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 انی وقوع گردوغبار وبررسی روند سرعت باد و فرا
 هاي لرستان و کرمانشاه)(مطالعه موردي: استان

 
 3فرناز الماسیان، 2زند، مهران 1علیرضا سپه وند

 Sepahvand.a@lu.ac.ir  کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداري، دانشکده -*1
 استادیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان لرستان -2

 آباددانشجوي کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم -3

 
 چکیده

خصوصیات اقلیمی جهانی منطقه اي و  که تغییرات آن در کوتاه مدت و بلندمدت برباد یکی از متغیرهاي پیچیده اقلیمی است 
متغیر سرعت باد به ندرت در بین عناصر هواشناسی به  .گذارد و از جمله عوامل مهم در تغییر اقلیم به شمار می رودمحلی تاثیر می

و فراوانی  نجام این تحقیق بررسی روند تغییرات سرعت بادهدف از ا .گرفته است رب و هوایی مورد مطالعه قراآیرات منظور کشف تغی
ایستگاه هواشناسی  8انجام گرفت. در این تحقیق از اطالعات  و کرمانشاه هاي لرستاناین تحقیق در استانوقوع گردوغبار می باشد. 

در این تحقیق براي تععین روند باد از آزمون  استفاده شد. روانسر و سرپل ذهاب، اسالم آیاد، کرمانشاه، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد
روز، داراي بیشترین  596آباد با تعداد در استان لرستان، ایستگاه هواشناسی خرمسن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که، -تایل

 222و  272هاي بروجرد و الیگودرز با گردوغبار در دوره مورد مطالعه بوده و در رتبه دوم و سوم به ترتیب ایستگاه همراه باروز تعداد 
روز وقوع تعداد روز، داراي بیشترین  598روز قرار داشتند. عالوه بر این در استان کرمانشاه، ایستگاه هواشناسی کرمانشاه با تعداد 

و  184، 419م آبادغرب با هاي سرپل ذهاب، روانسر و اسالهاي بعدي به ترتیب ایستگاهگردوغبار در دوره مورد مطالعه بوده و در رتبه
هاي سال داراي روندي مثبت بود که این روند مثبت در نتایج نشان داد که  سرعت باد در تمامی ماهعالوه بر این روز قرار داشتند.  89

باد و  بیشترین و کمترین همبستگی بین متغیر هواشناسیهمچنین نتایج نشان داد که  درصد معنی دار بود. 99بیشتر موارد در سطح 
 درصد بوده است. 3/49و  3/80با میزان  اسالم آباد غربذهاب و  هاي سر پلوقوع گرد و غبار به ترتیب در ایستگاه

 
 کلمات کلیدي

 لرستان، استان کرمانشاه، روند، وقوع گردوغبار، سرعت باد. استان
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 مقدمه
 محیطیزیست هايکند، بحرانمی تهدید را ها ملت تمامی فراگیر، بطور و جهانی سطح در و نورددمی در را مرزها کنونی عصر در که آنچه

اي ). گرد و غبار یا ریزگرد، توده1388است (شائمی و حبیبی،  هوایی و آب غیرمنتظره تغییرات آن، تبع به و هوا آلودگی آن، راس در و
کند و براي بیماران کیلومتر محدود می 2و  1است که در جو پخش شده و دید افقی را میان  …از ذرات جامد ریز غبار و گاه دود و 

؛ 1394زاده، (غفاري و مصطفی شود که طوفان ریزگرد یا طوفان گرد و غبار رخ داده استآور است اصطالحاً گفته میتنفسی بسیار زیان
Miller  ،میلی متر) تشکیل شده و در ارتفاع بسیار زیادي  1/0تا  5/0ذرات بسیار ریز ( هاي ریزگرد معموالٌ از. توفان)2008و همکاران

هاي جوي هاي بسیار طوالنی را می پیماید. گرد و غبار به عنوان یکی از مهمترین اشکال آلودگیاز سطح زمین حرکت نموده و مسافت
هایی از جهان که داراي یدادي طبیعی است و در بخشاز ابعاد مختلف مورد توجه محققان گرفته شده است. پدیده گرد و غبار رو

اي است که از ترکیب ذرات ). در این بین ریزگرد پدیده1390شود (فراست و همکاران، مناطق خشک و بیابانی وسیع هستند ایجاد می
هاي اخیر در مناطق ست. در سالآید و این ترکیب براي بیماران تنفسی بسیار مضر اهاي شهري به وجود میریز گرد و غبار با آالینده

 ترین مهم پدیده گرد و غبار بطور جدي نگران کننده است. از دخشک و نیمه خشک جهان که از میانگین بارش کمی برخوردار هستن
 باشد، داشته کافی رطوبت ناپایدار، هواي که اگر طوري به است رطوبت وجود عدم یا وجود ناپایدار، هواي کنار در غبار و گرد ایجاد شرایط
 یک در غبار و گرد وقوع ). فراوانی1390نماید (احمدي،  می غبار ایجاد و گرد طوفان باشد، رطوبت فاقد اگر و برق و رعد طوفان و بارش

 وقوع شدت در نیز آن نوع و گیاهی دارد. پوشش بستگی ذرات نیز قطر و اندازه به خاك، ذرات خشکی و باد سرعت شدت، بر عالوه منطقه
 غباري و گرد هاي طوفان فراوانی و وقوع در اساسی کننده کنترل عامل دو ساختار گیاهان، و کند. تراکممی ایفا موثري نقش غبار و گرد
 آثار ناخوشایند بر عالوه که است غباري و گرد هاي سیستم اصلی یهاي ویژگ از یکی دید، قدرت . کاهش)Engestaler ،2001باشند (می

 به هوایی و زمینی نقل و هاي حمل سیستم در را اختالالتی انسانها، زندگی محیط آلودگی و ریوي و تنفسی مشکالت مانند بهداشتی
 و میانگین بوده خشک بسیار آنها اقلیم که است شامل مناطقی بیشتر گردوغبار هاي طوفان منشاء ).1390آورد (احمدي،  می وجود

). بررسی 1391؛ خوشحال دستجردي و همکاران، Middleton ،2006و  Goudieاست ( میلیمتر 100 از کمتر آنها سالیانه بارندگی
 اساس بر را هاآن توانمی که پدیده است این گسترش و بروز در متعددي عوامل دهنده دخالت نشان گردوغبار طوفانهاي مکانی و زمانی
 این آورنده پدید بین فاکتورهاي ). درArdebili ،2011داد ( ساز جاعوامل انسان و محیطی عوامل گروه دو در نحوه تاثیراتشان و شدت

 ) و2010و همکاران،  Leeاست ( کوارتز) و فلدسپات رس، ها،از سیلیکات ترکیبی معموالً که ذرات شناسی (جنسعوامل زمین آلودگی،
 تداوم کوتاه و برگشت دوره باد، زیاد نسبتاً سرعت و شدید، فراوانی تبخیر بارندگی، مکانی و زمانی نامناسب توزیع اقلیمی (نظیر عوامل

 بردن بین از ساز (نظیرانسان و عوامل طبیعی عوامل عنوانبه هوا) گردشی الگوهاي خشک و اقلیم با مناطق گستردگی خشکسالی،
 افزایش صنعت، توسعهزیرزمینی،  آبهاي از رویه بی برداشت و کردن تاالبها خشک محصول، تولید و دام رویه بی گیاهی، چراي پوشش

گیرند (خوشحال دستجردي و همکاران، می قرار بررسی مصنوعی مورد عوامل عنوان به کشورها) را بین مسائل سیاسی و جنگ جمعیت،
 ابرناکی، فشار، عناصر اقلیمی از متاثر که بوده سینوپتیکی هاينقشه روي اقلیمی بر مخرب هايپدیده از گرد و غبار طوفانهاي ).1391

 400). اثرات پدیده گرد و غبار ممکن است تا فاصله 1387کیخسروي،  و است (لشکري تبخیر و باد، دما نسبی، رطوبت بارندگی،
کیلومتري از منبع اصلی تداوم داشته و سبب بروز نامطلوب زیستی و بروز خسارت فراوان در زمینه هاي کشاورزي، صنعت، حمل و نقل 

 سالمتی انسان، به ناپذیري جبران و تشدید بیماري هاي تنفسی، قلبی، ترافیک هوایی و زمینی، خساراتهاي مخابراتی، بروز و سیستم
 فزاینده . روند)1390گردد (گوهردوست و همکاران،  کندمی وارد جمعیتی مراکز و خطوط مواصالتی صنعتی، و عمرانی تاسیسات مزارع،

 آن بر از گرفته نشأت انسانی و اقتصادي سوء و پیامدهاي غربی جنوب و غرب مناطق در خصوصاً اخیر ایران، گردوغبارهاي وقوع فراوانی و
 در را هاآن اهمیت و کرده پیش ایجاب از بیش ار مناطق این گرد و غبار مطالعه طوفانهاي ضرورت عوامل این. نیست پوشیده کسی

  شوند اما هنوز سخت است تاگسترده اي ریزگردها مشاهده میاست. امروزه در آسمان ایران نیز به طور  نموده دو چندان علمی مجامع
طور دقیق محاسبه کرد که این ریزگردها چه اندازه منشأ داخلی و چه اندازه منشأ خارجی دارند. اما آنچه در آن تردید نیست این به

باشد که تعیین تغییرات این پدیده در ، باد مییکی از عوامل اقلیمی ایجاد کننده گردوغبار منشأ داخلی دارند. است که ریزگردها عمدتاً
در این زمینه تحقیقاتی در ایران و سایر نقاط جهان صورت گرفته که در زیر به برخی از  تعیین وقوع روزهاي گردوغبار مهم می باشد.

 کردند بررسی را 2008 سال غبار و گرد و شن هاي توفان HYSPLITمدل  از استفاده ) با2011و همکاران ( آنها اشاره شده است. وانگ
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بحیرایی و  .کردند غبار بیان و گرد رخداد باالي فراوانی با را چین غرب شمال و مغولستان خاورمیانه، شمالی، آفریقاي منطقه و چهار
 دسامبر و روز 63 با می ماه ایالم، ایستگاه ایالم پرداختند. در استان در غبار و گرد پدیده سینوپتیکی آماري ) به تحلیل1390همکاران (

 شده غبار مشاهده و گرد فراوانی ترین کم و بیشترین ترتیب به روز 7با دسامبر ماه و روز 22 با جوالي ماه دهلران ایستگاه در و روز با یک
 لذا .گیرنددربر می فصلی را توزیع بیشترین درصد 41 با تابستان فصل دهلران ایستگاه در و درصد 45 با بهار فصل ایالم ایستگاه در .است

 هدف از انجام این تحقیق بررسی روند سرعت باد و فرارانی وقوع گردوغبار در استان هاي لرستان و کرمانشاه می باشد.
 

 منطقه مورد مطالعه
در غرب  1-3شمالی مطابق شکل  35 17ْ′تا  32 41ْ′هاي شرقی و عرض 50 02ْ′تا  45 ْ 52′هاي منطقه مورد مطالعه در محدوده طول
متر در غرب منطقه و بلندترین نقطه آن قله اشترانکوه با ارتفاع 150ترین نقطه منطقه با ارتفاع کشور ایران قرار گرفته است. پست

 متر از سطح دریا در میان رشته کوه زاگرس قرار گرفته است. 4080

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 1شکل 

 
 هامواد و روش

تهیه  کشور سازمان هواشناسی از سینوپتیک هواشناسی ایستگاه 7هوایی  و آب اطالعات شناسنامه ابتدا تحقیق این انجام منظور به
 و بین آمار است. از بوده منطقه در ها آن مکانی مناسب پراکنش و همچنین مناسب آماري دوره طول ها، ایستگاه این انتخاب گردید. علل

ساله  20در طول دوره آماري  و تعداد روزهاي وقوع گردوغبار کمیت سرعت باد هاایستگاه این در شده ثبت هواشناسی اطالعات
 ) انتخاب گردید.2010-1991(

رد نرم افزار صفحه گسترده اکسل شد و نمودار هاي مربوطه تهیه شدند و مورد تجزیه و تحلیل ه تعداد روزهاي وقوع گردوغبار وادر ادام
 یک توسعه ) با1968( ۱سن محاسبه شد. سن-روند سرعت باد در دوره مورد مطالعه با استفاده از روش تایلقرار گرفتند. در ادامه 

نمود. این روش  ارائه زمانی هايسري تحلیل جهت را روش ناپارامتري یک بود رسانده )، به انجام1950( ۲که تیل آماري مطالعات سري
 نیز روش و قضاوت در مورد معنی داري آن در سطوح اعتماد مختلف می باشد. اینبر اساس محاسبه یک شیب میانه براي سري زمانی 

گردید، در  ذکر کندال-من روش در که قوتی گیرد. نقاطمی بهره زمانی سري یک بین مشاهدات تفاوت تحلیل از کندال-من روش همانند

                                                            
5. Sen 
6. Thiel 
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و همکاران،  Serranoباشد (می استفاده قابل راحتی به شده،گم هايداده وجود هنگام در آزمون این چنیننیز وجود دارد. هم روش این
 سطوح در آمده بدست شیب داريمعنی مورد در نمودن قضاوت و زمانی سري براي میانه شیب یک محاسبه بر روش این ). اساس1999

 ):1391باشد (فتحیان و مرید، می زیر شرح به آزمون این انجام کلی باشد. مراحلمی مختلف اعتماد
 :زیر رابطه از استفاده با ايمشاهده داده جفت هر بین شیب محاسبه الف)

Q  )                                                                                         1رابطه (    = xt−xs
t−s

 
 می باشد. با اعمال این رابطه براي sیک واحد زمانی بعد از زمان  tبوده و  sو  tهاي زمان در ايمشاهده هايداده ترتیب به xsو  xtکه 
خط  شیب زمانی سري این میانه محاسبه از که آیدمی بدست شده محاسبه هايشیب از زمانی سري یک اي،مشاهده داده جفت دو هر

 باشد. دهنده نزولی بودن روند مینشانحاکی از صعودي بودن روند و مقدار منفی آن  Qmedآید. مقدار مثبت ) حاصل میQmedروند (
 :زیر رابطه کمک به آزمون در سطوح اطمینان مورد Cαپارامتر  محاسبه ب) 

Cα                              )                                           2رابطه (  = Z1−α 2⁄ × �Var (s) 
تواند مقادیر یک آزمون دو دامنه بسته به سطوح اطمینان در نظر گرفته شده می باشد و درآماره توزیع نرمال استاندارد می Zکه در آن 

باشد (سالمی و می Z=58/2و  Z=96/1درصد به ترتیب برابر با  99و  95) براي سطوح اطمینان Cαمختلفی به خود بگیرد. این آماره (
 ).2002همکاران، 

 ) به کمک روابط زیر: M1و  M2 پایین ( و باال اعتماد حدود ج) محاسبه

�                                                                        )                  3رابطه ( 
M1 = N′+Cα

2

M2 = N′−Cα
2

 

 .باشدمی الف بند در شده محاسبه هايشیب تعداد 'Nکه 
مرتبه بندي شده و به ازاي هر مرتبه بر طبق رابطه  Nتا  1 اطمینان هر مقدار شیب محاسبه شده، مقادیر شیب از حدود بررسی د) براي

 دامنه در صفر عدد که صورتی گردند. درها استخراج می) امین شیبM2+1امین و ( 1M)، حدود باال و پایین آن شیب محاسبه و 3(

 ).1391وجود ندارد (فتحیان و مرید، گیرد، بنابراین روند معنی داري بر سري زمانی داده ها  قرار فوق شده استخراج شیب دو بین
 

 نتایج و بحث
 فراوانی وقوع گردوغبار

تعداد  1جدول  در این تحقیق تعداد روزهاي وقوع گردوغبار  در هر ایستگاه به تفکیک استان و در دوره مورد مطالعه آورده شده است.
 دهد.می هاي هواشناسی استان لرستان را نشانروزهاي وقوع گرد و غیار در ایستگاه

 
 )1991-2010هاي استان لرستان در دوره (گردوغبار در ایستگاهتعداد روزهاي همراه با   1جدول 

ایستگاه 
 هواشناسی

 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

 596 2 2 13 39 43 133 100 97 64 62 37 4 خرم آباد
 272 0 1 2 19 26 72 26 41 16 7 1 0 بروجرد
 222 0 0 1 13 16 45 31 43 17 18 12 0 الیگودرز

 
دهد. مطابق نتایج به دست آمده هاي هواشناسی استان لرستان را نشان میتعداد روزهاي وقوع گردوغبار را در ایستگاه 1نتایج جدول 

روز، داراي بیشترین روز وقوع گردوغبار در  596آباد با تعداد هاي مورد بررسی، ایستگاه هواشناسی خرممشخص شد که در بین ایستگاه
روز قرار داشتند. عالوه بر این در  222و  272هاي بروجرد و الیگودرز با دوره مورد مطالعه بوده و در رتبه دوم و سوم به ترتیب ایستگاه

گردوغبار  پدیدههاي سال داراي ست و این ایستگاه در همه ماهآباد بیشترین روز وقوع گردوغبار در ماه ژوئیه اتفاق افتاده اایستگاه خرم
روز داراي بیشترین وقوع گردوغبار بوده است. الزم به  72آباد ماه ژوئیه با بوده است. در ایستگاه هواشناسی بروجرد همانند ایستگاه خرم

هاي ژانویه و دسامبر داراي وقوع گردوغبار نبوده است. در ایستگاه الیگودرز بیشترین وقوع ذکر است که ایستگاه بروجرد در ماه
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هاي ژانویه، نوامبر و دسامبر داراي وقوع گردوغبار نبوده است. روز مشاهده شده است و این ایستگاه در ماه 45گردوغبار در ماه ژوئیه با 
جدول  اند.هاي ژوئیه، ژوئن و می داراي بیشترین وقوع گردوغبار در استان لرستان بودهطور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که ماهبه
 دهد.هاي هواشناسی استان کرمانشاه را نشان میتعداد روزهاي وقوع گرد و غیار در ایستگاه 2
 

 )1991-2010هاي استان کرمانشاه در دوره (گردوغبار در ایستگاه تعداد روزهاي همراه با  2جدول 
ایستگاه 

 هواشناسی
 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

 598 3 8 21 36 49 109 102 108 67 69 26 0 کرمانشاه

 89 0 0 6 1 14 23 9 21 9 1 5 0 اسالم آبادغرب

 419 0 5 21 26 59 70 57 79 43 35 20 4 سرپل ذهاب

 184 0 0 9 5 14 28 32 40 28 19 9 0 روانسر

 
دهد. مطابق نتایج به دست آمده هاي هواشناسی استان کرمانشاه را نشان میتعداد روزهاي وقوع گردوغبار را در ایستگاه 2جدول  نتایج

 تعداد روزهاي همراه با روز، داراي بیشترین  598هاي مورد بررسی، ایستگاه هواشناسی کرمانشاه با تعداد مشخص شد که در بین ایستگاه

و  184، 419هاي سرپل ذهاب، روانسر و اسالم آبادغرب با هاي بعدي به ترتیب ایستگاهگردوغبار در دوره مورد مطالعه بوده و در رتبه
روز اتفاق افتاده  109گردوغبار در ماه ژوئیه با  تعداد روزهاي همراه با روز قرار داشتند. عالوه بر این در ایستگاه کرمانشاه بیشترین  89

آبادغرب است و این ایستگاه در دروه مورد مطالعه فقط در ماه ژانویه بدون وقوع گردوغبار بوده است. در ایستگاه هواشناسی اسالم
که ایستگاه گردوغبار بوده است. الزم به ذکر است  تعداد روزهاي همراه با روز داراي بیشترین  23همانند ایستگاه کرمانشاه ماه ژوئیه با 

ذهاب بیشترین وقوع گردوغبار در هاي ژانویه، نوامبر و دسامبر داراي وقوع گردوغبار نبوده است. در ایستگاه سرپلآبادغرب در ماهاسالم
 روز مشاهده شده است و این ایستگاه فقط در ماه دسامبر داراي وقوع گردوغبار نبوده است. در ایستگاه روانسر همانند 79ماه می با 

هاي ژانویه، نوامبر و دسامبر روز مشاهده شده است و این ایستگاه در ماه 40ذهاب بیشترین وقوع گردوغبار در ماه می با ایستگاه سرپل
هاي ژوئیه، ژوئن و می داراي بیشترین وقوع گردوغبار در که ماه نشان داد 2جدول طور کلی نتایج داراي وقوع گردوغبار نبوده است. به

 اند.مانشاه بودهاستان کر
 

 روند سرعت باد
 سن-نتایج بررسی معنا داري روند سرعت باد با استفاده از آزمون تایل

گرفته شد،  هاي استان لرستان و کرمانشاهایستگاه برخی داري روند سرعت باد درسن، معنی-در این تحقیق با استفاده از آزمون تایل
 آورده شده است. 4 و 3هاي که نتایج به تفکیک استان، در جدول

 
 )2010-1991هاي هواشناسی استان کرمانشاه در طول دوره آماري (نتایج آزمون روند براي سرعت باد در ایستگاه 3جدول 

 ماه
 ایستگاه

 ساالنه دسامبر نوامبر آکتبر سپتامبر آگوست ژوالي ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

 3.06 1.15 1.00 3.03 2.51 2.73 2.61 2.24 1.61 1.55 1.79 2.46 2.39 سن-تایل کرمانشاه
Signific * * +   * ** ** * **   ** 

اسالم 
 آباد

 2.66 2.40 1.09 2.44 1.72 1.76 1.67 1.94 2.17 1.13 3.24 2.54 2.35 سن-تایل
Signific              

سرپل 
 ذهاب

 1.58 1.24 0.79 1.67 0.61 0.67 1.92 0.00 0.58 1.30 2.99 2.67 1.75 سن-تایل
Signific + ** **    +   +    

 1.92- 1.54 0.91 1.24- 1.64- 0.64- 0.61- 0.58 0.79- 0.76- 1.39- 0.51- 0.30 سن-تایل روانسر
Signific                         + 
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باشد هاي سال مثبت میسن در همه ماه-تایلدهد که در ایستگاه کرمانشاه روند سرعت باد بر اساس آزمون نشان می 3نتایج جدول 
باشد. الزم به ذکر است که دار میهاي ژانویه، فوریه، ژوئن، ژوالي، آگوست، سپتامبر و اکتبر و ساالنه معنیکه این روند مثبت در ماه

آبادغرب روند سرعت باد بر المدر ایستگاه اس درصد معنی دار است. 99هاي ژوالي، آگوست، اکتبر و ساالنه در سطح این روند در ماه
هاي ژانویه، فوریه، مارس، می، اکتبر، دسامبر و باشد که این روند مثبت در ماههاي سال مثبت میسن در همه ماه-اساس آزمون تایل

اشد که این روند بهاي سال مثبت میسن در همه ماه-باشد. در ایستگاه کنگاور روند سرعت باد بر اساس آزمون تایلدار میساالنه معنی
سن در همه -عالوه بر این در ایستگاه روانسر روند سرعت باد بر اساس آزمون تایلباشد. دار میهاي فوریه و مارس معنیمثبت در ماه

 باشد. دار نمیهاي معنیباشد که این روند مثبت در همه ماههاي سال مثبت میماه
 

 )2010-1991هاي هواشناسی استان لرستان در طول دوره آماري (ایستگاهنتایج آزمون روند براي سرعت باد در  4جدول 
 ماه

 ایستگاه
 ساالنه دسامبر نوامبر آکتبر سپتامبر آگوست ژوالي ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه

 1.91 2.42 2.21 1.73 2.09 2.76 1.60 1.96 2.06 2.18 2.15 2.18 2.48 سن-تایل آبادخرم
Signific * * * * * *   ** * + * * + 

 0.61 0.12- 0.66- 0.64 0.82- 0.06 0.00 1.74- 1.27- 0.36 2.33 1.67 1.33 سن-تایل بروجرد
Signific   + *     +               

 3.60 2.99 2.42 1.75 2.30 2.99 3.05 3.54 3.18 3.22 3.36 3.63 3.72 سن-تایل الیگودرز
Signific *** *** *** ** ** *** ** ** * + * ** *** 

 
باشد هاي سال مثبت میسن در همه ماه-آباد روند سرعت باد بر اساس آزمون تایلدهد که در ایستگاه خرمنشان می 4نتایج جدول 

باشد. در میدار هاي ژانویه، فوریه، مارس، می، آوریل، ژوئن، آگوست، سپتامبر، نوامبر، دسامبر و ساالنه معنیکه این روند مثبت در ماه
هاي می، ژوئن، سپتامبر، نوامبر و دسامبر منفی، در ماه ژوالي بدون سن در ماه-ایستگاه بروجرد روند سرعت باد بر اساس آزمون تایل

باشد. در ایستگاه الیگودرز روند سرعت باد دار میباشد که این روند مثبت فقط در ماه مارس معنیهاي سال مثبت میروند در بقیه ماه
هاي ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، می، ژوئن، باشد که این روند مثبت در ماههاي سال مثبت میسن در همه ماه-بر اساس آزمون تایل

 باشد. دار میژوالي، آگوست، سپتامبر، نوامبر، دسامبر و ساالنه معنی
 

 هواشناسی باد بررسی ارتباط بین گرد و غبار و متغیر
 .دهدمیایستگاه مورد بررسی در این تحقیق  نشان  7روي وقوع گرد و غبار را در بستگی و اثر متغیر هواشناسی باد هم 6جدول 

 
 وقوع گرد و غبار   با سرعت بادهمبستگی  6جدول 

 همبستگی Sig. (2-tailed) انحراف معیار ایستگاه
 57/61 003/0** 20/40 کرمانشاه

 ns 080/0 3/49 60/7 اسالم آباد غرب
 3/52 011/0* 44/14 روانسر

 3/80 022/0* 92/12 سر پل ذهاب
 86/53 003/0** 57/2 خرم آباد
 93/55 003/0** 70/42 الیگودرز
 ns 057/0 87/59 72/15 بروجرد

 عدم معنی داري ns                                 05/0معنی داري در سطح *                                   01/0معنی داري در سطح ** 
 

باد بر وقوع گرد و غبار در  سرعتدهد که مطابق آن اثر بر  وقوع گرد و غبار را نشان میباد  سرعتهمبستگی  6نتایج جدول 
دار درصد معنی 95در سطح  سر پل ذهابو  روانسرهاي درصد، در ایستگاه 99در سطح  الیگودرزو  خرم آباد، کرمانشاههاي ایستگاه

وقوع گرد و غبار معنی دار نیست. مطابق همین جدول،  و همبستگی سرعت باد بروجردو  اسالم آباد غربهاي است و در ایستگاه
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با میزان  الم آباد غرباسذهاب و  هاي سر پلباد و وقوع گرد و غبار به ترتیب در ایستگاه سرعتبیشترین و کمترین همبستگی بین 
ذهاب، همبستگی  باد و وقوع گرد و غبار در ایستگاه سر پل سرعتدرصد بوده است. الزم به ذکر است که همبستگی بین  3/49و  3/80

 همبستگی مستقیم و پایین است. اسالم آباد غربمستقیم و باال است و در ایستگاه 
 قابل مالحظه باد سرعت افزایشی هاي هر دو استان لرستان و کرمانشاه، روندایستگاه مجموع با توجه به یافته هاي این تحقیق، در در

) 1389)، قهرمان و قره خانی (1386همکاران ( و )، خردادي1385همکاران ( و زاده رحیمهاي باشد. یافته هاي این  تحقیق با یافته می
 هواشناسی، سایر متغیرهاي تاثیر کنار در باد سرعت در تغییر گونه ره که آنجا ) همخوانی دارد. از1390و رضایی بنفشه و همکاران (

  .است اهمیت حایز ایران خشک نیمه و خشک اقلیم به توجه با این امر و شود تبخیرتعرق تغییر باعث است ممکن
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