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چکیده
گرد و غبار همواره به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات محیطی مطرح بوده 
و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی را بر جای می گذارد. هدف از این تحقیق 
بررسی و شناسایی روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایستگاه بوشهر 

طی  55 سال گذشته می باشد. 
ماهانه و ساالنه  غبار  با گرد و  توأم  تعداد روزهای  آمار  از  راستا  این  در 
تست  ابتدا  است.  شده  استفاده   1951-2005 آماری  دوره  بوشهر طی  ایستگاه 
آزمون  توسط  داده ها  همگنی  تست  و   Ncss نرم افزار  توسط  داده ها  بهنجاری 
Runs Test انجام و پس از اطمینان از نابهنجار بودن داده ها آزمون ناپارامتری 

من – کندال انتخاب شد.
 با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، به غیر از ماه ژوئن که بدون روند 
می باشد، در سایر ماه ها و حتی در مقیاس ساالنه تعداد روزهای توأم با گرد و 
غبار دارای روند افزایشی می باشد. نکته درخور توجه این که روندهای افزایشی 
طی ماه های سرد سال بیش از ماه های گرم سال می باشد به طوری که ماه مارس 
و نوامبر به ترتیب با 3/71 و 4/4 درسطح اطمینان 99/9 درصد از روند افزایشی 

برخوردار می باشد.
واژهای کلیدي:آزمونمن– کندال،بوشهر،روند،گردوغبار.
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گذشتهدرایستگاهبوشهرمیباشد.

مواد و روش ها
استانبوشهربامساحت23167/567کیلومترمربعوسعتدرجنوب
غربیکشورودرفاصله27درجهو17دقیقهتا30درجهو17دقیقهعرض
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واقعگردیدهاست.
ایناستانازشمالبهاستانخوزستانوکهگیلویهوبویراحمد،ازجنوب
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فارسمحدودمیشود)نگاره1(.

بررسی روند تغییرات روزهای همراه با گرد و غبار
 در ایستگاه سینوپتیک بوشهر
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نگاره 1-  موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

روش تحقیق
ایستگاه غبار و گرد با همراه روزهای تعداد آمار از تحقیق این در
سینوپتیکبوشهرطیدورهآماری2005-1951درمقیاسماهانهوساالنه
استفادهشدهاست.ابتداتستبهنجاریدادههاتوسطنرمافزارNcssوسپس
توجه با انجامشد.سپس Runs Test آزمون توسط دادهها همگنی تست
بهنابهنجاربودندادههاازآزمونناپارامتریمن– کندالجهتمحاسبهو

تحلیلرونداستفادهگردید.

آزمون من – کندال 
بودن تصادفی آزمون روند گونه هر وجود عدم یا وجود برای ابتدا
رتبهبندی آماری سریهای ابتدا آزمون این انجام برای شد. انجام دادهها

میشوندوبرایمیزانتغییریاروندازرابطه)1(استفادهمیشود:

)1(

برایسنجشمعنیداربودنآمارهTازرابطه)2(استفادهمیشود:

)2(

از زمانی سریهای روند شروع نقاط و جهش نقاط شناسایی جهت
نمودارسریزمانیبرحسبمقادیرuiو’uiاستفادهمیگردد.برایترسیم
نمودارسریزمانیمقادیرمتوالی،آمارههایuiو’uiبااستفادهازآزمون

منکندالمحاسبهگردید.

نتایج و بحث
بهمنظوربررسیتغیراتاقلیمیوروندآنهادرابتدابایددادههایمورد
استفادهسنجیدهوبرحسبآننوعآزمونمشخصگردد.باتوجهبهاینکه

دادههایموردمطالعهازتوزیعنرمالیبرخوردارنیستندوغیرنرمالمیباشند،
لذادراینتحقیقازآزمونناپارامتریمن– کندالاستفادهگردید.درنگاره
)2(نمونهایازسنجشبهنجاریدادههایموردمطالعهقابلمشاهدهمیباشد.

نگاره 2- نمونه ای از بررسی بهنجاری داده ها

بااستفادهازآزمونمن– کندالمیزانروندوسپسمیزانشیبهریک
ازماههاجداگانهمحاسبهگردید.یافتههایحاصلازآزمونمن– کندالدر
جدول)1(ارایهشدهاست.طبقاینجدولماههایمارسباآماره3/71و
نوامبربا4/4درسطحاطمینان99/9درصددارایروندافزایشیمیباشد.
ماههایژانویه،فوریه،آوریل،مه،آگوست،اکتبرودسامبربهترتیببامیزان
3/06،2/83،2/72،2/73،2/92،2/91و3/04درسطحاطمینان99درصد
وماههایژوالیوسپتامبربامقدارآماره2/34و2/38درسطحاطمینان
95درصدازروندافزایشیبرخوردارمیباشند.الزمبهذکراستکهطیماه
ژوئنروندیدراینایستگاهمشاهدهنشدهاست.نتایجساالنهبهدستآمده

نیزبامقدار3/46نشانازروندافزایشیاینپدیدهمخربدارد.

جدول 1- مقدار آماره من – کندال و شیب 

مقدار شیب مقدار من -  کندال ماه

0/65 2/91** ژانویه

1/27 2/92** فوریه
1/87 3/71*** مارس
3/11 2/73** آوریل
4/57 2/72** مه
7/12 1/47 ژوئن

5/26 2/34* ژوالی

3/33 2/83** آگوست
2/34 2/38* سپتامبر
1/79 3/06** اکتبر

-0/25 4/4*** نوامبر

0/51 3/04** دسامبر

30/25 3/46 ساالنه

*معنیداریدرسطح95درصد
**معنیداریدرسطح99درصد
***معنیداریدرسطح99/9درصد

-5.0

5.0

15.0

25.0

-5.0 -2.7 -0.3 2.0

Weibull Probability Plot of jan

Weibull Distribution

ja
n

-2.0

3.3

8.7

14.0

-5.0 -2.7 -0.3 2.0

Weibull Probability Plot of dec

Weibull Distribution

de
c



91 / دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و ششم

نمودارهای مطالعه مورد ایستگاه تغییرات زمان و نوع بررسی جهت
من– کندالبرحسبمقادیرuiو’uiبهدستآمدهترسیم،ونمونهایاز

آنهادرنگاره)3(قابلمشاهدهمیباشد.
باتوجهبهنگارۀمذکورطیماهژانویهازسال1980تغییراتتصادفِی
از مارس ماه در افزایشمیباشد. تندیدرحال باشیب و آغاز افزایشی
سال1962تغییراتتصادفِیافزایشیآغازشدهوباشیبمالیمیدرحال
افزایشاست.درماهنوامبرازسال1979شروعتغییراتتصادفِیافزایشی

بودهاست.
درمقیاسساالنهوضعیتمتفاوتباسایرماههامیباشدبهطوریکهاز

سال1972شروعتغییراتبودهودارایروندافزایشیمیباشد.

ب( ماه مارسالف( ماه ژانویه

د( ساالنهج( ماه نوامبر

نگاره 3- بررسی نوع و زمان تغییرات ماه های مختلف

ازمعضالتزیستمحیطیبوشهر بهیکی امروزهپدیدهگردوغبار
تبدیلشدهکهسالمتیساکناناینمناطقراموردتهدیدقراردادهاست.این
پدیدهباعثرکودووقفهدرفعالیتهایاقتصادیواجتماعیگردیدهوهمه

سالهخساراتهنگفتیبهبخشهایمختلفواردمیکند.
اینپدیدهمخربازتأمینهوایموردنیازبرایعملفتوسنتزگیاهان
جلوگیریمیکند،تأثیرزیادیبرکاهشعملکردمحصوالتزراعیداردو

همچنینباعثایجادعوارضگوناگونتنفسیدردامهامیگردد.
بهدلیلاینکهوروداینگردوغبارهاازکشورعراقوعربستانبوده،
فقدانپوششگیاهیوهمچنیننبودبارشدرایندوکشورباعثایجاد

گردوغبارمیباشد.
باتوجهبهنتایجحاصلازاینتحقیقووجودروندهایافزایشیدر
اثراتزیانبار پدیدهگردوغباربوشهر،ازجملهراههایمؤثردرکاهش
اینپدیده،ایجادوتوسعهجنگلهاوافزایشپوششگیاهیدرایناستان

میباشد.
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