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چکیده
به منظور تحلیل تغییرات روند وقوع پدیده گرد وغبار دادههای ماهانه و س یناوارف هنالا    روزها ای ت و درگاب ماو ابغ ررر رررر ایس اگت ههههاییی
سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری  1956 - 2010از سازمان هواشناسی کشور دریافت ومورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به طبیعت گسسته دادهها و عدم توزیع بهنجار سری زمانی جهت تحليل رونددد دادهها ا اس هدافت از آزمونننها ای ناپارامتریک ک
ک
بتر است .دراین پژوهش جهت مطالعه بهنجاري سري زماني دادهها ،از آزمون اليلي فورس ،جهت تحلیل رونداز آزمونهای
مناس 

من  -کندال و سنس استیمیتور و توزیع جغرافیایی نوع روند روزهای همراه با گرد غبار از نرم افزار  GISاستفاده شده است .نتایج
حاصل ازآزمون های مذکورنشان داد (به استثنای خاش و سراوان) که فاقد روند است ،سایرایستگاه های م علاطم درو ههههه دارای روند

افزایشی معنی دار میباشند .همچنین فراوانی طوفانهای گرد و غبار در دوره گرم سال و در قسمتهای شمالی و جنوبی استان بیشتر
است .در مقیاس فصلی میزان فراوانی طوفانها در فصل بهار بیشتر از سایر فصول بوده و در شرق استان بیش از غرب آن است.

واژگان کلیدی :سیستان و بلوچستان ،من -کندال ،سنس استیمیتور ،گرد وغبار

( -1نویسنده مسئول) Bahak.bahak@yahoo.com
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مقدمه
آب و هوای کره زمین طی قرن بیستم و بویژه در دهههای اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به اف امد شیاز   
نشان داده است () .IPCC, 2001افزایش درجه حرارت کره زمین ناشی از عوامل مختلف طبیعی و انس یغت ینا ی تار   
وسیعی را در شرایط اقلیمی سیاره زمین ایجاد نموده و باعث تغییراتی در فراوانی طوفانهای گ یدرگ کاخ و در ده    
است .گرد و غبار يكي از پدیدههای جوي است كه آثار و پيامدهاي زيست مح يطي نامطلوبي را بر جاي م ممیگ راذ د د.
از مهمترين شرايط ايجاد ايجاد گرد و غبار در كنار هو جو ،رادياپان يا و اي د مدع دوجو

طر و تب وه .تسا اي          

ناپايداراگر فاقد رطوبت باشد طوفان گرد و غبار ايجاد میکند (ذوالفقاری وعاب هدازد  .) 38 ، 1384 ،،مطالع يميلقا تا   
نشان ميدهد چالههای مركزي ايران با بيش از  051روز و و بعد از آن مناطق جنوبغربی و غرب اجم رد هك و تر   
بیابانهای بزرگي همچون عراق ،عربستان ،سو  .و هير  ..م ممیباشنددد ،داراي بيش  درگ ياهزور يناوارف نيرت و رابغ       
میباشند (علیجانی .) 42 ، 1376 ،در واقع ايجاد گرد و غبار میتواند نوعي واكنش به تغ يي ر پوشش گياهي زم دشاب ني   
طهای جغراف  دياب يياي د گ رظن ر ر پ سیئر( تف و ،ر
كه در اين رابطه نقش فعاليتهاي انساني را در كنار شرايط محی 

     

 .) 1386،36طوفانهای گرد و غبار اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر زندگی و انسانها و فعالیتهای انس زل ،ینا وم
توجه به این پدیده را توجیه میکند .تگن و همکاران (  ) 1996طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که  30تا  70درصد
از کل گرد و غبار جوی از خاکهای تخریب یافته ،از جمله خاکهایی که تحت اث و تشک ر

،ییادز لگنج ،عرز     

فرسایش و تغییرات در پوشش گیاهی به دلیل خشکسالی تخریب شدهاند سرچشمه میگیردد .وی هان اش گ ا یشنو   
(  ) 2001از جمله کسانی بود که علل وقوع طوفانهای گردوغبار و اثرات آنها را بر آب و هوای چین مطالعه کردن ،د
آنها گرمایش زمین در پهنه کشور مغولستان و سرمایش زمین در شمال کشور چین را در ایجاد گردوغباره نیا یا   
کشور مؤثر میدانند .گودی و میدلتون (  ،) 2002در زمینه طوفانهای شمال آفریقا و اثرات و محدوده اثرگ نیا یراذ   
طوفانها مطالعاتی انجام دادند نتایج نشان داد محدوده این طوفانها تا نواحی مرکزی اروپا گسترش یافته است .ه می
کوتیل (  ) 2003منابع اصلی و ویژگیهای زمانی-مکانی طوفانهای گردوغبار خاورمیانه را مورد مطالع ارق ه ر اد  دند    
وی با استفاده از تحلیل خوشهای و آنالیز آماری نتیجه گرفت چهار ناحیه اصلی (عربستان ،ع قار  ،،سوررریه ،و منطقه
خلیج فارس) دارای بیشترین فراوانی گردوغبار هستند .توزیع زمانی -مکانی و تغییرات فصلی طوفانهای گردوغب را
در ترکمنستان توسط اورلووسکی (  ) 2004انجام نشان داد ،بیشتر طوفانهای گردوغباری در فص و راهب ل

هقطنم رد    

یگیرند.
بیابانی قره قوم صورت م 
جونگ خائن  5 00 2به بررسی طوفانهای گردوغبار حاشیه فالت اردن پرداختند به اعتقاد آنها منشااین گردوغبارها
از تغییر کاربری اراضی و بیابان زایی میباشد .یانگ و همکارانش (  ) 2008طوفانهای گرد وغبار شمال ش ایسآ یقر   
رابررسی نمودند آنها وقوع گرد و خاک را با چرخههای غیرعادی در تروپوسفر مرتبط دانستند.
عظیم زاده و همکاران  1381با بررسی علت طوفانهای گردوخاک در ایران نتیج دنتفرگ ه    طوفانننهاای گردوخ کا
زمانی رخ میدهند که خشکی طوالنی مدت رخ داده و سطح خاک کام ًالًال خشک و بایر باشد و باد ب لباق تعرس ا    
مالحظهای در حال وزیدن باشد .بررسی فراوانی وقوع طوفانهای گردوغبار در نواحی مرکزی و جنوب غرب کشور
توسط همتی (  ) 1384نشان داد علت و زمان وقوع طوفانهای گردوخ یدش کا د د  ناریا برغ بونج ر و هگلج 
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خوزستان حضور سیستمهای چرخندی که از نواحی شمالی عراق و مرکز عربستان منشأ گرفته است .با بررسی علت
تشکیل گردوغبار در بیابانها علیجانی و همکاران (  ) 1386نتیجه گرفتند عل ن اهرابغودرگ لیکشت ت ا دیاپ ا اوه یر
است .در ارتباط با علل و عوامل مؤثر بر بروز گرد غبار در نو فلتخم یحا   

    

ی 1386
م ممیتواننن ب ردیح تاعلاطم ه ییی ییی

امیدوار  387 1و  0931اشاره نمود .حیدری  1386پس از مطالعه بر روی سامانههاای گردوغب هاشنامرک ناتسا رد را    
نتیجه گرفت که سیکلونهای بسته روی عراق و عربستان سبب ایجاد شرایط مناسب ب ص یار عع عععود حج زا یمیظع م   
هوای منطقه میگردد و در صورت خشک بودن منطقه این هوای صعود کرده میتواند حجم عظیمی از شن و خ کا
را به ارتفاعات فوقانی جو منتقل نموده و سبب ایجاد گردوغبار در استان کرمانشاه شود .تحلیل طوفانننهاای گ و در
غبار استان خراسان رضوی طی سالهای  1993 -5 00 2توسط لشکری و کیخسروی نشان داد عمده سامانههای منجر
یکنند .روند تغییرات زمانی -مک رد رابغ و درگ عوقو ینا
به طوفانهای گرد و غبار از شرایط سینوپتیکی پیروی م 

  

غرب کشور توسط رسولی و همکاران (  ،) 1389دادههای  16ایستگاه سینوپتیک را از لحاظ آم رب یرا ر ندومن یس د    .
نتایج نشان داد همه ایستگاهها به استثنای ایستگاه خوی دارای روند و  8ایستگاه دارای روند معنی دار بودند .حسینی
(  ) 1389معتقد است بادهای ایران ناشی از کم فشارها ،پرفشارها ،ناوهها و پشتهها میباشد ک رد یعیسو حطس رد ه

  

مناطق جغرافیایی خارج از ایران رخ میدهند .مطالعه بر روی گردوغباره  دوجوم یا د یس ر س و یکشار طسوت نات    
همکاران  ، 1389بیانگر این موضوع است که وقوع خشکسالی در منطقه سیستان و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و
خشک شدن دریاچه هامون و وجود بادهای  021روزه شرایط مناسبی جهت فرس و یداب شیا وقوع     طوفانننهاای
گردوغبار ایجاد کرده است .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طوفانهای گرد و غبار استان خوزس لاس مرگ هرود رد نات    
توسط زهرایی ( )0931بررسی شده است .خانجانی و همکاران ( )0931با بررسی وضع آالیندههای هوای کرمان به
این نتیجه رسیدند گردوغبار روند افزایشی دارد .شناسایی روند تغییرات طوفانهای گرد و غباردر اس و ناتسیس نات
بلوچستان طی دوره مطالعه نه تنهاراه را برای پیش بینی وقوع این پدیده در آینده فراهم میکنددد بلکه س هراکوزا اای
یسازد.
مقابله با آن را نیز روشن م 
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی روند تغییرات روزهای توام با گرد و غب یس ناتسا رد را س و نات
بلوچستان با استفاده از روشهای آماری میباشد .در راستای رسیدن به هدف اصلی اهداف مرحلهای تحقیق عبارتند
از:
گرد آوری و تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی مدلهای آماری مناسب تحلیل فضایی تغییرات روزهای با وقوع گرد وغبار در سطح استان -پهنه بندی روند تغییرات روزهای توام با گرد و غبار استان سیستان و بلوچستان در مقیاسهای ساالنه ،فصلی و ماهانه

سؤاالت
آیا روند تغییرات روزهای توام با گرد و غبار با استفاده از روشهاای آم یس ناتسا رد یرا س ق ناتسچولب و نات ا لب      
شناسایی است؟
چگونه میتوان روند تغییرات روزهای توام با وقوع گرد وغبار در محدوده استان سیستان وبلوچستان را پهن یدنب ه   
تحلیل نمود؟
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فرضیهها
بنظر میرسد روند تغییرات روزهای توام با گرد و غبار با استفاده از روشهای آماری در استان سیستان و بلوچس نات
قابل شناسایی است.
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISمیتوان روند تغییرات روزهای توام با وقوع گرد وغبار در مح هدود
استان سیستان وبلوچستان را پهنه بندی تحلیل نمود.
به منظور بررسی روند تغییرات تعداد روزهای همراه با گردوغبار ،دادههای ماهانه ،و فصلی ساالنه فراوانی روزهاای
توام با گرد و غبارایستگاه های س یس ناتسا کیتپونی س هرود یط ناتسچولب و نات

یرامآ         1956 -0102از س نامزا

هواشناسی اخذ و با روشهای آماری تحلیل و پردازش شد .به علت فقدان دادههای مناسب و کافی تعداد  7ایستگاه
ی زم نا ييي از شكل ل
ل
یهای ی
ع سررر 
در محدوده مطالعاتی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .براي بررسي بهنجاري توزيع ع
تصحيح شده آزمون كولموگروف -اسميرنف بنام اليل ي فورس استفاده گرديده است .در اين پژوهش جه لیلحت ت   

دادهها ازآزمون من – کندال و سنس استیمیتور استفاده گرديده است .آزمون من – کندان ابتدا توسط من (  ) 1945ارائه

ی سررریهای ی
ی
شد و بعدها توسط کندال (  ) 1975توسعه یافت (سرانو و همکاران  .) 1999اس ارب شور نیا زا هدافت ییی ییی
تأثثیر

زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنند مناسبتر است ،مزیت دیگر آن این است کههه در ای شور ن

مقادیر حدی که در برخی سریهای زمانی مشاهده میشود بسیار ناچیز است (تو و یگر همک نارا  .)5 00 2در این
روش فرض صفر بر تصادفی بودن وعدم وجود روند و فرض یک بر وجود روند در سری زمانی دادهها داللت دارد.

براي سنجش ميزان كفايت دادهها ،از رابطه ماكوس N = (4.3t log R )2 + 6 ( 1اس تسا هدش هدافت  .... ...که  Nح لقاد

تعداد دادههای الزم t ،مقدار  tاستيودنت که از جدول مربوطه و به ازاي درجه آزادي برابر ( )N-6بدست میآید و R

نسبت مقدار عددي متغير مورد نظر میباشد ،كه با استفاده از آن تعداد دادههای الزم را در س رظن دروم دامتعا حط     
یتوان به دست آورد براي تع يي ن تصادفي بودن دادهها از تست زير استفاده شده است:
م
()1
 Tآماره من-كندال N ،تعداد كل سالهای آماري مورد استفاده و  Pمجموع تعداد رتبههههاای

4P
−1
)N ( N − 1

=T

یآید:
یگیرند بوده و از رابطه زير بدست م 
بزرگتر از رديف  niكه بعد از آن قرار م 
n

()2

4 N + 10
آماره براي N>10به توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس
)9( N − 1

P = ∑ ni

ش هب تياهن رد .تسا هيب

   

i =1

یشود:
منظور سنجش معني دار بودن آماره  Tاز رابطه زير محاسبه م 
()3
در آن  Nتعداد كل سالهای آماري tg ،برابرسطح احتمال معني دار بودن آزمو و ن )T(t

4 N + 10
)9 N ( N − 1

(T )t = ±tg

آماره من -كندال میباشد .با توجه به مقدار بحراني بدست آمده براي  ،)T(tح هدهاشم حرش نيدب فلتخم تالا      
خواهد شد:
. Mockus

1
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اگر  T >)T(tباشد روند مثبت در سري زماني غالب خواهد بود ،اگر  (T )T(tباش رد و يفنم دنور هدنهد ناشن د

  

یها تصادفي هستند.
یشود و سر 
یها مشاهده نم 
صورتي كه  +(T) t > T > -(T) tباشد هيچ گونه روند مهمي در سر 
مراحل محاسبهی اين آزمونها به شرح زير است،
 -1محاسبهی اختالف بين تك تك جمالت سري با یکديگر واعمال تابع عالمت ) (sgnو استخراج پارامتر S

) −xk

()4

n

j

∑ sgn(x

n −1

∑= S

=
k 1 =j k +1

 = nتعداد جمالت سري يا همان تعداد مشاهدات سري
 =Xjداده  jام سري
 =Xkداده  kام سري
-2

محاسبه تابع ،sgn

+1 if (x j − x k ) > 0

sgn( x) 0 if (x j − x k ) = 0
=

-1 if (x j − x k ) < 0

بنابراين تمامي مقادير بدست آمده از تابع عالمت ( 1 )sgnيا  0يا  -1است.
 -3محاسبه واریانس ()var
برای محاسبهی واریانس به مقدار  tنیاز است ،ابتدا دادههای اولیه را بررسی نمو دادعت ؟ریخ هد     دادههاای تک یرار
یباشد .و سپس از رابطه زیر برای محاسبه واریانس استفاده شده است:
بیانگر مقدار  tم 
m

()5

)n(n − 1)(2n + 5) − ∑ t (t − 1)(2t + 5
i =1

18

= )var( s

 =nتعداد دادههای مشاهدهای
 =mتعداد سريهاي كه در آنها دست کم كي

دادهی تكراري وجود دارد

 =tفراواني دادههایی با ارزش كي سان
 -4استخراج آمارهی )6( z

s −1
= z
) var(s

 sهمان تابع عالمت ) (sgnاست كه محاسبه شد.
 -5تحليل روند
در كي

آزمون دو دامنه )  ( α / 2جهت روند یابی سری دادهها ،فرض صفر در صورتی پذیرفته میشود که رابطهههی

z ≤ zα / 2

برقرار باشد .در سطح اطمینان  95درص ،د

 z=1/ 96ودرس نانیمطا حط   

 99درص ،د

 z=2/ 58در نظر

گرفته میشود .به طور کلی اگر نتایج بدست آمده بر وجود روند در سری دادهها داللت کند و آمارهی  zبدست آمده
مثبت باشد ،روند صعودی است واگر  zمنفی باشد ،روند نزولی است .در روش سنس با محاسبه شیب میانه در یک
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سری زمانی میتوان در مورد معنی داری شیب محاسبه شده قضاوت نمود .مراحل انجام ای لیذ حرش هب شور ن     
است:
 -1محاسبه شيب بين هر جفت داده در سري:
()7

Xi′ − Xi
i′ − i

=Q

' :X iداده مشاهدهای در زمان 'i
 :X iداده مشاهدهای در زمان i

‘ :iيک واحد زماني بعد از زمان i

یآید که محاس يرس هنايم هب     ش ششیبهای ی
ی
 -2با اعمال رابطه ( )4براي هر دو جفت داده ،يک سري زماني حاصل م 
یشود .درصورتي که  Qmedمثبت باشد روند ص يدوع
بدست آمده ( )Qmedبعنوان شيب خط روند در نظر گرفته م 
یشود.
و در صورت منفي بودن آن روند نزولي در نظر گرفته م 
-3

مرحله بعد ،آزمون نمودن شيب بدست آمده در فاصله اطمینانهای  % 95و  % 99میباشد .جهت انج ما نيا   

یگردد:
آزمون از روابط زير استفاده م 
()8

)Cα = Z 1 − α / 2 * var(s

واريانس همان واريانس محاسبه شده در آزمون من-كندال است.
 = Zعبارت است از آماره توزيع نرمال استاندارد که در يک آزمون دو دامنه ،بسته به سطح اطمينان مورد آزمون
میتواند مقادير متفاوتي به خود بگيرد .اين آماره براي سطح اطمينان  % 95برابر با  Z=1.96و در س نانيمطا حط   

% 99

یشود.
برابر با  Z=2.58در نظر گرفته م 
یگردند:
 -4حدود اعتماد پا يي ن ( )M1و باال ( )M2+1به صورت زیر محاسبه م 
N ′ − Cα
()9
2
N ′ + Cα
= M2
2
()01
= M1

` =Nتعداد کل شيبهاي بدست آمده  M1امين و ( )M2+1امين شیبها از ب ني

ی محاس جارختسا هدش هب    
ش ششیبهای ی

میشوند .در صورتي که عدد صفر در دامنه بين دو شيب استخراج شده فوق قرار گيرد فرض صفر پذيرفت و هدش ه
عدم وجود روند در سري دادهها تأ يي د میگردد .در غير اينصورت ف  رفص ضر ر ر دوجو و هدش د و حطس رد دن
اطمينان مورد آزمون پذيرفته میگردد .جهت شناسا يي روندهاي جزئي و كوتاه مدت ،نق و شهج طا

    

عورش طاقن     

تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار 103 ...
روند سري زماني از نمودار سري زماني بر حسب مقادير ) U(tو ) U'(tاستفاده شده است .براي محاسبه مقادیر )U(t

یشود:
از معادله زير استفاده م 

]) [ti − E (ti

( ) 11

) var(ti

= ) U (t

وقتي مقدار ) U(tمعني داراست كه  U(t) (0يا  U(t) (0باشد .براي تع يي ن زمان وقو هوالع رييغت ع     بر ) ،U(tمؤلفه
) U'(tنيز محاسبه میشود بدین جهت اميد رياضي معکوس و واريانس معکوس
یشود.
از روابط زير محاسبه م 

) [N − (ni − 1)]( N − ni
4

( ) 12
( ) 13

[N − (ni − 1)]( N − ni )[2( N − (ni − 1))] + 5

( ) 14

72

)− (∑ ti′ − Ei′
Vi′

= Ei′

= Vi′

= U i′

در اين روش ،مقادير متوالي از مقدار  Uiو  U'iحاصله از آزمون من -كندل به صورت گراف يكي نمايش داده میشودد
یها هم لخاد رد ار رگيد   
یگذارند .اگر منحن 
یکنند زمان تغ يي رات رابه نمايش م 
جا يي كه منحنیها همديگر را قطع م 
محدوده قطع كنند نشانه زمان آغاز تغ يي ر ناگهاني و در صورتي كه خارج از محدوده بحراني هم دننك عطق ار رگيد    
بيانگر وجود روند در سریهای زماني است .پس از تحلیلهای آماری ب یس زا هدافتسا ا س تاعالطا مت
( )GISنقشههای ترسیم روند گردید .هدف از توصیف فضایی رون و درگ د

    

ی
جغرافی یا ی ی

د رابغ ر تسا ا یا ن ن ا طابترا تس ات        

منطقهای که بصورت نقطه (ایستگاه) قابل شناسایی نیست در سطح پهنهها شناسایی گردید تا همگونی یا ن ینوگمها
ایستگاهها در روند گرد و غبار شناسایی گردد.
یافتهها
سریهای زمانی دادههای فراوانی روزهای توام با گرد و غباررر ماهان  یلصف ،ه وو ووو س نالا ههه ایس نیس یاه ه اگت و یتپ ککک ککک
ک
محدوده مورد مطالعه با آمارههای ناپارامتری کندال و سنس محاسبه و معنی داری نتایج این آمارهها در س حوط

./. 95

و  ./. 99آزمون گردید ،و مشخص نمود که این سریها طی دوره مطالعه تغییراتی داشته است .نتاایج حاص نیا زا ل   
محاسبات در جداول ( 2و  )1درج شده است .مطابق با این جداول به طور کلی در مقیاس فصلی دو نوع روند را در
یتوان شناسایی نمود:
منطقه مورد مطالعه را م 
روند افزایشی ،ایستگاههای ایرانشهر ،زابل ،زاهدان ،چابهار ،کنارک را شامل میشود که در اغل لوصف ب  ،،، ،،ماهههاا و
سالها دارای روند افزایشی میباشند .در این مناطق وقوع خشک سالیهای شدید و متوالی ،تغیی ،نیمز یرب راک ر     
ی ،خش ندش ک    دریاچههههاا ،تغییر
توسعه شهرنشینی ،نابودی پوشش گیاهی ،افزایش دم بسن تبوطر شهاک و ا یییی یییی
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سیستمهای فشار وبه تبع آن تغییر سرعت بادهاازعوامل مؤثر در افزایش طوفانهای گرد و غباری در این ایس اگت هههاا
یباشد.
م
فاقد روند ،شامل دو ایستگاه سراوان و خاش میباشد ناحيه خاش از كي

س تاعافترا ير   

حاش ششیهای و داخل هك ي   

چالهها و دشتهاي پراکندهای در ميان آنها وجود دارد تش يك ل شده است ،بطور كي ه حد شمالي و شمالشرقي خاش را
کوههای مرتفعي چون تفتان ،سيابندان و  ....در بر گرفتهاند و كوه تفتان تنها آتشفشان نيمه فعال ايران در شمال منطقه
خاش قرار دارد ارتفاع متوسط اين کوهها  0 50 1تا  2000متر است .آب و هواي منطقه خ ب هجوت اب شا ه طسوتم      
ارتفاع  0 50 1متر معتدل نيمه خشك میباشد و بيشترين ميانگين بارش دريافتي  051ميليمتر را در اس .تسا اراد نات
خاش و شمال سراوان خصوصيات توپوگراف كي

  

و ارتفاعات و ناهمواریهای ف هدهاشم دنلب و ناوار     م ممیشودد ،در

حالي كه در ارتفاعات تفتان دماي هوا بشدت پا يي ن میآید .اختالف ارتفاع بر وضعيت اقليمي اين استان تأثیر بسزایی
ی جغراف نوماه و دنمريه هضوح يكيفارگوپوت و يياي      
دارد .دشت سيستان و مناطق مجاور آن متأثر از ویژگیهای ی
میباشند و نزوالت آسماني آن اندك است ..توده هوا يي كه به سمت سراوان حركت میکند در ارتفاعات ش يبرغلام
خاش (تفتان) كه شرايط براي ريزش مساعدتر است ،آخرين رطوبت خود را از دست میدهد و بارندگي مختص ير
در سراوان صورت میگیرد .بارانهای موس ارس ناتسرهش رد يم و رد نا

تمسق رد رتشيب و ناتسبات سهوك ت ،ينا        

مخصوصًاًا کوههای بيرگ میبارد (زمرديان .) 68 31،استان سیستان و بلوچستان جوالنگاه بادهای شدید و مداوم است
که قسمت عمده آنها به توسعه اراضی کویری می افزایدو ب دا  021روزه سیس همزا هک نات م هقطنم یاهداب نیرت        
محسوب میشود ،میانگین سرعت باد در زابل به  01نات میرسد که بیشترین میانگین را در اس هنت .تسا اراد نات ااا اااا
بادهای مرطوب این منطقه که ایجاد رطوبت میکنند توده هوای جنوبشرقی است که رطوبت اقیانوس هن جیلخ و د   
بنگال را به ارمغان میآورند .عنصر باد بیش از هر چیز تابعی از توزیع مراکز فشار است .آرایش سیستمهای فشار در
سطح استان و نواحی اطراف باعث شده بیشترین هسته سرعت باد در شمال استان مربوط به منطقه سیستان باشد که
در افزایش روزهای توام با گرد و غبار تأثیر زیادی دارد.
جدول  1آمارههای من-کندال و شیب خط سنس استیمیتور روزهای گرد و غبار ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه
ایرانشهر
سراوان
زابل
زاهدان
کنارک
خ اش
چابهار

Mann-Kendall trend
Q
Test Z
1.53
4.03

Sen's slope estimate
Qmin95 Qmax99 Qmin99
1.00
2.36
0.78

Qmax95
2.11

-1.80

-1.14

-2.89

0.37

-2.37

0.06

3.30

1.27

0.26

2.46

0.45

2.15

2.57

0.62

0.00

1.22

0.14

1.06

3.72

3.78

1.54

6.65

2.10

5.93

-1.16

-0.87

-2.58

1.22

-2.00

0.50

3.00

0.68

0.13

1.07

0.27

1.00

منبع :یافتههای پژوهش

در ایستگاه ایرانشهر به استثنای ماه نوامبر نتایج تحلیل روند ب پان شور ود ره ا ارا اشن کیرتم ن د  اد یمامت رد هک       
مقیاسهای زمانی سری زمانی گرد وغبار دارای روند معنی دار بصورت افزایشی است .برای روشن شدن نوع وزمان
تغییرات نمودارهای ساالنه روزهای توام با گرد و غبار ایستگاهها ترسیم شده است (شکل  ،)1در مقیاس ساالنه روند
تغییرات معنی دار افزایشی در سری گرد وغبار اغلب ایستگاههای دی هد

م ممیشودد نت  هدافتسااب دنور لیلحت جیا از   

تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار 05 1 ...

روشهای ناپارامتریک نشان داد که در ایستگاه زابل تنها در دو ماه ژانویه و مارس هیچگونه روند معنی داری مش هدها
نمیشود .در سایر ماهها و فصول سال روند معنی دار بصورت افزایشی دیده میشود .در ماههای فوریه ،می و نوامبر
روند افزایشی در سطح اطمینان  99درصد ،در ماههای ژوالی ،آگوست و دسامبر روند افزایشی در سطح اطمینان 95
درصد و در سایر ماهها روند ضعیف افزایشی دیده میشود .در مقیاس ساالنه نیز ایستگاه زابل دارای روند معن راد ی
افزایشی در سطح اطمینان  99درصد میباشد .در مقیاس ساالنه یک جهش معنی دار در سری گ هاگتسیا رابغ و در    
یشود که از سال  1985شروع شده است.
زاهدان بصورت افزایشی دیده م 
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شکل  1تعیین نقاط چرخش ساالنه ایستگاههای مورد مطالعه
منبع :یافتههای پژوهش

جدول  2نتایج آماره کندال ( )Tو آماره بحرانی  )T(tروزها گرد وغبار ایستگاههای مورد مطالعه مقیاس ساالنه
چابهار

فراوانی ساالنه گرد وغبار
(T)t

0.29
TI
0.26

ایرانشهر
0.41
TI

0.26

خ اش

کنارک

-0.21
CD

0.42
TI

0.26

0.26

سراوان

-0.24
CD
0.26

زابل

زاهدان

0.40
TI

0.31
TI

0.26

0.26

منبع :یافتههای پژوهش

بصورت کلی و در مقیاس ساالنه پدیده گرد وغبار در ایستگاه چابه رد یشیازفا تروصب راد ینعم دنور یاراد را   

  

سطح اطمینان  99درصد میباشد که با توجه به آماره سنس و کرانهای اطمین یامن یبوخب نآ نا ان     اس  ت ( (ج لواد
 .) 1.2پس از تحلیل آماری پدیده گرد و غبار در ایستگاههای مورد مطالعه در بازههای زمانی ماهانه ،فصلی و س هنالا
نقشههای توزیع جغرافیایی روند در در مقیاس فصلی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISترسیم گردید.

تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار 701 ...

نقشههای روند با استفاده از روش مجذور معکوس فاصله ( )IDWبا گرهگاههایی به اندازه  1/5 * 1/5ترسیممم ش هد
است (شکل .)2

شکل  2توزیع جغرافیایی (فصلی) نوع روند (فاقدروند ،روند افزایشی و روند کاهشی) ایستگاههای مورد مطالعه

هدف از توصیف فضایی روند گرد و غبار در استان این است که ارتباطات منطقهای که بصورت نقطه (ایستگاه) قابل
شناسایی نیست در سطح پهنهها شناسایی گردید تا همگونی یا ناهمگونی ایستگاهها در روند گ سانش رابغ و در ا یی    
یکند و به تبع آن سرعت و جه یبسن تبوطر اهداب ت ،،،،، ،،،،
گردد .همچنین با تغییر دمای هوا سیستمهای فشار تغییر م 
میزان بارش و سایر پارامترهای اقلیمی تغییر میکند .آسیب پذیری اکوسیستمهای منطقه با توجه ب میلقا طیارش ه ی    
گرم و خشک و تغییرات دما و سایر پارامترهای آب و هوایی میتواند تهدیدی بس یارب یدج رای     اکوسیستمممهای ی
ی
منطقه به شمار آید ،بدین جهت الزم است ضمن شناسایی نوع وزمان تغییرات تمهیداتی جهت مقابله با آن اندیش هدی
شود.
نتیجه گیری
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نتایج این پژوهش نشان داد ایستگاههای مو لب و ناتسیس ناتسا رد هعلاطم در و حل زا ناتسچ اظ و عوقو یناوارف

     
   

چگونگی روند تغییرات ویژگیهای یکسانی ندارند .در زمستان گوشههای شمالی و جنو راد ینعم دنور ناتسا یب

بصورت افزایشی است .در فصل بهار نسبت به زمستان میزان روند در سطح استان افزایش یافته و روند معنی دار در
مناطق شمالی و جنوبی دیده میشود .در فصل تابستان همانند فصل بهار گوشه شرقی فاقد هر گونه رون راد ینعم د   
بود .در فصل پاییز دامنه روند نسبت به تابستان کاهش یافته و در گوشه ش هب راد ینعم دنور یلام لباز هاگتسیا      
محدود میگردد .مناطق جنوبی شامل ایستگاههای ایرانشهر در س نانیمطا حط   

 99درص و کرانک یاههاگتسیا و د

یباشند.
چابهار دارای روند معنی دار در سطح اطمینان  95درصد م 
روند معنی دار در ایستگا ه های مورد بررسی فاق  تسا مظن د و

نم ممیتواننن رون مامت ای یشخب هب ار یصاخ د     

ایستگاههای مورد بررسی در سطح استان تعمیم داد .روند افزایشی ح بلغا رب مکا    

ایس اگت ه ههاا ع لماوع رب هوال    

ی فش هداب تعرس شیازفا ،را ا رش  ا طی      
سینوپتیکی به خشک سالیهای متوالی ،افزایش دمای هوا ،تغییر سیستمهای ی
توپوگرافی در ارتباط است.
منابع
امیدوار کمال و نکونام ،زری ،0931 ،کاربرد گلباد و گل غبار در تحليل پديده گرد و خاک و تع يي ن رژيم فصلي بادهاي همراه با اين پديده
(مطالعه موردي :شهر سبزوار) ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،شماره  ،76صص . 85 - 104
امیدوار کمال ، 387 1 ،تحلیلی از رژیمهای باد شدید و طوفانی یزد ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره چهاردهم ،ش هرام  ،1صص
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حسینی ،سید بهمن ، 13 79 ،مطالعه سینوپتیکی طوفانهای شدید در تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد هواشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
حيدري ،محمد طالب ، 1386 ،غبار و الگوي جوي مولد آن در غرب كشور ،نشريه هواشناسي كرمانشاه ،تابستان  ، 1386ص  11و . 12
خانجانی ،نرگس ،منصوری فاطمه و راننده کالکش ،0931،بررسي ارتباط ميان آلودگي هواي و مرگ در اثر بيماريه كرد يسفنت يا ر ام ننن نننن،
چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط.
خلیلی ،علیرضا و بذرافشان ،جواد ، 1383 ،تحلیل روند تغییرات بارندگیهای ساالنه ،فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکص و د
شانزده سال گذشته ،مجله بیابان ،شماره .9
ذوالفقاري حسن و عابدزاده ،حيدر ، 1384 ،تحليل سينوپت كي

سیستمهای گرد و غبار در ايران ،مجله جغرافيا و توسعه ،ص 63- 45

راشکی ،علیرضا ،گنجعلی ،مجتبی ،درخشانی ،عباس و میرشکار ،رضا ، 1389 ،بررسي غلظت طوفانهاي گردوغب يس هقطنم را س راب و نات     
رسوبي حمل شده توسط انها ،دومین همایش ملی فرسایش بادی.
رسولی ،علی اکبر ،ساری صراف ،بهروز و محمدی غالم حسن ، 1389 ،تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی گرد و غبار در غرب کشور در 55
سال اخیر با استفاده از روشهای آماری ناپارامتریک ،فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال سوم ،شماره  ،9صص . 15 - 28
ر يي س پور کهزاد ، 1386 ،تحلیل آماری سینوپتیکی طوفانهای گرد و غباری استان خوزستان ،پایان نامه کارشناسی ارش رگ ،د و ایفارغج ه ی    
طبیعی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
زمرديان ،پوركرماني ،محمد جعفر ، 68 31،بح يث پيرامون ژئومورفولوژي استان سيستان و بلوچستان-سراوان ،فصلنامه تحقيقات جغراف يياي ،،
شماره  ،4مشهد.
زهرایی ،اکبر ،0931 ،تحلیل روند و مدلسازی طوفانهای گرد و غباری استان خوزستان در دوره گرم سال ،اولین کنگره بین المللی پدی هد
گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،بهمن ماه .0931

تحلیل فضایی روند وقوع پدیده گرد و غبار 109 ...
طاوسی ،تقی ،خسروی ،محمود و رئیس پور ،کوهزاد ، 1389 ،تحلیل همدیدی سامانههای گ همانلصف ،ناتسزوخ ناتسا رد یرابغ و در      
جغرافیا و توسعه ،شماره  ، 20صص . 97 - 18 1
عظیم زاده و همکاران ( ) 1381؛ مطالعه تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شاخص فرسایش پذیری خاک و ارائه م تهج لد   
پیشگویی آن ،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان.
عليجاني بهلول ,جعفرپور زين العابدين ,علي اكب ،سابع يديفم ,يلعسابع يتخديب ير        ، 1386تحل يشدرگ ياهوگلا يکيتپونيس لي     
بارشهای موسمي جوالي  1994در ايران ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،شماره .01
عليجاني ،بهلول ، 1376 ،آب و هواي ايران ،انتشارات پيام نور ،تهران
قائمی ،هوشنگ و محمود عدل () 378 1؛ ناپایداری و طوفانهای رعد و برق ،سازمان هواشناسی کشور.7-01 ،
لشکری ،حسن و کیخسروی قاسم ، 387 1 ،تحلیل آماری سینوپتیکی توفانهاای گ هلصاف رد یوضر ناسارخ ناتسا رابغ و در        زماننی
شهای جغرافیای طبیعی ،شماره  ، 65صص .71- 33
( ،) 1993 -5 00 2پژوه 
همتي ،نصراهلل ، 1384 ،بررسي فراواني وقوع طوفانه  يزكرم يحاون رد كاخ يا و نج  و شك ب و ناياپ ،ر نا  يسانشراك هرود هم ارش ،د    
ژئوفيز كي
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