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Abstract
In recent decades, dust storms have intensified due to climate changes, including drought and human
interventions. In addition to removing soil particles, dust brings storms bring about severe economic,
social, and health problems. Due to its strategic conditions – including its status as an industrial and
agricultural hub and the province hosting more than 29 million Iranian and international pilgrims,
especially during the seasons and months with specific holidays – should be prioritized in the
examination of dust storm frequency. The purpose of this study was to examine and track the frequency
of dust storms and analyze the effect of climactic changes on them through the investigation of drought
trend as well as the trend of changes in the land surface coverage percentage during the statistical
analysis period. The results of counting the dust codes showed that dust storms with local origin had the
highest frequency. According to the monthly analysis, Sarakhs and Mashhad stations had the most dust
phenomena, with the most dusty days in the study area during summer and spring seasons, especially
June and July months. The results of regression analysis of drought index and the monthly local dusty
days indicated the existence of a significant, positive relationship between dust increase and drought
intensity in Mashhad and Sarakhs stations during the statistical period of 27 years at 99 percent
confidence interval. Finally, in the light of the results obtained from the examination of the land surface
changes, it is recommended that land use plans be used along with short-term methods of soil
stabilization in order to reduce the economic damages and preserve people’s health against dust during
busy months and seasons so as to achieve the goals of long-term methods.
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1

انصافیمقدم

 .1بخش تحقیقات بیابان ،مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج
کشاورزی ،تهران ،ایران
 .2پژوهشگر پسادکتری ،گروه علوم جغرافیا و برنامه ریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/04/06 :ـ تاریخ پذیرش)1400/06/27 :

چکیده
در دهههای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی ،از جمله خشکسالی و مداخالت انسانی ،طوفانهای گرد و غبار شـدت یافهـه اسـتر گـرد و غبـار،
عالوه بر جابهجایی و از دست رفهن ذرات خاک ،باعث آسیبهای شدید اقهصادی و اجهماعی و سالمت میشودر اسهان خراسـان روـوی بـه
سبب موقعیت اسهراتژیک ،از جمله قطب صنعهی و کشاورزی و پذیرایی سالیانه بیش از  29میلیون زائر از داخل و خارج از کشور ،بـهخصـو
در فصول و ماههای همراه با مناسبتها ،دارای اولویت بررسی از نظر فراوانی گرد و غبار اسـتر هـد پـژوهش ضاوـر بررسـی و رونـدیابی
فراوانی رخدادهای گرد و غبار و تحلیل تأثیرپذیری آن از تغییرات اقلیمی با در نظر گرفهن روند خشکسالی و تغییرات سطحی زمین با مطالعة
روند تغییرات درصد تراکم پوشش در طول دورة آماری بودر نهایج شمارش کدهای گرد و غبار نشان داد رخدادهای گرد و غبار با منشأ محلـی
از فراوانی بیشهری برخوردار استر بر اساس تحلیل ماهیانة پدیدة گرد و غبار ،ایسهگاههای سرخس و مشهد مناطقِ با باالترین تعداد روزهـای
غبارآلود در محدودة مطالعاتی ،در تابسهان و بهار و ماههای ژوئن و ژوئیه هسهندر نهایج رگرسیون خطی شاخص خشکسالی و روزهـای دارای
گرد و غبار محلی ماهیانه ضاکی از ارتباط معنادار در جهت افزایش گرد و غبار همراه افزایش شدت خشـکسـالی در ایسـهگاههـای مشـهد و
سرخس ،طی دورة آماری  27ساله ،در سطح  99درصد اطمینان استر در نهایت ،با توجه به نهایج بهدستآمـده از بررسـی تغییـرات سـطحی
زمین ،لزوم پیگیری برنامههای آمایش سرزمین همراه اسهفاده از روشهای کوتاهمدت تثبیت خاک ،به منظـور کـاهش خسـارات اقهصـادی و
ضفظ سالمت ناشی از گرد و غبار در ماهها و فصول پرتردد ،تا دسهیابی به نهایج روشهای بلندمدت توصیه میشودر

کلیدواژگان
خراسان رووی ،خشکسالی ،رگرسیون خطی ،زبری سطح زمین ،گرد و غبارر
 رایانامة نویسندة مسئولnaeimi@rifr-ac.ir :
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بیان مسئله
گرد و غبار یکی از پدیدههای هواشناسی است که معموالً در مناطق خشک و نیمهخشک با باار
سالیانة کمتر از  200تا  250میلیمتر ،هنگام وز

بادهایی با سرعت بای

از سارعت آساتانه ،رخ

میدهد .روند صعودی پدیدة گرد و غبار ( )Rajaie et al. 2020: 18موجب شده پیامادهاای آن بار
محیط زیست ( )Broomandi et al. 2017: 21و سالمت ( )Yu et al. 2020: 8و تأسیسات زیربناایی
( )Achakulwisut et al. 2019: 14; Wang et al. 2019: 79گااار

شاود .بارآورد طاوالنیمادت

دادههای گرد و غبار در سطح جهان نشان میدهد تغییر در میاان و الگاوی باار

و ازااای

دماا

(میراکبری و همکاران 605 :1397؛ رضایی و قاسمیه  )94 :1398میتواند آغازگر تغییراتی در جاو
(ولی و روستایی  )194 :1396و در سطح زمین باشد ( )Lee & Sohn 2011: 1414که سبب وقاو
مخاطرات طبیعی ،از جمله ازااای

طوزاانهاای گارد و غباار (بروغنای و همکااران ،)47 :1394

میشود .بر این اساس مداخالت اقلیمی و انسانی را میتاوان از علاا اصالی پدیادة گارد و غباار
دانست .در ایان میاان ،بررسای روناد تغییارات نادیاک باه ساه دهاه شااخ

هاای اقلیمای در

شهرستانهای غرب استان خراسان رضوی نشان میدهاد باا مسااعد شادن شارایط اقلیمای بارای
ازاای

گرد و غبار روند تغییرات روزهای با دیاد ازیای کمتار از  200mدر طاو دورة مطالعااتی

ازاایشی بوده است (نعیمی و همکاران  .)42 :1398بناابراین ،بررسای و تحلیاا عواماا ماثرر بار
زراوانی گرد و غبار از اهمیت بساایی برخوردار اسات .ضارورت بررسای آراار عواماا اقلیمای و
سطحی زمین ، ،با زراوانی رخدادهای گرد و غبار در استان خراسان رضاوی ،باه دلیاا قرارگیاری
پرترددترین جادة دسترسی منتهی به قطبهای صانعتی و توریسا و کشااورزی اساتانا همچاون
مشهد ،سرخس ،نیشابور ،خواف ،کاشمرا اهمیت سالمت ازراد در ازاای
بر این اساس ،هدف از پژوه

کیفیت هواست.

حاضر تحلیا تأریرپذیری زراوانی رخادادهای گارد و غباار از

تغییرات اقلی و مداخالت انسانی با بررسی روند خشکسالی و تغییرات ساطحی زماین در طاو
دورة آماری  27ساله در استان خراسان رضوی بود .تجایهوتحلیاا تأریر تغییرات اقلیمی و انساانی
بار روناد تغییرات غبارآلودگی در این مناطق به صورت جداگانه و دقیق میتواناد گاامی ماثرر در
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شناسایی مه ترین عواما تأریرگاذار بار وقاو این پدیده و شناسایی نواحی مستعدِ زرسای

بادی

و کنتار یا مهار این پدیدة مخارب زیساتمحیطای باشد.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
خشکسالی یکی از پدیدههای محیطی است که میتوان آن را معلو یاک دورة خشاک غیرعاادی
دانست که به اندازة کازی تداوم داشته باشد تا عدم تعاد در وضعیت هیدرولوژیکی منطیاه ایجااد
شود .خشکسالی یک ویژگای اقلیمای اسات کاه در هماة منااطق اقلیمای رخ مایدهاد؛ اگرچاه
ویژگایهااای آن از یاک منطیااه بااه منطیاة دیگاار متفاااوت اساات ( .)Rashki et al. 2021وقااو
خشکسالیهای مداوم و کاه

بارندگی و رطوبت محیط سبب تخریب سطح خاک میشاود کاه

این عواما همراه مداخالت انسانی و عدم مدیریت صحیح در اساتفاده از مناابط طبیعای شارایط را
برای پیدای

و گستر

عرصههای بیابانی و کانونهای زرسای

بادی و در نهایات تولیاد گارد و

غبار زراه میآورد (.)Aili et al. 2016: 135
خشکسالی به وسیلة شاخ
محاسبه میشود .از شاخ

های آن بر مبنای یک یا چند متغیار اقلیمای باه صاورت عاددی

های اقلی تکمتغیره (بار ) درصد از نرماا

1

(،)Willeke et al. 1994

دهااکهااا ،)Gibbs & Maher 1967: 114( SPI3 ،)Bhalme & Molley 1980: 1199( 2و BMDI4

( )McKee et al. 1995: 22و از شاخ
پالمر ،)Palmer 1965( 5شااخ

های دومتغیره (بار

و تبخیر و تعرق) شدت خشکساالی

شناساایی خشاکسااالی ،6و شااخ

استانداردشده  )IEPS(7را میتوان برشمرد .این شاخ

باار ا تبخیار و تعارق

ها خصوصیات خشکسالی را باه صاورت

میدار ،مدت ،شدت ،و الگوی مکانی شناسایی میکنند.
در زمینة خشکسالی و گرد و غبار مطالعات زیادی تا کنون صورت گرزته اسات ( Rezazadeh et

 .)al. 2013: 104; O’Loingsigh et al. 2014: 30بررسی ارتباط میان خشکسالی و زراوانای روزهاای
1. PNPI: percent of normal precipitation index
2. DI: deciles index
3. SPI: standardized precipitation index
4. BMDI: bahlme and mooley drought index
5. PDSI: palmer drought severity index
6. RDI: reconnaissance drought index
7. SPEI: standardized precipitation evapotranspiration index
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همراه با گرد و غبار در ایستگاههای کرج و قاوین نشان داد همبستگی معناداری میاان ایان دو پدیاد
وجود ندارد (مصباحزاده و علیپور  .)510 :1397از دیگر پاژوه هاا مایتاوان باه تحلیاا تصااویر
ماهوارهای گرد و غبار در ایران اشاره کرد که حاکی از آرار خشکسالیهای اخیر ،تغییرات اقلیمای ،و
پدیدة گرمای

جهانی در منطیه به منالة مه ترین عواما طبیعی در باروز پدیادة گارد و غباار اسات

(کرمانی و همکاران  .)42 :1395در بررسی ارتباط خشکسالی با طوزان گارد و غباار باا اساتفاده از
شاخ

 SPIو تعداد روزهای دارای گرد و غبار در استان یاد مشخ

شد همبساتگی معنااداری باا

میانگینگیری متحرک سهساله برقرار است (خلییی سیگارودی و شاهبندری قوچانی .)27 :1389
گرچه اقلی عاملی اولیه در بروز خشکسالی هیدرولوژیکی و به تبط آن طوزاانهاای گارد و غباار
است ،سایر عواما انسانی ،شاما مدیریت و برنامهریاای جهات تغییارات زباری ساطح زماین ،نظیار
تغییرات کاربری اراضی (مانند توسعة پوش

یا جنگازدایی) ،قرق ،تخریاب اراضای ،سااخت سادها

همگی بر شرایط محیط زیست حوزه اررگذارند .مطالعات نشان داده سری زمانی دادههای سنجندههاای
 LANDSAT 8و  MODISبه طور موزییتآمیای برای اندازهگیری زعالیتهای گیااهی و انادازهگیاری
پویایی پوش

گیاهی به کار گرزته شده است (زالحتکار و همکاران  ،79 :1397نیکپور و همکااران

 .)40 :1397نتایج مطالعهای تغییرات پوش

گیاهی زالت مغولستان در سالهای  2000تاا  2010مبتنای

بر  NDVI1بلندمدت تصاویر مودیس،حاکی از کاه
آبوهوای گرمتر و خشکتر و تن
همکاران

گیاهی در دهة گذشته است که عمدتاً باه

پوش

خشکی سا های اخیار اسات ( .)Bao et al. 2014: 8356بیاات و

( )1395نیا نشان دادند با ازاای

طوزانهاای گارد و غباار ،بعاد از ساا  ،2002مجماو

غلظت سالیانة گرد و غبار ضریب تبیین باالیی ( )0/85با شاخ

 NDVIیازته است.

محدوده و قلمرو مورد مطالعه
پژوه

حاضر در محدودة استان خراسان رضوی به مرکایت مشهد انجام شد .مسااحت ایان اساتان

 143864/118کیلومتر مربط و از این نظر چهارمین استان بارگ کشاور اسات .منطیاة ماورد مطالعاه
دربرگیرندة شهرستان مشهد است که دومین شهر پهناور و پرجمعیات ایاران پاس از تهاران ،باا 351
کیلومتر مربط مساحت و قریب به  4میلیون نفر جمعیت ،باه شامار مایرود .ایان اساتان دارای اقلای
1. normalized difference vegetation index
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خشک و نیمهخشک با وز

جریانهای غالب چرخندة تابستانه و جریانات غربی زمستانه اسات کاه

شرایط مطلوبی برای وقو پدیدة طوزان ،با سرعت زراتر از آستانة زرسای

باادی ،دارد .مرتفاطتارین

نیطة استان در ارتفاعات بینالود در شما نیشابور با ارتفا  3211متر از سطح دریا و پستترین نیطاة
استان در دشت سرخس با ارتفا  300متر از سطح دریا و در حاشیة مارز ایاران و ترکمنساتان قارار
دارد .میانگین بار

سالیانة مناطق مختلف استان خراسان رضوی بین  75تا  390میلیمتر متغیر است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی در کشور همراه راههای دسترسی ،کانون های گرد و غبار و ایستگاه های
مورد مطالعه در سطح استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی در مرز شما شرق کشور واقط شده و جایگاه استراتژیک آن به واساطة
وجود حرم هشتمین امام مذهب شیعه ،که سبب حضور سالیانه بی

از  29میلیون زائر از داخاا و

خارج از کشور در زصو گرم و ماههای همراه با مناسبتها میشود ،موجب شده مه ترین کاانون
جمعیتی و توریستی شرق کشور شناخته شود و پرترددترین خط آهان و شوساة کشاور را داشاته
باشد .این استان ظرزیتهای دیگری نیا دارد؛  30درصد از گاز طبیعی کشاور از منطیاة خاانگیران
سرخس به دست میآید و قطب تولید سنگآهن از خاواف و زیاروزه از نیشاابور و قطاب تولیاد
محصوالت کشاورزی زعفران و زرشک و زیره از کاشمر است.
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روش و ابزار تحقیق
دادههای مورد نیاز این مطالعه شاما دادههای ساعتی مرباوط باه کاد هاوای حاضار ایساتگاههاای
خراسان رضوی ا شاما مشهد ،سباوار ،نیشابور ،تربتحیدریه ،قوچان ،کاشمر ،سرخسا بود که از
سازمان هواشناسی ایران اخذ شد(جدو .)1
جدول  .1کدهای تعریفشده توسط سازمان جهانی هواشناسی برای بیان پدیدة گرد و غبار ()27

کد

نام علمی

توضیحات

07

گرد و خاک

گرد و غبار یا ماسهای که در محا ایستگاه بلند شده است.

08

گردباد

گردبادهای تکامایازته در خود ایستگاه یا اطراف آن

09

طوزان

30

طوزان گرد و غبار یا ماسة مالی

طی ساعت گذشته از شدت طوزان کاسته شده است با دید ازیی  200ا  1000متر

31

طوزان گرد و غبار یا ماسة مالی

طی ساعت گذشته شدت طوزان تغییر نکرده است با دید ازیی  200ا  1000متر

32

طوزان گرد و غبار یا ماسة مالی

طی ساعت گذشته بر شدت طوزان ازاوده شده است با دید ازیی  200ا  1000متر

33

طوزان گرد و غبار یا ماسة شدید

طی ساعت گذشته از شدت طوزان کاسته شده است با دید ازیی کمتر از  200متر

34

طوزان گرد و غبار یا ماسة شدید

طی ساعت گذشته شدت طوزان تغییری نکرده است با دید ازیی کمتر از  200متر

35

طوزان گرد و غبار یا ماسة شدید

طی ساعت گذشته بر شدت طوزان ازاوده شده است با دید ازیی کمتر از  200متر

هواشناسی

98

گرد و خاک در ساعت دیدهبانی در اطراف ایستگاه وجود دارد یا طی ساعت گذشته در
خود ایستگاه وجود داشته است.

طوزان گرد و غبار یا ماسة خیلی
شدید یا تندر

طوزانهایی که در محا ایستگاه یا اطراف آن بلند شدهاند با دید ازیی کمتر از  200متر

 100کاد هواشناسای ( 0تاا  )99توساط ساازمان جهانی هواشناسی )WMO( 1تعریف شده که
 11مورد آن در ارتباط با رخدادهای زرسای

بادی یا گرد و غبار است (جدو  .)1ایان دادههاا از

ابتدای تأسایس ایستگاههای هواشناسی در ایران موجودند .کد  00به ک اهمیتترین رخداد و کااد
 99باه پراهمیاتتارین رخداد هواشناسی از لحاظ بحران آبوهاوایی اختصاااص داده مایشاود.
گاهی در طو یک دوره گاار

بای

از یاک رخااداد هواشناسای اتفااق مایازتاد کاه در ایان

شارایط کارشناساان رخاداد مه تر را ،که در رتبهبندی صورتگرزتاه توساط  WMOبیشاترین کد
را به خود اختصاص داده است ،گاار

میکنند.
1. WMO: world metrological organization
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تجزیهوتحلیل دادهها
محاسبة فراوانی گرد و غبار

در این مطالعه زراوانی گرد و غبار بر اساس منشأ پدیده ،که به دو صورت محلی و زرامحلی است،
بررسی شد؛ بدین صورت که رخدادهای با کدهای  30 ،09 ،08 ،07تاا  98 ،35باه عناوان گارد و
غبار با منشأ محلی )INDD( 1و رخدادهای با کد  06باه عناوان گارد و غباار باا منشاأ زرامحلای
( )ENDDدر نظر گرزته میشود .نتایج حاصا از شمار

2

کدهای گرد و غبار نشان داد رخدادهای

با کد  07دارای باالترین زراوانی در همة ایستگاههاست؛ درحالیکه رخدادهای طوزان گرد و غباار
مالی تا شدید (کدهای  30تا  )35کمترین زراوانی را در سطح منطیة مطالعاتی دارند.
محاسبة شاخص خشکسالی هواشناسی

به منظور بررسی تغییر اقلی در مطالعة حاضر به محاسابة شااخ

باار ا تبخیار و تعارق پتانسایا

استاندارد )SPEI( 3پرداخته شد .بدین منظور دادههای ماهیانه مرباوط باه پارامترهای اقلیمی بارنادگی
و تبخیر و تعرق پتانسیا مربوط به  7ایستگاه هواشناسی استان از سازمان هواشناسی اخذ شد.
شاخ
شاخ

بار ا تبخیر و تعرق پتانسایا اساتاندارد ( )Vicente-Serrano et al. 2010: 1699یاک
اقلیمای معرزای شاده است .این شاخ

مبتنی بر محاسبة ترازمندی آب اقلیمای اسات و

بارای محاسبه به دادههای ماهیانة بارندگی و دمای هوا نیااز دارد .معادلة ترازمندی آب اقلیمای باه
صورت رابطة  1تعریف شده است.
()1
که در آن  Di ،PET ،Pبه ترتیب میادیر بارنادگی ،تبخیار و تعاارق پتانسایا ،و اخاتالف آنهاا در
مااه ماورد نظار اسات .معاادالت مختلفی برای محاسابة  PETوجاود دارد .در تحییاق حاضاار از
رو

تورنت وایات جهت محاسابة  PETاساتفاده شاد .دورة خشکسالی هنگامی اتفاق مایازتاد

که میاادیر حاصاا از این شاخ

ها به طور مستمر منفای و باه میاادار  -1یااا کمتاار برساد و

هنگامی پایان مییاباد کاه مثبات شاود.
1. INDD: internal number of dusty days
2. ENDD: external number of dusty days
3. Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index
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بررسی رونـد تغییـرات شاخص خشکسالی هواشناسی و رخدادهای گرد و غبار

روند تغییرات ماهیانه و زصلی شاخ

های خشکسالی هواشناسی و زراوانی رخادادهاای گارد و

غبار با استفاده از آزمون روند منا کندا  )Mann 1945( 1بررسای شاد .در تحییاق حاضار ،ابتاادا
خودهمبساتگی باین پارامترهاای ماورد بررسی با استفاده از رو

پی ساافید کااردن 2حاااذف

شااد .پااس از حصااو اطمینااان از وجااود نداشااتن خودهمبستگی بین دادهها ،با اساتفاده از
ناپارامتری و مناسب برای

آزماون زیلیاپس پارون ) ،(pvalue<0.05آزمون منا کندا که یک رو

دادههای حاصا از طبیعت به دلیا عدم تبعیت از توزیط نرما است استفاده شد (
 .)1984: 729در رو

منا کندا یک سری زمانی به صورت  x1 ,x2,…,xnزار

Hirsch & Slack

مایشاود .بارای

تعیین روناد از آماارة آزماون مانا کنادا (رابطاة  )2اساتفاده مایشاود کاه در آن  jو  kشامارة
مشاهداتاند و تابط عالمت ) sgn(xبه صورت رابطة  3تعریف میشود.
)  xk

()2

x 0
x 0

()3

n

j

 sgn( x

n 1

S 

k 1 j  k 1

 1

sgn( x )   0
 1


x0

بر اساس این آزمون در صورتی که میدار  Sاختالف معناداری با  0نداشته باشاد ،روناد وجاود
ندارد و در غیر این صورت روند صعودی یا ناولی خواهد بود .برای آزمون معنادار بودن روناد ،از
متغیر  Zنرما استاندارد ،طبق رابطة  ،4استفاده مایشاود ( .)Mann 1945; Kendall 1975زار
( )H0در آزمون منا کندا به معنی زیدان روند و زر

()4

0

 H1به معنی وجود روند است.
S 0

if

S 0

if

S 0

if

 S 1
1

 (var( S )) 2


Z  0

 S 1
1

 (var( S )) 2


1. Mann-Kendall
2. Whitening-Pre
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بررسی ارتباط رخدادهای خشکسالی و فراوانی رخدادهای گرد و غبار

در ادامه ،به منظور تحلیا ارر خشکسالیهای هواشناسای بار تغییار رخادادهای گارد و غبااار ،از
رگرسایون دومتغیاره و به منظور تحلیا نتایج از ضاریب تعیاین ( )R2حاصااا از بااراز

رو

متغیرهاای وابساته و مستیا استفاده شد .گفتنی است ضریب تعیاین نشااندهنادة میااان درصااد
تغییارات متغیار وابساته به تبط از تغییارات متغیار یاا متغیرهای مستیا است .در نهایت با استفاده
کریجینگ معمولی در سیست اطالعات جغرازیایی روزهای گرد و غبار و خشکساالی در

از رو

سطح استان پهنهبندی شد.
بررسی تغییرات سطح زمین با استفاده از شاخص نرمالشدة تفاوت پوشش گیاهی ()NDVI

مداخالت انسانی شاما تغییرات سطح خاک است که آن را میتوان با استفاده از تغییارات پوشا
گیاهی و با کمک عل سنج

از دور به وسیلة شاخ

تفاضا پوش

اندازه گرزت .زیرا یک همبستگی قوی بین  NDVIو پوش

گیاهی نرما شاده

)(NDVI

گیاهی برقرار شده است .این شاخ

با استفاده از رابطة  5محاسبه میشود و میدار آن بین اعداد  +1تا  -1تغییر میکند .میادیر منفای در
این شاخ

حاکی از عدم حضور پوش

بر اساس پراکن

پوش

گیاهی است .رابطة بین  NDVIو پوش

گیاهی میتواند

گیاهی ،که ممکن است به صورت ضعیف و پراکنده یا به صورت متراک

باشد ،بنا شود.
()5
در مطالعة حاضر ،به منظور بررسی درصد تراک تاج پوش  ،تصااویر ساری زماانی دادههاای
سنجندة  LANDSAT 8در سا های  1990و  2000و  2013و  2016با توجه به بازة زماانی ماورد
مطالعه برای گرد و غبار در محیط  ENVI 5.3بررسی شد .تصاویر انتخابشاده در مطالعاة حاضار
میانگین ماههای مه و ژوئن و ژوئیه هر سا است .علت این امار زصاا رویشای (ماه و ژوئان) و
حداکثر گرد و غبار (ژوئن و ژوئیه) است .گفتنی است پس از تهیاة تصااویر بارای تهیاة شااخ
پوش

گیاهی تفاضلی نرما شده این تصاویر ژئورزرنس شد و تصحیحات اولیه روی آنها انجاام

گرزت .مد مفهومی پژوه

به صورت شماتیک در شکا  2آمده است.
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شکل  .2نمودار فرایند انجام پژوهش

یافتههای پژوهش
بررسی رخدادهای گرد و غبار

نتایج روند تغییرات ماهیانة رخدادهای گرد و غبار در طو  27سا دورة آماری در شاکا  3دیاده
میشود .با توجه به شکا  3الف ،روند تغییرات ماهیانه در اکثر ایستگاههای مطالعاتی تیریباً یکسان
است؛ بدین صورت که روند ازاایشی تعداد روزهای غبارآلود با منشاأ محلای از ماارس و آوریاا
شرو میشود در مه و ژوئن به حداکثر میدار میرسد و سپس روند کاهشی مییابد ،طوری که در
ماههای نوامبر و دسامبر و ژانویه محدودة مطالعااتی باا حاداقا تعاداد روزهاای غباارآلود مواجاه
میشود .این در حالی است که در ایستگاه قوچان روند تغییرات ماهیانة تعداد روزهای غبارآلود در
طو سا از الگوی خاصی پیروی نمیکند و تغییرات یکسانی در طو سا دارد .بر اساس تحلیا
ماهیانة پدیدة گرد و غبار در ایستگاههای سرخس و مشهد ،باه عناوان منااطق باا بااالترین تعاداد
روزهای غبارآلود در محدودة مطالعااتی ،در آوریاا باه ترتیاب باا  88و  44روز غباارآلود روناد
ازاایشی شرو مایشاود و در ژوئان باه ترتیاب باا  169و  88روز بیشاترین زراوانای را در ایان
ایستگاهها طی دورة آماری پیدا میکند .از این زمان به بعد وقو گرد و غباار روناد کاهشای دارد؛
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طوری که به ترتیب در ماههای زوریاه و ژانویاه باه حاداقا میادار ( 59روز و  5روز) مایرساد.
بنابراین ،بر اساس نتایج حاصا از تحلیا ماهیانه رخدادهای گرد و غبار منطیة مطالعاتی در ماههای
گرم سا در زصا بهار و تابستان با روزهای غبارآلود بیشتری مواجه میشود (شکا  3ب).

شکل  .3میانگین ماهیانه و فصلی روزهای غبارآلود محلی در ایستگاههای استان طی دورة آماری  1990ـ 2016

در ادامه ،به منظور مشخ

شدن منشأ گرد و غبار در محدودة مطالعاتی ،رخدادهای با کاد 06

به عنوان گرد و غبار با منشأ زرامحلی به صورت ماهیانه و زصلی در هر یک از ایستگاهها طی دورة
آماری  1990تا  2016تعیین شدند که نتایج حاصاا در شاکا  4آماده اسات .بار اسااس میاادیر
ب هدستآمده در همة ایستگاههای مطالعاتی ،رخدادهای گرد و غباار باا منشاأ زرامحلای نسابت باه
رخدادهای با منشأ محلی یا داخلی زراوانی کمتری دارند .نتایج تحلیا ماهیاناة روزهاای غباارآلود
زرامحلی نشان داد الگوی تغییرات ماهیانة پدیدة گارد و غباار زرامحلای و محلای یکساان اسات؛
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طوری که در ماههای ژوئن و مه حداکثر رخدادها و در ماههای دسامبر و ژانویه حداقا رخادادهاا
طی دورة مطالعاتی وقو یازته است.

شکل  .4میانگین ماهیانه و فصلی روزهای غبارآلود فرامحلی در ایستگاههای استان طی دورة آماری  1990ـ 2016

در ادامه میادیر آمارة آزمون منا کندا نشاان داد روزهاای غباارآلود محلای در ایساتگاههاای
قوچان و سباوار و سرخس روند ازاایشی معنادار طی دورة آماری  27ساله داشتهاند و در ایساتگاه
تربتحیدریه و کاشمر نیا تعداد روزهای غبارآلود با منشأ محلی روند ازاایشی داشته کاه از لحااظ
آماری معنادار نیست (جدو )2؛ درحالیکه تعداد روزهای غبارآلود محلی در ایستگاههای مشهد و
نیشابور طی دورة آماری روند ناولی داشته که در سطح  1درصد معنادار است .در رابطاه باا روناد
تغییرات روزهای غبارآلود زرامحلی در برخی ایستگاهها باه دلیاا محادود باودن تعاداد رویادادها
آزمون روند انجام نشد.
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جدول  .2مقادیر آمارة آزمون روند منـ کندال روزهای غبارآلود محلی در ایستگاههای استان خراسان رضوی طی دورة
آماری  1990ـ 2016

مشهد

کاشمر

سبزوار

سرخس

تربتحیدریه

نیشابور

قوچان

**2/96

**2/92

-

-

ژانویه

-1/53

-

-

زوریه

0/6

-0/52

0/85

**

3/33

مارس

-0/65

0/5

*1/98

**

2/95

آوریا

-2/06

1/5

**

**

2/91

-0/33
2/17

-

-1/19

1/33

2/68

1/55

*-2/19

-

مه

**-2/98

0/66

0/73

**2/61

1/29

**-2/91

0/5

ژوئن

**-3/11

-0/38

1/171

0/78

0/79

*-2/25

-

ژوئیه

**-3/15

0/65

0/23

-0/04

0/48

**-3/76

0/8

اوت

**-3/83

-

0/89

-0/08

-0/22

*-2/07

-

سپتامبر

**-3/12

-

-0/2

*2/11

-0/33

-1/83

0/54

اکتبر

-1/46

0

2/89

1/06

1/46

-1/56

0/71

نوامبر

-0/55

-1/9

*2/21

1/38

-0/52

-

-

دسامبر

-1/24

-

-

1/43

1/83

-

-

زمستان

-0/58

0/88

*2/1

**4/26

2/14

-1/6

1/36

بهار

**-3/2

0/43

1/89

*2/3

1/68

**-3/5

1/7

تابستان

**-4/19

**3/23

0/23

0/65

0/06

**-4/02

1/13

پاییا

-1/73

-1/07

**3/32

1/68

1/62

-0/57

0/57

* معناداری در سطح  5درصد
** معناداری در سطح  1درصد
ا زاقد دادة کازی جهت آزمون روند

در ادامه نیشههای توزیط مکانی تعداد روزهای دارای گرد و غبار با منشأ محلی در سطح استان
خراسان رضوی در دو باازة زماانی  1990ا  2006و  2007ا  2016و همچناین کاا دورة آمااری
 1990ا  2016ارائه شده است (شکا  .)5به دلیا محدود بودن تعاداد ایساتگاههاای مطالعااتی ،از
دادههای گرد و غبار سه ایستگاه گناباد و گلمکان و تربتجام به دلیا داشتن دورة آمااری مشاترک
با ایستگاههای مورد بررسی استفاده شد .در بازة زمانی او ( 1990ا  )2006بخ

شمالی و شما

شرق محدودة مطالعاتی بیشتر تحت تأریر وقایط گرد و غبار بوده است .این در حالی اسات کاه در
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بازة زمانی دوم ( 2007ا  )2016نواحی شما شرق و جنوب استان تحت تأریر رویدادهای گارد و
غبار در طو سا بوده است.

شکل  .5توزیع مکانی روزهای غبارآلود محلی سالیانه در دو بازة زمانی اول ( 1990ـ  )2006و دوم ( 2007ـ  )2016و کل دورة
آماری ( 1990ـ )2016

تحلیل دورههای خشکسالی

محاسبه و بررسی  SPEIدر مییاس ماهیانه با محاسبة تبخیرا تعارق باه رو

تورنات وایات و بار

اساس میادیر بارندگی ماهیانه در دورة آماری مشترک بارای هماة ایساتگاههاای منطیاة مطالعااتی
صورت گرزت .میادیر منفی  SPEIبیانگر دورة خشکسالی و  SPEIمثبت دورة ترسالی اسات .بار
اساس نتایج حاصا از محاسبة ( SPEIجدو  )3ماه ژوئن و ژوئیه و اوت خشکتارین مااههاا در
دورة آماری  1990تا  2016هستند .بر اساس میادیر  SPEIسالیانه ایستگاه های کاشامر و سارخس
دارای بیشترین زراوانی رخدادهای خشکسالی در دورة آماری مشترکاند که  17ساا خشاک بار
اساس طبیهبندی شاخ

 SPEIدر این دو ایستگاه وقو یازته است؛ درحالیکاه در ایساتگاههاای

سباوار و نیشابور با  11و  10سا خشک کمترین زراوانی خشکساالی در منطیاة مطالعااتی روی
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داده است .همچنین میادیر  SPEIسالیانه نشان داد ایستگاههاای ترباتحیدریاه و ساپس کاشامر و
سرخس در سطح استان خراسان رضوی شدیدترین خشکسالی را در سا  2008طی دورة آماری
 1990ا  2016داشتهاند که به ترتیب حداکثر میدار  SPEIسالیانه در این ایستگاهها برابر باا  -1/2و
 -0/96و  -0/92بوده است .عالوه بر شدت خشکسالی (میادیر  )SPEIتداوم دورههای خشک نیا
از مشخصههای مه خشکسالی است که در تحلیا خشکسالی الزم است بررسی شود .بر اساس
نتایج ب هدستآمده از تداوم خشکسالی ،دو ایستگاه کاشمر و سرخس دارای باالترین تداوماند (17
سا ) که این دوره طی سا های  2000تا  2016وقو یازته است.
بررسی سریهای زمانی  SPEIطی دورة آمااری  1990ا  2016حااکی از آن اسات کاه تعاداد
یازتاه

زراوانی دورههای خشکسالی و در برخی موارد شدت خشکساالی از ساا  2000ازااای

اساات (جاادو  .)3میااادیر میااانگین سااالیانة  SPEIنشااان داد  SPEIدر ایسااتگاه مشااهد باااالترین
(منفیترین) میدار و در ایستگاه سباوار کمترین میدار (مثبتترین) را دارد .در واقط منفیتار باودن
 SPEIبیانگر شدت بیشتر خشکسالی در ایستگاه مشهد طی دورة آماری  1990ا  2016اسات .بار
اساس تداوم دورههای خشکسالی ،تعداد سا های خشک در سرخس و کاشمر نسابت باه دیگار
ایستگاههای مطالعاتی بیشتر است .در واقط در این مناطق بی

از  50درصاد از دورة آمااری ماورد

مطالعه ( 1990ا  )2016با خشکسالی مواجه بوده است.
جدول  .3مشخصة خشکسالیها بر اساس  SPEIدر ایستگاههای مطالعاتی ( 1990ـ )2016

میانگین بازة

میانگین بازة

فراوانی سال

باالترین تداوم

اول

دوم

خشک

(سال)

-0/35

15

7

14

5
17

میانگین

حداکثر

حداقل

مشهد

-0/071

-0/88

1/2

0/09

قوچان

-0/032

-0/91

0/68

0/015

-0/11

کاشمر

-0/024

-0/96

1/13

0/29

-0/56

17

سباوار

0/10

-0/79

1/01

0/18

-0/03

11

4

سرخس

-0/024

-0/92

1/12

0/27

-0/53

17

17

تربتحیدریه

-0/028

-1/2

0/93

0/15

-0/34

13

4

نیشابور

-0/003

-0/73

0/61

-0/07

0/061

10

2
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در ادامه ،با استفاده از آزمون روند منا کندا تغییرات  SPEIدر مییاسهای سالیانه و ماهیانه و
زصلی طی دورة آماری  1990تا  2016در ایستگاههای مطالعاتی انجام شد کاه نتاایج در جادو 4
ارائه شده است .این در حالی است که روند  SPEIدر سطح سالیانه و زصا تابستان در ایستگاههای
مشهد و کاشمر و سرخس کاهشی معنادار طی دورة آماری  27ساله در ساطح  99درصاد اطمیناان
داشته است .ایستگاه کاشمر بیشترین تأریر روند کاهشی  SPEIبه سمت شدت خشاکساالی را در
مییاسهای ماورد بررسای داشاته کاه از لحااظ آمااری نیاا معناادار اسات .گفتنای اسات روناد
ازاایشی  SPEIو ازاای

ترسالی در ایستگاه نیشابور در مییاس سالیانه و همة زصو  ،با توجاه باه

جدو  ،4قابا تفسیر است که البته معنادار نیست.
جدول  .4مقادیر آمارة آزمون روند منـ کندال شاخص خشکسالی در ایستگاههای استان خراسان رضوی طی دورة آماری
 1990ـ 2016

مشهد

کاشمر

سبزوار

سرخس

تربتحیدریه

نیشابور

قوچان

ژانویه

*-2/25

-1/13

-1/33

-1/50

-1/58

-1/33

-1/58

زوریه

-1/00

-0/71

-0/75

-0/50

-0/58

0/49

-0/71

مارس

-0/88

*-2/54

*-2/00

-1/92

*-2/00

0/70

-0/54

آوریا

-1/21

*-2/46

-1/29

*-2/13

-1/08

1/19

-0/92

مه

-1/17

**-2/8

-1/67

**-4/04

-0/88

-0/07

-0/63

ژوئن

**-2/75

**-3/7

-1/13

**-5/21

**-2/75

-0/63

-1/67

ژوئیه

**-2/71

**-4/29

-1/63

**-5/04

**-2/88

-0/14

**-3/13

اوت

-1/21

**-3/25

-0/33

**-4/21

-0/04

0/28

0/42

سپتامبر

-1/42

**-3/29

-0/17

**-4/00

-1/13

1/89

-1/17

اکتبر

-0/50

**-3/25

-1/38

**-2/59

-1/17

0/25

-1.00

نوامبر

0/83

0/29

1/63

1/38

1/58

0/28

1/04

دسامبر

-1/04

-1/67

-1/13

-1/25

-1/50

سالیانه

**-2/88

**-3/88

0/21

0/00

-1/75

**-4/00

**-3/00

0/98

*-2/17

زمستان

**-2/59

**-2/84

*-2/29

*-2/42

-1/92

0/00

-1/04

بهار

*-2/17

**-3/34

-1/71

**-3/88

*-2/00

0/07

-1/42

تابستان

**-3/38

**-4/34

-0/75

**-4/88

**-2/67

1/40

-1/63

پاییا

-0/04

-3/00

-0/04

-0/71

0/63

0/33

* معناداری در سطح  5درصد
** معناداری در سطح  1درصد
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خشکسالی به منالة یک پدیدة اقلیمی میتواند بر زراوانی وقو رخدادهای گرد و غبار در یک منطیه
تأریرگذار باشد .به همین منظور بعد از محاسبة شاخ

خشکسالی اقدام به بررسی ارتبااط رخادادهاای

گرد و غبار و خشکسالی در منطیة مطالعاتی شد .نتایج تحلیا همبستگی دادههای ماهیانه طی بازة زماانی
مورد بررسی نشان داد در ایستگاه سرخس در ماههای ژانویه ،مارس ،آوریا ،مه ارتباط معناداری بین گارد
و غبار و خشکسالی وجود دارد .به عبارت دیگر خشکسالی در این ماهها تأریر مستیی بر ایجااد گارد و
غبار در ایستگاه سرخس گذاشته است .در ایستگاههای سباوار و مشهد و تربتحیدریه نیا باه ترتیاب در
سه ماه و دو ماه و یک ماه از سا همبستگی معناداری بین گرد و غبار و خشکساالی وجاود دارد .نتاایج
ب هدستآمده از دادههای ماهیانه حاکی از آن است که در ماههای گرم سا ارتباط ضعیفی بین گرد و غباار
و خشکسالی وجود دارد .در سطح استان نیا طی بازة زمانی  1990ا  2016در ماههای ژانویه و ماارس و
مه خشکسالی و تعداد روزهای دارای گرد و غبار همبستگی قابا قبولی دارند.
جدول  .5مقادیر ضریب همبستگی روزهای غبارآلود محلی و  SPEIماهیانه و فصلی و سالیانه در کل دورة آماری  1990ـ 2016

بازة زمانی

مشهد

قوچان

کاشمر

نیشابور

سبزوار

سرخس

تربتحیدریه

استان

ژانویه
زوریه
مارس

-0/059
-0/16
*-0/36

-

0/31

-

*-0/45
**-0/53

آوریا

-0/25

-

-0/17

-0/21

-0/12

**-0/52
-0/20
*-0/48
**-0/50

0/23
-0/19

*-0/58
-0/17
**-0/52

*-0/54

مه
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
زمستان

*-0/34
-0/016
0/16
0/04
0/05
-0/22
*-0/36
-0/21
0/06

-

-0/11
0/001
-0/25
0/14

-0/21
-0/003
-0/10
-0/15
-0/24
-0/17
-

*-0/45
0/29
-0/18
-0/04
-0/08
-0/12
*-0/40

**-0/57
-0/22
0/36
0/07
-0/22
-0/17
-0/15
-0/35
**-0/51

-0/26
-0/37
-0/05
-0/30
-0/21
-0/07
-0/15
-0/21
0/12

*-0/48
**-0/57
-0/19
-0/24
-0/03
-0/03
-0/24
*-0/39
-0/29
-0/36

بهار
تابستان
پاییا
سالیانه

-0/20
0/22
0/13
0/11

-0/05
-0/04
-0/08

-0/2
-0/15
-0/32

-0/19
-0/19
-0/27
-0/23

*-0/41
-0/25
-0/01
*-0/38

**-0/56
0/02
-0/22
**-0/42

*-0/44
-0/14
-0/22
-0/33

**-0/61
0/26
-0/20
**-0/51

* معناداری در سطح  5درصد
** معناداری در سطح  1درصد
ا زاقد دادة کازی جهت آزمون روند
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بررسی دادههای زصلی در بازة زمانی  1990ا  2016حااکی از آن اسات کاه در زصاا بهاار و
زمستان تأریر خشکسالی بر گرد و غبار در ایستگاههای سباوار ،سرخس ،تربتحیدریه و همچنین
در سطح استان معنادار است؛ درحالیکه در تابستان و پاییا ارتباط معنااداری باین ایان دو پاارامتر
وجاود نادارد (جادو  .)5ایان در حاالی اسات کاه در باازة زماانی دوم ( 2007ا  )2016تاأریر
خشکسالی بر گرد و غبار تنها در زصا تابستان در ایستگاه سرخس معنادار شاده اسات .ضاریب
همبساتگی دادههااای سااالیانه طاای دورة آماااری  1990ا  2016نشااان داد ارتباااط گاارد و غبااار و
خشکسالی تنها در ایستگاههای سباوار و سرخس قابا قبو است.
همانطور که از میادیر پهنهبندیشدة  SPEIدر شکا  6قابا تشخی

است در بازة زماانی دوم

شدت خشکسالی بیشتر از بازة زمانی او در مییاس سالیانه و ماهیانه است.

شکل  .6توزیع مکانی مقادیر سالیانة شاخص  SPEIدر دو بازة زمانی  1990ـ  2006و  2007ـ  2016در استان خراسان رضوی
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میایسة میانگین سالیانة  SPEIدر بازههای زمانی مورد مطالعه نیا حاکی از آن است که در هماة
ایستگاهها ،به استثنای نیشابور ،منطیة مطالعاتی از شدت خشکسالی بااالتری در باازة زماانی دوم
( 2007ا  )2016برخوردار است.
بررسی تغییرات سطح خاک با استفاده از NDVI

روند تغییرات سطح خاک با استفاده از شاخ

 NDVIدر بازة زمانی مورد مطالعه ( 1990ا )2016

بررسی و در شکا  7ارائه شده است .گفتنی است تصاویر ماهوارهای با توجه به میانگین مااههاای
مه و ژوئن و ژوئیه و با توجه به زصا رویشی (مه و ژوئن) و حداکثر گرد و غبار (ژوئن و ژوئیاه)
انتخاب شده است .با توجه به شکا ،ازاای

درصد تراک پوش

گیاهی در منطیة ماورد مطالعاه،

بهویژه قوچان و نیشابور و مشهد ،از سا  2000تا  2016چشمگیر است .این در حاالی اسات کاه
جنوب سباوار و اطراف سرخس نیا روند مثبتی از ازاای

شاخ

 NDVIدر سا  2013و 2016

نشان میدهند.

شکل  .7تراکم پوشش گیاهی با استفاده از سنجندة لندست  8در سالهای 2016 ،2013 ،2000 ،1990
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در ادامه بررسی آماری دادههای  27ساله نشان میدهد همبستگی بین دادههاای تاراک پوشا
گیاهی و گرد و غبار محلی در همة ایستگاهها و بهخصوص ایستگاه نیشابور قاباا مشااهده

اسات.

میادیر همبستگی از بیشترین میاان به کمترین برای ایستگاههای نیشابور ،کاشمر ،ساباوار ،مشاهد،
سرخس ،تربتحیدریه ،قوچان معاد باه ترتیاب ،-0/12 ،-0/12 ،-0/15 ،-0/16 ،-0/17 ،-0/38
 -0/02به دست آمد.
بحث
نتایج شمار

کدهای گرد و غبار در پژوه

حاضر نشان داد رخدادهای گرد و غبار ربتشاده در

ایستگاههای مطالعاتی منشأ محلی دارند و رخدادهای با منشأ زرامحلی نسبت به رخدادهای محلای
از زراوانی کمتری برخوردارند .نتایج این بخ

تحییق با نتایج سایر تحیییاات (امیادوار و نکوناام

 )100 :1390در زمینة تحلیا پدیدة گرد و غبار در شاهر ساباوار مطابیات دارد .بار اسااس نتاایج
حاصا از تحلیا ماهیانة رخدادهای گرد و غبار در منطیة مطالعاتی ،ماههای گرم سا در زصا بهار
و تابستان نسبت به ماههای سرد سا با روزهای غبارآلود بیشتری مواجه شده است .دیگر محییاان
نیا باالتر بودن زراوانی رخدادهای گرد و غبار در ماههای گرم ساا (ماه ،ژوئان ،ژوئیاه ،اوت) را
گاار

کردهاند (قوید و همکاران 98 :1397؛ بروغنای و همکااران  .)50 :1394بررسای تعاداد

روزهای غبارآلود ماهیانه و زصلی طی دورة آماری  1990ا  2016نشان داد رخدادهای گرد و غبار
محلی در ایستگاههای قوچان و سباوار و سرخس دارای روند ازاایشی معنادار و در ایساتگاههاای
نیشابور و مشهد دارای روند کاهشی معنادار طی دورة آماری  27ساله بوده است .همچنان که سایر
محییان (بروغنی و همکاران  )51 :1394در مطالعة خود گاار

کردناد ایساتگاههاای سارخس و

قوچان به ترتیب دارای باالترین و پایینترین تعداد رخدادهای گرد و غبار طی سا هاای  2004تاا
 2010بودهاند .روند ازاایشی تعداد رخدادهای گرد و غبار توسط دیگر محییان در مناطق سباوار و
ایالم و در غرب ایران در خوزستان و خرمآباد به ترتیب در دورة آمااری  1988ا  2008و  1961ا
 2008و  1951ا  2015گاار

شده است (قاوید و همکااران  .)91 :1397همچناین مطالعاهای

روند تعداد رخدادهای گرد و غبار در  41ایستگاه سینوپتیک طی دورة آماری طوالنیمدت  1965ا
 2005نشان داده تغییرات تعداد روزهای غبارآلود در ایستگاههای شاهرکرد ،زاهادان ،با  ،چابهاار،
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زسا ،ایرانشهر طی دورة آماری مورد بررسی ازاایشی بوده؛ درحالیکه تعاداد رخادادهاای گارد و
غبار در یاد ،سمنان ،کاشان ،رامسر ،و چندین ایستگاه دیگر در حا کاه

باوده اسات (رزیعای و

همکاران .)19 :1397
بررسی وضعیت و روند خشکسالی دومین هدف پژوه

حاضر در اساتان خراساان رضاوی

بود که با استفاده از  SPEIتحلیا شد .نتایج حاصا از محاسبة خشکسالی نشان داد تیریباً در همة
ایستگاهها سا  2008شدیدترین خشکسالی بر منطیة مطالعاتی حاک بوده است .سایر محییان نیا
نتایج مشابهی را در این زمینه گاار

کردهاند (بروغنی و همکاران 740:1392؛ علیپور و همکاران

63 :1397؛  .)Golian et al. 2015: 682در واقط کاه

شدید بارندگی در سا  2008میتواند عاما

اصلی تشدید خشاکساالی در ایان زماان در منطیاة مطالعااتی باشاد .همچناین بررسای میاادیر
خشکسالی در دهة آخر دورة مطالعاتی ( 2007ا  )2016حاکی از تشدید خشکساالیهاا در ایان
بازة زمانی است؛ طوری که بر اساس میانگین سالیانة  SPEIدر ایستگاههای سارخس و کاشامر در
این زمان شدت خشکسالی نسبت به دیگر مناطق بیشتر بوده است.
بررسی همبستگی میان خشکسالی و تعداد روزهای دارای گرد و غبار حاکی از وجاود رابطاة
مستیی معنادار میان این دو پارامتر در ایستگاههاای مشاهد ،ساباوار ،سارخس ،ترباتحیدریاه در
ماههای ژانویه ،زوریه ،مارس ،آوریا ،و مه است .در زصا بهار نیا خشکسالی بر گارد و غباار در
ایستگاههای سباوار ،سرخس ،تربتحیدریاه تاأریر مساتیی گذاشاته اسات .در ساطح اساتان نیاا
خشکسالی در ماههای ژانویه ،مارس ،آوریا ،مه و همچنین در زصا بهار دارای تاأریر معناادار بار
تعداد روزهای دارای گرد و غبار است .این بدان معناست که وقو دورههای خشاکساالی باعا
تشدید زراوانی گرد و غبار میشود .علت را میتوان در این موضو دانسات کاه وقاو دورههاای
خشکسالی و کمبود ناوالت جوی باع

خشک شدن خاک سطحی مایشاود و شارایط را بارای

ایجاد گرد و غبار زراه میکند (بروغنی و همکاران  .)119 :1398نتاایج ایان تحییاق باا گااار
سایر محییان مطابیت دارد

( Javadian et al. 2019: 14; Lee & Sohen 2011: 4614; Hahnenberger

 )& Kathleen 2014: 669که نشان دادند با ازاای
ازاای

شدت خشکساالی تعاداد وقاو گارد و غباار

مییابد .از طرزی نتایج بررسی تأریر نوسانات آبوهوایی بر رخداد گارد و غباار در شارق
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کشور نیا نشان داد رخدادهای گرد و غبار در ارتباط مستیی باا پارامترهاای دماا و سارعت بااد و
دارای رابطة عکس با بارندگی است ( .)Yarmoradi et al. 2020: 10بر این اساس ،با در نظر گرزتن
پارامتر دما در محاسبة خشکسالی ،میتوان اذعان کرد بین خشکسالی و زراوانی وقو گرد و غبار
میتواند رابطه وجود داشته باشد.
نظر به نتایج متفاوت در مشهد و نیشاابور ،بررسای تاومم ساریهاای زماانی  SPEIو تصااویر
ماهوارهای تغییرات سطح خاک با بررسی درصد تراک پوشا

گیااهی طای دورة آمااری  1990ا

 2016حاکی از آن است کاه تعاداد زراوانای دورههاای خشاکساالی و در برخای ماوارد شادت
خشکسالی از سا  2000ازاای

یازته است (جدو  .)4این برداشت باا نتاایج باهدساتآماده از

تصاویر ماهوارهای همخوانی دارد که آرار آن بر درصد تراک پوش

گیااهی در شاکا  ،5در ساا

 ،2000مشاهده می شود .همچنین ،با در نظر گرزتن میادیر میانگین ساالیانة  ،SPEIکاه در ایساتگاه
مشهد باالترین (منفیترین) میدار و در ایستگاه سباوار کمترین میدار (مثبتترین) را دارد ،میتوان
نتیجه گرزت هرچند روند خشکسالی در سباوار منفی است ،آرار حفاظات خااک بار آن اولویات
دارد و موجبات روند صعودی گرد و غبار در منطیه را ایجاد کارده اسات؛ طاوری کاه رونادیابی
آزمون منا کندا نشان داد روزهای غبارآلود محلی در ایستگاههای قوچاان و ساباوار و سارخس
دارای روند ازاایشی معنادار طی دورة آماری  27ساله است (جادو  )2درحاالیکاه باا توجاه باه
ازاای

تراک پوش

گیاهی در باازة زماانی  1990ا  ،2016در اطاراف مشاهد و نیشاابور ،تعاداد

روزهای غبارآلود محلی در ایستگاههای یادشده طی دورة آماری روناد ناولای دارد و در ساطح 1
درصد نیا معنادار است .سایر محییان نیا پی تر به آرار پوش

گیاهی در کاه

گرد و غبار اشاره

کردهاند (پورهاشمی و همکاران 41 :1394؛ ساهرابی و همکااران  .)981 :1397پوشا
الگوی زصلی آن موجب پایداری سطح ،ازاای
نتیجه کاه

زرسای

زبری سطح ،و کاه

گیااهی و

سرعت بااد مایشاود و در

بادی و گرد و غبار در منطیه را در پی دارد .ریشاة گیاهاان ذرات خااک را

بهه چسبیده نگه میدارند و با ایجاد سله رطوبت خاک را به طور موقت ازاای
ترتیب قشر سطحی خاک را تثبیت میکنند و از حرکت بازمیدارند.

میدهند و بادین
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به لحاظ مفهومی ،آمای

سرزمین برقراری تعاد بین عناصر سهگانة انساان و زضاا و زعالیات

است و سه میولة مطرح در بح

آمای

سرزمین در ارتباط با این عناصر ساهگاناه هساتند؛ بادین

صورت که در رابطه با عنصر انسان میولة «مدیریت» ،در رابطه با عنصر زضاا میولاة «اقلای » ،و در
رابطه با عنصر زعالیت میولة «برنامه و برنامهریای» مطرح است .بر اساس عناصر سهگانة یادشده و
سارزمین ترکیبای اسات از ساه علا اقتصااد و جغرازیاا و

میولههاای مارتبط باا آنهاا ،آماای
جامعهشناسی (وحیدی .)76 :1373

مطالعات پیشین نشان مایدهاد عاماا شاکاگیاری گارد و غباار تغییارات اقلیمای ،از جملاه
دما و کمبود بارندگی به حداکثر خاود مایرساد .در ایان

خشکسالی ،است که به واسطة ازاای

میان ،میولة مدیریت و برنامهریای مرتبط با عنصار انساان و زعالیات هاای بشار باوده کاه شااما
مداخالت مثبت انسانی از جمله کنتر جمعیات ،کااه
ازاای

دمای زمین و تال

برای جلوگیری از زرسای

گازهاای گلخاناهای و باه تباط آن عادم
خاک می باشد .بر این اسااس ،اساتفاده از

انوا رو های تثبیت مانند جنگاکاری در مناطق خشک و رو های شیمیایی و زیایکی از جمله
راهکارهای مفید برای کاه

آرار زیانبار و مخرب پدیدة گرد و غبار است .این موضو ضرورت

استفادة هدزمند و کنتر شاده از اراضی را روشانتار میکند و اینجاست که آماای

سارزمین باه

مثابة یک عل بینرشتهای با دیدی ه سونگر و سیستمی قادر است با پای بینای نیازهاا (ماادی و
ماعاناوی) و اهاااداف باهویاژه در زمینة کاارباری زمایان باه ارائاة کاماترین برنامهها با در نظر
گرزتن همة ابعاد و در همة سطوح ،اع از ملی تا محلی (شهری و روستایی) ،بپردازد.
با توجه به نتایج ارائهشده در پژوه
کاه

حاضر مبنی بر ارر مثبت توساعة تاراک پوشا

گیااهی در

زراوانی رخدادهای گارد و غباار در منطیاة اساتراتژیک اساتان خراساان رضاوی و نظار باه

گاار های ازاای

میاان زرونشست در سا های اخیر در مناطق یادشده ،لاوم توجه به ظرزیتهاا و

توانمندیهای ذاتی و اکتسابی هر یک از ایستگاههای مورد بررسی در میالة حاضر در جهات توساعة
منطیی آن مکان بیانگر مفهوم واقعی آمای
میالة حاضر نیست ،بلکه لاوم آمای

است .بر این اساس ،توسعة پوش

گیاهی نهتنهاا توصایة

سرزمین در مرحلة او و توجه به ظرزیتهای ناواحی مختلاف

جهت توسعة ادامهدار و منطیی و استفاده از سایر رو های تثبیت خاک توصیه میشود.
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نتیجه و پیشنهاد
رخدادهای گرد و غبار از مه ترین مخاطرات اقلیمی کشور محسوب میشوند .در ایان میاان ،وقاو
خشکسالی ،که از مشخصات بارز تغییر اقلی است ،نی

مهمی در تشدید یا تضعیف ایان رخادادها

دارد .در این میان ،استان خراسان رضوی به سابب موقعیات اساتراتژیک ،از جملاه قطاب صانعتی و
کشاورزی و پذیرایی سالیانه بی

از  29میلیون زائر از داخا و خارج از کشور ،بهخصوص در زصو

و ماههای همراه با مناسبتها و تعطیالت ،دارای اولویت بررسی از نظر زراوانای گارد و غباار اسات.
بررسی تعداد روزهای غبارآلود ماهیانه و زصلی طی دورة آماری  1990ا  2016نشان داد رخدادهاای
گرد و غبار محلی در ایستگاههای قوچان و ساباوار و سارخس دارای روناد ازاایشای معناادار و در
ایستگاههای نیشابور و مشهد دارای روند کاهشی معنادار طی دورة آماری  27ساله بوده اسات .نتاایج
حاصا از تحلیا ماهیانة رخدادهای گرد و غبار در منطیة مطالعاتی نشان داد مااههاای گارم ساا در
زصا بهار و تابستان نسبت به ماههای سرد سا روزهای غبارآلود بیشتری داشته است .نتایج بررسای
همبستگی میان خشکسالی و تعداد روزهای دارای گرد و غبار حاکی از وجود رابطة مستیی معناادار
میان این دو پارامتر در ایستگاههای مشهد ،سباوار ،سرخس ،تربتحیدریه در ماههای ژانویاه ،زوریاه،
مارس ،آوریا ،و مه است .در زصا بهار نیا خشاکساالی دارای تاأریر مساتیی بار گارد و غباار در
ایستگاههای سباوار و سرخس و تربتحیدریه است .در سطح استان نیاا خشاکساالی در مااههاای
ژانویه ،مارس ،آوریا ،و مه و همچنین در زصا بهار دارای تأریر معنادار بر تعداد روزهای دارای گارد
و غبار است .در ادامه ،بررسی تغییرات سطح خاک با استفاده از شاخ
و مشهد دالیا کاه

 NDVIنشان داد در نیشاابور

روند گرد و غبار به دلیا مداخالت انساانی و ازااای

درصاد تاراک پوشا

گیاهی و حفاظت بیشتر از خاک است.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،توجه به آمای

سرزمین و عدم تخریب در منااطق دارای پوشا

گیاهی طبیعی همراه استفاده از رو های کوتاهمادت تثبیات خااک باه منظاور کااه

خساارات

اقتصادی و حفظ سالمت در برابر گرد و غبار در ماههای ماارس و آوریاا و ماه و زصاا بهاار و
اطراف خطوط حماونیا ،به دلیا تعدد سفر ،تا دساتیابی باه نتاایج رو هاای بلندمادت توصایه
میشود.
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سپاسگزاری
پژوه

حاضر بخشی از طرح ملی «پای

ماسههای روان (زرسای

عواما اقلیمی ماثرر بار تشادید پدیادة گارد و غباار و

بادی)» زیر پروژة «استان خراسان رضوی» باا کاد مصاوب -09-09-0-

 961047-127است .محییاان الزم مایدانناد از همکااری و مسااعدت ریاسات محتارم مثسساة
تحیییات جنگاها و مراتط کشور ،جناب آقای دکتار جلیلای ،و راهنمااییهاای ارزنادة مادیران و
کارشناسان ادارة هواشناسی استان خراسان رضوی در جهت اعتالی بیشاتر پاژوه
کنند.

سپاساگااری
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منابع
امیدوار ،کما ؛ زری نکونام (« .)1390کاربرد گاباد و گاغبار در تحلیا پدیدة گارد و خااک و تعیاین
رژی زصلی بادهای همراه با این پدیده (مطالعة موردی :سباوار)» ،پژوه های جغرازیایی طبیعای،
 ،76ص

 85ا .104

بروغناای ،مهاادی؛ مجیااد طااایی؛ سااید خااالق میرنیااا (« .)1392تحلیااا ارتباااط خشااکسااالیهااای
هیدروژئولوژیکی و اقلیمی دشت سباوار با استفاده از شاخ
بیابان ،)4( 20 ،ص

های  SWIو  ،»SPIتحیییات مرتط و

 733ا .744

بروغنی ،مهدی؛ حمیدرضا مرادی؛ محمادعلی زنگناه اسادی (« .)1394تحلیاا وقاو گارد و غباار و

پهنهبندی آن در استان خراسان رضوی» ،پژوه های زرسای

محیطی ،)20( 4 ،ص

 45ا .57

بروغنی ،مهدی؛ حمیدرضا مرادی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ سیما پورهاشامی (« .)1398ارزیاابی نیا

خشکسالی در زراوانی وقو گرد و غبار در استان خراسان رضاوی» ،علاوم و تکنولاوژی محایط
زیست ،)5( 21 ،ص

 109ا .122

پورهاشمی ،سیما؛ مهدی بروغنی؛ محمدعلی زنگناه اسادی؛ ابوالیاسا امیراحمادی (« .)1394تحلیاا
ارتباط پوش

گیاهی بر وقو تعداد گرد و غباار اساتان خراساان رضاوی باا اساتفاده از سیسات

اطالعات جغرازیایی و سنج
طبیعی ،)4( 6 ،ص

از دور» ،سانج

از دور و ساامانة اطالعاات جغرازیاایی در مناابط

 33ا .45

خلییی سیگارودی ،شهرام؛ راضیه شاهبنادری قوچاانی؛ صادییه دادزار؛ زارو کاامرانیناوق (.)1389
«بررسی رابطة خشک سالی با طوزانهای گرد و خاک (مطالعة موردی :استان یاد)» ،دومین همای
ملی زرسای

بادی و طوزانهای گرد و غبار ،یاد.

رضایی ،مری ؛ هدی قاسمیه (« .)1398ارزیابی تأریر تغییر اقلی بار تغییرپاذیری دماا و باار
موردی :ایستگاههای کاشان و خور و بیابانک)» ،خشکبوم ،)1( 9 ،ص

(مطالعاة

 81ا .99

رزیعی ،زهره؛ محمدرضا یادانی؛ محمد رحیمی (« .)1397تحلیا روند تعداد روزهای گارد و غباار در
ایران» ،خشکبوم ،)2( 6 ،ص

 11ا .22

سهرابی ،طیبهسادات؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضا رنجبر زردویی؛ سید حجت موساوی (« .)1397تحلیاا
کمی بازخورد پوش

گیاهی بر وقو گرد و غبار در اکوسیست های مناطق خشک (مطالعة موردی:
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استان اصفهان)» ،مرتط و آبخیاداری ،)4(71 ،ص
علیپور ،ناهیاد؛ طیباه مصاباحزاده؛ حسان احمادی؛ آر

 973ا .985
ملکیاان؛ محماد جعفاری (« .)1397تحلیاا

سینوپتیکی رخدادهای گرد و غبار و ارتباط آن باا خشاکساالی در اساتانهاای قااوین و البارز»،
جغرازیا (برنامهریای منطیهای) ،)2( 8 ،ص

 59ا .68

زالحتکار ،سامره؛ رحیمه صابرزر؛ سید حسین کیا (« .)1397تحلیاا تغییارات شااخ

هاای پوشا

گیاهی در سنجندههای ماهوارة لندست (مطالعة موردی :ارسزارهای شرق پاارک ملای گلساتان و
منطیة حفاظتشدة قرخود)» ،اکوسیست های طبیعی ایران ،)1( 9 ،ص

 71ا .90

قوید رحیمی ،یوسف؛ مناوچهر زارجزاده؛ اساماعیا لشانیزناد (« .)1397تحلیاا تغییارات زماانی
طوزانهای گرد و غباری خرمآباد» ،تحیییات کااربردی علاوم جغرازیاایی ،)51( 18 ،صا

 87ا

.102
کرمانی ،مجید؛ الهام طاهریان؛ مری ایاانلو (« .)1395تحلیا تصاویر ماهوارهای ریاگردها و طوزانهاای
گرد و غباری در ایران به منظور بررسی منشأهای داخلای و خاارجی و رو هاای کنتار آنهاا»،
رهآورد سالمت ،)1( 2 ،ص

 39ا .51

مصباحزاده ،ط.؛ ن .علیپور (« .)1397ارزیابی تأریر خشکسالی بر زراوانی وقو پدیدة گرد و غباار باا
استفاده از شاخ

های  ،PNI ،SPIو  ،»ZSمرتط و آبخیاداری ،منابط طبیعی ایاران ،)2( 71 ،صا

 505ا .515
مصباحزاده ،طیبه؛ مری میراکبری؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن خسروی؛ قاس مرتضایی زریاهنادی
(« .)1398بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی در حا و آینده با استفاده از مد سری CMIP5

تحت سناریوهای  ،»RCPعلوم و مهندسی آبخیاداری ،)46( 13 ،ص
مصطفیزاده ،رئوف؛ محسن ذبیحی (« .)1395تحلیا و میایسة شاخ

 11ا .21
هاای  SPIو  SPEIدر ارزیاابی

خشکسالی هواشناسی با استفاده از نرمازاار ( Rبررسی موردی :استان کردستان)» ،زیایک زماین و
زضا ،)3( 42 ،ص

 633ا .643

میراکبری ،مری ؛ طیبه مصباحزاده؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن خساروی؛ قاسا مرتضاایی (.)1397
«ارزیابی کارایی مد سری  CMIP5در شبیهسازی و پی بینی پارامترهاای اقلیمای بارنادگی ،دماا،
سرعت باد (مطالعة موردی :استان یاد)» ،پژوه های جغرازیای طبیعی ،)3( 5 ،ص

 593ا .609
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( جهت شناسااییSPEI) بار ا تبخیر و تعرّق استانداردشده
.74  ا63

 «ارزیابی شاخ.)1393(  کاظ،نصرتی

 ص،)4( 12 ، علوم محیطی،»خشکسالی در اقلی های مختلف ایران

 مری ؛ محمدجواد یوسفی؛ محماد خسروشااهی؛ سامیرا زنادیزار؛ زهاره ابراهیمای خوسافی،نعیمی
 غارب اساتان خراساان: «بررسی اررات عواما اقلیمی بار گارد و غباار (مطالعاة ماوردی.)1398(
.45  ا24

 ص،)2( 7 ، کاو های جغرازیایی مناطق بیابانی،»)رضوی

.)1397(  نوراهلل؛ حسین نگار ؛ صمد زتوحی؛ سید زیانالعابادین حساینی؛ شاهرام بهرامای،نیکپور
هاای تخریاب

 یکی از مه تارین شااخ،)NDVI( گیاهی

.48  ا21

و

 پاژوه،»عاالی

روند تغییرات شاخ

«پای

 ص،)4( 5 ، تحلیا زضایی مخاطرات محیطی،»)سرزمین (در استان ایالم

 راهنمایی برای برنامهریای آماوز:سرزمین
.104  ا75

بادی در ایران مرکای باا اساتفاده از
.200  ا189

پوش

 «آمای.)1373(  پریدخت،وحیدی

 ص،)8  و7( 2 ،عالی

برنامهریای در آموز

 «بررسی روند زرسای.)1396(  روستایی.؛ زاطمه. عباسعلی،ولی

 ص،)4( 21 ، علوم آب و خاک،»طوزان گرد و غبار در پنجاه سا اخیر

شاخ
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