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 وقوع گرد و غبار در ایرانتعداد  تغییرات و همبستگی بررسی روند
 

 1مهدی بروغنی
 

 (15/11/1399تاریخ پذیرش:          16/09/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

  بر باریآثار زیان که است جهان و ایران بیاباني و خشک در نواحي رایج و مخرب هایپدیده از یکي غبار و گرد پدیده

تا  1990هدف از این پژوهش، بررسي آماری تعداد وقوع گرد و غبار برای بازه زماني  .دارد زیستمحیط و انسان زندگي

-2016های مورد مطالعه )های سالماهباشد. در این تحقیق تغییرات تعداد وقوع گرد و غبار در برای کل ایران مي 2016

ها در چهار منطقه و کل ایستگاه کشور مورد تحلیل قرار گرفت و به بررسي همبستگي بین ایستگاه 30( برای 1990

است که تابستان و زمستان به  کشور پرداخته شد. نتایج تعداد وقوع گرد و غبار در فصول مختلف در کشور حاکي از آن

های جوالی چنین نتایج نشان دهنده آن است که ماهکمترین رخداد گرد و غبار را در کشور دارد. هم ترتیب بیشترین و

های دیگر دارند. نتایج های کشور نسبت ماهترین تعداد گرد و غبار را در بیشتر ایستگاهترین و کمو دسامبر به ترتیب بیش

رخداد  130و  3666ترین تعداد گرد و غبار را به ترتیب با و کم ترینها نشان داد که زابل و زنجان به ترتیب بیشبررسي

داری از لحاظ وقوع گرد های کشور دارای همبستگي معنيکننده آن است بیشتر ایستگاهدر طول سال دارند. نتایج بیان

از نظر توفان  درصد بودند که حاکي از آن است که تقریبا بیشتر کشور دارای شرایط مشابه 99و   95و غبار در سطح 

هایي که از لحاظ جغرافیایي که نزدیک همدیگر بودند چنین حاکي از آن بود که ایستگاهباشند. نتایج همگرد و غبار مي

 دارای ضریب همبستگي باالتری بودند.
 

 گرد و غبار، همبستگي، ایستگاه سینوپتیک، ایرانهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 نواحي در محیطي هایبحران ترینمهم از غبار و گرد پدیده

 Raei et؛ Goudie, 2014) است جهان خشکنیمه و خشک

al., 2020 )گرد و  انتشار به منجر متالطم باد که هنگامي و

 که زماني حقیقت، در. دهدمي رخ شود، هوا سطح در غبار

 بر متر هشت) بیشتر آستانه حد از هابیابان در باد سرعت

 بافت و رطوبت خاک، سطح زبری به بسته شود،مي( ثانیه

 هایبلندی و پستي و گیاهي پوشش دانه، اندازه خاک،

. شودمي ایجاد غبار و گرد و شده هوا وارد ریز ذرات زمین،

 سطح از کیلـومتری شـش ارتفاع تا است ممکن ذرات این

 یابند انتقال کیلومتر 20000 مسافت تا و کرده صعود زمین

(TaheriShahriayni et al., 2015; chaternour et al., 

 ,.Yang et al) افقي دید کاهش باعث نتیجه در و( 2020

2008; Xuan et al., 2004 )گردند.  جهان مختلف مناطق در

 گرد هایتوفان با همراه روزهای فراواني اخیر هایسال در

 بروز سبب این که است یافته چشمگیری غبار افزایش و

 هایزمینه در فراوان خسارات و نامطلوب زیستي اثرات

 این توأم تکامل .گرددمي و اجتماعي صنعتي کشاورزی،

 افزایش و شدن توسعه، صنعتي شتابان روند با رخداد

 دو را های زیست محیطيتنش شهری، مناطق در جمعیت

خاورمیانه  .(Ansari ghojghar, 2019است ) کرده چندان

ترین تولید گرد باشد که بیشیکي از پنج منطقه جهان مي

(. ایران به علت Rezazadeh et al., 2013و غبار را دارد )

خشک جهان، در قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه

ای لي و فرامنطقههای متعدد گرد و غبار محمعرض سیستم

تواند (. توفان گرد و غبار ميRashki et al., 2013باشد )مي

صنعت حمل و نقل را با کاهش دید تحت تأثیر قرار دهد و 

ها، ارتباطات راه دور و محصوالت باعث خسارت به زیرساخت

زایي و شود. عالوه بر این، به واسطه تشدید بیابان

ش شوری خاک، توفان خشکسالي، کاهش منابع آب و افزای

اقتصادی -های اجتماعيگرد و غبار باعث ضرر و زیان

(. این پدیده مقدار قابل Cao et al., 2015شود )بیشتری مي

تواند کند که ميی از گرد و غبار را در جو حمل ميتوجه

زا عواقب زا و عوامل بیماریوسیله انتقال مواد حساسیتبه

 & kheirfam )باشد بسیار جدی برای سالمتي داشته 

Asadzadeh, 2020 ; Azizi et al., 2012.) مطالعات اخیر 

 گرد توفان تعداد عالوه بر حاکي از این است که چنینهم

 کرده پیدا افزایشدر منطقه  نیز غبار و گرد مقدار غبار و

(. بررسي اقلیمي رخدادهای گرد و Cao et al., 2015) است

بسیار حائز اهمیت است. غبار در شناخت این پدیده 

مطالعات زیادی در زمینه ارتباط هواشناسي بر وقوع گرد و 

 ,Wu et al., 2012; Lee & Sohnغبار صورت گرفته است )

2011; Kim et al., 2008; Prospero & Lamb, 2003; 

Goudie & Middleton, 2001 هر یک از این مطالعات .)

و غبار را بررسي  ارتباط متغیرهای هواشناسي با وقوع گرد

اند. نتایج این تحقیقات نشان داد که کاهش بارش و کرده

پوشش گیاهي و افزایش خشکسالي باعث افزایش وقوع گرد 

طي  Hahnenberger & Nicoll( 2012شود. )و غبار مي

تحقیقي به بررسي خصوصیات هواشناسي رخداد گرد و غبار 

ین تحقیق از در شرق حوزه یوتا در امریکا پرداختند. در ا

-و هم 2010تا  1948های هواشناسي در طي دوره داده

و  2008های چنین آنالیز دو واقعه مهم گرد و غبار در سال

ترین وقوع گرد استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش 2009

و غبار در فصل بهار بوده و در ساعات بعد از ظهر که سرعت 

 Rezazadeh فتد. ارسد اتفاق ميترین حد ميباد به بیش

et al (2013)  به بررسي اقلیم شناسي رخدادهای گرد و

غبار در خاورمیانه پرداختند. این پژوهش بر روی چهار 

هایي از منطقه برداشت گرد و غبار در سودان، بخش

هایي از ایران و افغانستان عربستان و عراق، پاکستان و بخش

انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد وقوع گرد و 

غبار در سودان اتفاق افتاده است. بیشترین و شدیدترین 

های گرد و غبار در سیستان در منطقه ایران و وفانت

افغانستان صورت گرفته است. بیشترین غلظت ذرات گرد و 

چنین افتاده است. نتایج هم غبار در هوا در پاکستان اتفاق

ترین رخداد گرد و غبار در بخش حاکي از آن است که بیش

در  های زمستان و در بخش شرقيغربي خاورمیانه در ماه

به بررسي شدت  Tan et al (2014)های تابستان است. ماه

پرداختند.  2007تا  1980وفان گرد و غبار در چین از سال ت

ایستگاه هواشناسي واقع در  186ی هادر این تحقیق از داده

ترین چین استفاده شد. نتایج حاکي از آن است که بیش

چنین بوده است. نتایج هم 1983وقوع گرد و غبار در سال 

وقوع گرد و غبار روند  1999تا  1984نشان داد که از سال 

 وند افزایشي داشته است.ر 2007تا  2000کاهشي و از سال 

O’Loingsigh et al (2014) با بادی فرسایش پایش به 

 در 2011 تا 1965 هایسال هواشناسي هایداده از استفاده

های سازمان استرالیا پرداختند. در این تحقیق از داده
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1هواشناسي جهاني )
WMO تا 1965( برای دوره مطالعه 

ایستگاه  180های استفاده شد. در این تحقیق از داده 2011

نشان داد بارش تأثیر زیادی روی وقوع استفاده شد. نتایج 

هایي که میزان بارش ای که در سالگرد و غبار دارد به گونه

وفان گرد و غبار افزایش داشته تکاهش پیدا کرده وقوع 

به ارزیابي انتشار گرد و غبار با  Song et al (2017)است. 

و ارتباطش با تغییر اقلیم روی شرق  WRE-Chemمدل 

پرداختند. نتایج بیان کننده آن است  2015ا ت 1980آسیا از 

داری در بستگي معنيکه انتشار گرد و غبار با بارش هم

چنین نتایج گویای آن است منطقه مورد مطالعه دارد. هم

 et alباشد.بستگي در مناطق مختلف متغیر ميکه این هم

(2018)  Namdari  در تحقیقي به بررسي اثر تغییرات آب و

وفان گرد و غبار بر روی خاورمیانه تفعالیت هوایي روی 

های بارش در منطقه نشان داد که در اند. نتایج دادهپرداخته

های اخیر کاهش پیدا کرده و این کاهش بارش بر روی سال

کاهش پوشش گیاهي و رطوبت خاک تأثیر گذاشته و در 

نتیجه شدت و تعداد رخداد گرد و غبار افزایش پیدا کرده 

 یامطالعات انجام شده در مناطق مختلف دن جموعم است. در

روند گرد و غبار را دارد که نشان  یشاز افزا يو کشور حاک

لذا با توجه به  باشديم ياراض یبو تخر یشترب ياز خشک

های گرد و غبار اینکه بخش زیادی از کشور در معرض توفان

قرار دارد و بررسي آماری این پدیده شناخت جامعي از 

دهد لذا هدف از گرد و غبار را در کشور نشان ميوضعیت 

این پژوهش بررسي آماری تعداد وقوع گرد و غبار برای بازه 

 باشد. برای کل ایران مي 2016ا ت 1990زماني 

 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

کشوری  ایرانباشد. ایران ميمنطقه مورد مطالعه شامل کل 

 کیلومتر 195/648/1است. این کشور با   آسیای غربي در

اساس  برنفر  یلیونم 270/926/79پهناوری و  مربع

 کشور دومین ، 1395سال  یسرشمار

است. ایران از شمال غرب  خاورمیانه بزرگ

، دریای خزر ، از شمال باجمهوری آذربایجان و ارمنستان با

، از شرق ترکمنستان از شمال شرق با

دریای  و خلیج فارس ، از جنوب باپاکستان و افغانستان با

 70. بیش از مرز استهم ترکیه و عراق غرب با و در عمان

خشک  درصد ایران دارای شرایط آب و هوایي خشک و نیمه

باشد متر ميمیلي 250است و متوسط بارش در ایران حدود 

(Boroghani et al., 2015 ایران به علت قرار گرفتن در .)

-مسیر کمربند خشک و نیمه خشک جهان در معرض توفان

 دارد. های گرد و غبار قرار

 

 

 
 های سینوپتیک در منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی ایستگاه -1شکل 

Fig 1. Geographical location of synoptic stations in the study area 
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  کارروش

شود که  ميروز همراه با پدیده گرد و غباری به روزی گفته 

 باني دردیده های ســینوپتیک، طي هشــت باردر ایســتگاه

 )گردکیلومتر 10روز حداقل یک بار دید افقي کمتر از شبانه

شد )  (. برای تعیین روزهای Akhlaq et al., 2012و غبار( با

ــینوپتیک از کدهای          ــتگاه سـ همراه با گرد و غبار در ایسـ

ستفاده مي      سي ا شنا شان دهنده هوا ی  گردد. کدهایي که ن

، 30، 09، 08، 07، 06شـــامل کدهای  اندوقوع گرد و غبار

  (1باشد )جدول مي 35و  34، 33، 32، 31

 

 (Alijani, 2006) داده های هواشناسی سینوپتیکمشخصات روزهای گرد و غباری و توفانی در  -1جدول
 Table1. Characteristics of dusty and stormy days in synoptic meteorological data 

 

 های مورد مطالعه گرد و غبار در کشورموقعیت ایستگاه -(2جدول )
Table2. Location of dust study stations in the country 

Latitude (Y) Longitude (X) Station Row 

1340579 1757191 Tehran 1 

1400714 2334254 Sabzevar 2 

1037369 2485826 Birjand 3 

1110327 2270322 Tabas 4 

1127402 2100207 Khor 5 

1135485 1299488 Ilam 6 

1407024 1644979 Ghazvin 7 

1169821 1609932 Arak 8 

1576367 1211428 Urmia 9 

1461404 1506803 Zanjan 10 

1102544 1469359 Khoram Abad 11 

1628987 1321834 Tabriz 12 

401457 2235285 Bandr Abas 13 

204726 2671031 Chabahar 14 

649961 2163358 Sirjan 15 

488590 2364863 Kahnoj 16 

418175 2665813 Iranshahr 17 

616749 2423723 Bam 18 

739525 2285423 Kerman 19 

229306 2380735 Jask 20 

847689 2713287 Zabol 21 

670511 2667541 Zahedan 22 

868388 1493118 Ahvaz 23 

1000093 1781316 Esfahan 24 

987762 1472522 Dezfol 25 

450727 2028030 Lar 26 

802579 1778526 Yasoj 27 

319062 1998330 Kish 28 

593236 1969101 Fasa 29 

918332 2026770 Yazd 30 

code Atmospheric condition code Atmospheric condition 

06 Dust without wind flow 31 Light to medium dust storm 

07 Sand and dust with wind currents 32 Dust storm intensified during the last hour 

08 Sandstorm over the past hour 33 Severe dust storm, weakening over the past hour 

09 Dust storm during the last hour 34 Severe dust storm, unchanged over the past hour 

30 Light to moderate dust storm 35 Dust storm intensified during the last hour 
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هایي استفاده شد که طول دوره و تحقیق از ایستگاهدر این 

پراکنش مناسبي در سطح کشور برخوردار بودند. پس از 

( 1990-2016ها، بازه زماني مشترک )انتخاب ایستگاه

ایستگاه سینوپتیک که  30در این پژوهش از  تعیین شد.

پراکنش یکنواختي در کل کشور را دارا بودند استفاده شد. 

های مورد استفاده در کشور در ایستگاه مشخصات کلیه

( 1ها در سطح کشور در شکل )( و پراکندگي آن2جدول )

برای تعیین تعداد وقوع گرد و غبار در کشور ارائه شده است. 

های مربوط به ( داده1990-2016در دوره مورد مطالعه )

سرعت و جهت باد، میزان دید و موقعیت جغرافیایي 

سینوپتیک کشور بررسي و تغییرات زماني آن های ایستگاه

مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده میزان دید 

کیلومتر(، روزهای گرد و غبار در دوره  10افقي )کمتر از 

ها و مورد مطالعه مشخص و تغییرات وقوع این پدیده در ماه

بستگي در های مختلف سال تعیین شد. سپس همفصل

های کشور گرفته شد تا درصد بین ایستگاه 99و  95سطح 

ارتباط تعداد وقوع گرد و غبار در کل کشور مورد بررسي 

قرار گیرد. در نهایت ایران به چهار بخش شمال شرقي، 

شمال غربي، جنوب شرقي و جنوب غربي تقسیم شد و 

های سینوپتیکي که در این مناطق قرار گرفته بودند ایستگاه

بستگي( قرار گرفت تا در هر بخش ماری )همنیز مورد آنالیز آ

ها از لحاظ نیز مورد بررسي قرار گرفته و ارتباط ایستگاه

 ,.Boroughani et alتعداد وقوع گرد و غبار مشخص شوند )

آب و هوایي هر منطقه نقش مهمي . شرایط اقلیمي و (2020

بر وقوع گرد و غبار دارد. اقلیم خشک و نیمه خشک جهان 

اکم کم پوشش گیاهي و خشکي خاک بیشتر متاثر به علت تر

از گرد و غبار قرار دارند. لذا در این تحقیق به بررسي ارتباط 

بین تعداد وقوع گرد و غبار و شرایط کلیماتولوژی در 

های کشور پرداخته شد. و در نهایت ارتباط بین ایستگاه

)به  2005تعداد وقوع گرد و غبار با بارش و دما برای سال 

ت محدودیت در تهیه داده های بارش و دما( مورد تحلیل عل

 .قرار گرفت

 

 نتایج

های مختلف نتایج تغییرات تعداد روزهای گرد و غبار در ماه

( در 1990-2016سال در کشور در دوره مورد مطالعه )

آن است که ماه ( آورده شده است. نتایج حاکي از 3جدول )

ترین تعداد گرد و روز بیش 619جوالی در ایستگاه زابل با 

های دیگر سال در تمام ایستگاههای بار را نسبت به ماهغ

چنین نتایج نشان دهنده آن است باشد. همکشور دارا مي

ترین ترین و کمهای جوالی و دسامبر به ترتیب بیشکه ماه

-های کشور نسبت ماهتعداد گرد و غبار را در بیشتر ایستگاه

 & Zolfaghariهای دیگر دارند. این نتایج با نتایج 

Abedzadeh (2005)  وBahiraie et al (2011)  که ماه

ترین تعداد ترین و کمجوالی و دسامبر رو به ترتیب بیش

ها نشان داد خواني دارد. نتایج بررسيگرد و غبار را دارند هم

ترین تعداد گرد ترین و کمکه زابل و زنجان به ترتیب بیش

 رخداد در طول دوره 130و  3666و غبار را به ترتیب با 

دارند. نتایج تعداد وقوع گرد و غبار در فصول  مطالعه مورد

مختلف در کشور حاکي از آن است که تابستان و زمستان 

گرد و غبار در کشور  ترین رخدادترین و کمبه ترتیب بیش

بستگي در شمال شرق ایران در نتایج هم باشد.دارا مي

است. نتایج حاکي از آن است که بین  ( آورده شده4جدول )

درصد  99بستگي باالی های این منطقه همتمام ایستگاه

وجود دارد که نشان دهنده شرایط یکسان از نظر وقوع گرد 

باشد. با توجه به اینکه در این منطقه و غبار در منطقه مي

شرایط تقریبا یکساني از نظر توپوگرافي و اقلیمي وجود دارد 

چنین باشد. نتایج هممي بستگي قابل توجیهملذا این ه

ترین بیش 684/0دهد که خور و بیرجند با ضریب نشان مي

-دارای کم 428/0بستگي و سبزوار و بیرجند با ضریب هم

بستگي در شمال غربي نتایج هم باشند.بستگي ميترین هم

های این منطقه ایران حاکي از آن است که تمام ایستگاه

این  (.5جدول )باشند درصد مي 99بستگي باالی دارای هم

محدوده دارای هشت ایستگاه سینوپتیک شامل ایالم، 

-آباد، تهران و تبریز ميقزوین، اراک، ارومیه، زنجان، خرم

بستگي باشد. ارومیه و تبریز دارای باالترین ضریب هم

ترین فاصله باشند. این دو شهر در یک اقلیم و کممي 838/0

 739/0دیگر وجود دارند. اراک و ایالم با ضریب هم نسبت به

بستگي را دارند. زنجان ترین همبعد از ارومیه و تبریز بیش

خواني ترین همکم 258/0بستگي با خرم آباد با ضریب هم

( دارای تعداد 3این منطقه با توجه به جدول ) را با هم دارند.

ور دارند وقوع گرد و غبار کمتری نسبت به بقیه نقاط کش

تر این ناحیه که با توجه به شرایط کوهستاني و اقلیم مرطوب

نتایج در منطقه جنوب شرقي ایران  خواني دارد.هم

شهر، بم، های چابهار، سیرجان، کهنوج، ایران)ایستگاه

-کرمان، جاسک، زابل، زاهدان و بندرعباس( حاکي از هم

منطقه (. این 6ها دارد )جدول بستگي خوبي بین ایستگاه

تری های دیگر کشور دارای شرایط خشکنسبت به بخش
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تعداد وقوع گرد و غبار نیز در این ناحیه نسبت به  باشد.مي

شهر بستگي بین ایرانترین همبقیه مناطق باالتر است. بیش

باشد که نشان دهنده تعداد مي 686/0و بندرعباس با ضریب 

 باشد.دو شهر ميوقوع گرد و غبار تقریبا نزدیکي برای این 

 
 (1990-2016های سال در کشور در دوره مورد مطالعه )تغییرات تعداد روزهای گرد و غبار ماه -3 جدول

Table 3. Changes in the number of dust days of the months of the year in the country in the study period (1990-

2016) 

Station January february march April May June July August September October November December 

Tehran 14 20 44 68 102 87 47 31 45 41 18 9 

Sabzevar 3 13 56 53 68 82 63 36 37 33 19 0 

Birjand 14 42 67 64 104 90 100 64 22 19 8 9 

Tabas 21 74 130 184 264 220 207 137 81 75 34 20 

Khor 19 48 89 86 112 82 58 20 24 25 14 19 

Ilam 4 32 52 75 87 102 89 34 26 16 3 4 

Ghazvin 2 8 13 30 53 33 19 12 9 16 9 2 

Arak 3 26 68 105 123 162 169 68 72 62 4 3 

Urmia 1 6 25 51 66 49 33 21 16 18 3 1 

Zanjan 0 4 7 21 43 30 8 3 5 8 1 0 

Khoram 

Abad 

5 44 75 89 112 104 125 57 35 16 4 3 

Tabriz 8 22 62 100 140 108 78 51 59 54 12 6 

Bandr 

Abas 

74 152 266 364 390 379 436 406 262 136 119 88 

Chabahar 59 105 137 170 165 167 162 108 56 49 36 51 

Sirjan 5 12 30 26 25 18 6 10 2 4 0 0 

Kahnoj 7 8 28 9 19 15 30 14 1 3 2 9 

Iranshahr 46 107 146 209 243 283 363 310 152 68 17 36 

Bam 32 72 109 102 129 128 178 133 61 29 33 24 

Kerman 28 53 77 73 92 45 43 26 9 11 15 26 

Jask 139 233 265 232 211 220 214 183 155 149 126 133 

Zabol 98 162 178 214 349 480 619 582 456 280 137 112 

Zahedan 180 216 256 253 260 329 280 263 161 138 112 139 

Ahvaz 64 158 172 224 283 302 309 202 169 142 85 55 

Esfahan 15 36 78 109 156 152 117 81 54 62 23 11 

Dezfol 5 21 25 31 42 39 39 20 7 4 2 8 

Lar 0 11 37 24 33 23 27 21 8 2 2 3 

Yasoj 1 18 59 48 71 63 53 37 16 8 3 1 

Kish 63 130 161 197 164 123 168 156 115 92 72 74 

Fasa 10 46 107 150 209 184 204 130 62 31 17 7 

Yazd 41 114 155 194 231 177 127 63 57 50 35 32 

 بستگی تعداد وقوع گرد و غبار بین شهرهای شمال شرق ایرانهم -4جدول 
Table 4. Correlation of dust incidence between cities in northeastern Iran 

 tabas birjand sabzevar khor 

tabas 

Pearson Correlation 1 0.547** 0.545** 0.505** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 324 324 323 324 

birjand 

Pearson Correlation 0.547** 1 0.428** 0.684** 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 0.000 

N 324 324 323 324 

sabzevar 

Pearson Correlation 0.545** 0.428** 1 0.475** 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  0.000 

N 323 323 323 323 

khor 

Pearson Correlation 0.505** 0.684** 0.475** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  

N 324 324 323 324 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)               درصد                           99** معني داری در سطح 
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چنین نتایج بیان کننده آن است که سیرجان در این هم

شهر، بم، زابل، زاهدان و بندرعباس منطقه با شهرهای ایران

درصد ندارد.  99و  95بستگي معناداری در سطح هم

تری سیرجان در ارتفاع باالتر و شرایط آب و هوایي معتدل

لذا تعداد وقوع گرد و  نسبت به بقیه شهرهای منطقه دارد

بستگي گرد و غبار در جنوب بررسي هم .غبار کمتری دارد

های اهواز، اصفهان، دزفول، الر، یاسوج، غربي ایران )ایستگاه

( آورده شده است. در دهه 7کیش، فسا و یزد( در جدول )

ایران تحت تأثیر گرد و غبار زیادی از اخیر این منطقه از 

باشد. تمام عراق و سوریه ميخارج از کشور بخصوص 

بستگي های منطقه جنوب غربي ایران با هم همایستگاه

بستگي ترین همدرصد دارند. بیش 99داری در سطح معني

در جنوب غرب ایران مربوط به اصفهان و فسا با ضریب 

ترین ضریب تأثیر مربوط به دزفول و باشد. کممي 705/0

 باشد.بستگي ميهم 170/0کیش با 

 بستگی تعداد وقوع گرد و غبار بین شهرهای شمال غرب ایران( هم5جدول )
Table 6 Correlation of dust incidence between cities in northwestern Iran 

 

شمال غربي،          شرقي،  شمال  شور ) نتایج در چهار بخش ک

شهر     شان داد که  شرقي و جنوب غربي( ن های مورد جنوب 

عه در بخش   طال باالی    م ــتگي   99های خود دارای همبسـ

درصد هستند و همچنین شهرهایي که در نزدیک همدیگر     

ستند. این نتایج با نتایج      ضریب باالتری ه قرار دارند دارای 

(2016)Rafiee Majomard et al  ،et al (2013) rashki  ،

Antoine & Nobileau (2006)  وRezazadeh et al (2013) 

ستگاه  های  که در مناطق مختلف دنیا روند گرد و غبار در ای

ستگي باالیي دارند هم      شابه همب شرایط اقلیمي م خواني با 

 دارد. 

 و گرد وقوع تعداد بین بســـتگيهم نتایج ضـــریب تبیین و

ــال برای دمای و بارش با غبار ( 9 و 8 )جدول در 2005 س

های  نتایج حاکي از آن است که داده . است  شده  داده نشان 

سط   تعداد وقوع گرد و غبار با بارش و دما دارای برازش متو

شد لذا با توجه گستردگي منطقه مورد مطالعه و تنوع   مي با

  باشد. نتایجآب و هوایي دارای ضریب تبیین قابل قبولي مي

ما دار      ینب که  اســــت آن از حاکي  با د بار   یاگرد و غ

ستگ هم سطح   داریيمعن يب صد وجود دارد که   95در  در

شان دهنده  ست که با افزا  ین گرد  وقوعدما تعداد  یشآن ا

  با غبار و گرد بین چنینهمداشـــته اســـت.  یشو غبار افزا

 دارمعني البته که دارد وجود معکوســي بســتگيهم بارش

ست  ست  آن از حاکي نتایج این. نی   بارندگي افزایش با که ا

 .است داشته کاهش غبار و گرد

 

 

 

 Ilam ghazvin arak uromiye zanjan khoramabad tehran tabriz 

Ilam 
Pearson Correlation 1 **0.433 **0.739 **0.629 **0.664 **0.365 **0.343 **0.601 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ghazvin 
Pearson Correlation 

**0.433 1 **0.453 **0.632 **0.684 **0.343 **0.485 **0.542 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Arak 
Pearson Correlation 

**0.739 **0.453 1 **0.586 **0.567 **0.467 **0.500 **0.661 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

uromiye 
Pearson Correlation 

**0.629 **0.632 **0.586 1 **0.650 **0.530 **0.467 **0.838 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 

zanjan 
Pearson Correlation 

**0.664 **0.684 **0.567 **0.650 1 **0.258 **0.374 **0.613 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

khoramabad 
Pearson Correlation 

**0.365 **0.343 **0.467 **0.530 **0.258 1 **0.385 **0.636 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 

tehran 
Pearson Correlation 

**0.343 **0.485 **0.500 **0.467 **0.374 **0.385 1 **0.566 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

Tabriz 
Pearson Correlation 

**0.601 **0.542 **0.661 **0.838 **0.613 **0.636 **0.566 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)                                                 درصد در سطح  یدار ی** معن             99 

99                                                              
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 بستگی تعداد وقوع گرد و غبار بین شهرهای جنوب شرق ایرانهم -6جدول 
Table 6. Correlation of dust occurrence between cities in southeastern Iran 

 

 و کنديم يرا ط یادیگرد و غبار فاصــله ز ینکهبا توجه به ا

ــت غباری و گرد از متأثر ایران همچنین  از خارج از که اسـ

شور    تواندمي داریمعني عدم این دلیل لذا شود مي وارد ک

کت  بار  و گرد حر ناطق  از غ ناطق  به  کم بارش  با  م  با  م

ــد  زیاد  بارندگي   چون این نتایج با نتایج محققاني هم     .باشـ
Prospero & lamb (2003) ،Kim et al (2008) ،Lee & 

Sohn (2011) ،Wu et al (2013) ،Song et al (2017)  و

Namdari et al (2018)       ،بارش ــان دادند کاهش  که نشـ

افزایش دما و خشــکســالي باعث افزایش وقوع گرد و غبار  

ــود هممي تایج خواني دارد.شـ باط ب  ن و  یماتولوژی کل ینارت

شور در )  شان ( 2 شکل تعداد وقوع گرد و غبار در ک داده  ن

 در که هایيایستگاه  که است  آن از حاکي نتایجشده است.   

ناطق  ــک خیلي م ند  قرار خشـ عداد  ترینبیش دارای دار  ت

ــتند غبار و گرد وقوع ــهرهاهس ،  زابل، زاهدان، چابهار ی. ش

ــفهان، کرمان     ندر  یزد، اصـ عداد    ترینیشعباس که ب  و ب ت

 یميهستند در منطقه اقل  اراوقوع گرد و غبار را در کشور د 

 خشــک اقلیم با مناطق چنینهمخشــک قرار دارند.  یليخ

ــک خیلي از بعد   را غبار  و گرد وقوع تعداد  ترینبیش خشـ

 مرطوب و مرطوب نیمه شــرایط در مناطقي و هســتند دارا

ست  غبار و گرد وقوع تعداد ترینکم دارای دارند قرار  ین. اا

 Nicoll & Hahnenberger چونهم محققاني یجبا نتا یجنتا

 که  Zobeck et al (2013)و  Miller et al (2012)و  (2014)

شک و ن  مناطق شک را به   یمهخ  رخداد ترینبیش عنوانخ

بار  و گرد بت  غ نده       .دارد خوانيهم کردند  ث یان کن تایج ب ن

ــت که بخش های مرکزی ایران با توجه به وجود دو آن اسـ

ــت لوت   ــت کویر و دش دارای اقلیم خیلي بیابان بزرگ دش

ترین تعداد گرد و غبار را در دوره خشــک هســتند که بیش

ــتند. هم    چنین جنوب غربي ایران دارای مورد مطالعه داشـ

ــور مي ــد که دلیل تعداد زیاد رخداد گرد و غبار در کش باش

سایه     های گرد و غآن توفان شورهای هم ست که از ک باری ا

 شود.بخصوص عراق و سوریه وارد کشور مي

 bandarabas chabahar sirjan kahnoj iranshar bam kerman jask zabol zahedan 

bandarabas 

Pearson 

Correlation 

1 **0.452 0.095 **0.306 **0.686 **0.417 **0.250 **0.534 **0.577 **0.561 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.089 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

chabahar 

Pearson 

Correlation 

**0.452 1 **0.208 **0.336 **0.482 **0.336 **0.302 **0.520 **0.277 **0.461 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

sirjan 

Pearson 

Correlation 

0.095 **0.208 1 **0.197 0.035 -0.035 **0.284 **0.195 0.022 0.077 

Sig. (2-tailed) 0.089 0.000  0.000 0.529 0.530 0.000 0.000 0.694 0.168 

kahnoj 

Pearson 

Correlation 

**0.306 **0.336 **0.197 1 **0.270 0.056 **0.274 **0.395 **0.160 **0.324 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.318 0.000 0.000 0.004 0.000 

iranshar 

Pearson 

Correlation 

**0.686 **0.482 0.035 **0.270 1 **0.580 **0.218 **0.361 **0.654 **0.513 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.529 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

bam 

Pearson 

Correlation 

**0.417 **0.336 -0.035 0.056 **0.580 1 **0.296 *0.135 **0.376 **0.376 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.530 0.318 0.000  0.000 0.015 0.000 0.000 

kerman 

Pearson 

Correlation 

**0.250 **0.302 **0.284 **0.274 **0.218 **0.296 1 **0.275 0.048 **0.264 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.390 0.000 

jask 

Pearson 

Correlation 

**0.534 **0.520 **0.195 **0.395 **0.361 *0.135 **0.275 1 **0.288 **0.458 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000  0.000 0.000 

zabol 

Pearson 

Correlation 

**0.577 **0.277 0.022 **0.160 **0.654 **0.376 0.048 **0.288 1 **0.415 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 .694 .004 0.000 0.000 .390 0.000  0.000 

zahedan 

Pearson 

Correlation 

**0.561 **0.461 0.077 **0.324 **0.513 **0.376 **0.264 **0.458 **0.415 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                                                                                                      درصد 5در سطح  داریي*معن   
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                                                                               درصد    99در سطح  یدار ي** معن
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 همبستگی تعداد وقوع گرد و غبار بین شهرهای جنوب شرق ایران -7جدول 
Table 7. Correlation of dust occurrence between cities in southeastern Iran 

 
 نتایج ضریب تبیین برای تعداد وقوع گرد و غبار به عنوان متغیر وابسته و بارش و دما به عنوان متغییر مستقل-8جدول 

Table 8. Explanation coefficient results for the number of occurrences of dust as a dependent variable and 

precipitation and temperature as an independent variable 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Chan

ge 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .443 .196 .137 40.67261 .196 3.292 2 27 .053 

a. independent variable: rain, temperature                                                                          مستقل: بارش، دما متغیر -الف  

b. Dependent Variable: dust                                                                                 وابسته: گرد و غبار متغیر -ب  
 

 مطالعه مورد منطقه برای 2005سال  دمای و بارش باوقوع گرد و غبار  تعداد بین یبستگهم -9 جدول
Table 9. Correlation of between dust event with rain and temperature for case study 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                           درصد                      5در سطح  داریمعني   *      
 

 

  

 ahvaz esfahan dezfol lar yasoj kish fasa yazd 

ahvaz 

Pearson 

Correlation 

1 **549. **322. **396. **537. **367. **0.632 **0.497 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

esfahan 

Pearson 

Correlation 

**0.549 1 **0.562 **0.491 **0.654 **0.201 **0.705 **0.682 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

dezfol 

Pearson 

Correlation 

**0.322 **0.562 1 **0.348 **0.555 **0.170 **0.467 **0.419 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 

lar 

Pearson 

Correlation 

**0.396 **0.491 **0.348 1 **0.586 **0.411 **0.623 **0.437 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 

yasoj 

Pearson 

Correlation 

**0.537 **0.654 **0.555 **0.586 1 **0.466 **0.661 **0.544 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 

kish 

Pearson 

Correlation 

**0.367 **0.201 **0.170 **0.411 **0.466 1 **0.451 **0.291 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000  0.000 0.000 

fasa 

Pearson 

Correlation 

**0.632 **0.705 **0.467 **0.623 **0.661 **0.451 1 **0.596 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

yazd 

Pearson 

Correlation 

**0.497 **0.682 **0.419 **0.437 **0.544 **0.291 **0.596 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                                        درصد 99در سطح  داری معني** 

 Rain Temperature Dust 

Rain 
Pearson Correlation 1 -0.341 -0.338 

Sig. (2-tailed)  0.065 0.068 

Temperature 
Pearson Correlation -0.341 1 *0.384 

Sig. (2-tailed) 0.065  0.036 

Dust Pearson Correlation -0.338 *0.384 1 

 Sig. (2-tailed) 0.068 0.036  
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 کشور در غبار و گردوقوع  تعدادبا  یماتولوژیکل یننقشه ارتباط ب -2 شکل

Figure 2. Map of the relationship between climatology and dust event in the country 

  

 کلی گیرینتیجه
در این تحقیق به بررســي روند وقوع گرد و غبار در ایران و 

های سینوپتیک ایران در بازه بستگي بین ایستگاهتعیین هم

تایج این پژوهش      2016تا   1990زماني   ــد. ن پرداخته شـ

های جوالی و دســامبر به ترتیب حاکي از آن اســت که ماه

ــتر  ترین و کمبیش  ترین تعــداد گرد و غبــار را در بیشـ

چنین های دیگر دارند. همهای کشــور نســبت ماهســتگاهای

ــور   ــول مختلف در کش نتایج تعداد وقوع گرد و غبار در فص

ــتان به ترتیب           ــتان و زمسـ ــت که تابسـ حاکي از آن اسـ

ــور دارا     ترین و کمبیش بار در کشـ خداد گرد و غ ترین ر

ــد.مي ــت که تقریبا هم باش ــتگي  نتایج حاکي از آن اس بس

های سینوپتیک وجود کشور بین ایستگاه داری در کلمعني

شان دهنده  شابه از لحاظ وقوع گرد و    یدارد که ن شرایط م

ــد. با توجه به اینکه بخش زیادی از        غبار در ایران مي  باشـ

ستگاه    شور )ای شک و نیمه  ک های مورد مطالعه( در اقلیم خ

خشک وجود دارد لذا وقوع گرد و غبار در اکثر نقاط کشور   

. شــهرهای نزدیک دارای شــرایط آب و هوایي باشــدباال مي

سانند و کانون  شترکي    تقریبا یک شت گرد و غبار م های بردا

شوند  گرد و غبار در شهرهای همجوار ميسبب ایجاد توفان 

بستگي باالیي نسبت به شهرهای در نتیجه دارای ضریب هم

با فاصله بیشتر هستند. به طور کلي نتایج بررسي روند گرد     

با        ــت که تقری بار در ایران حاکي از آن اسـ قاط  و غ اکثر ن

شهرهای زابل و اهواز       ستند و  شور با این پدیده درگیر ه ک

دارای شرایط بحراني تری نسبت به بقیه نقاط کشور دارند.    

ــر  نتایج  به  توجه  با  ــا   زمینه  در تحقیق حاضـ ــناسـ   یيشـ

صلي  هایکانون صیه  منطقه کل در غبار و گرد ا  شود مي تو

شنهاد  نهایت در و شورهای  همکاری با شود مي پی  منطقه ک

های    کار هت  اجرایي و مدیریتي  راه یده    این کاهش  ج   پد

 .شود انجام
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Abstract 
Dust phenomenon is one of the destructive and common phenomena in arid and desert areas of 

Iran and the world that has harmful effects on human life and the environment. The purpose of 

this study is to statistically investigate the number of dust occurrences for the period 1990 to 2016 

for the whole of Iran. In this study, the number changes of dust occurrences in months of the 

studied years (1990-2016) were analyzed at 30 stations in the country, and the correlation between 

stations at four regions and the whole country was investigated. The results of the occurrence 

number of dust in different seasons in the country indicated that the highest and lowest occurrence 

of dust in the country were in summer and winter, respectively. The highest and lowest dust levels 

were on July and December, respectively, in most stations in the country compared to other 

months. Also, the results showed that Zabol and Zanjan had the highest and lowest dust levels 

with 3666 and 130 events during the year, respectively. Most of the stations in the country had a 

significant correlation in terms of dust occurrence at the level of 95 and 99%, which indicates that 

almost most of the country have similar conditions in terms of dust storm. The results also showed 

that the stations that were geographically close to each other had a higher correlation coefficient. 

 

Key words: Correlation, Dust, Iran, Synoptic Station  
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