداد طوفان گردوغبار انجام شاد نتاای ایاپ پاژوه

نشاان داد بیشاینۀ طوفاانهاای

گردوغباری در ماه خرداد و فصل بهار بوده که با روند صعودی از سمت غرب و جنوب بهدلیال اساتقرار ساامانۀ کامفشاار در
عربستان به همراه ناوه کمارتفاع تراز میانی جو از رسوبات آبرفتی دجله و فرات در عراق ،حاورالعظیم در اساتان خوزساتان و
ربعالجالی در عربستان وارد دشت مالیر میشود همچنیپ نتای آزمون تی -استیودنت بیانگر اثر معنیدار گردوغبار بر کلروفیل
 aو  ، bتشکیل میوه ،تعداد حبه ،وزن خوشه و عملکرد انگور بود رشد رویشی بوته همچون طول شاخه ،وزن و ساطح بار
تحتتأثیر گردوغبار تیییری نکرد ،اما تشکیل میوه حدود  41درصد نسبت به تیمار شستوشو کاه
حبه در خوشه ،عملکرد بوتههای گردوغبار را نسبت به شستوشو  49درصد کاه

یافت که با کاه

تعداد

داد

واژههای کلیدی :تجزیه به مؤلفههای اصلی ،تشکیل میوه ،رنگیزههای فتوسنتزی ،گل غبار ،مدل

HYSPLIT

 4دانشجوی دکتری آب و هواشناسی -مجاطرات محیطی ،پژوهشکده انگور و کشم  ،دانشگاه مالیر
 1استادیار گروه جیرافیای طبیعی ،دانشکده جیرافیا ،دانشگاه تهران ،نویسندۀ مسئولsbazgeer@ut.ac.ir ،
 9استادیار گروه مرتع و آبجیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
 1دانشیار ،بج

تحقیقات علوم زراعی -باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزویپ ،سازمان تحقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی

 0دانشیار گروه مرتع و آبجیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.45
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ایستگاههای گیرنده کمک کند (اشرفی 8و همکااران)1541 ،؛

مقدمه

مهمای در رخاداد

گردوغبااار مجموعااهای از ذرات خاااب بااا منشااأ طبیعاای یااا

همچنیپ الگوهای همدیدی اتمسفر نقا

مصنوعی است که معموالً در اثر فراینادهای تجزیاه تشاکیل

طوفان گردوغبار در خاورمیانه دارد؛ بهطاوری کاه باهمنظاور
ذرات گسساتۀ خااب در

هستند به عبارت دیگر ،گردوغبار ذرات کوچکی هساتند کاه

مناطق بیابانی نیاز به استقرار ساامانۀ کامفشاار اتمسافری باا

توسطِ باد از سطح بیابانها جابهجا میشوند و از لحاظ اندازه

گرادیان فشار است که با چرخندهای حارهای و جبهاۀ سارد

آنقدر کوچکاند که میتوانند در اتمسفر معلق بمانند (فایات

ناشی از چرخند در عرضهای میانی مرتبط است؛ باهطاوری

و آتکیسون )4391 ،4گردوغبار یکی از آالیندههاای هاوا در

که عبور جبهۀ سرد و یا چرخند از روی بیابانها و رساوبات

مناطق بیابانی اسات کاه اثارات مجربای بار اکوسیساتمهاای

آبرفتی باعث حمل ذرات غباار بیاباانی شاده و ذرات معلاق

محیطی وارد میکند (دی 1و همکاران)1550 ،؛ بهطاوری کاه

بهصورت تودۀ عظایم گردوغباار باه منااطق اطاراق انتقاال
3

مناااطق نزدیااک بااه کااانون را غیرقاباال سااکونت کاارده و

مااییابااد (پاااروالری و همکاااران)1541 ،؛ بنااابرایپ باارای

فعالیااتهااای انسااانی و جامعااۀ گیاااهی را متااأثر ماایسااازد

شناسایی طوفانهای گردوغبار ،اساتجرا الگوهاای همدیاد

(گودی )1553 ،9ایپ پدیده معموالً در زمان رخاداد بادهاای
شدید در مناطق خشک اتفاق مایافتاد کاه باا صاعود ذرات
خاب به ارتفاعات اتمسفر همراه بوده و منجر به کاه

دیاد

به کمتر از  4555متر در منطقه شده و ایپ ذرات باهصاورت
تودۀ عظیم گردوغبار تا صدها کیلومتر دورتر از کانون انتقاال

نق

مهمی ایفا میکند
مطالعات فراوانی بر مبنای بررسای ویژگایهاای آمااری،

مدلسازی عددی ،پی بینای و شارایط همدیاد طوفاانهاای
گردوغبار در سطو ملای و بایپالمللای انجاام شاده اسات
یاراحمدی و خوشکی

( )4931طوفانهای گردوغبار را در

مااییابااد (ذوالجااودی 1و همکاااران )1549 ،مراکااز تولیااد

 19ایستگاه غرب ایران بررسای کارده و نشاان دادناد میازان

گردوغبار در مناطق خشک و نیمهخشک جهان قرار دارند که

گردوغبار ورودی در نیمۀ غربی ایران دارای یاک بیشاینه در

همچون کمربند غبار از سواحل شمال غربی قارۀ آفریقا آغااز

خوزستان است و از سمت جنوب باه شامال و از شارق باه
45

شده و با عبور از خاورمیانه و آسیای مرکزی به چیپ میرسد

غرب منطقه از میزان گردوغبار کاسته میشاود اکساتروم و

(پروسپرو 0و همکاران )1551 ،گردوغبار در خاورمیانه طای

همکاران ( )1551بارای بررسای طوفاانهاای گردوغباار در

قرن بیستویکم روند افزایشی داشته و حدود 11/8درصد از

استرالیا ،از روش هاای تحلیال مؤلفاه هاای اصالی و تحلیال

ذرات خاب اتمسفر ناشی از بیابانهاای خاورمیاناه و آسایای

خوشهای استفاده کرده و نشان دادند طوفانهای گردوغبااری

مرکزی است (اختر 1و همکاران )1548 ،کاه دلیال عمادۀ آن

بهار -تابستان در مناطق جنوبی و مرکزی اساترالیا باهوسایلۀ

آشفتگیهای داخلی ناشی از بحران جنگ در خاورمیانه ،عدم

جبهههای سرد فاقد بارندگی کنتارل و از طریاق باارشهاای

مدیریت صحیح آبی و خشکسالی های اخیر ناشی از تجریب

تابستانه محدود میشوند؛ ولی طوفاان هاای تابساتان -پااییز

منابع طبیعی در ایپ مناطق است (مدرس و صادقی)1548 ،9

باهوسایلۀ طااول دورۀ خشکساالی کنتارل ماایشاوند اغلااب

HYSPLIT

پژوهشگران در ایران ،استقرار ناوۀ کمارتفاع در خاورمیاناه و

ماایتوانااد در شناسااایی خااط ساایر گردوغبااار ورودی بااه

رخداد بادهای شمال به همراه ساامانۀ کامفشاار حرارتای در

مدلهای ردیاابی گردوغباار همچاون مادل

سطح زمیپ را دلیل عمدۀ رخداد طوفاان گردوغباار در نیماۀ
1. Faith and Atkisson
2. Dey
3. Goudie
4. Zoljoodi
5. Prospero
6. Akhtar
7. Modarres and Sadeghi

غربی ایران میدانناد (خورشیددوسات و همکااران)1549 ،
8. Ashrafi
9. Parolari
10. Ekstrom
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تشدید بادهای سطحی برای روب

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.45

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 931۸

شناسایی کانونهای گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و...

بادهای شمال در نیمۀ گرم سال و بادهاای ناشای از حرکات

میزان انگور تولیدشده در استان را شامل مایشاود (ساازمان

جبهۀ سرد در نیمۀ سرد سال بهعناوان ساامانۀ همدیاد مولاد

جهاد کشاورزی استان همدان )1548 ،انگاور رقام بایداناه
9

گردوغبار در آسیای غربی شناخته شدهاند کاه عباور بادهاای

سفید گیاهی پهپبر

شمال از روی رسوبات آبرفتی دجله و فرات منجر به رخداد

جوی است که مجاطرات جوی از قبیال سارما ،ماو گرماا،

طوفااان گردوغبااار در غاارب ایااران ماایشااود (حمیاادی و

تگر

و گردوغبار میتواند تاأثیر منفای بار میازان رشاد آن

همکاران)1549 ،

داشته باشد بنابرایپ هدق از ایپ پژوه  ،شناساایی کاانون

گردوغبار می تواند اثرات فیزیولاوییکی و مورفولاوییکی

با میاوههاای در معارض پدیادههاای

گردوغباار ورودی باه دشات مالیاار باا ردیاابی و اسااتجرا

ذرات و همچنیپ محایطِ میزباان از قبیالِ ناوع و گوناههاای

رویشی و زایشی انگور رقم بیدانه سفید است

مجتلف گیاهی متفاوت است در گیاهان پهپبار
غبار بر سطح بر

کاه ذرات

رسوب میکند و یا گیاهانی که میوۀ آنها

در معرضِ غبار قرار دارند ،مطمئناً بیشتریپ آسیب را میبینند
(پراجاپاتی و تریپاتی )1558 ،4رسوب ذرات بر سطح بار
موجب کاه
باعث کاه

نور و ساایه انادازی آن روی بار
کلروفیالهاا در بار

مایشاود (ابورحماان و

الزوبی )1540 ،1گردوغبار با رسوب بر سطح بر
کاااه

شاده کاه
منجر باه

مواد و روشها
دشت مالیر با مرکزیت ایستگاه هواشناسی مالیار و موقعیات
جیرافیایی  90درجه و  40دقیقۀ عرض شمالی 18 ،درجاه و
 04دقیقۀ طول شرقی ،ارتفاع  4999/8متار و میاانگیپ دماای
سااالنه  49/1درجاۀ ساانتیگاراد و بارنادگی سااالنه 943/8
میلیمتر در استان همدان قرار دارد (شکل )4

هاادایت روزنااهای و ناارف فتوساانتز (مالسااتیکا 9و

همکاران1540 ،؛ سید نژاد و کوچک )1549 ،1شده کاه ایاپ
شرایط بر رشد شااخههاای گیاهاان تاأثیر منفای مایگااارد
(یونس 0و همکاران )1549 ،ذرات غبار جوی بهعنوان یکای
از تن های محیطی غیرزنده به ساه روش بار تشاکیل میاوه
تأثیر میگاارد :در ابتدا تعداد جوانههای روی گیاه را کااه
داده و تعداد شکوفۀ کمتری روی شاخه ظاهر مایشاود؛ دوم
با کاه

میزان کربوهیدرات اندازۀ میوه را کاه

سوم میزان قند میوه را کاه

میدهاد و

میدهاد (منادال 1و همکااران،

)1541
در دشت مالیر حدود  14949هکتار از اراضی زیر کشت
باغات است که تاکستانهای آن با سیساتم خزناده و آبیااری
سنتی ،حدود  45011هکتار از زمایپهاای کشااورزی را باه
خود اختصاص داده و با عملکرد  19تاپ در هکتاار %03 ،از

شکل ( :)۸موقعیت جغرافیایی شهرستان مالیر
Figure (1): Geographical Location of Malayer

در ایپ مطالعه ،ابتدا کدهای مربوط به گردوغبار (کدهای
 91 ،99 ،91 ،94 ،95 ،53 ،59 ،51و  )90ایسااتگاه مالیاار در
بازه زمانی  11ساله ( 4331تا  )1540از دادههای هواشناسای
و کد وضعیت هوای حاضر استجرا و باهصاورت ماهاناه و
ساالنه بررسی و نمودارهای آن در محیط گرافیکی نارمافازار
 Graph pad Prism6ترسیم شد سپس برای تجزیه و تحلیال
دادههای بادسنجی و رسم گلغبار از نارمافازار

Wind rose

 Plotکه برای انجام محاسبه هاای آمااری بااد طراحایشاده،
1. Prajapati and Tripathi
2. Abu-Romman and Alzubi
3. Malestika
4. Seyyednejad and Koochak
5. Younis
6. Mandal

استفاده شد در ادامه بهمنظور شناسایی الگوهای جوی مولاد

7. Grape, Vitice vinifera cv Bidaneh Sefid
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طوفان گردوغبار در دشت مالیر ،یک الگوی غالاب در تاراز

با سمپاش کولهای بر روی بوتهها پاشیده شاد ساپس تاأثیر

میانی جو ( 055هکتوپاسکال) و الگوی دیگر در تاراز ساطح

شستوشو و عدم شستوشو پس از رخاداد گردوغباار بار

مؤلفاههااای اصالی و تحلیال عاااملی

برخاای از صاافات بیوشایمیایی و عملکاارد انگااور در چهااار

استفاده شد (اکستروم و همکاران )1551 ،و نقشۀ الگوهاا در

مرحله رشد گیاه شامل مرحله پن تا ش برگی بوته ،مرحلۀ

محیط گرافیکی  Surferترسیم شد بارای ردیاابی گردوغباار

گلدهی ،مرحلۀ تشکیل میوه و در نهایات مرحلاۀ برداشات

(HYbrid Single-Particle Online HYSPLIT-4

محصول اندازهگیری و میانگیپ هر صافت از چهاار مرحلاۀ

دریاا ،از روش کااه

جاوی از

ضااریب آشکارسااازی  1°×1°دادههااای هواشناساای اسااتفاده

آنالیز و اختالق بیپ تیمارها با آزمون تی -استیودنت مقایسه

میکند با استفاده از ایپ مادل باا روش پساگرد ،سرچشامۀ

شد

گردوغبار ورودی به دشت مالیر در طول بازه زمانی  11ساله

برای اندازهگیاری رنگیازه هاای فتوسانتزی بار

( 4331تا  )1540شناسایی و بهصورت نقاط قرمزرناگ روی

4

نقشۀ خاورمیانه نشان داده شد

شاامل

کلروفیل  aو  bاز روش آرنون استفاده شد (آرنون )4390 ،
با  0میلیلیتر استون  85درصد سااییده

ابتدا  5/4وزن تر بر

در مرحلااۀ دوم پااژوه  ،تااأثیر ذرات ناشاای از طوفااان

شد تا محلول یکناواختی حاصال شاود ساپس روی کاغاا

گردوغبار در طی دو سال زراعی 4931ا 4930و 4930ا4931

واتمپ شماره یک صاق و حجم عصارۀ بهدساتآماده را باا

بر تاکستانهای دشت مالیار بررسای شاد تاکساتان ایساتگاه

استون به  45میلیلیتر رسانده و در ادامه ،محلول صااقشاده

تحقیقات انگور مالیر با بوتههای انگاور رقام بایداناه سافید

برای سنج

مادل JENUS UV-

(کشمشی) چهارسااله باهصاورت سیساتم خزناده و آبیااری

 1200آماده شد پس از واسنجیِ دستگاه ،شدت جاب نوری

قطرهای بارای اجارای طار آزمایشای در نظار گرفتاه شاد

عصاااره در طااولمااو هااای  )B( 111/8 ،)A( 119/1و 195

اردیبهشتماه مرحلۀ بیدار شدن و تورم جواناههاای انگاور و

( )Cنانومتر باه روش اساپکتروفتومتری خواناده شاد بارای

اوایل مهرماه زمان برداشت محصول در دشت مالیر است کاه

تنظیم دستگاه از استون 85درصد بهعنوان شاهد استفاده شاد

بهعنوان طول دورۀ آزمای

تعییپ شد

غلظت ایپ رنگیزهها با استفاده از روابط زیر ( 4و  )1محاسبه

بر اساس گزارشهای ایستگاه هواشناسی مالیر ،روزهای

شد

غبااارآلود حاصاال از گردوغبااار بیابااانی بااا منشااأ محلاای و
فرامحلی بهطور میانگیپ در طول دو ساال آزماای  13 ،روز
گزارش شده که نسبت به میانگیپ بلندمدت آن در بازه زمانی
 11ساله ( 4331تا 90 )1540درصد افازای

یافات از نیماۀ

دوم اردیبهشتماه بارندگی در دشت مالیر کاه

یافتاه و از

خردادماه تا شهریورماه هیچ بارشی رف نداد
تیمارهای آزمای

شامل شست وشوی بوتۀ انگور باا آب

و عدم شساتوشاو پاس از طوفاان گردوغباار در تاکساتان
تحقیقاتی دشت مالیر بود که  13مرتبه در هر دورۀ آزماای
(فروردیپ تا مهرماه) تکرار شاد و هار باار پاس از رخاداد
طوفان گردوغبار ،شستوشوی بوتهها انجام شاد کاه بارای
زدودن گردوغباری که بر سطح بر

با دساتگاه اساپکتروفتومتر

رسوب کرده باود ،آب

()4

)

( –)

(

()1

)

( –)

(

که  Chl aکلروفیل  aو  Chl bکلروفیل  bاست.
سطح بر
سنج

با دستگاه بر سن  ،1مادل

 winarea-ut-10و

بریکس (قند) حبههای انگور باا دساتگاه رفرکتاومتر

مدل  BME centerاندازهگیری شد محتوای نسبی آب بر
( ،)RWC9وزن تر و خشک بر

انگاور باه روش ریجای و

انگویپ )4335( 1محاسبه شاد در ایاپ روش ،پاس از آنکاه
بر های تازه وزن شدند ،در دمای ثابت  95درجۀ سلسیوس
1. Arnon
2. Leaf Area Meter
3. Relative Water Content
4. Ritchie and Nguyen
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و زیر نور چراغ با شادت روشانایی  155تاا  955لاوکس در
داخل آب قرار داده شد تا بر

بهاندازۀ نیاز آب جاب کناد و

پس از  1تا  1ساعت به حالت آماس درآید سپس بار هاای
آماسشده را برداشته و با کاغاا صاافی خشاک نماوده و وزن
آماسشدۀ بر

اندازهگیری شد پاس از تاوزیپ ،بار هاا در

دمااای  95درجااه سلساایوس درون آون بااهماادت  11ساااعت

شکل ( :)۹طوفانهای گردوغبار ماهانه در مالیر

خشک شدند وزن بر ها پس از خشک شدن نیز اندازهگیری

Figure (3): Monthly dust storms in Malayer

و محتوای نسبی آب بر با فرمول ( )9محاسبه شد
وزن بر خشک شده

وزن بر آماس شده

دشت مالیر ،مسیر غربای ( )Wاسات کاه 41درصاد از ایاپ
سمت وزیده و پسازآن نیز مسیر جنوبی ( )Sکه 40درصد را

بهمنظور محاسبۀ درصد تشکیل میوه ،ابتدا تعداد گلهاای

شامل شاد باهطاور کلای حادود 14درصاد از طوفاانهاای

هر خوشه در مرحلۀ گلدهی شمرده و پس از  48روز تعداد

گردوغبار از مسیر غرب تا جنوب وارد دشت مالیار شاده و

گلهایی که به حبه تبدیل شده بودناد نیاز شامرده و درصاد

مسیر شمال تاا شارق کمتار از  0درصاد بادهاای هماراه باا

تشکیل میوه محاسبه شاد صافات دیگار نیاز از قبیال طاول

گردوغبار را شامل شد (شکل )1

شاخۀ سال جاری ،تعداد حبه ،وزن خوشه و عملکرد بوته در
باغ اندازهگیری شد

نتایج
طی دورۀ آماری  11سااله (4331اا )1540در ایساتگاه مالیار،
مجموعاً  103روز با میانگیپ سااالنۀ  43طوفاان گردوغباار در
سال گزارش شد و سری زمانی آن بیانگر افزای

ایاپ پدیادۀ

محیطی از سال  1555تا  1540اسات (شاکل  )1و او آن در

شکل ( :)4گل غبار ساالنۀ ایستگاه مالیر

سال  1541بود که حدود  91روز طوفان گردوغبار اتفاق افتااد

Figure (4): Annual Sand rose of Malayer

بررسی فصلی و ماهاناه نشاان داد حاداکثر میاانگیپ روزهاای

الگوی غالب تراز میانی جو که مولد گردوغبار در دشات

گردوغباری بهترتیب در ماههای خرداد ،فروردیپ و اردیبهشت

مالیر است ،اساتقرار نااوۀ کامارتفااع در شارق مدیتراناه باا

از دو روز در مااه طوفاانهاای

محوریاات ترکیااه ،سااوریه و صااحرای سااینا و قرارگیااری

گردوغباری اتفاق افتاد؛ اما از ماههای مرداد تا آذرماه تعاداد آن

بیابانهای عراق و جناوب غارب ایاران در منطقاۀ واگرایای

در فصل بهاار باوده کاه بای
کاه

یافته و دوباره از دیماه او گرفت (شکل )9

جلوی ناوه در ارتفاعات  0005تا  0905یئوپتانسیلمتر است
افزای

سارعت بااد در بیاباانهاای ساوریه و عاراق باعاث

گسستپ خاب خشک سطح بیابانها و رسوبات آبرفتی دجلاه
و فرات شده و بهصورت همگرایی سطحی به اتمسفر غارب
ایران تزریق شد (شکل  )0ایپ الگوی جوی حدود 15درصد
از رخدادهای گردوغباری در دشت مالیر را شامل مایشاود
شکل ( :)۷روند ساالنۀ طوفانهای گردوغبار در مالیر

که میتوان بهعنوان الگوی غالب جاوی مولاد گردوغباار در

Figure (2): Trend of annual dust storm in Malayer

تراز میانی جو به حساب آورد در تراز زیاریپ جاو ،الگاوی
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وزن بر خشک شده

وزن بر تازه

نتای گلغبار نشان داد مسیر اصالی ورود گردوغباار باه
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غالبی که دلیل 19درصد از رخدادهای گردوغباری در دشات

جالب توجه ایپ اسات کاه حادود 95درصاد از ذرات غباار

مالیر است ،ایجاد جبهۀ سطحی حاصل از اختالق فشار بیپ

جوی در دشات مالیار از کاانون داخلای نشائت گرفتاه کاه

سامانۀ کمفشار دریای سرف و سامانۀ پرفشار جنوب روسیه و

حااورالعظیم و دشاات آزادگااان در غاارب اسااتان خوزسااتان

آسیای مرکزی بود که با گسترش زباناههاای ایاپ دو ساامانه

بهعنوان منابع عمدۀ آن شناخته شد (شکلهای  9و )8

فشار سطحی ،گرادیان فشار در آسیای غربی افزای

یافتاه و

در بیابانهای غرب و جنوب عراق به هماراه جناوب غربای
ایران موجب افزای

سرعت باد شده و عبور بادهاای شادید

از روی بیابانهای عراق و حاورالعظیم و دشات آزادگاان در
شده و بادهای آلوده باه گردوغباار باا مسایر جناوب غربای
بهسمت دشت مالیار و ایاران مرکازی حرکات کارده اسات
(شکل )1

شکل ( :)۲مسیر ورود ذرات گردوغبار به مالیر
Figure (7): Path of dust particles to Malayer

شکل ( :)۹الگوی مولد گردوغبار در تراز  ۹11هکتوپاسکال
Figure (5): pattern of dust storm in 500 hPa

شکل ( :)۱سرچشمههای گردوغبار ورودی به مالیر
Figure (8): Dust sources arrived at Malayer

اثر طوفان گردوغباار بار برخای صافات مورفولاوییکی،
بیوشیمیایی و عملکرد انگور رقم بیدانه سفید بررسای شاد؛
نتای بررسی طول شااخه نشاان داد (جادول  )4گردوغباار
بهطاور میاانگیپ  44ساانتیمتار طاول شااخه را نسابت باه
بوتههای شست وشو کاه

داد ،اما نتاای مقایساۀ میاانگیپ

حاصل از آزمون تی -استیودنت نشان داد اختالق بیپ آن ها
شکل ( :)6الگوی مولد گردوغبار در تراز سطح دریا
Figure (6): pattern of dust storm in sea level

نتااای حاصاال از ردیااابی ذرات غبااار جااوی بااا ماادل
 HYSPLITنشان داد کانون اصلی طوفان هاای گردوغباار در
مالیاار ،مناااطق بیابااانی عااراق اساات کااه باای

از 15درصااد

طوفانها از ایپ منطقه نشئت گرفته است یکی دیگر از نتای

در سطح  5/50معنیدار نبود طول میان گرهها تیییار کارد و
شاخه بوتههای شستهشده دارای میانگاره هاای طویالتاری
نسبت به شاخههایی بود که گردوغبار بار ساطح آن رساوب
کرده و اختالق بیپ آنها در سطح  5/50معنیدار بود
نشست گردوغبار بر سطح بر
سطح و محتوای آب نسبی بر

انگاور تیییاری در وزن،

ایجاد نکرد و اخاتالق بایپ
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بر های شستهشده و بر هاای پوشایده از غباار در ساطح

یک خوشه است و اختالق آن با شستوشو در ساطح 5/50

 5/50معنایدار نبااود بنااابرایپ گردوغبااار تااأثیری باار رشااد

معنیدار بود همچنیپ وزن خوشهها نیز تحتتأثیر گردوغباار

رویشی و صفات مربوط به رشد بر
رنگیاازههااای فتوساانتزی باار
تحت تأثیر گردوغبار کاه

انگور نداشت
از قبیاال کلروفیاال  aو b

یافت و اختالق آن باا کلروفیال

بر های شستهشده در ساطح  5/54معنایدار باود پوشا
با گردوغبار منجر به سایهاندازی و اختالل در تباادالت

بر

گازی روزنههای بر

کلروفیلهای بر

انگور شد (جدول )4

کاه

تعداد حبه بود کاه درنهایات وزن خوشاههاا کااه

یافت و اختالق آن با شستوشاو در ساطح  5/50معنایدار
بود و با  30گرم وزن هر خوشه نسبت باه خوشاههاای 409
گرمی شسته شده کاه

محسوسای داشات قناد حباههاای

انگور تحتتأثیر گردوغباار تیییاری نکارد و اخاتالق آن باا
خوشههای شستهشده در سطح  5/50معنیدار نبود

گردوغبار بر میزان تشکیل میوه تأثیر گااشت و منجر باه

گردوغبار بر عملکرد بوته تأثیر منفی گااشت و اختالق

آن نسبت به بوتههای شستوشو شد و اختالق آنها

آن با شستوشاو در ساطح  5/50معنایدار باود و برداشات

در سطح  5/54معنیدار بود در تیمار گردوغبار  11درصد از

محصول کمتری نسابت باه بوتاههاای شساتوشاو داشات

گلها به میوه تبدیل شد ،اماا در بوتاههاای شساتوشاو 10

میااانگیپ حاصاال از دو سااال راناادمان عملکاارد انگااور ،در

درصد باود کاه باا تیماار گردوغباار تفااوت داشات تعاداد

بوتههای چهارساله تاکستان آزمایشای در مالیار ،حادود 0/1

حبههای سالم در خوشههای تیمار گردوغبار بهطور میاانگیپ

کیلوگرم انگور از بوتههای شساتوشاو باود کاه نسابت باه

 03حبه بود ،اما در خوشههای شستوشو نزدیک به  13حبه

بوتههایی کاه پوشایده از گردوغباار باود ،عملکارد بیشاتری

در خوشه بود و ایپ بیانگر تأثیر گردوغبار بر تعداد حبههاای

داشت (جدول )1

کاه

جدول ( :)۸نتایج معناداری صفات بیوشیمیایی انگور در دو تیمار شستوشو و عدم شستوشو پس از رخداد طوفان گردوغبار در دشت مالیر
Table (1): Significant results of grape biochemical traits in two treatments, washing with and without water after dust storm in
Malayer plain

صفت
طول شاخه (سانتیمتر)
طول میان گره (میلیمتر)
سطح بر

(سانتیمتر مربع)

وزن اشباع بر

(گرم)

وزن خشک بر

(گرم)

محتوای آب نسبی بر

(درصد)

کلروفیل ( aمیلیگرم بر گرم)
کلروفیل ( bمیلیگرم بر گرم)

تیمار

میانگیپ

انحراقمعیار

شستوشو

494

08/8

گردوغبار

415

01/0

شستوشو

99/3

9/08

گردوغبار

94/3

9/01

شستوشو

411/1

19/8

گردوغبار

411/8

15/1

شستوشو

1/30

5/31

گردوغبار

1/11

4/1

شستوشو

5/884

5/919

گردوغبار

5/315

5/115

شستوشو

05/1

9/9

گردوغبار

05/9

1/1

شستوشو

4/1914

5/419

گردوغبار

4/9991

5/451

شستوشو

5/9391

5/5118

گردوغبار

5/9089

5/5918

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،اختالق معنیدار در سطح احتمال  0و 4درصد

درجه آزادی

سطح معنیداری

14

5/91 ns

14

*5/59

10

5/301 ns

11

5/119ns

11

5/993ns

15

5/391 ns

11

**5/555

08

**5/555
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منجر به کاه

و محیط اطراق شده کاه ایاپ شارایط

کاه

یافت که دلیل آن تأثیر گردوغبار بار تشاکیل میاوه و
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جدول ( :)۷نتایج معنیداری صفات بیوشیمیایی انگور در دو تیمار شستوشو و عدم شستوشو پس از رخداد طوفان گردوغبار در دشت مالیر
Table (2): Significant results of grape reproductive traits in two treatments washing with and without water after dust storm in
Malayer plain

تشکیل میوه (درصد)

شستوشو

10

5/33

گردوغبار

11

4/40

شستوشو

13

9/9

گردوغبار

03

1/3

شستوشو

409

49/9

گردوغبار

30

45/9

شستوشو

19

4/41

گردوغبار

11/8

4/31

شستوشو

0/11

1/11

گردوغبار

1/3

1/91

تعداد حبه در خوشه
وزن خوشه (گرم)
قند حبه (درصد)
عملکرد (کیلوگرم در بوته)

49

**5/555

49

*5/515

49

**5/555

4

5/908 ns

41

*5/599

 * ، nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،اختالق معنیدار در سطح احتمال  0و  4درصد

که برداشت ذرات غبار از بیابانهای حوزۀ رودخانههای دجلاه

بحث و نتیجهگیری
یکی از دلیل عمدۀ افازای

طوفاانهاای گردوغباار در دشات

و فرات ،بیابان شمال غارب عاراق ،ساوریه و اردن باهوسایلۀ
1

مالیر ،خشکسالیها و کمباود بارنادگی در  15ساال اخیار باه

بادهای شمال انجام میشود (سیسااکیان و همکااران)1549 ،

همراه حاق مراتاع ساطو خشاک در زمایپهاای محلای و

استقرار ناوۀ کامارتفااع در شارق مدیتراناه باه هماراه ساامانۀ

فرامحلی غارب ایاران اسات (برومنادی و همکااران)1549 ،

کمفشار ساطحی در بیاباان عربساتان الگوهاای غالاب پدیادۀ

دارند کاه

گردوغبار در مالیر هستند؛ همچنیپ استقرار ناوۀ کمارتفاع تراز

رطوبات نسابی و بارنادگی ،رخاداد

 055هکتوپاسکال روی مدیترانه و سامانۀ کمفشار عربساتان در

پارامترهای هواشناسی نیز در رخداد ایپ پدیده نق
با افازای

دماا ،کااه

گردوغبار افزای

4

مییابد (لیو و همکااران )1551 ،در فصال

سطح زمیپ ،دلیل عمادۀ رخاداد طوفاان گردوغباار در اهاواز

بهار ،تشکیل هستۀ کمفشار با گرادیان شدید در ساطو پااییپ

است (اشرفی و همکاران )1541 ،در خاورمیانه ،حاوزۀ دجلاه

اتمساافر در غاارب ایااران بااه همااراه واگرایاای تااراز 055

و فرات در عراق ،غرب و شمال عربستان به همراه بیاباانهاای

هکتوپاسکال در بیابانهای سوریه ،عراق و غارب ایاران ،دلیال

دشت سیستان در ایاران ساه منباع عمادۀ گردوغباار شاناخته
0

اتمسافر در

شدهاند (هنپ )1549 ،؛ اما حورالعظیم در جنوب غربای ایاران

فصل بهار ،سامانۀ کامفشاار باا کمتار از  4555میلایباار روی

بهعنوان یکی از کانونهای اصلی گردوغبار شناخته شده که باا

دریای خلی فارس تشکیل شده و با حرکت چرخنادی باعاث

تشاادید فعالیااتهااای انسااانی و طبیعاای بااهساارعت در حااال

عمدۀ رخداد گردوغبار است که با شروع گرمای

مک

هوای بیابانهای نواحی جنوب عراق ،شمال عربساتان و

1

تبدیلشدن به بیابان است (کائو و همکاران)1540 ،

شرق سوریه شده که در نهایت منجر به ایجاد پدیدۀ گردوغباار

در میان اندامهای گیاهی ،بر ها در مقابال اساترسهاای

در غرب ایران و عراق میشود (الجوماایلی و اباراهیم)154 ،1

محیطی حساس ترند ،در عیپ حال از انعطاق پاایری بیشاتری

در عراق دلیل عمدۀ رخاداد طوفاانهاای گردوغباار ،بادهاای

برای سازگاری با شرایط محیطی نیز برخوردارند ذرات معلاق

شمال است (فرانسیس 9و همکاران)1549 ،؛ همچنیپ در اهواز

با ورود به آن بهدلیل آسیب به بافتهاای داخلای

مسیر اصلی ورود گردوغبار شمال غربی -جنوب شرقی اسات
1. Liu
2. Al-Jumaily and Ibrahim
3. Francis

اطراق بر
بر

موجب کاه

اندازۀ بر

در گیاهان میشوند به همایپ
4. Sissakian
5. Hennen

. Cao

6
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برای به حداقل رساندن تجریب سلولهاا و

نشست گردوغبار روی گالهاای بازشادۀ انگاور ،مرحلاۀ

مییاباد (اگباایر و اسایفارینره)1553 ،4؛ اماا در

تبدیل گل به میوه را دچار اختالل کرد که باا نتاای (تراهای و

و ارتفااع بوتاۀ

ارزانی )1549 ،مطابقت داشت در انگور ،دانۀ گرده با چسبیدن

انگور تأثیر منفی نداشته و شاخههاای آن باا شااخههاای بوتاۀ

به کالله و جوانهزدن ،به تجمک رسیده و باعث تشاکیل میاوه

شستوشو اختالق معناداری نداشت که دلیال آن را مایتاوان

میشود (عبادی و حدادینژاد )1541 ،در زمان عمال لقاا و

پر رشد بودن بوتۀ انگور دانست که رشد شاخههای آن تحات

تشااکیل میااوه ،شاارایط محیطاای نق ا

بساازایی دارنااد ذرات

تن های محیطی به رشد خاود اداماه مایدهاد (دولتای باناه،

گردوغبار با نشستپ روی کاللاه سابب اخاتالل در اساتقرار و

بافتها کاه

گردوغبار بر رشد شااخه و بار

ایپ پژوه

0

آن اسات ،چاون طاول دم

داد غبارپاشی سطح کالله گیالس ،تولید میوه را کامالً متوقاف

رویشی انگور ،صفات ینتیکی بر
بر

انگور دراز بوده و موجب شناوری بر و حرکات بار

در زمان تشدید باد میشود که به همراه پوش

1

ماومی باودن

سطح بر  ،باعث میشود ذرات غبار کمتری روی بر
بماند و ذرات بهسرعت از سطح بر
روی بر

میکند و محلول حاصل از غبار از جوانهزنی گارده جلاوگیری
مااینمایااد؛ حتاای گردوغبااار باعااث کاااه

شاا

برابااری

1

بااقی

گرده افشاانی در درختاان نیاز مایشاود (ویازر و همکااران،

جدا شده و غبار انادکی

گال توساط

 )1549در میوه های خرما بهدلیال عادم پوشا

در کوتیکولها به دام میافتد؛ اما بعضی از درختاان

گلبر ها ،رسوب غبار بر سطح کالله بار جواناهزنای و رشاد

همچون درخت جک که بومی مناطق پاکستان و جنوب شرقی

لولۀ گرده تأثیر میگاارد (تراهی و ارزانای )1549 ،اخاالل در

ایران است و چوب آن کاربرد فراوانی در صنعت دارد ،بهدلیال

جوانهزنی گرده با جاب رطوبت سطح کالله توسط گردوغباار

زباری ساطح

چسبندگی آن تشدید شد؛ بنابرایپ تشکیل الیاهای از

صفات ینتیکی از قبیل دم بر

کوتاه و پوشا

و کاه

برگی که دارند ،موجب انباشت ذرات غبار شده و بار صافات

غبار روی گل و کالله ،اغلب گارده انگاور را از دسترسای باه

مورفولوییکی آن تأثیر منفی میگاارد (پاراجاپااتی و تریپااتی،

سطح کالله بازداشت ایپ فرایند ،عمل تشکیل میوۀ انگور را با

 )1558اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی یکای از مهامتاریپ
پارامترها در ارزیابی اثر آلودگی هوا بار گیاهاان اسات (وق 9و

مشکل مواجه کرد و باعث کاه
کاه

تشکیل میوه شد

تشکیل میوه و وزن خوشههای انگور تحات تان

همکاران )1551 ،در اکثار مطالعاات نتاای حااکی از آسایب

گردوغبار ،در نهایت باعث کاه

گردوغبار بر رنگیزههای فتوسنتزی بر اسات؛ باهطاوری کاه

نسبت به بوتههاای شساتوشاو شاد ضایاخان 9و همکااران

گردوغبار با ورود به بافت بر موجب نارساایی کلروپالسات

( )1541نشان دادند عملکرد پنبه تحتتأثیر گردوغبار نسبت به

مییابد

عملکرد

شده و با آسیب دیدن کلروپالست ،کلروفیل نیز کاه

(سینگ و رائو)4384 ،1؛ همچنیپ رسوب ذرات بر سطح بار
موجب کاه
باعث کاه

نور و سایهاندازی آن بار روی بار
فتوسنتز و در نهایت منجر به کاه

شاده کاه
کلروفیال در

بر میشود و یا بهدلیل همراهی اثر سایه و آسیب بار غشاای
سلولی و افازای

لیپیاد پروکساید در سالول ،باعاث کااه

کلروفیل میشود (ابورحمان و الزوبی)1540 ،

1. Agbaire and Esiefarienrhe
2. Waxy leaf
3. Wagh
4. Singh and Rao

شاهد18 ،درصد کاه

49درصادی عملکارد بوتاه

یافت گردوغبار باعث کاه

برن (شرما و کومار )1541 ،8و نجود (شرما و کوماار)1540 ،
نیز میشود دلیل عمدۀ کاه

عملکرد محصوالت تحتتاأثیر

گردوغبار جوی ،اثر سایۀ آن روی بر
شده و با افزای

باعث کاه

دماا ،میازان تانفس افازای

فتوسانتز

یافتاه و اناریی

بیشتری مصرق میکند و ایپ شرایط در نهایت موجب کااه
عملکرد در گیاه میشود

5. Anderson
6. Waser
7. Zia-Khan
8. Sharma and Kumar
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جوانهزنی گرده میشود ،همانطور که اندرسون ( )4341نشان
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اسات و بارای مقابلاه باا

 با شیب زیادی در حال افزای،اخیر

 هاازار تااپ انگااور از118 دشات مالیاار بااا تولیااد ساااالنه

 بااا شااناخت،کشاااورزی

آساایبهااای ناشاای از آن باار بجا

در ایاران اسات و هرسااله

قطبهای تولید انگاور و کشام

سازوکار تشکیل و مطالعۀ تاأثیر آن مایتاوان راهکااری بارای

 طوفاان گردوغباار غالبااً در فصال بهاار از48 ،بهطور میانگیپ

نشاان داد

کاه

45 سمت غرب و جنوب غربی وارد ایپ دشت میشود که در

گردوغبار بهعناوان یکای از تان هاای محیطای غیرزناده بار

 ماورد رسایده اسات و باا تشادید گرماای19 سال اخیر باه

مضارات آن اندیشاید نتاای ایاپ پاژوه

محصوالت کشاورزی اثرات مجربی دارد و برای جلاوگیری از

آن در

تأثیر آن باید بهدنبال راهکارهای اقتصادی و عملی بود تا بتاوان

سالهای آینده بود با توجه باه آسایبپاایر باودن کشاورهای

 سریعاً در تاکستان اجرا نماود ایاپ،در زمان رخداد ایپ پدیده

درحالتوسعه در برابر نتای گرم شدن جهانی بهدلیل وابساتگی

شستوشوی بوتاه را روشای مناساب بارای کااه

جهانی و عواقب ناشی از آن باید منتظار روناد افازای

پژوه

 انتظار میرود با استفاده از نتاای علمای،به معیشت کشاورزی

اثرات گردوغبار بر انگاور معرفای کارد کاه در زماان رخاداد

مفید و سیاستگااریها در زمینۀ سازگاری با شرایط محیطای

 شستوشوی بوتهها میتواند خسارات ناشی،طوفان گردوغبار

جهانی و اثار آن

از گردوغبار را از بیپ ببرد

 بتوان مضرات ناشی از گرمای،حاد در آینده

داد طوفااان گردوغبااار نیااز یکاای از
جهانی و تعدد خشکسالیهاای

باار محاایط را کاااه

پدیدههایی است که با گرمای
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Extended Abstract
Introduction: Dust storm is one of the air pollutants in desert areas that have damaging effects on
environmental ecosystems. This phenomenon usually happens when severe winds occur in arid areas which are
accompanied by the ascent of dust particles to the upper layers of the atmosphere. HYSPLIT model can assist in
detecting the path of dust entering the stations. In addition, synoptic patterns play an important role in the
occurrence of dust storms; as the atmospheric low-pressure system with a pressure gradient causes dust storms
in desert areas. Dust can cause physiological and morphological effects on the plant. The deposition of particles
on the leaf surface reduces light and shades on the leaf, which reduces photosynthesis and chlorophyll and
stomata conduction in the leaf which has a negative effect on plant growth. The purpose of this study was
detection the origin of dust storms at Malayer Plain with the tracing and extraction of generation of synoptic
patterns and its effects on vegetative and reproductive traits of grape varieties of white seedless variety.
Materials and Methods: At first, the dust codes were extracted in a 24-year period (1992 to 2015) and were
monthly and annually analyzed. Then the sand rose was plotted by wind rose plot software. In order to identify
the synoptic patterns of dust storms in Malayer plain the PCA (Principal Component Analysis) method was
used. The HYSPLIT model was used to detect atmospheric dust. In the second part of this study, the effects of
dust storms on Malayer plain vineyards were studied during 2015 and 2016 years. The treatments were 1)
washing and 2) non-washing grapevine after event of dust storm. Then, chlorophylls a and b, relative water
content, leaf fresh and dry weights, length of shoot and internode were measured. Moreover, reproductive traits
such as fruit set, number of berry per cluster, weight of cluster, sugar berry and yield were measured.
Result: A total of 459 dusty days were observed during the study period with an annual mean of 19. The
statistical analysis indicated a considerable increase in dust storm frequencies in the study area. The total
number of dusty days in June accounts for 18.4% of each year, followed by April (15.8%), and May (12.4%).
According to sand rose study of Malayer plain, prevailing dust storm blew from West (16% all dust storm) and
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South (15%) during the year. In the dominant patterns over 500 hPa and sea level pressure, the NCEP/NCAR
reanalysis data show that an upper trough over the eastern Mediterranean is reflected in lower surface and
accompany with a low-pressure center over Saudi Arabia which associated with the high pressure in Siberia and
extending towards the south-east during warm times. This condition led to occurrence of dust storm in Malyer
plain. There are two main paths to transfer the dust to the study area: (a) NW-SE which dust particles are
transported from the northwestern region of Iraq and eastern Syria (60%) and (b) S-N where the dust particles
are transported from central regions of Iraq and an internal source in southwestern of Iran, Khuzestan province
(30%) to the Malayer station. Dust particles by deposition on the leaf of the grapevine reduced the chlorophyll a
and b, fruit set, cluster weight and grape yield compared to plants washed with water; but dust particles did not
impact on length of shoot, relative water content, leaf fresh and dry weight of grapevine.
Discussion and conclusion: The increasing trend of temperature and drought led to disruption of soil and
vegetation cover. Additionally, desertification and drought resulted from mistreatment of water resources and
climate change contributes to increasing of dust storm sources in the Iraq and West of Iran. The main cause of
dust storm events in the spring is the formation of a low-pressure system in the lower atmosphere of the west of
Iran with a divergence in upper level of atmosphere (500 hPa) over the deserts of Syria, Iraq and western Iran.
Al-Hawizeh/Al-Azim marshes are covered by fine sand which is regarded as the extension of the dust storm
source areas in Iraq border. In West Asia, most of dust storm events can be classified into Summer Shomal and
Frontal dust storms. Shomal dust storm occurs across Iraq, Kuwait, western part of Khuzestan plain and some
parts of Arabian Peninsula. Results of present study showed that main dust storm sources of western parts of
Iran are central to northern parts of Iraq, and Eastern and central parts of Iraq and Syria, western parts of
Baghdad and dry Al-Howizeh/ Al-Azim marshes. The results revealed that Chlorophylls measures are an
important tool to evaluate the effect of air pollutants on plants. Chlorophyll plays an important role in plant
metabolism and the reductions in chlorophyll concentration correspond directly to the reduction in plant growth.
This study showed that the reduction of grape yield was 13 percent in dusty treatment as compared to control
one. It can be concluded that increase of dust load resulted in lower stigma pollen loads. Moreover, dust can
form a blockage layer on the stigma which could prevent the germination of pollen grains on the stigma and
consequently reduction of fruit set.
Keywords: PCA, Fruit set, Photosynthetic Pigments, Sand Rose, HYSPLIT Model.

