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 چکیده 

 کنیید منعکس مییی  آن راعوامل متعدد    است وهر اکوسیستم    کنندة ترین تولیدنخستین و مهم  ،گیاهیپوشش
عوامل پی این اثر متقابل  توان بهمیگرد و غبار  یرات آن با سایر عوامل نظیر پدیدة تغی بنابراین، با مطالعة رابطة

( AOD)  یهواویزهییا  نییوری  گیاهی و ارتباط آن با وقییوع عمییقثیر پوشش، بررسی تأاز این تحقیق  برد. هدف
 پوشییش بییا اسییت اده از شییا    2020تییا    2000  ، طی دورة مطالعییةدر استان هرمزگان   ناشی از وقایع گردوغبار

 تصویر ،(GEE) اِرث گوگل موتور محیط در کدنویسی با ابتداو متغیر اقلیمی است.   NDVI،SAVI گیاهی
 حییداک ر  میییاننین  ،AOD  زمییانی  سییری  تهیییة  ضمن  و  استخراج  MODIS  گردوغبار  محصوالت  از  ایماهواره 

و   NDVIهای پوشییش گیییاهیتصییاویر شییا  . شد استخراج ساله بیست زمانی بازة  یک در ماهیانه گردوغبار
SAVI   و بییی ن آ  . همچنین محصییوالت اقلیییم  شداستخراج    8و    7،    5لندست    از ماهوارة   نیز  متناسب با دوره
متییری(،  ده مانتیث( و واقعی، رطوبت  اک، سرعت بییاد )در ارت ییاع ی    شامل تبخیر و تعرق مرجع )پنمن  ماهانه

میزان بارش در محیط موتور گوگییل اِرث فرا ییوانی   المر، کمترین و بیشترین دمای هوا وشا    شکسالی پ
 شیید.  محاسییبه  AOD  شییا    های پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی باشا    بین  همبستنی  . سپس روابطشد
ارتبییاط  گیاهیپوشییش و AOD گردوغبییار شییا   بین که  داد   نشان   همبستنی  تحلیل   روجی  از  حاصل  نتایج
. اسییتبوده  دارمعنی ،یافته افزایش گردوغبار میزان  که هاییسال  در  ویژه   به  ارتباط  این.  دارد   وجود داری  معنی

 بییا SAVI شییا    بییه  نسییبتهمبستنی باالیی    ،هرمزگان   استان   در  NDVI  شا  که    داد   نشان   نتایجهمچنین  
 و 2009 ،2018، 2015 ،2004 هایسال  به  مربوط  ترتیب  به(  R2)  تعیین  ضریب  بیشترین  و  دارد   AOD  شا  
 ارتباط  بیشترین ،درصد 85 با 2004 سال در غبار و گرد  شا   با  گیاهی  پوشش  ارتباط میزان .  استبوده  2006

بررسییی در همچنییین  .اسییتبوده  درصد 50 و 53 ،56 ،57 ترتیب به 2006  و  2009  ،2018  ،2015  هایسال  در  و
یر و تعییرق، سییرعت بییاد و متغیرهای دمای حداقل، تبخ به ترتیب  ،AOD  شا    با  اقلیمی  هایمتغیر  همبستنی

. انییداسییتان هرمزگییان نقییش داشییته غبییار ماهیانییة و گرد  حداک راز سایر متغیرهای اقلیمی در بروز  بیش ،بارش
 ،گیاهیپوشییش کییاهش بییا و داشییت داریارتبییاط معنییینیییز  AODمقییدار  بییا سییطحی گیاهیپوشییش وضییعیت
 سییایر بییه نسییبت ،تنییک و بییایر اسییتدر آن  گیاهیپوشش که استان  از مناطقی . درافزایش یافت  AODمقدار
 .بیشتری وجود دارد  AOD استان  هایبخش

 جغرافیایی، هرمزگان. اط عات کلیدی: پوشش گیاهی، گردو غبار، سیستم واژگان 
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 مقدمه ی1

ها ارزیابی محیط زیست است و در حفظ تعادل اکوسیستم  درمهم    یشاخص  ،های خشکپوشش گیاهی در اکوسیستم

تدثییر فعدل و ای اسدت کده تحدت، فرایند پیچیددهتوفان گرد و غبار(. Pringle et al, 2012کند )ایفا مینقش مهمی 

 منجدرآن  ایجاد    بهو اساساً شرایطی مانند سرعت زیاد، خاک برهنه و هوای خشک    قرار داردهای جوی  انفعاالت سامانه

افداایش  رخدداد،اواندی از نظر گسترش فضدایی و فرو غبار  گرد خطرهای اخیر در سال (.Mei et al, 2008شود )می

جدایی کده   حاره و جنب حداره،های معتدله،  در مناطق خشک عرض  است. توفان گرد و غبار معمواًلچشمگیری داشته

سرعت زیاد باد و تالطم آن بدر روی  در نتیجة (،Indoitu et al, 2012متر است )میلی 3۰۰تا  ۲۰۰میانگین بارش ساالنه 

 (. Goudie , 2009دهد )سطح خاک بدون پوشش و مستعد فرسایش رخ می

مطالعات زیدادی   آن،ناشی از    هایخسارت  های گردو غبار و کثرتتوفان  رخدادفراوانی  های اخیر به سبب  در سال

های اخیر و ارتباط آن با گرد و غبار رخداد(، به بررسی ۲۰۰5) Mikamiو   Kurosakiاست.شدهدر دنیا و ایران انجام 

سطح باد در شرق آسیا پرداختند. نتایج نشان داد که با افاایش سرعت باد و کاهش پوشش گیاهی در منداطق برداشدت 

، ی که شدرایط خشکسدالی حداکم بدودهایو در سال  گرد و غبار افاایش یافت  درخداگرد و غبار در شرق آسیا، تعداد  

بدا  Haghighi (۲۰۱5 )و  Akhzari. داری داشتدت وقوع گرد و غبار، افاایش معنیو ش  یافتپوشش گیاهی کاهش  

 و  هدای گدردمنشث مهم توفدانبادی در عراق به عنوان    به ارزیابی خطر فرسایس  ،استفاده از مدل شبکه تابع پایه شعاعی

درصدد پوشدش گیداهی در نتایج نشان داد کده    .پرداختند  ۲۰۱3تا    ۲۰۰3زمانی    بیشتر شهرهای غربی ایران در بازة  غبار

(، ارتباط پوشش گیاهی و وقدوع ۲۰۱6و همکاران )  Pourhashemi.  بود  ۲۰۱3از    بیش  ۲۰۰3در سال    هاتمامی کاربری

. نتایج نشان داد که تعداد روزهدای گدرد و غبدار بدا پدراکنش بررسی کردنداستان خراسان رضوی  را در  غبار    گرد و

و  Bayatشدود. گدرد و غبدار افداوده می رخددادپوشش بر تعداد این  پوشش گیاهی ارتباط نادیکی دارد و با کاهش  

 بیانگر. نتایج کردندغبار را ارزیابی  و ارتباط تغییرات پوشش گیاهی و وقوع توفان گرد  ای(، در مطالعه۲۰۱6همکاران )

مجمدوع  ،۲۰۰۲غبار بعد از سدال  و بود و با افاایش گرد ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰درصدی سطح پوشش گیاهی از سال   36/7کاهش  

و همکداران   Sohrabiطالعدات  . نتدایج مداشت  NDVIبا شاخص  (  85/۰)ن باالیی  یریاگردها ضریب تبی  غلظت سالیانة

تباط نادیکی دارد و بدا کداهش با پوشش گیاهی ار ،و غبار گرد رخداد( نشان داد که تحلیل رگرسیونی فراوانی ۲۰۱8)

 انددازه  توزیدع  و  غبار  و  گرد  غلظت  منظم  یریگاندازه  و  شود. پایشغبار افاوده می  و  گرد  رخداد، بر تعداد  این پوشش

 هایایستگاه  کمبود  آن،  هاییچیدگیپ  و  زمینی  هاییریگاندازه  بودن  یانقطه  ها،یریگاندازه  این  باالی  ینةها  آن،  ذرات

 مقیاس  در  ذرات  اندازه  توزیع  نقشة  تهیة  برای  یانقطه  یهاداده  الزم  قابلیت  فقدان  و  شهری  مناطق  در  ویژهبه  یریگاندازه

 تفکیدک و جدوی معلدق ذرات خصوصدیات یبندپهنه در  یاماهواره  مشاهدات  به  که  استشده  سبب  جهانی  یا  اییهناح

 (. Guo et al, 2009) شود  اییژهو توجه آنها قبول قابل مکانی و زمانی

 پدیدة افاایشی روند ازحاکی  ،( ۲۰۱5) همکاران و Khajeh  جمله  از  پیشین  تحقیقات  نتایج   هرماگان  استان  مورد  در

 هداییسدتگاها کده داد نشان ایران در غبار و گرد مکانی و زمانی  تحلیل  همچنین.  است  بعد  به  ۲۰۰۰  سال  از  غبار  و  گرد

 روزهدای  تعدداد  فراواندی  بیشدترین  طدبس  و  بوشدهر  زاهددان،  زابل،  از  پس  هرماگان،  استان  در  جاسک  و  بندرعباس

 بررسی و منطقه مطالعة ،بنابراین(. Farajzadeh Asl and Alizadeh, 2012) ستاداده اختصاص خود به را گردوغباری
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 و Danesh-Shahraki. اسدت  امدری ضدروری  غبدار  و  گدرد  پدیددة  با  گیاهیشو پوش  اقلیمی  پارامترهای  بین  رابطة

 و بلوچسدتان و سیستان دشت شهرهای روی از شده حمل غبار و گرد میاان مکانی و فصلی تغییرات ،( ۲۰۱7) همکاران

 و  تعدرق  و  تبخیدر  بارنددگی،  نسدبی،  رطوبت  هوا،  دمای  باد،  سرعت  شامل  اقلیمی  پارامترهایاز    برخی  بارا    آن  ارتباط

 بداد، سرعت با ،شده حمل غبار و گرد میاان میانگین مقدار که داد  نشان  آنان  نتایج .  کردند  بررسی  خاک  دمای  میانگین

دار. معندی  منفدی  همبستگی  ،نسبی  رطوبت  با  وداشت    داریمعن  مثبت  همبستگی  تعرق  و  تبخیر  و  خاک  دمای  هوا،  دمای

Kazemi  ( رابطة۲۰۲۱و همکاران ،)  و   بررسدی کردنددهرماگان    یرهای اقلیمی را در منطقةمتغغبار و    و  گرد  حداکثر

 و  گدرد  میداان  بر  را  تثییر  بیشترین  ،بارش  میاان  و  خاک  رطوبت  گیاهی،پوشش  متغیرهای  ترتیبنتایج نشان داد که به

-ایدر و غبدار و گرد مکانی و زمانی الگوی تحلیل روندبه (، ۲۰۲۱و همکاران ) Soleimani Sardoo .استداشته غبار

ی هاکه همبستگی بین میانگین ساالنة دادهو نتایج نشان داد    پرداختندجازموریان    در حوضةگیاهی    پوشش  از  آن  پذیری

AOD   وNDVI،  56/۰- کند. یید مییده را به صورت معکوس در منطقه تثاست که ارتباط این دو پد 

پوشدش مدودیس( بدا  سنجندة AODغبار ماهیانه )محصول  و گرد حداکثرهدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین 

غبدار ماهیانده  و گرد حداکثر زمینةعبارت دیگر، ارتباط تغییرات پوشش گیاهی در به  گیاهی در استان هرماگان است؛

مدورد مطالعده   ( در منطقةGEEارث انجین )  تصاویر با استفاده از موتور گوگل. در این راستا، استخراج  شودمیبررسی  

، NDVIو   SAVIو استخراج شداخص پوشدش گیداهی    AODبه صورت نمودار سری زمانی مقادیر    )استان هرماگان( 

 های این تحقیق است. ریرگرسیونی این دو عامل، از نوآو سپس تحلیل

 مورد مطالعه ی منطقة2

 و شدمالی عدرض دقیقة 57 و درجه  ۲8  تا  دقیقه  ۲۴  و  درجه  ۲5  جغرافیایی  مختصات  بین  حدفاصل  در  هرماگان  استان

مسداحت  هاار کیلومتر مربع 68این استان حدود  .استشده واقع شرقی طول دقیقة ۱5 و درجه 5۹  تا  دقیقه  ۴۱  و  درجه  53

 تدرینمهم هدوا گرمدی ای،حداره فوق منطقة در هرماگان استان استقرار و اقلیمی مشخصات  به  توجه  (. با۱)شکل    دارد

 ندوار هدوای. ( Paroon et al, 2019) اسدت ایدران خشک و گرم مناطق از هرماگان استان. است اقلیمی مشهود پدیدة

 دمدای. کنددمی تجداوز گرادسدانتی درجة 5۲ از آن دمای نیا گاهی و  است  مرطوب  و  گرم  بسیار  هاتابستان  در  ساحلی

 فصدل  یدک  هرماگان،  استان  هوایی  و  آب  هایویژگی  از  .است  سانتیگراد  درجة  ۲7  حدود  در  منطقه  این  ساالنة  متوسط

 آن خندک فصل و کشدمی درازا به ماه ۹ شرجی هوای با همراه گرم فصل ؛است خنک کوتاه فصل یک و گرم  طوالنی

تا   بیستست و بین  عمدتاً باال نیا  فارس  میاان رطوبت نسبی در سواحل خلیج   .ماه  3  حدود  در  هوا  نسبی  خشکی  با  همراه

 .درصد نوسان دارد صد
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 : موقعیت استان هرمزگان در کشور1 شکل

 

 مواد و روش ی3

 (AOD)عمق نوری هواویزها شا    

 از  که یکید    (AOD)آئروسل    اپتیکی  از عمق  ،گیاهیدر این مطالعه به منظور بررسی ارتباط گرد و غبار با پوشش

 از اسدت عبدارت ،AOD۱ شدد.اسدتفاده د است  جو در  موجود  معلق  ذرات  پایش  و  تحلیل  برای  پرکاربرد  یهاشاخص

 معلدق  ذرات  زیداد  تدراکم  از  حداکی  AOD  باالی  میاان  که  طوری  به  جو  عمودی  ستون  در  موجود  معلق  ذرات  توزیع

 و جذب میاان بیانگر AOD دیگر، عبارت به ؛( Ramanathan and Crutzen, 2003) است جو درغبار  و گرد همچون

از اختالف بین بازتابندگی سدطح   ،عمق اپتیکی ذرات معلق  .است  نور  عبوری  مسیر  در  جو  معلق  ذرات  از  ناشی  پراکنش

 (. Mobasheri et al, 2012) آیدیبازتابندگی رسیده به سنجنده به دست مو 

تا اعداد شاخص بین صفر   شدنرمال    ۱  رابطة  با استفاده از  AODشاخص  غباری،    و  مشخص کردن مناطق گرد  برای

 :۱ در رابطة .غبار در نظر گرفته شد و باالی گردبه باال به عنوان میاان  AOD  ،5/۰و مقدار عددیو یک قرار گیرند 

AOD   تصویر AOD دست آمده از تصاویر مادیسه ب 

Minدست آمده از شاخص ه : کمترین مقدار عددی بAOD 

Maxدست آمده از شاخص ه : بیشترین مقدار عددی بAOD 

  ۱ ةرابط              
 

 
1 Aerosol Optical Depth 
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 ۲/۰تدا  ۱/۰ای صاف )هوای صاف(، مقدادیر دارد و برای شرایط قاره  5/۲تا    3/۰دنیا مقادیری بین    غبار عمدة  و  گرد

AOD  گیرند.  را در نظر میTao  ( مقادیر  2020و همکاران ،)AOD  و عنوان میاان باالی گدردرا به ۹/۰تا  8/۰ با برابر 

 غبار در نظر گرفتند. 

مودیس و کدنویسی در محیط   غبار سنجندة  و  در ابتدا با استفاده از محصول گرد  ،AOD  تغییر  روند  بررسی  منظوربه
ساله( بررسی و نمودار سری زمدانی  بیستزمانی  )بازة ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۰ای از سال تصاویر ماهواره  تمام  ،موتور گوگل اِرث

زمانی بیشترین گردوغبار را داشت، تعیدین   مودار، ماه و سالی که در این بازةغبار استخراج شد. با توجه به این ن  و  گرد
 د. ش

در ماه جون، جوالی و آگوست غبار در منطقه    و  بیشترین رخداد گردکه  های انجام شده مشخص شد  پس از بررسی
یادشدده در  الی و آگوست( برای هدر سدال در بدازةتصاویر میانگین سه ماه )جون، جو  ،. به همین منظوراسترخ داده
 . شدکدنویسی و در فرمت رستری استخراج  GEEمحیط 

 پوشش گیاهی  هایشا  

بده حدداقل رسداندن ایدرات  ،. از اهداف این شاخصشدارائه  ۱۹88در سال  Hueteاولین بار توسط   SAVIشاخص  

( بدا مخدرج Lخداک )  ةکننددتنظیم  فاکتورترکیب کردن    ةوسیلههای پوشش گیاهی بزمینه بر روی سیگنالخاک پی

هایی شاخص گیاهی عالی برای محیطیک  ،  SAVI. شاخص پوشش گیاهی با تنظیم انعکاس خاک  است  NDVI  ةمعادل

صدفر   L. اگدر  شدودیبا سعی و خطا محاسبه م  که معمواًلاست  ایر خاک    ةکنندتعدیدل  شاخص:  L.  استبا پوشش کم  

مناطقی کده پوشدش در  .  است  5/۰در حدود    L  ،. برای مقادیر متوسط پوشش گیاهیاست  NDVIهمانند    SAVI  ،باشد

یک در نظر گرفته   Lین تحقیق به دلیل پوشش اندک منطقه،گیرند. در ارا یک در نظر می L است،گیاهی تنک و کم 

 .((Huete, 1984 باشد ۱تا  -۱بین   NDVIهمانند   SAVIکند که حدود  ( تضمین میL+۱فاکتور )شد. 

 شود:استفاده می ۲ ، از رابطةشاخص برای محاسبة

SAVI           ۲ رابطة            =
𝑃𝑁𝐼𝑅 − 𝑃𝑅𝐸𝐷(۱ + 𝐿)

𝑃𝑁𝐼𝑅 + 𝑃𝑅𝐸𝐷 + 𝐿
 

 

NIR:  باند مادون قرما نادیک، RED:  باند قرما وL :است  ایر خاک  ةکنندتعدیدل شاخص.  

کندد معرفی شد که پوشش گیاهی سبا را از خاک زمینه جدا می  (۱۹7۴)و همکاران    Rouseتوسط    NDVIشاخص  

 .( 3  )رابطة

NDVI= (𝑃𝑁𝐼𝑅       3 رابطة         − 𝑃𝑅𝐸𝐷) (𝑃𝑁𝐼𝑅 + 𝑃𝑅𝐸𝐷)⁄  

 

بده صدورت تفاده و اسد (۲۰۲۰-۲۰۰۰)طی دوره آماری  SAVIو  NDVIبررسی پوشش گیاهی نیا از شاخص   برای

 از  ،ایتصداویر مداهواره  . تمدامدر محیط موتور گوگل اِرث کدنویسی شد  ،)جون، جوالی و آگوست( میانگین سه ماه  

شداخص  برای محاسبةمتر استخراج شد.  سیبا قدرت تفکیک یاد شده  بیست سالةزمانی  در بازة 8 و  7.5لندست    سنجندة

NDVI    وSAVI  ندةسنج  ETM  ،  76/۰نادیک( )  قرما  )مادون  چهارمیکرومتر( و باند    6۹/۰-63/۰)قرما( )  سهاز باند-

استفاده شد. پدس از آن کده   ( 85/۰-88/۰)  پنج ( و باند  6۴/۰-67/۰)  چهاراز باندهای    OLI  میکرومتر(، و در سنجندة  ۹/۰
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گیاهی از  بررسی ارتباط بین گرد و غبار و پوشش  برای  شد،های مربوطه تهیه  گیاهی محاسبه و نقشههای پوشششاخص

 . بین متغیرها و پراکنش آنها بود این تحلیل، بررسی رابطةتحلیل رگرسیونی استفاده شد. هدف از 

 متغیرهای اقلیمی 
  et al,(Abatzoglouدانشگاه آیدداهو  محصوالت اقلیم و بیالن آب ماهانة در ادامه با کدنویسی، متغیرهای اقلیمی از

مانتید(( و د  شده در مقیاس ماهانه شامل تبخیر و تعرق مرجع )پنمن. محصوالت اقلیمی استخراجفراخوانی شد 2018) 
و   المر، کمتدرین و بیشدترین دمدای هدوامتری(، شاخص خشکسالی پ  دهواقعی، رطوبت خاک، سرعت باد )در ارتفاع  

 است. های آن ذکر شدهویژگی ،۱شد که در جدول  میاان بارش در فرمت اکسل، در محیط موتور گوگل اِرث فراخوانی 

 دانشناه آیداهو   شده از محصوالت اقلیمی ماهانةانیای فرا وهای ماهوارهمشخصات داده : 1جدول 

 واحد مقیاس به درجه  توضیحات  نام کامل 

Actual evapotranspiration  ۰/۱ تبخیر و تعرق واقعی mm 

Palmer Drought Severity Index  ۰۱/ ۰ شاخص شدت خشکسالی پالمر - 

Reference evapotranspiration  ۰/۱ تبخیر و تعرق مرجع mm 

Precipitation accumulation  ۰/۱ تجمع بارش mm 

Soil moisture  ۰/۱ رطوبت خاک mm 

Minimum temperature  ۰/۱ حداقل دمای هوا °C 

Maximum temperature  ۰/۱ حداکثر دمای هوا °C 

Wind-speed at 10m  ۰۱/ ۰ متری از سطح زمین  ده سرعت باد در ارتفاع m/s 

 

 ی رابطةبررس آن،هدف از  فاده شد کهاز تحلیل رگرسیونی است ،گیاهیغبار و پوشش  و  بررسی ارتباط بین گرد  برای

 ، بدا اسدتفاده از سدامانةسطح استان درAOD برای بررسی توزیع فضایی متغیر وابسته  .بین متغیرها و پراکنش آنها بود

گیاهی های پوشدشغبدار بدا شداخص و هدای گدرداطالعات جغرافیایی به بررسی آمار فضایی و روابط همبستگی داده

  .شدارزیابی  spssافاار با استفاده از نرمبین پارامترها با یکدیگر   ، رابطةپرداخته شد. در نهایت

 نتایج   ی4

 بررسی نتایج . استشده ذکر ۲ جدول در ،(۲۰۰۰ - ۲۰۲۰) مطالعاتی دورة طول در تفکیک ماه به  AODراتیتغی نتایج 

آن در و کمتدرین را در طول دورة آماری داشت  AODبیشترین میاان  ،های جون، جوالی و آگوستماه که  داد  نشان

شددیدترین  رخ داد ومطالعداتی  در طول دورة AODترین . از بین سه ماه، در ماه جوالی بارگماه دسامبر هر سال بود

و همکداران  Namdariبود. نتدایج پدژوهش   ۲۰۰۰در دسامبر    ،و کمترین آن  6۹/۰با بارگی    ۲۰۱8در جوالی سال    ،آن

 ۹خرداد تدا    ۱۱غبار ایران در ماه جوالی )  و  های گردنشان داد که بیشتر طوفان  (۲۰۲۱)  و همکاران  Kazemiو    (۲۰۱6)

های غبار بدرای سدال  و  های گردکند که بیشتر طوفان. نتایج این تحقیق نیا این مطلب را تثیید میاستتیرماه( رخ داده

 غبارهای و گرد بیشتر که داد نشان مذکور زمانی بازة در اینقطه نمودار است. تحلیلرخ دادهدر این ماه از سال    ،مختلف



 ...گرد و یده بر وقوع پد یاهیاثر پوشش گ یواکاو  ناطقی و همکاران  

 

50 

 

 زمدانی  بدازة  در  نیا  غبار  و  گرد  میاان  کمترین.  استبوده  ۲۰۱8و    ۲۰۱۱،  ۲۰۰3های  در سال  ،هرماگان  استان  در  رخ داده

 . ( ۲است )شکل داده رخ ۲۰۱7و  ۲۰۰۲، ۲۰۰۰های لسا در ۲۰۲۰ تا ۲۰۰۰

 ( 2020-2000مطالعه ) در طول دورة AOD: تغییرات 2جدول 

 دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  آگوست جوالی جون  می اپریل  مارس  فوریه  ژانویه  سال

۲۰۰۰ ۱3 /۰  ۱۹ /۰  ۲5 /۰  ۲۴ /۰  ۱۹ /۰  33 /۰  35 /۰  ۲8 /۰  3۲ /۰  ۱5 /۰  ۱۴ /۰  ۰/۱ 

۲۰۰۱ ۱۲ /۰  ۱8 /۰  ۲۲ /۰  ۲۱ /۰  ۲7 /۰  33 /۰  56 /۰  ۲8 /۰  3۱ /۰  ۱7 /۰  ۱5 /۰  ۱3 /۰  

۲۰۰۲ ۱5 /۰  ۱۹ /۰  3/۰  ۲5 /۰  ۲3 /۰  36 /۰  ۴۱ /۰  3۹ /۰  ۲8 /۰  ۲3 /۰  ۱8 /۰  ۲/۰  

۲۰۰3 ۱۹ /۰  ۲۱ /۰  3۲ /۰  ۲۹ /۰  ۴/۰  35 /۰  65 /۰  37 /۰  ۲8 /۰  ۲/۰  ۱6 /۰  ۲۲ /۰  

۲۰۰۴ ۱7 /۰  ۱۹ /۰  ۲۱ /۰  3۴ /۰  3۱ /۰  3/۰  38 /۰  ۴۱ /۰  3۱ /۰  ۲۲ /۰  ۱8 /۰  ۱7 /۰  

۲۰۰5 ۱6 /۰  ۲6 /۰  ۲۹ /۰  ۲7 /۰  3۲ /۰  ۲6 /۰  5۲ /۰  ۴/۰  ۲5 /۰  ۱7 /۰  ۱8 /۰  ۱۴ /۰  

۲۰۰6 ۱5 /۰  ۲۱ /۰  ۲8 /۰  ۲۹ /۰  ۲5 /۰  3۲ /۰  5۴ /۰  ۴۱ /۰  ۲3 /۰  ۲/۰  ۲/۰  ۲/۰  

۲۰۰7 ۱5 /۰  ۱۹ /۰  33 /۰  3/۰  ۲8 /۰  3۹ /۰  ۴۹ /۰  ۲۹ /۰  ۲۴ /۰  ۱۹ /۰  ۱6 /۰  ۲۲ /۰  

۲۰۰8 ۲3 /۰  ۲۲ /۰  ۲7 /۰  ۴/۰  3۲ /۰  56 /۰  5۱ /۰  37 /۰  33 /۰  ۱7 /۰  ۱6 /۰  ۱5 /۰  

۲۰۰۹ ۱8 /۰  3۱ /۰  3۲ /۰  36 /۰  3۱ /۰  3۱ /۰  5/۰  55 /۰  ۲۲ /۰  ۲5 /۰  ۱5 /۰  ۱5 /۰  

۲۰۱۰ ۱5 /۰  ۲6 /۰  ۲7 /۰  ۲7 /۰  33 /۰  3۹ /۰  57 /۰  36 /۰  ۲۲ /۰  ۱8 /۰  ۱3 /۰  ۱۴ /۰  

۲۰۱۱ ۱7 /۰  ۲7 /۰  ۲6 /۰  3۴ /۰  36 /۰  ۴7 /۰  6/۰  ۴5 /۰  ۲8 /۰  ۲6 /۰  ۱7 /۰  ۱۲ /۰  

۲۰۱۲ ۱8 /۰  ۲۹ /۰  ۴8 /۰  37 /۰  ۴۴ /۰  3۲ /۰  ۴5 /۰  ۴۴ /۰  3۱ /۰  ۲3 /۰  ۲۱ /۰  ۱5 /۰  

۲۰۱3 ۲3 /۰  ۲۲ /۰  ۲7 /۰  ۰.37 ۲5 /۰  37 /۰  ۴6 /۰  ۴3 /۰  ۲7 /۰  ۲۲ /۰  ۱6 /۰  ۱۴ /۰  

۲۰۱۴ ۱8 /۰  ۲۲ /۰  3۱ /۰  3۱ /۰  ۲5 /۰  3/۰  ۴5 /۰  ۴/۰  ۲۹ /۰  ۲3 /۰  ۱8 /۰  ۱5 /۰  

۲۰۱5 ۱7 /۰  ۲۴ /۰  3۱ /۰  ۴۱ /۰  3۱ /۰  ۴/۰  53 /۰  3۲ /۰  ۲5 /۰  ۲6 /۰  ۲۱ /۰  ۱5 /۰  

۲۰۱6 ۱3 /۰  ۱۹ /۰  ۲8 /۰  ۲6 /۰  ۲8 /۰  33 /۰  5/۰  ۲7 /۰  3۴ /۰  ۲5 /۰  ۲3 /۰  ۱3 /۰  

۲۰۱7 ۲3 /۰  ۲5 /۰  ۲۹ /۰  ۲7 /۰  ۰.۲6 3/۰  ۴6 /۰  ۲7 /۰  ۲3 /۰  ۲3 /۰  ۱7 /۰  ۱5 /۰  

۲۰۱8 ۱۹ /۰  ۲3 /۰  ۲۴ /۰  ۴/۰  ۰.3۹ 38 /۰  ۰ /6۹ ۴6 /۰  3۱ /۰  ۲۲ /۰  ۱3 /۰  ۱۴ /۰  

۲۰۱۹ ۲۴ /۰  ۲۱ /۰  ۲8 /۰  ۲۹ /۰  ۰.۲8 3/۰  53 /۰  ۴۹ /۰  3۱ /۰  33 /۰  ۱6 /۰  ۱7 /۰  

۲۰۲۰ ۱8 /۰  ۲3 /۰  ۲7 /۰  3/۰  ۲6 /۰  3۲ /۰  38 /۰  ۴6 /۰  ۱8 /۰  ۱6 /۰  ۲3 /۰  ۱6 /۰  
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 2020 تا  2000  سال  از هرمزگان  استان AOD  میزان االنةس  میاننین تغییرات : 2 شکل

 

 و مدودیس سنجندة غبار و گرد محصول آگوست  و  جوالی  جون،  ماه  سه  تصاویر  میانگین  ،۲  جدول  نتایج   به  توجه  با

همبستگی بدین   ،لندست  از ماهوارة  SAVIو    NDVIاز استخراج تصاویر شاخص    بعد(.  ۲  شکل)  شد  تهیه  سال  هر  برای

(. نتدایج تحلیدل ۴ گیری شدد )جددولدر محیط جدی ای اس انددازه  AODهای مذکور با شاخص گرد و غبار  شاخص

ناچیا یا   رابطة  هادر تمام سال  با گرد و غبار  SAVIبین شاخص    ،3نشان داد که طبق جدول    SAVIهمبستگی شاخص  

تحلیل همبستگی نشدان  نتایج  ، این رابطه به صورت متوسط تا قوی بود.NDVIو در مورد شاخص    وجود داشت  یضعیف

. نتدایج حاصدل از خروجدی داشدتبا شاخص گرد و غبار    SAVIنسبت به    همبستگی باالیی،  NDVIداد که شاخص  

. ایدن داشتوجود  داری  ارتباط معنیگیاهی  و پوشش  AODغبار    و  که بین شاخص گرد  دادنشان  نیا  تحلیل همبستگی  

بیشدترین ضدریب تعیدین همچنین  است.  دار بوده، معنیغبار افاایش یافته  و  که میاان گرد  هاییارتباط به ویژه در سال

(2Rبه ترتیب مربوط به سال )  و   . میاان ارتباط پوشش گیاهی با شاخص گدردبود  ۲۰۰6و    ۲۰۰۹،  ۲۰۱8  ،۲۰۱5،  ۲۰۰۴های

 5۰و  53، 56، 57بده ترتیدب  ۲۰۰6و  ۲۰۰۹، ۲۰۱8، ۲۰۱5های بیشترین ارتبداط و در سدال ،درصد 85با    ۲۰۰۴غبار در سال  

و شاخص  NDVIهای پوشش گیاهی مقایسه و بررسی وضعیت نقشه برایمحدودیت تعداد صفحات . به دلیل  درصد بود

AOD    گیاهی پوشدشهایی کده  در سدال  ،شدودکه مشداهده می  طور  نمایش داده شود. همان  ۴هر چهار سال در شکل

به دلیل بارش مناسب در   ۲۰۲۰های اخیر به خصوص سال  . در سالغبار منطقه بیشتر شد  و  ، گردتر بودتر و ضعیفتنک

 .غبار کاسته شد و شدت گرداز  گیاهی افاایش یافت؛ بنابراین،ل، تراکم پوششسال قب

 ( Schober et al, 2018 ) شدت رابطه در همبستنی پیرسون: 3جدول 

 ت سیر       شدّت رابطه  

 بسیار قوی  ةرابط        ۱. تا /۹

 قوی  ةرابط     . / 8۹. تا /7

 متوسط  ةرابط       . / 6۹/. تا ۴

 ( ضعیف یا) کم ةرابط          . / 3۹. تا /۱

 ناچیا  ةفقدان رابطه یا رابط        . /۱صفر تا 
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 AOD  (2000-2020 )با شا    SAVIو   NDVI: نتایج تحلیل همبستنی شا   پوشش گیاهی 4جدول 

 Savi Ndvi R R Square Sig سال

2000 ۱33/۰-  6۱5/۰-  5۹۹/۰-  35 /۰  ۰/۰3۹ * 

2001 ۲۲6/۰-  6۰۹/۰-  65 /۰-  ۴۲ /۰  ۰/۰۲۲ * 

2002 ۲۲6/۰-  6۰۹/۰-  68 /۰-  ۴6 /۰  ۰/۰36 * 

2003 ۴۱۰/۰-  65۲/۰-  57۹/۰-  33 /۰  ۰ /۰5 * 

2004 5۴۹/۰-  ۹۲۴/۰-  ۹۲۴/۰-  0/85 ۰ ** 

2005 ۰68/۰  ۲38/۰-  ۲۴ /۰-  ۰5 /۰  ۰ /۴5 ns 

2006 56۴/۰-  7۱6/۰-  7۱ /۰-  50/0  ۰/۰۰۹ ** 

2007 ۱7۱/۰-  ۴۰5/۰-  ۴/۰-  ۱6 /۰  ۰ /۱۹ ns 

2008 ۱۲۱/۰-  5۲7/۰-  5۲ /۰-  ۲7 /۰  ۰/۰7۲ ns 

2009 3۲۲/۰-  73۰/۰-  73 /۰-  53/0  ۰/۰۰7 ** 

2010 ۰6۹/۰-  368/۰-  37 /۰-  ۱3 /۰  ۰ /۲3 ns 

2011 ۰7۲/۰-  556/۰-  5۹ /۰-  3۴ /۰  ۰ /۰6 ns 

2012 3۴۴/۰-  6۹۰/۰-  6۹ /۰-  ۴7 /۰  ۰/۰۱3 * 

2013 ۲۹۱/۰-  6۱۰/۰-  6۱ /۰-  37 /۰  ۰/۰35 * 

2014 ۰۱3/۰  3۲۹/۰-  3۲ /۰-  ۱۰ /۰  ۰ /۲۹ ns 

2015 ۴8 /۰-  76۱/۰-  76 /۰-  0/57 ۰/۰۰۴ ** 

2016 56۲/۰-  7۰3/۰-  7/۰-  ۴۹ /۰  ۰ /۰۱ * 

2017 ۲۲8/۰  ۰5۱/۰-  ۱۲ /۰  ۰۱ /۰  ۰/7 ns 

2018 5۲7/۰-  756/۰-  76 /۰-  0/56 ۰/۰۰۴ ** 

2019 ۲5۲/۰-  56۱/۰-  56 /۰-  3۱ /۰  ۰/۰58 * 

2020 ۰3 /۰-  ۲۰3/۰-  ۲3 /۰-  ۰5 /۰  ۰ /5۲ ns 

 

در   AODشداخص  نشان داد که    ۴در شکل    (۲۰۲۰-۲۰۰۰)مطالعاتی    در دورة  AODهای شاخص  نتایج تغییرات پهنه

 بدرایوجود گرد و غبار در منطقه است.    بیانگرکه    بود  5/۰دارای طبقه باالتر    ،۲۰۱7و    ۲۰۰۰های  به جا سالها  تمام سال

های مورد مطالعه طبق تحقیقدات صدورت گرفتده از اطالعدات ایسدتگاه  غبار در دورة  و  مشخص شدن تعداد روز گرد

بده کده (. نتدایج نشدان داد 3غباری در نظر گرفته شد )شدکل   و  به عنوان روز گرد  5/۰ی  مقدار عددی باال   ،هواشناسی

 و  کمتدرین روز گدرد،  ۲۰۱7و    ۲۰۰۰های  غباری و سدال  و  بیشترین روزهای گرد  ،۲۰۰3و    ۲۰۰8،  ۲۰۱8های  ترتیب سال

 دقیقاً رخ داده ودر جنوب و جنوب غرب استان هرماگان   AODبیشترین میاان    ،. با توجه به نتایج استغباری در سال  

رابطه ، وجود پوشش( است. این مطلب فاقد) ۰  –  ۱/۰در کالس  در این مناطق  گیاهی  پوشش  ،NDVIطبق نتایج شاخص  

منجدر   AODافاایش شاخص    به  ،آن  فقدانکمبود پوشش گیاهی یا    .کندرا تثیید می  پوشش گیاهی  وغبار    و  بین گرد

 شود.می
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 مورد مطالعه  غبار در دورة و  : تغییرات تعداد روز گرد3شکل
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 سال یکبار  چهار در بازة 2020تا  2000های طی سال   AOD ( و شا  NDVIپوشش گیاهی)  : تغییرات شا  4شکل

ییر منظدور بررسدی بیشدتر تدث، بده  AODگیاهی بدا شداخص  معکوس شاخص پوشدش  ةمشخص شدن رابط  از  بعد

 و آیدداهو اقلیمی دانشگاه محصوالت از ،گیاهی و گرد و غبارها با شاخص پوششهای اقلیمی و آنالیا ارتباط آنصشاخ
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( mm) تعرق و ، تبخیر( m.s) باد بارش، سرعت  از جمله  های اقلیمیداده  اِرث انجین،  گوگل  موتور  سامانة  در  کدنویسی

های مدورد مطالعده خاک به صدورت ماهانده بدرای سدال تپالمر و رطوب خشکی  ر، شاخصحداکث  حداقل، دمای  دمای

. براسداس نتدایج دهدمی نشانرا  ۲۰۲۰ تا ۲۰۰۰نمودار سری زمانی تغییرات میاان بارندگی از سال   ،5شکل    .شداستخراج  

بیشترین   ،۲۰۲۰و    ۲۰۱5  ،۲۰۱7،  ۲۰۱۹های  کمترین مقدار بارش و سال  ،۲۰۰7و    ۲۰۰۱،  ۲۰۱۰های  به ترتیب سال  حاصل شده

 اند.مقدار بارش را داشته

نتایج نشان داد . دهدمی نشان را  و تراکم پوشش گیاهی با شاخص گرد و غبار  اقلیمی  هایمتغیر  همبستگی  ،۴  جدول 

دمای حداقل و سرعت باد بیشترین همبستگی را با شاخص گدرد و غبدار   تبخیر، تعرق،  ،های اقلیمیکه در بین شاخص

با شیب مالیمی رو به افاایش است و با توجده   ،میاان تبخیر و تعرق و دمای حداقل  ۲۰۲۰تا    ۲۰۰۰از سال    دارد. همچنین

 .شودمینجر مشاخص در طول دوره این افاایش  به ،به ارتباط مستقیمی که این عوامل با شاخص گرد و غبار دارد

بده ترتیدب شداخص   ،گیاهیگذار بر پوشدشتثییر  یکه بیشترین پارامتر اقلیمدهد  نشان می  ۴نتایج جدول  همچنین  

های صدورت گرفتده بدین میداان بدارش و تدراکم . با توجده بده مقایسدهاستخشکی پالمر، رطوبت خاک و بارش  

بین تراکم  . پسشودمیبیشتر نیا گیاهی سال بعد آن تراکم پوشش باشد،در سال قبل بارش بیشتر   ، هر چهگیاهیپوشش

  .وجود داردمستقیمی  رابطة ،گیاهی و بارش منطقهپوشش

 
 ( 2020-2000مورد مطالعه ) : متوسط تغییرات بارش در طول دورة5شکل 
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 غبار  های اقلیمی و تراکم پوشش گیاهی با شا   گرد و: همبستنی متغیر4جدول 

 شا   

 اقلیمی 
 

 سرعت باد

(m.s ) 

تبخیر و  

 تعرق 
mm 

 بارش 
mm 

دمای  

 حداقل

دمای  

 حداک ر 

 شکی  

 پالمر 

ت  رطوب

  اک 

ND

VI 
SA

VI 
 شا   

 گرد و غبار 

          ۱ سرعت باد 

         ۱ ۰/ 75 تبخیر تعرق 

        ۱ -۰/ 38 -۰/ ۲۲ بارش 

       ۱ -۰/ ۴۱ ۰/ ۹3 ۰/ 57 حداقل  -دما 

      ۱ ۰/ ۹8 -۰/ ۴8 ۰/ ۹۴ ۰/ 55 حداک ر  -دما 

 شکی  -شا  

 پالمر 
۱۲ /۰- ۱3 /۰- 5۱ /۰ ۰8 /۰- ۰۹ /۰- ۱     

    ۱ 6/۰ -۰/ ۲5 -۰/ ۲3 ۰/ 73 -۰/ ۲۱ -۰/ ۰۹ رطوبت  اک 

پوشش گیاهی  
NDVI 

۱7 /۰- ۴3 /۰- 59/0 5/۰- 5/۰- 7/0 57/0 ۱   

پوشش گیاهی  
SAVI 

۰7 /۰- ۲/۰- 38 /۰ ۲3 /۰- ۲6 /۰- 66 /۰ ۴5 /۰ ۹3 /۰ ۱  

 -۴/۰ -۰/ 35 68/0 73/0 -۰/ ۴8 76/0 72/0 غبار و  شا   گرد
57/0

- 
3/۰- ۱ 

 

 گیریبحث و نتیجه ی5

، مورد بررسدی  (۲۰۰۰-۲۰۲۰)  در دورة بیست ساله  AOD  که تغییرات شاخص  تحقیق حاضر حاکی از آن است  نتایج 

اسدت. همچندین نتدایج هرماگان  گیاهی استان  م پوششییر عوامل اقلیمی و تراکتثداری ندارد و بیشتر تحتروند معنی

در مناطق جندوبی بده سدمت جندوب   AODپراکنش مقدار  که  در سطح استان نشان داد    AODبررسی الگوی فضایی  

 از مناطق جنوب شرقی استان هرماگان است. ، بیشهای دژگان، حومه و مغویهغربی مانند شهرستان

 کداهش بدا و دارد داریارتبداط معندی AODمقددار  بدا سدطحی گیاهیپوشش وضعیت که داد  نشان  نتایج تحقیق

 ،تنک و بایر است گیاهیپوشش که استان از مناطقی ها نشان داد در. بررسییابدمیافاایش   AODمقدار ،گیاهیپوشش

 کداهش علدت بده گیاهیپوشدش که هاییسال در همچنینی وجود دارد. بیشتر  AOD  استان  هایبخش  سایر  به  نسبت

 Pourhashemiنتدایج  بااین امر  که یافت افاایش هاسال این در غبار و گرد وقوع شدت ،داشت کمتری  تراکم  بارش،

را بررسدی   سدطحی  گیاهیپوشدش  با  غبار  و  گرد  انتشار  رابطة  کهد  (  ۲۰۱۹)  همکاران  و  Sohrabiو    (۲۰۱6)و همکاران  

 مطابقدت شدود دمی افداوده غبار و گرد  رخداد  تعداد  بر  گیاهیپوشش  کاهش  با  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  و  کردند

اسدتان   AODبدا شداخص    NDVIشداخص  ،  SAVI  و  NDVIگیاهی  های پوشدشدر این مطالعه بین شداخص  .دارد

نشدان داد کده بیشدتر نیدا    (۲۰۱6)و همکداران    Namdariنتدایج پدژوهش    هرماگان همبستگی باالتری را نشان داد.

 و  Kazemiهمچندین در تحقیدق    .انددتیرمداه( رخ داده  ۹خدرداد تدا    ۱۱غبار ایران در ماه جوالی )  و  های گردطوفان

. نتایج این تحقیق نیا این مطلدب را استغبار استان هرماگان در ماه جوالی    و  گرد  رخدادبیشترین    ،( ۲۰۲۱)  همکاران
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-رخ دادهدر مداه جدوالی    ،غباری استان هرماگان  و  و تعداد روز گرد  AODمقدار شاخص    ینکند که بیشترتثیید می

ر از سدای و تعرق، سرعت بداد و بدارش بدیشگیاهی، دمای حداقل، تبخیر است. در این تحقیق متغیرهای تراکم پوشش

 میداان دیگدر تحقیقدات در امدا استان هرماگان نقدش داشدتند. غبار ماهیانة و گرد حداکثرمتغیرهای اقلیمی در بروز 

 هدوا دمدای  حدداکثر  یا  هوا  بخار  فشار  مانند  متفاوتی  متغیرهای  بیشینه،  غبار  و  گرد  پدیدة  با  اقلیمی  متغیرهای  همبستگی

 پژوهشدگران برخدی. اسدت دیگدر متغیدر مکان  به  مکانی  از  هم  آن  که  اندداده  نشان  غبار  و  گرد  با  بیشتری  همبستگی

 از اسدت، بداد سدرعت مثدل اقلیمی شرایط از متثیر اینکه بر عالوه غبار  و  گرد  هایطوفان  شدت  و  پیدایش  کهند  معتقد

 ایعده .(Mehrabi et al, 2015) گیردتثییر می نیا...  و خاک رطوبت مقدار گیاهی،پوشش مثل زمین سطح  هایویژگی

بددین وقددوع ریاگردهدا و سدرعت بداد در   ،این باورند کده در برخی مناطق مانندد شدرق آسدیا  از پژوهشگران بر

ین تحقیق با توجه بده مقیداس . در ا(Mehrabi et al, 2015) وجدود داردهمبسدتگی زیدادی مجداورت سدطح زمدین 

، معتقدد Masatoshi  (۲۰۰۲)دیده شد.  اط معناداری  ارتبماهیانه    AODشاخص    حداکثرتحقیق، بین سرعت باد با    ماهانة

که با نتایج تحقیق حاضدر  نقش مهمی داردغبار  و است دمای باالی هوا در ایجاد شرایط مناسب برای وقوع طوفان گرد

و  Khajeh. نتدایج پدژوهش ت داردمطابقد  دهدد دنشان می  AODکه همبستگی باالیی بین دمای حداقل و شاخص  د  

 رابطة ،های بارش سالیانهغبار در شهرستان بندرعباس و داده  و  گرد  رخدادنشان داد که بین فراوانی  نیا    (۲۰۱5)همکاران  

غبدار اسدتان، تطدابق   و  عنوان یکی از متغیرهای مستقل تثییرگذار بر گردبارش به  ،معکوس وجود دارد. در این تحقیق

 .کندیید مینتایج ذکرشده را تث

غبدار  و گرد به تحلیل مکانی پدیدة تواندای در مقیاس ماهانه و ساالنه میماهواره  استفاده از محصوالت  ،لیبه طور ک

گوگدل اِرث انجدین در  نمندی سامانةکه توا کمک شایانی داشته باشد  ،نظر عوامل اقلیمی و بیالن آب مناطق مختلفاز  

مطابقت دارد؛ از این رو توصیه  (۲۰۲۱) همکاران و Kazemiناپذیر است که با نتایج  ها انکارحجم وسیعی از داده  گرفتن

تدر اسدتفاده به صورت گسدتردهای آن ماهواره  محصوالتاز این سامانه و    ،و علوم محیطی  آتیهای  در پژوهششود  می

 شود.
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1- Introduction 

Vegetation is the first and the most important producer of any ecosystem and reflects many factors in 

the ecosystem, so by studying the relationship between its changes and other factors such as dust, the 

interaction of factors can be understood. The purpose of this study was to investigate the effect of 

vegetation cover and its relationship with the occurrence of optical depth of air (AOD) caused by dust 

events in Hormozgan province during the study period of 2000 to 2020 by using NDVI, SAVI 

vegetation indexes and other climatic variables. 

2- Methodology 

The present research investigated the relationship between dust and vegetation. For this purpose, 

aerosol optical depth (AOD), which is one of the most widely-used indicators for analysis and 

monitoring of suspended particles in the atmosphere, was used. To determine the dust areas, the AOD 

index was normalized; then the numerical value of AOD> 0.5 was considered as the high amount of 

dust. For studying the trend of AOD change, by coding in the Google Earth Engine environment(GEE), 

the image of MODIS dust products from 2000 to 2020 (20-year period) was extracted and subsequently 

the dust time series diagram was prepared. According to this chart, the month and year that had the 

highest level of dust during this period were determined. The NDVI and SAVI indexes during the years 

(2000-2020) were coded for an average of three months (June, July and August) in the Google Earth 

engine environment and all satellite images from Landsat 5, 7 and 8 sensors were extracted with a 

resolution of 30 meters. Then the correlation between vegetation indices and climatic variables with 

AOD index were calculated. 

3- Results  

The results showed that June, July and August had the highest AOD index during the study period and 

the lowest level was in December of each year. The largest AOD occurred in July during the study 

period. The most severe case occurred in July 2018 with a magnitude of 0.69 and the lowest case was in 

December 2000. The charts illustrated that the largest level of dusts occurred in 2003, 2011 and 2018 

and the lowest levels occurred in 2000, 2002 and 2017 in Hormozgan province. The results showed 

that, among the climatic indicators, evapotranspiration, minimum temperature and wind speed had the 

highest correlation with AOD index. Also, from 2000 to 2020, the rate of evapotranspiration and 

temperature increased with a slight slope, and due to the direct relationship between these factors and 

the AOD index, the AOD index increased during the period. The results of correlation between SAVI 

and AOD showed that there was a slight or weak relationship between them and the correlation index 

between NDVI and AOD showed a moderate to strong relationship. 
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4- Discussion & Conclusions 

The results of the study indicated that the changes in the AOD index in the twenty-year period (2000-

2000) have no significant trend and have been mostly influenced by climatic factors and vegetation 

density in Hormozgan province. Also, the results of studying the spatial pattern of AOD in the province 

showed that the distribution of AOD in the south to south-west is more than the south-eastern regions of 

the province. The results showed that the condition of surface vegetation was significantly related to the 

amount of AOD and their levels increased with decreasing vegetation. Studies have shown that in areas 

of the province where vegetation is sparse and barren compared to other parts of the province more 

AOD exist. Also in years when vegetation is less dense due to reduced rainfall, the intensity of dust has 

increased in these years. The results showed that 2018, 2008 and 2003 years showed the dustiest days 

and 2000 and 2017 showed the least dusty days per year. According to the results, the highest amount 

of AOD occurred in the south and southwest of Hormozgan province, which matched the results of 

NDVI index in these areas according to which vegetation is in the class of 0.1-0 (without cover). This 

confirms the results of the relationship between dust and vegetation. 
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