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 دهیچک

د. دهخشک دنیا رخ میهاي گرد و غبار و بادهاي شدید، فرایندي طبیعی است که در سراسر مناطق خشک و نیمهطوفان
گردد. هدف این مطالعه، رود که باعث خسارات بسیاري میپدیده گرد و غبار، یکی از پیامدهاي مهم بیابانزایی به شمار می

باشد. به این منظور، ابتدا با بررسی پدیده گرد و غبار در محدوده شهرستان بندرعباس میبررسی و تحلیل روند وقوع 
کندال، -میالدي در شهر بندرعباس و با استفاده از آزمون من 2010-1985فراوانی ماهانه و ساالنه گرد و غبار از سال 

ینوپتیک بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت. روند مربوط به پدیده گرد و غبار به صورت ساالنه و ماهانه در ایستگاه س
کندال در -همچنین دیاگرام گلباد ساالنه مربوط به بادهاي غالب منطقه ترسیم شد. نتایج کلی تحلیل روند با آزمون من

د اهاي ماهانه نشان داین دوره نشان داد که وقوع روزهاي همراه با گرد و غبار، روند نسبتا ثابتی داشته است. تحلیل داده
هاي سال، روندي نامنظم داشته است. بررسی نمودارها هاي ژانویه تا سپتامبر بیشتر بوده و در دیگر ماهاین ثبات در ماه

افزایش داشته و بعد از آن روند کاهشی نشان  1996صورت موردي (جزئی) نشان داد فراوانی وقوع گرد و غبار در سال به
 هاي ساالنه بارشبعد دوباره روند افزایشی داشته است. نتایج همبستگی بین دادهبه  2000داده است. این پدیده از سال 

و فراوانی رخداد گرد و غبار حاکی از وجود رابطه معکوس بین این دو پارامتر بود. همچنین نتایج بررسی الگوهاي وزش 
ا جهت غالب شمالی بود. بر مبناي هاي خشک سال، بباد در منطقه نشان دهنده افزایش سرعت و فراوانی وزش باد در ماه

 متر بر ثانیه ارزیابی شده است.  54/4این نتایج بیشترین فراوانی سرعت باد در منطقه مورد مطالعه 
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 ...بررسی روند پدیده گرد و غبار و مطالعه بادهاي مؤثر بر آن 
 و ...  محمد خواجه  

 مقدمه -1
هاي بسیار از جمله در ترافیک اقلیمی است که وقوع آن، باعث وارد شدن خسارتپدیده گرد و غبار، یکی از بالیاي جوي 

ی محیطشود و پیامدهاي زیستهاي تنفسی) میهوایی و زمینی، گردشگري، کشاورزي و سالمت (بروز یا تشدید بیماري
 گذارد. نامطلوبی نیز از خود بر جاي می

خشک راه با گرد و غبار یا توفان گرد و غبار و گردباد در نواحی خشک و نیمهپدیده گرد و غبار، به اشکال مختلف مانند روز هم
). یکی 21هاي انسانی و تغییرات اقلیمی دارد (یتفعالارتباط باالیی با  گردوغباري هاطوفان). 1افتد (به صورت مکرر اتفاق می

و مناطق خشک است که موجب ایجاد گرادیان فشار ها ترین دالیل این موضوع تغییر سریع درجه حرارت هوا در بیاباناز مهم
). بادهاي شدید و گرد و غبار، مقدار زیادي از ذرات خاك را از 1شود (در نقاط مختلف و تشکیل بادهاي قوي و دائمی می

ید نماید و دهاي خشک و پوشیده از خاك و شن با خود بلند نموده و به حالت متحرك و معلق، هوا را تیره میروي زمین
خشک جهان قرار دارد و از اینرو ). کشور ایران در کمربند خشک و نیمه10کند (افقی را تا کمتر از یک کیلومتر محدود می

هاي اخیر، باعث بروز مشکالتی در برخی از هاي گرد و غبار محلی و سینوپتیک متعددي است که در سالدر معرض سیستم
ا در ایران، باد شمال است. این باد از خرداد تا شهریور در نواحی شمال غربی مناطق کشور شده است. منشأ اصلی ریزگرده

 شود و تا خلیج فارس و رسیدن بههاي عراق و سوریه سرازیر میهاي ترکیه به بیابانگیرد و با گذر از کوهخاورمیانه شکل می
اس و نقش مخرب و مضر گسترش پدیده ). اهمیت اقتصادي و اجتماعی منطقه بندرعب10رود (هاي آزاد پیش میسطح آب

اعث محیطی نیز بهاي انسانی و مالی نگهداري و توسعه جوامع بشري شده و در بعد زیستگرد و غبار که باعث افزایش هزینه
روز اي دالیل بساز انجام این تحقیق بوده است. بدلیل تفاوت ماهیت محلی و منطقهگردد زمینههاي مختلف میوقوع بحران

ي آن در مناطق مختلفی تاکنون صورت گرفته است. از جمله تحقیقاتی که توسط محققان داخلی پدیده بررسی و مطالعهاین 
 توان به موارد زیر اشاره نمود.و خارجی در زمینه گرد و غبار صورت گرفته است می
گذشته این نتیجه بدست آمد که سال  200در  گردوغباري هاطوفاندر یکی از این تحقیقات با عنوان کاهش روند تکرار 

یرگذار فرایندهاي طبیعی شامل افزایش بارندگی و کاهش بادهاي غربی در رابطه با گرمایش جهانی است تأثبیشترین عامل 
هاي سال اخیر با استفاده از روش 55). در یکی دیگر از این تحقیقات روند وقوع پدیده گرد و غبار در غرب کشور در 22(

 55ایستگاه سینوپتیک در غرب کشور با دوره آماري  16متري مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از آماري ناپارا
سال استفاده شد. بر اساس نتایج غرب ایران از لحاظ تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار منطقه همگنی نبوده و تعداد روزهاي 

عه هاي مورد مطالیابد. نتایج نشان داد که همه ایستگاهیران افزایش میگرد و غباري ساالنه از شمال به سمت جنوب کشور ا
دار گزارش شده که در سه ایستگاه به جز خوي، داراي روند هستند. از این میان در هشت مورد روند مشاهده شده معنی

 ). 10صورت کاهشی و در پنج ایستگاه افزایشی بوده است (به
ري بر روي دشت سیستان نشان داد که به طور متوسط، بیش از نیمی از ایام سال را روزهاي هاي آمادر مطالعه دیگري تحلیل

دهد و بین تعداد روزهاي گرد و غباري و تعداد روزهاي بارانی و دبی وارده به دریاچه هامون، همراه با گرد و غبار تشکیل می
هاي گرد و غبارهاي وارد شده به سینوپتیک سیستمدر نتیجه تحلیل  ). همچنین6داري وجود دارد (ارتباط معکوس معنی

). در تحقیقی که به 7غرب ایران، صحراي سوریه، شمال شبه جزیره عربستان و شمال صحراي بزرگ آفریقا معرفی شدند (
 بررسی گرد و غبار استان خوزستان پرداخته است، دو کانون اصلی، یکی منطقه غرب بغداد و موصول تا بحرالملح و  دیگري

در مناطق اطراف  2003). مطالعات انجام شده در سال 13هورالعظیم، منشأ گرد و غبار در منطقه تشخیص داده شده است (
). 20دهد (هاي تیر، مرداد و شهریور رخ میدهد که بیشترین پدیده گرد و غبار در این مناطق در ماهاقیانس هند نشان می

هاي اردیبهشت، خرداد و مرداد رخ دهد که بیشترین پدیده گرد و غبار در ماهمیمطالعات انجام گرفته در ترکمنستان نشان 
). بیشترین 18، جنوب عراق و کویت بیشترین تعداد گرد و غبار را دارند (1986هاي اولیه در سال ). براساس آنالیز21دهد (می

افتد. البته نقش باد شمال که عمدتاً در اق میهاي فروردین تا اردیبهشت اتففعالیت گرد و غبار در کویت و عراق، در ماه
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) در تحقیق خود در 1390و همکاران ( شاهسونیدهد، بسیار مهم است. هاي عراق و عربستان رخ میتابستان و در کشور
 وشود، هاي تیر، خرداد و مرداد مشاهده میخوزستان مشاهده کردند که بیشترین تعداد روز گرد و غباري به ترتیب در ماه

). 11شود (هاي تیر، خرداد و اردیبهشت مشاهده میدر ماه 1387الی  1381هاي بیشترین تعداد روز گرد و غباري در سال
در مغولستان پرداختند  1937-1999هاي هاي گرد و غبار وزیده شده از سالهمچنین در تحقیقی به بررسی و تحلیل طوفان

 5/34درصد آن در هنگام روز و  5/65دهد که و غبار در فصل بهار رخ می هاي گرددرصد طوفان 61و نتیجه گرفتند که 
افتد هایی که خاك و هوا خشک است، اتفاق میهاي گرد و خاك در زماندرصد طوفان 70افتد. درصد آن در شب اتفاق می

). همچنین منشأ 14(رسد درصد در مغولستان می 40تا  20هاي گرد و خاك، رطوبت نسبی بین و در زمان وقوع طوفان
مورد مطالعه قرار دادند و وقوع  1993تا  1973ساله از سال  21هاي گرد و خاك در خاورمیانه را براي یک دوره آماري توفان
). نتیجه 16جنوب عربستان را بیشتر به فصل تابستان نسبت دادند ( -هاي گرد و خاك در ایران و شمال شرق عراقتوفان

هاي گرد و خاك در ایران نیز نشان داد که زابل بیشترین تعداد روزهاي گرد و غبار را در کل طوفان تحلیل زمانی و مکانی
 ها را بهکشور دارد و پس از آن مناطق زاهدان، بوشهر، طبس، بندر عباس، جاسک، ایرانشهر، همدان و اهواز بیشترین فراوانی

ي هاسالمعلق در ایستگاه هواشناسی سرپل ذهاب نشان داد که در  گردوغبارتحلیل اقلیمی  ).3دهند (خود اختصاص می
ي گرم بیشتر است و دلیل آن کاهش رطوبت است هاماهدر  هاطوفانزا افزایش داشته است و روند  گردوغباري هاطوفاناخیر 

امیک که هاي دینفشارماردکان نیز این نتیجه حاصل شد که در ک-هاي ماسه در دشت یزد). با تحلیل سینوپتیکی طوفان12(
گردد. هاي شدید ماسه در منطقه میهاي قائم هوا سبب ناپایداري شدید جو و ایجاد طوفاناند، جریانبا جبهه سرد همراه

اي است که در غرب منطقه مورد مطالعه قرار هاي ماسه در منطقه به سبب عبور یا نزدیک شدن ناوهعلت دیگر رخداد طوفان
شود. همچنین وجود گرادیان فشار بین این با فرارفت شدید هواي سرد و گرادیان فشار در سطح زمین می گیرد و همراهمی

هاي هاي شدید این منطقه در ساعتها و باداي در اطراف آن، عامل دیگر رخداد این پدیده است. اکثر طوفانمنطقه و ناحیه
). در این مطالعه با توجه به موقعیت شهر بندرعباس 4وزند (ب میبعد از ظهر در ماه می و عمدتاً از سمت غرب تا شمال غر

هاي ساحلی، این شهر در معرض توفان گرد و غبار قرار دارد. هدف از انجام این و قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس و بیابان
 شهر بندرعباس است.  تحقیق، بررسی و تحلیل روند روزهاي توأم با گرد و غبار و آنالیز بادهاي گرد و غبارزا در

 روش و مواد -2
 مطالعه مورد منطقه معرفی. 1. 2
). شهر 1کیلومتر مربع است (شکل  1/13255شهرستان بندرعباس، مرکز استان هرمزگان است. وسعت این شهرستان،    

هرستان در هکتار در شمال تنگه هرمز و در قسمت جنوبی ش 5/5323بندرعباس، مرکز استان هرمزگان با وسعتی حدود 
). بندرعباس، 8دقیقه عرض شمالی واقع شده است ( 30درجه و  54دقیقه طول شرقی و  10درجه و  27موقعیت جغرافیایی 

هاي اقتصادي و تجاري در جنوب کشور است. این شهر در قسمت انتهایی یکی از شهرهاي بزرگ ایران و مرکز مهم فعالیت
است که نقش مهمی در زمینه صادرات و فارس و دریاي عمان واقع گردیده خلیج فارس و در فصل مشترك شاهراه خلیج 

متر است. منطقه مورد مطالعه، داراي آب و هواي گرم و  10). ارتفاع متوسط آن از سطح دریا، 2کند (واردات کشور ایفا می
 4و  44ا در ایام سال به ترتیب گیرد. ماکزیمم و مینیمم دمماه از سال را در بر می 9مرطوب است و فصل تابستان، حدود 

 گراد است. درجه سانتی
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 ...بررسی روند پدیده گرد و غبار و مطالعه بادهاي مؤثر بر آن 
 و ...  محمد خواجه  

 
 ).8موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس و شهر بندرعباس (: 1شکل

 
 کار. روش 2. 2

 2005تا  1985جهت باد و تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار از سال  هاي مربوط به سرعت ودر این تحقیق از داده   
در فرودگاه بندرعباس تأسیس  1335ایستگاه سینوپتیک بندرعباس استفاده گردید. ایستگاه سینوپتیک بندرعباس در سال 

ها رسم گردید. متر است. براي تحلیل وزش بادها گلباد مربوط به هر یک از سال 8/9شده است و ارتفاع آن از سطح دریا، 
غبار به صورت ساالنه و ماهانه ترسیم شد. براي تحلیل روند مربوط به بادها  چنین نمودار مربوط به تعداد روزهاي گرد وهم

 1975ارائه شد و سپس توسط کندال در  1945در  Mannاستفاده شده است این روش ابتدا توسط  1کندال-از روش من
هاي روند در داده کندال، یک روش آماري ناپارامتري است که براي تجزیه و تحلیل-). روش من15بسط و توسعه یافت (
ها ندارند. بر این اساس هاي ناپارامتري، نیاز به هیچ مفروضاتی در زمینه توزیع نرمال دادهشود. روشبلندمدت استفاده می

گیري به فاصله نیز ندارد. نتایج حاصل از این روش، به کندال، نیاز به توزیع آماري خاص و آزمون حساسیت نمونه-آزمون من
مجموعه  تواند برايکندال می-هاي فرد بستگی داشته و به اندازه کلی نقاط بستگی ندارد. بنابراین روش مندهرتبه نقاط دا

برداري نامنظم، اطالعات زیر حد تشخیص و اطالعات از دست رفته یا ناچیز است، مورد هایی که شامل فواصل نمونهداده
هاي ها را با استفاده از روشگیري دادهتوان اندازهند است که میاستفاده قرار گیرد. این روش مخصوصاً در مواردي سودم

 ). معادله این روش در زیر نمایش داده شده است:17پارامتري تجزیه و تحلیل نمود (
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑋𝑋𝑗𝑗     ) 2رابطه ( − 𝑋𝑋𝑖𝑖� =

⎩
⎪
⎨

⎪
𝑋𝑋𝑗𝑗�اگر         1+⎧ − 𝑋𝑋𝑖𝑖� > 0 

𝑋𝑋𝑗𝑗�اگر              0 − 𝑋𝑋𝑖𝑖� = 0 

𝑋𝑋𝑗𝑗�اگر         1− − 𝑋𝑋𝑖𝑖� < 0 

  

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑠𝑠)  ) 3رابطه ( = 1
18
�𝑠𝑠(𝑠𝑠 − 1)(2𝑠𝑠 + 5) −∑ 𝑡𝑡𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑝𝑝 − 1)(2𝑡𝑡𝑝𝑝 + 5)𝑞𝑞

𝑝𝑝=1 � 

                                                 
1 Mann-Kendall 
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𝑍𝑍𝑀𝑀     ) 4رابطه ( =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑠𝑠−1
�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆)

𝑆𝑆  اگر > 0

0 𝑆𝑆  اگر = 0
𝑆𝑆+1

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑆𝑆)
𝑆𝑆  اگر < 0⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 

تعداد  qاي و امین داده   مشاهده jامین و  iبه ترتیب  Xjو  Xiاي (طول دوره آماري)، تعداد داده مشاهده nدر روابط فوق، 
-مقدار آماره من Zmامین گروه و  pهاي برابر در تعداد داده tpهاي برابر و بیشتر از دو عضو)، هاي ایجاد شده (با دادهگروه

ها است. با توجه دهنده روند افزایشی در سري داده، بیانگر روند کاهشی و مقدار مثبت آن، نشانZmمقدار منفی  کندال است.
شود و سري زمانی پارامتر مورد مطالعه، داراي باشد؛ فرض صفر رد می Zm< 96/1||درصد، اگر  95دار بودن به سطح معنی

  شود.زیابی میدار و در غیر این صورت، فاقد روند ارروند معنی
 

 جینتا -3
روز توسط ایستگاه سینوپتیک بندرعباس به عنوان روز همراه با  2602، مجموعاً 2005تا  1985طی دوره آماري از سال 

فراوانی  )،2دهد. شکل (روز در سال پدیده گرد و غبار روي می 07/100پدیده گرد و غبار گزارش شده است. به طور میانگین 
 دهد. گرد و غبار را نسبت به سال نشان میروزهاي توأم با 

 
 میالدي 1985 -2010هاي : نمودار فراوانی روزهاي همراه با گرد و غبار طی سال2شکل 

غبار را نشان می ترین روز همراه با گرد وروز کم 39، با 1998ترین و سال روز بیش188با  2003طبق این نمودار، سال 
ر اي دهاي ماسههاي تثبیت تپههایی که در زمینه کنترل و مهار این پدیده با اجراي طرحشرغم تمام تالدهد. همچنین علی

به بعد وقوع روزهاي همراه گرد و غبار روند افزایشی داشته است و نمودار آن،  2000هاي استان انجام شده است، از سال
)، 3به صورت ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. در شکل (حالت سینوسی دارد. در ادامه، فراوانی روزهاي همراه با گردو غبار 

 رسم گردیده است.  2010-1985هاي روزهاي همراه با پدیده گرد و غبار طی سال نمودار فراوانی ماهانه
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 میالدي1985-2010: نمودار فراوانی ماهانه روزهاي توأم با گرد و غبار از سال3شکل 

همراه با گرد و غبار را در طول  روز کمترین ماه 65روز بیشترین و ماه دسامبر با  392)، ماه جوالي با 3طبق نمودار شکل (
رسد و پس از آن دوره آماري نشان داد. روند افزایشی نمودار از ماه جون شروع و در ماه جوالي به حداکثر مقدار خود  می

مراه گرد و غبار به صورت ماهانه و ساالنه طی دهد. همچنین روند مربوط به روزهاي هنمودار روندي نزولی را نشان می
 ارائه شده است. 1کندال بررسی شد و در جدول شماره -با آزمون من 2010-1985هاي سال

 براي روزهاي همراه با گرد و غبار0/ 95کندال در سطح اطمینان -: نتایج حاصله از آزمون من1جدول 

 کندال-آماره من ضریب واریانس زمان(ماه)
ضریب 

 اطمینان (%) 
 روند روزهاي همراه با گرد و غبار

 ثابت 8/70 -26 71/0 ژانویه
 ثابت 9/62 -16 65/0 فوریه
 بدون روند 9/66 21 57/0 مارس
 بدون روند 3/86 51 44/0 آوریل

 بدون روند 0/62 15 55/0 مه
 بدون روند 9/50 2 57/0 ژوئن
 ثابت 1/77 -35 51/0 ژوالي
 ثابت 1/82 -43 48/0 آگوست
 ثابت 7/63 -17 54/0 سپتامبر
 ثابت 4/78 -37 81/0 اکتبر
 بدون روند 8/86 52 75/0 نوامبر
 ثابت 2/61 -14 82/0 دسامبر
 ثابت 8/57 -10 44/0 ساالنه
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را نشان داد. اما روند  2010 – 1985کندال براي روزهاي همراه با گرد و غبار، روند ساالنه ثابتی از سال -نتایج آزمون من
ر، هاي اکتبر و نوامبر و دسامبهاي ژانویه تا سپتامبر داراي روند ثابت و در ماهماهانه، نوساناتی داشته است؛ به صورتی که ماه

 .گونه روند صعودي یا نزولی مشاهده نشده استهیچ
) نشان داد که میزان گرد و غبار از سال 4اس در شکل (بررسی نمودار روند ساالنه گرد و غبار در ایستگاه سینوپتیک بندرعب

چنین بررسی نمودار روند ماهانه گرد و غبار نشان داد که میزان گرد و روند افزایشی داشته است. هم ، 2007تا سال  2000
 روند شدیدتري داشته است. ، هاي آوریل تا سپتامبر طی دوره آماريغبار در ماه

 
 )1985 -2010به روند ساالنه گرد و غبار در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس (: نمودار مربوط 4شکل

هاي نشان ) نشان داده شده است که در ماه5بررسی نمودار روند ماهانه باد در در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس در شکل (
روند ماهانه گرد و غبار نشان داد  چنین بررسی نمودارهاي مختلف متغییر بوده است. همداده شده روند گرد و غبار در سال

 روند بیشتري داشته است.، هاي آگوست تا سپتامبر طی دوره آماريکه میزان گرد و غبار در ماه
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 )1985-2010:  نمودار مربوط به روند ماهانه باد در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس (5شکل

ا گرد و غبار با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داده ) رابطه بارندگی ساالنه و تعداد روزهاي همراه ب6در شکل(
 شده است. 

با روش پیرسون نشان  گردوغباربررسی همبستگی سه عنصر اقلیمی میزان بارندگی، رطوبت هوا و تعداد روزهاي همراه با 
مبستگی با ضریب ه گردوغبارگی و ی بین تعداد روزهاي همراه با بارندطورکلبهدهد که این همبستگی چندان باال نیست اما یم

 گردوغباربا  توأمداري وجود دارد و با افزایش تعداد روزهاي بارندگی میزان تعداد روزهاي یمعن/ ارتباط 05و در سطح  -/.290
را نشان داد که با ضریب  -075/0  گردوغباربا  توأمیابد. ضریب همبستگی بین میزان رطوبت هوا و تعداد روزهاي یمکاهش 

را نشان  گردوغباردار نیست، اما همچنان رابطه معکوس با پدیده یمعن 05/0دهد که در سطح یمنشان  186/0داري یمعن
 دهد.یم

و میزان رطوبت ماهانه در ایستگاه  گردوغباربا  توأم) همبستگی بین عناصر اقلیمی تعداد روزهاي بارندگی، تعداد روزهاي 2جدول (
 سینوپتیک بندرعباس

  تعداد روزهاي بارندگی رطوبت هوا میزان

 گردوغبار -290/0 -/075

 

تر رژیم وزش بادهاي گرد و غبارزا در شهرستان بندرعباس، گلباد به صورت ساالنه ترسیم و با این وجود براي مطالعه دقیق
 ). 7ه است (شکل شماره گلباد به عنوان نمونه آورده شد 2ها، با یکدیگر مقایسه شد که در اینجا به علت حجم زیاد شکل

 
 
 
 

1

10

1985 1990 1995 2000 2005 2010

ار 
 غب

د و
گر

 با 
وأم

ي ت
زها

رو

سال

ه ن ا ه ا م د  ن و ر

ژوالي

آگوست

سبتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

http://magazine.hormozgan.ac.ir/


http://magazine.hormozgan.ac.ir/ 

45 
 
 

 هاي فرسایش محیطیپژوهش پژوهشی -نامه علمیفصل
 37-48، 1393زمستان  ،)16( 4 شمارهدوره چهارم، 

  1985(الف) 

 

  1986(ب) 

 
 : گلباد ساالنه (نمونه) ایستگاه سینوپتیک بندرعباس7شکل 

 
توان نتیجه گرفت که طبق آمار ایستگاه سینوپتیک بندرعباس، با مقایسه سرعت و جهت باد در گلبادها طی دوره آماري می

وزد که متر بر ثانیه می 1درصد اوقات سال، بادهایی با سرعت بیش از  72در درصد مواقع سال آرام است. یعنی  28هوا در 
دهد که میانگین جهت وزش بادها و فراوانی ها نشان میدهنده بادخیز بودن منطقه است. مقایسه شعاع برآیند در دیاگرامنشان

 )، مشابه است.2010-1985هاي آماري مورد مطالعه (آنها طی سال
درصد کل وزش باد را طی سال  3/26درجه) است که حدوداً   180ادها، جهت وزش باد غالب منطقه شمالی (با توجه به گلب

متر بر ثانیه) است که در نگاه اول، اندازه آن  55/4نات (معادل  1/9شود و بیشترین فراوانی سرعت باد در ایستگاه، شامل می
متر بر ثانیه باد غالب ماهانه از سال  54/9اما محاسبه سرعت متوسط براي ایجاد پدیده گرد و غبار در منطقه مناسب نیست، 

هاي بهار و تابستان، چنین میانگین ماهانه سرعت باد در فصلبراي ایجاد گرد و غبار، سرعت مناسبی است. هم2010-1985
 بیشتر از فصل پاییز و زمستان است.

 گیريبحث و نتیجه -4
ي اخیر رو به افزایش گذاشــته اســت که هاســالشــود فراوانی این پدیده در یمزا مشــاهده  گردوغباري هاطوفاناز بررســی 

سولی ( سکی و همکاران (1389ر داراي  گردوغبارید دارد. روند تغییرات فراوانی وقوع پدیده تأک) نیز بر این امر 1392) و تم
افزایش داشــته اســت. نتایج  گردوغباروع پدیده ي اخیر فراوانی وقهاســالهاي افزایشــی و کاهشــی بوده اســت، اما در دوره

شان داد که طی دوره آماري  سط  طوربه 2010-1985مطالعات آماري ن سال پدیده  07/100متو رخ داده  گردوغبارروز در 
ــت.  ــان داد که وقوع روزهاي همراه با -نتایج کلی تحلیل روند با آزمون من عالوهبهاس  درون گردوغبارکندال در این دوره نش

سپتامبر روند ثابت بوده و ماه شان داد که از ماه ژانویه تا  ست و همچنین تحلیل روند ماهانه دوره ن شته ا عدي هاي بثابتی دا
سی نمودارها هم هیچ شان نداد. اما با برر سال  طوربهگونه روندي را ن شد که  شاهده  افزایش  گردوغبارمیزان  1996جزئی م
به بعد دوباره این روند افزایش داشته است و دلیل آن کاهش عملیات مبارزه  2000در سال روند کاهشی و  بعدازآنداشته و 
اي همربوط به فصل گردوغبارهاي برداشت آن بوده است. بیشترین روزهاي همراه با در این استان و مکان گردوغباربا پدیده 
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شک بودن خاك در م ستان بوده که دلیل آن کاهش بارندگی و خ ست که با نتایج لئونبهار و تاب سال  1نطقه ا ،   2003در 
سکاي شان داد که میزان بادهاي با 1390و ندافی و همکاران ( 2005، 2اورلو سی بادها ن )  مطابقت دارد. همچنین نتایج برر

 8دوران  توان مربوط بهرا می 1986. دلیل روند افزایشی سال اندداشتهسرعت باالتر در این دو فصل بهار و تابستان افزایش 
 در ایران و گردها یزرهاي تثبیت شن و سال دفاع مقدس دانست که در این دوره زمانی به علت جنگ و انجام ندادن فعالیت

ها به دلیل عدم انجام اقدامات مدیریتی در حفاظت منابع کشــورهاي همســایه این روند افزایشــی بوده اســت؛ در این ســال
ي در این منطقه افزایش یافته گردوغباران و اغماض دولت وقت عراق، روزهاي طبیعی و امورات کشــاورزي توســط کشــورم

ـــولی و همکاران،  ـــت (رس منابع طبیعی، عمران و آبادانی مناطق  حفاظت هايیتفعالین دوران به علت بعدازا). 1390اس
روند کاهش داشته است ي پایانی جنگ تحمیلی و پس از پیروزي رزمندگان اسالم این هاسالتوسط کشورمان از  زدهجنگ

هاي يســدســازهاي کنترلی در اســتان و به بعد نیز به علت کاهش فعالیت 2000). و از ســال 1390(رســولی و همکاران، 
ترین عامل ایجاد ترکیه به همراه کاهش بارندگی در عراق مهم خصــوصبههاي عراق، ســوریه، ایران و در کشــور شــدهانجام

 ). این روند نیز دوباره افزایش داشته است.1390و همکاران،  در ایران است(ندافی گردوغبار
سرعت معموالً بادهاي شمال شرقی بودند. همچنین  ازنظردیاگرام گلباد جهت باد غالب را شمالی نشان داد و بادهاي دیگر 

 1با سرعت بیشتر از  درصد مابقی را، بادهایی 72وزد و درصد ایام سال بادهاي مالیم در این منطقه می 28مشاهده شد که 
در شهرستان بندرعباس از اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستان، همزمان با تغییر فصل و دگرگونی  متر بر ثانیه جریان دارد.

شرایط براي رخداد این پدیده مهیاتر می شدن اثر شود. به نظر میشرایط اقلیمی،  ضعیف  شروع دوره گرم و  سد که با  ر
ي یجه گرادیان حرارتی شدیددرنتیافته و یشافزامنطقه، میزان تابش خورشید و گرمایش سطح زمین  هاي غربی درسیستم

ــبب وزش بادهایی با ایجاد می اندقرارگرفتههاي باالتر بین این منطقه و ارتفاعات مجاور و یا عرض ــوع س گردد که این موض
سمت منطقه می ستگی بین عالوهبهشود. سرعت زیاد به  شان داد که بین دو پارامتر  گردوغبار میزان همب ساالنه ن و بارش 

ستگی  سال یابد.  همافزایش می گردوغباردار منفی وجود دارد و با کاهش بارندگی میزان یمعنهمب شش ماه اول  چنین در 
ه ناطق گستردم باوجودیابد و نهایتاً کاهش  می شدتبهمیزان بارندگی در استان هرمزگان به حداقل رسیده و رطوبت خاك 

یده  پد جاد  ـــرایط براي ای بادي، ش به فرســـایش  بارحســـاس  قه فراهم می گردوغ نگ و در منط تایج زومین و ید و ن آ
با تغییرات اقلیمی  گردوغبار) مبنی بر ارتباط باالي 1392) و تمســکی و همکاران (2005( 3) ، ونگ ننگلین2004همکاران(

 است.
 مآخذ  -5
 .1358بیرونی تشکیل دهنده زمین، چاپ در مرکز تولید دانشگاه آزاد ایران، . صداقت، م،. فرایندهاي 1
 چاپ اول، دبی.. 1.( شهرستان بستک و بخش کوخرد) ، ج2005. محمدیان کوخردي، م.2
ــی ، تحلیل زمانی و مکانی طوفانهاي گرد و خاك در ایران، 1389زاده، م و علیزاده، خ ؛. فرج3 ش علمی پژوه نامه  ل ــ فص

 84-65، صفحات 20، شماره آمایش فضا
لنامه تحقیقات اردکان، -هاي ماســـه در دشـــت یزد. بررســـی و تحلیل ســـینوپتیکی طوفان1385. امیدوار، ك. 4 ــ فص

 58-43، ص 81، شماره جغرافیایی
سال  55. تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی گرد و غبار در غرب کشور در 1389. رسولی، ع.، ساري صراف، ب.، محمدي، غ. 5
ــلهاي آمارهاي ناپارامتري، خیر با اســـتفاده از روشا ،  1389،پاییز 9، ســـال ســـوم،شـــماره نامه جغرافیاي طبیعیفص

4)11:(15- 28 

                                                 
1-Leon 
2-Orlovsky 
3 - WANG Ninglian 

http://magazine.hormozgan.ac.ir/


http://magazine.hormozgan.ac.ir/ 

47 
 
 

 هاي فرسایش محیطیپژوهش پژوهشی -نامه علمیفصل
 37-48، 1393زمستان  ،)16( 4 شمارهدوره چهارم، 

. تحلیل آماري روزهاي گرد و غباري در منطقه سیستان در طی دوره 1389. طاووسی، ت.، صفرایی، ن. و رئیس پور، ك. 6
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بدزاده، ح.، 7 عا قاري، ح.،  فان1384. ذوالف ـــینوپتیکی طو یل س باري در غرب ایران. . تحل یا و هاي گرد و غ له جغراف مج
 .183-173، 6، شماره توسعه
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 363خوزستان، ص
آبادي،ا.، زاده،ر.، ارحامی، م.،نعیم. شاهسونی، ع.، یاراحمدي،م.، مصداقی نیا،ع.، یونسیان،م.، جعفرزاده حقیقی فرد،ن.، نبی11

ستان. اولین کنگره بین1390نظم آرا،ش. و ندافی،ك.  ستان خوز لمللی ا. تحلیل روند گرد وغبار ورودي به ایران با تأکید بر ا
ل قاب بار و م یده گرد و غ بار آن، پد یان ثار ز با آ ماه  28-26ه  نابع طبیعی رامین 1390بهمن  ـــاورزي و م گاه کش ـــ ، دانش
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Abstract 
Dust storms and high winds is a natural process that occurs in everywhere of arid and 
semi-arid land in the world. The phenomenon of dust is one of the most important 
consequences of the desertification that cause different damages. The aim of this study 
was to analyze the occurrence of dust in the city of Bandar Abbas. For this reason, First, 
the frequency of monthly and annual dust from 1985-2010, in the city of Bandar Abbas 
was paid and then, trend of dust phenomenon as monthly and annual in Bandar synoptic 
stations were examined by using Mann-Kendall, and was drowned Annual Wind Rose 
diagram of prevailing winds in the region. The overall results of the analysis with the 
Mann - Kendall test in this period indicated that occurrence of days with dust is a constant 
process. And monthly trend analysis showed that trend from January to September period 
is constant and the trend of latest month is not constant trend. Study of Charts as partial 
indicates that the dust has increased since 1996 and then decline and again in 2000, this 
trend has increased. And because of its, reduced combat operations the phenomenon of 
dust and increases harvest locations in the province. The results of the correlation between 
annual precipitation and dust indicated that the rainfall has decreased in the years that dust 
has increased. As well as results of winds study showed that the higher speed winds in the 
dry months have increased. Rose diagram showed the direction of the prevailing wind in 
the region is north and the most frequent wind speed at station is 4.54 meters per second. 
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