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  چکیده

است که در چند سال اخیر از سیر طبیعی خود خارج شده و ما شاهد تعداد وقوع آن در مناطق مختلف  پدیده گردوغبار از جمله تغییرات اقلیمی
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهاي بیابانی مجاور خود هر ساله با این پدیده به طور کشور . جهان از جمله ایران هستیم

استان اصفهان از یک طرف بدلیل مجاورت با  .است جنوب غرب بسیار شایع بودهاین پدیده در غرب ایران و بویژه . شود متوالی روبه رو می
د و غبار هستند و از طرف دیگر واقع شدن در مرکز کشور و مجاورت با مناطق خشک داخلی، طی سالیان هاي غربی کشور که در معرض گر استان

در این مطالعه براي بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در  .هاي اخیر هر ساله با رخداد این پدیده مواجه است مختلف بویژه در دهه
نتایج نشان داد در مقیاس ساالنه بیشترین فراوانی رخداد گردو غبار در استان . استفاده شد 2000-2013هاي  هاي استان اصفهان از داده ایستگاه

افزایش قابل توجهی در فراوانی رخداد گرد و غبارهاي این استان قابل  2008از سال . ثبت شده است 2012و  2011هاي  خوزستان طی سال
ژوئن هاي می،  در مقیاس زمانی ماه براي استان اصفهان ماه. رد و غبارهاي شدید ثبت شده استبیشینه گ 2009مشاهده است، بطوریکه براي سال 
 .بعدظهر به وقت محلی بیشینه گرد و غبار گزارش شده است 18صبح الی  9هاي  ساعتو ژوئیه و در مقیاس ساعت براي 

  
  گرد و غبار، غرب کشور، استان اصفهان، بیابان :کلیدي يها واژه
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  مقدمه 
هـاي اخیـر رخـداد     طی سـال . هاي مناطق خشک و نیمه خشک و یا مناطق همجوار با این مناطق پدیده گرد و غبار است یکی از پدیده

یکی از شرایط اصـلی  ). 1392و همکاران،  طائی سمیرمی(گرد و غبار در این مناطق و به ویژه در منطقه خاورمیانه در حال افزایش است 
وزد؛  بـاد مـی   نیدو سـرزم  انیـ فشـار م  بیش شیدایپ اثر که بر یزماندرواقع . وزش باد با سرعت مناسب استرخداد پدیده گرد و غبار 

شـوند کـه    مـی  جادیا  هاي بزرگ هنگامی طوفان). 1390امیدوار و امیدي، (کند هاي گرد و غباري را فراهم می توفان شیدایپ براي طیشرا
). 1381زاده و همکـاران،   میعظـ (اي بـوزد  باشد و باد بـا سـرعت قابـل مالحظـه     کامالً خشک خاك مدت رخ داده، سطح یطوالن یخشک

 شـوند و دوره  تکـرار مـی   یساله در زمان و مکان خاص هر هاي پر انرژي جو هستند که معموالً دهیها، از جمله پد طوفان و  دیبادهاي شد
محصوالت کشـاورزي   ها و به ساختمان اديیطوفان، صدمات ز دهیدر پد باد با توجه به انرژي. ها قابل محاسبه است و شدت آن بازگشت
 ايیـ خشـک جهـان، از بال   مـه یخشـک و ن  مناطق تکرار شونده در داديیگرد و غبار که به عنوان رو توفان). 1389 دوار،یام( دیآ وارد می

در . دهـد ینقـاط جهـان رخ م   ریاز سـا  شتریب نیزم ي کرهی و جنوب یدرجه شمال 40 ییایدر اطراف عرض جغراف دیآیم به شمار یعیطب
و  کریمـی (دیـ نما منتقل مـی  نیکرهی زم گریو آنها را به نقاط د کنند می باد حمل انیذرات گرد وغبار را با جر ،یبادهاي غرب مناطق نیا

ایـاالت متحـده،   یکی از شایع ترین بالیاي طبیعی در آسیاي مرکزي و شرقی، خاورمیانـه، نـواحی مرکـزي    این پدیده ). 1390همکاران، 
هاي گـرد   میلیارد تن ذرات معلق توسط توفان 5تا  0.5ساالنه بین . شود نواحی حاشیه بزرگ صحرا در آفریقا و نیز اقیانوسه محسوب می

هـاي آفریقـا منشـاء     هاي کـه از بیابـان   هاي گرد و غباري به توفان درصد توفان 70بیش از . شود و غباري به نقاط دیگر جهان منتقل می
ي خاورمیانه نیـز داراي منـابع   منطقه).  Lamb ،2003و  Prospero( .)1392خوش اخالق و همکاران، (شود گیرد، نسبت داده می یم

   .باشد متعدد تولید گرد و غبار همچون شبه جزیره عربستان، اسرائیل، سوریه، مصر، عراق و ایران می
سال اخیر از سیر طبیعی خـود خـارج شـده و مـا شـاهد تعـداد وقـوع آن در         است که در چند پدیده گردوغبار از جمله تغییرات اقلیمی

کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهاي بیابانی مجـاور خـود هـر    . مناطق مختلف جهان از جمله ایران هستیم
استان اصـفهان از   .است جنوب غرب بسیار شایع بودهیژه این پدیده در غرب ایران و بو. شود ساله با این پدیده به طور متوالی روبه رو می

هاي غربی کشور که در معرض گرد و غبار هسـتند و از طـرف دیگـر واقـع شـدن در مرکـز کشـور و         یک طرف بدلیل مجاورت با استان
  .است هاي اخیر هر ساله با رخداد این پدیده مواجه مجاورت با مناطق خشک داخلی، طی سالیان مختلف بویژه در دهه

  
 ها مواد و روش

این . استفاده شد 2000-2013هاي  هاي استان اصفهان از داده در این مطالعه براي بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در ایستگاه
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  ها جدا و با استفاده از نرم 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 و غبار با کدهايجهانی رخدادهاي مربوط به گرد 
نیز مربوط به  35تا  30کدهاي . باشدمربوط به گرد و غبارهاي وارد شده به ایستگاه از اطراف ایستگاه می 07خارج از ایستگاه و کد 

یکی دیگر از پارامترهاي مورد نیاز براي بررسی . شوند رعت باد و تندباد ایجاد میهاي شدید گرد و غبار هستند که با افزایش س طوفان
میزان دید افقی . شوند هاي مربوط به این پدیده همراه با پدیده گرد و غبار ثبت می باشد که داده پدیده گرد و غبار میزان دید افقی می

در . یابدمتر در روزهاي گرد و غباري کاهش می 1000یلومتر تا کمتر از ک 10شود که از بانی ثبت می در ایستگاه نیز در ساعات دیده
. ها براي بررسی شدت گرد و غبار و صحت سنجی غلظت این پدیده بر روي تصاویر ماهواره اي استفاده شد این مطالعه از این داده

ر که مشکالت زیادي براي مناطق مختلف استان را مت 1000ها گرد و غبارهاي با میزان دید کمتر از  همچنین با استفاده از این داده
  .شود بررسی و تجزیه و تحلیل شدند سبب می
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 نتایج و بحث
  بررسی ساالنه گرد و غبار - 1

بررسی سالیانه رخدادهاي گردو غبار در ایستگاههاي استان اصفهان بدون درنظر گرفتن محدودیت دید نشان داد که در ایـن اسـتان در   
به بیشترین مقدار ) 2000-2013(هاي آخر دوره روند افزایشی دارد و در سال 2008مجموع ایستگاهی رخداد پدیده گرد و غبار از سال 

از نظـر ایسـتگاهی نیـز بـراي     . بیشترین رخداد گرد و غبار ثبـت شـده اسـت    2012و  2011هاي  تان براي سالدر این اس. رسد خود می
با وجود این زمان بیشینه رخـداد گـرد و غبـار بـراي     . ایستگاه مورد بررسی روند افزایشی نام برده شده بخوبی قابل مشاهده است تمامی
هاي کبوتر آباد، کاشان، بیابانـک، فریدونشـهر،    در این استان براي ایستگاه. کند نمی ایستگاه یکسان نیست و از نظم خاصی پیروي تمامی

، براي ایستگاه آنچه که بیش از همه در این استان کشـور مـورد   2011هاي نایین و نجف آباد سال  ، براي ایستگاه2013زرین شهر  سال 
یـک رونـد صـعودي قابـل      2008هاي قبـل از   اشد که نسبت به سالب به بعد می 2008توجه است افزایش رخدادهاي گردو غبار از سال 

تواند از یک طـرف بـدلیل    این شرایط بیانگر گسترش مکانی و زمانی رخداد این پدیده براي منطقه غربی ایران است که می. توجهی دارد
هـاي   هـاي داخلـی اسـتان    ل وجود منشاءهاي کشورهاي همسایه غرب ایران و از طرف دیگر بدلی افزایش رخدادهاي گردو غبار در بیابان

  . مستعد تولید گردو غبار در داخل کشور باشد
  

  
   2000-2013هاي منتخب در استان اصفهان، دوره آماري  مجموع فراوانی سالیانه 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 حالـت کلـی بـراي پهنـه اسـتان      
بر اساس نتایج حاصل از بررسی فراوانی رخداد ماهانـه  . اصفهان، فراوانی رخداد گرد و غبار در مقیاس ماهانه نیز مورد بررسی قرار گرفت

هاي ژوئن و ژوئیـه   و همچنین ماه مقیاس ماهانه مشخص گردید که در حالت کلی بیشینه رخداد گرد و غبار براي ماه میگرد و غبار در 
هـاي کاشـان،    باشد با این تفاوت که در ایستگاه بررسی ایستگاهی در مقیاس ماهانه نیز بیانگر شرایط کلی می). 2شکل (ثبت شده است 

بیشینه رخداد گـرد و غبـار ثبـت شـده      ها در ماه می یشینه رخداد براي ماه ژوئن و براي سایر ایستگاهکبوتر آباد، فریدونشهر و اصفهان ب
بطور کل در این استان بیشینه رخداد براي ماههاي دوره گرم و بویژه فصل بهار و کمینه براي ماههـاي دوره سـرد سـال و فصـل     . است

  .زمستان قابل مشاهده است
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   2000-2013هاي منتخب در استان اصفهان، دوره آماري  ماهانه رخداد گرد و غبار براي ایستگاهمجموع فراوانی : 2شکل 

  
  بررسی ساعتی پدیده گرد و غبار -3

هاي زمانی سال و ماه، به منظور تعیین زمان اوج گرد و غبار در روز براي هر ایستگاه، فراوانی رخـداد گـرد و غبـار     پس از بررسی مقیاس
رخـداد گـرد و غبارهـاي     )بـار در روز  8(هـاي سـاعتی   پـردازش داده . براي هر ایستگاه نیز مورد بررسـی قـرار گرفـت    در مقیاس ساعتی

بعـدظهر بـه وقـت محلـی      18الی  9هاي  هاي منتخب در سطح استان نشان داد که بیشترین رخدادهاي گرد و غبار براي ساعت ایستگاه
ایـن شـرایط تقریبـاً در    . باشـند  هاي بعدازظهر بیشترین میزان ثبت گردو غبار را دارا می ثبت شده است که در مجموع ایستگاهی ساعت

هـاي شـهر    هاي مورد مطالعه رخداد ساعتی گرد و غبار براي ایستگاه در بین ایستگاه. مشاهده استهاي سطح استان قابل  ایستگاه تمامی
هاي شـبانه نیـز قابـل     ها ثبت رخداد گرد و غبار در ساعت زیرا براي این ایستگاه. ها متفاوت است رضا، اصفهان و بیابانک با سایر ایستگاه

  . توجه است

  
  2000- 2013هاي منتخب در استان اصفهان، دوره آماري  اد گرد و غبار براي ایستگاهمجموع فراوانی ساعتی رخد - 3شکل 
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 نتیجه گیري
. ثبت شده است 2012و  2011هاي  نتایج نشان داد در مقیاس ساالنه بیشترین فراوانی رخداد گردو غبار در استان خوزستان طی سال

بیشینه  2009غبارهاي این استان قابل مشاهده است، بطوریکه براي سال افزایش قابل توجهی در فراوانی رخداد گرد و  2008از سال 
ژوئن و ژوئیه و در مقیاس ساعت براي هاي می،  در مقیاس زمانی ماه براي استان اصفهان ماه. گرد و غبارهاي شدید ثبت شده است

 .ظهر به وقت محلی بیشینه گرد و غبار گزارش شده استازبعد 18صبح الی  9هاي  ساعت
  

 منابع
 .83-105، صص 65، شماره فضا، دوره زيیر برنامه - یمدرس علوم انسان زد،ی یو طوفان دیبادهاي شد میاز رژ یلی، تحل)1389( ،کمال دوار،یما

سال اول،  ،یابانیب در مناطق ییایهاي جغراف جنوب و مرکز استان فارس، کاوش در گرد و غبار دهیپد لی، تحل)1392( ديیکمال و زهرا ام دوار،یام
 .85-114، صص 1شماره 

  .تأثیر ریزگردها بر کشاورزي و منابع طبیعی جنوب غرب ایران، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، 1393جاللی، نادر، میري، مرتضی، 
ایش بین المللی ریزگردها، ، واکاوي شدت پدیده گرد و غبار در جنوب غرب ایران، اولین هم1392، .جاللی، نادر، میري، مرتضی، معصوم پور، جعفر

  .عوامل و پیامدها، دانشگاه اصفهان
بار گردوغبار در غرب و  باتیترک ی، بررس)1392( محمدحسن، ،صمدي ،محمد دیس ،یرازيش،  دیمحمد سع ،زمانزاده ،یخوش اخالق، فرامرز نجف
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