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چکيده
زمينه و هدف :زمینه و هدف :استان مرکزی در منطقه خشک و نیمه خشک و جزو استانهای بیابانی کشور می باشد .در این استان بیش
از  490هزار هکتار از اراضی مرتعی و تاالبی به اراضی بیابانی و کویری تبدیل گردیده است .که با وزش باد این مناطق بعنوان کانون انتشار
گرد و غبار می باشند .همچنین ورود گرد و غبار فرا محلی از غرب کشور و کویر مرکزی ایران و استان قم از سمت شرق استان مرکززی را
تحت تاثیر قرار می دهد .و هم اکنون آالینده اصلی استان و کالنشهر اراک ذرات معلق می باشد .هدف از تحقیق حاضزر تحلیزل فضزایی
پدیدهی گردوغبار در استان مرکزی در بازه زمانی 1386تا  1393که از عوامل مهم آلودگی هوا در استان مرکزی می باشد.
روش بررسی :در این مطالعه آمار روزانه گردوغبار با کد ( )06و میزان دید افقی مربوط به آن در  10ایستگاه سینوبتیک استان از اداره کل
هواشناسی استان مرکزی دریافت و به صورت روزانه ،ماهیانه و ساالنه محاسبه شد .سپس نقشه پهنهبندی آن برای کل دوره و سزا 1393
در محیط نرم افزاری  GISترسیم شد.
يافتهها :نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان گردوغبار در طو دوره دارای یک بیشینه در ایستگاههزای اراک و سزاوه مزی باشزد و
هرچه به سمت ایستگاههای تفرش و خنداب پیش می رویم از میزان گردوغبار کاسته می شود .ایستگاه هواشناسی اراک با  1322روز بیش-
ترین و ایستگاه هواشناسی تفرش با  85روز کمترین میزان روز گردوغباری را در طو دوره داشته اند .
بحث و نتيجه گيری :میزان مساحت و درصد پهنهبندی در طبقات تعداد روزهای گردوغبار استان مرکزی نشان می دهد کزه حزدود 65
درصد گرد و غبار استان فرا محلی و  35درصد محلی می باشد.
واژههای کلیدی :پهنهبندی ،پدیده گردوغبار ، GIS ،استان مرکزی.

 -1استادیار ،رشته علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران(*.مسوو مکاتبات)
 -2استادیار ،دانشگاه اراک ،رشته علوم و مهندسی محیط زیست،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Markazi Province is located in an arid and semi-arid area and is
regarded as one of the desert provinces in Iran. In this province, more than 490000 hectares of
pasturelands and wetlands have changed into desert lands which are at the center of the release of local
dust. On the other hand, the dust from ouside the west and the central desert of Iran and from Qom
province at the east have affected Markazi Province. Nowadays, suspended particles are the main
pollutants of Markazi Province and Arak city, which are one of the main factors involved in air
pollution in Markazi Province. The present study aims to make a spatial analysis of dust phenomenon
in Markazi Province within 2007-2014.
Method: In the present study, the daily statistics for dust with a code (06) and horizontal visibility
were received from 10 synoptic stations of Meteorological Department of Markazi Province and were
estimated daily, monthly and annually. Then, the zoning map of dust phenomenon for the entire period
and the year 2014 was drawn using the GIS software.
Findings: The results indicated that Arak and Saveh cities have a maximum amount of dust at this
interval and the extent of dust decreases by proceeding towards Tafresh and Khondab stations. Arak
Meteorological Station with 1322 days and Tafresh Station with 85 days have had the maximum and
minimum extent of dust, respectively.
Discussion and Conclusion: The percentage of the zoning area affected by dust in Markazi Provinc
showed that about 65% and 35% of dust in Markazi Province are local and from outside, respectively.
Keywords: Zoning Map, Phenomenon of Dust, GIS, Markazi Province.
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مقدمه
پدیدهی گردوغبار یکی از مخاطرات محیطی منزاطق خشزک و

را فراهم می آورد و مهمترین رخسارههای برداشت ،اراضی رهزا

نیمه خشک است که متأثر از شرایط جوی خاصی است ،و همه

شده ،اراضی ماسه زار و عرصزه هزای شزور و پزد کزرده بسزتر

ساله خسارات زیادی را به محیط و سالمت انسان هزا وارد مزی

دریاچزه هززامون و دشززتهای شزمالی در کشززور افغانسززتان مززی

کند .چرخهی گردوغبار بخش جدایی ناپذیری از سیستم زمین

باشد( .)6بررسی اثرات زیست محیطزی تزاالب میقزان بزر شزهر

است که هر ساله حدود 2000تن گرد و غبار تولید می کند ،که

اراک مشخص کرد به علت کاهش بارندگی و گرم شزدن دمزای

از این مقدار  75درصد در سطح زمزین و  25درصزد در سزطح

هوا و افزایش تبخیر طی دو دهه اخیر از سزا  1370تزا 1390

اقیانوس ها فرو می نشیند( .)1تحلیل فضایی پدیده گردوغبزار و

سطح تاالب میقان بشزدت کزاهش یافتزه و در بعضزی از سزالها

تهیه نقشه پهنهبندی این پدیده ،به ما این کمک را می کند که

بطور کامل خشک شده است .با تغییر جهت جریانات جزوی در

مناطق تحت تأثیر پدیده گردوغبار را به طور دقیزق شناسزایی

فصل گرم سا و وزش بادهای شزرقی و شزما شزرقی از روی

کنیم تا بتوانیم برنامه هزای دقیزق ،علمزی و کزاربردی را بزرای

کویر و تاالب میقان تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در دهزه

شناسایی ،جلوگیری و کاهش اثرات مخرب این مخاطره محیطی

او از سا  1371تا  1380از متوسط  3روز به  18روز در دهه

طرح ریزی کنیم .در سا های اخیر گردوغبارهای بیابانها بزه

دوم از سا  1381تا  1390افززایش یافتزه و همچنزین تعزداد

طور فزایندهای افزایش یافته و نقش مهمی را در تغییزرات آب و

روزهای ناسالم از نظر گردوغبار در فصزل تابسزتان در سزالهای

هوای جهان به وجود آورده است( .)2مطالعه بزر روی حمزل و

اخیر به بیش از  75روز رسیده است( .)7در مطالعزه مهندسزین

نقل ذرات گردوغبار نشان می دهد که ذرات درشزت گردوغبزار

مشززاور پایززداری طبیعززت و منززابع در سززا  1385بززا عنززوان

( 31تا  62میکرون) تا حدود 320کیلومتر از منبع خود حمزل

فرسایش بادی طرح اجرایی کانون فرسایش بادی اراضی اطراف

می شوند .ذرات متوسط (  16تا  31میکزرون) مزی تواننزد تزا

کویر میقان اراک مشخص گردید که وجود بادهای غربی (قطزا

 1600کیلومتر تا منبع خود حمل شوند و ذرات ریز گرد و غبار

غرب تا جنوب غربی) بعنوان اصلیترین و فرسایندهترین بادهای

(کوچک تر از  16میکرون) می توانند در سراسر جهزان حمزل

منطقه می باشد .این بادها در ایام اواسط شهریور تا اواخزر آبزان

شوند(.)3در داخل کشزور هزم مطالعزاتی در زمینزه پدیزده ی

بعضاً باعث طوفانهای ماسهای با شزدت زیزاد در منطقزه مزورد

گردوغبار انجام شده ،تحلیل مکزانی گزرد و غبارهزای شزرق و

مطالعه میشوند که موجبات فرسایش بزادی در عرصزه شزده و

جنوب شرق کشور نشان داد کزه بزیش از  75درصزد روزهزای

خسارتهزایی نیزز بزه منزابع زیسزتی و اقتصزادی منطقزه وارد

گردوغباری ایجاد شده در آن منطقه منشأ محلی داشته و ایزن

مینمایند .همچنین بررسیهای انجام شده نشزان میدهزد کزه

منطقه یکی از کانونهای عمده گردوغبار در کشور می باشد(.)4

ارتباط ژنتیکی بسزیار نزدیکزی بزین رسزوبات اراضزی برداشزت

مطالعه بر روی ردیابی پدیده گردوغباری در نیمزهغربزی ایزران

منطقه و نهشتههای بادی میباشد که این امر حکایت از محلزی

نشان داد دو شهر دزفو و بوشهر دو مرکز بحرانی گردوغبار در

بززودن ذرات برداشززت شززده و جابجززایی آنهززا در سززطح عرصززه

نیمهغربی کشور است و منطقه مرزی سوریه و عراق مزی باشزد.

دارد( .)8پهنهبندی تعداد روزهای همراه با پدیزده گردوغبزار در

غرب و جنوب عراق به ترتیب دو کانون اصلی گرد و غبار است و

گستره ایران با استفاده از تکنیک سزامانه اطالعزات جغرافیزایی

همچنین منطقه شرق و شما شرق عربستان نیز یکی از کانونها

نشان داد که با بررسی توزیع مکانی پدیزده گردوغبزار مشزخص

شناسایی شده است(.)5منشاء یابی رسوبات بادی چاه نیمه های

می گردد تعداد روزهای گرد و غبار در نیمه جنوبی کشور بیشتر

زابل نشان داد که وقزو خشکسزالی و کزاهش پوشزش گیزاهی

از نیمه شمالی آن است .در بین ماههای سا  ،بیشزینه فراوانزی

شرایط مناسبی جهت فرسایش بادی و وقو توفانهای گردوغبار

وقو این پدیده مربوط به ماه جوالی بود .نقشزه توزیزع سزاالنه
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انصاری و همکاران

گرد و غبار در گستره کشور نشان داد کزه بزیشتزرین روزهزای

شهرستان زرندیه و تاالب میقان اراک می باشد اراضی بیابزانی و

گرد و غباری در جنوب و شزرق ایزران در ایسزتگاههزای زابزل،

کویری تاالب میقان اراک با مساحتی بال بر  50هزار هکتزار در

دزفو و بوشهر (ساحلی) ،به ترتیزب برابزر بزا  111/8 ،166/7و

شما شهر اراک مرکز استان واقع گردیده اسزت کزه مسزاحت

 108/6روز از سا بزوده اسزت .در مقابزل ،کزم تزرین روزهزای

حوضه آبخیز آن بال بر  540هزار هکتار می باشد  .یکی از گونه

گردوغبار در ایستگاههای شمالی شامل رشت ،بابلسر و انزلزی و

های گیاهی مد نظر قره داغ با نام علمی Nitraria Schoberi

بزه ترتیززب  1/3 ،1/2و  1/4روز در سززا مززی باشززد .همچنززین

از خانواده  Zygophylaceaeاست که در تثبیت ماسزه هزای

بررسیهای بیشتر نشان داد که گرمترین ماه های سا مصادف

روان بسززیار نقززش ارزنززدهای دارد کززه در سززطح کشززور محززل

با حداکثر تعداد روزهای گردوغبار و سزردترین مزاه هزای سزا

زیستگاه اصلی آن شما تاالب میقان است .این گونزه توانسزته

مصادف با حداقل تعزداد روزهزای گردوغبزار مزی باشزد( .)9در

ده ها تن ماسه و خاک را زیر شاخ و برگهای خودش تثبیزت و

مطالعه پهنهبندی پدیدهی گردوغبار در نیمه غربی ایران در بازه

از حرکت آن مانند یک دژ جلوگیری نماید به همزین دلیزل بزه

زمانی 1990تا  2009نشان میگردد که میزان گردوغبار ورودی

قهرمان کویر معروف گردیده  ،این تیپ گیاهی که از یکی از 14

در طو دوره دارای یک بیشینه در استان خوزستان می باشد و

تیپ گیاهی شناخته شده در کویر می باشد باعزث گردیزده کزه

هرچه از جنوب به سمت شما و از غزرب بزه شزرق در منطقزه

گیاهان با ارزش دا می منطقه که در اثر بهره بزرداریهزای بزی

مورد مطالعه پیش می رویم از میزان گردوغبار کاسته می شود .

رویه مانند چرای بی رویه دام از بزین رفتزه بودنزد مجزددا"بزه

ایستگاه هواشناسی دزفزو بزا  1861روز بیشزترین و ایسزتگاه

منطقه برگردند .نام قدیم کویر میقان توزلیگل می باشد .یعنزی

هواشناسی خوی با  42روز کمترین میزان روز گردوغباری را در

آبگیری که پر از گرد و غبار است  .در حا حاضرحدود  20هزار

طو دوره داشته اند .همچنین تحلیل نقشزه پهنزهبنزدی سزا

هکتار از اراضی کویر از طریق کاشت گونههای آتریپلکس ،قزره-

 2009نشان می دهد که الگوی فضایی گردوغبارها در سا های

داغ و احیاء گونه های بومی اصالح و احیاء گردیزده اسزت(.)11

اخیر خصوصاً سا های  2008و  2009دچار تغییرات محسوسی

کالنشهر اراک جزء  8شهر آلزوده کشزور بزدلیل وجزود منزابع

شده و یک بیشینهی گردوغباری دیگر نیز در غرب کشور یعنزی

متعدد انتشار آلودگی هزوا در اغلزب سزالها بزیش از  50درصزد

استان کرمانشاه به وجزود آمزده اسزت (.)10اسزتان مرکززی بزا

روزها ناسالم می باشد و هم اکنون آالینزده اصزلی گزرد و غبزار

مساحت بزال بزر 1940000هکتزار عرصزه هزای ملزی یکزی از

است( .)12هدف اصلی این پژوهش پهنهبندی پدیدهی گردوغبار

 18استان بیابانی کشور می باشد در ایزن اسزتان اقلیمزی ،بهزره

در استان مرکزی می باشد.

برداری های غیر اصولی  ،ازدیاد دام نسزبت بزه فرفیزت مرتزع،

روش بررسی

تبدیل اراضی مرتعی به دیمزارهای کم بزازده  ،چزرای خزارز از

برای انجام این تحقیق  10ایستگاه سینوپتیک در استان مرکزی

فصل و ...باعث گردیده اسزت کزه بزیش از  490هززار هکتزار از

طوری انتخاب شدند که هم بتوانند منطقه مورد مطالعزه را بزه

اراضی مرتعی شهرستانهای زرندیه ،ساوه ،اراک ،دلیجان ،محالت

خوبی پوشش دهند و هم دارای آمار کاملی باشند .ایستگاههای

و کمیجان به اراضی بیابانی و کویری تبدیل گردد .بزا توجزه بزه

انتخابی شامل اراک ،شازند ،خمین ،محالت ،دلیجزان ،خنزداب،

اهمیززت موضززو و جلززوگیری از رونززد بیابززانزا ی از سززا

کمیجان ،تفرش ،ساوه و غرق آباد می باشد .شکل ( )1موقعیت

 1370عملیات اصالح و احیاء اراضزی بیابزانی بزا روش مزدیریت

منطقه مورد مطالعه و چگونگی پوشش ایستگاههای انتخزابی را

بیولوژیک در استان شرو گردید کزه نمونزههزای موفزق آن در

در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد.
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شکل - 1موقعيت منطقه مورد مطالعه و ايستگاه های انتخابی در منطقه.
Figure 1- Location of the study area and stations selected in the region

دادههای مورد استفاده عبارتنزد از میززان دیزد افقزی و پدیزده

شد(جدو  .)1ضمناً در این تحقیزق روز گردوغبزاری بزه روزی

گردوغبزار بزا کزد )  ( 06کزه بزه صزورت روزانزه از اداره کزل

اطالق می شود که در ایستگاه های انتخابی دید افقی به کمتزر

هواشناسی استان مرکزی دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفزت و

از  10کیلومتر کاهش یابد و گردوغبار با کد هواشناسی ) ( 06

آمار مجمو سزاالنه ان بزرای هزر ایسزتگاه جداگانزه محاسزبه

گزارش گردد.

جدول  -1تعداد روزهای گردو غباری برای ايستگاه های انتخابی در بازه زمانی  1386تا1393
Table 1- The number of dust days to stations selected in the period 2007 to 2014

ايستگاه

اراک

ساوه

تفرش

خمين

دليجان

کميجان

محالت

شازند

غرق آباد

خنداب

1386

19

15

4

11

12

5

10

10

8

3

1387

100

77

8

36

29

22

37

30

45

7

1388

163

119

18

76

65

50

73

81

98

29

1389

165

103

7

58

71

22

69

65

83

27

1390

171

120

15

68

85

71

87

54

107

36

1391

189

110

8

62

95

124

89

52

127

74

1392

231

139

13

64

99

91

50

65

105

46

1393

284

118

12

53

45

62

30

150

98

6

جمع کل

1322

801

85

428

500

447

445

507

670

228

سال
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انصاری و همکاران

جهت ترسیم نقشه پهنهبندی ابتدا مختصات ایستگاههای

گردوغباری را در طو دوره داشته است در محیط نرم افزار

مطالعاتی تعیین و وارد محیط نرم افزاری  GISگردید و از

 GISترسیم شد.

فایل نقطه ای آن که مبنی بر موقعیت ایستگاهها و دادههای

يافته ها

توصیفی تعداد روزهای گردوغباری آن ها بود ،خروجی گرفته

شکل( )2مجمو تعداد روزهای گردوغباری ایستگاههای انتخابی

شد .سپس با استفاده از روش وزن دهی معکوس فاصله

در طو دوره در استان مرکزی را نشان می دهد .مالحظه می

()Inverse Distance Weightingکه درصد خطای

گردد از سا

کمتری داشت مبادرت به میانیابی و تبدیل دادههای نقطهای

گردوغبار استان مشاهده می شود ،به طوری که میزان گردو

به پهنهای گردید ،و نقشه پهنهبندی پراکندگی پدیده گردوغبار

غبار در این سا ها به چند برابر سا های قبل از خود می رسد.

 1388به بعد  ،افزایشی جهشی در میزان

در استان مرکزی برای کل دوره و سا  1393که بیشترین روز

شکل  -2نمودارمجموع تعداد روزهای گردو غباری ايستگاه های انتخابی در طول دوره.
Figure 2- The graph of total number of dust days of selection stations during the period

شکل ( )3نقشه مجمو روزهزای گردوغبزاری را در طزو دوره

می باشد و هر چه از اراک و ساوه به اطراف مزی رویزم میززان

( )1386-1393برای  10ایستگاه انتخابی نشزان مزیدهزد .در

مقدار روزهای گرد و غباری در استان کزاهش بزهطزوریکزه در

اولین نگاه آنچه از نقشه برداشت می شود مقدار بیشزینه تعزداد

تفرش و خنداب میزان تعداد روزهای گردوغباری بزه کزمتزرین

روز گردوغباری در مرکز و شما استان خصوصاً در اراک و ساوه

میزان خود می رسد.

پهنهبندی پديدهی گردوغبار در استان مرکزی....
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شکل  -3پهنه بندی مجموع تعداد روزهای گردو غباری در طول دوره انتخابی
Figure 3- Zoning total number of dust days during the election period

بررسی دقیق شکل ) ( 3و جدو ( )1نشان می دهد که ایستگاه
اراک با  1322روز با میانگین 165روز در سا

بررسی نقشه پهنهبندی گردوغبار استان مرکزی در سا 1393

بیشترین تعداد

شکل ) ( 4نشان می دهد که تعداد روزهای گردوغبارهای ثبزت

روز گردوغبار را در طو دوره داشته است و پس از آن ایستگاه

شده در ایستگاههای انتخابی دارای تغییراتی نسزبت بزه نقشزه

ساوه با  801روز با میزانگین سزاالنه  100روز در مرتبزه دوم

پهنهبندی کل دوره می باشد .همان طوری کزه بزر روی نقشزه

قرار دارد .ایستگاههای غرق آباد و شزازند در ردههزای بعزد مزی

پهنه بندی گرد و غبار شکل ) ( 4پیداست سه بیشینهی گرد و

باشند.

غباری در این نقشه نمایان است یکی ایستگاه اراک با  284روز

با توجه به نقشه پهنهبندی گردوغبار کل دوره شکل( )3از نظزر

گرد و غباری  ،بیشینه ی دیگر ایستگاه شازند با  150روز گرد و

شهرسزتانی نیزز شهرسزتان اراک در رتبزه او و پزس از آن

غباری و بیشینه ی دیگر ایستگاه ساوه با  118روز گرد و غباری

شهرستانهای ساوه و شازند در رتبههای بعزدی از نظزر میززان

است که این خود نشان دهندهی آن است که عزالوه بزر نقشزه

گردوغبار در طو دوره انتخابی می باشد

پهنهبندی کل دوره میززان گردوغبزار در سزا  1393در اراک ،
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شازند و ساوه کاهش پیدا نمی کند ،بلکه یک هستهی بیشزینه

انصاری و همکاران

گردوغباری آن تقریباً با سایر شهرستانها قابل مقایسه است.

ی گردوغباری نیز در اراک و ساوه وجود دارد که تعداد روزهای

شکل  -4پهنه بندی مجموع تعداد روزهای گردو غباری در سال 1393
Figure 4- Zoning total number of dust days in 2014

براساس شکل( )4ایستگاه شازند و غرق آباد در رتبه های بعدی

و  10روز گردوغباری داشتهاند .مقایسهی میزان گردوغبارهزای

در سا  1393قرار دارد که میزان گردوغبار در این ایسزتگاههزا

محلی و فرا محلی در ایستگاههزای اسزتان بزا کزل دوره نشزان

زیاد و بیش از میانگین کل ایستگاهها در سا  1393می باشند.

دهندهی آن است که الگوی گردوغبار در استان در سزا هزای

ایستگاه های دلیجان با  45روز ،محالت با  30روز ،خمزین 53

 1392و  1393دچزار تغییزر محسوسزی شزده اسزت بیشزینه

روز ،کمیجان  62روز گرد وغبار در رتبه های میانی قرار دارند و

مرکزی و شمالی ،که این خود می تواند بیانگر پیدایش چشزمه

کمترین گردوغبار ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه های تفرش و

ها و منابع جدید تولید گردوغبار در استان باشد.

خنداب می باشد که در طی سا  1393به ترتیب کمتزر از 15

پهنهبندی پديدهی گردوغبار در استان مرکزی....
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جدول  -2مقايسه پهنه بندی تعداد روزهای گردو غباری در طول دوره انتخابی و سال 1393
Table 2- Comparison of zoning number of dust days during the election period and in 2014

پهنه بندی مجموع تعداد روزهای گردو غباری در طول دوره

پهنه بندی تعداد روزهای گردو غباری

انتخابی

در سال 1393

طبقه

تعداد روزهای گردو

تعداد روزهای گردو غباری

مساحت(هکتار)

درصد

1

485-433

306487/5

10/52

62-5

2

507-485

1595102

54/76

92-62

1019739

3

528-507

635894/9

21/83

131-92

630300/1

21/64

4

564-528

261175/5

8/96

188-131

228150

7/83

5

638-564

114409/6

3/93

282-188

128085/7

4/4

2913070

100

2913070

100

جمع

غباری

مساحت(هکتار)

درصد

906795/5

31/13
35

با مقایسه پهنه بندی تعداد روزهای گردوغبزاری در طزو دوره

به طوری که میانگین ساالنهی مجمو تعداد روز گردوغباری در

انتخابی و سا  1393در جزدو ( )2مالحظزه مزی گزردد کزه

همهی ایستگاههای انتخزابی بزرای کزل دوره برابزر  68روز ،و

میزان مساحت و درصد پهنه های طبقات 3و  4و  5تقریبا با هم

میانگین ساالنهی مجمو تعداد روزهای گردوغباری در همزهی

مشابه اند که نشان از وجود گرد وغبار محلی عالوه بر گردوغبار

ایستگاهها برای سا  1393برابر  86روز می باشد که افزایش را

فرا محلی در این طبقات می باشد .همچنین میززان مسزاحت و

نشان می دهد .از بین  10ایستگاه انتخزابی در اسزتان مرکززی

درصد پهنه در طبقه  2مربوط به طو دوره انتخابی بزیشتزر از

ایستگاه اراک در مجمو با  1322روز در طو دوره ،بیشترین

سا  1393است و میزان مساحت و درصزد پهنزه در طبقزه 1

تعداد روزگردوغباری را داراست ،که این موضو نشان از وجزود

مربوط به سا  1393بیشتر از طو دوره انتخابی مزی باشزد .و

اراضی بیابانی و کویری تاالب میقان بعنوان کانون محلی انتشزار

مجمو طبقات  1و  2مربوط به سا  1393بیشزتر از مجمزو

گردوغبار در اراک می باشد و ایستگاه تفرش در مجمو با 85

طبقات  1و  2طو دوره انتخزابی مزی باشزد کزه ایزن موضزو

روز در طو دوره کمترین تعزداد روز گردوغبزاری را بزه خزود

نشانگر افزایش گردوغبار فرا محلی می باشد.

اختصاص داده است بدلیل ویژگیهای توپوگرافی تفرش و نبزود

بحث و نتيجه گيری

کانون گردوغبار محلی در این منطقه می باشد .بررسزی میززان

تحقیق حاضر به پهنهبندی پدیدهی گردوغبار محلی و فرا محلی

مساحت و درصد پهنهبندی در طبقات نشان می دهد که حدود

در استان مرکزی در بازه زمانی  1386تزا  1393پرداختزه کزه

 65درصد گرد و غبار استان فرا محلی و  35درصد محلزی مزی

نتایج حاصل از آن به شرح زیزر اسزت .پدیزدهی گردوغبارهزای

باشد( )7و(.)14

محلی و فرا محلی به طور مستمر استان مرکزی را تحت تزأثیر

بهطور کلی نتایج این مطالعه با سایر پژوهشهای مشابه در سایر

قرار می دهد و اثرات نامطلوب و مخربی را بر محزیط زیسزت و

استانها بویژه سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،تاالب میقزان و

سالمت انسان ها در استان مرکزی می گذارد( .)13میزان ایزن

شرق و غرب کشور حاکی از دستیابی به نتایج مشابه میباشد و

گردوغبارهزا در طزو دورهی آمزاری انتخزابی ()1393-1386

نشاندهنده آن است که عالوه بر گردوغبار فرا محلی که از غرب

خصوصاً سا های  1388تا  1393به شدت افزایش یافته است

کشور و کویر مرکزی وارد استانها می شود در سا هزای اخیزر

انصاری و همکاران

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-
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، گسترش اراضی بیابانی و خشک شدن تاالبها،بدلیل خشکسالی
گرد وغبار محلی نیز به آن اضافه شده و باعث افزایش غلظزت و
.تعداد روزهای گردوغبار در کشور و استان مرکززی شزده اسزت
 هزار هکتار اراضزی50 این مسئله در اراک بدلیل وجود بیش از
تاالبی کویری میقان و اراضی بیابانی اطزراف آن باعزث افززایش
غلظززت و تعززداد روزهززای گردوغبززار در شززهر اراک از میززانگین
غلظت و تعداد روزهای گردوغبار استان شده اسزت و همچنزین
در ساوه نیز بدلیل گسترش اراضی بیابانی و همجواری با دشزت
مسیله قم باعث افزایش تعداد روزهای گردوغبار در شهر ساوه و
.غرق آباد شده است
راهکارهای مناسب جهت کاهش کانون های انتشار گرد و غبزار
:در استان مرکزی بشرح زیر پیشنهاد می گردد
 مطالعه و شناسایی محدوده کانون های مولد گردوغبار در استان-1
مرکزی و ارایه راه کارهای مدیریتی و اجرایی کنتر آنها
 تهیه و تکمیل مطالعات آمایش سرزمین استان-2
 گسترش گیاه آتزریپلکس و،  تامین حقابه تاالب میقان اراک-3
قره داغ در اراضی حاشیه و کشت گیاه هزالوکنمون در محزدوده
ساحل شور دریاچه
 گسترش عملیات اصزالح و احیزاء اراضزی بیابزانی در دشزت-4
 ساوه و زرندیه، مسیله قم
 پیگیری همکاریهای مشترک جهت گسترش عملیات اصالح-5
 غزرب و، و احیاء اراضی بیابانی در منطقه مرزی سوریه و عزراق
جنوب غربی عراق و منطقه شرق و شما شرق عربستان
تشکر و قدردانی
.از اداره کل هواشناسی استان مرکزی تشکرو قدردانی می گردد
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