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بررسی روند تعداد روزهای گرد و خاک و غلظت نوری هواویز های حاصل از
ماهواره در استان خوزستان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من -کندال
سارا کرمی ،1نسیم حسین حمزه* ،3محمد سبزهزاری ،9محسن لو علی زاده
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 -1استادیار پژوهشکده هواشناسی
 -2دانشآموخته دکتری هواشناسی ،پژوهشکده هواشناسی
 -3دانشجوی دکترای هواشناسی ،دانشگاه هرمزگان
 -4کارشناسی ارشد ،مهندسی محیط زیست

چكیده
پدیده گردوخاک یکی از مخاطرات طبیعی است که امروزه بخش وسیعی از کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده و سبب بروز خسارات مالی
و جانی فراوانی میشود .تﻐییر الگوی بارش و دما و وقوع خشکسالیهای طوالنی و پیدرپی ناشی از تﻐییر اقلیم در سالهای اخیر سبب وقوع
پدیدههای شدید و فراگیر گردوخاک در کشورهای منطقه خاورمیانه شده است .استان خوزستان از دیرباز با پدیده گردوخاک مواجه بوده
است .پدیده گردوخاک در استان خوزستان بویژه در سالهای اخیر بسیاری از سازوکارهای اجتماعی ،اقتصادی و حتی اداری این منطقه را
دچار اخالل نموده است .در این مطالعه دادههای  11ایستگاه هواشناسی همدیدی استان خوزستان در دوره  22ساله (سالهای  1332تا )1331
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین برخی نتایج بدست آمده با دادههای عمق نوری و شاخص  NDVIدر سطح استان خوزستان مقایسه
شدهاند .از میان  11ایستگاه موردمطالعه ،ایستگاههای اهواز ،بستان و آبادان بیشترین فراوانی روزهای همراه با گردوخاک را دارا بوده در حالی
که ایستگاههای بهبهان و رامهرمز کمترین فراوانی روزهای گردوخاک را دارند .میانگین روزهای همراه با گردوخاک ساالنه در استان خوزستان
در دوره  22ساله معادل  33/3روز در سال بوده که در این راستا سالهای  1333 ،1333و  1331بیشترین فراوانی روزهای گردوخاک استان را
به خود اختصاص دادهاند .بیشترین مقادیر  AODو کمترین مقدار شاخص  NDVIنیز در سال های  1333و  1333مشاهده شده که با تعداد
روزهای همراه با گردوخاک در استان خوزستان در توافق است .همچنین در ماههای تیر و خرداد با بیشترین دما و کمترین مقدار بارش و
رطوبت نسبی ،بیشترین رخداد گردخاک و در ماه آذر کمترین تعداد پدیده گردوخاک در کل استان رخ داده است .به طور کلی ضریب روند
ساالنه تعداد روزهای همراه با گردوخاک استان خوزستان  1/33بوده که بیانگر روند افزایشی است .بررسی نتایج آزمون من کندال ،این روند
را در سطح اعتماد  2درصد معنیدار نشان میدهد .با بررسی فصلی نیز میتوان نتیجه گرفت که روند تعداد روزهای همراه با گردوخاک استان
خوزستان در فصل بهار در سطح اعتماد  2درصد معنیدار است .این روند در فصل تابستان معنیدار نبوده ولی در فصل پاییز در سطح اعتماد
 11درصد و در فصل زمستان در سطح اعتماد  1درصد معنیدار است و در هر دو فصل روند مثبت بوده است.

کلید واژهها :تﻐییر اقلیم ،گردوخاک ،روند ناپارامتریک ،من کندال ،سطح اطمینان.

* نویسنده مسئول13333233332 :

Email: nasim_hh@yahoo.com
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مقدمه
پدیده گردوخاک ،به شکلهای مختلف در نواحی خشک و
نیمه خشک رخ میدهد ،اما وقوع پدیده گردوخاک در
سالهای اخیر ارتباط باالیی با فعالیتهای انسانی و تﻐییرات
اقلیمی داشته است (ژوان .)2114 ،در واقع ،ایجاد گردوخاک
میتواند نوعی واکنش به تﻐییر پوشش گیاهی زمین باشد .در
این رابطه نقش فعالیتهای انسانی در کنار شرایط طبیعی
ایجاد کننده توفانهای خاک باید مد نظر قرار گیرد (رئیس
پور.)1331 ،
با توجه به ماهیت زیان آور پدیده گردوخاک برای زندگی
بشر ،همیشه گردوخاک یک موضوع مهم در تحقیقات
محققان علوم مختلف بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه
در کشورهای مختلف صورت گرفته است که به برخی از
این مطالعات اشاره میشود .کوتیبل و فورمن ( )2113منشا
توفانهای گردوخاک در خاورمیانه را برای یک دوره آماری
 21ساله مورد مطالعه قرار دادهاند و وقوع توفانهای
گردوخاک را در ایران ،شمال شرق عراق و جنوب عربستان
را بیشتر به فصل تابستان نسبت دادهاند .وانگ ژیان و
همکاران ( )2114به بررسی تعداد روزهای توفانهای
گردوخاک در کشور چین طی دوره  1324تا 1333
پرداختهاند .در این تحقیق روند روزهای گردوخاک دارای 4
فاز افزایشی و کاهشی بوده است .دهه  1311میالدی افزایش،
دهه  1331کاهش ،دهه  1331افزایش و دهه  1331همراه با
کاهش تعداد روزهای گردوخاک بودهاند .لووی و همکاران
( )2113با استفاده از اطالعات ایستگاههای هواشناسی و
شاخص پیوند از دور ( )SOIدر بازه زمانی()2114-1332
رخدادهای گردوخاک را بررسی کردند .نتایج حاکی از یک
روند کاهشی معنی دار در تعداد روزهای همراه با غبار در
بیابان گبی است و در سالهای آخر دوره مورد مطالعه روند
افزایشی در ژاپن مشاهده شده است.
در ایران نیز مطالعات زیادی در این خصوص طی سالیان
اخیر انجام شده که به بخشی از این مطالعات اشاره میشود.
رفیعی و همکاران ( )1332از روش ناپارامتری من-کندال و
ضریب همبستگی  ρاسپیرمن برای تعیین روند معنیداری
تعداد روزهای گردوخاک در بازه زمانی  1312تا  2112در
 41ایستگاه پر گردوخاک ایران مورد بررسی قرار دادند .در
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این میان  21ایستگاه در آزمون منکندال معنیدار بودهاند و
 23ایستگاه در آزمون ضریب اسیپرمن معنیدار بودند.
گودرزی و همکاران ( )1331به بررسی توزیع زمانی و
مکانی روزهای همراه با گردوغبار در غرب و جنوب غرب
ایران پرداختند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که تعداد
ستگاههای دهلران ،اهواز و

روزهای همراه با گردوغبار در ای
دزفول در باالترین سطح قرار دارد و در جنوب استانهای
ایالم و خوزستان بحرانیترین شرایط مشاهده شده است.
براتی و کرمی( )1333تعداد روزهای همراه با گردوخاک را
طی دوره آماری  1334-1333در استان خوزستان مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که براساس تعداد
رخداد روزهای پدیده گردوخاک ،شهرهای مسجدسلیمان و
دزفول را جز غبار آلودهترین و شهر امیدیه را جز
کمغبارترین شهرهای استان بودهاند .مبارک حسن وغفاریان
( )1333در بررسی آمار  21ساله شهرهای اهواز و آبادان و
دزفول ،روند نزولی را برای تعداد روزهای گردوخاک این
شهرها تشخیص دادهاند .انصاری و همکاران ( )1331در
تحقیقی روند وقوع پدیده گردوخاک در غرب کشور را طی
 22سال اخیر با استفاده از روشهای آماری ناپارامتری مورد
بررسی قرار دادهاند .در این تحقیق از  11ایستگاه سینوپتیک
در غرب کشور با دوره آماری  22سال استفاده شد .بر اساس
نتایج غرب ایران از لحاظ تعداد روزهای همراه با گردوخاک
منطقه همگنی نبوده و تعداد روزهای گردوخاکی ساالنه از
شمال به سمت جنوب کشور ایران افزایش مییابد .نتایج
نشان داد که همه ایستگاههای مورد مطالعه به جز خوی،
دارای روند معنیدار و مثبت هستند .از این میان در هشت
مورد روند مشاهده شده معنیدار گزارش شده که در 3
ایستگاه بندر انزلی ،قزوین و آبادان به صورت کاهشی و در
پنج ایستگاه تبریز ،همدان ،خرم-آباد ،شهرکرد و اهواز
افزایشی بوده است .رضایی و همکاران( )1331در استان
کردستان با استفاده از دادههای ماهوارهای  Nimbus7به
برآورد میزان گردوخاک پرداختند نتایج نشان داد که میزان
گردوخاک متوسط به طور کلی روندی کاهشی و گردوخاک
ضعیف و شدید روندی افزایشی داشتهاند ،بهطوریکه
گردوخاک شدید نیز بیشترین روند افزایشی را به خود
اختصاص داده است.
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در این مطالعه ،روند میانگین ماهانه دما ،دمای بیشینه و دمای

سپس به منظور بررسی عمق نوری ذرات معلق در جو ،از

کمینه ،تجمعی ماهانه ،میانگین رطوبت نسبی در  11ایستگاه

مقادیر  AODسنجنده  MODISماهواره  Terraاز سال

همدیدی استان خوزستان در دوره زمانی  22سال بررسی

 1333تا  1333مورد استفاده قرار گرفته است .این دادهها به

شده است .همچنین تعداد روزهای همراه با گردوخاک در

صورت روزانه و با تفکیک مکانی  1درجه در دسترس است.

بازه مورد نظر در این ایستگاهها ،مورد بررسی قرار گرفت که

در مرحله بعدی شاخص پوشش گیاهی  NDVIاز  1333تا

بررسی این تعداد کمیت در این دوره طوالنی در تمام

 1333بررسی شده است .این شاخص برای بررسی تﻐییرات

ایستگاههای هواشناسی این استان کاری منحصر بهفرد به

پوشش گیاهی منطقه مورد بررسی استفاده میشود و برای

شمار میآید .همچنین میانگین شاخصهای پوشش گیاهی و

این بررسی ،از باندهای نور قرمز و فروسرخ استفاده میکند

عمق نوری ذرات سنجنده مادیس ماهواره ترا در کل استان

و از فرمول زیر به دست میآید:

در بازه زمانی  22ساله مورد بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته

()1

است و روند این شاخصها نیز شناسایی شده است .همچنین

این شاخص بین  -1تا  1متﻐیر است .هر چه پوشش گیاهی

همبستگی بین این شاخصها با یکدیگر و با مقادیر غلظت

بیشتر و سبزتر باشد این شاخص مثبت بوده و به  1نزدیکتر

گردوخاک ایستگاهی محاسبه شده است.

است زیرا گیاهان سبز در ناحیه مرئی بازتاب بسیار کمتری از
نور فروسرخ دارند .مقادیر این شاخص به صورت ماهانه و با

مواد و روشها

تفکیک  1/12درجه سنجنده  MODISماهواره  Terraتهیه

در سالهای اخیر ،گستردگی و شدت توفانهای گردوخاک

شده است .شکل  1موقعیت جﻐرافیایی ایستگاههای واقع در

در نواحی جنوب غرب ایران با توجه به موقعیت جﻐرافیایی

استان خوزستان را که در این مطالعه مورد بررسی قرار

و شرایط اقلیمی خاص خود موجب شده است این پدیده

گرفتهاند را نشان میدهد.

یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی در این نواحی
باشد(ولی و همکاران .)1333 ،در دهههای اخیر استان
خوزستان به شدت تحت تاثیر پدیده گردوخاک بوده است و
مرکز این استان شهر اهواز ،در سالهای مختلف مقام اول پر
گردوخاکترین شهر دنیا را داشته است .در این بررسی ،از
دادههای بارش و دمای حداقل و حداکثر در  11ایستگاههای
همدیدی استان استفاده شده است و میانگین ماهانه و ساالنه
این دادهها مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین از دادههای مربوط به کد پدیده گردوخاک ،کدهای
 13 ، 11و  31تا  32جداسازی شده سپس روزهایی که
دیدافقی به پایینتر از  2111متر کاهش یافته و حداقل یک
گزارش کدهای  31 ،13 ،11تا  32داشته در  11ایستگاه
هواشناسی همدیدی استان خوزستان در دوره زمانی  22ساله،
در نظر گرفته شده است .ضرایب خط روند میانگین روزهای
همراه با گردوخاک در تعدادی از ایستگاههای هواشناسی
استان خوزستان به صورت فصلی و ساالنه در دوره زمانی
 22ساله (سالهای  1332تا  )1331بدست آمده و سپس
نتایج آزمون من کندال برای هر یک از آنها مورد بررسی
قرار میگیرد.

آزمون من کندال
آزمون من کندال ابتدا توسط من ( )1342ارائه و سپس توسط
کندال ( )1332بسط و توسعه یافت (سرانو و همکاران،
 .)1333این روش بطور متداول و گستردهای در تحلیل روند
سریهای هیدرولوژیکی و هواشناسی بکارگرفته 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 این روش از مقادیر حدی که در برخی
از سریهای زمانی مشاهده میشوند نیز از دیگر مزایای
استفاده از این روش است (لتنمایر و همکاران.)1334 ،
فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود روند
در سری دادهها داللت دارد و پذیرشِ فرض یک و ردِ فرض
صفر ،دال بر وجود روند در سری دادهها میباشد .مراحل
محاسبه آماره این آزمون به شرح زیر است:
الف) محاسبه اختالف بین تک تک مشاهدات با همدیگر و
اعمال تابع عالمت و استخراج پارامتر sبه شرح زیر:
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که  nتعداد دادههای مشاهداتی و iمعرف تعداد سریهایی
است که در آنها حداقل یک داده تکراری وجود دارد t .نیز

()2
که  nتعداد مشاهدات سری،

و

به ترتیب دادههای j

ام و  kام سری هستند .تابع عالمت نیز به شرح زیر قابل

بیانگر فراوانی دادههای با ارزش یکسان است.
()3

محاسبه است:
که  nتعداد مشاهدات سری،

و

به ترتیب دادههای j

ام و  kام سری هستند .تابع عالمت نیز به شرح زیر قابل



محاسبه است:
اگر رابطه  z ≥ z a/2درسطح اطمینان  32درصد باشد باید
به دلیل اینکه طول دوره آماری مورد استفاده بیش از  21سال
میباشد از رابطه زیر برای تعیین واریانس استفاده میشود:
n

)n (n  1)(2n  5)   t i i (i  1)(2i  5
i 1

18

var(s ) 

فرضیه  ( Hقبول تصادفی بودن سری دادهها) را پذیرفت .در
غیر این صورت باید فرضیه (H1وجود روند) را قبول کرد.
اگر معنی داری در سطح  ά=1/11آزمون شد و z = 2/232
برقرار باشد مقادیر مثبت  Zروند صعودی و مقادیر منفی Z



روند نزولی سری دادهها را نشان میدهد.

شكل  -9ایستگاههای هواشناسی همدیدی مورد استفاده در این مطالعه
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زمستان رخ میدهد .ماه آذر پر بارشترین ماه سال است که

نتایج و بحث
شکل  2میانگین ماهانه دما ،دمای بیشینه و دمای کمینه استان
خوزستان را در دوره بلندمدت  22ساله نشان میدهد.
میانگین دمای هوای استان  22/3درجه سانتیگراد است.
سردترین ماه سال دی با دمای  12/3درجه سانتیگراد و
گرمترین ماه سال مرداد با  33/4درجه سانتیگراد میباشد.
همچنین بیشترین دمای بیشینه مربوط به ماه مرداد ( 41درجه
سانتیگراد ) و کمترین دمای کمینه مربوط به ماه دی (3/1
درجه سانتیگراد) است .به طور کلی در سطح استان
خوزستان ،میانگین دمای بیشینه برابر  32/2درجه سانتیگراد
و دمای کمینه برابر  13/2درجه سانتیگراد میباشد.
شکل  3میانگین بارش تجمعی ماهانه و میانگین رطوبت
نسبی را در دوره  22ساله در استان خوزستان نشان میدهد.
بیشترین میزان بارش استان خوزستان در فصول پاییز و
میانگین حداقل

معادل  31/1میلیمتر بارندگی در این ماه ثبت شده و ماه تیر
با  1میلیمتر بارش ،کم بارشترین ماه سال است .میانگین
رطوبت نسبی استان خوزستان (11ایستگاه همدیدی) طی این
دوره آماری معادل  42/3درصد میباشد .ماههای دی و بهمن
مرطوبترین ماههای سال به ترتیب با  13/3و  13/3درصد
رطوبت نسبی میباشند و ماههای خرداد و تیر نیز جز ماههای
کم رطوبت و خشک با رطوبت نسبی  23/3درصد به شمار

میروند.
میانگین ماهانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در استان
خوزستان (11ایستگاه همدیدی) به صورت ماهانه در شکل4
نشان داده شده است .در ماههای تیر و خرداد بیشترین مقدار
به ترتیب با  1/3و  2/3روز و در ماه آذر کمترین مقدار با
 1/3روز اتفاق افتاده است.

میانگین حداکثر
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شکل  2میانگین ماهانه  AODاستان خوزستان در دوره

چشمههای گردوخاک در کشور عراق واقع میشود،

زمانی سال های  1333تا  1333را نشان میدهد .بیشترین

نمیتوان نتیجه گرفت که مناطق مستعد گسیل گردوخاک

مقدار  AODمربوط به ماه تیر است که با بیشینه میانگین

استان در این بخش از استان خوزستان واقع شدهاند.

تعداد روزهای همراه با گردوخاک در توافق است .مقایسه

به منظور مقایسه ایستگاههای مختلف استان خوزستان شکل

سایر ماهها نشان میدهد که به طور کلی توافق نسبی با

 3میانگین تعداد روزهای همراه با گردوخاک در هر یک از

نمودار شکل  4وجود دارد .بیشترین تفاوت مربوط به خرداد

ایستگاهها را نشان میدهد .از میان  11ایستگاه مورد مطالعه،

ماه است که مقدار  AODآن کمتر از ماههای فروردین و

ایستگاههای اهواز ،بستان و آبادان به ترتیب با  22 ، 11/2و

اردیبهشت بدست آمده است.

 22/1روز در سال بیشترین فراوانی روزهای گردوخاک را

پهنهبندی روزهای همراه با گردوخاک در استان خوزستان

دارا بوده درحالیکه ایستگاههای بهبهان و رامهرمز با  13/1و

در شکل  1مشاهده میشود .به طورکلی تعداد روزهای

 13/1روز در سال کمترین فراوانی روزهای گردوخاک را

همراه باگردوخاک در نیمه غربی استان بیشتر از نیمه شرقی

دارند.

است .البته با توجه به اینکه این نیمه استان بیشتر تحت تاثیر
0.6
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شكل  -1پهنه بندی میانگین ساالنه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در دوره سال های  9913تا 9911
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میانگین تعداد روزهای همراه با گردوخاک در هر یک از

بوده و میانگین روزهای گردوخاک استان خوزستان در فصل

ایستگاههای مورد مطالعه به صورت فصلی در شکل 3

تابستان  13روز میباشد .در فصل پاییز بیشترین و کمترین

نمایش داده شده است .بر اساس نتایج ،در فصل بهار

تعداد روزهای گردوخاک در ایستگاههای اهواز با  3/3روز

بیشترین و کمترین تعداد روزهای گردوخاک طی دوره

و ایذه با  1/3روز ثبت شده است .میانگین روزهای

مطالعاتی متعلق به ایستگاههای اهواز با  21روز و بهبهان با

گردوخاک استان خوزستان در فصل پاییز  4روز است .در

 1/4روز است .همچنین میانگین روزهای گردوخاک استان

فصل زمستان بیشترین و کمترین تعداد روزهای گردوخاک

خوزستان در فصل بهار  13/1روز است .در فصل تابستان

در ایستگاههای اهواز با  12/1روز و بهبهان با  3/1روز

بیشترین و کمترین تعداد روزهای گردوخاک مربوط به

مشاهده شده و میانگین روزهای گردوخاک استان خوزستان

ایستگاههای مسجدسلیمان با  21روز و بهبهان با  2/3روز

در فصل زمستان  3/3روز است.
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نمودار تعداد روزهای همراه با گردوخاک ساالنه استان

گردوخاک استان خوزستان در دوره  1332-1331بهطور

خوزستان در شکل  3نشان داده شده است .بر این اساس،

میانگین  1/33روز در سال افزایشیافته است.

میانگین روزهای همراه با گردوخاک با دید افقی کمتر از

در این تحقیق روند روزهای گردوخاک دارای  4فاز

 2111متر در  11ایستگاه منتخب استان خوزستان در دوره

افزایشی و کاهشی بوده است .دهه  31شمسی کاهش ،دهه

 22ساله معادل  33/3روز در سال بوده که در این راستا

 31شمسی افزایش و دهه  31شمسی همراه با کاهش تعداد

سالهای  1333 ،1333و  1331بیشترین فراوانی روزهای

روزهای گردوخاک بودهاند.

گردوخاک استان را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در

شکل  11مقادیر میانگین ساالنه  AODاستان خوزستان در

سالهای  1333و  1334کمترین فراوانی روزهای گردوخاک

سالهای  1333تا  1333را نشان میدهد .بیشترین مقادیر

استان مشاهده شده است.

 AODدر این دوره  13ساله در سالهای  1333و 1333

به طور کلی ضریب روند ساالنه تعداد روزهای گردوخاک

مشاهده شده است که با بیشینه تعداد روزهای همراه با

استان خوزستان  1/33است ،به این معنی که تعداد روزهای

گردوخاک در توافق است.

y = 1.3948x + 17.792
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جدول  1همبستگی بین دادههای ماهوارهای و ایستگاهی را

ترا و تعداد روزهای همراه با گردوخاک باال بوده و 1/31

در استان خوزستان نشان میدهد .همبستگی بین دو کمیت

است که نشانه ارتباط بسیار زیاد این دو کمیت با یکدیگر

 PM10و شاخص پوشش گیاهی  NDVIسنجنده مادیس

است.

ماهواره ترا بسیار باال ( )1/31و منفی است که نشاندهنده

شکل  11میانگین عمق نوری هواویزها در سالهای -1333

رابطه عکس این دو شاخص است .همچنین همبستگی بین

 1333و بی هنجاری آن در سالهای  1333و  1333نسبت

دو شاخص  AODو  NDVIسنجنده مادیس ماهواره ترا

به میانگین  12ساله (سالهای  )1333-1333را نشان

باال بوده و  1/31است .عالمت منفی نشاندهنده رابطه عکس

میدهد .مقادیر  AODدر بخش وسیعی از کشور عراق،

این دو کمیت است که مورد انتظار است .همچنین

نیمه جنوبی عربستان ،سواحل خلیج فارس و دریای عمان و

همبستگی بین  AODماهوارهای و  PM10ایستگاهی بسیار

همچنین استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران بسیار

باال بوده ( )1/31و عالمت مثبت آن نشاندهنده رابطه

قابل توجه است .بیهنجاری  AODدر سالهای  1333و

مستقیم آنها با یکدیگر است.

 1333در بخش وسیعی از منطقه خاورمیانه مثبت است که

جدول  2همبستگی بین دادههای ماهوارهای و متوسط ساالنه

نشان میدهد مقدار  AODدر این دو سال بیشتر از میانگین

تعداد روزهای گردوخاک در  11ایستگاه همدیدی استان

 12ساله است .بیشترین مقادیر بیهنجاری در نیمه شمالی

خوزستان را نشان میدهد .همبستگی تعداد روزهای همراه

کشور عراق و همچنین بخش وسیعی از کشور ترکمنستان

با گردوخاک و شاخص پوشش گیاهی  NDVIسنجنده

مشاهده میشود .البته در کشور ترکمنستان به طور کلی

مادیس ماهواره ترا بسیار باال ( )1/31و منفی است که

میانگین  AODکوچک است.

نشاندهنده رابطه عکس این دو شاخص است .همچنین
همبستگی بین دو شاخص  AODسنجنده مادیس ماهواره
جدول  -9همبستگی بین دادههای ماهوارهای و ایستگاهی
کمیت

دوره زمانی

همبستگی

PM10و NDVI

 1333تا 1331

– 1/31

 AODو NDVI

 1333تا 1331

- 1/31

 PM10و AOD

 1333تا 1331

1/31
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جدول  -3همبستگی بین دادههای ماهوارهای و متوسط ساالنه تعداد روزهای گردوخاک در  99ایستگاه همدیدی استان خوزستان
کمیت

دوره زمانی

همبستگی

تعداد روزهای همراه با گردوخاک و NDVI

 1333تا 1331

– 1/31

تعداد روزهای همراه با گردوخاک و AOD

 1333تا 1331

1/31

ب)

الف)

شكل  .99الف) میانگین عمق نوری هواویزها در سالهای  9911-9999ب)بی هنجاری میانگین عمق نوری هواویزها در سال های
 9991و  9999نسبت به میانگین  95ساله (سالهای )9911-9999

میانگین ساالنه شاخص  NDVIاستان خوزستان در

گردوخاک در فصل زمستان  3/3بوده و بهطور میانگین 1/4

سالهای  1333تا  1333در شکل  12نشان داده شده است.

روز در سال افزایشیافته است.

مقادیر این شاخص در سالهای  1333و  1333نسبت به

بررسی نتایج آزمون من کندال روزهای همراه با گردوخاک

سایر سالها بسیار کمتر است که با بیشینه مقادیر  AODو

ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی

تعداد روزهای همراه با گردوخاک در استان خوزستان در

( 1332-1331جدول )4معنیدار بودن روند مشاهداتی را در

توافق است.

 3ایستگاه ،در سطوح اعتماد  1تا  11درصد تائید مینماید

جدول  3میانگین تعداد روزهای گردوخاک استان خوزستان

درحالیکه روند مشاهداتی در  4ایستگاه معنیدار نبوده

در فصلهای مختلف در دوره  22ساله به همراه خط روند و

است .روند روزهای گردوخاک (بازه ساالنه) در ایستگاههای

ضریب آن را نشان میدهد .میانگین تعداد روزهای

ایذه ،بستان ،شوشتر و ماهشهر در سطح اعتماد  1درصد

گردوخاک فصل بهار و تابستان معادل  13روز است .ضریب

معنیدار شده است .این روند در ایستگاههای امیدیه و

روند روزهای گردوخاک فصل بهار در استان خوزستان 1/2

بهبهان در سطح اعتماد  2درصد معنیدار بوده و در ایستگاه

میباشد ،بدین معنی که تعداد روزهای گردوخاک فصل بهار

آبادان در سطح اعتماد  11درصد معنیدار است .روزهای

استان خوزستان در این دوره مطالعاتی بهطور میانگین 1/2

گردوخاک در ایستگاههای اهواز ،دزفول ،رامهرمز و

روز افزایشیافته است .در حالیکه ضریب روند تعداد

مسجدسلیمان فاقد روند معنیدار میباشد .همچنین روند

روزهای گردوخاک استان خوزستان درفصل تابستان 1/31

روزهای گردوخاک در استان خوزستان در سطح اعتماد 2

است .میانگین تعداد روزهای گردوخاک فصل پاییز  4روز

درصد معنیدار شده است.

بوده و ضریب روند آن  1/12است .تعداد روزهای

جدول  2نتایج آزمون من کندال جهت تعیین معنیداری
روند روزهای گردوخاک استان خوزستان طی دوره -1331
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 1332را به صورت فصلی نشان میدهد .روند تعداد

روزهای گردوخاک استان خوزستان در بازه ساالنه در

روزهای گردوخاک استان خوزستان در فصل بهار در سطح

سطوح اعتماد  2درصد معنیدار بوده است.

اعتماد  2درصد معنیدار بوده است .این روند در فصل
تابستان معنیدار نبوده ولی در فصل پاییز در سطح اعتماد
 11درصد معنیدار بوده است .روند تعداد روزهای
گردوخاک استان خوزستان در فصل زمستان در سطح اعتماد
 1درصد معنیدار بوده است .به طور کلی روند تعداد
0.18

0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

شكل  .93میانگین ساالنه شاخص  NDVIسنجنده مادیس ماهواره ترا
جدول  -9معادالت و ضرایب خط روند تعداد روزهای گردوخاک استان خوزستان دوره 9913-9911
ضریب خط روند

معادله خط روند

میانگین بلندمدت روزهای گردوخاک

ایستگاه

1/21

y = 0/5046x + 6.494

13

فصل بهار

1/31

y = 0/3632x +3/313

13

فصل تابستان

1/12

y = 0/1256x + 2/32

4

فصل پاییز

1/41

y = = 0/4006x +2/13

3.3

فصل زمستان


امیدیه

ایذه

بهبهان

دزفول

رامهرمز

ایستگاه
فاقد روند معنیدار

*
*

*

شوشتر

آبادان

سطح اعتماد  1درصد

ماهشهر

اهواز

سطح اعتماد  2درصد

بستان

*

مسجدسلیمان

سطح اعتماد  11درصد

*

خوزستان

جدول  .4نتایج آزمون من کندال روزهای گردوخاک ایستگاههای هواشناسی خوزستان

*
*

*
*

*

*
*
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جدول  .5نتایج آزمون من کندال تعداد روزهای گردوخاک استان خوزستان دوره 9913-9911
سطح اعتماد
ردیف

بازه زمانی

z-static

نتایج

1

فصل بهار

2/11

روند معنی دارو مثبت

2

فصل تابستان

1/31

فاقد روند معنیدار

3

فصل پاییز

1/33

روند معنیدار و مثبت

4

فصل زمستان

2/34

روند معنیدار و مثبت

2

ساالنه

2/33

روند معنی دارو مثبت

نتیجهگیری
در این مطالعه ،پدیده گردوخاک در استان خوزستان به
صورت اقلیمی در دوره زمانی سالهای  1332تا 1331
مورد بررسی قرار گرفته است .میانگین تعداد روزهای همراه
با گردوخاک در استان خوزستان به صورت ماهانه نشان
میدهد که در ماههای تیر و خرداد با بیشترین دما و کمترین
مقدار بارش و رطوبت نسبی ،بیشترین رخداد گردخاک و
در ماه آذر کمترین تعداد پدیده گردوخاک اتفاق افتاده است.
بیشترین مقدار میانگین ماهانه  AODاستان خوزستان در
دوره زمانی سالهای  1333تا  1333نیز مربوط به ماه تیر
است که با بیشینه میانگین تعداد روزهای همراه با
گردوخاک در توافق است و با بررسی دانیالی و همکاران
( )1333که به تحلیل زمانی و مکانی گردوخاک در استان
خوزستان در بازه زمانی  13ساله ( 1333تا  )1332پرداختند
در توافق است .از میان  11ایستگاه مورد مطالعه،
ایستگاههای اهواز ،بستان و آبادان بیشترین فراوانی روزهای
همراه با گردوخاک را دارا بوده درحالیکه ایستگاههای
بهبهان و رامهرمز کمترین فراوانی روزهای گردوخاک را
دارند که در توافق با بررسی طاووسی و همکاران ()1331
در تحلیل آماری پدیده گردوخاک در بازه زمانی  11ساله
( 1334تا  )1334در استان خوزستان است.
میانگین تعداد روزهای همراه با گردوخاک به صورت فصلی
نشان میدهد که بیشترین رخدادهای گردوخاک استان
خوزستان در دو فصل بهار و تابستان و کمترین آن در فصل
پاییز گزارش شده است .نبوی و همکاران ( )1333در

5/1

5/50

1/11

1/96

1/69

2/231

*
*
*
*

بررسی  11ساله پدیده گردوخاک ( 1331تا  )1332نتیجه
گرفتند که بیشترین رخدادهای گردوخاک استان خوزستان
در دو فصل بهار و تابستان رخ داده است .میانگین روزهای
همراه با گردوخاک ساالنه در استان خوزستان در دوره 22
ساله معادل  33/3روز در سال بوده و سالهای 1333 ،1333
و  1331بیشترین فراوانی روزهای گردوخاک استان را به
خود اختصاص دادهاند .بیشترین مقادیر  AODدر دوره 13
ساله (سالهای  1333تا  ) 1333نیز در سالهای  1333و
 1333مشاهده شده است .میانگین ساالنه شاخص NDVI
در سالهای  1333و  1333نسبت به سایر سالها بسیار
کمتر است که با بیشینه مقادیر  AODو تعداد روزهای
همراه با گردوخاک در استان خوزستان در توافق است.
به طور کلی ضریب روند ساالنه تعداد روزهای همراه با
گردوخاک استان خوزستان  1/33است که روند افزایشی را
نشان میدهد .بررسی نتایج آزمون من کندال روزهای همراه
با گردوخاک ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان
معنیدار بودن روند مشاهداتی را در  3ایستگاه ،در سطوح
اعتماد  1تا  11درصد تائید مینماید ،درحالیکه روند
مشاهداتی در  4ایستگاه معنیدار نبوده است .به طور کلی
روند روزهای گردوخاک در استان خوزستان در سطح
اعتماد  2درصد معنیدار شده است .بررسی فصلی نیز نشان
میدهد که روند تعداد روزهای گردوخاک استان خوزستان
در فصل بهار در سطح اعتماد  2درصد معنیدار بوده است.
این روند در فصل تابستان معنیدار نبوده ولی در فصل پاییز
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هواشناسی و علوم جو و کارفرما اداره کل هواشناسی استان

 درصد و در فصل زمستان در سطح11 در سطح اعتماد

 از کلیه همکاران محترم در. تهیه شده است،خوزستان بوده

. درصد معنیدار و مثبت بوده است1 اعتماد

.آن اداره کل تشکر و قدردانی میشود
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