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(2005-1996طی دوره ) تحليل آماري پديده گردوغبار در استان خوزستان  
 

 3، كوهزاد رئيس پور2محمود خسروي، 1طاووسي يتق
 دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ریزي محيطي دانشگاه سيستان و بلوچستان -2و  1

 شگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي دوره دكتراي اقليم شناسي ـ گروه جغرافيا و برنامه ریزي محيطي دان -3

 

 چکيده
جغرافيایي و همسایگي این استان با گستره هاي بزرگ بياباني است. بـه منوـور بررسـي     جایگاهرخداد پياپي پدیده گرد و غباري استان خوزستان ناشي از 

( تحليل شد. نخست، نقشه هاي پراكنـدگي  1996 – 2005این پدیده آسيب زا، داده هاي آماري ده ایستگاه هواشناسي همدید در استان خوزستان در دوره )

اطالعات جغرافيـایي ترسـيم گردیـد. نتـایا نشـان داد كـه ميـانگين روزهـاي          استفاده از نرم افزار سيستممکاني و نمودار روند ميانگين روزهاي گردوغباري با 

باختر به سوي خاور كاهش مي یابد. باالترین ميانگين فصلي شـمار   گردوغباري در دوره گرم سال بيش از دوره سرد سال است. شمار روزهاي گردوغباري از

راي یـ  رونـد   روزهاي گردو غباري مربوط به فصل بهار و بيشترین ميانگين ماهانه مربوط به ژوئيه است و شمار مجموع روزهاي گرد و غباري سـاالنه نيـز دا  

 افزایشي دارد.

 

 استان خوزستان. گرد و غبار، تحليل آماري، روند، کليدي: واژگان

 
 

 مقدمه 

یکي از بزرگترین آسيب هاي جدي محيط زیست در 

 پدیدهجاهاي مشخصي از جهان، پدیده گردوغبار است. این 

هرساله، به ویژه در دوره گرم سال، استان خوزستان را در بر 

هاي گوناگون بدنبال گيرد و آسيب هاي كالني در زمينهمي

ها، از بين رفتن تمانگسترش ماسه روي ساخآورد. مي

هاي كویري، انباشته هاي كشاورزي و پيشروي خاکزمين

هاي سطحي، پدیده ها از ماسه و آلوده شدن آبشدن كانال

هاي رنگين، ایجاد اخالل در سيستم حمل و نقل، آفت بارش

زدگي مزارع كشاورزي و باغات ميوه، آلودگي هوا و بروز 

هاي عفوني و ... از ريهاي تنفسي، بيمامشکالت و بيماري

. از (3) باشندهاي گردوغباري ميمهمترین عوارض طوفان

 مهمترین شرایط ایجاد گردوغبار در كنار هواي ناپایدار،

وجود یا عدم وجود رطوبت است به طوري كه اگر هواي 

و  ناپایدار رطوبت داشته باشد، بارش و طوفان رعد و برق،

 نماید.وغبار ایجاد مياگر فاقد رطوبت باشد طوفان گرد

مطالعاتي كه در ارتباط با فراواني روزهاي گردوخاكي ایران 

مركزي بيشترین هاي دهد كه بيابانانجام گرفته، نشان مي

به طوري كه در مناطق  شمار روزهاي گردوخاكي را دارند،

روزه سيستان، فراواني وقوع روزهاي  120وزش بادهاي 

برخي از  .(10) رسدر سال ميروز د 150مذكور به بيش از 

غربي و غرب كشور در مناطق جنوبدهد مطالعات نشان مي

عربستان،  ن عراق،هاي بزرگي همچوكه در مجاورت بيابان

باشند ميانگين روزهاي گردوغباري قابل ميسوریه و ... 

توجه است و فراواني وقوع آن در ماه ژوئيه و اوت بيش از 

نيز ماه ژوئيه از  ر این مطالعهد .(8) هاي دیگر استماه

بيشترین فراواني وقوع روزهاي گردوغباري برخوردار بوده 

است. گرچه پيشينه مطالعات در خصوص پدیده گردوغبار 

در برخي از كشورهاي جهان  به حدود سه قرن پيش 

غباري در وهاي گردرسد، پيش تر در زمينه مطالعه سامانهمي

دود تحقيقات چنداني صورت ایران به جز چند مطالعه مح

نگرفته بود كه با افزایش روزهاي گردوغباري و بحراني 

و  ارائهشدن موضوع، در این زمينه مقاالت مختلفي 

با  (19) هاي متعددي برگزار شده است. رومانوفهمایش

هاي خاک در مناطق گبي و مغولستان نشان بررسي طوفان

 دهد.سال روي ميها در دوره گرم داد كه بيشتر این طوفان

بندي بر روي هاي آماري و خوشهانجام روشبا  (12) دایان

هاي شدید گرد و خاک در فلسطين اشغالي، سه نوع طوفان
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هاميش  است.هاي تخریبي را شناسایي كردهژگيطوفان با وی

گردوغبارهاي استراليا را مطالعه نموده و  (15)و همکاران 

ي قاره استراليا با ناوۀ سطح اند كه گردوغبارهانتيجه گرفته

هاي سرد سيکلون زميني همراه بوده و در باال و جبهه

صورت خش  بودن سطح زمين و ناپيوسته بودن ذرات 

توانند تا هزاران كيلومتر خاک، گردوغبارهاي استراليا مي

واي هانگ  .فراتر از این قاره در نيمکره جنوبي پخش شوند

ر بيابان مغولستان و گرمایش زمين د (23) و شااونشي

سرمایش زمين در شمال كشور چين را به علت ایجاد 

اختالف فشار بين دو منطقه و شکل گيري جریان باد، عاملي 

غبار بخش شمالي این كشور به  و موثر در تشکيل گرد

روابط بين  (22)وانگ . دانندخصوص در حوضه تاریم مي

  آنها را هاي گردوغبار و تحول سينوپتيگيري طوفانشکل

در شمال شرق آسيا مطالعه نموده و نتيجه گرفت كه ی  

یابد كه ی  سيستم به طوفان گردوغبار زماني توسعه مي

 (18)اورلووسکي  اي بياباني حركت نماید.سمت ناحيه

وغبار در تركمنستان هاي گردپراكنش زماني و مکاني طوفان

ایستگاه  40( براي 1936-1960هاي )را طي سال

شناسي مورد مطالعه و بررسي قرار داد و نشان داد كه هوا

بيشترین شمار روزهاي گردوغباري در فصل بهار و در 

در رابطه  (13)دهد. انگلستادلر قوم رخ ميمنطقه بياباني قره

بندي مکاني فراواني وقوع گردوغبارهاي جهان، نقش با پهنه

ها و صحراي بزرگ آفریقا را به عنوان بستر دریاچه

داند و اعتقاد وليدكنندگان اصلي گرد و غبار مهمتر ميت

دارد كه صحراي شمال آفریقا بيش از هر بيابان دیگري در 

در زمينه  (21)لين كند. تاهسيونگدنيا گردوغبار توليد مي

آسيا اظهار داشت كه در هاي خاک شرقتأثير طوفان

هاي آسيا به طور چشمگيري ی  هاي اخير روند طوفاندهه

هاي مارس و ها در ماهوند افزایشي بوده و بيشتر این طوفانر

در زمينه ( 14)است. گودي و ميدلتون  مي رخ داده

هاي شمال آفریقا و اثرات نامطلوب زیست محيطي طوفان

هایي را به انجام رسانده و محدوده تأثيرگذاري آن پژوهش

ها را تعيين نمودند. حييم گردوخاک ناشي از این طوفان

هاي اي دادهبا تجزیه و تحليل خوشه (17)وتيل ك

 مکاني آنها، و هاي زمانيگردوغباري و با استفاده از ویژگي

چهار ناحيه اصلي كه بيشترین فراواني وقوع گرد و غبار در 

در  (20)خاورميانه را دارند مشخص نموده است. اسکورز 

نه دهد كه فرسایش خاكي توسط باد ساالاي نشان ميمطالعه

كند كه ميليون تن خاک را در كانادا جابجا مي 161حداقل 

رسد. عليجاني ميليون دالر مي 249ارزش دالري آن به 

نقشه  ،ضمن بررسي علل گردوغبارها در ایران (10)

 غبارها را ارائه داده است. و بندي زماني و مکاني گردپهنه

ر هاي گردوغبار دبا تحليل آماري سيستم (6)ذوالفقاري 

غرب ایران مشخص نمود كه فراواني روزهاي گردوغباري 

 اميدوار. باشددر دوره گرم سال بيش از دوره سرد سال مي

در پژوهشي با عنوان بررسي و تحليل همدیدي  (2)

دهد كه هاي ماسه در دشت اردكان یزد نشان ميطوفان

فشارهاي دینامي  كه با جبهه سرد همراهند جریانهاي دركم

هاي شدید سبب ناپایداري شدید جو و ایجاد طوفان قائم هوا

پس از  (4) خسروي و همکاران. گرددماسه در منطقه مي

روزه سيستان،  120بررسي عوامل پدید آورنده بادهاي 

 نات در 60سرعت حدود هاي سریع با نشان دادند طوفان

دهد كه شرق فرود بادهاي غربي در ثانيه هنگامي رخ مي

همتي . فشار فرعي موسمي قرار گيردممجاورت زبانه ك

ایستگاه نواحي  16با استفاده از اطالعات آماري  (11)

 – 1990هاي )مركزي و جنوب غرب كشور در فاصله سال

غرب هاي گردوخاک شدید جنوب( علت طوفان1981

هاي چرخندي كه از نواحي شمالي ایران را حضور سيستم

پس از وقوع  .داندمي اندعراق و مركز عربستان منشأ گرفته

خشکسالي در منطقه سيستان، نيز بر شمار و شدت 

هاي گرد و خاک افزوده شده، به طوري كه شمار طوفان

به  1377روز در سال  8روزهاي با طوفان گرد و خاک از 

افزایش  1380روز در سال  74و  1378روز در سال  33

 هايبا مطالعه طوفان (5)دهقانپور  .(7)یافته است 

دهد كه مهمترین گردوخاک فراگير ایران مركزي نشان مي

هاي سينوپتيکي سطح باال و ها سيستمعامل وقوع این طوفان



 19 )دوفصلنامه( 1390 زمستانو  پایيز -75 و 74 شماره         نيوارمجله علمي و فني 

 

 

سطح زمين بوده و فراواني روزهاي گردوغباري در فصول 

گرم سال به علت خش  بودن سطح خاک بيش از فصول 

به دليل واقع شدن استان خوزستان در منطقه  باشد.سرد مي

هاي هاي بزرگي از بيابانهان و همجواري با پهنهخش  ج

همسایه به طور مکرر در معرض گردوغبارهاي شدید قرار 

گيرد به طوري كه پدیده گردوغبار در چندین مورد مي

، 1382فروردین ماه  6، 1379تير ماه  30تا  28)روزهاي 

اردیبهشت ماه  22، 1384مردادماه  19، 1383دي ماه  18

بروز  ،در این استان باعث لغو پرواز هواپيماو ...(  1385

تصادفات فراوان به علت كاهش دید افقي و ... گردیده 

هدف اصلي این تحقيق تحليل  ،است. با توجه به این امر

آماري پدیده گردوغبار در اوقات مختلف سال، براساس 

هاي روزانه گردوغبار و روند آن طي دوره آماري داده

 باشد. ستان خوزستان مي( در ا1996 – 2005)

 

 شناسی  ها و روشداده

غرب ایران و در فاصله بين استان خوزستان در جنوب

دقيقه طول شرقي  39درجه و  50دقيقه تا  31درجه و  47

 33دقيقه تا  58درجه و  29از نصف النهار گرینویچ و 

دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است  4درجه و 

اند مطالعه ابتدا ده ایستگاه همدیدي انتخاب شده. در این (9)

گستره استان را به طور كامل كه به طوري كه عالوه بر آن 

ها كامل و فاقد آمار مفقوده دهند دوره آماري آنپوشش مي

است. دوره آماري مورد مطالعه در این تحقيق ی  دوره ده 

 هاي مربوط به پدیدهباشد. داده( مي1996 - 2005ساله )

گردوغبار )اعم از داده هاي ساعتي، روزانه، ماهانه و ساالنه( 

اخذ و سپس روزهاي همراه با  (24)از سازمان هواشناسي 

گردوغبار استخراج گردید. با توجه به اینکه در تمام 

روزهاي غباري استخراج شده طي دوره مورد مطالعه، در 

هيچ كدام از روزهاي مذكور سرعت باد به سرعت طوفان 

متر بر ثانيه( نرسيده بود، بنابراین در این پژوهش  15)

. (1) بکار رفته استDUST) )اصطالح روزهاي غباري 

روزي "روز گردوغباري در این تحقيق براي هر ایستگاه 

بار  8باشد كه طي ی  شبانه روز حداقل ی  بار )طي مي

باني عناصر جوي( گردوغبار گزارش شود و دید افقي دیده

لذا كدهاي هواشناسي  ."كيلومتر رسيده باشد 10ز به كمتر ا

باشند كه مي 07و  06مورد استفاده در این پژوهش كدهاي 

 آمده است. 1توصيف آنها در جدول شماره 

 
 هاي گردوغباري كدهاي هواشناسي مورد استفاده در تعيين روزه :1جدول 

 

 نوع پديده بانیکد ديد توصيف

در هوا كه منطقه وسيعي را پوشانيده عبارتست از گرد و خاک معلق 

 هاي دور ازایستگاه بلند شده است.و بوسيله باد درمسافت
 گردوخاک معلق درهوا 06

عبارتست از گرد و خاک معلق در هوا كه منطقه وسيعي را پوشانيده 

 و بوسيله باد درایستگاه یا نزدیکي ایستگاه بلند شده است.
 گردوخاک معلق در هوا 07

 
 

وغبار، اطالعات مربوط به پدیده گرد 1آوريز جمعپس ا

روزهاي گردوغباري براساس ميانگين ساالنه، دوره گرم و 

هاي دوره سرد تفکي  گردیده و سپس با استفاده از روش

                                                 
2. Kriging 
 

مختلف آماري مانند روش ميانگين و روش تحليل 

اند. فراواني اي، پردازش، تجزیه و تحليل گردیدهخوشه

هاي مختلف سال ه با گردوغبار در دورهزماني روزهاي همرا

هاي مکاني سيستم بررسي و سپس با استفاده از تحليل
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1اطالعات جغرافيایي
2یابي كریجينگمانند روش ميان 1

2 ،

پراكنش مکاني پدیده گردوغبار در منطقه مورد مطالعه 

هایي كه پراكنش ترسيم گردید. روش كریجينگ براي داده

و با  1رود و روشي محلي ـ احتماليينامنوم دارند، به كار م

یابي آید. مياندر ی  نقطه به شمار مي 2واریانس كمينه

هاي اوليه و الزم كریجينگ با شرط احراز صالحيت

تواند بهترین ميانگين موزون از ی  پهنه را ارائه نماید. مي

هاي درون ی  پهنه این روش براي هری  از ایستگاه در

اي كه نور گرفته مي شود به گونهوزن آماري مشخصي در 

 . (16) واریانس تخمين كمينه شود

 

                                                 
1-Geographic Information System        
 

 ي مورد مطالعههاهاي ایستگاه: ویژگي2جدول 

 هاي مورد مطالعهاستان خوزستان و ایستگاه ه: نقش1شکل 

 )به متر(
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 نتايج و بحث -3
غبدار در گتدتره اسدتان     و ه پديدده گدرد  بررسی ساالن -3-1

 خوزستان  

روزهاي نمودار پراكنش ميانگين ساالنه  2شماره 1شکل 

هاي مورد مطالعه را در گستره استان همراه با غبار ایستگاه

دهد. همان طوري كه این نمودار نشان خوزستان نشان مي

هد، ایستگاه دزفول واقع در شمال غرب استان داراي دمي

روز بيشترین شمار روزهاي همراه با  5/85ميانگين ساالنه 

ن، داراي ميانگين ایستگاه ایذه واقع در شرق استا 2غبار، و

روز، كمترین شمار روزهاي همراه با غبار را  4/21ساالنه 

داشته است. ميانگين ساالنه شمار روزهاي غباري تمام 

( در استان 1996-2005ها طي دوره زماني )ایستگاه

روز مي باشد كه پنا ایستگاه دزفول، آبادان،  45خوزستان 

ر ساالنه بيش از سليمان و بستان داراي مقادی اهواز، مسجد

شوشتر، بهبهان و  رامهرمز، ميانگين و پنا ایستگاه ماهشهر،

                                                 
2. Minimum Variant   

1. Plausible- Local 

باشند. بررسي ایذه داراي مقادیر ساالنه كمتر از ميانگين مي

ميانگين ساالنه روزهاي همراه با پدیده غبار در گستره استان 

خوزستان بيانگر این مطلب است كه ایستگاههاي مستقر در 

زستان از شمار روزهاي غباري بيشتري نيمه غربي استان خو

( كه 4و  3هاي شماره )باشند. همچنين شکلبرخوردار مي

بندي مکاني روزهاي غباري ساالنه را در استان طبقه

دهد، بيانگر این نکته است كه روند خوزستان نشان مي

كاهش روزهاي غباري در مناطق شمالي و شمال غربي 

  رت مي گيرد.استان خوزستان با شيب كمتري صو

 
 پراکنش مکانی، زمانی ساالنه روزهاي گردوغباري  -3-2

مکاني ساالنه روزهاي غباري و پراكنش بندي طبقه

بيانگر این است كه در گستره استان، شمار روزهاي گرد و 

 یابد )شکلغباري از سمت باختر به سوي خاور كاهش مي

ریجينگ به یابي كمورد بررسي با شيوه ميان يها(. ایستگاه3

بندي شدند. ایستگاه دزفول با باالترین چهار گروه طبقه

روز( به تنهایي در گروه سوم  90الي 70) ميانگين ساالنه

هاي مسجدسليمان، بستان، اهواز، قرارگرفته و سپس ایستگاه

آبادان، ماهشهر و رامهرمز به لحاظ ميانگين ساالنه غبار در 

د. كمترین مقدار ( جاي دارنروز 70الي 35گروه دوم )

ميانگين ساالنه روزهاي غباري مربوط به گروه اول شامل سه 

روز( است. نتایا  35تا  6 ایستگاه شوشتر، بهبهان و ایذه )

: ميانگين ساالنه شمار روزهاي گردوغباري )به تفکي  ایستگاهها( طي دوره آماري 2شکل 

(2005-1996) 

 ميانگين
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سليمان دهد كه در دو ایستگاه دزفول و مسجدنشان مي

روز و باالتر، بيشتر از  10هاي روزانه غباري با تداوم دوره

 ها است. تمام ایستگاه

 
ي گرد و غباري استان خاوري روزها -کاهش باختري -3-3

 خوزستان  

هرچه ی  موج گردوغباري از خاستگاه نخستين خود 

ن شود. بنابرایشود، از شدت و تداوم آن كاسته ميدورتر مي

هاي گردوغباري توان گفت چون خاستگاه بيشتر پدیدهمي

 و عراق، عربستان، سوریه هایي چوناستان خوزستان سرزمين

 هاي گردوغباري درشمال آفریقا است، شدت و تداوم موج

 (.3باختر استان نسبت به بخش خاوري بيشتر است )شکل 

گردوغباري با  ايهپس، رابطه بين شدت و تداوم موج

ها داراي رابطه مسافت طي شده از خاستگاه نخستين آن

 (. 4باشد )شکل وارونه مي

 

 
 

يانه روزهاي گردوغباري استان طبقه بندي ميانگين سال:  3شکل 

 (1966-2005خوزستان طي دوره آماري )

 
 

نيمرخ غربي ـ شرقي ميانگين روزهاي گردوغباري  : 4شکل   

دقيقه طي  30درجه و  31در استان خوزستان در امتداد مدار   

(2055-1996دوره آماري )  

 

 وره گرم سال   بررسی پديده گردوغبار در د -3-4

ي سازمان هواشناسي استان خوزستان، بر پایه دسته بند

مي، ژوئن، ژوئيه، اوت و  دوره گرم سال شامل آوریل،

 و روز گرد 3/61باشد. ایستگاه دزفول با ميانگين سپتامبر مي

غباري به  و روز گرد 1/16غباري و ایستگاه ایذه با ميانگين 

 و ترتيب بيشترین و كمترین شمار روزهاي همراه با گرد

(. در این 5دوره گرم سال دارا هستند )شکل غبار را در 

غباري استان خوزستان  و دوره ميانگين روزهاي گرد

باشد كه پنا ایستگاه دزفول، اهواز، مسجد روز مي 14/32

غباري  و سليمان، آبادان و بستان داراي شمار روزهاي گرد

شوشتر،  بيشتر از ميانگين، و پنچ ایستگاه ماهشهر، رامهرمز،

اند )شکل بهبهان و ایذه داراي مقادیر كمتر از ميانگين بوده

5.) 
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 (1996 - 2005ـ ميانگين روزهاي گردوغباري دوره گرم سال طي دوره آماري)5شکل
 
 

پراکنش مکانی، زمانی روزهاي گردوغباري در دوره  -3-5

  گرم

 و مکاني روزهاي همراه با گردو پراكنش دسته بندي  

غبار دوره گرم سال بيانگر این است كه شمار روزهاي 

دوره گرم سال از سمت باختر به  همراه با غبار در شش ماهه

كند. این روند از روند سوي خاور استان كاهش پيدا مي

 نماید. در اینطبقه بندي مکاني ساالنه به خوبي پيروي مي

مناطق شمالي، شمال غربي و همچنين بخشي از  ،بنديطبقه

جنوب غرب استان كه به صورت سه گوش تا شهرستان 

اهواز كشيده شده است، ميانگين روزهاي غباري بيش از 

هاي مياني و باختر باشد. قسمت بزرگي از بخشروز مي 44

روزه برخوردارند. بخش  44تا  26استان از ميانگين 

حي مياني به همراه خاور، جنوب شرق و كوچکي از نوا

روزه دارند.  25تا  8بخشي از جنوب استان، ميانگين 

هاي بطوركلي بيشتر شمار روزهاي گردوغباري در قسمت

 63شمال غربي و غربي استان در ایستگاه دزفول با ميانگين 

دهد. به هر روي، از نيمه باختري به روز در سال رخ مي

از ميانگين روزهاي گردوغباري  سوي نيمه خاوري استان

شود. چنانکه در ایستگاه همدید ایذه كه در خاور كاسته مي

استان جاي دارد، ميانگين ساالنه روزهاي گردوغباري 

رسد. فشردگي خطوط هم گردوغبار روز مي 15نزدی  به 

در قسمت شمالي و شمالغربي استان به علت تداوم بيشتر 

 باشد.این نواحي مي روزهاي همراه با گردوغبار در
 

 روزهاي گردوغباري دوره سرد  -3-6

دوره سرد سال نيز براساس تقسيم  ،در این پژوهش

هاي شامل ماهبندي سازمان هواشناسي استان خوزستان 

فوریه، مارس، اكتبر، نوامبر و دسامبر مي باشند.  انویه،ژ

كه بيانگر ميانگين روزهاي همراه با گردوغبار در  (6)شکل 

دهد كه ایستگاه باشد، به وضوح  نشان ميره سرد سال ميدو

دزفول همان طوري كه ميانگين ساالنه و ميانگين دوره گرم 

هاي مورد مطالعه از باالترین مقدار آن از تمام ایستگاه

 22نگين برخوردار بوده است، در دوره سرد سال نيز با ميا

ار غباري برخورد و هاي گردروز از بيشترین شمار روز

روز گردوغباري  9/4باشد. ایستگاه بهبهان با ميانگين مي

غبار را در داشته  و كمترین شمار روزهاي همراه با گرد

غبار در  و است. در این دوره ميانگين روزهاي همراه با گرد

باشد كه چهار ایستگاه روز مي 8/11گستره استان خوزستان 

 و دیر روزهاي گردو بستان داراي مقا اهواز،دزفول، آبادان، 

 غباري بيشتر از ميانگين و شش ایستگاه رامهرمز، ماهشهر،

 ميانگين

وز
 ر



 23 )دوفصلنامه( 1390ستان پایيز و زم  -75  و 74 شماره         نيوارمجله علمي و فني 

 

 

شوشتر، ایذه و بهبهان داراي مقادیر كمتر از  مسجد سليمان،

 اند. ميانگين را داشته

 
 پراکنش مکانی، زمانی روزهاي گردوغباري دوره سرد  -3-7

مکاني ميانگين و پراكنش  طبقه بندي (7)شکل شماره 

غبار دوره سرد سال را در گستره  و همراه با گرد روزهاي

با پراكنش ساالنه و  كه دهدمنطقه مورد مطالعه نشان مي

دهد. در این دوره گرم همبستگي خيلي خوبي را نشان مي

غباري مناطق شمالي،  و ميانگين روزهاي گرد ،بنديطبقه

شمال غربي و همچنين قسمتي از جنوب غرب استان كه به 

تا  15ثي تا شهرستان اهواز كشيده شده است بين صورت مثل

باشد. بخش اعوم نواحي مركزي به همراه روز مي 27

روزه در  15تا  9قسمتي از غرب استان خوزستان از ميانگين 

اند. بخش كوچکي از نواحي این دوره برخوردار بوده

مركزي، مناطق شرقي، جنوب شرق و بخشي از جنوب 

وزه داشته است. همان طوري كه از ر 9تا  3استان ميانگين 

 و شود، حداكثر پراكنش روزهاي گرداین شکل استنباط مي

هاي شمال غربي و غربي استان خوزستان غباري در قسمت

روز و بيشتر از آن  22در محدوده ایستگاه دزفول با ميانگين 

افتد. با توجه به این شکل هر چه از در این دوره اتفاق مي

كنيم ن به سمت نيمه شرقي استان حركت مينيمه غربي استا

یابد. به طوري كه غباري كاهش مي و ميانگين روزهاي گرد

در ایستگاه سينوپتي  ایذه كه در شرق این استان واقع شده 

 شود. روز مشاهده مي  5غبار  و است منحني هم گرد

 
 

 
سال  مگر ردوغباري دورهطبقه بندي ميانگين روزهاي گ  :6شکل   

(1996 – 2005طي دوره آماري )   

 

 
 ميانگين روزهاي گردوغباري دوره سرد سال  :7شکل

 (1996 - 2005طي دوره آماري )
 

 

 
غباري طی دوره  و تغييرات ساالنه روزهاي گرد -3-8

 (1996- 2005آماري )

غبار  و ( ميانگين ساالنه روزهاي همراه با گرد8شکل )

دهد. در طول این مي تره منطقه مورد مطالعه نشانرا در گس

روز  77با ميانگين ساالنه  2000و  2003دوره سال هاي 

غباري و سال  و غباري از بيشترین شمار روزهاي گرد و گرد

روز از كمترین شمار روزهاي  15با ميانگين ساالنه  1998

 ميانگين

وز
 ر
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               همکاران

 

 

هاي با غباري برخوردار بوده است. مقایسه سال و گرد

باري، بيانگر غ و و حداقل شمار روزهاي گرد حداكثر

نوسان ساالنه شدید شمار روزهاي همراه با گرد و غبار در 

 باشد.استان خوزستان مي

 
 

 
 

 غباري  و : ميانگين ساالنه روزهاي گرد8شکل 

 (1996 - 2005طي دوره آماري )

 

غباري  و پراکنش ماهانه و فصلی شمار روزهاي گرد -3-9

 ( 1996 -2500ماري )در طول دوره آ

غباري در استان  و ميانگين ماهانه شمار روزهاي گرد

آمده است به روشني  9خوزستان همان طوري كه در شکل 

روز از شمار  2/7دهد كه ماه ژوئيه با ميانگين نشان مي

هاي سال غباري بيشتري نسبت به بقيه ماه و روزهاي گرد

سال به تدریا بر هاي گرم برخوردار مي باشد. با شروع ماه

شود و سرانجام در غباري افزوده مي و شمار روزهاي گرد

رسد. از ماه ژوئيه به بعد ماه ژوئيه به حداكثر مقدار خود مي

غباري كاسته شده و  و به تدریا از شمار روزهاي گرد

رسد. سرانجام در ماه ژانویه به كمترین مقدار خود مي

ماه ژانویه با  غباري در و كمترین شمار روزهاي گرد

افتد. به لحاظ فصلي نيز فصل روز اتفاق مي 9/0ميانگين 

 و روز داراي بيشترین روزهاي گرد 3/17بهار با ميانگين 

باشد. ميانگين فصلي غباري نسبت به بقيه فصول سال مي

روز، فصل  9/14غباري فصل تابستان  و روزهاي گرد

شمار  روز و فصل پایيز كه داراي كمترین 1/7زمستان 

باشد داراي غباري در ميان فصول سال مي و روزهاي گرد

 .استروز  8/5ميانگين 
 

 
 

 غباري  و ميانگين ماهانه روزهاي گرد :9شکل 

 (1996 - 2005طي دوره آماري )

 

 روند روزهاي همراه با گردوغبار در استان خوزستان   -3-10

هاي انجام شده توسط دیگران نشان داده است بررسي

هاي اخير بيشتر مربوط غبار در سال و روند افزایشي گردكه 

اي بوده و غباري با منشأ فرامنطقه و به افزایش روزهاي گرد

از افزایش كمتري  ايغباري با منشأ منطقه و روزهاي گرد

روند ساالنه  11. شکل شماره (8) اندبرخوردار بوده

 – 2008غباري را طي دوره آماري ) و روزهاي گرد

دهد. تحليل روندي با ( در استان خوزستان نشان مي1996

ها و براساس غبار ایستگاه و استفاده از ميانگين ساالنه گرد

روش پارامتري )آزمون حداقل مربعات( انجام شده  است. 

هاي مورد مطالعه ی  غباري در سال و روند روزهاي گرد

 و روند افزایشي بوده است. معادله خط مربوط به روند گرد

با گذشت  غبار و غبار بيانگر افزایش شمار روزهاي گرد

اي كه در استان خوزستان به وقوع باشد، مسئلهزمان مي

پيوسته و این وضعيت با حاكميت شرایط خشکسالي در 

 منطقه هنوز ادامه دارد.

 

 نتيجه گيري 

ها غباري ایستگاه و ميانگين ساالنه شمار روزهاي گرد

( در محدوده استان 1996-2005طي دوره آماري )



 25 )دوفصلنامه( 1390ستان پایيز و زم  -75  و 74 شماره         نيوارمجله علمي و فني 

 

 

باشد كه پنا ایستگاه دزفول، آبادان، روز مي 45خوزستان 

سليمان و بستان داراي مقادیر ساالنه بيش از  اهواز، مسجد

شوشتر، بهبهان و  رامهرمز، ميانگين و پنا ایستگاه ماهشهر،

باشند. ایستگاه ایذه داراي مقادیر ساالنه كمتر از ميانگين مي

شمال غرب استان داراي ميانگين ساالنه  دزفول واقع در

و  غبار و بيشترین شمار روزهاي همراه با گرد ،روز 5/85

ایستگاه ایذه واقع در شرق استان، داراي ميانگين ساالنه 

غبار را  و روز، كمترین شمار روزهاي همراه با گرد 4/21

همچنان ایستگاه دزفول از  ،داشته است. در دوره گرم سال

ایستگاه ایذه از كمترین مقدار برخوردار بوده بيشترین و 

است. در دوره سرد سال ایستگاه دزفول همچنان داراي 

بيشترین شمار و ایستگاه بهبهان كمترین شمار روزهاي 

هاي مورد غباري را دارا بوده است. از نور زماني بين ایستگاه

مطالعه تناسب وجود دارد، بدین معني كه بيشترین شمار 

هاي مورد مطالعه در ردوغباري در تمام ایستگاهروزهاي گ

دوره گرم سال اتفاق افتاده است. به لحاظ فراواني فصلي، 

روز داراي بيشترین شمار  3/17فصل بهار با ميانگين 

روز داراي  8/5غبار و فصل پایيز با ميانگين  و روزهاي گرد

ها بوده است. در ميان ماه غبار و كمترین شمار روزهاي گرد

روز بيشترین و ماه ژانویه با  2/7يز، ماه ژوئيه با ميانگين ن

غباري را در  و روز كمترین روزهاي گرد 9/0ميانگين 

 منطقه مورد مطالعه داشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 غبار در استان خوزستان و اي گردتصویر ماهواره: 10شکل 

 (2007مي  27) 

 
 

غباري  و دميانگين ساالنه و روند روزهاي گر :11شکل 
 (1996ـ2005)

 

 منابع

هاي دیدباني، مركز ، كدها و روش1363فيروز،  ،آذري -1
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