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 چکیده

محققان زیادی به دنبال  به دليل ارتباط تنگاتنگي که با سالمت عمومي جامعه دارد از اهميت خاصي برخوردار است. گردوغبارپدیده       
ماهيت الگوی مکاني و زماني این پدیده  درباره کافي داشتن اطالعات به همين منظور .مضر این پدیده هستنداثرهای های کاهش روش

در این  است. فالت مرکزی ایراناز خطرات طبيعي و مرسوم  گردوغبارپدیده  برخوردار است. برای همه پژوهشگران از اهميت خاصي
 در مقياسبه واکاوی آماری  مطالعه مورد در منطقه شده واقعایستگاه سينوپتيک  56 ازگرفته شده  62و  60 کدهایمطالعه با استفاده از 

 9666افقي کمتر از  دیدهای با گردوغبارهمچنين الگوی مکاني روزهای  پرداخته شد. 7699تا  7660در دوره آماری  ساالنه و ماهانه
ایستگاه  ،متر 9666دید افقي کمتر از در نتایج نشان داد  ترسيم شد. مطالعه موردمتر در منطقه  9666تا  9566متر و  9566تا  9666متر، 

های زاهدان و ایستگاه ضمناً .بودنداز فراواني باالتری برخوردار  ارگردوغب روز 79روز و همچنين ایستگاه طبس با  999زاهدان با 
در  گردوغبارمتر نيز دارای باالترین فراواني روزهای  9566تا  9666افقي بين  دید باروز  55و  79 گردوغباربا تعداد روزهای  شهررضا

روز  599روز و زاهدان با  579 روز، اراک با 009طبس با  سينوپتيک هایایستگاههمچنين نتایج نشان داد که  بودند. مطالعه موردمنطقه 
 نتایج همچنين از اهميت باالتری برخوردار هستند. (7660-7699مطالعه )متر در دوره آماری  9666تا  9566افقي  دید با گردوغبار

را داشته  گردوغباربيشترین وقوع  درصد 40از  فصل بهار با بيشکه نشان داد  مورد نظردر دوره آماری  گردوغباربررسي فصلي روزهای 
 است. نتایج بررسي شده  ثبت ماه اردیبهشتو  در خرداد گردوغبارین رخداد بيشتر کرد کهمشخص  آماری ماهانه واکاویکه  طوری به است.
در هر  طورکلي بهاما  .منظمي وجود ندارد مکاني نشان داد با توجه به گستردگي منطقه الگوی گردوغبارروزهای  مکانيبندی تغييرات پهنه
 است.  مطالعه موردمنطقه  يشرق های جنوبقسمتتمرکز این پدیده بيشتر  دید افقيسطح   سه

 
 .فالت مرکزی ایران ،تغييرات زماني و مکاني، گردوغبار همراه با : روزهایی کلیدیها واژه

 

 قدمهم
است که  متر ميلي 749کشوری با ميانگين بارش  ایران

 25 جهان قرار دارد و بيش از های خشکيبر روی کمربند 
 دهد.ميتشکيل  خشک ک و نيمهمناطق خشآن را درصد

با ماهيت رگباری )شدید  بارش ،گردوغبارهای شدید طوفان
پوشش  رطوبت محدود خاک، و در پایه زماني کوتاه(،

تبخير و تعرق باال از  و گياهي تنک و ضعيف، اقليم خشک
شرایط منطقه را این  .استخصوصيات بارز این مناطق 
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کند. فرسایش مي فرسایش بادی ویژه بهمستعد فرسایش 
ک و های مهم فرسایشي در مناطق خشفرایندبادی یکي از 

 ;Gregory et al., 2004شود )ميمحسوب خشک  نيمه

Buschiazzo & Zobeck, 2008 2009; Webb et al.,.) 
 طبيعي است که شناسي زميننوع فرسایش یک فرسایش  این

ذرات  ذاریگ رسوبانتقال و  جداسازی، های بخششامل 
 Hoffmann) هستفرساینده  بادهای وسيله بهاصلي خاک 

et al., 2011; Li et al., 2007.)  از  گردوغباروقوع پدیده
. این پدیده است تأثيرنتایج فرسایش بادی در مناطق تحت 

از فراواني باالتری برخوردار  خشک ک و نيمهدر مناطق خش
سازمان جهاني طبق تعریف  (.Shao & Dong, 2006است )

 WMO(World Meteorological ي هواشناس

Organization) نتيجه آشفتگي در  گردوغبارهای طوفان
( قوی اتمسفری در نزدیک سطح که منجر به باالنس تور)

به اتمسفر  آنهاو ورود  گردوغباربرداشت حجم عظيمي از 
د، ایجاد رسانمتر مي 9666دید افقي را به کمتر از و شده 

های طوفان .(Goudie & Middleton, 2006) شوند مي
شوند  ميیک خطر طبيعي شناخته  عنوان بههميشه  گردوغبار

گذارند. کاهش ميهای مختلفي از جهان اثر بخشکه بر روی 
حاصلخيزی خاک، آسيب زدن به محصوالت کشاورزی، 

های گياهي طبيعي، اختالل در پوششخشک شدن 
 ,.Prakash et al) صنعتل در ارتباطي، اختال های سامانه

 ,.Lyles et alتنفسي ) های بيماریو باال بردن خطر  (2014

2012 ; Ebrahimi et al., 2014)  های طوفاناز عواقب
ایران به علت قرار گرفتن بر روی کمربند  .است گردوغبار

 گردوغبارمتعدد  هایسامانهای جهان در معرض هخشکي
 ;Rashki et al., 2013دارد )قرار  ای فرامنطقهمحلي و 

7694،(Goudie. های طوفاناصلي  منشأعمومي  از دیدگاه
 گردوغبارهای  عبارتي خاستگاه اصلي طوفان به یا گردوغبار

در مناطق خشک جهان از قبيل شرق آسيا، خاورميانه، 
از اروپا، شرق و جنوب  هایي بخشآمریکای التين، استراليا، 

است. در  شده  واقعصحرا  آفریقا، آمریکای شمالي و
های عراق، ایران،  خاورميانه مناطق مختلفي از قبيل کشور

 منشأ عنوان بهعربستان  جزیره شبهمصر، اسرایيل، سوریه و 

(. Shao et al., 2011شوند ) ميشناخته  گردوغباراصلي 
 9699به اتمسفر بين  گردوغبارطيف جهاني انتشار 

Tg/year (Miller et al., 2004 تا )9666 Tg/year  تخمين
تقریبي بين  طور به. ( Fung, 1994 &Tegenاست ) شده زده
 گردوخاکدرصد کل ذرات ورودی به اتمسفر  56تا  96
بر  توجهي قابل تأثيرها  گردوغبار(. Alfaro, 2008)د نباش مي

 تشکيالت خاک، های بيوژئو شيميایي جهاني،چرخهروی 
هوا و سالمت و بهداشت  ترکيبات شيميایي اتمسفر، کيفيت

 Chadwick et al.,1999; Reynolds etگذارند ) عمومي مي

al., 1999; Jickells et al., 2005; Li et al., 2007; 
Chappell, 2012; .)بر آنتأثير غبار و گردشدت  اساس بر 

 ( طوفان9:شوند ميتقسيم دسته سه  به این پدیده ،دیدقابليت 

  .معلق گردوغبار (9و  وزشي گردوغبار (7 ،گردوغبار

Farajzadeh Asl   وAlizadeh (7699)  به بررسي و تحليل
زماني و مکاني گردوغبار در ایران پرداختند و به این نتيجه 

های گردوغبار مربوط به رسيدند که بيشترین فراواني روز
 به ،(7699و همکاران ) Bahiraie ایستگاه زابل است.

های گردوغبار در ایالم در بازه  واکاوی همدیدی توفان
نشان داد که بيشتر آنان ساله پرداختند و نتایج  97زماني 
زا به دليل فقدان رطوبت عامل ایجاد و  های بارش سامانه

های گردوخاک در منطقه موردمطالعه هستند. انتقال طوفان
Jafari ( به واکاوی آماری روزهای 7697و همکاران )

و همکاران Sohrabi هان پرداختند.گردوغبار در استان اصف
( به مدلسازی گردوغبار با استفاده از مدل رگرسيون 7697)

نتایج نشان  .پوآسن آماسيده صفر در استان اصفهان پرداختند
داد که بيشترین روزهای همراه گردوغبار مربوط به فصل 
بهار و بعد تابستان و مربوط به شرق استان است که مربوط 

در . لي شرق استان و بادهای تابستانه استبه کانونهای مح
مدلاز  ( با استفاده7697و همکاران ) Jafariهمين راستا، 

های مسيرای به آشکارسازی ماهوارههای عددی و تصاویر 
 غبار در استان اصفهان پرداختند.وگردطوفان 

و  60های هواشناسي استفاده از کد هدف از این تحقيق 
سينوپتيک منطقه فالت مرکزی ایران های ایستگاه 62
استفاده  ينهمچن ،تحليل آماری روزهای گردوغبار منظور به
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الگوی مکاني این  تعيينبرای   ArcGIS10.5افزار از نرم
 باشد.ميپدیده در فالت مرکزی 

 

 ها روشمواد و 
 مطالعه موردمنطقه 

حوزه آبخيز کشور ایران  ترین بزرگحوزه فالت مرکزی 
 اقليم. داده استاستان پهناور را در خود جای  99است که 

 یهااستان .استگرم و خشک  مطالعه مورداغلب منطقه 
های کشور استانکرمان، سيستان و بلوچستان که از پهناورترین 

های کویر و لوت منطقه بيابان .دارندهستند در این منطقه قرار 
این حوزه از شمال به  .پوشانندميوسيعي از این حوزه را 

مرز شرقي، از غرب به  های کوهالبرز، از شرق به  کوه رشته
در  شود.ميزاگرس و از جنوب به دریای عمان ختم  کوه رشته

نواحي مرکزی این حوزه مناطق کویری با ارتفاع کم نسبت به 
 شمالي، های بخشاین در حالي است که  ،اند شده  واقعدریا 

غربي آن را مناطقي معتدل با ارتفاع زیاد  ویژه بهشرقي و 
بروز تغييرات  باعث ارتفاع تغييرات این .اند دادهتشکيل 

 و هيدرولوژیکي بارش، در پارامترهای هواشناسي توجه قابل
 این جوی نزوالت رو ازاین. گردد مي...  تعرق و ،تبخير ،دما

 و متر ميلي 966 از کمتر آن ساليانه متوسط و بوده اندک حوزه
 سال در متر ميلي 75 به حتي در مواردی و متر ميلي 56 اغلب
 در و بوده باال حوزه این در تبخير ساليانه بعکس .رسدمينيز 

 .رسدمي هم سال در متر ميلي 4666 از به بيش زیادی موارد
برابر  96 تا 46 از بيش به تواندمي تبخير ميزان ترتيب این به

 متوسط .(Azadi et al., 2015گردد ) بالغ ساليانه بارندگي
-دوره در اما است، درصد 46 تا 96 هااین دشت نسبي رطوبت

 دمای ميانگين .کندمي پيدا کاهش درصد 95 تا گرم سال های
 و حداکثر همچنين، است متغير درجه 96 تا 95 ساالنه بين

 گزارش گراد سانتي درجه -99 و 59 ترتيب این بهدما  حداقل
 مهمترینیکي از  .(Naderi & Raeisi, 2015است ) شده 

که ساالنه  است گردوغبارهای طوفانمعضالت این منطقه 
و  ها زیرساختبه جوامع انساني،  ناپذیری جبرانهای  خسارت

پوشش گياهي  اقليم خشک، کند.ميهای طبيعي وارد اکوسيستم
 مهمترینهای فرساینده و خاک عاری از رطوبت از باد تنک،

 9شکل  در این مناطق است. گردوغباردالیل وقوع پدیده 
 دهد.ميرا نشان  مطالعه موردموقعيت جغرافيایي منطقه 

 

 
 مطالعه موردموقعیت جغرافیایی منطقه  -1 شکل
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 تحقیق روش

در  شده  واقعایستگاه سينوپتيک  56 ازدر این تحقيق 

اطالعات  9در جدول  استفاده شد. مطالعه موردمنطقه 
 .است شده  دادهسينوپتيک نشان  هایایستگاهمربوط به 

 

 مطالعه موردسینوپتیک  های ایستگاهاطالعات مربوط به  -1 جدول

)سال(دوره آماری   ردیف نام ایستگاه ارتفاع )متر( دوره آماری )سال( ردیف نام ایستگاه ارتفاع )متر( 

2112-2112 7660-7699 70 ميمه 9796   9 زاهدان 9926 

2112-2112  2/9549 7660-7699 72 نائين   7/9796  7 یزد 

2112-2112 7660-7699 79 نطنز 9099   9/779  9 بافق 

2112-2112 7660-7699 77 شهر رضا 9729   4 مروست 9524 

2112-2112 7660-7699 96 انار 9467   5 عقدا 9956 

2112-2112  7/9600 7660-7699 99 بم   0 سمنان 9972 

2112-2112 7660-7699 97 جيرفت 225   2 بيرجند 9479 

2112-2112 7660-7699 99 کهنوج 477   9 طبس 076 

2112-2112 7660-7699 94 کرمان 9254   7 فردوس 9779 

2112-2112 7660-7699 95 رفسنجان 9574   9/927  96 قم 

2112-2112 7660-7699 90 شهداد 497   99 سلفچگان 959 

2112-2112  9/9994 7660-7699 92 شهربابک   7/9007  97 اراک 

2112-2112 7660-7699 99 سيرجان 9202   99 محالت 9077 

2112-2112  7/9777 7660-7699 97 کرج   0/9999  94 ساوه 

2112-2112  7/9097 7660-7699 46 هشتگرد   2/9027  95 همدان 

2112-2112 7660-7699 49 طالقان 9925   5/9220  90 مالیر 

2112-2112 7660-7699 47 خدابنده 9992   7/9299  92 تویسرکان 

2112-2112 7660-7699 49 خيرآباد 9202   99 سبزوار 799 

2112-2112  7/7694 7660-7699 44 اواج   5/9755  97 اردستان 

2112-2112 زهرا بوئين 9797   45 7699-7660  76 داران 7776 

2112-2112  4/9799 7660-7699 40 تاکستان   4/9556  79 اصفهان 

2112-2112 7660-7699 42 کوهين 9547   77 گلپایگان 9926 

2112-2112  0/9499 ژئو() تهران   49 7699-7660  5/9547  79 کبوترخان 

2112-2112 7660-7699 47 مهرآباد 9979   74 کاشان 755 

2112-2112  7/776 7660-7699 56 فرودگاه امام   7/947  75 خور و بيابانک 
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های کددر این مطالعه با استفاده از واکاوی آماری 
و با  ArcGIS 10.5 افزار نرمو با استفاده از  گردوغبار

از  شده محاسبهمقادیر  بندی پهنه به IDWاستفاده از روش 
 کدهایاز همچنين . های آماری پرداخته شدایستگاه

 داخلي( گردوغبار) 62و  خارجي( گردوغبار) 60 گردوغبار
در  آنهاکه اطالعات های سينوپتيک ایستگاهدر  شده ثبت

 است. شده  استفاده برای این منظور آورده شده، 7جدول 

 

 مطالعه موردمنطقه  های ایستگاهدر  شده ثبت گردوغبارهای کداطالعات مربوط به  -2 جدول

 تعریف کد ردیف

 .است آمده ایستگاه به دور نقاط از خاک و شن طوفان اثر در که هوا در معلق گردوغبار 60 1

 .بلند شده است باني دیدهباد در ایستگاه و یا نزدیکي آن در ساعات   وسيله بهو یا شني  گردوخاک 62 2
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 مطالعه موردهای منطقه ایستگاه برخی در سه سطح دید افقی در گردوغبارروزهای -2 شکل
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 نتایج
 واکاوی آماری ساالنه روزهای گردوغبار

وسعت منطقه مورد مطالعه و تعداد زیاد با توجه به 
شده در منطقه، روزهای گردوغبار در  های واقعایستگاه

 7699 تا 7660سه سطح دید افقي در دوره آماری 
 9666بررسي شد. روزهای گردوغبار با دید افقي کمتر از 

 9566تا  9666متر، روزهای گردوغبار با دید افقي بين 
 9666تا  9566ید افقي متر و روزهای گردوغبار با د

دهد که بيشترین متر. نتایج واکاوی آماری نشان مي
متر  9666روزهای وقوع گردوغبار در دید افقي کمتر از 

 79روز و طبس با  999های زاهدان با متعلق به ایستگاه
متر  9566تا  9666روز است. همچنين در دید افقي 

روز و  55رضا با روز و شهر 77های زاهدان با ایستگاه

 009های طبس  متر ایستگاه 9666تا  9566در دید افقي 
روز دارای بيشترین وقایع گردوغبار  579روز و اراک با 

روزهای گردوغبار در هر سه سطح در  7شکل بودند. در 
های سينوپتيک منطقه مورد مطالعه تعدادی از ایستگاه

 شده است. نشان داده 

 

 دوغبارگرواکاوی آماری ماهانه 

های سينوپتيک ایستگاههای هدادهای آماری بررسيبا  
های ماهها ایستگاهدر مقياس ماهانه مشخص شد در اکثریت 

، ژوئن و سپتامبر دارای بيشترین رخداد اوتجوالی، 
 روزهای  بهمربوط  اطالعات 9شکل  در هستند. گردوغبار
  دادهنشان  مطالعه مورددر مقياس ماهانه در منطقه  گردوغبار

 است. شده
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 مطالعه موردمنطقه سینوپتیک  های ایستگاهدر مقیاس ماهانه در  گردوغباراطالعات مربوط به رخداد  -3 شکل
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 گردوغبارفصلی روزهای آماری  واکاوی

غبار در منطقه وآماری فصلي روزهای گردبررسي  نتایج
های واقعهدرصد  40بيش از که دهد مينشان  مطالعه مورد

همچنين فصل تابستان  .افتدميدر فصل بهار اتفاق  گردوغبار
مهم درصد فراواني در رتبه بعدی قرار دارد و نکته  77با 

های بيشتری رخداداینکه فصل زمستان نسبت به فصل پایيز 
بنابراین  ؛را نشان داده است (درصد 99حدود ) بارگردوغاز 

در فصل بهار  دبایمخرب این پدیده  آثار مدیریت منظور به
 بودبيشتر منتظر هوای ناسالم در منطقه فالت مرکزی ایران 

های فصل بهار ماهنتایج بررسي  ضمناً .(5 و 4شکل )
خرداد ماه نشان داد که در  اردیبهشت و خرداد(، فروردین)

 ؛وجود داشته است در منطقه گردوغبارتعداد وقوع بيشترین 
از  مطالعه موردماه خرداد در منطقه  وبنابراین فصل بهار 

 .اهميت باالیي برخوردار هستند

 

 
 2112-2112در دوره آماری  مطالعه مورد در منطقه گردوغبارفراوانی روزهای  فصلی بررسی -4 شکل

 

 
 مطالعه موردفصل بهار در منطقه  گردوغباربررسی آماری روزهای  -5 شکل

 

 گردوغبارهای روز بندی پهنه

 گردوغباربررسي الگوی تغييرات مکاني پدیده  منظور به
 IDWروش  و  ArcGISافزار نرماز  موردمطالعهدر منطقه 

در سه سطح دید افقي کمتر از  بندی پهنهاستفاده گردید. این 
 متر 9666تا  9566متر و  9566تا  9666متر،  9666

تغييرات الگوی مکاني در هر سه سطح دید  شد.ترسيم 

-قسمتدر  گردوغباردهد که فراواني وقوع افقي نشان مي

تمرکز  ایستگاه طبس() شرقي شمال و شرقي های جنوب
 عنوان به و طبس های زاهدانایستگاهو  بيشتری دارد

و  2، 0های شکل .هستند شده  شناختهشاخص  هایایستگاه
ه در عرا در منطقه مطال گردوغبارهای روزالگوی مکاني  9

 .دندهميسه سطح دید افقي نشان 
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 مطالعه موردمتر در منطقه  1111افقی کمتر از  دید با گردوغبارروزهای  بندی پهنه -2 شکل

 

 
 در منطقه مورد مطالعه متر 1111-1511افقی  دید با گردوغبارروزهای  بندی پهنه -7 شکل
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 در منطقه مورد مطالعه متر 3111-1511افقی  دید با گردوغبارروزهای  بندی پهنه -2 شکل

 
 بحث

اقليمي و ادافيکي عوامل  تأثيرتحت  گردوغبارپدیده 
هم شرایط ادافيکي مهيا باشد و هم  دبایعبارتي  به ،است

زیادی از  های تخسارموجب این پدیده  شرایط اقليمي.
از قبيل  ها زیرساختتخریب  قبيل تهدید سالمت عمومي،

 تخریب ،ها باغصدمه زدن به مزارع کشاورزی و  ها،آهنراه
 هنحوشناسایي و آگاهي داشتن از  .شود ميها و غيره جاده

و اطالعات عمومي  تأثيرهمچنين مناطق تحت  رخداد و
تواند از اهميت مي گردوغبارهای مولد ماهدرباره فصول و 

شایاني برخوردار باشد. در این مطالعه با توجه به اهميت 
مرکزی به دليل وسعت شهری و جمعيتي و فالت  حوزه

به تحليل فراواني روزهای  ليميهمچنين شرایط خاص اق
های ایستگاهکه داد  نتایج نشان پرداخته شد. گردوغبار

روز دارای بيشترین فراواني  79روز و طبس  999با زاهدان 
متر  9666در دید افقي کمتر از  گردوغبارتعداد روزهای 

های زاهدان، طبس و ایستگاه اراک ایستگاههمچنين  .بودند

 9666در دید افقي  گردوغبارروز  57و  57، 77با  ترتيب به
 مطالعه مورددر منطقه را متر باالترین فراواني  9566تا 

روز، زاهدان با  009های طبس با ایستگاههمچنين  داشتند.
 9666 تا 9566روز در دید افقي  579روز و اراک با  599

طول دوره  در گردوغبارمتر دارای بيشترین تعداد روزهای 
همچنين نتایج  .شدندشناسایي  مطالعه موردماری در منطقه آ

متر ایستگاه  9666دهد در دید افقي کمتر از مينشان 
تا  9666روز، در دید افقي  5روز، کاشان با  9هشتگرد با 

های هشتگرد، ميمه، نطنز و مروست بدون ایستگاه 9566
-ایستگاهمتر  9666 تا 9566و در دید افقي  روز گردوغبار

دارای  گردوغباربدون روزهای  شهررضاهای مروست و 
نتایج نشان داد که  بودند. گردوغبارکمترین تعداد روزهای 

اگر کانونهای گردوغبار و رسوبات بادی در معرض بادهای 
فرساینده باشند، منطقه دارای روزهای گردوغبار بيشتری 

( 7697و همکاران ) Abbasi هایاست که این نتایج با یافته
که نشان دادند انرژی بادهای فرساینده در شرق و مرکز 
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ایستگاه کشور بيشتر از سایر مناطق است مطابقت دارد. 
 96 وجود حدودو  هامون زاهدان به دليل نزدیکي به تاالب

این منطقه با حوزه تاالب جازموریان در از مساحت  درصد
ی بيشتری را ارگردوغبهای فرساینده، روزهای بادوزش 
 عنوان بهروزه سيستان  976های بادوجود  کند.ميتجربه 

 گردوغبارهای طوفانعامل مهمي در فرسایش بادی و وقوع 
دشت لوت و  مانند يهایبيابان. وجود استدر این مناطق 

تواند شرایط را برای تداوم روزهای  مينيز دشت کویر 
های آماری واکاویدر  .کنددر منطقه فراهم  گردوغبار

بيشتر فصل بهار  در گردوغبارتعداد وقایع  مشخص شد که
-ميفکر  این منطقهن اساکنبيشتر مردم و  که درحالي است.

؛ تر استمحتملدر تابستان  گردوغبارکنند که وقوع روزهای 
دهد که فصل تابستان بعد از ميهای آماری نشان بررسياما 

صل زمستان بعد از فصل بهار در اولویت دوم قرار دارد و ف
های خرداد و ماهکه همچنين نتایج نشان داد  قرار دارد. آنها

با بيشترین  مطالعه مورددر دوره آماری در منطقه  اردیبهشت
در این  گردوغبارروبرو هستند و وقوع  گردوغباررخداد 

و  Goodarzi باالتری برخوردار است.احتمال ها از ماه
زماني و مکاني  ای به توزیعمطالعهدر   (7699) همکاران
، غرب پرداختند در قسمت غرب و شمال گردوغبارروزهای 

 از نشان داد فصل بهار دارای فراواني باالیي نتایج که طوری به
و همکاران  Jafari .در این منطقه است گردوغبارروزهای 

 گردوغباردر تحقيقي به واکاوی آماری روزهای  ،(7697)
که در این مطالعه نشان داده شد  ،در استان اصفهان پرداختند

روزهای بيشترین تعداد دارای  ماه اردیبهشتفصل بهار و 
 همچنين هستند. مطالعه مورد در منطقه گردوغبار

Rezazadeh  ( و7699)و همکارانHamidi   و همکاران
را  گردوغباردر تحقيقات خود بيشترین تعداد وقوع  (7699)

-زیرا در این فصل ناپایداری دانند.به فصل بهار مي مربوط

در فصل  که درصورتي ،رسندهای محلي به حداکثر خود مي
و ثابت بودن  پرفشار های سامانهزمستان به علت ساکن شدن 

رسد. مي خاک به حداقلهای وفانطدر منطقه فراواني  آنها
 شرقي و غربيهوای  تودههمچنين عامل مهمتر عبور امواج 

های کشورهای همسایه است که با توجه به از روی بيابان

خشک بودن جریان هوا و محيط بياباني آن مناطق، باعث 
-های مرکزی ایران ميو نفوذ آن به قسمت گردوغبارایجاد 

 .شود
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Abstract 
     The phenomenon of dust is of special importance due to its close relationship with the public 

health of society. Many researchers are looking for ways to reduce the harmful effects of this 

phenomenon. Therefore, having enough information about the nature of the spatial and temporal 

pattern of this phenomenon has particular importance for all researchers. Dust phenomenon is 

one of the natural and common dangers of the Central Plateau of Iran. In this study, using codes 

06 and 07 obtained from 50 synoptic stations located in the study area, statistical analysis was 

performed on an annual and monthly scale in the statistical period of 2006-2018. Also, the 

spatial pattern of dust days with horizontal views of less than 1000 meters, 1000 to 1500 meters, 

and 1500 to 3000 meters were drawn in the study area. The results showed that in the horizontal 

view of fewer than 1000 meters, Zahedan station with 113 days and Tabas station with 91 days 

of dust had a higher frequency. Meanwhile, Zahedan and Shahr Reza stations with the number 

of dust days 91 and 55 days with horizontal visibility between 1000 to 1500 meters also had the 

highest frequency of dust days in the study area. The results also showed that Tabas synoptic 

stations with 661 days, Arak with 528 days, and Zahedan with 511 days of horizontal wind dust 

of 1500 to 3000 meters in the statistical period of the study (2006-2018) were of higher 

importance. Also, the results of the seasonal survey of dust days in the statistical period showed 

that spring had the highest occurrence of dust with more than 46%. Monthly statistical analysis 

revealed that the highest incidence of dust was recorded in June and May. The results of the 

spatial variation zoning study showed that there is no regular spatial pattern due to the area. 

However, in general, in all three levels of horizontal vision, the focus of this phenomenon is 

most of the southeastern parts of the study area. 
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