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 چكيده

 و زیسوت  محوی   خصوو   به مختلف منابع بر نامطلوبی تأثیرات که است اخیر دهة چند مشکالت در حال گسترش گردوغبار از پدیدة
. شوود  بررسی گردوغبار وقایع روند همچنین و ماهانه و ساالنه فراوانی که شد تالش تحقیق این در گذارد. بنابراین می انسان سالمت

 توا  0222 هوای  سوال  طوی  در البرز و قزوین های استان منتخب سینوپتیک ایستگاه 7 در گردوغبار ساعتی های داده از پژوهش این در
 طول در ساالنه و ماهانه فراوانی آن به توجه با و استفاده 27 و 20 هواشناسی کدهای از رخدادها این مطالعة برای. شد استفاده 0202
 با قزوین ایستگاه و روز 001 با کرج ایستگاه داد نشان منتخب های ایستگاه در گردوغبار ساالنة بررسی. شد وتحلیل تجزیه آماری دورة
 دورة کول  در هوا  سوال  پر گردوغبوارترین  0200 و 0200 های سال و داشتند را گردوغبار با همراه روزهای بیشترین ترتیب  به روز 001
 هوای  ایسوتگاه  وارد دوردسوت  منواطق  از داده رخ گردوغبارهوای  بیشتر که شد مشخص آمده دست به نتایج به توجه با. هستند آماری

 و فراوانوی   بیشوترین  رخوداد  001 بوا  ژوئون  مواه  آن از پس و رخداد 000 با می ماه که داد نشان نیز ماهانه بررسی. اند شده مطالعاتی
 ترتیوب  بوه  نووامبر  و می ماه 20 کد به توجه با که داشتند آماری دورة در را وقوع فراوانی کمترین رخداد 1 با دسامبر و نوامبر های ماه

 نتایج اساس بر .داشتند را گردوغبار رخداد فراوانی بیشترین اکتبر و ژوئن های ماه 27 کد به توجه با و وقوع فراوانی کمترین و بیشترین
 هموراه  روزهای فراوانی تابستان  فصل آن پی در و گرم دورة و بهار فصل شروع با مورد مطالعه منطقة در شد مشخص آمده دست به
 برخوی  وجوود  همچنوین  و سوطحی  گرموایش  خورشوید   روزانوة  تابش ساعات افزایش به توان می که است یافته افزایش گردوغبار با

 .داد نسبت محلی های ناپایداری
 

 واژه كليد

 هواشناسی، گردوغبار. کدهای ماهانه، ساالنه، فراوانی فراوانی ساالنه، روند

 

 سرآغاز. 1

 در عمتداا   کت   است   ای پدیده گرد ریز یا گردوغبار طوفان

 و بتاد  زیتاد  سترع   نتیجت   در خشک نیم  و خشک مناطق

 فرستایش  مستتدد  و پوشش بدون خاک سطح بر آن االطم

 دیتد  میتزان  کاهش باعث اغلب پدیده این. آید می وجود ب 

 غلظت   حال  شدیدارین در و شده کیلومتر یک از کمتر ب 

 هر در گرم میلی 0666 از بیش ب  حتی اواند می مدلق ذرات

 در(. 1931دستتتجردی   خوشتتلا ) برستتد هتتوا مترمکدتتب

 ای فزاینتده  طتور  بت   هتا  بیابتان  گردوغبارهای اخیر های سا 

 جهان وهوای آب اغییرات در را مهمی نقش و یافت  افزایش

(. 1931یاراحمتدی و ختوک کتیش     ) اس  آورده وجود ب 

 از یکتتی بتت  گردوغبتتار ذرات از ناشتتی آلتتودگی امتتروزه
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 حتا   در کشورهای در خصوص ب  ملیطی زیس  مدضالت

 .(1931آبتادی و همکتاران     علتی ) است   شده ابدیل اوسد 

 جتو   گردوغبتار  ملیطتی  زیس  پیامدهای ارین مهم از یکی

. است   ممکن اأثیرات و سازوکارها طریق از اقلیم بر آن اثر

 اتابش  پخش و جذب حرارت  درج  بر اواند می گردوغبار

 زمین سطح ب  ارسالی کوااه موج اابش در اغییر با خورشید

 بین اوازن حا  این با. بگذارد اثر زمین از بلند موج اابش و

 شتدن  سرد یا شدن گرم باعث گردوغبار ک  گرایش دو این

 ذرات انتدازة  همچتون  دیگری متغیرهای ب  وابست  شود می

 Goudie and) است   هتا  آن شتیمیایی  ارکیبات و گردوغبار

Middleton, 2001 )منتاطق  بتارز  پدیتدة  عنوان ب  گردوغبار 

 کشتاورزی   انستانی   هتای  فدالیت   در اختال  سبب بیابانی 

. شتود   متی  صتنای   و ونقتل  حمتل  اجتماعی  های زیرساخ 

 اروپوسفر  بیالن ب  شده حمل ذرات فراوان حجم همچنین

 شترای   آن متداقتب  کت   دهتد  می قرار اأثیر ال  را انرژی

 گیترد  متی  قترار  اأثیر ال  نیز ناحی  آن اقلیم و وهوایی آب

(Takemi and Seino, 2005). بتتا ای گستتترده مطالدتتات 

 پدیتدة  بتا  متراب   مختلت   مطالدت   هتای  روک و ها نگرک

 بتا  درگیر مناطق در ویژه ب  مختل  کشورهای در گردوغبار

 منشتأ   (1931) ناصترپور  اس . گرفت  انجام ای پدیده چنین

 از استتفاده  با را ایران غرب جنوب در گردوغبار های طوفان

 آمتتاری دورة در دور از ستتنجش و ستتینوپتیکی هتتای روک

 داد نشان آماری اللیل نتایج. کرد بررسی را 1611 اا 1336

 صتدودی  ستیر  همواره بدد ب  1666 سا  از گردوغبارها ک 

 شتد  مشتخ   آمتده  دس  ب  های نقش  ب  اوج  با و داشت 

 .انتد  یافتت   افزایش منطق  جنوب ب  شما  از گردوغبارها ک 

 متراب   وهوایی آب های پدیده  (1939) همکاران و موحدی

 زمتانی  بتازة  در کشور را همدید ایستگاه 58 از گردوغبار با

 ارزیتابی  آماری صورت ب   (1665-1353) سال  16 مشترک

 گردوغبتار  پدیتدة  ک  دگرفتن نتیج  همچنین. کردند پایش و

 رختداد  بیشتین   دارای ایتران  غترب  در 60 هواشناسی کد با

 نتواحی  و کشتور  غرب در آن فصلی رخداد بیشین  و اس 

 فصتلی  رخداد کمین  و اس  اابستان فصل در ایران جنوبی

 پدیتدة  رختداد  بیشتین  . افتتد  متی  اافتا   پتاییز  فصل در آن

 ظهتر  از پتیش  هنگتام  در داد نشتان  نیز 60 کد با گردوغبار

 ساحلی ناحی  و شرقی جنوب مناطق در آن بیشین  های هست 

 همکتاران  و پتوده  اصتغری . آیتد  متی  وجتود  ب  عمان دریای

 هتای  طوفان مکانی و زمانی اغییرات پژوهشی  طی( 1931)

 اتا  1331 آمتاری  دورة در را خوزستتان  استان در گردوغبار

 گردوغبتار  هتای  طوفتان  اجربی شاخ  از استفاده با 1616

(DSI )مقدار ک  داد نشان نتایج. کردند بندی پهن  و ارزیابی 

 یافتت   کاهش زمان گذش  با خوزستان استان برای شاخ 

. اس  DSI شاخ  واحد 95 برابر کلی طور ب  مقدار این و

 اغییتترات نقتتش و آستتیایی گردوغبتتار منتتاب  پژوهشتتی  در

 گردوغبارهتای  انتشار در را زایی بیابان مقابل در وهوایی آب

 داد نشان نتایج. (Zhang et al, 2003)کردند ارزیابی آسیایی

 درصتد  06 شتمالی  و غربتی  چتین  و مغولستتان  های بیابان ک 

 در گردوغبتار  انتشتار  و انتد  برگرفتت   در را گردوغبارها مجموع

 در. است   یافت  افزایش منطق  چندین در گذشت  سا  16 طو 

 شرقی استرالیای در 1661 اکتبر 19 گردوغبار طوفان پژوهشی 

 از قبتل  متاه  0 کت   داد نشتان  نتایج و کردند ارزیابی و پایش را

 منطقت   ایتن  در شدیدی بسیار خشکی شرای  رخداد این وقوع

 نتر   افتزایش  باعث دما حداکثر میانگین همچنین و بوده حاکم

 گیتاهی  پوشتش  و خاک رطوب  شدید کاهش ادر   و ابخیر

 بیابتتان القیقتتی در. (Mc Tainsh et al, 2005) استت  شتتده

 منتاب   اترین  قتوی  را چتین  غترب  و آفریقتا  غترب  در صلارا

 طتی  .(Goudie et al, 2009) کننتد  متی  ذکتر  جهانی گردوغبار

 در کت   1616 ستا   مهتم  گردوغبتار  رویتداد  س  پژوهشی 

 طریتق  از را بتود  داده ر  موستمی   فصل طو  در هند  شما 

 واللیل اجزی  مد  برآورد و ای ماهواره زمینی  های گیری اندازه

 نشتئ   گردوغبتار  های طوفان هم  ک  دادند نشان نتایج. کردند

 شترای   اتأثیر  الت   و آن از شتده  حمل یا اار بیابان از گرفت 

 القیقتی  در. (Kumar et al, 2015) انتد  شتده  ایجتاد  مطلتوب 

 عترا   در داده ر  گردوغبار طوفان دو سینوپتیکی وضدی 

 هتا  طوفتان  ایتن  گرفتنتد  نتیجت   و کردنتد  واللیتل  اجزی  را

 وستیل   بت   ستوری  -عرا  مرز نزدیک منشأ مناطق از نخس 
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 و شتده  کشتیده  بتا   ستم   بت   منفتی  عمودی سرع  یک

 حرکت   شتر   ستم   بت   را هتا  آن غربتی  پرقدرت بادهای

 پژوهشتی  در. (Al-Jumaily and Ibrahim, 2013) دهتد  می

 اصتاویر  از استتفاده  با آسیایی گردوغبارهای اشخی  برای

MODIS  اصاویر از استفاده MODIS وقتوع  پایش برای را 

 نشتان  نتایج. داد قرار اأکید مورد آسیایی گردوغبار انتشار و

 واللیتل  اجزیت   از شده مشخ  شناسایی مدیارهای ک  داد

 اشتتخی  بتترای اوانتتد متتی اقیانوستتی و زمینتتی گردوغبتتار

 الگتوریتم  همچنتین . شود استفاده نیز آسیایی گردوغبارهای

 است   مفیتد  گردوغبارهتا  این پراکنش و وقوع برای نظارت

(Zhao, 2012). طتتی   (1619) همکتتاران و ذوالجتتودی 

 و ایتران  غربتی  هتای  بختش  در گردوغبتار  وقتای   پژوهشی

 گردوغبار منب  مناطق روی سالی خشک اوسد  با آن اراباط

 کت   داد نشتان  نتتایج . کردنتد  بررستی  را سوری  و عرا  در

 گردوغبارهتتای منبتت  منتتاطق در اخیتتر هتتای ستتالی خشتتک

 گردوغبتار  وقتوع  افتزایش  در اوجهی قابل پتانسیل خارجی 

 فراوانی شد االک حاضر پژوهش در. دارند ایران غرب در

 هتای  استان در داده ر  گردوغبار های پدیده ماهان  و سا ن 

 شتود  بررسی نظر مورد آماری دورة طو  در البرز و قزوین

 ایتن  از ناشتی  هتای  خسارت آن  نتایج از استفاده با بتوان اا

 .رساند حداقل ب  را پدیده

 

 ها روش و مواد. 2

 مطالعاتی منطقة.  2.1

 در وستد   کیلومترمربت   031/8111 مساح  با البرز استان

 ملتدودة  در کت   شده واق  البرز های کوه رشت  میانی قسم 

 ثانیت   16 و دقیقت   96 و درجت   81 اا دقیق  18 و درج  86

 16 و درجت   90 اتا  دقیقت   16 و درجت   98 و شترقی  طو 

 شتما   از استتان  این. اس  گرفت  قرار شمالی عرض دقیق 

 بتا  شتر   از مرکزی  استان با جنوب از و مازندران استان با

. است   جتوار  هتم  قتزوین  استتان  با غرب از و اهران استان

 15 بین کیلومترمرب  18511 مداد  مساحتی با قزوین استان

 و شترقی  طتو   دقیقت   86 و درج  86 اا دقیق  18 و درج 

 عتترض دقیقتت  18 و درجتت  90 اتتا دقیقتت  90 و درجتت  98

 گتیالن   و مازندران های استان ب  شما  از دارد. قرار شمالی

 استتان  ب  جنوب از زنجان  و همدان های استان ب  غرب از

 .شود می ملدود البرز استان ب  شر  از و مرکزی

 

 
 منتخب هواشناسی های ایستگاه و مطالعاتی منطقة جغرافیایی موقعیت. 1 شکل
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 تحقیق شناسی روش .2.2

 گردوغبتتار هتتای داده از گردوغبتتار  آمتتاری بررستتی بتترای

 قالتب  در ستاعتی  بتانی  دیده ساع  5 طی روزان  صورت ب 

 از  (1611-1666) ستتتال  18 دورة در ای ویتتتژه کتتتدهای

 و پتردازک  آماری صورت ب  ک  شد اخذ هواشناسی سازمان

های سینوپتیک متدددی در دو استتان   ایستگاه. شدند اللیل

البرز و قزوین وجود دارند ک  بسیاری از آنان اازه اأستی   

و فاقد آمار طو نی مدت هستند. بنتابراین پت  از بررستی    

ایستتگاه دارای دورة آمتاری    0ها  انهتا   آمار امامی ایستگاه

هتا   مناسب بودند ک  بتا اوجت  بت  موقدیت  جغرافیتایی آن     

نتخاب شدند. انواع متفاوای از گردوغبتار وجتود دارد کت     ا

هتتا را برحستتب  ( آنWMO)ستتازمان هواشناستتی جهتتانی 

عوامل هواشناختی ایجادکننده  ملدودة اأثیر  میزان کتاهش  

صتورت کتدهایی    هتا بت    دید افقی و سرع  بتاد همتراه آن  

بندی کرده اس . ایتن کتدها در گتروه هتوای حاضتر       طبق 

(WWگزارک ) شتوند. در   بانی و ثب  می ینوپتیک دیدهها س

سازمان هواشناسی کشور ب  دلیل عتدم استتخراج آمارهتای    

مربوط ب  گردوغبار بت  افکیتک کتدها  دسترستی بت  آمتار       

شده گردوغبار مشتکل است  )خورشتید دوست  و      افکیک

 گردوغبتار  بتا  همراه روز القیق  این (. در1931همکاران  

 در جتتوی عناصتر  نیبتا  دیتده  بتتار 5 طتی  کت   است   روزی

 اگتر  و شود گزارک ایستگاه هر در بار یک حداقل روز شبان 

 بتار  هشت   طی در بار چندین گردوغبار مدین  روز یک در

 کت   ساعتی شد  مشاهده جوی عناصر روزی شبان  بانی دیده

 گردوغبتار  با همراه روز عنوان ب  داش  را افقی دید کمترین

ب  هدف این القیق برای  با اوج بنابراین  .شود  می انتخاب

هتا از   استخراج روزهای همراه با گردوغبار از دیگتر پدیتده  

 گردوغبارهتای  60 کد از افزار متلب استفاده شد. منظور نرم

 نقتاط  از ختاک  یتا  شن طوفان اثر در ک  اس  هوا در مدلق

 یتا  گردوغبتار  60 کد از منظور و اس  آمده ایستگاه ب  دور

 در آن  نزدیکتی  در یا ایستگاه در باد وسیل  ب  ک  اس  شنی

 ایتن  در(. 1939زنگنت    ) است   شتده  بلند بانی دیده ساع 

 گردوغبتار  با همراه روزهای سا ن  و ماهان  فراوانی القیق

 کتدهای  اوجت  بت    با سپ  و ارزیابی بدون ملدودی  دید

بتترای بررستتی ستتا ن  پدیتتده    .شتتدند افکیتتک 60 و 60

ها گردوغبتار ر  داده   در آن گردوغبار فراوانی روزهایی ک 

و بتترای بررستتی ماهانتت  نیتتز فراوانتتی روزهتتای همتتراه بتتا 

با اوج   های مختل  سا  اافا  افتادند  گردوغبار ک  در ماه

ملاستب    Excelب  کدهای پدیده برای هر ستا  در ملتی    

 روک از گردوغبتار  ستا ن   فراوانی روند بررسی شد. برای

شتد   فاصل  مدکوس( استفاده)وزن دهی با  IDW یابی درون

بتا   .گرفت   صورت ArcGIS 10.4 افزار نرم از استفاده با ک 

 1665اوج  ب  اینک  عمده رخدادهای گردوغبارها از ستا   

بنتدی نیتز بترای     ب  بدد اافتا  افتتاده است  بنتابراین پهنت      

هتای منتختب    برای امامی ایستگاه 1611اا  1665های  سا 

 انجام شد.
 

 نتایج. 3

 گردوغبار پدیدة ساالنة ررسیب .3.1

 گردوغبتار  پدیتدة  بتا  همراه روزهای رخداد سالیان  فراوانی

 بتا  گردوغبتار  بتا  همتراه  روز 880 مجمتوع  در ک  داد نشان

 در منتختب  هتای  ایستتگاه  بترای  60 و 60 بانی دیده کدهای

 اوج  با(. 1 جدو ) اس  ر  داده قزوین و البرز های استان

 و روز 109 بتا  کترج  ایستتگاه  شتود  متی  مشاهده جدو  ب 

 روزهتای  بیشتترین  ارایتب  بت   روز 110 بتا  قزوین ایستگاه

 با 1611 سا  در کرج ایستگاه. داشتند را گردوغبار با همراه

 ستا   و وقتوع   بیشتترین  روز 11 بتا  1611 سا  و روز 18

 ستتا ن  متوستت  کتت  استت  بتتوده گردوغبتتار بتتدون 1661

 بتا  طالقتان  ایستگاه در. اس  روز 11 ایستگاه این گردوغبار

 پدیتدة  بررستی   1660 اتا  1666 سا  از آماری خأل وجود

 آن  وجتود  با اما گرف  صورت سا  0 برای انها گردوغبار

 روز 11 ایستتگاه  این گردوغباری با همراه روزهای میانگین

 بیشتترین  روز 19 بتا  1611 ستا   قتزوین  ایستگاه در. اس 

 و بتوده  گردوغبتار  بدون 1660 و 1661 های سا  و رخداد

 ایستتگاه . است   روز 0 گردوغبتار  با همراه روزهای متوس 

 و بیشترین روز 11 فراوانی با 1616 های سا  زهرا در بویین

 در را پدیتده  رختداد  کمتترین  روز 1 فراوانی با 1611 سا 
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 ایستتگاه  ایتن  در. اس  داشت  1611 اا 1665 های سا  طی

 متوست    1660 اتا  1666 ستا   از آمتاری  خأل وجود با نیز

طتور   بت  . آمتد  دست   ب  روز 3 گردوغبار با همراه روزهای

 گردوغبتار  پدیدة بیشترین 1611 اا 1665 های کلی در سا 

 163 با ارایب ب  1611 و 1611 های سا  ک  اس  ر  داده

 آمتتاری دوره کتتل در هتتا ستتا  پرگردوغبتارارین  روز  33 و

 ستا   از گردوغبار سا ن  روند 1 شکل در. شود می شناخت 

 نمتایش  IDW یابی درون روک از استفاده با 1611 اا 1665

 شده داده نمایش نیز شکل در ک  طور اس . همان شده داده

 بیشتتر  1611 اتا  1665 های سا  طی در گردوغبارها امرکز

 شتده  مشتخ   ای قهتوه  رنت   بتا  ک  بوده کرج ایستگاه در

 .اس 

 

 (0212-0222) منتخب های ایستگاه در گردوغبار با همراه روزهای سالیانة فراوانی. 1 جدول

 زهرا نییبو وجآ مدلم کالی  ااکستان قزوین طالقان کرج ماریآسا  

1666 1 * 15 6 6 6 * 

1661 6 * 1 6 6 6 * 

1661 0 * 6 6 6 6 * 

1669 1 * 3 6 6 6 * 

1661 8 * 1 1 6 6 * 

1668 9 * 8 1 1 1 * 

1660 5 * 1 1 6 6 * 

1660 11 * 6 1 6 6 * 

1665 16 11 0 9 1 1 8 

1663 15 18 0 9 1 1 5 

1616 19 16 10 0 0 16 11 

1611 19 5 19 11 19 5 19 

1611 18 13 11 11 11 5 19 

1619 11 5 1 8 1 1 3 

1611 11 0 1 1 1 1 1 

 09 90 16 13 110 05 109 مجموع

 3 10/1 00/1 10/9 5/0 11/11 89/11 میانگین

 ة خأل آماری در ایستگاه مورد نظر اس .دهند نشانعالم  * 
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 0212 تا 0222 سال از منتخب های ایستگاه در گردوغبار ةساالن روند. 0 شکل
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 افکیتک  بتا  گردوغبتار  پدیدة با همراه روزهای فراوانی

 بتا  همتراه  روزهتای  بیشترین داد نشان نیز 60 و 60 کدهای

 و روز 161 با کرج ایستگاه در 60 کد ب  اوج  با گردوغبار

 است   داده ر  روز 90 با آوج ایستگاه در نیز وقوع کمترین

 در روز 11 بتا  کرج ایستگاه شد مشخ  آن ب  اوج  با ک 

 میتانگین  و داشتت   را گردوغبتار  وقتوع  بیشترین 1611 سا 

. استت  روز 0 ایستتتگاه ایتتن گردوغبتتاری روزهتتای ستتا ن 

 داشتت   گردوغبار رخداد روز 31 مجموع در قزوین ایستگاه

 در و پدیتده  وقتوع  بیشتترین  روز 11 بتا  1611 سا  در ک 

 ر  گردوغباری پدیدة هیچ 1660 و 1661  1661 های سا 

 13 فراوانتی  بتا  1611 ستا   در طالقان ایستگاه. اس  نداده

 را رختتداد کمتتترین روز 0 بتتا 1611 ستتا  و بیشتتترین روز

 گردوغبتار  بتا  همراه روزهای متوس  همچنین. اس  داشت 

 هتای  ایستتگاه  امتامی  از ک  اس  روز 11 ایستگاه این برای

 زهترا   بتویین  هتای  ایستتگاه  دیگر. اس  بیشتر بررسی مورد

 90 و 16  11  80 بتا  ارایب ب  آوج و کالی  مدلم ااکستان 

 روزهتای  فراوانتی . داشتتند  را پدیتده  رختداد  کمترین روز

 کت   داد نشتان  نیتز  60 کتد  بت   اوجت   با گردوغبار با همراه

 روز  10 بتتا قتتزوین ایستتتگاه و روز 03 بتتا کتترج ایستتتگاه

 دیگر و داشتند را گردوغبار وقوع فراوانی بیشترین ارایب ب 

 و 0  0 بتا  ارایب ب  آوج و زهرا بویین ااکستان  های ایستگاه

 طالقان های ایستگاه و داشتند را پدیده وقوع کمترین روز 1

 نداشتتند  60 کد ب  اوج  با رخدادی هیچ نیز کالی  مدلم و

 (.1 جدو )

 

 20 و 20 کدهای از استفاده با( 0212-0222) منتخب های ایستگاه در گردوغبار با همراه روزهای سالیانة فراوانی. 0 جدول

 سا  آماری کرج طالقان قزوین ااکستان مدلم کالی  آوج زهرا بویین

 60کد  60کد  60کد  60کد  60کد  60کد  60کد  60کد  60کد  60کد  60کد 
 کد

60 
  60کد  60کد 

* * 6 6 6 6 6 6 1 11 * * 1 1 1666 

* * 6 6 6 6 6 6 6 1 * * 6 6 1661 

* * 6 6 6 6 6 6 6 6 * * 0 1 1661 

* * 6 6 6 6 6 6 9 0 * * 1 6 1669 

* * 6 6 6 6 1 6 1 6 * * 9 1 1661 

* * 1 6 6 1 6 1 1 1 * * 1 1 1668 

* * 6 6 6 6 6 1 6 1 * * 1 1 1660 

* * 6 6 6 6 1 1 6 6 * * 8 0 1660 

6 8 6 1 6 1 1 1 1 1 6 11 10 1 1665 

6 5 6 1 6 1 6 9 9 1 6 18 0 11 1663 

1 11 6 16 6 0 6 0 1 10 6 16 8 5 1616 

1 11 6 5 6 19 6 11 1 11 6 5 0 10 1611 

6 19 6 5 6 11 6 11 9 15 6 13 1 11 1611 

1 0 6 1 6 1 1 9 1 9 6 5 8 0 1619 

6 1 6 1 6 1 6 1 1 9 6 0 1 11 1611 

 مجموع 161 03 05 6 31 10 11 0 16 6 90 1 80 0

 میانگین 39/0 06/1 11/11 6 60/0 09/1 51/9 01/6 00/1 6 16/1 60/6 1/5 1/1

 اس . نظر مورد ایستگاه در آماری خألدهنده  * نشان عالم 
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 گردوغبار پدیدة ماهانة بررسی .3.2

 اتا  1666 زمتانی  دورة در گردوغبتار  پدیتده  ماهان  بررسی

 هتای  ایستگاه در رخداد فراوانی بیشترین ک  داد نشان 1611

 بتا  ژوئن رخداد و 110 با می های ماه در ارایب ب  منتخب 

 روز 91 بتا  قزوین ایستگاه می ماه در ک . اس  رخداد 118

 رختداد  بیشتترین  روز 96 بتا  کترج  ایستگاه ژوئن ماه در و

 03 بتا  آوریتل  هتای  متاه  سپ (. 9 جدو ) داشتند را پدیده

 فراوانتی  بیشتترین  ارایتب  ب  رخداد 06 با جو ی و رخداد

 15 بتا  قتزوین  ایستگاه آوریل ماه در ک  داشتند را گردوغبار

 بیشترین رخداد 19 با کرج ایستگاه جو ی ماه در و رخداد

 و نتوامبر  هتای  ماه. دادند اختصاص خود ب  را وقوع مقادیر

 داشتتند  را پدیتده  وقوع فراوانی کمترین رخداد 3 با دسامبر

 گردوغبتاری  روزهتای  ماهان  فراوانی درصد 1 شکل در ک 

 .اس  شده داده نشان منتخب های ایستگاه امامی برای

 

 (0212-0222) منتخب های ایستگاه در گردوغبار پدیدة ماهانة فراوانی. 3 جدول

 زهرا نییبو اوج مدلم کالی  ااکستان قزوین طالقان کرج سا  یها ماه

 6 6 6 1 1 6 11 ژانوی 

 9 1 6 1 9 1 8 فوری 

 0 1 1 9 3 5 10 مارس

 19 1 5 0 15 19 18 آوریل

 3 11 19 11 91 11 16 می

 10 16 11 11 16 11 96 ژوئن

 0 1 9 1 18 11 19 جو ی

 1 6 6 1 0 1 18 آگوس 

 6 1 6 6 9 9 1 سپتامبر

 8 6 9 6 0 8 11 اکتبر

 6 6 6 1 6 1 0 نوامبر

 6 6 6 6 6 6 3 دسامبر

 

 

 (0212-0222) منتخب های ایستگاه در گردوغباری روزهای ماهانة فراوانی درصد. 3 شکل
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 مطالداای زمانی دورة در گردوغبار پدیدة ماهان  بررسی

 ژوئن و رخداد 36 با می ماه ک  داد نشان 60 کد ب  اوج  با

 پدیدة وقوع فراوانی بیشترین ارایب ب  پدیده  رخداد 58 با

 در(. 1 جتدو  ) داشتند منتخب های ایستگاه در را گردوغبار

 و آوج هتای  ایستتگاه  و رخداد 96 با قزوین ایستگاه می ماه

 پدیده وقوع فراوانی بیشترین ارایب ب  رخداد 11 با طالقان

 و دادند نشان 60 کد ب  اوج  با ها ایستگاه امامی بین در را

 ایستتگاه  و رختداد  13 بتا  قتزوین  ایستگاه نیز ژوئن ماه در

. داشتتند  را پدیده وقوع فراوانی بیشترین رخداد 18 با کرج

 فراوانتی  کمترین آماری دورة طو  در رخداد 8 با نوامبر ماه

 نیتز  رختداد  8 ایتن  ک  داشت  ها ماه دیگر ب  نسب  را وقوع

 رخداد هیچ ها ایستگاه دیگر و اس  کرج ایستگاه ب  مربوط

 بتا  ماهانت   بررستی . انتد  نکترده  ثب  ماه این در گردوغباری

 و ژوئتن  هتای  متاه  کت   داد نشتان  نیز 60 پدیده کد ب  اوج 

 گردوغبتار  وقتوع  فراوانی بیشترین پدیده رخداد 18 با اکتبر

 19 فراوانتی  بتا  کترج  ایستگاه آن ب  اوج  با ک  اند داشت  را

 را رختداد  بیشتترین  اکتبر ماه در روز 0 و ژوئن ماه در روز

 بت   روز 1 و 1 بتا  نتوامبر  و دسامبر های ماه در. اس  داشت 

 ژانوی  در ماه و داشتند را پدیده وقوع میزان کمترین ارایب

 نتداده  ر  گردوغبتاری  پدیتده  هتیچ  60 کد ب  اوج  با نیز

 .اس 

 

 20 و 20 کد از استفاده با( 0212-0222) منتخب های ایستگاه در گردوغبار ةپدید ةماهان فراوانی. 2 جدول

 کرج طالقان قزوین ااکستان مدلم کالی  آوج زهرا بویین
 های ماه

 سا 
کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

کد 

60 

 ژانوی  11 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 فوری  1 9 1 6 1 1 15 6 6 6 1 6 9 6

 مارس 3 0 5 6 8 8 6 6 1 6 1 6 0 1

 آوریل 5 16 19 6 10 1 6 6 5 6 1 6 19 1

 می 16 16 11 6 96 1 6 6 19 6 11 6 3 6

 ژوئن 10 19 11 6 13 1 6 6 11 6 3 1 18 6

 جو ی 10 0 11 6 19 1 6 1 9 6 1 6 0 6

 آگوس  5 0 1 6 1 8 6 1 6 6 6 6 1 6

 سپتامبر 1 9 9 6 1 9 6 6 6 6 1 6 6 6

 اکتبر 5 0 8 6 1 8 6 6 9 6 6 6 1 9

 نوامبر 8 1 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6

 دسامبر 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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 گیری نتیجه و بحث. 4

 منتختب  هتای  ایستتگاه  در گردوغبتار  پدیتدة  سا ن  بررسی

 110 با قزوین ایستگاه و روز 109 با کرج ایستگاه داد نشان

 را گردوغبتار  بتا  همتراه  روزهتای  بیشتترین  ارایتب  ب  روز

 گذشت  در پدیده این شد مشخ  نتایج ب  اوج  با. داشتند

 اتا  1665 هتای  ستا   در امتا  بوده بسیاری فراوانی دارای نیز

 های سا  ک  اس  داشت  را گردوغبار رخداد بیشترین 1611

روز   33 و 163 بتتتتتا  ارایتتتتتب  بتتتتت   1611 و 1611

 شتتناخت  آمتتاری دوره کتتل در هتتا ستتا  پرگردوغبتتارارین

 کتت  داد نشتتان گردوغبتتار ستتا ن  رونتتد بررستتی. شتتود متی 

 یتک  آوج و کالی  مدلم ااکستان  قزوین  کرج  های ایستگاه

 هتای  ایستتگاه  امتا  انتد  داشتت   آماری دورة در صدودی روند

 نکتت  . انتد  بتوده  نزولتی  رونتد  دارای زهترا  بتویین  و طالقان

 کترج  ایستتگاه  در گردوغبارها وقوع ک  اس  آن اوج  قابل

 رونتتدی اقریبتتا  آن پایتتان اتتا بررستتی متتورد دورة اوایتتل از

 بت   پایتانی  هتای  ستا   در کت   طوری ب  اس   داشت  صدودی

 از بدد ها  ایستگاه دیگر در اما رسیدند؛ خود مقدار بیشترین

 کتاهش  پدیتده  ایتن  وقتوع  میتزان  1611 و 1611 های سا 

 پدیتدة  با همراه روزهای سالیان  فراوانی مطالد . اس  یافت 

 روزهتای  بیشتترین  داد نشتان  60 کتد  ب  اوج  با گردوغبار

 در نیتز  وقوع کمترین و کرج ایستگاه در گردوغبار با همراه

 بتا  1611 سا  در کرج ایستگاه در ک  داده ر  آوج ایستگاه

 ب  اوج  با. اس  داشت  را گردوغبار وقوع بیشترین روز 11

 بیشتترین  ارایتب  بت   قتزوین  و کترج  ایستتگاه  نیتز  60 کد

 آوج و زهترا  بتویین  های ایستگاه و گردوغبار  وقوع فراوانی

 بتا  بنابراین. اند کرده اجرب  را پدیده وقوع کمترین ارایب ب 

 بیشتتر  کت   شتد  مشتخ   آمتده  دست   بت   نتتایج  ب  اوج 

 وارد دوردستتتتت  منتتتتاطق  از داده ر  گردوغبارهتتتتای 

 و طالقتان  هتای  ایستتگاه  در. انتد  شده مطالداای های ایستگاه

 منشتأ  دارای شتده  ثبت   گردوغبارهتای  امتامی  کالی  مدلم

 متورد  دورة طتو   در هتا  ایستتگاه  ایتن  و در بتوده  خارجی

 پدیتدة  ماهانت   بررسی. اس  نشده ثب  60 کد هیچ بررسی

 بت   مربتوط  رختداد  فراوانی بیشترین ک  داد نشان گردوغبار

 بتا  قتزوین  ایستتگاه  می ماه در ک  اس  ژوئن و می های ماه

 بیشتترین  روز 96 بتا  کترج  ایستگاه ژوئن ماه در و روز 91

 پدیتده  وقتوع  کمترین نیز دسامبر و نوامبر های ماه و رخداد

 60 کتد  بت   اوجت   بتا  پدیده این ماهان  بررسی با. داشتند را

 فراوانی بیشترین ارایب ب  ژوئن و می های ماه ک  شد مدلوم

 می ماه در قزوین ایستگاه آن ب  اوج  با ک  داشتند را وقوع

 فراوانتی  بیشترین رخداد 13 با نیز ژوئن ماه و رخداد 96 با

 نیتز  60 پدیتدة  کتد  بت   اوجت   بتا . اس  داشت  را گردوغبار

 بتا  ک  داشت  را وقوع فراوانی بیشترین اکتبر و ژوئن های ماه

 و ژوئتن  ماه در روز 19 فراوانی با کرج ایستگاه آن ب  اوج 

. است   دربرگرفتت   را رختداد  بیشتترین  اکتبتر  ماه در روز 0

 در کت   شتد  مشتخ   حاصتل  نتتایج  اساس بر کلی طور ب 

 پتی  در و گترم  دورة و بهتار  فصل شروع با مطالداای منطق 

 گردوغبتار  بتا  همتراه  روزهتای  فراوانتی  اابستتان   فصل آن

 ستاعات  افتزایش  اواند با می آن عل  ک  اس  یافت  افزایش

 وجتود  همچنین و سطلی گرمایش خورشید  روزان  اابش

 عامتل  همچنتین . باشتد  متراب   مللی های ناپایداری برخی

 هتای  بیابتان  روی از غربتی  هتوای  اتودة  امواج عبور ار مهم

 جریان بودن خشک ب  اوج  با ک  اس  همسای  کشورهای

 و گردوغبتار  ایجتاد  باعتث  منتاطق   آن بیابانی ملی  و هوا

 موحتدی و  .شتود  متی  ایران مرکزی های قسم  ب  آن نفوذ

 گردوغبار با مراب  وهوایی آب های پدیده( 1939) همکاران

 بترای  گردوغبار  ب  مربوط هواشناسی کدهای ب  اوج  با را

 پدیتدة  کت   گرفتنتد  نتیجت   و کردنتد  پتایش  ایران شهرهای

 بیشتین   دارای ایران غرب در 60 هواشناسی کد با گردوغبار

 پتاییز  فصتل  در و بیشترین اابستان فصل در و اس  رخداد

 رختداد  همچنتین . را داشتت  است    گردوغبار میزان کمترین

 شتر   در ظهتر  از پتیش  هنگام در 60 کد ب  اوج  با پدیده

 ناحیت   و شترقی  جنتوب  در ظهر از پ  هنگام در و کشور

 ایتن  هتای  یافتت   آیتد کت    می وجود ب  عمان دریای ساحلی

 اوج  با. دارد مطابق  حاضر پژوهش نتایج برخی با القیق

 زمان بررسی با گرف  نتیج  اوان می آمده دس  ب  نتایج ب 

 بستیاری  بروز از اوان می گردوغبار های پدیده وقوع مکان و
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 و زیست   ملتی   کت   پدیتده  ایتن  از ناشتی  های خسارت از

 اینکت   بت   اوج  با. کرد کم کند  می اهدید را انسان سالم 

 و هستتند  ختارجی  منشتأ  دارای کت   گردوغبارهتایی  کنتر 

 گردنتد  متی  کشتور  وارد سوری  و عرا  کشورهای از عمداا 

 بنابراین اس  مشکل بسیار( 1619 همکاران  و ذوالجودی)

 گردوغبتار   مکتانی  و زمتانی  پتایش  از پ  شود می پیشنهاد

 و شناسایی هستند داخلی منشأ دارای ک  گردوغباری وقای 

 کتاربری  اغییر و سالی خشک نظیر آن ایجاد در مؤثر عوامل

 ادیین نیز هستند این پدیده وقوع در اأثیرگذار عوامل از ک 

 هتای  طترح  جملت   از مختل  های طرح آن اساس بر اا شد

 . شود انجام زیستی ملی  های برنام  و زایی بیابان با مقابل 
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