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. طوفان است گردوغباری اخیر پدیده هاسالبه وجود آمده در منطقه خاورمیانه و ایران در  یستیزطیمحی هاچالش نیترمهمیکی از 
و شرایطی مانند سرعت زیاد باد، خاک برهنه  اساسای جوی بوده و هاسامانه وانفعاالتفعل ریثاتی است که تحت ادهیچیپ، فرایند گردوغبار

در ایران از  گردوغباربا توجه به مطالب فوق در این پژوهش برای بررسی فصلی وقوع  بنابراین،. شودیمایجاد آن  سببهوای خشک 
ی توزیع زمانی و بندپهنه. همچنین برای بررسی و شداستفاده  2212تا  1332در دوره آماری  گردوغباری مجموع تعداد دفعات وقوع هاداده

استفاده شد.  ARCGIS 10.3 افزارنرمدر محیط  (IDW)دهی معکوس فاصله ی مذکور از روش وزنمنطقهدر  وغبارگردمکانی وقوع 
جنوبی کشور با توجه به موقعیت نسبی خود مانند عرض  مهینی به عبارتغربی یا شرقی و جنوبنتایج نشان داد که مناطق جنوب و جنوب
. حتی در فصل زمستان که پدیده هستند گردوغباربانی در این مناطق در تمام فصول سال دارای جغرافیایی پایین و قرار گرفتن مناطق بیا

با  گردوغبار استدر جنوب شرق کشور که شامل مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان  رسدیمدر تمام کشور به حداقل خود  گردوغبار
 ی متفاوت وجود دارد.هاشدت
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 سرآغاز

زیستی محیطمشکالت جدی  نیتربزرگاز  گردوغبار یهادهیپد
خصوص کشور ایران هستند. ه در نواحی مشخصی از جهان و ب

ذرات  امنشموجود در جو با  گردوغباراست بیشترین  این در حالی
و این ذرات ریز در مناطق خشک و  افتدیمریزدانه اتفاق 

 (Karimi etهستنددنیا از فراوانی باالتری برخوردار  خشکمهین

(al., 2011; Mei et al., 2008. نوعی  گردوغبارایجاد  واقع در
در این رابطه  . کهاستواکنش به تغییر پوشش گیاهی در محیط 

 یهاطیمحانسانی را در کنار شرایط طبیعی  یهاتیفعالنقش 
ممکن است  گردوغباراثرات پدیده  جغرافیایی باید در نظر گرفت.

کیلومتری از منبع اصلی تداوم داشته و سبب بروز  0222تا فاصله 
 یهانهیزمدر  فراوان هایتاثرات نامطلوب زیستی و بروز خسار

. از شودمخابراتی  یهاستمیس، و ونقلحمل، کشاورزی، صنعتی
در کنار هوای ناپایدار وجود یا  گردوغبارشرایط ایجاد  نیترمهم

ی ناپایدار رطوبت اگر هوا کهیطوربهعدم وجود رطوبت است 
 و اگر فاقد رطوبت باشد رعدوبرقطوفان و  ،شداشته باشد بار

 ( ;Zarasv&i et al., 2010شودمیایجاد  گردوغبارطوفان 

(Raiespour, 2008.  اخیر مناطق خشک و  یهاسالدر
پدیده  بودند.جهان از میانگین بارش کمی برخوردار  خشکمهین

جهان که  ینواح. یکی از است کنندهنگران یطورجدبه گردوغبار
 یسالخشکبه دلیل شرایط  گردوغبارپدیده  ریثاتهمواره تحت 

 ( ,.Fallah Zozouli et alاستاست کشور ایران  قرارگرفته

(2014. 
 توانیم شده انجام گردوغباراولین کارهایی که بر روی  جمله از

 یهاطوفان. وی (Romanof, 1961) به رومانوف اشاره کرد
مرکزی و قزاقستان را بررسی نمود و نشان داد  یایآسخاک در 

 -Ta). شوندیمدر دوره گرم سال تشکیل  هاطوفانکه بیشتر این 

Hsiung, 2001)  آسیا بر روی تایوان  یهاطوفان ریثاتدر زمینه
نمود و  ر این ناحیه تحقیق و بررسیب گردوغبارو انتقال ذرات 

 طوربهآسیا  یهاطوفاناخیر روند  یهادههاظهار داشت که در 
خرداد و  یهاماه افزایشی بوده و بیشتر در روندکیچشمگیری 

های ، توفان(Weihong et al., 2001) .دهندیمتیر رخ 
 152های هوا در ترازهای گردوغبار در چین را با استفاده از نقشه

دادند و گرمایش زمین  بررسی قرار هکتو پاسکال مورد 1222و 
عنوان در بیابان مغولستان و سرمایش زمین در شمال چین را به

 گیری گردوغبارهای شمال چین بیان کردند.عامل موثر در شکل

(Miller, 2003) ها و برای بارزسازی گردوغبار روی آب
صورت که از ها از دو الگوریتم متفاوت بهره گرفت، بدینخشکی
میکرومتر  15/2و  01/2های انعکاسی محدوده طیفی ویژگی

دمای  هایویژگیبرای بارزسازی گردوغبار روی آب و از 
میکرومتر برای مناطق  12و  11های طیفی درخشانی محدوده

( در 2220) گروه تحقیقاتی ارتش امریکا هره گرفت.بیابانی ب
 خصوصبهخاورمیانه و  یگردوغبار یهاطوفانمطالعاتی دقیق 

بر را  هاآنرا مطالعه و اثرات  فارسجیخلعراق و  یگردوغبارها
عملیات نظامی بررسی نمودند. این گروه تحقیقاتی دالیل  یرو

اال و سطح همدیدی سطوح ب یهاستمیسرا  گردوغبارهاوقوع 
 یهاطوفانو تشریح نمودند که عامل رخداد اعظم  دانستهزمین 

 ,NOAA) هستندعراق بادهای شمال تابستانی  گردوغبار

2003). (Kurosaki & Mikami, 2005)  به بررسی وقوع
اخیر و ارتباط آن با سطح باد در شرق آسیا  یگردوغبارها

ت باد و کاهش پرداختند. نتایج نشان داد که با افزایش سرع
در شرق آسیا، تعداد  گردوغبارپوشش گیاهی در مناطق برداشت 

که شرایط  ییهاسالافزایش داشته است. در  گردوغباروقوع 
و شدت  داکردهیپحاکم بود پوشش گیاهی کاهش خشکسالی 

 (Kim et al., 2008) داری داشت.، افزایش معنیگردوغباروقوع 
آسیایی  گردوغباربرداشت  و مناطق ونقلحملبه بررسی مسیر 

ساله  02در کره جنوبی در طی یک دوره مطالعاتی  شده مشاهده
در  گردوغبارکه با کاهش  ندو نشان داد ند( پرداخت1315-2220)

به بعد، تعداد وقوع  2222از سال  گردوغبارمناطق برداشت 
 Sharma et) .است داکردهیپدر کره و ژاپن کاهش  گردوغبار

al., 2009) گردوغباررخداد  یاماهواره هایهبررسی مشاهد به 
شرق هند و ارتباطش با شرایط هواشناسی در شدید روی شمال

پرداختند. نتایج نشان داد که شرایط آب و  2223مارس  11تاریخ 
هوایی خشک و بدون بارش در دو ماه قبل از وقوع طوفان بوده 

اق افتاده است و همچنین سرعت باد بسیار شدیدی در منطقه اتف
آن است که حجم بار  دهندهنشان یاماهواره هایهمشاهد است.

 & Lee) .در مارس افزایش شدیدی داشته است گردوغبار

Sohn, 2011)  در منطقه  گردوغباربه بررسی روند وقوع
و تغییرات شرایط  وهواآبمغولستان و شمال چین و ارتباط آن با 

آن بود که در همین دوره به  کنندهانیبسطحی پرداختند. نتایج 
پوشش گیاهی و رطوبت خاک کاهش داشته خشکسالی علت 

در ژاپن و  گردوغباراست. نتایج همچنین نشان داد که افزایش 
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در مغولستان و شمال چین  گردوغبارکره جنوبی با افزایش وقوع 
و  گردوغباربه بررسی ارتباط  (Wu et al., 2012) ارتباط دارد

سال گذشته  155ز فالت تبت در طی در مرکخشکسالی 
به بعد،  1312که از دهه  اندافتهیدستو به این نتیجه  اندپرداخته

متعددی در  یهاخشکسالیهوا شروع به گرم شدن کرده است، 
 گردوغبارتعداد وقوع  جهینت درمنطقه به وقوع پیوسته است و 

 توانیمدر این زمینه  هاپژوهشاز دیگر  .است کرده دایپافزایش 
 ;Gillette et al., 1980; Mahowald et al., 2003) به

Reynolds et al., 2007; Washington et al., 2006; 

Bryant et al., 2007 & Troin et al., 2010) .اشاره کرد  
توان به انجام یافته در داخل می هایهجمله مطالع همچنین از

نیز در بررسی  (Omidvar, 2008) موارد زیر اشاره نمود:
اردکان با بررسی پارامترهای  -ای در دشت یزدهای ماسهتوفان

فشارهای رسد که کممربوط به گردوغبار به این نتیجه می
دینامیک که با جبهه سرد همراه هستند عامل اصلی ایجاد 

باشند. در این رابطه فرارفت هوای گردوغبار در این منطقه می
گرادیان شدید دما و فشار در سطح زمین ی منطقه با بر روسرد 

ه و جریانات قائم هوا ناپایداری الزم را برای پیدایش شدهمراه 
 (& Lashkari های گردوغباری در پی خواهد داشت.توفان

(Keikhosravi, 2008  ی گردوغباری در هاتوفانعلت وقوع
کنند که در دوره گرم خراسان بزرگ را به این صورت تشریح می

فشاری در محدوده جنوب خراسان و مرکز کم که یزمانل سا
ای از پرفشار آزور نیز کشور افغانستان بسته شود و همزمان زبانه

ی دریای خزر نیز گسترش یابد بر روی دریای سیاه و سپس بر رو
و تا ساحل جنوبی دریای خزر پیشروی نماید، سبب افزایش شیب 

 (& Ataie. هد شدی منطقه خوابر روی النهارنصففشار 

(Ahmadi, 2010 های گردوغباری در دوره علت وقوع توفان
ی اروپا و بر روارتفاع سرد سال را ناشی از استقرار مرکز کم

که در این زمان از سال  قدندتعمها دانند آندریای مدیترانه می
ی پیدا خوببهین را های پایامواج غربی اجازه نفوذ به عرض

ی مناطق خشک بر رو کراتبههای امواج ناوهکنند و می
یابد. ایشان دو منطقه غرب بغداد و خاورمیانه استقرار می
های های اصلی گردوغبار برای توفانهورالعظیم را کانون

 برمنطقه جنوب غرب کشور  خصوصبهگردوغباری ایران 
به  (Sohrabinia & Khorshiddoust, 2007)شمارند. یم

پایش آلودگی هوا در شهر  برایای مودیس، هی دادهسنجامکان
های ضخامت نوری . در این مطالعه از دادهندتهران پرداخت

های حاصل از داده یریکارگبا به که شد مودیس استفاده
از  ییهای مجزایابی، نقشههای زمینی و روش درونگیریاندازه
، (Azizi et al., 2012). ع آالینده برای کل شهر تولید شدهر نو

نتایج  به ردیابی پدیده گردوغبار در نیمه غربی ایران پرداختند.
حاصل از ردیابی نشان داد که دو مسیر اصلی برای انتقال 

 -غربی. مسیر شمال1گردوغبار در منطقه وجود دارد. 
شرقی و نیز موارد محدودی مسیر  -مسیر غربی .2 شرقیجنوب

آمده از پردازش تصاویر  دستتایج بهبر اساس ن شمالی و جنوبی.
ی بین سوریه و عراق و مسیر زای مرهای مدل منطقهو خروجی

و مسیر اصلی ورود  اشرق به ترتیب منشجنوب -غربشمال
همچنین از  شوند.گردوغبار برای نیمه غربی ایران محسوب می

 (Ashrafiتوان به کارهای انجام شده در داخل میدیگر پژوهش

et al., 2012; Taghavi et al., 2013; Mofidi & Jafari, 

بندی پیشنه پژوهش بیانگر آن جمع اشاره نمود.و غیره  2011)
کنش آن در کشور ایران یکی از است که پدیده گردوغبار و پرا

بیشتری  هایکه جا دارد تحقیق استآمیز ل مهم و مخاطرهمسای
کشور انجام پذیرد  در مورد ردیابی مسیر و پراکنش آن در سطح

 بنابراین، .شودچرا که هر روز بر گستره و عملکرد آن افزوده می
در  گردوغبارهدف این پژوهش بررسی توزیع مکانی و زمانی 

  .است 2212تا  1332ایران در طول بازه زمانی 
 

 هامواد و روش
 روش تحقیق -

 یهاستگاهیاکه در  شودیمگفته  یروزبه یگردوغبارروز 
دید  بارکیدر شبانه روز، حداقل  یباندهیدبار  1نوپتیک، طی سی

در این  (.Akhlaq et al., 2012)کیلومتر باشد  12افقی کمتر از 
در کشور طی  گردوغباربررسی تعداد روزهای وقوع  برایتحقیق، 

سینوپتیک  یهاستگاهیادر ابتدا از  2212تا  1332دوره آماری 
 102ساله بودند ) 22ی مشترک کل کشور که دارای پایه آمار

سپس برای مشخص کردن تعداد روزهای ایستگاه( استفاده شد. 
 هاستگاهیااز  کدام هردر کشور، ابتدا برای  گردوغبارهمراه با 

کیلومتر بود، مشخص و  12تعداد روزهایی که دید افقی کمتر از 
 تینها در. شدتعیین  مطالعه مورد یهاسالتغییرات آن در طول 

 یبررسو سپس برای  شد ARCGIS 10.3ها وارد محیط دهدا
از روش  و غبار دگر یبندپهنهتوزیع زمانی و مکانی و همچنین 

 .شددهی معکوس فاصله استفاده وزن
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 Inverse distance weightedروش انترپوالسیون،  -

های یکی از روش عنوانبه دهی معکوس فاصلهوزن روش
است که در آن،  دهیوزن فاصله سیابی، براساس عکدرون

برآورد صورت  ینقطه به نزدیک، مقادیر نقاط تخمین بر اساس
یابی رابطه کلی درون .(Webster & Oliver, 2000) گیردمی

 است. زیر صورتبهبه روش فوق  یدوبعد
(1)                

 N، (x,y)مقادیر برآورده شده در موقعیت  W (x,y)که در آن 
به  شده دادهوزن اختصاص  ، (x,y)تعداد نقاط معلوم مجاور 

فاصله  i,yi(x ،id(در موقعیت  iwهر یک از مقادیر معلوم 
و  (x,y)های اقلیدسی بین هر یک از نقاط واقع در موقعیت

)i,yi(x و p  از وزن  ثرامتمقدار توان است کهiw  برW است 
(Akhavan et al., 2012). 

 

 موردمطالعهمنطقه  -

مساحت از شمال با ارمنستان،  لومترمربعیک 1101135ایران با 
شوروی سابق و  یهایآذربایجان، و ترکمنستان هر سه از جمهور

دریای خزر، از مشرق با افغانستان و پاکستان، از مغرب با ترکیه و 
و دریای عمان همسایه است.  فارسجیعراق و از جنوب با خل

سه برابر فرانسه  ابیمساحت آمریکا و تقر پنجمکیایران  مساحت
؛ یکندسایکل ترین شهر ایراناز دید جغرافیایی، غربی .است

؛ و پارس آبادترین شهر ؛ شمالیجالقترین شهر شرقی
موقعیت  ( نشان دهنده1. شکل )استچابهارترین شهر جنوبی

 .استنسبی ایستگاهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه 
 

 
 مطالعه موردهای همدید : ایستگاه(1)شکل 

 نتایج

کشور ایران  یگردوغبارهادر این پژوهش که توزیع فضایی 
قرار  یبررس مورد 2212تا  1332فصلی در بازه آماری  صورتبه

در کشور  گردوغباروجود روند در وقوع  دهندهنشانگرفت، نتایج 
حالت کلی در فصول  در کهیطوربهسال بود  یهافصل بر اساس

پراکنش بیشتر و در فصول سرد سال پراکنش  گردوغبارگرم سال 
 (2)که در شکل  طورهمان. استکمتری را در سطح کشور دارا 

که کشور ایران زیر سلطه  در فصل زمستان شودیممشاهده 
 نظر ازآب و هوایی مختلف است اکثر نقاط ایران  ییهاستمیس

تقریبا رطوبت  چراکه برندیمه به سر در شرایط بهین یگردوغبار
اما مناطق  آورده درسراسر کشور را تحت حاکمیت خود 

و اطراف آن است  چابهارشرقی کشور که شامل ایستگاه جنوب
به دلیل عرض جغرافیایی پایین و نزدیکی به مناطق حاره و 

 .استبیشتری را دارا  گردوغباربیابانی 
 

 
در ایران در فصل  بارگردوغپراکنش فضایی  :(2)شکل 

 2112-1991آماری  بازهزمستان در 
 

در فصل بهار  گردوغباروضعیت پراکنش فضایی  (0)در شکل 
 که در شکل نیز مشخص است طورهمان .است شده دادهنشان 

در این فصل در جنوب ایران نسبت به  گردوغبارگستره پراکنش 
ارج شدن است آن نیز به دلیل خ افتهی شیافزافصل زمستان 

 نظر از. در این فصل ایستگاه زابل استمنابع رطوبتی از ایران 
را به خود اختصاص داده است و  گردوغباربیشترین  یگردوغبار

 متوسطدر شرایط  گردوغبار ازنظرجنوبی کشور  یهاقسمتباقی 
 .برندیمبه سر 
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در ایران در فصل  گردوغبارپراکنش فضایی  :(3)شکل 

 2112-1991ماری آ بازهبهار در 
 

 کهنیابا توجه به  شودیمنیز مشاهده  (0)که در شکل  طورهمان
 یگردوغبارجنب حاره در جنوب ایران فعالیت دارد شرایط  پرفشار

 نظر اززابل  ستگاهیادر این فصل نیز  شودیمنیز بیشتر مشاهده 
را به خود اختصاص  گردوغباربیشترین شدت و مدت  یگردوغبار

از طرف دیگر مناطق شمالی کشور با توجه به داده است. 
 نظر ازکوهستانی بودن منطقه و نزدیکی به دریای خزر 

 . برندیمدر شرایط مطلوبی به سر  یگردوغبار
 

 
در ایران در فصل  گردوغبارپراکنش فضایی  :(4)شکل 

 2112-1991آماری  بازهتابستان در 

 

کاهش نسبت به فصل تابستان  گردوغباردر فصل پاییز 
به دلیل شرایط افزایش رطوبت در کشور  همآنداشته  یریچشمگ

رطوبتی به آن است. در این فصل منطقه  یهاسامانهو ورود 
 نظر ازسرخس نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود 

و ایستگاه زابل نیز  استشرایط متوسطی را دارا  یگردوغبار
. بردیمدر شرایط بدی به سر  گردوغبارشدت  نظر ازهمچنان 

در منطقه  گردوغبارتوزیع فضایی پراکنش  دهندهنشان (5)شکل 
در فصل پاییز  2212تا  1332در طول بازه آماری  مطالعه مورد
 .است

 

 
در ایران در فصل  گردوغبارپراکنش فضایی : (5)شکل 

 2112-1991آماری  بازهپاییز در 

 

بیان نمود که  توانیمی چنین در حالت کل (1)با توجه به شکل 
از مناطق مرکزی  ییهاستگاهیامناطق جنوبی ایران و همچنین 

بیشتری نسبت به سایر نکات  یگردوغبارکشور دارای روزهای 
زابل مقام اول را دارا  ستگاهیانیز  نیب نیا در ،باشندیمکشور 

 که نیاز به توجه ویژه دارد. است
 

 یریگجهینتبحث و 
در حال  هایو باتالق کویرها ،گردهازیراصلی  ادر ایران، منش

های است که خاک و شن و عربستان و سوریه خشک شدن عراق
آید. دلیل اصلی خشک شدن ایران میبه  از طریق باد شُمال ،آن

در کشور  آتاتورکسد های عراق، آبگیری سدهایی چون زمین
 به واسطه  راتـو ف های دجلهاست. به عبارتی آب رودخانه رکیهـت
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 بازهدر ایران در  وغبارگردپراکنش فضایی  :(6)شکل 

 2112-1991آماری 

 
النهرین رطوبت خود را ترکیه کم شده و دشت بین یهایسدساز

 .است شده لیتبد گردوغباراز دست داده و به منبعی برای تولید 
 غربی خاورمیانهوزد و از شمالمی تا شهریور این باد از خرداد

 های آزادو رسیدن به سطح آب فارسجیخلگیرد و تا شکل می

 طوربه و عربستان عراق ،سه کشور ایراندر گذشته رود. پیش می
مین ارا ت احیا و کنترل اراضی مذکورهای مشترک هزینه

کشورهای عراق و عربستان به خاطر رها  رایاخ اما. کردندمی
طور جدی نگرفتن زدایی و همینکردن طرح توسعه پایدار و بیابان

ترین اصلی عنوانبه، ستیزطیمحها و حفاظت از اکوسیستم
 خصوصبه آلودگی گردوغبار به کشورهای همسایه  صادرکننده

هایی نتایج پژوهش حاضر با پژوهش اند.کشور ایران تبدیل شده
که به  (Khatami & Sepehrnia, 2013) مانند پژوهش
 یاستانداردهاو مقایسه آن با در ایران  گردوغباربررسی ذرات 

مطابقت و همخوانی دارد. ایشان نیز در این  ،موجود پرداختند
را ورودی به شهرهای ایران  گردوغبارپژوهش عامل اصلی 

 یهااستانکشورهای عراق، کویت و عربستان دانسته و 
 معرفی نمودند. بیپرآسخوزستان، کرمان و بوشهر را جزو مناطق 

(Khorshidoust et al., 2019) به بررسی سازوکار جوی  نیز
شهر تبریز و ردیابی آن  گردوغباربا  ماتوحاکم بر رخداد روزهای 

و تصویر سنجنده مودیس  HYSPILITبا استفاده از مدل 
نهایت مشخص شد که سه تیپ در روز رخداد این  درپرداختند. 

ی پدیده در منطقه حاکمیت داشته است، تیپ اول: بریده
ی در جنوب دریای سیاه و شرق مدیترانه؛ تیپ دوم: فشارکم
ی عمیقی از شمالگان تا غرب خاورمیانه و تیپ سوم: موج ناوه

ت. کوتاهی است که در روی سوریه و غرب عراق مستقر شده اس
(Azizi et al., 2012)  در نیمه  گردوغباربه ردیابی پدیده که

به نیمه  گردوغبارو مسیر اصلی ورود  امنشغربی ایران پرداخته و 
بین سوریه و عراق و مسیر  ،غربی ایران را به ترتیب مرزی

با پژوهش  تینها درهمچنین  .اندشرق دانستهجنوب -غربشمال
(Hossein Hamzeh et al., 2016)  که به تحلیل همدید و

سازی آن در جنوب غرب ایران دینامیکی پدیده گردوغبار و شبیه
در این پژوهش  که چرا مطابقت دارد.ند، پرداخت 1010در تابستان 

های کشور سوریه بیان اصلی گردوغبارهای ایران بیابان امنشنیز 
چنین نتیجه گرفت که  توانیمدر حالت کلی شده است. 

دارند )اگرچه کشور  یفرامحلی ایران بیشتر خاصیت گردوغبارها
با  ما به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشک و بیابانی جهان،

داخلی  امنش بیشترهای گردوغبار که پدیده ریزگردها و یا طوفان
است، ولی این پدیده بیشتر محلی بوده و از نظر  روروبهد هم ندار

( و خشکی رودخانه و است مدتکوتاه نسبتبه زمانی هم 
دریاهای کشورهای همسایه و همچنین عرض جغرافیایی پایین و 

بت به کشور و خشکی هوا از اقلیمی کم رطو یهاستمیسنفوذ 
 .باشندیم گردوغبارعوامل اصلی تشکیل 
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