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  چکیده
است که در چند سال اخیر از سیر طبیعی خود خارج شده و ما شـاهد تعـداد وقـوع آن در منـاطق      تغییرات اقلیمیپدیده گردوغبار از جمله 

کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهاي بیابانی مجاور خود هـر سـاله بـا ایـن     . مختلف جهان از جمله ایران هستیم
استان بوشهر در جنوب غرب ایران  .است جنوب غرب بسیار شایع بودهاین پدیده در غرب ایران و بویژه  .شود پدیده به طور متوالی روبه رو می

 .هاي کشورهاي همسایه از جمله مناطقی است که هر ساله با رخداد این پدیده مواجـه اسـت   به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به بیابان
فصل تابستان و بهـار و   ،یفصل اسیدر مق. باشد یم 2003و  2008 يها سال یر استان بوشهر طو غبا درخداد گر نهیشیب انگریب يآمار جینتا

ثبـت   یبه وقـت محلـ   15.30گرد و غبار در ساعت  دهیرخداد پد نیشتریب یساعت اسیو ژوئن و در مق یم ،يجوال يها ماهانه ماه اسیدر مق
 يرویدر استان بوشهر  پ دهیپد نیرخداد ا یکل طیاختالف از شرا یبا کم یمختلف زمان يها اسیمق دیشد يگرد و غبارها یبررس. شده است

از نظـر  . منتخب در سطح استان بوشهر قابل مشاهده است يها ستگاهیا شتریب يماه مارس برا يباال یماهانه فراوان اسیچرا که در مق. کند یم
گـرد و غبـار    زانیـ و با حرکت به سمت شرق منطقـه، از م  شود یه مآن مشاهد یغرب مهیاستان در ن نیرخداد گرد غبار در ا نیشتریب ،یمکان

  .رخداد گرد و غبار هستند یبحران يها بوشهر و جم جزء کانون ر،یاستان بندر د نیدر ا. شود یکاسته م
  

  واکاوي، گرد و غبار، بوشهر، کانون بحران :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
قبـل از دوره  (میلیـون سـال    70هـاي گـرد و غبـار از     دهد کـه توفـان   ها نشان می کف اقیانوس تحقیقات دانشمندان بر روي رسوبات

شـود، بسـته بـه     مـی ) متر بر ثانیـه  8(ها از حد آستانه بیشتر  زمانی که سرعت باد در بیابان. در کره زمین رخداد داشته است) کرتاسه
بافـت خـاك و پسـتی و بلنـدي هـاي زمـین، ذرات ریـز وارد جریـان         زبري عناصر سطوح، رطوبت خاك، اندازه دانه، پوشش گیـاهی،  

پدیـده گـرد و غبـار نـه تنهـا حاصـل وزش       ). 1392شاهسوانی و همکاران، (کنند  شوند و گردو  غبار اتمسفري تولید می اتمسفري می
پدیده، گذشته از ناپایداري هـوا،   باشد، از مهم ترین شرایط ایجاد این بادهاي شدید که حاصل شرایط ناپایدار در الگوهاي همدیدي می

وجود یا عدم وجود رطوبت است، به طوري که که اگر هواي ناپایدار رطوبت کافی داشته باشد بارش و توفان تندري و اگر فاقد رطوبت 
اري از هـاي جـوي هسـتند کـه در بسـی      گرد و غبارها یکی از ویژگی سـامانه ). 1376علیجانی، (کند باشد توفان گرد و خاك ایجاد می

عزیـزي  ( )1391میـري،  (دهند، با وجود این در مناطق خشک ونیمه خشک جهان بمراتب فراوانی بیشتري دارند  مناطق جهان رخ می
ترین بالیاي طبیعی در آسیاي مرکزي و شرقی، خاورمیانه، نـواحی مرکـزي    پدیده گرد و غبار، یکی از شایع). 123، 1391و همکاران، 

میلیـارد تـن ذرات معلـق     5تـا   0.5سـاالنه بـین   . شود اشیه بزرگ صحرا در آفریقا و نیز اقیانوسه محسوب میایاالت متحده، نواحی ح
هـاي کـه از    درصد توفان هاي گرد و غباري بـه توفـان   70بیش از . شود هاي گرد و غباري به نقاط دیگر جهان منتقل می توسط توفان

ي  منطقـه . )Lamb ،2003و  Prospero( )1392خـوش اخـالق و همکـاران،    (شود گیرد، نسبت داده می هاي آفریقا منشاء می بیابان
   .باشند خاورمیانه نیز داراي منابع متعدد تولید گرد و غبار همچون شبه جزیره عربستان، اسرائیل، سوریه، مصر، عراق و ایران می

خود خارج شـده و مـا شـاهد تعـداد وقـوع آن در       است که در چند سال اخیر از سیر طبیعی پدیده گردوغبار از جمله تغییرات اقلیمی
کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهاي بیابانی مجاور خود هـر  . مناطق مختلف جهان از جمله ایران هستیم

اسـتان بوشـهر    .است ع بودهجنوب غرب بسیار شایاین پدیده در غرب ایران و بویژه . شود ساله با این پدیده به طور متوالی روبه رو می
هاي کشورهاي همسایه از جمله مناطقی است کـه هـر سـاله بـا      در جنوب غرب ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به بیابان

هاي مکانی کوچک و بزرگ شناخت مناطق مولد گرد  با توجه به پیامدهاي متعدد این پدیده در مقیاس. رخداد این پدیده مواجه است
غبار استان بوشهر، شناسایی مناطق مستعدد فرسایش، ردیابی مسیرهاي انتشار این پدیده و بررسی تغییرات مکانی و زمـانی آن بـه   و 

  .هاي آن از ضرورت قابل توجهی برخوردار است ریزي و مدیریت بهتر در مقابله با این پدیده و کاهش هزینه منظور برنامه
  

 ها مواد و روش
این . استفاده شد 2000-2014هاي  هاي استان بوشهر از داده ي بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در ایستگاهدر این مطالعه برا

با توجه به حجم زیاد داده با استفاده از برنامه نویسی در . شوند روز ثبت می بانی در شبانه نوبت دیده 8ها به صورت روزانه و در  داده
افزارهاي  مها جدا و با استفاده از نر هاي مربوط به رخداد گرد و غبار از سایر داده افزاري سیستم اطالعات جغرافیایی داده محیط نرم

قابل ذکر است که طبق پروتوکل سازمان هواشناسی . پردازش و نمودار و جداول مورد نیاز تهیه گردید SPSSو  Excelآماري چون 
مربوط به گرد و غبارهاي وارد شده به ایستگاه از  06کد . شوند ثبت می 07و  06 جهانی رخدادهاي مربوط به گرد و غبار با کدهاي

نیز مربوط به  35تا  30کدهاي . باشدمربوط به گرد و غبارهاي وارد شده به ایستگاه از اطراف ایستگاه می 07و کد  خارج از ایستگاه
یکی دیگر از پارامترهاي مورد نیاز براي بررسی . شوند هاي شدید گرد و غبار هستند که با افزایش سرعت باد و تندباد ایجاد می طوفان

میزان دید . شوند هاي مربوط به این پدیده همراه با پدیده گرد و غبار ثبت می باشد که داده فقی میپدیده گرد و غبار میزان دید ا
متر در روزهاي گرد و غباري کاهش  1000کیلومتر تا کمتر از  10شود که از افقی در ایستگاه نیز در ساعات دیده بانی ثبت می

اي  دت گرد و غبار و صحت سنجی غلظت این پدیده بر روي تصاویر ماهوارهها براي بررسی ش در این مطالعه از این داده. یابد می
متر که مشکالت زیادي براي مناطق  1000ها گرد و غبارهاي با میزان دید کمتر از  همچنین با استفاده از این داده. استفاده شد

  .شود بررسی و تجزیه و تحلیل شدند مختلف استان را سبب می
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 نتایج و بحث
. مورد بررسی قرار گرفـت  2014الی  2000هاي منتخب در استان بوشهر از سال  ساالنه رخداد پدیده گرد و غبار براي ایستگاهبررسی 

قابـل ذکـر   . ، فراوانی وقوع رخداد این پدیده براي هر یک از ایستگاه بطور جداگانه طی دوره آماري نشان داده شده است)1(در جدول
بـر اسـاس   . سال برخوردار باشـند  15هاي استفاده شده است که از طول دوره آماري مشترك  ایستگاه هاي است در این قسمت از داده

بیشترین رخـداد پدیـده   ) 2000-2014(ها  نتایج بدست آمده مشخص گردید با در نظر گرفتن طول دوره آماري مشترك بین ایستگاه
در رتبـه بعـدي   . یر واقع در جنوب غرب استان بوشهر ثبت شـده اسـت  گرد و غبار در استان بوشهر از نظر مکانی براي ایستگاه بندر د

توان گفت که در این استان بیشترین تمرکز گرد و غبـار   بطر کلی می. هاي بوشهر و جم نیز از فراوانی قابل توجهی برخوردارند ایستگاه
ون جم که از ارتفـاع بیشـتري برخـوردار اسـت     بطوریکه ایستگاه هاي چ. در نیمه غربی استان واقع درنواحی کم ارتفاع ثبت شده است

هـا بیشـترین رخـداد     از نظر زمانی براي مجموع ایسـتگاه . ها از فراوانی رخداد گردو غبار کمتري برخوردار است نسبت به سایر ایستگاه
رخداد گـرد و   کمترین 2001و  2006همچنین سال هاي . ثبت شده است 2003و  2008هاي  گرد و غبار در استان بوشهر براي سال

هـاي منتخـب در سـطح اسـتان      از نظر ایستگاهی نیز براي بیشـتر ایسـتگاه  . باشند غبار بدون در نظر گرفتن محدودیت دید را دارا می
هـاي بوشـهر، بنـدر     با وجود این بـراي ایسـتگاه  . ثبت شده است 2003و  2008بوشهر بیشترین گرد و غبار بدون دید براي سال هاي 

بیشترین ثبت رخداد گـرد و غبـار را    2008و در رتبه بعدي سال  2003و براي ایستگاه جم سال  2008و خارك سال دیلم، بندر دیر 
هـا طـی دوره مـورد مطالعـه در      یکی از نکات قابل توجه در این استان فراوانی باالي رخداد گردو غبار براي بیشتر سـال . باشند دارا می
هاي متفـاوت سـطح    ن دهنده رایج بودن این پدیده در سطح استان بوشهر است که با شدتاین شرایط نشا. هاي منتخب است ایستگاه

نشان دهنده در دسترس نبـودن داده گـرد و غبـار و یـا نبـود      (*) در جدول مذکور نشانه ستاره. دهد این استان را تحت تاثیر قرار می
  . باشد ایستگاه می

  
  )2000-2014(و غبار فراوانی ساالنه روزهاي همراه با گرد   - 1جدول 

  ایستگاه
 سال

  بندر دیر  عسلویه  خارك  جم  بندر دیلم بوشهر
2000  115 0 126 0 6 87 

2001 102 1 67 0 68 65 

2002 63 93 84 0 30 50 

2003 144 116 149 0 64 120 

2004 127 77 80 0 86 118 

2005 64 95 69 0 59 74 

2006 46 60 82 0 0 64 

2007 64 43 88 49 0 127 

2008 95 120 119 132 0 148 

2009 101 85 101 108 0 98 

2010 98 54 110 74 0 91 

2011 105 37 65 85 0 101 

2012 74 44 85 56 97 113 

2013 88 51 42 42 111 117 

2014 * * * * * * 
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   2000-2014آماري  هاي بوشهر طی دوره نمودار ساالنه فراوانی رخداد گرد و غبار براي ایستگاه: 1شکل 

  
  بررسی ماهانه پدیده گرد و غبار -2

پس از بررسی فراوانی وقوع پدیده گرد و غبار در مقیاس ساالنه، براي هر یک از ایستگاه و همچنین در حالت کلی بـراي پهنـه اسـتان    
هـاي   حاصـل از پـردازش داده  بـر اسـاس نتـایج    . بوشهر، فراوانی رخداد گرد و غبار در مقیاس ماهانه نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفـت     

باشد کـه  مـاه جـوالي در حالـت      و ژوئن و جوالي می هاي این استان، بیشترین فراوانی وقوع گرد و غبار مربوط به سه ماه می ایستگاه
ایـن  قابل ذکـر اسـت در   ). 3-2شکل (کلی و بصورت ایستگاهی براي بیشتر ایستگاه از حداکثر فراوانی وقوع گرد و غبار برخوردار است

این زمان از نظر آب و هوایی در فصـل بهـار و و اوایـل فصـل     . استان ماه آگوست نیز از فراوانی باالي رخداد گرد و غبار برخوردار است
آنچه که بر روي ایـن نمـودار   . کند تابستان است، و به مرور زمان بیشینه رخدا این پدیده با نزدیک شدن به فصل سرد کاهش پیدا می

ایـن شـرایط نشـان دهنـده افـزایش خشـکی و       . است ثبت رخداد گرد و غبار نسبتاً زیاد در ماههاي فصل زمستان استها قابل توجه 
از نطر ایستگاهی در ماه جوالي براي ایسـتگاه هـاي بوشـهر و    . فرسایش بیشتر خاك در استان بوشهر و مناطق هجوار این استان است

لویه و در ماه آگوست بـراي ایسـتگاه جـم بیشـترین فراوانـی گـرد و غبـار ثبـت شـده          براي ایستگاه هاي بندر دیر و عس دیلم، ماه می
  ).  2شکل (است

  
  )2000-2014(توزیع ماهانه روزهاي همراه با گرد و غبار  - 2جدول 

  ایستگاه
  سال

  مجموع ایستگاه ها  بندر دیلم  بندردیر  عسلویه  خارك  جم بوشهر

 133 28 56 26 19 4  54  ژانویه
 283 67 102 40 46 28  93 فوریه
 425 93 152 52 52 76  126 مارس
 409 81 137 54 55 82  125 آوریل
 637 106 211 83 72 165  158 می
 665 122 209 54 97 183  171 ژوئن
 697 134 162 75 83 243  180 ژوئیه

 568 108 84 44 45 287  140 آگوست
 316 48 85 24 34 125  79 سپتامبر
 211 40 75 20 22 54  78 اکتبر
 113 22 49 25 6 11  35 نوامبر
 126 27 51 24 15 9  47 دسامبر
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   2000- 2014نمودار ماهانه فراوانی رخداد گرد و غبار براي استان بوشهر طی دوره آماري  -2شکل 

  
 
  بررسی ساعتی پدیده گرد و غبار -3

. ایستگاه هاي منتخب در سطح اسـتان بوشـهر بررسـی شـد    در این پژوهش همچنی فراوانی ثبت رخداد پدیده گرد و غبار براي 
بـر اسـاس   . بـانی سـاعتی آورده شـده اسـت     بـار دیـده   8ها طـی  براي هر یک از ایستگاه) 3(نتایج حاصل از این پردازش در جدول 

 6الـی   9هـاي   هاي انجام شده مشخص شد که در حالت کلی در استان بوشهر بیشترین فراوانی رخداد این پدیده در ساعت پردازش
با توجه بـه اینکـه   . بعدازظهر از فراوانی بیشتري برخوردارند 3و  12هاي  در این بین ساعت. به وقت محلی ثبت شده است  بعدازظهر

بـراي هـر ایسـتگاه نیـز     . کند و ممکن است در هر ایستگاه شرایط متفـاوت باشـد   این حالت شرایط میانگین را براي منطقه بیان می
هـا   بررسی ایستگاهی نیز نشان داد که براي بیشـتر ایسـتگاه  ). 3جدول شماره (صورت مجزا مورد پردازش قرار گرفترخداد ساعتی ب

هاي بندر دیر، بندر دیلـم و عسـلویه بیشـینه     کند با این تفاوت که براي ایستگاه حداکثر رخداد گرد و غبار از شرایط کلی پیروي می
  .ازظهر به وقت محلی ثبت شده استدبع 15ثبت رخداد گرد و غبار براي ساعت 

  
 )2000-2014(فراوانی ساعتی روزهاي همراه با گرد و غبار  -3جدول 

 ایستگاه
  ها مجموع ایستگاه  بوشهر  یلمد بندر  بندردیر  عسلویه جم  ساعت

0  0 0 0 0 0 0 
3 162 79 644 221 324 1430 
6 216 150 693 287 407 1753 
9 611 296 767 0 552 2226 
12 0 347 802 577 0 1726 
15 470 262 652 326 548 2258 
18 3 65 624 1 426 1119 
21 1 54 603 0 338 996 
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  نتیجه گیري

فصـل تابسـتان و    ،یفصـل  اسیدر مق. باشد یم 2003و  2008 يها سال یو غبار استان بوشهر ط درخداد گر نهیشیب انگریب يآمار جینتا
بعدظهر به  15.30گرد و غبار در ساعت  دهیرخداد پد نیشتریب یساعت اسیو ژوئن و در مق یم ،يجوال يها ماهانه ماه اسیبهار و در مق

در  دهیپد نیرخداد ا یکل طیاختالف از شرا یبا کم یمختلف زمان يها اسیمق دیشد يگرد و غبارها یبررس. ثبت شده است یوقت محل
منتخب در سطح استان بوشـهر   يها ستگاهیا شتریب يماه مارس برا يباال یماهانه فراوان اسیچرا که در مق. کند یم يرویاستان بوشهر  پ

و با حرکت به سمت شـرق   شود یآن مشاهده م یغرب مهیاستان در ن نیرخداد گرد غبار در ا نیشتریب ،یاز نظر مکان. قابل مشاهده است
  .رخداد گرد و غبار هستند یبحران يها بوشهر و جم جزء کانون ر،یاستان بندر د نیدر ا. شود یگرد و غبار کاسته م زانیمنطقه، از م
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