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  چكيده

با توجـه  .  استغبار و گرد هاي طوفان، خاورميانه منطقه در امخصوص جهاني،هاي  چالش ترينمهم از يكي

هاي   لزوم بررسي و تجزيه و تحليل داده،و خطرات ناشي از آنهاي گرد و غبار  فزون طوفانروز ابه افزايش 

موقعيت ويژه ايستگاه سرپل    .  مخرب زيست محيطي مشخص است     بادسنجي به منظور شناخت اين پديدة     

از .  موجب انتخاب اين ايستگاه براي مطالعـه گرديـد         ،هاي گرد و غبار   ذهاب به دليل بروز پي در پي طوفان       

ـال       نيز تجزيه و تحليل داده     ترسيم گلغبارهاي ساالنه و ماهانه و      ـاي   هاي هواشناسي مربوط به س ـا   1986ه  ت

ـان           در سال  .ها سير صعودي داشته است     مشخص شد وقوع طوفان    2009 ـا افـزايش وقـوع طوف هايي كـه ب

انـد كـه    و غبارزا بادهايي نبودهو لزوما بادهاي گرد  كند ايم جهت بادها ميل به غربي شدن پيدا مي    مواجه بوده 

 بررسـي ميـزان   .هاي ماهانه و ساالنه صادق است كه اين نتيجه در مورد بررسي     سرعت بيشتري داشته باشند،   

ـان كاهش ميدان ديد با سرعت پايين باد همراه است دهد كه همبستگي عناصر اقليمي نشان مي ـاي   و طوف ه

با توجه به ابعاد وسيع اين پديده و فرا ايستگاهي بـودن            . اند  بودهگرد و غبار لزوما با سرعت بيشتر باد همراه ن         

  .شود آن لزوم يك طرح جامع براي شناسايي اين پديده در بلند مدت در كل منطقه تحت تاثير احساس مي

 .ل ذهابپ هاي گرد و غبار، ميدان ديد، گلغبار، سرطوفان: ها واژه كليد

 مقدمه . 1

و غبار يكي از مشخصات بسيار جدي آن است كه گاهي اوقات تا فواصل چند هزار كيلو          ميدان عمل وسيع پديده گرد      

با توجه به گستردگي و شدت روز افزون اين پديده در منطقه غرب ايران، لزوم بررسي بلنـد  . دهد متر را تحت تأثير قرار مي  

بررسي ارتباط بين سرعت و جهت باد، . مدت پارامترهاي هواشناسي در روزهاي همراه با گرد و غبار كامالً محسوس است      
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ـناخت       هاي گرد و غبار در دوره ميدان ديد، فشار و بارش با فراواني طوفان    هاي فراز و فرود ايـن پديـده در بلنـد مـدت، ش

منابع . تواند در تصميم گيري براي حل اين مشكل نقش ايفا كند            دهد كه مي    نسبتاً كاملي را از ماهيت اين پديده به دست مي         

اند بيشتر از نواحي بياباني نسبتاً نزديك به اين منطقه مثل صحراي سوريه               صلي گرد و غبارهايي كه به غرب ايران وارد شده         ا

با توجه بـه گـستردگي تـأثيرات، ايـن     ). 1384ذوالفقاري،(گيرند  و يا صحراي نفوذ در شمال شبه جزيره عربستان منشاء مي  

ـايي را  : رار گرفته استهاي مختلفي مورد توجه ق    پديده از جنبه   برخي مطالعات با بيان اهميت و چگونگي اين پديده متغيره

آيـد كـه سـطح        در واقع فرسايش بادي زماني بـه وجـود مـي          . اند  كه در شكل گيري اين پديده موثر است، را بررسي كرده          

كرر و شـديد اسـت و       از خصوصيات مناطق خشك بادهاي م     . مشتركي بين باد و خاك حفاظت نشده به وجود آمده باشد          

ـا                    پوشش گياهي تنك در اين مناطق نيز نمي        ـا ب تواند در جلوگيري از سرعت باد نقشي داشته باشد، بدين جهـت ايـن باده

ي  اثرات اين پديده). 1389جعفري و همكاران،؛1388آذرنيوند و همكاران،  ؛1387احمدي،(اي همراه هستند      هاي ماسه   طوفان

ـار اتمـسفري     .  و سالمت نيز  در برخي مطالعات مورد بررسي قرار گرفته است            مخرب زيست محيطي بر محيط زيست      غب

ـا    و منجر به افزايش شيوع بيماري      دهد   درصد كاهش مي   30مانع از نفوذ نور خورشيد شده و محصوالت كشاورزي را تا             ه

شاهـسوني و  (گـردد   هاي پوست و ريـه مـي   سلول DNAهاي ويروسي صدمه به  از جمله مننژيت، تب دره، آسم، بيماري 

ـا،    اي از مطالعات به تحليل مكاني و زماني وقوع طوفان           دسته). 2006 و همكاران،    2 ويلينوز ؛2005،  1 پيترز ؛1389همكاران، ه

ـان       هاي سينوپتيكي گردوغبار پرداخته و برخي به بررسي سيستم   ـا افـزايش وقـوع طوف ـا را در   اند، نتيجه عمـوم ايـن كاره ه

ترين عامـل   هاي مهاجر بادهاي غربي مهم پرفشار آزور همراه با سيستم. دهد در مناطق غربي نشان مي    هاي اخير به ويژه       سال

منشاء ). 1384 ذوالفقاري و همكاران، ؛1389رسولي، ( روند  منطقه به شمار مي هاي گردوغبار سيستم سينوپتيك تأثيرگذار بر 

ـار در     اي و ه از تصاوير ماهوارهيابي پديده گرد و غبار و شناسايي مناطق برداشت با استفاد           ـاد و رسـم گلغب استفاده از تونل ب

ـاران،      :برخي مطالعات از جملـه       ـاران،       ؛1385اختـصاصي و همك  و  3 چلينگـر  ؛1389 خـسروي،    ؛1384 ايـرانمنش و همك

را عمـدتاً   اين دسته از مطالعات منابع اصلي گرد و غبارهاي ورودي به غرب ايران              .  مورد توجه بوده است    ؛2006همكاران،  

ـاچيز              ؛دانند  صحراي سوريه، عراق و صحراي شمال عربستان مي         در حالي كه نقش صحراي كبير آفريقا در اين ميان بسيار ن

اند كـه   هاي گرد و غبار را با ساير عوامل مورد بررسي قرار داده اي از مطالعات انجام شده ارتباط طوفان  دسته. شود  قلمداد مي 

ـين افـزايش سـزيم            ) 2007( و همكاران    4كارهاي آكاتا توان به     در اين مورد مي    ـاط ب ـا وقـوع     1375در مـورد بررسـي ارتب  ب

ـار و   كه ارتباط بين دما و بارندگي با طوفان) 2006( و همكاران 6هاي گردوغباري آسيايي و زينگ گوبي  طوفان هاي گردوغب

ـان       مطالع. اند، اشاره كرد    خصوصيات پوشش سطح زمين را مورد بررسي قرار داده         ـاي    اتي نيز به بررسي كاني شناسي طوف ه
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ـاليز   بـر  تكيـه  با )1390(اند، زراسوندي و همكاران  گردوغبار پرداخته ي   ذرات تـشكيل دهنـده   SEMو تـصاوير XRD آن

ـايي        كردند و بيان داشتند كه ذرات گردوغبار خوزستان را مي          بررسي خوزستان استان غبار را در    و  گرد توان در سه گروه كاني

ـا   گـروه رس ) 3) كاني غالب كوارتز (گروه سيليكات ) 2) غالب كلسيت كاني (گروه كربنات)1: ه كرد خالص ـاني غالـب   (ه ك

 بـه  غبار  و  گرد با پديده  زمان  نيز هم  2005 و همكاران،  3و وانگ 2008همكاران، و 2 و ويانا  2004 و همكاران،  1هولمز ،)كائولن

ـاي مختلفـي      هاي گردوغبار و تغييرات پوشش گياهي از روش         ط بين طوفان   در مورد بررسي ارتبا    .اند  پرداخته ذرات آناليز ه

ـاهي مـورد            )1388(استفاده شده است، صادقي روشن     اثر گردوغبار ناشي از صنايع سيمان را بـر روي تغييـرات پوشـش گي

ـات   ها مطالعه قرار داده است و با بررسي تنوع و تراكم گياهان مرتعي و مقدار رسوب سيمان بر روي اندام   ـاهي در جه ي گي

ـاهي   مختلف، بيان داشته كه هرچه از منبع انتشار ذرات دور مي    شويم ميزان رسوب ذرات كاهش و تنوع و تراكم پوشش گي

خـصوصياتي   ؛انـد   كـرده  استفاده   د در مطالعات خو   ياهي پوشش گ  هاي  از شاخص  محققين از ديگر يگروه .يابد  افزايش مي 

ـاالي    الوصول سهلچه از يك منطقه، قابليت تكرار پذيري، نظير فراهم ساختن ديد وسيع و يكپار     ـات و دقـت ب  بودن اطالع

 است كه استفاده از اين گونه اطالعات را بـراي بررسـي پوشـش               هايي  ويژگي صرفه جويي در زمان از       واطالعات حاصله   

 با توجه بـه تـأثيري كـه    ).1391،و همكاران جاللي(بخشد مي ارجحيت  ها  روشگياهي و كنترل تغييرات آن نسبت به ساير         

ـالي   هاي گرد و غبار بر محيط زيست منطقه مي    طوفان ـاي اخيـر    گذارند لزوم بررسي و تحليل وقوع اين پديده در طـي س ه

ـينوپتيكي سـر          . شود  مشخص مي  پـل   در اين مطالعه به بررسي گردوغبارهاي معلق با منشاء خارج از ايستگاه در ايستگاه  س

ـين عناصـر اقليمـي                  هاي  ذهاب با توجه به داده      سازمان هواشناسي ايران پرداخته شده است و هدف آن بررسي همبستگي ب

  .هاي گرد و غبار است تحليل سرعت و جهت بادها در هنگام وقوع اين نوع طوفان موثر بر اين پديده و

  منطقه مورد مطالعه. 2

اليـه شـيب    ان كرمانشاه و در منتهي واقع در نواحي غربي استمربع كيلومتر1271شهرستان سرپل ذهاب با وسعت      

 متـر از سـطح دريـا و طـول           545ايستگاه سينوپتيكي سرپل ذهاب بـا ارتفـاع          .ارتفاعات زاگرس واقع گرديده است    

 ثانيـه داراي اقلـيم نيمـه    45 دقيقـه و  3 درجـه و  34 ثانيه و عرض جغرافيايي 45 دقيقه و 51 درجه و    45جغرافيايي  

شـكل  ( كوهپايـه اي مـي باشـد       -وگرافي دشتي  ميلي متر در سال و وضعيت فيزي       3/421خشك گرم، ميانگين بارش     

هاي اخير يكي از مناطقي است كـه بـا ايـن پديـده              گردو غبار در سال   هاي    اين شهرستان با افزايش وقوع طوفان     . )1

قـه  گـرد و غبـار بـر منـابع زيـست محيطـي منط      هـاي     مخرب مواجه گرديده است و با توجه به تاثيري كـه طوفـان            

  .  لزوم بررسي و تحليل وقوع اين پديده را در طي ساليان گذشته روشن مي سازد،گذارند مي

                                                 
1 Holms 

2 Viana 
3 Wang 
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  )شهرستان سرپل ذهاب(  مورد مطالعه ستگاهي موقعيت جغرافيايي اتصوير 1شكل 

  ها مواد و روش. 3

يكي سرپل ذهـاب،    هواشناسي در ايستگاه سينوپت   هاي    در اين تحقيق پس از گرد آوري آمارهاي مربوط به پديده           

ها،  سرعت و جهـت بـاد، رطوبـت نـسبي، فـشار       از سازمان هواشناسي كشور، فراواني وقوع اين پديده، نوع طوفان         

 يعني از بدو تاسيس ايـستگاه       ،1986زماني  هاي    هاي مختلف كه بازه   معادل سطح، بارش و ميدان ديد را در طي سال         

 بـراي  WRPLOT View version 5.3 گرفت و از نـرم افـزار    مورد بررسي قرار، را شامل مي شود2009تا سال 

 اسـت  يبادسـنج هـاي    دادهي آمـار شي نماي برايگلغبار روش. ساالنه دوره اي و ماهانه استفاده شد  رسم گلغبارهاي   

مربـوط بـه ايـن پديـده     هـاي    سپس داده . دهد  مي  غبارآلود را در هر جهت نشان      ي سمت و سرعت بادها    يكه فراوان 

 Surfer نهايت از نـرم افـزار   ر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و دSPSS Statistics 17 افزار بوسيله نرم

8.0 Full Version  2شكل (براي تحليل ارتباط بين سرعت و جهت باد با ميدان ديد استفاده شد(. 
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  فرايند انجام تحقيق 1شكل                                                     

  بحث و نتايج. 4

 شن و خاك خارج از ايـستگاه بـه ايـستگاه آمـده            هاي    و خاك معلق در هوا كه در اثر طوفان        در اين مطالعه گرد     

 اين نوع گرد و غبار در گزارشات سـازمان هواشناسـي كـشور بـه صـورت كـدهاي                    .ي قرار گرفته است   مورد بررس 

ايـستگاه  2009 تـا    1986از بررسـي اطالعـات مربـوط بـه دوره آمـاري             .شوند  مي ثبت 06با كد   )ww(هواي حاضر 

 1986 مـورد در سـال   14شود كه فراواني روزهاي همراه با اين نوع طوفـان از        مي سينوپتيكي سرپل ذهاب مشخص   

  .)1جدول ( افزايش يافته است2009رد در سال  مو152به 

  1986-2009ماري تعداد روزهاي گرد و غباري در دوره آ 1جدول 

تعداد روزهاي 

  گرد و غباري
  سال

تعداد روزهاي 

  گرد و غباري
  سال

تعداد روزهاي 

  گرد و غباري
  سال

تعداد روزهاي 

  گرد و غباري
  سال

13 2004  0 1998  8 1992  14 1986  

24 2005  11 1999  8 1993  41  1987  

23 2006  53 2000  4 1994  1 1988  

70 2007  2 2001  4 1995  1 1989  

128 2008  1 2002  2 1996  3 1990  

152 2009  27 2003  1 1997  39 1991  



 ششم  ه     شمار                                           جغرافيا و مخاطرات محيطي                                                               94 

هاي مورد بررسي، گرد و خاك معلق در هوا كه در اثر طوفان شن و خاك نقـاط خـارج از ايـستگاه            در طي سال  

اي هـ  و اين پديـده رونـد افزايـشي را در سـال             روز در سال به وقوع پيوسته      25/26به ايستگاه آمده، به طور متوسط       

  ).3شكل ( روز به وقوع پيوسته است 152 ميالدي 2009دهد به شكلي كه اين پديده در سال   ميآخر نشان
  

  

  198-2009توزيع ساالنه روزهاي گرد و غبار در دوره آماري  3شكل 

دهد حداكثر روزهاي همـراه بـا گـرد و            مي هاي گرد و غبار در اين دوره نشان       بررسي روند ماهيانه وقوع طوفان    

 روز در كـل دوره      108 روز در ماه گزارش شده است و تعـداد           5/4و به طور متوسط     )  مرداد -تير(غبار در ماه ژوئيه   

 روز همـراه بـا گـرد و         4اتفاق افتاده كـه     )  دي -آذر(حداقل وقوع اين پديده در ماه دسامبر        . شود  مي آماري را شامل  

كه بيشترين روزهاي همراه با پديده گرد و غبار در طـول  به طوري  ؛)4شكل (دهد  مي سال نشان24غبار را در طول 

 درصـد از  7/46 روز اتفاق افتـاده كـه   94به تعداد ) خرداد تا شهريور(هاي ژوئن، ژوئيه و اوت گرم و در ماه هاي    ماه

ـ  (هاي نوامبر، دسامبر و ژانويه      سرد و ماه  هاي     و كمترين آن در طول ماه      شود  مي ها را شامل  كل طوفان  ) ا بهمـن  آبان ت

ــداد  ــه تع ــه  19ب ــاده ك ــاق افت ــاري اتف ــل دوره آم ــان 3 روز در ك ــل طوف ــشان درصــد از ك ــا را در طــي دوره ن    ه

  .دهد مي

  1986-2009توزيع ماهانه گرد وغبار مربوط به دوره آماري  4شكل 
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وره دهد كـه در طـول د        مي بررسي ميدان ديد، رطوبت نسبي، بارش، فشار معادل سطح و سرعت وجهت باد نشان             

رطوبت .  متر نيز رسيده است100 و در برخي موارد به  متر كاهش يافته4313ور متوسط به مورد بررسي ميدان ديد به ط

 در طـول  . درصد بوده اسـت 8/88 و 7/5 ترتيب  درصد بوده و حداقل و حداكثر آن به       46/35نسبي نيز به طور متوسط      

 درصد روزهاي همراه با گرد و غبار بارندگي         94 يعني در    است؛روز بدون بارندگي مشاهده شده       598اين دوره آماري    

 ميلي متر در روز بـوده و  37/0بارندگي در طي اين دوره به طور متوسط . در ايستگاه مورد نظر ثبت مشاهده نشده است 

و رطوبـت نـسبي    متر 2000 ميلي متر اتفاق افتاده و در آن روز ميدان ديد به 32 به ميزان 2009 فوريه   11حداكثر آن در    

 1/5سرعت باد بـه طـور متوسـط         .  ميلي بار بوده است    55/1006ميانگين فشار معادل سطح     .  درصد رسيده است   88به  

 متر رسيده 8000بوده كه در اين روز ميدان ديد به ) متر بر ثانيه9/15( نات 8/31بوده و حداكثر آن ) متر بر ثانيه55/2(نات

  . جنوب غربي وزيده اند- درجه يعني بادها غالبا از سمت غرب17/240جهت باد به طور متوسط . است

كه همبستگي اين عناصر با ميـدان     )2جدول(دهد  مي  ميزان همبستگي عناصر اقليمي ارائه شده و ميدان ديد نشان          بررسي

 اما بطور كلي ارتباط ميدان ديد با سه عنصر فشار، بارش و رطوبـت نـسبي منطقـي و قابـل بررسـي      ،ديد چندان باال نيست  

ـاهش     باشد كه يك ارتباط مستقيم است؛       مي ا ميدان ديد  نكته قابل توجه ارتباط مستقيم و بارزتر سرعت باد ب         . است  يعنـي ك

 و يك سيستم فـشاري   در شرايطي كه باد ساكن بوده است       دهد  مي اين امر نشان  . ميدان ديد با سرعت پايين باد همراه است       

باشـد و منطقـه       مي ها خارج از ايستگاه   با توجه به اينكه منشا طوفان     . يابد  مي خاص در منطقه حاكم باشد، ميدان ديد كاهش       

  . همبستگي مثبت ميدان ديد و سرعت باد قابل توجيه است،مورد مطالعه خود منشا طوفان محسوب نمي شود

 ماتريس همبستگي عناصر اقليمي و ميدان ديد بدست آمده از تحليل عاملي 2جدول 

 

 

 

 

 

ـاهش ميـدان ديـد       ميميدان ديد، سرعت و جهت باد را نشان مربوط بههاي   داده5شكل شماره  دهد كه شـديدترين ك

ـا  110( جنوب شـرق  -بادهاي شرق: زير استهاي  ناشي از بادهايي با جهت  ـا سـرعت كمتـر از    )  درجـه 130 ت ـات  3ب  ن

، ) متر بر ثانيـه 7-5( نات14 تا  10هاي  با سرعت )  درجه 160تا   140( جنوب شرقي    –و نيز بادهاي جنوب   ) متر بر ثانيه  5/1(

 شـمال غربـي     –شـمال هاي    و همچنين باد  )  متر بر ثانيه   15 تا   12( نات 30 تا   24هاي    با سرعت )  درجه 180 تا   160(جنوبي  

ـا  60( شـمال شـرقي   – بادهاي با جهت شـرق ،) متر بر ثانيه5/6(نات13بيشتر از هاي  با سرعت)  درجه360 تا  340(  100 ت

 270(و غربي   ) 240 تا   200( جنوب غربي    –شوند و بادهاي با جهت جنوب       مي به ندرت موجب كاهش ميدان ديد     ) درجه

ـات 16 نيز فقط هنگامي ميدان ديد را كاهش داده اند كه سرعتشان كمتـر از        )  درجه 290تا    و بطـور كلـي   ) متـر برثانيـه  8( ن

 .ربي، جنوب غربي و شمال غربي بوده استبيشترين كاهش ميدان ديد مربوط به بادهاي غ

 فشار معادل سطح بارش رطوبت نسبي سرعت باد 

 -002/0 -027/0 027/0  105/0 ميدان ديد
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  )بر حسب درجه(و جهت باد) بر حسب نات(سرعت) بر حسب متر (دي ددانينمودار م 5شكل 

  .دهند  ميها ميدان ديد را نشان، سرعت باد و منحنيمحور افقي جهت باد، محور قائم

، 2006،  2005،  2003،  2000،  1987،1991(هاي پـر گـرد و غبـار       مربوط به سال  هاي    اي گلغبار از بررسي مقايسه  

، 1997،  1996،  1995،  1994،  1993،  1992،  1990،  1989،  1988،  1986(و كم گـرد وغبـار     ) 2009 و   2008،  2007

هـا بـه   دوره اول جهت وزيدن بـاد در طوفـان  شود كه در   مي مشخص) 2004 و   2002،  2001،  2000،  1999،  1998

 درصد بيشترين نقـش    65/27در اين بين بادهاي غربي با فراواني         و   صورت غربي، شمال غربي و جنوب غربي بوده       

هـاي  در حالي كه در دوره دوم كـه طوفـان         . باشد  مي ) متر بر ثانيه   5/5( نات   11را داشته و سرعت اين بادها كمتر از         

از فراوانـي  انـد و بادهـاي جنـوبي       درصـد رسـيده    15ز كاهش يافته و به      اند بادهاي غربي ني   گرد و غبار كاهش يافته    

 ).7و6هاي  شكل(رسد   مي)متر بر ثانيه11( نات 22سرعت اين بادها به بيشتر از .  درصد برخوردارند19حدود 

  پر گرد و غبارهاي  ها درسالگلغبار مربوط به طوفان  7شكل            كم گرد و غبارهاي  ها در سالگلغبارمربوط به طوفان  6شكل 
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دهد كه بادهاي غربي، شمال غربي و جنوب غربي بيشترين نقـش را          مي  آماري نشان  ل دوره   مربوط به ك  هاي    گلغبار

 1-4 درصد بادهاي بـا سـرعت        14/47سرعت وزش باد نيز به طور متوسط،        . در هنگام طوفان گرد و غبار داشته اند       

ـ 1/12و) متـر بـر ثانيـه    5/3-2( نات 4-7 درصد با سرعت     93/27و  ) متر بر ثانيه  2 -5/0(نات  نـات  7-11ا سـرعت   ب

هـاي گـرد وغبـارزا تمايـل بـه غربـي       دهد كه غالب طوفان  ميها نشاناين بررسي . بوده است )تر بر ثانيه  م5/5 -5/3(

          .)9و8هاي  شكل(اندها از سمت جنوب وزيدهد و با كاهش اين روند غالب طوفانوزيدن دارن

  
  2009-1986يها گلغبار مربوط به سالنيانگيم 8شكل 

  
  1986-2009هاي فراواني باد در سال 9شكل 
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آبـان تـا   (دسـامبر و ژانويـه       هـاي نـوامبر،   دهد در ماه    مي  سال نشان  24ماهيانه در طي اين     هاي    بررسي گلغبار 

بهمـن  (فوريه، مارس و آوريـل    هاي    جهت بادها بيشتر از جنوب شرقي تا غرب بوده است، اما در طي ماه             ) بهمن

 درصـد را  34/10 درصـد جنـوب شـرقي و    72/11درصـد غربـي و     10/13دها جنوبي،  درصد با  20)تا ارديبهشت 

) ارديبهـشت تـا آبـان     (هاي مه، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر و اكتبـر         و در ماه   دهد  مي بادهاي جنوب غربي تشكيل   

جنـوب غربـي    - درصـد، غربـي    75/30 به طوري كه فراواني بادهاي غربي        ؛جهت غالب وزيدن بادها غربي است     

تـوان    مـي با توجه به آمارهاي موجود و گلغبارهاي رسم شـده .  درصد است  83/11 درصد و بادهاي غرب    56/16

ادهـاي غبـارآلود غربـي تـر بـوده      هايي كه با افزايش گرد وغبـار مواجـه بـوده ايـم، جهـت ب       نتيجه گرفت در ماه   

 .)21 تا 10هاي  شكل(است
 

  ميانگين گلغبار ماه فوريه در دوره آماري 11شكل     ريميانگين گلغبار ماه ژانويه در دوره آما 10شكل 

  ميانگين گلغبار ماه آوريل در دوره آماري 13 شكل     ميانگين گلغبار ماه مارس در دوره آماري 12شكل 
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  ميانگين گلغبار ماه ژوئن در دوره آماري 15 شكل    ميانگين گلغبار ماه مه در دوره آماري 14شكل 

  ميانگين گلغبار ماه اوت در دوره آماري17شكل     ين گلغبار ماه ژوئيه در دوره آماريميانگ 16شكل 

  ميانگين گلغبار ماه اكتبر در دوره آماري 19شكل     ميانگين گلغبار ماه سپتامبر در دوره آماري 18شكل 
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  ردر دوره آماريميانگين گلغبار ماه دسامب 21شكل     ميانگين گلغبار ماه نوامبر در دوره آماري 20شكل 

 گيرينتيجه. 5

هاي اخير روبه افـزايش گذاشـته       شود  فراواني اين پديده در سال        مي گرد و غبار مشخص   هاي     از بررسي طوفان  

هـاي    روند تغييرات فراواني وقوع پديده گـرد و غبـار داراي دوره  .نيز بر اين امر تاكيد دارد  ) 1389(است كه رسولي    

تعـداد  . هاي اخير فراواني وقوع پديـده گـرد و غبـار افـزايش يافتـه اسـت       اما در سالافزايشي و كاهشي بوده است،    

طوفان هايي كه منشا آنها خارج از ايستگاه بوده در طي ساليان گذشته با شيب تندي رو به افزايش نهاده اسـت و در                        

بـا  هـايي كـه     در سـال  . شـد واقع مشكل اصلي مربوط به ريز گردها در اين منطقه مربوط به خارج از ايستگاه مـي با                 

هـاي گـرد و   ايم جهت بادها به شدت ميل به غربي شدن پيدا مي كننـد و لزومـا باد            افزايش وقوع طوفان مواجه بوده    

روند ماهيانه نيز افزايش وقوع اين پديده را در فـصل گـرم             . اند كه سرعت بيشتري داشته باشند     غبار زا بادهايي نبوده   

دهد كـه ميـدان ديـد بـا سـه        ميهمبستگي عناصر اقليمي نشان   .  كاهش رطوبت است   سال تاييد مي كند كه ناشي از      

. عنصر فشار، بارش و رطوبت نسبي ارتباط منطقي دارد و كاهش ميدان ديد با سرعت پايين بـاد همـراه بـوده اسـت         

ترين شوند و اين در حـالي اسـت كـه بيـش      مي درجه به ندرت موجب كاهش ميدان ديد     100 تا   60بادهاي با جهت    

ي هـا دهد با اينكـه اغلـب طوفـان         مي  درجه بوده است و اين نشان      130 تا   110كاهش ميدان ديد، در جهت بادهاي       

شـرق و جنـوب شـرقي    هـاي    اما بيشترين كاهش ديد مربوط به طوفان   ،هاي اخير غربي بوده اند    گرد و غبار در سال    

توان بيان كرد كه ايـن منطقـه، منطقـه            مي ايج فوق  از مجموع نت   .ستهااست كه نشان دهنده قدرت بيشتر اين طوفان       

ها از نقاط خارج از ايـستگاه نـشات گرفتـه و اثـر آنهـا در ايـن               ، بلكه اين طوفان   برداشت رسوبات بادي نبوده است    

 فشاري سطوح مختلـف جـوي     هاي    سيستمهاي    در اين زمينه نتايج تركيبي گلغبارها و نقشه       . ايستگاه ثبت شده است   

  .موثري را از اين پديده ارائه دهدهاي  يلتواند تحل مي
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  قدرداني و تشكر 

متحمل  عرفان تمسكي در اين تحقيق    آقايان دكتر احمدي، دكتر احمد اسماعيلي و        ي كه    از زحمات  در اينجا 

  .را داريمر و تشكر ي تقدكمال شدند،

  فهرست منابع و مĤخذ

. موسـسه انتـشارات دانـشگاه تهـران       . چـاپ اول  . بيابـاني بوم شناسي مناطق    ). 1388. (ملكيان، آرش . آذر نيوند، حسين  

 .340صفحات 

موسـسه انتـشارات    . چـاپ سـوم   .  فرسـايش بـادي    –بيابـان   . 2جلد  . ژئومرفولوژي كاربردي ). 1387. (احمدي، حسن 

 .706صفحات. دانشگاه تهران

كـاربرد  ). 1385. (رجبـي، محمدرضـا  . صارمي نائيني، محمـدعلي . خليلي، علي. احمدي، حسن . اختصاصي، محمدرضا 

مطالعـه مـوردي،    (هاي روان     گل غبار، گل طوفان و گل ماسه در تحليل فرسايش بادي و تعيين جهت حركت ماسه               

  .541 - 533صص . 3شماره . 59جلد . نشريه دانشكده منابع طبيعي). اردكان-حوزه دشت يزد

هـاي    ق برداشت ذرات گردوغبار و ويژگي     بررسي مناط ). 1384. (اكرم، مجتبي . عرب خدري، محمود  . ايرانمنش، فاضل 

مجلـه پـژوهش و سـازندگي در    . اي هاي منطقه سيستان با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره ها در طوفان  انتشار آن 

 .33 - 25صص . 67شماره . منابع طبيعي

صـفحات  . چـاپ سـوم  . انتشارات دانشگاه تهـران .  مناطق خشك و بياباني   ءاحيا). 1389.(طويلي، علي . جعفري، محمد 

396. 

بررسي ارتباط بين فاكتورهاي اقليمي و زمينـي بـا          ). 1391. (درويشي بلوراني، علي  . بهرامي، حسينعلي . جاللي، محبوبه 

اولـين  ). مطالعـه مـوردي، اسـتان خوزسـتان     (MODISاي  غبار با استفاده از تصاوير ماهواره و هاي گرد وقوع طوفان 

 .همايش ملي بيابان ايران

 NAAPSميانه با استفاده از مـدل   غبار ناشي از طوفان در خاور   و  بررسي توزيع عمودي گرد   ). 1389.(، محمود خسروي

 )ICIWG2010(مجموعه مقاالت چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسالم . سيستان ايران: مورد

مجلـه جغرافيـا و     . غبار در غرب ايران     و  گردتحليل سينوپتيك سيستم هاي     ). 1384.(عابدزاده، حيدر   . ذوالفقاري، حسن 

  .187 - 173صص . توسعه

تحليل روند اقليمي گرد و غبار در غرب كشور         ). 1389.(محمدي، غالم حسن  . ساري صراف، بهروز  . رسولي، علي اكبر  

. 9 شـماره . سـال سـوم  . فصل نامـه جغرافيـايي طبيعـي   .  سال اخير با استفاده از روش هاي آماري ناپارامتري    55در  

  .28 - 15صص 
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تركيب كاني شناسي و ريخت شناسي ذرات تشكيل دهنده پديـده         ).1390. (نظرپور، احد . مر، فريد . زراسوندي، عليرضا 

مجله بلور شناسـي و كـاني شناسـي       . SEM و تصاوير  XRDگرد و غبار در استان خوزستان با تكيه بر آناليز هاي            

 .518 - 511صص . 3شماره .سال نوزدهم.ايران

.  محمد حـسين ،محموديان. نعيم آبادي، ابوالفضل. جعفرزاده حقيقي فر، نعمت اهللا  . ياراحمدي، مريم . سوني، عباس شاه

اثرات طوفان هـاي گـرد و غبـاري بـر           ).1389.(ندافي، كاظم   . سليماني، زهرا . صولت، محمد حسين  . صاكي، حامد 

 .56 - 45صص . 4شماره .2ه دور. مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي. سالمت و محيط زيست

بررسي آثار گردوغبار ناشي از صنايع سـيمان بـر تنـوع  و              ). 1388. (خراساني، نعمت اهللا  . صادقي روشن، محمد حسن   

 119-107صص . شماره يك. دوره يازدهم. علوم و تكنولوژي محيط زيست. گياهيتراكم پوشش 

Akata, N. Hasegawa, H. Kawabata, H., 2007. Deposition of 137Cs in Rokkasho, Japan 
and its relation to Asian dust, Journal of Environmental Radioactivity; 95(1), PP 1-9 

Holms, CW. Miller, R., 2004. Atmospherically transported metals and  deposition in the 
southeastern United States, local or transoceanic, Applied Geochemistry, 19(7), 
PP189-200. 

Peters,A., 2005. Paticulate matter and heart disease: Evidence from epidemiological 
studies, Toxicol Appl Pharmacol; 1(207), PP 477-80 

Schlesinger, P. Mamane, Y. Grishkan, I., 2006. Transport of microorganisms to Israel 
during Saharan dust events, Aerobiologia; 22(4),PP259-273 

Viana, M. Kuhlbusch, TAJ. Querol, X., 2008. Source apportionment of particulate 
matter in Europe: A review of methods and results, Aerosol Science, 39,PP 827–849. 

Wang, YQ. Zhang, XY. Arimoto, R. Cao, JJ. Shen, ZX., 2005. Characteristics of 
carbonate content and carbon and oxygen isotopic composition of northern China 
soil and dust aerosol and its application to tracing dust sources, Atmospheric 
Environment; 39(14): 26, PP31-42. 

Wellenius, GA. Schwartz, J.Mittleman, MA ., 2006. Particulate air pollution and 
hospital admissions for congestive heart,failure in seven United States cities, Am J 
Cardiol; 1(97), PP 388-404. 

Xingkui, Xu, Levy Jason, k. ,Zhahohui, Lin. Hong chen., 2006,An Investigation of 
Sand-Dust Storm Vents and Land Surface Characteristic in China Using NOAA 
NDVI Data, Global and Planetary Chainge 52, PP182-196. 

 
 


