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 چکیده

افتد. از جمله نتایج حاصل از وقوع گرد و در نواحی خشک و نیمه خشک، گرد و غبار مکررا اتفاق می

غبار اثرات سوء روی محصوالت کشاورزی، آلودگی منابع آب و خاک، امراض گوناگون تنفسی و در 

از  ای منتجکاهش شدید دید افقی و تصادفات جادههای اجتماعی، نهایت معضالت زیست محیطی، چالش

-2010های مورد مطالعه )و سال ، فصلآن است.در این تحقیق تغییرات تعداد وقوع گرد و غبار در ماه

ایستگاه استان خراسان رضوی مورد تحلیل قرار گرفت و ارتباط آن با خشکسالی مورد  10( برای 2004

و تعداد وقوع گرد و غبار در هر سال،  SPIی با استفاده از شاخص بررسی شد. بعد از محاسبه خشکسال

انجام شد. نتایج حاکی از آن بود  ArcGISافزار بندی گرد و غبار با استفاده از روش کریجینگ در نرمپهنه

نین ماه چکه سرخس و قوچان به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد وقوع گرد و غبار را در سال داشتند. هم

های دیگر سال دارا بودند. ها و فصلفصل بهار بیشترین تعداد وقوع گرد و غبار را نسبت به ماه می و

ایی ههمچنین نتایج نشان داد که وقوع گرد و غبار با خشکسالی ارتباطی مستقیم وجود داشت و در سال

اد که هر بندی نشان دکه شدت خشکسالی زیاد بوده بر تعداد وقوع گرد و غبار نیز افزوده شد.  نتایج پهنه

شد. کنیم بر تعداد وقوع گرد و غبار افزوده میهای استان حرکت میچه از مرکز و شمال به سمت مرز

  ند.ابه ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد وقوع گرد و غبار در سطح استان بوده 2005و  2008های سال

 کلیدی:  واژگان

 تحلیل سینوپتیک

 گرد و غبار 

  خشکسالی

 بندی گرد و غبار پهنه

 خراسان رضوی

 

 مقدمه -1

درصد آن در  75کند که میلیون تن خاک به اتمسفر وارد می 2000توفان گرد و غبار از خطرات طبیعی است که هر ساله تقریبا 

جوی، تولیدات کشاورزی، (. این ذرات بر روی شرایط Shao et al, 2011شود )ها ترسیب میدرصد آن در اقیانوس 25زمین و 

(. گرد و غبار حاصل Akhlaq et al, 2012; Hahnenberger and Nicoll, 2014سالمت انسان و اکوسیستم تاثیرگذار است )

(. بر اساس تعریف Alizadeh Choobari et al, 2014باشد )از دو منبع طبیعی و انسانی، بیشترین مقدار ریزگرد در جو می
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 10شدت گرد و غبار از نظر میزان دید افقی به چهار طبقه گرد و غبار ضعیف با دید افقی بیشتر از  1سیسازمان جهانی هواشنا

متر و توفان خیلی شدید با دید  1000تا  200کیلومتر، توفان شدید با دید بین  10تا  1کیلومتر، گرد و غبار متوسط با دید بین 

(. وقوع توفان گرد و غبار در مناطق خشک سبب افزایش ذرات معلق Tan et al, 2014شود )بندی میمتر تقسیم 200کمتر از 

ا، هنسبت به آستانه مجاز شده و این موضوع اثرات منفی بر سالمت انسان دارد. در بعضی موارد گرد و غبار موجب انتقال باکتری

اصلی ریزگرد  (. گرد و غبار جزءGrineski et al, 2011; Johanston et al, 2011 )گردد زا میهای بیماریها و قارچویروس

 Hansell اتمسفری است که نقش حیاتی در تابش خورشیدی، حاصلخیزی محیط دریایی، دینامیک و گرمایش اتمسفری دارد )

et al, 2010; Valenzula et al, 2012د گردعالوه، رسوب گرد و غبار باعث افزایش مواد معدنی و آلی در سطح زمین می(. به

 Mahowald et al, 2003; Lawrence andو از این راه بر اکوسیستم زمین و چرخه بیوژئوشیمیایی اثر قابل توجهی دارد )

Neff, 2009های بیابانی و مناطق خشک دنیا های گرد و غبار یکی از پدیده های جوی هستند که در بسیاری از عرصه(. توفان

های گرد و غبار همه ساله خسارات و اند. توفانای را به خود معطوف داشتهزایندههای اخیر توجه فگسترش دارند و در سال

باشد که (. خاورمیانه یکی از پنج منطقه جهان می2008و همکاران،  Mieآورند )وجود میتلفات فراوانی در تمام نقاط دنیا به

ه علت قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک (. ایران بRezazadeh et al, 2013بیشترین تولید گرد و غبار را دارد )

 استان(. Rashki et al, 2013; Goudie, 2014باشد )ای میهای متعدد گرد و غبار محلی و فرا منطقهجهان، در معرض سیستم

 اتفاق آن سطح در یمتعدد غبار و گرد یهاتوفان ساالنه که باشدیم خشک مهین و خشک یهوا و آب یدارا یرضو خراسان

 مناطق از نشان منطقه نیا در غبار و گرد ادیز تعداد. شودیم ثبت غبار و گرد رخداد 50 از شیب هاسال یبعض در که افتدیم

 (.1386 ،یخسرویو ک ی)لشکر دهدیم نشان را نهیزم نیا در قیتحق تیاهم که باشدیم استان سطح در یادیز برداشت

شود. در ابتدا توزیع آماری مناسب، بر آمار های طوالنی آن محاسبه میبرای هر منطقه بر اساس ثبت بارندگی SPIشاخص  

شود. سپس تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتماالت مساوی به توزیع نرمال تبدیل ها برازش داده میبلند مدت بارندگی

دهنده نشان SPIرای هر منطقه و دوره مورد نظر صفر شود . مقادیر مثبت گردد. به طوری که استاندارد شده و متوسط آن بمی

فتد ابارندگی بیشتر از بارش متوسط و مقادیر منفی آن معنای عکس را دارد. طبق این روش دوره خشکسالی هنگامی اتفاق می

گردد )بروغنی و همکاران، مثبت می SPIیابد که یا کمتر برسد و هنگامی پایان می -1به طور مستمر منفی و به مقدار  SPIکه 

های اخیر در ابعاد مختلف مورد توجه (.  پدیده گرد و غبار به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی مهم است که در سال1392

 محققان زیادی قرار گرفته است. 

Hahnenberger  وNicoll (2012 ) مریکا پرداختند. نتایج به بررسی خصوصیات رخداد گرد و غبار در شرق حوزه یوتا در ا

د اتفاق رسنشان داد که بیشترین وقوع گرد و غبار در فصل بهار و در ساعات بعد از ظهر که سرعت باد به بیشترین حد می

( به بررسی اقلیم شناسی رخدادهای گرد و غبار در خاورمیانه پرداختند. نتایج  نشان 2013و همکاران ) Rezazadehافتد. می

 های تابستان  اتفاقهای زمستان و در بخش شرقی در ماهن رخداد گرد و غبار در بخش غربی خاورمیانه در ماهداد که بیشتری

پرداختند. نتایج حاکی از  2007تا  1980( به بررسی شدت توفان گرد و غبار در چین از سال 2014و همکاران ) Tanافتد. می

                                                            
1 W.M.O.: World Meteorological Organization 



 ... در آن بندیپهنه و غبار و گرد وقوع تحلیل  بروغنی و همکاران 

 

47

وقوع گرد و غبار روند  1999تا  1984چنین از سال اتفاق افتاده است. هم 1983آن بود که بیشترین وقوع گرد و غبار در سال 

( به پایش فرسایش بادی با 2014و همکاران ) O’Loingsighروند افزایشی داشته است.  2007تا  2000کاهشی و از سال 

د بارش تاثیر زیادی روی وقوع گرد در استرالیا پرداختند. نتایج نشان دا 2011تا  1965های های هواشناسی سالاستفاده از داده

هایی که میزان بارش کاهش پیدا کرده وقوع توفان گرد و غبار افزایش داشته است. لشکری و ای که در سالو غبار دارد به گونه

-1993ساله ) 12های گرد و غبار استان خراسان رضوی در یک دوره ( به بررسی آماری سینوپتیکی و توفان1386کیخسروی )

گیرد و گرمای ظهر به بعد شکل می 12ها در تمام طول سال از ساعت ( پرداختند. نتایج حاکی از آنبود که عمده توفان2005

( به بررسی آماری پدیده گرد و 1388شود. مهرشاهی و زری )شدید سبب وزش بادهای شدید و تشدید وقوع گرد و غبار می

ان سبزوار پرداختند. نتایج  نشان داد که وقوع روزهای همراه با گرد و غبار غبار و تحلیل الگوی وزش بادهای شدید در شهرست

درصد  71در شهرستان سبزوار روندی افزایشی داشته و بیشترین احتمال وقوع آن در ماههای اردیبهشت و خرداد است. بیش از 

 دهد.مواقع توفان گرد و غبار در ساعات بعد از ظهر روی می

( به تحلیل آماری سینوپتیکی پدیده گرد و غبار در استان ایالم پرداختند. نتایج بیانگر آن بود که در 1390بحیرایی و همکاران )

روز به ترتیب  7روز و ماه دسامبر با  22روز و دسامبر با یک روز و در ایستگاه دهلران ماه جوالی با  63ایستگاه ایالم، ماه می با 

های ( به تحلیل سینوپتیکی سامانه1390مشاهده شده است. خوش کیش و همکاران ) ترین فراوانی گرد و غباربیشترین و کم

گرد و غبار در استان لرستان پرداختند. نتایج نشان داد که جریانی که به خاطر اختالف دما از شرق ترکیه و شمال غرب عراق 

ورد ی مو غبار و انتقال آن به منطقه وزد عامل اصلی ایجاد گردجنوب شرقی به سمت خلیج فارس می -با جهت شمال غربی

های شمال عربستان، جنوب عراق، جنوب چنین منابع عمده گرد و غبارهای وارده به لرستان شامل بیابانباشد.  هممطالعه می

باشند. هدف از این تحقیق تحلیل ارتباط خشکسالی با تعداد  وقوع گرد و شرق سوریه و تا حدودی شمال صحرای آفریقا می

چنین تغییرات مکانی گرد و غبار در این استان در دوره مورد ( در استان خراسان رضوی و هم2004-2010های )غبار طی سال

 باشد.مطالعه می

 

 مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه  -1 -2

باشد. نظر وسعت می کیلومترمربع چهارمین استان کشور از 118/143864منطقه مورد مطالعه استان خراسان رضوی با مساحت  

 ́و طول جغرافیایی  شمالی 37˚ 42́  تا 33˚ 52́  نفر در عرض جغرافیایی 5999529با جمعیت  90این استان در سرشماری سال 

خشک با وزش جریانهای غالب (. این استان دارای اقلیم خشک و نیمه1است )شکل  قرار گرفتهشرقی  61˚ 16 ́ تا 56˚ 19

باشد که از شرایط مطلوبی برای وقوع پدیده توفان با سرعت فراتر از آستانه جریانات غربی زمستانه میچرخندهای تابستانه و 

متر از سطح دریا  3211ترین نقطه استان در ارتفاعات بینالود در شمال نیشابور با ارتفاع فرسایش بادی برخوردار است. مرتفع

تر از سطح دریا و در حاشیه مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد. میانگین م 300ترین نقطه استان، دشت سرخس با ارتفاع و پست

(. دشتهای 1390بایگی و اشرف، متر متغیر است )موسویمیلی 390تا  75بارش سالیانه مناطق مختلف استان خراسان رضوی بین 
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وازده ازندهای رسوبی و آتشفشانی هپهناور متشکل از سازندهای آبرفتی و بادرفتی کواترنری و نیز رشته کوههای مرکب از س

 .متعلق به مزوزوئیک و سنوزوئیک از دیگر ویژگیهای بارز این استان است که مستعد تولید گرد و غبار هستند

 

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1 شکل

ایستگاه سینوپتیک موجود در استان خراسان رضوی در  10غبار های روزانه گرد و جهت انجام تحقیق حاضر از داده روش کار:

ها طول دوره زمانی و کامل بودن داده های آماری بود. مشخصات استفاده شد. علت انتخاب این ایستگاه 2004-2010دوره زمانی 

انه از سازمان مدیریت آمار بارش روز SPIارائه شده است. برای محاسبه شاخص خشکسالی  1ها در جدول شماره این ایستگاه

به  2010تا  1980شد و برای دوره آماری مشترک از سال  Excelهای بارش وارد نرم افزار منابع آب کشور تهیه شد. داده

 صورت ساالنه میانگین گرفته شد. 

 

 های مورد مطالعه در استان خراسان رضویموقعیت ایستگاه: 1 جدول

 ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاهنوع  ایستگاه

 2/992 36˚ 16 ́ 59˚ 38 ́ سینوپتیک مشهد

 6/977 36˚ 12 ́ 59˚ 43  ́ سینوپتیک سبزوار

 1213 36˚ 16 ́ 58˚ 15 ́ سینوپتیک نیشابور

 1109 35˚ 12 ́ 58˚ 28 ́ سینوپتیک کاشمر

 1287 37˚ 4 ́ 58˚ 30 ́ سینوپتیک قوچان

 4/950 35˚ 15 ́ 60˚ 35 ́ سینوپتیک تربت جام

 8/1450 35˚ 16 ́ 59˚ 13 ́ سینوپتیک تربت حیدریه

 235 36˚ 32 ́ 61˚ 10 ́ سینوپتیک سرخس

 1176 36˚ 29 ́ 59˚ 17 ́ سینوپتیک گلمکان

 1056 34˚ 21 ́ 58˚ 41 ́ سینوپتیک گناباد
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 روش  -2 -2

بانی در بار دیده 8های سینوپتیک مورد مطالعه، طی شود که در ایستگاهدر این تحقیق روز گرد و غباری به روزی گفته می

(. برای مشخص کردن تعداد Akhlagh et al, 2012باشد )کیلومتر )گرد وغبار(  10روز حداقل یک بار دید افقی کمتر از شبانه

 10ها، تعداد روزهایی که دید افقی از هروزهای همراه با گرد و غبار در استان خراسان رضوی، ابتدا برای هر کدام از ایستگا

عداد های تهای مورد مطالعه تعیین گردید. سپس دادهها و سالها، فصلکیلومتر کمتر بوده مشخص و تغییرات آن در طول ماه

ندی بشد. در نهایت با روش کریجینگ معمولی به پهنه ArcGISافزار های مختلف مشخص و وارد نرموقوع گرد و غبار در سال

تا  1980های مربوط به بارش از سال ابتدا داده SPIپرداخته شد.  برای محاسبه شاخص  2004-2010های گرد و غبار در سال

شاخص  DIPار افزها به صورت فایل نوت پد تهیه، و با استفاده از نرمبه صورت ساالنه میانگین گرفته شد. سپس این داده 2010

SPI شد. در نهایت به مقایسه ارتباط خشکسالی با تعداد وقوع گرد و غبار در دوره مورد مطالعه پرداخته ها محاسبه برای ایستگاه

 .شد

 

 ها )نتایج( یافته -3

 تحلیل آماری گرد و غبار 3-1

های مختلف سال در استان خراسان رضوی در دوره ها در ماههای آماری تعداد روزهای گرد و غبار و میانگین آننتایج بررسی

روز  41( آورده شد. نتایج بیان کننده آن بود که ماه ژوئن در ایستگاه سرخس با 2( در جدول )2004-2010مورد مطالعه )

ه چنین نتایج نشان دهنده آن است کباشد. همهای دیگر سال در سطح استان دارا میبیشترین تعداد گرد و غبار را نسبت به ماه

ای دیگر دارند. ههای استان نسبت ماهرین و کمترین تعداد گرد و غبار را در بیشتر ایستگاههای می و دسامبر به ترتیب بیشتماه

ها نشان داد که سرخس و قوچان به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار را در طول سال نتایج بررسی

 1و  24سینوپتیک استان حاکی از آن بود که سرخس و قوچان با های دارند. نتایج میانگین تعداد وقوع گرد و غبار در ایستگاه

 .ترین میانگین گرد و غبار را در سطح استان و در دوره مورد مطالعه داراستی گرد و غبار به ترتیب بیشترین و کمواقعه

 (2004-2010) های مورد مطالعهدر ایستگاه میانگین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در هر ماه: 2 جدول

 میانگین دسامبر نوامبر راکتب رسپتامب آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه ایستگاه

 10 2 8 13 13 17 21 12 8 13 8 6 1 مشهد

 15 0 8 13 11 14 24 25 31 22 25 8 2 سبزوار

 24 15 20 18 23 17 29 41 34 26 23 21 21 سرخس

 3 1 3 1 0 0 0 1 8 6 6 4 0 تربت حیدریه

 5 5 2 3 4 8 5 8 12 3 4 6 0 تربت جام

 5 0 3 4 7 6 10 17 10 2 4 1 0 نیشابور

 4 1 3 2 0 2 2 3 11 6 4 8 0 کاشمر
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 میانگین دسامبر نوامبر راکتب رسپتامب آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه ایستگاه

 12 1 3 2 8 16 25 19 25 14 14 14 3 گناباد

 2 0 4 2 4 4 4 0 2 1 5 1 0 گلمکان

 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 قوچان

  3 6 6 7 8 12 13 14 9 10 7 3 میانگین

 

( آورده شده است. نتایج بیان کننده آن 3های مختلف استان در جدول )های گرد و غبار در ایستگاهتغییرات فصلی تعداد روز

زمستان  وهای مشهد و گلمکان فصل تابستان بیشترین تعداد گرد و غبار را نسبت به فصول دیگر سال دارا است بود که ایستگاه

های سبزوار، سرخس، کاشمر، گناباد و تربت جام فصل بهار و پاییز به ترتیب کمترین تعداد گرد و غبار را داشت. ایستگاه

بیشترین و کمترین تعداد گرد و غبار را در سال دارد. تربت حیدریه فصل بهار و تابستان به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد 

دارد. ایستگاه نیشابور بهار و زمستان به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد گرد و غبار را دارد. ایستگاه قوچان گرد و گرد و غبار را 

های دیگر استان بیشترین تعداد گرد و غبار را در فصل پاییز و کمترین تعداد گرد و غبار را در فصول تابستان برخالف ایستگاه

روز بیشترین تعداد  101شاهده نشده بود. نتایج نشان داد که فصل بهار در سرخس با و بهار دارد که هیچ واقعه گرد و غباری م

چنین نتایج نشان داد که فصل بهار و پاییز به ترتیب بیشترین و کمترین های دیگر استان دارد. همگرد و غبار را نسبت به شهر

ع نتایج بررسی آماری نشان داد که در دوره مورد مطالعه تعداد گرد و غبار را نسبت به بقیه فصول در کل استان دارند. در مجمو

درصد از کل روزهای مورد  32روز گرد و غبار رخ داده است. نتایج حاکی از آن است که در  965( در کل استان 2010-2004)

 .مطالعه گرد و غبار رخ داده است

 
 (2004-2010های در دوره مورد مطالعه)غبار در ایستگاه: تغییرات فصلی تعداد روزهای گرد و 3 جدول

 

 زمستان پاییز تابستان بهار ایستگاه

 15 23 51 33 مشهد

 35 21 49 78 سبزوار

 65 53 69 101 سرخس

 10 5 0 15 تربت حیدریه

 10 10 17 23 تربت جام

 5 7 23 29 نیشابور

 12 6 4 20 کاشمر

 31 6 49 58 گناباد

 6 6 12 3 گلمکان

 2 3 0 0 قوچان

 
 

 خشکسالی و ارتباط آن با تعداد وقوع گرد و غبار 3-2
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 مشاهده که گونهنشان داده شده است. همان 2( در شکل 1980-2010در دوره مورد مطالعه ) SPI یخشکسال راتییتغ جینتا

 جینتا. است تمتفاو مختلف یهاسال در یخشکسال شدت بارش راتییتغ با و کنندینم تیتبع یمنظم روند از راتییتغ دیکنیم

 بوده مطالعه مورد دوره در سال نیترپرباران و نیترخشک بیترت به 1992 و 2008 یهاسال که است آن کننده انیب نیچنهم

 .است

 

 
 در دوره مورد مطالعه SPI یشاخص خشکسال ییراتتغ -2 شکل

 

از آن است که در  یحاک جیارائه شده است. نتا 3در جدول  SPI یتعداد وقوع گرد و غبار و شاخص خشکسال راتییتغ جینتا

 در و داشته شیافزا غبار و گرد وقوع تعداد بوده، حاکم استان سطح در یخشکسال طیشرا که ییهادوره مورد مطالعه در سال

 سال هک دهدیم نشان جینتا نیچنهم. است شده کاسته غبار و گرد تعداد از بوده حاکم استان در یترسال طیشرا که ییهاسال

 وقوعبه ارغب و گرد تعداد نیشتریب است گرفته صورت مطالعه مورد دوره در استان سطح در یخشکسال نیدتریشد که 2008

 .است وستهیپ

 مشترک یدر دوره آمار SPI یتعداد وقوع گرد و غبار و شاخص خشکسال ییراتتغ -4 جدول

 

 تعداد گرد و غبار   SPI شاخص سال

2004 47/0 135 

2005 06/0 85 

2006 52/0- 123 

2007 42/0 111 

2008 93/1- 226 

2009 61/0 166 

2010 47/0- 120 
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 بندی گرد و غبارپهنه 3-3

های غربی و شرقی استان تعداد وقوع گرد و غبار در دهد که در بخشنشان می 2004بندی پدیده گرد و غبار در سال نتایج پهنه

تعداد  رویم ازباشد. هر چه از غرب و شرق به سمت مرکز استان میهای شمالی، مرکزی و جنوبی استان میبخشسال بیشتر از 

واقعه در سال  40چنین نشان داد که سرخس بیشترین تعداد وقوع گرد و غبار را با بیش از این پدیده کاسته شده است. نتایج هم

نتایج حاکی از آن است که  2005سال  (. در3و  2ار نداشته است )جداول داشته است و قوچان در این سال پدیده گرد و غب

این  ای که در اکثر نقاط استان تعدادنسبت به سال قبل تعداد وقوع گرد و غبار در سال کاهش چشمگیری داشته است به گونه

 های سبزوار، بردسکن وه شهرستانروز در سال بوده است. در این سال بیشترین وقوع گرد و غبار مربوط ب 20پدیده کمتر از 

چنین قوچان و تربت حیدریه در این سال هیچ واقعه گرد و غباری واقعه در سال بوده است. هم 30تا  20سرخس با متوسط 

حاکی از آن است که وقوع گرد و غبار در بخش غربی و مرکزی  2006(. نتایج در سال 3و  2گزارش نشده است )جداول 

ل قبل تغییر محسوسی نداشته است ولی در بخش شرقی تعداد وقوع گرد و غبار نسبت به سال قبل به استان نسبت به سا

روز گرد و غبار در سال رسیده است. تغییرات وقوع گرد و غبار  40خصوص در شهرستان سرخس افزایش داشته و به بیش از 

روز در سال بوده است و هر چه  10ن پدیده کمتر از های مرکزی و شمالی استان تعداد ایدهد که بخشنشان می 2007در سال 

نشان داد که تعداد وقوع گرد و غبار  2008کند. نتایج در سال شویم تعداد گرد و غبار در سال افزایش پیدا میاز مرکز دورتر می

روز در سال  10از  های کمی از شمال و مرکز استان که گرد و غبار کمترنسبت به سال قبل افزایش داشته است. به جز بخش

های مرزی استان روز بوده است و هر چه به بخش 20های استان تقریبا تعداد گرد و غبار بیش از بوده است، در دیگر قسمت

روز در سال گرد و غبار دارند. در سال  40های سرخس و سبزوار بیش از شود. شهرستانرویم بر تعداد این پدیده بیشتر میمی

ا از هکه برخی شهرستانطوریرد و غبار در سال کاسته شده و این کاهش در کل استان قابل مشاهده است بهاز تعداد گ 2009

درصد کاهش داشته است. در این سال شهرستان فردوس و قوچان  50جمله سبزوار تعداد این پدیده تقریبا نسبت به سال قبل 

تعداد گرد و غبار نسبت به سال قبل تغییر  2010ل داشته است. سال ترین تعداد گرد و غبار را در سابه ترتیب بیشترین و کم

های جنوبی استان از تعداد گرد و غبار کاسته شده است. در این سال سرخس بیشترین تعداد گرد زیادی نداشته فقط در بخش

رکز استان تعداد وقوع گرد و بندی در سطح استان نشان داد که شمال و مو غبار را در سال داشته است. در مجموع نتایج پهنه

چنین بیان داشت که رویم بر تعداد این پدیده افزوده شده است. نتایج همهای استان میغبار کم بوده و هر چه به سمت مرز

ترین تعداد گرد و غبار را در طی دوره مورد مطالعه داشته است. نتایج این شهرستان سرخس و قوچان به ترتیب بیشترین و کم

ترین و بیشترین تعداد وقوع گرد و غبار در سطح به ترتیب کم 2008و  2005نشان داد که در دوره مورد مطالعه سال  تحقیق

 (. 2استان حاکم بوده است )شکل 
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 2004-2010های بندی گرد و غبار در استان خراسان رضوی در سالهای پهنهنقشه -3شکل 
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 گیریو نتیجهبحث  -4
( حاکی از آن است که تغییرات خشکسالی از روند 1980-2010ساله ) 30در دوره  SPIنتایج بررسی شاخص خشکسالی 

ه کند. دلیل این امر این است که این شاخص بکند. و بر اساس تغییرات بارش شدت خشکسالی تغییر میمنظمی تبعیت نمی

باشند. این ترین سال میترین و پربارانبه ترتیب خشک 1992و  2008های بارندگی وابستگی دارد. در دوره مورد مطالعه سال

دهد شدت ( که نشان می1392( و بروغنی و همکاران )2013و همکاران ) 1وند(، صالح1386نتایج با نتایج رضایی و همکاران )

 خوانی دارد.های مختلف متغیر است همها و مکانخشکسالی در زمان

روز به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد وقوع گرد و غبار را   85با   2005روز و سال  226،  با 2008نتایج نشان داد که سال 

روز در دوره مورد  288چنین بیان کننده آن است که بیشترین تعداد گرد و غبار با در سطح استان داشته است. نتایج آماری هم

باشد که با نتایج تحقیق لشکری و روز مربوط به قوچان می 5غبار با باشد و کمترین تعداد گرد و مطالعه مربوط به سرخس می

خوانی دارد. سرخس با قرار ( که به بررسی آماری توفان گرد و غبار در استان خراسان رضوی پرداختند هم1387کیخسروی )

م سبب وقوع متوسط بارش ک های ترکمنستان وترین نقطه استان، شرایط توپوگرافی هموار، نزدیکی به بیابانگرفتن در پست

گرد و غبار بیشتری نسبت به بقیه استان شده است. بررسی آماری حاکی از آن است که ماه می و دسامبر به ترتیب بیشترین و 

( همخوانی دارد 1390اند که با نتایج بحیرایی و همکاران )های دیگر سال داشتهکمترین تعداد وقوع گرد و غبار را نسبت به ماه

( که ماه ژوئن بیشترین تعداد گرد و غبار را داشته مطابقت 1384چنین بخش اول نتایج با نتایج ذوالفقاری و عابدزاده )و هم

هار چنین حاکی از آن است که فصل بندارد ولی با ماه دسامبر که کمترین تعداد گرد و غبار را داشته است تطابق دارد. نتایج هم

( که 2013و همکاران ) 3( و حمیدی2013و همکاران ) 2ر سطح استان دارند که با نتایج رضازادهبیشترین تعداد گرد و غبار را د

ستان خراسان ها در اخوانی دارد. بیشتر بارشدانند همبیشترین تعداد وقوع گرد و غبار در شرق استان را مربوط به فصول بهار می

ها کاسته شده و با افزایش دما و پوشش گیاهی ضعیف میزان بارش بارد لذا فصل بهار ازرضوی در اواخر پاییز و زمستان می

کند. نتایج نشان داد که خشکسالی با تعداد وقوع گرد و غبار ارتباط دارد و با شرایط مناسبی برای وقوع گرد و غبار ایجاد می

 2008ای که در سال گونهبهافزایش شدت خشکسالی در استان خراسان رضوی بر تعداد وقوع گرد و غبار افزوده شده است. 

که شدیدترن خشکسالی در دوره مورد مطالعه به وقوع پیوسته است، بیشترین تعداد وقوع گرد و غبار در استان رخ داده است. 

بت دهد به علت بارش کم رطوتر هستند. زمانی که خشکسالی رخ میخشک نسبت به خشکسالی شکنندهمناطق خشک و نیمه

باشد شرایط شود، و چون سطح خاک لخت بوده و خاک خشک میپوشش گیاهی تنک در منطقه می خاک کم بوده و سبب

(، 2012) 5و نیکول 4شود. این تحقیق با نتایج تحقیقات هانینبرگربرای ایجاد فرسایش بادی و وقوع پدیده گرد و غبار مهیا می

                                                            
1 Salehvand 
2 Rezazadeh 
3 Hamidi 
4 Hanenberger 
5 Nicoll 
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( که نشان دادند با افزایش شدت خشکسالی، 2009ان )و همکار 3( و لمب2011و همکاران ) 2(، لی2013و همکاران ) 1هرویجر

بندی گرد و غبار در استان خراسان رضوی نشان داد خوانی دارد. همچنین نتایج پهنهیابد همتعداد وقوع گرد و غبار افزایش می

د و غبار افزوده های گرکنیم بر تعداد روزاستان حرکت می های جنوبی و مرزیکه هر چه از شمال و مرکز استان به بخش

چنین شهرستان سرخس، مشهد و سبزوار در غرب و شرق استان دارای گرد های جنوبی و همای که شهرستانشود به گونهمی

ق دارای باشد. این مناطباشد که دلیل این پدیده خصوصیات توپوگرافی، پوشش گیاهی، خشکی هوا میو غبار بیشتری می

( را که مناطق 2002و همکاران ) 4های پروسپیروباشد که یافتهاع کم و پوشش گیاهی تنک میسطحی با توپوگرافی هموار، ارتف

 کند. خشک با سطح هموار را به عنوان مناطقی که گرد و غبار زیادی دارند تایید می
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Abstract  

In arid and semiarid region, dust happen frequently. Including, result of 

adverse effects the occurrence of dust is on agricultural production, soil 

and water pollution, diseases of the respiratory and environmental issues, 

social challenges, a sharp reduction in horizontal visibility and traffic 

accidents resulting from its. In this research, changes in the number of 

dust occurrence on the month, season and years studied (2004-2010) were 

analyzed and their relationship was investigated by drought. After 

calculating the drought using SPI index and the number of dust per year, 

dust zoning done with using kriging in software ArcGIS. The results 

indicate that Ssarakhs and Ghochan respectively had maximum and 

minimum dust occurrence in year. Also may and spring maximum 

number occurrence dust in over months and seasons of the year. The 

results showed that the dust had a direct relationship with drought and 

severe drought in many years that the number of dust was added. The 

result of zoning showed that we move from center and north to the 

borders of the number of dust is added. The results also indicate those 

years of 2008 and 2005 respectively highest and lowest number of dust 

were in the province. 
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