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 چكیده 
صل از وقوع گرد و  در نواحی خشک و نیمه خشک، گرد و غبار مكررا اتفاق می افتد. از جمله نتایج حا

غبار اثرات سووور روی محالوووشت کشوواورزی، آمودگی مباب  آک و خاا، امراگ گوناگون تبفرووی و در نهای  

الادفات جاده ای  ر  محیطی، چامش های اجتماعی، کاهش دید افقی و ت س . در اینمعضالت زی  مبتج از آن ا

 10می باشوود برای  2015تا  2000تحقیق تغییرات تعداد وقوع گرد و غبار در سوواه های مورد مطامعه از سوواه 

ایرتگاه سیبوپتیک استان خراسان رضوی مورد تحلیل قرار گرف . سپس ارتباط آن با خشكرامی بررسی شد. بعد 

شاخص  ستفاده از  رامی با ا سبه خشك شاخص  و SPIاز محا ستفاده از  ، DSIتعداد  روزهای طوفان گرد و غبار با ا

شاخص برای دوره های زمانی  ستفاده از روش  5پهبه ببدی هر دو  انجام  ARCGISدر نرم افزار  IDWسامه با ا

ساه شد.  شترین و کمترین تعداد طوفان گرد و غبار به  2015و  2007نتایج حاکی از آن بود که در  به ترتیب بی

 پیوسووته اند. همیبین نتایج نشووان داد که وقوع طوفان گرد و غبار ارتباط مرووتقیمی با خشووكرووامی دارد.وقوع 

س .  شده ا رامی زیاد بوده بر تعداد وقوع طوفان گرد و غبار نیز افزوده  شك شدت خ ساه هایی که  بطوریكه در 

های كرووامی و تعداد روزنتایج پهبه ببدی نشووان داد که هرچه از غرک به شوورق حرک  می کبی  بر شوودت خشوو

  طوفانی افزوده می شود.

 

 ها کلید واژه

  پهبه ببدی گرد و غبار -شاخص خشكرامی -شاخص تعداد روزهای گرد و غبار   



 

 

 مقدمه  -1

 75میلیون تن خاک به اتمسفر وارد میکند که  2000طوفان گرد و غبار از خطرات طبیعی است که هرساله تقریبا 

. این ذرات بروی شدددرایط جوی، تولیدات [12] درصدددد دن در انیانوا ها ترسدددیو می شدددود  25درصدددد دن در زمین و 

ست ستم تاثیرگذار ا سی سان و اکو سالم ان شاورزی،  شترین مقدار . گردو غبار [4]  ک سانی، بی صل از دو منبع طبیعی و ان حا

شناسی شدت گرد و غبار از نظر میزان دید افقی به چهار  .[5]  ریزگرد در جو می باشد سازمان جهانی هوا براساا تعریف 

با  دیوفان شدددط لومتر،یک 10تا  1 نیب دیگرد و غبار متوسددط با د لومتر،یک 10از  شددتریب یافق دیبا د فیغبار ضددعطبقه گرد و 

. ونوع طوفان گرد و غبار [13]  متر تقسیم بندی می شود 200کمتر از  دیبا د دیشد یلیوفان خطمتر و  1000تا  200 نیب دید

سبو افزایش ذرات معلق نسبت به دستانه مجاز شده و این موضوع اثرات منفی بر سالمت انسان دارد. در در مناطق خشک 

ضی موارد گردو غبار موجو  صلی [6]  انتقال باکتری ها، ویروا ها و نارج های بیماری زا می گرددبع . گرد و غبار جزء ا

سفری  صلخیزی محیط دریایی، دینامیک و گرمایش اتم شیدی، حا ست که نقش حیاتی در تابش خور سفری ا ریزگرد اتم

ستم زمین دارد. به عالوه، رسوب گرد و غبار باعث افزایش مواد معدنی و دلی در طح زمین می  گردد و از این راه بر اکوسی

. شهرستان سرخس دارای دب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد که [9] ژئوشیمیایی اثر نابل توجهی دارد و چرخه بیو

سال ها بیش از  سطح دن اتفاق می افتد که در برخی  رخداد گرد و غبار ثبت  50ساالنه طوفان های گردو غبار متعددی در 

تعداد زیاد گرد و غبار در این منطقه نشان از مناطق برداشت زیاد دارد که اهمیت تحقیق در این زمینه را نشان  .[3]  می شود

 می دهد. 

برای هر منطقه بر اسدداا ثبت بارندگی های طوالنی دن محاسددبه می شددود. در ابتدا توزیع دماری  SPIشدداخ  

. سدد س تابع تجمعی توزیع با اسددتفاده از احتماالت مسدداوی به مناسددو، بردمار بلند مدت بارندگی ها برازد داده می شددود

. [2]  توزیع نرمال تبدیل می گردد. به طوری که اسددتاندارد شددده و متوسددط دن برای هر منطقه و وره مورد نظر صددفر شددود

قان وجه محقپدیده گرد و غبار به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی مهم اسددت که در سددال های اخیر در ابعاد مختلف مورد ت

 زیادی نرار گرفته است. 

سال  ضازاده و همکاران در  سی رخدادهای گردو غبار در خاورمیانه پرداختند. نتایج  2013ر شنا سی انلیم  به برر

نشان داد که بیشترین رخداد گردو غبار در بخش غربی خاورمیانه در ماه های زمستان و در بخش شرنی در ماه های تابستان 

پرداختند. نتایج  2007تا  1980( به بررسددی شدددت طوفان گرد و غبار در چین از سددال 2015تان و همکاران ) اتفاق می افتد.

( به تحلیل دماری 1390اتفاق افتاده است. بحیرایی و همکاران ) 1983حالی از دن بود که بیشترین ونوع گرد و غبار در سال 

روز و دسامبر  63د. نتایج بیان گر دن بود که در ایستگاه ایالم ماه می با سینوپتیکی پدیده گرد و غبار در استان ایالم پرداختن

روز به ترتیو بیشددترین و کمترین فراوانی گرد و غبار  7روز و دسددامبر با  22با یک روز و در ایسددتگاه دهلران ماه جوالی با 

شی از بارندگی با  ست. هدف از این تحقیق تحلیل ارتباط خشکسالی نا شده ا شاهده  سم سی  ال تعداد ونوع گرد و غبار در 

 تغییرات مکانی گرد و غبار در این شهرستان در دوره مورد مطالعه می باشد. در شهرستان سرخس و  2015تا  2000های 

 

 

 
 



 

 

 مواد و روشها  -2

 مبطقه مورد مطامعه -2-1

وم بزرگ نره ن یجنوب صحرا یگیاز حوضه بزرگ نره نوم است و در همسا یشهرستان سرخس، بخش کوچک

تعداد گسترد اس یعیبوده و منطقه از نظر طب ریعوامل حاکم بر توسعه کو ریتحت تاث دایرو شد نیترکمستان نرار دارد، از ا

ودخانه ر وستنیرا رودخانه تجن، )بعد از پ یشهرستان را در جنوب، رودخانه کشف رود، حد شرن یعیرا دارد. حد طب ریکو

. به دینما یارتفاعات ک ه داغ مشددخ  م یامتدادها نیرا دخر یو جنوب غرب یغرب یعیطب و کشددف رود( و حدود رودیهر

صات  نیا ییایلحاظ جغراف شمال قهیدن 37درجه و  36تا  قهیدن 58درجه و  35منطقه در مخت  قهیدن 46درجه و  60و  یعرض 

توان به سددرخس و مرزداران و از مراکز  یم یشددهر یتیوانع شددده اسددت. از مراکز جمع یطول شددرن قهیدن 09درجه و  61تا 

اله زرد و دباد، نوروز دباد، چ یگلزار، حاج ران،یبزنگان، چکودر، شورلق، خانگ ،یتوان به گنبدل یمهم م یروستائ یتیجمع

شاره کرد. به لحاظ ارتفاع ،یکچول سطح ،یدبمال ا سبتا م شت ن ستان را د شهر سمت عمده  شک ین  کهیوردهد بط یم لیت

 باشد. یم ایمتر از سطح در 1732متر و حداکثر ارتفاع  255اع شهرستان حدانل ارتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مونعیت شهرستان سرخس در ایران، استان و صحرای بزرگ نره نوم در ترکمنستان (:1شكل )

 آمار و اطالعات -2-2

جهت انجام تحقیق حاضددر از داده های روزانه گردو غبار و میزان دید افق ایسددتگاه سددینوپتیک موجود در اسددتان 

استفاده شده است. علت انتخاب این ایستگاه ها طول دوره زمانی و کامل بودن  2000-2015خراسان رضوی در دوره زمانی 

شد.  شود برای پهنه از دنجا که داده های روزانه گرداده ای دماری می با سینوپتیک ثبت می  ستگاه های  دو غبار فقط در ای

از ایستگاه های کل استان استفاده گردید و س س شهرستان سرخس برد  DSIبندی تعداد روزهای گردو غبار با شاخ  

های بارد  نیز دمار بارد روزانه از سازمان مدیریت منابع دب کشور تهیه گردید. داده SPIداده شد. برای محاسبه شاخ  

به صورت ساالنه میانگین گرفته شد. مشخصات  2000-2015و برای دوره دماری مشترک از سال  EXCELوارد نرم افزار 

 ارائه گردیده است 1جدول شماره ایستگاه های سینوپتیک و ایستگاه های باران سنجی و تبخیر سنجی مورد استفاده در این 



 

 

 یک در استان خراسان رضویمونعیت ایستگاه های سینوپت(: 1جدوه )

 ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نوع ایستگاه نام ایستگاه
 992 36 ° 16 ´ 59 ° 38 ´ سینوپتیک مشهد
 977 36 ° 12 ´ 59 °43 ´ سینوپتیک سبزوار
 1213 36 ° 16 ´ 58 ° 15 ´ سینوپتیک نیشابور
 1109 35 ° 12 ´ 58 ° 28 ´ سینوپتیک کاشمر
 1287 37 ° 04 ´ 58 ° 30 ´ سینوپتیک نوچان
 950 35 ° 15 ´ 60 ° 35 ´ سینوپتیک تربت جام
 1450 35 ° 16 ´ 59 ° 13 ´ سینوپتیک تربت حیدریه
 235 36 ° 32 ´ 61 ° 10 ´ سینوپتیک سرخس
 1176 36 ° 29 ´ 59 ° 17 ´ سینوپتیک چناران
 1056 34 ° 21 ´ 58 ° 41 ´ سینوپتیک گناباد
 694 35 ° 59 ´ 60 ° 51 ´ بارن سنجی دق دربند
 1200 36 ° 25 ´ 59 ° 59 ´ باران سنجی هندل دباد
 1006 36 ° 14 ´ 60 ° 07 ´ باران سنجی میامی
 490 36 ° 38 ´ 60 ° 19 ´ باران سنجی چهچهه
 339 36 ° 11 ´ 61 ° 11 ´ باران سنجی سنگرسرخس
 997 35 ° 56 ´ 60 ° 14 ´ باران سنجی کالته منار
 557 36 ° 48 ´ 60 ° 11 ´ باران سنجی نره تیکان
 913 36 ° 09 ´ 60 ° 32 ´ تبخیر سنجی مزدوران
 401 35 ° 58 ´ 61 ° 06 ´ تبخیر سنجی پل خاتون
 1003 36 ° 18 ´ 60 ° 26 ´ تبخیر سنجی بزنگان

 SPIشاخص   -

 نیا یشددده اسددت. مشددخصدده اصددل یگوناگون طراح یزمان یها اایکردن بارد در مق یکم یشدداخ  برا نیا

سال یریدر اندازه گ یریشاخ  انعطاف پذ شک ست، ز یزمان یها اایدر مق یخ سال رایگوناگون ا شک ت از لحاظ مد یخ

ارنام  یبندباشددد. طبقه یم تینابل اهم یزمان یها اایدن با انواع مق شیو پا  یتشددخ نیباشددد. بنابرا یگسددترده م اریبسدد

 ارائه شده است (2)جدول  شاخ  بارندگی استاندارد در

 SPIطبقه بندی ارنام شاخ  (: 2جدوه )                                            

 و بیشتر 2 فوق العاده مرطوب

 99/1تا  5/1 خیلی مرطوب

 49/1تا 1 نسبتاً مرطوب

 99/0تا  -99/0 تقریباً طبیعی

 -49/1تا  -1 نسبتاً خشک

 -99/1تا  -5/1 به شدت خشک

 و کمتر -2 فوق العاده خشک



 

 

 DSIشاخص   -

گرد و غبار بر  یطوفان ها یها دهیپد فیتعر اری(  معABM) ایاسددترال یبر اسدداا محاسددبات سددازمان هواشددناسدد

ساا م شخ  م دید دانیا سط، کمتر از  یطوفان ها یمقدار برا نیشود. ا یم  یطوفان ها یمتر و برا1000گرد و غبار متو

 شود. یاستفاده م ریاز معادله ز DSIمحاسبه شاخ   ی(. براTews,1996شود ) یمتر در نظر گرفته م 200کمتر از  د،یشد

𝐷𝑆𝐼 = ∑[(5 ×  SDS) +  MDS + (0.05 ×  LDE)]

𝑛

𝑖=1

 

DSI شاخ  طوفان گرد و غبار در :n مشخ  ضبط و مشاهده  یبازه زمان کیگرد و غبار در  دادیکه در دنها رو ستگاهیا

 شده است.

SDS35-33گردو غبار حداکثر روزانه  یمجموع مشاهدات کدها د،یبا گردو غبار شد یطوفان ی: روزها  

MDS98و  30، 32گردو غبار حداکثر روزانه  یبا گردوغبار متوسط، مجموع مشاهدات کدها یطوفان ی: روزها 

LDE09، 07گردو غبار حداکثر روزانه  یکدهامجموع مشاهدات  ،یبا گردو غبار محل ی: روزها 

  نتایج -3

سرخس در دوره مورد مطالعه ) ستان  شهر سی های دماری تعداد روزهای طوفان گردو غبار در  -2015نتایج برر

با  2015روز طوفان بیشترین و سال  98با  2007( ارائه شده است. نتایج نشان می دهد سال 3( و جدول )2( در شکل )2000

 روز طوفانی کمترین روزهای طوفانی را دارا می باشند.  16

( ارائه شددده اسددت. 3( و جدول )2( نیز در شددکل )2000-2015در دوره مطالعه ) SPIتایج تغییرات خشددکسددالی ن

ست. نتایج هم چنین بیان  سال های مختلف متفاوت ا سالی در  شک شدت خ ست با تغییرات بارد  شهود ا همان گونه که م

 ترین سال در دوره مورد مطالعه می باشد. به ترتیو خشک ترین و پرباران  2015و  2007کننده دن است که سال های 

( ارائه شده 3( در جدول )SPI( و شاخ  خشکسالی )DSIنتایج تغییرات تعداد ونوع طوفان های گرد و غبار )

است. نتایج حاکی از دن است که در دوره مورد مطالعه در سال هایی که شرایط خشکسالی در سطح شهرستان حاکم بوده، 

شهرستان حاکم بوده از تعداد روزهای تعداد ونوع طوفان گ شرایط ترسالی در  سال هایی که  شته و  رد و غبار نیز افزایش دا

شدیدترین خشکسالی در سطح شهرستان  2007طوفان گرد و غبار کاسته شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که سال 

های طوفان گرد و غبار نیز  در همین سددال به ونوع در طول دوره مورد مطالعه صددورت گرفته که متقابال بیشددترین تعداد روز

 پیوسته است. 

ساله از سال  5پهنه بندی پدیده های خشکسالی و تعداد روزهای طوفانی در سطح شهرستان سرخس با دوره های 

شهرستان تعداد و3در شکل ) 2015تا  2000 شرنی  شان می دهد که در بخش های  وع ن( ارائه شده است. نتایج پهنه بندی ن

، تعداد 2015طوفان های گرد و غبار بیشتر از بخش های غربی شهرستان می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در سال 

سبت به سال های  شته است بطوریکه که در اکثر  2010و  2005، 2000ونوع طوفان های گردو غبار کاهش چشمگیری ن دا

ستان تعداد این پدیده کمتر از  شهر سالی نیز تطابق خوبی روز  16نقاط  شک صل از خ ست که البته با نتایج حا سال بوده ا در 

 دارد.
  



 

 

 در دوره دماری مشترک SPIو شاخ   DSIتغییرات شاخ  (: 3جدوه )

کالا روزهای  DSIشاخ   کالا خشکی SPIشاخ   سال

 گردو غبار

 شدید 58 نسبتا خشک -29/1 2000

 شدید 35 تقریبا طبیعی 87/0 2001

 شدید 43 تقریبا طبیعی 72/0 2002

 متوسط 21 تقریبا طبیعی 97/0 2003

 متوسط 16 تقریبا طبیعی 85/0 2004

 شدید 33 تقریبا طبیعی -81/0 2005

 متوسط 20 تقریبا طبیعی -2/0 2006

 خیلی شدید 98 به شدت خشک -62/1 2007

 شدید 37 تقریبا طبیعی 04/0 2008

 شدید 34 تقریبا طبیعی -2/0 2009

 شدید 57 نسبتا خشک -5/1 2010

 شدید 40 تقریبا طبیعی 27/0 2011

 متوسط 19 تقریبا طبیعی 17/0 2012

 شدید 44 تقریبا طبیعی -31/0 2013

 متوسط 22 تقریبا طبیعی 76/0 2014

 متوسط 16 تقریبا طبیعی 87/0 2015
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بررسی شاخ  خشکسالی در دوره مورد مطالعه حاکی از دن است که تغییرات خشکسالی از روند منظمی تبعیت 

سالی نیز تغیی شدت خشک ساا تغییرات بارد  ستقیمانمی کند و بر ا شاخ  م ست که این  به  ر می کند. دلیل این امر این ا

به ترتیو خشک ترین و پرباران ترین سال می باشند  2015و  2007بارندگی وابستگی دارد. در دوره مورد مطالعه سال های 

یر اسددت ( که نشددان می دهد شدددت خشددکسددالی در زمان ها و مکان های مختلف متغ1392که با نتایج بروغنی و همکاران )

روز به ترتیو بیشددترین و کمترین تعداد ونوع  16با  2015روز و سددال  98با  2007همخوانی دارد. نتایج نشددان داد که سددال 

سروی ) شکری و کیخ ست که با نتایج تحقیق ل شته ا ستان وجود دا شهر سطح  سی 1387طوفان گرد و غبار در  ( که به برر

وی پرداختند همخوانی دارد. نتایج پهنه بندی نیز نشان می دهد بخش شرنی دماری طوفان گردو غبار در استان خراسان رض

شهرستان بیشتر درگیر خشکسالی و ونوع طوفان های گرد و غبار می باشد که دلیل این پدیده ها خصوصیات توپوگرافی، 

طح هموار را با عنوان ( که مناطق خشک با س2002پوشش گیاهی و خشکی هوا می باشد که یافته های پروس یر و همکاران )

 مناطقی که گرد و غبار زیادی دارند تایید می کند.
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