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ارزیابی تأثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع پدیدۀ گردوغبار
با استفاده از شاخصهای  PNI ، SPIو ZSI
 طیبه مصباحزاده*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
 ناهید علی پور؛ دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
چکیده
از مشکالتی که در چند دهۀ اخیر در اثر دخالتهای بشری و استفادۀ غیرمنطقی از منابع طبیعی و تخریب آن در حال گسترش است
پدیدۀ گردوغبار استت در این پژوهش مطالعۀ فراوانی پدیدۀ گردوغبار طی ستالهای  8731تا  8731با استتفاد از آمار ایستگا های
ستینوپتیک منتخب در استتان البرز و زووین اناا دتد که با استخراک کدهای گردوغبار از داد های هوادناسی ،فراوانی ساالنۀ آن به
صتور آماری پایش دتد برای مطالعۀ وضتعیت سرتت و هتت بادهای منطقه ،گلباد و گلطوفان ایستگا های کرک و زووین ترسیم و
هتت باد غالب در آنها مشتخ گردید که با توهه به آن معلو گردید که باد غالب در ایستگا کرک دمال غربی و در ایستگا زووین
هنوب درزی میبادد بررسی تأثیر خشکسالی بر وزوع پدیدۀ گردوغبار با استفاد از نمایههای  PNI ،SPIو  ZSIبرای مقیاس ساالنه
صتور گرفت و با نر افوار  SPSSارزیابی دتد نتایج خشتکستالی نشتان داد در ایستگا کرک ،سال  8738خشکترین سال و مقدار
 PNI ،SPIو  ZSIبه ترتیب  81 ،-8/46و  -8/73بهدست آمد در ایستگا زووین نیو سال  8714خشکترین سال و مقدار PNI ،SPI
و  ZSIبه ترتیب  85 ،-1/76و  -8/33محاستبه گردید با بررسی فراوانی ساالنۀ گردوغبار با توهه به کدهای پدیدۀ  54و  53مشخ
گردید که در ایستتگا کرک در ماموع  843روز پدیدۀ گردوغبار ثبت دتد که در ستالهای  8735و 8731بیشترین فراوانی وزوع را
دادتته است در ایستگا زووین نیو در ماموع  888روز پدیدۀ گردوغبار رخ داد بود که سال  8713با  17روز بیشترین فراوانی وزوع
را دادتتت با بررستتی ارتبام میان خشتتکستتالی و فراوانی روزهای همرا با گردوغبار در ایستتتگا های کرک و زووین نیو مشتتخ دتتد
همبستگی معنیداری میان این دو پدید وهود ندارد
کلید واژگان :داخ های خشکسالی ،گردوغبار ،ایستگا های کرک و زووین
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 .1مقدمه
طوفانهای گرد وغبار از پدید های هوادتناستی هستند
که معموالً در مناطق خشتک و نیمهخشتک با بارش ساالنۀ
کمتر از  155تتا  185میلیمتر در موازع وزش تند بادهایی
با ستترتت بیش از ستترتت آستتتانه رخ میدهند بروز این
پدید  ،متأثر از هر دو س تیستتتم زمین و اتمستتفر میبادتتد،
بهطوری که دالیل اصتتلی وزوع آن ستترتت زیاد باد ،کمبود
رطوبت و اراضتی لخت بدون پودتش ککر دد است ][81
گردوغبار به تنوان پدیدۀ بارز مناطق بیابانی ،ستتتبب اخالل
در فعالیتهای انستانی ،کشاورزی ،زیرساختهای اهتماتی،
حمل و نقل و صنایع میگردد همچنین حام فراوان کرا
حمل دتتتد به تروپوستتتفر ،بیالن انرژی را تحت تأثیر زرار
میدهتد کته متعتازب آن دتتترایط آب و هوایی و ازلیم آن
ناحیه نیو تحت تأثیر زرار میگیرد ] [88اثرا ستتوء ناد تی
از طوفتانهای گرد وغبار ،باتث دتتتد که همرا با افوایش
فراوانی آنها ،نگرانیهای هوامع درگیر نیو افوایش یابد به
طور کلی اثر طوفتتانهتتای گرد وغبتتار را میتوان بتته اثرا
محیطی و انستانی تقستیم کرد اثرا محیطی دامل اثرا
بر هو و اکوستیستتمهای آبی و خاکی میدود در حالی که
اثرا انستتتانی را میتوان به اثرا ازتصتتتادی ،صتتتنعتی و
اهتمتاتی تقستتتیمبنتدی کرد گرد و غبار به تنوان یکی از
بالیتای طبیعی دتتتناخته دتتتد  ،مورد توهه بستتتیاری از
دانشتمندان و محققان داخه های مختلف تلو هوی است
و به تنوان یک مادۀ آالیندۀ هوا ،همرا با دیگر آالیند های
هوی مورد سناش زرار میگیرد ] [11مطالعا گسترد ای
بتا نگرشهتا و روشهتای مطالعۀ مختلف مرتبط با پدیدۀ
گردوغبار اناا گرفته استتت از همله ] [83در پژوهشتتی دو
طوفان ددید رخ داد در بتار سال  1551را انتخاب و مورد
بررستتتی زرار دادنتتد نتیاتتۀ این پژوهش نشتتتان داد کتته
طوفتانهتای گردوغبتار ممکن استتتت همزمتان با فعالیت
ستامانههای همدید نواحی بیابانی دتمال درزی آسیا همرا
با بادی با ستترتت  4متر بر ثانیه توستتعه یابند در تحقیقی
دتناسایی منابع گردوغبار را با استفاد از تصاویر ماهوار ای
مادیس با پنج روش متفاو در استرالیا اناا دادند ] [6در

تحقیقی وضتتعیت س تینوپتیکی دو طوفان گردوغبار رخ داد
در تراق تاویته و تحلیتل دتتتد که نتایج نشتتتان داد این
طوفانها ابتدا از مناطق منشتاء نودیک مرز تراق-سوریه به
وستیلۀ یک سرتت تمودی منفی به سمت باال کشید دد
و ستت س بادهای پرزدر غربی آنها را به ستتمت دتترق
حرکت میدهد ] [1در زمینۀ خشتتتکستتتالی نیو مطالعا
بستیاری اناا دد از همله در یک پژوهش ،برای مدیریت
و پتنهبندی خشتکستالی در استتتان مرکوی از داخ های
 SPIو  RDIاستتتفاد دتتد نتایج نشتتان داد که ایستتتگا
آدتتتیان بیشتتترین دتتد خشتتکستتالی را در ستتال آبی
 8713-8714و ایستگا کمیاان کمترین خشکسالی را در
ستال آبی  8713-8714دادتتند ] [15طی پژوهشی دیگر
خشتکستالی ددت دزفول با نمایههای  PNPI ،ZSIو  SPIو
با کمک نر افوار  DIPپایش و ارزیابی دتتتد ] [85در یک
تحقیق نیو کارایی چتار نمایۀ خشتکسالی ،SPI ،DPI ،PN
 )RAIدر مدیریت خطر خشتتکستتالیهای استان سیستان و
بلوچستتان بررسی و مقایسه گردید ] [84در تحقیقی دیگر
ارتبام بین روند خشتکستالی و وزوع گردوغبار با استفاد از
روش مقایستتهای بین دو دتتاخ خشتتکستتالی  )SPIو
دتتتاخ تعداد روزهای طوفانی  )DDIدر دتتتترستتتتان
الرستتان بررستی دتد نتایج نشان داد با وهود خشکسالی،
گردوغبار روند تقریباً ثابتی دادتتته ،که نشتتاندهندۀ توزف
فعالیتهای مخرب انستانی در محدودۀ دتترستان الرستان
استتتت ] [4از دیگر پژوهشها میتوان به تحلیل تصتتتاویر
متاهوار ای ریوگردهتا و طوفتانهتای گرد وغبار در ایران به
منظور بررستتی منشتتاءهای داخلی و خارهی ادتتار نمود
نتایج نشتتان داد خشتتکستتالیهای اخیر ،تغییرا ازلیمی و
پتدیدۀ گرمایش هتانی در منطقه به تنوان متمترین تامل
طبیعی پدیدۀ گرد وغبار بود استتتت ] [1در یک تحقیق
ویژگیهای دو گردوغبار دتتتدید در دو منطقۀ دتتتتری در
ایران کرمانشا و تتران) را در طول مد  6سال  1554تا
 )1553بررستتی گردید نتایج مشتتخ کرد که خط ستتیر
وزایع گردوغبار از بیابانهای تراق و ستتوریه نشتتأ گرفته و
باتث انتقال به ایران دتتد استتت ] [8طی پژوهشتتی برای
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بررس تی رابطۀ خشتتکستتالی با طوفان گردوخاک از داد های
بتارش ستتتاالنه و تعداد روزهای گردوخاک در استتتتان یود
استتتفاد دتتد با توهه به نتایج مشتتخ که بین روزهای
طوفان گردوخاک و دتتاخ بارش استتتاندارد دتتد )SPI
همبستتتتگی معنیداری وهود نتدارد ولی بتا میانگینگیری
متحرک سه ساله همبستگی معنیداری نشان میدهد ][3
در پژوهشتی دیگر گردوغبارهای دتر مشتد در دورۀ آماری
 1553تا  ،1587با استتتفاد از تصتتاویر ماهوار ای MODIS
صور گرفت نتایج تحقیق نشان داد که نواحی منشاء غبار
روی دتتتر مشتتتد طی دورۀ گر ستتال ،در دتترق و دتتمال
دترق یعنی بیابانهای ترکمنستان و همچنین اراضی تغییر
یافتۀ ددتهای دمال درق کشور زرار دارد و در دورۀ سرد
ستال نیو بیشتتر نواحی دتمال غربی دتر مشتد و از درق
دریای خور با فراوانی کمتر ،تودۀ گردوغبار به ستتمت دتتتر
مشتتتد کشتتید دتتد استتت ] [87طی یک تحقیق تأثیر
خشکسالی بر تولید گردوغبار در منطقۀ ساحل را با استفاد
از داد های هوادتناستی بررستی و بیان دتد که خشکسالی
دتدید کنونی که در منطقۀ ستاحلی ستودان و بیابان صحرا
وهود دارد باتث افوایش تولید گردوغبار به درون اتمستتتفر
دتتتد استتتت و باتث افوایش زابل توهتی در فراوانی وزوع
گردوغبار دتمال نیاریه دتد است ] [88بنابراین با توهه
بته اهمیت موضتتتوع ،در این تحقیق تالش گردید تالو بر
پایش س تینوپتیکی پدیدۀ گردوغبار در استتتانهای زووین و
البرز  ،تأثیر خشکسالی بر وزوع این پدید نیو بررسی گردد

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
استتان البرز سیویکمین استان ایران است که با وسعت
 8818/436کیلومتر مربع در دتمال ایران و در دامنۀ ردته
کو های البرز مرکوی وازع دتتتد استتتت آب و هوای این
استتان تحت تأثیر سلسله کو های البرز ،دارای زمستانهای
ستترد و تابستتتانهای معتدل استتت هنوب استتتان به دلیل

مااور با ددتتتت ،آب و هوای خشتتتک و گر دارد و این
ویژگی خاص این منطقه به دتتمار میرود که از یک ستتو به
ردتتته کو های پر برف البرز میرستتد و از ستتوی دیگر به
حادیۀ یکی از خشکترین بیابانهای ایران منتتی میدود
استتتان زووین با مستتاحتی معادل  88118کیلومتر مربع در
نیمۀ دتتتمالی کشتتتور وازع دتتتد و در حدود یک درصتتتد
مستتاحت کل کشتتور را در بر میگیرد و در حال حاضتتر از
لحاظ وستعت بیستت و دتشتمین استتان کشتتور محسوب
میگردد این استان به تلت زرارگیری در دامنههای سرسبو
ردتته کو البرز دارای زلل مرتفع بستیاری است که مناطق
کوهستانی در دمال این استان زرار دارد دکل )8

 .2.2روش تحقیق
برای ارزیابی دزیق منطقۀ مطالعاتی ابتدا تالش گردید
که وضعیت باد منطقه در طول دورۀ مورد بررسی مشخ
گردد که برای این منظور از داد های ستترتت و هتت باد
استتتفاد دتتد بنابراین ابتدا داد ها با استتتفاد از نر افوار
 WD convertبه فرمت  lakeتبدیل دتتدند ،ستت س این
داد ها وارد نر افوار  WRPLOT Viewدتتتد و گلباد و
گتلطوفان ترستتتیم گردید این گلباد و گلطوفانها تنتا
برای ایستتتتگا های کرک و زووین به دلیل دادتتتتن دورۀ
آماری مناستتتب و طوالنی ترستتتیم دتتتدند برای مطالعۀ
ستتینوپتیکی پدیدۀ گردوغبار ،از داد های گردوغبار که به
صتتور روزانه طی  1ستتاتت دید بانی ستتاتتی ،در زالب
کتدهای ویژ ای ،در طی ستتتالهای  8731تا  8731از 3
ایستتتتگتا منتختب در منطقتۀ مطتالعاتی کرک ،طالقان،
زووین ،بویین زهرا ،آوک ،تتاکستتتتان ،معلم کالیه) با دورۀ
آماری مناستب ،از ستازمان هوادتتناسی اخذ گردید که به
صتور آماری پردازش و تحلیل ددند با توهه به این که
داد هتای دریتافتی دارای تمتامی کتدهتای پتدید بودند
بنابراین استتخراک روزهای همرا با گردوغبار با استفاد از
کدهای هوادتناسی  54و  53و با استفاد از کدنویسی در
نر افوار متلب 8اناا دد
1- MATLAB
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعاتی و ایستگاههای هواشناسی منتخب

منظور از کد  54گردوغبارهای معلق در هوا میبادتتتد
که در اثر طوفان دن یا خاک از نقام دور به ایستگا آمد
استتت و منظور از کد  53گردوغبار یا دتتنی استتت که به
وستتتیلۀ باد در ایستتتتگا و یا در نودیکی آن ،در ستتتاتت
دید بانی بلند دتتد استتت ] [18که با توهه به هدف این
تحقیق از نتایج حاصتتتل از کد  ،53برای بررستتتی ارتبام
میان گردوغبار و خشتکستالی استفاد دد در این مطالعه
به منظور ارزیابی خشتکستتالی از ستته روش  SPIداخ
بارش استاندارد دد ) PNI ،نمایه درصد از نرمال) و ZSI
دتاخ نمرۀ  )Zدر مقیاس ستاالنه استتفاد دد اساس
این نمتایتهها بر مبنای انحراف مقادیر بارندگی از میانگین
درازمد طی یک دورۀ زمانی معین استتتوار استتت که در
8
این تحقیق محاستتبۀ آنها با استتتفاد از نر افوار DIP
صتور گرفت با توهه به این که در منطقۀ مطالعاتی تنتا

ایستتتگا های کرک و زووین دارای دورۀ آماری مناستتتب و
طوالنی بودند ،بنابراین پایش خشتتتکستتتالی برای این دو
ایستتگا اناا دتد از آنااییکه ارزیابی خشتکسالی فقط
برای ایستگا های کرک و زووین اناا دد در نتیاه بررسی
ارتبتام میتان فراوانی روزهتای همرا با گردوغبار و میوان
خشتکستالی نیو فقط در این ایستگا ها اناا دد که برای
این منظور از نر افوار آماری  SPSSاستفاد دد

 .3نتایج
 .1.3بررسی وضعیت باد
با توهه به گلبادهای بهدستتتت آمد برای دورۀ آماری
 8731تا  8731مشخ دد که در ایستگا کرک باد غالب
در هتت دتتتمال غربی استتتت و درصتتتد بادهای آرا آن

8

. Drought Indices Package
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 76/15درصتتد استتت ولی در ایستتتگا زووین باد غالب در
هتت هنوب دتترزی و درصتتد بادهای آرا  88/61درصتتد
میبادتد که در دتتکل دتتمار  1نشتتان داد دتتد است
گلطوفان بهدستت آمد در ایستگا کرک نیو نشان داد باد

غالب در هتت دتتمال غربی و در ایستتتگا زووین نیو باد
غالب در هتت هنوب دترزی استتت و در دتتکل دمارۀ 7
نشان داد دد است

شکل  .2گلباد ایستگاههای کرج و قزوین در طی سالهای 1931-1932

شکل  .9گلطوفان ایستگاههای کرج و قزوین در طی سالهای 1931-1932

 .2.3بررسی پدیدۀ گردوغبار
بررستتتی ستتتاالنۀ روزهای همرا با گرد و غبار در طی
دورۀ آماری  88ستتاله  ،)8731-8731نشتتان داد که در
ماموع  863روز همرا بتا گردوغبتار بتا کدهای دید بانی
 54گرد و غبتتارهتتای ختتارهی) و  53گرد و غبتتارهتتای
داخلی) برای ایستتتگا های منتخب در استتتانهای البرز و
زووین گوارش دد که در دکل دمارۀ  6ارائه دد است

همانطور که در نمودار نیو نشتان داد دد روزهای همرا
با گردوغبار در ایستتتتگا کرک در ماموع  843روز بود که
در ستتتالهای  8735و  8731به ترتیب با  18و  16روز
بیشترین وزوع گردوغبار را دادته است در ایستگا زووین
در ماموع  888روز در طی دورۀ مورد مطتتالعتته رخ داد
استتت که در ستتال  8713با  17روز بیشتتترین رخداد و
ستتالهای  8715و  8718بدون گردوغبار بود و متوستتط
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آوج باه ترتیاب باا  16 ،12 ،13و  60روز کمتردن رخیاد پیدی
گردوغبار را داشتهانی در شکلهای شمار  1و  0فراوانی سالیانۀ
روزهاای همراه باا گردوغباار برای ادساااتگااه های م تخب در
اساااتاااهای البرز و قزودن طی دور آماری  4633تا  4632بر
مب ای کیهای  60و  63ارائه شیه است فراوانی روزهای همراه
با گردوغبار بر مب ای کی  63نیز نشاااا داد که ادسااتگاه کرج با
 03روز و ادساتگاه قزودن با  20روز ،به ترتیب بیشتردن فراوانی
وقوع گردوغبار را داشاته و ادستگاه های تاکستاا ،بودین زهرا و
آوج بااه ترتیاب باا  0 ،3و  4روز کمتردن فراوانی وقوع پایداای
گردوغبار را داشتهانی ادستگاههای طالقاا و مع ک کهده نیز هیچ
رخیادی بر مب ای کی  63نیاشتهانی

روزهای همرا با گردوغبار  3روز استتتت فراوانی روزهای
همراه باا پایدای گردوغباار با توجه به کی  60نشااااا داد که
بیشتردن روزهای همراه با گردوغبار در ادستگاه کرج با  461روز
و کمتردن وقوع نیز در ادستگاه آوج با  60روز در طی دور مورد
مطالعه رخ داده است که با توجه به آا مشخص گرددی ادستگاه
کرج با  22روز در ساااا  4632بیشاااتردن وقوع گردوغبار و در
سااا های  4633و  4634هیچ وقوع پیدی گردوغبار را نیاشااته
اسات ادستگاه قزودن در ممموع  34روز رخیاد گردوغبار داشته
که در سا  4633با  22روز بیشتردن وقوع پیدی گردوغبار و در
ساااا هاای  4632 ،4636و  4631هیچ پایدی گردوغباری رخ
نیاده اساات ادسااتگاههای بودین زهرا ،تاکسااتاا ،مع ک کهده و

۳۰
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۲۰
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قزوین

۱۵

تاکستان
معلم کالیه
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۵

آوج

فراوانی روزهای همراه با گردوغبار

۲۵

۰
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 .3.3بررسی خشکسالی
تاویه و تحلیل اطالتا ساالنۀ بارش در ایستگا کرک
نشتتان داد ،ستتال  8738میوان بارندگی ستتاالنه به حدود
 884میلیمتر رسید که مقدار بارش باتث دد این سال به
تنوان خشتتکترین ستتال در طول دورۀ آماری محستتوب
دتود مقادیر محاسبه دد از روشهای  PNI ،SPIو ZSI
نیو در ستتتال  8738بته کمترین حد خود رستتتید که به
ترتیب  81 ،-8/46و  -8/73بهدستت آمد که نشاندهند
وزوع خشتکستالی در این ایستتتگا میبادد اما دد های
مختلف خشتتکستتالی که در این روشها بهدستتت آمد با
یکدیگر متفاو میبادتند که به ترتیب دتدید ،متوسط و
بستتیار دتتدید میبادتتند در ستتالهای  8714 ،8733و
 8731نیو خشتتتکستتتالیهتایی رخ داد کته در روشهای
مختلف دارای دتتد های مختلفی بودند با توهه به نمایۀ
 ZSIمیوان خشتکستالیهای محاسبه دد بسیار بیشتر از
دو نمایۀ دیگر است بهطوریکه بسیاری از خشکسالیهای
ضتعیفی که از این روش بهدست آمد در دو نمایۀ دیگر در
کالس نرمال طبقهبندی دتدند در هدول دمارۀ  8مقدار
بارندگی و خشکسالی محاسبه دد با استفاد از سه روش
 PNI ،SPIو  ZSIدر ایستتگا کرک نشتان داد دد است
ایستتتگا زووین ستتال  8714با  888/8میلیمتر ،کمترین

مقدار بارش را در طول دورۀ آماری دریافت کرد است که
باتث وزوع خشتتکستتالی در این ایستتتگا گردید مقادیر
خشتتکستتالی با استتتفاد از روشهای  PNI ،SPIو  ZSIبه
ترتیب  85 ،-1/76و  -8/33بهدستتتت آمد که با توهه به
نمایههای  PNI ،SPIدارای دد متوسط و بر مبنای ZSI
بستیار ددید ارزیابی دد در سالهای  8733و  8731نیو
در این ایستگا ها خشکسالیهایی رخ داد که بر اساس سه
روش دارای دتد های مختلف بودند که در دتکل دمارۀ
 1مقدار بارندگی و خشتکسالی محاسبه دد با استفاد از
سته روش  PNI ،SPIو  ZSIدر ایستتگا زووین نشان داد
دد است

 .4.3ارتباط میان پدیدۀ گردوغبار و خشکسالی
ارزیابی رابطۀ میان خشتتکستتالی و فراوانی وزوع پدیدۀ
گردوغبار در بازۀ زمانی ساالنه فقط برای ایستگا های کرک
و زووین به دلیل دادتتتتن دورۀ آماری طوالنی و مناستتتب
صتتور گرفت در ایستتتگا کرک میوان ستتط معنیداری
بهدستتت آمد با توهه به  )5/148 PNI ،)5/431 SPIو
 )5/431 ZSIنشتتان داد همبستتتگی بین فراوانی روزهای
همرا با گردوغبار و خشتکستالی معنیدار نیست که نتایج
آن در هدول دتمارۀ  6ارائه دد است در ایستگا زووین
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نشتتاندهندۀ تد همبستتتگی دو پدیدۀ خشتتکستتالی و
گردوغبار در طول دورۀ آماری مورد بررسی است

نیو بتا توهته به نمایۀ  )5/151 PNI ،)5/834 SPIو بر
مبنای  ZSIستتتط معنیداری  5/834بهدستتتت آمد که

جدول  .1مقدار بارندگی و خشکسالی محاسبه شده در ایستگاه کرج ()1931-1932
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داخ
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SPI
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PNI
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 .4بحث و نتیجهگیری
با مطالعۀ فراوانی ستتتالیانۀ گردوغبار در ایستتتتگا های
منتخب مشتتخ گردید که در ماموع  863روز همرا با
گردوغبار ثبت دتتد استتت و با توهه به آن ایستتتگا های
کرک و زووین بیشتتترین رخداد گردوغبار را دادتتتهاند بر
مبنای کدهای دید بانی  54و  ،53ایستتتتگا های کرک و
زووین بیشتترین وزوع گردوغبار را دادتتند نتایج پژوهش
حاضتتر با نتایج ] [86و ] [7که پدیدۀ گردوغبار را از نظر
زمانی بررستی کردند مطابقت دارد بررستی خشتکسالی با
استتفاد از سه نمایۀ  PNI ،SPIو  ZSIصور گرفت که با
توهه به آن مشتخ دد در ایستگا کرک در سال 8738
با کمترین مقدار بارندگی  884میلیمتر) ،خشتکسالی رخ
داد استت که با توهه به سته نمایۀ فوق دارای دد های
به ترتیب دتدید ،متوستط و بسیار ددید بود همچنین در
ستتتالهتای  8714 ،8733و  8731نیو در این ایستتتتگا

گردوغبار و خشکسالی
همبستگی

5/881

سط معنیداری

5/431

تعداد

88

همبستگی

- 5/563

سط معنیداری

5/148

تعداد

88

همبستگی

5/881

سط معنیداری

5/431

تعداد

88

همبستگی
سط معنیداری
تعداد
همبستگی
سط معنیداری
تعداد
همبستگی
سط معنیداری
تعداد

-5/787
5/834
88
-5/768
5/151
88
5/787
5/834
88

خشتتکستتالی رخ داد در ایستتتگا زووین ستتال  8714با
 888/8میلیمتر به تنوان خشتکترین سال در دورۀ مورد
نظر محسوب میدود که بر مبنای نمایههای  PNI ،SPIو
 ZSIبه ترتیب دارای دتد های متوستط و بستیار ددید
بود تلت اختالف در کیفیت خشتتکستتالی بهدست آمد از
ستته روش  PNI ،SPIو  ZSIنادتتی از دزت محاستتبۀ این
روشها برای مناطق مختلف میبادتد این نتایج با بخشی
از نتایج پژوهشگرانی از همله ] [15و ] [84همخوانی دارد
از آناا که کد  53نشتتاندهندۀ گردوغبارهای محلی استتت
که با توهه به ویژگیهای ایستگا مورد بررسی به هوا بلند
میدتود ،بنابراین برای بررستی تأثیر خشکسالی بر پدیدۀ
گردوغبتار نیو تنتتا بتاید گردوغبارهایی که با کدهای 53
ثبت میدتوند مورد بررسی زرار گیرد بررسی رابطه میان
فراوانی روزهای همرا با گردو غبار با خشکسالی نشان داد
در ایستگا های کرک و زووین با توهه به سط معنیداری
بهدست آمد  ،همبستگی زابل توهتی بین فراوانی روزهای

8733  تابستان،1  دمار،38  دور، ماله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیوداری

بررسی نباید انتظار دادت همبستگی میان این پدید ها به
وضوح مشخ بادد و از طرفی نباید از نقش سایر توامل
مؤثر مانند توامل انسانی غفلت کرد
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همرا با گردوغبار و خشتتکستتالی در این ایستتتگا ها وهود
[ مطابقت دارد به طور کلی با3] [ و4] نتدارد که با نتایج
توهه به نتایج بهدست آمد میتوان بیان کرد که به دلیل
کمبود آمارهای مناستب و بلندمد در ایستگا های مورد
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