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ABSTRACT
Today, the occurrence of dust storms, in addition to having a direct impact on people's lives, has adversely
affected the agricultural sector, including agronomy, horticulture, natural resources and the environment. This
study was carried out to investigate the trend of frequency changes of days with dust storms and its relationship
with Standardized Precipitation Index (SPI), using hourly and daily dust data and monthly rainfall data of 21
selected synoptic station in the west and southwest of the country with a seasonal scale over a 25 years (19902014) statistical period. After quality controlling all dust data for abnormality, using Kolmogorov-Smirnov test,
and also measuring the long-term memory of time series using the Hurst coefficient, non-parametric MannKendall and Spearman tests were used at a 95% confidence level to examine the trend of abnormal data. Then,
the seasonal SPI drought index was calculated in the proposed stations and its trend was analyzed by parametric
linear regression test method. Also, the zoning of the Mann-Kendall statistics and the linear regression of the
variables were performed by IDW method in ArcGIS software. Then, to investigate the climatic relationship
with dust storms, stations with SPI index and also variable frequency of days associated with dust storms had
a significant trend (dust storms in both Mann-Kendall and Spearman methods and SPI index in the method of
linear regression), were analyzed by Pearson correlation technique. The results showed that out of a total 21
series of seasonal data; the stations of Hamedan (Nozheh), Ilam, Islamabade-Gharb, Keramnshah, SarpoleZahab, Abadan, Bandare-Mahshahr, Bostan, Dezful, Masjedsoleyman, Safiabad, Dogonbadan, Sanandaj, and
Khorramabad have a high correlation between standard precipitation climatic index and the frequency of dusty
days. So that the highest correlation between the number of dusty days and SPI drought index was attributed to
Dezful, Bostan and Masjedsoleyman stations with the Pearson coefficients of -0.920, -0.913 and -0.911 and PValues of 0.002, 0.025 and 0.044, respectively. The results of this study could be useful in managing the
consequences of dust storms in the study areas.
Keywords: Dust, Non-Parametric Tests, Kolmogorov-Smirnov, Hurst Coefficient, Standard Precipitation
Index.
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بررسی رابطه بين خشکسالی و روند فراوانی طوفانهای گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور
محمد انصاری قوجقار ،*1مسعود پورغالم آميجی ،1شهاب عراقینژاد
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 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/3/27 :تاریخ بازنگری -1399/5/15 :تاریخ تصویب)1399/5/27 :

چکيده
امروزه وقوع طوفانها ی گردوغبار عالوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی مردم ،بر بخش کشاورزی اعم از زراعت ،باغبانی ،منابع
طبیعی و محیطزیست  ،اثرات نامطلوبی بر جای گذاشته است .در این پژوهش برای بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای
همراه با طوفانهای گردوغباری ( )FDSDو میزان ارتباط آن با شاخص بارش استانداردشده  ،SPIاز دادههای ساعتی و
روزانه گردوغبار و دادههای بارندگی ماهانه  21ایستگاه سینوپتیک منتخب در غرب و جنوب غرب کشور با طول دوره آماری
 25ساله ( )199۰-2۰1۴در مقیاس فصلی استفاده شد .پس از بررسی تمامی دادههای گردوغبار ازنظر غیر نرمال بودن
بهوسیله آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و همچنین سنجش حافظه بلندمدت سریهای زمانی با استفاده از ضریب هرست،
از آزمونهای نا پارامتریک من-کندال و اسپیرمن در سطح اطمینان  95درصد برای بررسی روند دادههای غیر نرمال استفاده
شد .سپس شاخص خشکسالی  SPIفصلی در ایستگاههای مدنظر محاسبه و روند آن به روش آزمون پارامتریک رگرسیون
خطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .همچنین پهنهبندی آمارههای من-کندال و رگرسیون خطی متغیرها ،به روش IDW
در نرمافزار  ArcGISانجام شد .سپس برای بررسی ارتباط اقلیمی با طوفانهای گردوغبار ،ایستگاههایی که شاخص  SPIو
همچنین متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار آنها دارای روند معنیداری بودند (طوفانهای گردوغبار در هر
دو روش من-کندال و اسپیرمن و شاخص  SPIدر روش رگرسیون خطی) ،با فن همبستگی پیرسون مورد تحلیل واقع شدند.
نتایج نشان داد که از مجموع  21سری دادههای فصلی؛ ایستگاههای همدان (نوژه) ،ایالم ،اسالمآباد غرب ،کرمانشاه ،سرپل
ذهاب ،آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،بستان ،دزفول ،مسجدسلیمان ،صفیآباد ،دوگنبدان ،سنندج و خرمآباد دارای همبستگی
زیادی بین شاخص اقلیمی  SPIو فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار بودند .بهنحویکه بیشترین همبستگی بین
تعداد روزهای گردوغباری و شاخص خشکسالی  SPIدر ایستگاههای دزفول ،بستان و مسجدسلیمان به ترتیب با ضرایب
پیرسون  -۰/913 ،-۰/92۰و  -۰/911و مقادیر  P-Valueبرابر با  ۰/۰25 ،۰/۰۰2و  ۰/۰۴۴وجود داشت .نتایج این مطالعه
میتواند در مدیریت پیامدهای ناشی از طوفانهای گردوغبار در مناطق تحت مطالعه مفید واقع شود.
واژههای کليدی :گردوغبار ،آزمونهای نا پارامتری ،کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب هرست ،شاخص .SPI

مقدمه
طوفانهای گردوغبار یکی از رخدادهای طبیعی هستند که بهطور
وسیع در سرتاسر جهان در مناطق خشک و نیمهخشک رخ می
دهند .در سالهای اخیر تغییرات اقلیمی ،کمبود بارش ،پراکنش
نامنظم بارندگی و خشکسالیهای گسترده از یکسو و همچنین
افزایش جمعیت و استفاده غیر اصولی از منابع آب سبب افزایش
طوفانهای گردوغبار در کشور شده است .این طوفانها در حال
حاضر به یکی از معضالت مناطق غربی و جنوبغرب کشور تبدیل
شده و بهعنوان یک تروریسم زیستمحیطی عمل میکند
( ;Abdolshahnejad, et al., 2020; Araghinejad et al., 2019
.)Kim et al., 2017
هوای پاک و عاری از آلودگی یکی از حیاتیترین نیازهای
انسان است و گردوغبار یکی از منابع آلودهکننده آن به شمار
*نویسنده مسئولM.ansari2014m@gmail.com :

میرود .ذرات ریز گردوغبار تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله
شرایط جوی (باد ،بارش و دما) ،مشخصات سطح زمین
(توپوگرافی ،رطوبت سطح ،طول زبری و پوشش گیاهی) و ویژگی
های خاک (بافت ،تراکم ،ترکیب و کاربری اراضی) وارد جو
میشوند ( .)Karegar et al., 2017همچنین منابع انتشار ذرات
گردوغبار به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم میشوند که
گردوغبار بیشتر از منابع طبیعی آن واقع در نواحی بیابانی ،در
شرایط ناپایدار و خشک توأم با باد رخ میدهد (Alizadeh-
 .)Choobari et al., 2014طوفانهای گردوغبار طی چند سال
اخیر بهصورت بحران جدی استانهای غرب و جنوب غرب کشور
را درگیر نموده است که باعث ایجاد پیامدهای خطرناکی در
زمینههای زیستمحیطی ،بهداشتی و اقتصادی برای ساکنین این
مناطق شده است ( Yarmoradi et al., 2018; Araghinejad et
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.)al., 2019
 )2009( Wang Tianmingبا بررسی ارتباط گرمایش
جهانی و تغییرات طوفانهای گردوغباری چین ،به این نتیجه
رسید که گرمایش جهان ،سبب کاهش شیب دما و در نتیجه
کاهش شدت باد میشود )2016( Kang et al. .با مطالعه روند
طوفانهای گردوغبار فالت تبت به این نتیجه دست یافتند که
طوفانهای گردوغبار از دهه  197۰روند کاهشی داشته و کاهش
سرعت بادهای سطح زمین یک عامل مهم در کاهش وقوع
گردوغبار در منطقه بوده است)2017( Mohammadkhan .
وضعیت و روند تغییرات طوفانهای گردوغبار ایران را در دوره
زمانی  136۴الی  138۴در  112ایستگاه هواشناسی مورد بررسی
قرار داد .وی تعداد روزهای گردوغباری را با استفاده از روش
خوشهبندی  K-meansو نرمافزار  SPSSبه پنج دسته تقسیم کرد.
خوشههای بهدستآمده با تبخیر و تعرق ،دما ،بارش،
ژئومورفولوژی و ارتفاع مقایسه شدند .نتایج نشان داد که تعداد
روزهای گردوغباری به ترتیب با تبخیر و تعرق ،دما و بارش دارای
همبستگی بوده ولی با ژئومورفولوژی و ارتفاع همبستگی ندارند.
دلیل این امر را میتوان در منشأ خارجی ریزگردها ،ارتفاع باالی
حرکت آنها و نقش رطوبت در نشست آن جستجو کرد.
 )2011( Gao et al.تأثیر ناهنجاریهای آب و هوایی را روی
افزایش چشمگیر طوفانهای گردوغباری زمینهای ماسهای
هانشداک در شمال چین در دوره  2۰۰1تا  2۰۰8مورد مطالعه
قرار داده و اشاره کردند که خشکی فاکتور تأثیرگذار در فراوانی
طوفانهای گردوغبار هانشداک است )2013( Liu et al. .به
بررسی تغییرات مکانی و زمانی گردوغبار در شمال چین در دوره
 195۴-2۰۰7پرداختند .نتایج نشان داد که سرعت باد همبستگی
کمی با مدت ،شدت و فراوانی روزهای گردوغباری داردCao et .
 )2014( al.به بررسی و تحلیل طوفانهای گردوغبار وزیده شده
از سال 1999ـ 1937در مغولستان پرداختند .آنها در ابتدا
مبادرت به ترسیم نقشه طوفانهای گردوغبار نمودند و از این
مطالعه نتیجه گرفتند که تعداد طوفانهای گردوغبار کمتر از 5
روز در کوهستانهای آلتای ،خنتی خانگایی اتفاق میافتد و در
صحرای گبی و نواحی نیمه بیابانی ،تعداد طوفانها در سال بین
37ـ 2۰مرتبه اتفاق میافتد.
 )2018( Yarmoradi et al.روند فراوانی روزهای
گردوغباری در ارتباط با نوسانات اقلیمی در نیمه شرقی ایران را
بررسی کردند .بدین منظور دادههای تعداد روزهای گردوغباری،
دما ،بارش و سرعت باد  31ایستگاه هواشناسی را گردآوری کرده
و برای تعیین روند آن از آزمونهای ناپارامتری من-کندال و سنس
استیمیتور استفاده کردند .نتایج نشان داد که فراوانی طوفانهای

گردوغبار در ایستگاههای جنوب شرقی همچون زابل ،زهک،
کنارک و زاهدان به ترتیب با میانگین  1۴2 ،1۴9 ،165و  78روز
بهطور چشمگیری بیشتر از مناطق میانی و شمالی است .همچنین
نتایج همبستگی حاکی از آن است که فراوانی روزهای گردوغباری
با بارش ،دما و سرعت باد به ترتیب در  1۰ ،9و  17ایستگاه
معنیدار است و ضریب همبستگی پارامترهای ذکرشده باال با
 ۰/۴3 ،-۰/36و  ۰/73در سطح اطمینان  99درصد معنیدار شده
است )2016( Zeinali .و  )2016( Sarraf et al.با بررسی روند
طوالنیمدت روزهای گردوغباری غرب ایران به این نتیجه دست
یافتند که فراوانی روزهای گردوغبار از شمال به جنوب و از شرق
به غرب ایران افزایش یافته است.
 )2019( Araghinejad et al.به بررسی تأثیر نوسانات
اقلیمی بر فراوانی طوفانهای گردوغبار در ایران در  37ایستگاه
سینوپتیک کشور با طول دوره آماری  25ساله ()199۰-2۰1۴
پرداختند .نتایج آزمون من-کندال نشان داد که از  37ایستگاه
هواشناسی مورد بررسی ،شش ایستگاه اردبیل ،بیرجند ،مشهد،
سبزوار ،یزد و سمنان دارای روند نزولی ،پنج ایستگاه دارای روند
افزایشی معنیدار در سطح اطمینان  95درصد و  21ایستگاه از
کل  37ایستگاه موجود ،دارای روند افزایشی معنیدار در سطح
اطمینان  99درصد بودند .نتیجه آزمون سنس استیمیتور نشان
داد که شش ایستگاهی که در روش من-کندال دارای روند نزولی
بودند ،در این روش روندی نداشته و به ترتیب  1۰ ،11و 1۰
ایستگاه دارای روند افزایشی ،افزایشی معنیدار در سطح اطمینان
 95درصد و افزایشی معنیدار در سطح اطمینان  99درصد بودند.
 )2019( Ghorbani & Moddressبه مدلسازی رابطه
فراوانی طوفانهای گردوغبار با متغیرهای اقلیمی فصل تابستان در
مناطق بیابانی ایران پرداختند .بدین منظور ،دادههای  25ایستگاه
هواشناسی قسمت مرکزی و شرق ایران با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد
پردازش قرار گرفت .نتایج نشان داد که ایستگاه کنارک چابهار با
ضریب  ۰/71و ایستگاه ایرانشهر با ضریب همبستگی ۰/65
بیشترین همبستگی را با سرعت بیشینه باد داشتند .متغیر بیشینه
دما در ایستگاه قم با ضریب همبستگی  ۰/38یک رابطه معنیدار
و مثبت را نشان داد و ایستگاه ایرانشهر با ضریب همبستگی -۰/62
با میانگین دما و میناب با ضریب همبستگی  -۰/۴6با بیشینه دما
همبستگی معکوس داشت .مدلسازی رگرسیون چندمتغیره بین
گردوغبار و متغیرهای اقلیمی در فصل تابستان نیز نشان داد که
مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در وقایع گردوغبار میانگین سرعت
باد ،سرعت بیشینه باد و میانگین دما هستندShojaeezadeh et .
 )2013( al.نیز رابطه اقلیم و پدیده گردوغبار شهر ماهشهر را در
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دوره آماری ( )1986-2۰۰5بررسی کردند .به این منظور از
متغیرهای اقلیمی رطوبت نسبی ،حداقل و حداکثر دما ،میانگین
بارش و سرعت باد استفاده کردند .نتایج رگرسیون چندمتغیره
نشان داد که در ایستگاه ماهشهر ارتباطی قوی بین تمام عناصر
اقلیمی با گردوغبار وجود دارد .باالترین ضریب همبستگی مربوط
به متغیر باد با  95درصد و همچنین همبستگی معکوس با
متغیرهای رطوبت و بارش مشاهده شد.
بیشتر مطالعات داخلی مربوط به روند پدیدهی گردوغبار در
محدودههای کوچک ،مطالعات سینوپتیکی و ماهوارهای آن بوده
است .از طرف دیگر با توجه به اینکه این پدیده اثرات نامطلوب و
پیامدهای منفی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سالمت مردم
داشته است ،مطالعه و ارتباطسنجی آن با نوسانات اقلیمی ضروری
است .هدف از این پژوهش ،تحلیل روند فراوانی روزهای همراه با
طوفان گردوغبار ( )FDSD1و ارتباط آن با شاخص خشکسالی
بارندگی استانداردشده ( )SPI2در غرب و جنوب غرب کشور است.
مزیت مهم این مطالعه استخراج روزهای همراه با گردوغبار بر
مبنای کدها و دستورالعمل سازمان جهانی هواشناسی ()WMO3
است ،مسئله ای که در اکثر مطالعات گردوغبار از آن غفلت شده
است و بر صحت نتایج مطالعه تأثیر خواهد داشت .بنابراین این
پژوهش میتواند راهنما و الگوی جدیدی به منظور مدلسازی
رابطه طوفانهای گردوغبار با سایر متغیرهای اقلیمی در کشور
باشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش به بررسی رابطه بین خشکسالی هواشناسی و
فراوانی طوفانهای گردوغبار در  21ایستگاه سینوپتیک واقع در

غرب و جنوب غرب کشور با نمونه آماری بلندمدت  25ساله
( )199۰-2۰1۴در مقیاس فصلی (فصول چهارگانه) پرداخته شد.
بدین منظور از دادههای ساعتی قدرت دید افقی ،کدهای سازمان
جهانی هواشناسی و همچنین دادههای ماهانه بارندگی برای
محاسبه شاخص خشکسالی  SPIاستفاده شد .مشاهدات
پدیدههای هواشناسی به فاصله سه ساعت یکبار و در مجموع
هشت بار در شبانهروز ثبت میگردد .در این مشاهدات ،پدیدههای
بصری آب و هوا بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی هواشناسی
در  1۰۰کد ( )۰۰-99تعریف شده که از این  1۰۰کد بهطورکلی
بهمنظور ثبت و گزارش پدیده گردوغبار در ایستگاههای مختلف
هواشناسی از  11کد استفاده میشود ( O’Loingsigh et al.,
 .)2014کدهای مربوط به طوفانهای گردوغبار در جدول ( )1ارائه
شده است .با توجه به اینکه دادههای گردوغبار بهصورت تفکیک
نشده از سایر پدیدههای هواشناسی از سازمان هواشناسی در
اختیار قرار میگیرد ،بنابراین در وهلهی اول کدهای مربوط به
گردوغبار از سایر پدیدههای اقلیمی در ساعات مختلف همدیدی
جدا گردید ( .)Goudie & Middleton, 2006بر اساس تعریف
سازمان جهانی هواشناسی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار
به روزی گفته میشود که حداقل در یکی از هشت سینوپ
(گزارشهای سهساعته دیدهبانی) ،یکی از کدهای مربوط به
گردوغبار ( 3۰ ،۰9 ،۰8 ،۰7 ،۰6تا  35و  )98در بخش هوای
حاضر گزارش شده باشد .البته به شرط اینکه دادههای قدرت دید
افقی متناظر با آن کد گردوغبار کمتر از  1۰۰۰متر به ثبت رسیده
باشد ( .)Mohammadi, 2015در این مطالعه برای تشخیص
طوفانهای گردوغباری از فاکتور قدرت دید افقی  ≥1۰۰۰متر
برای همه کدهای هواشناسی گردوغبار استفاده شد.

جدول  -1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با فرسايش بادی و پديدههای گردوغبار ()O’Loingsigh et al., 2014

کد
۰6
۰7
۰8
۰9
3۰
31
32
33
3۴
35
98

توضیحات
مه ناشی از گردوغبار
غبار یا شن برخاسته از زمین
طوفان گردوغبار
طوفان گردوغبار اتفاق افتاده در گذشته (اتفاق افتاده در یک ساعت قبل از مشاهده یا در ایستگاه)
گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1۰۰۰متر اما بیشتر از  2۰۰متر
گردوغبار پایدار یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1۰۰۰متر اما بیشتر از  2۰۰متر
شروع یا افزایش گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1۰۰۰متر اما بیشتر از  2۰۰متر
طوفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  2۰۰متر
طوفان گردوغبار پایدار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  2۰۰متر
شروع یا افزایش طوفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  2۰۰متر
رعدوبرق با گردوغبار و یا طوفان شن و ماسه
1 Frequency of Dust Stormy Days
2 Standardized Precipitation Index

3 World Meteorlogical Organization
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پس از بررسی و کنترل کیفی آمار ایستگاهها و رفع نواقص
آماری ،همگنی دادهها با استفاده از آزمون  Run Testارزیابی و
تصادفی بودن دادهها در سطح اطمینان  95درصد پذیرفته شد.
خودهمبستگی بر روی روند محاسبهشده در روش من-کندال
تأثیر می گذارد و احتمال رد فرض صفر یعنی عدم وجود روند در
سری دادهها را افزایش میدهد .این عمل باعث بروز خطا در
تشخیص روند شده و لذا وجود آن نیز بررسی شد که نتایج موید
عدم این ساختار در سری زمانی مورد مطالعه بود ( & Hamed
 .)Rao, 1998برای تشخیص وجود روند در سری دادههای آب و
هوایی از روشهای پارامتری و ناپارامتری استفاده میشود .هرچند
به دلیل رفتار غیرخطی اکثر متغیرهای آب و هوایی
( )Araghinejad, 2013اغلب از روشهای ناپارامتری برای
تشخیص روند استفاده میشود .با توجه به توانایی روش
ناپارامتری ،به استفاده از دادههای پرت و اینکه این روش به
سریهای زمانی با توزیع نرمال بهعنوان ورودی نیاز ندارد ،کارایی
آنها قابلتوجه است ( .)Rafiei Majoomerd et al., 2017در
انجام این پژوهش از دو روش نا پارامتری من-کندال و اسپیرمن
برای تحلیل روند شاخص  FDSDو یک روش پارامتری شامل
آزمون رگرسیون خطی به منظور بررسی روند شاخص SPI

استفاده شد .مطالعه طوفانهای گردوغبار در دهههای اخیر نشان
میدهد که مناطق مختلف ،استعدادهای متفاوتی دارند .در بعضی
مناطق مانند شمال آفریقا و غرب و جنوب غرب آسیا ،یکی از
اصلیترین دالیل افزایش روند فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغبار طبق مطالعات  ،)2006( Goudie & Middletonوقوع
خشکسالیها و یا ترکیب آن با تغییر در سرعت باد است .بنابراین
در این مطالعه جهت تحلیل مناسب و توامان نوسانات اقلیمی،
شاخص خشکسالی هواشناسی بارندگی استانداردشده ( )SPIدر
بازه زمانی فصلی محاسبه شد تا بتوان ارتباطسنجی دقیقتری
بین متغیرهای اقلیمی و فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغباری داشت .همچنین جهت بررسی رابطه و همبستگی بین
نوسانات خشکسالی هواشناسی با طوفانهای گردوغبار ،از روش
همبستگی خطی پیرسون استفاده شد .روش همبستگی پیرسون
یکی از روابط خطی برای تحلیل پدیدههای اقلیمی است
( .)Araghinejad, 2013همچنین نقشه پهنهبندی روند
شاخصهای  FDSDو  SPIبه روش معکوس فاصله وزنی ()IDW1
در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه شد شکل ( )1موقعیت
جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه در غرب و جنوب
غرب کشور را نشان میدهد.

شکل  -1موقعيت ايستگاههای سينوپتيک منطقه مورد مطالعه

ضريب هرست

بهمنظور تحلیل روند و مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی،
طول سری باید به نحوی انتخاب شود که کلیه دورههای
خشکسالی ،ترسالی و نرمال را شامل شود .برای این منظور از
1 Inverse Distance Weight

ضریب هرست 2استفاده میشود .ضریب هرست برای سنجش
حافظه بلندمدت سریهای زمانی به کار میرود .برای بهدست
آوردن ضریب هرست ،از رابطه زیر استفاده میشود:
(رابطه )1

R
σ
N
) (log
2

) (log

=K

2 Hurst coefficient
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در رابطه فوق  σانحراف معیار دادهها و  Nتعداد دادهها
است .برای محاسبه  Rابتدا باید سری  Sتشکیل شود.
)̅Sn = ∑NK=1(xk -x
(رابطه )2
برای محاسبه سری فوق کافی است هریک از اعداد سری
موردنظر را از میانگین دادهها کم کرد .این سری بهصورت تجمعی
در طول زمان رسم شده و پس از محاسبه مقادیر  Sباتوجه به
بیشترین و کمترین مقدار  ،Sپارامتر  Kمحاسبه میشود:
R=Smax - Smin
(رابطه )3
اگر مقدار ضریب هرست بیشتر از  ۰/5باشد حاکی از کفایت
طول سری دادهها جهت تحلیل روند و مدلسازی است ،در غیر
این صورت میبایست با استفاده از روشهای مختلف به تطویل
دادهها پرداخت.
آزمون کلموگروف-اسميرنوف

با استفاده از این آزمون میتوان تبعیت یک سری زمانی را نسبت
به توزیع نرمال بررسی کرد .آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (K-1
 )Sروش ناپارامتری سادهای برای تعیین تشابه دادههای تجربی با
توزیع نرمال است ،این آزمون با  Dnنشان داده میشود .آزمون K-
 Sمبتنی بر جدول خاصی است که در آن آمارههای بحرانی قابل
مشاهده است .اگر آماره آزمون از مقدار جدول کوچکتر باشد،
فرض صفر (فرض صفر :بین فراوانی مورد انتظار و مشاهدهشده
تفاوت معنیداری وجود ندارد .بهعبارتدیگر دادهها از توزیع نرمال
تبعیت میکنند) پذیرفتهشده و در غیر این صورت ،رد میشود.
آماره آزمون برابر است با حداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی نسبی
تجمعی مشاهدهشده از فراوانی نسبی تجمعی مورد انتظار:
(ابطه )۴

| Dn= maximum |Fe - Fo

که در آن  Foفراوانی نسبی مشاهدهشده و  Feفراوانی نسبی
تجمعی مورد انتظار است .برای استفاده از این آزمون ،دادهها در
دستههای مشخصی قرار میگیرند .هر تعداد دستهبندی که وجود
داشت ،برای هر دسته میزان فراوانی تجمعی مورد انتظار بر اساس
توزیع آماری مورد نظر به دست خواهد آمد .سپس تفاضل فراوانی
نسبی تجمعی مشاهدهشده و فراوانی نسبی تجمعی مورد انتظار
را برای هر دسته محاسبه کرده و بیشترین میزان  Dnبهدستآمده
مربوط به هرکدام از دستهها ،جواب مورد نظر است .این Dn
بهدستآمده از مقدار استخراج شده از جدول کمتر بود ،دادهها از
توزیع نرمال تبعیت خواهند کرد .بهعبارتدیگر در این آزمون ،اگر
معیار تصمیم ( )P-Valueکمتر از  5درصد باشد ،فرض صفر رد
میشود؛ یعنی دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.
1 Kolmogorov-Smirnov
2 Mann

آزمون من-کندال

روش من-کندال توسط سازمان جهانی هواشناسی برای بررسی
تصادفی بودن و روند سری زمانی دادههای محیطی ( Yue et al.,
 )2002پیشنهاد شده است .از این روش بهطور گسترده برای
تشخیص روند دادههای ناپارامتریک استفاده میشود
( .)Guhathakurta et al., 2010این آزمون ابتدا توسط من2
( )19۴5ارائه و سپس توسط کندال )1975( 3بسط و توسعه یافت.
این روش بهطور متداول و گستردهای در تحلیل روند سریهای
هیدرولوژیکی و هواشناسی بکار گرفته میشود و یکی از روشهای
مهم برای آزمون روند سریهای زمانی محسوب میشود .از نقاط
قوت این روش میتوان به مناسب بودن کاربرد آن برای سریهای
زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنند ،اشاره نمود.
اثرپذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری
های زمانی مشاهده میشود نیز از دیگر مزایای این روش است.
مراحل محاسبه مقدار آماره این آزمون به شرح زیر است:
الف) محاسبه اختالف بین تکتک مشاهدات با یکدیگر و اعمال
تابع عالمت و استخراج پارامتر  Sبه شرح زیر:
n-1 n
) S = ∑k = 1 ∑j = k + 1 (xj - xk
(رابطه )5
که  nتعداد مشاهدات سری xj ،و  xkبه ترتیب دادههای jام
وkام سری میباشند .تابع عالمت نیز به شرح زیر مورد محاسبه
قرار میگیرد:
if (X j − X k ) > 0

(رابطه )6

+1

(X j - X k )=0

if

0

} (X j - X k )<0

if

{ -1

= )Sgn(x

ب) محاسبه واريانس:

(رابطه )7
n(n - 1)(2n - 5) - ∑m
)i=1 ti (ti - 1)( 2ti + 5
18

= Var

که  nتعداد دادههای مشاهدهای و  mمعرف تعداد سری
هایی است که در آنها حداقل یک داده تکراری وجود دارد t .نیز
بیانگر فراوانی دادههای با ارزش یکسان است.
پ) استخراج آماره  Zبه کمک يکی از روابط زير:
S>0
S=0

(رابطه )8
}

S<0

if

S-1

)√Var(s

if
if

0

=Z

S+1
)√Var(s

{

در یک آزمون دو دامنهای برای روندیابی سری دادهها،
فرض صفر در حالتی پذیرفته میشود که رابطه زیر برقرار باشد:
|Z|≤Z⍺/2
(رابطه )9
3 Kendall
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که  ⍺سطح معنیداری است که برای آزمون در نظر گرفته
میشود و  Z⍺آماره توزیع نرمال استاندارد در سطح معنیداری ⍺
است که با توجه به دو دامنه بودن آزمون ،از  ⍺/2استفاده شده
است ( .)Araghinezad, 2013در مطالعه حاضر ،از سطح اعتماد
 95درصد برای این آزمون استفاده شد .درصورتیکه آماره Z
مثبت باشد روند سری دادهها صعودی و در صورت منفی بودن
آن ،روند نزولی در نظر گرفته میشود.
آزمون اسپيرمن

این ضریب در اوایل دهه  19۰۰توسط چارلز اسپیرمن 1ابداع شد.
ضریب اسپیرمن که آن را با  ρنمایش میدهند همواره بین  +1و
 -1در نوسان است و از لحاظ سطح سنجش نیز ترتیبی و از نوع
متقارن است (.)Chok, 2010
(رابطه)1۰

) 6( ∑ d2i
)n (n2 - 1

ρ=1-

که در آن  ρضریب اسپیرمن n ،تعداد مشاهدهها
مجموع مجذور تفاوت دو رتبه است .برای آزمون ضریب اسپیرمن
از آماره  tاستفاده شده که بعد از مقایسه آن با  tجدول با درجه
آزادی  n-2در سطح معنیداری معین ،تصمیمگیری انجام میشود
(.)Seiler & Seiler, 1989
و ∑ d 2i

(رابطه)11

ρ √n - 2
√1 - ρ2

=t

آزمون رگرسيون خطی

در تحلیل زمانی ،سادهترین تعریف از روند تغییر اقلیمی ،بهوسیله
رگرسیون خطی بیان میشود .در این راستا باید بهترین خطی که
بر مختصات نقاط حاصل از دو متغیر  Xو  Yبر یک صفحه وجود
دارد ،تعیین شود .یکی از روشهای برازش خط ،روش حداقل
مربعات است .در این روش ،خطا طوری روی نقطه برازش مییابد
که مجموع مربعات انحرافات به حداقل برسد .معادله رگرسیون
ساده طبق رابطه زیر تعریف میشود:
⍺=Y+βX
(رابطه )12
⍺=Y-βX
(رابطه )13
که  ⍺عرض از مبدأ و  βشیب خط است که این روابط نشان
میدهند که یک مقدار مثبت برای  βنشانگر افزایش متغیر مورد
مطالعه با زمان و یک مقدار منفی برای  βنشانگر کاهش متغیر
مورد مطالعه با زمان خواهد بود .برای  β=0فرض وجود روند رد
میشود؛ اما ازآنجاکه مقدار  βنامعلوم است یک برآورد از  βبا
اطمینان  95درصد از رابطه زیر بهدست میآید:
(رابطه )1۴

S

Sx

β ± t0.025

 Sانحراف از میانگین و  Sxبرآورد کننده نااریبی از انحراف
1 Charles Spearman

معیار است که از روابط زیر بهدست میآیند:
(رابطه )15
)̅Sx= ∑(xi -x̅)= ∑ (xi -nx
(رابطه )16
 n-2برابر با درجه آزادی است.
اگر حد باال و پایین  βکه به ترتیب به دست میآید هر دو
مثبت باشند روند افزایشی متغیر مورد مطالعه پذیرفته میشود.
اگر حد باال و پایین  βهر دو منفی باشند روند کاهشی پذیرفته
میشود .اگر حد باال و پایین  βعالمتهای متفاوت داشته باشند
فرض وجود روند را تأیید نمیکند ( Pourgholam-Amiji et al.,
.)2020
)S= ∑ni=a (yi -a-βxi )/(n-2

شاخص بارش استانداردشده ()SPI

 )1993( McKee et al.برای پایش خشکسالی ،شاخصی تحت
عنوان شاخص بارندگی استاندارد ارائه نمودند SPI .تنها به
اطالعات بارندگی نیازمند است و میتواند در مقیاسهای زمانی
مختلف  2۴ ،12 ،9 ،6 ،3 ،1و  ۴8ماهه محاسبه گردد .مسئله
اصلی در محاسبه  SPIبرازش توزیع آماری مناسب بر روی
اطالعات بارندگی است .تجربه نشان داده است که توزیع گاما
توزیع مناسبی برای برازش روی دادههای بارندگی است .درصورتی
که فرض شود بارندگی در یک منطقه از توزیع گاما تبعیت کند و
 xمقادیر بارندگی باشد ،تابع چگالی احتمال دو پارامتری گاما
بهصورت زیر تعریف میشود:
(رابطه )17

x>0

-x

xα-1 e β

1
)βα Γ(α

=)f(x

در رابطه ( α ،)17پارامتر شکل β ،پارامتر مقیاس توزیع و
) Γ(αتابع گاما است که بهصورت زیر تعریف میشود:
e-y dy
(رابطه )18
ضرایب  αو  βبهینه نیز از طریق روابط زیر حساب میشوند:
∞
Γ(α)= ∫0 yα-1

(رابطه )19

]

4A

[1+√1+

3
)∑ ln(x

1
4A

α
=̂

A= ln(x̅) -

(رابطه )2۰
= ̂β
(رابطه )21
̂
α
در رابطه محاسبه  ،Aپارامتر  nتعداد مشاهدات بارندگی
است ،در محاسبه شاخص  SPIاز توزیع احتمال تجمعی گاما
استفاده میشود که رابطه آن بهصورت زیر است:
x
̂ =t
(رابطه )22
β
n

x
1
∫ yα̂-1 e-t dt
Γ(α
̂) 0

̅x

=)F(x

(رابطه )23
از آنجا که در رابطه فوق مقدار لگاریتم صفر تعریف نشده
است و توزیع بارندگی ممکن است دارای مقادیر صفر باشد ،لذا در
این شرایط احتمال تجمعی از رابطه ( )2۴قابل محاسبه است:
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)H(x)=q+(1-q)F(x

(رابطه )2۴
در این رابطه  qاحتمال بارندگی صفر است .برای محاسبه
 qمیتوان از رابطه کالیفرنیا (رابطه  )25استفاده نمود.
m
=q
(رابطه )25
n
در این رابطه  mتعداد دادههای صفر موجود در سری زمانی
و  nنیز تعداد کل دادههای بارندگی است.
گام بعدی در محاسبه  ،SPIانتقال احتمال تجمعی )H(x
که از توزیع گاما تجمعی بهدستآمده به توزیع نرمال استاندارد
تجمعی با میانگین صفر و انحراف معیار یک است .در واقع SPI
عبارت است از متغیری از تابع نرمال استاندارد ،که مقدار احتمال
تجمعی آن با مقدار احتمال تجمعی متغیر موردنظر در توزیع گاما
مساوی باشد (.)Bazrafshan & Khalili, 2013
آزمون همبستگی پيرسون

کارل پیرسون 1یکی از افرادی بود که نحوه محاسبه همبستگی را
به صورت فرمول بیان کرد و این روش زمانی کاربرد دارد که
مقیاس اندازهگیری دادهها ،فاصلهای و یا نسبی باشند و میتوان
طبق فرمول زیر ضریب همبستگی را محاسبه نمود ( Pearson,
.)1987
(رابطه )26

)COV(x,y
σx σy

=

n ∑ xy - ∑ x . ∑ y

] √[n ∑ x2 - ( ∑ x)2 ][n ∑ y2 - ( ∑ y)2

= rxy

در صورت فرمول ،کوواریانس  xو  yاست که با صورت شیب
خط رگرسیون برابر است و در مخرج آن دو انحراف معیار  xو y
در هم ضرب شده است .ضریب همبستگی در فاصله  -1تا  ۰و از
 ۰تا  )-1 ≥ rxy ≥ +1( +1تغییر میکند بنابراین عالمت ضریب
همبستگی جهت و مقدار آن ،شدت ضریب همبستگی را نشان
میدهد.

نتايج و بحث
بررسی کفايت طول دادهها

نتایج ضریب هرست برای متغیر فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار در دوره آماری مشترک ( )199۰-2۰1۴در
مقیاس زمانی فصلی برای  21ایستگاه منتخب در غرب و جنوب
غرب کشور مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که در جدول ()2
مشاهده میشود تمامی ایستگاههای مورد مطالعه با توجه به
ضریب هرست بزرگتر از  ،۰/5از واریانس کافی جهت تحلیل روند
سریهای زمانی برخوردار هستند.
بررسی نرمال بودن متغيرها

نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیر فراوانی روزهای
1 Karl Pearson

همراه با طوفانهای گردوغبار در دوره آماری مشترک  25ساله
( )199۰- 2۰1۴در مقیاس زمانی فصلی برای  21ایستگاه
سینوپتیک منتخب در جنوب و جنوبغرب کشور مورد بررسی
قرار گرفت .همان طور که در جدول ( )3مشاهده میشود؛ تمامی
ایستگاههای مورد مطالعه از توزیع غیر نرمال تبعیت میکنند ،در
نتیجه برای بررسی و تحلیل روند متغیر فراوانی روزهای همراه با
طوفان گردوغبار از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شد .بدین
منظور آزمونهای من-کندال و اسپیرمن در سطح اطمینان 95
درصد ،در مقیاس زمانی فصلی برای ایستگاههای مورد مطالعه به
کار گرفته شد .همچنین آزمون پارامتری رگرسیون خطی برای
تحلیل روند شاخص بارش استانداردشده ( )SPIبه کار رفت .نتایج
این آزمونها در بخشهای بعدی ارائه میشوند.
جدول  -2نتايج آزمون هرست برای طوفانهای گردوغبار
ردیف

ایستگاه

ضریب هرست

1
2
3
۴
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
1۴
15
16
17
18
19
2۰
21

بروجن
همدان (فرودگاه)
همدان (نوژه)
دهلران
ایالم
اسالمآباد غرب
کرمانشاه
سرپل ذهاب
آبادان
اهواز
بندر ماهشهر
بستان
دزفول
مسجدسلیمان
صفیآباد
دوگنبدان
یاسوج
بیجار
سنندج
الیگودرز
خرمآباد

۰/52
۰/55
۰/51
۰/57
۰/62
۰/66
۰/58
۰/5۰
۰/53
۰/61
۰/56
۰/63
۰/67
۰/52
۰/51
۰/65
۰/5۴
۰/52
۰/59
۰/61
۰/68

بررسی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار

در جدول ( )۴مقادیر آماره  zمن-کندال و  tاسپیرمن برای متغیر
فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در دوره آماری 25
ساله ( )199۰-2۰1۴برای  21ایستگاه سینوپتیک منتخب در
غرب و جنوبغرب کشور نشان داده شده است .بررسی نتایج
آزمون من-کندال برای دادههای طوفانهای گردوغباری نشان می
دهد که از مجموع  21سری دادههای فصلی روزهای همراه با
طوفان گردوغبار یا  21سری زمانی با طول دوره آماری  25ساله

انصاری قوجقار و همکاران :بررسی رابطه بين خشکسالی و روند فراوانی 2847 ...

( )199۰-2۰1۴مربوط به  21نقطه محل (ایستگاههای سینوپتیک
منتخب در غرب و جنوب غرب کشور) 2۰ ،سری داده دارای روند
معنیدار مثبت در سطح معنیداری  5درصد شامل ایستگاههای
همدان (هواپیمایی) ،همدان (نوژه) ،دهلران ،ایالم ،اسالمآباد غرب،
کرمانشاه ،سرپل ذهاب ،آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،بستان ،دزفول،
مسجدسلیمان ،صفیآباد ،دوگنبدان ،یاسوج ،بیجار ،سنندج ،الیگودرز
و خرمآباد و یک سری داده نیز شامل ایستگاه بروجن دارای روند
افزایشی است که در سطح  5درصد معنیدار نیست .بهطورکلی نتایج
آزمون من-کندال بیانگر افزایش روند طوفانهای گردوغبار در غرب
و جنوب غرب کشور است .با توجه به جدول ( ،)۴بررسی نتایج
اسپیرمن برای دادههای طوفانهای گردوغبار نشان داد که از مجموع
 21سری دادههای فصلی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار
تمامی ایستگاههای موجود شامل ایستگاههای بروجن ،همدان
(هواپیمایی) ،همدان (نوژه) ،دهلران ،ایالم ،اسالمآباد غرب ،کرمانشاه،
سرپل ذهاب ،آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،بستان ،دزفول،
مسجدسلیمان ،صفیآباد ،دوگنبدان ،یاسوج ،بیجار ،سنندج ،الیگودرز
و خرمآباد دارای روند افزایشی معنیدار در سطح  5درصد میباشند.
روش اسپیرمن هم مانند روش من-کندال حاکی از افزایش روند
طوفانهای گردوغباری در غرب و جنوبغرب کشور است .همانطور
که در شکل ( )2مشاهده میشود ،نقشه پهنهبندیشده آماره من-
کندال برای متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار
نمایش داده شده است .در این نقشه ،حالت پهنهبندی انجام شده،

بیانگر آماره مثبت و نشان از سیر صعودی طوفانهای گردوغبار در
غرب و جنوب غرب کشور دارد .نتایج این قسمت با مطالعات
 )2015( Mehrabi et al.و  )2016( Zeinaliمطابقت دارد.
جدول  -3نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنوف برای طوفانهای گردوغبار
ردیف

ایستگاه

آماره

P-Value

شرایط

1
2
3
۴
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
1۴
15
16
17
18
19
2۰
21

بروجن
همدان (فرودگاه)
همدان (نوژه)
دهلران
ایالم
اسالمآباد غرب
کرمانشاه
سرپل ذهاب
آبادان
اهواز
بندر ماهشهر
بستان
دزفول
مسجدسلیمان
صفیآباد
دوگنبدان
یاسوج
بیجار
سنندج
الیگودرز
خرمآباد

۰/181
۰/255
۰/3۴1
۰/68۴
۰/596
۰/51۰
۰/526
۰/6۰8
۰/8۰8
۰/823
۰/785
۰/76۴
۰/699
۰/7۰8
۰/751
۰/۴51
۰/287
۰/292
۰/398
۰/252
۰/۴75

<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1
<۰/۰۰1

غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال

جدول  -4نتايج آماره من-کندال و اسپيرمن برای متغير فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در مقياس فصلی ()1990-2014
اسپیرمن
من-کندال
روند
ایستگاه
ردیف
آماره
آماره
P-Value
ρ
P-Value
افزایشی
۰/۰۰2
3/175* ۰/3۰5
۰/188
1/361
بروجن
1
افزایشی
۰/۰۰5
2/88۴* ۰/28۰
۰/۰۰3
*۰/9۴3
همدان (فرودگاه)
2
افزایشی
۰/۰۰6
2/832* ۰/275
۰/۰22
*2/289
همدان (نوژه)
3
افزایشی
۰/۰18
*2/۴۰5
۰/236
۰/۰۰۰
*3/8۰۰
دهلران
۴
افزایشی
۰/۰۰۰
3/7۴1* ۰/35۴
۰/۰۰۰
*3/8۰1
ایالم
5
افزایشی
۰/۰۰6
2/79۰* ۰/271
۰/۰۰۰
*3/87۰
اسالمآباد غرب
6
افزایشی
۰/۰۰3
*3/۰56
۰/295
۰/۰۰6
*2/76۴
کرمانشاه
7
افزایشی
۰/۰۰9
*2/662
۰/26۰
۰/۰۰۰
*3/8۰3
سرپل ذهاب
8
*
افزایشی
۰/۰۰8
2/7۰2
۰/263
۰/۰۰۰
*3/635
آبادان
9
افزایشی
۰/۰۴2
*2/۰56
۰/2۰3
۰/۰۰۰
*3/82۰
اهواز
1۰
افزایشی
۰/۰18
2/۴11* ۰/237
۰/۰۰7
*2/718
بندر ماهشهر
11
*
افزایشی
۰/۰25
2/282
۰/225
۰/۰۰۰
*3/756
بستان
12
افزایشی
۰/۰15
2/۴7۰* ۰/2۴2
۰/۰۰۰
*3/55۰
دزفول
13
افزایشی
۰/۰17
2/۴17* ۰/237
۰/۰11
*3/۴۰۴
مسجدسلیمان
1۴
افزایشی
۰/۰۴7
2/۰۰8* ۰/199
۰/۰۰۰
*3/793
صفیآباد
15
افزایشی
۰/۰19
*2/376
۰/233
۰/۰۰۰
*3/823
دوگنبدان
16
افزایشی
۰/۰۰1
3/35۴* ۰/321
۰/۰۰۰
*3/119
یاسوج
17
افزایشی
۰/۰21
2/352* ۰/231
۰/۰۰۰
*3/962
بیجار
18
*
افزایشی
۰/۰12
2/57۰
۰/251
۰/۰1۰
*2/571
سنندج
19
افزایشی
۰/۰۰5
2/887* ۰/28۰
۰/۰۰9
*2/6۰2
الیگودرز
2۰
افزایشی
۰/۰11
*2/6۰5
۰/255
۰/۰۰۰
*3/661
خرمآباد
21
* سطح اطمينان  95درصد
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شکل  -2پهنهبندی آماره من-کندال فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در مقياس فصلی ()1990-2014

بررسی وضعيت خشکسالی

در شاخص  SPIهرچه پنجره زمانی کوتاهتر در نظر گرفته شود،
به تغییرات بارندگی ماهانه سریعتر واکنش نشان داده و نوسانات
خشکسالی را بهتر نشان میدهد .لذا برای اینکه دورههای نرمال،
ترسالی و خشکسالی در دورهی آماری مشترک ()199۰-2۰1۴
برای  21ایستگاه سینوپتیک منتخب در غرب و جنوبغرب کشور
بهتر به نمایش گذشته شود ،در این مطالعه از شاخص  SPIفصلی
(سهماهه) استفاده شده است .دوره خشکسالی هنگامی اتفاق می
افتد که  SPIبهطور مستمر منفی و به مقدار  -1یا کمتر برسد و
هنگامی پایان مییابد که  SPIمثبت شود .کالسهای رطوبتی
شاخص  SPIدر جدول ( )5ارائه شده است.
جدول  -5طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده
)McKee et al., 1993( SPI
شرایط

SPI

بسیار بسیار مرطوب
بسیار مرطوب
نسبتاً مرطوب
نرمال
نسبتاً خشک
بسیار خشک
بسیار بسیار خشک

≥2
1.5-1.99
1-1.49
-0.99-0.99
-1- -1.49
-1.5- -1.99
≤-2

در جدول ( )6نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی در
سطح اطمینان  95درصد برای شاخص خشکسالی  SPIفصلی
در دوره آماری  25ساله ( )199۰-2۰1۴برای  21ایستگاه منتخب

در غرب و جنوب غرب کشور نشان داده شده است .بررسی نتایج
آزمون رگرسیون خطی برای دادههای شاخص خشکسالی بارش
استانداردشده ( )SPIنشان داد که از مجموع  21سری دادههای
فصلی شاخص  15 ،SPIسری از دادهها دارای روند نزولی معنی
دار در سطح  5درصد شامل ایستگاههای همدان (نوژه) ،ایالم،
اسالمآباد غرب ،کرمانشاه ،سرپل ذهاب ،آبادان ،اهواز ،بندر
ماهشهر ،بستان ،دزفول ،مسجدسلیمان ،صفیآباد ،دوگنبدان،
سنندج و خرمآباد و دو سری داده شامل ایستگاههای بروجن و
همدان (هواپیمایی) دارای روند نزولی میباشند ولی در سطح 5
درصد معنیدار نیستند .همچنین چهار سری داده شامل
ایستگاههای دهلران ،یاسوج ،بیجار و الیگودرز دارای روند نمی
باشند .بهطورکلی تحلیل زمانی شاخص  SPIدر غرب و
جنوبغرب کشور نشان داد که از مجموع  21سری داده17 ،
سری داده دارای روند نزولی و نزولی معنیدار هستند؛ به طوری
که تماماً از مقادیر مثبت  SPIبه مقادیر منفی  SPIتنزل یافتهاند
که این نتایج با توجه به جدول ( )6بیانگر کاهش روند شاخص
( SPIافزایش شدت خشکسالی) بهعنوان یک اهرم درازمدت و
قدرتمند در فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار در غرب و
جنوبغرب کشور است .همانطور که در شکل ( )3مشاهده می
شود ،نقشه پهنهبندیشده شیب آزمون رگرسیون خطی ( )βبرای
متغیر  SPIنمایش داده شده است که حکایت از روند کاهشی این
شاخص اقلیمی و همچنین تغییر رویه اقلیم در این منطقه دارد.
نتایج این قسمت با مطالعات  )2014( Cao et al.و Araghinejad
 )2019( et al.مطابقت دارد.
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جدول  -6نتايج حاصل از آزمون رگرسيون خطی برای شاخص  SPIفصلی ()1990-2014
ردیف

ایستگاه

α

β

R

حد پایین

حد باال

P-Value

روند

1
2
3
۴
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
1۴
15
16
17
18
19
2۰
21

بروجن
همدان (فرودگاه)
همدان (نوژه)
دهلران
ایالم
اسالمآباد غرب
کرمانشاه
سرپل ذهاب
آبادان
اهواز
بندر ماهشهر
بستان
دزفول
مسجدسلیمان
صفیآباد
دوگنبدان
یاسوج
بیجار
سنندج
الیگودرز
خرمآباد

-1۴/81۰
-1۴/83۰
25/12۰
۴/57۰
51/62۰
18/77۰
33/28۰
۴۰/52۰
5۴/86۰
59/۰6۰
55/9۴۰
56/1۴۰
13/15۰
۴2/۴8۰
33/36۰
13/87۰
-۰/۴2۰
-2/53۰
23/26۰
-5/33۰
38/25۰

-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
*-۰/۰۴۰
۰/۰۰۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰۴۰
*-۰/۰3۰
*-۰/۰37
*-۰/۰39
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
*-۰/۰۴1
۰/۰۰۰
*-۰/۰3۴

۰/۰7۰
۰/۰7۰
۰/12۰
۰/۰3۰
۰/25۰
۰/۰9۰
۰/16۰
۰/19۰
۰/28۰
۰/3۰۰
۰/27۰
۰/27۰
۰/15۰
۰/21۰
۰/17۰
۰/18۰
۰/۰۰۰
۰/۰1۰
۰/11۰
۰/۰3۰
۰/18۰

-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰3۰
-۰/۰2۰
-۰/۰5۰
-۰/۰3۰
-۰/۰۴۰
-۰/۰۴۰
-۰/۰5۰
-۰/۰5۰
-۰/۰5۰
-۰/۰5۰
-۰/۰2۰
-۰/۰۴۰
-۰/۰۴۰
-۰/۰2۰
-۰/۰2۰
-۰/۰2۰
-۰/۰3۰
-۰/۰2۰
-۰/۰۴۰

۰/۰3۰
۰/۰3۰
-۰/۰1۰
۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
-۰/۰1۰
۰/۰2۰
۰/۰2۰
-۰/۰1۰
۰/۰2۰
-۰/۰1۰

۰/5۰۰
۰/51۰
۰/۰2۰
۰/7۴۰
۰/۰1۰
۰/۰3۰
۰/۰3۰
۰/۰۴۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰1۰
۰/۰1۰
۰/۰1۰
۰/۰۴۰
۰/۰1۰
۰/۰3۰
۰/98۰
۰/91۰
۰/۰2۰
۰/8۰۰
۰/۰۴۰

کاهشی
کاهشی
کاهشی
بدون روند
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
کاهشی
بدون روند
بدون روند
کاهشی
بدون روند
کاهشی

* سطح اطمينان  95درصد

شکل  -3پهنهبندی شيب رگرسيون خطی شاخص  SPIفصلی ()1990-2014

بررسی ارتباط عناصر اقليمی با فراوانی روزهای همراه با
گردوغبار

یکی از مهمترین موارد مطالعات اقلیمی ،شناخت روابط موجود
بین متغیرهای مورد مطالعه است .مهمترین شاخص تبیین روابط
بین متغیرها ضریب همبستگی است .از مباحث بسیار مهم در این
پژوهش ،ارتباط بین شاخص خشکسالی  SPIبا فراوانی روزهای

همراه با طوفانهای گردوغبار در مقیاس زمانی فصلی است زیرا
مستعدترین شرایط برای برخاستن ذرات گردوغبار هنگامی است
که خاک خشک شده (کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش
شاخص  )SPIو سرعت بیشینه باد به حد آستانه برسد .لذا بدین
منظور ایستگاههایی که شاخص اقلیمی  SPIبه همراه فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار آنها در سطح معنیداری
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 5درصد دارای روند بود (طوفانهای گردوغبار در هر دو روش
من-کندال و اسپیرمن و شاخص  SPIدر روش رگرسیون خطی)،
مورد بررسی قرار گرفت .در شدت همبستگی عوامل مختلفی
وجود دارد؛ از جمله حجم نمونه که میتواند در افزایش و یا کاهش
ضریب همبستگی تاثیرگذار باشد .اما ضرایب همبستگی محاسبه
شده را میتوان بهطور ضمنی با جدول ( )7مقایسه و شدت آنها
را تعیین نمود .در جدول زیر تفسیر بر اساس قدر مطلق بیان شده
است که مقادیر مثبت و منفی را در بر میگیرد.
جدول  -7رابطه بين مقدار همبستگی و شدت همبستگی ()McKee et al., 1993
مقدار همبستگی
0/75 ≤|rxy |≤ 1
0/5≤|rxy |≤0/74
0/25≤|rxy |≤ 0/49
0 ≤|rxy |≤ 0/24

شدت همبستگی
خیلی زیاد
زیاد

مشخص است؛ ایستگاههایی که ارتباط زیادی بین شاخص  SPIو
فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغباری آنها وجود دارد،
از فراوانی گردوغبار باالیی برخودارند .به عبارت دیگر با افزایش
فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ،عناصر اقلیمی
بیشتری دارای روند معنیدار خواهند شد که این حاکی از تأثیر
عناصر اقلیمی از گردوغبار (و یا بالعکس) است .به عبارت دیگر با
افزایش فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار ،بسیاری از
مولفههای بیالن آب نیز تغییر کرده که یکی از آنها میتواند باعث
افزایش طوالنیمدت خشکی یک منطقه و در نهایت خشکسالی
شود که نتایج این بخش با مطالعات Ghorbani & Moddress
( )2019( Araghinejad et al. ،)2019و Ansari ghojghar et al.
( )2019همسو است.

متوسط
کم

جدول  -8نتايج ضرايب همبستگی پيرسون بين شاخص  SPIو طوفان
گردوغبار

در جدول ( )8نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین
شاخص  SPIو متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغبار نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در
ایستگاههای همدان (نوژه) ،ایالم ،اسالمآباد غرب ،کرمانشاه ،سرپل
ذهاب ،آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،بستان ،دزفول ،مسجدسلیمان،
صفیآباد ،دوگنبدان ،سنندج و خرمآباد ،ارتباط خیلی زیاد و
معکوس بین شاخص  SPIو فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار وجود دارد .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت با کاهش
روند شاخص ( SPIتشدید خشکسالی) ،میتوان انتظار افزایش
روند فراوانی طوفانهای گردوغباری را داشت .در شکل ( )۴نیز
نقشه فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در غرب و
جنوب غرب کشور نشان داده شده است .همانطور که از شکل

ردیف

ایستگاه

آماره

P-Value

1
2
3
۴
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
1۴
15

همدان (نوژه)
ایالم
اسالمآباد غرب
کرمانشاه
سرپل ذهاب
آبادان
اهواز
بندر ماهشهر
بستان
دزفول
مسجدسلیمان
صفیآباد
دوگنبدان
سنندج
خرمآباد

-۰/77۰
-۰/79۰
-/83۰
-۰/91۰
-۰/78۰
-۰/79۰
-۰/86۰
-۰/88۰
-۰/913
-۰/92۰
-۰/911
-۰/76۰
-۰/93۰
-۰/76۰
-۰/8۰۰

۰/۰۴۰
۰/۰35
۰/۰27
۰/۰۴6
۰/۰39
۰/۰۰7
۰/۰38
۰/۰۴1
۰/۰25
۰/۰۰2
۰/۰۴۴
۰/۰37
۰/۰۰۴
۰/۰۴۴
۰/۰۰3

شکل  -4پهنهبندی فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور ()1990-2014

بنابراین با توجه به اینکه ایستگاههای مورد مطالعه در

منطقه غرب و جنوب غرب کشور قرار دارد و از طرفی منشأ اکثر
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) در تمامی ایستگاههای موردFDSD( همراه با طوفان گردوغبار
SPI مطالعه دارای روندی مثبت و معنیدار و شاخص خشکسالی
 روندی نزولی و معنیدار شدند و در، ایستگاه مورد مطالعه15 در
 طوفانهای گردوغبار در هر دو.مابقیه ایستگاهها بدون روند بودند
 در روشSPI روش منکندال و اسپرمن و شاخص خشکسالی
رگرسیون خطی با تکنیک همبستگی پیرسون مورد تجزیه و
 سری دادههای فصلی؛21  همچنین از مجموع.تحلیل قرار گرفتند
 سرپل، کرمانشاه، اسالمآباد غرب، ایالم،)ایستگاههای همدان (نوژه
، مسجدسلیمان، دزفول، بستان، بندر ماهشهر، اهواز، آبادان،ذهاب
 دارای همبستگی زیادی، سنندج و خرمآباد، دوگنبدان،صفیآباد
 و فراوانی روزهای همراه باSPI بین شاخص خشکسالی
 بنابراین با توجه به افزایش شیب روند.طوفانهای گردوغبار بودند
طوفانهای گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور و همچنین
 ایجاد مانع،تأثیر عوامل اقلیمی همچون خشکسالی بر این پدیده
در برابر جریان باد از طریق روشهای مکانیکی مانند فنسها و
 تثبیت دریاچههای، شخمهای شیاری در اراضی شنی،بادشکنها
 کنترل دام و همچنین اصالح، احیای تاالبهای منطقه،خشک
مدیریت اراضی از اقدامات ضروری برای کاهش رخداد گردوغبار
.به شمار میرود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 لذا پدیده،طوفانهای گردوغبار در این منطقه از برونمرزی است
خشکسالی که یک پدیده منطقهای به شمار میرود؛ تأثیر بسزایی
در افزایش طوفانها ی گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران و
 این عوامل باعث شده که.همچنین کشورهای همسایه غربی دارد
 طوفانها ی گردوغبار روند افزایشی داشته و،در چندسال اخیر
.وقوع آن در کشور نیز به اوج خود برسد

نتيجهگيری
ارتباطسنجی بین فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار و
 دمای، دمای کمینه،سایر متغیرهای اقلیمی (دمای بیشینه
 انواع شاخصهای، سرعت و جهت باد، مجموع بارش،متوسط
خشکسالی و غیره) میتواند منجر به شناخت و پیشبینی زمانی
 شده که به تبع آن خسارت ناشی ازFDSD و مکانی شاخص
 جنوب غرب،طوفانهای گردوغبار در مناطق بحرانی کشور (غرب
 از طرفی ارتباط بین.و جنوب غرب ایران) را به حداقل میرساند
طوفانهای گردوغبار و متغیرهای اقلیمی میتواند در انتخاب
.متغیرهای پیشبینیکننده این پدیده تأثیر بسزایی داشته باشد
این پژوهش با هدف بررسی روند فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار و تأثیر خشکسالی بر آن در غرب و جنوب
 نتایج نشان داد که شاخص فراوانی روزهای.غرب کشور انجام شد
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