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 چکیده

 و خاورمیانه جهان، خشکنیمه و خشک مناطق اقلیم طبیعی پدیدة گردوغبار :اهداف

 شمر   شممال  در طبیعی مخاطرة این مکانی و زمانی رفتار مقاله، این در. است ایران

 تا 4394 از سینوپتیک ایستگاه 42 باد سرعت و جهت افقی، دید ساعتی دادة با ایران

 .شد بررسی 0242

 در 01مم 02و 23م29هواشناسی کد ثبت و کیلومتر 42 از کمتر دید شاخص با :روش

 سماننه،  فصملی،  ماهانه، انیوفرا. گردید تعریف گردوغبار روز بانی،دیده نوبت یک

 . شد تعیین ایستگاه، هر در گردوغبار ساعتی رژیم و ورود مسیر وقوع، درصد تداوم،

 و رضموی  خراسمان  جنوب و غرب شر ، نواحی در گردوغبار بیشینة :نتایج/هایافته

 و ترینغبارآلوده سرخس،. کنندمی تجربه را گردوغبار کمترین شمال، تا مرکز ناحیة

 و سمرخس  در گردوغبمار  تمداوم  بیشمترین  و را دارد هوا ترینپاک کاشمر، و قوچان

 ،گرینموی   41 و 40 ساعت در منطقه گردوغبار ثبت بیشترین .گرددمی حادث مشهد

. باشمد ممی  شمب  در منطقه وغبار گرد کمترین و است 9 ساعت در که سرخس جزبه

 و شممال  شمرقی،  جهمت  بما  منطقمه  شر  و ترکمنستان بیابان گردوغبار، عمدة مسیر

 از گردوغبمار  ها،سیکلون موقعیت و هوا ناپایداری با زمستاندر  و است غربیشمال

 شر  و شرقیشمال ریزگرد هایکانون روی مؤثّر هایبرنامه بنابراین. وزندمی غرب

 .است مفید گردوغبار بحران و ریسک مدیریت جهت منطقه،

 رضوی خراسان گردوغبار، فضایی، تحلیل :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ

هممراه دارنمد. از   بمه  زممین  ةکرت زیادی در نقاط مختلف امخاطرات طبیعی هرساله خسار 

هما بما   بیابمان  ةحاشیدر مناطق مختلف جهان و  ترین این مخاطراتیکی از مهم ،گذشته تاکنون

ایمران بما    دروقموع ایمن پدیمده    . است گردوغبار، ازجمله خاورمیانه خشکاقلیم خشک و نیمه

 ،عربسمتان  گمرم بیابان نزدیکی به و  (و کویرلوت )دو بیابان بزرگ با خشکو نیمه اقلیم خشک

 بما  گردوغبمار . طبیعی اسمت  ،قوم در شمال شر قره سرد صحرا و بیابان جنوب عرا ، سوریه،

، بیماری ریموی  ش دید افقی و لغو پرواز، تصادفاتجمله کاهاز ،مالی و طبیعی ،جانی خسارت

 ...کشماورزی و ش کیفیت منابع آبی و آسیب به بخش ، کاهکار، آلودگی هواو چشمی، تعطیلی 

از سمطح بیابمان،   ات      ، ذر و سطح زممین جو شرایط با  مرتبطبا افزایش سرعت باد . استهمراه 

ق و       ّم ات معل                              . هرساله مقادیر زیمادی ذر  شوندجا میهجابو شده  ، وارد جوو تانب خشک کویر

منتقمل   حاشمیه و یما دورتمر    ه منماطق های خشک بم ها و دریاچهخاک از مناطق کویری، تانب

 بیشمتر در معمر    ،خشمک  نکمویر و بیابما  بمه   نزدیمک                               . طبیعتما  شمهرها و منماطق    گردنمد ممی 

زمینمی،   م   ونقمل هموایی  حممل افمزایش  شهرنشمینی و  جمعیت، رشمد   افزایشبا . ندگردوغبار

ی و شمهری را بما     ّم مل    ،ایریمزان منطقمه  ، برناممه ثیرگذارتأ اقلیمی عنوان یک رخدادبه گردوغبار

بما ورود گردوغبمار بمه شمهرها     در ایران ی                  شرایط نامناسب جو امروزه . دنسازمی همراهمشکل 

همای سموریه   ق از بیابان      ّات معل    ذر  کهاستان  46 در 4066تیرماه  توفانجمله از ؛شودگزارش می

بمانترین   ،4امپمی پمی  192ق بما        ّم ات معل                 که میمزان ذر  طوریبه ،ندو عرا  تا تهران پیشروی کرد

-برآورد زیان (.20ص. ،4034 ،و عزیزی آبادی)رنجبر سعادتثبت آنینده در تهران بودرکورد 

 0002 ،4032مم 4061 ازغمرب ایمران)ای،م، خوزسمتان و کرمانشماه(      گردوغبمار  های اقتصادی

همر   ،4066میلیون دنر در سناریوی چهارم و در سمال   40094ل تا              ر سناریوی او دمیلیون دنر 

 ،کشموری  ةافمزود ارزش مبنایمیلیون دنر و بر 410 ،استانی ةافزودروز تعطیلی براساس ارزش

 (.  421 ، ص.4030)خالدی، ، محاسبه گردیدسه استان در                   میلیون دنر مجموعا   99

ریزان در کاهش خسارت و برنامهبه  ،فضایی و زمانیم    ّمنظ دانان با شناسایی الگوی جغرافی

در منماطق  گردوغبمار  ة مطالعم د. نم کن( کمک میمخاطره بروزاز  پیشمدیریت ریسک)اقدامات 

پوشمش گیماهی و سماختار    شاخص تمراکم   ،(0220)جمله انگلستادتراز ،و ایران مختلف جهان

                                                           
1. Parts per million(ppm) 
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اروپما و   غبمار گردوچراکمه   ؛دانمد ممی  آنت و ضمعف                            امل اصلی وقوع توفان، شمد  گیاهان را ع

 ، ص.0224 ،4)گودی و میمدلتون اسمت  شممال آفریقما  مناطق خشمک   توفان مرتبط باانگلستان 

فریقمما آ راکممه بیشممترین سممهم  شممده جممو واردبممه ات گردوغبممار      ن ذر   ممت    426هرسمماله (. 423

الخالی عربستان، مناطق پسمت کرانمة   بیابان ربعو  (143 ، ص.0220 ،0)کوتیل و فورمنداراست

، گینموس،  )پراسمرر هستندوفرات و سواحل عمان، کانون اصلی تولید گردوغبار خاورمیانه دجله

روز  404مم 94و  توفمان  روز 02مم 02 با بیابان گبی(. 4 .، ص0220،  0و گیل ،تررس، نیکلسون

روز  42توفان و کمتر از  روز 1خنتی، خانگای و آلتای                 مناطق کوهستانی  و ،گردوغبار در سال

درصد در شب حمادث   01درصد در روز و  91 با گردوغبار در بهار ةبیشین که دارندگردوغبار 

جنموب شمرقی مدیترانمه     در(. 4124، ص. 0220،  1و چونم   ،جوگمدر  ،گردد)ناتسمادور  می

، 1، زیمو، شمول و انمزل   )دایاندنم دارافمزایش سماننه    ،مارس ینةبیش با ،از اکتبر تا می گردوغبار

 ،بهار ینةبیش باه در سال روز42افزایش  ،گردوغبار در کره ،اخیر ةده(. طی دو 341، ص. 0226

 (.  46194، ص. 0224 ،9و لی ،، انبو، کیم، پارک)چونداردزرد و دشت منچوری  ةرودخاناز 

 ،دی      و محم  ،اف         ّ، ساری صر )رسولیگزارش شدگردوغبار غرب دار روند معنی نیز در ایران

 بوشمهر،  زاهمدان،  ومیمزان را دارد  بیشمترین  ، توفمان  روز 460میانگین  زابل با: (4، ص. 4032

 در ماهانمه ینة بیشبعد قرار دارند.  مرتبةدر  اهواز و همدان ایرانشهر، جاسک، اس،       بندرعب  طبس،

 اسمت. همچنمین   (99، ص.4032 ،اصل و علیزاده زاده)فر دسامبررخداد در  کمترین و ونیج

)رنجبممر  غربممی عممرا شممر  سمموریه و شمممال بیابممان، 4066 توفممان تیرممماه غبممار ةعمممدبمع  من

از سیسمتان   یهما توفمان بیشمترین و کمتمرین    اسمت.  (20، ص. 4034 ،و عزیزی آبادیسعادت

، ص. 4032، پمور و رئمیس  )علیجانیگرددحادث می ،ردسامبژوئن و در ترتیب به 0226م4323

روز و شوشمتر بما    4211بما   مسجدسلیماندر ، خوزستانبیشترین و کمترین گردوغبار  و (422

بیشترین توفمان   .(4 ، ص.4030 ،حسینیو عظیم ،زاده، اونق، حسینعلی)جوهریاست روز 100

سماعت  در روز،  09زابمل بما   ماه جونی در و  در ایران روز توفان 40ماه مارس با میانگین در 

                                                           
1. Goudie & Midelton 

2. Kutiel & Furman 

3. Prospero, Ginoux, Torres, Nicholson & Gill     
4. Natsagdorj, Jugder & Chung 

5. Dayan, Ziv, Shoob & Enzel 

6. Chun, Onboo, Kim, Park & Lee 
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، و رازی زاده)فر شدحادث م   9 ساعتتوفان در  614زابل با جز هبم  روز 923با میانگین  40

تجربممه  بهممار دربیشممترین گردوغبممار را  ،غبممار در سممالوگرد 42 بمماسممبزوار  (.00، ص.4032

 002تما   012شمدید از جهمت    درصد باد 22 یزد در (.61 .ص ،4032،نکونامو  امیدوار)کندمی

 (60، ص.4063)امیمدوار،   اردیبهشمت  و فمروردین در و ثانیمه   متر بمر  03م41ا سرعت درجه ب

، احممدی،  )اختصاصمی هممراه است غربمی  شممال  جهمت  از ماسهحرکت  اردکان بام یزد دشت

در سیسمتان   4066مم 4013از توفمان   490 (.100، ص. 4061 ،و رجبمی  ،خلیلی، صارمی نایینی

کمتمرین در   ،تیرمماه در  ینه، بیشم ثانیمه  متر بمر  12یلی شدید با سرعت خ توفانسه  ثبت شد که

   (.30، ص. 4063، پورو رئیس )طاووسیاستغربی شمال و شمال ،جهت غالب وماه دی

 از جنموب بمه شممال و از غمرب بمه شمر       گردوغبار ، 0223م4332 از غربی ایران ةنیم در

گردوغبمار   10و خموی بما    4694دزفمول بما    ،خوزسمتان  دربیشمترین گردوغبمار    :رددا کاهش

کرمانشماه  ، 0223و  0226سمال  گردوغبار  ةبیشینو در غرب وقوع ترتیب بیشترین و کمترین به

دو مرکمز بحرانمی گردوغبمار در جنموب      و (044، ص. 4030 ،کیشو خوش )یاراحمدیاست

گردوغبمار   ینةبیش ،دسامبر در کمترین ،بهاربیشترین در  ،دزفول و بوشهر، 0226م4323 از غرب

 ،جنوب و جنموب غمرب عمرا     ،عرا  م  ظهر ثبت گردید. مناطق مرزی سوریهزبعدا 3تا  9 در

، میمری و  )عزیزیهسمتند غبار غرب ایران  ةعمدترتیب مناطق به ،شر  و شمال شر  عربستان

الگموی فضمایی گردوغبمار اسمتان خراسمان       تعیمین منظور به ،در ادامه(. 90، ص. 4034، نبوی

  گردد.ص می   ّمشخ ، مسیر ورود و رژیم ساعتی گرد وغبارها ، تداومتوزیع مکانیرضوی، 

درجمه و   19 طمول جغرافیمایی   با شرقی ایرانشمال خراسان رضوی در موردمطالعه: ۀمنطق

 02دقیقمه تما    10درجمه و   00شمرقی و عمر  جغرافیمایی     ةدقیق 11 درجه و 94دقیقه تا  41

از غمرب بمه    ،قرار دارد. این استان از جنوب به خراسان جنوبی و یزدشمالی  ةدقیق 12درجه و

. ارتفاعمات  اسمت ممرز  از شمال به خراسان شمالی و از شر  با کشمور افغانسمتان همم    ،سمنان

 ةپراکند ارتفاعات وشرقی جنوب م  شرقیبا جهت شمال بینالود در شمال داغ وهکر ،هزارمسجد

سمرخس   شمرقی در مرکمز و جنموب وجمود دارنمد.     مرکمز و جنموب  در  شرقیدیگر با جهت 

قمرار  در غمرب  دشمت کمویر   شمرقی و  در جنوبویر بجستان ک ،شرقیترین در شمالارتفاعکم

حاصلخیز در بین ارتفاعمات و   واز شمال به جنوب از ارتفاع کاسته شده و دشت هموار  .دارند

 حواشی آنها قرار دارند.
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گردوغبار)گردوغبار، تداوم، مسیر ورود و رژیمم  مکانی جامع الگوی شناسی تحقیق: روش

 0              و جهمت بماد    0، سرعت بماد 4های ساعتی دید افقیشد: ابتدا داده مراحل زیر انجامبا  ،ساعتی(

قوچممان، گلمکممان، سممرخس، مشممهد، نیشممابور، سممبزوار، کاشمممر،     ایسممتگاهای سممینوپتیک

از سمازمان هواشناسمی ایمران      0242جام و گناباد از بدو تأسیس تما سمال   حیدریه، تربتتربت

 دریافت شد.
 

 
 سینوپتیک خراسان رضوی هواشناسی ایستگاه جغرافیایی و طبیعی موقعیت ـ1شکل

 4031مأخذ: نگارنده، 
 

 کمد داشمته باشمد بما    کیلمومتر   24 از کمتمر  کمه دیمد افقمی    یروز ،همراه با گردوغبار     روز 

 ،روز گردوغبمار  .(4 )جمدول  ص شمد    ّمشخ  01م01م00م00م04م02و 23م26م22م29 1بانیدیده

به مقدار مذکور ثبمت   ،میزان دید افقی یندر یک نوبت و بیشتر ،بانیدیدهنوبت  6در  روزی که

 0242ایسمتگاه از بمدو تأسمیس تما      ةدادبما  شناسایی رفتار فضایی و زمانی گردوغبار  شده بود.

 ،ه بمه شماخص                                                                    ایستگاه سینوپتیک مبنا بود. در این مرحله تعداد روز گردوغبار با توج  42برای 

فضایی بما   شمنظور تعیین پراکبه ومحاسبه  ،، فصلی و ماهانهنهسان فراوانیبنابراین . شدتعیین 

سمال،  درصد وقموع روز گردوغبمار در    ثبت در هر ایستگاه ودورة وغبار و ه به تعداد گرد    توج 

                                                           
1. Vertical Visibility(VV)  

2. Wind Speed(FF)  
3. Wind Direction(DD) 

4. Present Weather(WW)  
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ماه انجام و فراوانمی و تعمداد روز در    40شد. این کار برای چهار فصل و  ص             ّفصل و ماه مشخ 

آمماری متفماوت را    ةدورهمر ایسمتگاه بما                گردوغبمار          قابلیت . این فرایند شدهر فصل شناسایی 

، گلباد در طی سمال، فصمل و   جهت و سرعت باد روز گردوغبار ةدادبا  ادامهدر  کند.آشکار می

 رداوگردوغبمار از چمه منماطقی     ،()ماه اوت                             تا تعیین شود مث،  در ماه خاص  ،ماه ترسیم گردید

و شمد  ترسمیم  گردوغبار       وقوع                 برای همان ساعت  . در این بخش سرعت و جهت گلبادشودمی

ثبت گردوغبار، مبنما قمرار    ةبیشین باگرینویچ  40ساعت  ،د نوبت ثبت گردوغبارچن با یروزهای

بیشمتر  نیمز  روز و  1 و 0،  0هما در سمه مقیماس    ، تداوممنظور تعیین چگونگی تداومبه گرفت.

 محاسمبه روز گردوغبار در ایستگاه، درصد وقوع تداوم برای هر ایستگاه    ّکل نسبت به تعیین و 

نوبمت   6روز با منظور تحلیل حداکثر زمان وقوع گردوغبار در طول شبانهبعد به ةمرحلشد. در 

گانمه محاسمبه و نمودارهما    هشمت فراوانی وقوع برای ساعات  ،داده، برای هر ایستگاه        برداشت 

. نزم بمه  اسمت هر ایستگاه چه زمانی  شترین ساعت وقوع گردوغباربیتا نشان دهد  ،ترسیم شد

 ةدوردر سماعات مختلمف در طمی    و تعداد گردوغبارها ثبت شده    ّکل ذکر است در این مرحله 

 ،آخر برای هرکمدام از مراحمل بمان    ةمرحلمطالعه در مقیاس ساننه و فصلی بررسی گردید. در 

روز د ه بمه تعمدا            م     هما بما توج     د. بمرای ترسمیم نقشمه   پراکندگی فضایی تهیه و تحلیل گردی ةنقش

اسمتفاده گردیمد.    4دهمی معکموس فاصمله   گردوغبار و دیگر ویژگی ایمن پدیمده، از روش وزن  

کمه الگموی فضمایی    شد ها نیز ترسیم همچنین ع،وه بر توزیع فضایی، خطوط کنتوری فراوانی

 دهد.شمال شر  را نشان می ویژگی گردوغبار
 

 
  مطالعه)هر ایستگاه از بدو تأسیس(دورۀ تعداد ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در طی  ـ2شکل 

 4031مأخذ: نگارنده، 

                                                           
1. Inverse distance weighting (IDW) 
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 سینوپتیک های هواشناسیروز گردوغبار در دادهصات     مشخ  ـ1جدول 

 02، ص.4061مأخذ: علیجانی، 
 نشانه یوضعیت جو  کد نشانه یوضعیت جو  کد
  طتوس توفان گردوخاک سبک تا م 04  گردوغبار بدون جریان باد 29
  توفان گردوخاک تشدیدشده طی ساعت گذشته 00  ماسه و گردوخاک با جریان باد 22
  طی ساعت گذشتهتوفان گردوخاک شدید، تضعیف  00  گردباد ماسه طی ساعت گذشته 26
  توفان گردوخاک شدید بدون تغییر طی ساعت گذشته 01  توفان گردوخاک طی ساعت گذشته 23

02 
 طتوس توفان گردوخاک سبک تا م

  شده  طی ساعت گذشتهتشدیدتوفان گردوخاک  01  ضعیف
 

 های تحقیقیافته

 میمانگین با سرخس  حاکی است ،(0)شکل فضایی گردوغبار الگوی :گردوغبمار پراکنش  الف:

 06مم 49بما  غربمی  . مناطق شر ، جنوب و شمالداردبیشترین گردوغبار را سال  روز در 12م01

کمه   دارنمد  کمم  گردوغبار، در سالروز  49 م 1مناطق مرکزی با  وقرار دارند بعد  ةمرتبدر  روز

. گلبماد روز گردوغبمار حماکی    کننمد تجربه میرا کمترین گردوغبار ، روز 3قوچان و کاشمر با 

کمه  وزنمد  ترکمنستان میاز  شر  و شر  شمال، غرب شمال ،شمالغالب بادها با جهت است 

 کمویر بجسمتان و  حیدریمه از  کاشمر و تربمت بخشی از گردوغبار  یدترند.شدشر  و غرب در 

بیشمتر گردوغبمار از بیابمان و     (،0 ه بمه گلبادها)شمکل                  م بنابراین با توج   . استبیابان دشت کویر 

 ،جز در جنوب غمرب هریگزار ترکمنستان به شمال شر  ایران و بیابان دشت کویر و بجستان ب

   دارند.گردوغبار بر کمی تأثیر 
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  (.است مذکوردورۀ در  تعداد ایستگاه ۀنشانسری زمانی گردوغبار در استان خراسان رضوی)اعداد  ـ4شکل

 4031های تحقیق، مأخذ: یافته
 

در  .(1 )شکلدارد دارمعنی       کاهشی         ، روند 4360 م 4394از  گردوغبار هایسری زمانی روز

سمال  بیشترین گردوغبمار در  ، (نیشابور)مشهد، سبزوار و  با سه ایستگاه سری زمانی ازاین بازه 

ایسمتگاه   6و  1روند افزایشی در روزهای گردوغبار بما   ،حادث گردید. بعد از این دوره 4324

ایسمتگاه   42و  3غبمار در  بما میمانگین روزهمای گردو    ،به بعمد  4332شود. از سال مشاهده می

مطالعه، نوسمان و فاقمد   منطقة مورد، روزهای گردوغبار در 4334هواشناسی، روند کاهشی و از 

روز در سمال نوسمان    46گردوغبمار در اطمراف    ،ی     ّ  طمورکل  . در این دوره بهاستدار روند معنی

میمانگین   بما  بیشترین گردوغبمار زمسمتان   حاکی است( 1)شکل  گردوغبار فصلی الگوی دارد.

 بما  و کاشمر قوچان، گلمکان، نیشابورو کمترین در و گناباد  سبزوار ،سرخسدر روز 1بیش از 

 گلبماد گمردد.  حمادث ممی  روز  1مم 0میمانگین   بامناطق شر  و غرب و  ،روز0 کمتر از میانگین

هممراه بما وزش بماد                                        گردوغبار غالبا  از غرب و جنوب غمرب   دهدنشان می( 1)شکل زمستان 

موقعیمت   ،بادهمای غربمی  ورود بما  مسئله که این  وزدمیثانیه(  متر بر 44شدید )سرعت بانی 

بهار  گردوغباربا افزایش  .است مرتبطدشت کویر و کویر بجستان  در ناپایدار    جو و  هاسیکلون

 ،، گلمکمان قوچمان  و ترینبیشم  ،روز42سرخس و سبزوار بما بمیش از    ،روز  40 م4 میانگین با

گردوغبمار   روز42مم 1 ،نقاط ةبقی وکمترین گردوغبار  ،روز 1کمتر از  با حیدریهتربت و کاشمر

 میمانگین طمور  ی قوچمان بمه       ّم که حت   طوریبه، گرددحادث میبهار . بیشترین گردوغبار در دارند

-شممال  ،بماد شممال  جهت  ،بهارروز گردوغبار د. گلباد کنروز گردوغبار را تجربه می4حداقل 

ن دیمد بمه کمتمر از    میمزا کمه   بودههای ترکمنستان و شر  از بیابانشرقی شر  و جنوب ،غربی

 (متر بر ثانیمه  44بانی شدید)سرعت  باشر  و جنوب در  . این بادهایابدمیکیلومتر کاهش 42

 نبیشمتری  و بموده  روز 40م2 میانگینبیشترین گردوغبار با  ،تابستان بعد از بهار الگوی. وزندمی
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 و گلمکمان بما   جمام گنابماد، نیشمابور، تربمت    سمبزوار،  مشهد، سرخس، درترتیب به ،گردوغبار

 ةبقیم تابسمتان را دارد.                        بیشمترین گردوغبمار    ،روز42سرخس بما بمیش از    .است 40م 9میانگین 

 ،بادهمای شممال   ،در تابسمتان  .ندفاقد گردوغبارمناطق شمالی نیز روز و  9-2 میانگینبا مناطق 

حیدریمه بمیش از   سرعت باد در کاشمر و تربمت  و می وزندشرقی شر  و جنوب ،شرقیشمال

پاییز . است منطقهن ترکمنستان و شر  بابیا ،منبع گردوغبار بهار و تابستان. استمتر بر ثانیه 44

منماطق   وبیشترین گردوغبار  ،روز 9سرخس با بیش از که  است گردوغبار روز 3-4 با میانگین

 .گردوغبمار را دارد کمتمرین   ،در پماییز خراسان رضموی  د. ندارگردوغبار  ،روز0کمتر از  دیگر،

الی، شمم  ةنیمم در و  وزنمد ممی شمال غرب و شر  ، از جهت شمال ی همراه با گردوغباربادها

  دارند. (نات 00)سرعت شر  و جنوب استان افزایش
 

 
  استان خراسان رضوی گردوغبارو گلباد  فصلی توزیع ـ5شکل
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 ژانویمه و فوریمه  میانگین گردوغبار  حاکی است (3، 6 ،2، 9)شکلگردوغبار  ةماهان الگوی

در  ،کمترین گردوغبارهای شمال شمر  ایمران   است.روز 4روز و دیگر مناطق  0م4سرخس در 

 بما  ممرتبط بادهما   (،9 )شمکل ژانویهگردوغبمار  روزهمای  گلبماد   گمردد. در ماه ژانویه حادث می

غمرب و جنموب    شمر ،                                 از جهمات مختلمف و غالبما  از     ،ها و ناپایداری هموا موقعیت سیکلون

 از دارد، شمرقی  جهمت  کمه  سمبزوار  در جمز بمه   ،گردوغبار غالب جهت فوریه ماه . دردنوزمی

متمر بمر    44سرعت شدید و بیش از با بادها در مرکز و شر   ،این ماه در. است غرب و جنوب

 روز 0مم 0 میمانگین  بما  و گنابماد  سرخس، سبزوار، مشهدماه مارس در گردوغبار . وزندمیثانیه 

در ایممن ممماه بیشممترین  .کننممدگردوغبممار را تجربممه مممیروز  0کمتممر از و دیگممر منمماطق  اسممت

از غرب، جنموب   ،وغبارجریانات همراه با گرددث شد و اگردوغبارها در سرخس و سبزوار ح

 .  باشندمی شدید غربی بادهای میان،دراین که وزیده و شمال غرب
 

 
 استان خراسان رضوی          گردوغبار                 ماهانه و گلباد توزیع  ـ7شکل

 4031های تحقیق، مأخذ: یافته
 

بمیش از  با گردوغبار  ترینروز و بیش 1 م 2بین  (2 )شکلماه آوریلمیانگین روز گردوغبار 

گردوغبار را  روز 0کمتر از  میانگین بامناطق دیگر  است و سبزوار، مشهد و سرخسدر روز  0

شممال  ، منطقهدر شر   (2 )شکلآوریلکنند. جهت ورود بادهای همراه با گردوغبار تجربه می
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 ،شمدید  و یشمرق  ،در سبزوارباد غالب  و بوده و شر در دیگر مناطق از غرب  و غربیو شمال

بمار منطقمه، مشمابه مماه     تعمداد روز گردوغ  ،. در ماه ممی استمتر بر ثانیه  44بیش از سرعت با 

از مناطق بیشمتری   ،روز و بیشتر 0گردوغبارها با  ةبیشینا توزیع فضایی    ام ، روز 1م2آوریل بین 

، مناطقدیگر . در شودشامل میرا نسبت به ماه آوریل غربی شرقی، شر ، جنوب و شمالشمال

، شمر  منطقمه  به  ، جهت جریانات گردوغبار ورودیمی . در ماهاستروز  0گردوغبار کمتر از 

در غربممی از جهممت شممرقی و منمماطق مرکممزی تمما شمممالر د ،شممرقیشمممال، شمممال جهممت از

در روز  9 مم  2 میمانگین  بما  ماه ژوئمن  یگردوغبارها. است منطقه، از جهت غربیغربی جنوب

روز در سمرخس و   1بمیش از  گردوغبار با  ترینبیش افزایش دارد. ای قبلهنسبت به ماه منطقه،

 روز 1مم 0 میانگین با منطقه غالب بخش و نیشابور و گناباد و مشهد در ،بعد ةمرتب در و سبزوار

حیدریمه  تربت قوچان،در  و کمتر، روز 0کمترین روز گردوغبار با ژوئن،  ماه در .است مشهود

غربمی و در منماطق   شمال ،از شمال منطقهماه ژوئن در شر        غالب      باد . حادث گردید و کاشمر

شمدید و   منطقمه،  غربمی شمالبادها در شر ، جنوب و است که شرقی از شر  و جنوبدیگر 

 . وزندمیمتر بر ثانیه  44بانتر از 
 

 
 شکل قبلادامۀ  ـ6 شکل
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 منطقمه در روز  9مم 2 یمانگین م بما  ،مشمابه مماه ژوئمن    (6 )شکلژوئیهماه گردوغبار پراکنش 

مشهود اسمت.  و کمتر روز  0با  خراسان رضوی از بزرگی بخشگردوغبار در ا    ام  دارد،افزایش 

جهمت  . اسمت روز  0بمیش از   میانگینو گناباد با  ، مشهد، سبزوارسرخسدر  گردوغبار ةبیشین

بماد   ،در غالب منماطق است که شرقی و شر  شمال، شمال ،(6 ژوئیه)شکلماه غالب گردوغبار 

 منطقمه بما  اوت در مماه  روزهمای گردوغبمار   . وزدمیمتر بر ثانبه 44شدید و بانتر از  سرعتبا 

در ، گردوغبار ةبیشین. در این ماه دهدکاهش نشان می ،نسبت به دو ماه پیش ،روز 1م2 یانگینم

گردوغبمار   ،روز و کمتر 0 میانگین باروز و دیگر مناطق  0با بیش از  سرخس، مشهد و سبزوار

شمرقی و شمر  و سمرعت    شممال  ،از جهت شممال  اوت،در ماه غالب بادها  .کنندتجربه میرا 

 ،در مماه سمرتامبر   خراسمان رضموی   گردوغبمار همچنین . داردافزایش منطقه جریانات در شر  

ایمن مماه، در    گردوغبمار  ةبیشینگردد. حادث میروز  0م2 میانگین و بانسبت به ماه قبل کاهش 

روز گردوغبمار را تجربمه    0کمتمر از   ،و دیگمر منماطق  اسمت  و بیشتر روز  0 سرخس و مشهد

شمر    ،غربیاز شمال و شمال ،در ماه سرتامبر مشابه دیگر ماهای بهارجهت باد غالب  .کنندمی

در ماهای . است. همچنین سرعت بادها در شر  و غرب و جنوب شدید استشرقی و جنوب

 فصل تابستان، کاشمر و قوچان گردوغبار ندارند.
 

 
  شکل قبلادامۀ  ـ8 شکل

 4031یافته های تحقیق،  :خذأم
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 ،ترتیمب به ؛روز 1م2 میانگین منطقه بادر ( 3)شکل اکتبر ماه  گردوغبارتوزیع مکانی الگوی 

بیشمترین   ،روز 0بمیش از   سمرخس بما  فقمط   روز و 1مم 4 میانگینبا  سرخس، مشهد و سبزوار

ی جهت غالب بادها دارند.گردوغبار  یک روز روزهای گردوغبار را تجربه کرده و دیگر مناطق

شمدید   ،منطقهسرعت بادها در شر  و جنوب  است کهشرقی شمال و شمال ،ماه اکتبر از شر 

گردوغبمار  روز  یمک  منطقه،بخش غالبی از  ،در ماه نوامبر رسد.متر بر ثانیه می 44و به بیش از 

د. در این ماه جهت غالمب بادهما در   کن، گردوغبار را تجربه میروز 0و سرخس بیش از داشته 

 44، به بیش از منطقهدر شمال  جریانات کهاست  جنوب غرب و شمال غرب ،از غرب ،منطقه

و  در منطقمه کماهش دارد  روزهای گردوغبار  ،رسند. در ماه دسامبر و اواخر پاییزمتر بر ثانیه می

در دسمامبر  تعداد روزهمای هممراه بما گردوغبمار     . ثبت کردروز گردوغبار را  0م4سرخس بین 

مطالعمه  مورد ةدورگردوغباری را در ایمن مماه در طمی     ،قوچان و نیشابور است و کاهش داشته

 ةنشمان کمه   اسمت  شمال و جنوب ،جهات مختلف شر ، غربجهت بادها از اند. تجربه نکرده

در این فصل نیز، کاشممر   .استهای همراه و سیکلون منطقه ی به                های ناپایدار جو ورود سیستم

 و قوچان گردوغبار ندارند.  
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. و ژوئیمه اسمت   در مماه ژوئمن  ترتیمب  به منطقه یبیشترین گردوغبارها      ّ  طورکل ی،بهبنابراین 

 وکاشمممر  ،قوچممان ؛داردبیشممترین گردوغبارهمما را در طممی ماهممای سممال    سممرخس، ةمنطقمم

ست که غالب ا حاکی از آنامر این کنند. تجربه میحیدریه کمترین روزهای گردوغبار را تربت

وارد شمده و در  سمرخس            ارتفماع  کمم                 شمرقی و دشمت   شمالهای از بیابان منطقهگردوغبارهای 

رسند. بخشی نیمز در جهمت جنموبی در    میزوار بسجهت غربی در جنوب ارتفاعات بینالود تا 

جام، خواف و در شمال کوهای شمال خراسان جنوبی بمه  به تربت منطقه ارتفاع شر مناطق کم

 وزند.میشرقی با جهت شمالگناباد 

نشمان  ( 42)شمکل   منطقهتداوم روز گردوغبار در توزیع مکانی الگوی  :تداوم گردوغبار (ب

در ترتیمب  کمه بمه   اسمت روزه 0بیشترین تمداوم گردوغبمار اسمتان خراسمان رضموی،       دهدمی

بیشمترین تمداوم حمادث گردیمد و     ، (10)و سمبزوار   (90)، گنابماد (444)، مشهد(411)سرخس

 ةروز0کمتمرین تمداوم    نمونمه،  0و 4ترتیمب بما   در شمال منطقمه و کاشممر بمه    قوچانایستگاه 

، بما  ترتیمب بمه  گلمکمان  گناباد و ،مشهد ایستگاه سرخس،همچنین . ندنکگردوغبار را تجربه می

در  ،روزه0رین تمداوم  و کمتگردوغبار را دارند  ةروز0تداوم بیشترین نمونه،  42و  46، 01، 00

 ،خراسمان رضموی   . دیگمر منماطق اسمتان   مشهود استبا عدم وقوع این تداوم،  قوچان ،کاشمر

 گردوغبار تداومتوزیع مکانی الگوی کنند. روزه را تجربه می0          گردوغبار            روز تداوم  42کمتر از 

ترتیمب در مشمهد،   بمه  بیشمتر،  و روز1 گردوغبارهما داوم بیشترین ت و بیشتر حاکی است هروز1

بیشمتر   و روزه1تمداوم  کمتمرین   و اسمت تداوم نمونة  2و  6، 3، 3سبزوار، سرخس و گناباد با 

تداوم حمادث  نمونة  1و قوچان با عدم وقوع و در دیگر مناطق، کمتر از  اشمرگردوغبارها در ک

  گردید.

از   دادنشمان  (، 42)شمکل  روز در منطقه0همچنین سری زمانی تمداوم گردوغبمار بمیش از    

، تمداوم  4360م  4323و از  ها روند کاهشی داردبا سه ایستگاه در منطقه، تداوم 4360م  4394

های ایستگاه، میانگین تداوم 1به بعد با بیش از  4360روز در منطقه وجود ندارد. از  0بانتر از 

کنمد. در  یرا طی مم مثبت ، روند 0223و تا است روز و بیشتر در سری زمانی افزایش داشته  0

 شمال شر  ایران، بیشترین تداوم گردوغبار را تجربه کرده است.منطقة ، 0226سال 
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 توزیع فضایی تداوم گردوغبار در استان خراسان رضوی ـ19شکل

 4031های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 41و  40در سماعت   ،منطقهدر مقیاس ساننه بیشترین گردوغبار  :ساعتی گردوغباررژیم  (پ

جمام در سماعت   سبزوار و تربت ،حیدریهمشهد، تربتکه چنان(. 44 شکل)گردیدثبت گرینویچ 

بیشمترین  گرینمویچ   40و قوچان، گناباد، کاشمر، گلمکان و نیشمابور در سماعت    ،گرینویچ 41

بمرعکس دیگمر    واست  گرینویچ 9در ساعت  ،سرخس بیشترین گردوغبار. دارندگردوغبار را 

گردوغبمار  بیشمترین   صمفر، سماعت  در ترتیمب،  به .کاهش دارد بعدازظهردر گردوغبارها نقاط، 

 درصمد  0م4بین دیگر مناطق در . مشهود استکمترین در شمال و درصد  1م0 باغرب و شر  

 یشاافمز پمیش  نسبت به سماعت   گرینویچ 0ساعت  وغباردرصد وقوع گرد. ثبت شد گردوغبار

کمتر  نقاطدیگر  در .دارد را گردوغبار ثبت بیشتریندرصد 40 سرخس با بیش از واست داشته 

نسمبت   گرینمویچ  9ساعت در  گردوغبارثبت  .ثبت گردیددرصد گردوغبار در این ساعت  2از 

. کمترین حادث گردیددرصد  00م49 با سرخسدر بیشترین و  داشت افزایش پیش،به ساعات 

درصمد  49مم 42 بمین دیگمر منماطق    وبمود   درصمد  6کمتر از در نیشابور با  9گردوغبار ساعت 

 پمیش نسبت به ساعات ثبت گردوغبار تعداد  ،گرینویچ 3ساعت در . کردندتجربه را گردوغبار 

سمهم  بیشمترین   .شدثبت درصد گردوغبار  00م46بین  ،منطقهبخش غالب در  و داشتافزایش 

سمبزوار و کاشممر    ،جمام تربمت  ،کمترین سهم را مشمهد  قوچان، گلمکان و رادرصد  02م00 با

درصمد   10مم 42 و داشمت افمزایش   منطقمه، در  گرینمویچ  40سماعت  در ثبت گردوغبار . رنددا

، درصمد  01بمیش از   بما  قوچان، گلمکان و نیشمابور حادث شد که گردوغبارها در این ساعت 

سمهم درصمدی   . اسمت  درصمد 46سرخس با سهم ثبت گردوغبار در کمترین  هستند.بیشترین 
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بیشمترین  . داردنسمبت بمه سماعت قبمل کماهش      درصد  02م3با  گرینویچ 41ساعت گردوغبار 

 ودرصمد  42قوچان با کمتمر از   و کمترین در منطقهبخش غالب در درصد  02م04گردوغبار با 

نسبت به سماعت   سهم گردوغبار گرینویچ 46ساعت در  .ثبت گردید، درصد 02م42کاشمر بین

 . کمتمرین حمادث شمد  درصمد گردوغبمار   40مم 4بمین   منطقمه         ّو در کل است داشته قبل کاهش 

سبزوار، کاشمر و خمواف  و بیشترین سهم در  قوچاندر  ،درصد 1م4بین این ساعت  گردوغبار

در ایمن سماعت   را درصمد گردوغبمار    6مم 1بمین   ،. دیگر منماطق مشهود استدرصد 40م6 بین

را  منطقمه گرینویچ، کمترین وقوع گردوغبمار در   صفربعد از ساعت  04ساعت  .گزارش کردند

 وقموع در  کمتمرین . گمزارش شمد  گردوغبمار   ،درصمد  9م2بین  منطقه   ّکل در که طوریبهدارد، 

 ایمن  در گردوغبمار  درصمد  9م0 بین مناطق دیگر و ،درصد 0م2بین  قوچان، نیشابور و گلمکان

  و گردوغبمار  ثبمت  کمتمرین  ،گرینموی   04 و صفر ساعت در بنابراین. کنندمی تجربه را ساعت

مشماهده گردیمد.    منطقهدر بیشترین وقوع گردوغبار  ،گرینویچ 41و  3، 40ترتیب در ساعت به

 دارد. گرینویچ 9در ساعت را بیشترین ثبت گردوغبار  برعکس دیگر نقاط، ایستگاه سرخس
 

 
 وقوع گردوغبار  ۀساالنرزیم ساعتی  ـ11شکل 

 4031های تحقیق، مأخذ: یافته
 

وقموع گردوغبمار در    ةبیشمین حماکی از   (40)شمکل  ساعتی گردوغبمار زمستان  رژیمالگوی 

قوچان، سرخس و نیشمابور در  در این فصل بیشترین گردوغبار . است گرینویچ 3و  40ساعت 
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 ،گرینمویچ  04و  صمفر در سماعت   باشمد. ممی  گرینمویچ  40ساعت  دیگر مناطقدر و  3ساعت 

بمین  کمه   استدرصد  3 م2بین  میانگین گردوغبار کهچنان .دشحادث  وغبارکمترین وقوع گرد

 3-9 میمانگین و بیشمترین سمهم وقموع بما      ،منطقه مناطق غرب، جنوب و شر در درصد  9م0

 ةشمد ثبمت  گردوغبار. است درصد 0م2بین  قوچان و گلمکاندرصد در سرخس و کمترین در 

درصمد   6م1بین  منطقه، ةعمدبخش در  ودرصد  43م0میانگین با  گرینویچ 0ساعت منطقه در 

در کاشمر سهم کمترین  ودرصد  46م6و سرخس بین  قوچان درو بیشترین سهم دارد افزایش 

 افمزایش  ،درصمد 41م3بین در منطقه  گرینویچ 9ساعت گردوغبار  .است درصد 1م0گناباد با  و

کمتمرین   ،سمبزوار  و نیشمابور  ثبت شد. گردوغبار ،درصد 41م40بیشتر مناطق بین در  وداشت 

و  درصمد  06م42بین  گرینویچ 3ساعت میانگین گردوغبار  کنند.جربه میرا ت 40م3درصد بین 

سهم ایمن سماعت در    .است و خواف منطقهدرصد در شمال  01بیشترین سهم وقوع با بیش از 

بیشمترین سمهم زممانی گردوغبمار     . اسمت درصمد   01دیگر مناطق کمتمر از  در  وقوع گردوغبار

وقوع در کاشمر و گلمکان بمیش   ترینبیشو درصد  14م02در زمستان بین  گرینویچ 40ساعت 

بمین   منماطق دیگمر   مشمهود اسمت.   02کمتمر از  بما  سبزوار و گناباد در درصد و کمترین  01از 

سماعت   سمهم درصمدی  . دارنمد در ایمن سماعت   را  زمسمتان  درصمد وقموع گردوغبمار    01م02

 ،پمیش کمه نسمبت بمه سماعت      است رصدد 04م2بین منطقه از روزهای گردوغبار گرینویچ 41

حداقل سرخس است و منطقه  ةعمددر درصد  04م41 باوقوع گردوغبار  ترینبیشدارد. کاهش 

 46سماعت  گردوغبارهمای  . کردنمد ثبمت  درصمد   2قوچان با کمتمر از   و 41سهم را با کمتر از 

بیشمترین وقموع   شمود.  را شمامل ممی  بانی ثبت دیدهدرصد از  6م2کاهش داشته و  نیز گرینویچ

کمترین درصمد   ودرصد  6م1با سبزوار  ونیشابور  ،سرخس ،حیدریه، مشهدگردوغبار در تربت

کمتمرین   .استدرصد  1م0بین  مناطق دیگرو درصد  0با کمتر از  قوچان و گلمکانسهمی در 

گمزارش   ترین. بیشم اسمت  گرینمویچ  04سماعت  در  درصمد،  6مم 2بین  زمستانوقوع گردوغبار 

درصمد   1م2مناطق بین  ةبقیدر گردوغبار درصد و کمترین وقوع  6م1در سبزوار بین  گردوغبار

  در این ساعت گزارش گردید.

   ّ  کمل  در  ،دهد برعکس دیگر فصمول نشان می (40)شکلپاییز رژیم ساعتی گردوغبارالگوی 

 در ایمن الگمو بیشمترین   . مشمهود اسمت  همگمن  سماعتی   الگموی  ،جز سمرخس همناطق استان ب

مشمهد و   حمادث گردیمد.   04و  صمفر گرینویچ و کمترین در سماعت   40گردوغبار در ساعت 
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 گرینمویچ  3سماعت  در  سمرخس  وکمترین گردوغبمار   ،گرینویچ 0و  صفرنیشابور در ساعات 

درصمد   3مم 2بین منطقه    ّکل ، گرینویچ صفر. در ساعت کردندتجربه  را پاییزگردوغبار ترین بیش

 در وقوع و کمتریندرصد  9ام با بیش از جسهم در تربت ترینبیش هرا داشتند کگردوغبار ثبت 

 .  استشمالی و جنوب  ةنیم

و منماطق   استدرصد گردوغبار  44م0میانگین  با 0ساعت الگوی پراکنش زمانی گردوغبار 

شرقی با بمیش از  غربی و جنوبکمترین و مناطق شمال ،درصد 9 باغربی نوبجشرقی تا شمال

 درصد گردوغبمار 00م6، گرینویچ 9در ساعت را دارند. بیشترین سهم در این ساعت  ،درصد 2

. کمتمرین وقموع در   گمردد حادث میدرصد  46سرخس با بیش از  دروقوع  ةبیشینو  در منطقه

درصد گردوغبمار را   42م40 بینو دیگر مناطق است درصد  40با کمتر از  منطقهشمال و شر  

 کنند.  تجربه می

 راو بیشمترین سمهم   اسمت  گردوغبمار  درصمد   06م40بین  ،گرینویچ 3ساعت  پاییزالگوی 

غمرب تما شممال     سمهم در . کمترین دارنددرصد  02م06با  منطقهمناطق شمال، شر  و جنوب 

 10مم 46بما   منطقمه در پماییز   بیشترین سمهم گردوغبمار  است. درصد  02با کمتر از  منطقهشر  

دیگر مناطق با درصد و  00مناطق شمال با بیش از و  شدحادث  گرینویچ 40درصد در ساعت 

 .  سهم دارند ،درصد 03کمتر از 

 منطقه بما و بخش غالب بوده درصد گردوغبار  00م1بین  منطقه، گرینویچ 41ساعت  الگوی

 . گرددتجربه میدرصد گردوغبار  3درصد و کمترین در قوچان با کمتر از 42بیش از 

 آن در ةبیشمین و  بموده  پماییز  درصمد گردوغبمار   40مم 2با  منطقهگرینویچ  46ساعت الگوی 

 . دارنددرصد گردوغبار  9دیگر مناطق کمتر از  است.درصد  9مرکز و مشهد با بیش از  ،غرب

بموده   پماییز در منطقمه   درصد سمهم گردوغبمار   42م2بین  گرینویچ04ساعت الگوی زمانی 

و دیگر منماطق  درصد  1مشهد، نیشابور و سبزوار با بیش از  ،سرخس راو بیشترین سهم است 

 کردند.گزارش درصد گردوغبار  1کمتر از 
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 سیسأتهر ایستگاه از بدو  سرددورۀ  گردوغبارفراوانی ساعتی  ـ12شکل 

 4031های تحقیق، مأخذ: یافته
 

آن رژیمم سماعتی   الگموی  . گمردد حمادث ممی   بهمار بیشترین گردوغبار خراسان رضوی در 

و قوچمان،  بموده اسمت   گرینمویچ   41و  40ت در سماع گردوغبمار   ةبیشمین  دادنشان  (40)شکل

بیشمترین   ،41جمز سمرخس در سماعت    هدیگمر منماطق بم   و  40نیشابور و گلمکان در سماعت  

گردوغبمار سمرخس در    ةبیشمین ؛ اسمت  این فصل مشابه رژیم ساننه الگوی. دارندرا  گردوغبار

   .است 04و  صفردر ساعت  دوغبارکمترین گر وگرینویچ  9ساعت 

گردوغبمار در  درصمد   1مم 2حاکی است بین  گرینویچ صفرساعت توزیع گردوغبار الگوی 

را گردوغبمار   درصمد  0مم 2 میمانگین  باو نیشابور  ، مشهدحیدریهتربت واست بوده این ساعت 

 درصمد کننمد.  درصد گردوغبار بهار را در این ساعت تجربمه ممی   1م0دیگر مناطق ثبت کردند. 

. همچنمین  اسمت درصد  41م2بین  و افزایش داشته گرینویچ 0ساعت در  منطقهگردوغبار ثبت 

سمرخس   در درصمد  42و بانی در قوچان درصد  1کمتر از  ،ترتیببهثبت  کمترین و بیشترین

بیشمترین   اسمت. درصد  04م9 با سهم گرینویچ 9ساعت در افزایش گردوغبار . شودگزارش می

 44کاشممر بما کمتمر از     ونیشمابور  و کمتمرین در  درصمد   49در سرخس با بیش از  رگردوغبا

 گرینویچ 3ساعت  در کنند.را تجربه میغبار ودرصد گرد 49م44. دیگر مناطق بین استدرصد 

 را گلمکمان،  بیشمترین سمهم   منطقه حمادث شمد و  در  گردوغبار بهار درصد 02م44 میانگین با

دیگر مناطق در غمرب  . گزارش کردنددرصد  02م43گناباد با  وحیدریه تربت نیشابور، ،قوچان

سماعت  گردوغبار بهار در ثبت بیشترین  .دارند درصد گردوغبار در این ساعت 43م44و شر ، 
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 09. بیشمترین وقموع در شممال بما بمیش از      اسمت منطقه       ّدر کل درصد  03م41 با گرینویچ 40

دیگمر منماطق   و  اسمت  درصد 01کمتر از جام و سرخس با تربت ،درصد و کمترین در سبزوار

بیشترین سهم گردوغبار ، 40 بعد از ساعت گرینویچ 41ساعت  .دارند رگردوغبادرصد  09م02

در  درصمد  03مم 04بما  در این ساعت بیشترین وقوع گردوغبار . دارددرصد  03م41 با منطقه را

 . شددر شمال حادث  درصد 04م41کمترین با و  غالب منطقه

در ایمن   .اسمت  یکاهشم درصد  49م0میانگین  با گرینویچ 46ساعت الگوی ثبت گردوغبار 

کمتمر   ،در دیگر منماطق  ودرصد  49م3 باجام، کاشمر و سبزوار تربت درسهم  ترینساعت بیش

درصمد   6م2 با بهار کمترین سهم درصفر،  بعد از ساعت گرینویچ 04ساعت  است.درصد  3از 

درصمد و   6م1 میانگینغرب و شمال شر  با  در گردوغبار گزارشین بیشتررا دارد.  گردوغبار

 . است درصد 1کمتر از  ،دیگر مناطق در

 منطقمه  بیشترین زمان وقوع گردوغبمار  حاکی است (40)شکل رژیم ساعتی تابستانالگوی 

ان، گلمکمان و نیشمابور   گردوغبار قوچم  ترینبیشگردد. حادث می گرینویچ 40و  41در ساعت 

حیدریمه، سمرخس و   تربمت و  41جام در سماعت  مشهد، سبزوار، گناباد و تربت ،40در ساعت 

 04و  صمفر در سماعت   منطقمه  . کمترین وقوع گردوغبارثبت شدگرینویچ  9کاشمر در ساعت 

کمترین گردوغبمار   ،گرینویچ 0و  صفردر ساعت که جام سبزوار و تربت جزهب است؛ گرینویچ

 کنند.  را تجربه می

سبزوار با بمیش  و است درصد  2م2گرینویچ بین  صفرگردوغبار در ساعت  الگوی گزارش

 نمد. ثبمت کرد درصمد گردوغبمار    0دیگمر منماطق کمتمر از     .دبیشترین سهم را دار ،درصد 0از 

بیشمترین   وداشته  افزایش ،درصد 41م2میانگین  باگرینویچ  0ساعت  گردوغبارمکانی  گزارش

جام با وقموع  ترین در بخش شمال و شر  در تربتدرصد و کم 42سرخس با بیش از در سهم 

. سمهم  کنندمیتجربه را درصد گردوغبار  42م1میانگین  با. دیگر مناطق استدرصد  1از  کمتر

 ،پیشو نسبت به ساعات است  تابستان از گردوغباردرصد  02م0میانگین  با گرینویچ 9ساعت 

 02مر و سرخس بما بمیش از   شکا ،ریهحیدگردوغبار در تربتثبت افزایش دارد. بیشترین سهم 

 43مم 44دیگمر  منماطق   است.درصد  42قوچان با کمتر از  ونیشابور  درکمترین سهم  ودرصد 

   دارند.گردوغبار  درصد
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در قوچمان   درصدی     سهم  که بیشترین درصد گردوغبار 03م40 با گرینویچ 3ساعت الگوی 

. اسمت درصمد   46با کمتر از  منطقه شر  تا غرب ازکمترین  ودرصد  01و گلمکان با بیش از 

کننمد. بیشمترین سمهم    تجربمه ممی  را  درصد گردوغبار 01م46 ،دیگر مناطق در شمال و جنوب

. دشم حمادث  گرینمویچ   40در سماعت  درصمد   12مم 40بما   منطقمه در تابستان وقوع گردوغبار 

ب جنمو  ،در غمرب  سهمکمترین و درصد  00بیش از با قوچان  ونیشابور بیشترین گزارش در 

 .  استدرصد  00غرب و شمال شر  با کمتر از 

منطقمه  بیشمترین سمهم را در    ،40درصد بعد از ساعت 01م40با  گرینویچ 41ساعت الگوی 

کمتمرین   وجام، مشهد، نیشابور و سمبزوار  تربت در درصد 01وقوع با بیش از  ترینبیش ورد دا

گردوغبمار در   درصد 01م49 بین . دیگر مناطقاستدرصد  49سرخس و قوچان با کمتر از  در

میمانگین   بما  گرینمویچ  46در سماعت   سهم گردوغبمار . گزارش کردندرا تابستان  ازاین ساعت 

 و49بمیش از   ترتیب باجام بهسبزوار و تربتگردوغبار در  ترینبیش دارد وکاهش درصد  42م4

با کمتمر  گلمکان، نیشابور، سرخس، قوچان و گناباد . کمترین سهم گردوغبار در استدرصد  6

 .  شدگزارش درصد  6م9دیگر مناطق بین  ودرصد  9از 

در گردوغبار و بیشمینه  ثبت درصد  2م2بین  صفر،مشابه ساعت  گرینویچ 04ساعت الگوی 

 است.درصد  0کمتر از  ،دیگر مناطق دردرصد و  0با بیش از  جامسبزوار و تربت
 

 
 سیسأتهر ایستگاه از بدو  گرمدورۀ فراوانی ساعتی گردوغبار  ـ13شکل 

 4031های تحقیق، مأخذ: یافته
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 گیرینتیجه

 بیشمینة  کمه چنان ،شرقی استجنوبم   شرقیشمالرضوی، خراسان گردوغبار روند مکانی 

ایمن   .دارنمد  کماهش  ،منطقمه  شممال  و غربیجنوب در گردوغبارها و شرقیشمال در گردوغبار

نیمز  از بیابمان جنموب ترکمنسمتان و     منطقمه روند فضایی حاکی از مسیر ورود گردوغبارها بمه  

موقعیمت   ،جهت قرارگیری ارتفاعمات همچنین . استی شرق     پست      خشک  هایها و دشتبیابان

کمردن بماد و   کانمالیزه  درارتفماع ایسمتگاه    و وب ارتفاعمات جغرافیایی ایستگاه در شمال یا جنم 

، چنانکه دنهمراه دارهای بایر و خشک در منطقه بهاز زمینرا  داشته و گردوغبارسرعت آن اثر 

 ةبیشمین  .کنمد را تجربمه ممی   بیشمترین گردوغبمار   تمرین ایسمتگاه،  ارتفماع کمم  ایستگاه سمرخس 

 و کمتمرین  ژوئیمه مماه                و عممدتا  در   بهمار، تابسمتان  گمرم،   نیممة                               گردوغبارها در منطقه غالبا  در 

کمه ایمن رونمد زممانی در منماطق       حادث شدماه دسامبر و ژانویه  سرد در نیمة در گردوغبارها

ها ی مرطوب، خاک       های جو چراکه در ماهای سرد با ورود سیستم ؛مشهود استایران نیز دیگر 

 ،جهمت شمر ، شممال    به شمال شر  ایمران از  غالب ورود گردوغبارهامسیر . گردندتثبیت می

، ه      حمار         جنمب                                ی پایمدار در اثمر پرفشمار         جمو  با تابستان  که در است غربیشرقی و شمالشمال

 ترند.و همگنم   ّنظ م ،ی شر  دریای خزر و جنوب شر  ایران         الگوی جو  گرمایش سطح زمین،

رسند کمه                                                              گردوغبارها غالبا  از جهات مختلف و عمدتا  غربی به ایستگاها می ،سرد سال ةنیمدر 

هما و  موقعیمت سمیکلون   ه،    حار برون ی           الگوهای جو  ،های ناپایدارحاکی از ورود سیستمامر این 

جنوب و بخشمی از شممال    ،                        گردوغبارها غالبا  در شر . استسال  سرد ةنیمدر  ی سردهاجبهه

 شمر   روزة402 بادهمای  بما  ممرتبط  این که از تداوم بیشتری برخوردارند ،، سبزوارمنطقهغرب 

 سیسمتان  منطقة و خزر دریای شر  ،ترتیببه آن      جو ی  کانون که است تابستان و بهار در ایران

 یسماعت  رژیمم  ةبیشمین  .هسمتند  جمو  میمانی  سمطو   در        حمار ه  جنب          پ رارتفاع و زمین سطح در

دیگمر   بمرعکس  ،و سمرخس  اسمت گرینمویچ   41و  40 سماعت  گردوغبار شمال شمر  ایمران،  

تمابش  بیشمینة  ی)              ّ    قبمل از ظهمر محل    گرینمویچ  9زابمل در سماعت    با مشابه ایستگاهای منطقه و

از افمزایش شمدید دمما در     حماکی این شمرایط   .کندخورشید(، بیشترین گردوغبار را تجربه می

 در شمر   آنها شدنآغازارتباط دمای سطحی با زمان  ،وقوع زودهنگام گردوغبارها ،شمال شر 

کماهش روزهمای گردوغبمار     همچنین .است ی خاص در این منطقه                   و تداوم الگوهای جو  ایران

          غالبا  از  شرقی ایرانشمالگردوغبارهای  تأییدی است بر اینکه ،و کاشمر منطقهغربی در جنوب



 63                        ایران شر  شمال در وغبار گرد فضایی تحلیل                          سال چهاردهم   

 

همای  و بیابمان  وزندمی منطقهشرقی های شمالبیاباننیز قوم و بیابان قره ،ترکمنستانریگزارهای 

نقمش کمتمری در وقموع     غربمی منطقمه،  در جنموب  و کویر بجسمتان  منطقه)دشت کویر(غرب 

منطقمه   های گردوغبار در شمال شر ی و کانون                     این شناخت الگوهای جو بنابر دارند. گردوغبار

 است. شرقی ایران مفیدشمالدر منظور مدیریت ریسک و بحران گردوغبار به
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