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چکيده: 
پدیده گردوغبار، امروزه به یکی از مخاطرات طبیعی نوظهور در 
کشور تبدیل شده است؛ پدیده ای که با آثار زیان بار خود از جوانب 
مختلف  شرایط طبیعی و انسانی را تحت تأثیر قرار  می دهد. لذا 
در این پژوهش توزیع زمانی و مکانی روزهای همراه با گردوغبار 
در غرب و جنوب غرب ایران و در سطح ایستگاه های هواشناسی 
واقع در سه استان ایالم، خوزستان و کرمانشاه مورد بررسی قرار 
از سازمان  با گردوغبار  آمار روزهای همراه  منظور  بدین  گرفت. 
هواشناسی کشور برای دوره آماری 1986 تا 2008 اخذ گردید. در 
ابتدا مجموعه داده های الزم از نظر نرمال بودن بررسی گردید، سپس 
توزیع زمانی این پدیده در سطح ایستگاه های منطقه مورد مطالعه به 
صورت نمودار مشخص گردید و در ادامه بر اساس سامانه اطالعات 
جغرافیایی و در محیط نرم افزار ArcGIS10.2 توزیع مکانی ساالنه و 
ماهانه روزهای همراه  با گردوغبار در منطقه غرب و جنوب غرب 
گردید.  مشخص  مختلف  درون یابی  روش های  اساس  بر  کشور 
با گردوغبار در  نتایج حاصل نشان داد که تعداد روزهای همراه 
ایستگاه های دهلران، اهواز و دزفول در باالترین سطح قرار دارد و 
در جنوب استان های ایالم و خوزستان بحرانی ترین شرایط مشاهده 
شده است و از شمال به جنوب منطقه، تعداد روزهای گردوغباری 
افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که توزیع رخداد 
این پدیده، تحت تأثیر سیستم های اقلیمی منطقه ای به دلیل شرایط 
ناهمواری ها و سطح ارتفاعی غرب کشور یکسان نیست و بیشترین 
روزهای همراه با گردوغبار در جنوب غرب برای استان خوزستان 
بهار،  فصل  اواسط  در  کشور  غربی  مناطق  در  می شود.  مشاهده 
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اردیبهشت ماه از فراوانی رخداد باالیی برخوردار می باشد. توزیع 
مکانی این پدیده بیشتر از عامل عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح 
دریا تبعیت می نماید. با توجه به نتایج حاصل، بحرانی بودن کل 
منطقه حائز اهمیت است. اما در استان خوزستان شرایط در وضعیت 
بحرانی تری قرار دارد. مدیریت بحران در قبل و حین این مخاطره 
از  آن  زیان بار  آثار  کاهش  منظور  به  بهتر  برای سازگاری  طبیعی 

اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.

جنوب  و  غرب  مکانی،  توزیع  زمانی،  توزیع  واژه ها:  کليد 
غرب، گردوغبار

مقدمه  
از  بیشتر  نوع بالی طبیعی  از 40  که  است  بالخیز  ایران کشوری 
30 مورد آن در ایران رخ می دهد. در سال های اخیر عوامل انسانی و 
طبیعی در ارتباطی متقابل پدیده ای با عنوان گردوغبار را مهمان کشور 
نسبتاً مرتفع ایران نموده اند. افزایش جمعیت و کاهش منابع و وجود 
در  غیرمنتظره ای  افزایش  اقلیم موجب  تغییر  اثر  در  گرمایش جهانی 
رخداد این مهمان ناخوانده شده است. اثرات رخداد این پدیده مخرب 
در جوانب طبیعی و انسانی حائز اهمیت می باشد، به طوری که اثرات 
بر بیماران تنفسی، آلرژی، کاهش آستانه تحمل، از بین رفتن مبلمان 
نابودی  تا  شهری  مدیریت  هزینه های  افزایش  پروازها،  لغو  شهری، 
مزارع و محصوالت کشاورزی را در بر می گیرد. پدیده گردوغبار که 
در اثر وزش بادهای شدید در سرچشمه های بیابانی تغذیه می نماید، 
گرمای  هدایت  و  تبعیت  با  عراق  بخصوص  عربی  کشورهای  در 
الگوهای  اثر  در  میانی جوی  تراز  منطقه ای  شدید هوا و جریان های 
قرار  تأثیر  تحت  غرب  جنوب  و  غرب  در  را  ایران  پهنه  همدیدی 
می دهد. توفان های گردوغبار در مناطق بیابانی، کشورهای همسایه را 
از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار می دهند ]10[. گردوغبار در جو 
را  ناگواري  منفي  پیامدهاي  و  آثار سوء  آالینده ها،  از  یکي  عنوان  به 
بازدهي محصوالت  و  کاهش رشد  به  مي توان  آن ها  بین  از  که  دارد 
کشاورزي، تشدید خسارات ناشي از بروز آفات و بیماري هاي گیاهي، 
پروازها  لغو  دید،  قدرت  کاهش  به علت  تصادفات جاده اي  افزایش 
و خسارات مالي ناشي از آن، افزایش هزینه درمان، افزایش کدورت 
در تأسیسات آبي، افزایش سرانه هزینه درمان خانوار، افزایش مصرف 
و  آموزشي  واحدهاي صنعتي، خدماتي،  تعطیلي  براي شستشو،  آب 
زیان هاي مالي وارده، افزایش مصرف بنزین، آلودگي منابع آب ، اختالل 
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در سیستم هاي برق رسانی، افزایش فرسایش بناها و کاهش عمر مفید 
آن ها، افت بازدهي سیستم هاي فتوولتائیک خورشیدي به دلیل کدورت 
هوا و مشکالت روحي و رواني انسان ها در اثر کاهش قدرت دید، 
توفان هاي  به  مربوط  جوي  الکتریسیته  همچنین   .]21[ نمود  اشاره 
فراواني   .]9[ است  گذار  تأثیر  رادیویي  ارتباطات  روي  بر  گردوغبار 
وقوع  توفان هاي گردوغبار در یک منطقه به عواملي از جمله سرعت 
باد باال، عدم پوشش خاک، خشکي هوا ]12[، رطوبت خاک، پوشش 
بارش، جنگل زدایی، خشک سالی،  ]4[، سیستم هواي محلي،  گیاهي 
تغییرات در کاربري زمین و برخي فعالیت هاي انساني ]6[ بستگي دارد. 
در سال های اخیر وقوع پدیده توفان گردوغبار در منطقه خاورمیانه در 
حال افزایش است. کشور ایران به علت قرار گرفتن در کمربند خشک 
و نیمه خشک جهان به طور مداوم در معرض سیستم های گردوغبار 
بر اساس توافق سازمان  محلی و سینوپتیکی متعدد قرار دارد ]19[. 
هواشناسی جهانی هرگاه در ایستگاهی سرعت باد از 15 متر بر ثانیه 
تجاوز کند و دید افقی به علت غلظت گردوغبار به  کمتر از 1000 
متر برسد توفان گردوغبار گزارش می شود ]17[. در همین راستا  کیم 
]7[ با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی مسیرهای 
انتقال و نواحی منشأ توفان های ریز گرد آسیایی مؤثر بر کره ی جنوبی 
را بررسی نمود. نتایج  حاصل نشان داد که 87 درصد از رخدادهای 
ریز گرد در فصل بهار بوده است. کودوه و ایچي ]8[ پدیده گردوغبار 
قاره آسیا را با استفاده از تصاویر ماهواره اي مورد بررسي قرار دادند 
و این پدیده را یا استفاده از شاخص هاي مختلف به وضوح مشخص 
کردند. استفانسکیو همکاران ]18[ در مطالعه ای در منطقه صحاران واقع 
در جنوب بیابان صحرای آفریقا نشان دادند که زمان شروع توفان، نقش 
بسیار زیادی در چگونگی توزیع مکانی مناطق منشأ برداشت ریزگرد 
دارد. لی و همکاران ]10[ اثرات توفان های گردوغبار بر روی مرگ و 
میر روزانه در هشت کالن شهر کره را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
حاصل رابطه مستقیم و معنی داری بین مرگ و میر و توفان گردوغبار 
را نشان داد. ونگ و لین ]20[ در پژوهشی مرگ میر مرتبط یا غلظت 
ذرات ریز و توفان های گردوغبار در متروپلیتن تایپه را مورد بررسی 
قرار دادند.نتایج حاصل نشان داد غلظت ذرات PM10 در اثر گردوغبار 
و افزایش توفان های موجب افزایش مرگ و میر در این کالن شهر شده 
است. مسعودیان ]11[ علت گستردگي، فراواني و غلظت توفان هاي 
گردوغبار در سال هاي اخیر را مربوط به فعال تر شدن کم فشار گنگ و 
فرود خلیج فارس و نفوذ زبانه هاي کم فشار جنب قطبي به عرض هاي 
پایین و همچنین باد َشَمال را مسبب برانگیختن این توفان ها در غرب 
تحلیل  به   ]2[ همکاران  و  بحیرایی  مي داند.  کشور  غربی  جنوب  و 
نتایج  پرداختند  ایالم  استان  در  گردوغبار  پدیده  سینوپتیکي  آماري 
در  و  درصد  با45  بهار  فصل  ایالم  ایستگاه  در  که  داد  نشان  حاصل 
ایستگاه دهلران فصل تابستان با41درصد بیشترین توزیع فصلي را در 
برمي گیرند. اسفندیاری و همکاران ]3[ به تحلیل آماري سینوپتیکي 
توفان هاي گردوغبار در شهرستان سنندج پرداختند نتایج حاصل بیانگر 
آن است که ماه می با میانگین 3/9 روز و ماه دسامبر با میانگین 1/1 

روز در ماه داراي بیشترین و کمترین و سال 2008 با 170 روز داراي 
بیشترین تعداد روزهاي همراه با گردوغبار بوده اند. محمدی و زرگری 
استان  توزیع زمانی- مکانی گردوغبار در  بررسی و تحلیل  به   ]15[
تهران پرداختند نتایج حاصل نشان داد که ایستگاه آبعلی با میانگین 
فراوانی 109 روز در سال دارای بیشترین تعداد روزهای گردوغباری 
در کل استان می باشد. اسالمی و همکاران ]5[ به بررسی روند تغییرات 
غلظت ذرات معلق در شهر کرمانشاه پرداختند نتایج حاصل نشان داد 
که تغییرات غلظت در کل دوره مورد بررسی فقط از نظر فصل و ماه 
متفاوت است و بدترین کیفیت هوا در تیرماه اتفاق می افتد. باعقیده و 
احمدی ]1[ به تحلیل مخاطره گردوغبار و روند تغییرات آن در غرب 
و جنوب غرب ایران پرداختند. نتایج نشان داد که بحرانی ترین روزهای 
ایران رخ می دهد و از نظر زمانی تیرماه  گردوغبار در جنوب غرب 
شدیدترین و بیشترین روزهای گردوغباری را دارا می باشد. نصیری 
ارائه  و همکاران ]16[ به تحلیل آماری رخداد مخاطره گردوغبار و 
مدل مفهومی شهر هوشمند برای مقابله با آن در شهری های ایالم و 
دهلران پرداختند. نتایج نشان داد که مخاطره گردوغبار متناسب با گرم 
شدن هوا در بازه زمانی پنج ماهه از ماه آوریل تا آگوست رخ می دهد. 
اقلیمی و  پارامتر های  بین  رابطه  بررسی  به  مهرابی و همکاران ]13[ 
وقوع ریزگردها در استان خوزستان پرداختند نتایج نشان داد که تعداد 
روز های توفانی در 5 سال اخیر به 366 روز رسیده است و فصل بهار 
بیشترین روز های توفانی را داراست. مشکی زاده و همکاران ]14[ به 
بررسی توزیع زمانی- مکانی عمق اپتیکی ذرات معلق هوا در استان 
خوزستان پرداختند نتایج حاصل نشان داد که تغییرات مکانی AOD از 
روند خاصی پیروی می کند و بر این اساس تغییرات ذرات معلق هوا 
در شهرستان های غربی استان خوزستان بسیار بیشتر می باشد. پدیده 
خطرناک ترین  از  یکی  به  اخیر  سال های  در  ریزگردها  یا  گردوغبار 
در  پدیده مخرب  این  است.  تبدیل شده  ایران  در  مخاطرات طبیعی 
بخش های غرب و جنوب غرب کشور به شدت در زندگی ساکنان این 
منطقه تأثیر گذاشته به طوری که در سال های اخیر زمینه ساز مهاجرت 
از این مناطق شده است. با توجه به وضعیت تغییر اقلیم و همچنین نبود 
زیرساخت های الزم و نظام مدیریتی اکولوژیکی در کشورهای همسایه 
بخصوص کشور عراق این پدیده را به یک پدیده غیر قابل کنترل تبدیل 
کرده است. هر چند این پدیده با توجه به بعد فرا منطقه ای آن به یک 
پدیده غیر قابل کنترل تبدیل شده است اما می توان با نگاه اکولوژیکی 
انجام  قبل و حین بحران  برنامه ریزی های کارآمدی در  و سازگاری، 
داد. یکی از این ابزارها برای برنامه ریزی ها شناخت کافی از رخداد 
زمانی و مکانی این پدیده می باشد. لذا پژوهش حاضر در نظر دارد در 
راستای مطالعات دهه اخیر در کشور،  توزیع زمانی و مکانی رخداد 
روزهای همراه با گردوغبار را در سطح ایستگاه های غرب و جنوب 
غرب ایران در دوره درازمدت )2008-1986( مورد بررسی  قرار داده 
و سپس بر اساس سامانه اطالعات جغرافیایی )GIS( توزیع مکانی و 
نقاط هم گردوغبار را در سطح منطقه بر اساس روش های دورن یابی 

تعیین نماید.
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مواد و روش ها 
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه با مساحتی بالغ بر 107756 کیلومترمربع، ما 
بین عرض جغرافیایی 29 درجه و58 دقیقه تا 35 درجه و 15 دقیقه 
عرض شمالی و 45 درجه و24 دقیقه تا 50 درجه و39 دقیقه طول 
جغرافیایی شرقی، در غرب و جنوب غربی کشور واقع شده است 
که شامل سه استان کرمانشاه، ایالم و خوزستان می باشد. شکل )1( 
سینوپتیک  هواشناسی  ایستگاه های  پراکنش  و  جغرافیایی  موقعیت 

منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.
در این پژوهش آمار روزهای گردوغباری )طبق تعریف سازمان 
متر   1000 از  کمتر  آن  در  دید  میزان  که  روزی  جهانی  هواشناسی 
باشد( به صورت ماهانه و ساالنه برای دوره آماری 23 ساله )2008 
– 1986( ایستگاه های هواشناسی سینوپتیکی منطقه مورد مطالعه از 
سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و در ادامه همگنی  و نرمال 
مشخصات  شد.  بررسی  آماری  روش های  اساس  بر  داده ها  بودن 
جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه در جدول )1(  آورده شده است. 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Geographical position of case study

جدول 1- مشخصات جغرافیایی ایستگاه های هواشناسی مورد مطالعه
Table 1.  Geographical characteristics of meteorological stations study

نام ایستگاه
Station Name عرض جغرافیایي

Latitude
طول جغرافیایي 

 Longitude
ارتفاع از سطح دریا

Height from sea level
Abadan30.2248.156.6آبادان  
Ahwaz31.2048.4022.5اهواز 
Bostan31.4348.007.8بستان 

Masjedsolayman31.5649.17320مسجدسلیمان 
Dezful32.2448.23143دزفول
Dehloran32.4147.16232دهلران
Eilam32.3846.261337ایالم

Eslamabad34.746.281348اسالم آباد
Kermanshah34.2147.91318کرمانشاه

Sarpolzahab34.2745.52545سرپل ذهاب
Kangavar34.3049.591468کنگاور
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روش پژوهش
تحلیلی  آماری-  به صورت  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد  روش 
بوده و در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده از آمار ایستگاه های 
هواشناسی سینوپتیک در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. آمار 
مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و سپس در محیط 
نرم افزار اکسل به صورت مجموعه داده الزم تنظیم شد و وضعیت 
روزهای همراه با گردوغبار به صورت میانگین و مجموع کل دوره 
برای هر ایستگاه در قالب نمودار مشخص شد. جهت بررسی توزیع 
 )GIS( از سیستم اطالعات جغرافیایی مکانی روزهای گردوغباری 
بهره گرفته شد. در این راستا در محیط نرم افزار ArcGIS10.2  بر 
اساس روش های درون یابی مختلف برآورد ایستگاهی توزیع مکانی 
در قالب هر پهنه مشخص گردید و در نهایت روش های درون یابی 
IDW و کریجینگ با همدیگر مقایسه شده و هرکدام از روش ها که 
از خطای کمتری برخودار بودند برای توزیع مکانی آن متغیر استفاده 

شد.

نتایج و بحث
تحلیل رخداد روزهای گردوغبار به صورت ساالنه و فصلی

ایستگاه های  برای  گردوغبار  با  همراه  روزهای  ساالنه  میانگین 
مورد مطالعه در شکل )2( آورده شده است. بر اساس نتایج حاصل 
ایستگاه های  روی  بر  گردوغبار  با  همراه  روزهای  فراوانی  بیشترین 
واقع در استان خوزستان بخصوص آبادان، اهواز و دزفول قرار دارد. 
در استان کرمانشاه ایستگاه های کنگاور و اسالم آباد غرب با توجه به 
بیشتر میزان روزهای گردوغباری کمتر مشاهده می شود. در  ارتفاع 
استان ایالم ایستگاه دهلران به دلیل ارتفاع کمتر و هم ترازی ارتفاعی 

با کشور عراق یکی از    بحرانی ترین مناطق گردوغباری در استان 
محسوب می شود. در سطح منطقه مورد مطالعه ایستگاه های دزفول، 
اهواز و دهلران از بیشترین میزان فراوانی روزهای همراه با گردوغبار 
در  گردوغباری  روزهای  ساالنه  میانگین  که  به طوری  برخوردارند 

ایستگاه دزفول به بیشتر از 100 روز می رسد. 
شکل )3( نیز مجموع روزهای گردوغباری در کل طول دوره مورد 
مطالعه )1986 تا 2008( نشان می دهد بر اساس نتایج حاصل ایستگاه 
دزفول با 2025 روز گردوغباری  باالترین و اسالم آباد غرب با 253 
روز کمترین روزهای گردوغباری را تجربه کرده اند. در مجموع تمام 
روز   1000 از  بیشتر  کدام  هر  خوزستان  استان  سطح  ایستگاه های 
همراه با گردوغبار در کل دوره را تجربه نموده اند. در استان ایالم، 
نیز ایستگاه دهلران با 1200 روز گردوغبار یکی از مناطق بحرانی در 
غرب کشور محسوب می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته 
نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی و ساختار ناهمواری های زاگرس در 

کاهش رخداد روزهای گردوغباری نقش مؤثری ایفا می نماید.
توزیع زمان رخداد گردوغبار در طول سال در شکل )4( آورده 
شده است. بر این اساس باالترین روزهای گردوغباری در ماه های 
تیر و مرداد رخ داده است همچنین ماه اردیبهشت نسبت به ماه خرداد 
از بیشترین روزهای رخداد گردوغبار برخوردار بوده است و یکی از 
ماه های اوج رخداد گردوغبار نیز می باشد. به دلیل جابجایی فصول 
بیشتر  از سال،  این موقع  و نقش رویدادهای محلی و منطقه ای در 
عرض های شمالی بخصوص غرب کشور تحت تأثیر قرار می گیرند 
به طوری که میزان رخداد روزهای گردوغباری در اردیبهشت ماه در 
ایستگاه های واقع در استان کرمانشاه و مناطق مرتفع استان ایالم در 

شکل 2- میانگین ساالنه روزهای همراه با گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران )2008- 1986(
Figure 2. Annual average of days with dust in the west and southwest of Iran (1986-2008)
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سطح باالیی قرار دارد. یکی از معضالت این پدیده مخرب فراوانی 
رخداد در اوج فصل بهار در مناطق زیبای زاگرس است که مخرب 

بودن این پدیده را آشکار می سازد. 

توزیع مکانی روزهای همراه با گردوغبار 

توزیع ساالنه
روزهای  ساالنه  مجموع  و  میانگین  صورت  به  مکانی  توزیع 

شکل 3- مجموع روزهای گردوغباری در ایستگاه های مورد مطالعه
Figure 3- Total dust days in the stations study

شکل 4- توزیع زمانی روزهای همراه با گردوغبار در نیمه گرم سال در ایستگاه های مورد مطالعه
Figure 4. Distribution of days with dust in the half warm of the year in stations study
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. بته دلیتل   باشتد متي  نیتز های اوج رخداد گردوغبتار  یکي از ماهو 
در ایتن   ایمنققته رویتدادهای محلتي و   جابجایي فصول و نقتش  

شتمالي بخصتوص غترب کشتور      هایعرضموقع از سال، بیشتر 
میتزان رختداد روزهتای    کته   طتوری بته  گیرندميقرار  تثییرتحت 

هتای واقتع در استتان    گردوغباری در اردیبهشتت متاه در ایستتگاه   

و مناطق مرتفع استان ایتالم در ستقح بتا یي قترار دارد.      کرمانشاه
معضالت این پدیده مخرب فراواني رخداد در اوج فصتل   یکي از

بهار در مناطق زیبای زاگرس است که مخرب بودن ایتن پدیتده را   
 .  سازدميآشکار 

 

 های مورد مطالعهایستگاهدر نیمه گرم سال در  گردوغبارتوزیع زمانی روزهای همراه با  -4شکل 
Figure 4. Distribution of days with dust in the half warm of the year in stations study 

 

 گردوغبار همراه با وزیع مکانی روزهای ت

 ساالنهتوزیع 
توزیع مکاني به صتورت میتانگین و مجمتوع ستا نه روزهتای         

بتر استاس   شتده استت.    ( آورده1و  1) هایگردوغباری در شکل
میزان روزهای مورد مقالعه از شمال به جنوب منققه نتایج حاصل 

توزیتع مکتاني   توان اظهار داشت و مي یابدميگردوغباری افزایش 
روزهای گردوغباری از پتارامتر مکتاني عترض جیرافیتایي بیشتتر      

در استان کرمانشتاه  شود که مالحظه مي طورهماننماید. تبعیت مي
واقتع شتده،   مورد مقالعته  که در با ترین عرض جیرافیایي منققه 

 هتای کتوه . شتود متي کمترین نقاا با روزهای گردوغباری مشاهده 

غرب و روانسر به دلیل ارتفاع با تر  آباداسالمزاگرس در محدوده 
ها و در شرق استان کرمانشاه به دلیل ساختار ناهمواریهمچنین و 

همراه  از نوار مرکزی و طول جیرافیایي بیشتر کمترین نقاا دوری
نسبت به دیگر مناطق مشاهده گردید. در استان ایتالم   با گردوغبار

جنتوبي ایتن استتان نقتش عترض       –به توجه به ستاختار شتمالي   
با ترین پهنه . شودآشکار ميبیشتر جیرافیایي در توزیع گردوغبار 

. شتود متي ن خوزستتان مشتاهده   در استتا نقاا هم گردوغباری نیز 
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اساس  بر  است.  شده  آورده   )6 و   5( شکل های  در  گردوغباری 
نتایج حاصل از شمال به جنوب منطقه مورد مطالعه میزان روزهای 
مکانی  توزیع  داشت  اظهار  می توان  و  می یابد  افزایش  گردوغباری 
روزهای گردوغباری از پارامتر مکانی عرض جغرافیایی بیشتر تبعیت 
در  که  کرمانشاه  استان  در  که مالحظه می شود  می نماید. همان طور 
کمترین  واقع شده،  مطالعه  مورد  منطقه  باالترین عرض جغرافیایی 
نقاط با روزهای گردوغباری مشاهده می شود. کوه های زاگرس در 
محدوده اسالم آباد غرب و روانسر به دلیل ارتفاع باالتر و همچنین 
ساختار ناهمواری ها و در شرق استان کرمانشاه به دلیل دوری از نوار 
گردوغبار  با  همراه  نقاط  کمترین  بیشتر  جغرافیایی  و طول  مرکزی 

به  توجه  به  ایالم  استان  در  گردید.  مشاهده  مناطق  دیگر  به  نسبت 
ساختار شمالی – جنوبی این استان نقش عرض جغرافیایی در توزیع 
گردوغبار بیشتر آشکار می شود. باالترین پهنه نقاط هم گردوغباری 
مناطق  در  که  به طوری  می شود.  مشاهده  خوزستان  استان  در  نیز 
دزفول و اهواز باالترین مناطق به صورت پهنه های مجزایی مشخص 

شده است.
در شکل )6( نیز مجموع ساالنه روزهای گردوغباری در طول دوره 
افزایش  از روند  اینجا  آماری مورد مطالعه مشخص شده است. در 
حاشیه  در  منطقه  جنوب  به  شمال  از  گردوغبار  روزهای  مجموع 
خلیج فارس کاماًل آشکار می باشد. در نوار غربی به دلیل همخوانی 

شکل 5- توزیع میانگین ساالنه روزهای همراه با گردوغباری در غرب و جنوب  غرب ایران )2008- 1986(
Figure 5. Annual distribution of days with dust in the west and southwest of Iran (1986-2008)

شکل 6- توزیع مجموع کل روزهای همراه با گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران )1986-2008(
Figure 6. Distribution of total days with dust in the west and southwest of Iran (1986-2008)
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و تبعیت از شرایط کشور عراق بیشترین روزهای گردوغباری برای 
استان  مرکزی  و  غربی  مناطق  و  ایالم  استان  غرب  چون  مناطقی 
حاصل  نتایج  اساس  بر  مجموع  در  است.  شده  مشاهده  خوزستان 
مسیر  ناهمواری ها  که  داشت  اظهار  6( می توان  و   5( از شکل های 
روزهای همراه با گردوغبارها را تغییر داده و بیشتر به سمت مناطق 
رخدادهای  می نمایند.  هدایت  خوزستان  استان  در  غربی  جنوب 
شرایط  این  برای  دلیل  خود  اهواز  و  دزفول  دهلران،  ایستگاه های 
در  و  خوزستان  استان  در  مناطق  بحرانی ترین  می شود.  محسوب 
ادامه تا جنوب استان ایالم در مناطق دهلران و حتی مهران مشاهده 
می شود؛ این شرایط به وضوح اهمیت و نقش ناهمواری ها و شرایط 

ارتفاعی در کاهش رخداد گردوغبار را نشان می دهد.
توزیع مکانی روزهای همراه با گردوغباری در زمان اوج آن

اردیبهشت ماه
برخوردار  بیشتری  از گردوغبار  باالتر  ماه عرض های  این  در     
می باشند. از 2 تا 12 روز میانگین روزهای گردوغباری از شمال استان 
کرمانشاه تا شمال استان خوزستان تا منطقه دزفول مشاهده شده است. 
در واقع در این ماه از اواسط فصل بهار توفان گردوغباری در قالب 
سیستم های سینوپتیکی بهاره در عرض های باالتری می توانند شرایط 
بیشتر به صورت  به دلیل کاهش رطوبت  صعود را فراهم نموده و 
بارش گردوغبار ظهور پیدا می کنند. نمونه توفان های گردوغبار بهاره 
به وفور در استان های کرمانشاه و ایالم مشاهده شده است بر اساس 
نتایج در اردیبهشت ماه از شمال به جنوب منطقه همچنان روزهای 
میزان  در  کاهش  شرق  به  غرب  از  و  می یابد  افزایش  گردوغباری 

روزهای همراه با گردوغبار در منطقه مشاهده می شود )شکل 7(.

خردادماه
منطقه  کل  و  می یابد  تغییر  پراکنش  الگوی  وضعیت  ماه  این  در 
تقریبًا به سمت افزایش روزهای گردوغباری پیش می رود و از شمال 
به جنوب منطقه بر تعداد روزهای همراه با گردوغبار افزوده می شود 
در این ماه در سطح منطقه مورد مطالعه به طور متوسط 1 تا 13 روز 
رخداد مشاهده شده است و بیشترین پهنه در دزفول و اطراف آن 
مشاهده می شود. مناطق جنوب استان ایالم و کل استان خوزستان در 
این ماه بیشترین میزان روزهای گردوغباری در آن ها مشاهده می شود. 
در اینجا نقش طول جغرافیایی را در کاهش رخدادها روزهای همراه 
با گردوغبار را می توان مشاهده نمود، به طور نمونه می توان به مناطق 
شرق استان کرمانشاه و ایستگاه های کنگاور و کرمانشاه اشاره نمود 

)شکل 8(.
تیرماه

این ماه یکی از ماه های است که بیشترین میانگین روز گردوغباری 
گردوغبار  با  همراه  روزهای  میانگین  ماه  این  در  می باشد.  دارا  را 
و  شمالی تر  مناطق  در  فقط  و  می رسد  ماه  در  روز   16 از  بیش  به 
عرض های جغرافیایی باالتر  همچون ایستگاه های روانسر و سرپل 
ذهاب روزهای گردوغباری کمتری حدوداً سه روز در ماه مشاهده 
می شود و ایستگاه های ایالم، کرمانشاه، اسالم آباد غرب و کنگاور با 
توجه به ارتفاع بیشتر و موقعیت کوهستانی نیز در اولویت دوم مناطق 
با روزهای حدوداً 3 روز و باالتر را دارند.  به سمت جنوب استان 
تمام  در  و  زیاد  نسبتًا  پهنه  یک  نیز  استان خوزستان  تا غرب  ایالم 
خوزستان به ویژه دو ایستگاه دزفول و اهواز بیشترین و بحرانی ترین 

شرایط رخداد مشاهده می شود )شکل 9(. 

شکل 7- توزیع مکانی میانگین روزهای همراه با گردوغبار در اردیبهشت ماه
Figure 7. Spatial distribution of Average days with dust in May
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مردادماه
   در این ماه حدود 2 تا 3 روز از میزان روزهای همراه با گردوغبار 
نسبت به تیرماه کاسته می شود. در این ماه همچنان استان خوزستان 
بیشترین روزهای گردوغباری را دارا می باشد و از شمال به جنوب 
این  با گردوغبار افزوده می شود در  منطقه بر میزان روزهای همراه 

ماه اهمیت شرایط جغرافیای و نقش عرض جغرافیای در وضعیت 
پارامترهای اقلیمی نقش مؤثری در افزایش و کاهش روزهای همراه 
با گردوغبار ایفا می نمایند؛ در واقع در مردادماه در استان خوزستان 
همچنان میزان دما باالست و کم ارتفاع بودن منطقه شرایط الزم برای 

رخدادهای بیشتر را فراهم می سازد )شکل 10(.

شکل 8- توزیع مکانی میانگین روزهای همراه با گردوغبار در خردادماه 
Figure 8. Spatial distribution of Average days with dust in June

شکل 9- توزیع مکانی میانگین روزهای همراه با گردوغبار در تیرماه 
Figure 9. Spatial distribution of Average days with dust in July
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نتيجه گيری
بارش  براي  و ضروري  طبیعي  امري  هوا  در  معلق  جامد  ذرات 
مي شود  مطرح  آالینده  یک  به عنوان  هوا  در  آن  افزایش  اما  است 
و  بهداشت  و  اکوسیستم ها  و  محیط زیست  به  زیادي  خسارات  که 
سالمت انساني وارد مي سازد. توفان هاي گردوغبار با غلظت هاي باال 
و همچنین افزایش تعداد روزهای همراه با گردوغبار پدیده ای نسبتًا 
جدید در آسمان بسیاري از شهرهاي غربي و جنوب غربی کشور 
است. هرچند که این غبارها از گذشته دور وجود داشته اند اما میزان 
آن در حد مجاز و در بیشتر موارد مشهود نبوده است. اما در چند 
در  پدیده  این  در  عادي  غیر  تغییر  یک  از  آمارها حاکي  اخیر  سال 
کشور است. بنابراین در این پژوهش به بررسی توزیع زمانی و مکانی 
روزهای همراه با گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور از سال 
1986 تا 2008  پرداخته شد و بر اساس آمار سازمان هواشناسی از 
طریق دیده بانی ایستگاه های هواشناسی روزهای همراه با گردوغبار 
در منطقه بحرانی غرب و جنوب غرب کشور به عنوان داالن ورود 
پدیده گردوغبار به کشور مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از 
بررسی وضعیت رخداد و مجموع روزهای همراه با گردوغبار نشان 
مواجه  زمینه  این  در  بحرانی  شرایط  با  مطالعه  مورد  منطقه  که  داد 
می باشد و شرایط جغرافیایی منطقه از طریق ساختار ناهمواری های 
زاگرس باعث شده تا توزیع زمانی و مکانی رخداد روزهای همراه 
با گردوغبار یکسان نباشد و از شمال به جنوب منطقه مورد مطالعه 
افزایش گردوغبار رخ دهد و متناسب با ارتفاع و عرض جغرافیایی 
افزوده می شود.  گردوغباری  روزهای  تعداد  بر  به جنوب  از شمال 
خردادماه  از  بیشتر  اردیبهشت ماه  در  کرمانشاه  و  ایالم  استان های 

دزفول،  ایستگاه های  همچنین  می باشند.  مواجه  گردوغبار  پدیده  با 
گردوغبار  رخداد  مناطق  بحرانی ترین  جزو  دهلران  آبادان،  اهواز، 
به  شمال  از  سال  ماه های  تمام  در  و  می شوند  محسوب  منطقه  در 
شاید  افزوده می شود.  گردوغباری  روزهای  تعداد  بر  منطقه  جنوب 
بتوان این طور بیان نمود که خوزستان خواستگاه و مقصد توفان های 
گردوغباری در ایران محسوب می شود و نقش توزیع مکانی پدیده 
گردوغبار بر اساس پارامترهای مکانی، باعث درک و شناخت بهتر 
در رخداد این پدیده به منظور برنامه ریزی ها در سطح منطقه حائز 
اهمیت می باشد. پدیده گردوغبار تقریبًا به یک پدیده غیرقابل کنترل 
تبدیل شده است، لذا می توان با مدیریت بهتر زمینه سازگاری با این 
توسط  بحران  قبل و حین  بحران  مدیریت  و  نمود  فراهم  را  پدیده 
سازمان های مدیریتی کشور مانند هالل احمر، محیط زیست، وزارت 
بهداشت و مدیریت بحران کشور برای مقابله با این پدیده ضروری 
می باشد و قرار دادن این پدیده در لیست مخاطرات طبیعی مخرب 
در سازمان های ذی ربط می تواند زمینه سازگاری بهتر و کاهش اثرات 
مخرب این پدیده در آینده برای منطقه غرب و جنوب غرب و بیشتر 

کشور باشد.
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Dust phenomenon has now become one of the emerging natural hazards in the country, a phenomenon 
that affects its natural and human conditions with its harmful effects on different aspects. Therefore, in this 
research, the temporal –spatial distribution of dust in west and southwest of Iran and at meteorological 
stations located in three provinces of Eilam, Khuzestan and Kermanshah were investigated. For this 
purpose, the statistics of dust days was collected from the Meteorological Organization of Iran for the 
statistical period of 1986-2008. At first, the necessary data set was considered for normalization, and then 
the time distribution of this phenomenon at the level of the stations in the study area was determined in a 
graph. Further, according to the GIS and ArcGIS10.2 software, the distribution of the annual and monthly 
spatial days along with dust in west and southwest of the country based on different interpolation methods 
were determined. The results showed that the number of days with dust in Dehloran, Ahvaz and Dezful 
stations is at the highest level and in the southern provinces of Eilam and Khuzestan the most critical 
conditions are observed and from north to south of the region, the number of days of dust increases. Also, 
the results showed that the distribution of this phenomenon is not affected by regional climate systems due 
to topographic variation and altitude of the west of the country, and the most days with dust in the southwest 
are observed in Khuzestan province. In the western regions of the country, there is a high frequency in the 
middle of the spring. The spatial distribution of this phenomenon is more than the latitude and altitude 
elevation. According to the results, the criticality of the whole region is important, but in Khuzestan 
province, conditions are in a more critical situation. Managing a crisis before and during this natural hazard 
is important for better adaptation to reduce its harmful effects. 
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