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 استاديار اقليم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران -2یعبّاس مفيد

 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايراندانشيار ژئومورفولوژی -سيدرضا حسين زاده

 مشهد، ايران دانشگاه فردوسی مشهد، اقليم شناسی،کارشناس ارشد  -دياريانمحترم محم
 

 61/9/6936تاریخ تصویب:    61/4/6936تاریخ دریافت: 

 چکيده

براي باشد. مي (خراسان بزرگشرق ایران )در شمالبندي مخاطرات جوي پهنه ،حاضر مقالههدف اصلي 

ایساگااه  61تعاداد باراي در مقياا  رززاهاه ز ماهاهاه هاي سازمان هواشناسي کشور دادهاز این منظور 

براي یک در محدزده سه اسگان خراسان شمالي، خراسان رضوي ز خراسان جنوبي هواشناسي سينوپگيک 

در محادزده  ي مها مخااطره جاوّ 69تعاداد  در این تحقيقاسگفاده شد.  (6316-6003) ساله 93دزره 

مورد بررسي قارار  ها در قالب دز رزش اصليکلي پدیده بطور. مورد بررسي قرار گرفتخراسان بزرگ 

فرازاهي زقوع به تفکيک براي هریک از مخاطرات با بهره گيري از سااماهه اطعااات هاي گرفت ز هقشه

مخاطره جوي یاد  69ها، ها ز تفازتمه با در هظر گرفگن ميزان مشابهتادادر تهيه شد. ( GIS)جغرافيایي 

دساگه بنادي بارشي مرتبط با دید ز مخاطرات  ات، مخاطردمایيصلي مخاطرات دسگه ا 9شده در قالب 

در ههایت با ترکيب هگایج حاصل از بررساي  .شدهد ز براي هر دسگه هقشه پهنه بندي فضایي تهيه گردید

 هااي تحقياق هشاان دادیافگاه تهيه شاد. منطقه مطالعاتيي تمامي مخاطرات، هقشه جامع مخاطرات جوّ

جاز  پرمخااطره تارین منااطق  رخادادها، از جهت فرازاهي زقوع خراسان شمالگاهي کوهسهاي بخش

 پاییريخراساان از کمگارین ميازان خطر يز جناوب يغرباي هاابخش، درحالي که گردهدمي محسوب

از شامال باه جناوب مخاطرات دمائي افزایشي رزهد  بياهارالاوي فضایي زقوع مخاطرات برخوردارهد. 

، مخاطرات مرتبط با دید یک الااوي بارشي از الاویي معکو  برخورداراهد طراتمخابوده ز در مقابل 

دهند، بطوري که از غرب به شرق بر ميزان زقوع غالب مداري را بویژه در هيمه شمالي خراسان هشان مي

 .رخدادهاي مرتبط با دید افززده مي شود

 .مخاطرات جوي، پهنه بندي اقليمي، خراسان بزرگ: هاواژه کليد

                                                 
 Email: abbasmofidi@um.ac.ir                                                                        03619619316هویسندۀ مسئول:  6
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 مقدمه . 2

بطور مدازم زهدگي بشار  در طول تاریخ مخاطراتب بسياري از مخاطرات طبيعي است. این آب زهوا مسبّ

ي کاه . در این راساگا مخااطرات جاوّگردیده اهدرا تحت تأثير قرار داده ز موجب زارد آمدن خسارت به محيط 

مخااطرات جاوي تنهاا کنند. امل مي با منشأ جو ،مخاطرات طبيعي محسوب مي گرددهاي خود از زیر مجمواه

شوهد که رخدادهاي حدّي، فشار سنايني را برپيکره جوامع اهساهي زارد همایناد. در زماهي به رسميت شناخگه مي

یاان را بار جواماع گردهد کاه ساطح حاداقلي از ضارر ز زتلقي مي« مخاطره»زاقع رخدادهاي حدّي زماهي یک 

مخاطرات جوي تقریباً در هماه جااي کاره (. 904 :6331، 6ل همایند )اسميتها ز اموال از تحمياهساهي ز دارایي

معدزدي در دهيا زجود دارد که از اثرات آهها مصون ماهده ز یاا کمگار تحات هاي پيوهدهد ز مکانزمين بوقوع مي

 موج گرماایيمهمي ماهند جوي به تنهایي مخاطرات تواهند مياناصر جوي هر یک از  تأثير آهها قرار گرفگه باشند.

. اماا در پاي داشاگه باشاندتارگ، یخبنادان ز سارمازدگي را  سناين، توفان، بارش ،هاي شدیدز گرمازدگي، باد

گردهاد مايایجااد هاي جوي ترکيبي ز خطرات ثاهویه هاشي از آههاا خسارات جاهي ز مالي بر اثر پدیدهبيشگرین 

 .  (6930سازمان هواشناسي مازهدران، )

 94، از ایان تعاداد .شاده اساتساایي شنا طبيعاي مخااطره 49ين المللي تاکنون حادزد بر اسا  آمارهاي ب

در باين  .دهاآب ز هاوایي دار أمنشا از آههاا درصاد 31تا 30قریب به کهدهد رخ ميما زجود  در کشورمخاطره 

د. نادهمايآمریکاا رخ ایاالت مگحاده ها هسگند که بيشگر آهها در گردباد ،ترین مخاطراتفرازانمخاطرات طبيعي 

)بايش از  ه اساتبيشاگر باود ياز هر مخاطره طبيعي دیاار ،در ازاخر قرن بيسگ ميزان زقوع این مخاطره جوي، 

در هياز  حاره اي از هظر فرازاهي بعد از گردبادها قرار دارهد. ساوهاميهاي ها زسيکلونرخداد در سال(. سيل 610

مخاطرات طبيعي قرن بيسگ  را مخاطرات اقليماي تشاکيل  از درصد 31در این ميان حدزد رتبه چهارم قرار دارد. 

لرزه ز چه از هظر تغييرات بارش، دماا ز موقعيت کشور ما چه از هظر زميناز سویي،  .(6931)محمدي، ستاداده 

هاشي از آهها هاران کننده بوده، بطوري که به انوان دهمين کشور بعخيز دهيا شاناخگه شاده اسات. در هاي پدیده

با توجه به شرایط اقليماي، ایان  .داراي آب زهواي هيمه مرطوب تا هيمه خشک استکشور شرق شمال ،ناین ميا

خساارات مهياب هاي مگعاقب آن زقاوع سايلسناين قرارگرفگه ز هاي چندگاهي تحت تأثير بارشاز  منطقه هر

ترتياب زلزلاه، سايل،  . بيشگرین حوادث غير مگرقباه اساگان خراساان باههنافگي برجاي مي گیاردمالي جاهي ز 

 140اخيار فقاط در اساگان خراساان رضاوي هاي که سرمازدگي ز سيل طوريه زخشکسالي است. ب سرمازدگي

 (.  6936خبرگزاري مهر، ميليارد ریال خسارت به دهبال داشگه است )

                                                 
1 Smith 
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ها تااکنون مطالعاات زیاادي در ماورد مخااطرات محيطاي ز خاطر اهميت موضوع سعمت زامنيت اهسانبه 

ند در ماورد مخااطرات طبيعاي، در زاقاع باا کارهااي گيلبارت م تحقيق هظام ي در دهيا صورت گرفگه است.جو

با توجه به تنوع بسايار زیااد مخااطرات جاوي ز حجا  بسايار زیااد  .گردیده است( آغاز 6341؛ 6319) 6زایت

اهجاام هااي هاد شاد. پژزهشتحقيقات اهجام شده در این زمينه، در ادامه تنها به برخي از پژزهش ها اشااره خوا

شده در قالب سه دسگه اصلي مخاطرات، شامل مخاطرات بارشي، مخاطرات دمایي ز مخااطرات مارتبط باا دیاد 

 مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت.   

 هاا یاک مادل توزیاع منطقاه اي باه کارگرفگاه شاد زتحليل خشکساالي در پرتقال به منظور 6333در سال 

 6ززوشدت، مساحت ز فرازاهي خشکسالي ترساي  گردیاد )هنریکاهاي منحني کسالي زبندي خشپهنههاي هقشه

 ،شادت، تادازم ز فرازاهاي خشکسااليهااي ( براساا  تحليال منحني6000) شزهمکاراه 9زیو  الد .(6333،

که هواحي شمالي یوهاان به این هگيجه دست یافگند ه  شدت خشکسالي را براي یوهان ترسي  همودهد ز هاي هقشه

در مطالعه مخاطرات اقليمي در ساطح . است برخوردار  شدیدتريهاي خشکسالي هسبت به هواحي جنوبي آن از

 SPIبندي خشکساالي در اساگان اصافهان باا اساگفاده از شااخص ( هيز به پهنه6931سلطاهي ز سعادتي )کشور، 

 ایساگااه داران دید در محدزدهمگوسط ز شهاي پرداخگند ز به این هگيجه دست یافگند که به طورامده خشکسالي

بسيارشدید هاي فریدزن شهر زاقع در غرب اسگان اصفهان بوقوع مي پيوهدد. این در حالي است که خشکسالي ز

اسات. ایشاان همیناين  هشمال شرق اصفهان ز غرب شهرسگان اصفهان قابل مشاهد -هاي شرقامدتاً در بخش

آتي ز اتخاذ سياست مادیریگي مشاخص هاي نظور برهامه ریزيمناطق داراي خطر باالي زقوع خشکسالي را به م

پهنه بندي زضعيت خشکسالي اسگان خراسان را باا اساگفاده از  ( پایش ز6936بداق جمالي زجواهمرد ) اهد.هموده

پهنه بندي خشکسالي اسگان خراسان را باا اساگفاده از دز مادل هاي اهجام دادهد که در ههایت هقشه SPIشاخص 

به انوان ابزاري مناساب  SPIدهد که همایه هگایج این پژزهش هشان مي اهد.ارائه همودهه ز گریجينگ اکس فاصل

( درتحقيقي جاامع باا توجاه 6333) 4اسگرلينگ جهت پایش شرایط خشکسالي اسگان خراسان قابل اسگفاده است.

هماید اقدام به پهناه بنادي منااطق به منشأ، مورفولوژي ز در اين حال ميزان بارشي که هرساماهه تندري ایجاد مي

تنادري در آمریکاا معرفاي هااي را براي زقوع توفانشخص منطقه م 1مخگلف آمریکا همود. اسگرلينگ درههایت 

 دههماو یااد بيساگ  قارن در آمریکا مه  انوان معضل به تندري ايهتوفان دیاري از تحقيق زي در هموده است.

اصبي اقدام به تعياين هاي اي ز رزش شبکهبا اسگفاده از تصازیرماهواره( 6009غيبي زهمکاران )در ایران  است.

                                                 
1 White 

2 Henriques 

3 Delazios 

4 Easterling 
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( 6006) 6هموده اهد. اتيکن ز باران کشورغرب تندري در مناطق جنوب زجنوبهاي ها زطبقه بندي توفانزیژگي

به ایان  اهجام دادهد ز در این تحقيق 6311-6339اي پيرامون کليماتولوژي بارش تارگ در کاهادا طي دزرهمطالعه

که باالترین فرازاهي زقوع تارگ در شهرهاي بریگيش کلمبيا ز آلبرتا اتفاق مي افگاد زهمیناين دست یافگندهگيجه 

( 6933بداق جمالي زهمکااران )، کاري مشابه .کندهقش مؤثري ایفا مي توپوگرافي در توزیع مکاهي بارش تارگ

 .ارائه همودهاد آنمقابله با  کنگرل زراهکارهایي براي  ز هاز رزشمورد بررسي قرار داده  ایران در را پدیده تارک

بااالترین  از چهار محال بخگياري، ایعم، تهاران  زکردساگانهاي اسگان ،به این هگيجه رسيدهد که از هظر زقوعآهها 

. همینين بيشگرین سطح زیر کشت آسيب دیاده هدبار( برخوردار 4حدزد  )درزقوع تارگ ميزان مگوسط ساالهه 

   باشد.هکگار براي کل کشور مي ، 66130، 3ربوط به محصول گندم آبي با مياهاين ساالهه م

 بارهاايغز گارد زقاوع فرازاهي مکاهي بنديپهنه در( 6006) 6اهالسگادلردر رابطه با مخاطرات مرتبط با دید، 

 دارد. تأکياد مولاد اصالي گردزغباار اناوان باه آفریقاا بازرگ صاحراي ز هادریاچه خشک بسگر برهقش جهان

 پرداخگناد. مغولسگان گرد زخاک درهاي توفانزقوع تحليل تجزیه ز  ( به بررسي ز6006همکاران ) ز  9هاسادرج

 زقاوع کاه هگيجاه گرفگناد مطالعه این از ز زرزیدهد مبادرت غبارز گرد هايتوفانتوزیع  هقشه ترسي  به ابگدا در

 صاحراي دربوده، در حاالي کاه  رزز 1 از کمگر خاهاایي گي،خن ي،یآلگا هايکوهسگان در زخاک گرد هاينتوفا

( 6911) اليجااهيدر ایاران، . بالغ ماي گارددمورد در سال  91تا  60 به هاتوفان تعداد بياباهي هيمه هواحي ز گبي

 .هماود ارایاه را گردزغبارهاا زقاوع زمااهي ز مکااهيتوزیاع هقشاه  غبارهاا، ز گاردزقاوع  الال بررسي ضمن

 کشاوردر به پهنه بندي مقدماتي مراکز اصالي تولياد غباار ( با اسگفاده از فنازري سنجش از دزر6931اسماايلي)

اساگان  يگرد زغبارهاي سينوپگيکي توفان -( به تحليل آماري6931لشکري زکيخسرزي ) .مبادرت زرزیده است

رساي آمااري پدیاده ( باه بر6933پرداخگند. مهرشاهي ز هکوهام ) 6339-6001خراسان رضوي در فاصله زماهي 

دسات گرد زغبار در شهرسگان سبززار پرداخگناد زباه ایان هگيجاه مولد  تحليل الاوي ززش بادهاي ز گردزغبار

درصاد مواقاع  16اردیبهشت ز خرداد است ز در بيش از هاي که بيشگرین احگمال زقوع گرد زغبار در ماهیافگند 

 .  دپيوهدبوقوع مياز ظهر  در سااات بعدپدیده یاد شده 

گردهد که گسگره بسيار زسيعي را در ساطح جهاان از خاود مخاطرات دمایي از جمله مخاطراتي محسوب مي

مگأثر مي سازهد ز در اين حال حج  باالیي از تحقيقات اهجام شده را باه خاود اخگصااا داده اهاد. مطالعاه در 

گاردد )ساازمان هواشناساي بار ماي سال قبل 610به حدزد  4مورد سرما ز یخبندان در جهان به مطالعه ریکناگل

                                                 
1 Etkin and Brun 

2 Engelstadler 

3 Natsagdorj 

4 Recknagle 
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 د.هماو ( اشااره6316) 6کااپریو کاار به توانمي یخبندان مکاهي هاي تحليل ازلين(. در این ميان از 6319جهاهي، 

 آخارین ز ازلاين زقاوع ( زماان6316) 6اسات. زساگال کرده هئارا را یخبندان هايهقشه تحليل ز تهيه هحوه زي

 پراکنادگي( 6001) 9زبلگراهاد ز مدلين همود. گزارش امریکا مگحده ایاالت در سال سرد براي دزره را هایخبندان

 مطالعه مورد فراهسه شمال تاکداري هاحيه در را آن رزي بر تأثيرگیار اوامل ز بهاره دیرر  هايیخبندان مکاهي

 توپوکليماا )اوامال ز مقيا  ماکرزکليماا دز در را یخبندان مکاهي پراکندگي بر تأثيرگیار اوامل آهها .دادهد قرار

، هخسگين پژزهشي که در رابطه با زقوع یخبندان در ایران باه ميان . در این دادهد قرار مدهظر توپوگرافي( ز محلي

سااله تهاران، احگمااالت  10اشاره همود که در آن با اسگفاده از آماار  (6943هاشمي )اهجام رسيد مي توان به کار 

ها را در چهار آسگاهه حرارتي با اسگفاده از توزیع هرماال بررساي آخرین یخبندانازلين ز هاي زقوع سرما ز تاریخ

گال  ( به هاحيه بندي سوزباد درشمال غرب زغرب ایران پرداخگند.6931حيدري ز سعيدآبادي )از سویي،  .همود

دهاي خراساان در مطالعه ساوزبااي را براي شمال شرق ایران به اهجام رساهيد. گل رخ بررسي مشابه( 6933رخ )

دز اامل ارض جغرافيایي ز ارتفاع، توپاوگرافي منطقاه هياز در زقاوع ساوزبادها ماؤثر  کند که اعزه بربيان مي

سايبري باه زیاژه در ازج دزره  باشد. ایشان زقوع سوزباد در خراسان را هاشي از فرارفت هواي سرد پرفشاارمي

مل دیاري براي زقوع ساوزباد در ساطح منطقاه معرفاي سرد را هيز ااهاي داهد. همینين گیرجبههسرد سال مي

شرق ایران هرساله خسارات هنافت ماالي ز جااهي را در هگيجاه زقاوع اهاواع که شمال با توجه به این .همایدمي

شاود. شاناخت دقياق منااطق داراي مخاطرات جوي چون خشکسالي، سيل، سوزباد، تارگ ز غيره مگحمل ماي

تواهاد همینين تعياين اساگعداد بعخيازي منااطق مخگلاف خراساان بازرگ ماي پگاهسيل باالي مخاطرات جوي،

بر این اساا  هادف اصالي  اطعاات مناسب ز با ارزشي را درجهت پيشايري ز یا کنگرل این بعیا فراه  آزرد.

 مطالعاه حاضار در صادد آن ،بر این اساا  .باشدميمخاطرات جوي خراسان بزرگ بندي پهنه حاضر، پژزهش

بندي جامعي از ميازان شرق ایران، پهنه ضمن بررسي مجزاي هریک از مخاطرات جوي در منطقه شمالست که ا

 .زقوع مخاطرات جوي در خراسان بزرگ ارائه هماید

   منطقه مورد مطالعه. 1

محدزده مطالعاتي این مقاله منطبق بر مرزهاي جغرافياایي ساه اساگان خراساان شامالي، خراساان رضاوي ز 

 اارض شامالي  611 933 تاا 903   66ّهازار کيلاومگر مرباع باين  900ست که با زسعت حادزد خراسان جنوبي ا

طول شرقي زاقع شده است. این منطقه باه دليال گساگرش قابال توجاه در امگاداد اارض   641 163تا    631 113ز 

پرفشاار  هاي هوایي مخگلاف باه خصاوا بادهااي غرباي،جغرافيایي ز همینين ميزان تأثيرپییري آن از جریان

                                                 
1 Caprio 

2 Vestal 

3 Beltrando 
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ایان منطقاه  .هاي جنوب غربي از تنوع اقليمي قابل توجهي برخاوردار اساترززه ز جریان 660سيبري، بادهاي 

هااي گارم تاا مرطوب در شامال ز از بيابانهاي زاقعي در جنوب تا اقالي  مرطوب ز هيمهیک هوار گیار از بيابان

شرق ز یا خراسان بازرگ صارفاً یاک مفهاوم جغرافياایي اطعق هام منطقه شمال گيرد.را دربر ميهاي سرد بيابان

داشگه ز اغلب محققين ز پژزهشاران با هر دز هام آشنایي کافي دارهد. تنوع شرایط اقليمي، تنوع مخااطرات را در 

تواهد به اناوان گاامي مها  در شناساایي مخااطرات منطقه به دهبال دارد ز این در حالي است که این مطالعه مي

 ه مطالعاتي به حساب آید. جوي محدزد

ماورد مطالعااتي هنوز مطالعه جامعي که تمامي مخاطرات جوي را بطور یکجا ز در ارتباط با ه  براي منطقه 

هياز باراي تبياين زضاعيت  ترکيبي هيچ گوهه پهنه بندي به ابارت دیاربررسي قرار دهد، صورت هارفگه است. 

 .استز این مقاله بدین منظور ارایه گردیده ام هرسيده شرق کشور به اهج زقوع مخاطرات جوي براي شمال

 ها و روش مواد. 9

باارش، دمااي مگوساط، دمااي حاداقل،  ، شاملهواشناسيهاي باهي ایسگااهدیدههاي دادهبراي اهجام پژزهش از 

زاهاه ز رزهاي فوق در مقيا هاي اسگفاده شد. دادهت باد، زضعيت دید ز زضعيت هوا سرادماي حداکثر، جهت ز 

در محادزده ساه اساگان خراساان شامالي، ایساگااه ساينوپگيک  61از سازمان هواشناسي کشور براي تعاداد  ماهاهه

ماورد  (6316-6003) سااله 93ز براي یاک دزره خراسان رضوي ز خراسان جنوبي )خراسان بزرگ( دریافت شد 

 دهد. ه شده در این تحقيق را هشان مياسگفادهاي محدزده مورد مطالعه ز ایسگااه 6. شکلگرفت اسگفاده قرار

 گردد:بيان ميبه صورت مرحله به مرحله به شرح زیر  در این مقاله رزش اهجام تحقيق

 پيشاينهاي بررسي ز هاازل بر اسا  سوابق موجود، گزارشتعيين مخاطرات جوي براي منطقه در زهله ا الف

هاا بررساي. صورت گرفات هواشناسيهاي ایسگااههاي ادهاهجام شده بر رزي دهاي ز درگام دزم براسا  پردازش

از:  کاه ابارتناد ،مورد بالغ ماي گاردد 69براي محدزده خراسان بزرگ به  مخاطرات جويتعداد بياهار آن است که 

اماواج  -1 باارش حادّي -1 باارش شادید -1توفاان تنادري  -4تارگ  -9 رززهاي توأم با غبار -6یخبندان  -6

 )شادید ز خيلاي شادید( خشکساالي -66مه گرفگاي  -60)باد شدید توأم با برف(  کوالک -3 سوزباد -3 گرمایي

   توفان گردزغبار. -69برف سناين  -66

اهواع مخاطرات جوي در سطح منطقه، جهات اساگخراج ميازان فرازاهاي زقاوع هار یاک از تعيين پس از  -ب

 :امل گردیدمخاطرات به یکي از دز رزش زیر
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هاا تعياين اي هواشناسي معين که توسط سازمان هواشناسي جهااهي باراي هریاک از پدیادهاسگفاده از کده -6

کادهاي یادشاده از جادزل زضاعيت جوي مخگلف از جمله مخاطرات جوي هساگند. هاي پدیده گردیده ز بياهار

باشاند قابال اساگخراج ماي ،سااگه توسط سازمان هواشناسي کشاور تهياه گردیاده 9( که به صورت WWجوي )

 ، بارف ساناين،ز صااقه در این رابطه براي تعيين مخاطراتي چون تارگ، بادهاي شدید، توفان تندري(. 6دزل )ج

ساازمان  ساااگه 9از فایال داده هاايي ز رززهااي تاوأم باا گردزغباار گردزغبارهاي ز توفان کوالک، مه گرفگاي

اساگفاده  سااله 93قاه باراي یاک دزره ایسگااه هواشناسي سينوپگيک در سطح منط 61براي تعداد  کشور هواشناسي

دیاده بااهي هااي با اساگفاده از داده .آزرده شده است 6شد. کدهاي مربوط به هریک از مخاطرات جوي در جدزل 

 مخاطره جوي اسگخراج شد.   1سااگي زضعيت جو، فرازاهي زقوع تعداد 

 ز حادّي، اماواج گرماایي ز دشدیهاي براي برخي از مخاطرات جوي همیون یخبندان، خشکسالي، بارش  -6

بگواهاد باه شاکل  گردیاده تااز زیاژه اي طراحاي  بررسي مجازاهاي کاربرد دارد. براي این پدیده ها رزشسوزباد 

ارائاه گردیاده  6رزش محاسبه این دسگه از مخاطرات جوي هيز در جادزل  مناسبي بياهار زقوع این پدیده ها باشد.

 است. 

گياري از سااماهه اطعااات هي زقوع ساالهه باراي هار یاک از مخااطرات، باا بهارهفرازاهاي پس از اسگخراج داده

یاابي ماورد فرازاهي زقوع به تفکيک براي هریک از مخاطرات تهيه شد. از آهجایي که شايوه درزنهاي جغرافيایي، هقشه

ار دهد، به هماين جهات، در تواهد هگایج ههایي حاصل از تحقيق را بطور قابل معحظه اي تحت تأثير خود قراسگفاده مي

هاا آزماون شاد ز در ههایات رزش بار رزي داده 9زکریجيناگ 6، اساالعین IDW6یابياین مرحله ابگدا سه رزش درزن

ز باراي اهجاام  ترجيح داده شدها تر مخاطرات، بر سایر رزشي مناسبتر ز ارائه فضایکریجينگ به جهت هگایج منطقي

براي هر یاک از مخااطرات، هقشاه فضاایي  ArcGISار گرفت. بدین ترتيب در محيط بندي ههایي مورد اسگفاده قرپهنه

اطعاااتي زرزدي( از هاي بندي مخاطرات جوي، تماامي مخااطرات )الیاهاز ميزان زقوع تهيه شد. براي آن که در پهنه

يلاي کا ، کا ، مگوساط، ززن ز ارزش برابري برخوردار باشند، از ابگدا، فرازاهي زقوع تمامي مخاطرات در پنج طبقاه خ

ز دریافات یاک دیاد جاامع از ميازان زقاوع ز  ردنبندي شد. در اين حال، جهت خعصاه کازیاد ز خيلي زیاد دسگه

پراکندگي مخاطرات جوي در خراسان بزرگ، اهواع مخاطرات مورد بررسي باا در هظار گارفگن ماهيات در ساه دساگه 

 .تبط با دید ز مخاطرات بارشي دسگه بندي شدهداصلي مخاطرات جوي شامل مخاطرات دمایي، مخاطرات مر

                                                 
1 Inrerse Distence Weghted Interpolation 

2 Spline 

3 Kriging 
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 هاي اقليميمنطقه مورد مطالعه ز پراکندگي ایسگااهتوپوگرافي  2شکل
  

خشکساالي ز  تنادري، تاارگ ي، بارف ساناين، توفاانباارش حادّ باارش شادید،شاامل  :مخاطرات بارشی -

هقشاه پهناه بنادي مخااطرات یادشده با اناوان  مخاطراتهگيجه ترکيب ز خشکسالي شدید(.  بسيار شدیدخشکسالي )

 گردید.ارائه بارشي خراسان 

 ي ز کوالک.گرد زغبارهاي توفان ،مه گرفگاي ،رززهاي توأم با گرد ز غبار :ديدمرتبط با مخاطرات  -

 .یخبندان، سوزباد ز امواج گرمایي :مخاطرات دمايی -

ه تماامي مخااطرات جاوي، هقشاه ههاایي مخااطره خيازي در آخرین مرحله از تحقيق، با ادغام اطعاات مربوط ب

اطعاات مرباوط باه تماامي مخااطرات جاوي در پانج  هيز ، در این مرحلهالزم به یادآزري است کهخراسان تهيه شد. 
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الاي  ،مخااطره کاوالکطبقه ز با ارزش گیاري برابر در توليد هقشه ههایي مورد اسگفاده قرار گرفت. شایان ذکار اسات 

 است.اردیده در خراسان مشاهده ه ،نيرغ  تصورذه

 مخاطرات جوي یا حدزد تشخيص اهواع محاسبه  هاي رزش 2جدول 

ت
طرا

خا
م

 

 روش کار مخاطرات

شی
 بار

ت
طرا

خا
م

 

 خشکسالی

 

( میزان آن محاسبه گردید. 1بارش ماهانه طبق رابطه )های استفاده شد. با استفاده از دادهSPI شاخص جهت محاسبه خشکسالی از
در نظر گرفته شد. به عنوان خشکسالی بسیار شدید  و کمتر -2مقادیر  عنوان ترسالی بسیار شدید وه باالتر ب و 2مقادیر ین رابطه در ا

 ماهه استفاده شد.SPI  12در این پژوهش از 

(                                                1رابطه  )
i

iik X
SPI




     

 =های انحراف از معیار دادهi امین ایستگاه .ikX مقادیر بارندگی برای =i  امین ایستگاه وk امین مشاهده .iX متوسط =
 ام iبارندگی ایستگاه 

 28و  88-88-99-99-99-99-99کدهای  تگرگ

 87تا  89های کد برف سنگین

 99تا  92های کد یتوفان تندر

 بارش شدید
 و بارش حدّی

 19بارش روزانه یک دوره های ( و با استفاده از داده1989بارش شدید و حدی بر اساس روش آستانه درصدی )مفیدی و همکاران، 
دید و حدی خراسان، مقادیر آستانه بارش شهای ( استخراج شد. در این روش ابتدا برای هریک از ایستگاه1992 – 2998ساله )

از مقادیر بارش متوسط ساالنه آن ایستگاه تعیین گردید. سپس یک آستانه متوسط برای کل خراسان بزرگ به  %19و  %7براساس 
 میلی متر تعیین گردید. 91/19و  89/9دست آمد. میزان بارش شدید و حدی برای خراسان بزرگ به ترتیب

یی
دما

ت 
طرا

خا
م

 

 شد. فتهاکتبر تا می استفاده شد و دمای صفر درجه و کمتر در نظر گرهای ی روزانه ماهحداقل دماهای از داده یخبندان

 امواج گرمایی

. میانگین درازمدت دمای حداکثر برای گردید( استفاده  1992 – 2998ساله )  19آماری  حداکثر دمای روزانه طی دوره های از داده
روز متوالی دمای حداکثر در  7ف سازمان هواشناس جهانی، در صورتی که برای هر ماه و هر ایستگاه محاسبه شد. بر اساس تعری

سانتیگراد باالتر از میزان درازمدت دمای حداکثر آن ماه بود به عنوان یک موج گرمایی لحاظ گردید )گلیکمن،  درجه  7تگاه، یک ایس
 رم سال )آوریل تا اکتبر( مورد استفاده قرار گرفت.دوره گهای (. برای این بخش از تحقیق، داده2992؛ فریچ و همکاران، 2999

 سوزباد

 ( انجام شد.1992 – 2998سال آماری ) 19دمای حداقل روزانه های داده( و با استفاده از 2محاسبه سوزباد براساس معادله )
 0.16V(T) + 0.42750.16V35.75( - TWind Chill= 35.74 + 0.6215(     (       2رابطه  )

V- عت باد به مایل برساعت، سرT- متری به درجه فارنهایت. 2دمای هوا در 
(، سوزبادها برای هر ایستگاه استخراج شد. محاسبات 2997سپس از روی جدول درجه بندی دمای سوزباد )اوسزووسکی و بلوشتاین، 

ظر نبوده و تنها روزهای همراه با سوزباد از سرد سال )اکتبر تا آوریل( انجام شد. در این تحقیق درجه شدت سوزباد مد نهای برای ماه
 سایر روزها جدا گردید.

ی
دید

ت 
طرا

خا
م

 

 متر 1999کمتر از افقی  دیدهمراه با  97تا  99و  9تا  9کدهای  توفان گردوغبار

 اسی کشور استفاده شد.دیده بانی ساعتی وضعیت جو( سازمان هواشنهای روزهای توأم با غبار )از مجموع دادههای از داده روزهای غباری

 از فایل متنی سازمان هواشناسی کشور استخراج گردید. 99-99کدهای دیده بانی  مه گرفتگی

کوالک 
(Blizzard) 

 دیدو بیشتر، همراه با  در ساعت کیلومتر 79 سرعت بادو سنگین(، بعالوه  متوسط، برف سبک)بارش  89-89و  98-99کدهای 
(. با توجه  2997؛ شوارتز، 2992؛ شوارتز و شمیدلین، 1998تداوم یابد )برانیک،  ساعت 9داقل به مدت که ح متر 999افقی کمتر از 

 متر استفاده شده است. 1999به شرایط منطقه، در این تحقیق از دید کمتر از 
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 بحث و نتايج .4

 پهنه بندی مخاطرات بارشی در خراسان بزرگ .4. 2

تنادري، هااي ، برف سناين، توفانحدّي، بارش شدیدبارش برگيرهده در ي مخاطرات بارش( 6)شکل هقشه ترکيبي 

کلي مخاطرات بارشاي را باه هاي زیژگي .مي باشد (بسيار شدیدخشکسالي ز  )خشکسالي شدید خشکساليز  تارگ

 :شکل زیر مي توان خعصه همود

ي مناطق شامالي محادزده ماورد به ابارت .استمخاطرات بارشي ميزان زقوع بخش شمالي اسگان داراي بيشگرین  -

چاه از هردر ااين حاال آن محسوب مي گردهد. مخاطره آميزترین مناطق از لحاظ بارشي ز خطرات مربوط به مطالعه، 

 ارتفااع زیاادبه هظار ماي رساد  شمال منطقه به سمت جنوب پيش رزی  ميزان این دسگه از مخاطرات کاهش مي یابد.

ایان دساگه افزایش از جمله اوامل  باران زاي غربي از محدزده شمالي،هاي ر ساماههبه همراه فرازاهي ابو، شمالي مناطق

 از مخاطرات در شمال منطقه مورد مطالعه باشند.

 
 منطقه مورد مطالعهمخاطرات بارشي در  1شکل 
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ه در ایان منطقا گيارد.به هواي در ردیاف دزم از لحااظ مخااطره قارار مايمحدزه مورد مطالعه هيز شرق شمال -

گلمکاان، مشاهد، تربات قوچاان، بجناورد، هاي . ایساگااههمایندرا تجربه ميمگوسط تا زیاد مخاطرات بارشي، فرازاهي 

 هااهقشاهبررسي اجمالي . در باالترین طبقه از این مخاطره )فرازاهي زقوع خيلي زیاد( جاي مي گيرهدحيدریه ز هيشابور 

ن داده هشاده اهاد(، خصوصايات مرتبط با این دسگه )در اینجا هشااز جدازل تهيه شده براي هر یک از مخاطرات جوي 

 دهد. ي زقوع هر یک از مخاطرات هشان مياي را از هظر پراکندگي فضایمشابه

 بندی مخاطرات مرتبط با ديد در خراسان بزرگپهنه .4. 1

شده اسات. هگاایج ترسي   گرد زغباري ز مه گرفگايهاي از ترکيب سه مخاطره رززهاي توأم با غبار، توفان 9شکل

 بررسي به شرح زیر مي باشد:

مشاهد، هاي . ایساگااهشاودخراساان بازرگ مشااهده مايشارق دید در شمال اتمخاطراالترین فرازاهي زقوع ب -

بندي مخاطرات جوي مرتبط با دید، بااالترین ميازان زقاوع ي هسگند که در پهنههایگلمکان ز سرخس از جمله ایسگااه

 .  (9)شکلکنندرا تجربه مي

بسايار زیااد، زیااد ز ات دید مخاطربندي منطقه مورد مطالعه در دسگهشرق شمالي ز شمالهاي بخشطور کلي هب -

 .باشندا مياین مناطق بيشگرین خطر را دارگيرهد ز بدین ترتيب جاي ميمگوسط 

. تجربه ماي هماینادن مخاطره را هيز با درجات کمگري ای خراسانجنوب اليه منگهيغرب، مرکز ز شمالهاي بخش -

بررساي تفکيکاي هار یاک از  گردهاد.محساوب ماي تاريامانهااي مکان ،دیدات مرتبط با در زاقع از لحاظ مخاطر

پایين بودن فرازاهي زقوع مخاطرات دید در منااطق یادشاده، در درجاه ازل الت مخاطرات این گرزه مبيّن آن است که 

 گردزغباري است.هاي داراي غبار یا توفان رززهايتعداد کمگر ز در درجه بعدي آلود مهپایين بودن تعداد رززهاي 

، گناباد ز بيرجند کمگرین ميزان زقوع مخاطرات جوي مارتبط باا دیاد کاشمر، سبززار، تربت حيدریههاي هایسگاا -

 .گردهدترتيب از ک  خطرترین مناطق خراسان محسوب ميکنند ز بدینرا تجربه مي

مخاطرات مرتبط با دید یک الاوي غالاب ماداري را باویژه در هيماه شامالي خراساان توان گفت مي بطور کلي -

 .شودطوري که از غرب به شرق بر ميزان زقوع رخدادهاي مرتبط با دید افززده ميههشان مي دهند، ب

 بندی مخاطرات دمايی پهنه .4. 9

 9دان، سوزباد ز امواج گرمایي تشکيل شده اسات. شاکلمخاطره یخبن 9بندي مخاطرات دمایي از ترکيب نههقشه په

اصلي این دساگه از مخااطرات در خراساان هاي بياهار مخاطرات دمایي خراسان بزرگ است که در ذیل به بيان زیژگي

 بزرگ پرداخگه خواهد شد:
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بيشاينه  تا جنوب غربي خراسان باه بخش شمالي ز بخش هایي از جنوبمرکز  در جوي مرتبط با دما مخاطرات -

 .فرازاهي خود رسيده ز بيشگرین خطرآفریني را در این مناطق دارهد

کاه هاایي هساگند جملاه ایساگااهاز خاور ز  قاینهيشابور، مکان، لمشهد، گتربت حيدریه، بيرجند، هاي ایسگااه -

اليه شمال، شامال شارق در مقابل، مناطق زاقع در منگهي  .باالترین ميزان زقوع این دسگه از مخاطرات را تجربه مي کنند

مرکزي در منگهي اليه غربي، از کمگرین ميزان مخااطرات دماایي برخوردارهاد ز جاز  امان تارین منااطق هاي ز بخش

کاشمر، قوچان، سرخس ز بشرزیه از جمله هقاطي هسگند که کمگارین ميازان تربت جام،  .خراسان محسوب مي گردهد

هياز از الااویي مگوساط فرازاهاي زقاوع مخاطرات دماایي باا اين حال،  در زقوع مخاطرات دمایي را تجربه مي همایند.

 .منطقه برخوردارهدپراکنده در سطح 
 

 
 

 دید. سمت چپ مخاطرات دمایيپهنه بندي مخاطرات در خراسان بزرگ. سمت راست مخاطرات مرتبط با   9شکل
 

 مخاطرات جوی ترکيبی بندی پهنه .4. 4

بندي ههایي مخاطرات جاوي جوي در خراسان بزرگ تهيه شده است ز بياهار پهنه از ترکيب تمامي مخاطرات 4شکل 

 :استگردد. هگایج ههایي به شرح ذیل محسوب مي مقالههقشه ههایي این  4در خراسان بزرگ است. در زاقع شکل 
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گيجاه تاوان چناين هدسگه جاي دهاي ، ماي 1در صورتي که پهنه بندي مخاطرات جوي در خراسان بزرگ را در  -

گيري همود که، هيمه شمالي خراسان بزرگ داراي فرازاهي زقوع مخاطرات جاوي برابار ز یاا بااالتر از مگوساط اسات 

 (.   4)شکل 

گردهاد، شرق کشاور محساوب مايدر شمالپرمخاطره ترین مناطق خراسان از  مناطق کوهسگاهي زاقع در شمال -

هاي بررساي اجماالي هقشاهگيرهاد. مايجااي  زیاادبسايار  در طبقاه طوري که از هظر ميزان زقوع مخاطرات جويهب

همایند. چرا که منااطق یادشاده، یيد ميأاي را تمخاطرات بارشي، مخاطرات مرتبط با دید ز مخاطرات دمایي چنين هگيجه

 (.9تا شکل  6گردهد )شکل اصلي جز  پرخطرترین مناطق محسوب ميهاي بنديدر تمامي دسگه

در رده فرازاهاي زقاوع ز از لحااظ باوده مخااطرات ميزان مشهد داراي بيشگرین  ، گلمکان زبجنوردهاي ایسگااه -

جغرافياایي بااال قارار هااي در ارتفاااات بااال ز ارضاعزه بر این کاه میکور هاي گيرهد. ایسگااهقرار مي زیادبسيار 

 گردهد.هها مگأثر ميدارهد، در معرض توده هواهاي مخگلف زرزدي به این منطقه بوده ز به شدت از آ
 

 
 

 در محدزده مورد مطالعهي مخاطرات جوّ ترکيبي بندي پهنه 4شکل 
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هااي بخش .کننادتجرباه مايمخااطرات را  زقاوع هيز کمگرین ميازان خراسان بزرگ غربي ز جنوبيهاي بخش -

تجرباه دماایي را مخااطرات ز دیاد مرتبط با مخاطرات تنها برخي از مرکزي ایران هاي به دليل هزدیکي به بيابان یادشده

غرباي ز هااي بخششان از لحاظ تعداد کمگر از بخش شمالي اسگان مي باشد. همیناين دزر باودن که هسبتمي کنند 

خاود اااملي باراي کااهش ميازان  ،در معرض توده هواهاي مخگلفاین مناطق از منابع رطوبگي ز قرار هارفگن جنوبي 

 .رددیادشده محسوب مي گ مخاطرات در مناطق

 گيرینتيجه. 5

ي در ساطح منطقاه ماورد مخاطره جوّ 69، تعداد خراسان بزرگ جوي در مخاطراتزقوع تعيين اسگعداد به منظور 

از ميازان زقاوع مخااطرات جاوي در  بنادي فضاایيپهنه بررسي قرار گرفت. هدف اصلي از بررسي حاضر، ارائه یک

 اهجام شده، هگایج کلي زیر حاصل گردیده است: هاي يبا توجه به بررس .بوده استمحدزده شمال شرق ایران 

با توجه به هقشه پهنه بندي مخاطرات جوي، هيمه شمالي خراسان بزرگ از هظر فرازاهي زقاوع اهاواع مخااطرات،  -

گاردد. در مقابال، زیاد ز بسيار زیاد، بعخيزترین منطقه در شمال شارق ایاران محساوب مايهاي با قرارگيري در رتبه

زاقع در منگهي اليه غربي ز جنوبي خراسان بزرگ از کمگرین ميزان زقوع مخاطرات برخوردار باوده ز باه هاواي  مناطق

امن ترین مناطق به شمار مي آیند. در اين حال، بخش زسيعي از منااطق زاقاع در مرکاز ز جناوب خراساان، شارایط 

 کنند.     مگوسطي را از هظر زقوع مخاطرات تجربه مي

مخااطره جاوي  69باالترین فرازاهي زقوع را در باين یخبندان، سوزباد ز رززهاي توأم با غبار بزرگ  در خراسان -

خشکساالي مرباوط باه هيز به ترتياب  جوي مخاطراتفرازاهي زقوع کمگرین دراين حال،  .مورد بررسي هشان داده اهد

 باشد.ي ميحدّهاي تارگ ز بارش بسيار شدید، خشکسالي شدید،

 .  استگوسط با شدت م خشکساليها مگعلق به هواع خشکسالي، باالترین ميزان زقوع اهواع خشکساليدر ميان ا -

آن در بخاش جناوبي خراساان زقاوع شدید در بخش شمالي ز کمگرین ميازان هاي زقوع بارشميزان يشگرین ب -

 ميازان زقاوع حيدریه بيشاگرین قوچان ز تربتهاي ایسگااه مورد مطالعه،هاي در ميان ایسگااه .مشاهده مي گردد بزرگ

شادید را هااي بارشميازان بشرزیه کمگرین  ز خور بيرجندهاي ایسگااههمایند. در مقابل، تجربه ميشدید را هاي بارش

    .دارهد

در بررسي مخاطرات جوي در قالب سه دسگه اصلي )مخاطرات بارشي، مخاطرات مارتبط باا دیاد ز مخااطرات  -

 گاردد.مشااهده مايمخاطرات بارشي در شمال خراسان بزرگ آن است که باالترین ميزان زقوع  دمایي(، یافگه ها بياهار

 .  شوديسگه ممخاطرات بارشي کازقوع ميزان از  به جنوب حرکت کني  از سمت شمالدر این رابطه هر چه 
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ن تمرکاز ز فرازاهاي از بااالتریخراسان بازرگ شمال شرق دید در  مرتبط با مخاطراتها بياهار آن است که یافگه -

. کننادباالترین ميزان زقوع این دسگه از مخاطرات را تجربه مايگلمکان ز مشهد  ،سرخسهاي . ایسگااهبرخوردار است

 .  دارهد مگوسطکمگر از ه بدید را در رتمرتبط با اکثر هقاط خراسان بزرگ مخاطرات  تقریباًهگایج بياهار آن است که 

با رتباه بسايار زیااد ز  دمایيات خراسان بزرگ مخاطربخش زسيعي از ه آن است که دهندتحقيق هشانهاي یافگه -

کند. در اين حال، مقایساه مخااطرات دماایي باا دز دساگه دیاار مخااطرات )مخااطرات بارشاي ز زیاد را تجربه مي

ع فضاایي اباارتي، توزیامخاطرات دید(، بياهار گسگردگي بيشگر این دساگه از مخااطرات در ساطح منطقاه اسات. باه

هااي بخشطاوري کاه هبا ز دسگه دیار مخاطرات هشاان ماي دهاد؛مخاطرات دمایي الاویي مگفازت را در قيا  با د

 دهند.، شرق ز جنوب فرازاهي باالي زقوع مخاطرات دمایي را هشان ميشمال زسيعي از

 فهرست منابع و مآخذ
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