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مقدمه
هواویزها ذرات جامد ،مایع ،یا گاز موجود در جو با شعاع معمول  1/113تا  311میکرومتر هستند که نقش چشمگیر و
زیانآوری در سالمت انسانی دارند (جمیز گاودرمن و همکاران .)3181 :0111 ،هواویزها از دو منشأ طبیعی و انسانی وارد
جو میشوند و در ارتباط با شهرنشینی و صنعتیشدن جوامع این ذرات به افزایش پایدار منجر میشوند (بابو و همکاران،
 .)0131هواویزها بزرگترین منبع عدم قطعیت در تغییرات آب و هوایی در سطح بینالمللی شناخته شدهاند (لی و
همکاران )3311 :0111 ،و بهطور مستقیم با تغییر تابش در هواسپهر بر آب و هوا تأثیر میگذارند (هریسون و همکاران،
 .)44 :0113همچنین ،با تغییر در خواص نوری ابرها و نقش چشمگیری که در هستة ابر دارند ،باعث برهمخوردن چرخة
طبیعی ابرها و در نهایت بازخورد در سامانة آب و هوا میشوند (ورزلر و همکاران .)4013 :0111 ،همچنین ،کارایی
نیمهمستقیم هواویزها با گرمکردن الیههای هواسپهر و کاهش کسر ابر تغییرات گستردهای را بهوجود میآورند .بنابراین،
ضرورت دارد تا توزیع زمانی -مکانی و بهویژه روند هواویزها در بلندمدت مطالعه شود و اثرهای آن را در مطالعات مربوط
به تغییرات آب و هوایی بهکار بست.
 نویسندة مسئول ،تلفن11303481411 :

Email: ma_ahmadi@sbu.ac.ir
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در طی چند دهة گذشته ،تغییرات منطقهای درخورتوجهی در انتشار و غلظت آلودگیهای جوی در سطح جهانی
بهوجود آمده است؛ بیشینة افزایش آالیندهها در سطح جهانی طی چهار دهة گذشته بهطور گستردهای در منطقة
خاورمیانه ،هند ،و منطقة جنوب شرقی آسیا رخ داده است (زیمکه و همکاران .)1001 :0131 ،بهدلیل گستردگی مناطق
بیابانی و فقدان ایستگاه در بیشتر این مناطق ،سنجش از دور ابزاری مؤثر برای پایش جهانی هواویزها و بازخوردهای آن
در سامانة آب و هوا است .سنجش از دور به ما اجازه میدهد تا توزیع فضایی و خواص هواویزها را ارزیابی کنیم
(کوسمپولوس و همکاران .)0104 :0118 ،همچنین ،مزیت عمدة آن اخذ مستمر داده است که بدون شک فرصت
منحصربهفردی برای مطالعات محلی ،منطقهای ،و جهانی ایجاد میکند.
جنوب غرب آسیا (خاورمیانه ،شبیهجزیرة عربستان ،و ایران -پاکستان -افغانستان) شامل چندین بیابان (بیابانهای
عراق و سوریه ،روبالخالی ،ان -نافود ،الدنه ،خارخوم ،مارگو ،و ریگستان) و نواحی نیمهبیابانی (فالت ایران و دشت
سیستان) است که عامل انتشار گرد و غبار چشمگیری است که تحت سامانههای گوناگون منطقهای جو به مناطق
مختلف انتقال داده میشوند (کاسکاوتیس و همکاران110 :0134 ،؛ راشکی و همکاران .)01 :0131 ،بر این اساس،
مطالعة تغییرپذیری دقیق شاخص هواویز ( )AIدر بلندمدت میتواند اطالعات سودمندی در خصوص گرد و غبارها ،منشأ
آنها ،وردایی زمانی -مکانی ،واداشت آب و هوایی ،و بازخورد آن در سامانة آب و هوا ارائه دهد.
اهمیت مطالعة هواویزها باعث شده تا پژوهشگران به مطالعة شاخص جذب هواویز ( )AAIدر ارتباط با پدیدة گرد و
غبار بپردازند؛ در ادامه به برخی از این پژوهشها اشاره خواهد شد .انفورم و همکاران ( )0111تغییرپذیری درونسالی و
روند بلندمدت شاخص هواویز در فصل هارماتان را در منطقة صحرای غرب افریقا مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند
که مقدار هواویزهای دورة  0114-0113نسبت به دورة  3184-3111حدود 04درصد بیشتر از میانگین ساالنه است .در
منطقة ساحلی نیجریه نیز متوسط گرد و غبار هواسپهر بیشتر از دهههای گذشته بود که نامبردگان آن را به مقدار باالی
بار گرد و غبار به منطقه نسبت دادهاند .هامر و همکاران ( )0138روند جهانی ترکیبات هواویز را طی سالهای  0110تا
 0130با استفاده از سنجندة  OMIماهوارة  Auraبراساس شاخص جذب هواویز ( )AAIمطالعه کردند؛ نتایج پژوهش
آنها نشان داد که روند گرد و غبار با منشأ بیابانی در شمال افریقا ،خاورمیانه ،شرق آسیا ،و استرالیا غالب است؛ همچنین،
روند منفی در استرالیا و افزایش هواویزها در اطراف دریاچة آرال را گزارش کردند .در ایران نیز راشکی و همکاران ()0134
دگرگونی زمانی -مکانی طوفانهای گرد و غباری منطقة سیستان را با استفاده از شاخص گرد و غبار ( )AIو عمق نوری
هواویزها ( )AODرا با استفاده از سنجندههای  ،TOMS ،OMI ،MODISو  MISRبررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که غلظت باالی ذرات معلق در هواسپهر در فصل تابستان نتیجة خشکشدن فصلی دریاچة هامون و بادهای
شدید در منطقه است .ارجمند و همکاران ( )3111با استفاده از شاخص  AAIبه پایش زمانی -مکانی گرد و غبار در
منطقة جازموریان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عمدة وقایع گرد و غباری منطقة جازموریان در فصل بهار و
تابستان اتفاق میافتد .احمدی و داداشی رودباری ( )3111به آشکارسازی روند و نقطة تغییر گرد و غبار با استفاده از
شاخص جذب هواویز ( )AAIدر پهنههای کالن آب و هوایی ایران با استفاده از دو سنجندة  TOMSماهوارة Nimbus

 7و  EPو سنجندة  OMIماهوارة  EOS Auraپرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که شاخص هواویز در هشت
پهنة موردبررسی روند افزایشی داشته و نقطة تغییر نیز مقدار افزایشی را تأیید کرده است .داداشی رودباری و احمدی
( )3118تغییرات زمانی -مکانی و نقطة تغییر شاخص جذب هواویز ( )AAIایران مبتنی بر برونداد سنجندههای TOMS

و  OMIرا مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که بیشینة شاخص هواویز در دورة گرم سال و بهار بهدلیل کاهش میزان
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رطوبت خاک و فعالشدن چشمههای گرد و خاک بیشینة شاخص هواویز فصلی را داراست .همچنین ،فصل زمستان
بهدلیل اثر کنترلی بارش مقدار هواویز کمتری را داراست .همچنین ،سالهای  ،0111 ،3181و  0111بهترتیب برای
ماهوارههای  ،EP ،Nimbus 7و  Auraبهعنوان سالهای میانگین جهش در سری زمانی تشخیص داده شدند که
نویسندگان بیان کردند این سه سال گرانیگاه دورة فعال و غیرفعال شاخص هواویز در ایراناند.
مرور منابع نشان میدهد ،بهرغم وجود شاخصها و دادههای روزآمد ماهوارهای ،تاکنون روند شاخص جذب هواویز
( )AAIدر کل ایران مطالعه نشده است؛ معدود مطالعات انجامشده نیز بهصورت منطقهای بوده است و نتوانسته دیدگاه
جامعی از رفتار این شاخص مهم در ایران ارائه دهد .این مطالعه با هدف ارزیابی روند فصلی شاخص جذب هواویز ()AAI
مبتنی بر دادههای سنجندة  TOMSو  OMIدر ایران انجام شده است .نتایج این تحقیق میتواند در شناسایی کانونهای
فصلی گرد و غبار ،مناطق بحرانی ،و در نهایت بازخورد آن در سامانة آب و هوایی برای مطالعات بعدی مفید باشد.

روشها

مواد و
منطقة مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه در این پژوهش ایران با بازة زمانی فصلی است .ایران دارای تنوع زیاد آب و هوایی است و بخشهای
چشمگیری از آن را دشتهای داخلی ،مناطق نیمهخشک ،و خشک پوشش میدهد .همزمانی شرایط نامبرده همراه
قرارگرفتن کشور در کمربند گرد و غبار ،که از کرانة غربی افریقای شمالی شروع میشود و با عبور از خاورمیانه و آسیای
مرکزی و جنوبی تا چین ادامه دارد ،در سالهای اخیر با مشکالت فراوانی مواجه شده است .بنابراین ،مطالعة جنبههای
گوناگون گرد و غبار مبتنی بر دادههای روزآمد میتواند کمک شایان توجهی در کنترل آن بکند.

دههایمورداستفاده
دا 
ایستااههایمنتخبهمدید

فراوانیساالنةگردوغبار

برای ارزیابی بهتر و مقایسة نتایج روند گرد و غبار دادههای ماهوارهای با زمینی از ده ایستگاه همدید طی دورة  3111تا
 0130میالدی در پهنههای گوناگون آب و هوایی ایران ،که بیشتر تحت تأثیر پدیدة گرد و غبار قرار دارند ،استفاده شد (.3
اهواز؛  .0بندرعباس؛  .1بوشهر؛  .4اصفهان؛  .0کرمانشاه؛  .6مشهد؛  .1شیراز؛  .8تبریز؛  .1یزد؛  .31زاهدان) .سپس،
کدهای پدیدة  16تا  11 ،11تا  ،10و  ،18که معرف گرد و غبارند ،از بین کدهای پدیدة هوای حاضر استخراج و نمودار
ساالنه برای ایستگاههای منتخب ترسیم شد.
دادههایسننشازدور
شاخصجذبهواویز()AAIمبتنیبر 

شاخص جذب هواویز ( ،)AAIکه بهطور خالصه شاخص هواویز ( )AIگفته میشود ،شاخصی کیفی از ذرات هواویز
جاذب فرابنفش نزدیک مانند دود یا گرد و غبار معدنی است .از آنجا که بازتاب سطحی فرابنفش در مناطق بیابانی تیره
است ،سنجندههایی همچون  TOMSاز اطالعات طیفی بهمنظور تعیین شاخص هواویز جذبکنندة ) UV (AAIاستفاده
میکنند .این شاخص به گرد و غبار و دود در درجة نخست حساس است (ارجمند و همکاران306 :3111 ،؛ داداشی
رودباری و احمدی .)630 :3118 ،شاخص  AIبهعنوان باقیمانده بین تابش اندازهگیریشده و محاسباتی با استفاده از
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معادلة  LER3فرض میشود (هرمن و همکاران .)08111 :3111 ،شاخص هواویز ( )AIبراساس رابطة  3محاسبه میشود
(کاسکاوتیس و همکاران.)01 :0131 ،
()3
در این پژوهش دادههای سنجندة  TOMSدو ماهوارة  Nimbus 7و  Earth Probeو سنجندة  OMIماهوارة
 Auraاز پایگاه  LAADS DAACاخذ شد .جزئیات دادههای منتخب در جدول  3ارائه شد.
سننندههایTOMSوOMI

جدول.1جزئیاوشاخصهواویز()AI

ردیف
3
0
1

ماهواره

سنننده

Nimbus 7

TOMS

)Earth Probe (EP

TOMS

EOS Aura

OMI

تفکیکمکانی
 3/11× 3/00درجة قوسی
 3/11× 3/00درجة قوسی
 1/00× 1/00درجة قوسی

تفکیکزمانی
3111-3110
3116-0110
0110-0130

پایشروندشاخصهواویز(آزمونناپارامتریکمن -کندل)

برای بررسی تحلیل روند در سری زمانی بلندمدت شاخص هواویز از آزمون ناپارامتریک من -کندال ( )MKاستفاده شد.
در این آزمون  H0بیانکنندة فقدان روند و  H1بیانکنندة وجود روند در سری زمانی دادههاست (من3140 ،؛ کندال،
.)3100
آزمون  MKرا میتوان در سری زمانی  ، xiکه از  i = 1, 2…n − 1و

xj

رتبهبندی شده ،از  j = i + 1, 2… nبهشکل

رابطة  0نوشت.
()0
آمارة  Sدر آزمون  MKرا میتوان از طریق رابطة  1محاسبه کرد.
()1
در این رابطه  xjو  xiمقادیر سری زمانی بهترتیب نشاندهندة  iو  j>i ،jمیباشند و

تابع عالمت

است (المغربی و الوتایبی .)3136 :0138 ،در رابطة  1فرض میشود که آمارة  Sبهطور متناوب نرمال است و مقدار مورد
انتظار  E(S) = 0برای اندازة نمونه  n ≥ 8باشد؛ واریانس مطابق با رابطة  4خواهد بود (دوهان و پاندی.)0131 ،
()4
در این رابطه  qنشاندهندة تعداد گروهها و  tpتعداد مقادیر داده را در گروه  pنشان میدهد .درنهایت ،مقادیر  Sو V

) (Sبرای محاسبة آمارة  Zبه شرح رابطة  0است.
()0

)1. Lambert Equivalent Reflectivity (LER
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آمارة استاندارد  Zدر آزمون من -کندال از توزیع نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس یک پیروی میکند و
برای اندازهگیری روند استفاده میشود .بر این اساس ،اگر | |Zبزرگتر از  (Zcrit =(100 × (1 – α / 2)) Zcritباشد ،مقدار
آماره از توزیع نرمال استاندارد با سطح اطمینان ( )αمنتخب خواهد بود که بر این اساس فرض صفر رد و آزمون نشان
میدهد که روند معنیدار در سری زمانی وجود دارد (مثالً ،برای سطح آماری 0درصد با  .)Z0.025 = ± 1.96در آزمون MK

نشاندهندة روند صعودی است؛ درحالیکه مقدار منفی آن نشاندهندة روندی نزولی در سری زمانی
مقدار مثبت  Z
منتخب است (لیو و همکاران .)1 :0134 ،همچنین ،باید توجه داشت که در این آزمون عدم پذیریش  H0به این معنی
نیست که روند در سری زمانی وجود ندارد .در حقیقت ،نشان میدهد که شواهد موجود برای نتیجهگیری فقدان روند در
سری زمانی کافی نیست (مغربی و الوتایبی.)3136 :0138 ،

یافتههایپژوهش

نتایج ارائهشده برای روند شاخص هواویز در شکل  ،3درصد روند در سطوح مختلف آماری در جدول  ،0و مشخصات
آماری روند در جدول  1نشان داده شد .اندازهگیری روند برای شاخص هواویز ( )AIدر ایران نشان داد بخش عمدهای از
ایران در فصول مختلف سال هم در سنجندة  TOMSهم در سنجندة  OMIدارای روند مثبت بوده است که با رنگ زرد
تا قرمز نشان داده شد.
روند کاهشی درخور توجه شاخص هواویز ( )AIسنجندة  TOMSماهوارة  EPبا توجه به فراوانی روزهای گرد و غبار
و اطالعات ماهوارة  Auraدور از انتظار بهنظر میرسد .پژوهشهای بسیار از جمله بوالسینا و همکاران ( )0118دادههای
سنجندة  TOMSماهوارة  EPرا برای تجزیة روند توصیه نمیکنند ،زیرا از سال  0113بهدلیل کالیبراسیون نامناسب از
سوی این سنجنده دادههای این سنجنده و ماهواره ارقام غیرمنطقی را ارائه میکنند؛ بنابراین ،نتایج ارائهشده برای این
سنجنده در خصوص روند نمیتواند درست باشد و پیشنهاد میشود در پژوهش بعدی از دادههای این سنجنده و ماهواره
برای ارزیابی روند شاخص هواویز در ایران استفاده نشود.
بزرگترین گرایش کاهشی در روند کلی شاخص هواویز ( )AIدر ایران در فصل زمستان سنجندة  TOMSماهوارة
 Earth Probeدر شمال شرق و بخشهای مرکزی مشاهده میشود (جدولهای  0و  .)1ثابتقدم و همکاران ( )0138با
مطالعة روند عمق نوری هواویزهای ( 36 )AODشهر مهم در ایران برای دورة  0113تا  0130روند مثبتی را برای بیشتر
شهرهای موردمطالعه بهجز کرمانشاه و زاهدان ،که روند منفی را نشان دادند ،بهدست آوردند که با مطالعة انجامشده برای
فصل زمستان سنجندة  OMIماهوارة  Auraهمخوانی دارد .بیشینة روند افزایشی شاخص هواویز ( )AIایران برای سنجندة
 OMIو بیشینة روند کاهشی شاخص هواویز ( )AIبرای فصل زمستان (سنجندة  TOMSماهوارة  )EPو فصل پاییز
(سنجندة  TOMSدو ماهوارة  Nimbus7و  )EPمحاسبه شد .متوسط روند شاخص هواویز ( )AIایران در فصل زمستان
برای هیچ یک از دو سنجنده و سه ماهواره معنیدار نیست .بااینحال ،در فصل پاییز از دورة سرد سال براساس اطالعات
سنجندة  OMIماهوارة  Auraمقدار روند  0/13محاسبه شد که در سطح  1/13معنیدار است .در فصل زمستان مناطقی با
روند افزایشی معنیدار سنجندة  TOMSدر سواحل بوشهر در خلیج فارس تا بخشهای شمالی استان خراسان جنوبی
کشیده شده است .از مهمترین شهرهایی که در این منطقه قرار گرفتهاند براساس اطالعات سنجندة  TOMSمیتوان به
بوشهر ،شیراز ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،و بیرجند اشاره کرد .براساس سنجندة  ،OMIهم از وسعت هم از شدت مناطقی با روند
کاهشی کاسته شده است؛ بهطوریکه مناطقی با روند کاهشی معنیدار براساس اطالعات این سنجنده مشاهده نشد.
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زمستان
بهار
تابستان
پاییز

TOMS Nimbus 7
TOMS EP
OMI

فاقدروندمعنیدارافزایشی


OMI

روندافزایشیمعنیداردرسطح0/1


TOMS EP

روندافزایشیمعنیداردرسطح0/02


TOMS Nimbus 7

روندافزایشیمعنیداردرسطح0/01


OMI

روندافزایشیمعنیداردرسطح0/001


TOMS EP

فاقدروندمعنیدارکاهشی


OMI
TOMS Nimbus 7

روندکاهشیمعنیداردرسطح0/1


TOMS EP

روندکاهشیمعنیداردرسطح0/02


TOMS Nimbus 7

روندکاهشیمعنیداردرسطح0/01


فصل/سنننده

روندکاهشیمعنیداردرسطح0/001


)فصلیدرایرانبااستفادهازسننندههایTOMSوOMI

درصدیاختههایدارایروندشاخصهواویز(AI

جدول.5

18/14
11/11
60/10
38/81
48/11
64/10
38/81
00/11
88/01
01/04
8/66
4/01

1/11
1/18
1/30
33/10
34/16
01/13
33/83
3/01
4/01
3/01
4/01

1/81
1/34
31/61
43/11
16/00
34/11
01/11
1/10
1/14
3/61
1/83
01/40

1/81
3/18
01/08
1/11
1/61
38/13
00/00

1/84

1/44
01/11
1/10
1/18
18/08
1/06
41/14
44/88
-

1/11
31/18
-

8/66
3/01
01/00
-

3/01
1/18
4/10
-

-

در فصل بهار بهنسبت فصل زمستان از مناطقی با روند کاهشی به دشت کاسته شد و بر مناطقی با روند افزایشی
افزوده شد؛ بهطوریکه مناطقی با روند کاهشی فقط در ماهوارة  Nimbus 7با 1/18درصد مشاهده شد (جدول  .)0بیشینة
مناطقی با روند معنیدار افزایشی فصل بهار با 03/11درصد در ماهوارة  EPبهدست آمده است .مناطقی که بیشینة روند
معنیدار افزایشی را نشان دادهاند در ماهوارة  Nimbus 7حوالی استانهای کرمان ،اصفهان ،یزد ،و خراسان جنوبی قرار
گرفتهاند .اطالعات ماهوارة  EPنیز نشان داده است مناطقی که روند معنیدار افزایشی را نشان دادهاند از مرزهای غربی تا
سواحل چابهار کشیده شدهاند؛ ماهوارة  Auraنیز همانند ماهوارة  EPروند یکطرفة افزایشی را برای کل کشور نشان
داده است؛ الگوی روند افزایشی معنیدار براساس اطالعات سنجندة  OMIدر مرزهای شرقی کشور بیشینه است .از آنجا
که ایران در مرکز کمربند گرد و غباری نیمکرة شمالی قرار گرفته است ،این روند رو به رشد افزایشی در بیشتر مناطق
ایران را میتوان با وقایع گرد و غباری با منشأ سرزمینهای خشک و بیابانی جنوب غرب ایران ،بهخصوص کشور عراق،
که به دالیل بیابانزایی تشدید شدهاند ،مرتبط دانست (گودی و میدلتون .)0116 ،روند افزایشی شاخص هواویز ()AI
نشان میدهد که شرایط محیطی (مانند پوشش سطح زمین ،رطوبت خاک ،سطح زمین ،و غیره) و شرایط آب و هوایی در
مناطق تحت تأثیر گرد و غبار بهطور فزایندهای برای انتشار گرد و غبار مطلوب است.
در فصل تابستان مناطقی با روند افزایشی (به استثنای ماهوارة  EPبهدلیل کالبیرهنبودن از سال  )0113براساس
اطالعات ماهوارة 311( Nimbus 7درصد) و ماهوارة  )16/14( Auraاز کل کشور را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)0
پهنههایی با روند افزایشی سنجندة ( TOMSماهوارة  )Nimbus 7در سراسر کالنشهرهای ایران با بیش از یک میلیون
جمعیت (اهواز ،قم ،تبریز ،شیراز ،کرج ،اصفهان ،مشهد ،و تهران) و شهرهایی با بیش از پانصدهزار تا یکمیلیون جمعیت
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(اراک ،اردبیل ،یزد ،کرمان ،همدان ،و رشت) دیده میشود و در هیچ شهری روند منفی دیده نمیشود .براساس برونداد
سنجندة ( OMIماهوارة  )Auraمناطقی با روند افزایشی معنیدار کاهش مییابد .بیشینة روند معنیدار افزایشی در سطح
 1/10در سنجندة  TOMSماهوارة  Nimbus 7با 01/11درصد بیشینه روند معنیدار افزایشی را در بین فصول و
ماهوارههای مختلف داراست .متوسط روند کشور نیز براساس سنجندة  TOMSماهوارة  0/30 Nimbus 7بهدست آمده
است که در سطح  1/10معنیدار است (جدول  .)1براساس اطالعات سنجندة  OMIماهوارة  Auraاز متوسط شدت روند
نیز کاسته شده است؛ بهطوریکه متوسط روند کشور  1/801محاسبه شده است که بهرغم افزایشیبودن اما از نظر آماری
معنادار نیست .از دالیل این روند افزایشی قابلتوجه رخدادهای گرد و غبار فراوان در جنوب غربی ایران ،غرب ،و اخیراً در
شمال شرق ایران در فصل بهار و تابستان رخ میدهد و باعث میشود که این منطقه تغییرات فصلی زیادی در شاخص
هواویز ( )AIداشته باشد که به تبع آن روند نیز باید افزایش درخورتوجهی داشته است (شکل  .)3افزایش انتشار
هواویزهایی با منشأ انسانی را ،که نتیجة افزایش جمعیت ،رشد صنعتی ،و شهرنشینی است ،میتوان یکی از دالیل این
افزایش دانست .زیرا روندهای افزایشی درخورتوجه بیشتر حول کالنشهرهای ایران قرار دارد.
در فصل پاییز شاهد بیشینة روند افزایشی معنیدار شاخص هواویز ( )AIدر سطح  1/13و  1/113براساس سنجندة
 OMIماهوارة  Auraدر کشور هستیم؛ بهطوری که از چهار سطح احتماالتی که در جدول  0ارزیابی شد روند افزایشی
در همة سطوح معنیدار بوده است .در مجموع 10/41 ،درصد کشور دارای روند افزایشی بوده اند .همگام با بیشینة درصد
مناطق تحت پوشش روند افزایشی فصل پاییز بیشینة مقدار متوسط شدت روند شاخص هواویز ( )AIفصلی ایران را نیز
بهخود اختصاص داده است؛ بهطوری که متوسط روند این سنجنده در کل کشور  0/13محاسبه شده است که این مقدار
روند در سطح  1/13معنیدار است .تهران و کرج تغییرات بسیار مشابهی در روند شاخص هواویز ( )AIدارند ،زیرا آنها
بهلحاظ جغرافیایی نزدیک به هماند .بنابراین ،نقش هواویز های انسانی در این مقدار افزایشی کامالً مشهود است؛ از
آنجا که پاییز جزو فصول سرد سال محسوب میشود و همة این شهرها نیز در دامنههای جنوبی رشته کوه البرز قرار
گرفته اند و مصرف انرژی (بخش مهمی از انرژی مصرفی ایران از سوختهای فسیلی است و سوختهای سبز نقش
بسیار ضعیف در ایران دارند) بسیار باالست ،به تبع آن مقدار شاخص هواویز ( )AIنیز افزایش خواهد داشت (شکل .)3
یکی از دالیل افزایش مقدار شاخص هواویز ( )AIایران به خصوص در فصل پاییز براساس نتایج بهدست آمده از روند
شاخص هواویز ( )AIدو سنجندة  TOMSو  OMIبرای ایران همگام با مطالعة پوزر و همکاران ( )0130در این
منطقه می تواند با کاهش بارش و عدم مهار ذرات زیر موجود در هواسپهر در نتیجة کاهش رطوبت در ارتباط باشد.
بررسی نقشة روند شاخص هواویز ماهوارة  Nimbus 7نشان میدهد که مرزها ی غربی ایران دارای روند کاهشی
است .این روند کاهشی شاخص هواویز ( )AIدر استان های غربی ایران شاید کمی دور از انتظار باشد ،اما همانطورکه
نامداری و همکاران ( )0136نیز آن را تایید کردند روند کاهشی شاخص هواویز ( )AIدر نوار غربی ایران (استانهای
کردستان کرمانشاه ،خوزستان ،لرستان ،و ایالم) مرتبط با تغییرپذیری هواشناسی است .همچنین ،پوزر و همکاران
( )0130نیز تأیید کردند که در منطقة صحرا در شمال آفریقا و خاورمیانه تغییرات هواشناسی نقش مهمی را در روند
کاهشی ]هواویزها ایفا میکنند.
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میانگین

بیشینه

کمینه

)فصلیدرایرانبااستفادهازسننندههایTOMSوOMI

جدول.1مشخصاوآماریروندشاخصهواویز(AI

آماره /فصل
زمستان
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
بهار
تابستان
پاییز

TOMS-Nimbus 7

TOMS-EP

OMI- EOS Aura

-1/095

-2/862

-0/778

-0/219

0/179

0/000

0/876

-1/610

-0/934

-2/956

-2/862

1/090

2/518

3/220

2/803

3/285

2/862

2/803

3/285

2/504

2/024

2/190

1/968

3/581

0/922

-0/533

1/242

2/185

1/673

1/389

2/123

0/217

0/857

0/049

-1/381

2/712



براساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش و مطالعات پیشین ،میتوان تغییرات مرتبط با الگوهای هواشناسی را در
تغییرپذیری روند شاخص هواویز ( )AIایران در فصول مختلف سال تا سطح باالیی مرتبط دانست .تحقیقات مختلف نشان داده
است وردایی شاخص دریای خزر -هندوکوش ( )CasHKIو ایجاد شرایط آب و هوایی بهخصوص (شرایط دمایی و سرعت باد)
باعث فعالیت گرد و غبار در حوضة سیستان و جنوب شرق ایران و مناطق اطراف آن میشود (کاسکاوتیس و همکاران:0136 ،
 .)08اخیراً یو و همکاران ( )0136نشان دادند که فاز النینا همراه فاز منفی شاخص نوسانات دهسالة اقیانوس آرام ()PDO3
معموالً با ناهنجاری گردش واچرخندی باعث خشکسالی طوالنی و تشدید باد شمال در خاورمیانه و شبهجزیرة عربستان است
که به فعالیت گرد و غبار منجر میشود .شمال یک باد قوی شمال غربی است که با سرعت  311کیلومتر بر ساعت حرکت
میکند و از حوضة دجله و فرات بهسوی شبهجزیرة عربستان و خلیج فارس نفوذ میکند و باعث ایجاد گرد و غبار فراوان
میشود .باد شامل معموالً توسط یک شیو باروکلینک قوی بین واچرخند دائمی در شمال عربستان و چرخندهای حرارتی جنوب
ایران ایجاد میشود که موجی قوی در امتداد منطقة همگرایی ایجاد میکند (شائو و همکاران .)388 :0133 ،فارغ از سامانههای
همدید و دینامیک بزرگمقیاس ،طوفانهای گرد و غبار محلی تحت تأثیر پدیدههای کوتاهمدت همچون سامانههای جبههای،
جهتهای سطح پایین ( ،0)LLJsو توسعة کمفشارهای حرارتی محلی ایجاد میشوند (میلر و همکاران04 :0118 ،؛ راشکی و
همکاران )08 :0131 ،که نقش چشمگیری در افزایش شاخص هواویز دارند.
شکل  0روند ساالنة گرد و غبار را با استفاده از اطالعات ده ایستگاه همدید در مناطق مختلف آب و هوایی ایران ،که
متأثر از پدیدة گرد و غبارند ،نشان میدهد .همانطورکه در شکل پیداست ،ایستگاههای اهواز ،اصفهان ،کرمانشاه ،تبریز ،و
زهدان روند افزایشی و ایستگاههای بندرعباس ،بوشهر ،مشهد ،شیراز ،و یزد روند کاهشی را برای گرد و غبار ساالنه نشان
میدهند .مقایسة سری زمانی دادههای ایستگاهی با دورههای سه سنجندة موردمطالعه بهروشنی نشاندهندة تطابق
دادههای ماهوارهای و زمینی گرد و غبار است.
)1. Pacific Decadal Oscillation (PDO
)2. low-level jets (LLJs
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ساالنهدرپهنههایمختلفآبوهواییمتأثرازگردوغبار

شکل.5روندگردوغبار

نتینهگیری

نتایج نشان داده است که سنجندة  TOMSماهوارة  EPبهدلیل عدم کالیبراسیون از سال  0113برای تجزیة روند مناسب
نیست که بوالسینا و همکاران ( )0118نیز آن را تأیید کردند .بیشینة گرایش کاهشی در روند کلی شاخص هواویز ( )AIدر
ایران در فصل زمستان سنجندة  TOMSماهوارة  Earth Probeدر شمال شرق و بخشهای مرکزی مشاهده میشود که،
همانطورکه گفته شد ،بهدلیل عدم کالیبراسیون این سنجنده و ماهواره است .بیشینة روند افزایشی شاخص هواویز ()AI
ایران برای سنجندة  OMIو بیشینة روند کاهشی شاخص هواویز ( )AIبرای فصل پاییز (سنجندة  TOMSماهوارة
 )Nimbus 7محاسبه شد .متوسط روند شاخص هواویز ( )AIایران در فصل زمستان برای هیچ یک از دو سنجنده و سه

ماهوارهای،Earth Probe،Nimbus 7وAura

بردادههای
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ماهواره معنیدار نیست .در فصل بهار بهنسبت فصل زمستان بر شدت و درصد روند افزایشی افزوده شد .روند رو به رشد
افزایشی در بیشتر مناطق ایران با وقایع گرد و غباری با منشأ سرزمینهای خشک و بیابانی جنوب غرب ایران بهخصوص
کشور عراق در ارتباط است که گودی و میدلتون ( )0116نیز اثبات کردهاند .در فصل تابستان ،اطالعات ماهوارههای
 Nimbus 7و  Auraروند بیش از 10درصدی از کل کشور را نشان دادند .پهنههایی با روند افزایشی سنجندة TOMS

ماهوارة  Nimbus 7در سراسر کالنشهرهای ایران با پانصدهزار تا یکمیلیون و بیش از یکمیلیون جمعیت دیده میشود و
در هیچ شهری روند منفی محاسبه نشد .در فصل پاییز شاهد بیشینة درصد و شدت روند افزایشی معنیدار شاخص هواویز
( )AIبراساس سنجندة  OMIماهوارة  Auraهستیم .این روند قابلتوجه با کاهش بارش و عدم مهار ذرات ریز موجود در
هواسپهر در نتیجة کاهش رطوبت میتواند در ارتباط باشد که پوزر و همکاران ( )0130تأیید کردهاند .افزایش روند شاخص
هواویز در ایران ناشی از شرایط محیطی مانند پوشش سطح زمین ،رطوبت خاک ،خشکسالی ،و  ...است و نقش سامانههای
گردش منطقهای جو همچون شاخص دریای خزر -هندوکوش (( )CasHKIکاسکاوتیس و همکاران ،)08 :0136 ،فاز منفی
شاخص نوسانات دهسالة اقیانوس آرام ( 3)PDOبا ناهنجاری گردش واچرخندی (میلر و همکاران04 :0118 ،؛ راشکی و
همکاران ،)08 :0131 ،باد شمال تابستانه (شائو و همکاران ،)388 :0133 ،پدیدههای کوتاهمدت همچون سامانههای
جبههای ،جتهای سطح پایین ( ،)LLJsو کمفشار سند (براتی و همکاران )318 :3116 ،در ترابرد این ذرات چشمگیر است.
شایان ذکر است که عراق و سوریه مهمترین چشمههای تولید گرد و غبار فرامنطقهای در ایراناند .عامل محتمل دیگری که
در افزایش رویدادهای گرد و غباری نقش دارد و در آینده نیز میتواند این پدیده را تشدید کند تغییرات آب و هوایی است.
زیرا افزایش دما و خشکی زیاد به از بین رفتن پوشش گیاهی و عدم چسبندگی خاک (بهدلیل تبخیر زیاد از واحد سطح)
منجر میشود که روند بیابانزایی را تشدید میکند .فالح قالهری و همکاران ( )0131نشان دادند که دما در ایران روند
افزایشی قابلتوجهی داشته و در آینده نیز ناهنجاری دما بهصورت یکپارچه افزایشی خواهد بود که بر این اساس باید انتظار
افزایش رویدادهای گرد و غباری تحت شرایط تغییرات آب و هوایی باشیم.

تشکروقدردانی
مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری آبوهواشناسی (گرایش شهری) دانشگاه «شهید بهشتی» با عنوان « واکاوی
وردایی زمانی-مکانی الگوهای قائم و افقی ریزگردها و ارزیابی بازخوردهای آب هوایی آن در ایران» است که با پشتیبانی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) ( )INSFبا کد  16111111انجام شد .نویسندگان
برخود الزم میدانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از بنیاد ملی علم ایران ،دانشگاه شهید بهشتی و داوران نشریه
پژوهشهای جغرافیای طبیعی که ما را در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.

)1. Pacific Decadal Oscillation (PDO
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