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تحلیل روند پدیده هواشناختی گردوغبار در ایستگاه هواشناسی تبریز طی دوره  1591تا 1111
عاطفه حسینی صدر ،3غالم حسن محمدی ،2منیژه حسینی صدر
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 - 3مربی گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی  33138- 1933تهران ،ایران
 - 2دانشجوی دوره دکتری اقلیمشناسی دانشگاه تبریز و کارشناس هواشناسی استان آذربایجان شرقی
 - 1کارشناسی ارشد جغرافیا ،دبیر آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ،شهرستان خوی
چکیده
به منظور مطالعه روند تغییرات ساالنه و فصلی وقوع گرد و غبارها در شهر تبریز از دادههای  93ساله تعداد روزهای گرد و غباری ایستگاه هواشناسی تبریز استفاده
شد .در ابتدا به منظور ارائه اطالعات اولیه از شرایط و اقلیم گرد و غبار در ایستگاه مورد مطالعه ،تغییرات فراوانی سال به سال و پراکندگی درصد فراوانی ماهانه
روزهای همراه با گرد و غبار با استفاده از نمودار مورد تحلیل قرار گرفت .به منظور بررسی روند وقوع این پدیده مخاطرهآمیز اقلیمی از روش آماری ناپارامتری
من -کندال و سن استیمیتور استفاده شد .در این مطالعه مشخص گردید که علیرغم اینکه شرایط اقلیمی ایستگاه تبریز برای ایجاد گرد و غبار چندان مساعد نیست؛
فراوانی روزهای همراه با گرد و غبار روند افزایشی معنیداری داشته است .همچنین بکارگیری آزمون رتبهای من -کندال مشخص کرد که فراوانی روزهای گرد و
غباری تبریز از سال  3389جهش یافته و روند افزایشی را طی کرده است .در بررسی روند تغییرات فصلی فراوانی روزهای همراه با گرد و غبار نیز مشخص گردید
به استثنای فصل زمستان روند تغییرات روزهای گرد و غباری در تمامی فصول سال دارای روند افزایشی معنیداری میباشند.
کلمات کلیدی :تحلیل روند ،پدیده گردوغبار ،آمارهی من -کندال و سنس استیمیتور ،تبریز.
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عاطفه حسینی صدر و همکاران

مقدمه

لشکری و همکاران توفانهای گرد و غبار استان خراسان رضوی

پدیده گرد و غبار یکی از بالیای جوی-اقلیمی است که

را در سیزده ایستگاه در فاصله زمانی  3331-2118به صورت

وقوع آن باعث وارد شدن خسارتهایی در زمینه زیست-

آماری و همدیدی بررسی کرده است .مطالعات متعددی در سطح

محیطی و بروز یا تشدید بیماریهای تنفسی و قلبی ،ترافیک

جهان در زمینه توفانهای گرد و خاک و اثرات آنها انجام شده

هوایی و زمینی ،گردشگری ،کشاورزی و  ...میگردد .کشور

است .انگلستادلر در ارتباط با پهنهبندی مکانی فراوانی وقوع گرد و

ما به دلیل واقع شدن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان،

غبارهای جهان بر نقش بستر خشک دریاچهها و صحرای کبیر

مکرراً در معرض سامانههای گرد و غباری محلی و فرامحلی

آفریقا به عنوان تولید کنندگان اصلی گرد و غبار تاکید دارد .از

متعددی میباشد .در سالهای اخیر به نظر میرسد تغییراتی در

مطالعاتی که اخیراً در زمینه گرد و غبار صورت گرفته میتوان به

فراوانی وقوع این پدیده مخاطرهآمیز اقلیمی صورت گرفته

مطالعه یانگ شینگ چن و همکاران در مورد تاثیر وقوع

که باعث بروز مشکالتی در برخی از مناطق کشورمان از

توفانهای گرد و خاک در مرگ و میر روزانه در تایوان ،یوکاری

جمله شهر تبریز شده است .فراوانی وقوع گرد و غبار در یک

هارا و همکاران در زمینه ارتباط بین تغییرات طوالنی مدت گرد و

منطقه عالوه بر شدت ،سرعت باد و خشکی ذرات خاک به

غبارهای آسیا را با فاکتورهای اقلیمی بزرگ مقیاس و ولف

اندازه و قطر ذرات نیز بستگی دارد .پوشش گیاهی و نوع آن

گانگ و همکاران در مورد علل هواشناختی وقوع گرد و غبار

نیز در شدت وقوع گرد و غبار نقش موثری دارند.

هارماتان اشاره نمود.

پدیده گرد و غبار به عنوان یکی از مهمترین اشکال

بررسی متون علمی موجود در ایران و جهان در مورد روزهای گرد

آلودگیهای جوی در ابعاد مختلف مورد توجه محققان قرار

و غباری نشان میدهد که اکثر مطالعات در زمینهی تاثیر گرد و

گرفته است .بررسی رابطه گرد و غبار در هوای مناطق

غبارها در کیفیت هوا ،بررسیهای همدیدی وقوع توفانهای گرد

مرکزی ایران و مشکالت بهداشتی و پزشکی مثل بروز

و غبار ،مدلسازی و پایش این پدیده توسط تصاویر ماهوارهای

بیماریهای ریوی ،تنفسی و بیماریهای چشمی ،آسیبهای

متمرکز شده است .در این بررسی مشخص گردید که مطالعهای

ناشی از گرد و غبار جوی بر نما و زیبایی ساختمانها ،کاهش

در زمینه تعیین روند تغییرات فصلی روزهای گرد و غباری انجام

قدرت دید و پیامدهای زیست محیطی و حملو نقل این

نشده است .در این مطالعه قصد داریم ضمن بررسی فراوانی وقوع

پدیده از موارد قابل استفاده در این رابطه میباشند .از

و روند حوث گرد و غبارهای ساالنه و فصلی ایستگاه تبریز طی

مطالعات اقلیمی اولیه در این زمینه میتوان به مطالعه علیجانی

 93سال گذشته ،زمان جهش فراوانی روزهای گرد و غباری این

در مورد فراوانی روزهای گردوغبار کشور میتوان اشاره

شهر شناسایی گردد.

کرد .ایرانمنش و همکاران مناطق برداشت ذرات گرد و غبار
و ویژگیهای انتشار آنها در طوفانهای منطقه سیستان را با

مواد و روشها

استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای بررسی کردهاند.

ایستگاه هواشناسی همدیدی مورد مطالعه در داخل فرودگاه

ذوالفقاری و همکاران شرایط پیدایش و منشاء سامانههای

بینالمللی تبریز واقع در شمالغرب آن شهر و در موقعیت

گرد و غبار غرب ایران را در بازه زمانی  8ساله از سال 3341

جغرافیایی  89/33درجه طول شرقی و  14/18درجه عرض شمالی

تا  3343بررسی کرده و مشخص کردهاند که پرفشار آزور

قرار دارد .روز گرد و غباری در این مطالعه به روزی گفته میشود

همراه با سامانههای مهاجر بادهای غربی ،مهمترین عوامل

که یکی از پدیدههای مربوط به کدهای ،12 ،13 ،11 ،14 ،13 ،19

همدیدی تاثیرگذار بر سامانههای گرد و غبار منطقه هستند.

 18 ،18 ،11و  34در حداقل دو گزارش جوی(سینوپ) در
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پدیدههای هوای حاضر گزارش شده باشد .به منظور ارائه

که  nتعداد مشاهدات سری ،و  xjو  xkبه ترتیب دادههای  jام و k

دیدگاه کلی از شرایط و فراوانی وقوع گرد و غبارها در

ام سری میباشند .تابع عالمت نیز به شرح زیر قابل محاسبه است:

ایستگاه مورد مطالعه نوسانات فراوانی سال به سال و درصد
فراوانی ماهانه از روش توصیفی ترسیم نمودار استفاده شد.
دورهی آماری مورد استفاده فاصله سالهای  3383میالدی تا
 93( 2133سال) انتخاب گردید .همچنین برای آشکارسازی
زمان یا دورهی جهش در فراوانی روزهای گرد و غباری از

ب -به دلیل اینکه همه ایستگاهها دارای بیش از  21سال آمار
هستند از رابطه زیر برای محاسبه واریانس استفاده شده است:
که  nتعداد دادههای مشاهدهای و  mمعرف تعداد سریهایی است
که در آنها حداقل یک داده تکراری وجود دارد t .نیز بیانگر

آزمون رتبهای من-کندال و نهایتاً برای آزمودن معنیداری یا

فراوانی دادههای با ارزش یکسان میباشد.

عدم معنیداری روند تغییرات از آمارههای ناپارامتریک من-

ج -استخراج آمارهی  Zبه کمک یکی از روابط زیر:

کندال و سنس استیمیتور اسلوپ استفاده شد .آزمون من-

در یک آزمون دو دامنه جهت روندیابی سری دادهها ،فرض

کندال ابتدا توسط مان (یا مَن) )3388( 3ارائه و سپس توسط

صفر در صورتی پذیرفته میشود که رابطه زیر برقرار باشد:

کِندال )3338( 2بسط و توسعه یافت .از نقاط قوت این روش
میتوان به مناسب بودن کاربرد آن برای سریهای زمانیای
که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنند اشاره نمود.

که  αسطح معنیداری است که برای آزمون در نظر گرفته میشود
و  Zآماره توزیع نرمال استاندارد در سطح معنیدار  αمیباشد که

اثرپذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از

با توجه به دو دامنه بودن آزمون ،از  α/2استفاده شده است .در این

سریهای زمانی مشاهده میگردند نیز از دیگر مزایای استفاده

آزمون سطح اطمینان  %38و  %33مورد استفاده قرار میگیرد .در

از این روش است .فرض صفر( )H0این آزمون بر تصادفی

صورتی که آماره  Zمثبت باشد روند دادهها صعودی و در صورت

بودن و عدم وجود روند در سری دادهها داللت دارد و

منفی بودن آن روند نزولی خواهد بود .در روش سنس استیمیتور
1

پذیرش فرض یک( )H1دال بر وجود روند در سری دادهها

اسلوپ نیز همانند روش من-کندال از تحلیل تفاوت بین

است .مراحل محاسبه آماره این آزمون به شرح زیر است:

مشاهدات یک سری زمانی بهره گرفته میشود .اساس این روش

الف -محاسبه اختالف بین تک تک مشاهدات با همدیگر و

بر محاسبه یک شیب میانه برای سری زمانی و قضاوت نمودن در

اعمال تابع عالمت و استخراج پارامتر  Sبه شرح زیر:

مورد معنیداری شیب بدست آمده در سطوح اعتماد مختلف
استوار است .مراحل کلی انجام این آزمون به شرح زیر است:
الف -محاسبه شیب بین هر جفت دادهی مشاهدهای با استفاده از
رابطه زیر:

2- Kendall

1- Mann
3- Sen’s Estimator Slope
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که در آن  Xtو  Xsبه ترتیب دادههای مشاهدهای در

زمانی دارای روند معنیداری در سطح اعتماد مورد آزمون می-

زمانهای  tو  sکه  tیک واحد زمانی بعد از زمان  sاست .با

باشد.

اعمال رابطه ( )9برای هر جفت داده مشاهدهای ،یک سری

بحث و نتایج

زمانی از شیبهای محاسبه شده حاصل میشود که از محاسبه

در این بخش در ابتدا به منظور ارائه دیدگاه کلی از شرایط و

میانه این سری زمانی شیب خط روند( )Qmedبدست میآید.

فراوانی وقوع گردوغبارها در ایستگاه مورد مطالعه تغییرات سال به

مقدار مثبت  Qmedحاکی از روند صعودی و مقدار منفی آن

سال و ماهانه آنها در شکل 3نشان داده شده است .همانطور که

دال بر نزولی بودن روند میباشد.

در شکل نیز مشخص است میانگین روزهای گرد و غباری تبریز
حدود  21روز در سال محاسبه شده است .سالهای  3388و 3334

ب -محاسبه پارامتر  Cدر سطوح اعتماد مورد آزمون به

با  3و  2روز کمترین فراوانی روزهای گرد و غباری در شهر تبریز

کمک رابطه زیر:

بوده است در حالیکه فراوانی وقوع این پدیده در سالهای  3333و
 2113به  82و  31روز رسیده است .در بررسی فراوانی وقوع گرد

که در آن  Zآماره توزیع نرمال استاندارد میباشد و در یک

و غبارها در شهر تبریز در  93سال گذشته؛  2دورهی کاهشی ؛ 2

آزمون دو دامنه بسته به سطوح اعتماد مورد آزمون میتواند

دورهی افزایشی و  2دوره با فراوانی متوسط قابل شناسایی است.

مقادیر مختلفی را به خود بگیرد .این آماره برای سطوح

در سالهای دهههای  3381و  3331تعداد روزهای گرد و غباری

اطمینان  %38و  %33به ترتیب برابر با  3/39و  2/84در نظر

در حداقل بوده (کمتر از میانگین) است .ولی در دو دورهی

گرفته میشود.

( 3333تا  )3343و چهار سال آخر دوره آماری مورد مطالعه

ج -محاسبه حدود اعتماد باال و پایین ( M1و  )M2از طریق

( 2114تا  )2133فراوانی روزهای گرد و غباری به طور قابل

رابطه زیر:

مالحظهای بیشتر از میانگین بوده است .در این میان سال  2113با
داشتن  31روز گرد و غباری بیشترین فراوانی را به خود اختصاص
داده است به طوری که میتوان سال  2113را سال گرد و غباری

که ’ Nتعداد شیبهای محاسبه شده در بند (الف) میباشد.

شهر تبریز نامید .دورههای ( 3391تا  )3339و ( 2111تا )2113
دورههای گرد و غباری متوسط تبریز بودهاند.

د -مرحله نهایی این روش ،آزمون نمودن حدود اعتماد

بررسی درصد فراوانی ماهانه روزهای گردوغباری تبریز نتایج تامل

محاسبه شده است .به این ترتیب که از بین شیبهای محاسبه

برانگیزی را نشان میدهد .برخالف تصور بیشترین درصد

شده توسط رابطه ( M1 )9اُمین و ()M2+1اُمین شیبها

فراوانی(به ترتیب) مربوط به ماههای مِی ،ژوئن و آوریل

استخراج میگردند .در صورتی که عدد صفر در دامنه بین دو

(اردیبهشت ،خرداد و فروردین) میباشد .کمترین درصد فراوانی

شیب استخراج شده فوق قرار بگیرد فرض صفر پذیرفته شده

هم در ماههای دسامبر و ژانویه محاسبه شده است .با این توصیف

و بر سری زمانی مورد آزمون نمیتوان هیچگونه روندی را

میتوان گفت که تغییرات فراوانی ماهانه گرد و غبارها در منطقه

در سطح اعتماد بکار گرفته شده نسبت داد .در غیر این

تبریز بیشتر از هر چیز دیگر از شرایط اقلیم همدید حاکم در منطقه

صورت فرض صفر رد شده و میتوان پذیرفت که سری

در ماههای سال تبعیت میکند.
برای ایستگاه همدیدی هواشناسی تبریز در ابتدا آمارههای دو
آزمون ناپارامتری من-کندال و سن استیمیتور برای جمع تعداد
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روزهای گرد و غباری در مقیاس ساالنه و فصلی محاسبه

است روزهای گرد و غباری ساالنهی شهر تبریز بر اساس هر دو

گردیدند .سپس معنیداری نتایج این آمارهها در سطوح

روش آماری مورد مطالعه ،روند افزایشی در سطح معنیداری %33

اطمینان  %38و  %33مورد آزمون قرار گرفت که نتیجه آن در

را اثبات میکنند

جدول  3درج گردیده است .چنانچه در جدول نیز مشخص

الف

ب
شکل شماره  -3نمودار تغییرات سال به سال فراوانی روزهای گرد و غباری (الف) و ماهانه (برحسب درصد ،ب) ایستگاه تبریز در فاصله زمانی  3383تا ( 2133در نمودار الف :خط
پر بیانگر جمع تعداد روزهای گرد و غبار و خط چین بیانگر میانگین است) (در تهیه نمودار ب از درصد فراوانی روزهای گرد و غباری مشاهده شده برای هر ماه استفاده شده است).
جدول شماره  -3نتایج حاصل از اجرای آزمون من-کندال و سِن استیمیتور در سطوح اطمینان  38و  33درصد (**وجود روند در سطح اطمینان  33درصد و *وجود روند در سطح
اطمینان  38درصد) برای ایستگاه هواشناسی تبریز
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در بررسی روند تغییرات فراوانی گرد و غبارها در فصول

آمارهها مشخص کرد که فراوانی این پدیده در فصل بهار روند

مختلف سال به نتایجی خالف تصور دست مییابیم .نتایج

افزایشی را در سطح اطمینان  %33و در فصول تابستان و پاییز روند
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افزایشی را در سطح اطمینان  %38دارند .در این میان فصل

 2113و  3342به ترتیب 11و 23روز محاسبه شده است .موضوع

زمستان با وجود اینکه روند افزایشی را پیموده است ولی از

تامل برانگیزی که میتوان در بررسی و مقایسه تغییرات فراوانی

نظر آماری معنیدار تشخیص داده نشده است .به لحاظ اینکه

روزهای گرد و غباری شهر تبریز در فصول بهار و تابستان به آن

تغییرات فراوانی روزهای گرد و غباری شهر تبریز در فصول

اشاره کرد افزایش قابل مالحظهی فراوانی روزهای گرد و غباری

بهار و تابستان از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد در این

بهاره این شهر نسبت به تابستان از اواخر دههی  3341به بعد

بخش به بررسی تغییرات فراوانی و روند تغییرات آنها از

میباشد .بطوریکه در  11سال اول دورهی آماری فراوانی روزهای

طریق ترسیم نمودار شکل  2پرداخته شد .میانگین فراوانی

گرد و غباری تابستانه بیشتر از گرد و غبارهای بهاره بوده است

روزهای گرد و غباری شهر تبریز در فصل بهار حدود 3

ولی از سال  3343به بعد این روند به شکل محسوسی تغییر کرده و

روز(گرد و غباریترین فصل سال) و در تابستان  3روز

با افزایش فراوانی گرد و غبارهای بهاره مواجه شده است .همچنین

محاسبه شده است .همانطور که در شکل  2نیز مشخص است

اشاره میگردد که شیب خط روند روزهای گرد و غباری بهاره در

بیشترین فراوانی روزهای گرد و غباری بهاره در سالهای

منطقه مورد مطالعه بسیار تندتر از تابستان میباشد که حاکی از

 2133و  3343به ترتیب  13و 28روز گزارش شده است .در

وقوع فرایندهای خاص اقلیمی در شرایط آب و هوایی فصل بهار

حالیکه بیشترین فروانی گرد و غبارهای تابستانه در سالهای

در این منطقه میباشد.

شکل شماره  -2نمودار تغییرات فراوانی روزهای گرد و غباری فصول بهار و تابستان در ایستگاه تبریز در فاصله زمانی  3383تا 2133

چنانچه قبالً نیز اشاره شد محیطی که شهر تبریز در آن واقع شده است از نظر اقلیمی و محیطی برای تولید گرد و غبارها چندان مناسب
نیست ولی در این منطقه وقوع خشکسالیهای پی در پی در سال های اخیر ،رشد و توسعه شهری بویژه توسعه صنعتی و تغییر کاربری
اراضی در اطراف شهر؛ و علیالخصوص افزایش فراوانی گرد و غبارهای انتشار یافته از مناطق دیگر به این منطقه از عوامل دخیل در
افزایش روزهای گرد و غباری است .برای روشن شدن زمان(سال) افزایش قابل مالحظه فراوانی روزهای گرد و غباری ساالنه تبریز؛
نمودار جهش  93ساله روزهای گرد و غباری به روش رتبهای من-کندال در شکل شمارهی 8ارائه شده است .چنانچه در شکل نیز
مشخص است در ایستگاه تبریز از سال3389جهش صعودی (روند افزایشی) در فراوانی وقوع گرد و غبارها مشاهده میگردد .در تهیه
شکل  1از روش رتبهای مان-کندال استفاده گردیده است .علت وقوع آنها به مطالعه بیشتری نیازمند است ،ممکن است این امر ناشی از
توسعه و گسترش شهر یا افزایش فراوانی گرد و غبارهای انتشار یافته از مناطق دور و نزدیک از سالهای مذکور باشد.
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شکل شماره  -1نمودار تعیین نقاط جهش  93سالهی روزهای گرد و غباری به روش رتبهای من-کندال در ایستگاه تبریز

نتیجهگیری

ایجاد دورههای افزایش و کاهش گرد و غبارها؛ عوامل

در این مطالعه مشخص گردید که روشهای آماری ناپارامتری

فرامحلی تاثیر بیشتری در مقایسه با عوامل محلی دارند.

من -کندال و سنس استیمیتورکارایی بسیار مناسبی برای تحلیل

موضوع مهم دیگر در این زمینه میتوان به افزایش معنیدار

روند روزهای گرد و غباری دارند .نتایج حاصل از دو روش

فراوانی روزهای گرد و غباری در فصول بارشی(بهار و پاییز)

مذکور تقریباً در همه موارد یکسان است .اجرای روشهای

اشاره کرد که این مسئله موضوعات تامل برانگیزی را در شرایط

آماری مذکور بر روی دادههای فراوانی روزهای گرد و غباری

اقلیمی شمال غرب ایران مطرح مینماید .اینکه چه تغییراتی در

ایستگاه تبریز نشان از وجود روند افزایشی معنیدار در مقیاس

شرایط آب و هوایی و اقلیمشناسی همدیدی شمال غرب کشور

ساالنه و فصلی (به استثنای فصل زمستان) دارد .با توجه به نتایج

اتفاق افتاده که باعث شده است سامانههای جوی بجای ایجاد

حاصل از محاسبه توزیع درصد فراوانی ماهانه روزهای گرد و

بارندگی؛ گرد و غبارها را به این بخش از کشور به ارمغان

غباری و نتایج حاصل از اجرای آمارهای ناپارامتری مورد

میآورند.

استفاده در این تحقیق (جدول شماره  )3عوامل موثر در تغییرات

در پایان چنانچه قبالً نیز اشاره شد روند تغییرات ساالنه فراوانی

فراوانی گرد و غبارهای تبریز را میتوان به دو دسته عوامل

وقوع پدیده گرد و غباری شهر تبریز دارای دورههای افزایشی و

محلی و فرامحلی تقسیم نمود .عوامل محلی میتواند با کاهش

کاهشی مشخصی است .شناسایی منشاء این عامل یا عوامل

میزان بارندگیها ،وقوع خشکسالیهای پی در پی در منطقه،

میتواند موضوعات علمی بسیار ارزشمندی را در زمینه مطالعه

تغییر کاربری اراضی ،کاهش سطح تراز آب دریاچه ارومیه و

پدیده اقلیمی گرد و غبار در شمال غرب کشور آشکار نماید.

غیره شکل گیرد .عوامل فرامحلی نیز بیشتر میتواند در اثر تغییر
در فراوانی و محدوده تاثیرگذاری سامانههای همدیدی ایجاد
کننده و یا انتقال دهندهی گرد و غبارها ،فعالتر شدن بیابانهای
همجوار شمال غرب ایران از جمله عراق ،تغییر در مسیر حرکت
جریانات جوی انتقال دهنده
گرد و غبار ،وقوع چند جنگ منطقهای در سالهای اخیر ،تغییر
در نوسانات بزرگ مقیاس جوی و غیره ایجاد شود .به نظر
می رسد در ایجاد روند افزایشی روزهای گرد و غباری تبریز و
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