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 چکیده
 خاا   ساح   روی بار  آن تالطا   و بااد  زیاد سرعت نتیجه در خشکنیمه و خشک مناطق در عمدتاً که است ایپدیده گردوغبار طوفان 

هاای  در ایا  تقییاق از داده  . شاود مای  کیلومتر یک از کمتر به دید میزان کاهش باعث آید ومی وجودبه فرسایش مستعد و پوشش بدون

 کادهای  استخراج از پس. استفاده شد 0202تا  0222های های البرز و قزوی  در طی سالهای منتخب استانگردوغبار و بارندگی ایستگاه

 قارار  تقلیا   و تجزیه مورد آماری روش به ساالنه، و ماهانه فراوانی و تعیی  گردوغبار با همراه روزهای هواشناسی، هایداده از گردوغبار

 9 ،3 زمانی یها بازه در ماهانه و ساالنه هایمییاس برای SPI روش از استفاده با گردوغبار وقوع پدیده بر خشکسالی یرتأث بررسی. گرفت

 0221خشکساالی شادید و در ایساتگاه قازوی  ساال       0203نتایج خشکسالی نشان داد در ایساتگاه کارج ساال     .صورت گرفت ماهه 01 و

 و ایساتگاه کارج   دو 20 و 20 پدیاده  کاد  باه  توجاه  بررسی ساالنه گردوغبار نشان داد که باا  نتایج. خشکسالی بسیار شدید رخ داده است

 در که داشتند را رخداد فراوانی بیشتری  ژوئ  و می هایماه داد نشان نیز ماهانه هایبررسی .اندرخ داشته گردوغبار پدیده بیشتری  قزوی 

با بررسی ارتباط میان خشکسالی و فراوانی روزهای همراه با گردوغبار نیاز مشاخش شاد در ایساتگاه     . رخ داد قزوی  و کرج هایایستگاه

 گردوغبار با همراه روزهای میان قزوی  ایستگاه ماهانه وجود ندارد اما درکرج همبستگی معناداری میان ای  دو پدیده در مییاس ساالنه و 

 نشاان  معنااداری  ارتبااطی  های   زماانی  هاای مییاس سایر ولی دارد وجود% 02 سح  در ضعیفی همبستگی ماهه، 01 بازه در SPI میادیر و

 .نداشتند

 سینوپتیک؛ گردوغبار؛ خشکسالی، همبستگی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

گردوغبار یکی از حوادث طبیعی است که اغلب در مناطق خشک جهاان کاکگ گرفتاه و در ورود باه م ای        پدیده

به طوری که اگر هوای ناپایادار هراراه    .(61: 6982عابدزاده، )کود فعالیت انسانی به عنوان مخاطره طبیعی معرفی می

(. 19: 6981علیجاانی،  )کناد  مای  طوفاان گردوخااا ایجااد   با رطوبت باکد، طوفان رعدوبرق و اگار خشاک باکاد    

مرطوب جهان، نقش مهری در چرخاه  خشک و نیرهگردوغبار تولید کده توس  بادهای غالب در مناطق خشک، نیره

گردوغبار به عنوان پدیده بارز مناطق بیابانی، سابب اخا ل   (. wang et al, 2009: 150)کند جهانی آب و هوا ایفا می

هرچنای  حجاف فاراوان    . گرددهای اجتراعی، حرگ و نقگ و صنایع میرزی، زیرساختهای انسانی، کشاودر فعالیت

دهد که متعاقب آن کرای  آب و هوایی و اقلایف آن  قرار می یرتأثذرات حرگ کده به تروپوسفر، بی ن انرژی را ت ت 

پیامادهای زیسات م ی ای    تری  یکی از مهف. (Takemi and Seino, 2005: 221)گیرد قرار می یرتأثناحیه نیز ت ت 

تواناد بار روی درجاه    گردوغباار مای  . گردوغبار جو، اثر آن بر اقلیف از طریق ساز و کارها و تااثیرات مرکا  اسات   

حرارت، جذب و پخش تابش خورکید با تغییر در تابش موج کوتاه ارسالی به س ح زمی  و تابش موج بلند از زمی  

 کناار  در کاه  دهاد مای  نشاان  ایاران  در گردوغبار فرایند بررسی(.  Goudie and Middleton, 2001: 182اثر بگذارد 

 تاداو   و پایاداری  و آمیاز مخاطره پدیده ای  بروز در نیز م ی ی فاکتورهای گردوغبار، آورنده وجودبه طبیعی عوامگ

 یافتاه  افازایش  بیابانی مناطق که کده سبب اخیر سال چند در مداو  هایخشکسالی ویژه به. هستند دخیگ آن طوالنی

 و آمیاز  مخاطره ایپدیده به گردوغبار ایران، در که طوری به گردد، ظاهر بیشتری تداو  و کدت با گردوغبار پدیده و

های م العه مختلا  مارتب    ها و روشای با نگرشم العات گسترده .(20 :6931علی پور، )است  کده تبدیگ آالینده

، در ت قیقی کناسایی منابع گردوغباار را باا   (4003)جرله بادوا و هرکاران  با پدیده گردوغبار انجا  گرفته است از

، در پژوهشای  (4001)ونگ و فنگ . ای مادیس با پنج روش متفاوت در استرالیا انجا  دادنداستفاده از تصاویر ماهواره

ی  پاژوهش نشاان داد کاه    نتیجه ا. را انتخاب و مورد بررسی قرار دادند 4004دو طوفان کدید رخ داده در بهار سال 

های هردید نواحی بیابانی کارال کارقی آسایا هراراه باا      زمان با فعالیت سامانههای گردوغبار مرک  است هفطوفان

دو طوفاان   ساینوپتیکی  وضاعیت  ت قیقای  در ،(4069)الجریلی و ابراهیف . متر بر ثانیه توسعه یابند 1بادی با سرعت 

 مارز  نزدیک منشأ مناطق از ابتدا هاطوفان ای  داد نشان کردند که نتایج ت لیگ و هگردوغبار رخ داده در عراق را تجزی

 را هاا آن غربای  پرقادرت  بادهای و سپس کده کشیده باال سرت به منفی عرودی سرعت یک وسیله به سوریه-عراق

گردوغباار را باا   ، ارتباط بی  روند خشکسالی و وقوع (6983)اختصاصی و هرکاران  .دهدمی حرکت کرق سرت به

در کهرساتان   (DDI)و کاخص تعداد روزهای طوفانی  (SPI)ای بی  دو کاخص خشکسالی استفاده از روش مقایسه

دهناده  ثاابتی داکاته، کاه نشاان     یباًتقرالرستان بررسی کردند که نتایج نشان داد با وجود خشکسالی، گردوغبار روند 

، در یاک ت قیاق   (4061)بیدختی و هرکاران  .کهرستان الرستان استهای مخرب انسانی در م دوده توق  فعالیت

تاا   4001)سال  2را در طول مدت ( کرمانشاه و تهران)های دو گرد و غبار کدید در دو من قه کهری در ایران ویژگی

تاه و  های عراق و سوریه نشاأت گرف نتایج مشخص کرد که خ  سیر وقایع گردوغبار از بیابان. بررسی نرودند( 4003

هاای  ای ت ات عناوان ت لیاگ هردیادی ساامانه     ، در مقاله(6983)طاووسی و هرکاران . اندباعث انتقال به ایران کده

های هواکناسی در ترازهای مختلا  جاوی طای دوره ده سااله بیاان      گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از نقشه
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بی و رودباد جبهه ق بی هرراه آن و در دوره گر  سال کاف  های مهاجر بادهای غرکردند که در دوره سرد سال سیستف

م ردی مرادیاان و  . تری  عامگ در ایجاد پدیده گردوغبار در استان خوزستان استفشارهای حرارتی س ح زمی  مهف

، با استفاده از تصااویر  4069تا  4003، طی ت قیقی گردوغبارهای کهر مشهد را در دوره آماری (6932)حسینی زاده 

نتایج ت قیق نشان داد که نواحی منشأ غبار روی کهر مشهد طی دوره گر  ساال،  . بررسی کردند MODISای هوارهما

های کرال کارق کشاور قارار    های ترکرنستان و هرچنی  اراضی تغییر یافته دکتدر کرق و کرال کرق یعنی بیابان

از کرق دریاای خازر باا فراوانای کرتار، تاوده       دارد و در دوره سرد سال نیز بیشتر نواحی کرال غربی کهر مشهد و 

طی پژوهشی، به ت لیگ ساینوپتیکی  ( 6934)فاروقی و پوراصغریان  .گردوغبار به سرت کهر مشهد کشیده کده است

بیشتری  میزان گردوغبارها  6984-6930های پدیده گردوغبار در استان هرمزگان پرداختند و نتیجه گرفتند که در سال

ها طی چند سال اخیر سبب کاده کاه   تغییرات اقلیری و روند خشکسالی و هرچنی  پیشروی بیابانرخ داده است، و 

 .های کارقی و مرکازی اساتان هرمزگاان گاردد     بادهای با منشأ کرال کرقی سبب افزایش غلظت گردوغبار در بخش

های هواکناسی بررسی کرد داده، تأثیر خشکسالی بر تولید گردوغبار در من قه ساحگ را با استفاده از (6381)میدلتون 

و اظهار نرود که خشکسالی کدید کنونی که در من قه ساحلی سودان، در بیابان صا را، وجاود دارد باعاث افازایش     

تولید گردوغبار به درون اترسفر کده است و باعث افزایش قابگ توجهی در فراوانی وقوع گردوغباار کارال نیجریاه    

هریت موضوع، در ای  ت قیاق تا ش گردیاد عا وه بار پاایش ساینوپتیکی پدیاده         بنابرای  با توجه به ا .کده است

 .خشکسالی بر وقوع ای  پدیده نیز بررسی گردد یرتأثهای قزوی  و البرز، گردوغبار در استان

 قالاب  در سااعتی  باانی دیده ساعت 8 طی روزانه صورت به گردوغبار هایگردوغبار با استفاده از داده آماری بررسی

ی سااینوپتیک منتخااب در هااا سااتگاهیاباارای  (4000-4062) ساااله 61 دوره در (00و  01کاادهای )ای ویااژه کاادهای

 و 01 هواکناسای  کادهای  از استفاده با گردوغبار با هرراه روزهای استخراج. ی البرز و قزوی  صورت گرفتها استان

. نیز در مقیاس سااالنه و ماهاناه انجاا  کاد     ها نآگرفت و تجزیه و ت لیگ  صورت متلب افزار نر  از استفاده با و 00

 اسات  آمده ایستگاه به دور نقاط از خاا یا ک  طوفان اثر در که باکدمی هوا در معلق گردوغبارهای 01 کد از منظور

 بلناد  باانی دیاده  ساعت در آن، نزدیکی در یا و ایستگاه در باد وسیله به که است کنی یا گردوغبار 00 کد از منظور و

 باکاد  یما ی من قه ماورد بررسای   ها یژگیوکه نشان دهنده  00که در ای  ت قیق از کد ( 1: 6939زنگنه، )است  کده

برای پایش خشکسالی در مقیاس ساالنه و ماهاناه فقا    . برای بررسی ارتباط میان گردوغبار و خشکسالی استفاده کد

کاخص بارش اساتاندارد  ) SPIاز روش  بودند بررسی کد که با استفاده تر یطوالنیی که دارای دوره اماری ها ستگاهیا

DIPو با کرک نر  افزار  ماهه 68و  3، 9ی زمانی ها بازهدر ( کده
ارتبااط میاان فراوانای    بررسای   .صاورت گرفات   6

ماورد   SPSSروزهای هرراه با گردوغبار و میزان خشکسالی در مقیاس ساالنه و ماهانه نیز با استفاده نر  افزار آماری 

 .تجزیه و ت لیگ قرار گرفت

                                                                                                                 منطقه مورد مطالعه

و  یطول کرق یقهدق 10درجه و  10تا  یقهدق 21درجه و  28 ی مربع ب یلومترک 61846معادل  یبا مساحت ی استان قزو
                                                                                                                                                               
1- Drought Indices Package 
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، از ی نمازنادران و گا   هاای دارد از کرال به استان رقرا یعرض کرال یقهدق 21درجه و  91تا  یقهدق 90درجه و  91

استان البارز  . کودیو از کرق به استان البرز م دود م یهردان و زنجان، از جنوب به استان مرکز هایغرب به استان

 10کاه در م ادوده    یاده البرز واقاع گرد  هایرکته کوه یانیمربع وسعت در قسرت م یلومترک 132/1646با مساحت 

 یقاه دق 40درجاه و   91تاا   یقاه دق 20درجه و  91و  یطول کرق یهثان 20و  یقهدق 90درجه و  16تا  یقهدق 61درجه و 

از کارق باا اساتان     یاستان از کرال با استان مازندران و از جنوب با استان مرکز ی ا. قرار گرفته است یعرض کرال

هاای م العااتی آن باا    نقشه م دوده مورد بررسی و هرچنی  ایستگاه. هرجوار است ی تهران و از غرب با استان قزو

 .نشان داده کده است 6تهیه گردید که در ککگ کراره  ARC GIS 10.4استفاده از نر  افزار 

 
 نگارندگان: منبع    های هواشناسی منتخبموقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی و ایستگاه.  شکل 

 نتایج

 بررسی خشکسالی

 هاای  یساتگاه امنتخب مشاخص کاد    های یستگاهادر  4062تا  4000 یها سالپس از بررسی میزان گردوغبار در طی 

داکتند بناابرای  میازان خشکساالی هاای      ها یستگاهاکرج و قزوی  بیشتری  رخداد پدیده گردوغبار را نسبت به سایر 

ایستگاه بویی  زهرا نیز اگرچه دارای آمار کوتاه مدت بارندگی . ساالنه، ماهانه و روزانه در ای  دو ایستگاه بررسی کد

پوکش گیاهی فقیری برخوردار است و در گذکته نیز دچار تخریب گردیده اسات   بود اما بدلیگ ای  که ای  من قه از

 .بنابرای  میزان خشکسالی آن در مقیاس روزانه م اسبه گردید

هاای  باا کادت   4062و  4008، 4006هاای  در ایستگاه کرج خشکساالی هاایی در ساال    6با توجه به جدول کراره 

ها از نظر خشکسالی، نرمال یاا در وضاعیت ترساالی    سایر سال. استبا کدت زیاد رخ داده  4069متوس  و در سال 

 4062خشکساالی بسایار کادید و در ساال      4008 خشکسالی متوس ، در سال 4006ایستگاه قزوی  در سال . هستند

برای ایستگاه کارج  . است ها نیز وضعیت نرمال و ترسالی داکتهخشکسالی کدید را تجربه کرده است و در سایر سال
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متر رسید کاه کرتاری  مقادار باارش در طاول دوره آمااری       میلی 611میزان بارندگی ساالنه به حدود  4069سال  در

رساید و باعاث وقاوع خشکساالی      -12/6نیز در ای  سال به کرتری  حد خاود یعنای    SPIمیزان . کودم سوب می

متار نیاز   میلای  609و  618ر بارنادگی  به ترتیب با مقاادی  4006و  4008های در سال. کدیدی در ای  ایستگاه گردید

در ساال  . رساید  -92/6و  -29/6ها به ترتیاب باه   در ای  سال SPIهایی با کدت متوس  رخ داد و میزان خشکسالی

اگرچه ای  سال در طبقه کادت  . است -09/0بدست آمده در حدود  SPIمتر میزان میلی 466با میزان بارندگی  4062

قاباگ ذکار   . باکاد آن، به وضعیت نرمال بسیار نزدیاک مای   SPIد، اما با توجه به میزان گیرخشکسالی متوس  قرار می

بنابرای  با توجاه باه ایا  روش    . دهدرا نشان می هف وضعیت خشکسالی و هف وضعیت ترسالی SPIاست که روش 

متر ترسالی کدید در ای  سال رخ داده است کاه میازان   میلی 220با میزان بارندگی  4066 مشخص گردید که در سال

SPI  به ترتیب با میزان  4001و  4000های سال. است 33/6بدست آمده برای ای  سال در حدودSPI   و  20/6حادود

 .اندوضعیت ترسالی متوس  را تجربه کرده 08/6

م اساباتی ایا     SPIداد که میازان  یک خشکسالی با وضعیت بسیار کدیدی رخ  4008برای ایستگاه قزوی  در سال 

میلی متار اسات کاه بسایار کرتار از       611قابگ ذکر است که میزان بارندگی ای  سال . باکد یم -92/4سال در حدود 

-میلی 400نیز با میزان بارندگی  4062در سال . میانگی  بلند مدت بوده و باعث وقوع خشکسالی در ای  سال گردید

نیز باا   4006در سال . رسید که در طبقه خشکسالی کدید قرار گرفت -16/6و به میزان کاهش یافت  SPIمتر، میزان 

بدسات   -69/6در ایا  ساال حادود     SPIمتر خشکسالی با کدت متوس  رخ داد که میازان  میلی 442میزان بارندگی 

نیاز باا    4009ال س. با وضعیت ترسالی کدید مشخص کد SPI 8/6متر و میلی 213با میزان بارندگی  4066سال . آمد

بدسات آماده در طبقاه     SPIها نیز با توجه به میازان  سایر سال. در طبقه ترسالی متوس  قرار گرفت SPI 46/6میزان 

 هاای  یساتگاه ا بارای  SPI روش از اساتفاده  باا  خشکسالی را کدت ساالنه تغییرات 2ککگ کراره . نرمال قرار گرفتند

 .دهدنشان می (4062-4000) قزوی  و کرج
 (2 02-0222)محاسبه شده برای دو ایستگاه قزوین و کرج  SPIمقدار بارندگی و .  جدول 

 سال

 ایستگاه قزوی  ایستگاه کرج

SPI مقدار 
 مقدار بارندگی

 (میلی متر)
 مقدار SPI ک س خشکسالی

 مقدار بارندگی

 (میلی متر)
 ک س خشکسالی

 نرمال 4/966 08/0 نرمال 4/420 -96/0 4000

 سالی متوس خشک 2/442 -69/6 خشکسالی متوس  1/609 -92/6 4006

 نرمال 1/993 29/0 لنرما 4/414 -06/0 4004

 ترسالی متوس  4/260 46/6 نرمال 1/418 00/0 4009

 نرمال 1/941 40/0 نرمال 6/400 03/0 4002

 نرمال 0/482 -41/0 نرمال 1/900 20/0 4001

 نرمال 916 18/0 ترسالی متوس  4/911 08/6 4001

 نرمال 1/940 43/0 ترسالی متوس  1/934 20/6 4000

 خشکسالی بسیار کدید 1/611 -92/4 خشکسالی متوس  618 -29/6 4008

 نرمال 9/432 -69/0 نرمال 1/412 04/0 4003

 نرمال 6/914 18/0 نرمال 1/429 -41/0 4060

 ترسالی کدید 9/213 8/6 ترسالی کدید 220 33/6 4066

 نرمال 909 -04/0 نرمال 1/901 19/0 4064

 نرمال 8/903 00/0 کدید سالیخشک 8/611 -12/6 4069

 کدید سالیخشک 8/400 -16/6 خشکسالی متوس  466 -09/0 4062

 های پژوهش یافته: منبع
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 (2 02-0222)های کرج و قزوین برای ایستگاه SPIروش  آرتغییرات ساالنه شدت خشکسالی با استفاده  -2شکل 

 های پژوهش یافته: منبع

 گردوغبار پدیده بررسی

های منتخب نشان داد کاه بیشاتری  روزهاای هراراه باا      فراوانی روزهای هرراه با پدیده گردوغبار در ترامی ایستگاه

روز در طی دوره  91روز و کرتری  وقوع نیز در ایستگاه آوج با  602در ایستگاه کرج با  01گردوغبار با توجه به کد 

بیشاتری  وقاوع    4062روز در سال  44مورد م العه رخ داده است که با توجه به آن مشخص گردید ایستگاه کرج با 

هیچ وقوع پدیاده گردوغباار را نداکاته اسات و میاانگی  سااالنه روزهاای         4009و  4006های گردوغبار، و در سال

روز رخداد گردوغبار داکته که در سال  36جروع ایستگاه قزوی  در م. باکدروز می 0گردوغباری ای  ایستگاه حدود 

هایچ پدیاده گردوغبااری رخ     4000و  4002، 4004هاای  روز بیشتری  وقوع پدیده گردوغبار و در سال 44با  4066

روز کرتری  رخداد را داکاته   1با  4062روز بیشتری  و سال  63با فراوانی  4064ایستگاه طالقان در سال . نداده است

هاای ماورد   روز است که از تراامی ایساتگاه   66  متوس  روزهای هرراه با گردوغبار برای ای  ایستگاه هرچنی. است

روز کرتاری    91و  20، 24، 10های بویی  زهرا، تاکستان، معلف ک یه و آوج به ترتیب با  ایستگاه. بررسی بیشتر است

هاای  لیانه روزهای هرراه با گردوغباار بارای اساتان   فراوانی سا 6در ککگ کراره . اندرخداد پدیده گردوغبار را داکته

. ارائاه کاده اسات    01های منتخب بر مبناای کاد   برای ترامی ایستگاه 4062تا  4000البرز و قزوی  طی دوره آماری 

 41روز و ایستگاه قازوی  باا    13نیز نشان داد که ایستگاه کرج با  00فراوانی روزهای هرراه با گردوغبار بر مبنای کد 

 1، 0های تاکستان، بویی  زهرا و آوج به ترتیب با ز، به ترتیب بیشتری  فراوانی وقوع گردوغبار را داکته و ایستگاهرو

های طالقان و معلف ک یه نیز هایچ رخادادی بار    ایستگاه. اندروز کرتری  فراوانی وقوع پدیده گردوغبار را داکته 6و 

 .نشان داده کده است 00فراوانی سالیانه پدیده گردوغبار با توجه به کد  9اند که در ککگ کراره نداکته 00مبنای کد 
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 های پژوهش یافته: منبع  (2 02-0222) 20های منتخب با توجه به کد گردوغبار در ایستگاه پدیده فراوانی سالیانه رخداد -0شکل 

 
 های پژوهش یافته: منبع  (2 02-0222) 20های منتخب با توجه به کد گردوغبار در ایستگاه پدیده فراوانی سالیانه رخداد -3شکل 

 خشکسالی و گردوغبار پدیده ارتباط میان

تر راب ه میان روزهای هرراه با گردوغبار و خشکسالی، مقادیر ای  دو پدیاده در مقیااس ماهاناه باا     برای م العه دقیق

در  SPIنتایج نشان داد در ایستگاه قزوی  میان روزهای هرراه با گردوغبار و مقاادیر  . ماهه 68سه، نه و  SPIتوجه به 

های زمانی هیچ ارتباطی معنااداری نشاان   وجود دارد ولی سایر مقیاس% 60، هربستگی ضعیفی در س ح ماهه 68بازه 

بررسی ارتبااط میاان فراوانای روزهاای هراراه باا        با. به نرایش در آمده است 4ندادند که نتایج آن در جدول کراره 

گردوغبار و خشکسالی مشخص گردید هربستگی معناداری در مقیاس ساالنه نیز وجود ندارد که نتایج آن در جادول  

 .نشان داده کده است 9کراره 
 (2 02-0222)های کرج و قزوین در ایستگاه( مقیاس ساالنه)گردوغبارهای و خشکسالی  پدیده همبستگی بین فراوانی رخداد -0جدول 

 گردوغبار و خشکسالی ایستگاه

SPI 664/0 هربستگی کرج ساالنه و گردوغبار 

 134/0 داریس ح معنی

 61 تعداد

 -919/0 هربستگی قزوی 

 631/0 داریس ح معنی

 61 تعداد

 های پژوهش یافته: منبع
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 (2 02-0222)های کرج و قزوین در ایستگاه( مقیاس ماهانه)گردوغبارهای و خشکسالی پدیده  همبستگی بین فراوانی رخداد -3جدول 

 گردوغبار و خشکسالی کاخص خشکسالی ایستگاه

 066/0 هربستگی ماهه و گردوغبار SPI 9 کرج

 390/0 داریس ح معنی

SPI 3 619/0 هربستگی ماهه و گردوغبار- 

 631/0 داریس ح معنی

SPI 68 601/0 هربستگی ماهه و گردوغبار- 

 901/0 داریس ح معنی

 611/0 هربستگی ماهه و گردوغبار SPI 9 قزوی 

 900/0 داریس ح معنی

SPI 3 618/0 هربستگی ماهه و گردوغبار 

 433/0 داریس ح معنی

SPI 68 411/0 هربستگی ماهه و گردوغبار 

 *003/0 داریس ح معنی

 معنی دار است% 60 در س ح*
 های پژوهش یافته: منبع

 گیری نتیجه

های کدید نشان داد که در ایستگاه کرج خشکسالی 4062-4000بررسی خشکسالی در مقیاس ساالنه در دوره آماری 

به کرتری  مقدار خاود رساید    SPIبا توجه به میزان بارندگی ای  سال،  4069و متوس  اتفاق افتاده است که در سال 

با توجاه باه میازان بارنادگی خشکساالی       4008در ایستگاه قزوی  نیز در سال . و خشکسالی کدید رخ داد( -12/6)

نتاایج  . هرخاوانی دارد ( 6932)نتایج بروغنای و هرکااران    رسید که با -92/4به  SPIبسیار کدیدی رخ داد و میزان 

روز ثبت کده است که باا توجاه    123نشان داد در مجروع های منتخب در ایستگاهگردوغبار  سالیانهارزیابی فراوانی 

به عنوان پرگردوغباارتری  ساال    4064اند و سال های کرج و قزوی  بیشتری  رخداد گردوغبار را داکتهبه آن ایستگاه

رج و قازوی  بیشاتری    هاای کا  نیز ایساتگاه  00و  01با توجه به کدهای پدیده . کوددر طول دوره آماری کناخته می

روز  661روز و ژوئا  باا    661هاای مای باا    های ماهانه نیز نشاان داد مااه  بررسی. رخداد پدیده گردوغبار را داکتند

های کارج و قازوی  بیشاتری  وقاوع پدیاده گردوغباار را       بیشتری  فراوانی رخداد را داکته که در ای  دو ماه ایستگاه

های می و ژوئ  بیشتری  فراوانی وقاوع را داکاتند کاه در    نیز ماه 01با توجه به کد . داکتند ها یستگاهانسبت به سایر 

های ژوئ  و اکتبار بیشاتری    ماه 00با توجه به کد . هر دو ماه ایستگاه قزوی  بیشتری  رخداد گردوغبار را داکته است

های ژوئ  و اکتبر، ایستگاه کرج بیشتری  در ماه فراوانی وقوع گردوغبار و ماه ژانویه نیز فاقد گردوغبار بوده است که

، اصاغری سراساکانرود و زیناالی    (6939)ای  نتاایج باا نتاایج موحادی و هرکااران      . میزان گردوغبار را داکته است

که پدیده گردوغبار را از نظار زماانی بررسای کردناد م ابقات      ( 4001)و یابوکی و هرکاران ( 6930)امیدی ( 6939)

اب ه میان فراوانی روزهای هرراه با گردو غبار با خشکسالی نشان داد در ایستگاه کرج که با توجاه باه   بررسی ر. دارد

های ساالنه و ماهانه میان ای  دو پدیده وجود ندارد کاه  داری در مقیاسداری بدست آمده هربستگی معنیس ح معنی

قزوی  میان روزهای هرراه با گردوغبار و مقاادیر   در ایستگاهم ابقت دارد اما ( 6983)با نتایج اختصاصی و هرکاران 

SPI  (4069) هرکااران  و وجاود دارد کاه باا نتاایج ذوالجاودی     % 60، هربستگی ضعیفی در سا ح  ماهه 68در بازه 

زمانی میان روزهای هرراه باا گردوغباار و خشکساالی روزاناه نشاان داد در ایساتگاه        یرتأخبررسی  .م ابقت داکت
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روز قبگ آن و در ایستگاه بویی  زهارا نیاز پدیاده     66و  0، 1، 9، 4، 6ار با میزان خشکسالی در قزوی  پدیده گردوغب

وجاود دارد کاه   % 60روز قبگ آن هربستگی ضعیفی در س ح  69و  64، 66، 60، 3گردوغبار با میزان خشکسالی در 

 طاور  باه . باکاد  یمورت معکوس ای  هربستگی در ایستگاه قزوی  به صورت مستقیف و در ایستگاه بویی  زهرا به ص

 رخادادهای  میاان  قاوی  هربساتگی  یاک  کاه  داکات  انتظاار  تاوان نری آماری دوره طول بودن کوتاه به توجه با کلی

 باا  آماری دوره به نیاز پدیده دو ای  بی  هربستگی میزان بررسی برای زیرا باکد داکته وجود خشکسالی و گردوغبار

 پاذیر امکاان  آن بررسی م العاتی هایایستگاه در مدت طوالنی آمار نبود به توجه با که باکدمی طوالنی زمانی مقیاس

 بار  که دارند دخالت گردوغبار مانند جوی هایپدیده ایجاد در انسانی و طبیعی متعدد عوامگ دیگر طرف از. باکدنری

ساایر عواماگ    یرتاأث گاردد کاه   مای کنند بنابرای  پیشنهاد می خنثی نیز یکدیگر اثر گاهی و گذاکته تأثیر یکدیگر روی

 .گذار بر پدیده گردوغبار نیز بررسی گرددطبیعی و انسانی تاثیر

 منابع
 دومای  . گردوغباار  وقاوع  و خشکسالی روند بررسی و مقایسه (.6983) م لق، مهدی سلیرانی کاکری، فاضگ؛ و م ردرضا؛ اختصاصی،

 .ایران یزد، دانشگاه بهر ، 41 الی 40 گردوغبار، هایطوفان و بادی فرسایش ملی هرایش

 کااهش  منظاور  باه  ایاران  گردوغبااری  هاای طوفان فصلی فراوانی بندیپهنه و ت لیگ (.6939) زینالی بتول صیاد؛ و سراسکانرود، اصغری

 .493 – 460 صف ات ،4 کراره ،6 دوره مخاطرات، و دانش .مخاطرات

پایان نامه کارکناسی ارکاد، دانشاکده علاو     . گردوغبار در جنوب و مرکز استان فارسهای بررسی و ت لیگ طوفان(. 6930)امیدی، زهرا 

 .انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

بندی و تعیی  بهتری  کاخص خشکسالی در اساتان خراساان   پهنه(. 6932)بروغنی، مهدی؛ مرادی، حریدرضا؛ و زنگنه اسدی، م ردعلی 

 .82تا  00طق خشک، سال پنجف، کراره نوزدهف، صف ات مجله م العات جغرافیایی منا. رضوی

، 6، کاراره  6ناماه آب و هواکناسای کااربردی، ساال     دوفصاگ . های گردوغبار در ایرانآب و هواکناسی طوفان(. 6939)زنگنه، معصومه 

 .64-6صف ات 

، 48اهواز، فصلنامه ت قیقات جغرافیایی، ساال  های زمانی پدیده گرد وغبار کهر سازی سریمدل(. 6934)طاووسی، تقی؛ و زهرایی، اکبر 

 .613-600، صف ات 603کراره دو ، کراره پیاپی 

نامه کارکناسی ارکد، دانشکده ادبیاات و علاو  انساانی،    پایان. های گردوغبار در غربت لیگ سینوپتیکی سیستف(. 6982)عابدزاده، حیدر 

 .دانشگاه رازی کرمانشاه

 .22-21کراره  .نیوار ،6330- 6316 دوره در در خاورمیانه هکتوپاسکال 100 س ح الگوهای سینوپتیک سیبرر (.6986) بهلول علیجانی،

هاای بااالتر در اساتان    ریزش هوای سرد از عارض  یرتأثت لیگ سینوپتیکی پدیده گردوغبار با (. 6934)فاروقی، آیدا؛ و پوراصغریان، آرزو 

 .مرداد ماه 42ریزی م ی  زیست، هردان، دومی  هرایش ملی حفاظت و برنامه. هرمزگان

ای و ت لیگ هردید پدیده گردوغبار در کا ن کاهر مشاهد طای     پایش ماهواره(. 6932)م ردی مرادیان، جریله؛ و حسی  زاده، سیدرضا 

 .10-91مجله جغرافیا و مخاطرات م ی ی، کراره چهاردهف، صف ات . 4003-4069دوره آماری 

وهوایی مرتب  با گارد و  آب های یدهپدپایش مکانی و زمانی (. 6939)بیگلو، خداکر ؛ و نارنگی فرد، مهدی موحدی، سعید؛ حاتری بهر  

 .28-90، صف ات 66، کراره 9فصلنامه جغرافیا و م العات م ی ی، سال . غبار در کهرهای ایران
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