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بررسی واکنش فیزیولوژیک گونههای درختی به گرد و غبار صنعتی ،بر مبنای محاسبه شاخص سطح
برگ ( )LAIدر زیستگاه های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی ،جنگل زرندین -مازندران)
تاریخ دریافت1397/01/26 :

تاریخ پذیرش1397/07/07 :

چکیده
شاخص سطح برگ ( )LAIبه عنوان یک شاخص بومشناختی از اهمیت زیادی در مطالعه و آگاهی از سالمت درختان
و همچنین بررسی تنش در جنگل برخوردار است .در این مطالعه بهصورت موردی ،تاثیرات گردوغبارهای صنعتی بر
سالمت گیاهان جنگلی در محدودهای از جنگلهای هیرکانی شمال کشور مورد بررسی قرار گرفته است .برای این
منظور از روش عکسبرداری نیم کروی برای برآورد شاخص سطح برگ استفاده شده است 8 .خط نمونه در دو جهت،
اطراف کانون گردوغبار صنعتی تا فاصله  600متری و به تعداد  120نمونه برداشت شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
روش تجزیه واریانس استفاده شده است (آزمون فیشر)  .بین میانگین شاخص سطح برگ در سه سطح فاصله از کانون
آلودگی اختالف معناداری وجود داشت ( .)p<0.05نتایج حاصل از آزمون تعقیبی ،بهمنظور مقایسه زوجی شاخص
سطح برگ در سطوح مختلف فاصله از کانون گردوغبار با استفاده از روش توکی نشان داد که میانگین شاخص سطح

 -1دانشجوی دکتری سنجش از دور و  ،GISدانشگاه تهران.
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E-mail: amiraslani@ut.ac.ir

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 15:17 IRST on Sunday January 8th 2023

سال هجدهم ،شمارهی 64

268

فصلنامه علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هجدهم ،شماره  ،64زمستان 1397

متغیرهای نوع گونه گیاهی و جهت باد غالب بر مقدار شاخص سطح برگ ،از تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج
رگرسیون سلسله مراتبیِ شاخص سطح برگ نشان داد که متغیرهای زمینه ای نوع گونۀ درختی و جهت باد غالب در
پیش بینی مقدار شاخص سطح برگ تاثیرگذار و رگرسیون آن معنادار است .بررسی رابطه همبستگی بین طبقات فاصله
از کانون گردوغبار صنعتی و مقادیر میانگین شاخص سطح برگ در نقاط برداشت زمینی ،نشان داد که بهترین رابطۀ
برازش شده بین میانگین شاخص سطح برگ و طبقات فاصله  50متری در جهت شرق این کانون و در امتداد باد غالب
بر اساس مقدار R 2برابر  0/847با تابع توانی مثبت بهدست آمد.
کلید واژهها :شاخص سطح برگ ،جنگلهای هیرکانی ،گردوغبارهای صنعتی ،عکسبرداری نیم کروی ،تنش گیاهی.
مقدمه
کارخانههای سیمان یکی از منابع آالینده محیط هستند .رسوب غبار سیمان بر فتوسنتز و باروری گیاه تأثیرگذار است.
افزایش غلظت غبار در هوا باعث کاهش شدید کارایی فتوسنتز در برگها ،بسته شدن روزنههای برگها و بهطور
عمده کاهش رشد و باروری گیاهان میشود ( .)Mousavi et al, 2015دخالت ذرات گردوغبار در بستن روزنهها باعث
از دست دادن آب بهصورت غیرمنتظره در شب میشود که می تواند تحمل خشکی را کاهش دهد .اگر چه اثرات
شیمیایی گردوغبار به خواص شیمیایی آن بستگی دارد ( .)Yamaguchi & Izuta, 2017گیاهان نسبت به انسان و
جانوران حساسیت بیش تری به کیفیت هوا نشان میدهند ( .)Nali & Lorenzini, 2007از طرفی گیاهان به علت توزیع
گسترده و نمونهبرداری ساده و با هزینه اندک ،می توانند بهصورت خاص برای سنجیدن آلودگی بهکار گرفته ش وند
( .)Kardel et al, 2010شاخ و برگ گونههای گیاهی در مناطق آلوده می توانند به عنوان معرف انباشتگی مقدار قابل
مالحظهای از عناصر شیمیایی که روی سطح برگ انباشته شدهاند مطرح شود (Suciu, Cosma, Todicǎ, Bolboacǎ,

 .)& Jäntschi, 2008در مطالعات زیادی از درختان و برگ آنها به عنوان زیست ردیاب آلودگی و کیفیت هوا استفاده
شده است ( .)Hojati Najafabadi et al, 2015شاخص سطح برگ ( )LAI5یک شاخص بومشناختی محسوب میشود
و به عنوان شاخص تنش در جنگل نیز استفاده میشود ) .)Zheng & Moskal, 2009شاخص سطح برگ یک پارامتر
حیاتی از ساختار گیاهی در اکوسیستم ،آبوهوا و مدلهای عملکرد محصول میباشد ) .)Yan et al, 2012شاخص
طوالنی مدت سطح برگ در سطح جهانی ،برای مطالعه تغییرات جهانی ،مدلسازی آبوهوا و بسیاری دیگر از مشکالت
مورد نیاز است ) .)Xiao et al, 2016شاخص سطح برای پهن برگان ،مساحت یک طرف کل برگهای سبز به واحد
سطح زمین و برای سوزنی برگان به عنوان نصف سطح کل برگها در واحد سطح زمین تعریف شده است & (Chen

 )Black, 1992و ( .)Watson, 1947روش اندازهگیری مستقیم مقدار شاخص سطح برگ روشی قدیمی است که در
آن با برداشت برگهای درختان ،سطح برگ بهطور مستقیم اندازه گیری میشود .در روشهای غیرمستقیم ،مقدار LAI
5- Leaf Area Index
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دست میآید و امروزه کاربرد وسیعی در مطالعات جنگل پیدا کرده است ) .)Vyas et al, 2010این شاخص به مدیران
و پژوهشگران منابع طبیعی ،اطالعات زیادی در ارتباط با مقادیر فتوسنتز ،تبادل انرژی و کربن بین پوشش گیاهی و
هوا سپهر ( ، )Pekin & Macfarlane, 2009تبخیر و تعرق ( ،)Yan et al, 2012رویش ( ،)Bréda, 2003باران ربایی
( ،)Sadegh et al, 2016نور ربایی و تولید خالص اولیه ) ،)Poblete et al, 2015ارائه میکند .پژوهش حاضر در پی
پاسخ گویی به سوال زیر است:
اثرگذاری گردوغبارهای صنعتی ،بر گیاهان غالب جنگلی محدوده مطالعه ،با توجه به فاصله از کانون گردوغبار ،نوع
گونه و جهت وزش باد غالب چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گردوغبار ،به ذراتی طبیعی یا مصنوعی جامد ناشی از عملیاتی همچون سایش ،خرد کردن ،انفجار و ضربه زدن ،گویند
( .)Sanai, 2009منابع متعددی برای تولید ذرات گردوغبار در اتمسفر وجود دارد ،از جمله گردوغبار آتشفشانها ،
نمک دریا ،گردوغبار کیهانی و آال یندههای مختلفی که از احتراق و فرآ یندهای صنعتی حاصل میشود & (Middleton

 )Kang, 2017و ( .)Azarov et al, 2017منابع تولید ذرات  PM106و  PM2.5را صنایع ،حملونقل  ،احتراق سوخت،
منابع طبیعی ( گردوغبار طبیعی و نمک دریا) ،منابع ناشناخته با منشاء انسانی میدانند ( .)Karagulian et al, 2015این
پژوهشگران از شش دسته از منابع اصلی ذرات ( )PMدر مطالعات خود نام بردند .گردوغبار صنعتی یک طبقه ناهمگن
است که عمدتا از انتشار گازهای ناشی از احتراق نفت ،سوخت زغالسنگ در نیروگاهها و انتشار انواع مختلف صنایع
(پتروشیمی ،متالورژی ،سرامیک ،داروسازی ،سختافزار  ITو غیره) و فعالیتهای مرتبط با بندر ،منابع صنعتی که
گاهی با منابع احتراق ناشناس مخلوط میشوند ( .)Belis et al, 2013به گفته کارشناسان ،بر اساس نتایج حاصل از
تحلیلهای آماری ،سهم صنعت در محتوای ذرات  PM10در هوای شهرهای در سطح جهانی حدود  18درصد است
که این مقدار در مناطق مختلف از  16تا  29درصد متفاوت است ( .)Karagulian et al, 2015آلودگی گردوغبار سیمان
بهشدت بر رشد و مورفولوژی گیاهان تاثیر می گذارد .این ممکن است در قالب نشانههای قابل مشاهده روی شاخ و
برگ مانند تغییر رنگ ،مردگی یا فساد ،تغییر شکل رگبرگها ،لکهدار شدن ظاهر شود(Ade-Ademilua & Obalola, .

 )2008و ( .)Rawat & Katiyar, 2015در پژوهشی ،کاهش قابلتوجهی در طول ساقه ،سطح برگ و وزن خشک
گیاهان تحت تاثیر آلودگی گردوغبار سیمان را مشاهده کردند .تاخیر قابل مالحظهای در جوانه زدن بذرها که به دنبال
آن عقبماندگی رشد از نظر ارتفاع و سطح برگ ،کاهش تعداد برگها  ،طول دمبرگ ،تعداد گلها و میوهها ،وزن تازه
و خشک شده است ) .)Rawat & Katiyar, 2015گردوغبار سیمان حاوی فلزات سنگین مانند نیکل ،کبالت ،سرب،
کروم و جیوه است  .بعضی از اجزای آن مانند اکسید کلسیم ،پتاسیم و سدیم مسئولیت قلیایی کردن اکوسیستم و خاک
6- Particulate matter
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تولید شده توسط کارخانههای سیمان هستند ( .)Kumar et al, 2008این فلزات مسئول ایجاد تغییرات بیوشیمیایی
مختلف مانند اثرات مسمومیت سلولی  7و جهشزا  8هستند ( .)Tripathi & Girjesh, 2010ارتباط مستقیمی بین وجود
مواد سنگین در گردوغبار کارخانههای سیمان و تغییرات رویشی تودههای کاج گزارششده است (Nanos & Ilias,

 .)2007پژوهش انجام شده توسط ) Iqbal & Shafüg (2001نشان داد که گردوغبار سیمان منجر به کاهش محتوی
کل کلروفیل برگ درختان زیتون شده است .مطالعات انجام شده توسط ( ،Prasad & Inamdar (1990کاهش کلروفیل a

و افزایش کلروفیل  bو کاهش نسبت کلروفیل  aبه کلروفیل  ،bدر شرایط تحت تاثیر گردوغبار را ثابت کرد .کاهش
ارتفاع گیاهان گونه ( )Delonix regiaدر مطالعات آنها به تغییر احتمالی در محتوی کلروفیل این گونه در پاسخ به
آلودگی سیمان نسبت داده شد .رسوب گردوغبار سیمان روی گیاهان مرتعی باعث کاهش انرژی ذخیره شده در
بافتهای گیاهی میشود که بازده این گیاهان را در تغذیه دامها کاهش میدهد ( .)Lal & Ambasht, 1982مطالعها ی
در منطقه شین جیانگ در شمال غرب چین در خصوص اثر رسوب گردوغبار طبیعی در پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه
پنبه انجام شد .نتایج نشان داد که  28درصد کاهش در عملکرد و  30درصد کاهش در هدایت روزنهای ایجاد شد و
باعث مسدود کردن روزنه در باالی سطح برگ شد ( .)Zia-Khan et al, 2015در پژوهشی اثر گردوغبار صنعتی
کارخانه سیمان بر بخشهای مختلف درخت زردآلو مورد بررسی قرار گرفت .محدوده نمونهبرداری در فاصلهها ی
مختلف از کارخانه سیمان واقع در چریو  9در کشمیر هند بود .نمونهبرداری در فاصلههای مختلف از  0/5تا  2کیلومتری
از منبع آلودگی انجام شد .رنگدانههای کلروفیل ،کاروتنوئید PH ،عصاره برگ و اندازه برگ (طول) در گونههای گیاهی
نسبت به سایت کنترل که در  13کیلومتری کارخانه های سیمان بود کاهش یافته است (. ) Rafiq & Kumawat, 2016
در مطالعهای مشابه ) ، Dwivedi & Dubey (2017نشان دادند که رسوب گردوغبار سیمان بر ویژگیهای گیاهی و
جوامع طبیعی اثر گذاشته و ممکن است تعادل رقابتی بین گونههای گیاهی را تغییر دهد .افزایش غلظت آالیندههای
گردوغبار سیمان باعث آسیبهای نامرئی مانند کاهش تواناییهای فتوسنتزی و بسته شدن روزنههای برگ شده و در
نتیجه بر رشد و بهرهوری درخت انبه تاثیر گذاشته است .عالوه بر آن  ،کاهش اندازه برگ ،حاشیه آسیب دیده برگ و
تغییر رنگ جزء اثرات زیانآور گردوغبار در این مطالعه بیان شده است .در مجموع این مطالعه نشان داده است که
درختان انبه که در نزدیکی صنایع سیمان رشد کرده بودند ،بهطور فیزیولوژیکی آسیب دیده بودند .در مطالعها ی
) Yamaguchi & Izuta (2017تاثیر احتمالی غیرمستقیم ذرات آئروسل بر عملکرد گیاهان از طریق کاهش تابش
خورشیدی ورودی و اثرات مستقیم ذرات رسوب یافته در سطح برگ را تشریح کردهاند .این محققان معتقدند که اثر
تخریبی ناشی از گردوغبار نمی تواند تنها با اثر یک جزء اصلی گردوغبار به تنهایی توضیح داده شود .نتایج مطالعات
آنها نشان میدهد که اجزای گردوغبار یک اثر تعاملی دارند و در حال حاضر ،در مورد اثرات ترکیبی اجزای ذرات
7- cyto-toxic
8- mutagenic
9- Khrew
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متابولیکی مختلف گیاهان داشته باشد .در پژوهشی اثر ذرات گردوغبار ناشی از کارخانه سیمان شاهرود را بر تنوع و
تراکم پوشش گیاهی مورد بررسی قرار دادهاند .میزان ذرات رسوب یافته بر گیاهان و تنوع پوشش گیاهی نشان میده د
که بین تنوع و تراکم پوشش گیاهی با رسوب ذرات گردوغبار خروجی از دودکش های کارخانه یک همبستگی
معکوس برقرار است ( .)Mousavi et al, 2015اثر ذرات گردوغبار ناشی از کارخانه سیمان آبیک را بر تنوع و تراکم
پوشش گیاهی مرتعی مورد بررسی قرار دادند .نوع و مقدار عناصر موجود در خاک ،تنوع و تراکم گیاهان مرتعی و
مقدار رسوب ذرات سیمان روی اندام گیاهان در فواصل و جهات مختلف از منبع انتشار اندازهگیری شد .نتایج حاص ل
نشان داد که بین تنوع و تراکم پوشش گیاهی با رسوب ذرات گردوغبار خروجی از دودکشهای کارخانه یک همبستگ ی
معکوس برقرار است .با فاصله گرفتن از منبع انتشار ذرات ،میزان رسوب ذرات کاهش و تنوع و تراکم پوشش گیاهی
افزایش مییابد ( .)Sadeghi & Khorasani, 2009در خصوص مدلسازی پخش آلودگی مطالعات مختلفی انجام شده
است و پژوهشگران زیادی ،در مطالعات خود به بررسی موضوعات مربوط به مدلسازی آلودگی ناشی از کارخانه
سیمان پرداختند .با توجه به پیشینه این پژوهش مشخص شد که در خصوص ریز گردها و تاثیرات آن بر گیاهان زراع ی
و جانوران بهصورت آزمایشگاهی یا در مناطق غربی کشور ایران انجام شده است مطالعه پیش رو ،به بررسی تنش
ناشی از آلودگی بر گروهی از گونههای جنگلی با موقعیت مکانی خاص پرداخته است .دور بودن از دامنه تاثیر
ریز گردهای ورودی به کشور از سمت غرب و نبود کانونهای گردوغبار محلی به غیر از کانون آلودگی گردوغبار
صنعتی مورد مطالعه و عدم تاثیرپذیری پوشش جنگلی از خشکسالی (در این پژوهش بررسی شده است) ،مطالعه
تاثیرپذیری پوشش جنگلی با توجه به جهت باد غالب و نوع گونهها ویژگی خاص این پژوهش میباشد.
محدوده مورد مطالعه
کارخانه سیمان مازندران در محل خط جدایی کوهستان از دشت واقع شده است .این کارخانه در فاصله  2/5کیلومتری
جنوب شهر نکا و  20کیلومتری شهر ساری مرکز استان مازندران ،در زمینی به مساحت  90هکتار و در نزدیکی
روستای آبلو واقع شده است .این کارخانه در سال ( )1360به بهرهبرداری رسید .اقلیم محدوده مطالعاتی (نواحی شرقی
مازندران) بر اساس تحلیل دراز مدت دادههای هواشناسی بر اساس طبقهبندی دومارتن  10مد یترانهای میباشد .بر اساس
طبقهبندی کریمی ،اقلیم این محدوده نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد میباشد ( .) http://mazmet.ir
محدوده مورد مطالعه (شکل  )1بر اساس نقشه حوضه بندی اداره کل منابع طبیعی مازندران ،در حوضههای شماره
 77 ،75 ،74و  79قرار می گیرد .بر اساس نقشه تیپ بندی جنگل اخذ شده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
مازندران ،تیپهای مختلف در محدوده مطالعاتی وجود دارند که گونههای غالب شامل ،بلوط ،انجیلی ،آزاد ،ممرز
میباشد ،در داخل درهها و در مسیر رودخانهها گونههای افرا ،توسکا ،صنوبر ،سپیدار و  ...رشد میکنند.
10- De Martounne
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Figure 1: Location of the studied area

شکل  :2تصویری از کارخانه سیمان مازندران
Figure 2: A Picture of Mazandaran Cement Factory

مواد و روشها
روش تحقیق پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی -تحلیلی میباشد.
 دادههای هواشناسیاین دادهها شامل ،سرعت و جهت باد ،قابلیت دید برای هر سه ساعت ،دادههای مربوط به دمای میانگین ،بیش ترین و
کمترین ،میانگین رطوبت ،میانگین دمای نقطه شبنم ،مقدار بارندگی و میانگین فشار هوا بهصورت روزانه از سازمان
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برای ایستگاه سینوپتیک دشت ناز

واقع در  12کیلومتری محدوده مطالعاتی میباشد.
 اندازهگیری آالیندههای کارخانه سیمان در محیطبهطور کلی نمونهبرداری از یک واحد صنعتی مانند کارخانه سیمان را میتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود.
 -1نمونهبرداری از هوای محیط پیرامون و  -2نمونهبرداری از دودکش ). (Noorpoor & Kazemi Shahabi, 2012
نمونهبرداری محیطی شامل فاکتورهای  PM10 ،NO2 ،O3 ،SO2 ،COو  PM2.5در  8نقطه اطراف کارخانه برای هر
فصل برداشت میشود .نمونهبرداری از دودکش شامل فاکتورهای  ،H2S ،NOX ،NO ،SO2 ،CO2 ،CO ،O2هوای
اضافه ،راندمان احتراق ،قطر دودکش ،سرعت گاز خروجی دودکش ،دمای هوای محیط و دمای گاز دودکش ،میباشد
که بهصورت منظم در هر فصل سال یکبار ،توسط شرکت معتمد سازمان محیطزیست کشور برداشت میشود .این
برداشت با توجه به میزان فعالیت کارخانه سیمان و فعال بودن خطوط تولید انجام میشود .از  9دودکش موجود در
کارخانه سیمان  4دودکش مربوط به آسیاب سیمان 3 ،دودکش مربوط به آسیاب مواد و  2دودکش مربوط به کریت
کولرها نمونهبرداری انجام میشود .از دادههای موجود به همراه دادههای اقلیمی و توپوگرافی برای مدلسازی انتشار
آالیندهها استفاده شد.
 اندازه گیری مقدار شاخص سطح برگ ()LAIروشهای متعددی برای اندازهگیریهای  ،LAIشامل روشهای مخرب و غیر مخرب توسعه داده شده است

Welles

) Weiss et al (2004) ،Jonckheere et al (2004), Küßner & Mosandl (2000( ،Gower et al (1999( ،(1990و  ....در
حال حاضر از میان ،بسیاری از روشهای غیر مخرب ،برای به دست آوردن شاخص سطح برگ ،روش عکاسی
نیمکرهای  12بهطور گسترده توسط جامعه علمی در برنامههای کاربردی جنگل استفاده میشود (.) Demarez et al, 2008
عکاسی نیمکرهای از تاج پوشش جنگل فرآیند گرفتن عکس از زمین به سمت باال از طریق یک لنز با زاویه باز ( 180
درجه) است .این عکسها منجر به ثبت ویژگیهای طیفی و فضایی سایبان جنگل میشود وخصوصیات نفوذ مستقیم
و نور پراکنده می تواند از این عکسها برآورد شود ( .)Frazer et al, 2001مطالعه جامعی در خصوص ویژگیهای
نرمافزارهای رایگان و تجاری استخراج مقادیر شاخص سطح برگ از تصاویر نیمکرهای توسط، Hall et al (2017) ،
انجام شده است .این پژوهشگران عواملی را مانند در دسترس بودن ،عملکرد نرمافزار  ،تجربه کاربر و هزینه را در
انتخاب نوع نرمافزار موثر میدانند .نرمافزارهای رایگان و تجاری متعددی برای تحلیل تصاویری نیمکرهای توسعه داده
شدهاند .اکثر نرمافزارها توانایی اندکی برای تغییر میزان شدت خاکستری یک تصویر مورد پردازش را دارند ،اما

 -11توضیح :داده های کنترل شده ایستگاههای سینوپتیک در زمان انجام این پژوهش برای کل ایستگاههای کشور تا سال (  )2016موجود می باشد.
12- Fisheye
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میکند .در مطالعه حاضر برای برآورد مقدار  LAIاز عکسبرداری با دوربین کانن مدل  EOS 6Dو عدسی کانن مدل
 EF 8-18 mm f/4Lو سه پایه عنکبوتی مجهز به تراز استفاده شد .تصاویر گرفته شده در نرمافزار  GLAمورد پردازش
قرار گرفت و مقدار  LAIبرای استفاده در مراحل بعدی پژوهش بهدست آمد ) )Olivas et al, 2013و (Sadegh et

 .)al, 2016دوربین استفاده شده در این پژوهش دارای حسگر  20میلیون پیکسلی است دارای سنسور تصویر فول
فریم است که مشخصات یک تصویر مناسب را برای نرمافزارهای پردازش تصویر فراهم میکند .عالوه بر آن دارای
ویژگیهای خاصی مانند سیستم وای فا داخلی و  GPSمیباشد که کار را در محیط بیرون بسیار راحتتر میکند .در
این پژوهش برای پرهیز از اثر سایه ،زمان انتخابی در صبح و عصر ،وقتی که زاویه خورشید حداکثر تا  30درجه بود.
یا در طول روز ،زمانی که ابرناکی زیاد بود اقدام به اندازهگیری شد .اندازهگیریهای زمینی از  26تا  29شهریور سال
 1396انجام شد ،زمانی که سبزینگی کامل درختان وجود داشت .دلیل دیگر انتخاب زمان ذکر شده برای برداشت
میدانی ،هم زمانی با گذر و برداشت تصویر بدون ابر ماهواره سنتینل  2و لندست  8بود که برای بازیابی شاخص سطح
برگ از تصاویر ماهوارهای در پژوهشی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است .در ادامه محدوده کارخانه سیمان بهصورت
یک چندضلعی بسته تعیین شد .در اطراف آن حریمهایی به فاصلههای منظم  50متر ایجاد شد .مقدار  50متر در ارتباط
با مقدار خطای  GPSدر جنگل ،حداقل مساحت تاج پوشش گیاهان بر اساس اندازهگیریهای میدانی و استفاده از
تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک باال ،تعیین شده است .میانگین شاخص سطح برگ در هر یک از طبقات فاصله و
در دو جهت اطراف کارخانه محاسبه و برای تحلیلهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
 مدلسازی انتشار آالیندههاجمعآوری دادههای زمینی وقتگیر و هزینهبر است ،از طرفی محدوده مورد مطالعه واقع در جنگلی متراکم میباشد
که سختی کار را برای برداشتهای زمینی بیشتر میکند .برای این هدف با استفاده از دادههای هواشناسی ،توپ وگرافی
و نیز دادههای اخذ شده از اداره کل محیطزیست مربوط به فاکتورهای آلودگی ،در ابتدا اقدام به مدلسازی پراکنش
آلودگی شد .استفاده از مدلهای انتشار آالیندههای هوا اطالعات مفیدی برای اجرای استراتژیهای کنترل آلودگی هوا
فراهم میآورد (.)Omidi et al, 2016
روشی که معموال برای مدلسازی انتشار آالیندههای هو ا از کارخانجات سیمان استفاده میشود ،مدل پلوم گوسی

14

است .این مدل برای محاسبه غلظت آالیندههای هوای محیط نسبت به یک منبع نقطهای (مثل دودکش کارخانه) قابل
استفاده است .ضعف اصلی این روش و مدلهای آماری ،عدم توانایی محاسبه پروفایل سرعت و ثابت فرض نمودن
ضریب پخش متالطم است .در این مدلها از معادالت نیمه تجربی برای تقریب پروفایل سرعت هوا در محیط استفاده
میشود ) .)Alizadehdakhelet al, 2010), )Ghenai & Lin, 2006( ،)Baroutian et al, 2006برای استفاده از مدل
13- Gap Light Analyzer
14- Gaussian Plume
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پراکنش دود در محیط اطراف موثر میباشد که از آن جمله می توان به سرعت گاز خروجی از دودکش ،دبی جرمی
آالینده ،قطر داخلی دودکش ،مقدار حرارت منتشر شده از دودکش و ارتفاع دودکش اشاره کرد .با استفاده از دادههای
ذکر شده در نرمافزار آرمود  16اقدام به مدلسازی پراکنش گردوغبارهای صنعتی شد .نتایج اجرای مدل یکی از کانونها
با آلودگی زیاد را در سمت شرق کارخانه و در جهت باد غالب و یک محدوده با آلودگی کم را در جهت شمال
کارخانه مشخص کرد .این دو کانون برای نمونهبرداریهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها و بحث
در این مطالعه ،شاخص سطح برگ بر اساس فاصله نقاط نمونه نسبت به کانون آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بررسی متغیر مستقل یعنی وضعیت نقطه نسبت به کانون آلودگی در سه وضعیت "جنوب"" ،شرق" و "نزدیک
به کارخانه" است .برای این منظور باید میانگین مقدار شاخص سطح برگ در سه وضعیت "جنوب"" ،شرق" و
"نزدیک به کارخانه" باهم مقایسه شوند و از آنجایی که تعداد میانگین ها بیش از دو است برای تجزیهوتحلیل دادهها
از روش تجزیۀ واریانس  17استفاده شده است .استفادۀ صحیح از روش تجزیهوتحلیل واریانس به عنوان ابزار آماری
منوط به مفروضات اساسی است ( مقیاس متغیر وابسته باید کمی و در سطح سنجش فاصلهای ،مقیاس متغیر مستقل
باید کیفی و در سطح سنجش ترتیبی  /اسمی ،توزیع دادههای متغیر وابسته باید بهصورت نرمال ،واریانس گروهها باید
برابر باشد که برای آگاهی از این موضوع ،می توان از آزمون همگنی واریانس لون استفاده نمود & (Hagezadeh

 .)Asghari, 2011ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ،دو شاخص توصیفی اساسی توزیع داده ها هستند؛ که با داشتن
این شاخصها تا حدودی می توان به نرمال بودن یا نبودن داده ها پی برد ( .)Groeneveld & Meeden, 1984در حالت
کلی چنانچه مقدار چولگی و کشیدگی داده ها خارج از فاصله ( )-2/2باشد ( البته ممکن است ،در بعضی از منابع این
بازه کمی متفاوت معرفی شده باشد) .آزمون کولموگروف اسمیرنوف یک آزمون ناپارامتری جهت بررسی نرمال بودن
توزیع دادهها میباشد ( .)Smirnov, 1948با توجه به نمودار احتمال نرمال ( )p-p plotو مقادیر چولگی و کشیدگی
می توان نتیجه گرفت که توزیع داده های شاخص سطح برگ نرمال است.
جدول  -1مقادیر چولگی و کشیدگی و نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنوف در بررسی نرمال بودن
Table 1- The values of skidding and elongation, and the result of the Kolmogorov-Smirnov test in normal examination

متغیر

چولگی

کشیدگی

آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف

سطح معناداری

شاخص سطح برگ ()LAI

0 /272

0 /113

1 /21

0 /103

15- Gaussian model
16- AERMOD
17- Analysis of Variance
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Figure 3: P-p plot to study the distribution of LAI data

 تحلیل شاخص سطح برگ در فواصل مختلف از کانون آلودگیدر این پژوهش متغیر مستقل یعنی فاصله از کانون آلودگی در سه سطح "کمتر از " ،"150بین  150تا  "300و " 300
تا  600متر " متر تقسیم بندی شده است( .جدول  )2نتایج آمار توصیفی و آزمون همگنی واریانس ها مربوط به شاخص
سطح برگ بر اساس فاصله از کانون آلودگی ،در سه سطح "کمتر از " ،"150بین  150تا  "300و " 300تا  600متر "
نشان می دهد .با توجه به نتایج آزمون همگنی واریانس و سطح معناداری این آزمون که مقدار آن بیشتر از  0/05است،
فرض همگنی واریانس گروهها تایید میشود.
جدو ل  -2نتایج آمار توصیفی و آزمون همگنی واریانس ها مربوط به شاخص سطح برگ بر اساس فاصله از کانون آلودگی
Table 2- The results of descriptive statistics and homogeneity analysis of variances related to LAI based on the distance from the
source of contamination

آزمون همگنی واریانس (آزمون لون )18

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

میانگین

کمتر از  150متر

2 /43

0 /579

1 /04

3 /93

بین  150تا  300متر

2 /60

0 /570

1 /80

3 /86

 300تا  600متر

2 /80

0 /536

2 /08

3 /75

فاصله از کانون آلودگی
سطح معناداری

0 /298

آماره آزمون لون

0 /743

(جدول  ، )3نتایج حاصل از آنالیز واریانس شاخص سطح برگ بر اساس فاصله از کانون آلودگی ،در سه سطح "کم تر
از " ،"150بین  150تا  "300و " 300تا  600متر " نشان میدهد .همانطور که در این جدول مالحظه میشود ،با
توج ه به این که سطح معناداری آزمون کمتر از  0/05است بنابراین ،بین میانگین شاخص سطح برگ در سه سطح فاصله
از کانون آلودگی اختالف معناداری وجود دارد.
18- Levene
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Table 3- The results of one -way variance analysis of LAI based on the distance from the source of contamination

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مجموع مربعات

بین گروه ها

2/258

2

1/129

درون گروه ها

38/330

118

0/325

کل

40/588

120

-

(جدول  ، )4نتایج حاصل از آزمون تعقیبی

،20

آماره آزمون

فیشر 19

3/476

سطح معناداری

0/034

بهمنظور مقایسه زوجی شاخص سطح برگ در سطوح مختلف فاصله از

کانون آلودگی با استفاده از روش توکی  21نشان می دهد .بر اساس نتایج این جدول:
 -1میانگین  LAIدر فاصله کمتر از  150متر با میانگین  LAIدر فاصلۀ بین  150تا  300متر اختالف معناداری با هم
ندارند.
 -2میانگین  LAIدر فاصله بین  150تا  300متر با میانگین  LAIدر فاصلۀ  300تا  600متر اختالف معناداری با هم
ندارند.
 -3میانگین  LAIدر فاصله کمتر از  150متر با میانگین  LAIدر فاصلۀ  300تا  600متر اختالف معناداری با هم دارند.
همانطور که در ستون اختالف میانگین ها مشاهده میشود مقدار میانگین  LAIدر فاصله  300تا  600متر بیشتر از
میانگین  LAIدر فاصلۀ کمتر از  150متر است.
جدول  -4مقایسه زوجی شاخص سطح برگ در سطوح مختلف فاصله از کانون آلودگی با استفاده از روش توکی
Table 4- Paired comparison of LAI at different le vels of distance from contamination center using Tukey HSD method

فاصله از کانون آلودگی () i

فاصله از کانون آلودگی () j

اختالف میانگین () i-j

سطح معناداری

بین  150تا  300متر

-0/17

0/306

 300تا  600متر

-0/37

0/034

کمتر از  150متر

0/17

0/306

 300تا  600متر

-0/19

0/415

کمتر از  150متر

0/37

0/034

بین  150تا  300متر

0/19

0/415

کمتر از  150متر

بین  150تا  300متر

 300تا  600متر

19- Fisher
20- Post Hoc Tests
21- TukeyHSD
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Figure 4: Mean of LAI based on the distance from the source of contamination

با توجه به این که به غیر از متغیر فاصله از کانون آلودگی ،متغیرهای نوع گونه گیاهی و جهت باد غالب میت وانند بر
مقدار  LAIتاثیرگذار باشند ،پس این متغیرها نقش متغیر مخدوشگر  22در رابطه بین مقدار  LAIبا فاصله از کانون
آلودگی در نظر گرفته شدند .بهمنظور حذف اثر این دو عامل ،از تحلیل رگرسیون استفاده میشود & (Hagezadeh,

 )Asghari, 2011: 304برای تبیین و پیش بینی متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل بهصورت همزمان ،از رگرسیون
چندگانه استفاده شد .در بررسی تاثیر متغیرهای مخدوش گر و کنترل آنها از «رگرسیون سلسله مراتبی  »23استفاده شده
است .در حقیقت این نوع رگرسیون از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و به محقق اجازه میدهد تا دربارۀ ورود
متغیرهای مستقل به معادلۀ پیشبینی تصمیم گیری کند (.)Farbod, 2014
 -آنالیز متغیرهای مخدوش گر در برآورد مقدار LAI

برای انجام این آنالیز ،ابتدا متغیرهای مخدوش گر نوع گونه گیاهی و جهت باد غالب وارد معادلهی رگرسیون شده و
سپس متغیر مستقل فاصله از کانون آلودگی در مرحلهی بعد وارد معادله میشوند( .جدول  )5رگرسیون سلسه مراتبی
شاخص سطح برگ و متغ یر فاصله از کانون آلودگی با توجه به نقش متغیر مخدوش گر نوع گونۀ گیاهی و جهت باد
غالب نشان میدهد که  yمتغیر وابسته (شاخص سطح برگ) و متغیرهای مخدوش گر ابتدا وارد مدل شده و سپس
متغیر مستقل فاصله از کانون آلودگی وارد مدل شده است .با توجه به اینکه متغیرهای مخدوش گر نوع گونۀ گیاهی و
جهت باد غالب متغیرهای اسمی دو سطحی و متغیر فاصله از کانون آلودگی فاصلهای می باشد بنابراین برای تحلیل
رگرسیون نقش متغیرهای اسمی از بردارهای کد گذاری ( 1و  )0استفاده شد .برای هر یک از متغیرهای دوسطحی نوع
گونۀ گیاهی و جهت باد غالب یک بردار ( 1و  ) 0ایجاد شد که مقدار یک در متغیر نوع گونۀ گیاهی نشان دهنده درخت
بلوط و در متغیر جهت ،باد غالب جنوب به شمال است .سپس در تحلیل رگرسیون با استفاده از روش سلسله مراتبی
22- Confounding Variables
23- Hierarchical Regression
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فاصله از کانون آلودگی وارد مدل شده است.
جدول  -5رگرسیون سلسه مراتبی شاخص سطح برگ
Table 5- Hierarchical regression of LAI

مدل

متغیرهای معرفیشده به
مدل

()HSD

ثابت

ضریب تاثیر

ضریب تاثیر

استاندارد نشده

استانداردشده

()B

()β

2 /866

-

سطح
معناداری

مقدار F

سطح

ضریب همبستگی

ضریب تبیین

معناداری

چندگانه

رگرسیون

مدل

()R

( )R2

0 /000

نوع گونه
مدل 1

گیاهی

بلوط

جهت باد

جنوب به

غالب

شمال
ثابت

مدل 2

مدل

متغیرهای معرفیشده به

-0 /351

-0 /3

0 /001

2 /604

-

0 /000

ضریب تاثیر
استاندارد نشده

مدل

()HSD

-0 /355

-0 /305

0 /001

()B
ثابت
نوع گونه
گیاهی

2 /604
بلوط

10/587

9 /950

ضریب تاثیر
استاندارد
شده

سطح
معناداری

مقدار F

()β
-

جهت باد
غالب

شمال

فاصله از کانون آلودگی

0 /000

0 /451

0 /203

سطح

ضریب همبستگی

ضریب تبیین

معناداری

چندگانه

رگرسیون

مدل

()R

( )R2

0 /000

-0 /276

-0 /238

0 /007

-0 /287

-0 /245

0 /005

0 /001

0 /240

0 /007

9 /950
جنوب به

0 /000

0 /390

0 /152

0 /000

0 /451

0 /203

با توجه به (جدول  ) 5و نتایج رگرسیون سلسه مراتبیِ شاخص سطح برگ نتیجه میشود که متغیرهای زمینهای نوع
گونۀ گیاهی و جهت باد غالب در پیش بینی مقدار شاخص سطح برگ تاثیرگذار است و رگرسیون آن معنادار است .با
توجه به مقدار ضریب تاثیر در مورد گونه گیاهی نتیجه میشود که مقدار شاخص سطح برگ در نقاطی که گونۀ غالب
درختان بلوط هستند نسبت به نقاطی که گونۀ غالب درختان انجیلی هستند کمتر است .در مورد جهت باد غالب نیز
شاخص سطح برگ در نقاطی که باد غالب جنوب به شمال است نسبت به نقاطی که باد غالب غرب به شرق است
کمتر است و این مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار است زیرا سطح معناداریِ مدل برابر  0/000میباشد .در مدل
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آماری معنادار است زیرا سطح معناداریِ مدل برابر  0/00میباشد که کمتر از  0/05است و سه متغیر" گونه گیاهی " ،
"جهت باد غالب "" ،فاصله از کانون آلودگی " به ترتیب به میزان  0/240 ،-0/245 ،-0/238تاثیر معناداری در پیشبین ی
شاخص سطح برگ دارد .میزان ضریب تبیین رگرسیون ( )R 2در مدل دوم نسبت به مدل اول 0/051 ،افزایش پیدا کرده
و مشاهده میشود که مدل دوم  20درصد از تغییرات شاخص سطح برگ را تبیین میکند .با توجه به ضرایب رگرسیونی

استاندارد شده در این جدول معادله خط رگرسیون در ادامه آورده شده است (رابطه  .)1می توان با قرار دادن مقادیر ، X1
 X2و  X3در معادله مقدار  Yرا پیشبینی کرد .در این رابطه Y ،شاخص سطح ببرگ ( )AIو " X1نوع گونه گیاهی"
است که مقدار  1و  0را میگیرد یعنی زمانی که گونه گیاهی بلوط است  X1 = 1و زمانی که گونه گیاهی انجیلی است
 X1 = 0است .همچنین " X2جهت باد غالب" است که مقدار  1و  0را میگیرد یعنی زمانی که جهت باد جنوب به
شمال است  X2 = 1و زمانی که جهت باد شرق به غرب است  X2 = 0است و  X3نیز فاصله از کانون آلودگی است.
رابطه ()1

Y = −2.604 − 0.276X1 − 0.287X2 + 0.001X3

معادله خط رگرسیون بر اساس ضرایب استاندار که در یک دستگاه مختصات استاندارد میباشد  ،در ادامه آورده شده
است( رابطه  . )2تاثیر هر یک از متغیرهای" گونه گیاهی "" ،جهت باد غالب "" ،فاصله از کانون آلودگی" یعنی ،(X1
 X2و  )X3بر مقدار ( Yشاخص سطح برگ) را نشان میدهد و می توان ضرایب را در این معادله باهم مقایسه نمود و
بر اساس این مقایسه می توان مشخص کرد که کدام متغیر تاثیر بیشتری بر مقدار  Yیعنی شاخص سطح برگ ()LAI
دارد.
رابطه ()2

Y = −0.238X1 − 0.245X2 + 0.240X3

شکل :5نمودار مقادیر شاخص سطح برگ بر اساس فاصله از کانون آلودگی
Figure 5: Display of LAI values based on the distance from the source of contamination
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بررسی رابطه همبستگی بین طبقا ت فاصله از کارخانه و مقادیر میانگین شاخص سطح برگ در هر یک از حریمها
نشان میدهد که بهترین رابطه برازش شده بین میانگین شاخص سطح برگ و طبقات فاصله در جهت شرق کارخانه
و در امتداد باد غالب بر اساس

مقادیرR 2

برابر  0/847با تابع توانی مثبت بهدست آمد .این مقدار برای کل دادهها

0/712و در جهت شمال  0/048میباشد.

شکل  :6رابطه مقادیر میانگین شاخص سطح برگ در طبقات مختلف فاصله از کانون آلودگی
Figure 6: Relationship between mean values of LAI in different classes of distance from contamination center

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که اثرگذاری گردوغبارهای صنعتی ،با فاصله گرفتن از کانون آلودگی کمتر میشود .در
این پژوهش شاخص سطح برگ به عنوان یک متغیر وابسته به فاصله مورد بررسی قرار گرفته است .منابع تولید گردوغبار
صنعتی در کارخانه سیمان شامل دودکشها و معدن مربو ط به برداشت منابع قرضه میباشد .تحلیل دادههای هواشناسی
نشان داد که باد غالب در محدوده مطالعاتی از سمت غرب به شرق میباشد و مدلسازی آلودگی وجود یک کانون
آلودگی را در نزدیکی کارخانه و در سمت شرق آن پیشنهاد داد .در مطالعهای مشابه نتایج پژوهش & Dwivedi

 ، Dubey (2017برای بررسی اثر گردوغبار صنایع سیمان بر بخشهای مختلف درخت انبه در فاصلههای مختلف از
کمربند صنعتی سیمان سارال ناگار  ،24میهار  25و ساتنا  26در هند ،در فاصلههای  0/5تا  2کیلومتری نسبت به دودکش
کارخانه نشان از کاهش رنگدانههای کلروفیل ،کاروتنوئید ،PH ،ع صاره برگ و اندازه برگ (طول) در گونههای گیاهی
24- Sarla Nagar
25- Maihar
26- Satna
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مطالعات مختلف مانند ( )Flory & Clay, 2006و ( )Deljouei et al, 2016مورد بررسی و تایید قرار گرفته است .
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عالوه بر فاصله ،نوع گونه و جهت وزش باد غالب و تمام متغیرهای محیطی و
اقلیمی که در مدلسازی پراکنش آلودگی مشارکت کردند نیز تاثیر گذار بودند .طبقهبندی دادهها یکی از شیوههای کشف
اطالعات در سنجش از دور میباشد .در این پژوهش نیز عالوه بر تجزیهوتحلیل آماری دادهها  ،با الگو گرفتن از این
قابلیت مهم ،اقدام به طبقهبندی فاصله با توجه به وضعیت و شرایط برداشتهای میدانی شد و پس از تحلیل مکانی
دادهها نتایج مهمی حاصل شد .ارتباط بسیار قوی بین فاصله از کانون آلودگی صنعتی و مقدار شاخص سطح برگ در
جهت باد غالب (جهت غرب به شرق) مشاهده شد .بهطوری که نتایج نشان داد که رابطه همبستگی  R 2بین مقدار
شاخص سطح برگ و طبقات فاصله در جهت باد غالب برابر  0/84بود ولی این مقدار در جهت جنوب به شمال
محدوده مطالعاتی که فراوانی بادهای غالب در آن جهت پایین است 0/048 ،میباشد.
سپاسگزاری
نگارندگان بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از افراد زیر به علت همکاری در این پژوهش ابراز میدارند.
مدیریت و کارشناسان مربوطه در اداره کل هواشناسی ،محیطزیست ،منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ،مدیریت
و کارشناسان مربوطه در ا داره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر نکا ،مدیریت و حافظان جنگل در شرکت سهامی نکا
چوب ،به خاطر در اختیار گذاشتن داده و اطالعات مکانی و همراهی در کار میدانی .مدیریت شرکت تصویر مشاور
هنر به خاطر در اختیار گذاشتن دوربین عکاسی ،لنز و ...
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