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 چکیده
ای و برآورد روابط جديدی را در تحليل فراواني منطقه یراهکارها يمي،اقل یزماني پارامترها یهایسر يلو تحل يهتجز     

طول دوره چرخه روزانه گردوغبار و بارش در  يينتع یبرا يرقوم یهايژگيمقاله، پردازش و ينفراهم کرده است. در ا يمياقل يرهایمتغ
اده شود. شده استف ياد يرروزانه دو متغ يزمان یسر يلو تحل يهمبستگ یهايودوگرامماه سال به کارگرفته شده تا با استفاده از پر 75
-5771) دوره بلند مدت یبارش براساس دوره مشترک آمار يزانگردوغبار و م يفراوان يردو متغ يزمان یهدف سر ينتحقق ا یبرا

ابتدا  ،يهمبستگ بطهقرار گرفت. به منظور درک را يمورد بررس يرانا يواقع در جنوب غرب ينوپتيکس يستگاها 42( در مورد 7371
از نرمال  ينانداده شد. سپس برای اطم يشسال به طور جداگانه نمااز غبار و بارش در هر ماه  و گرد یهاروزانه چرخه ييراتنمودار تغ

. نتايج آزمون تقرار گرف يشمورد آزما  SPSSافزاریاسميرنوف از بسته نرم -ها با استفاده از آزمون آماری کولموگرافبودن آمار، داده
و مقادير غبار  و روزانه گردتعداد رخدادهای  ي بينهمبستگ يباند. ضراپارامترهای مورد نظر نرمال بوده یهادادهنشان داد که کليه 

ت اس يافته ينبر ا يمبتنحاصله نتايج  در طول دوره مشترک سي سال محاسبه شد. های سالروزانه برای هر يک از ماه همزمان بارش
 يه،سرد سال، )ژانو یهاعمدتا در ماه يدر منطقه مورد بررسهای گردو غبار و ميزان بارش تعداد رخدادبين دو متغير  يکه رابطه همبستگ

باشد ميدار نيز معن ،سطح آماری به و با توجهداشته وجود  %33و  %32نوامبر و دسامبر( در سطح اعتماد  ي،م يل،مارس، آور يه،فور
(77/7P< 72/7 وP< .)ه روزانه در منطق يبارندگ يرگردوغبار با مقاد یرخدادها يمقدار فراوانبين نشان داد رابطه  يقتحق ينا ينهمچن

 زانيسرکوب کننده م ياتواند به طور قابل توجه به عنوان عامل کاهنده يدهد که گرد و غبار ميم نشانامر  يناست و ا يمنف يمورد بررس
 در منطقه عمل کند.  يندگبار

 

 زماني. سری ي،گردوغبار و بارش روزانه، روابط همبستگ يغربي ايران، فراوانروند، جنوب تحليل :های کلیدیهواژ
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 از بارندگي مقدار تفاوت علت مورد در زيادی ابهامات     

، دارد وجود ديگر زمان به زماني از و ديگر محل به محلي
سترش  حتي کهطوریبه  اين علت هنوز فناوری و دانش با گ

et al Nazemosadat ,.)نيساات  مشااخ  کامالَ هانوسااان

شان  داخلي مختلف مقاالت به مراجعه(. 2003  که دهدمي ن

باارنادگي از فراواني رخادادهاای     تاثیيرپاذيری    مورد در
از ميان  است.  نشده  انجام در ايران پژوهشي  گردوغبار چندان
لعااات    يقااات      بااه توان مي  کشاااور از خااار مطااا حق   ت

Blazczyk(5772) ،Raj  وAzeez (5777 )کرد شااااارها. 
سال    .William Rو Jirak های اخير توسط پژوهشي که در 

Cotton    ستادان شگاه دولتي کل )ا ست،     ردان شده ا ادو( انجام 
دهد که ميان آلودگي شااهری و ميزان بارش روی نشااان مي

وجود ندارد؛ بلکه  داریمعني شااهرهای ايالت کلرادو ارتبا 
ه گذارد. بها ایر ميآلودگي هوا بيشااتر روی بارش در بلندی

يان دقيق  کاهش     ب عث  با ندگي در    %97تر، آلودگي هوا  بار
ستان  شهر دنور و  کوه  شده  کلرادوها و ارتفاعات پيرامون دو 
، يادشااده با توجه به پژوهش. ( et alJirak,. 2006) اساات
ندگي در        مي بار کاهش  که  توان اين فرض را مطرح کرد 

بلنديهای پيرامون شهرهای ايران، احتماال بسيار بيشتر از اين     
  vianaTaghو  Ghahraman پژوهشميزان بوده اسااات. 

، ميالدی 5777تا  7387نشان داد که در بازه زماني ، (7577)
،  شهر ايران  97شهر از مجموع   55ر د ساالنه  ميزان بارش

شهر افزايشي بسيار اندک داشته      7کاهشي بسيار اندک و در   
روميه ا ايستگاهکه  دادن اين تحقيق نشا نتايج حاصل ازاست. 
  ؛است ميليمتر کاهش بارندگي داشته   5سال، فقط   97 طي در

که  اند بوده هايي ايساااتگاه گرگان، تبريز و خوی   در حالي که  
ساالنه      97در مدت  صد از حجم بارش  سال بيش از يک در

 همکاران و Jirak با استناد به پژوهش  کاسته شده است.    آنها
باران در         فرضبا   (5771) بارش برف و  مار  بت بودن آ یا

ستگاه  مان گاين کاهش ذخاير آبي،  و با توجه به های ايراناي
در کوهسااتانها که بايد مشااکل را که  شااوداحساااس مي

ستجو    کننده آب رودخانهمينثتترين عمده ستند، ج  .کردها ه
شگاه   فرض ديگری که با توجه به پژوهش های روزنفلد و دان

با توجه به اينکه      که  اين اسااات ،توان مطرح کردمريلند مي 
ست و با توجه  بخش چشمگيری از ايران، زمين  های بياباني ا

بارش در          بار، مهمترين منبع  نده و کم  های پراک که ابر به اين
به      باني  يا ناطق ب مار مي م با     شااا ناطق  بارش در اين م رود، 

سرکوب شديد روبرو شده است. اين امر، عالوه بر آسيب به       
ه           يا به از بين رفتن گ باني،  يا نان نواحي ب ندگي سااااک  ناز

شود که اين   شدن خاک منجر مي حرايي و درنتيجه سست   ص 
 را درپينيز به نوبه خود ايجاد ريزگردها و طوفانهای شاااني   

  در همين رابطه .(www.gilamard.com.,2012) داشته است  
Hui بر گردوغبار  ( درباره ایر ذرات معلق5777) و همکاران

ست ياف و به اي هتحقيق کرد يبارندگ تغييرات تند که ن نتيجه د
 یها تعداد هساااته   يشرا با افزا  يتواند بارندگ   يگردوغبار م 

ها  تثی  یتراکم در ابر تابش ساااطح   يرگرم و  جه   و يبر بود
 ذرات معلق ينرابطه ب  آنان کاهش دهد.    ی،مرز يه ال يیبات يب

 يبررساا (ساااحل) يغرب يقایدر آفر بارش راگردوغبار و 
 يرندگبا يزانگردوغبار اتمساافر بر م يزانم و دريافتند کردند

گردوغبار به    خوردرساااد که باز  ينظر مبه  و گذارد يم يریثت 
 زمينه در ايران درکند. يکمک م يدارپا  یها يخشاااکساااال

 شده  انجام زيادی هایپژوهش ساالنه  و فصلي  ماهانه، بارش

ست.  و  Ramezani Gourabi تحقيقات به توانمي ازجمله ا
Farahi (5777( و )5772،) Raziee و Azizi  (5777،) 

 Asakerh(5778،) Khorshiddoost و Ghavidel Rahimi 
(5774،) Jahanbakhsh و Torabi (5774،) Hejam   و

 Davari (5777،) Modarres و Ansari (،5777) همکاران

 اشاااره کرد. (5778همکاران) و Davoodi Rad ( و5778)
Lashgari (7331 ،5775 ،5779، 5772 )د در مطالعات خو

  تقويت و توسااعه مرکز کم تکوين،کار ضاامن بررسااي سااازو
سامانه را بر روی بارش    سنگين  فشار سودان، نقش اين  های 

که     جنوب و جنوب عه نمود. در بررساااي  طال غرب ايران م
Masoudian (5773)  شااناسااايي شاارايط همديد »با عنوان
های يک  های ابرساانگين ايران، بر روی بارشهمراه با بارش

مشااخ  شااد که دو  ،انجام داد« روزه بيش از صااد ميليمتر
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 ههای ابرسنگين يک روز الگوی گردشي در پديد آمدن بارش 
  .( 2009Masoudian ,) ايران نقش دارند

ها              به آن که  قاتي  بارش سااانگين در تحقي خاب   مالک انت
شد، به    شاره  شخ  )مثالً بارش    ا ستانه م های نوعي يک آ

يش از    تر          777و يااا  27، 47،  97 ب م ي ل ي . امااا بود  (م
iMohammad  وMasoudian (5777 در )  خود  پژوهش 

ا رهای ابر ساانگين و فراگير ايران يک مورد از رويداد بارش
. هدف از معيار قرار دادن فراگير کردندبررساي انتخاب   برای

سنگين، اين بود که توجه خود را به گردش  ای هبودن بارش 
ها ايجاد اين پديده ر درهای همديد مقياس مؤیجوی و سامانه

 را های يادشاادهاز آسااتانه يکيچه کهطوریند. بهمعطوف کن
سنگين ايران در نظر   ين گرفتند و ميانگنمالک انتخاب بارش 

ستگاه  هنه های ايران بلکه ميانگين پبارش ايران )نه ميانگين اي
که زير بارش بوده،     راايران( و همچنين مسااااحتي از ايران 

خاب قرار   ند  مالک انت   iMohammad & Masoudian)داد
 عوامل اهميت سنگين  هایبارش حادث شدن  محل. (2010،

سترسي   ويژهبه و صعود  سيار  را آب بخار به د  معلوم خوب ب

 شااود توجه هم حادث شاادن به فصاال اگر ويژهبه کند،مي
(Alijani ،2004). در آن مقدار وساايله به بارندگي شاادت 

همچنين تعداد روزهای    شاااود،مي داده نشاااان زمان  واحد 
 به کهطوریبه. اسااتبارندگي بيانگر فراواني عامل صااعود 

 شود مي اطالق سنگين  بارش مترميلي 97 روزانه باالی بارش
(, 2010& Farahi Ramezani Gourabi). 

     Boheiraee متغيرهای بين ارتبا ، (5777) و همکاران 

شامل دما، سمت   )مرتبط با پارامتر بارش و گردوغبار  اقليمي
سبي،   سرعت باد، رطوبت ن  ماهانه ديد افقي( را به صورت  و 

 شااود( بامي محسااوب وابسااته متغير )که گردوغبار متغير با

ستفاده از تکنيک  ستگي  ا مورد  spss افزارنرم محيط در همب
 مختلف مقاالت به مراجعهاين وجودبادادند.  قرار بررساااي

تثیير فراواني گردوغبار و  مورد در که دهدمي نشااان داخلي
 .است  نشده  انجامچنداني  پژوهش روزانه بارش مقدارآن بر 
ين   در بر   بااارش دارای روزهااای تعااداد  پژوهش  ا  97 برا

شتر  و مترميلي سنگين  روز عنوانبه آن از بي  نظر در بارش 

فراواني گردوغبار روزانه بر ميزان بارش تثیير  و شااد گرفته
های سااال در طي سااي سااال اخير  روزانه در هريک از ماه

 . بررسي شد
 

   هامواد و روش

يک تحقيق       اين      يت و روش،  ماه تحقيق بر اسااااس 
به -تحليلي مار مي توصااايفيو موردی  که شااايوه  شااا رود 
روش ا اساااتفاده از  ب  آنهای  و داده طالعات وتحليل ا تجزيه 

نجام ا وتحليل فضاااييو همچنين تجزيه اسااتنباطيکمي آمار 
گردوغبار به همراه کد  یرخدادها يابتدا فراوان .اساات شااده
  يک يدر طايسااتگاه سااينوپتيک  42ن روز برای هماپديده 
از سازمان هواشناسي کشور     ( 5771-7371ساله )  97 دوره
و جداساااازی شاااد و تعداد روزهای بارش پس از هر     اخذ  

  رخداد گردوغبار به طور روزانه مورد شاامارش قرار گرفت.
سي    سازمان  در شنا شور  هوا  اعداد از هوااين  بيان برای ک

ستفاده ( 33 تا 77)کد  رمزی   دک کدبندی، اين طبق. کنندمي ا
  در که هوا در معلق گردوخاک به 71 کد هيز، پديده به 72
  تگاهايس به ايستگاه از خار  قا ن از خاک يا و شن توفان ایر
سيله  که شني  يا گردوخاک به 78 کد و شده  وارد   در باد بو

  ست، ا شده  بلند بانيديده ساعت  در آن نزديکي يا و ايستگاه 
صاص  ست  شده  داده اخت  (.Fattahi & Ghannad, 2010) ا

ست.       71 در اين پژوهش از کد شده ا ستفاده  ستگاه ا های اي
الم،  اي مشتمل بر ايران بيغرواقع در جنوب معرف هفت استان

تان،  ياری،         لرسااا حال و بخت هارم مد، چ يه و بويراح کهگيلو
فراواني     .گيرد  را دربرمي  خوزساااتااان، بوشاااهر و فااارس    

های روزانه  رخدادهای گردوغبار و بارندگي با استفاده از داده
عد بتفکيک شده و  غرب ايران ايستگاه هواشناسي جنوب    42

و بارندگي در    گردوغبار  رخداد  هر دو در مورد روزهايي که  
سته  آن روز  شده واکاوی به وقوع پيو ست  انجام  منظور به. ا

ندگي در گساااتره         بار بار بر تغييرات  کاوی ایر گردوغ وا
غربي ايران، تغييرات روزانااه فراواني رخاادادهااای           جنوب  

بارندگي،      نه ميزان    از طريق روابطگردوغبار و تغييرات روزا
ر دو پارامت ينبرگرساايوني و ضااريب همبسااتگي پيرسااون  
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. متغير مسااتقل در اين  گرفتمورد بررسااي قرار  يادشااده
مطالعه، فراواني گردوغبار و متغير وابساااته ميزان بارش در       

 .بودقالب معادالت رگرسيوني 

 نتایج

 
 الف( موقعیت منطقه مورد مطالعه 

غربي ايران و در محدوده منطقه مورد مطالعه در جنوب    
 92درجه و  22دقيقه تا  42درجه و  71طول جغرافيايي 

 94دقيقه تا  9درجه و 58دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 
های ايستگاه(. 7دقيقه شمالي قراردارد )شکل  55درجه و 
کهگيلويه و بويراحمد،  هفت استان ايالم، لرستان، ،معرف

چهارمحال و بختياری، خوزستان، بوشهر و فارس را 
مشاهده شده  یبارهاگردوغ يشترب(. 7)جدول  يرندگيدربرم

ورود  يردارد و در مس يدر منطقه مذکور، منشا فرامحل
 کننده گردوغبار به کشور استلمنتق یهاها و سامانهچرخنده

Sehatkashani et al., 2016))..  

 

 
 موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه -1شکل
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 مطالعه و فراواني ساالنه مهمترين پارامترهای مورد بررسي مورد منطقه های هواشناسيايستگاه مشخصات -7 جدول

 استان ايستگاه رديف
طول 

 جغرافیايی

عرض 

 جغرافیايی

ارتفاع 

برحسب 

 متر

میانگین ساالنه 

 (mmبارندگی )

میانگین ساالنه 

روزهای توأم با 

 گردوغبار

میانگین ساالنه 

روزهای با ديد 

از افقی کمتر 

 متر 2222

 27 81 724 8 97 47 خوزستان آبادان 7

 27 72 557 59 97 43 خوزستان اهواز 5

 55 93 995 979 97 27 خوزستان بهبهان 9

 45 87 737 7 95 47 خوزستان بستان 4

 91 34 939 749 95 47 خوزستان دزفول 2

 45 81 957 79 95 47 خوزستان آبادصفي 1

 77 44 194 818 95 27 خوزستان ايذه 8

 41 15 447 957 95 43 خوزستان مسجد سليمان 7

 93 17 738 1 97 43 خوزستان بندر ماهشهر 3

77 
اميديه 

 )آغاجاری(
 58 25 523 58 97 27 خوزستان

 45 757 548 92 97 27 خوزستان اميديه )پايگاه( 77

 75 42 537 727 97 27 خوزستان رامهرمز 75

 95 49 537 18 95 43 خوزستان شوشتر 79

 55 49 572 8 97 43 خوزستان هنديجان 74

 77 35 551 4 57 25 بوشهر بندر دير 72

 72 77 518 7 53 27 بوشهر بوشهر ساحلي 71

 97 38 528 3 53 27 بوشهر بوشهر )فرودگاه( 78

 57 28 578 7- 53 27 بوشهر جزيره خارک 77

 57 774 929 123 57 25 بوشهر جم )کنگان( 73

 51 97 438 851 97 27 کهگيلويه و بويراحمد دوگنبدان 57

 79 55 779 7771 97 25 کهگيلويه و بويراحمد ياسو  57

 کوهرنگ 55
چهارمحال و 

 بختياری
27 99 5912 7995 77 57 

 لردگان 59
چهارمحال و 

 بختياری
27 95 7177 227 79 77 

 شهرکرد 54
چهارمحال و 

 بختياری
27 95 5743 947 71 71 
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 استان ايستگاه رديف
طول 

 جغرافیايی

عرض 

 جغرافیايی

ارتفاع 

برحسب 

 متر

میانگین ساالنه 

 (mmبارندگی )

میانگین ساالنه 

روزهای توأم با 

 گردوغبار

میانگین ساالنه 

روزهای با ديد 

از افقی کمتر 

 متر 2222

 بروجن 52
چهارمحال و 

 بختياری
27 95 5517 521 71 7 

 7 94 487 7747 99 47 لرستان آبادخرم 51

 77 54 417 7153 94 43 لرستان بروجرد 58

 57 97 427 7218 94 47 لرستان الشتر 57

 75 57 473 5755 99 27 لرستان اليگودرز 53

 8 47 911 874 99 47 لرستان پل دختر 97

 77 58 911 7737 94 47 لرستان کوهدشت 97

 4 55 772 5797 97 29 فارس آباده 95

 4 1 978 5977 97 29 فارس اقليد 99

 2 47 579 7517 53 24 فارس فسا 94

92 
آباد حسن

 داراب
 79 27 527 7737 53 24 فارس

 74 85 577 835 57 24 فارس الر 91

 79 48 578 477 58 29 فارس المرد 98

 71 87 953 7477 97 29 فارس شيراز 97

 8 78 977 7231 97 29 فارس زرقان 93

 3 73 487 7145 97 25 فارس سد درودزن 47

 57 94 287 7998 94 41 ايالم ايالم 47

 71 45 492 187 94 48 ايالم دره شهر 45

 78 17 581 595 99 48 ايالم دهلران 49

 3 91 187 7787 94 41 ايالم ايوان 44

 97 11 572 727 94 41 ايالم مهران 42

 

 گردوغبار   یدر روزها یبارندگ یماهانه رخدادها یلتحل
و تعداد دفعات  روزانه بارشميزان در بررسااي انجام شااده  

از  های ساااالهريک از ماهدر گردوغبار  روزانهرخدادهای 
از  چهدر طول دوره بلندمدت سااي ساااله  ژانويه تا دسااامبر

يداد    حاظ تکرار وقوع رو بار  ل از نظر  چه  بارش و  وگردوغ

مان بودن  ها  همز بار   یروز بارش      گردوغ های  در با روز
ست  ارائه  جداگانهنمودارهای  شدت  »از آن جايي که  .شده ا

 شودبارندگي به وسيله مقدار آن در واحد زمان نشان داده مي
نه   و  بارش سااانگين اطالق  ميلي 97باالی  بارش روزا متر 
در اين (؛ Ramezani Gourabi & Farahi,2010) «شود مي
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ضاامن نمايش همه رخدادهای بارش روزانه بر روی  مطالعه،
ميليمتر بوده  97هر روزی که ميزان بارش آن بيش از  نمودار 
ده شو جداسازی گذاری عنوان روز بارشي سنگين ناماست به
 است.مجزا نشان داده شده های دايره و در

 
 (ژانويه)بهمن 11تا دی  11
 ه سي سال  در دور ينوپتيکس  يستگاه ا 42از آمار روزانه      
خير   در  ناادگي مورد رخااداد بااار  422 ،(5771-7371) ا
به علت   .اسااتخرا  شااده اسااتماه اين  در غباری هایروز

شده روزانه،        سيم  ضای کافي بر روی نمودارهای تر فقدان ف
ئه  فقط  ندگي        به ارا بار های  خداد  97 از باالتر  بارزترين ر
 يتعوضاا ينبارزتر .کنيماکتفا مي )بارش ساانگين( ميليمتر

بااه ژانااويااه ماااه  یغاابااار یدر روزهااا يبااارناادگاا
ستگاه ا در 77/77/9827یهاتاريخ   1فراواني)با  کوهرنگ ي

قوع      تبااه و غبااار( و   مر تر       م  51 گردو م ي ل گ  ي ، يبااارنااد
 و يبارندگ يليمترم 73در فرودگاه بوشااهر با 54/77/9137
ستگاه ا در 72/77/9817  يليمترم 75( با ی)آغاجار يديهام ي
 .(5 )شکل اختصاص داشته است گيبارند

 

 (1892-2212در روزهای غباری ماه ژانويه در دوره سی ساله ) ادهای بارندگیخدوقايع ر -2 شکل

 
در روزهای غباری  نمودار رخدادهای بارندگي با تقسيم محور

ر دع فزوني بارش با ارتفاع بيشتر به دو نيمه، تجميماه اين 
 72) سمت چپ نمودار يعني در نيمه اول دوره آماری مشترک

تواند بيانگر اين . اين موضوع مياستقابل مشاهده سال اول( 
فزوني »حقيقت باشد که در نيمه اول روند مورد مطالعه 

فزوني بارش همراه بوده با  غباربه دليل غلظت کم گردوغبار 
اما در نيمه دوم روند هجوم  .( et alKok., 2012) «است

 .پي داشته استوب بارندگي را در فزاينده گردو غبار، سرک
های بهاره، زمستانه در دوره بارندگيمشخ  شده است که »

 هاگاهيسترا در کنترل ذرات معلق در ا ييسزانقش به ييزهو پا
مای د يانگينوجود م يهمبستگ يلتحل يج. نتاداشته است

 ينشان دادند که همبستگ يماهانه با شاخ  غباار آلودگ
 يناب بطاهرا يولا ،دو پاارامتر وجاود دارد ينا ينب يميمستق

 يماهانه و شاخ  غبار آلودگ يرطوبت نسب ياانگينم
 (.et al Saaedra., 2012) «.معکوس است يهمبستگ

 
   (يهفوراسفند ) 8بهمن تا  12
سينوپتيک،   42روزانه  هایدادهاز  ستگاه    717 ،ماهاين در  اي

ه اساااتخرا  شااادهای غباری   در روزمورد رخداد بارندگي    
 بارشرويداد به بارزترين رويداد برگزيده،  73از ميان  .است 
  7/75/7977در شااارايطي بااه روز    ،ميليمتری ايااذه       41

 فراواني وقوع رخداد گردوغبار رقمکند که اختصاص پيدا مي 
به   4 در اين روز يداد از اين  . باشاااد ميمرت حاظ  اين رو ل

تواند مورد توجه قرار گيرد که ايسااتگاه ايذه در روزهای مي
تاريخ      عد از  بل و ب به در       7/75/7977ق هار مرت قل چ حدا

 و  شبار های  و رخداد  ساااتمعرض گردوغبار قرار گرفته ا  
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ست همزمان با يکديگر  مقطع زمانيگردوغبار در اين    .بوده ا
ا ب ماه به روشني تجميع فزوني بارشاين  مربو  به نموداردر 

 درونبيشااتر در ساامت چپ نمودار يعني در نيمه اول  ،ارتفاع
همسويي و هماهنگي  سپس. شده استسال اول( نمايان  72)

فزوني گردوغبار با فزوني بارش در نيمه اول روند جای خود 

را به کاساااتي بارش و افزايش گردوغبار در نيمه دوم روند       
سنا    ست. اين  صورت تکرار داده ا ، آيندهای هدر ماه ريو در 

ند افزايش            مي بل رو قا ندگي در م بار کاهش  يه  ند فرضااا توا
 (.9 )شکل کندتثييد گردوغبار را 

 

 
 (1892-2212در دوره سی ساله ) فوريهدر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -3 شکل

 
 (مارسفروردين ) 11اسفند تا  12
با استناد به شمارش فراواني رويدادهای روزانه گردوغبار       
 ،( در ماه مارس5771-7371با بارندگي، در طي دوره )توأم 
ندگي     7789 بار باری   در روزمورد رخداد  در منطقه  های غ
ايساااتگاه ساااينوپتيک  42غربي ايران از آمار روزانه  جنوب

رويداد برگزيده بارندگي در  57 استخرا  شده است. از ميان   
بااه روز  ماااه ، بااارزترين رويااداد  اين  روزهااای غباااری  

ای  ههشااود. در اين روز ايسااتگا ميمربو   72/75/7913

 95و  14، 97، 28ترتيب ياسااو  بهبندر ماهشااهر اهواز و 
 ،نآپس از  .اندکردهميليمتر بارش را در روز غباری دريافت    

جه       17/77/7975تاريخ  بل تو در اين روز  اسااات، قا
شهر ای ههايستگا   84ترتيب به آبادخرم و بروجرديالم، ا، دره 

شرايطي که گردوغبار   يليمترم 97 و 13، 91، بارندگي را در 
های  رخداد  اند. در همان روز به یبت رسااايده، دريافت کرده      

ه تن دو تاريخ يادشااده به هم پيوسااگردوغبار در فواصاال بي
 .(4 )شکل است

 

 (1892-2212در دوره سی ساله ) مارسدر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -4 شکل
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نساابت به  انهماه ابتدا تا اواسااط رونددر دوره فزوني بارش 
استي  کتداوم البته . است اواسط تا انتهای روند قابل تشخي    

ضي بارش و افزايش گردوغبار در نيمه دوم روند مي ه تواند فر
  شاادبخبقوت افزايش گردوغبار در مقابل را  کاهش بارندگي

 .(4 )شکل
 

   (آوريلارديبهشت ) 12فرودين تا  12
مورد  7973 ،آوريل( در ماه 5771-7371در طي دوره )     

ندگي      بار خداد  باری   در روزر قه  های غ غربي جنوبدر منط
شده        42ايران از آمار روزانه  ستخرا   سينوپتيک ا ستگاه  اي

ست. از ميان   سنگين رويداد  77ا غباری،  هایدر روز بارش 
صاص پيدا مي به بارشها بارزترين رويداد ه با ک کندهايي اخت

مرتبه در روز به یبت     4 گردوغبار  های فراواني وقوع رخداد 
ست.    سيده ا ستگاه  ر کوهرنگ و  ،های اهوازاين رويدادها اي

تحت روز در ميليمتر  47و 41، 91 ترتيب با بارشايالم را به
روزهای بارش در  های فوق درايستگاه  دهد.پوشش قرار مي 

ماه  اين اند. نمودار  بار وقوع گردوغبار واقع شاااده   4معرض 
با را برخالف نمودار ساااه ماه گذشاااته تجميع فزوني بارش     

يعني در يک سوم پاياني روند   ارتفاع بيشتر در سمت راست   
 (.2 )شکل سازدنمايان مي

 

 
 (1892-2212در دوره سی ساله ) آوريلدر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -5 شکل

 

 (1892-2212در دوره سی ساله ) میدر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -2 شکل

 
  (میخرداد ) 12ارديبهشت تا  11
با استناد به شمارش فراواني رويدادهای روزانه گردوغبار       

اين  ( در 5771-7371توأم با بارش ساانگين، در طي دوره )

سنگين   859 ،ماه  های غباری از در روزمورد رخداد بارش 
ست. از         42آمار روزانه  شده ا ستخرا   سينوپتيک ا ستگاه  اي

ن  ايرويداد برگزيده بارش سنگين در روزهای غباری  4ميان 
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صاص دارد.   71/77/7977ماه ، بارزترين رويداد به روز  اخت
ميليمتر بارش را در روز  22در اين روز ايسااتگاه شااوشااتر 

فت کرده اسااات. پس از آن، خرم     يا باری در با   غ باد   47آ
. دنقرار دارميليمتر  95 با و الشااتر  39 با ميليمتر، ياسااو  
ماه مي يادآوری مي  ند     ،شاااود در نمودار  يب خط رو شااا

دار عنيمدر سااطح  275/7 رقم گردوغبار دوره بلندمدت با
که در مورد بارش اين وضااعيت مشاااهده  اساات. در حالي

 (.1)شکل  شودنمي
 

 (ژوئنتیر ) 8خرداد تا  11
 ،ماهاين ( در 5771-7371در طي دوره )با وجودی که     

شده    در روزمورد رخداد بارندگي  74 ستخرا   های غباری ا
ست  سنگين  در زمره يک از آنها اما هيچ ،ا قرار رويداد بارش 
  مربوغباری،  هایدر روزبيشااترين ميزان بارش . گيردنمي

ستگاه  سو    های به دو اي ست آبادان و يا ميليمتر  3با که  ،ا
اين دو ميان  . از دارددر زمره بارش متوساااط قرار   بارندگي  
ين رويااداد بااه بااارش   مورد،   تر ياااساااو  در روز بااارز
از اين جهت که اين ميزان    .دارداختصااااص  57/97/7977

مرتبه در روز به    4 با فراواني وقوع رخداد گردوغبار    بارش 
ماه فزوني بارش با ارتفاع      اين یبت رسااايده اسااات. نمودار   

شتر   سوم پاياني       را بي ست نمودار يعني در يک  سمت را در 
 .(8 )شکل استه ساختنمايان  ،روند سي ساله

 

 (1892-2212در دوره سی ساله ) ژوئندر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -7 شکل

 
   جوالی(يا  ژوئیهمرداد ) 8تیر تا  12
 777 ، ماهاين ( در 5771-7371در طي دوره )اگرچه     

اسااتخرا  شااده  های غباریدر روزمورد رخداد بارندگي 
ست  سنگين   اما هيچ، ا سوب  يک از آنها رويداد بارش  مح

بارش   . مي شاااودن نا   اين همه  به اساااتث روز بارش   ءماه 
. در اين دارد زمره بارش سااابک قرار   در 53/74/7934
با    روز گاه اليگودرز  بيشاااترين ميزان ميليمتر،  79ايسااات

ست. اين    را بارش در روز غباری صاص داده ا به خود اخت
با  که در دوره         رميزان  ندگي اسااات  بار خداد  ها ر ش تن

 .اتفاق افتاده است  منطقهماه در اين  بلندمدت سي ساله در  
يه  ماه  بارزترين رويداد    ،از اين رو  فوقايساااتگاه  به  ژوئ

اين ميزان بارش با فراواني وقوع    .کند ختصااااص پيدا مي ا
به یبت رساايده اساات.   مرتبه در روز 9رخداد گردوغبار 

فاع بيشاااتر را در      نيزماه  اين نمودار  با ارت بارش  فزوني 
سي         سوم پاياني روند  ست نمودار يعني در يک  سمت را

ست کرده ساله نمايان   ماه ژوئن  همانند يزن يهدر ماه ژوئ .ا
 رخ نداده اساات یغبار یدر روزها ينبارش ساانگ يدادرو

 .(7 )شکل
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 (1892-2212در دوره سی ساله ) )جوالی( ژوئیهدر روزهای غباری ماه  بارندگیوقايع رخدادهای  -9 شکل

 
   آگوست(يا  اوتشهريور ) 8مرداد تا  12
که در         -7371دوره ) اوتهای  ماه طي با وجودی 

ندگي      37 (،5771 بار خداد  باری    در روزمورد ر های غ
يک از آنها رويداد بارش اما هيچ ،اسااتخرا  شااده اساات 
ست.     شترين ميزان بارش در  اين  وجودباسنگين نبوده ا بي

گاه      های روز به ايسااات باری، مربو   ميليمتر  57با   الرغ
بارش متوساااط قرار   بارش  به  اين رويداد   .دارددر زمره 
در  اوت)آگوسااات(های  ماه  همه  بارزترين رويداد   عنوان 

ساله،   سي  شده  ، 77/71/7984در روز  دوره  ست.  یبت  ا
 غربي کشور ای جنوبههبارندگي ايستگا اغلب  ،در اين ماه

ي با فراوانميزان بارش اين  دهد.تشکيل مي بارش سبک را
بار   يده       4وقوع رخداد گردوغ بت رسااا به ی به در روز  مرت

 نمودار يعني در چپبارش در سمت   بيشترين ميزان است.  
ساله    ابتدای سي  شم مي روند  شيب خط روند   خورد.به چ

بار   )  دار اساااتمعنيدر ساااطح  279/7با رقم  گردوغ
  .(3شکل

 

 
 (1892-2212در دوره سی ساله ) )آگوست( اوتدر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -8 شکل

 
  (سپتامبرمهر) 9شهريور تا  12
بار             نه گردوغ به فراواني روزا ناد  بارش   توأم با اسااات با 

مورد  17، ماه اين ( در 5771-7371سنگين، در طي دوره ) 

ندگي       بار خداد  باری    در روزر گاه    42در های غ ايسااات
ستخرا  شده است      اين ميان تنها يک رويداد  از .سينوپتيک ا

  ميليمتری در روز غباری ماه ساااپتامبر 44برگزيده با بارش 
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عنوان بارزترين رويداد قابل تفسير است.    ( به53/71/7977)
به در معرض وقوع     ،در اين روز گاه مهران دو مرت ايسااات

ته و   بار قرارگرف فت کرده       44 گردوغ يا ندگي در بار ميليمتر 
 .(77 )شکل است

 

 
 (1892-2212در دوره سی ساله ) سپتامبردر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -12شکل 

 
   (اکتبرآبان ) 8مهر تا  8

مورد   547،ماااه اين  ( در 5771-7371در طي دوره )     
ستگاه    42های غباری از آمار روزانه در روزرخداد بارش  اي

 4 اين رويدادها، سااينوپتيک اسااتخرا  شااده اساات. از ميان
  خدادها. اين رست گرفته اقرار بارش سنگين  در زمره  خدادر

  77/77/7975 ،97/78/9847، 2/77/9137هایدر تاريخ
ای  ه هترتيب ايساااتگا  و به  اند شاااده یبت  77/77/7934 و

 15با  کوهدشاات و دزفول ،ميليمتر 47با بوشااهر)فرودگاه(
در  .دهندپوشااش ميرا ميليمتر  95با  يوان غرباميليمتر و 
بدان در  ماه اکتبر،   گاه دوگن ، در 77/78/7932 روز ايسااات

به        نه  بار روزا که فراواني گردوغ باردر روز   7شااارايطي 
سيد،  ست.  کرده ميليمتر بارندگي دريافت  79ر ز رخداد ا يناا

 یهايزشتواند امکان رياساات که م يتاهم لحاظ دارای ينا
 (.77 )شکلرا در او  گردوغبار به ایبات برساند یجو

 

 
 (1892-2212در دوره سی ساله ) اکتبردر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -11شکل 
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 (نوامبرآذر ) 8آبان تا  12
ا بتوأم با اسااتناد به فراواني رويدادهای روزانه گردوغبار     

  (5771-7371طي دوره ) ، درماه نوامبر در بارش ساانگين
شده،   در روزمورد رخداد بارش  957 ستخرا    های غباری ا
رويداد در زمره بارش سنگين قرار داشته و بارزترين اين     57

ست. در      75/77/7981 رويدادها به روز شته ا صاص دا اخت

گاه دزفول   بارش را در روز   777اين روز ايسااات ميليمتر 
شيب    کرده غباری دريافت  ست. در پريودوگرام ماه نوامبر،  ا

سطح معني  روند مثبت  ،241/7داری خط روند گردوغبار با 
شان مي    گردوغبار را در ساله ن سي  البته دهد. دوره بلندمدت 
   .(75 شکلشود)مشاهده نميدر مورد بارش اين وضعيت 

 

 
  (1892-2212در دوره سی ساله ) نوامبردر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -12شکل 

 

  (دسامبردی ) 12آذر تا  12
ا بتوأم ای روزانه گردوغبار با اسااتناد به فراواني رويداده    

مورد  929در ماه دسااامبر، (5771-7371) ، در دورهبارش
ست. از اين      ويدادر شده ا ستخرا   رويداد در زمره  57ميانا

به روز      بارزترين رويداد    72/73/7975 بارش سااانگين و 
 75)سااحلي(  اختصااص دارد. در اين روز ايساتگاه بوشاهر   
بارش را در روز غباری دريافت      ايساااتگاه   وکرده ميليمتر 

بار تکرار  2با وجود فراواني  78/77/7972کوهرنگ در روز 

ميليمتری برخوردار  24از بارش ،نظر گردوغبار در روز مورد
اهميت است که  لحاظ دارایاز اين  اين رخداد نيز بوده است.

کان ريزش   مي ند ام به     توا بار  های جوی را در او  گردوغ
ساند  سامبر با    ایبات بر شيب خط روند گردوغبار در ماه د  .
داللت بر روند مثبت گردوغباردر      ،97/7داری ساااطح معني

شيب خط  ، دوره بلندمدت سي ساله دارد. اما در مورد بارش  
  شکل) شودمشاهده مي 747/7روند با ضريب غيرقابل قبول 

79).   
 

 
 (1892-2212در دوره سی ساله ) دسامبردر روزهای غباری ماه  وقايع رخدادهای بارندگی -13 شکل
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  بحث

  ( 2012et alKok ,..) علمي-تحقيقاتيبر اساس آخرين منابع    
  گردوغبار شرايط  در ( Jahanbakhshi و Ekhtesasi،2016 ) و
  وانعنبه  هر ذره غبار  به دليل اينکه    ،يابد  مي افزايش بارش ، کم

،  يادزگردوغبار  غلظت شرايط در ولي کندمي عمل بارشي هسته
  بت هوا را جذب و  وطرزياد   گردوغبار  و نموده عمل  عکسرب

ال از            «کند.بارش را کم ميميزان  ا اايج حاص ا ااس نت ا براس
بر  ياااااسااتگاه ا 42روزانه  شفراواني گردوغبار و بار واکاوی
  يفراوانمتغير تثیير ( 7371-5771)آمااااااری  دورهاساااس 
ست. در ماه  روزانه يبارندگ برگردوغبار  رخدادهای های  منفي ا
سامبر  های  بارشتثیير که )تحت و اوت مارس ، فوريه ،ژانويه ،د
تجميع فزوني  غرب تا غرب قرار دارد( ای با جهت شمالمديترانه

بارش با ارتفاع بيشااتر در ساامت چپ نمودار يعني در نيمه اول  
.  شااده اساات سااال اول( نمايان  72) دوره آماری مشااترک

ست که        همانطورکه  ضوع بيانگر اين حقيقت ا شد اين مو شاره  ا
همسااويي و هماهنگي فزوني گردوغبار با فزوني بارش در نيمه  
ستي بارش و افزايش گردوغبار در    اول روند جای خود را به کا

ند داده اسااات.    مه دوم رو لب      ني ته در دوره گرم ساااال اغ الب
اقيانوس هند و با  نشااث مهای منطقه از نوع مونسااوني با بارش

تا جنوب    هت جنوب    ،Rosenfeld (7337) .اساااتغربي ج
  است يشگامانيازجمله پ (5771) و (5772) ،(5777) ،(5777)

  يرتصااااوهای رقومي و  واکاوی آماری داده  که با اسااتفاده از     
س  ی،اماهواره سل نقش  يبه برر بر بارش برف   ها و ريزگردآئرو

نشان داد که    5777در سال   وی. پژوهش است و باران پرداخته 
زودگذر و کم   یابرها رتواند ديم ي،و صنعت  یشهر  یهايآلودگ
متوقف و ساارکوب کند. پژوهش   ي)کم عمق( بارش را به کل بار

  یشهرها ينشان داد که ایر آلودگ ينروزنفلد و همکارانش همچن
  .شود يم يدهباد کش  يرسوتر، در مس   آن يلومترتا صدها ک  يف،کث
از دانشاامندان دانشااگاه       يپژوهش گروه يزن 5777نوامبر  در
  يشهوا بر افزا يآلودگ«که  نشااان داد (Vieru، 7757) يلندمر
سال    يل،س  مانند ييهايدهپد شک ستق  يانو طغ يخ   .»اردد يمایر م

بر   نه تنها   يیابت کرد که آلودگ    يلند دانشااگاه مر   يمت پژوهش
که بر نوع ابرها     يزانم منطقه شااکل      يک که در   ييبارش، بل

 ,2012) اساااتیر ؤمرطوبت آن منطقه    يزانبر م يزو ن يردگيم

www.gilamard.com) .  تايج لب     اين ن يانگر اين مط تحقيق ب
قابل روند افزايش              بارندگي در م اسااات که فرضاايه کاهش 

قه   ( در تشااريح 5777) Rosenfeldکه   گردوغبار آنچنان   حل
ان را  بياب  گردوغبار   ابراز داشااته و  زايي محتمل بازخورد بيابان    

  ردکننده بارندگي معرفي کرده اساات،     کننده يا تضااعيف   متوقف
  ،هيفور ه،يژانو)ويژه های سرد سال به  ماه در يبررس  مورد منطقه
در  را و گردوغبار  بارش رابطهداری معني( مي و آوريل ،مارس
سطح    ) هایماه در و %7سطح   سامبر( در  اعالم   %2نوامبر و د

های  گرچه ميزان ضرايب همبستگي حاصل در ماه    .نموده است 
ست   ستگي،     اما  ،سال ناچيز ا ضرايب ناچيز همب بر مبنای همين 
.  تبيين شده است غبار به خوبي رخدادهای گردوارتبا  بارش و 
های گرم ساااال و همچنين اوايل پاييز     در ماه از سااوی ديگر، 

سپتامبر و اکتبر( رابطه )ژوئن،  بار  و گردوغ بارش جوالی، اوت، 
ستناد نمودارهای وقايع رخدادهای بارندگي  دار نيست. معني   به ا

شکل در روزهای غباری  شماره  ) سي    ( در74تا  5های  دوره 
مقادير کاهش بارش تا حدودی با مقادير   ،(7371-5771ساله )

های    خداد بار همخواني دارد.  گردور که  غ مانطور های    ه نمودار
مقادير افزايش بارش تقريباً در نقاطي است  اند مربوطه نشان داده

  کمتر از حد متوسط منطقه است.  رخدادهای گردوغبار که ميزان 
بين بارش و رخدادهای  که دهد نمودارهای مورد اشاره نشان مي

نقاطي که دارای بيشترين کاهش بارش هستند منطبق    ،گردوغبار
شينه     ست که دارای بي ستند و ب رخداد بر نقاطي ا   هگردوغبار ه

ستند منطبق بر     شينه افزايش بارش ه عکس مناطقي که دارای بي
ست که دارای   شند.   تری ميگردوغبار کمرخدادهای مناطقي ا با

  ينو ضاارايب تبي بودن ضاارايب همبسااتگياصاالي پايين علت 
که:    77)جدول   در ایر وجود  » ( منبعث از اين حقيقت اسااات 

قه جنوب    بار در منط به   ، غربي ايرانگردوغ بارش  طور  ميزان 
ميليمتر در   7/5ميليمتر و در بيشااترين حالت تا  3/7متوسااط 

يدا مي     کاهش پ بدين  منطقه  ند.  يب يکي از  ک قوع  وتثیيرات  ترت
ميزان اين  و بارش است  کاهش ،غربي ايرانگردوغبار در جنوب

  Ensafi«)اسااتدرصااد کل بارش منطقه  77کاهش کمتر از 

, 2018Moghaddam).   

http://www.gilamard.com/
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 ضرايب همبستگي بين فراواني گردوغبار و مقادير بارش روزانه  -5 جدول

 سطح معنيداری
 يينبضريب ت

 )%( 2Rيا 

 ضريب همبستگي پيرسون

  )گردوغبار با بارش روزانه(
 ماه توزيع )Y=A+BXمعادله رگرسيون  (

** 4/9 -7/737 y = -1.5524x + 10.033 ژانويه نرمال 

** 5/4 -7/724 y = -0.9645x + 7.6158 فوريه نرمال 

** 5/9 -7/729 y = -0.725x + 5.8467 مارس نرمال 

** 7/7 -7/732 y = -0.3x + 2.5443 آوريل نرمال 

** 7/1 -7/758 y = -0.3x + 2.5443 مي نرمال 

ns 7/7 -7/792 y = -0.3x + 2.5443 ژوئن نرمال 

ns 7/4 -7/75 y = -0.1619x + 2.2425 جوالی نرمال 

ns 7/5 7/748 y = 0.1301x + 1.991 اوت نرمال 

ns 7/9 -7/721 y = -0.1066x + 1.5296 سپتامبر نرمال 

ns 7/4 -7/718 y = -0.4155x + 3.8556 اکتبر نرمال 

* 9/3 -7/758 y = -0.1305x + 2.8365 نوامبر نرمال 

* 7/8 -7/797 y = -1.3806x + 9.8471 دسامبر نرمال 

** 5/4 -7/724 y = -0.5721x + 4.3602 هر 75 ماه سال نرمال 

 
 
ضرا         سبه  صل از محا ستگ  يبنتايج حا سو پ يهمب   نير
ها     يفراواندو متغير  ينب خداد نه ر با     یروزا بار  گردوغ
ماه بارش   يزانم يه،  ژانويه، های  در    آوريل،  مارس،  فور

 يدار بودن همبسااتگيبيانگر معن دسااامبر و نوامبر مي،
های اما در ماه .(77)جدول  اساات %7 ها در سااطحداده
رابطه بررساااي  اکتبر و ساااپتامبر اوت، جوالی، ژوئن،

ستگي  شده بين  همب ست دار معني دو متغير ياد س ب. ني  يرر
عادالت ب  ها    يفراوان ينم خداد با م    یر بار   يزانگردوغ
ضااريب دهنده اين واقعيت اساات که شااانن بارش روزانه
ستگي  ست  همب سي در ماه آمده بد  بين دو متغير مورد برر
يه  يه های  ماه پس از آن باشاااد.  مي -73/7 ژانو و  فور

و  -154/2ترتيب با ضااارايب همبساااتگي بهمارس نيز 
 ترتيب با ضرايبسپتامبر و اکتبر بهماه  ودو  -153/2

نتااايج   . قرار دارنااد  -718/7و  -721/7همبساااتگي     
اساات که در منطقه مورد  يافته ينبر ا يآمده مبتنبدساات
مارس،  يه،فور يه،سرد سال )ژانو یهاماهعمدتا در  يبررس
در  داريمعن يرابطه همبستگ  نوامبر و دسامبر(  ي،م يل،آور

اين رهيافت با وقوع  .وجود دارد %32 و %33 سطح اعتماد
نه   بارش  مديترا با جهت شااامال   های  تا غرب در  ای  غرب 

شان داد   يقتحق ينا ينهمچن منطقه انطباق دارد. طه رابکه ن
عداد  قاد    یرخدادها   ت با م نه در   يبارندگ   يرگردوغبار  روزا

ي . ضريب همبستگ  است  يمنف یارابطه يمنطقه مورد بررس 
های گردو   بين  خداد تار       ر يک رف بارش  بار و تغييرات  غ

 .(74)شااکل  دهدرا بين اين دو متغير نشااان ميمعکوس 
طور قابل   تواند به  يدهد که گردوغبار م   يم نشاااانامر  ينا

نده      به  يتوجه کاه مل  عا نده م سااارکوب يا عنوان   يزانکن
 در منطقه عمل کند.  يبارندگ
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Abstract 
     This paper was carried out to determine the cycle of dust storm in relation with precipitation 

in 12 months of the year, using processing of digital time series and their correlation with two 

variables mentioned above. Hence to accomplish the aim of the paper, the frequency of time series 

for dust storm and rainfall have been analyzed for the long time statistical data collected from 45 

synoptic stations(1986-2016), located in the south east of  Iran. In order to understand whether or 

not any correlation with these two variables, firstly a diagram of the daily changes in dust storm 

and rainfall cycles was drawn for each month separately. Then, to make sure that the statistics 

data are normal, the data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test in SPSS software. The 

results of data normality showed that all statistical data of the parameters used in this research 

were normal. The results of calculating the correlation coefficients of each month during the 

course of thirty years, indicated that the correlation of data are significant at (P<0.01 & P<0.05) 

only in the cold months of the year (January, February, March, April, May, November and 

December). Also, this study showed that the relationship between the amounts of daily 

precipitation with an abundance of dust events in the area was negative, and this indicates that the 

dust could be significantly as reducer or repressive downpours in the region. 

  
  

Keywords: Daily rain and dust frequency, temporal variability, trend analysis, southwestern of 

Iran, time series. 
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