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 غبار )مطالعه موردی: ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان( و مکانی مخاطره گرد -بررسی زمانی

 3خداقلی مرتضی، 2رگندمکا امیر، 1مدبرپور علی

 

 چکیده
عی که هر ساله سبب وارد آمدن آسیب های زیست محیطی و اجتماعی بسیاری در برخی کشورهای جهان یکی از انواع بالیای طبی

می شود، طوفان گرد و غبار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی گردوغبار در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان شکل گرفته 

این ایستگاه ها در مقیاس روزانه، ماهانه و ساالنه طی دوره گردوغبار در   30و  32، 31، 3، 3، 1، 1است. در این راستا کدهای 

مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی فراوانی روزانه، ماهانه و ساالنه کدها در تمام ایستگاه ها، تقویم زمانی  1313-32آماری 

 2331ج نشان داد ایستگاه دوگنبدان با روزانه آنها تهیه شد. سپس روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار آنها بررسی گردید. نتای

بیشترین رخداد را  1و  1روز گردوغباری بیشترین رخداد گردوغبار را طی دوره آماری مورد مطالعه داشته است. همچنین دو کد 

ن فراوانی از بیشتری 1333و در ایستگاه یاسوج در سال  1331در ایستگاه دوگنبدان در سال  1در تمام ایستگاه ها داشته اند. کد 

بیشترین رخداد را داشته  1311و در ایستگاه یاسوج در سال  1311نیز در ایستگاه دوگنبدان در سال  1برخوردار بوده اند. کد 

بیشتر طی ماه های گرم سال به وقوع پیوسته اند. به طوری که این کدها در  1و  1است. بررسی های ماهانه نیز نشان داد کدهای 

ه و در یاسوج طی اردیبهشت ماه از بیشترین فراوانی رخداد برخوردار بوده است. نتایج بررسی روند گردوغبار دوگنبدان طی تیرما

نیز بیانگر آن است که در هر دو ایستگاه های ماه های سرد سال از روند کاهشی گردوغبار برخوردار بوده و ماه های گرم سال فاقد 

 و ایستگاه روند افزایشی را نشان دادند.  روند بوده اند. در مقیاس ساالنه نیز هر د
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 مقدمه

یکی از انواع بالیای طبیعی که هر ساله سبب وارد آمدن آسیب های زیست محیطی و اجتماعی بسیاری در برخی 

وجه به قرار داشتن کشور ایران در منطقه نیمه خشک جهان و کشورهای جهان می شود، طوفان گرد و خاک است. با ت

درصد آن در منطقه خشک و بیابانی، همه ساله مشکالت و خسارت های مالی و جانی که این  05گسترش حدود 

طوفان های گردوغبار یکی از (. 1: 1335طوفان ها در زندگی مردم به بار می آورند، مشاهده می شود )فرج زاده، 

طوفان ها باعث بروز مشکالتی در این یی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می دهد. پدیده ها

فعالیت های انسانی، کشاورزی، زیرساخت های اجتماعی، حمـل و نقـل، سالمت و اقتصاد جامعه شده و همچنین 

متعاقب آن شرایط اقلیمی حجم فراوان ذرات حمل شده به جو، بیالن انرژی را تحت تـاثیر قـرار مـی دهـد کـه 

نواحی را نیز تحت تاثیر قـرار داده است. گرد و غبار منجر به التهاب ریه، واکنش های آلرژیک، بیماری های چشم، 

های لخت و  عوامل مختلفی اعم از فعل و انفعاالت جوی، وجود بادهای سهمگین، خاک. مننژیت و تب دره می شود

شناسی، بارندگی اندک، کاهش رطوبت خاک و آب و هوای خشک سبب  فاقد پوشش گیاهی، ساختارهای زمین

وقوع ه گونه طوفان ها می گردد. بنابراین طوفان های گرد و غبار اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک ب تشکیل این

سایر دلیل تغییرات اقلیم و آب و هوای کره زمین، وقوع طوفان های شن و گرد و غبار در ه می پیوندد. اما اخیرا ب

( ارتباط بین گرد و غبار و پوشش گیاهی در چین را بررسی 1: 2558) 1زو و ژای مناطق زمین نیز افزایش یافته است.

: 2550و همکاران ) 2و دریافتند که فقر پوشش گیاهی در چین عامل اصلی گرد و غبارهای آن می باشد. اورولوسکی

رسی بیابان در منطقه، خشکسالی، بادهای  -اصلی آن توزیع شنی( در بررسی گرد و غبار ترکمنستان دریافتند علت 33

( تحلیل سینوپتیک و شبیه سازی عددی طوفان 01: 2551) 3شدید و کمبود پوشش گیاهی بوده است. ونگ و فنگ

 های گرد و غبار آسیای شرقی را بررسی و دریافتند این طوفان ها همزمان با فعالیت سامانه های همدید نواحی بیابانی

( گرد و غبار منطقه 1: 2553و همکاران ) 8متر بر ثانیه توسعه می یابند. هوانگ 1شمال شرقی آسیا و بادهای با سرعت 

 0منطقه صحرای گبی می باشد. اسکپنسکی در ریزگرد توفانهای شدیدترین رخداد تاکلماکان را بررسی و دریافتند منشأ

 را قابل توجهی نقش آفریقا را بررسی و نتیجه گرفتند توپوگرافی( چشمه های غبار در صحرای 35: 2512و همکاران )

( دو طوفان رخ داده در عراق را 301: 2513) 1می کند. الجمیلی و ابراهیم بازی در منطقه گردوغبار انتقال و ایجاد در

منفی به سمت  سوریه به وسیله یک سرعت عمودی -بررسی و دریافتند این طوفان ها ابتدا از مناطق نزدیک مرز عراق

( 213: 2511و همکاران ) 1سوریباس باال کشیده شده و سپس بادهای غربی آنها را به سمت شرق حرکت می دهد.

بررسی و  2511گرد و غبار آفریقا و اثرات تابشی آئروسول ها را بر ساحل جنوب غربی اقیانوس اطلس در فوریه 

کیلومتری آن را نیز تحت  2555یابان صحرا رخ دهد تا مسافت دریافتند که هر رخدادی که در یک نقطه کانونی مثل ب

( خصوصیات عناصر اصلی و فلزات سنگین را گرد و غبار اتمسفر 118: 2511) 3تأثیر خود قرار می دهد. تانگ و هان

می باشد در ناحیه بیجیانگ چین بررسی کردند. آنها دریافتند گرد و غبار این ناحیه ناشی از دو منبع طبیعی و انسانی 

                                                           
1 - Zhou & Zhai 

2 - Orlovsky 

3 - Wang & Fang 

8 - Huang 

0 - Schepanski  

1 - Al-Jumaily & Ibrahim 

1 - Sorribas 

3 - Tang & Han 
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که در فصل های مختلف هر منبع متفاوت می باشد. در بهار، زمستان و پاییز از منابع طبیعی و در تابستان و پاییز از 

( اثرات گرد و غبار را بر روی الیه های هواشناسی و 82: 2511و همکاران ) 1چن منابع انسانی سرچشمه می گیرد.

رسی کردند. آنها دریافتند گرد و غبار یک اثر سرد در سطح و یک اثر بر 2510کیفیت هوا در آسیای شرقی در آوریل 

و  2ارتباط دارد. اجرر 2511آوریل  18-11گرم در اتمسفر دارد و با الیه های باالی اتمسفر در سطح آسیای شرقی از 

ی افریقا در طول ( افزایش گرد و غبار شمال آتالنتیک با توجه به تغییر چشم انداز شمال غرب1501: 2513همکاران )

دوره هولوسن را شبیه سازی کردند. آنها دریافتند همزمان با خشک شدن قاره، سطح باد در صحرای غربی تسریع می 

و همکاران  3مکانی گرد و غبار را در صحرای آفریقا شناسایی کردند. اوهگایتو -شود. آنها همچنین ناهمگونی زمانی

ح را بررسی و نتیجه گرفتند اثر افزایش گرد و غبار باعث خنک شدن کمتر در ( اثر گرد و غبار بر دمای سط1: 2513)

مناطق قطبی می شود و یکی از دالیل آن خنک سازی برف یا یخ است که باعث کاهش آلبیدو با رسوب گرد و غبار 

گرم سال را  ( تحلیل همدید گرد و غبار استان خراسان جنوبی در نیمه81: 1338زیاد می شود. احمدی و همکاران )

 کم و ایران روی بر حاره جنب پرارتفاع زبانه با تابستانه شامل الگوی غالب همدیدی الگوی بررسی و نتیجه گرفتند دو

 خزر)پرفشار( دریای فشار(و )کم ایران جنوب شرق بین فشار اختالف و جو باالی در سطوح پاکستان روی بر ارتفاع

( گرد و غبار استان خراسان رضوی را پهنه بندی و 80: 1330مکاران )بروغنی و ه .حاکم می باشد زمین در سطح

همچنین سال  .می شود افزوده غبار و گرد وقوع تعداد بر استان مرزهای سمت به شمال و مرکز از دریافتند با حرکت

محمدخان  .می باشند استان سطح در غبار و گرد وقوع تعداد کمترین و بیشترین دارای ترتیب به 2550 و 2553 های

را بررسی و روزهای غباری را با  1318-1338( روند تغییرات طوفان های گرد و غبار ایران طی دوره 830: 1331)

خوشه تقسیم شدند. نتایج نشان داد که خوشه ها با تبخیر، دما و بارش همبستگی و  0استفاده از تحلیل خوشه ای به 

که دلیل آن را می تواند منشأ خارجی ریزگردها و ارتفاع باالی حرکت  با ژئومورفولوژی و ارتفاع عدم همبستگی دارند

( روند سری هایی دمایی و گردوغبار استان همدان را بررسی و دریافتند 211: 1331آنها باشد. گندمکار و همکاران )

انی و خیراندیش گردوغبار در ماه های سرد سال روند کاهشی و در ماه های گرم سال روند افزایشی داشته است. رایگ

 پارامتر یک عنوان به زمین سطح حرارت ( کانون های گرد و غبار استان البرز را بررسی و دریافتند درجه1: 1331)

 که جایی در تحلیل نتایج اساس بر. می رود شمار به غبار و گرد کانون های و اعتبارسنجی شناسایی در مهم اقلیمی

( 31: 1331باهک ) .می شود مشاهده زمین سطح حرارت معنی دار درجه هشکا است، باال غبار و گرد وقوع فرکانس

روند گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان را بررسی و نتیجه گرفت فراوانی گرد و غبار در دوره گرم سال و در 

: 1331و همکاران )مناطق شمالی و جنوبی استان بیشتر بوده و در فصل بهار نیز بیش از سایر فصول بوده است. آرامی 

 و غرب عراق، غرب و شمال سوریه بین مرزی ( گرد و غبار در جنوب غرب ایران را بررسی و دریافتند منطقه33

هستند  مطالعه مورد منطقه برای گردوغبار اصلی کانون های عربستان شرق شمال و شرق همراه به عراق غرب جنوب

 و رخداد در سیکلونی سیستم های بارز نقش از نشان برخاسته گردوغبارهای رخداد با همزمان همدیدی شرایط و

( مناطق دارای پتانسیل گرد و غبار در استان خوزستان را 333: 1331است. نوروزی و شعاعی ) پدیده این انتقال

س و در مقیا 2553و  2553بررسی و نتیجه گرفتند در مقیاس ساالنه بیشترین فراوانی رخداد گرد و غبار در سال های 

فصلی اواخر فصل بهار و اوایل تابستان و در مقیاس ماهانه ماه های مه، ژوئن  و ژوالی از بیشترین رخداد گرد و غبار 

 برخوردار بوده اند. 

                                                           
1 - Chen 

2 - Egerer 

3 - Ohgaito 
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ثر از أو کشور ایران نیز مت افزایش یافتهکه طی سال های اخیر تعداد وقوع طوفان های گردوغبار بسیار  با توجه به این

مکانی رخداد این مخاطره در مناطق مختلف به خصوص مناطق غربی کشور و استان  -بررسی زمانیبنابراین  ؛آن است

  حائز اهمیت می باشد.کهگیلویه و بویراحمد 

 داده ها و روش ها

درجه و  23ومترمربع در جنوب غربی ایران و بین مدارهای کیل 11218 با مساحتی بالغ بر ستان کهگیلویه و بویراحمدا

دقیقه شرقی قرار  03درجه و  01 دقیقه و 00درجه و  83دقیقه شمالی و نصف النهارهای  21درجه و  31دقیقه و  02

 (. 1دارد )شکل 

 
 : موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد و ایستگاه های مورد مطالعه1شکل 

 30و32و31و3و3و1و1پژوهش به منظور بررسی مخاطره گردوغبار در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان کدهای در این 

( مشخصات کدهای مورد مطالعه ارایه شده است. ابتدا فراوانی روزانه کدهای 1گردوغبار استفاده شد. در جدول )

د. سپس تعداد رخدادهای ماهانه و ساالنه هر مذکور در هر ایستگاه بررسی و براساس آن تقویم زمانی آنها تهیه گردی

کد در هر ایستگاه محاسبه شد. همچنین تعداد رخدادهای هر کد در هر سال و در هر ایستگاه نیز بدست آمد. سپس 

روند ماهانه و ساالنه گردوغبار در این ایستگاه ها بررسی شد. جهت محاسبه روند، ابتدا توزیع بهنجاری داده ها با 

ز آزمون رایان جوینر و توزیع همگنی آنها با استفاده از آزمون ران تست بررسی شد. سپس با توجه به اینکه استفاده ا

کندال جهت محاسبه روند انتخاب شد. با توجه به  -داده ها از توزیع نابهنجار برخوردار بودند آزمون ناپارامتری من

یاس روزانه بود لذا جهت این امر و تهیه تقویم زمانی این که در این پژوهش هدف بررسی وضعیت گرد و غبار در مق

که منطبق با داده های محیط زیست و دارای استاندارد ملی می  32-1313روزانه از داده های شمسی طی دوره آماری 

شند لذا از باشند استفاده شد. ولی برای محاسبه روند گرد و غبار نیاز به داده هایی بود که استاندارد بین المللی داشته با

 ( استفاده شد. 1331-2511داده های هواشناسی که بین المللی و میالدی هستند؛ طی دوره آماری )

 : مشخصات کدهای مورد مطالعه1جدول 

 وضعیت کد

 گرد و خاک معلق در هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از ایستگاه به ایستگاه آمده 1

 له باد در ایستگاه و یا نزدیکی آن در ساعت دیده بانی بلند شدهگرد و خاک یا شنی که به وسی 1

 گردباد )گردبادهای تکامل یافته در ایستگاه و یا اطراف آن( 3

http://k-b.ir/
http://k-b.ir/
http://k-b.ir/
http://k-b.ir/
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 طوفان گرد و خاک در ساعت دیده بانی در اطراف ایستگاه 3

 طی ساعت گذشته شدت طوفان تغییر نکرده -طوفان مالیم یا متوسط گرد و خاک یا شن  31

 طی ساعت گذشته بر شدت طوفان افزوده شده  –طوفان مالیم یا متوسط گرد و خاک یا شن  32

 طی ساعت گذشته بر شدت طوفان افزوده شده -طوفان شدید، گرد و خاک یا شن 30

 کندال -گرافیکی من –آزمون آماری 

(. این 30: 1333، 1افت )سرانو( بسط و توسعه ی1310( ارایه و سپس توسط کندال )1380این آزمون ابتدا توسط من )

، 2روش بطور متداول و گسترده ای در تحلیل روند سری های هیدرولوژیکی و هواشناسی بکار گرفته می شود )لتنمایر

(. از نقاط قوت این روش می توان به مناسب بودن کاربرد آن برای سری های زمانی ای که از توزیع 031: 1338

اره نمود. اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری های آماری خاصی پیروی نمی کنند اش

(. این آزمون برای 2511: 2551، 3زمانی مشاهده می گردند نیز از دیگر مزایای استفاده از این روش است )تورگی

فی بوده و برای تعیین تصادفی بودن و روند در سری ها استفاده می شود. در صورت وجود روند، داده ها غیرتصاد

 (. 1333( استفاده می شود )فرج زاده و همکاران، 1تعیین تصادفی بودن داده ها از رابطه )

  (1رابطه )

 T آماره من کندال وP  مجموع تعداد رتبه های بزرگتر از ردیفni ( به 2که بعد از آن قرار می گیرند و از رابطه )

 دست می آید: 

  (2رابطه )

به توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  N>10 این آماره برای 19

104





NN

N

 داری معنی بنابراین آزمون .است شبیه 

  :محاسبه می باشد  قابل (3) از رابطه آن

 (3رابطه )

 

باشد. در  می 31/1درصد برابر  30بر اساس احتمال  (z)برابر با مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد   tgدر این رابطه

می شود. حال با توجه به مقدار بحرانی به دست آمده اگر  ±28/5در این تحقیق برابر  t(T)صورت اعمال این مقدار ، 

(T)t- T><  (T)t  28/5یعنی T> -< 28/5 باشد هیچ گونه روند مهمی در سری ها مشاهده نمی شود و سری ها +

باشد  <T+ 28/5یعنی  <t T(T)روند منفی در سری ها  و اگر  شد >T  -28/5یعنی  >t- T(T)تصادفی هستند و اگر 

روند مثبت در سری ها غالب خواهد بود. جهت شناسایی روند های جزیی و کوتاه مدت، نقاط جهش و نقاط شروع 

                                                           
1 - Serrano 

2 - Lettenmaier 

3 - Turgay 

 
1

1

4





NN

P
T







1

1

N

i

nip

 19

104
)(






NN

N
tgT t



 (  جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافياي ايران                                                           31

 

: 1331، 1استفاده می گردد )گوسنز و برگر 'uiو  uiروند سری های زمانی از نمودار سری زمانی بر حسب مقادیر 

330.)  

 بحث

(  قابل 2نتایج حاصل از بررسی گردوغبار روزانه در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان و تقویم زمانی آنها در جدول )

طی ماه های گرم سال بیش از سایر ماه های سال به وقوع پیوسته است.   1و  1مشاهده می باشد. طبق این جدول کد 

 ر روزهای معدودی مشاهده شدهنیز د 30و  31، 3، 3کد های در ماه های سرد سال هم رخداد کمی داشته است. 

 است.

 غبار ایستگاه دوگنبدان و : توزیع زمانی مخاطره گرد2جدول 

 

 

 

 

 1کد 

 

 

 

 31 35 23 23 21 21 20 28 23 22 21 25 13 13 11 11 10 18 13 12 11 15 3 3 1 1 0 8 3 2 1 ماه
                                فروردین
                                اردیبهشت
                                خرداد
                                تیر
                                مرداد
                                شهریور
                                مهر
                                آبان
                                دی
                                بهمن
                                اسفند

 

 

 

 1کد 

                                فروردین
                                اردیبهشت
                                خرداد
                                تیر
                                مرداد
                                شهریور
                                مهر
                                بهمن
                                اسفند

 3کد  

 3و 

  31و 

 30و 

                                دینفرور
                                تیر
                                مرداد
                                شهریور
                                آبان
                                دی

 

 30کد  32کد  31کد  3کد  3کد  1کد  1کد 

       

                                                           
1 - Goossens & Berger 



  19                دوگنبدان )مطالعه موردي: ايستگاه هاي ياسوج و گردوغبارمکانی مخاطره  -بررسی زمانی

در ماه  1و  1( مشاهده می شود در ایستگاه یاسوج نیز همانند ایستگاه دوگنبدان کدهای 3همان گونه که در جدول )

نیز  3بوده است. کد  1بیش از کد  1های گرم سال بیش از ماه های سرد رخداد داشته است. در این ایستگاه رخداد کد 

 ز اتفاق افتاده است. در یک رو 32روز و کد  0تنها در 

 

 

 غبار ایستگاه یاسوج و : توزیع زمانی مخاطره گرد3جدول 

 

 

 

 

 

 1کد 

 31 35 23 23 21 21 20 28 23 22 21 25 13 13 11 11 10 18 13 12 11 15 3 3 1 1 0 8 3 2 1 ماه
                                فروردین
                                اردیبهشت
                                خرداد
                                تیر
                                مرداد
                                شهریور
                                مهر
                                آبان
                                آذر
                                دی
                                بهمن
                                اسفند

 

 

 

 

 1کد 

 

                                فروردین
                                اردیبهشت
                                خرداد
                                تیر
                                مرداد
                                مهر
                                آبان
                                آذر
                                دی
                                بهمن
                                اسفند

 

 3کد 

 32و 

                                فروردین
                                اردیبهشت
                                مرداد
                                مهر
                                اسفند

 

 30کد  32کد  31کد  3کد  3کد  1کد  1 کد
       

توزیع ماهانه گردوغبار نیز در ایستگاه های مورد مطالعه بررسی و نتایج آن استخراج گردید. همان گونه که در جدول 

در ایستگاه دوگنبدان در به ترتیب در ماه های تیر، خرداد، اردیبهشت، مرداد، اسفند و  1( مشاهده می شود کد 8)

وردین بیش از سایر ماه های سال رخداد داشته است. در ایستگاه یاسوج نیز به ترتیب در ماه های اردیبهشت، فر

بیانگر آن است که این کد  1خرداد، تیر، فروردین، مرداد و اسفند بیشترین رخداد را داشته است. توزیع فراوانی کد 
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ه دوگنبدان طی تیرماه و در یاسوج طی اردیبهشت ماه رخداد کمتری داشته است. این کد در ایستگا 1نسبت به کد 

در ایستگاه دوگنبدان بیشترین فراوانی را داشته است. به لحاظ زمانی نیز در  3بیشترین فراوانی وقوع را داشته است. کد 

این کد هیچ تیرماه این کد بیش از سایر ماه های سال مشاهده شده است. طی ماه های شهریور تا آذرماه و بهمن ماه نیز 

در ماه های فروردین،  3نیز تنها در ایستگاه دوگنبدان رخداد داشته است. کد  31و  3رخدادی نداشته است. کدهای 

نیز در مهرماه در ایستگاه  32نیز تنها در فروردین ماه یک بار رخداد داشته است. کد  31تیر و شهریورماه یک بار و کد 

در ایستگاه دوگنبدان و در ماه های آبان و دی به وقوع پیوسته است. این کد  30یاسوج یک بار مشاهده شده است. کد 

 رخداد داشته است. در سایر ماه های سال نیز مشاهده نشده است. 1رخداد و در آبان ماه با  3در دی ماه 

 : توزیع فراوانی کدهای گرد و غبار در مقیاس ماهانه4جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 
 1کد 

 233 11 2 5 3 13 15 213 818 812 311 251 دوگنبدان
 133 11 8 1 3 10 02 133 301 303 333 211 یاسوج
 821 33 1 1 1 133 122 811 310 110 110 828 مجموع

1کد   
 13 2 5 5 0 21 31 31 05 81 28 3 دوگنبدان
 3 1 1 2 2 3 5 10 10 18 21 13 یاسوج
 11 3 1 2 1 28 31 01 10 15 05 22 مجموع

3کد   

 5 5 1 5 5 5 5 2 3 5 5 1 دوگنبدان
 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 1 یاسوج
 1 5 1 5 5 5 5 3 3 5 2 2 مجموع

3کد   
 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 دوگنبدان

31کد   
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 دوگنبدان

32کد   
 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 یاسوج

30کد   
 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 دوگنبدان

)گرد و خاک معلق در هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از ایستگاه به ایستگاه آمده( در  1پراکندگی کد 

وگنبدان ( نشان می دهد که این نوع گرد و غبار در ایستگاه د2ایستگاه های مورد مطالعه طی ماه های سال در شکل )

طی ماه های فروردین تا تیر افزایش داشته و از مردادماه رو به کاهش رفته تا جایی که در ماه های آبان تا دی رخدادی 

نداشته است. در بهمن ماه نیز مقدار آن بسیار ناچیز بوده و در اسفندماه مجدداً افزایش داشته است. در ایستگاه یاسوج 

تا اردیبهشت افزایش داشته و در خرداد و تیرماه تغییری نداشته و از مرداد ماه رو به  این نوع گرد و غبار طی فروردین

کاهش رفته است. طی ماه های آبان تا دی این کد نیز رخدادی نداشته است. در اسفندماه نیز مجددًا این کد مشاهده 

 شده است. 
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معلق در هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از ایستگاه به ایستگاه آمده( در  )گرد و خاک 6پراکندگی کد  :2شکل 

 ایستگاه های مورد مطالعه

( مشاهده می شود این نوع گرد و غبار در ایستگاه دوگنبدان از فرردین تا تیرماه رو به 3همان گونه که در شکل )

هش رفته است. در ماه های آذر و دی نیز این نوع گرد و غبار به افزایش بوده و سپس از تیر ماه تا آبان ماه رو به کا

وقوع نپیوسته است. در بهمن ماه مجدداً این نوع گرد وغبار مشاهده شده و در اسفندماه تعداد رخداد آن افزایش یافته 

ر این ایستگاه در است. در ایستگاه یاسوج میزان رخداد این نوع گرد و غبار کمتر از ایستگاه دوگنبدان بوده است. د

اردیبهشت ماه بیشترین رخداد این نوع گرد و غبار بوده و سپس از خردادماه رو به کاهش رفته است. در شهریورماه نیز 

رخدادی نداشته و در ماه های مهر تا اسفند نیز میزان رخداد آن بسیار کم بوده است. در مجموع می توان بیان نمود که 

 دو ایستگاه در ماه های گرم سال بیشتر از ماه های سرد سال به وقوع پیوسته است. این نوع گرد و غبار در هر

 
)گرد و خاک یا شنی که به وسیله باد در ایستگاه و یا نزدیکی آن در ساعت دیده بانی بلند شده( در  7: پراکندگی کد 3شکل 

 ایستگاه های مورد مطالعه
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( نشان می دهد که این نوع گرد و غبار 8یستگاه و یا اطراف آن در شکل )فراوانی رخداد گردبادهای تکامل یافته در ا

در ایستگاه دوگنبدان در ماه های فروردین، تیر، مرداد و دی به وقوع پیوسته و در سایر ماه های سال رخدادی نداشته 

ه یاسوج نیز در ماه های است. الزم به ذکر است که در تیرماه بیش از سایر ماه های سال مشاهده شده است. در ایستگا

فروردین، اریبهشت، مرداد و اسفند مشاهده شده است. در اردیبهشت ماه نیز رخداد آن بیش از سایر ماه های سال بوده 

 و در ماه های مرداد، شهریور تا آذر و بهمن نیز رخداد نداشته است. 

 
 اطراف آن( در ایستگاه های مورد مطالعه)گردبادهای تکامل یافته در ایستگاه و یا  8: پراکندگی کد 4شکل 

( طوفان گرد و خاک در ساعت دیده بانی در اطراف ایستگاه تنها در ایستگاه دوگنبدان مشاهده شده و در 0طبق شکل )

ایستگاه یاسوج رخدادی نداشته است. این نوع گرد و غبار در ماه های فروردین، تیر و شهریور مشاهده شده و در 

 سال به وقوع نپیوسته است. سایر ماه های 

 
 )طوفان گرد و خاک در ساعت دیده بانی در اطراف ایستگاه( در ایستگاه های مورد مطالعه 3: پراکندگی کد 5شکل 
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بار  2128با  1( بیانگر آن است که کد 0بررسی مجموع کدهای گرد وغبار طی دوره آماری مورد مطالعه در جدول )

رخداد  2331انی وقوع بین تمام کدها بوده است. به لحاظ مکانی نیز ایستگاه دوگنبدان با رخداد دارای بیشترین فراو

 بیشترین فراوانی رخداد گردوغبار را داشته است. 

 : توزیع فراوانی گرد و غبار طی دوره آماری مورد مطالعه5جدول 

 مجموع 30 32 31 3 3 1 1کد  
 2331 8 5 1 3 1 282 2128 دوگنبدان
3231 یاسوج  30 0 5 5 1 5 1323 
 8315 8 1 1 3 12 331 3302 مجموع

( نشان می دهد که در ایستگاه دوگنبدان 1توزیع کدهای مورد مطالعه گردوغبار در سال های مورد مطالعه در جدول )

مرتبه رخداد در  325با  1335بیشترین رخداد را داشته است. پس از آن نیز سال  330با فراوانی  1331در سال  1کد 

با  1311نیز در سال  1نیز این کد رخداد نداشته است. کد  1335و  1313، 1311، 1318بعد قرار دارد. در سال های 

نیز این کد مشاهده نشده است.  1331تا  1313، 1311، 1310رخداد بیشترین فراوانی را داشته است. در سال های  30

 1، 1313و  1311نیز در سال های  3رخداد داشته است. کد  8، 1311رخداد و در سال  2، 1318تنها در سال  3کد 

و  1318نیز در سال های  30بار مشاهده شده است. در رابطه با کد  1، 1311تنها در سال  31رخداد داشته است. کد 

 نیز در ایستگاه دوگنبدان اصال مشاهده نشده است.  32به وقوع پیوسته است. کد  1310

 گردوغبار در ایستگاه دوگنبدان طی سال های مورد مطالعه : توزیع کدهای6جدول 

 3 1 1 سال 30 31 3 3 1 1 سال 30 31 3 3 1 1 سال
1313 0 2 5 5 5 5 1318 5 3 5 5 5 5 1338 82 5 5 
1318 83 10 2 5 5 3 1310 31 5 5 5 5 5 1330 23 5 5 
1310 28 21 5 5 5 1 1311 11 13 5 5 5 5 1331 10 5 5 
1311 20 02 5 5 5 5 1311 5 5 5 1 5 5 1331 238 1 5 
1311 31 11 5 5 5 5 1313 83 1 5 5 5 5 1333 231 2 1 
1313 3 25 5 5 5 5 1313 5 5 5 5 5 5 1333 133 1 5 
1313 0 32 5 5 5 5 1335 5 5 5 5 5 5 1335 325 5 5 
1315 

1315 

1 1 5 5 5 5 1331 1 5 5 5 5 5 1331 303 5 5 
1311 13 30 8  1 5 1332 12 5 5 5 5 5 1332 251 5 5 
1312 3 8 5 5 5 5 1333 0 5 5 5 5 5 1333 5 5 5 
1313 02 11 5 5 5 5            

رخداد از بیشترین  13با  1315در سال  1، کد 380با فراوانی  1333در سال  1( در ایستگاه یاسوج، کد 1طبق جدول )

مشاهده شده و در سایر سالها رخدادی نداشته  1332و  1331نیز تنها در سال های   3رخداد برخوردار بوده اند. کد 

یک بار رخداد داشته  1315در سال  32ی نداشته است. کد هم طی دوره مطالعاتی رخداد 30و  31و  3است. کدهای 

 است.
 توزیع کدهای گردوغبار در ایستگاه یاسوج طی سال های مورد مطالعه:  7جدول 

 3 1 1 سال 30 31 3 3 1 1 سال 30 31 3 3 1 1 سال
1313       1318       1338 13   
1318       1310 23 1     1330 8   
1310       1311       1331 12   
1311 05 1     1311       1331 282 1  
1311 21 12     1313 13      1333 380   

1313 25 13     1313       1333 133   
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1313 35 13     1335       1335 211   
1315 

1315 

01 13    1 1331 3 2     1331 233 1 1 
1311 31 18     1332 1      1332 135  8 
1312       1333  1     1333    
1313  2                

بیش از سایر کدها بوده لذا در ادامه نمودار پراکندگی آنها نیز ارایه  1و  1با توجه به این که فراوانی رخداد کدهای 

تا  1331تقریباً در تمام سال های مورد مطالعه رخداد داشته ولی در سال های  1( کد 1شده است. با توجه به شکل )

و  1313بوده است. در سال های  1331اوج رخداد آن نیز در سال  بیشتر از سایر سال ها رخداد داشته است. 1332

نیز رخدادی نداشته است. با توجه به این که این کد مربوط به گرد و غباری می شود که از نقاط خارج از  1335

نمود طوفان  ایستگاه به ایستگاه آمده و طی سال های اخیر نیز بر فراوانی رخداد آن افزوده شده است؛ لذا می توان بیان

های گرد و غباری با منشأ خارجی از جمله گرد و غبارهایی که از سمت غرب و از کشور عراق وارد می شوند علت 

 افزایش این نوع گرد و غبار در سال های اخیر بوده است. 

 
به ایستگاه آمده( در ایستگاه  )گرد و خاک معلق در هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از ایستگاه 6: پراکندگی کد 6شکل 

 دوگنبدان

وقوع داشته است. در این میان در سال  1333تا  1331و  1311تا  1313طی سال های  1( کد 1طبق شکل شکل )

 بیشترین رخداد آن بوده است.  1311
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عت دیده بانی بلند شده( در ایستگاه )گرد و خاک یا شنی که به وسیله باد در ایستگاه و یا نزدیکی آن در سا 7: پراکندگی کد 7شکل 

 دوگنبدان

بیش از سایر سال ها رخداد داشته است. در این میان در سال  1331تا  1331طی سال های  1( کد 3با توجه به شکل )

، 1311، 1311، 1318، 1313، 1312، 1310، 1318، 1313بیشترین رخداد آن مشاهده شده است. در سال های  1333

 رخداد نداشته است. در سایر سال ها نیز رخداد آن کم بوده است.  1333 و 1335، 1313

 
)گرد و خاک معلق در هوا که در اثر طوفان شن و خاک نقاط خارج از ایستگاه به ایستگاه آمده( در ایستگاه  6: پراکندگی کد 8شکل 

 یاسوج

بیش از سایر سال ها رخداد داشته و  1311تا  1311طی سال های  1( مشاهده می شود کد 3همان گونه که در شکل )

نیز رخداد  1331و  1331، 1333، 1331، 1310، 1313نیز بیشترین رخداد آن بوده است. در سال های  1315در سال 

 آن بسیارکم بوده و در سایر سالها رخدادی نداشته است. 
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اه و یا نزدیکی آن در ساعت دیده بانی بلند شده( در ایستگاه )گرد و خاک یا شنی که به وسیله باد در ایستگ 7: پراکندگی کد 3شکل 

 یاسوج

( ارایه شده است. طبق نتایج به دست 3در ادامه روند تغییرات ماهانه و ساالنه گردوغبار محاسبه و نتایج آن در جدول )

ند. در این ایستگاه تنها در آمده در ایستگاه یاسوج ماه های ژانویه، اکتبر تا دسامبر از روند کاهشی برخوردار بوده ا

مقیاس ساالنه، گردوغبار روند افزایشی داشته است. در ایستگاه دوگنبدان روند کاهشی در ماه های ژانویه، فوریه و 

 سپتامبر تا دسامبر و روند افزایشی در ماه مه و همچنین در مقیاس ساالنه به وقوع پیوسته است. 

 گاه های یاسوج و دوگنبدان: نتایج روند گردوغبار در ایست8جدول 

 ساالنه دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوالی ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه 

-83/5 یاسوج  13/5-  1/5  51/5  51/5  12/5-  52/5  2/5-  2/5-  32/5-  88/5-  01/5-  20/5  

 20/5 -10/5 -18/5 -11/5 -31/5 -11/5 13/5 1/5 23/5 11/5 -51/5 -23/5 -12/5 دوگنبدان

کندال نیز انجام و نتایج آن در  -جهت بررسی تغییرات جزیی و کوتاه مدت در داده های مطالعاتی آزمون گرافیکی من

( قابل مشاهده می باشد. طبق نتایج بدست آمده در ایستگاه یاسوج طی ماه مارس دو دوره تغییرات وجود 3جدول )

در نوسان می باشد.  2551ادامه داشته و پس از آن تا سال  1330ال شروع و تا س 1335داشته است. دوره اول از سال 

ادامه داشته و از  2511شروع و تا سال  2551این دوره بیانگر تغییرات تصادفی کاهشی می باشد. دوره دوم از سال 

ل از سال (. در مقیاس ساالنه دو دوره تغییرات رخ داده است. دوره او15روند افزایشی برخوردار می باشد )شکل 

ادامه داشته است. این دوره حاکی از تغییرات تصادفی کاهشی می باشد. دوره دوم از  2552شروع و تا سال  1332

(. در ایستگاه دوگنبدان 11ادامه داشته و بیانگر وجود روند افزایشی می باشد )شکل  2511شروع و تا سال  2552سال 

(. در 12ادامه داشته است )شکل  2511ه و با شیب نسبتاً تندی تا سال آغاز شد 2551طی ماه مه روند افزایشی از سال 

(. شایان ذکر است 13ادامه داشته است )شکل  2511آغاز شده و تا سال  2551مقیاس ساالنه نیز روند افزایشی از سال 

نشده و به بیان دیگر  طی ماه های ژانویه، آگوست تا دسامبر تغییرات معناداری در گردوغبار ایستگاه دوگنبدان مشاهده

 فاقد روند بوده است.  
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 : تغییرات جزئی و کوتاه مدت در ایستگاه های یاسوج ودوگنبدان3جدول 
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CI:      تغییرات تصادفیِ افزایشیCD         تغییرات تصادفیِ کاهشی :TI زایشی   : روند اف      TD     روند کاهشی : 
 

  
 تغییرات کوتاه مدت ساالنه ایستگاه یاسوج :11شکل  تغییرات کوتاه مدت ماه مارس ایستگاه یاسوج :11شکل 

  
 ییرات کوتاه مدت ساالنه ایستگاه دوگنبدانتغ :13شکل  تغییرات کوتاه مدت ماه مه ایستگاه دوگنبدان :12شکل 

 نتیجه گیری

در این پژوهش گردوغبار در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 

در ایستگاه های مورد مطالعه در ماه های اردیبهشت،  1کدهای گردوغبار حاکی از آن است که بیشترین رخداد کد 

در یاسوج اردیبهشت ماه و در دوگنبدان تیرماه  1تیر و کمترین آن در آبان و آذر به وقوع پیوسته است. کد خرداد و 

در دوگنبدان در تیرماه و در یاسوج در اردیبهشت ماه بیشترین رخداد را داشته  3بیشترین فراوانی را داشته اند. کد 

نیز تنها در دوگنبدان و طی فروردین ماه، کد  31ده است. کد تنها در شهریور و تیر در دوگنبدان مشاهده ش 3است. کد 

تنها در ایستگاه دوگنبدان و طی آبان و دی به وقوع پیوسته است.  30تنها در ایستگاه یاسوج و طی مهرماه و کد  32

اند. اوج طی ماه های گرم سال به وقوع پیوسته  1و  1بررسی ماهانه کدهای مورد مطالعه حاکی از آن است که کدهای 

نیز در دوگنبدان طی تیرماه و در  1در دوگنبدان طی تیرماه و در یاسوج طی خردادماه بوده است. کد  1رخداد کد 

نیز در روزهای اندکی از سال  30و  32، 31، 3،  3یاسوج طی اردیبهشت ماه بیشترین رخداد را داشته است. کدهای 

تنها در یاسوج رخداد داشته  32تنها در دوگنبدان و کد  30و  31،  3مشاهده شده است. الزم به ذکر است که کد 
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و به خصوص  1و  1است. پراکندگی رخداد ساالنه هر یک از کدهای مورد مطالعه نشان داد در هر دو ایستگاه کدهای 

ی طی سال ها 1و کد  1332تا  1331طی سال های  1بیش از سایر کدها رخداد داشته اند. در دوگنبدان کد  1کد 

بیش از سایر سال ها به  1311در سال  1و کد  1331در سال  1بیشترین رخداد آنها بوده است. کد  1313تا  1318

بیشترین  1311تا  1311طی سال های  1و کد  1332تا  1331طی سال های  1وقوع پیوسته است. در یاسوج کد 

از سایر سال ها مشاهده شده اند. نتایج بررسی بیش  1315در سال  1و کد  1331در سال  1رخداد را داشته است. کد 

روند در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان بیانگر آن است که در هر دو ایستگاه ماه های سرد سال از روند کاهشی 

گردوغبار برخوردار بوده اند. ماه های گرم سال نیز فاقد روند بوده اند. در مقیاس ساالنه نیز هر دو ایستگاه روند 

 مستعد منطقه ای آسیا غرب در گردوغبار منشأ مناطق به نزدیکی لحاظ به ایران غربی شی را نشان دادند. مناطقافزای

 ناشناخته ای این مناطق همیشه وجود داشته و پدیده در گردوغبار چه اگر می باشد. پدیده گردوغبار رخداد برای

 رسیده متر 05 زیر به دید کاهش افت باعث گاهی افزایش یافته و اخیر سال های طی آن وقوع فراوانی نیست ولی

نیز که مربوط به  1است. با توجه به این که فراوانی رخداد گردوغبار در دوگنبدان بیش از یاسوج بوده و کد 

گردوغبارهایی می باشد که از خارج از ایستگاه به ایستگاه آمده است؛ در هر دو ایستگاه بیشترین رخداد را داشته، لذا 

وان بیان نمود که گردوغبارهای این منطقه از خارج منطقه وارد شده و دارای منشأ خارجی می باشند. از آنجا که می ت

می باشد لذا عربستان، سوریه و شمال آفریقا  های عراق، همچون بیابانمنشأ این گردوغبارها خارجی و مناطقی 

حرکت به سمت شرق استان از میزان رخداد گردوغبارها نیز فراوانی رخداد آنها در ایستگاه دوگنبدان بیشتر بوده و با 

( و 333: 1331کاسته می شود. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهشگران قبلی از جمله نوروزی و شعاعی )

( مبنی بر افزایش گردوغبار در نیمه غربی کشور مشابهت دارد. از جمله عواملی که باعث 33: 1331آرامی و همکاران )

افزایش گردوغبارها در این مناطق و ورود آنها به ایران شده می توان به وقوع خشکسالی های اخیر اشاره کرد. از جمله 

مناطقی که طی سال های اخیر با این پدیده مخرب روبرو بوده استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. در این استان دو 

ر را تجربه کرده اند. از جمله آثار مخرب این مخاطره در این دو شهر شهر یاسوج و دوگنبدان بیشترین رخداد گردوغبا

دد جاده ای،تعطیلی مدارس و کاهش دید و اخالل در ترمی توان به لغو پروازها در فرودگاه یاسوج، آلودگی هوا، 

  اشاره کرد. ها و نیز خسارات شدید به محصوالت زراعی، باغی، دامی، شیوع و تشدید بیماری هااداره
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