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واژگﺎن

مقدمه 
پدیدة گردوخاک در کشورهای واقع در کمربند خشک و نیمهخشک جهان در طول دههای گذشته افزایش چشمگیری
داشته و عمده نگرانیهای جامعة پژوهشی را متوجه خود ساخته است (آل جومیلی و ابراهیم .)2013 ،در کشورهای
خاورمیانه ،مانند ایران ،طوفانهای گردوخاک تأثیر مخربی در جوامع انسانی گذارده و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی ،سیاسی ،و امنیتی ایجاد کرده است .از اصلیترین عوامل ایجاد این پدیده وزش بادهای متالطم و قوی بر
سطح بیابان است که شرایط مساعد برای ایجاد گردوخاک ایجاد میکند .شناخت سازوکار شکلگیری گردوخاک و
چگونگی تأثیرگذاری آن در شهرهایی که در مجاورت منشأ گردوخاک قرار دارند کمک شایانی به مدیران اجرایی میکند؛
بهطوریکه به اتخاذ تصمیمهای مناسب برای کاهش اثرهای منفی گردوخاک منجر میشود .منطقة شرق و شمال شرق
ایران به دلیل مجاورت با مناطق بیابانی از این پدیدة جوی تأثیر میپذیرد .بنابراین ،تالشهایی در جهت شناخت این
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پدیده در آن مناطق انجام شده است .در برخی مطالعهها به بررسی گردوخاک خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،یا شمال
شرق ایران با دیدگاههای مختلف و در بازههای زمانی متفاوتی پرداخته شده است؛ از جملة آنها میتوان اشاره کرد به
تحقیق دوستان ( :)1395تحلیل زمانی و مکانی گردوخاک در سالهای  2010-1961در شمال شرق ایران؛ مهرشاهی و
نکونام ( :)1388بررسی آماری پدیدة گردوخاک در شهرستان سبزوار ()1387-1367؛ کارکن سیستانی ( :)1391بررسی
آماری و پهنهبندی گردوخاک در استان خراسان رضوی در دورة آماری 2005-1987؛ بروغنی و همکاران ( :)1394تحلیل
و پهنهبندی گردوخاک در استان خراسان رضوی در دورة آماری 2010-2004؛ امیدوار و همکاران ( :)1394واکاوی
همدیدی طوفانهای سیاه غرب خراسان رضوی و سبزوار در دورة 1387-1367؛ لشکری و کیخسروی ( :)1387تحلیل
آماری سینوپتیکی طوفانهای گردوخاک خراسان رضوی در فاصلة زمانی 2005-1993؛ احمدی و همکاران (:)1394
تحلیل همدیدی گردوخاک نیمة گرم سال در استان خراسان جنوبی در دورة 2008-1991؛ هاشمی دوین و جاللی
( :)1394مطالعة همدیدی -آماری گردوخاک در خراسان شمالی؛ الهی گل و هاشمی دوین ( :)1394طوفانهای
گردوخاک بجنورد .در ادامه با توجه روند ارائة مطالب ،به نتیجة حاصل از آنها اشاره خواهد شد.
از دیدگاه زمانی در توزیع ساالنة گردوخاکهای خراسان رضوی بیشترین تعداد تکرار در فصل بهار و بهویژه در ماه
مه (بروغنی و همکاران )1394 ،و در خراسان جنوبی نیز ماه مه (احمدی و همکاران )1394 ،رخ میدهد .بررسی
گردوخاک در سبزوار (خراسان رضوی) نیز مبنی بر احتمال وقوع گردوخاک در اردیبهشت و خرداد است (مهرشاهی و
نکونام .)1388 ،کمترین وقوع گردوخاک در ماه اکتبر است (احمدی و همکاران .)1394 ،در بازة  2004تا  2010در
خراسان رضوی ،سالهای  2005و  2008بهترتیب دارای کمترین و بیشترین تعداد وقوع گردوخاک در سطح استان
بودهاند (بروغنی و همکاران .)1394 ،
سرخس ،مشهد و گناباد بیشترین و قوچان ،تربتحیدریه و کاشمر کمترین گردوخاک را دارند (کارکن سیستانی1391،؛
بروغنی و همکاران .)1394 ،گرچه با توجه به بازة زمانی و ایستگاههای انتخابی در مطالعههای مختلف نتیجه متفاوت
است ،در همة آنها از سرخس بهعنوان ایستگاهی با بیشترین گردوخاک یاد شده است (دوستان .)1395 ،در شمال استان
خراسان رضوی با توجه به وجود ارتفاعات و بارشهای بیشتر ،گردوخاک کمتری اتفاق میافتد (کارکن سیستانی.)1391 ،
بررسی تعداد وقوع گردوخاک و پراکنش پوشش گیاهی در استان خراسان رضوی نشان داد که آن دو ارتباط نزدیکی
داشته و با کاهش پوشش گیاهی ،بر تعداد وقوع گردوخاک افزوده میشود (پورهاشمی و همکاران .)1397 ،از دیدگاه
توزیع مکانی گردوخاک استان خراسان رضوی از شرق استان بهسوی غرب و جنوب کاهش مییابد (دوستان.)1395 ،
از دیدگاه همدیدی ،توسعة شیو فشاری 1افقی بین دو سامانة چرخندی (کمفشار) و واچرخندی (پُرفشار) وجه مشترک
همة طوفانهای گردوخاک است (تسای و همکاران )2008 ،که باعث افزایش سرعت باد سطحی میشود و انتشار
گردوخاک را به دنبال دارد .اگر سرعت باد در منطقهای با خاک خشک و پوشش گیاهی تنک از حد آستانهای بیشتر شود،
ذرههای گردوخاک را با خود وارد جو میکند (وست پال و همکاران1988 ،؛ چن و همکاران2013 ،؛ لیو و شائو1999 ،؛
تگن.)2003 ،
از دیدگاه همدیدی گردوخاکهای استان خراسان رضوی ،جنوبی ،و شمالی در فصلهای مختلف سال الگوهای جوی
متفاوتی دارند (علیجانی و رئیسپور1390 ،؛ لشکری و کیخسروی1387 ،؛ احمدی و همکاران1394 ،؛ الهی گل و هاشمی
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دوین .)1394 ،گرچه نکتة درخورتأمل آن است که دورة گرم شامل بهار و تابستان و دورة سرد شامل پاییز و زمستان
است ،در مطالعههای انجامشده تفکیک زمانی متفاوتی دیده میشود .در دورة گرم سال ،با تقویت کمفشار موسمی هند ،دو
مرکز کمفشار در محدودة جنوب پاکستان و جنوب افغانستان با فشار مرکزی کمتر از  1000هکتوپاسکال بسته میشود .در
مقابل مرکز پُرفشاری بر روی دریای خزر ،که عموماً فشار مرکزی آن بیش از  1020هکتوپاسکال است ،مستقر میشود
(علیجانی و رئیسپور .)1390 ،در الگوی تابستانی ،اختالف فشار بین جنوب شرق ایران (کمفشار) و دریای خزر (پُرفشار)
در سطح زمین به شکلگیری شیو فشاری در شرق ایران منجر میشود (علیجانی و رئیسپور1390 ،؛ لشکری و
کیخسروی1387 ،؛ الهی گل و هاشمی دوین .)1394 ،درحالیکه در مطالعهای دیگر جابهجایی جنوب سوی پُرفشار
ترکمنستان عامل افزایش شیو افقی بین آن سامانه و کمفشار پاکستان ذکر شده است که به تقویت باد و انتشار
گردوخاک در خراسان جنوبی منجر میشود (احمدی و همکاران .)1394 ،جریانهای جوی و باد با عبور از بیابانهای
ترکمنستان ،شرق دریای خزر ،و کویرهای مرکزی و شرقی ایران شرایط را برای انتشار و انتقال گردوخاک در نواحی
شمال شرق تا جنوب شرق کشور فراهم میکند (احمدی و همکاران.)1394 ،
در دورة گرم سال مسیر گردوخاکهای خراسان از بیابان و ریگزارهای ترکمنستان و دشتهای خشک کمارتفاع شرق
منطقه است (لشکری و کیخسروی1387 ،؛ هاشمی دوین و جاللی .)1394 ،بیابانهای غربی (دشت کویر) و کویر
بجستان در جنوب غرب در گردوخاکهای تابستانی نقش کمتری دارند (دوستان.)1395 ،
در دورة سرد سال پُرفشار سیبری همراه با هوای سرد و خشک با فشار مرکزی بیش از  1040هکتوپاسکال بر روی
دریای خزر مستقر میشود و حضور کمفشار و وجود ناوههای ارتفاعی در غرب منطقه به شیو فشار شمالی -جنوبی در
خراسان جنوبی منجر میشود (علیجانی و رئیسپور1390 ،؛ لشکری و کیخسروی .)1387 ،احمدی و همکاران ()1394
الگوی بهار را مشابه الگوی سرد سال (پاییز و زمستان) توصیف کردهاند .در دورة سرد سال گردوخاکهای رخداده در
منطقه در جهت و مسیرهای مختلف که عمدتاً غربی است به این منطقه میرسد (دوستان.)1395 ،
با وجود اینکه مطالعاتی در ارتباط با وقوع پدیدة گردوخاکهای شرق و شمال شرق ایران انجام گرفته ،عمدة
مطالعهها در ارتباط با خراسان رضوی بوده است .همچنین ،تعریف و بررسی مشترکی از فصل سرد و گرم در مطالعههای
مختلف مشاهده نشد .عالوه بر آن ،در بررسیهای همدیدی پیشین ،سامانههای آبوهوایی و منطقة شکلگیری شیو
فشار مشابه تعیین نشدهاند .از این رو ،هدف از اجرای تحقیق بررسی جامعی در منطقة شرق و شمال شرق ایران بود که
شامل استانهای خراسان شمالی ،رضوی ،و جنوبی بوده و خراسان بزرگ نامیده شد .به این منظور ،توزیع زمانی و مکانی
گردوخاک ،روند تغییرات دید افقی ،بررسی ساختار همدیدی ،منشأ گردوخاک ،و تعیین باد غالب در دو فصل بهار و
تابستان در بازة زمانی  2000تا  2017تحقیق شد.

محدودةموردمطﺎلﻌه
محدودة موردمطالعه خراسان بزرگ واقع در شمال شرق و شرق ایران انتخاب شده است (شکل  .)1آبوهوای محدودة
موردنظر ،با توجه به وسعت زیاد و گستردگی ،از نظر شرایط طبیعی مانند وجود رشتهکوههای مرتفع و مناطق کویری،
فاصلة زیاد از منابع رطوبتی ،وزش باد در جهتها تنوع بسیار زیادی دارد (برگرفته از تارنمای سازمان هواشناسی) .ایستگاه
سرخس با  278متر کمترین و بیرجند با  1491متر بلندترین ارتفاع را نسبت به سطح دریای آزاد دارد (شکل  .)1بهجز
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سرخس و طبس ،دیگر ایستگاههای همدیدی ارتفاعی بیش از  900متر دارند که نشان از تنوع ساختار کوهساری منطقه
دارد (شکل .)1
خراسان بزرگ از سال  )2004( 1383به سه استان خراسان شمالی ،رضوی ،و جنوبی تقسیم شد .تعداد ایستگاههای
همدیدی در خراسان رضوی  ،17خراسان شمالی  ،7و خراسان جنوبی  11است .برخی ایستگاهها در سالهای اخیر
تأسیس شده و برخی دیگر در هشت نوبت شبانهروز گزارش ثبتشده ندارند .بنابراین ،در راستای انتخاب بازة زمانی
مشترک ،ایستگاههایی که پس از سال  2000تأسیس شده و کمبود داده داشتند از تحلیلها حذف شدند و درنهایت 15
ایستگاه باقی ماند .از میان آنها ،با توجه به تداوم و شدت گردوخاک ایستگاههای بجنورد در خراسان شمالی ،سرخس و
گناباد در خراسان رضوی و طبس ،بیرجند ،و نهبندان خراسان جنوبی بهعنوان ایستگاههای شاهد انتخاب شدند (شکل .)1

ستنﺎهﻫﺎيانتخﺎبﯽ،وسﺎختﺎرووﻫسﺎري(بﺮحسبمتﺮ)

ﺷکل.1موقﻌﯿتخﺮاسﺎنبزرگ،ای

موادوروشﻫﺎ 

این تحقیق در دو بخش آماری و همدیدی انجام شد :در بخش اول دادههای مربوط به تعداد روزهای گردوخاک از سال
 2000تا  2017از سازمان هواشناسی تهیه و بر اساس آن توزیع ساالنه و ماهانة گردوخاک بررسی شد.
با توجه به اینکه خراسان بزرگ شامل سه استان است ،تعداد روزهای گردوخاک در هر استان با توجه به تعداد
ایستگاههای انتخابی میانگینگیری شد که در ادامة متن بهعنوان میانگین تعداد روزهای گردوخاک شناخته خواهد شد .در
ادامة بحثها دو فصل بهار شامل ماه مارس ،آوریل ،و مه و فصل تابستان شامل ژوئن ،ژوئیه ،و اوت بهعنوان دورة گرم
انتخاب شدند .موقعیت منطقة مورد مطالعه و توزیع مکانی تعداد روزهای گردوخاک در دو فصل بهار و تابستان توسط
نرمافزار  ArcGISترسیم شده است.
فراوانی و روند تغییرات گردوخاک در پنج ایستگاه انتخابی شامل طبس ،سرخس ،نهبندان ،بیرجند ،گناباد ،و بجنورد
تحلیل شد .در هر روز دیدبانی در بازة سهساعته و هشت بار انجام میشود .ازاینرو ،تعداد تکرار ساعتی گردوخاک فراوانی
مطلق ساعتی درنظر گرفته شد .تعداد تکرار روزانه از حاصل تقسیم تعداد گزارش ساعتی به تعداد روزهای گردوخاک
بهدست آمد .نسبت تعداد گزارش در فصل بهار و تابستان نسبت به کل سال نیز فراوانی نسبی نامیده شد.
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در گام دیگر گردوخاکهای رخداده بر اساس معیار شائو و وانگ ( )2003طبقهبندی شد .در این طبقهبندی
رویدادهای گردوخاک بر مبنای کاهش دید افقی به چهار گروه شامل گردوخاک بادی ،1گردوخاک وزشی ،2طوفان
گردوخاک ،3و طوفانهای گردوخاک شدید 4تقسیم میشود.
بهمنظور بررسی روند تغییرات ساعتی دید افقی در زمان وقوع گردوخاک از تکنیک روند خطی( 5معادلة  )1و بررسی
روند تغییرات میانگین تعداد روزهای گردوخاک از برازش چندجملهای( 6معادلة  )2استفاده شد (تیریاکی و همکاران،
2014؛ ژو و همکاران .)2014 ،در این معادله شیب خط روند با افزایش توان متغیر مشخص میشود.
رابطة ()1

y  0  1x 1

رابطة ()2

y  0  1x 1    2 x 2   3x 3  ...   n x n  

  0مقدار ثابت و  1شیب خط است .معادلهها توسط روشهای برازش موجود در نرمافزار  OriginProبررسی
شدهاند .در این نرمافزار معنیداری خط روند توسط جدول  ANOVAمشخص میشود .ترسیم شکلها و برازش
چندجملهای توسط نرمافزار  OriginProانجام شده است.
بهمنظور یافتن سالهای کمینه و بیشینة شدت گردوخاک از روش هموارسازی دادهها استفاده شد .تکنیک
هموارسازی داده سعی دارد الگوی کلی را حفظ کند ،اما اغتشاشها را کاهش میدهد (شبکة جهانی) .لُوِس 7برای
هموارسازی محلی و لُوِیس 8برای هموارسازی محلی وزنی نمودارهای پراکندگی بهکار میرود .این روش یکی از
روشهای رگرسیون ناپارامتریک است و انعطافپذیری بیشتری نسبت به دیگر روشهای هموارسازی دارد .یکی دیگر از
مزیتهای این تکنیک استفاده در مواردی است که تعداد داده زیاد و شناسایی روند تغییرات بهصورت چشمی دشوار باشد.
در روش محلی معموالً دادههای تأثیرگذار در هموارسازی در همسایگی همدیگر قرار داشتهاند .بنابراین ،تعداد کمی از
دادهها در محاسبه لحاظ میشوند .به این معنا که کل سری داده درنظر گرفته نمیشود .در این مطالعه از روش ُلوِس
استفاده شد .برای محاسبه در هر نقطه از نقاط اطراف استفادهشده و اختالف آنها با نقطة مرکزی به توان  3میرسد.
نقاط مجاور،
رابطة ()3

xi

نقطه مرکزی ،و

di

x

فاصلة بین آن دو است.
)3 )3

x x i
di

(w i ( x ) (1

در بخش انتهایی ،ساختار همدیدی تحلیل شد .تحلیل همدیدی شامل ساختار فشار سطح دریای آزاد ،ارتفاع
ژئوپتانسیلسطح  500هکتوپاسکال ،سرعت و جهت باد سطح  850هکتوپاسکال و با استفاده از دادههای
 )https://apps.ecmwf.int/datasets/(ERA_Ineterimانجام شد .این دادهها تفکیک مکانی  0/75درجه و تفکیک
زمانی ششساعته دارند .یکی از ویژگیهای این تحقیق محاسبه و ترسیم مقدار و جهت شیو فشار است که تعیین منطقة
شکلگیری آن عامل مهمی در شناسایی ارتباط سامانههای کمفشار و پُرفشار است .بهمنظور شبیهسازی مسیر ذره در

1. Dust Haze
2. Blowing dust
3. Dust storm
4. Severe dust storm
5. Linear fit
6. Polynomial fit
)7. Locally Scatterplot Smoothing(LOESS
)8. Locally Weighted Scatterplot Smoothing(LOWESS
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رویدادهای گردوخاک انتخابی از مدل بر خط  HYSPLITاستفاده شد .در این مدل محاسبة مسیر و غلظت آالیندهها با
استفاده از حداقل پارامترهای هواشناسی انجام میشود (اسکودرو و همکاران .)2006 ،مدل  HYSPLITبا ترکیب دو
دیدگاه اویلری و الگرانژی اجراشده و به همین دلیل به آن مدل هیبریدی گفته میشود .برای اجرای بر خط مدل در این
مطالعه ،از دادههای هواشناسی سامانه همادی دادههای جهانی (GDAS) 1استفاده شد .این دادهها در تفکیک یک درجه
بوده و توسط دادههای مشاهداتی ،برونداد مدلهای عددی ،دادههای بالونها ،نمایة باد ،گزارش هواپیما ،بویههای
دریایی ،رادار و ماهواره آماده میشوند .همچنین ،برای بررسی میدان باد و مقایسة آن با برونداد مدل  ،HYSPLITدر
ایستگاههای انتخابی گل غبار از سال  2000تا  2017ترسیم شد .ذکر این نکته الزم است که در ترسیم گل غبار سمت و
سرعت باد در زمان وقوع گردوخاک (دید افقی کمتر از  10کیلومتر با کدهای گردوخاک) درنظر گرفته شدهاند .مدل
 HYSPLITبرای دوازده ساعت مسیر پسگردی اجرا و زمان انتهایی نیز ساعت  12روز انتخاب شد .با توجه به شرایط
کوهساری منطقه ،ارتفاع  1500متر درنظر گرفته شد.
معیار انتخاب گردوخاک کدهای مربوطه ( 6و  )7با دید افقی کمتر از  10000متر درنظر گرفته شد .در این تحقیق
گردوخاکهای شدید و تداوم زیاد و فراگیر در سه استان موردنظر بوده و گردوخاکهای ضعیف ،محلی ،یا کوتاهمدت
حذف شدند .بنابراین ،در گزینش نهایی رویدادهایی انتخاب شد که کاهش دید افقی به کمتر از  1000متر و تداوم یک
روز یا بیشتر داشتهاند .منطقة شکلگیری و توزیع گردوخاک به کمک تصویر مرئی ماهوارة آکوا سنجندة مودیس بررسی
شد (شکل  2و شکل .)3
الف

ب

پ



انتخﺎبﺷدهدرﻓصلبهﺎر؛الف)5مﺎرس2012؛ب)24

ﺷکل.2تصویﺮساجادةمﺎدیسمﺎﻫوارةآووابﺮايرویدادﻫﺎيگﺮدوخﺎک
مه2012؛ج)1۷مﺎرس 201۷

با توجه به معیارهای یادشده رویدادهای  5مارس  23 ،2012مه  ،2012و  17مارس  2017نمایندة فصل بهار (شکل
 )2درنظر گرفته شدند .به دلیل ابرناکی در فصل بهار ،در برخی موارد گردوخاک بهخوبی آشکار نمیشود .بنابراین ،در
انتخاب گردوخاکهای بهاری محدودیت وجود داشت .تصویر ماهواره تودههای گردوخاک را در بخشهای مختلف منطقه
نشان میدهد (شکل .)2

1. Global Data Assimilation System
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رویدادهای  3اوت  23 ،2008اوت  ،2012و  1ژوئیه  2014معرف تابستان (شکل  )3درنظر گرفته شد .در این فصل
به دلیل عدم حضور ابر تودة گردوخاک بهخوبی قابلمشاهده بوده و در هر سه مورد موقعیت آن در مرز شرقی آشکار
است.
الف

ب

ج







انتخﺎبﺷدهدرﻓصلتﺎبستﺎن؛الف)3او 2008؛ب)

ﺷکل.3تصویﺮساجادةمﺎدیسمﺎﻫوارةآووابﺮايرویدادﻫﺎيگﺮدوخﺎک
24او 2012؛ج)1ژوئﯿه 2014

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

در این بخش یافتههای حاصل از تحقیق در دو بخش ارائه میشود :در ابتدا بررسیهای آماری و در انتها مباحث همدیدی
مطرح میشود.

توزیع سﺎالنه و مﺎﻫﺎنةمﯿﺎننﯿن روزﻫﺎي گﺮدوخﺎک در خﺮاسﺎن بزرگ
میانگین تعداد روزهای گردوخاک در توزیع ساالنه (شکل  -4الف) نمایش داده شده است .روند تغییر میانگین روزهای
گردوخاک در دورة  2000تا  2017در هر سه استان مشابه نیست (شکل  -4الف) .در استان خراسان جنوبی از سال 2000
تا  2009روند افزایشی و در استان خراسان رضوی و شمالی در همین بازه روند کاهشی مشاهده میشود .در ادامه و با
توجه به تحلیلهای بعدی علت آن بیان خواهد شد.
خراسان شمالی در سالهای  2008و  2016با  43و  38روز ،خراسان رضوی در سالهای  ،2014 ،2008 ،2001و
 2016با  24تا  26روز و خراسان جنوبی در سالهای  2008و با  46تا  48روز گردوخاک را تجربه کردهاند (شکل -4
الف) .همانطورکه مشاهده میشود ،در هر سه استان ،سال  2008بیشترین گردوخاک رخ داده است (شکل  -4الف).
ب

الف 


ﺷکل.4مﯿﺎننﯿنتﻌدادروزﻫﺎيگﺮدوخﺎکدراستﺎنخﺮاسﺎنﺷﻤﺎلﯽ،رضوي،وﺟاوبﯽ:الف)سﺎالنه(سﻤتراست)؛ب)مﺎﻫﺎنه
(سﻤتچپ)ازسﺎل2000تﺎ 201۷
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در توزیع ماهانه ،رفتار میانگین تعداد روزهای گردوخاک در خراسان جنوبی نسبت به خراسان رضوی و شمالی تفاوت
دارد .بهطوریکه افزایش گردوخاک در خراسان جنوبی از ماه فوریه و در خراسان رضوی و شمالی از ماه مارس آغاز
میشود .در هر سه استان روند کاهشی گردوخاک از ماه اوت به بعد رخ میدهد؛ گرچه استان خراسان شمالی در ماه
سپتامبر اندکی افزایش دارد .با توجه به افزایش گردوخاک از ماه مارس و روند کاهشی پس از ماه اوت ،این بازه بهعنوان
دورة گرم درنظر گرفته شد.
بیشترین میانگین روزهای گردوخاک در خراسان جنوبی بهترتیب در ماههای مه (اردیبهشت) و ژوئیه (تیر) ،در
خراسان رضوی در ماه ژوئن (خرداد) و مه (اردیبهشت) و در خراسان شمالی نیز در ماه ژوئن (خرداد) است (شکل  -4ب).
یافتة اخیر نشان میدهد خراسان رضوی و شمالی بیشترین گردوخاک را در ماه ژوئن (بهار) دارند .کمترین وقوع
گردوخاک در ماه نوامبر و دسامبر است.

توزیعمکﺎنﯽ گﺮدوخﺎک در دورة گﺮم سﺎل 
تعداد روزهای گردوخاک در دو فصل بهار و تابستان در شکل  5آمده است .در هر دو فصل بیشترین تعداد روزهای
گردوخاک مربوط به استان خراسان جنوبی بوده و کمترین مربوط به خراسان شمالی است .همانطورکه دیده میشود ،در
هر دو فصل بهار و تابستان طبس ،سرخس ،و گناباد بیشترین تعداد روزهای گردوخاک را داشتهاند .در فصل تابستان،
عالوه بر این سه ایستگاه ،دو ایستگاه بیرجند و نهبندان در استان خراسان جنوبی نیز افزایش تعداد روزهای گردوخاک را
تجربه مینمایند .بنابراین ،در فصل تابستان استان خراسان جنوبی نسبت به دو استان دیگر بیشتر تحت تأثیر گردوخاک
است که با نتیجة بهدستآمده از شکل  4هماهنگ است.
ب

الف 



ﺷکل .5توزیعمکﺎنﯽﻓﺮاوانﯽمطلقتﻌدادروزﻫﺎيگﺮدوخﺎکﻓصلبهﺎر(الف-سﻤتراست)وﻓصلتﺎبستﺎن(ب-سﻤتچپ)از
سﺎل2000تﺎ 201۷

همچنین ،با توجه به افزایش گردوخاک در بیرجند و نهبندان در فصل تابستان ،میتوان علت آن را کوههای مرتفع
این مناطق دانست که مانع عبور گردوخاک با منشأ بیابانهای مرکزی ایران بوده و این دو منطقه نسبت به دیگر مناطق
استان گردوخاک بیشتری را تجربه میکنند .بنابراین ،تعداد روزهای گردوخاک در این استان در فصل تابستان بیش از
خراسان رضوی و شمالی است.
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وجود دشتها و کوههای متعدد در مجاورت همدیگر و تنوع ساختار کوهساری منطقه میتواند از جمله دلیلهای
تفاوت گردوخاک در ایستگاههای نزدیک به هم باشد .موقعیت جغرافیایی ایستگاهها نسبت به ساختار کوهساری در جهت
و سرعت باد تأثیر دارد که درنتیجة آن میانگین روزهای گردوخاک در استانها متفاوت بهدست میآید .زیرا امتداد و ارتفاع
کوه بر میدان باد تأثیر میگذارد و میتواند مانع انتقال گردوخاک به منطقه شود (شکل .)5
در خراسان جنوبی امتداد شمالی -جنوبی کوهها باعث شده تا ایستگاههای واقع در دامنة غربی کوه گردوخاک
بیشتری تجربه کنند (شکل  .)5درحالیکه امتداد غربی -شرقی کوه در استان خراسان رضوی مانع انتقال گردوخاک به
منطقه شده و درنتیجه تعداد روزهای گردوخاک کمتری نسبت به خراسان جنوبی دارد.

گﺮدوخﺎکﻫﺎي خﺮاسﺎن بزرگ در دورةگﺮم سﺎل 

گﺮوهبادي

در این مرحله فراوانی رخداد گردوخاک و سرعت باد بر اساس طبقهبندی شائو و وانگ ( )2003ارائه میشود .در این
محاسبه فقط دید کمتر از  10000متر و سه گروه گردوخاک وزشی ،طوفان گردوخاک ،و طوفان شدید گردوخاک درنظر
گرفته شد (جدول  .)1در این بخش پنج ایستگاهی که بیشترین میانگین تعداد روزهای گردوخاک را داشتهاند انتخاب
شدند و گروهبندی گردوخاک در فصل بهار و تابستان انجام شد.
در فصل بهار بیرجند و طبس هر کدام یک مورد و در تابستان گناباد چهار مورد و طبس با دو مورد طوفان شدید را
تجربه کردهاند .بنابراین ،از بین ایستگاههای انتخابی شدیدترین طوفانهای گردوخاک در گناباد و در فصل تابستان رخ
داده است .گناباد و طبس در بهار با  8و  13مورد و در تابستان با  9و  22مورد بیشترین تعداد تکرار طوفان گردوخاک را
داشتهاند .بهاینترتیب ،گناباد در استان خراسان رضوی و طبس در استان خراسان جنوبی بیشترین تعداد تکرار طوفان و
طوفانهای شدید گردوخاک را داشتهاند .در بجنورد (خراسان شمالی) طوفان شدید و طوفان گردوخاک رخ نداده است.
ستنﺎهﻫﺎيماتخبازسﺎل

گﺮوهﻫﺎيمختلفگﺮدوخﺎکدرای
ﺟدول.1ﻓﺮاوانﯽمطلق(تﻌداد)ومﯿﺎننﯿنسﺮعتبﺎد(متﺮبﺮثﺎنﯿه)در 
2000تﺎ 201۷
ﻓصل

بهار

تابستان

ایستنﺎه
سرخس
گناباد
بیرجند
نهبندان
طبس
بجنورد
سرخس
گناباد
بیرجند
نهبندان
طبس
بجنورد

ﻓﺮاوانﯽمطلق(تﻌداد)
ﻃوﻓﺎنﺷدید

1
1

4

2

مﯿﺎننﯿنسﺮعتبﺎد(متﺮبﺮثﺎنﯿه) 

ﻃوﻓﺎن

وزﺷﯽ

1
8
3
3
13
4
1
9
4
5
22

566
333
305
346
2041
99
821
433
542
628
1980
163

ﻃوﻓﺎنﺷدید

12
8

8/2

3

ﻃوﻓﺎن

وزﺷﯽ

12
7/9
7/5
8/3
3
6/7
11
7/5
5/6
12/4
3

9/4
7/5
7
5/5
3/1
8
8/7
7/8
7/2
9
3/1
7/7
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گناباد نسبت به سرخس ،طبس ،و بیرجند تعداد روز گردوخاک کمتری دارد ،اما شدت گردوخاک در آن بیشتر است.
طبس بیشترین روزهای گردوخاک و بیشترین ساعتهای گردوخاک را داشته و شدیدترین گردوخاکها در این ایستگاه
ثبت شده است .کمترین سرعت باد میانگین در فصل تابستان و در طبس با  2/98متر بر ثانیه بهدست آمد؛ در طبس
ساختار سطحی مستعد شکلگیری گردوخاک بوده و با کمترین وزش باد گردوخاک ایجاد میشود .بر اساس گزارش ستاد
مقابله با گردوخاک سازمان محیط زیست ( ،)1398در غرب طبس کانون محلی گردوخاک وجود دارد.میانگین سرعت باد
در سرخس در بهار  12و در تابستان  11متر بر ثانیه است که با توجه به گروهبندی گردوخاک بهنظر میرسد وزش باد
شدید با گردوخاک ضعیف همراه است.
در بیرجند ،گناباد ،و طبس با سرعت باد  8و  12متر بر ثانیه طوفان شدید رخ داده است .همچنین ،در نهبندان سرعت
باد در تابستان  12/4متر بر ثانیه بوده که به طوفان گردوخاک منجر شده است .در بهار نیز با میانگین سرعت باد  8/3متر
بر ثانیه طوفان بهوقوع پیوسته است .بنابراین ،بهنظر میرسد ساختار سطحی در منطقه به گونهای است که با سرعت باد
بیشتری گردوخاک توسعه مییابد.
در ادامة مطلب فراوانی ساعتی گردوخاک در پنج ایستگاه بررسی میشود .فراوانی مطلق ساعتی گردوخاک در طبس
با  4941و سرخس با  2170بار تکرار تفاوت بارزی نسبت به دیگر ایستگاهها دارند (جدول  .)2با توجه به اینکه این دو
کمترین ارتفاع از سطح دریای آزاد را نسبت به دیگر ایستگاهها دارند ،بهنظر میرسد بیشترین تأثیر را از چشمههای
گردوخاک پیرامون میگیرند.
تعداد تکرار در روز (نسبت فراوانی مطلق به تعداد روزهای گردوخاک) در جدول  2آمده است .طبس با  3/6بیشترین
تعداد تکرار کاهش دید را در طی یک روز داشته است؛ به این معنا که از  8بار دیدبانی در طی روز  3/6دفعه کاهش دید
گزارش شده است .این نسبت در سرخس و نهبندان  2/4و در بجنورد  1/2است .در نهبندان در بازة ساالنه  483روز و
درمجموع  1175ساعت گردوخاک گزارش شده و نسبت  2/4بهدست آمده است که نشان میدهد تعداد ساعت گردوخاک
در هر روز در مقایسه با بیرجند و گناباد بیشتر است.
ﺟدول.2ﻓﺮاوانﯽمطلق(تﻌدادسﺎعتوﺎﻫﺶدیداﻓقﯽ)ونسﺒﯽ(درصد)تﻌدادروزﻫﺎيگﺮدوخﺎکازسﺎل2000تﺎ201۷در
ﺎهﻫﺎيماتخبخﺮاسﺎنﺷﻤﺎلﯽ،رضوي،وﺟاوبﯽ
ایستن 




ایستگاه
ارتفاع از سطح دریای آزاد (متر)
تعداد روز گردوخاک
فراوانی مطلق ساعتی
تعداد تکرار در روز
فراوانی نسبی ساعتی (درصد)

بهار
تابستان

خﺮاسﺎنرضوي 
سرخس
278
899
2170
2/4
26
38

گناباد
1056
504
993
2/0
34
45

خﺮاسﺎنﺟاوبﯽ 
طبس
711
1380
4941
3/6
42
41

بیرجند
1491
533
1016
1/9
30
54

نهبندان
1188
483
1175
2/4
30
54

خﺮاسﺎنﺷﻤﺎلﯽ 
بجنورد
1065
296
360
1/2
29
45

بهجز طبس ،در دیگر ایستگاهها فراوانی گردوخاک ساعتی در تابستان از بهار بیشتر است .در طبس در دو فصل
تابستان و بهار تعداد روزهای گردوخاک با فراوانی  41و  42درصد تقریباً یکسان است.
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بررسی نتایج بهدستآمده نشان داد که فراوانی نسبی گردوخاک در چهار ایستگاه نهبندان ،بیرجند ،طبس ،و گناباد
درمجموع دو فصل تابستان و بهار  80درصد است .اگرچه سرخس در بازة ساالنه گردوخاک زیادی داشته است ،نسبت
گردوخاک در بهار و تابستان نسبت به چهار ایستگاه دیگر کمتر است .با استفاده از جدول  2میتوان دریافت که تعداد
تکرار گزارش گردوخاک هر روز در خراسان جنوبی نسبت به دو استان دیگر بیشتر است .نتیجة حاصل با شکل 5
هماهنگ است .بیرجند و نهبندان (خراسان جنوبی) بیشترین فراوانی نسبی گردوخاک را در فصل تابستان دارند که با
نتیجة شکل  5هماهنگ است.
طبس بیشترین تعداد روز گردوخاک ،بیشترین تکرار ساعتی ،شدیدترین طوفان و سرعت باد را دارد .با توجه به اینکه
با کمترین سرعت باد بیشترین تعداد تکرار طوفان گردوخاک رخ میدهد ،اثر شرایط سطحی و محلی در وقوع گردوخاک
تأیید میشود .همچنین ،باد غالب جهتهای مختلفی را نشان میدهد که با توجه به موقعیت و ارتفاع ایستگاه میتوان
بیان کرد این منطقه متأثر از چشمههای محلی و فرامحلی بوده و بیشتر از دیگر مناطق تحت تأثیر گردوخاک است.
سرخس در آخرین امتدادهای ارتفاعات کپهداغ و در مجاورت بیابان قرهقوم ترکمنستان و گناباد در فالت سیاهکوه و
در مجاورت کویر بجستان و ابتدای کویر مرکزی ایران قرار دارد که باعث میشود تعداد روزها و تعداد تکرار ساعتی
گردوخاک قابلتوجهی داشته باشد .اما با وجود سرعت باد زیاد ،در این منطقه طوفان گردوخاک رخ نمیدهد.

روندتﻐﯿﯿﺮا

دید اﻓقﯽ در دورة آمﺎري  2017-2000

بررسی تغییرات دید افقی در دو فصل بهار و تابستان و در ایستگاههای انتخابی از سال  2000تا  2017انجام شد (شکل
 .)7بهمنظور بررسی تغییرات دید افقی از روند خطی (رنگ آبی) استفاده شد .روش لُوِس نیز برای هموارسازی و تعیین
کمینه و بیشینههای دید افقی بهکار گرفته شد (رنگ قرمز) .در فصل بهار دید افقی در نهبندان با شیب  +0/34رو به
افزایش بوده ،درحالیکه در طبس ،گناباد ،سرخس با شیب  ،-0/17 ،-0/28و  -0/12روند کاهشی مشاهده میشود (شکل
 .)6در بیرجند و بجنورد خط روند با شیب  0/05و  0/0034تغییر ویژهای نداشته و روند معنیداری نشان نمیدهد.
همانطورکه مشاهده میشود ،در یک فصل شدت گردوخاک و روند تغییرات دید افقی در ایستگاهها مشابه نیست .در
سرخس ،طبس ،و گناباد در فصل بهار بهطور متوالی در سراسر سالها کاهش دید بین  6000تا  9000ثبت شده است .در
طبس بین سالهای  2008تا  2012بهطور متوالی دید افقی کمتر از  5000متر ثبت شده است .درحالیکه در سرخس از
سال  2015تا  2017کمترین دید افقی رخ داده است .در نهبندان ،گناباد ،و بیرجند کمترین دید افقی بهطور مشترک سال
 2012رخ داده است .در بررسیها ،سال  2008و  2014بهعنوان بیشترین تعداد وقوع گردوخاک تعیین شد که نشان از
فراگیربودن گردوخاک داشت ،اما در بررسی کمترین دید افقی سال  2012بهعنوان سال مشترک در شدیدترین
گردوخاکها شناخته میشود.
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ﺷکل.6روندتﻐﯿﯿﺮا دیداﻓقﯽ(متﺮ)درﻓصلبهﺎرازسﺎل2000تﺎ:201۷الف)سﺮخس؛ب)گاﺎبﺎد؛ج)بجاورد؛د)ﻃﺒس؛ه)



بﯿﺮﺟاد؛و)نهﺒادان 

در فصل تابستان نیز طبس با شیب  -0/30روند کاهشی داشته و نهبندان با  +0/27افزایشی است (شکل  )7و در
دیگر ایستگاهها شیب خط روند بیرجند با  ،+0/05بجنورد با  ،+0/04گناباد با  ،-0/10و سرخس با  -0/04تغییر معناداری
ندارد .در سالهای  2008و  2014در برخی ایستگاهها شدیدترین کاهش دید افقی در فصل تابستان رخ داده است .شدت
آن در گناباد ،بیرجند ،نهبندان ،و طبس بسیار زیاد است؛ درحالیکه در بجنورد دید تا  5000متر کاهش یافته است .با
مقایسة شکل  6و شکل  7میتوان مشاهده کرد که در نهبندان در شش ماه گرم سال از شدت گردوخاک کاسته شده؛
درحالیکه در طبس در هر دو فصل بر شدت گردوخاک افزوده شده است .از جمله دلیلهای افزایش شدت گردوخاک در
طبس افزایش تأثیرگذاری گردوخاک مناطق مرکزی ایران است.
الف

د

ب



ج




ه

و



ﺷکل.۷روندتﻐﯿﯿﺮا دیداﻓقﯽ(متﺮ)درﻓصلتﺎبستﺎنازسﺎل2000تﺎ:201۷الف)سﺮخس؛ب)گاﺎبﺎد؛ج)بجاورد؛د)ﻃﺒس؛
ه)بﯿﺮﺟاد؛و)نهﺒادان 
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سﺎختﺎر ﻫﻤدیدي ومارأ گﺮدوخﺎک 
در این بخش میانگین ساختار همدیدی و میدان باد سطح  850هکتوپاسکال و برونداد مدل  HYSPLITبرای
رویدادهای انتخابی فصل بهار و تابستان تحلیل شد .همچنین ،بهمنظور تعیین منشأ شکلگیری و مقایسة میدان باد ،گل
غبار در دورة  2000تا  2017ترسیم شد .در فصل بهار ،کمفشار  1005هکتوپاسکال در نواحی شرقی ایران مشاهده
میشود .زبانة پُرفشار  1010هکتوپاسکال نیز در غرب و مناطق مرکزی ایران قرار دارد (شکل  -8الف) .در حد فاصل این
دو خط همفشار ،شیو فشار در منطقة مرکزی ایران بهویژه در دامنة شرقی زاگرس توسعه یافته است که به شکلگیری باد
غربی  10متر بر ثانیه در سطح  850هکتوپاسکال در جنوب البرز (استانهای سمنان ،اصفهان ،و یزد) منجر میشود
(شکل  -8الف و ب) .با توجه به ساختار سطحی این منطقه ،باد  10متر بر ثانیه میتواند موجب انتشار گردوخاک شود و
جهت غربی آن گردوخاک را بهسوی خراسان بزرگ انتقال دهد .عالوه بر آن ،سلول  1005هکتوپاسکال در جنوب
خراسان مشاهده میشود که با گسترش پشتة فشاری  1007/5هکتوپاسکال ،شیو فشاری بر روی کرمان و یزد شکل
گرفته و بادهای جنوب غربی  12متر بر ثانیه (سطح  850هکتوپاسکال) همراه است (شکل  -8الف و ب) .بهاینترتیب،
بخش غربی و مرکزی خراسان جنوبی نسبت به خراسان رضوی از بادهای غربی تأثیر بیشتری گرفته و احتمال وقوع
گردوخاک در این منطقه بیشتر است .ساختار حاضر با نتیجة ارائهشده در شکل  -4ب هماهنگی دارد .در شکل  4در ماه
مه ،خراسان جنوبی گردوخاک بیشتری نسب به خراسان رضوی داشت .خراسان شمالی نسبت به دو استان دیگر کمترین
تأثیر را میگیرد .از یافتههای مهم این تحقیق این است که ساختار همدیدی که در فصل بهار به گردوخاک در خراسان
بزرگ منجر میشود کمفشار دینامیکی مهاجر غربی و پُرفشار سیبری نیست .محاسبة شیو فشار و ترسیم موقعیت آن
یکی از نقاط قوت این مطالعه بهشمار میرود؛ زیرا در بسیاری از مطالعهها اشاره به شیو فشار شده است ،اما موقعیت آن
بهطور چشمی و با توجه به موقعیت کمفشار و پُرفشار تحلیل شده است .محاسبه و ترسیم شیو فشار عامل مهمی در
شناخت بهتر موقعیت بیشینة باد و اثر آن در گردوخاک است .در مطالعههای پیشین به شکلگیری شیو فشار در محدودة
کرمان و یزد و نقش آن در گردوخاک بهاری خراسان جنوبی اشاره نشده است.در بررسی برونداد مدل ،HYSPLIT
منشأ گردوخاکهای ایستگاههای مرکزی و غربی خراسان بزرگ در فصل بهار مناطق مرکزی ایران بهویژه اصفهان و
یزد تعیین میشود (شکل  -8ج) .در سه مورد گردوخاک مورد بررسی ،باد غربی در یک مورد سرخس را تحت تأثیر قرار
داده است .باد غربی مؤثر بر بجنورد (خراسان شمالی) از دریای خزر عبور میکند و میتواند عاملی در جهت عدم انتشار
گردوخاک به این منطقه باشد .همچنین ،ایستگاههای خراسان جنوبی تحت تأثیر مناطق خشک کرمان هستند.
بهاینترتیب ،برونداد مدل  HYSPLITبا میدان باد سطح  850هکتوپاسکال هماهنگی دارد .باد غالب منطقه در همة
ایستگاه جهت غربی را نشان میدهد (شکل  -8د) .در طبس فراوانی باد شمال از باد غربی بیشتر است .در گناباد ،عالوه
بر باد غربی ،باد شرقی و جنوب شرقی نیز مشاهده میشود .در نهبندان نیز جهت باد غالب جنوب غربی است .در بیرجند
فقط ایستگاههایی است که باد غالب آن کامالً غربی است .در فصل بهار ،در بجنورد ،سرعت باد غالب (بیش از  15متر بر
ثانیه) بیشترین و در طبس ( 1تا  5متر بر ثانیه) کمترین سرعت باد را نسبت به ایستگاههای دیگر دارند .طبس با باد غالب
شمالی و کمترین سرعت ( 5-1متر بر ثانیه) (شکل  -8د) بیشترین فراوانی ( 42درصد) را در فصل بهار دارد و نسبت به
دیگر ایستگاهها تفاوت بارزی دارد .در فصل بهار ،گناباد ،بیرجند ،و نهبندان بیشترین فراوانی سرعت باد ( 5تا  10متر بر
ثانیه) را دارند .در فصل بهار بجنورد بیشترین سرعت باد ( 15متر بر ثانیه) را نسبت به دیگر ایستگاههای انتخابی دارد که
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به کاهش تعداد وقوع گردوخاک منجر میشود .همچنین ،با توجه به جهت باد غالب ،که غربی است ،مسیر حرکت ذره از
دریای خزر بهسوی این مناطق است .با توجه به مسیر عبور ذره از منابع آبی ،احتمال انتقال گردوخاک کاهش مییابد.
در فصل تابستان ،هستة کمفشار  995هکتوپاسکال در جنوب شرق افغانستان و هسته پُرفشار  1007/5هکتوپاسکال
در شمال افغانستان دیده شده که به شکلگیری شیو فشار شمالی -جنوبی منجر میشود (شکل  -9الف) .حضور پشتة
ارتفاعی در منطقه نشان میدهد که کمفشار ساختار گرمایی دارد .بیشترین مقدار شیو فشار بر روی افغانستان بوده ،اما
بخشهای از مرز شرق و شمال شرق ایران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (شکل  -9الف) .در مطالعههای پیشین به
پُرفشار شمال افغانستان و تأثیر آن در شکلگیری شیو فشار در منطقه اشاره نشده است .بادهای شمال و شمال شرقی
حاصل از شیو فشار با بیشینة سرعت  18متر بر ثانیه (سطح  850هکتوپاسکال) در مرز شرق و شمال شرق ایران توسعه
مییابند (شکل  -9الف و ب) .کوههای افغانستان و خراسان ،بهویژه کوههای خراسان جنوبی ،اهمیت فراوانی در افزایش
شیو فشاری و افزایش سرعت باد دارند.
ب
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ج
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ﺷکل .8مﯿﺎننﯿنالف)ﻓرﺎر سطحﯽدریﺎيآزادبﺮ حسبﻫکتوپﺎسکﺎل(مرکﯽ)،ﺷﯿوﻓرﺎر(ﻫﺎﺷوروپﯿکﺎنسﺒز)وارتفﺎعژئوپتﺎنسﯿل
تﺮاز500ﻫکتوپﺎسکﺎلبﺮ حسبدوﺎمتﺮ(قﺮمز)؛ب)سﺮعتبﺎدبﺮ حسبمتﺮبﺮثﺎنﯿه(خطمرکﯽ)،ﺟهتبﺎدپﯿکﺎندرسطح850
ﻫکتوپﺎسکﺎل بﺮاي سه واقﻌة گﺮدوخﺎک ﻓﺮاگﯿﺮ ﺷﺎمل  5مﺎرس  24 ،2012مه  ،2012و  1۷مﺎرس  201۷؛ ج) مسﯿﺮ 12سﺎعتة
گﺮديذرهحﺎصلبﺮوندادمدل HYSPLITدرارتفﺎع 1500متﺮيبﺮايسهواقﻌة گﺮدوخﺎکﻓﺮاگﯿﺮ؛د)گلبﺎدبﺮ حسبمتﺮ


پس
بﺮثﺎنﯿهازسﺎل2000تﺎ201۷درﻓصلبهﺎر

همچنین ،گسترش پشتة فشاری  1010هکتوپاسکال از دریای خزر و شرق و شمال شرق ایران به عرضهای
جنوبیتر شیو فشاری را در راستای شمال -جنوب در خراسان جنوبی ایجاد میکند .این فرایند به توسعة بادهای شمال
شرقی منجر شده و افزایش سرعت باد تا  12متر بر ثانیه افزایش مییابد (شکل  -9الف و ب) .افزایش گردوخاک
خراسان جنوبی در ماه ژوئیه (شکل  )4نسبت به دو استان دیگر متأثر از این ساختار است.
برونداد مدل  HYSPLITدر ایستگاههای منتخب مسیر پسگردی ذره را از افغانستان و تاجیکستان نشان میدهد
(شکل -9پ) .این مسیر با بادهای شمالی و شمال شرقی سطح  850هکتوپاسکال هماهنگی دارد (شکل  -9ب).
جهت وزش باد در نهبندان و طبس شمالی ،بیرجند ،و گناباد بهترتیب شمال شرقی و غربی ،طبس شمال غربی ،و
بجنورد غربی است (شکل  -9ج) .بیشترین سرعت باد (بیش از  15متر بر ثانیه) در نهبندان و کمترین سرعت باد (5-10
متر بر ثانیه) در طبس مشاهده میشود .در بهار باد غالب غربی در همة ایستگاههای انتخابی مشاهده شد؛ درحالیکه در
تابستان جهت باد غالب در ایستگاهها متفاوت است (شکل  -8د و شکل  -9د) .در طی تابستان ،ساختار کوهساری منطقه
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تأثیر ویژهای در جهت وزش بادها دارد و جهت و سرعت باد غالب را در هر ایستگاه تغییر میدهد .به عبارتی ،ایجاد
گردوخاکهای محلی در فصل تابستان احتمال وقوع بیشتری دارد .درحالیکه بادهای غربی در فصل بهار از ساختار
کوهساری تأثیر کمتری پذیرفته و ایستگاههای مرکزی و غربی منطقه شرایط نسبتاً مشابهی را تجربه میکنند .طبس در
هر دو فصل باد غالب شمالی داشته و بهنظر میرسد گردوخاکهای این ایستگاه بیشتر تحت تأثیر شرایط محلی بوده و
سامانههای همدیدی تأثیر کمتری داشته باشند.
بر اساس گزارش ستاد مقابله با گردوخاک سازمان محیط زیست ( ،)1398شمال و شرق گناباد ،شمال غرب و غرب
طبس ،و جنوب نهبندان بهعنوان کانونهای داخلی گردوخاک شناخته شدهاند .جهت باد غالب گناباد در بهار هر دو سوی
غربی و شرقی بوده و در تابستان غربی است .بنابراین ،گناباد در هر دو فصل بهار و تابستان تحت تأثیر گردوخاک محلی
است .باد غالب طبس نیز در هر دو فصل شمال غرب و غربی است که گردوخاک را از کانونهای محلی انتقال میدهد.
اما باد غالب نهبندان در بهار جنوب غرب و در تابستان شمالی است .ازاینرو ،بهنظر میرسد اثر کانون محلی در
گردوخاک گناباد بهویژه در تابستان ضعیفتر است.
در تابستان مسیر شبیهسازی مدل  HYSPLITو جهت باد غالب در بجنورد متفاوت است .گرچه باد غالب منطقه
غربی است ،هرگاه به دلیل توسعة ساختار همدیدی جهت باد شمالی شود (مسیر مدل  ،)HYSPLITگردوخاک از
بیابانهای ترکمنستان به خراسان شمالی انتقال مییابد.
الف

ج

ب



د



نقرهﻫﺎيمﯿﺎننﯿن :الف)ﻓرﺎر سطحﯽدریﺎيآزادبﺮ حسبﻫکتوپﺎسکﺎل(مرکﯽ)،ﺷﯿوﻓرﺎر(ﻫﺎﺷوروپﯿکﺎنسﺒز) ،و

ﺷکل .9
ارتفﺎعژئوپتﺎنسﯿلتﺮاز500ﻫکتوپﺎسکﺎلبﺮحسب دوﺎمتﺮ(قﺮمز)؛ب)سﺮعتبﺎدبﺮحسبمتﺮبﺮثﺎنﯿه(خطمرکﯽ)،ﺟهت
پسگﺮدي ذره حﺎصل بﺮونداد مدل  HYSPLITدر ارتفﺎع
بﺎد پﯿکﺎن ،سطح  850ﻫکتوپﺎسکﺎل؛ ج) مسﯿﺮ 12سﺎعتة  
؛د)گلبﺎدبﺮحسبمتﺮ

1500متﺮيبﺮايسهواقﻌةگﺮدوخﺎکﻓﺮاگﯿﺮﺷﺎمل3او 24،2008او ،2012و1ژوئﯿه2014
بﺮثﺎنﯿهازسﺎل2000تﺎ201۷درﻓصلتﺎبستﺎن 
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در هر دو فصل بهار و تابستان عملکرد سازوکار شکلگیری و منشأ گردوخاک و همچنین ساختار سطحی در استان
خراسان جنوبی نسبت به دو استان دیگر (شمالی و رضوی) متفاوت است (شکل  8و  .)9استان خراسان جنوبی به دلیل
موقعیت جغرافیایی بیشترین تأثیر را از ساختار همدیدی و افزایش سرعت باد میگیرد .از همین رو ،تعداد روزهای
گردوخاک آن بیش از دو استان دیگر است .همچنین ،امتداد شمالی -جنوبی ساختار کوهساری در خراسان جنوبی عامل
مهمی در تشدید شیو فشار و افزایش سرعت باد در فصل تابستان است .همچنین ،باعث میشود تا مشخصههای
گردوخاک در مناطق مختلف استان یکسان نباشد.
با مقایسة دو شکل  8و  9میتوان دریافت که خراسان رضوی و جنوبی در تابستان تحت تأثیر بادهای شمال و شمال
شرقی قرار داشته و گردوخاک بیشتری در این دوره دارند .اما جهت باد غالب و مسیر گردوخاک در خراسان شمالی
متفاوت است .خراسان جنوبی و شمالی در فصل بهار تأثیر بیشتری از بادهای غربی میگیرند .در خراسان جنوبی باد از
مناطق بیابانی عبور میکند ،درحالیکه در خراسان شمالی باد از فراز دریای خزر گذر مینماید.

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

نتایج آماری و بررسی توزیع ساالنه نشان داد که روند تغییر میانگین روزهای گردوخاک در استان خراسان جنوبی از سال
 2000تا  2009بهطور معنیداری افزایشی و در استان خراسان رضوی و شمالی در همان دوره بهطور معنیداری کاهشی
است .در سالهای  2008و  2014فراگیرترین و در سال  2012شدیدترین گردوخاکها رخ داده است و هر سه استان
(خراسان بزرگ) را تحت تأثیر قرار میدهد .در توزیع ماهانه بیشترین گردوخاک در خراسان رضوی و شمالی در ماه ژوئن
و در استان خراسان جنوبی در ماه مه و ژوئیه بهدست آمد.
در بررسی توزیع مکانی گردوخاک میتوان مشاهده کرد که سرخس و گناباد در خراسان رضوی و طبس در خراسان
جنوبی در هر دو فصل بهار و تابستان بیشترین تعداد تکرار گردوخاک را دارند.
بر اساس طبقهبندی شدت طوفانهای گردوخاک گناباد و طبس با  4و  2مورد طوفان شدید رخ داده و در بیرجند و
طبس نیز یک مورد طوفان گردوخاک رخ داده است .گناباد ،بهرغم ارتفاع قابلتوجه از سطح دریای آزاد ،بیشترین تعداد
طوفان گردوخاک شدید را دارد .بر اساس گزارش ستاد مقابله با گردوخاک سازمان محیط زیست ( ،)1398محدودة گناباد
بهعنوان کانون محلی گردوخاک شناخته شده است .همچنین ،در بجنورد ،نمایندة خراسان شمالی ،طوفان گردوخاک
شدید رخ نداده است.
فراوانی مطلق ساعتی گردوخاک در طبس با  4941و سرخس با  2170بار تکرار تفاوت بارزی نسبت به دیگر
ایستگاهها دارد .با توجه به اینکه این دو کمترین ارتفاع از سطح دریای آزاد را نسبت به دیگر ایستگاهها دارند ،بیشترین
تأثیر را از چشمههای گردوخاک پیرامونی میگیرند.
بررسی تغییرات دید افقی در نهبندان در هر دو فصل بهار و تابستان با شیب  +0/34و  +0/27روند افزایشی و طبس
با  -0/28و  -0/3روند کاهشی دارد .به این معنا که در نهبندان شدت گردوخاک در حال کاهش و در طبس در حال
افزایش است .در فصل بهار سه ایستگاه گناباد و سرخس روند دید افقی کاهشی دارند .بهنظر میرسد وقوع گردوخاک در
فصل بهار رو به افزایش است.
تغییرات دید افقی در بجنورد در دو فصل بهار و تابستان روند معنیداری نشان نمیدهد .به این معنا که افزایش یا
کاهش بارزی در مقدار دید افقی دیده نمیشود.
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در بررسی میانگین ساختار همدیدی در گردوخاکهای شدید و فراگیر در منطقه در دو فصل بهار و تابستان سازوکار
شکلگیری ،آستانة سرعت باد ،مسیر و منشأ گردوخاک الگویهای متفاوت بهدست آمد .در بهار توسعة کمفشار در مرز
شرقی و پُرفشار در مرز غربی ایران به توسعة شیو فشار در جهت غربی -شرقی در مناطق مرکزی ایران منجر میشود.
بادهای غربی منطبق با شیو فشار با سرعت باد میانگین  10متر بر ثانیه در سطح  850هکتوپاسکال میتوانند شرایط را
برای انتشار گردوخاک و انتقال آن بهسوی خراسان بزرگ فراهم کنند .ساختار همدیدی بهدستآمده در گردوخاکهای
بهاری در این تحقیق بامطالعههای پیشین تفاوت دارد .بر اساس نتیجة احمدی و همکاران ( ،)1394جابهجایی جنوب
سوی پُرفشار ترکمنستان عامل افزایش شیو افقی بین آن سامانه و کمفشار پاکستان بوده و به تقویت باد و انتشار
گردوخاک در خراسان جنوبی منجر میشود .با توجه به اینکه تحقیقهای انجامشده موردی بوده و همچنین انتخاب بازة
زمانی و فصلها متفاوت است ،دستیابی به ساختارهای متفاوت همدیدی دور از ذهن نیست.
در تابستان توسعة کمفشار گرمایی و دو هستة پُرفشار یکی در شمال افغانستان و دیگری بر روی دریای خزر به
توسعة شیو فشار شمالی -جنوبی منجر شده و بادهای شمال شرقی و شمالی با میانگین سرعت  18متر بر ثانیه شکل
میگیرد .این باد گردوخاک را از بیابانهای ترکمنستان و افغانستان به شرق و مرکز خراسان بزرگ میرساند (مطابق با
دوستان .)1395 ،در الگوی تابستانی ،با توجه به جهت باد جنوبی ،امتداد کوههای افغانستان و خراسان بهویژه کوههای
خراسان جنوبی تأثیر فراوانی در افزایش شیو فشاری و افزایش سرعت باد در منطقه دارند .در فصل تابستان بیابان و
ریگزارهای ترکمنستان و دشتهای خشک پست شرق منشأ گردوخاکهای خراسان بزرگ میباشند.
مسیرهای شبیهسازیشده توسط مدل  HYSPLITبا جهت باد غالب هماهنگی داشته؛ بهطوریکه میتوان منشأ و
ترابرد گردوخاک را تعیین کرد .بیابانهای مرکزی ایران منشأ گردوخاکهای بهاری و بیابانهای ترکمنستان و افغانستان
منشأ گردوخاکهای تابستانی خراسان بزرگاند.

سپﺎسگزاري 

از مسئوالن محترم پژوهشگاه هواشناسی که شرایط را برای تهیة مقالة حاضر فراهم کردند تشکر مینماییم.
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