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 یلویه و بویراحمدگغبار در استان که و مکانی مخاطره گرد -زمانی روند بررسی
 
 

 علی مدبرپور
 ، ایرانآبادنجف، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادنجفمرکز تحقیقات گردشگری، واحد دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، 

 امیر گندمکار

 ، ایرانآبادنجف، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادفنجمرکز تحقیقات گردشگری، واحد ، شناسیاقلیماستادیار 

 مرتضی خداقلی
سازمان تحقیقات، ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ت منابع طبیعی، بخش تحقیقاسیشنادانشیار اقلیم

 ایرانآموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، 
 

 42/2/4931 تاریخ پذیرش:                      41/4/4931 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
 باهدف. لذا پژوهش حاضر ردبسزایی در شرایط اقلیمی یک منطقه دا هایگرد و غبار تأثیر

، 7، 6کدهای است. در این راستا  گرفتهشکله و بویراحمد ییلوگغبار در استان که و بررسی گرد

ان، سی سخت، دهدشت، لیکک یاسوج، دوگنبد هایایستگاهغبار در  و گرد 13و  13، 13، 9، 8

روزانه، ماهانه و ساالنه کدها بررسی و تقویم زمانی فراوانی . ابتدا شدجعفر بررسی  و امامزاده

از مجموع کدها ترسیم و در نهایت روند  بندیپهنه هاینقشهتهیه گردید. سپس  هاآنروزانه 

غبار را  و ترین رخداد گردبیش 3183 فراوانیدوگنبدان با نتایج طبق د. شغبار بررسی  و گرد

. اندبودهبرخوردار  هاایستگاهاز بیشترین رخداد در تمام  7و  6 هایکد همچنینداشته است. 

 سرد سال از روند کاهشی گرد هایماهیاسوج و دوگنبدان در  نشان دادغبار  و روند گردبررسی 

مقیاس ساالنه نیز هر دو  . دراندبودهگرم سال فاقد روند  هایماهغبار برخوردار بوده و  و

 ایستگاه روند افزایشی را نشان دادند.
 

 .کندال -و بویراحمد، گردوغبار، من کهگیلویهروند، کلیدی:  واژگان
 

 مقدمه

است که مناطق وسیعی از جهان را تحت تأثیر قرار  خشکنیمهرایج در مناطق خشک و  هایپدیدهگرد و غبار یکی از 

خشک از جمله  هایدریاچهبستر کشاورزی و  هایزمین، مناطق با پوشش گیاهی کم و هابیابان. عالوه بر دهدمی

(. گرد و غبار در مناطق خشک و 4002، 4؛ لی و همکاران21: 4333، 4گرد و غبار هستند )گیلت هایچشمه ترینمهم

تم آب و هوایی، میزان که نقش مهمی در سیس کندمیساالنه چندین میلیون تن خاک را به اتمسفر وارد  خشکنیمه
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است  ایپیچیده(. توفان گرد و غبار فرایند 434: 4041تابش اتمسفری و چرخه هیدرولوژیکی دارد )علیزاده و همکاران، 

اتمسفری بوده و اساساً شرایطی مانند سرعت زیاد باد، خاک برهنه و هوای خشک  هایسامانه هایکه تحت فعل و انفعال

غبار را دارد )رضازاده، که بیشترین تولید گرد و  باشدمیخاورمیانه یکی از پنج منطقه جهان . شودمیباعث ایجاد آن 

 فراغبار محلی و  و متعدد گرد هایسیستمبه علت قرار گرفتن در کمربند خشک جهان، در معرض  (. ایران409: 4049

 به منطقه یک در غبار و گرد وقوع یفراوان(. 34: 4044و همکاران،  4؛ راشکی404: 4041، 4)گوادی است ایمنطقه

و همکاران،  9؛ می413: 4912خشک )خسروی،  هوایی شرایط پوشش، بدون خاک باال، باد سرعت جمله از عواملی

 کوتاه بارش و بیرونی، محلی هوای ( سیستم442: 4002و همکاران،  1گیاهی )هیونگ پوشش خاک، ( رطوبت323: 4002

و  3دارد )جان انسانی بستگی هایفعالیت و زمین کاربری تغییرات دت،م بلند هایلیساخشک ،زداییجنگل وسعت مدت،

 هایتوفانمختص اقلیم خاصی دانست زیرا ذرات ناشی از  تواننمیزیان بار گرد و غبار را  آثار(. 121: 4002همکاران، 

و آب و هوایی روی آن مناطق  شناختیزمینو زیستی  آثارتا کیلومترها دورتر از منطقه چشمه رفته و  توانندمیغبار  و گرد

غبار اثراتی است که روی پخش و جذب تابش خورشیدی  و گرد هایتوفان محیطیزیستبگذارند. یکی از پیامدهای 

غبار باعث گرم شدن یا سرد شدن منطقه  و که گرداما این ؛مدت پیامدهای اقلیمی را به دنبال دارد که در دراز گذاردمی

دیگر ناشی از  بارزیان آثار(. از جمله 413: 4004، 2ی به اندازه و خواص شیمیایی ذرات دارد )گوادی و میدلتونشود بستگ

و موادمعدنی به  گرد و غباربه فرسایش و ویرانی خاک در مناطق چشمه و انتقال ذرات  توانمی گرد و غبار هایتوفان

: 4001و همکاران،  1اشاره کرد )وانگ شودمیگی در آن مناطق مناطق مسکونی و مناطق کشاورزی که باعث ایجاد آلود

مکانی فراوانی وقوع  بندیپهنه( در 4004) 2مطالعات زیادی صورت گرفته است. انگلستادلر گرد و غباردر رابطه با  (.4034

تأکید دارد.  گرد و غبارمولد  عنوانبهو صحرای بزرگ آفریقا  هادریاچههای جهان بر نقش بستر خشک گرد و غبار

گرد و غبار تأکید دارد. ایشان ابتدا نقشه  هایتوفانوقوع  تحلیل وبررسی و تجزیه به  ،(44: 4004) همکارانو  3ناسادرج

گرد و غبار در  هایتوفاناین مطالعه نتیجه گرفت که وقوع  ترسیم نمود و از گرد و غبار را هایتوفانتوزیع 

تعداد  بیابانییی کمتر از پنج روز بوده، در حالی که در صحرای گبی و نواحی نیمه و خانگا آلتایی، خنتی هایکوهستان

گرد و غبار ترکمنستان را  هایتوفان( 29: 4003و همکاران ) 40اورولوسکی. رسدمیمورد در سال  91تا  40به  هاتوفان

، بادهای شدید و سالیخشکر منطقه، رسی بیابان د -ی گرد و غبار در ترکمنستان توزیع شنیبررسی و دریافتند علت اصل
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گرد و غبار به این نتیجه  هایهواویزه( در بررسی توزیع اندازه 4001و همکاران ) 4تانرهکمبود پوشش گیاهی بوده است. 

از فضا و از سطح زمین، عامل شدیدی برای تعیین محدوده گرد  زمانهم طوربهدست  طیفی دور هایهرسیدند که مشاهد

( در بررسی گرد و غبار استان خوزستان به این نتیجه 4: 4040. عطایی و احمدی )کندمیتمام ستون جو ایجاد و غبار در 

گرد و غبار در منطقه  منشأاصلی منطقه غرب بغداد و موصول تا بحر الملح و هورالعظیم،  کانون دودست یافتند که 

در سیستان عمق پیلوسفر  NAAPSر با استفاده از مدل ( در بررسی توزیع عمودی گرد و غبا4: 4040. خسروی )باشدمی

 ( تغییرات24: 4044و همکاران ) 4ایندوتو )مرز غبار( و شدت غلظت آن را در سطوح فوقانی، میانی و پایینی جو نشان داد.

 در نادارمع کاهشی روند که رسیدند نتیجه این به بررسی و را مرکزی آسیای در غباری و گرد هایتوفان مکانی و زمانی

: 4043و همکاران ) 9کانگ .است گرفته صورت غباری و گرد فعال منابع مناطق در توجهقابل تغییر و اخیر هایدههطول 

 در غبار و گرد فراوانی و دریافتند بررسی 4324-4040 آماری دوره در تبت فالت در را غبار و گرد پدیده وقوع ( روند422

 پوشش افزایش و باد سرعت کاهش با ارتباط در کاهش این که داشته یمعنادار یروند کاهش 4310 ده از منطقه، این

سیستان، این بادها را از علل عمده ایجاد  روزه 440( با بررسی بادهای 4912حسین زاده ) .بوده است منطقه در گیاهی

 پژوهش نتایج. دهدیمدانسته که شهرهای در مسیر خود را تحت تأثیر قرار در مسیر خود  خاک وگرد  هایتوفان

آماری در استان خوزستان  هایداده(، در بررسی و تحلیل پدیده گرد و غبار با استفاده از 4: 4923گوهردوست و عظیمی )

دسامبر،  هایماهژوئن، ژوالی و آگوست از نظر فراوانی روزهای گرد و غباری در رتبه نخست و  هایماهنشان داد که 

روند تغییرات پدیده گرد و غبار شهر  سازیمدل(، در 4: 4930. زهرایی )اندکردهاوانی را تجربه ژانویه و فوریه کمترین فر

که این پدیده در دو فصل بهار و تابستان دارای روند افزایشی و در دوره سرد سال روندی  یافتدستزاهدان به این نتیجه 

منطقه  شرق ایران را بررسی و دریافتند گرد و غبارید شد هایطوفان( 404: 4933کارگر و همکاران ) مشاهده نشده است.

بوده و در طول رخداد، همگرا شدن جریانات  گرد و غباربستر تاالب هامون، چشمه اصلی طوفان  خصوصبهسیستان 

و  گرد و غبارجنوبی بر روی شرق ایران، ایجاد بادهای شدید در ترازهای زیرین جو، انتشار و افزایش غلظت  -شمالی

ی گرد و غبار( روند تغییرات روزهای 21: 4933زینالی )جنوبی تا دریای عمان را در پی داشته است.  یبه نواح هاآنقال انت

حسین در جنوب غرب ایران را نشان داد.  خصوصبهنیمه غربی ایران را بررسی و نتایج افزایش گردو غبار در غرب ایران 

 4921آن طی تابستان  سازیشبیهینامیکی گرد و غبار در غرب ایران و ( تحلیل همدیدی د34: 4933حمزه و همکاران )

( 404: 4932و همکاران ) روغنی بهرا مطالعه کردند. نتایج مدل روند افزایشی گرد و غبار و روز حداکثر آن را نشان داد. 

نقطه  39غبار در ایران و  نقطه برداشت گرد و 449مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه را بررسی و دریافتند 

: 4932) و همکاران کارگندم. باشدمیاز ایران، افغانستان دارای بیشترین نقاط برداشت  خارج از ایران وجود دارد و بعد

دمایی در  هایسریاستان همدان را بررسی و دریافتند  گرد و غباردمایی و  هاییسریو ارتباط سنجی روند  (411
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گرم سال روند  هایماهسرد سال روند کاهشی و در  هایماهدر  گرد و غباربودند از روند افزایشی و  که رونددار هاییماه

کشور  هایاستانگذشته در بسیاری از  هایسالطی  گرد و غبارپدیده با توجه به افزایش افزایشی داشته است. 

 گرد و غباربررسی تغییرات  باهدفحاضر  وهشژپه و بویراحمد ییلوگمناطق غربی کشور و از جمله استان که خصوصبه

 .صورت گرفته استاستان  این در

 
 هاروشو  هاداده

 استانکیلومترمربع در جنوب غربی ایران قرار گرفته است. این  42421 با مساحتی بالغ بر ستان کهگیلویه و بویراحمدا

درجه و  34 دقیقه و 33درجه و  13 النهارهاینصفدقیقه شمالی و  42درجه و  94دقیقه و  34درجه و  43بین مدارهای 

 (.4دقیقه شرقی قرار دارد )شکل  39

 

 
 نگارندگان :مأخذ 

 مورد مطالعه هایهایستگاو بویراحمد و  کهگیلویهموقعیت جغرافیایی استان  :3شکل 
 

 و 94 و 3 و 2 و 1 و 2کدهای  و بویراحمد کهگیلویهدر استان  گرد و غباربررسی مخاطره  منظوربهدر این پژوهش 

در مقیاس روزانه  یاسوج، دوگنبدان، سی سخت، لیکک، دهدشت و امامزاده جعفر هایایستگاهدر  گرد و غبار 93 و 94

 شده است. ارائهمورد مطالعه  هایایستگاه( مشخصات 4) در جدول .قرار گرفتاستفاده  مورد
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 مورد مطالعه هایایستگاهمشخصات  :3جدول 

 دوره آماری عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه

 34-4929 90.22 34.33 یاسوج

 34-4929 90.99 30.24 دوگنبدان

 34-4922 90.12 30.32 دهدشت

 34-4923 90.33 30.4 لیکک

 34-4922 90.29 34.12 سی سخت

 34-4923 90.9 30.32 امامزاده جعفر
 نگارندگان :مأخذ     

 

سپس تعداد تهیه گردید.  هاآنتقویم زمانی آن  اساس بربررسی و در هر ایستگاه کدهای مذکور روزانه فراوانی ابتدا 

 ردهای هر کد در هر سال و در هرخدادهای ماهانه و ساالنه هر کد در هر ایستگاه محاسبه شد. همچنین تعداد رخدا

 Arc Gis افزارنرم در هر ایستگاه محاسبه و دردر هر ماه و  تمام کدهاآمد. در ادامه مجموع فراوانی  دست به ایستگاه نیز

در دو ایستگاه یاسوج و  گرد و غبارتعداد رخدادهای  کهاینبا روش کریجینگ به نقشه تبدیل شد. سپس با توجه به 

-4041طی دوره آماری ) هاایستگاهدر این  گرد و غبارفراوانی بیشتری برخوردار بودند روند ماهانه و ساالنه  دوگنبدان از

ان جوینر و توزیع همگنی یبا استفاده از آزمون را هادادهبررسی شد. جهت محاسبه روند، ابتدا توزیع بهنجاری ( 4321

از توزیع نابهنجار برخوردار بودند آزمون  هادادهبا توجه به اینکه سی شد. سپس با استفاده از آزمون ران تست برر هاآن

 کندال جهت محاسبه روند انتخاب شد. -ناپارامتری من

 

 کندال -گرافیکی من –آزمون آماری 

(. این 23، 4333، 9( بسط و توسعه یافت )سرانو4313) 4و سپس توسط کندال ارائه( 4313) 4این آزمون ابتدا توسط من

، 1)لتنمایر شودمیهیدرولوژیکی و هواشناسی بکار گرفته  هایسریدر تحلیل روند  ایگستردهمتداول و  طوربهروش 

که از توزیع آماری  ایزمانی هایسریبه مناسب بودن کاربرد آن برای  توانمی(. از نقاط قوت این روش 322، 4331

زمانی مشاهده  هایسریاز مقادیر حدی که در برخی از د. اثر پذیری ناچیز این روش کراشاره  کنندنمیخاصی پیروی 

(. این آزمون برای تعیین تصادفی بودن و روند در 4003، 3نیز از دیگر مزایای استفاده از این روش است )تورگی گردندمی

( 4از رابطه ) اهدادهبوده و برای تعیین تصادفی بودن  تصادفی غیر هاداده. در صورت وجود روند، شودمیاستفاده  هاسری

 (.4923)فرج زاده و همکاران،  شودمیاستفاده 
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(4)  

 Tمن کندال و  آمارهP  از ردیف  تربزرگ هایرتبهمجموع تعدادNi  ( به 4و از رابطه ) گیرندمیکه بعد از آن قرار

 :آیدمیدست 

(4)  

انس یبه توزیع نرمال با میانگین صفر و وار N>10این آماره برای  19

104





NN

N

 آن یدارامعن ن آزمونیبنابرا ؛است هیشب 

 :باشدمیمحاسبه  قابل (9) از رابطه

(9)  

 
. در باشدمی 32/4درصد برابر  33بر اساس احتمال  (z)برابر با مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد  tg رابطهدر این 

. حال با توجه به مقدار بحرانی به دست آمده اگر شودمی ±41/0برابر  پژوهشدر این  t(T)صورت اعمال این مقدار، 

(T)t- T>< (T)t 41/0یعنی T> - <41/0+  تصادفی  هاسریو  شودنمیمشاهده  هاسریروند مهمی در  گونههیچباشد

در باشد روند مثبت  <T+ 41/0یعنی  <t T(T) و اگر هاسریشد روند منفی در >T -41/0یعنی  >t- T(T)هستند و اگر 

زمانی  هایسریو کوتاه مدت، نقاط جهش و نقاط شروع روند  جزئی روندهایغالب خواهد بود. جهت شناسایی  هاسری

. برای ترسیم نمودار سری زمانی مقادیر متوالی، گرددمیاستفاده  'uiو  uiمقادیر  برحسباز نمودار سری زمانی 

 زیر است: قراربه هاآمارهاسبه گردید. مراحل محاسبه این با استفاده از آزمون من کندال مح 'uiو  ui هایآماره

 ؛(4922زاده، ی)علگیریممیدر نظر  nرا  هاداده یب زمانیو ترت شوندمیف یب وقوع ردیبه ترت هاداده –4

 ؛دشومیما قبل ( استفاده  هایرتبهبه  I)نسبت رتبه Tن منظور از آماره یا یه براک شوندمی بندیرتبه هاداده -4

 :شوندمیر محاسبه یز هایرابطه بر اساس iUندالک –و شاخص من iVانسی، وارiEیاضید ریام –9
 

(1) 4/)1(  niniEi 
(3) 72/)52)(1(  nininiVi 
(2)   iVEitiUi /)( 

 

 دارمعنی ییع نرمال است لذا جهت شناسایتوز ین شاخص دارای. اباشدمی هاداده یب زمانیترت niدر روابط فوق

ن یبد 'uiز محاسبه شود، مراحل محاسبه ین 'uiد شاخص یرات باییتغ یبررس ی. براشودمیاستفاده  یبودن از جدول منحن

 شرح است:

 ؛شودمیما بعد( استفاده  هایرتبهبه  I)نسبت رتبه  'T آمارهظور از این من یه براک شوندمی بندیرتبه هاداده – 4
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یاضید ریام – 4


iEانسی، وار


iVو شاخص


iU  شودمیر محاسبه یز هایرابطهاز: 

(1)    4/)1( niNniNiE  
(2)     72/5))1((2)()1(  niNniNniNiV 
(3)   iViEitiU /)( 

 
حاصله از  'uiو  uiدر این روش مقادیر متوالی از مقدار  باشدمیآماری مورد استفاده  هایسالتعداد  Nدر روابط فوق 

درصد  33 یمحدودهبا  'uiو  uiشاخص  ی. محل تالقشودمیگرافیکی نمایش داده  صورتبهکندال  -آزمون من

را  ی( سر یشیا افزای یاهشکت روند )ی، وضعیبعد از محل تالق uiبوده و رفتار  یزمان یرات سرییتغ دهندهنشاننان یاطم

 'uiو  uiوجود داشته باشد، خطوط  هادادهی در معنادار(. زمانی که روند 923، 4322، 4)گوسنز و برگردهدمینشان 

قرار بگیرند  همرویچندین بار  هاحنیمناز  'uiو  ui(. اگر مقادیر 49، 4921)عزیزی و روشنی،  کنندمیهمدیگر را قطع 

محل شروع روند یا تغییرات را  هامنحنی کنندمیروند یا تغییری وجود نخواهد داشت ولی در جایی که همدیگر را قطع 

( قطع کنند نشانه زمان آغاز ± 32/4همدیگر را در داخل محدوده ) هامنحنی. اگر گذارندمیتقریبی به نمایش  صورتبه

در سری زمانی  معناداراگهانی و در صورتی که خارج از محدوده بحرانی همدیگر را قطع کنند بیانگر وجود روند تغییر ن

 (.4923)فرج زاده و همکاران  باشدمی یدو شاخص معرف عدم روند سر یاست. عدم تالق

 

 بحث

بررسی الب تقویم زمانی تهیه گردید. مورد مطالعه بررسی و نتایج آن در ق هایایستگاهروزانه در در مقیاس  گرد و غبار

فروردین تا مرداد  هایماهاین مخاطره در  2که کد  دهدمی( نشان 4ایستگاه دوگنبدان در جدول ) گرد و غبارتقویم زمانی 

همن و اسفند در بعضی از بشهریور، مهر، آبان، دی،  هایماهسال به وقوع پیوسته است. در  هایماهو اسفند بیش از سایر 

اردیبهشت، خرداد، تیر،  هایماهنیز در  1کد  وزها این کد رخداد داشته است. در آذرماه نیز این کد مشاهده نشده است.ر

فروردین، بهمن و اسفند نیز در تعدادی از روزها این  هایماهاست. در  دادهرخمرداد، شهریور و مهر در اکثر روزهای سال 

 2آبان، آذر و دی طی دوره مطالعاتی این کد هیچ رخدادی نداشته است. کد  هایماهکد مشاهده شده است. در مقابل در 

 44تیر و  42فروردین،  44در  3دی به وقوع پیوسته است. کد  44مرداد و  90و  49تیر،  94و  43فروردین،  4نیز تنها در 

 ماهدی 90آبان و  9نیز در  93 فروردین ماه مشاهده شده است. کد 43نیز تنها در  94شهریور رخداد داشته است. کد 

 رخداد داشته است.

 

 

 
                                                           

1- Goossens & Berger 



 مکانی مخاطره گرد و غبار در استان کهگیلویه و بویراحمد/ مدبرپور و ... -بررسی روند زمانی                                                      402

 

 

 ایستگاه دوگنبدان گرد و غبارتوزیع زمانی مخاطره  :3جدول 

 مأخذ: نگارندگان   

 93د ک 94کد  94کد  3کد  2کد  1کد  2کد 

       

 

در تمام روزها  تقریباًفروردین تا مرداد  هایماهدر ایستگاه یاسوج طی  شودمی( مشاهده 9که در جدول ) گونههمان

شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن نیز در تعدادی از  هایماهاست. در اسفندماه در اکثر روزهای سال و در  دادهرخ 2کد 

در روزهای  هاماهاردیبهشت، خرداد، تیر در اکثر روزها و در سایر  هایماهدر  1ه است. کد روزها این کد مشاهده شد

مهرماه  3در  94اسفند و کد  44مرداد و  42اردیبهشت،  94و  42فروردین،  3نیز در  2است. کد  دادهرخ هاماهاندکی از 

 اتفاق افتاده است.

 

 

 

 2کد 

 4 4 9 1 3 2 1 2 3 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 90 94 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                مهر

                                آبان

                                دی

                                بهمن

                                اسفند

 1کد 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                مهر

                                بهمن

                                اسفند

 2کد  
 3و 
 94و 
 93و 

                                فروردین
                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                آبان

                                دی
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 یستگاه یاسوجا گرد و غبارتوزیع زمانی مخاطره  :1جدول 

 2کد 

 94 90 43 42 41 42 43 41 49 44 44 40 43 42 41 42 43 41 49 44 44 40 3 2 1 2 3 1 9 4 4 ماه

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                مهر

                                آبان

                                آذر

                                دی

                                بهمن

                                اسفند

 1کد 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                مهر

                                آبان

                                آذر

                                دی

                                بهمن

                                اسفند

 2کد 
 94و 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                مرداد

                                مهر

                                اسفند

 مأخذ: نگارندگان     
 93کد  94کد  94کد  3کد  2کد  1کد  2کد 

       

 

 هایماهدر اکثر روزهای  2مشاهده شده است. کد  1و  2( در ایستگاه دهدشت تنها کدهای 1به جدول ) با توجه

 دادهرخ ماهبهمنشهریور، مهر، دی و  هایماهاز  ایپراکندهفروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و اسفند و در روزهای 

 وقوع پیوسته است.اسفند به  41و  2فروردین و  42و  43نیز در  1است. کد 
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 ایستگاه دهدشت گرد و غبارتوزیع زمانی مخاطره  :4جدول 

  4 4 9 1 3 2 1 2 3 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 90 94 

 2کد 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                مهر

                                دی

                                بهمن

                                اسفند

 1کد 
                                فروردین
                                اسفند

 مأخذ: نگارندگان
 93کد  94کد  94کد  3کد  2کد  1کد  2کد 

       

 
در اکثر روزهای فروردین،  2د رخداد داشته است. ک 2و  1، 2لیکک کدهای  ایستگاه( در 3با توجه به جدول )

شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن به وقوع  هایماهاز  ایپراکندهاردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و اسفندماه و روزهای 

 رخداد داشته است. ماهدی 41خرداد و  49اردیبهشت،  42فروردین،  43در  2مرداد و کد  4در  1پیوسته است. کد 

 ایستگاه لیکک گرد و غبارمانی مخاطره توزیع ز :3جدول 

 2کد 

 4 4 9 1 3 2 1 2 3 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 90 94 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                مهر

                                آبان

                                آذر

                                دی

                                بهمن

                                اسفند

 1کد 
 2و 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                مرداد

                                دی
 مأخذ: نگارندگان     

 93کد  94کد  94کد  3کد  2کد  1کد  2کد 
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اردیبهشت، خرداد و تیر  هایماهدر  2اتفاق افتاده است. کد  2و  2( در ایستگاه امامزاده جعفر کدهای 2طبق جدول )

ن، مرداد، شهریور، مهر و اسفند نیز در تعدادی از روزها رخداد فروردی هایماهاز بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. در 

و در سایر  دادهرخ ماهاردیبهشت 40نیز در  2آبان، آذر، دی و بهمن نیز مشاهده نشده است. کد  هایماهداشته است. طی 

 مشاهده نشده است. هاماه

 

 ایستگاه امامزاده جعفر گرد و غبارتوزیع زمانی مخاطره  :6جدول 

 94 90 43 42 41 42 43 41 49 44 44 40 43 42 41 42 43 41 49 44 44 40 3 2 1 2 3 1 9 4 4 اهم 

 2کد 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                دمردا

                                شهریور

                                مهر

                                اسفند

                                اردیبهشت 2کد 
 مأخذ: نگارندگان

 93کد  94کد  94کد  3کد  2کد  1کد  2کد 

       

 
اردیبهشت، خرداد، تیر و اسفند اکثر روزها و  هایماهمشاهده شده است. این کد در  2در ایستگاه سی سخت تنها کد 

 (.1شهریور تا بهمن در برخی از روزها مشاهده شده است )جدول  هایماهدر 

 

 ایستگاه سی سخت 2کد  گرد و غبارتوزیع زمانی مخاطره  :7جدول 

 4 4 9 1 3 2 1 2 3 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 40 44 44 49 41 43 42 41 42 43 90 94 

                                فروردین
                                اردیبهشت

                                خرداد

                                تیر

                                مرداد

                                شهریور

                                مهر

                                آبان

                                بهمن

                                اسفند

 مأخذ: نگارندگان
 93کد  94کد  94کد  3کد  2کد  1کد  2کد 
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که در جدول  گونههمان مورد مطالعه بررسی و نتایج آن استخراج گردید. هایایستگاهنیز در  گرد و غبارماهانه یع توز

سال به وقوع پیوسته است. پس از آن  هایماهبه لحاظ زمانی در خردادماه بیش از سایر  2کد  شودمی( مشاهده 2)

 هاماهآذر و آبان نیز کمتر از سایر  هایماهمرتبه بعد قرار دارند. در تیر، اردیبهشت، اسفند، مرداد و فروردین در  هایماه

این کد رخداد  هاایستگاهمشاهده شده است. به لحاظ مکانی نیز در ایستگاه دوگنبدان و پس از آن یاسوج بیش از سایر 

بیانگر آن است  1ع فراوانی کد توزیبه وقوع پیوسته است.  هاایستگاهداشته است. در ایستگاه سی سخت نیز کمتر از سایر 

سال رخداد داشته است. در مقابل  هایماهو در تیرماه بیش از سایر  هاایستگاهکه در ایستگاه دوگنبدان بیش از سایر 

به ترتیب در ایستگاه دوگنبدان و یاسوج  2( کد 2با توجه به جدول ). اندداشتهکمترین رخداد را  ماهدیایستگاه لیکک و 

سال مشاهده شده است.  هایماهاین کد بیش از سایر  ماهاردیبهشت. به لحاظ زمانی نیز در اندداشتهفراوانی را بیشترین 

 نیز این کد هیچ رخدادی نداشته است. ماهبهمنشهریور تا آذرماه و  هایماهالزم به ذکر است طی 

 

 در مقیاس ماهانهگرد و غبار  2و  1، 2کدهای توزیع فراوانی  :8جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

 6کد 
 492 42 4 0 9 22 10 422 121 144 912 401 دوگنبدان

 429 41 1 4 9 23 34 439 934 939 923 441 یاسوج

 449 49 4 0 0 41 94 32 443 492 414 12 دهدشت

 11 2 2 3 1 43 42 32 414 433 33 21 لیکک

ی س

 سخت

12 403 24 30 40 2 4 9 0 0 4 21 

امامزاده 

 جعفر

33 491 409 419 19 44 40 0 0 0 0 24 

 122 39 42 2 49 411 431 212 4142 4123 4411 211 مجموع

 7کد 
 49 4 0 0 3 44 92 92 30 12 41 3 دوگنبدان

 9 4 4 4 4 9 0 43 43 41 42 49 یاسوج

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 دهدشت

 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 یککل

 42 9 4 4 1 43 92 34 23 20 30 41 مجموع

 8کد 
 0 0 4 0 0 0 0 4 9 0 0 4 دوگنبدان

 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 یاسوج

 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 لیکک

امامزاده 

 جعفر

0 4 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

 4 0 4 0 0 0 0 9 9 4 1 9 مجموع

 مأخذ: نگارندگان

 

رخداد داشته است.  باریکفروردین، تیر و شهریورماه  هایماهتنها در ایستگاه دوگنبدان و در  3( کد 3بق جدول )ط

نیز در مهرماه در ایستگاه یاسوج  94رخداد داشته است. کد  باریکدر ایستگاه دوگنبدان  ماهفروردیننیز تنها در  94کد 

 ماهدیآبان و دی به وقوع پیوسته است. این کد در  هایماهوگنبدان و در در ایستگاه د 93مشاهده شده است. کد  باریک

 سال نیز مشاهده نشده است. هایماهرخداد داشته است. در سایر  4رخداد و در آبان ماه با  9
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 در مقیاس ماهانهگردو غبار  93و  94، 94، 3کدهای  توزیع فراوانی :9جدول 
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

 9کد 
       4  4   4 دوگنبدان

 13کد 

            4 دوگنبدان

 13کد 

      4       یاسوج

 13کد 

   9  4        دوگنبدان

 
ن است آ دهندهنشان( 40موردمطالعه در جدول ) طی دوره آماریایستگاه  تمام در و غباربررسی مجموع کدهای گرد 

رخداد دارای بیشترین فراوانی وقوع بوده است. به لحاظ مکانی نیز ایستگاه دوگنبدان با  2104با تعداد  2که به ترتیب کد 

 داشته است. هاایستگاهرا در بین سایر  گرد و غباررخداد بیشترین فراوانی رخداد  4924

 

 ماری مورد مطالعهآتوزیع فراوانی گرد و غبار طی دوره  :31جدول 
 مجموع 13 13 13 9 8 7 6د ک 

 3183 1 0 4 9 1 414 4441 دوگنبدان

 3939 0 4 0 0 3 33 4242 یاسوج

 963 0 0 0 0 0 1 324 دهدشت

 694 0 0 0 0 1 4 223 لیکک

 413 0 0 0 0 0 0 103 سی سخت

 696 0 0 0 0 4 0 233 امامزاده جعفر

 7163 1 4 4 9 41 914 2104 مجموع

 مأخذ: نگارندگان
 

که در ایستگاه  دهدمی( نشان 44مورد مطالعه در جدول ) هایسالدر  گرد و غباروزیع کدهای مورد مطالعه ت

رخداد در  940با  4930بیشترین رخداد را داشته است. پس از آن نیز سال  933با فراوانی  4934در سال  2دوگنبدان کد 

با  4914نیز در سال  1نیز این کد رخداد نداشته است. کد  4920و  4913، 4911، 4911 هایسالمرتبه بعد قرار دارد. در 

نیز این کد مشاهده نشده است. کد  4922تا  4913، 4911، 4913 هایسالرخداد بیشترین فراوانی را داشته است. در  93

رخداد  4، 4913و  4911 هایسالر نیز د 3رخداد داشته است. کد  1، 4914رخداد و در سال  4، 4921تنها در سال  2

به  4923و  4921 هایسالنیز در  93بار مشاهده شده است. در رابطه با کد  4، 4914تنها در سال  94داشته است. کد 

 مشاهده نشده است. اصالًنیز در ایستگاه دوگنبدان  94وقوع پیوسته است. کد 
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 مورد مطالعه هایسالطی  نبداندوگدر ایستگاه  گرد و غبارتوزیع کدهای  :33جدول 

 8 7 6 سال 13 13 9 8 7 6 سال

3161 3 4 0 0 0 0 4913 0 0 0 

3164 12 43 4 0 0 9 4920 0 0 0 

3163 41 41 0 0 0 4 4924 2 0 0 

3166 43 34 0 0 0 0 4924 44 0 0 

3167 92 42 0 0 0 0 4929 3 0 0 

3168 2 40 0 0 0 0 4921 14 0 0 

3169 3 94 0 0 0 0 4923 49 0 0 

 3171 1 1 0 0 0 0 4922 23 0 0 

3173 29 93 1  4 0 4921 491 4 0 

3173 9 1 0 0 0 0 4922 434 4 4 

3171 34 44 0 0 0 0 4923 423 4 0 

3174 0 9 0 0 0 0 4930 940 0 0 

3173 94 0 0 0 0 0 4934 933 0 0 

3176 42 49 0 0 0 0 4934 401 0 0 

3177 0 0 0 4 0 0 4939 0 0 0 

3178 12 4 0 0 0 0   0 0 
 مأخذ: نگارندگان

 

 4910در سال  1 کدمشاهده شده است.  هاسالبیش از سایر  913با فراوانی  4922در سال  2در ایستگاه یاسوج، کد 

 هاسالر به وقوع پیوسته و در سای 4934و  4934 هایسالدر  2مشاهده شده است. کد  هاسالسایر  ازرخداد بیش  43با 

رخداد  باریک 4910در سال  94هم طی دوره مطالعاتی رخدادی نداشته است. کد  93و  94و  3رخ نداده است. کدهای 

 داشته است.

 

 مورد مطالعه هایسالدر ایستگاه یاسوج طی  گرد و غبارتوزیع کدهای  :33جدول 

 13 8 7 6 سال 13 8 7 6 سال

3161 0 0 0 0 4913 0 0 0 0 

3164 0 0 0 0 4920 0 0 0 0 

3163 0 0 0 0 4924 9 4 0 0 

3166 30 2 0 0 4924 2 0 0 0 

3167 44 44 0 0 4929 0 4 0 0 

3168 40 42 0 0 4921 43 0 0 0 

3169 90 42 0 0 4923 1 0 0 0 

 3171 34 43 0 4 4922 14 0 0 0 

3173 94 41 0 0 4921 414 4 0 0 

3173 0 0 0 0 4922 913 0 0 0 

3171 0 4 0 0 4923 422 0 0 0 

3174 0 0 0 0 4930 411 0 0 0 

3173 42 4 0 0 4934 439 4 4 0 

3176 0 0 0 0 4934 490 0 1 0 

3177 0 0 0 0 4939 0 0 0 0 

3178 42 0 0 0      
 مأخذ: نگارندگان
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رخداد داشته  4934تا  4922 هایسالبیش از سایر کدها به وقوع پیوسته است. این کد در  2در ایستگاه دهدشت کد 

رخداد ثبت شده است.  4با  4930و  4922 هایسالنیز در  1از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. کد  4921و در سال 

و در  دادهرخ 4934تا  4923 هایسالطی  2نیز مشاهده نشده است. در ایستگاه لیکک کد  93و  94، 94، 3، 2دهای ک

و سایر کدها  دادهرخ 4934و  4930 هایسالدر  2و کد  4934در سال  1انی را داشته است. کد بیشترین فراو 4934سال 

از بیشترین فراوانی  4934در سال  2در ایستگاه امامزاده جعفر کد  (.49نیز در این ایستگاه مشاهده نشده است )جدول 

کدها نیز مشاهده نشده است. در ایستگاه سی  و سایر دادهرخ 4921نیز تنها در سال  2وقوع برخوردار بوده است. کد 

 (.49از بیشترین رخداد برخوردار بوده است )جدول  4934به وقوع پیوسته و در سال  2سخت نیز تنها کد 

 
 مورد مطالعه هایسالدهدشت، لیکک، امامزاده جعفر و سی سخت طی  هایایستگاهدر  گرد و غبارتوزیع کدهای  :31جدول 

 3193 3193 3191 3189 3188 3187 3186 3183 کد 

 دهدشت
6  42 442 421 431 413 434 22 

7   4   4   
8         

 لیکک
6     44 433 410 440 

7       4  
8      9 3  

 امامزاده جعفر
6 1 32 423  41 23 443 434 

8   4      

 90 442 31 3 24 23 40  6 سی سخت
 مأخذ: نگارندگان

 
از فراوانی  بندیپهنه هاینقشهدر منطقه مطالعاتی  گرد و غبارررسی توزیع فراوانی روزانه، ماهانه و ساالنه پس از ب

در شرق استان واقع در  گرد و غبار ماهفروردین( طی 4شکل )طبق سال تهیه گردید.  هایماهرخداد این مخاطره طی 

ه وقوع پیوسته است. بعد از آن ایستگاه دوگنبدان و سپس مورد مطالعه ب هایایستگاهایستگاه یاسوج بیش از سایر 

این  هاایستگاهبعدی قرار دارند. در ایستگاه امامزاده جعفر و سی سخت کمتر از سایر  هایمرتبهدهدشت و لیکک در 

ن یاسوج و دوگنبدان از بیشتری هایایستگاهشرق و جنوب استان شامل  ماهاردیبهشتدر  مخاطره مشاهده شده است.

 هایایستگاهامامزاده جعفر و دهدشت قرار دارند.  هایایستگاه نیز در مرتبه بعد. اندبودهبرخوردار  گرد و غبارفراوانی وقوع 

 .(9)شکل  اندداشتهرا  گرد و غبارسی سخت در شرق و لیکک در غرب استان نیز کمترین میزان 
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 مأخذ: نگارندگان

 ماهفروردیندر  گرد و غبار بندیپهنه :3 شکل
 مأخذ: نگارندگان

 ماهاردیبهشتدر  گرد و غبار بندیپهنه :1 شکل
 

 هایایستگاهسپس . اندبودهبرخوردار  گرد و غباریاسوج و دوگنبدان از بیشترین میزان  هایایستگاهدر خردادماه 

 را داشته است گرد و غبارمیزان  دهدشت، امامزاده جعفر و لیکک در مرتبه بعد قرار دارند. ایستگاه سی سخت نیز کمترین

مشاهده شده است. پس از آن یاسوج و  هاایستگاهدر ایستگاه دوگنبدان بیش از سایر  گرد و غباردر تیرماه  .(1)شکل 

مشاهده شده  گرد و غبارسپس دهدشت، امامزاده جعفر و لیکک قرار دارند. در ایستگاه سی سخت نیز کمترین میزان 

 .(3)شکل  است

 

  
 مأخذ: نگارندگان

 در خرداد ماه گرد و غبار بندیپهنه :4 شکل
 مأخذ: نگارندگان

 در تیر ماه گرد و غبار بندیپهنه :3 شکل

 
یاسوج  هایایستگاهبرخوردار بوده است. پس از آن  گرد و غبارطی مردادماه نیز ایستگاه دوگنبدان از بیشترین فراوانی 

 هایمرتبهبه ترتیب در لیکک، امامزاده جعفر و سی سخت نیز  هایایستگاه. باشندمیو دهدشت دارای بیشترین فراوانی 

را داشته است. پس از  گرد و غبارایستگاه دوگنبدان در شهریورماه نیز بیشترین فراوانی . (2)شکل  بعدی قرار دارند

امامزاده جعفر، لیکک و سی سخت  هایهایستگادر . اندداشتهیاسوج و دهدشت بیشترین فراوانی را  هایایستگاهدوگنبدان، 

 .(1)شکل  مشاهده شده است گرد و غبارواقع در غرب، شرق و جنوب استان کمترین میزان 
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 مأخذ: نگارندگان

 در مرداد ماه گرد و غبار بندیپهنه :6 شکل
 مأخذ: نگارندگان

 در شهریورماه گرد و غبار بندیپهنه :7 شکل
 

یاسوج و دوگنبدان به  هایایستگاهدر  گرد و غباربیشترین میزان  در مهرماه شودمیهده ( مشا2در شکل ) کههمان

در ایستگاه سی سخت  گرد و غبارلیکک، دهدشت و امامزاده جعفر قرار دارند.  هایایستگاهپس از آن وقوع پیوسته است. 

گرد و نیز ایستگاه دوگنبدان بیشترین فراوانی  در آبان ماه مورد مطالعه به وقوع پیوسته است. هایایستگاهکمتر از سایر 

سی سخت و لیکک در شرق و غرب  هایایستگاهرا داشته است. پس از آن ایستگاه یاسوج در مرتبه دوم قرار دارد.  غبار

 دادهخر گرد و غبار هاایستگاهامامزاده جعفر و دهدشت کمتر از سایر  هایایستگاه. در دارند قرار هاآنپس از استان نیز 

 .(3)شکل  است

  
 مأخذ: نگارندگان

 رماهمهدر  گرد و غبار بندیپهنه :8 شکل
 مأخذ: نگارندگان

 ماهآبان در  گرد و غبار بندیپهنه :9 شکل
 

پس از آن ایستگاه دوگنبدان  وبوده  گرد و غباردر آذرماه ایستگاه لیکک دارای بیشینه رخداد ( 40با توجه به شکل )

. اندنداشتهو دهدشت در این ماه هیچ رخدادی  ، امامزاده جعفردوگنبدان، سی سخت هایایستگاهقرار دارد. مرتبه بعد در 

و دوگنبدان  هایایستگاهبرخوردار بوده و  گرد و غبارنیز همچنان ایستگاه لیکک از بیشترین فراوانی وقوع  ماهدیدر 

در این  گرد و غبارفاقد رخداد لیکک و امامزاده جعفر نیز  هایاهایستگ. گیرندمیبعدی جای  هایرتبهیاسوج به ترتیب در 

 .(44)شکل  اندبودهماه 
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 مأخذ: نگارندگان

 در آذر ماه گرد و غبار بندیپهنه :31 شکل

  مأخذ: نگارندگان

 ماهدیدر  گرد و غبار بندیپهنه :33 شکل

یاسوج و  هایایستگاهدر  گرد و غبارنه رخداد یبیش ماهبهمنطی  شودمی( مشاهده 44که در شکل ) گونههمان

در شمال غرب و سی سخت در  لیکک، پس از آن ایستگاه دهدشت در غربدوگنبدان در شرق و جنوب استان قرار دارد. 

ایستگاه امامزاده جعفر نیز فاقد رخدادی در این ماه بوده است. طی  به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند. شرق استان

پس از ایستگاه در ایستگاه دوگنبدان در جنوب استان به وقوع پیوسته است.  گرد و غبارماه بیشترین رخداد اسفند

دهدشت، امامزاده جعفر و لیکک  هایایستگاه. باشدمی گرد و غباردوگنبدان، ایستگاه یاسوج دارای بیشترین فراوانی وقوع 

 .(49)شکل  قرار دارند و غبارگرد بعدی فراوانی رخداد  هایرتبهنیز به ترتیب در 

  
 مأخذ: نگارندگان

 ماهبهمندر  گرد و غبار بندیپهنه :33 شکل
 مأخذ: نگارندگان

 در اسفند ماه گرد و غبار بندیپهنه :31 شکل

د و گردر ادامه روند تغییرات ماهانه و ساالنه یاسوج و دوگنبدان  هایایستگاهدر  گرد و غباربا توجه به افزایش رخداد 

( 41برخوردار بودند محاسبه و نتایج آن در جدول ) تریطوالنییاسوج و دوگنبدان که از آماری  هاایستگاه این در غبار

از روند کاهشی برخوردار اکتبر تا دسامبر ژانویه،  هایماهشده است. طبق نتایج به دست آمده در ایستگاه یاسوج  ارائه

در ایستگاه دوگنبدان روند کاهشی روند افزایشی داشته است.  گرد و غبارقیاس ساالنه، . در این ایستگاه تنها در ماندبوده

سپتامبر تا دسامبر و روند افزایشی در ماه مه و همچنین در مقیاس ساالنه به وقوع پیوسته  و ژانویه، فوریه هایماهدر 

 است.
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 یاسوج و دوگنبدان هایایستگاهدر  گرد و غبارنتایج روند  :34جدول 

 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوالی ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه 

 43/0 -32/0 -11/0 -94/0 -4/0 -4/0 04/0 -44/0 01/0 01/0 4/0 -42/0 -12/0 یاسوج

 43/0 -13/0 -21/0 -24/0 -91/0 -42/0 49/0 4/0 42/0 41/0 -01/0 -43/0 -24/0 دوگنبدان

 مأخذ: نگارندگان
 

انجام  هادادهکندال نیز بر روی  -مطالعاتی آزمون گرافیکی من هایدادهو کوتاه مدت در  جزئیجهت بررسی تغییرات 

ماه مارس دو دوره  در ایستگاه یاسوج طیآمده  دست بهطبق نتایج . باشدمی( قابل مشاهده 43و نتایج آن در جدول )

در  4002ن تا سال آادامه داشته و پس از  4333شروع و تا سال  4330تغییرات وجود داشته است. دوره اول از سال 

ادامه  4041شروع و تا سال  4001. دوره دوم از سال باشدمی. این دوره بیانگر تغییرات تصادفی کاهشی باشدمینوسان 

ته است. دوره اول از . در ماه آوریل نیز دو دوره تغییرات وجود داش(41)شکل  باشدمیداشته و از روند افزایشی برخوردار 

شروع و تا  4002ادامه داشته است. دوره دوم از سال  4004شروع و تغییرات تصادفی کاهشی داشته و تا سال  4339سال 

در ماه مه نیز دو دوره تغییرات مشاهده شده . (43)شکل  باشدمیادامه داشته و از روند افزایشی برخوردار  4041سال 

. دوره دوم از دهدمیادامه داشته و تغییرات تصادفی کاهشی را نشان  4003آغاز و تا سال  4334است. دوره اول از سال 

که  دادهرخ. در ماه ژوئن یک دوره تغییرات دهدمیادامه داشته و روند افزایشی را نشان  4041آغاز و تا سال  4001سال 

در ماه ژوالی دو دوره تغییرات به وقوع . باشدمیشی ادامه داشته و بیانگر روند افزای 4041شروع و تا سال  4002از سال 

. دهدمیادامه داشته و تغییرات تصادفی کاهشی را نشان  4041شروع و تا سال  4334پیوسته است. دوره اول از سال 

شکل ) باشدمیادامه داشته و بیانگر وجود روند افزایشی در این دوره  4041شروع شده و تا سال  4001دوره دوم از سال 

آغاز و تغییرات تصادفی کاهشی را  4330دوره اول از سال . طی ماه آگوست نیز دو دوره تغییرات وجود داشته است. (42

در نوسان بوده است. دوره دوم از  4002ن تا سال آکاهشی و پس از  صورتبه 4001. این دوره تا سال دهدمینشان 

در ماه سپتامبر تا . باشدمیوجود روند افزایشی در این ماه  دهندهاننشادامه داشته و  4041شروع و تا سال  4002سال 

روند افزایشی مشاهده شده است. در مقیاس  4041تا سال  4002تغییرات مهمی مشاهده نشده ولی از سال  4002سال 

این دوره حاکی از . ادامه داشته است 4004شروع و تا سال  4334است. دوره اول از سال  دادهرخساالنه دو دوره تغییرات 

ادامه داشته و بیانگر وجود روند افزایشی  4041شروع و تا سال  4004. دوره دوم از سال باشدمیتغییرات تصادفی کاهشی 

ژانویه، فوریه، اکتبر تا دسامبر نیز تغییرات مهمی در این ایستگاه رخ نداده و  هایماهطی . (41)شکل  باشدمی

طی ماه فوریه دو دوره تغییرات در  . در ایستگاه دوگنبدانستفاقد روند بوده ا هاماهدر این  گرد و غبار دیگرعبارتبه

. این دهدمیشروع و تغییرات تصادفی کاهشی را نشان  4334ایستگاه دوگنبدان مشاهده شده است. دوره اول از سال 

ادامه داشته و از روند افزایشی  4041 شروع و تا سال 4002ادامه داشته است. دوره دوم از سال  4002دوره تا سال 

-4001 هایسالبرخوردار بوده است. در ماه مارس دو دوره تغییرات در این ایستگاه مشاهده شده است. دوره اول طی 

وجود داشته است. این دوره تا  4001-4041. دوره دوم از سال باشدمیکاهشی  و بیانگر تغییرات تصادفی دادهرخ 4330
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( 42طبق شکل ). باشدمیدر نوسان  4041و پس از آن تا سال  دهدمیشیب تندی روند افزایشی را نشان  با 4049سال 

. در ماه مه روند افزایشی از سال باشدمیتغییرات آغاز شده و حاکی از وجود روند افزایشی  4004از سال وریل آطی ماه 

. طی ماه ژوئن روند افزایشی از سال (43)شکل  شته استادامه دا 4041نسبتاً تندی تا سال آغاز شده و با شیب  4004

تغییرات تصادفی  4331وجود داشته است. در ماه ژوالی از سال  4041مشاهده شده و با شیب تندی تا سال  4001

افزایش داشته است. در مقیاس ساالنه  4041ن تا سال آکاهشی و پس از  صورتبه 4001کاهشی شروع شده و تا سال 

 هایماهشایان ذکر است طی . (40)شکل  ادامه داشته است 4041آغاز شده و تا سال  4004افزایشی از سال  نیز روند

فاقد روند بوده  دیگربیانبهایستگاه دوگنبدان مشاهده نشده و  گرد و غباری در معنادارژانویه، آگوست تا دسامبر تغییرات 

 است.

 

 یاسوج ودوگنبدان هایگاهایستتغییرات جزئی و کوتاه مدت در  :33جدول 
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 CI: تغییرات تصادفیِ افزایشی CDتغییرات تصادفیِ کاهشی : TIروند افزایشی : TDروند کاهشی : 

 

  
 مأخذ: نگارندگان

 تغییرات کوتاه مدت در ماه مارس در ایستگاه یاسوج :34شکل 

 مأخذ: نگارندگان
 رات کوتاه مدت در ماه آوریل در ایستگاه یاسوجتغیی :33شکل 
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 مأخذ: نگارندگان

 تغییرات کوتاه مدت در ماه ژوالی در ایستگاه یاسوج :36شکل 
 مأخذ: نگارندگان

 تغییرات کوتاه مدت در مقیاس ساالنه در ایستگاه یاسوج :37شکل 
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 مأخذ: نگارندگان

 تغییرات کوتاه مدت در ماه آوریل در ایستگاه دوگنبدان :38شکل 
 مأخذ: نگارندگان

 تغییرات کوتاه مدت در ماه مه در ایستگاه دوگنبدان :39شکل 
 

 
 مأخذ: نگارندگان
 س ساالنه در ایستگاه دوگنبدانتغییرات کوتاه مدت در مقیا :31شکل 

 

 گیرینتیجه

نتایج حاصل از بررسی کدها حاکی از یلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. گدر استان که گرد و غباردر این پژوهش 

در  .باشدمیدر ایستگاه دوگنبدان به ترتیب در سه ماه تیر، خرداد و اردیبهشت دارای بیشترین فراوانی  2ن است که کد آ

اردیبهشت،  هایماهمقابل در آذرماه هیچ رخدادی در این ایستگاه به ثبت نرسیده است. در ایستگاه یاسوج به ترتیب 

. در ایستگاه دهدشت نیز باشندمیذر و آبان از کمترین فراوانی برخوردار آ هایماهخرداد و تیر از بیشترین فراوانی و 

نیز در خرداد و تیر  هایماه. اندنرساندهآبان و آذر هیچ رخدادی را به ثبت  هایاهمخرداد و تیر بیشترین رخداد و  هایماه

بیشترین فراوانی را داشته است.  ماهاردیبهشت. در ایستگاه سی سخت اندبودهایستگاه لیکک از بیشترین فراوانی برخوردار 

در  2آبان تا بهمن کد  هایماهو در  اندبودهبرخوردار  خرداد و تیر نیز در ایستگاه امامزاده جعفر از بیشترین رخداد هایماه
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 هاایستگاهدر ایستگاه دوگنبدان و پس از آن یاسوج بیش از سایر  2کلی کد  طوربهاین ایستگاه به وقوع نپیوسته است. 

است.  دادهرخ هاایستگاهنشان داد که این کد در دو ایستگاه یاسوج و دوگنبدان بیش از سایر  1بررسی کد است.  دادهرخ

. در دو ایستگاه سی سخت و امامزاده جعفر نیز اندداشتهو در دوگنبدان تیرماه بیشترین فراوانی را  ماهاردیبهشتدر یاسوج 

بیشترین رخداد را  ماهاردیبهشتدر ایستگاه دوگنبدان در تیرماه و در یاسوج طی  2این کد رخدادی نداشته است. کد 

 هایماهتنها در دوگنبدان و طی  3دهدشت و سی سخت رخدادی نداشته است. کد  هایایستگاهداشته است. این کد در 

، ماهفروردینایستگاه دوگنبدان و طی نیز تنها در  94رخ نداده است. کد  هاایستگاهشهریور و تیر مشاهده شده و در سایر 

دوگنبدان و طی آبان و دی به وقوع پیوسته است.  تنها در ایستگاه 93تنها در ایستگاه یاسوج و طی مهرماه و کد  94کد 

را  گرد و غباربیشترین رخداد  4924ن است که ایستگاه دوگنبدان با فراوانی آ دهندهنشاندر مجموع بررسی تمام کدها 

ه رخداد به ثبت رسید 103در سی سخت با  گرد و غبارطی دوره آماری مورد مطالعه داشته است. در مقابل کمترین رخداد 

 933با  4934در سال  2مورد مطالعه حاکی از آن است که در ایستگاه دوگنبدان کد  هایسالدر  گرد و غباراست. بررسی 

در  1و کد  4922در سال  2. در ایستگاه یاسوج کد اندداشتهبیشترین فراوانی را  4914رخداد در سال  93با  1رخداد و کد 

 ،لیکک هایایستگاهو در  4921در ایستگاه دهدشت در سال  2. کد اندودهباد برخوردار داز بیشترین رخ 4910سال 

نیز حاکی  شدهترسیم بندیپهنه هاینقشه. اندبودهانی برخوردار واز بیشترین فرا 4934امامزاده جعفر و سی سخت در سال 

در مناطق شرق و جنوب استان  فروردین تا آبان و بهمن و اسفند هایماه در گرد و غباراز آن است که به لحاظ مکانی 

در شمال غرب استان  گرد و غبارآذر و دی پهنه حداکثر رخداد بیش از سایر مناطق به وقوع پیوسته است. تنها در دو ماه 

غبار به وقوع  و خرداد، تیر و اردیبهشت بیشترین رخداد گرد هایماهواقع شده است. به لحاظ زمانی نیز به ترتیب در 

 هایماه هایایستگاهیاسوج و دوگنبدان بیانگر آن است که در هر دو  هایایستگاهتایج بررسی روند در پیوسته است. ن

. در مقیاس ساالنه نیز هر دو اندبودهگرم سال نیز فاقد روند  هایماه. اندبودهسرد سال از روند کاهشی گردوغبار برخوردار 

 (913: 4939و بابایی و همکاران ) (21: 4933با نتایج پژوهش زینالی )این نتایج نشان دادند. را ایستگاه روند افزایشی 

پدیده گرد و غبار هر چند یک رویداد جدید نیست ولی طی گرد و غبار در نیمه غربی ایران مطابقت دارد.  برافزایشمبنی 

گذشته منشأ  هایدورهطی  است. یافتهافزایشاخیر تعداد وقوع آن در نواحی غربی و جنوب غربی ایران  هایسال

تغییر کرده و  هاآنعربستان بود ولی طی چند سال گذشته منشأ  هایبیابانگردوغبارهای ورودی به نیمه غربی ایران، 

ن اضافه شده است. این امر مسبب افزایش وقوع آعراق و سوریه نیز به  هایبیابانعربستان،  هایبیابانعالوه بر 

 و اخیر شده است. از جمله عواملی که باعث افزایش گرد هایسالب غربی ایران طی ر نیمه جنودگردوغباری  هایتوفان

اخیر و عدم مدیریت صحیح آبی اشاره  هایسالیخشکبه وقوع  توانمی به ایران شده هاآنغبارها در این مناطق و ورود 

. در این باشدمیو بویراحمد  کهگیلویهاخیر با این پدیده مخرب روبرو بوده استان  هایسالکرد. از جمله مناطقی که طی 

. از جمله آثار مخرب این مخاطره در این دو اندکردهدو شهر یاسوج و دوگنبدان بیشترین رخداد گردوغبار را تجربه استان 

تعطیلی مدارس و  ،ایجادهکاهش دید و اخالل در تردد آلودگی هوا، به لغو پروازها در فرودگاه یاسوج،  توانمیشهر 

 اشاره کرد. هابیماریزراعی، باغی، دامی، شیوع و تشدید  هایشدید به محصول هایآسیبو نیز  هارهادا
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