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 چكيده

نقش همچنین . حائز اهمیت استباشند و بررسی و شناخت آن بسیار  بشر می تاثیرگذار در زندگینوظهور و  هاي پدیدهبه عنوان یكی از  ریزگردهاامروزه 

در خراسان شمالی یك پدیده دائمی نیست اما همین  غباراگرچه گرد و  .پوشی است هاي كالن غیر قابل چشم گیري ریزي و تصمیم شرایط آب و هوایی در برنامه

تا بتوان بهتر آن را مدیریت  این پدیده فراهم گردد آگاهی پیششود كه وقوع آن بیشتر جلب توجه نماید و نیاز است با بررسی و شناخت آن شرایط  مساله باعث می

و  ها داده ،(هكتوپاسكال 805هكتوپاسكال،  055سطح زمین، ) جو هاي سطوح مختلف ، نقشهبجنورد سینوپتیكایستگاه هاي  دادهاستفاده از با  این مطالعه .نمود

دهد كه الگوهاي فشار نقش مهمی در  ها نشان می بررسی .ه استشد انجام 2542تا  2544هاي  در سال بجنورددر  غباربررسی پدیده گرد و  برايهاي سودار  خروجی

شود سبب وزش باد شدید گردیده و باعث  زمین ایجاد میفشار در سطح  گرادیان فشار و همگرایی كه در زمان استقرار كم. كنند پدیده ایجاد میاین گیري  شكل

در فشار به سطوح فوقانی جو كشیده شود و باعث كاهش دید و كیفیت هوا  موجود در محیط در اثر همگرایی و صعود ناشی از وجود كم غبارشود گرد و  می

 . گرددبجنورد طی زمان وقوع این پدیده 

  ، بجنوردتحلیل سینوپتیكی، سودار، غبارگرد و  :كلمات كليدي

 

 

 مقدمه

مهمترین مشكالت زیست محیطی به گرد و غبار یكی از 

هاي  رود كه به دنبال افزایش مصرف انواع سوخت شمار می

ها و كاهش پوشش  و افزایش خشكسالیفسیلی گسترش صنایع 

سازمان حفاظت محیط زیست،  .بوجود آمده است گیاهی

 كند نوع آلوده كننده هوا محاسبه می 0را با  كیفیت هوا شاخص

دي ، منواكسید كربن ،ازن روي سطح زمین :كه عبارتند از

 ها این آالینده .غبار و گرد، دي اكسید نیتروژن ،اكسید گوگرد

هر كدام عوارض خطرناكی را براي سالمت انسان و كل محیط 

 غبارپدیده گرد و نفوذ و گسترش  اخیراً .آورند زیست ببار می

وجه مردم و مسئوالن را به خود جلب در كشور بطور ویژه ت

ثیر أاین پدیده عالوه بر این كه بر سالمت مردم ت. كرده است

گذارد و مشكالت تنفسی و حساسیتی را افزایش  مستقیم می

نیز و حمل و نقل سبب اختالل در پرواز  یگاه ،دهد می

واند حتی منجر به لغو ت گردد كه به سبب كاهش دید می می

و  غبارهدف این مطالعه بررسی پدیده گرد و  .پروازها گردد

. گیري و تقویت آن در استان خراسان شمالی است عوامل شكل

 اتفاق زیست محیط در تغییري هیچدهد  مطالعات نشان می

جزیره  فشار، شدت الگوهاي تغییرات اثر بر مگر افتد نمی

 و بادها حركت جهت و تمركز یا و وارونگی الیه و حرارتی

شوند  می كنترل فشار الگوهاي توسط كه همگی اه آالینده

2كاسومنوس)، (4999،یارنال)، (4992، 4كومري و یارنال)
و  

 ،9دورلینگ و دایس)، (4991 ،كومري)، (4998، همكاران

 و ذوالفقاري و همكاران به تحلیل همدیدي توفان گرد (.4990

پرداختند و  2545الی  2550هاي  در غرب كشور طی سال غبار

نتیجه گرفتند كه كم فشارهاي روي عراق، سوریه و شمال 

غبار در جو  و عربستان سعودي موجب صعود و انتشار گرد

نوالن و همكاران با  .(2544و همكاران،  ذولفقاري) گردند می

 عه گرداستفاده از تحلیل همدیدي و اطالعات رادیوسوند به مطال

 غبار تگزاس پرداخته و نتیجه گرفتند كه بیشترین فراوانی گرد و
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 دهد هاي مارس، آوریل و می رخ می غبار در ال پاسو طی ماه و

خوشحال و همكارانش به تحلیل همدیدي . (2552، 4نوالن)

، و همكاران خوشحال)اند  ایالم پرداخته غبار و توفان گرد

تاو و همكارانش با استفاده از تحلیل همدیدي توفان  .(2542

شوند  بر روي منگولیا كه به سمت مسیر باد منتقل می غبار و گرد

امیدوار و همكارش با  .(2552و همكاران،  2تاو) اند پرداخته

هكتوپاسكال به  055و  805هاي سطح زمین،  استفاده از نقشه

ها نتیجه گرفتند  آن. اردكان پرداختند غبار و بررسی توفان گرد

فشارهاي دینامیكی كه با جبهه هواي سرد و جریانات  كه كم

باشند، در نتیجه ناپایداري جو منجر به توفان  صعودي همراه می

پدیده  این مطالعهدر  .(2542، امیدوار)گردند  می غبار و گرد

ایستگاه  .استشده  بررسی بجنورددر شهر  گرد و غبار

دقیقه و  42درجه و  02هواشناسی بجنورد در طول جغرافیایی 

 و ثانیه 49دقیقه و  29درجه و  92ثانیه و عرض جغرافیایی  40

 تقسیمات نظر از. است شده واقع دریا سطح از متر 4525 ارتفاع

 آب نظر از .باشد می كوهستانی اقلیم جزء ایران اقلیمی چهارگانه

 داراي كه است اي قاره هواي آب با سرد مناطق جزء هوا و

 سرد نسبتاً فصول بقیه در و معتدل هاي تابستان و سرد هاي زمستان

درجه سانتیگراد كه  -20بازه تغییرات دمایی بجنورد بین  .است

 4922تیر  22درجه سانتیگراد كه در  1229و  4929دي  9در 

تغییرات میانگین دما،  4شكل . باشد اتفاق افتاده است متغیر می

را  4999تا  4902حداقل و حداكثر مطلق دما در دوره آماري 

نیز تغییرات بارش ساالنه ایستگاه  2شكل . دهد نشان می

را نمایش  4999تا  4902آماري  سینوپتیك بجنورد طی دوره

.دهد می

 

 

 
 

 4999تا  4902حداكثر دما طی دوره آماري میانگین دما، حداقل و  -1شماره شكل 
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 4999تا  4902نه ایستگاه سینوپتیك بجنورد طی دوره آماري بارش ساال -2شماره شكل 

 

 

 ها مواد و روش

ایستگاه سینوپتیك در  غبارروزهایی كه پدیده گرد و ابتدا 

سپس  .آورده شده است 4در جدول  ثبت شده، بجنوردفرودگاه 

دو مورد از روزهاي گرد و غباري كه باعث كاهش دید افقی و 

. ماندگاري بیشتري گردیده به عنوان نمونه انتخاب شده است

هاي سینوپتیكی در سطوح مختلف جو  بعد از آن به بررسی نقشه

ها و تغییرات آن طی زمان پدیده گرد و  شود و داده پرداخته می

هاي  همچنین از نقشه. گیرد مورد ارزیابی و بررسی قرار میغبار 

 . دستگاه سودار براي بررسی بهتر شرایط استفاده شده است

است كه امواج  گیري از راه دور اندازه دستگاهسودار نوعی 

صوتی را تولید و به جو ارسال و پس از دریافت امواج بازگشتی 

هاي متفاوت  بنابراین چگالیكه داراي دما و )هاي هوا  از الیه

افزارهاي موجود در رایانه  ها توسط نرم و پردازش آن( هستند

هایی مانند باد و جهت آن، شارهاي تالطمی و  دستگاه، كمیت

گیري و  افت دما نسبت به ارتفاع را در ارتفاعات مختلف اندازه

هاي هر ارتفاع، در واقع متوسط حجمی  داده. كند محاسبه می

از جو و از طرف دیگر ( به شكل یك مخروط ناقص)یك الیه 

گیري هستند كه دستگاه براي آن تنظیم  متوسط بازه زمانی داده

ها نصب  هایی كه بر روي برج شده است؛ در حالی كه حساسه

مانند بادسنج نصب شده در یك ارتفاع خاص بر روي )شوند  می

. كنند می ، اطالعات باد در همان نقطه را ارائه(یك برج دیدبانی

گیري تندي و جهت باد  در سودار از جابجایی داپلر براي اندازه

هاي هوا براي محاسبه افت دما نسبت  و از اختالف چگالی الیه

جابجایی بسامد امواج بازگشتی ناشی . شود به ارتفاع استفاده می

اند، با استفاده از  هاي مختلفی كه به جو ارسال شده از باریكه

وجود در دستگاه به شكل ریاضی با هم تركیب افزارهاي م نرم

امواج صوتی ارسالی . شوند تا تندي و جهت باد محاسبه شود می

اي از بلندگوها تولید  در حد شنوایی هستند كه به وسیله مجموعه

سودارها داراي انواع مختلفی هستند كه داراي . شوند می

توان  می از جمله این سودارها . باشند هاي متفاوتی می قابلیت

جایی  از آن .اشاره كرد ...و  RASSو   PA1 ،PA2،PCS به

شوند،  سرعت تضعیف می  كه امواج صوتی در جو به
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باید به این . باشد پذیر نمی آشكارسازي در ارتفاعات باال امكان

روز  نكته اشاره نمود كه كارآیی این وسیله در طول یك شبانه

بیشینه . باشد نیز میمتغیر بوده و تابع شرایط جوي و محیطی 

كه  متر است 4555 معموالً گیري در دستگاه سودار ارتفاع اندازه

. متر از دقت مناسبی برخوردارند 255ها تا  در نمونه حاضر داده

همچنین چون چگالی هواي مرطوب از هواي خشك كمتر 

. شوند است، امواج صوتی در هواي مرطوب دیرتر میرا می

طور مثال در شب، ارتفاع   شت كه بهبنابراین باید انتظار دا

توان  هاي سودار می از داده. گیري به بیشینه مقدارش برسد اندازه

در مطالعات هواشناختی و آلودگی هوا، بررسی پتانسیل انرژي 

و غیره استفاده ( ها ها و حفاظ اثر باد بر ساختمان)باد، شهرسازي 

سودار داراي گیري شده توسط  هاي اندازه بعضی كمیت. نمود

توان به سرعت قائم باد  براي نمونه می. اي هستند اهمیت ویژه

طور  توان آن را به هاي هواشناسی نمی اشاره كرد كه در ایستگاه

مدل  بجنورد دستگاه سودار .گیري كرد مستقیم اندازه

PCS.2000-64/MF در این مطالعه دو روز . باشد می

مورد بررسی قرار  انتخاب شده و 49/45/2542و  49/2/2542

  .گیرد می

 

 بحث و نتايج
 (21/4/1131)معادل  11/7/2112تحليل همديدي روز  -1

هاي همدیدي سطح زمین نشان دهنده استقرار  بررسی نقشه

باشد و مركز  فشاري در مركز و شرق كشور می مركز كم

پرفشاري نیز بر روي دریاي خزر واقع گردیده كه موجب ایجاد 

گرادیان شدید فشاري در منطقه شده و سبب عبور جبهه سردي 

گردیده است كه تشدید وزش باد به ویژه در از روي استان 

(.الف -9شكل )ساعات بعد از ظهر را سبب شده است 

 

 .در بجنورد ثبت شده است( SA) غبارروزهایی كه پدیده گرد و  -1 شماره جدول

 تاريخ
UTC 

 ساعت
 سمت باد

سرعت 

 (متربرثانيه)باد

ديد 

 (متر)افقي
 پديده

 فشار

 (ميلي بار)
 )%(رطوبت نسبي 

29/8/2544 49 955 45 0555 SA 89222 0020 

40/9/2542 8 225 41 1555 SA 88429 1522 

22/9/2542 45 485 8 0555 SA 88221 2028 

49/1/2542 44 225 2 8555 SA 88829 4529 

29/0/2542 41 285 9 0555 SA 88224 21 

2/2/2542 42 285 8 8555 SA 89229 1529 

42/2/2542 42 225 45 9555 SA 89428 9828 

49/2/2542 40 225 41 9555 SA 89522 0422 

20/2/2542 42 285 9 2555 SA 89122 9429 

29/8/2542 44 955 42 1555 SA 89922 9920 

45/9/2542 41 285 9 8555 SA 89229 91 

21/9/2542 42 955 9 0555 SA 890 0524 

9/45/2542 41 225 9 2555 SA 89922 29 

49/45/2542 9 225 8 2555 SA 89021 2220 

 

ناپایداري هوا و همگرایی این الگوي سطح زمین سبب 

جریانات صعودي در شمال شرق كشور  باعثگردد كه  می

 غبار و گردیده و شرایط مناسبی را جهت ایجاد توفان گرد

كم بودن رطوبت نسبی طی این روز موجب . نماید فراهم می

هكتوپاسكال نیز  805در تراز  .گردیده است غبار و تشدید گرد

مركز كم ارتفاعی در مركز ایران مستقر گردیده است كه 
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 گرادیان كنتوري در شمال شرق شده استموجب ایجاد 

هكتوپاسكال نیز  805نقشه سرعت قائم تراز (. الف -1شكل)

بیان كننده جریانات شدید صعودي در شمال شرق به ویژه طی 

ها در این  باشد كه به وضوح ناپایداري ساعات بعد از ظهر می

 (.ب-1شكل )دهد  مكان را نشان می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 49/2/2542 غبارهكتوپاسكال مربوط به روز وقوع توفان گردو 055تراز  (سطح زمین ، ب( الفنقشه   -1شماره شكل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 49/2/2542 غبارهكتوپاسكال روز وقوع توفان گرد و  805سرعت قائم تراز ( هكتوپاسكال و ب 805نقشه تراز ( الف -4شماره شكل

 

هكتوپاسكال مركز پرارتفاعی در مركز كشور  055در تراز 

 تشكیل شده است كه زبانه آن تا شمال شرق كشیده شده است

فشار سطح زمین،  بطور كلی استقرار كم(. ب -9شكل )

جریانات صعودي و كمبود رطوبت سطح زمین موجب ایجاد 

 الف

 ب

 ب الف
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هكتوپاسكال كشیده  805گرد و غبار گردیده است كه تا تراز 

شده ولی این ناپایداري به دلیل حاكم شدن پرارتفاع تراز میانی 

به ارتفاعات باالتر كشیده نشده و گرد و غبار در نزدیك سطح 

تغییرات پارامترهاي هواشناسی طی روز . ماند زمین باقی می

.مشاهده نمود 2توان در جدول  را می غباروقوع توفان گرد و 

  
 49/2/2542 غبارپارامترهاي هواشناسی روز وقوع توفان گردو -2شماره  جدول

 تاريخ
 

ساعت 

(UTC) 

سرعت باد 

 (متر بر ثانيه)
 جهت باد

ديد افقي 

 (متر)
 پديده

فشار   

 (ميلي بار)

دماي 

 خشک
 نقطه شبنم دماي تر

رطوبت 

 نسبي

49/2/2542 42 55 555 45555 bcy 88920 9121 2221 4229 9124 

49/2/2542 49 52 225 9555 SA 88922 2822 2521 42 1229 

49/2/2542 41 49 285 9555 SA 88922 2822 2521 42 1229 

49/2/2542 40 41 225 9555 SA 89522 22 25 4222 0422 

49/2/2542 42 59 225 9555 bcy 89422 2022 4922 4229 0221 

49/2/2542 42 52 225 9555 HZ 89222 21 4921 4229 2120 

 

 

كاهش دید افقی را به ویژه طی ساعات بعد ( الف) 0 شكل

دهد به طوري كه دید ایستگاه  از ظهر به خوبی نمایش می

متر  9555به حداقل  UTC40الی  49بجنورد طی ساعات 

نمودار تغییرات رطوبت نسبی نیز كمبود . كاهش یافته است

این در  (.ب-0شكل) دهد رطوبت را طی این روز نمایش می

طبق و سپس ایم  را داشتهبار  میلی 88920تا روز ابتدا كاهش فشار 

وجود وقوع گرد و غبار  ساعات طیافزایش فشار  2جدول 

 .داشته است
 

 

 

  
 

 49/2/2542رطوبت نسبی در تاریخ  تغییرات( ب نمودار تغییرات دید افقی و( الف - 5شماره شكل 

 

توان تغییرات سمت و سرعت باد را تا ارتفاع  می 2در شكل 

خروجی دستگاه با استفاده از  49/2/2542متري در روز  255

طول بردار اندازه . ه نموددمشاهبصورت برداري بجنورد سودار 

 .دهد سرعت باد و جهت بردار جهت باد را نشان می
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 49/2/2542نمودار برداري تغییرات سرعت باد در  -6شماره شكل 

 

 وزش سرعت 49 ساعت از كه است مشخص شكل این در

در ساعت  همچنین. است نزولی آن جهت و یافته افزایش باد

UTC9  نیز افزایش سرعت وزش باد وجود دارد كه در همین

. الف دید افقی كاهش یافته است 9ساعات با توجه به شكل 

نشان دهنده افزایش سرعت این مولفه قائم سرعت باد  2شكل 

مولفه و حركتهاي صعودي و نزولی در این روز می باشد كه از 

سرعت وزش بادبصورت صعودي افزایش یافته  UTC44ساعت 

این مولفه حالت نزولی به خود   UTC49و در ساعت حدود 

.گرفته است و سبب ایجاد گرد و غبار در بجنورد شده است
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 متري از سطح زمین 255تا  15مولفه قائم سرعت باد در الیه  -7شماره شكل 

ییرات پروفایل قائم سرعت باد را در توان تغ می 8در شكل 

مشاهده نمود كه چینش باد در حدود  49/2/2542روز 

این وضعیت در  .دهد را نشان می UTC49و   1هاي  ساعت

هاي  دهد كه حركت شود و نشان می نیز مشاهد می 2شكل 

قبل از وقوع گرد و خاك صعودي و نزولی زیادي طی این روز 

است كه نشان از ناپایداري جو در این روز وجود داشته 

.باشد می

 

   

 
 متري سطح زمین 255تا  15پروفایل قائم سرعت باد در الیه  – 8شكل 
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 ( 22/7/1131)معادل   11/11/2112تحليل سينوپتيكي روز  -2

دیده  (الف 9شكل) همانطور كه در نقشه سطح زمین

فشار در مركز ایران و پرفشار روي  استقرار مركز كمشود  می

گرادیان فشاري شدیدي در این روز روي شمال دریاي خزر 

شرایط ایجاد باد شدید را فراهم كه آورده وجود بشرق ایران 

از آنجا كه باد یكی از مهمترین عوامل در ایجاد و . نماید می

است لذا این نقشه خود به  غبارتقویت و پراكنده نمودن گرد و 

تنهایی حاكی از وجود شرایط مناسب جهت ایجاد و تقویت 

هكتوپاسكالی  805در تراز  .باشد و كاهش دید می غبارو گرد 

ارتفاعی روي شمال دریاي خزر و پرارتفاعی در  ز كمنیز مرك

نیمه شمال و شمال غرب كشور بسته شده است كه گرادیانی 

نقشه سرعت قائم تراز . روي خراسان شمالی ایجاد شده است

هكتوپاسكالی نشان دهنده جریانات شدید صعودي در  805

شمال شرق كشور بوده كه تقویت كننده شرایط ناپایدار 

ترافی  ب 9مطابق شكل هكتوپاسكالی  055در تراز  .باشد می

در ارتفاعی است كه  ناشی از مركز كمشود كه  مشاهده می

هاي آن تا شمال شرق كشور  و زبانهشده باالي دریاي خزر بسته 

كشیده شده است و با توجه به وضعیت سطح زمین نشان دهنده 

. باشد شرایط دینامیكی مناسب براي ناپایداري در این روز می

سبب كه د نمای در سطح زمین ایجاد میهمگرایی شرایط  ینا

بادي كه در سطح زمین  ردر اث ه ودشتقویت حركت صعودي 

تواند این گرد  شده و می غباركند سبب افزایش گرد و  ایجاد می

را از سطوح پایین به سطوح باالتر كشانده و باعث  غبارو 

 .كاهش دید افقی و كیفیت هوا گردد

  

 
 49/45/2542هكتوپاسكال روز  055 (ب ،سطح زمین( الفهاي  نقشه -3شماره  شكل

 

دهد سرعت باد در الیه  نشان می 45همانطور كه شكل 

مرزي جو بجنورد كه توسط دستگاه سودار ثبت شده است در 

به  8افزایش یافته و تا ساعت  UTC2ساعت حدود این روز از 

وقت گرینویچ وجود داشته است و به خوبی شرایط ناپایدار در 
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این امر . دهد متري را نشان می 255الیه سطح زمین تا ارتفاع 

 9و در نتیجه كاهش دید مطابق جدول  غبارسبب ایجاد گرد و 

 2555كه اوج این پدیده است دید به  9در ساعت . شده است

توان در  تغییر سرعت مولفه قائم باد را می. افته استمتر كاهش ی

سو داشته  حركت پایین 2مشاهده نمود كه تا ساعت  44شكل 

یك حركت صعودي پیدا نمود و  2است و از حدود ساعت 

 .سرعت تشدید یافته است

 
 متري زمین 255تا  15در ارتفاع  49/45/2542برداري سرعت باد در روز  نمودار -11شكل شماره 

 

 
 متري زمین 255تا  15در ارتفاع  49/45/2542تغییرات مولفه قائم سرعت باد در روز  -11 شماره شكل

 

 .مشاهده نمود 42را می توان در شكل  UTC2تا  2ییر جهت ناگهانی و واضح باد در بین ساعت تغ
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 متري زمین 255تا  15در ارتفاع  49/45/2542جهت وزش باد در روز  –12 شماره شكل

 

توان  تغییرات دید و رطوبت نسبی در ایستگاه بجنورد را می

ثیر این تغییرات در دید أت .مشاهده نمود 49در نمودارهاي شكل 

شود و كاهش رطوبت  افقی بخوبی در این شكل مشاهده می

 .ساعات كاهش دید نیز تقویت كننده شرایط استنسبی در 

 

 

 

 

 

 

 
 49/45/2542در افقی و رطوبت نسبی در روز  –11 شماره شكل

 

در سطح زمین افزایش فشار  9در این روز با توجه به جدول 

افزایش رطوبت خود به . شود و افزایش رطوبت مشاهده می

 49/45/2542در روز . تقویت حركت صعودي كمك می نماید

وزش باد شدید بصورت باد گاستی عامل اصلی ایجاد گرد و 
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 UTC4در ساعت  9طبق جدول . غبار در بجنورد بوده است

سرعت وزش باد و جهت آن بطور ناگهانی تغییر محسوس 

ش، دید افقی كاهش و نموده، فشار افزایش یافته، رطوبت كاه

ساعت بطول انجامیده و  1ایم كه  داشته( SA)پدیده گرد و غبار 

حتی بارش ضعیف ساعت یك . گرد و غبار گزارش شده است

 .و نیم نیز مانع این پدیده نشده است

 
 49/45/2542در روز  غباروقوع گرد و  پارامترهاي هواشناسی زمان -1شماره  جدول

 تاريخ
 ساعت
(UTC) 

 جهت باد
سرعت 

 باد
 (ميلي بار)فشار  پديده ديد افقي

دماي 

 خشک

دماي 

 تر

نقطه 

 شبنم

رطوبت 

 نسبي

49/45/2542 5 5 5 45555 bcy 89229 41 4522 220 2128 

49/45/2542 4 225 2 2555 SA 89929 2522 49 229 9929 

49/45/2542 4:95 225 45 2555 -RA 89229 4021 4922 4420 2222 

49/45/2542 2 955 8 0555 SA 890 49 4122 4421 2429 

49/45/2542 9 225 8 2555 SA 89021 42 49 928 2220 

49/45/2542 9:95 955 2 2555 SA 892 42 49 4522 2522 

49/45/2542 1 955 45 8555 SA 89228 4028 49 4528 2222 

49/45/2542 0 285 44 9555 SA 898 41 4428 45 2222 

 

 گيري نتيجه

در  با شرایط متفاوت غباردر این مطالعه دو نمونه گرد و 

در هر دو مورد . بررسی شدند 2549تا  2544دوره آماري 

. اند گیري این پدیده داشته الگوهاي فشار نقش مهمی در شكل

كه در اینجا به  بود شدیددر مورد دوم عامل اصلی وجود باد 

دو مورد گرادیان فشار در  در هر. شكل گاستی ظهور یافته است

سطح زمین سبب افزایش سرعت وزش باد گردیده كه این به 

و  غبارعنوان مهمترین عامل با توجه به كمبود رطوبت و شرایط 

 .در منطقه شده است غبارسبب ایجاد و تقویت گرد و  ،محیط

روند كاهش فشار  غباردو مورد تا قبل از وقوع گرد و  در هر

و نزدیك شدن  اتفاق افتاده است اما با افزایش سرعت وزش باد

فشار افزایش یافته است كه این افزایش در  زبانه پرفشار،

هاي  یكی از تفاوت .بار بوده است میلی 0تا حدود  49/45/2542

قانی است كه دو نمونه انتخاب شده الگوي فشار در سطوح فو

پرارتفاع سطوح فوقانی سبب محدود نمودن  49/2/2542در 

 49/45/2542در  ادر سطوح پایین شده است ام غبارگرد و 

سطوح در تراف  عالوه بر وزش باد شدید در سطوح پایین، عبور

باالتر كمك مختلف و در سطوح  غبارفوقانی به رشد گرد و 

در مقایسه با  دیدبیشتر كه خود باعث كاهش  نماید می

با وجود اینكه سرعت وزش باد در این  گردد می 49/2/2542

این مطالعه نشان  .بوده است 49/45/2542 روز بیشتر از روز

دهد كه با توجه به اینكه مساحت شهر بجنورد در مقایسه با  می

و كشاورزي اطراف كوچك بوده و از طرفی  خاكیهاي  زمین

ها از اطراف محاصره شده  اي از كوه نیز شهر توسط مجموعه

پتانسیل لذا  دارد،پخش شدن  خاصیتآن  خاكاست و نوع 

ي برا .وجود دارد در این شهر غبارایجاد پدیده گرد و 

پدیده الزم است تا با افزایش  اینتوسعه جلوگیري از خطر 

ار ذفضاي سبز و كنترل و پایش دائمی ریزگردها عوامل تاثیرگ

  .گسترش آن گردیمدر آن شناسایی شده و مانع 
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