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  چكيده

  محيطي نامطلوبي را بر جاي عنوان يكي از مهمترين مخاطرات محيطي مطرح بوده و پيامدهاي زيستگردوغبار همواره به

هاي با هدف بررسي روند روزهاي همراه با گردوغبار و سري هاي دمايي استان همدان و تأثير سري ،پژوهش حاضر. گذاردمي

در اين زمينه از آمار تعداد روزهاي همراه با گردوغبار، متوسط دما، . دمايي بر تعداد روزهاي همراه با گردوغبار شكل گرفته است

ابتدا سنجش . استفاده شد 1992- 2012ه و مالير طي دوره آماري ژماي حداقل و دماي حداكثر ايستگاههاي همدان، همدان نود

  سپس جهت  ؛هاي نرمال و غيرنرمال جدا شدندهاي مورد مطالعه توسط آزمون اندرسون دارلينگ بررسي و ماهبهنجاري داده

توسط  ،در نهايت. و روش كمترين مربعات استفاده شد tهاي نرمال از آزمون ماه كندال و جهت- هاي غيرنرمال از آزمون منماه

هايي هاي دمايي در ماهنتايج حاصل نشان داد سري. ها انجام گرديدهاي همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي ارتباط سنجيآزمون

هاي سرد سال روند كاهشي و راه با گردوغبار نيز در ماهتعداد روزهاي هم .انداند از روند افزايشي برخوردار بودهكه رونددار بوده

بيني انجام شده روند رخداد اين پديده در آينده نيز افزايشي خواهد طبق مدل پيش. هاي گرم سال روند افزايشي داشته استدر ماه

 . بود
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  مقدمه

هاي بشري و استفاده غيرمنطقي از منابع طبيعي و تخريب آن در سال اخير در اثر دخالت يكي از مشكالتي كه در چند
طور گسترده در هاي گردوغبار رويدادهاي طبيعي هستند كه بهطوفان. حال گسترش است پديده گردوغبار است

 عربستان، كشورهاي در وسيع هايبيابان وجود .افتندخشك اتفاق ميخصوص در مناطق خشك و نيمهسرتاسر جهان به

 طبيعت در غيراصولي هايدخالت و طوالني خشكسالي هايدوره. هستند اين مناطق از هايينمونه ايران و سوريه عراق،

عنوان يكي از مهمترين مخاطرات محيطي مطرح گردوغبار همواره به .افزايش دهد را اين پديده بروز احتمال تواندمي
غرب گرچه بروز اين پديده در مناطق جنوب و جنوب. گذاردنامطلوبي را برجاي مي محيطيبوده و پيامدهاي زيست

اين پديده متأثر از شرايط . كشور تازگي نداشته و همواره با مشكالت فراواني براي ساكنان اين مناطق همراه بوده است
 اين .شودكالت تنفسي ميناپذيري را وارد نموده و باعث بروز مشساله خسارات جبرانجوي خاصي است كه همه

 بر سويي اثرات است ممكن و دهدكاهش مي متر 5 حدود تا گاهي را ديد عمق و دهدكاهش مي را هوا كيفيت پديده

در زمينه گردوغبار تاكنون مطالعات زيادي انجام  .باشد داشته تنفسي، مشكالت داراي افراد خصوصبه انسان سالمت
هاي گردوغبار و اثرات آن بر اقليم كشور چين را بررسي و به توفان) 2001(شي هونگ و شائوينواي: شده از جمله

اين نتيجه رسيدند كه گرمايش زمين مغولستان و سرمايش شمال چين در ايجاد گردوغبارهاي اين منطقه نقش داشته 
 نواحي بيشتر غبار درگردو بررسي كردند و دريافتند پديده را چين در گردوغبار روند) 2004(همكاران و وانگ. است

 .دارد وهواآب تغييرات و انساني هايفعاليت  با همبستگي بااليي كاهش اين و يافتهكاهش 2000 تا 1950سال از چين
هاي گردوغبار تركمنستان را بررسي و دريافتند علت اصلي گردوغبار در توفان) 2005(اورولوسكي و همكاران 

جودي و . در منطقه، خشكسالي، بادهاي شديد و كمبود پوشش گياهي بوده استتركمنستان توزيع شني ـ رسي بيابان 
ها طي هاي گردوغبار در خاورميانه دريافتند كه بيشترين ميزان اين توفاندر پژوهشي بر روي توفان) 2006(ميدلتون 

بررسي گردوغبار استان  در) 2010(عطايي و احمدي . وقوع پيوسته استتابستان و در ايران، پاكستان و درياي عرب به
خوزستان به اين نتيجه دست يافتند كه دوكانون اصلي منطقه غرب بغداد و موصول تا بحرالملح و هورالعظيم، منشاء 

 آسياي در گردوغباري هايتوفان مكاني و زماني تغييرات) 2012(ايندوتو و همكاران  .باشدگردوغبار در منطقه مي

 مناطق در توجه قابل تغيير و اخير هايطول دهه در اردمعني كاهشي روند كه رسيدند هنتيج اين به بررسي و را مركزي

 در تبت فالت در را گردوغبار پديده وقوع روند) 2015(كانگ و همكاران  .است گرفته صورت گردوغباري فعال منابع

 داريمعني روند كاهشي 1970 ةده از منطقه، اين در گردوغبار فراواني و دريافتند بررسي 1961-2010 آماري دورة

در ) 1382(پور دهقان .بوده است منطقه در گياهي پوشش افزايش و باد سرعت كاهش با ارتباط در كاهش اين كه داشته
. اندها را مشابه تشخيص دادهها را مطالعه و بررسي كرده و الگوهاي سينوپتيكي آنرساله دكتري خود شش مورد از توفان

رضوي، نشان دادند كه هاي گردوغبار استان خراساندر مقاله تحليل آماري سينوپتيكي توفان) 1387(ي لشكري و كيخسرو
در ) 1389(طاوسي و همكاران . كندهاي منجر به توفان گردوغبار از شرايط سينوپتيكي منطقه پيروي ميعمده سامانه

روزهاي گردوغباري و تعداد روزهاي  ين تعدادتحليل آماري روزهاي گردوغباري سيستان به اين نتيجه رسيدند كه ب
روند ) 37: 1393(خواجه و همكاران  .داري وجود داردباراني و دبي وارده به درياچه هامون ارتباط معكوس و معني

 سال، خشك ماههاي در باد وزش فراواني و سرعت تغييرات گردوغبار در هرمزگان را بررسي و نتايج نشان داد افزايش
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تحليل سينوپتيكي گردوغبار ايران را بررسي و ) 5: 1394(بخشي و همكاران فرح. شمالي همراه مي باشد لبغا جهت با
 توفان اوليه هسته ايجاد اصلي داليل از هوا عمودي حركات و ديناميكي پرفشار و فشار كم دريافتند حاكميت شرايط

هاي يزگردها در استان اصفهان را با استفاده از دادهر) 1395(ظهرابي و عزتيان  .روندمي شماربه ايران گردوخاك در
منجر به استفاده بيشتر از (اي بررسي و دريافتند استقرار سامانه پرفشار، برودت شديد هوا هاي زميني و ماهوارهايستگاه

) 1395:91(حمزه و همكاران حسين. و حاكميت شرايط پايدار از عوامل تشديد آلودگي هوا بوده است )وسايل گرمايشي

نتايج مدل . را مطالعه كردند 1384سازي آن طي تابستان تحليل همديدي ديناميكي گردوغبار در غرب ايران و شبيه
مناطق برداشت گردوغبار در ) 101: 1396(بروغني و همكاران . روند افزايشي گردوغبار و روز حداكثر آن را نشان داد

نقطه خارج از ايران وجود دارد و  93قطه برداشت گردوغبار در ايران و ن 123شرق خاورميانه را بررسي و دريافتند 
با توجه به بروز مشكالت عديده ناشي از گردوغبار در . باشدبعد از ايران، افغانستان داراي بيشترين نقاط برداشت مي

ري در حل يا كاهش اثرات بيني آن گام مؤثرو، آگاهي از روند تغييرات اين پديده و پيشزندگي و سالمت مردم از اين
هاي متفاوت تاكنون مطالعات زيادي در رابطه با اين پديده در جهان انجام شده و از روش. اين پديده مخرب دارد

اند؛ ولي كمتر روند تعداد روزهاي همراه با گردوغبار سازي استفاده كردهمحيطي و مدلسينوپتيك، ديناميك، زيست
اضر، با هدف بررسي روند تعداد روزهاي همراه با گردوغبار در استان همدان و لذا، پژوهش ح. بررسي شده است

  . گيري اين پديده صورت پذيرفته استنقش عناصر دمايي در شكل

  

  هاها و روشداده

، از استان لرستان، از جنوب به قزوينو  زنجانهاي  كيلومترمربع وسعت، از شمال به استان 19،493استان همدان با 
 33اين استان بين مدارهاي . است محدود شده كرمانشاهو  كردستانهاي  و از غرب به استان مركزي استانشرق به 
 النهار نصفدقيقه شرقي از  36درجه و 49دقيقه تا  34درجه و  47دقيقه شمالي و  48درجه و  35دقيقه تا  59درجه و 

  .گرينويچ قرار گرفته است

سنجي بين آنها پرداخته شده هاي دمايي و روزهاي همراه با گردوغبار و ارتباطدر اين پژوهش، به بررسي روند سري
هاي همدان، همدان نوژه و مالير در مقياس ه و بيشينه و متوسط دماي ايستگاهدر اين راستا از آمار دماي كمين. است

هاي مورد مطالعه توسط آزمون ابتدا سنجش بهنجاري سري. استفاده شد 1992-2012ماهانه و ساالنه طي دوره آماري 
  ل از آزمون هاي نرمال و غيرنرمال مشخص و جهت ماههاي غيرنرماسپس ماه. اندرسون دارلينگ بررسي گرديد

و مدل كمترين مربعات استفاده و مدل سري تحليلي و  tهاي پارامتري هاي غيرنرمال از آزمونكندال و جهت ماهمن
هاي دمايي و روزهاي همراه با گردوغبار توسط سنجي بين سريدر ادامه ارتباط. دست آمدبيني آنها بهسري پيش

  . نجام شدهاي همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي اآزمون

  

  دارلينگ  –آزمون اندرسون 

  عبارت ديگر به. تر استكوچكتر باشد، مناسب Nدست آمده از آزمون اندرسون هر چه مقدار نتايج بهبا توجه به

توان درستي فرض صفر يا رد آن را نيز مي P-Valueهمچنين با توجه به مقدار . ها داراي توزيع نرمال هستندداده
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  .ها غيرنرمال هستنددهد دادهباشد فرض صفر رد و نشان مي α< P-Valueبدين صورت كه اگر مقدار  .گيري كردنتيجه

  =H1ها داراي توزيع نرمال نيستندداده       =H0ها داراي توزيع نرمال هستندداده

  :آيد دست ميبه) 1(مقدار آماره آزمون اندرسون از رابطه 

  )1(رابطه 
  

  مشاهدات مرتب شده=  Yiتابع توزيع انباشته توزيع نرمال و =  F: ر آن كه د 

  

  كندال -آزمون من

). 85، 1999، 3سرانو(بسط و توسعه يافت ) 1975(2ارايه و سپس توسط كندال ) 1945( 1اين آزمون ابتدا توسط من 

شـود  كار گرفته مـي اشناسي بههاي هيدرولوژيكي و هواي در تحليل روند سريطور متداول و گستردهاين روش به
هاي زماني كه از توزيع مناسب بودن كاربرد آن براي سريتوان بهاز نقاط قوت اين روش مي). 586، 1994، 4لتنماير(

هاي زماني اثرپذيري ناچيز اين روش از مقادير حدي كه در برخي از سري. كنند اشاره نمودآماري خاصي پيروي نمي
اين آزمون براي تعيين تصـادفي  ). 2005، 5تورگي(از ديگر مزاياي استفاده از اين روش است گردند نيز مشاهده مي

بودن ها غيرتصادفي بوده و براي تعيين تصادفيدر صورت وجود روند، داده. شودها استفاده ميبودن و روند در سري
  ). 1389زاده و همكاران، فرج(شود استفاده مي) 2(ها از رابطه داده

  )2(ه رابط
  

 T آماره من كندال وP هاي بزرگتر از رديف مجموع تعداد رتبهni دست به) 3(گيرند و از رابطه كه بعد از آن قرار مي
  :  آيدمي

  )3(رابطه 
  

به توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس  N>10اين آماره براي 
( )19
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N ريدامعني بنابراين آزمون .است شبيه 

   :باشدمحاسبه مي قابل )4( از رابطه آن

  )4(رابطه 
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در . باشدمي 96/1درصد برابر  95بر اساس احتمال  (z)برابر با مقدار بحراني توزيع نرمال استاندارد   tgدر اين رابطه
دست آمده اگر حال با توجه به مقدار بحراني به. شودمي  ±30/0در اين تحقيق برابر  t(T)صورت اعمال اين مقدار، 

(T)t - T>>  (T)t  30/0يعني T> -> 30/0 +ها شود و سريها مشاهده نميگونه روند مهمي در سريباشد هيچ
باشد  <T+ 30/0يعني  <t T(T)ها  و اگر  شد روند منفي در سري>T  -30/0يعني  >t - T(T)تصادفي هستند و اگر 

  .ها غالب خواهد بودروند مثبت در سري

  

  tآزمون 

زمون آعدم همبستگي سري ها در اين . گيردن آزمون با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورداستفاده قرار مياي
  :)68: 1388جاوري، (آيد دست ميبه )5(آزمون مذكور با استفاده از رابطه  .داللت بر عدم روند آنها دارد

)                                                 5(رابطه 
21

2

r

nr
tr

−

−=  

شود و سري روند كمتر باشد فرض صفر رد نمي t studentدست آمده از آزمون از مقدار جدول چه مقدار بهچنان
باشد؛ مي t student  ،08/2دست آمده از جدول در اين پژوهش، مقدار به .اردندارد اما اگر بزرگتر باشد سري روند د

باشد و شود و آن سري رونددار ميدست آمده از آزمون بزرگتر از آن باشد، فرض صفر رد ميلذا، چنانچه مقادير به
  . باشدفاقد روند مي شود و سريدست آمده از آزمون كوچكتر از آن باشد فرض صفر پذيرفته ميچنانچه مقادير به

  

  روش كمترين مربعات

در اين روش معادله خط برازش طوري . باشدمهمترين روش محاسبه و تحليل روند، روش كمترين مربعات مي
برآورد خط . هاي عمودي از خط برازش شده، حداقل شودهاي دوم انحرافشود كه مجموع مربعات توانتشكيل مي

  ) : 85همان منبع، (دست آورد توان بههاي زير ميرابطهبرازش شده را با استفاده از 
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  هاي تحقيقيافته

قابل مشاهده ) 1(ينگ انجام و نتايج آن در جدول هاي مورد مطالعه توسط آزمون اندرسون دارلسنجش بهنجاري داده
هاي نرمال و اي از ماههمچنين نمونه. اندهاي غيرنرمال با عالمت ستاره مشخص شدهدر اين جدول ماه. باشدمي

  . ارايه شده است) 1(غيرنرمال در شكل 

  ها توسط آزمون اندرسون دارلينگنتايج سنجش بهنجاري داده: 1جدول

  ماه

  مالير  دان نوژههم  همدان

  دماي حداقل  دماي خشك
دماي 

  حداكثر

گرد و 

  غبار

دماي 

  خشك

دماي 

  حداقل

دماي 

  حداكثر

گرد و 

  غبار

دماي 

  خشك

دماي 

  حداقل

دماي 

  حداكثر

گرد و 

  غبار

  *5/7  2/0  4/0  3/0  *2  4/0  6/0  2/0  *7/6  2/0  4/0  2/0 ژانويه

  *2/2  3/0  5/0  2/0  *7/0  *1/1  2/0  3/0  *2/3  2/0  6/0  4/0 فوريه

  *2/2  2/0  3/0  2/0  4/0  *3/1  5/0  2/0  *3/3  2/0  5/0  2/0 مارس

  *1/2  5/0  5/0  5/0  5/0  *2/2  1/0  2/0  *1/1  4/0  3/0  2/0 آوريل

  *5/1  4/0  2/0  2/0  3/0  *9/2  4/0  2/0  *1/1  3/0  2/0  3/0 مه

  *5/1  4/0  5/0  2/0  0//4  *4  3/0  3/0  *3/2  5/0  *9/0  3/0 زوئن

  *3/1  5/0  2/0  2/0  1/0  *4/4  9/0  1/0  *3/1  2/0  2/0  2/0 ژوالي

  *6/2  2/0  1/0  2/0  6/0  *9/4  5/0  3/0  *2  4/0  1/0  5/0 آگوست

  *7/2  9/0  7/0  4/0  *4/0  *8/4  5/0  6/0  *5/2  5/0  2/0  8/0 سپتامبر

  *4/3  2/0  1/0  3/0  *4/0  *9/3  3/0  3/0  *1/1  3/0  2/0  3/0 اكتير

  *2/4  5/0  6/0  4/0  *7/0  *6/1  1/0  2/0  *6/5  3/0  2/0  3/0 نوامبر

  *2/6  2/0  1/0  2/0  *1//1  3/0  4/0  2/0  *5/7  1/0  2/0  1/0 دسامبر

  *9/0  9/0  5/0  *1/1  2/0  *3/5  9/0  *3/1  *7/1  *7/1  5/0  *4/1  ساالنه

  هاي غيرنرمالماه*     
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  دماي حداقل ماه آگوست ايستگاه همدان ـ نرمال.ب

  هاي مورد مطالعهاي از سنجش بهنجاري دادهنمونه: 1شكل

  

  گيري اين آزمون و قاعده تصميم tبررسي روند متوسط دماي ايستگاه همدان نوژه بيانگر آن است كه طبق آزمون 

. باشددار ميهاي گرايشر و مقادير ساالنه اين ايستگاه رونددار بوده و قابل محاسبه با مدلهاي مارس، ژوئن، سپتامبر، اكتبماه

  رونددار  tهاي مارس، ژوئن، ژوالي، آگوست، سپتامبر، اكتبر و مقادير ساالنه طبق آزمون پارامتر دماي حداقل نيز در ماه

هاي مارس و گردوغبار نيز در ماه. وئن روند افزايشي داشته استكندال، دماي حداكثر در ماه ژبا توجه به آزمون من. اندبوده
  ).2جدول (باشد دار ميهاي گرايشدست آمده رونددار بوده و قابل محاسبه با مدلآوريل با توجه به آزمون به
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 كندال ايستگاه همدان نوژهو من tهاي آزمون نتايج ماهانه و ساالنه آماره: 2جدول

  ساالنه  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  آگوست  ژوالي  ژوئن  مه  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  

  *14/2  - 05/0  - 33/0  *3/2  *91/2  27/0  14/1  *28/2  7/1  7/0  *44/2  11/1  - 03/0  متوسط دما

  *16/2  - 83/0  38/0  *16/2  *96/4  *38/2  *66/2  *92/3  97/0  89/0  *03/2  1  - 29/0  دماي حداقل

  0  3/0  18/0  08/0  09/0  - 12/0  - 02/0  *3/0  26/0  - 04/0  29/0  05/0  - 1/0  دماي حداكثر

  94/1 02/0  - 03/0  07/0  - 14/0  47/0  66/1  87/0  26/1  *04/2  *21/3  46/0 - 02/0  گرد و غبار

 محاسبه شده است tهاي نرمال بوده و توسط آزمون هاي خاكستري رنگ متعلق به دادهخانه: نكته    

  درصد 95 داري در سطحرونددار بودن و معني*     

  

هاي مارس، ژوئن، متوسط دماي ايستگاه همدان در ماه tشود طبق آزمون مشاهده مي) 3(گونه كه در جدول همان
هاي مارس، سپتامبر دماي حداقل نيز در ماه. باشددار ميهاي گرايشسپتامبر و اكتبر رونددار بوده و قابل محاسبه با مدل

رونددار  tهاي مارس، مه، زوئن، ژوالي، سپتامبر و اكتبر طبق آزمون كثر در ماهدماي حدا. و اكتبر رونددار بوده است
-طبق نتايج حاصل از آزمون من. باشدكندال از روند افزايشي برخوردار ميبوده و در مقياس ساالنه طبق آزمون من

مقياس ساالنه از روند افزايشي  هاي ژانويه، نوامبر و دسامبر از روند كاهشي و در ماه ژوئن وكندال گردوغبار در ماه
  .     باشندبرخوردار مي

 كندال ايستگاه همدانو من tهاي آزمون نتايج ماهانه و ساالنه آماره: 3جدول

  ساالنه  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  آگوست  ژوالي  ژوئن  مه  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  

  17/0  37/0  - 49/0  *31/2  *39/2  49/0  14/1  *23/2  89/1  13/1  *56/2  22/1  21/0  متوسط دما

  79/1  - 39/0  - 05/0  *26/2  *14/2  04/1  3/1  21/0  22/1  25/1  *18/2  97/0  - 09/0  دماي حداقل

  *39/0  88/0  - 53/0  *19/2  *54/2  77/0  *2/2  *83/3  *48/2  13/1  *56/2  23/1  52/0  دماي حداكثر

 *37/0 *- 88/0 *- 83/0 - 02/0 - 14/0 - 06/0 *32/0 17/0 16/0 25/0 03/0 - 16/0 *- 8/0  گرد و غبار

 محاسبه شده است tهاي نرمال بوده و توسط آزمون هاي خاكستري رنگ متعلق به دادهخانه: نكته   

  درصد 95داري در سطح رونددار بودن و معني*    

ه و دماي هاي مارس و ممتوسط دماي ايستگاه مالير در ماه مارس، دماي حداقل آن در ماه) 3(با توجه به جدول 
  هاي هاي مارس، مه، ژوئن و همچنين در مقياس ساالنه رونددار بوده و قابل محاسبه با مدلحداكثر آن در ماه

هاي ژانويه، آگوست، سپتامبر، اكتبر، نوامبر و پارامتر گردوغبار نيز در طبق ازمون من كندال در ماه. باشددار ميگرايش
  .  است دسامبر از روند كاهشي برخوردار بوده

  كندال ايستگاه ماليرو من tهاي آزمون نتايج ماهانه و ساالنه آماره: 4جدول

  ساالنه  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  آگوست  ژوالي  ژوئن  مه  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  

  01/0  05/0  - 05/1  68/1  09/1  - 03/1  - 17/0  76/1  89/1  14/1  *62/2  32/1  04/0  متوسط دما

  27/1  - 82/0  - 61/1  66/1  62/1  - 57/0  62/0  97/1  *43/2  41/1  *37/2  17/1  - 34/0  دماي حداقل

دماي 

  حداكثر
54/0  18/1  65/2*  09/1  05/2*  23/3*  41/1  2/0  86/1  64/1  55/0 -  55/0  37/2*  

 15/0 *-73/0 *-74/0 *-37/0 *-59/0 *-5/0 - 21/0 08/0 - 1/0 02/0 - 17/0 - 09/0 *-98/0  گرد و غبار

 محاسبه شده است tهاي نرمال بوده و توسط آزمون اي خاكستري رنگ متعلق به دادههخانه: نكته   

  درصد 95داري در سطح رونددار بودن و معني*    
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در اين مدل نيازي به . هاي نرمال انجام تا نوع روند آنها نيز مشخص گردددر ادامه مدل كمترين مربعات بر روي داده
كندال عالوه بر اند و آزمون منكندال محاسبه شدهست زيرا آنها توسط آزمون منهاي غيرنرمال نيوارد كردن داده

عمل آمده از مدل تحليلي روند ايستگاه هاي بهنتايج بررسي. كندها نوع آنها را نيز مشخص ميرونددار بودن داده
ل و دماي حداكثر اين حاكي از آن است كه متوسط دما، دماي حداق) 5(همدان به روش كمترين مربعات در جدول 

  . باشدايستگاه روند افزايشي داشته و در آينده نيز در حال افزايش مي

  

  بيني ايستگاه همدان به روش كمترين مربعاتمدل سري تحليلي و سري پيش: 5جدول

 مدل سري تحليلي روند  بيني روندمدل سري پيش
 متوسط دما

MAR = 1/8 +p 216/0  MAR. = 57/3  + 216/0 t 

JUNE = 23/22 +p 0828/0  JUNE = 5/20  + 0828/0  t 

SEP. = 19/20 +p 0712/0  SEP. = 7/18  + 0712/0  t 

OCT. = 29/14 +p 0949/0  OCT. = 3/12  + 0949/0  t 

 دماي حداقل

MAR. = 08/1- +p 153/0  MAR. = - 13/2  + 153/0  t 

SEP. = 27/9 +p 0618/0  SEP. = 98/7  + 0618/0  t 

OCT. = 77/5 +p 110/0  OCT. = 46/3  + 110/0  t 

 دماي حداكثر

MAR. = 4/15 +p 273/0  MAR. = 67/9  + 273/0  t 

MAY = 96/24 +p 141/0  MAY = 22 + 141/0  t 

JUNE = 06/32 +p 165/0  JUNE = 6/28  + 165/0 t 

JULY = 23/35 +p 0778/0  JULY = 6/33  + 0778/0  t 

SEP. = 52/30 +p 101/0  SEP. = 4/28  + 101/0  t 

OCT. = 48/23 +p 104/0  OCT. = 3/21  + 104/0  t 

  

متوسط دما، دماي حداقل و روزهاي همراه با گردوغبار ايستگاه همدان نوژه طي دوره آماري ) 6(با توجه به جدول 
  .باشدمورد مطالعه روند افزايشي داشته و در آينده نيز در حال افزايش مي
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  ش كمترين مربعاتبيني ايستگاه همدان نوژه به رومدل سري تحليلي و سري پيش: 6جدول

 مدل سري تحليلي روند  مدل سري پيش بيني روند

 متوسط دما

MAR. = 23/7  + p  206/0  MAR. = 91/2  + 206/0  t 

JUNE = 8/22  + p 0968/0  JUNE = 8/20  + 0968/0  t 

SEP. = 35/20 + p 0838/0  SEP. = 6/18  + 0838/0  t 

OCT. = 16/30  + p  0860/0  OCT. = 1/12  + 0860/0  t 

ANNUAL = 01/12 + p  0578/0  ANNUAL = 8/10  + 0578/0  t 

 دماي حداقل

MAR. = - 676/0  + p  134/0  MAR. = - 49/3  + 134/0  t 

JUNE = 191/12  + p  121/0  JUNE = 65/9  + 121/0  t 

JULY = 43/16  + p  0874/0  JULY = 4/14  + 0874/0  t 

AUG. = 84/14  + p  0686/0  AUG. = 4/13  + 0686/0  t 

SEP. = 01/10  + p  151/0  SEP. = 84/6  + 151/0  t 

OCT. = 67/4  + p  0947/0  OCT. = 69/2  + 0947/0  t 

ANNUAL = 8/3  + p  0631/0  ANNUAL = 48/2  + 0631/0  t 

 روزهاي همراه با گرد و غبار

MAR. = 61/11  + p  514/0  MAR. = 82/0  + 514/0  t 

APR. = 67/13  + p  444/0  APR. = 35/4  + 444/0  t 

  

بيني ايستگاه مالير بيانگر آن است كه متوسط دما، دماي حداقل و دماي حداكثر اين مدل سري تحليلي و سري پيش
  .  باشدايستگاه روند افزايشي داشته و در آينده نيز در حال افزايش مي

  بيني ايستگاه مالير به روش كمترين مربعاتمدل سري تحليلي و سري پيش: 7جدول

 مدل سري تحليلي روند  پيش بيني روند مدل سري

 متوسط دما

MAR. = 83/8 + p 211/0  MAR. = 40/4 + 211/0  t 

 دماي حداقل

MAR. = 4/2  + p 155/0  MAR. = - 848/0  + 155/0  t 

MAY = 68/9  + 0549/0  MAY = 53/8  + 0549/0  t 

 دماي حداكثر

MAR. = 51/15 + p 258/0  MAR. = 1/10  + 258/0  t 

MAY = 15/25 + p 117/0  MAY = 7/22 + 117/0  t 

JUNE = 41/32  + p 139/0  JUNE = 5/29  + 139/0  t 

ANNUAL = 1/21  + p 0766/0  ANNUAL = 5/19  + 0766/0  t 
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. هاي مورد مطالعه صورت پذيرفتهاي دما و روزهاي همراه با گردوغبار در ايستگاهسنجي بين سريدر ادامه ارتباط

شود متوسط دماي ايستگاه همدان در ماه ژوالي داراي همبستگي مستقيم و در مشاهده مي) 8(ل گونه كه در جدوهمان
درصد و در ماه اكتبر داراي همبستگي مستقيم در سطح  95داري ماه آگوست داراي همبستگي معكوس در سطح معني

  نيز تأثير متوسط دما را  دست آمدهبه Fآماره . باشددرصد با روزهاي همراه با گردوغبار مي 99داري معني

دست آمده نيز ضريب تعيين به. دهدها نشان ميهاي اكتبر، ژوالي، آگوست و ژانويه بيش از ساير ماهترتيب در ماهبه
 4/30درصد در ماه آگوست و  3/22درصد در ماه ژوالي،  4/26درصد از تغييرات گردوغبار در ماه ژانويه،  4/16

طبق معادله رگرسيون برآورد شده تأثير متوسط دماي اين ايستگاه بر . داندي از متوسط دما ميدرصد در ماه اكتبر را ناش
هاي مارس، مه، ژوالي، سپتامبر، اكتبر، نوامبر، دسامبر و در مقياس ساالنه در آينده روزهاي همراه با گردوغبار در ماه

  . باشداينده كاهشي ميهاي ژانويه، فوريه، آوريل، ژوئن و آگوست در افزايشي و در ماه

  

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي متوسط دماي ايستگاه همدان :8جدول

  ماه
ضريب 
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون برآورد شده

B1  B0 

y  - 405/0  - 030/0  - 113/0  726/3  164/0 - 405/0 ژانويه 030/0 - = - 113/0 t 

=y  - 158/0  970/0  - 107/0  488/0  025/0 - 158/0 فوريه 970/0 - 107/0 t 

=y  173/0  685/0  181/0  584/0  030/0 173/0 مارس 685/0 + 181/0 t 

=y  - 019/0  916/2  - 038/0  007/0  0 - 019/0 آوريل 916/2 -038/0 t 

=y  029/0  592/2  095/0  016/0  001/0 029/0 مه 592/2 + 095/0 t 

=y  - 022/0  290/5  - 083/0  009/0  0 - 022/0 زوئن 290/5  - 083/0  t 

-y= 6/68  514/0  - 6/68  8/2  813/6  264/0 *514/0 ژوالي  + 8/2  t 

-472/0 آگوست
* 223/0  45/5  979/0 -  47/25  472/0 -  y= 47/25  - 979 /0  t 

-y= 99/3  122/0  - 99/3  269/0  288/0  015/0 122/0 سپتامبر  + 269/0  t 

-y= 137/4  552/0  - 137/4  391/0  31/8  304/0 **552/0 اكتير  + 391/0  t 

-y= 243/0  132/0  - 243/0  080/0  338/0  017/0 132/0 نوامبر  + 080/0  t 

y= 022/0  276/0  022/0  025/0  569/1  076/0 276/0 دسامبر  + 025/0  t 

=y  037/0  704/10  838/0  026/0  001/0 037/0  ساالنه 704/10  + 838/0  t 

  درصد 95داري در سطح نيمع*    

 درصد 99داري در سطح معني**     

  

توان بيان نمود مي) 9(سنجي دماي حداقل با روزهاي همراه با گردوغبار ايستگاه همدان طبق جدول در رابطه با ارتباط
برده مشاهده هاي سال ارتباط و همبستگي بين پارامترهاي ناميك از ماهدست آمده در هيچكه طبق ضريب همبستگي به

. دهدهاي سال نشان ميهاي ژانويه، ژوالي و اكتبر بيش از ساير ماهآنها نيز تأثير دماي حداقل را در ماه Fآماره . نشد

هاي ژانويه، فوريه، آوريل، طبق معادله رگرسيون برآورد شده تأثير دماي حداقل بر روزهاي همراه با گردوغبار در ماه
هاي مارس، ژوالي، سپتامبر، اكتبر، نوامبر و دسامبر افزايشي اس ساالنه كاهشي و در ماهمه، ژوئن، آگوست و در مقي

  .باشدمي



  287                     استان همدان هاي دمايي و روزهاي همراه با گردوغباربررسي و ارتباط سنجي روند سري

 

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي دماي حداقل ايستگاه همدان :9جدول

  ماه

ضريب 
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  سيون معادله رگر

 B1  B0  برآورد شده

-y= 563/0  - 41/0  - 563/0  - 108/0  851/3  169/0 - 41/0 ژانويه  108/0-  t 

y= 433/0  - 16/0  433/0  - 101/0  499/0  026/0 - 16/0 فوريه  101/0-  t 

y= 871/1  183/0  871/1  24/0  658/0  033/0 183/0 مارس  + 24/0  t 

y= 442/4  - 128/0  442/4  - 435/0  315/0  016/0 - 128/0 آوريل  435/0-  t 

y= 067/9  - 108/0  067/9  - 655/0  225/0  012/0 - 108/0 مه  655/0-  t 

y= 007/14  - 19/0  007/14  - 943/0  708/0  036/0 - 19/0 زوئن  943/0-  t 

-y= 066/37  389/0  - 066/37  - 786/2  394/3  152/0 389/0 ژوالي  786/2-  t 

y= 103/10  - 306/0  103/10  - 636/0  97/1  094/0 - 306/0 آگوست  636/0-  t 

-y= 024/4  261/0  - 024/4  607/0  392/1  068/0 261/0 سپتامبر  + 607/0  t 

y= 051/0  371/0  051/0  224/0  041/3  138/0 371/0 اكتير  + 224/0  t 

y= 226/0  095/0  226/0  060/0  175/0  009/0 095/0 نوامبر  + 060/0  t 

y= 125/0  203/0  125/0  019/0  813/0  041/0 203/0 دسامبر  + 019/0  t 

y= 434/23  - 027/0  434/23  - 701/0  014/0  001/0 - 027/0  ساالنه  - 701/0  t 

  درصد 95داري در سطح معني*    

  درصد 99داري در سطح معني**     

 

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي دماي حداكثر ايستگاه همدان: 10جدول

  ماه
ضريب 
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون 

 B1  B0  برآورد شده

-44/0 ژانويه
* 193/0  55/4  119/0 -  67/0  44/0 -  y= 67/0  119/0-  t 

y= 867/1  - 234/0  867/1  - 146/0  105/1  055/0 - 234/0 فوريه  146/0-  t 

-y= 042/0  172/0  - 042/0  142/0  577/0  029/0 172/0 مارس  + 142/0  t 

y= 05/1  051/0  05/1  078/0  05/0  003/0 051/0 آوريل  + 078/0  t 

-y= 565/2  117/0  - 565/2  283/0  263/0  014/0 117/0 مه  + 283/0  t 

-y= 837/14  22/0  - 837/14  605/0  968/0  048/0 22/0 زوئن  + 605/0  t 

-y= 553/80  617/0  - 553/80  442/2  66/11  38/0 **617/0 ژوالي  + 442/2  t 

y= 393/21  - 363/0  393/21  - 584/0  89/2  132/0 - 363/0 آگوست  584/0-   t 

y= 451/1  - 004/0  451/1  - 007/0  0  0 - 004/0 سپتامبر  007/0-  t 

-y= 855/7  647/0  - 855/7  399/0  71/13  419/0 **647/0 اكتير  + 399/0  t 

-y= 18/0  097/0  - 18/0  032/0  181/0  009/0 097/0 نوامبر  + 032/0  t 

-y= 11/0  293/0  - 11/0  022/0  78/1  086/0 293/0 دسامبر  + 022/0  t 

-y= 173/45  183/0  - 173/45  351/3  661/0  034/0 183/0  ساالنه  + 351/3  t 

  درصد 95داري در سطح معني*    

 درصد 99داري در سطح معني**     

و روزهاي همراه با گردوغبار آن در ماه ژانويه همبستگي دماي حداكثر ايستگاه همدان ) 10(با توجه به جدول 
  همچنين در ماه ژوالي و اكتبر نيز همبستگي مستقيم در سطح . انددرصد داشته 95داري معكوس در سطح معني
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درصد از تغييرات روزهاي همراه با گردوغبار  9/41دست آمده نيز ضريب تعيين به. درصد نشان دادند 99داري معني
 Fآماره . كنددرصد در ماه ژانويه را ناشي از دماي حداكثر معرفي مي 3/19درصد در ماه ژوالي و  38اه اكتبر، در م

  ها نشان هاي اكتبر، ژوالي، ژانويه و آگوست را بيش از ساير ماهحاصل شده نيز به ترتيب تأثير دماي حداكثر ماه

هاي حداكثر بر روزهاي همراه با گردوغبار در ايستگاه همدان در ماهطبق معادله رگرسيون برآورد شده تأثير دماي . دهدمي
     . باشدها كاهشي ميمارس، آوريل، مه، ژوئن، ژوالي، اكتبر، نوامبر، دسامبر و در مقياس ساالنه افزايشي و در ساير ماه

  همراه با گردوغبار در  شود متوسط دماي ايستگاه همدان نوژه با روزهايمشاهده مي) 11(گونه كه در جدول همان

هاي مارس و اكتبر درصد و در ماه 95داري هاي ژانويه، فوريه، مه و دسامبر همبستگي مستقيم در سطح معنيماه
درصد از تغييرات  9/48دست آمده نيز ضريب تعيين به. انددرصد داشته 99داري همبستگي مستقيم در سطح معني

درصد در ماه مه و  6/27درصد در ماه فوريه،  2/28درصد در ماه اكتبر،  33ارس، روزهاي همراه با گردوغبار در ماه م
هاي مارس، آنها نيز تأثير متوسط دماي ماه Fآماره . دانددرصد در ماه ژانويه را ناشي از تغييرات متوسط دما مي 4/24

دله رگرسيون برآورد شده تأثير متوسط دما طبق معا. دهدهاي سال نشان مياكتبر، فوريه، مه و ژانويه را بيش از ساير ماه
هاي سال و همچنين در مقياس ساالنه در بر روزهاي همراه با گردوغبار در ماه نوامبر در آينده كاهشي و در ساير ماه

  .آينده افزايشي خواهد بود
  

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي متوسط دماي ايستگاه همدان نوژه: 11جدول

  ماه

ريب ض
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون 

 B1  B0  برآورد شده

*494/0 ژانويه
  244/0  13/6  28/0  932/2  494/0  y= 932/2  + 28/0  t 

y= 418/4  531/0  418/4  679/0  449/7  282/0 *531/0 فوريه  + 679/0  t 

-y= 991/0  699/0  - 991/0  443/1  2/18  489/0 **699/0 مارس  + 443/1  t 

-y= 961/5  285/0  - 961/5  408/1  686/1  081/0 285/0 آوريل  + 408/1  t 

-y= 957/33  526/0  - 957/33  811/2  257/7  276/0 *526/0 مه  + 811/2  t 

-y= 812/32  426/0  - 812/32  892/1  202/4  181/0 426/0 زوئن  + 892/1  t 

-y= 472/29  219/0  - 472/29  552/1  96/0  048/0 219/0 ژوالي  + 552/1  t 

-y= 651/42  266/0  - 651/42  972/1  449/1  071/0 266/0 آگوست  + 972/1  t 

-y= 429/3  124/0  - 429/3  451/0  297/0  015/0 124/0 سپتامبر  + 451/0  t 

-y= 262/21  574/0  - 262/21  112/2  358/9  33/0 **574/0 اكتير  + 112/2  t 

y= 044/4  - 041/0  044/4  - 107/0  032/0  002/0 - 041/0 رنوامب  107/0-  t 

y=  846/1  443/0  846/1  408/0  645/4  196/0 *443/0 دسامبر + 408/0  t 

-y=  94/167  429/0  - 9494/167  091/21  177/4  184/0 429/0  ساالنه  + 091/21 t 

  

هاي ژانويه، فوريه و اكتبر همبستگي مستقيم با  دماي حداقل در ايستگاه همدان نوژه در ماه) 12(با توجه به جدول 
بدين معني كه با افزايش دماي حداقل تعداد روزهاي همراه با . روزهاي همراه با گردوغبار اين ايستگاه دشاته است

درصد از تغييرات روزهاي همراه با گردوغبار در ماه  2/29ضريب تعيين حاصل شده نيز . يابدگردوغبار نيز افزايش مي
   Fآماره . دهددرصد در ماه فوريه را متأثر از دماي حداقل نشان مي 3/19درصد در ماه اكتبر و  4/25ارس، م
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طبق . كندهاي سال معرفي ميهاي مارس، اكتبر و فوريه را بيش از ساير ماهدست آمده نيز تأثير دماي حداقل ماهبه
روزهاي همراه با گردوغبار در ماه نوامبر كاهشي و در ساير معادله رگرسيون برآورد شده تأثير دماي حداقل بر تعداد 

  . هاي سال و در مقياس ساالنه افزايشي خواهد بودماه
  

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي دماي حداقل ايستگاه همدان نوژه :12جدول

  ماه
ضريب 
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  دضرايب استاندار  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون 

 B1  B0  برآورد شده

y= 91/3  406/0  91/3  22/0  74/3  164/0 406/0 ژانويه  + 22/0 t 

y= 474/7  44/0  474/7  526/0  55/4  193/0 *44/0 فوريه   + 526/0  t 

y= 454/9  54/0  454/9  475/1  817/7  292/0 *54/0 مارس  + 475/1  t 

y= 443/3  254/0  443/3  8/1  31/1  065/0 254/0 آوريل  + 8/1  t 

y= 459/6  048/0  459/6  492/0  044/0  002/0 048/0 مه  + 492/0  t 

-y= 791/7  288/0  - 791/7  482/1  719/1  083/0 288/0 زوئن  + 482/1  t 

-y=  653/26  4/0  - 653/26  419/2  62/3  16/0 4/0 ژوالي  + 419/2  

-y= 294/23  361/0  - 294/23  124/2  845/2  13/0 361/0 آگوست  + 124/2  

y= 992/3  06/0  992/3  163/0  069/0  004/0 06/0 سپتامبر  + 163/0  t 

=y  504/0  226/0  6/1  468/6  254/0 *504/0 اكتير 226/0  + 6/1  t 

y= 688/2  - 366/0  688/2  - 678/0  943/2  134/0 - 366/0 نوامبر  678/0-  t 

y= 634/3  364/0  634/3  322/0  909/2  133/0 364/0 دسامبر  - 322/0  t 

y= 256/23  352/0  256/23  03/16  696/2  124/0 352/0  ساالنه  + 03/16  t 

  

حاكي از ) 13(سنجي بين دماي حداكثر و تعداد روزهاي همراه با گردوغبار در ايستگاه همدان نوژه در جدول ارتباط
درصد و در ماه  95داري ر سطح معنيهاي ژانويه، فوريه، مه، اكتبر و دسامبر همبستگي مستقيم و دآن است كه در ماه

ضريب . درصد بين پارامترهاي مورد مطالعه وجود داشته است 99داري مارس همبستگي مستقيم و در سطح معني
درصد در ماه فوريه،  9/26درصد تغييرات روزهاي همراه با گردوغبار در ماه مارس،  9/51دست آمده نيز تعيين به

. دهددرصد در ماه دسامبر را متأثر را دماي حداكثر نشان مي 7/20درصد در ماه مه و  5/23درصد در ماه ژانويه،  7/26

هاي هاي مارس، فوريه، ژانويه، مه، اكتبر و دسامبر را بيش از ساير ماهدماي حداكثر ماه حاصل شده نيز تأثير Fآماره 
ر بر روزهاي همراه با گردوغبار ماه ژوالي در طبق معادله رگرسيون برآورد شده تأثير دماي حداكث. كندسال معرفي مي

  . هاي سال و همچنين در مقياس ساالنه افزايشي خواهد بودآينده كاهشي و تأثير آن بر ساير ماه

متوسط دما و تعداد روزهاي همراه با گردوغبار ايستگاه مالير در ماه ژوئن همبستگي معكوس ) 14(با توجه به جدول
درصد از تغييرات تعداد روزهاي همراه  5/32دست آمده نيز ضريب تعيين به. اندصد داشتهدر 99داري در سطح معني

ترتيب تأثير متوسط دماي ماه آگوست، آنها نيز به Fآماره . دهدبا گردوغبار را ناشي از تغييرات متوسط دما نشان مي
دله رگرسيون برآورد شده تأثير متوسط دما بر طبق معا. كنندها معرفي ميدسامبر، ساالنه و اكتبر را بيش از ساير ماه
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ها هاي ژانويه، فوريه، ژوالي، اكتبر، نوامبر و دسامبر در آينده افزايشي و در ساير ماهروزهاي همراه با گردوغبار در ماه
  .باشدكاهشي مي

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي دماي حداكثر ايستگاه همدان نوژه: 13جدول

  ماه

ضريب 
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون 

 B1  B0  برآورد شده

y= 215/1  517/0  215/1  264/0  934/6  267/0 *517/0 ژانويه  + 264/0 t 

y= 375/0  518/0  375/0  616/0  98/6  269/0 *518/0 فوريه  + 616/0  t 

-y= 317/8  721/0  - 317/8  171/1  54/20  519/0 **721/0 مارس  + 171/1  t 

-y=  488/2  174/0  - 488/2  637/0  591/0  03/0 174/0 آوريل  + 637/0 t 

-y= 282/35  485/0  - 282/35  899/1  836/5  235/0 *485/0 مه  + 899/1   t 

-y=  062/39  351/0  - 062/39  529/1  672/2  123/0 351/0 زوئن   + 529/1 t 

y= 526/24  - 071/0  526/24  - 402/0  097/0  005/0 - 071/0 ژوالي  402/0-  t 

y= 01/4  014/0  01/4  08/0  004/0  0 014/0 آگوست  + 08/0  t 

-y= 133/8  158/0  - 133/8  457/0  485/0  025/0 158/0 سپتامبر  + 457/0  t 

-y= 51/25  46/0  - 51/25  421/1  091/5  211/0 *46/0 اكتير  + 421/1  t 

=y  167/0  75/0  218/0  547/0  028/0 167/0 نوامبر 75/0  +  218/0  t 

-y= 197/0  455/0  - 197/0  32/0  95/4  207/0 *455/0 دسامبر  + 32/0  t 

-y= 554/281  375/0  -554/281  221/18  103/3  14/0 375/0  ساالنه  + 221/18  t 
  

  

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي متوسط دماي ايستگاه مالير:14جدول

  ماه

ضريب 

 همبستگي
  Fآماره   ضريب تعيين

  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون 

 B1  B0  برآورد شده

y= 188/0  214/0  188/0  063/0  909/0  046/0  214/0 ژانويه  + 063/0  t 

y= 788/0  108/0  788/0  087/0  225/0  012/0 108/0 فوريه  + 087/0  t 

y= 761/1  - 052/0  761/1  - 042/0  051/0  003/0 - 052/0 مارس  042/0-  t 

y= 593/3  - 034/0  593/3  - 077/0  022/0  001/0 - 034/0 آوريل  077/0-  t 

y= 749/12  - 186/0  749/12  - 572/0  68/0  035/0 - 186/0 مه  572/0-  t 

y=  217/10  - 113/0  217/10  - 33/0  246/0  013/0 - 113/0 زوئن  33/0-  t 

-y= 692/20  264/0  - 692/20  853/0  429/1  07/0 264/0 ژوالي  + 853/0  t 

y= 092/19  - 57/0  092/19  - 709/0  158/9  325/0 **57/0 آگوست  709/0-  t 

=y  - 243/0  829/12  - 553/0  191/1  059/0 - 243/0 سپتامبر 829/12  553/0-   t 

-y= 288/3  319/0  - 288/3  254/0  159/2  102/0 319/0 اكتير  + 254/0   t 

y= 17/0  04/0  17/0  028/0  031/0  002/0 04/0 نوامبر  + 028/0  t 

-y=  042/0  367/0  - 042/0  058/0  957/2  135/0 367/0 دسامبر  + 058/0 t 

y=  208/96  - 336/0  208/96  - 003/6  416/2  113/0 - 336/0  ساالنه  003/6-  t 
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د روزهاي همراه با گردوغبار همبستگي بين دماي حداقل و تعدا) 15(دست آمده در جدول طبق ضريب همبستگي به
آنها هم تأثير دماي حداقل ماه آگوست، دسامبر، ژوئن و ژانويه را بر تعداد روزهاي  Fآماره . ايستگاه مالير وجود ندارد

معادله رگرسيون برآورد شده نيز تأثير دماي حداقل را بر تعداد . دهدها نشان ميهمراه با گردوغبار بيش از ساير ماه
ها افزايشي هاي مارس، آوريل، آگوست و در مقياس ساالنه كاهشي و در ساير ماهراه با گردوغبار در ماهروزهاي هم

  . دهدنشان مي

  

  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي دماي حداقل ايستگاه مالير :15جدول

  ماه

ضريب 

 همبستگي
  Fآماره   ضريب تعيين

  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون 

 B1  B0  برآورد شده

y= 524/0  249/0  524/0  074/0  261/1  062/0 249/0 ژانويه  + 074/0  t 

y= 304/1  165/0  304/1  129/0  535/0  027/0 165/0 فوريه  + 129/0  t 

y= 537/1  - 068/0  537/1  - 07/0  088/0  005/0 - 068/0 مارس  07/0 -  t 

y= 516/3  - 04/0  516/3  - 15/0  03/0  002/0 - 04/0 آوريل  15/0 -  t 

- y= 212/8  221/0  - 212/8  232/1  98/0  049/0 221/0 مه  + 232/1  t 

- y= 126/10  254/0  - 126/10  1  315/1  065/0 254/0 زوئن + 1  t 

- y= 82/3  094/0  - 82/3  35/0  171/0  009/0 094/0 ژوالي  + 35/0  t 

y= 404/8  - 393/0  404/8  - 485/0  476/3  155/0 - 393/0 آگوست  485/0 -  t 

- y= 496/1  096/0  - 496/1  24/0  178/0  009/0 096/0 سپتامبر  +  24/0 t 

- y=  132/0  113/0  - 132/0  091/0  247/0  013/0 113/0 اكتير  + 091/0 t 

y=  168/0  118/0  168/0  099/0  268/0  014/0 118/0 نوامبر  + 099/0  t 

y=  224/0  274/0  224/0  051/0  544/1  075/0 274/0 دسامبر  + 051/0  t 

y= 245/41  - 176/0  245/41  - 167/4  608/0  031/0 - 176/0  ساالنه   167/4 - t 

  

شود همبستگي بين دماي حداكثر و تعداد روزهاي همراه با گردوغبار مشاهده مي) 16(گونه كه در جدول همان
  ضريب تعيين . باشددار ميمعنيدرصد  99داري ايستگاه مالير در ماه آگوست از نوع معكوس و در سطح معني

درصد تغييرات ماه  5/17درصد از تغييرات تعداد روزهاي هرماه با گرد و غبار ماه آگوست،  5/32دست آمده نيز به
ترتيب تأثير دماي آنها نيز بهF آماره. دانددرصد تغييرات ماه اكتبر را ناشي از تغييرات دماي حداكثر مي 7/15دسامبر و 

آگوست، ماه دسامبر، ماه اكتبر و ماه سپتامبر را بر تعداد روزهاي همراه با گردوغبار اين ايستگاه بيش از  حداكثر ماه
طبق معادله رگرسيون برآورد شده تأثير دماي حداكثر بر تعداد روزهاي همراه با گردوغبار در . دهدها نشان ميساير ماه

ها در آينده قياس ساالنه در آينده كاهشي و در تأثير ساير ماههاي مارس، آوريل، مه، آگوست، سپتامبر و در مماه
  .  باشدافزايشي مي
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  نتايج آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي دماي حداكثر ايستگاه مالير: 16جدول

  ماه

ضريب 
 همبستگي

ضريب 
  تعيين

  Fآماره 
  ضرايب استاندارد  ضرايب استاندارد نشده

  Betaشده 

  معادله رگرسيون

 B1  B0  رد شدهبرآو 

- y=  076/0  168/0  - 076/0  049/0  55/0  028/0 168/0 ژانويه  + 049/0 t 

y= 572/0  074/0  572/0  053/0  105/0  005/0 074/0 فوريه  + 053/0  t 

y= 676/1  - 023/0  676/1  - 015/0  01/0  001/0 - 023/0 مارس  015/0 -  t 

y= 564/3  - 028/0  564/3  - 049/0  014/0  001/0 - 028/0 آوريل  049/0 -  t 

y= 182/13  - 185/0  182/13  - 422/0  672/0  034/0 - 185/0 مه  422/0 -  t 

- y= 607/2  078/0  - 607/2  17/0  116/0  006/0 078/0 زوئن  + 17/0  t 

- y=  785/19  26/0  - 785/19  624/0  375/1  067/0 26/0 ژوالي  + 624/0  t 

- 57/0 آگوست
** 325/0  133/9  6/0 -  364/21  57/0 -  y= 364/21   6/0 - t 

y=  961/15  - 339/0  961/15  - 494/0  467/2  115/0 - 339/0 سپتامبر  494/0 - t 

- y= 86/4  396/0  - 86/4  236/0  54/3  157/0 396/0 اكتير  + 236/0  t 

=y  048/0  092/0  021/0  044/0  002/0 048/0 نوامبر 092/0  +  021/0  t 

- y= 32/0  418/0  - 32/0  052/0  033/4  175/0 418/0 دسامبر  + 052/0  t 

y= 131/85  - 25/0  131/85  - 395/3  272/1  063/0 - 25/0  ساالنه  395/3 -  t 

  

  گيرينتيجه

در اين پژوهش، نيز . باشدهاي گذشته ميمطالعات صورت گرفته بر روي گردوغبار بيانگر افزايش اين پديده طي سال
هاي گرم سال و ه با گردوغبار طي ماهدر ايستگاه همدان نوژه، دماي حداقل، دماي حداكثر و تعداد روزهاي همرا

در ايستگاه همدان متوسط دما و دماي حداقل در فصل بهار و . متوسط دما طي فصل پاييز روند افزايشي داشته است
روزهاي همراه با گردوغبار در اين ايستگاه . هاي سال روند افزايشي داشته استپاييز و دماي حداكثر تقريباً در اكثر ماه

در . مستان از روند كاهشي و در فصل تابستان و در مقياس ساالنه از روند افزايشي برخوردار بوده استدر فصل ز
هاي گرم سال روند افزايشي و در مقابل رابطه با ايستگاه مالير، متوسط دما، دماي حداقل و دماي حداكثر در ماه

بيني انجام شده نيز افزايش اين مدل سري پيش. اندهاي سرد سال روند كاهشي داشتهروزهاي همراه با گردوغبار در ماه
هاي انجام شده نيز حاكي از آن است كه در ايستگاه همدان متوسط دما سنجينتايج ارتباط. پديده در آينده را نشان داد

. اشته استها بر تعداد روزهاي همراه با گردوغبار تأثير دهاي اكتبر و ژوالي بيش از ساير ماهو دماي حداكثر در ماه

  در ايستگاه همدان نوژه متوسط دما و دماي حداقل در . دماي حداقل نيز همبستگي با اين پديده نشان نداده است

  ها بر گردوغبار تأثيرگذارهاي مارس و فوريه بيشتر از ساير ماههاي مارس و اكتبر و دماي حداكثر در ماهماه

ها با گردوغبار در ارتباط بوده و بر حداكثر ماه آگوست بيش از ساير ماه در ايستگاه مالير متوسط دما و دماي. اندبوده
در مجموع نتايج حاصل از اين پژوهش، . دماي حداقل نيز فاقد همبستگي با اين پديده بوده است. آن تأثير داشته است

  مراه با گردوغبار نيز در روزهاي ه. باشداند ميهايي كه رونددار بودههاي دما در ماهنشان از روند افزايشي سري

نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج . هاي سرد سال روند كاهشي داشته استهاي گرم سال روند افزايشي و در ماهماه
 . مبني بر افزايش گردوغبار در غرب ايران همخواني و مطابقت دارد) 1395(پژوهش زينالي 
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