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 و ریزگردهاسالی بر تشدید  خشک ات متقابلراثتحلیل آماری 

 لرستاناستان  دیم اراضی سطح در گندم عملکرد
 

 2و مرتضی خداقلی 1نژاد جواد محمدی
 اصفهانمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي  استادیار، 9، پیام نور مرکز اصفهان دانشگاه، کارشناسي ارشددانشجوی  3

 

 33/20/29 تاریخ پذیرش:  35/29/29 تاریخ دریافت:

 

 هچکید

موثر و عنوان یکي از عوامل مهم  ههای اخیر ب در طي سال ست کهها سالي ناشي از خشک هایجمله پیامد گرد و غبار از

منظور بررسي نقش اقلیم  . بهنمایان گشته است )دما و بارش( در کنار دیگر نوسانات اقلیمي تولید گندممیزان  رشد و بر

ایستگاه  نهدر سطح ها  سالي ثیرات احتمالي ناشي از آن در میزان فراواني گرد و غبار و عملکرد گندم، شدت خشکو تا

 شدت .ه استقرار گرفت و تحلیل مورد بررسي 9222-9222 ساله32در طي یک دوره  لرستان و سینوپتیک استان

توزیع ارتباط آن با  و محاسبه خرداد ه ماهمختوم ب ماهه ششمقیاس زماني  درو  SPIشاخص  اساسبر ها سالي خشک

داشته دیم  گندم عملکرد برتواند  مياثری که  میزان ( ومتر9222دید افقي کمتر از ) یگرد و غبارروزهای  فراواني

در روش رگرسیون چندگانه  و با استفاده از آزمون همبستگي پیرسونهای متقابل  میزان همبستگي. شدمعین  ،باشد

 .قرار گرفتیل تحل تجزیه و مورد  S-PLUSافزاری در محیط نرم Wardروش  بندی به و خوشه SPSSزاری اف محیط نرم

غباری نیز در استان  و صورت نرمال بروز نموده است، روزهای گرد هحتي بهایي که ترسالي  در سال که دادنشان  ایجنت

، 9222 های )سال گرم در هکتار رسیده استکیلو 3222کمتر از به طور متوسط  هاتفاق افتاده و میزان عملکرد گندم ب

 خفیفست که هرگاه این میزان ترسالي از حد نرمال عبور نموده و در حدود ترسالي ااین در حالي(.9222و  9225

کیلوگرم در هر  3522طور متوسط به بیش از  هو میزان عملکرد گندم ب به صفر رسیدهقرار گرفته است، روزهای غباری 

صورت  هها، ب فراواني روزهای گرد و غباری و میزان عملکرد گندم در اکثر ایستگاه (.9222)سال  سیده استهکتار ر

 233/2و  292/2، 202/2میزان ترتیب به  کوهدشت و بروجرد به آباد، در خرم و مرتبط هستندمستقیم  مثبت و

 .قابل مشاهده است -292/2 ازنا به میزان معکوس در ایستگاه طور تقریباً کامل و به ده وشصورت مستقیم ظاهر  هب

 

 SPI، پیرسونهمبستگي متغیره، ، رگرسیون چندگرد و غبار، رساليت: کلیدیهای  واژه

 
 مقدمه 

 گیاهان روی ها آن اثر عوامل اقلیمي و شناخت

یا  افزایش در مؤثر عوامل ترین مهم از یکي زراعي

 ویژه به موضوع این و باشد مي تولید و عملکرد کاهش

عنوان یک  ویژه گندم به هب دیم، شرایط کشاورزی در

 است برخوردار بیشتری اهمیت از راهبردیمحصول 

(Ensafi Moghadam، 9222).  گرد و غبار بر اثرات

ها  زراعي، باغي، گیاهان مرتعي، جنگلروی محصوالت 

حال  و جوامع خزه و گلسنگ شناخته شده است. با این

قیقي )حداقل در ایران( در تاکنون تحقیق و بررسي د

___________________________ 
 Javadmn10@yahoo.com: مکاتبه مسئول* 

mailto:Javadmn10@yahoo.com
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زمینه اثرات گرد و غبار بر عملکرد گیاهان زراعي و 

و  گرد .(Shabestari ،3222)است باغي صورت نگرفته 

فرآیند فتوسنتز، تنفس و تعرق تواند در  خاك مي

سمي همراه با گرد و غبار نیز  گذار باشد و گازهایاثر

اغلب  ها وارد گیاه شوند. توانند از طریق روزنه مي

گیرند و  هي تحت تأثیر گرد و غبار قرار ميجوامع گیا

 .تغییر در ترکیب گیاهي شودممکن است باعث 
 هوایي، و آب شرایط تغییر که این به توجه با

 معرض در دائم طور به را کشاورزی های فعالیت

 موجب که مطالعاتي انجام ،دهد مي قرار مخاطره

. کند مي پیدا ضرورت، باشد خطرپذیری این از کاستن

Wilhite  وGlantz (3205خشک ) را به چهار  ها سالي

 کشاورزی، هیدرولوژی،سالي هواشناسي  دسته خشک

طوری که  هب ،ندی نمودندب و اجتماعي طبقه اقتصادی

ترتیب از  ها به سالي بندی همه خشک در این طبقه

سالي هواشناسي  و خشکاند  پذیرفته تاثیر همدیگر

 با در رابطهشود.  م تاثیرگذار بیان ميعنوان عامل مه به

 محصوالت کشاورزی بر ها آن تاثیر و اقلیمي نوسانات

 این میان از که تاس گرفته صورت بسیاری تحقیقات

 اشارهAlexandrov(3222 )  های تالش به توان مي

 در کشاورزی محصوالت بر اقلیم تغییرات اثر که کرد

 .است داده قرار مطالعه مورد را بلغارستان

Graef و  Stahr(9222) جنوب کشاورزی اقلیم 

 بررسي مورد بهتر مدیریت منظور به را نیجریه غربي

 و طبیعي محیط به توجه با ایران غرب .دادند قرار

 آسیا، غرب در غبار و گرد منشا مناطق با نزدیکي

غبار  و گرد پدیده رخداد برای مستعد ای منطقه

 حفاظت ازمانس که طوری به .است مکرر صورت هب

 در سالي خشک وقوع گزارشي در زیست محیط

 های هحوز ریزدانه و رسوبي ملل سازمان های پهنه

 و ایران غرب جنوب منطقه را مناطق این موجود یزآبخ

 رطوبت کاهش با را عراق مانند همسایه کشورهای

 رفتن بین از ،همچنین و زیرسطحي و سطحي

 و گرد پدیده تشدید علل ترین مهم گیاهي، های پوشش

 احداث مانند انساني عوامل ،همچنین .دانست غبار

 یزآبخ حوزه به منتهي رودهای روی بر عظیم سدهای

 بر این واقعه بر تأثیرگذار عوامل دیگر از را النهرین بین

 آن رابطه و بیستم قرن طي در اقلیمي تغییرات .شمرد

، ذرت، گندم) قبیل از محصوالتي عملکرد نوسانات با

 آمریکا جورجیای در ایاالت (پنبه و زمیني بادام، اسوی

غبار  و های گرد طوفان .دادند قرار مطالعه مورد را

 های مختلف کشاورزی دارد، از اثرات منفي را در بخش

زیر  دلیل باعث کاهش بازده محصوالت به که جمله این

وسیله رسوبات شن، خسارات  بهها  خاك کردن گیاهچه

علت  و کاهش فعالیت فتوسنتزی بهگیاه  های روی بافت

افزایش ریسک  ها، تأخیر در نمو گیاه، ش ماسهپراکن

و  Engelstaedter) ودش خشکي در آخر فصل مي

Tegan ،9222).  معدني موجود در گرد و غبار ذرات

ات ابر و میزان نزوالت جو اثر بر تشکیل ابر، خصوصی

 (.9222 و همکاران، Krueger) گذارد مي

 تغییر به منجر ای، گلخانه گازهای ادیرمق تغییرات

 در و شده اقلیمي پارامترهای دیگر و بارندگي دما،

 افزایش خاك، رطوبت میزان در تغییر باعث نهایت

 و سیل وقوع و دما افزایش دریاها، آب سطح

 شود مي دنیا مناطق از بسیاری در سالي خشک

(Houghton 3222 همکاران، و.) Quiring Steven و 

 سالي خشک هایب شاخص ،(9223) رانهمکا

 در. کردند بررسي کانادا زارهای چمن در را کشاورزی

 تعیین اندیس برای بهترین Z اندیس پژوهش این

 گندم تولید برآورد برای مناسب روش و سالي کشخ

 همکاران و Kokic .آمد دست هب رشد، فصل طول در

 و آب تغییرات مدت طوالني اثرات بررسي به (9225)

 .پرداختند استرالیا در اساسي محصوالت روی وایيه

 تغییر مختلف سناریوی دو منظور این برای ها آن

 های توانائي دامنه و داده قرار مطالعه مورد را اقلیمي

 ممکن که مختلف کشاورزی محصوالت برای را محیط

 از .کردند مشخص شوند، کشت شرایط این در است

 و بهبود و آب از برداری بهره مدیریت اصالح جمله

 با محصوالت از استفاده و جدید های تکنولوژی ایجاد

 که است هایي استراتژی خشکي، به مقاوم های گونه

 تغییرات مقابل در پذیری آسیب کاهش برای ها آن

  .کردند پیشنهاد اقلیمي مدت طوالني

 Sunمدل از استفاده با نیز (9222) همکاران و 

 و اقلیمي پارمترهای نبی رابطه بررسي به رگرسیوني

 9223 تا 3259 های سال طي ذرت محصول عملکرد

 و پرداخته برزیل کشور در سیرا خشک نسبتاً ایالت در

 استفاده با را ذرت محصول عملکرد بیني پیش توانایي

 الگوی مبنای بر منطقه اقلیم فصلي های بیني پیش از
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 یک ها آن. کردند ارزیابي  دریا سطح دمای عمومي

 شدت گیری اندازه منظور به هوایي و آب ضریب

 پارامتر بهترین عنوان به را آن و کرده ارائه سالي خشک

 .اند کرده معرفي ذرت عملکرد بیني پیش در

Bazgir  (3222) پژوهش خود با موضوع  در

 پاسخ، دیم گندم زراعت اقلیمي پتانسیل بررسي

  .کرد تعیین هوایي و آب تغییرات به را گندم عملکرد

 Hasheminia (3222) و بارندگي رابطه از استفاده با 

 میزان کشور غرب های استان دیم گندم عملکرد

 و  Yazdan Panah .کرد برآورد را دیم گندم عملکرد

 عملکرد بر را اقلیمي عناصر تأثیر (9232) همکاران

 .دریافتند و بررسي شرقي آذربایجان در دیم گندم

 در دیم گندم عملکرد تعیین در عامل ترین مهم بارش

غباری ایران با دما  تعداد روزهای .باشد مي منطقه این

را نشان رابطه مستقیم و با روزهای باراني رابطه عکس 

  .(Masoudiyan، 9233) دهد مي

 تاثیر بررسي ،پژوهشاین  انجام از اصلي هدف

بر  اقلیمي، مهم های پدیده از یکي عنوان بهسالي  خشک

و آثار احتمالي آن در میزان عملکرد قوع گرد و غبار و

 .باشد مي ستانلر استان اراضي دیم سطح درگندم 

 

 ها روش و مواد 

 90352.05حدود  مساحتي با لرستان استان

 در کشور، مساحت از درصد 2/3 حدود مربع کیلومتر

 و 52° تا 52′ و 22° بین ایران غربي وبجن ناحیه

 عرض 93′ و 32° تا 22′ و 39° و شرقي طول ′23

 جدول)است  شده واقع گرینویچ النهار نصف از شمالي

 سطح متر از 9922 از بیش آن ارتفاع میانگین (.3

 932 ارتفاع با استان نقطه ترین پست و باشد مي دریا

 آن اشترانکوه قله بلندترین و استان های دشت در متر

 میان در دریا سطح از متر 2202 حدود ارتفاع با

 درصد 29 حدود استان این .دارد قرار زاگرس کوه رشته

 لحاظ به استان 32 رتبه در کشور کل مساحت از

 ن درموقعیت استان لرستا 3 . شکلدارد قرار وسعت

 دهد. کشور ایران را نشان مي

های  های بارش ایستگاه داده در این پژوهش با تهیه

از  (3222-9222) سینوپتیک سطح استان لرستان

سالي  بررسي خشک دلیل بهن، سازمان هواشناسي استا

در مقیاس زماني  (SPI) موثر از شاخص بارش استاندار

. شداستفاده  )خرداد( ماهه منتهي به ماه ژوئن شش

 ژانویه،های  ماهه برای ماه ششبرای مقیاس زماني 

 اسفند، )دی، بهمن، مي و ژوئن آوریل، مارس، فوریه،

-سالي بهاره خشک اردیبهشت و خرداد( فروردین،

واسطه  هها ب انتخاب این ماه د.شزمستانه بررسي 

های  در ماه ،در حال رشد دیم پذیری کشت گندمتاثیر

 و تاثیرپذیری آن از نوسانات اقلیمي طي شدهیاد

 باشد. مورد مطالعه مي های سال

 

 
موقعیت استان لرستان در کشور ایران -1شکل 
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های مورد مطالعه انشهرست و لرستان استان مشخصات جغرافیایي -1 جدول  

 

 شهرستان

 عرض شمالي طول شرقي

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه

 32 93 39 22 52 3 22 52 کل استان

 33 35 39 22 52 3 20 22 الیگودرز

 32 2 33 32 92 3 20 22 بروجرد

 93 53 39 52 20 52 22 23 خرم آباد

 32 99 33 20 20 32 22 92 ندلفا

 33 25 33 32 22 32 20 22 دورود

 33 52 33 2 22 22 52 53 کوهدشت

 33 25 33 39 22 22 22 33 ازنا

 33 32 39 32 20 99 22 95 پلدختر

 32 99 33 30 20 32 22 52 سلسله

 

 در ها ترسالي و ها سالي خشک روند بررسي منظور به

شاخص بارش برای  3رابطه گستره استان لرستان 

 جدول) شده استارائه  زیر صورت هب ساالنه استاندارد

9.) 

i
P P

SPI
S


    (3)  

 استاندارد، بارش شاخص SPI ،نآ در که
i

P  

 مدت دراز میانگین P نظر، مورد دوره در بارش مقدار

 معیار انحراف Sو آماری مورد نظر  دوره برای بارش

 .است بارش مقادیر
 

 SPI اساس شاخصسالي بر بندی خشک طبقه -2 جدول

 طبقه SPIمقادیر 

بیشتر و 9  ترسالي بسیار شدید

5/3 تا 22/3  ترسالي  شدید

3تا  22/3   متوسطترسالي 

5/2تا  22/2   ترسالي خفیف

-22/2 تا 22/2   نرمال

-5/2تا  -22/2   سالي خفیف خشک

-3 تا -22/3   سالي متوسط خشک

-5/3 تا -22/3   سالي شدید خشک

و کمتر -9  سالي بسیار شدید خشک 

 

و فراواني تعداد  های مربوط به توزیع ا تهیه دادهب

های  تگاهغباری ثبت شده در سطح ایس و روزهای گرد

استخراج فراواني روزهای غباری  و سینوپتیک استان

، با تهیه متر و همچنین 9222با دید افقي کمتر از 

های مربوط به میزان عملکرد گندم در هکتار در  داده

سطح اراضي دیم استان از سازمان جهاد کشاورزی 

افزاری  ن و با وارد نمودن در محیط نرماستان لرستا

SPSS،  Excel9222 و S-plus های  به انجام تحلیل

روش  )میزان همبستگي میان متغیرها به آماری

پیرسون و رگرسیون چند متغیره( و ترسیم نمودارهای 

 ده است.شمورد نیاز اقدام 

      

 و بحث نتایج

 تغییرات شاخص بارش استاندارد 9 شکلبررسي      

(SPI)3 در (3222-9222) های ماهه طي سال شش 

در  آن جهدهد که با تو را نشان مي ای لرستانه ایستگاه

خفیف صورت  هبهای متعددی  سالي سطح استان خشک

در  SPIمقادیر  ،وقوع پیوسته است به تا بسیار شدید

صورت  هب -33/3های سلسله با در ایستگاه 3222سال 

صورت  هب -2/3 ، درود با مقدارسالي متوسط خشک

صورت  هب -22/3و پلدختر با مقدار سالي شدید  خشک

 9222در سال  ده است.شسالي متوسط ظاهر  خشک

 -3/9 آباد با مقدار خرمدر ایستگاه  SPIمقادیر 

 -03/3بسیار شدید، کوهدشت با سالي  خشکصورت  هب

و  -33/3سالي شدید، پلدختر با  صورت خشک هب

 -32/3های الیگودرز و بروجرد با مقدار  ایستگاه

سال  یان هستند.سالي متوسط نما صورت خشک هب

سالي با شدت بیشتری نسبت به  که خشک 9220

سالي  های دیگر قابل لمس بوده است. خشک سال

                                                            
1 Standard Precipitation Index 



  930/   لرستان استان دیم اراضي سطح در گندم عملکرد و ریزگردها تشدید بر سالي خشک متقابل اثرات آماری تحلیل

 

ازنا و  های کوهدشت، صورت بسیار شدید در ایستگاه هب

 -32/9و  -25/9، -55/9با مقادیر  ترتیب پلدختر به

و  یدسالي شد صورت خشک هب -5/3درود با مقدار 

سالي متوسط  صورت خشک هب -22/3سلسله با مقدار 

 نمایان است.

مختلف استان لرستان  بندی مناطق خوشه 3 شکل

 طي دوره آماری سالي به لحاظ شدت خشک را

های ازنا و  ایستگاه دهد که ، نشان مي(9222-3222)

کوهدشت  ،های سلسله آباد با شدت کم و ایستگاه خرم

ها  و پلدختر با شدت بیشتری نسبت به دیگر ایستگاه

  .اند سالي را لمس نموده کخش

های  ها مربوط به سال سالي ترین خشکشدید

که در بررسي فراواني  باشند مي 9222و  9220

های مورد بررسي نیز نمود  روزهای گرد و غباری سال

عنوان  هب SPIدر شاخص  9222، سال پیدا کرده است

عدم روزهای گرد و  طبق برترسالي در سطح استان من

 در ،باشد رد باالی گندم در این سال ميعملکو  غباری 

گندم را نشان  عملکرد حداقل که هایي سال مقابل

 شرایط که بوده هایي سال با منطبق ،دهد مي

در سطح  سالي و بیشترین تعداد روزهای غباری خشک

 .است استان حاکم بوده

های  بیشترین فراواني روزهای غباری طي سال

در پیوسته است. وقوع  در استان به 9222و  9220

، بندی انجام گرفته مجموع با توجه به خوشه

روز  32 آباد با فراواني های پلدختر و خرم شهرستان

ترتیب با  های سلسله و درود به ی و شهرستانغبار

بندی، در  روز غباری در خوشه 39و 33فراواني 

ر رتبه سوم های اول و دوم قرار دارند و د رتبه

الیگودرز با  دشت، بروجرد وهای دلفان، کوه شهرستان

روز غباری و شهرستان ازنا با  32تا  35فراواني 

( در رتبه چهارم این روز 2) غباری کمترین روز

متر در طي  9222 ازبندی در دید افقي کمتر  خوشه

در استان لرستان ، (3222-9222) های آماری سال

 .(2 شکل) قابل مالحظه است

 
 متر در ایستگاه های لرستان 9222گرد و غبار در دید افقي کمتر از  فراواني وقوع ساالنه -3جدول 

 ازنا بروجرد دلفان کوهدشت درود خرم آباد پلدختر الیگودرز سلسله ایستگاه

9222929222292

9223229222222

9229322222322

9223393293392

9222223992222

9225325233323

9222222222222

9222932222222

9220322330325233

92223903932333933335

33353232393230322مجموع

 

های  سالکه  توان دریافت مي 2 شکلبا بررسي 

طور متوسط  هب 9220-9222و 3222-9222 زراعي

کیلوگرم در  252میزان عملکرد گندم در کمتر از 

هکتار در سطح اراضي دیم استان نمایان گشته که 

سالي و روزهای غباری است.  منطبق بر شاخص خشک

بیشترین توان  مي (3222-9222) طي این دوره آماری

-9229 های زراعي میزان عملکرد گندم را در سال

سط تولید بیش از را با متو 9222-9222و  9223

که دقیقا  کیلو در هر هکتار را مشاهده نمود 3222

های مورد نظر  منطبق بر تعداد روزهای غباری در سال

بندی  دهنده خوشه نشان 2 شکل (.3است )جدول 

ها در تولید گندم در طي دوره آمار زراعي  ستانشهر

با درود در مجموع شهرستان که براساس آن  باشد مي

کیلوگرم در هر هکتار،  3/3923با  لهو سلس 5/3323

های تولید گندم در طي دوره  عنوان باالترین رده هب

 2/220، پلدختر با 5/223با  آماری مورد مطالعه و ازنا

های  ردهدر  کیلوگرم در هر هکتار 3/250با  الیگودرز و

 .تولید و عملکرد در سطح استان قرار دارند يحداقل
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 3222-9222 های ماهه طي سال شش تغییرات شاخص بارش استاندارد -2 شکل

 

 
 استان لرستان سالي خشک شدت مختلف مناطق بندی خوشه -3 شکل

 

 
 متر 9222فراواني وقوع ساالنه گرد و غبار در دید افقي کمتر از  -4 شکل

 

 
 متر 9222 ری با دید افقي کمتر ازتوزیع تعداد روزهای غبا -5 شکل
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 3222-9232میزان عملکرد گندم در هکتار در اراضي دیم استان لرستان  -2 شکل

 

 
 3222-9232 های زراعي بندی میزان عملکرد گندم در استان لرستان طي در سال خوشه -7 شکل

 

نمود  توان چنین ادعا براساس مطالب بیان شده مي

هایي که ترسالي در  سال در هر گاه، SPIکه در شاخص 

صورت نرمال بروز نموده است، در آن  ها حتي به آن

ها روزهای گرد و غباری نیز در استان اتفاق افتاده  سال

است و میزان عملکرد گندم در اراضي دیم لرستان 

کیلوگرم در هر  3222طور متوسط در کمتر از  به

(. 9222و  9225، 9222های  سال) هکتار رسیده است

این در حالي است که هرگاه این میزان ترسالي از حد 

نرمال عبور نموده و در حدود ترسالي خفیف وارد شده 

است، روزهای غباری در استان لرستان به صفر رسیده 

و میزان عملکرد گندم در اراضي دیم لرستان  است

هکتار  کیلوگرم در هر 3522طور متوسط به بیش از  به

 (.9222رسیده است )سال 

یین یکي از بضریب ت: گانهتحلیل رگرسیون چند

باشد  عیارها برای برازش خط رگرسیون ميترین م مهم

شده نشان  یین تحلیلضریب تب 2با توجه به جدول 

سالي و  صورت خشک ه)ب تاثیرات بارشدهد که  مي

ترسالي( و فراواني گرد غبارهای به وقوع پیوسته در 

درصد و ازنا  20رد گندم، در شهرستان بروجرد عملک

و به طریقي  درصد دخیل بوده است 322صورت  هب

متغیرهای بارش و غبار یک رابطه خطي مثبت و 

و در مستقیمي با میزان عملکرد گندم را دارا مي باشد 

و کوهدشت این  بادآ ، خرمهای الیگودرز در شهرستان

 22و  23/52ترتیب در سطح  تاثیرپذیری گندم به

در دیگر مناطق ضریب تعیین در  ،درصد قرار دارد

  سطح پاییني قرار دارد.

های ضریب همبستگي نیز در متغیر سویي، از

 +3با مقدار  درصد و ازنا 22 شده در بروجردیاد

 های الیگودرز نو در شهرستا و مستقیم کامل صورت هب

 درصد را 02و کوهدشت  22آباد  ، خرم22، پلدختر 02

مورد  Fدهد. با توجه جدول مذکور آماره  ن مينشا

ض صفر رد کوهدشت، بروجرد و ازنا، فرمشاهده در 

شود که بین میزان عملکرد  شده و نتیجه گرفته مي

گندم نسبت به بارش و فراواني روزهای گرد و غباری 

 ها رابطه وجود دارد. در آن

 گندم تولید میزان رابطه بررسي برای 5در جدول 

 آزمون وغباری، ازو فراواني روزهای گرد SPIشاخص  با

در بررسي  .شد استفاده پیرسون همبستگي دو متغیره
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میزان  غباری وهمبستگي میان فراواني روزهای گردو

توان به این نتیجه رسید  عملکرد گندم در لرستان مي

صورت مثبت  هب ها که این همبستگي در اکثر شهرستان

صورت قابل توجه این  همستقیمي وجود دارد، اما ب و

ترتیب  کوهدشت و بروجرد به آباد، خرمهمبستگي در 

 صورت مستقیم و هب 233/2و  292/2، 202/2به میزان 

معکوس در  طور تقریباً کامل و به ده وشمثبت ظاهر 

 .شود مشاهده مي  -222/2ایستگاه ازنا به میزان 

  
 (3222-9222) عملکرد گندم در لرستان نسبت بهغبار  گرد وسالي و  کخشمتاثر و  ایمتغیره گانهتحلیل رگرسیون چند -4جدول 

 همبستگي ضرایب

B 

 برآورد خطای استاندارد ضریب تعیین
 

 F آماره
  ضریب استاندارد نشده

sig آماره مدل B  نشدهخطای استاندارد 

32/2335/22/0333923/29/93293323/22220/92 سلسله

023/223/222/39299/3222/292 239/320530/2 الیگودرز

229/2323/222/903332/3220/022205/323222/2 پلدختر

250/2525/222/952359/322/3222523/322295/2 خرم اباد

592/2925/2322/220322/225/3222202/233295/2 درود

002/222/250/920002/329/3920332/932250/2 کوهدشت

292/2309/29/0529999/253/3323259/333030/2 دلفان

22/2203/222/325229/9522/3529520/352332/2 بروجرد

3322993/53222 ازنا

 

 همبستگي میزان بیشترین 5 جدول به توجه با

 SPIشاخص و غباری و فراواني توزیع روزهای گرد بین

های  نطور متغیر قابل مالحظه است، اما شهرستا هب 

 ،(-222/2 صورت معکوس با مقدار ه)ب الیگودرز

 رودود ،(-252/2 صورت معکوس با مقدار ه)ب بادآ خرم

کوهدشت (، -525/2 صورت معکوس با مقدار ه)ب

صورت  ه)ب و ازنا (-232/2 صورت معکوس با مقدار ه)ب

داری  (، دارای مقادیر  معني023/2 مستقیم با مقدار

میزان عملکرد گندم  بین همبستگي میزانباشند،  مي

صورت مستقیم و مثبت تنها در  هرا ب SPI در شاخص

قابل  +295/2 ایستگاه شهرستان الیگودرز با مقدار

 مالحظه است.

روزهای غباری شامل روزهای است که در آن دید 

 ،Masoudiyanافقي کمتر از دو کیلومتر باشد )

 از 9222و  9222 سال استان لرستان در(. 9233

بوده و در  برخوردار مطلوبي وضعیت بارشي

ها را در  ترین سال خشک 9220و  9222های سال

 را در خود ثبت نموده است، این سال ها  SPIشاخص 

حداکثر فراواني های روزهای گرد و  با حداقل و که

عملکرد گندم در استان نیز منطبق  باری و میزانغ

و فراواني  SPI. میزان عملکرد گندم با شاخص هستند

روزهای غباری نیز دارای ارتباط مستقیمي در ضریب 

همبستگي پیرسون است و مناطقي که دارای 

مناطق همبستگي معکوسي هستند، معموال در 

گرمسیری استان که عمال بارش پایین و فراواني 

 نتایج اینوزهای غباری نیز بیشتر است، قرار دارد. ر

 افزایش با همراه که است این مطلب کننده بیان

تقریبا در  بودن، مرطوب عبارتي به یا و SPI شاخص

 استان لرستان کاهش میزان روزهای غباری و افزایش

. البته این ادعا اتفاق افتاده است گندم عملکرد شاخص

ق صادق دانست، زیرا لرستان توان در همه مناط را نمي

خارج از شرایط متنوع اقلیمي، از وضعیت توپوگرافي 

 شاخص چه هرل، مقاب در متفاوتي نیز برخوردار است.

 شرایط ،داشته باشد شدن منفي به میل و تر پایین

شود. بنابراین، افزایش روزهای غباری  مهیا مي خشکي

ن را عملکرد گندم در استا و به نسبه کاهش در میزان

  دنبال خواهد داشت. به

طور کلي، وضعیت استان در ارتباط با تاثیراتي  به

سالي و غبار در میزان تولید گندم دارد را  که خشک

گیری نمود که  توان چنین نتیجه طور متوسط مي به

، 9225، 9222، 9223 های ، سالSPIبرابر شاخص 

عنوان ترسالي و با عملکرد گندم  به 9222و  9222

کیلوگرم در هکتار در استان خودنمایي  3222 ازبیش 

توان  صورت قابل مالحظه، مي کنند. اما به مي
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 SPIرا با مقادیر  9222 و 9222های سال  ترسالي

را با حداقل روزهای غباری را مشاهده  92/2 و 02/2

 3300ها  ترتیب در آن نمود که میزان عملکرد گندم به

آمده است، دست  کیلوگرم در هکتار به 3222 و

 SPIترتیب با مقادیر  به 9220 و 9222های  سال

ها را در طي دوره  ترین سال خشک -32/3و  -32/3

دهند که در  را نشان مي (3222-9222آماری )

 222عملکرد تولید گندم میزان تولیدی کمتر از 

با  9220کیلوگرم در هکتار و میزان تاثیر غبار در سال 

 روز در سال بوده است. هفت
 

 (3222-9222غبار لرستان ) و بارش و گرد گندم، عملکرد میان خطي رگرسیون معادله و ضرایب -5 جدول

 ایستگاه

 ضریب همبستگي پیرسون

 شاخص معادله رگرسیون برآورد شده انحراف معیار
SPI  

 گرد و غبار
عملکرد 

 گندم

 سلسله

SPI 3 شاخص935/2333/232202/2 0.044  0.036455*Yt t   

3255/252230/2 1.83  1.07*Yt 935/2 گرد و غبار t    

333/2255/2323320/992 1147  22.7*Yt عملکرد گندم t   

 الیگودرز

SPI 3 شاخص*222/2-*295/222252/3 1123  18.0045*Yt t   

3923/22252/3 0.14  0.759*Yt-222/2* گرد و غبار t   

295/2923/2332223/353 1123  18.0045*Yt* عملکرد گندم t   

 پلدختر

SPI 3 شاخص399/2-200/2-03322/2 0.696  0.0316*Yt t    

3222/292200/5 2.05  1.36*Yt-399/2 گرد و غبار t    

222/2332322/203 643  52.5*Yt-200/2 عملکرد گندم t   

 خرم آباد

SPI 3 شاخص25/2-235/2-35522/3 -1.97  0.627*Yt t   

3202/230320/2 0.00  1.50*Yt-25/2 گرد و غبار t   

202/2329252/332 627  121*Yt-235/2 عملکرد گندم t   

 درود

SPI 3 شاخص525/2-332/220255/3 3.245  1.192*Yt t    

3932/252923/2 2.45  2.33*Yt-525/2 گرد و غبار t    

332/2932/2329252/332 627  121*Yt عملکرد گندم t   

 کوهدشت

SPI 3 شاخص232/2-222/2-22052/3 2.355  0.917*Yt t    

3292/230033/5 2.21  1.64*Yt-232/2 گرد و غبار t    

292/2353322/223 624  146*Yt-222/2 عملکرد گندم t   

 نوراباد

SPI 3 شاخص329/2-32/2-29222/2 0.529  0.0972*Yt t    

3902/232220/5 1.58  1.18*Yt-329/2 گرد و غبار t    

902/2322522/322 1030  16.2*Yt-32/2 عملکرد گندم t   

 بروجرد

SPI 3 شاخص329/222/2-02559/2 0.652  0.0207*Yt t    

329/23233/222229/2 0.33  0.611*Yt گرد و غبار t   

233/2353332/292 1064  21.4*Yt-22/2 عملکرد گندم t   

 ازنا

SPI 3 شاخص023/2352/2-32229/3 0.791  0.185*Yt t    

023/23222/2-3222/9 0.23  0.769*Yt گرد و غبار t    

222/2-350022/322 895  9.17*Yt-352/2 عملکرد گندم t   

 

کاستن هر چه بیشتر تاثیرات ناشي  برای ،بنابراین

ند توا مي ر زیانباری که گرد و غبارسالي و آثا از خشک

های  باید طرح ،در کاهش تولید گندم داشته باشد

قال آب رودهای انت راستایعمراني وزارت نیرو در 

شرب اراضي کشاورزی دیم خروجي از استان برای 

با  ،تحقق یابد و همچنین صورت تحت فشار هاستان ب

در سطح های متعددی که  سالي توجه به وقوع خشک

توان با  تان به وقوع پیوسته است و در آینده نیز مياس

بع افزایش تو به  ددی شاهد وقوع آننوسانات متع

روزهای غباری نیز بود، بنابراین مراکز تحقیقاتي زیربط 

های مدون  ریزی جهاد کشاورزی نیز باید با برنامهدر 

سالي  نسبت به تولید ارقام مقاوم گندم نسبت به خشک
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غبارها اقدام نمایند تا  و هجوم گرد و آفات ناشي از

طور کلي امنیت  هکیفیت و کمیت تولید گندم و ب

 غذایي در معرض خطر قرار نگیرد.
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Abstract 

Dust is one of the drought consequences which during recent years has been emerged as 

one of the important factors affecting wheat growth and its production yield beside 

other climatic fluxions. In this research, the drought intensity has been studied at nine 

synoptic stations of Lorestan province, during a ten years period of 2000-2009 and its 

dominant effects on dust frequency rate and its effects during seasons on the wheat 

cultivation performance rate, as one of the most important agricultural products 

sensitive to climatic variations,. The drought intensity analysis has been conducted by 

SPI index, for a six months’ time scales led to January and its relation with dusty day’s 

frequency distribution has been examined in horizontal sight less than 2000 m at the 

province stations. Also, the mutual correlation rates have been analysed using Pearson 

correlation test and multiple regression method with SPSS software and clustering was 

studied using Ward method in S-plus software. Results demonstrated that even during 

normal wet-spell, dust days happen and wheat performance in drylands falls below1000 

kg ha
-1

 (2004, 2005 and 2007). Whereas, the dust days reached to zero and the wheat 

performance exceeded kg ha
-1

 (2006), when the wet-spell exceeds its normal rate and 

reaches to reduced domain. The frequency of dust days and wheat performance are 

directly correlated in most stations like Khoramabad, Koohdasht and Broojerd with a 

rate of 0.784, 0.626 and 0.933, respectively and completely adverse in Azna with a rate 

of -0.926. 
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