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چکیده
یكي از شيوههاي مناسب براي بررسي روند بيابانزایي و فرسایش بادي در مناطق خشك و فراخشك بررسيي رونيد غبارنياکي هيوا بي کميك
شاخص تعداد روزهاي طوفان گردوخاك ( )DDIاست .در این مطالع دادههاي  41ایستگاه سينوپتيك ک داراي دوره آمياري کامي و طيوننيتير
هستند براي تجزی و تحلي سانن حداکثر روزهياي گردوغبياردر یيك دوره آمياري مشيترك ( )1190 - 2550اسيتااده شيد .روشهياي آمياري
ناپارامتري من-کندال و ضریب همبستگي  ρاسپيرمن وخود همبستگي ،براي تعيين کميت معنيداري روند ،مقدار روند و تغيير روند ب کار گرفتي
شد .آزمونهاي آماري من-کندال و ضریب اسپيرمن نتایج مشابهي را نسبت ب روش خود همبستگي نشان دادند .نتایج آزمونهاي آماري نشان داد
ک هم ایستگاههاي مورد مطالع داراي روند هستند ،ولي از ميان آنها فقط  29مورد در آزمون من-کندال رونيد معنييدار داشيتند ( 15ایسيتگاه
روند افزایشي و  19ایستگاه روند کاهشي) 22 ،ایستگاه در آزمون ضریب اسپيرمن معنيدار بودند ( 15ایستگاه رونيد افزایشيي و  12ایسيتگاه رونيد
کاهشي) و در آزمون خودهمبستگي  33ایستگاه از  41ایستگاه داراي روند معنيدار مثبت و مناي بودند .بيشترین شيب کاهشي رونيد در ایسيتگاه
آبادان ( )-1/12و کمترین شيب مربوط ب ایستگاه تبریز و ارومي ( )-5/1بود .بيشترین شيب افزایشي نيزمربيوط بي ایسيتگاه ایرانشيهر بيا  1/12و
کمترین در ایستگاه گرگان با  5/50شناسایي شد.
واژگان کلیدی :روزهاي گردوغباري؛ آزمون من –کندال؛ ضریب همبستگي ρاسپيرمن؛ آزمون خود همبستگي؛ سمنان.

مقدمه
پدیده گردوغبيار از بالیياي اقليميي -جيوي اسيت کي
جنب هاي مختلف زندگي انسان را تحت تأثير قرار ميدهد.
فراواني وقوع گردوغبيار در منياطق خشيك و نيمي خشيك
ب مراتب بيشتر و شرایط زنيدگي را در بسيياري از منياطق
خشك و نيم خشك آسيا ب طور چشيمگيري تحيت تيأثير
قرار داده است .بييش از  %35از مسياحت ایيران را منياطق
خشك و نيم خشيك در برمييگييرد ] .[10ایين کشيور از
ساليان گذشت با پدیده طوفانهاي گردوغبيار روبيرو بيوده
است .در بسياري از منابع ،جنوب شرق ایران ب عنوان یكي
از مناطق اصلي گردوغبار در جهان شناخت شده اسيت ]،1
 0 ،20 ،14و  .[21بررسي فراواني روزهاي گردوغبياري در
کشور ،نشان مي دهد ک چال هاي مرکزي ایران ،بيشيترین
روزهاي گردوغباري را دارند .ب عنوان مثيال ،بادهياي 125
روزه در استان سيستان و بلوچستان ب بيش از 105روز در
سال افيزایشیافتي اسيت ] .[0در منياطق مرکيزي ایيران

ازجمل یيزد  20،روز و بيشيتر در سيال پدیيده گردوغبيار
اتااق ميافتيد ] .[20بي دليي مجياور منياطق غيرب و
جنوب غربي کشور با بيابانهاي بزرگ کشورهاي همجيوار،
روزهاي غبيارآلود در ایين منياطق قابي توجي بيوده ،و در
سالهاي اخير افزایش یافت است.
بيشييتر طوفييانهيياي گردوغبيياري در ایيين منطقيي در
تابسييتان و بهييار ر ميييدهييد ] .[12آمارهيياي سييازمان
هواشناسي کشيور نشيان مييدهيد کي مييانگين روزهياي
غبييارآلود در طييي  05سييال گذشييت در شييهرهاي اهييواز،
آبادان ،بوشهر و کرمانشاه ب طور مييانگين بي ترتييب ،90
 20 ،29و  22روز در طييول سييال بييوده اسييت ]  .[24بيير
اسييا نتييایج پژوهشييگران طوفييانهيياي گردوغبييار علييت
بيماريهاي حاد تناسي ،آلرژي ،آسم و سيندر همننيين
آلييودگي آب اسييت ] .[1در سييالهيياي اخييير تغييراتييي در
فراواني وقوع این پدیده مخاطره آميز صور گرفتي اسيت.
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فراواني وقوع گردوغبيار در یيك منطقي عيالوه بير شيد ،
سرعت باد و خشكي ذرا خاك ،ب اندازه و قطير ذرا نييز
بستگي دارد .پوشش گياهي و نوع آن نيز در شيد وقيوع
گردوغبار نقش مؤثري بازي ميکند .تجزی و تحليي رونيد
وقوع گردوغبيار در غيرب ایيران بيا بهيرهگييري از آزميون
آمارينا پارامتري من -کنيدال ،نشيان داده اسيت کي ایين
سيستم در سراسر منطق از شمال ب جنوب همگن نيست
و فراواني وقيوع آن در حيال افيزایش اسيت ] .[24طوفيان
گردوغبار در استان خراسان رضوي ،ب دلي فشيار کيم در
خراسان جنوبي و افغانسيتان و فشيار بيان در دریياي خيزر
ایجيياد م ييشييود ] .[13تحلي ي سييينوپتيكي سييامان هيياي
گردوغبار در استان خوزستان نشان داد در دوره سرد سال،
سامان هاي مهاجر باد غربيي و رود بياد مقابي قطبيي و در
دوره گر سال،کمفشار حرارتي بير روي زميين مهيمتيرین
عوام در ایجاد و شك دادن ب این رویدادها در خوزستان
است ] .[29علت اصلي انتشار گردوغبار در استان لرسيتان،
از طریق سطح مياني جوي ( 055هكتو پاسكال) ،مهمترین
سيستم هاي فشار زمين ،کمفشار در خليجفيار و جریيان
ناشي از اختالف درج حرار از شرق ترکي و شمال عراق
ب شمال غرب  -جنوب شرق خليج فيار مييوزد ].[11
تجزی و تحلي پنج سال ( )1103-1102نشيان مييدهيد
ک ایستگاه دزفول با ميانگين  132/4روز بيشيترین روز بيا
طوفان گردوغبار را داشت و خيوي بيا  2/9داراي کمتيرین
روز با طوفان گردوغبيار بيوده اسيت ] .[35همننيين یيك
روند افزایشي در تعداد روزهاي با طوفياني گيرد و غبيار در
شهرستان سبزوار دیده ميشود کي بيشيترین احتميال ر
داد در ماه مي و ژونين و اغليب در بعيدازههرر مييدهيد
] .[12بررسي سينوپتيكي و تجزی و تحليي شيبي سيازي
عييددي انتشييار و انتقييال گردوغبييار در شييرق آس ييا نشييان
ميدهد ک فعالييت هياي طوفيان گردوغبيار ممكين اسيت
همزمان بيا سيسيتمهياي سيينوپتيكي در منياطق بيابياني
شمال شرق آسيا ،با سرعت بياد  9متير در ثانيي گسيترش
یابد ] .[22بررسي روند پدیده گردوغبار در غرب کشيور در
 00سال اخير نشان داد ک با توج ب نوع دادههاي ورودي
(گسست بودن) ،روشهياي آمياري مين -کنيدال و سين
استيميتور کارآیي بسيار مناسبي را براي تحلي رونيد ایين
پدیييده دارا هسييتند ] .[24بييا اسييتااده از نقشيي هيياي

سييينوپتيكي ،بادهيياي شييدید ب ييش از  10متيير بيير ثاني ي
(طوفان) در خراسان بررسي شد .بر اسا نتيایج مييتيوان
عوام مؤثر بر وقيوع طوفيان در اسيتان خراسيان را وجيود
سامان هاي کمفشار در قسمتهاي مرکزي و جنوبي ایيران،
پرفشار جنبحارهاي در تابسيتان و جنيبحيارهاي بير روي
مناطق شمالي ایران و جابجایي آن تا قسمتهياي مرکيزي
ایران را نا برد]  .[19تجزی و تحلي بادهاي بييش از 25
نييا تهييران بييا اسييتااده از نقشيي هيياي سييينوپتيكي و
شاخصهاي ناپایيداري ،ثابيت مييکنيد کي وزش بادهياي
شدید ناشي از وجود دو مرکز کمفشيار بسيت شيده 1554
هكتوپاسكال در منطق مورد مطالع  ،حاکميت هواي سيرد
قب از عبور جبه سرد از ایستگاه ،همجوار بودن با منطقي
کویر و وجيود ناپایيداري اسيت ] .[2شياخص ناپایيداري و
نقش هاي سينوپتيك رژیم بادهياي شيدید و طوفياني یيزد
نشان ميدهد ک بيش از  22درصد بادهاي شيدید منطقي
از جهت  205تا  335درج ميوزد .همننين بييش از 05
درصد از بادهاي شدید و طوفانهياي منطقي در مياههياي
اردیبهشت و فروردین ر ميدهد ] .[25عبور یك سيامان
کمفشار با جبه سرد و خشك از سمت غرب -شمال غرب
همراه با وجود ناوه در ترازهاي  005و  055هكتوپاسكال و
ناپایداريهاي محلي ،مهمترین عل پييدایش ایين بادهياي
شدید است .هيدف از انجيا ایين پيژوهش بررسيي تعيداد
روزهاي گردوغبار و روند آن در دوره آمياري 1390-1304
در  41ایسيتگاه سييينوپتيكي کشيور بي سي روش آزمييون
ناپارامتري من -کندال ،ضریب اسپيرمن و خودهمبسيتگي
است.
مواد و روش
شك  1پراکنش ایستگاه هاي سينوپتيك مورد استااده
در این مطالع را نشان ميدهد .این ایستگاهها داراي توزیع
مناسب همراه با یك دوره مناسب از داده هياي جيوي (41
سال) هستند .براي اطمينان از نرمال بودن دست داده هاي
تشكي شده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استااده شد.
سييپ بازسييازي نييواقص آميياري بيي روش اسييتااده از
ایستگاههاي معرف محاسب گردید.
جدول  1مشخصا ایستگاههاي مورد استااده را نشيان
ميدهد.
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شك  -1موقعيت جغرافيایي ایستگاههاي سينوپتيك مورد مطالع در ایران

براي تشخيص وجيود رونيد در سيري دادههياي آب و
هوایي ،اغلب از روشهاي پارامتري و ناپيارامتري اسيتااده
ميشود .هرچند ب دلي رفتار غيرخطي متغيرهياي آب و
هوایي از روشهاي ناپارامتري براي تشخيص روند بيشيتر
استااده ميشود .با توج ب توانایي روشهاي ناپارامتر بي
استااده از دادههاي پر و ایين کي روش بي سيريهياي
زماني با توزیع نرمال ب عنوان ورودي نياز نيدارد ،کيارآیي
آنها قاب توج است .در انجا ایين تحقييق از سي روش
ناپييارامتري ميين-کنييدال ،1اسييپيرمن 2و آزمييون خييود
همبستگي 3استااده شد.

الف) محاسب اختالف بين تكتك مشاهدا با یكدیگر و
اعمال تابع عالمت و استخراج پارامتر  sب شرح زیر:
𝑛

() 1

آزمون ناپارامتري رتبي اي بير اسيا مين -کنيدال بيراي
تشخيص روند تعداد روزهاي همراه با طوفيان گردوغبيار و
در مقيا هاي زمياني مختليف در نظير گرفتي شيد ]10
و .[15مراح محاسب مقدار آماره این آزمون ب شرح زیر
است:

1- Mann-kendall test
2 - Spearman's Rho test
3- Autocorrelation test

) 𝑘𝑥 𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 −
𝑘=1 𝑗=𝑘+1

ک در آن:
 :nتعداد مشاهدا سري،
xjو :xkب ترتيب دادههاي  jا و kا سري ميباشند.
تابع عالمت نيز ب شرح زیر مورد محاسب ميباشد:
𝑖𝑓(𝑋𝑗 − 𝑋𝑘 ) > 0

() 2

آزمون من کندال

𝑛−1

𝑖𝑓(𝑋𝑗 − 𝑋𝑘 ) = 0
𝑖𝑓(𝑋𝑗 − 𝑋𝑘 ) < 0

+1
𝑠𝑔𝑛(𝑋) = { 0
−1
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جدول  -1مشخصا ایستگاههاي سينوپتيك مورد استااده
نا ایستگاه
شهرکرد
تبریز
ارومي
اصاهان
بوشهر
تهران مهرآباد
بيرجند
مشهد
سبزوار
اهواز
آبادان
زنجان
شاهرود
زاهدان
شيراز
کرمان
بم
کرمانشاه
گرگان
رشت
بندر انزلي
خر آباد
رامسر
بابلسر
اراك
بندرعبا
همدان نوژه
یزد
خوي
کاشان
تربت حيدری
دزفول
سمنان
چابهار
ایرانشهر
زاب
فسا
قزوین
سنندج
سقز
بندرلنگ

طول جغرافيایي ) )°Eعرض جغرافيایي ) )°Nارتااع ))m
´50° 51

´32° 17

2048.9

´46° 17

´38° 5

1361.0

´45° 5

´37° 32

1315.9

´51° 40

´32° 37

1550.4

´50° 50

´28° 59

19.6

´51° 19

´35° 41

1190.8

´59° 12

´32° 52

1491.0

´59° 38

´36° 16

999.2

´57° 43

´36° 12

977.6

48° 40

´31° 20

22.5

´48° 15

´30° 22

6.6

´48° 29

´36° 41

1663.0

´54° 57

´36° 25

1345.3

´60° 53

´29° 28

1370.0

´52° 36

´29° 32

1484.0

´56° 58

´30° 15

1753.8

´58° 21

´29° 6

1060.9

´47° 9

´34° 21

1318.6

´54° 16

´36° 51

13.3

´49° 36

´37° 15

-6.9

´49° 28

´37° 28

-26.2

´48° 17

´33° 26

1147.8

´50° 40

´36° 54

-20.0

´52° 39

´36° 43

-21.0

´49° 46

´34° 6

1708.0

´56° 22

´27° 13

9.8

´48° 43

´35° 12

1679.7

´54° 17

´31° 54

1237.2

´44° 58

´38° 33

1103.0

´51° 30

´33° 59

982.3

´59° 13

´35° 16

1450.8

´48° 23

´32° 24

143.0

´53° 33

´35° 35

1130.8

´60° 37

´25° 17

8.0

´60° 42

´27° 12

591.1

´61° 29

´31° 2

489.2

´53° 41

´28° 58

1288.3

´50° 3

´36° 15

1279.2

´47° 0

´35° 20

1373.4

´46° 16

´36° 15

1522.8

´54° 50

´26° 32

22.7

طبق اقليم (روش دومارتن)
نيم خشك
نيم خشك
نيم خشك
فرا خشك
خشك
خشك
خشك
نيم خشك
خشك
خشك
فرا خشك
نيم خشك
خشك
خشك
نيم خشك
خشك
فرا خشك
نيم خشك
مدیتران اي
خيلي مرطوب تيپ الف
خيلي مرطوب تيپ ب
نيم خشك
خيلي مرطوب تيپ الف
خيلي مرطوب تيپ الف
نيم خشك
فرا خشك
نيم خشك
فرا خشك
نيم خشك
فرا خشك
نيم خشك
نيم خشك
فرا خشك
فرا خشك
فرا خشك
فرا خشك
نيم خشك
نيم خشك
مدیتران اي
مدیتران اي
فرا خشك
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ب) محاسب واریان

ب کمك یكي از روابط زیر:

ک در آن:

)𝑆(𝑟𝑎𝑣
𝑚∑ 𝑛 − (𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) −
)𝑖=1 𝑡(𝑡 − 1)(2𝑡 − 5
=
𝑛𝑓𝑖
18
() 3
> 10
)𝑛 − (𝑛 − 1)(2𝑛 + 5
= )𝑆(𝑟𝑎𝑣
𝑖𝑓𝑛 < 10
18

ک در آن:
 nتعداد دادههاي مشاهدهاي و  mمعرف تعداد سريهایي
است ک در آنها حداق یك داده تكراري وجود داردT .
نيز بيانگر فراواني دادههاي با ارزش یكسان است.
پ) استخراج آماره  Zب کمك یكي از روابط زیر:
𝑆−1

() 4

𝑖𝑓𝑆 > 0
)𝑆(𝑟𝑎𝑣√
0
𝑖𝑓𝑆 = 0
=𝑍
𝑆+1
𝑖𝑓𝑆 < 0
)𝑆(𝑟𝑎𝑣√{

در یك آزمون دو دامن اي براي روندیابي سري دادهها،
فرض صار در حالتي پذیرفت ميشود ک رابط زیر برقرار
باشد:
|𝑍| ≤ 𝑍∝⁄2

() 0
ک در آن:
 :αسطح معنيداري است ک بيراي آزميون در نظير گرفتي
م ييشييود و  Zαآميياره توزیييع نرمييال اسييتاندارد در سييطح
معنيداري  αميباشد ک با توج ب دو دامن بودن آزمون،
از  α/2استااده شده است.
در این پژوهش ،این آزميون بيراي سيطوح اعتمياد  %10و
 %11استااده شد .در صورتيک آماره  Zمثبت باشيد رونيد
سري دادهها افزایشيي و درصيور منايي بيودن آن رونيد
کاهشي در نظر گرفت ميشود.
ضریب همبستگي  ρاسپیرمن
این ضریب در اوای ده  1155توسط چارلز اسپيرمن اران
گردید .این ضریب ک با  ρنمایش داده ميشود ،همواره
بين  +1و  -1در نوسان است و از نظر سطح سنجش نيز
ترتيبي و از نوع متقارن است.
() 9

) 6(∑ 𝑑𝑖2
)𝑛(𝑛2 − 1
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𝑃 =1−

 Ρضریب همبستگي اسپيرمن n ،تعداد مشاهدهها و d2i
مجموع مجذور تااو دو رتب است.
براي آزمون ضریب همبستگي اسپيرمن از رابط زیر آماره
 tبرآورد ميشود.
𝜌√𝑛 − 2

() 2

√1 − 𝜌2

=𝑡

آزمون خودهمبستگي
خودهمبستگي یك فرآیند تصادفي است ک همبستگي
بين مقدارهاي فرآیند در نقاط مختلف زمان را ب عنوان
تابع دو زمان یا تااض زماني توصيف ميکند .اگر X
فرایندي تكرارپذیر باشد و  iنقط اي از زمان بعد از آغاز
فرایند ( iممكن است عدد صحيح براي فرآیندي با
گسستگي زماني ،و عدد حقيقي براي فرآیندي با پيوستگي
زمان باشد) .بنابراین  Xiمقدار (یا تحقق) توليد شده ب
وسيل اجراي فرآیند داده شده در زمان  iاست .فرض کنيد
فرآیند براي ميانگين  μiو واریان  σi2براي هم زمانهاي
 iتعریف شده است .بنابراین تعریف خود همبستگي بين
هر دو زمان  sو  tعبار است از:
() 0

]) 𝑠𝜇 𝐸[(𝑋𝑡 − 𝜇𝑡 )(𝑋𝑠 −
𝑠𝜎 𝑡𝜎

= )𝑡 𝑅(𝑠,

ک در آن:
 Eعملگر مقدار مورد انتظار است .توج کنيد ک این بيان
براي هم فرآیندها یا سريهاي زماني ،خوش تعریف
نيست ،چون ممكن است واریان برابر صار (براي یك
فرآیند ثابت) یا بينهایت باشد .اگر تابع  Rخوش تعریف
باشد ،مقدار آن باید در محدوده  1تا  -1قرار گيرد ،ک
مقدار  1نشاندهنده همبستگي کام و  -1نشاندهنده
عك همبستگي کام است .اگر  Xtیك فرآیند ثابت
مرتب دو باشد ،بنابراین ،ميانگين  μو واریان  σ2مستق
از زمان هستند و خود همبستگي فقط ب تااض  tو s
بستگي دارد .همبستگي فقط ب فاصل زماني بين دو مقدار
بستگي دارد ،ولي ب موقعيت آنها در زمان بستگي ندارد.
این موضوع بيان ميکند ک این خود همبستگي ميتواند
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ب عنوان تابع تأخير زماني بيان شود ،و همننين باید یك
تابع زوج از  τ=s− tباشد.
() 1

])𝜇 𝐸[(𝑋𝑡 − 𝜇)(𝑋𝑡+𝜏 −
σ2

= )𝜏(𝑅

و با توج ب زوج بودن این تابع ،ميبایست:
)𝜏𝑅(𝜏) = 𝑅(−

()15
این عم مشترك در برخي رشت ها ب غير از آمار و تحلي
سريهاي زماني ،براي نرمال کردن ب وسيل  σ2و اسيتااده
از خودهمبستگي مترادف با اتو کوواریان است.
نتایج

براي تما  ،ایستگاه هياي ميورد مطالعي در سيريهياي
زماني سانن در ابتدا آماره هياي سي آزميون نيا پيارامتري
(من -کندال ،ضریب اسپيرمن و خودهمبسيتگي) محاسيب
شييد .سييپ معن ييداري نتييایج ایيين آمييارههييا در سييطوح
اطمينان  %10و  %11مورد آزمون قرار گرفيت (جيدول .)2
چنانن در جدول مذکور مشخص است هير دو نيوع رونيد
افزایش و کاهش در منطق مورد مطالع دیده ميشيود .در
جييدول  3نييوع آزمييون ،تعييداد ایسييتگاه هيياي داراي رونييد
افزایشي و کاهشي و نوع سطح معنيداري ب طور جداگاني
اران شده است.
نتایج آزمونهای من -کندال و ضریب اسپیرمن
گردوغبيار1

روند مقادیر سانن تعداد روزهاي هميراه بيا
در تعدادي از ایستگاههاي ایران افزایشي است .ایستگاههاي
شهرکرد ،زاهدان ،بم ،بندرعبا  ،گرگان ،چابهار ،ایرانشيهر،
زاب  ،خر آباد و فسا در هر دو آزمون داراي رونيد افزایشيي
معنيدار هستند (جدول  .)2از بين  29ایسيتگاه معنييدار
شييده در آزمييون ميين -کنييدال 15 ،ایسييتگاه داراي رونييد
افزایشي معنيدار است .همننين  19ایسيتگاه داراي رونيد
کاهشي معنيدار بيود .نتيایج آزميون اسيپيرمن مشياب بيا
آزمون من -کندال است ،ب طوريک از بيين  22ایسيتگاه
معن ييدار شييده 15 ،ایسييتگاه داراي رونييد افزایش يي و 12

1-Dusty Days Index

ایستگاه داراي روند کاهشي معنييدار هسيتند جيدول (.)3
ایستگاههياي اروميي  ،اصياهان ،بابلسير ،تهيران (مهرآبياد)،
بيرجنيد ،سييبزوار ،آبييادان ،شياهرود ،کرمييان ،بنييدر انزليي،
رامسر ،یزد ،کاشان ،تربت حيدری  ،دزفول ،قزوین ،و سمنان
در هر دو آزمون ،روند مناي یا کاهشي معنييدار در تعيداد
روزهاي همراه با گردوغبار سانن را نشان دادنيد .ایسيتگاه
بابلسيير در آزمييون ضييریب اسييپيرمن داراي رونييد کاهشييي
معنيداربود اما در آزمون من-کندال بدون رونيد تشيخيص
داده شد .همانطور ک نتایج نشان ميهد بيشترایستگاههيا
داراي روند کاهشي در تعيداد روزهياي گردوغبيار بودنيد و
نتایج در هر دو آزمون من-کنيدال و ضيریب اسيپيرمن در
 %10موارد مشاب بود.
نتایج آزمون خودهمبستگي
در مقایس ي بييا دو آزمييون دیگيير ،تعييداد ایسييتگاههيياي
بيشتري توسط آزمون خودهمبستگي معنيدار شد .افيزون
بر ایسيتگاههيایي کي در هير سي آزميون رونيد معنييدار
داشتند ،هشت ایستگاه دیگر (شام تبریز ،بوشهر ،مشيهد،
اهواز ،زنجان ،شيراز ،هميدان نيوژه و بندرلنگي ) در آزميون
خودهمبستگي روند معنييدار را نشيان داد .ایسيتگاههياي
ارومي ي و خيير آبيياد در آزمييون خودهمبسييتگي معن ييدار
نشدند ،ولي در دو آزميون دیگير ایسيتگاه خير آبياد رونيد
افزایشيي معنييدار و اروميي رونيد کاهشيي معنييداري را
نشان دادند .ایستگاه هایي ک روند آن ها کاهشي و افزایشي
معنيدار بود ب تاكيك هر آزمون با دایرههاي سای روشين
مشخص شدهاند (شك هاي  2و .)3
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جدول  -2روندمعنيداري تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در آزمونهاي مختلف
ایستگاه

روند

شهرکرد
تبریز
ارومي
اصاهان
بوشهر
تهران مهرآباد
بيرجند
مشهد
سبزوار
اهواز
آبادان
زنجان
شاهرود
زاهدان
شيراز
کرمان
بم
کرمانشاه
گرگان
رشت
بندر انزلي
خر آباد
رامسر
بابلسر
اراك
بندرعبا
همدان نوژه
یزد
خوي
کاشان
تربتحيدری
دزفول
سمنان
چابهار
ایرانشهر
زاب
فسا
قزوین
سنندج
سقز
بندرلنگ

افزایشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
افرایشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
افرایشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
افرایشي
کاهشي
کاهشي
افرایشي
کاهشي
افرایشي
کاهشي
کاهشي
افزایشي
کاهشي
کاهشي
افزایشي
افزایشي
افزایشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
کاهشي
افزایشي
افزایشي
افزایشي
افزایشي
کاهشي
افزایشي
افزایشي
افزایشي

آزمون من -کندال آزمون ضریب اسپيرمن
**3/22
5/22
**2/33
**0/20
5/95
**3/59
**4/44
5/21
**2/30
1/49
**4/92
5/25
**4/00
*1/14
5/03
**3/42
**3/10
1/10
**2/15
5/32
*2/15
*2/12
**4/39
1/04
1/02
**2/02
5/12
*2/51
1/15
**2/12
**4/35
*1/13
*2/20
**2/02
**4/20
*2/11
**4/14
**4/05
1/10
5/00
1/52

**3/30
5/23
*2/5
**4/00
5/13
**3/19
**4/20
5/53
**2/31
1/33
**4/31
5/01
**4/32
*1/20
5/01
**3/30
**3/24
1/35
**2/11
5/41
*2/25
*2/23
**4/39
*1/22
1/02
**2/29
1/50
*1/92
1/41
**2/01
**3/02
*2/53
**2/31
**2/45
**4/19
**2/49
**3/19
**4/31
1/50
5/01
1/31

** و * ب ترتيب وجود روند در سطح اطمينان  11و  10درصد

آزمون خودهمبستگي
*2/20
*2/50
5/91
**0/01
**0/10
**0/32
**2/02
**2/93
**3/05
**3/12
**4/14
*1/12
*2/20
**3/54
**4/30
**2/10
**3/10
1/93
*2/51
-5/51
*1/04
1/95
*2/50
**3/40
1/41
**0/13
**3/21
**0/20
-5/52
**3/32
**4/00
**2/22
**3/51
**4/31
**4/40
**3/92
**2/44
*2/20
1/59
5/45
**0/32
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جدول  -3ایستگاههاي داراي روند معنيدار افزایشي و کاهشي ب تاكيك آزمونها
سطح معنيداري ()%
سطح معنيداري ()%
روند کاهشي معنيدار
روند افزایشي معنيدار
روشهاي آماري
0
1
0
1
4
12
19
3
2
15
آزمون من -کندال
0
12
12
2
0
15
آزمون ضریب اسپيرمن
9
14
25
2
11
13
آزمون خودهمبستگي

شك  -2ایستگاههاي داراي روند کاهشي معنيدار در  DDIدر دوره آماري ()1190–2550

شك  -3ایستگاههاي داراي روند افزایشي معنيدار در  DDIدر دوره آماري ()1190–2550
جدول -4نتایج مشترك بين س آزمون آماري
نوع ایستگاه تعداد معنيدار غير معنيدار
افزایشي
کاهشي

12
24

1
10

3
3

مجموع

41

24

9
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بحث و نتیجهگیری
مقایسه نتایج هر سه آزمون
ایستگاههاي شهرکرد ،زاهدان ،بم ،گرگيان ،بنيدرعبا ،
چابهار ،ایرانشيهر ،زابي  ،فسيا و در هير سي آزميون رونيد
افزایشي معنيداري را در تعداد روزهياي هميراه بيا گيرد و
غبار نشان ميدهند .ایستگاههاي بوشهر ،اهواز ،همدان نوژه
و بندرلنگيي تنهييا در آزمييون خودهمبسييتگي و ایسييتگاه
خر آباد تنها در دو آزمون من -کندال و ضيریب اسيپيرمن
داراي روند افزایش معنيدار بودند .بيشترین شيب افيزایش
ب ترتيب مربوط ب ایستگاه ایرانشهر ،بندرعبا  ،زاب و بم
(بييا مقيادیر  1/30 ،1/04 ،1/12و  )1/53اسييت کي نشييان
ميدهيد شيرق کشيور رونيد افزایشيي بيشيتري در تعيداد
روزهاي گردوغباري دارد .کمترین شييب افزایشيي ()5/50
مربوط ب ایستگاه گرگان است (جدول  .)2همننين رونيد
کاهشي معنيداري در تعدادي از ایستگاه ها مشياهده شيد.
ایستگاههاي اصاهان ،تهيران (مهرآبياد) ،بيرجنيد ،سيبزوار،
آبادان ،شاهرود ،کرمان ،بندر انزليي ،رامسير ،یيزد ،کاشيان،
تربتحيدری  ،دزفول ،قزوین و سمنان در هير سي آزميون،
روند مناي یا کاهشي معنيدار در تعداد روزهاي هميراه بيا
گردوغبار سانن را داشت اند .همننين این روند کياهش در
ایستگاههاي تبریز ،مشهد ،زنجان ،و شيراز تنهيا در آزميون
خودهمبستگي معنيدار است .هر چند ایسيتگاه اروميي در
آزمونهاي من -کنيدال و خودهمبسيتگي رونيد منايي آن
معنيدار بود و ایسيتگاه بابلسير بي جيز در آزميون مين-
کندال ،در دو آزمون دیگر داراي روند معنيداري بود.
نتایج بررسي روند غبارناکي هوا ب کمك شياخصهياي
دیييد افقييي 1در دوره آميياري  20سييال در محييدوده شييهر
اصاهان و مقایس آن با دیگر شاخص هاي اقليمي ،ازجملي
شيياخص بارنييدگي اسييتاندارد ( )SPIو نمييودار تغييييرا
بارندگي نشان داد کي در طيي ایين دوره ،تعيداد روزهياي
طوفان گردوغبار با دید افقي کمتر از  2کيليومتر از  25روز
ب  14روز کاهش یافتي اسيت کي بييانگر کياهش اثيرا
بيابانزایي و غبارناکي هوا در محدوده شهر اصياهان اسيت.
علت اصلي ایين پدیيده را مييتيوان بي افيزایش شياخص
1-Horizontal-Visibility

بارندگي ب مقيدار  22ميلييمتردرطيي  20سيال گذشيت ،
افييزایش شيياخص  ،SPIکيياهش شيياخص خشييكسييالي و
همننييين توسييع اقييداما کنتييرل فرسييایش بييادي و
بيابانزدایي از جمل گسترش فضاي سبز و فضاي فيزیكيي
شهر اصاهان درطي  20سال گذشت نسبت داد ] ،[4ک با
نتایج این تحقيق ،یعني روند کاهشيي معنييدار در تعيداد
روزهاي همراه با گردوغبار سانن در برخي استانهيا مثي
استان اصاهان همسو است (شك .)2
ایستگاه آبادان بيشترین شيب رونيد منايي را داشيت و
پ ي ازآن ،ایسييتگاه قييزوین داراي بيشييترین شيييب رونييد
کاهشي بود .ایستگاههاي بندر انزلي و قزوین بي دليي دارا
بودن پوشش گياهي مناسب ،شرایط توپيوگرافي و نزدیكيي
ب منابع آبي ،گردوغبارهاي محلي ب ندر شك ميگييرد.
این ناحيي بي دليي داشيتن عيرض جغرافييایي بيانتر از
گردوغبارهيياي فييرا منطق ي اي ک ي در بسييتر سييامان هيياي
سينوپتيكي از مناطق بياباني غرب کشور منتق مييشيوند
نيز ب دور هستند .این تأثيرا باعث ایجياد رونيد کاهشيي
در ایستگاه هاي مذکور شده است .شرایط روند کاهشيي در
ایسييتگاه آبييادان و دزفييول تييا حييدودي مشيياب بييود .ایيين
ایستگاهها در نواحي پست جلگ اي خوزستان واقعشدهاند و
از نظر پوشيش گيياهي و مييزان بارنيدگي محييط چنيدان
مساعدي براي ایجاد گردوغبار نيستند .ایستگاه هایي ماننيد
خوي ،کرمانشاه ،رشيت ،اراك ،سينندج ،سيقز در هير سي
آزمون بدون روند معنيدار یا ثابيت شناسيایي شيدند .ایين
ایستگاه ها در مناطق کوهستاني قرارگرفت و ب علت ارتااع
زیاد و دریافت بارندگيهياي بيشيتر داراي پوشيش گيياهي
مناسبي هستند .هم این عوام باعث ایجاد ثبيا نسيبي
در فراواني روزهاي گردوغباري در این مناطق شيده اسيت.
اغلييب گردوغبارهيياي مشيياهده شييده در ایيين منيياطق از
سرزمينهاي دوردست توسيط سيامان هياي جيوي منتقي
ميشود.
نتایج ب دستآمده در این بررسي بيا نتيایج تحقييق بير
روي تحلي روند وقوع پدیيده اقليميي گردوغبيار در غيرب
کشور بيا اسيتااده از روش هياي آمياري ناپيارامتري ] [21
همسو بود .وجود روند افزایشيي در ایسيتگاههياي هميدان،
خر آباد ،شهرکرد و اهواز ممكن است بي دنیي یكسياني
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باشد .در این مناطق وقوع خشك سياليهياي پييدرپيي در
سال ها اخير ،توسع شهري ب ویژه توسع صنعتي و تغييير
کاربري اراضي در اطراف شهرهاي بيزرگ ازجملي تبریيز و
اهواز از عوام موثر در افزایش روزهاي گردوغباري است.
در مقایس هر س روش ،در  35ایستگاه از  41ایستگاه
مورد مطالع ( )%21نتایج همپوشاني داشيت و کي از ایين
تعييداد 24 ،مييورد داراي رونييد معن ييدار ( )%05و  9مييورد
( )%25روند غير معنيدار نشان داد (جدول  .)4در بررسيي
رونييد متغيرهيياي آب و هييوایي بهتيير اسييت از چنييد روش
استااده شود تا با قطعيت بيشتر بتوان در خصيو وجيود
روند اههار نظر نمود .هر کدا از روشها معایب و محاسين
خييا خييود را دارنيد .همننييين معيييار محاسييباتي بييراي
ارزیابي کارآیي بهتر آنها و یا تعيين روش مناسبتر وجود
ندارد .اما روش ناپارامتریك من کندال در تشخيص روند از
قابليت خوبي برخوردار است.
ایستگاه هایي ک داراي روند افزایشي معنييدار بيود در
شك  3مشخص شدهاند .با توج بي نتيایج ،کيانون اصيلي
این پدیده ابتدا در مناطق شرقي ،جنوب شرقي و سپ در
مناطق جنوبي و جنوب غربي کشور واقع شده است .دیگير
ایستگاه ها ،روند کاهشي و یا بيدون رونيد معنييدار بودنيد
(جدول  .)2ایستگاه ایرانشيهر و زابي بيا بيشيترین شييب
افزایشي هست اصلي این پدیده هستند .منياطق جنيوبي و
جنوب غربي ک علت این موضوع انتقال ذرا گردوخاك از
نواحي حاشي اي این مناطق مانند کشور افغانستان با وزش
بادهاي  125روزه ک عامي محيرك ایين پدیيده هسيتند
ميباشد در قسمت هاي جنوب غربي کشيور بيراي حرکيت
گردوغبار ناشي از صحراي عربستان و کشور عراق ب سمت
نواحي جنوب غربي ایران ميباشد ک نبود پوشش گيياهي
مناسب و فرسایش خاك در این مناطق دلي بير آن شيده
است .در تحقيقي مشياب  ،بيشيترین فراوانيي طوفيان هيا و
بادهاي شدید در کشور در منياطق شيرق و جنيوب شيرق
کشور اعال شد ] .[9بر اسا تحلي تعداد روزهاي همراه
بييا گييرد و غبييار در غييرب و جنييوب غييرب ایييران شييام
استانهاي خوزستان ،لرستان ،ایال و کرمانشاه مربيوط بي
دو دوره  2551-2550و  ،2559-2515نشيييان دهنييييده
افزایش حداکثر روزهاي گرد و غبار در دوره دو نسبت بي
دوره اول است ک تا حدودي با نتيایج ایين تحقييق یعنيي

روند افزایشي در ایستگاههاي غرب کشور مطابقيت دارد .در
ایيين مطالع ي نشييان داده شييده اسييت ک ي چگون ي عوام ي
گوناگوني شام جریان طوفان از عربستان سعودي و عراق،
تغيير و نوسانا اقليمي ،رسوبا سييالبي و آبرفتيي ،نبيود
پوشش گياهي و بيابانزایي باعث گرد و غبار در استانهاي
غرب و جنوب غرب ایران ميشود ].[11
نتایج حاص از بررسي نوسيانهياي اقليميي در شيمال
شييرق ایييران کيياهش معن ييدار تعييداد روزهيياي همييراه بييا
گردوخاك بر اسا دو آزمون من-کندال و حداق مربعا
خطا در ایستگاه هاي سيبزوار ،تربيت حيدریي و بيرجنيد را
شان ميدهد .افزون بير ایينکي مييتوانيد نتيجي کياهش
سييرعت بيياد در ایيين منيياطق باشييد .هرچنييد عمليييا
بيابانزدایي و احياي مراتع ک توسيط اداره منيابع طبيعيي
در این مناطق انجا شده ،موفقييتآمييز بيوده اسيت ].[3
همننييين غييرب ایييران از نظيير تعييداد روزهيياي همييراه بييا
گردوغبار منطق همگني نبوده و تعداد روزهاي گردوغباري
سانن از شمال ب سمت جنوب افزایش ميیابد ].[21
کاهش بارش و خشكسالي و تغييرا اقليميي ناشيي از
گرمایش زمين در طي این سالهاميتواند از دنی افزایش
روند در بسياري از ایسيتگاه هياي داراي رونيد افزایشيي ،از
جمل زاهدان ،بيم ،بوشيهر ،گرگيان ،هميدان ،فسيا ،زابي ،
چابهييار و ایرانشييهر باشييد .ایسييتگاه گرگييان (در شييمال) و
بندرعبا (در جنوب) هر دو داراي روند افزایشي معنيدار
در تعداد روزهاي همراه بيا گردوغبيار هسيتند کي ممكين
است ب دلي موقعيت مشاب آنها کنار پهن آبي باشيد .در
نوار ساحلي جنوب کشور،کمبود رطوبت و پوشش گياهي و
همننييين وزش نسيييم دریييا ب ي خشييكي و ب ير عك ي در
ساعت هاي مختلف شبان روزميتواند از عوام تشدیدکننده
پدیدههاي گرد خاکي در این قسمت از کشور باشد.
یكي از پدیدههاي مناطق خشيك و نيمي خشيك و یيا
مناطق همجوار با این مناطق ،پدیيده گيرد و خياك اسيت
] .[2درسالهاي اخير ،وقوع پدیده طوفان گيرد و غبيار در
منطق خاورميان درحال افزایش است .کشور ایران ب علت
قرار گرفتن در کمربند خشك و نيمي خشيك جهيان ،بي
طور مداو در معيرض جریيانهياي گيرد و غبيار محليي و
سينوپتيكي متعيدد اسيت ] .[22خاورمياني یكيي از پينج
منطق جهان است ک بيشترین تولييد گيردو غبيار را دارد
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کاهشييي معنيييدارنشيياندهنييده عمليييا موفقيييتآميييز
.بيابانزدایي و تثبيت ماس هاي روان است
روش هاي آماري مورد استااده کيارآیي مناسيبي بيراي
 هرچنيد کي،تحلي روند روزهاي همراه با گردوغبار دارند
کندال و ضریب اسپيرمن یكسان بيود و-نتایج دو روش من
.نسبت ب روش خودهمبستگي همپوشاني بيشتري داشتند
 بوده و با2550  تا1390 همننين این دوره آماري از سال
اضاف شدن آمار سال هاي بعد نتایج حاصل تعدی خواهيد
 هرچند پدیيده گيرد و غبيار یيك پدیيده، ب طور کلي.شد
فراملي بوده و غيير قابي کنتيرل اسيت وليي مييتيوان بيا
شناساندن محدوده آن در قالب الگيوي گردشيي و بررسيي
 بيا آگياهي از،ویژگيهاي آماري در بازههاي زماني مختلف
 برنام هاي نز را بيراي،زمان و محدوده این پدیده مخرب
 بيا توجي بي، از طرف دیگر.مقابل و سازگاري فراهم نمود
گستردگي زیاد منطق تغذیي کننيده گيرد و غبيار امكيان
.تغيييير ميييوثر در کوتييياه ميييد منتاييي خواهيييد بيييود
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Abstract
In this study, annual changes in number of dusty days in Iran over the period of 1965–2005 (41
years) wre investigated. Mann-kendall test, spearman's-Rho test and Autocorrelation test were
applied to quantify the trend. Mann-kendall and spearman's test showed similarity in the results, in
compared with Autocorrelation test. This study reveals that the all studied stations showed a trend,
but among them, only 26 trends were significant statistically, at Mann-Kendall test (16 stations had
decreased and 10 stations had increased trend). Spearman’s Rho was significant for trends at 27
stations (17 stations with a decrease and 10 stations with an increase in trend). The autocorrelation
test results shows, 33 stations had significant positive or negative trends. The most decreasing and
lowest slope was in Abadan and Tabriz stations with values -1.92 and -0.1, respectively. The most
increasing and lowest slope was in Iran shahr and Gorgan stations with values 1.97 and 0.8
respectively.
Keywords: Dusty days; Mann-kendall test; Spearman's Rho test; Autocorrelation test; Trend
analysis.

