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

تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۲/۲۲ :

تاریخ دریافت۱۳۹۷/۱0/۲۷ :

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  500هکتوپاسکال و سطح دریا بااا روش کاااهم متریرهااا اساات را شااد
سپس سرچشمۀ گردوغبار با مدل  HYSPLITردیابی و گلغبار آن نیز ترسیم شد برای بررسی اثرات گردوغبار بر انگور رقاام
بیدانه سفید ،مطالعات آزمایشی در تاکستان ایستگاه تحقیقات انگور شهرستان مالیر طی سالهای  1394تا  1396با تیمارهااای
شستوشو و عدم شستوشو پس از رخداد طوفان گردوغبار انجااام شااد نتااایا ایااو پااژوهم نشااان داد بیشااینۀ طوفانهااای
گردوغباری در ماه خرداد و فصل بهار بوده که با روند صعودی از سمت غرب و جنوب بااهدلیل اسااتقرار سااامانۀ کمفشااار در
عربستان به همراه ناوه کمارتفاع تراز میانی جو از رسوبات آبرفتی دجله و فرات در عراق ،حااورالعظیم در اسااتان خوزسااتان و
ربعال الی در عربستان وارد دشت مالیر میشود همچنیو نتایا 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 سااطح باار
تحتتأثیر گردوغبار ترییری نکرد ،اما تشکیل میوه حدود  12درصد نسبت به تیمار شستوشو کاهم یافت که با کاهم تعداد
حبه در خوشه ،عملکرد بوتههای گردوغبار را نسبت به شستوشو  13درصد کاهم داد
واژههای کلیدی :تجزیه به مؤلفههای اصلی ،تشکیل میوه ،رنگیزههای فتوسنتزی ،گل غبار ،مدل

HYSPLIT

 1دانشجوی دکتری آب و هواشناسی -م اطرات محیطی ،پژوهشکده انگور و کشمم ،دانشگاه مالیر
 2استادیار گروه جررافیای طبیعی ،دانشکده جررافیا ،دانشگاه تهران ،نویسندۀ مسئولsbazgeer@ut.ac.ir ،
 3استادیار گروه مرتع و آب یزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
 4دانشیار ،ب م تحقیقات علوم زراعی -باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزویو ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویا کشاورزی
 5دانشیار گروه مرتع و آب یزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.45
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مقدمه
مصنوعی است که معموالً در اثر فرایناادهای تجزیااه تشااکیل

طوفان گردوغبار در خاورمیانااه دارد؛ بااهطوری کااه بااهمنظور

میشوند و بهعنوان یکی از شایعتریو آالیندههای هوا مطاار

تشدید بادهای سطحی برای روبم ذرات گسسااتۀ خاااب در

هستند به عبارتدیگر ،گردوغبار ذرات کوچکی هسااتند کااه

مناطق بیابانی نیاز به اسااتقرار سااامانۀ کمفشااار اتمساافری بااا

توسطِ باد از سطح بیابانها جابهجا میشوند و از لحاظ اندازه

گرادیان فشار است که با چرخندهای حارهای و جبها ۀ ساارد

آنقدر کوچکاند که میتوانند در اتمسفر معلق بمانند (فایاات

ناشی از چرخند در عرضهای میانی مرتبط اساات؛ بااهطوری

و آتکیسون )1972 ،1گردوغبار یکی از آالیناادههای هااوا در

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

مناطق بیابانی اساات کااه اثاارات م رباای باار اکوسیسااتمهای

آبرفتی باعث حمل ذرات غبااار بیابااانی شااده و ذرات معلااق

محیطی وارد میکند (دی 2و همکاران)2005 ،؛ بااهطوری کااه

انتقااال

مناااطق نزدیاا ک بااه کااانون را غیرقاباال سااکونت کاارده و

بهصورت تودۀ عظاایم گردوغبااار بااه مناااطق اطاارا

مییابااد (پاااروالری 9و همکاااران)2016 ،؛ بنااابرایو باارای

فعالیتهااای انسااانی و جامعااۀ گیاااهی را متااأثر میسااازد

شناسایی طوفانهای گردوغبار ،اساات را الگوهااای همدیااد

(گودی )2009 ،3ایو پدیده معموالً در زمان رخااداد بادهااای

نقم مهمی ایفا میکند

شدید در مناطق خشک اتفاااق میافتااد کااه بااا صااعود ذرات
خاب به ارتفاعات اتمسفر همراه بوده و منجر به کاهم دیااد
به کمتر از  1000متر در منطقه شده و ایااو ذرات بهصااورت

مطالعات فراوانی بر مبنااای بررساای ویژگیهااای آماااری،
مدلسازی عددی ،پیمبیناای و شاارایط همدیااد طوفانهااای
گردوغبار در سطو ملاای و بیوالمللاای انجااام شااده اساات

تودۀ عظیم گردوغبار تا صدها کیلومتر دورتر از کانون انتقااال

یاراحمدی و خوشکیم ( )1392طوفانهای گردوغبار را در

مییابااد (ذوالجااودی 4و همکاااران )2013 ،مراکااز تولیااد

 23ایستگاه غرب ایران بررسی کاارده و نشااان دادنااد میاازان

گردوغبار در مناطق خشک و نیمهخشک جهان قرار دارند که

گردوغبار ورودی در نیمۀ غربی ایران دارای یااک بیشااینه در

همچون کمربند غبار از سواحل شمال غربی قارۀ آفریقا آغاااز

خوزستان است و از سمت جنوب بااه شاامال و از شاارق بااه
اکسااتروم10

و

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

غرب منطقه از میزان گردوغبار کاسته میشااود

(پروسپرو 5و همکاران )2002 ،گردوغبار در خاورمیانه طاای

همکاااران ( )2004باارای بررساای طوفانهااای گردوغبااار در

قرن بیستویکم روند افزایشی داشته و حدود 26/8درصد از

اسااترالیا ،از روشهااای تحلیاال مؤلفااههای اصاالی و تحلیاال

ذرات خاب اتمسفر ناشی از بیابانهااای خاورمیانااه و آساایای

خوشهای استفاده کرده و نشان دادند طوفانهای گردوغباااری

مرکزی است (اختر 6و همکاران )2018 ،که دلیاال عماادۀ آن

بهار -تابستان در مناطق جنوبی و مرکاازی اسااترالیا بهوساایلۀ

آشفتگیهای داخلی ناشی از بحران جنگ در خاورمیانه ،عدم

جبهههای سرد فاقد بارناادگی کنتاارل و از طریااق بارشهااای

مدیریت صحیح آبی و خشکسالیهای اخیر ناشی از ت ریب

تابستانه محدود میشوند؛ ولاای طوفانهااای تابسااتان -پاااییز

منابع طبیعی در ایو مناطق است (مدرس و صادقی)2018 ،7

بهوساایلۀ طااول دورۀ خشکسااالی کنتاارل میشااوند اغلااب

HYSPLIT

پژوهشگران در ایران ،استقرار ناوۀ کمارتفاع در خاورمیانااه و

میتوانااد در شناسااایی خااط ساایر گردوغبااار ورودی بااه

رخداد بادهای شمال به همااراه سااامانۀ کمفشااار حرارتاای در

مدلهای ردیااابی گردوغبااار همچااون ماادل

1. Faith and Atkisson
2. Dey
3. Goudie
4. Zoljoodi
5. Prospero
6. Akhtar
7. Modarres and Sadeghi

سطح زمیو را دلیل عمدۀ رخداد طوفااان گردوغبااار در نیما ۀ
غربی ایران میداننااد (خورشیددوساات و همکاااران)2013 ،
8. Ashrafi
9. Parolari
10. Ekstrom
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جبهۀ سرد در نیمۀ سرد سال بااهعنوان سااامانۀ همدیااد مولااد

جهاد کشاورزی استان هماادان )2018 ،انگااور رقاام بیدانااه

گردوغبار در آسیای غربی شناخته شدهاند کااه عبااور بادهااای

سفید 7گیاهی پهوبر

شمال از روی رسوبات آبرفتی دجله و فرات منجر به رخداد

جوی است که م اطرات جوی از قبیاال ساارما ،مااو گرمااا،

طوفااان گردوغبااار در غاارب ایااران میشااود (حمیاادی و

تگر

و گردوغبار میتواند تااأثیر منفاای باار میاازان رشااد آن

همکاران)2013 ،

داشته باشد بنابرایو هد

گردوغبار میتواند اثرات فیزیولااوکیکی و مورفولااوکیکی

بااا میوههااای در معاارض پدیاادههای

از ایو پژوهم ،شناسااایی کااانون

گردوغبار ورودی بااه دشاات مالیاار بااا ردیااابی و اساات را

ب شیمیایی و فیزیکاای
بر گیاه تحمیل کند که با توجه به ترکی ِ

الگوهای همدیااد مولااد گردوغبااار و اثاارات آن باار صاافات

ذرات و همچناایو محاایطِ میزبااان از قبیالِ نااوع و گونااههای

رویشی و زایشی انگور رقم بیدانه سفید است

غبار بر سطح بر

رسوب میکند و یا گیاهانی که میوۀ آنها

در معرضِ غبار قرار دارند ،مطمئناً بیشتریو آسیب را میبینند
(پراجاپاتی و تریپاتی )2008 ،1رسوب ذرات بر سطح باار
موجب کاهم نااور و سااایهاندازی آن روی باار
باعااث کاااهم کلروفیلهااا در باار

شااده کااه

میشااود (ابورحمااان و

الزوبی )2015 ،2گردوغبار با رسوب بر سطح بر

منجر بااه

دشت مالیر با مرکزیت ایستگاه هواشناسی مالیر و موقعیاات
جررافیایی  35درجه و  15دقیقۀ عرض شمالی 48 ،درجااه و
 51دقیقۀ طول شرقی ،ارتفاع  1777/8متاار و میااانگیو دمااای
ساااالنه  13/2درجااۀ سااانتیگراد و بارناادگی ساااالنه 319/8
میلیمتر در استان همدان قرار دارد (شکل )1

کاااهم هاادایت روزنااهای و ناارف فتوساانتز (مالسااتیکا 3و
همکاران2015 ،؛ سید نژاد و کوچک )2013 ،4شده کااه ایااو
شرایط باار رشااد شاااخههای گیاهااان تااأثیر منفاای میگاارارد
(یونس 5و همکاران )2013 ،ذرات غبار جوی بهعنوان یکاای
از تنمهای محیطی غیرزنده به سااه روش باار تشااکیل میااوه
تأثیر میگرارد :در ابتدا تعداد جوانههای روی گیاه را کاااهم
داده و تعداد شکوفۀ کمتری روی شاخه ظاااهر میشااود؛ دوم
با کاهم میزان کربوهیدرات اندازۀ میوه را کاهم میدهااد و
سوم میزان قند میوه را کاهم میدهد (مناادال 6و همکاااران،
)2016
در دشت مالیر حدود  21317هکتار از اراضی زیر کشت
باغات است که تاکستانهای آن با سیسااتم خزنااده و آبیاااری
سنتی ،حدود  10542هکتااار از زمیوهااای کشاااورزی را بااه
خود اختصاص داده و با عملکرد  23تااو در هکتااار %59 ،از

شکل ( :)۱موقعیت جغرافیایی شهرستان مالیر
Figure (1): Geographical Location of Malayer

در ایو مطالعه ،ابتدا کدهای مربوط به گردوغبار (کدهای
 34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،09 ،07 ،06و  )35ایسااتگاه مالیاار در
بازه زمانی  24ساله ( 1992تا  )2015از دادههای هواشناساای
و کد وضعیت هوای حاضر است را و بهصااورت ماهانااه و
ساالنه بررسی و نمودارهای آن در محیط گرافیکاای نرمافاازار
 Graph pad Prism6ترسیم شد سپس برای تجزیه و تحلیل
دادههای بادسنجی و رسم گلغبااار از نرمافاازار

Wind rose

 Plotکه برای انجااام محاساابههای آماااری باااد طراحیشااده،
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 مولااد

7. Grape, Vitice vinifera cv Bidaneh Sefid
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میانی جو ( 500هکتوپاسکال) و الگوی دیگر در تااراز سااطح

شستوشو و عدم شستوشو پس از رخااداد گردوغبااار باار

دریااا ،از روش کاااهم مؤلفااههای اصاالی و تحلیاال عاااملی

برخاای از صاافات بیوشا یمیایی و عملکاارد انگااور در چهااار

استفاده شد (اکستروم و همکاران )2004 ،و نقشۀ الگوهااا در

مرحله رشد گیاه شامل مرحله پنا تا شمبرگی بوته ،مرحلۀ

محیط گرافیکی  Surferترسیم شد باارای ردیااابی گردوغبااار

گلدهی ،مرحلۀ تشکیل میوه و در نهایا ت مرحلااۀ برداشاات

(HYbrid Single-Particle Online HYSPLIT-4

محصول اندازهگیری و میانگیو هر صاافت از چهااار مرحلا ۀ

جااوی از

) Lagrangian Integrated Trajectoryاسااتفاده شااد کااه از

محاسبه و بااا روش تجزیااۀ مرکااب در نرمافاازار

ضااریب آشکارسااازی  1°×1°دادههااای هواشناساای اسااتفاده

آنالیز و اختال

میکند با استفاده از ایو ماادل بااا روش پسااگرد ،سرچشاامۀ

شد

( 1992تا  )2015شناسایی و بهصورت نقاط قرمزرنااگ روی
نقشۀ خاورمیانه نشان داده شد

بیو تیمارها با آزمون تی -استیودنت مقایسه

باارای اناادازهگیری رنگیزههااای فتوساانتزی باار

شااامل

کلروفیل  aو  bاز روش آرنون استفاده شد (آرنون)1975 ،1
ابتدا  0/1وزن تر بر

با  5میلیلیتر استون  80درصد ساییده

در مرحلااۀ دوم پااژوهم ،تااأثیر ذرات ناشاای از طوفااان

شد تا محلول یکنااواختی حاصاال شااود سااپس روی کاغاار

گردوغبار در طی دو سال زراعی 1394ا 1395و 1395ا1396

واتمو شماره یک صا

و حجم عصااارۀ بهدسااتآمده را بااا

بر تاکستانهای دشت مالیاار بررساای شااد تاکسااتان ایسااتگاه

استون به  10میلیلیتر رسانده و در ادامه ،محلااول صا شااده

تحقیقات انگور مالیر با بوتااههای انگااور رقاام بیدانااه ساافید

برای سنجم با دستگاه اسااپکتروفتومتر ماادل

(کشمشاای) چهارساااله بهصااورت سیسااتم خزنااده و آبیاااری

 1200آماده شد پس از واسنجیِ دستگاه ،شدت جرب نوری

ش ی در نظاار گرفتااه شااد
قطرهای باارای اجاارای طاار آزمای ا

عصااااره در طولمو هاااای  )B( 646/8 ،)A( 663/2و 470

اردیبهشتماه مرحلۀ بیدار شدن و تااورم جوانااههای انگااور و

( )Cنانومتر بااه روش اسااپکتروفتومتری خوانااده شااد باارای

اوایل مهرماه زمان برداشت محصول در دشت مالیر است کااه

تنظیم دستگاه از استون 80درصد بهعنوان شاهد استفاده شااد

بهعنوان طول دورۀ آزمایم تعییو شد

غلظت ایو رنگیزهها با استفاده از روابط زیر ( 1و  )2محاسبه

بر اساس گزارشهای ایستگاه هواشناسی مالیر ،روزهای

شد

غبااارآلود حاصاال از گردوغبااار بیابااانی بااا منشااأ محلاای و

()1

فرامحلی بهطور میانگیو در طول دو سااال آزمااایم 29 ،روز
گزارش شده که نسبت به میانگیو بلندمدت آن در بازه زمانی
 24ساله ( 1992تا 35 )2015درصد افاازایم یافاات از نیما ۀ
دوم اردیبهشتماه بارندگی در دشت مالیر کاهم یافتا ه و از
خردادماه تا شهریورماه هیچ بارشی رف نداد
تیمارهای آزمایم شامل شستوشوی بوتۀ انگور بااا آب
و عدم شستوشااو پااس از طوفااان گردوغبااار در تاکسااتان
تحقیقاتی دشت مالیر بود که  29مرتبه در هر دورۀ آزمااایم
(فروردیو تا مهرماه) تکرار شااد و هاار بااار پااس از رخااداد
طوفان گردوغبار ،شستوشوی بوتهها انجام شااد کااه باارای
زدودن گردوغباری که بر سطح بر

رسوب کرده بااود ،آب

10
100

× )Chl 𝑎 = (12.7 × A)– (2.96 × B

10

()2

JENUS UV-

100

× )Chl 𝑏 = (22.9 × B)– (4.68 × A

که  Chl aکلروفیل  aو  Chl bکلروفیل  bاست.
سطح بر

با دستگاه بر سنا ،2ماادل

 winarea-ut-10و

سنجم بریکس (قند) حبههای انگور بااا دسااتگاه رفرکتااومتر
مدل  BME centerاندازهگیری شد محتوای نسبی آب بر
( ،)RWC3وزن تر و خشک بر

انگااور بااه روش ریجاای و

انگویو )1990( 4محاسبه شااد در ایااو روش ،پااس از آنکااه
بر های تازه وزن شدند ،در دمای ثابت  30درجۀ سلسیوس
1. Arnon
2. Leaf Area Meter
3. Relative Water Content
4. Ritchie and Nguyen
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Minitab16
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داخل آب قرار داده شد تا بر

بهاندازۀ نیاز آب جرب کان د و

پس از  4تا  6ساعت به حالت آماس درآید سااپس بر هااای
آماسشده را برداشته و با کاغر صااافی خشااک نمااوده و وزن
آماسشدۀ بر

اندازهگیری شااد پااس از تااوزیو ،بر هااا در

دمااای  70درجااه سلساایوس درون آون بهماادت  24ساااعت

شکل ( :)۳طوفانهای 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 ( )3محاسبه شد
)(3

× 100

وزن بر خشک شده  −وزن بر تازه

دشت مالیر ،مسیر غرباای ( )Wاساات کااه 16درصااد از ایااو
سمت وزیده و پسازآن نیز مسیر جنوبی ( )Sکه 15درصد را

بهمنظور محاسبۀ درصد تشکیل میوه ،ابتدا تعداد گلهااای

شااامل شااد بااهطور کلاای حاادود 41درصااد از طوفانهااای

هر خوشه در مرحلۀ گلدهی شمرده و پس از  18روز تعداد

گردوغبار از مسیر غرب تا جنوب وارد دشت مالیاار شااده و

گلهایی که به حبه تبدیل شده بودنااد نیااز شاامرده و درصااد

مسیر شمال تااا شاارق کمتاار از  5درصااد بادهااای همااراه بااا

تشکیل میوه محاسبه شد صاافات دیگاار نیااز از قبیاال طااول

گردوغبار را شامل شد (شکل )4

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

نتایج
طی دورۀ آماااری  24ساااله (1992ا )2015در ایسااتگاه مالیاار،
مجموع ًا  459روز با میانگیو ساااالنۀ  19طوفااان گردوغبااار در
سال گزارش شد و سری زمانی آن بیانگر افزایم ایااو پدیاادۀ
محیطی از سال  2000تا  2015اساات (شااکل  )2و او آن در
سال  2012بود که حدود  36روز طوفان گردوغبار اتفاق افتاد

شکل ( :)4گل غبار ساالنۀ ایستگاه مالیر
Figure (4): Annual Sand rose of Malayer

بررسی فصلی و ماهانااه نشااان داد حااداکثر میااانگیو روزهااای

الگوی غالب تراز میانی جو که مولد گردوغبار در دشاات

گردوغباری بهترتیب در ماههای خرداد ،فروردیو و اردیبهشت

مالیر است ،اسااتقرار ناااوۀ کمارتفاااع در شاارق مدیترانااه بااا

در فصل بهااار بااوده کااه باایم از دو روز در ماااه طوفانهااای

محوریاات ترکیااه ،سااوریه و صااحرای سااینا و قرارگیااری

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

بیابانهای عراق و جنااوب غاارب ایااران در منطقااۀ واگرایاای

کاهم یافته و دوباره از دیماه او گرفت (شکل )3

جلوی ناوه در ارتفاعات  5550تا  5750کئوپتانسیلمتر است
افاازایم ساارعت باااد در بیابانهااای سااوریه و عااراق باعااث
گسستو خاب خشک سطح بیابانها و رسوبات آبرفتی دجلااه
و فرات شده و بهصورت همگرایی سطحی به اتمسفر غاارب
ایران تزریق شد (شکل  )5ایو الگوی جوی حدود 40درصد
از رخدادهای گردوغباری در دشت مالیر را شااامل میشااود

شکل ( :)۲روند ساالنۀ طوفانهای گردوغبار در مالیر

که میتوان بهعنوان الگوی غالب جااوی مولااد گردوغبااار در

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

تراز میانی جو به حساب آورد در تراز زیااریو جااو ،الگااوی
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وزن بر خشک شده  −وزن بر آماس شده

= RWC

نتایا گلغبار نشان داد مسیر اصاالی ورود گردوغبااار بااه
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و زیر نور چراغ با شاادت روشاانایی  600تااا  700لااوکس در
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فشار بیو

جوی در دشت مالیاار از کااانون داخلاای نشاائت گرفتااه کااه

سامانۀ کمفشار دریای سرف و سامانۀ پرفشار جنوب روسیه و

حااورالعظیم و دشاات آزادگااان در غاارب اسااتان خوزسااتان

آسیای مرکزی بود که با گسااترش زبانااههای ایااو دو سااامانه

بهعنوان منابع عمدۀ آن شناخته شد (شکلهای  7و )8

مالیر است ،ایجاد جبهۀ سطحی حاصل از اختال

فشار سطحی ،گرادیان فشار در آسیای غربی افزایم یافتااه و
در بیابانهای غرب و جنوب عراق به همااراه جنااوب غرباای
ایران موجب افزایم سرعت باد شده و عبور بادهااای شاادید
از روی بیابانهای عراق و حااورالعظیم و دشاات آزادگااان در

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.45

غالبی که دلیل 47درصد از رخدادهای گردوغباری در دشاات

جالب توجه ایو است کااه حاادود 30درصااد از ذرات غبااار

جنوب غربی ایران ،منجر به حرکت تااودۀ عظاایم گردوغبااار
بهسمت دشت مالیر و ایااران مرکاازی حرکاات کاارده اساات
(شکل )6

شکل ( :)۷مسیر ورود ذرات گردوغبار به مالیر
Figure (7): Path of dust particles to Malayer

شکل ( :)۵الگوی مولد گردوغبار در تراز  ۵00هکتوپاسکال
Figure (5): pattern of dust storm in 500 hPa

شکل ( :)۸سرچشمههای گردوغبار ورودی به مالیر
Figure (8): Dust sources arrived at Malayer

اثر طوفان گردوغبااار باار برخاای صاافات مورفولااوکیکی،
بیوشیمیایی و عملکرد انگور رقم بیدانه سفید بررساای شااد؛
نتایا بررسی طول شاااخه نشااان داد (جاادول  )1گردوغبااار
بااهطور میااانگیو  11سااانتیمتر طااول شاااخه را نساابت بااه
بوتههای شستوشو کاهم داد ،اما نتااایا مقایسااۀ میااانگیو
حاصل از آزمون تی -استیودنت نشان داد اختال
شکل ( :)6الگوی مولد گردوغبار در تراز سطح دریا
Figure (6): pattern of dust storm in sea level

نتااایا حاصاال از ردیااابی ذرات غبااار جااوی بااا ماادل
 HYSPLITنشان داد کانون اصلی طوفانهااای گردوغبااار در
مالیاار ،مناااطق بیابااانی عااراق اساات کااه باایم از 60درصااد
طوفانها از ایو منطقه نشئت گرفته است یکی دیگر از نتایا

بیو آنها

در سطح  0/05معنیدار نبود طول میان گرهها ترییاار کاارد و
شاخه بوتااههای شستهشااده دارای میانگرههااای طویاالتری
نسبت به شاخههایی بود که گردوغبار بر سااطح آن رسااوب
کرده و اختال

بیو آنها در سطح  0/05معنیدار بود

نشست گردوغبار بر سطح بر
سطح و محتوای آب نسبی بر

انگور ترییااری در وزن،
ایجاد نکرد و اختال

باایو
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 0/05معنیدار نبااود بنااابرایو گردوغبااار تااأثیری باار رشااد

معنیدار بود همچنیو وزن خوشهها نیز تحتتأثیر گردوغبار

رویشی و صفات مربوط به رشد بر
رنگیزههااای فتوساانتزی باار

کاهم یافت که دلیل آن تأثیر گردوغبار باار تشااکیل میااوه و

از قبیاال کلروفیاال  aو b

کاهم تعداد حبه بااود کااه درنهایا ت وزن خوشااهها کاااهم

آن بااا کلروفیاال

آن با شستوشااو در سااطح  0/05معناایدار

تحتتأثیر گردوغبار کاهم یافت و اختال

یافت و اختال

بر های شستهشده در سااطح  0/01معناایدار بااود پوشاام

بود و با  95گرم وزن هر خوشه نساابت بااه خوشااههای 153

با گردوغبار منجر به سایهاندازی و اختالل در تبااادالت

گرمی شسته شده کاااهم محسوساای داشاات قنااد حبااههای

شده کااه ایااو شاارایط

آن بااا

بر

گازی روزنههای بر

و محیط اطرا

منجر به کاهم کلروفیلهای بر

انگور شد (جدول )1

خوشههای شستهشده در سطح  0/05معنیدار نبود
گردوغبار بر عملکرد بوته تأثیر منفی گراشت و اختال

آنها

آن با شستوشااو در سااطح  0/05معناایدار بااود و برداشاات

در سطح  0/01معنیدار بود در تیمار گردوغبار  22درصد از

محصول کمتااری نساابت بااه بوتااههای شستوشااو داشاات

گلها به میوه تباادیل شااد ،امااا در بوتااههای شستوشااو 25

میااانگیو حاصاال از دو سااال راناادمان عملکاارد انگااور ،در

درصد بود کااه بااا تیمااار گردوغبااار تفاااوت داشاات تعااداد

بوتههای چهارساله تاکستان آزمایشاای در مالیاار ،حاادود 5/6

حبههای سالم در خوشههای تیمار گردوغبار بهطور میااانگیو

کیلوگرم انگور از بوتااههای شستوشااو بااود کااه نساابت بااه

 59حبه بود ،اما در خوشههای شستوشو نزدیک به  69حبه

بوتههایی کااه پوشاایده از گردوغبااار بااود ،عملکاارد بیشااتری

در خوشه بود و ایو بیانگر تأثیر گردوغبار بر تعداد حبااههای

داشت (جدول )2

جدول ( :)۱نتایج 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)
 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،اختال

تیمار

میانگیو

انحرا معیار

شستوشو

131

58/8

گردوغبار

120

54/5

شستوشو

73/9

3/58

گردوغبار

71/9

3/56

شستوشو

126/4

23/8

گردوغبار

126/8

20/6

شستوشو

2/95

0/92

گردوغبار

2/62

1/2

شستوشو

0/881

0/367

گردوغبار

0/920

0/440

شستوشو

50/6

7/3

گردوغبار

50/7

6/2

شستوشو

1/6741

0/123

گردوغبار

1/3734

0/106

شستوشو

0/7972

0/0448

گردوغبار

0/7583

0/0348

معنیدار در سطح احتمال  5و 1درصد

درجه آزادی

سطح معنیداری

61

0/76 ns

61

*0/03

45

0/956 ns

42

0/427ns

44

0/739ns

60

0/932 ns

62

**0/000

58

**0/000
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گردوغبار بر میزان تشکیل میوه تأثیر گراشت و منجر بااه
کاهم آن نسبت به بوتههای شستوشو شد و اختال

انگور تحتتأثیر گردوغبار ترییااری نکاارد و اخااتال
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بر های شستهشده و بر هااای پوشاایده از غبااار در سااطح

یک خوشه است و اختال

انگور نداشت

آن با شستوشو در سااطح 0/05
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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

25

0/99

گردوغبار

22

1/15

شستوشو

69

7/3

گردوغبار

59

6/9

شستوشو

153

17/7

گردوغبار

95

10/7

شستوشو

23

1/16

گردوغبار

22/8

1/92

شستوشو

5/62

2/64

گردوغبار

4/9

2/76

وزن خوشه (گرم)
قند حبه (درصد)
عملکرد (کیلوگرم در بوته)
 * ، nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،اختال

13

*0/020

17

**0/000

1

0/758 ns

14

*0/037

معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

که برداشت ذرات غبار از بیابانهای حوزۀ رودخانههای دجلااه

بحث و نتیجهگیری
یکی از دلیل عمدۀ افاازایم طوفانهااای گردوغبااار در دشاات
مالیر ،خشکسالیها و کمبااود بارناادگی در  20سااال اخیاار بااه
همراه حاار

13

**0/000

مراتااع سااطو خشااک در زمیوهااای محلاای و

فرامحلی غاارب ایااران اساات (برومناادی و همکاااران)2017 ،
پارامترهای هواشناسی نیز در رخداد ایو پدیده نقم دارند کااه

و فرات ،بیابان شاامال غاارب عااراق ،سااوریه و اردن بهوساایلۀ
بادهای شمال انجام میشود

(سیساااکیان4

و همکاااران)2013 ،

استقرار ناااوۀ کمارتفاااع در شاارق مدیترانااه بااه همااراه سااامانۀ
کمفشار سااطحی در بیابااان عربسااتان الگوهااای غالااب پدای دۀ
گردوغبار در مالیر هستند؛ همچنیو استقرار ناوۀ کمارتفاع تراز

با افاازایم دمااا ،کاااهم رطوباات نساابی و بارناادگی ،رخااداد

 500هکتوپاسکال روی مدیترانه و سامانۀ کمفشار عربسااتان در

گردوغبار افزایم مییابد (لیو 1و همکاااران )2004 ،در فصاال

سطح زمیو ،دلیل عماادۀ رخااداد طوفااان گردوغبااار در اهااواز

بهار ،تشکیل هستۀ کمفشار با گرادیان شدید در سااطو پاااییو

است (اشرفی و همکاران )2014 ،در خاورمیانه ،حااوزۀ دجلااه

اتمساافر در غاارب ایااران بااه همااراه واگرایاای تااراز 500

و فرات در عراق ،غرب و شمال عربستان به همااراه بیابانهااای

هکتوپاسکال در بیابانهای سوریه ،عراق و غرب ایااران ،دلیاال

دشت سیستان در ایااران سااه منبااع عماادۀ گردوغبااار شااناخته
(هنو،5

عمدۀ رخداد گردوغبار است که با شروع گرمایم اتمساافر در

شدهاند

فصل بهار ،سااامانۀ کمفشااار بااا کمتاار از  1000میلیبااار روی

بهعنوان یکی از کانونهای اصلی گردوغبار شناخته شده که بااا

دریای خلیافارس تشکیل شده و با حرکت چرخناادی باعااث

تشاادید فعالیتهااای انسااانی و طبیعاای بهساارعت در حااال

مکم هوای بیابانهای نواحی جنوب عراق ،شمال عربسااتان و

)2017؛ اما حورالعظیم در جنوب غراب ی ایااران

تبدیلشدن به بیابان است

(کائو6

و همکاران)2015 ،

شرق سوریه شده که در نهایت منجر به ایجاد پدیدۀ گردوغبااار

در میان اندامهای گیاهی ،بر هااا در مقااب ل اسااترسهای

در غرب ایران و عراق میشود (الجومااایلی و ابااراهیم)201 ،2

محیطی حساسترند ،در عیو حال از انعطا پااریری بیشااتری

در عراق دلیل عماادۀ رخااداد طوفانهااای گردوغبااار ،بادهااای

برای سازگاری با شرایط محیطی نیز برخوردارند ذرات معلااق

شمال است (فرانسیس 3و همکاران)2017 ،؛ همچنیو در اهواز

اطرا

با ورود به آن بهدلیل آسیب به بافتهااای داخلاای

مسیر اصلی ورود گردوغبار شمال غربی -جنوب شرقی اساات

بر

1. Liu
2. Al-Jumaily and Ibrahim
3. Francis

بر

موجب کاهم اندازۀ بر

در گیاهان میشوند به هماایو
4. Sissakian
5. Hennen

. Cao

6
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صفت

تیمار

میانگیو

تعداد حبه در خوشه

انحرا

از معیار

درجه آزادی

سطح معنیداری
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جدول ( :)۲نتایج معنیداری صفات بیوشیمیایی انگور در دو تیمار شستوشو و عدم شستوشو پس از رخداد طوفان گردوغبار در دشت مالیر

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

برای به حداقل رساندن ت ریب ساالولها و

نشست گردوغبااار روی گلهااای بازشاادۀ انگااور ،مرحال ۀ

بافتها کاهم مییابااد (اگبااایر و اساایفارینره)2009 ،1؛ امااا در

تبدیل گل به میوه را دچار اختالل کرد که بااا نتااایا (تراهاای و

ایو پژوهم گردوغبار بر رشد شاااخه و باار و ارتفاااع بوات ۀ

ارزانی )2017 ،مطابقت داشت در انگور ،دانۀ گرده با چسبیدن

انگور تأثیر منفی نداشته و شاااخههای آن بااا شاااخههای بوتااۀ

به کالله و جوانهزدن ،به ت مک رسیده و باعث تشااکیل میااوه

معناداری نداشت که دلیاال آن را میتااوان

میشود (عبادی و حدادینژاد )2014 ،در زمان عماال لقااا و

پر رشد بودن بوتۀ انگور دانست که رشد شاخههای آن تحاات

تشااکیل میااوه ،شاارایط محیطاای نقاام بساازایی دارنااد ذرات

تنمهای محیطی به رشااد خااود ادامااه میدهااد (دولتاای بانااه،

گردوغبار با نشستو روی کاللااه ساابب اخااتالل در اسااتقرار و

 )2016یکی دیگر از دالیل عدم تااأثیر گردوغبااار باار صاافات

جوانهزنی گرده میشود ،همانطور که اندرسون )1914( 5نشان

آن اساات ،چااون طااول دم

ال متوقااف
داد غبارپاشی سطح کالله گیالس ،تولید میوه را کام ً

شستوشو اختال

رویشی انگور ،صفات کنتیکی بر

در زمان تشدید باد میشود که به همراه پوشم مااومی 2بااودن

مینمایااد؛ حتاای گردوغبااار باعااث کاااهم شاام برابااری

باااقی

گردهافشااانی در درختااان نیااز میشااود (ویاازر 6و همکاااران،

جدا شده و غبار اناادکی

 )2017در میوههای خرما بااهدلیل عاادم پوشاام گاال توسااط

در کوتیکولها به دام میافتد؛ اما بعضی از درختااان

گلبر ها ،رسوب غبار بر سطح کاللااه باار جوانااهزنی و رشااد

همچون درخت جک که بومی مناطق پاکستان و جنوب شرقی

لولۀ گرده تأثیر میگرارد (تراهی و ارزاناای )2017 ،اخااالل در

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

جوانهزنی گرده با جرب رطوبت سطح کالله توسط گردوغبااار

کوتاه و پوشاام زبااری سااطح

و کاهم چسبندگی آن تشدید شد؛ بنابرایو تشکیل الیااهای از

برگی که دارند ،موجب انباشت ذرات غبار شده و باار صاافات

غبار روی گل و کالله ،اغلب گاارده انگااور را از دسترساای بااه

مورفولوکیکی آن تأثیر منفی میگرارد (پاراجاپاااتی و تریپاااتی،

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

 )2008اندازهگیری رنگیزههای فتوساانتزی یکاای از مهمتااریو

مشکل مواجه کرد و باعث کاهم تشکیل میوه شد

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

صفات کنتیکی از قبیل دم بر

پارامترها در ارزیابی اثر آلودگی هوا باار گیاهااان اساات (وق 3و

کاهم تشکیل میوه و وزن خوشههای انگور تحاات تاانم

همکاران )2006 ،در اکثاار مطالعااات نتااایا حاااکی از آساایب

گردوغبار ،در نهایت باعث کاهم 13درصاادی عملکاارد بوتااه

گردوغبار بر رنگیزههای فتوسنتزی باار اساات؛ بااهطوری کااه

نسبت بااه بوتااههای شستوشااو شااد ضاایاخان 7و همکاااران

گردوغبار با ورود به بافت بر موجب نارسااایی کلروپالساات

( )2014نشان دادند عملکرد پنبه تحتتأثیر گردوغبار نسبت به

شده و با آسیب دیدن کلروپالست ،کلروفیل نیز کاهم مییابد

شاهد28 ،درصد کاهم یافت گردوغبار باعث کاهم عملکرد

(سینگ و رائو)1981 ،4؛ همچنیو رسوب ذرات بر سطح باار

برنا (شرما و کومار )2016 ،8و ن ود (شرما و کومااار)2015 ،

موجب کاهم نور و سایهاندازی آن باار روی باار شااده کااه

نیز میشود دلیل عمدۀ کاهم عملکرد محصوالت تحتتااأثیر

باعث کاهم فتوسنتز و در نهایت منجر به کاهم کلروفیاال در

گردوغبار جوی ،اثر سایۀ آن روی بر

باعث کاهم فتوساانتز

بر میشود و یا بهدلیل همراهی اثر سایه و آسیب باار غشااای

شده و با افزایم دمااا ،میاازان تاانفس افاازایم یافتااه و اناارکی

سلولی و افاازایم لیپیااد پروکسااید در ساالول ،باعااث کاااهم

بیشتری مصر

میکند و ایو شرایط در نهایت موجب کاهم

کلروفیل میشود (ابورحمان و الزوبی)2015 ،

عملکرد در گیاه میشود

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

5. Anderson
6. Waser
7. Zia-Khan
8. Sharma and Kumar
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بر

انگور دراز بوده و موجب شناوری بر و حرکاات باار

میکند و محلول حاصل از غبار از جوانهزنی گاارده جلااوگیری
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 با شیب زیادی در حال افزایم است و باارای مقابلااه بااا،اخیر

 هاازار تااو انگااور از228 دشت مالیاار بااا تولیااد ساااالنه

 بااا شااناخت،آساایبهای ناشاای از آن باار ب اام کشاااورزی

قطبهای تولید انگااور و کشاامم در ایااران اساات و هرساااله

سازوکار تشکیل و مطالعااۀ تااأثیر آن میتااوان راهکاااری باارای

 طوفااان گردوغبااار غالبا ًا در فصاال بهااار از18 ،بهطور میانگیو

کاهم مضاارات آن اندیشااید نتااایا ایااو پااژوهم نشااان داد

10 سمت غرب و جنوب غربی وارد ایو دشت میشود که در

گردوغبااار بااهعنوان یکاای از تنمهااای محیطاای غیرزنااده باار

 مااورد رساایده اساات و بااا تشاادید گرمااایم27 سال اخیر به

محصوالت کشاورزی اثرات م ربی دارد و برای جلااوگیری از

جهانی و عواقب ناشی از آن باید منتظاار رونااد افاازایم آن در

تأثیر آن باید بهدنبال راهکارهای اقتصادی و عملی بود تا بتااوان

سالهای آینده بود با توجه بااه آساایبپریر بااودن کشااورهای

 سریع ًا در تاکستان اجرا نمااود ایااو،در زمان رخداد ایو پدیده

درحالتوسعه در برابر نتایا گرم شدن جهانی بهدلیل وابسااتگی

پژوهم شستوشوی بوتااه را روشاای مناسااب باارای کاااهم

 انتظار میرود با استفاده از نتااایا علماای،به معیشت کشاورزی

اثرات گردوغبار بر انگااور معرفاای کاارد کااه در زمااان رخااداد

مفید و سیاستگراریها در زمینۀ سازگاری با شرایط محیطاای

 شستوشوی بوتهها میتواند خسارات ناشی،طوفان گردوغبار

 بتوان مضرات ناشی از گرمایم جهانی و اثاار آن،حاد در آینده

از گردوغبار را از بیو ببرد

باار محاایط را کاااهم داد طوفااان گردوغبااار نیااز یکاای از
پدیدههایی است که با گرمایم جهانی و تعدد خشکسااالیهای
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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.

