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  و مرکز استان فارس
  ، ایراندانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه یزد

  ، ایرانکارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه یزد

-کـه مـی   هاي رایج و مخرب در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان، گرد و غبار اسـت 
استان فارس به ویژه نواحی جنوبی و . ط زیست و زندگی بشر داشته باشد

هاي پایین، از مسیرهاي رطوبت کمتر بهره برده 
ستان و عراق باعث شده تا همواره در معرض 

از ایـن رو شـناخت   . شـود قات سـال دچـار خسـارت نیـز مـی     
توانـد مفیـد   چگونگی پیدایش این گرد و غبارها  جهت مقابله با کاهش اثرات زیانبار این پدیده درمنطقه می

ي هـا ایسـتگاه  سـمت و سـرعت بـاد و وضـعیت هـواي حاضـر      
مورد بررسی  قرار گرفت و پـس از  ) شیراز، الر، المرد، داراب و فسا

هـاي  داده و تحلیـل آمـاري  ) 35تـا   30و  
هـاي سـاالنه و ماهانـه    غبـار ، گلبادهـا و گـل  

 WRplot & WDconvertهاي همدیدي جنوب و مرکز استان فارس با استفاده از نرم افزارهاي 
ي دهد که اکثر روزهانتایج حاصل از این تحقیق نشان می

افتد و در هاي جنوب و مرکز استان فارس در فصول بهار و تابستان اتفاق می
اردیبهشت ماه بیشـترین فراوانـی ماهانـه ایـن پدیـده را بـه خـود        

ها مربوط به بیشترین فراوانی ماهانه آن) ب
، 39، المـرد  1/88هـاي الر  همچنین میانگین روزهاي همراه با پدیده گـرد و غبـار در ایسـتگاه   

باشد که ایستگاه الر بیشترین میـانگین سـاالنه روزهـاي    
بعالوه، با توجه به بررسی گل بادها و گـل غبارهـاي   

بـوده و   ایستگاه، مشخص شد که جهت باد غبارها با جهت باد غالب منطقه هم جهـت 
ایـن کـه   بـا توجـه بـه    . هر اسـت ظهاي بعد از 

غبارها در منطقه تقریبا یک متر بر ثانیه است، این خود بیانگر آن است که به طور 
% 98داشـته و خاسـتگاه اصـلی    ن) 07کد (
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و مرکز استان فارس تحلیل پدیده گرد و غبار در جنوب
دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه یزد ،١کمال امیدوار

کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه یزد دانشجوي، زهرا امیدي
  چکیده

هاي رایج و مخرب در مناطق خشک و بیابانی ایران و جهان، گرد و غبار اسـت یکی از پدیده
ط زیست و زندگی بشر داشته باشدتواند اثرات زیانباري بر روي محی

هاي پایین، از مسیرهاي رطوبت کمتر بهره برده مرکزي آن به علت موقعیت جغرافیایی و قرارگیري در عرض
ستان و عراق باعث شده تا همواره در معرض عرب هايو نزدیکی آن به منابع عظیم تولید گرد و غبار در بیابان

قات سـال دچـار خسـارت نیـز مـی     قرار داشته باشد و در بعضی از او این پدیده
چگونگی پیدایش این گرد و غبارها  جهت مقابله با کاهش اثرات زیانبار این پدیده درمنطقه می

سـمت و سـرعت بـاد و وضـعیت هـواي حاضـر      ساعتی، هاي داده دراین تحقیق،. واقع شود
شیراز، الر، المرد، داراب و فسا(همدیدي جنوب و مرکز استان فارس 

 9تـا   6کـدهاي  (استخراج کدهاي مربوط به پدیـده گـرد و غبـار    
، گلبادهـا و گـل  SPSSاین پدیده با استفاده از نرم افـزار   هواشناسی مرتبط با 

هاي همدیدي جنوب و مرکز استان فارس با استفاده از نرم افزارهاي ایستگاه
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می. ترسیم شد 2008 -1992طی دوره آماري مشترك

هاي جنوب و مرکز استان فارس در فصول بهار و تابستان اتفاق میهمراه با گرد و غبار در ایستگاه
اردیبهشت ماه بیشـترین فراوانـی ماهانـه ایـن پدیـده را بـه خـود        ) شیراز و فسا(هاي مرکزي استان ایستگاه

بالر، المرد و دارا(هاي جنوبی استان در ایستگاه. دهداختصاص می
همچنین میانگین روزهاي همراه با پدیده گـرد و غبـار در ایسـتگاه   . تیر ماه است

باشد که ایستگاه الر بیشترین میـانگین سـاالنه روزهـاي    روز درسال می 1/56و شیراز  3/30، فسا 54داراب 
بعالوه، با توجه به بررسی گل بادها و گـل غبارهـاي   . هاي منتخب داشته استایستگاهگرد و غبار را در بین 

ایستگاه، مشخص شد که جهت باد غبارها با جهت باد غالب منطقه هم جهـت  5ساالنه و ماهانه هر 
هاي بعد از ها، مربوط به ساعتاکثر رخداد پدیده گرد و غبار در ایستگاه

غبارها در منطقه تقریبا یک متر بر ثانیه است، این خود بیانگر آن است که به طور  میانگین ساالنه سرعت باد
(عمده پدیده گردوغبار در مرکز و جنوب استان فارس منشا محلی 

  .است) 06کد(ها بیرونی آن
  .گلباد، گل غبار، استان فارسبار، باد، گرد وغ: يکلیدکلمات 

                                                             
: نویسنده مسئول - 1                                                             
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  مقدمه -1
هاي مخـرب و رایـج در نـواحی خشـک و بیابـانی      پدیده گرد و غبار یکی از پدیده

تواند آثار زیانباري بـرروي زنـدگی انسـان و محـیط زیسـت      جهان و ایران است که می
وزد؛ شـرایط  شیب فشار میان دو سـرزمین بـاد مـی    اثر پیدایش زمانی که بر. داشته باشد

. کنـد هاي گرد و غباري را فراهم میغبار از سطح خاك و پیدایش توفان براي برخاستن
هاي غباري به لحاظ توصیفی، تمرکـز غبـار سـنگین در یـک تـوده هـواي آشـفته        توفان

). 596: 1992، 1اسـترالر اسـترالر و  (شود ا جبهه سرد همراهی میکه ب تعریف شده است
و حتـی نیمـه   ) 30: 2007، 2منـگ و ژانـگ  (خشـک  هـاي  این پدیده بیشتر در سرزمین

هاي آب دهد که با ماهیت و ویژگیزمین رخ می) 21: 2007و همکاران،  3دنگ(خشک 
  .و هوایی این مناطق ارتباط دارد

هاي گرد و خاك در آسیاي مرکـزي بـر   به بررسی رژیم توفان) 198:1961( 4ریمانو
وي عالوه بر تعیین . پرداخته است) 1951-1955(هاي یک دوره پنج ساله بانیپایه دیده

هاي گرد و خاك براي این دوره، دسـته بنـدیی نیـز از    فراوانی و طول مدت زمان توفان
هـایی را بـراي   هاي گرد و خاك ارائـه و نظریـه  شرایط همدیدي الزم براي شروع توفان

) 2471: 1993(همکـاران  و  5اسـمیرنوف . توفان گرد و خاك بیان کرده اسـت بینی پیش
هاي گرد و خاك در تاجیکسـتان را مـورد بررسـی قـرار     شرایط همدیدي مؤثر بر توفان

تـوده هـواي    1989سـپتامبر   14-16دادند و نتایج تحقیقات ایشان مشخص کرد کـه در  
سـپتامبر   19-20طقـه تاجیکسـتان منتقـل کـرده و در     مه ترکمنستان را به منسردي، غبار

بهه سرد با ضخامت قائم زیاد، توفان گرد و خاك شدیدي همین سال در اثر گذر یک ج
تغییـرات مکـانی و زمـانی    ) 2001(و همکـاران  6کـوان   .در منطقه به وجود آمده اسـت 

                                                             
1-Strahler 
2-Meng & Zhang 
3-Deng 
4-Remanov 
5-Smirnov  
6-Quan 
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هاي گرد و خاك را در چین بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که میـان دمـاي   توفان
در فصل بهـار و فراوانـی    پایین هوا در فصل زمستان، فعالیت چرخندزایی با فراوانی باال

. داري وجـود دارد هاي شرق چین ارتباط معنـی هاي گرد و خاك در بیشتر قسمتتوفان
اند که به خـوبی قـادر بـه توصـیف     هاي خود شاخصی را ارائه کردهها بر اساس یافتهآن

در شـمال   1تغییر پذیري توفان گرد و خاك در شمال چین به جـز منطقـه زیـن جیانـگ    
هاي شمال آفریقا در مطالعه توفان) 179: 2001( 2گودي و میدلتون. باشدمیغربی چین 

ا تا نـواحی  هکه گرد و غبار حاصل از این توفانو آثار آن به این نتیجه رسیدند ) صحرا(
از مؤسســه تحقیقــات ) 2005( انو همکــار 3تاناکــا. یابــدمرکــزي اروپــا گســترش مــی

اي ذرات گـرد و  ژاپن، احتمال انتقـال بـین قـاره   طی هواشناسی و دانشگاه مطالعات محی
 ( 4وانگ و فانگ. غبار را از افریقاي شمالی و خاورمیانه به آسیاي شرقی بررسی نمودند

در بررسی انتشار گرد و غبار در آسیاي شرقی به این نتیجـه رسـیدند کـه    ) 57: 2006 (
سـطح  تـر بـر ثانیـه در    م 6هاي همدیدي همراه با بادهایی با سرعت بیشتر از اگر سامانه

: 2007( یانـگ و همکـاران  . شـوند هاي گرد و غبار میزمین باشند باعث گسترش توفان
در شمال چین فراوانی رویداد توفان گرد و غبار را با توجـه بـه تغییـرات آب و    ) 6063

-مغـزه  براي بررسی آب و هواي دیرینه از. دندهوا در طی هزار سال گذشته بررسی نمو

هاي درختان و اسناد تاریخی استفاده شد، نتایج محاسبات آماري نشـان  حلقههاي یخی، 
سـال اخیـر بـه پـارامتر      1700درصد واریانس تغییرات نزول گرد و غبار طی  40داد که 

ي توفـان را  گیـر تیجه گرفته شد که عامل بارش، شـکل بارش مربوط است و این گونه ن
بـود کـه تغییـرات آب و هـوا در مقیـاس       کند، نتیجه دیگري هم حاکی از اینکنترل می

هـاي گـرد و   سال اخیر بر فراوانی وقوع توفان زمانی ده و صد ساله، در طی یک میلیون
هاي گرد و غبـار بـر آلـودگی هـواي     اثر توفان) 2008( 5چان و یو. ثر بوده استؤغبار م

                                                             
7- Xinjiang   
8-Goudi & Midelton 
1-Tanaka  
2-Wang & Fang  
3-Chan & Yao  
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غبار از  انتقال گرد و) 208: 2010( 1بارکن و آلپرت. شهرهاي بزرگ چین بررسی کردند
ثیر شـرایط همدیـدي حـاکم بـر     قا به شمال اسکاندیناوي را تحت تـأ نواحی غربی آفری

منطقه بدین صورت بیان نمودند که ناوه تشکیل شده در سواحل آتالنتیک آفریقا سـبب  
شود که در اثر آن کم فشار ایسلند به سـمت شـرق   ایجاد جریان شدید جنوب غرب می

جا شده و گرادیان شدید فشـار بـین کـم فشـار     بهجا) نزدیک شبه جزیره اسکاندیناوي(
نماید کـه بـا حرکـت بـه     ایسلند و پرفشار جنب حاره، بادهاي شدید غربی را ایجاد می

هاي جنوب غربی در جنوب و غـرب اسـکاندیناوي   سمت شمال و ترکیب آن با جریان
  . دتر را دارتوانایی انتقال گرد و غبار از غرب  آفریقا به نواحی شمالی

ثانیـه در   متـر بـر   15با بررسی همدیدي بادهایی با شدت بـیش از  ) 1372(مرجانی 
خراسان به بیان خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه پرداخته است و بـا  

هـاي  کمـک نقشـه  هـاي هواشناسـی خراسـان و بـا     ستفاده از اطالعات آماري ایسـتگاه ا
. بنـدي نمـوده اسـت   در اسـتان خراسـان را طبقـه   ع توفان ، عوامل مؤثر بر وقوهمدیدي

اي بین اثرات گرد و غبار در مناطق مرکزي در تحقیقی، رابطه) 127: 1376(حسین زاده 
هاي هاي ریوي، تنفسی و بیماريایران و مشکالت بهداشتی و پزشکی مثل بروز بیماري

) 363: 1390(و ) 126: 1385 (مطالعه دیگري توسـط امیـدوار   . است چشمی پیدا کرده
کان و منطقـه  ارد -تحت عنوان بررسی و تحلیل همدیدي توفان هاي ماسه در دشت یزد

متر بر ثانیه  15نویسنده با مشخص کردن بادهایی با شدت بیش از  .یزد انجام شده است
صـر آب  آوري اطالعات مربوط به بعضـی عنا و جمع 1989-2003طول دوره آماري  در

هکتوپاسـکال در   500و   850هاي همدیدي سـطح زمـین و تـراز    و هوایی و تهیه نقشه
هـاي جـو   هاي همدیـدي و داده ها و سپس تحلیل و تفسیر نقشهزمان رویداد این توفان
ها و بیان عوامل مؤثر بر ایجـاد  هاي موجود، به توصیف این توفانباال و جمع بندي داده

با بررسـی و تحلیـل همدیـدي    ) 173: 1384(زاده قاري و عابدذوالف. ها پرداخته استآن
هـاي گـرد و غبـار    هاي گرد و غبار در غرب ایران شرایط پیدایش و منشأ سیستمسیستم

                                                             
4-Barkon & Alpert 
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هـاي مهـاجر   د که پرفشار آزور همراه بـا سیسـتم  غرب را بررسی و به این نتیجه رسیدن
غبار غرب کشور بـه   ثیر گذار بر سیستم گرد وأترین عامل همدیدي تبادهاي غربی، مهم

با بررسی گرد و غبار بـه عنـوان یکـی از    ) 132: 1389(عطایی و احمدي . رودمار میش
معضالت زیست محیطی جهان اسالم در استان خوزسـتان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       
پدیده گرد و غبار داراي دو کانون اصلی، منطقه غرب بغداد و موصل تا دریاي نمـک و  

بـا تحلیـل آمـاري روزهـاي گـرد و      ) 97: 1389( طاوسی و صفرزایی.  هورالعظیم است
به این نتیجـه رسـیدند کـه بـه طـور      ) 1976-2005(غباري در منطقه سیستان طی دوره 

متوسط بیش از نیمی از ایام سال در این مناطق را روزهاي همراه با گرد و غبار تشـکیل  
ه بـه  وارد شـد  دبـی دهد و بین تعداد روزهاي گرد غباري و تعداد روزهاي بـارانی و  می
فصل تابستان از بیشترین تعـداد  .  داري وجود داردریاچه هامون ارتباط معکوس و معناد

روزهاي همراه با گرد و غبار و زمستان از کمتـرین تعـداد روزهـاي غبـاري برخـوردار      
هاي گرد و غبـاري  در تحلیل همدیدي سامانه) 97: 1389(طاووسی و همکاران  .اندبوده

این نتیجه رسیدند که در دوره گرم سـال کـم فشـارهاي گرمـایی     در استان خوزستان به 
 .گیـري ایـن پدیـده در ایـن اسـتان اسـت      ترین عامل در ایجاد و شـکل سطح زمین مهم

با بررسی و کاربرد گل باد و گل غبار در تحلیل زمـانی و  ) 85: 1390(و نکونام امیدوار 
د که بیشترین گزارش گل غبـار  فضایی پدیده گرد و غبار در سبزوار به این نتیجه رسیدن

مورد گلبـاد   30نیمه شب با  5/3مورد و کمترین آن 151بعد از ظهر و با  5/6در ساعت 
دهد، امـا گـل غبـار    ماري نشان میآبندي و توزیع سمت و سرعت باد را طی دوره طبقه
 ذوالفقاري. دهدبندي توزیع سمت وسرعت بادهاي همراه با گرد وغبار را نشان میطبقه

تیـر مـاه    17تـا   14با بررسی همدیدي و دینامیکی گرد و غبـار  ) 24: 1389(و هاشمی 
کشور به این نتیجه رسیدند که کم فشار نسـبی روي کشـورهاي حاشـیه جنـوب      1388

عمیـق کـه از    میلی باري یـک نـاوه نسـبتاً    500مدیترانه، اردن، عراق و سوریه در سطح 
کل منشأ تولید گـرد و  در دهد و است را نشان میمدیترانه تا شمال افریقا گسترش یافته 

یـزدان پنـاه و   . کشورهاي همسایه ایـران هسـتند بـوده اسـت     غبار کشورهایی که عمدتاً
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با بررسی شرایط همدیدي ایجاد گرد و غبار در سـنندج بـه ایـن نتیجـه     ) 1389( مرادي
این مراکـز کـم    هایی ازسطح زمین مرکز کم فشار یا زبانه رسیدند که در شرایطی که در

نیمه غربـی کشـور در    فشار روي شبه جزیره و شمال افریقا استقرار یابد، با قرار گرفتن
 هاي سطوح باال زمینه گسترش گرد و غبار در نیمـه غربـی کشـور فـراهم    جلو ناوه موج

میانه در اي جو بر روي خاورنقش گردش منطقه) 17: 1390( مفیدي و جعفري. شودمی
براتـی و  . گرد و غباري تابستانه جنوب غرب ایـران را بررسـی کردنـد   هاي وقوع توفان

هـاي  هاي فشار بر رخـداد توفـان  با بررسی نقش همگرایی سامانه) 39: 1390(همکاران 
-غباري استان خوزستان به این نتیجه رسیدند که نزدیک شدن همزمـان دو سـامانه کـم   

تیب از خاور و باختر در خوزستان، پاکستان و سامانه پرفشار آزور به تر –فشاري ایران 
زاده اصـل و علیـزاده   فـرج . هـاي گـرد و غبـاري ایـن منطقـه اسـت      علت اصلی توفـان 

با بررسی و تحلیل زمانی و مکانی گـرد و خـاك در ایـران بـه ایـن نتیجـه       ) 65:1390(
تـرین  رسیدند که بیشترین فراوانی ماهانه پدیده گرد و خاك مربوط به ماه ژوالي و کـم 

وغبار را در  ا مربوط به ماه دسامبر است و ایستگاه زابل بیشترین فراوانی وقوع گردهآن
  .طی دوره آماري بررسی شده داشته است

استان فارس به ویژه مناطق جنوبی و مرکزي آن  به علت موقعیت جغرافیـایی آن و  
بـه  هاي پایین، از مسیرهاي رطوبت کمتر بهـره بـرده و نزدیکـی آن    قرارگیري در عرض

هاي عربستان و عراق باعث شده تا همواره در معـرض  خاستگاه گرد و غبار یعنی بیابان
 .شـود ز روزهاي سال دچار خسارت میگرد و غبار قرار داشته باشد و در بعضی ا پدیده

توانـد در امکـان کـاهش    از این رو شناخت چگونگی پیدایش ایـن گـرد و غبارهـا مـی    
مطالعـه آمـاري   هدف این پژوهش . منطقه سودمند باشد پیامدهاي ویرانگر این پدیده در

ي همدیدي جنوب و مرکز اسـتان  هاپدیده گرد و غبار در ایستگاه و تحلیل رژیم فصلی
موقعیـت ایـن    2و جـدول   1شـکل  .  اسـت  )شیراز، الر، المـرد، داراب و فسـا  (فارس 
  .  دهدها را نشان میایستگاه
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  هاو روش هاداده -2
هاي همدیدي جنوب و مرکـز اسـتان   ر ایستگاهجهت مطالعه رژیم باد ددر این مقاله 

بـراي ایـن تحقیـق در نظـر     ) 2008 -1992(سـاله   18ابتدا دوره مشترك آماري فارس، 
-هاي ساعتی ثبت شده در ایسـتگاه هدهاي آماري، داسپس جهت انجام تحلیل. گرفته شد

اسـی کشـور و اداره کـل    هاي همدیدي جنوب و مرکز استان فـارس از سـازمان هواشن  
هاي ساعتی شامل زمان و تاریخ آن، دادهاز پس . هواشناسی استان فارس دریافت گردید

بانی، وضعیت هواي حاضر و گذشته، جهت و سرعت باد براي این دوره آمـاري از  دیده
جا که در هنگام بروز پدیده گرد وغبار در یـک  از آن. هاي موجود گردآوري شدبین داده

ضعیت هواي حاضر براي پارامتر و 98و  35تا  30و  9تا  6ایستگاه هواشناسی، کدهاي 
، هـاي ذکـر شـده   بانی بـا گـزارش کـد   این تحقیق تمام ساعات دیدهشود، درگزارش می

هاي منتخب وجـود دارنـد   در ایستگاه 8و  7و  6بررسی و مشخص شد که تنها کدهاي 
بوده در دیگر موارد  08و  07مربوط به کدهاي  مورد که 10غیر از(که انتخاب گردیدند 

 نام و توضیح مربوط به هـر کـد آورده شـده اسـت    یک، در جدول ). بود 06 مربوط کد
   .)32: 1381علیجانی، (

مـورد،   546مـورد، فسـا    1011هاي شـیراز ساله، شهرستان 18وع از بین آمار درمجم
با  .شد پدیده گرد و غبار استخراجمورد  563مورد و المرد  1586مورد، الر  799داراب 

، جـداول و نمودارهـاي مربـوط بـه     EXCELهاي منتخـب و نـرم افـزار    استفاده از داده
. توصیفات زمانی و فضایی پدیده گرد و غبار طی دوره آماري مورد مطالعـه، رسـم شـد   

 هاي مورد استفاده در نرم افزارفرمتهاي بادسنجی به  جهت تبدیل فرمت داده همچنین
 WRPlotاز نرم افزار WDconvert  استفاده شد و سپس با استفاده از نرم افزارWRplot 

جهـت بـا    16در  ، گلبادها و گل غبارهاي ساالنه، فصلی، ماهانـه و سـاعتی  )9/5نسخه (
  .ترسیم و سپس بررسی و تحلیل شد طبقه سرعت 9درجه و  5/22فواصل 
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  )33- 32: 1381علیجانی، ( انواع پدیده گرد و غبارکدهاي مختلف هواشناسی براي بیان  - 1جدول 
  توضیحات  نام علمی  کد هواشناسی

  گرد و خاك معلق در هوا که مسافت زیادي را پوشانده است  گرد و خاك معلق  06
اي که در محل ایستگاه از زمین بلند شده گرد و خاك یا ماسه  گرد و خاك  07

  است
  خود ایستگاه یا اطراف آن هاي تکامل یافته درگردباد  گردباد  08
گرد و خاك در ساعت دیده بانی در اطراف ایستگاه وجود دارد    توفان  09

  یا در طی ساعت گذشته در خود ایستگاه وجود داشته است
توفان گرد و خاك یا ماسه   30

  مالیم
  طی ساعت گذشته از شدت توفان کاسته شده است

توفان گرد و خاك یا ماسه   31
  مالیم

  ساعت گذشته شدت توفان تغییري نکرده استطی 

توفان گرد و خاك یا ماسه   32
  مالیم

  طی ساعت گذشته بر شدت توفان افزوده شده است

توفان گرد و خاك یا ماسه   33
  شدید

  طی ساعت گذشته از شدت توفان کاسته شده است

توفان گرد و خاك یا ماسه   34
  شدید

  نکرده استطی ساعت گذشته شدت توفان تغییري 

توفان گرد و خاك یا ماسه   35
  شدید

  طی ساعت گذشته بر شدت توفان افزوده شده است

  

  2008-1992در طول دوره آماري  هاي منطقه مورد مطالعهموقعیت ایستگاه-2جدول 
  نام ایستگاه

  
  طول جغرافیایی

  )درجه و دقیقه(
  عرض جغرافیایی

  )درجه و دقیقه(
  ارتفاع  به متر

  1540  29     32  52      36  شیراز
  1370  28     56  53       39  فسا
  1140  28     45  54       33  داراب
  800  27     42  54        17  الر
  450  27     22  53        12  المرد
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  موقعیت شهرهاي مورد بررسی در استان فارس -1شکل 

  
  بحث و نتایج -3
   غبار در منطقهتحلیل آماري پدیده گرد و  -3-1

غبـار کـه   مورد پدیده گـرد و   10، غیر از 2008-1992ساله  18در طی دوره آماري 
منشـا  ( 06بود، در دیگر موارد این پدیده کـد  ) محلیمنشا ( 08و  07مربوط به کدهاي 

روز همـراه بـا پدیـده گـرد و غبـار       1011 در ایستگاه شـیراز مجموعـاً  . داشت) بیرونی
روز و به  546روز، در ایستگاه فسا مجموعاً  1/56 گزارش شده است و به طور میانگین

ـ  971روز، در ایستگاه داراب مجموعـاً   3/30طور میانگین   54ه طـور میـانگین   روز و ب
روز و در ایسـتگاه   32روز مورد و به طور میانگین  563روز، در ایستگاه المرد مجموعاً 

هـا پدیـده   روز در سال در این ایستگاه 11/88روز و به طور میانگین  1586الر مجموعاً 
   دهد که ایستگاه الر بیشترین میانگین ساالنه روزهاي گرد و غبار راگرد و غبار روي می
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  . هاي منتخب داشته استدر بین ایستگاه
 5در هر قوع روزهاي همراه با گرد و غبار در این دوره آماري، و 2 با توجه به شکل

ایستگاه الر، المرد، داراب، فسا و شیراز روند افزایشی داشته است و در ایسـتگاه شـیراز   
روز کمترین پدیده  21با  1370روز بیشترین فراوانی و سال  95با  1382طبق آمار سال 

 2با  1377روز بیشترین فراوانی و سال  114با  1387گرد وغبار و در ایستگاه فسا سال 
 1370روز بیشترین فراوانی و سال  144با  1382روز کمترین و در ایستگاه داراب سال 

روز بیشـترین فراوانـی و    90با  1382با یک روز کمترین پدیده، در ایستگاه المرد سال 
روز بیشترین فراوانی و  170با  1379روز کمترین و در ایستگاه الر سال  2با  1371سال
  .  اندروز کمترین پدیده گرد وغبار را طی این دوره داشته 6با  1370سال 
  

  
فراوانی ساالنه روزهاي همراه با گرد و خاك در مناطق جنوب و مرکز  -2شکل 

  2008- 1992استان فارس طی دوره آماري 
 

درصـد بیشـترین و فصـل     31/44در ایستگاه شیراز فصل بهار با  3توجه به شکل با 
درصد کمترین فراوانی فصلی وقوع پدیده گرد و غبار را به خود اختصـاص   5/6پاییز با 

 2/6درصد بیشـترین و فصـل پـاییز بـا      15/46در ایستگاه فسا نیز فصل بهار با . اندداده
انـد و درایسـتگاه داراب   به خـود اختصـاص داده   درصد کمترین فراوانی وقوع فصلی را

انی
راو

ف

سال  

الر
داراب
المرد
فسا
شیراز
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درصد کمترین فراوانی وقوع فصلی  12درصد و فصل زمستان با  7/44فصل تابستان با 
درصد بیشترین و فصـل   42در ایستگاه المرد فصل بهار با . اندرا به خود اختصاص داده

در . انـد دهزمستان با یک درصد کمترین فراوانی وقوع فصـلی را بـه خـود اختصـاص دا    
درصـد   5/9درصد بیشترین و فصل زمسـتان بـا    37/44ایستگاه الر نیز فصل تابستان با 

شـود  طور که دیـده مـی  همان. اندکمترین فراوانی وقوع فصلی را به خود اختصاص داده
هاي منتخب یک روند نزولی از بهار تا زمسـتان طـی ایـن دوره آمـاري     در همه ایستگاه

توان گفت که استقرار سامانه هاي مختلف جوي در فصول بهـار  شود که میمشاهده می
 . شودتا تابستان باعث ایجاد و توسعه روزهاي همراه با پدیده گرد و غبار در منطقه می

  

  
هاي فراوانی فصلی وقوع روزهاي همراه با پدیده گرد و غبار در ایستگاه -3شکل 

  2008- 1992جنوب و مرکز استان فارس طی دوره آماري 
  

هـاي  هاي ساعتی پدیده گـرد و غبـار در ایسـتگاه   همچنین بیشترین فراوانی گزارش
هـاي  بررسـی . ظهر مشـاهده شـده اسـت    از جنوب و مرکز استان فارس در ساعات بعد

آماري ساالنه و فصلی، شناخت کلی از وضعیت پدیده گـرد و غبـار در یـک منطقـه را     
قبل دیدیم که در فصـل بهـار فراوانـی روزهـاي     به عنوان مثال در بخش . شودسبب می

هاي شیراز و فسا بیشتر از سایر فصول است و در فصـل  همراه با گرد و غبار در ایستگاه

صد 
در

فصل  

المرد
الر
شیراز
قسا
داراب
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هـاي الر و المـرد و داراب   تابستان فراوانی روزهاي همراه بـا گـرد و غبـار در ایسـتگاه    
پدیـده بیشـتر اسـت    که در کدام مـاه فراوانـی ایـن    بیشتر از سایر فصول است، ولی این

و غبـار طـی دوره   از این رو در این بخش، به مطالعه ماهانه پدیده گرد . مشخص نیست
ها پـرداختیم و نتـایج نشـان داد در ایسـتگاه شـیراز      در این ایستگاه 2008-1992آماري 

روز و کمترین فراوانـی آن   204بیشترین فراوانی ماهانه مربوط به اردیبهشت با مجموع 
روز، در ایستگاه فسا نیز بیشترین فراوانی ماهانـه   9اه دي با مجموع فراوانی مربوط به م

روز و کمترین فراوانی آن مربوط به ماه دي بـا   124مربوط به اردیبهشت ماه با مجموع 
روز، در ایستگاه داراب بیشترین فراوانی ماهانه مربوط به تیـر مـاه بـا     2مجموع فراوانی 
 18مترین فراوانی آن مربوط به دي ماه با مجموع فراوانی روز و ک 174مجموع فراوانی 

 109روز، در ایستگاه المرد بیشترین فراوانی ماهانه مربوط به تیر ماه با مجموع فراوانـی  
روز و در ایسـتگاه الر   2روز و کمترین فراوانی آن مربوط به دي ماه با مجموع فراوانی 

روز و کمترین فراوانی  288با مجموع فراوانی بیشترین فراوانی ماهانه مربوط به تیر ماه 
  . روز بوده است14آن مربوط به دي ماه با مجموع فراوانی 

  
   در منطقه ساالنه هايو گل غبار هامطالعه گلباد -3-2

درصد اوقات سال بادهایی  9/52درصد و   1/47درصد آرامش هوا در ایستگاه شیراز، 
جهت باد غالب شمال غربـی و  . با سرعت بیش از یک متر بر ثانیه در محل وزیده است

 5/86همچنـین  . دیاگرام گل غبار نیز غربی اسـت  غبار غالب در غربی است و جهت باد
بـاد از  هایی که در ایستگاه، پدیده گرد و غبار گزارش شده است، سرعت درصد از زمان

د وغبار محاسبه شده یک متر بر ثانیه کمتر بوده و به عنوان هواي آرام همراه با پدیده گر
با هم هماهنگ  ر گلباد و گل غبار ساالنه تقریباًشود که جهت باد غالب ددیده می. است

میانگین سرعت ساالنه بـاد در ایـن ایسـتگاه، دو متـر بـر ثانیـه       . و جهت آن غربی است
متـر برثانیـه بـا     5تا  3بیشترین فراوانی طبقه سرعت باد، مربوط به طبقه  همچنین. است

  درصد قرار  1/19متر بر ثانیه با  3تا  1باشد و پس از آن  طبقه درصد در سال می 3/20
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غبارها در این ایستگاه یک متر بر ثانیـه اسـت کـه     گرفته است، اما میانگین سرعت باد
هـا  منشاً محلی نداشته و منشاً اصلی آن ایستگاه، عمدتاًهاي این دهد گرد وغبارنشان می

به همین علت در روزهاي وقوع گرد و غبار، سرعت بـاد در سـطح   . خارجی بوده است
زمین خیلی کم؛ ولی در سطوح باال سرعت باد زیاد بـوده اسـت کـه ترسـیم رودباهـاي      

. باشـد وع مـی موضـ دهنـده ایـن   ها به خوبی نشـان هکتو پاسکال و تفسیر آن 300سطح 
درصـد   9/7متـر بـر ثانیـه بـا      7تا  5بیشترین فراوانی طبقات سرعت بادغبارها به طبقه 

درصـد قـرار    5/4متر بر ثانیه با فراوانی  9تا  7ساالنه، اختصاص دارد و پس از آن طبقه 
غبارها در این ایستگاه سرعتی کمتر از یـک متـر بـر     درصد باد 80بیش از . گرفته است

  .دهدغبارهاي ساالنه ایستگاه شیراز را نشان میگلباد وگل 5و  4هاي شکل .ارندثانیه د
  
  
  

  
  
  

  

  

درصـد   5/34یعنی . درصد از ساعات سال هوا آرام بوده است 5/65در ایستگاه فسا، 
جهـت بـاد   . متر بر ثانیه در محل وزیده است اوقات سال بادهایی با سرعت بیش از یک

غبـار غالـب در دیـاگرام     غالب شمال غربی و جنوب غرب و جنوب است و جهت بـاد 
هـایی کـه در ایسـتگاه    درصـد از زمـان   2/90همچنین .  نیز جنوب غرب استگل غبار 

پدیده گرد و غبار گزارش شده است، سرعت باد از یک متر بـر ثانیـه کمتـر بـوده و بـه      
شود که جهـت  دیده می.  پدیده گرد وغبار محاسبه شده است عنوان هواي آرام همراه با

گلباد ساالنه ایستگاه همدیدي  -4شکل 
 2008-1992شیراز دوره آماري 

غبار ساالنه ایستگاه همدیدي گل-5شکل 
  2008-1992شیراز دوره آماري 
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. هماهنگ و جهـت آن جنـوب غربـی اسـت    باد غالب در گلباد و گل غبار ساالنه با هم 
نیم متر بر ثانیه است همچنین بیشترین ساالنه باد در این ایستگاه، یک و  میانگین سرعت

-درصد در سال مـی  8/13متر برثانیه با  5تا  3فراوانی طبقه سرعت باد، مربوط به طبقه 

است امـا میـانگین   درصد، قرار گرفته 8/10متر بر ثانیه با  3تا  1باشد و پس از آن طبقه 
متر برثانیه اسـت کـه    66/0غبارها در این ایستگاه کمتر از یک متر بر ثانیه و  سرعت باد

منشاً محلی نداشته و منشاً  هاي این ایستگاه  عمدتاًد و غبارنشان دهنده این است که گر
تـر  م 7تا  5بیشترین فراوانی طبقات سرعت بادغبارها به طبقه . ها بیرونی استاصلی آن

متـر بـر ثانیـه بـا      9تـا   7درصد ساالنه اختصاص دارد و پس از آن طبقه  7/6بر ثانیه با 
غبارهـا در ایـن ایسـتگاه     درصـد بـاد   90درصد قرار گرفته است و بیش از  4/2فراوانی 
غبار سـاالنه فسـا را   گلباد و گل 7و  6هاي شکل. کمتر از یک متر بر ثانیه دارندسرعتی 

  .دهندمی ننشا 2008-1992آماري طی دوره 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  

درصد اوقات سـال   2/40درصد از ساعات سال هوا آرام و  8/59در ایستگاه داراب، 
جهت باد غالب غـرب  . تر بر ثانیه در محل وزیده استبادهایی با سرعت بیش از یک م

جنـوب   -غبار غالب در دیاگرام گل غبار نیز غرب و غـرب  و جنوبی است و جهت باد

غبار ساالنه ایستگاه همدیدي گل-7شکل 
 2008-1992فسا دوره آماري 

  گلباد ساالنه ایستگاه همدیدي -6شکل 
 2008-1992فسا دوره آماري 
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ـ    درصـد از زمـان   1/90همچنین . غرب است ده گـرد و غبـار   هـایی کـه در ایسـتگاه پدی
ن هـواي آرام  ثانیه کمتـر بـوده و بـه عنـوا    ت باد از یک متر بر گزارش شده است، سرع

شـود کـه جهـت بـاد غالـب در      همراه با پدیده گرد و غبار محاسبه شده است، دیده می
میـانگین  . م هماهنگ است و جهـت آن غربـی اسـت   با ه ر ساالنه تقریباًگلباد و گل غبا

انـی طبقـه   همچنین بیشترین فراو. سرعت ساالنه باد در این ایستگاه دو متر بر ثانیه است
باشـد و پـس از   درصد در سال می 5/24متر برثانیه با  3تا  1سرعت باد، مربوط به طبقه 

 درصد، قرار گرفته اسـت امـا میـانگین سـرعت بـاد      9/15متر بر ثانیه با  5تا  3 آن طبقه
-د و غبارمتر بر ثانیه است که نشان دهنده این است که گر 69/0غبارها در این ایستگاه 

 بیشترین فراوانی طبقات سـرعت بـاد  . ستگاه  عمدتاً منشا محلی نداشته استهاي این ای
درصد ساالنه اختصاص دارد و پس از آن طبقه  4/6متر بر ثانیه با  7تا  5غبارها به طبقه 

غبارهـا   درصد با 90درصد قرار گرفته است و بیش از 5/2متر بر ثانیه با فراوانی  9تا  7
-گلبـاد و گـل   9و  8هـاي  شـکل . از یک متر بر ثانیه دارندکمتر در این ایستگاه سرعتی 

  .  دهندنشان می 2008-1992غبارهاي ساالنه داراب را طی دوره آماري 

  
  
  

درصـد اوقـات    3/45درصـد در سـال و    7/54آرامش هوا در ایستگاه المرد، درصد 
جهت بـاد غالـب   . سال بادهایی با سرعت بیش از یک متر بر ثانیه در محل وزیده است

شمال غربـی   -غبار غالب در دیاگرام گل غبار نیز غرب شمال غربی و جهت باد -غرب

  گلبادساالنه ایستگاه همدیدي -8شکل 
 2008- 1992داراب دوره آماري 

  غبار ساالنه ایستگاه همدیديگل -9شکل
  2008- 1992داراب دوره آماري 
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ه پدیده گرد و غبار گـزارش شـده   هایی که در ایستگادرصد از زمان 84همچنین .  است
است، سرعت باد از یک متر بر ثانیه کمتر بوده و به عنوان هـواي آرام همـراه بـا پدیـده     

شود که جهت باد غالـب در گلبـاد و گـل غبـار     دیده می. د وغبار محاسبه شده استگر
میانگین سرعت ساالنه بـاد  . شمال غربی است-ساالنه با هم هماهنگ و جهت آن غرب 

متر بر ثانیه است همچنین بیشترین فراوانی طبقه سرعت باد، مربـوط   2این ایستگاه،  در
متر  3پس از آن، طبقه یک تا . باشددرصد در سال می 8/16متر برثانیه با  5تا  3به طبقه 

غبارها در ایـن ایسـتگاه    درصد قرار گرفته است، اما میانگین سرعت باد 5/12بر ثانیه با 
هاي این ایسـتگاه عمـدتاً   رد و غباراست که نشان دهنده این است که گ یک متر بر ثانیه

متـر   7تا  5غبارها به طبقه  بیشترین فراوانی طبقات سرعت باد. محلی نداشته استمنشا 
متـر بـر ثانیـه بـا      9تـا   7از آن طبقه درصد ساالنه، اختصاص دارد و پس  5/9بر ثانیه با 

غبارهـا در ایـن ایسـتگاه     درصـد بـاد   80بـیش از  . درصد واقع شده اسـت  4/5فراوانی 
گلبـاد و گـل غبـار سـاالنه      11و  10هـاي  شکل.  سرعتی کمتر از یک متر بر ثانیه دارند

  . دهندنشان می 1992-2008ایستگاه المرد را طی دوره آماري 

  
  
  

درصـد اوقـات سـال     2/38درصد از ساعات سال هـوا آرام و   8/61در ایستگاه الر، 
جهت باد غالب شـمال  . بادهایی با سرعت بیش از یک متر بر ثانیه در محل وزیده است

 78همچنـین  . دیاگرام گل غبـار نیـز غربـی اسـت     غربی است و جهت بادغبار غالب در

  گلباد ساالنه ایستگاه همدیدي -10شکل
 2008-1992المرد دوره آماري  

  غبار ساالنه ایستگاه همدیديگل  -11شکل 
  2008-1992المرد دوره آماري  
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هایی که در ایستگاه پدیده گرد و غبار گزارش شده است، سـرعت بـاد از   درصد از زمان
وغبار محاسبه شده ان هواي آرام همراه با پدیده گرد یک متر بر ثانیه کمتر بوده و به عنو

بـا هـم    نه تقریبـاً ر گلبـاد و گـل غبـار سـاال    دیده می شود که جهت باد غالـب د . است
میانگین سرعت ساالنه باد در این ایستگاه، دو متر بـر  . هماهنگ و جهت آن غربی است

متر برثانیـه   7تا  5ثانیه است همچنین بیشترین فراوانی طبقه سرعت باد، مربوط به طبقه 
درصد قـرار گرفتـه   8/11متر بر ثانیه با  5تا  3درصد در سال  و پس از آن طبقه  3/14با 
متر بر ثانیـه اسـت کـه نشـان      48/1ت، اما میانگین سرعت بادغبارها در این ایستگاه اس

. هاي این ایستگاه نیز  عمدتاَ منشاً محلـی نداشـته اسـت   دهنده این است که گرد و غبار
درصـد   3/14متر بـر ثانیـه بـا     7تا  5بیشترین فراوانی طبقات سرعت بادغبارها به طبقه 

درصـد قـرار    2/6متر بر ثانیه با فراوانی  9تا  7از آن طبقه  ساالنه، اختصاص دارد و پس
غبارها در این ایستگاه سرعتی کمتر از یـک متـر بـر ثانیـه     ددرصد با 70گرفته و بیش از 

غبـار سـاالنه ایسـتگاه الر را طـی دوره آمـاري      گلبـاد و گـل   13و  12هاي شکل. دارند
  . دهندنشان می 2008 -1992

   
                                   

                 
  
  
 

  
  
  
  
  

غبار ساالنه ایستگاه همدیدي گل -13شکل 
 2008-1992الر دوره آماري 

 

گلباد ساالنه ایستگاه همدیدي -12شکل 
  2008-1992الر دوره آماري 



  
  

                      
 1392هاي جغرافیایی مناطق بیابانی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان کاوش                              102  

  
  در منطقه ماهانه هايغبارو گل هامطالعه گلباد -3-3

غبار ساالنه، اطالعاتی کلی در مورد وضعیت بـاد  دیاگرام گلباد و گلبا این وجود از 
از این رو در ادامه، براي بررسـی دقیـق تـر    . آیدو بادغبارها در این ایستگاه به دست می

هـاي جنـوب و مرکـز    هاي همدیدي ایسـتگاه هاي ماهانه ایستگاهها، گلباد و گل غبارآن
-ر کـاهش حجـم مقالـه تنهـا گلبادهـا و گـل      استان فارس ترسیم شده است که به منظو

مرداد ماه به عنوان نماینـده فصـل    غبارهاي ماه اردیبهشت به عنوان نماینده فصل بهار و
  .آورده شده است هاي شیراز، فسا و دارابتنها در ایستگاه تابستان

  
 ایستگاه شیراز -3-3-1

هـاي ایسـتگاه شـیراز    غبارها و گلبر اساس اطالعات استخراج شده از مطالعه گلباد
  :نتایج زیر به دست آمد) 17تا  14هاي شکل(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گلباد اردیبهشت ماه شیراز  -14شکل
 2008-1992طی دوره آماري 

  غبار ماه اردیبهشت شیراز گل -15شکل
 2008-1992طی دوره آماري 

گلباد مرداد ماه شیراز طی  -16شکل
  2008-1992دوره آماري 

گل غبار مرداد ماه شیراز  -17شکل
  2008-1992طی دوره آماري 
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بیشـترین  .  شمال غربی اسـت  -هاي سال، غربی و غربجهت باد غالب در تمام ماه
اسـت کـه بـه    هاي اردیبهشـت و خـرداد   درصد وزش باد از سمت غرب، مربوط به ماه

شمال غرب  -درصد و بیشترین درصد وزش باد ازسمت غرب 99/12و  91/15ترتیب 
درصـد در   29/15و  82/15هاي اردیبهشت وخرداد است که به ترتیب نیز مربوط به ماه

باشـد کـه   هاي دي و آذر میها مربوط به ماهکمترین آن. اندماه را به خود اختصاص داده
 51/7و  87/8هـا  شمال غربـی آن  -درصد وسمت غرب 74/4و  14/6سمت غربی آنها 

  .انددرصد در ماه را به خود اختصاص داده
حـداکثر  . هـاي سـال غربـی اسـت    ها در تمام مـاه جهت باد غالب در دیاگرام بادغبار

و  49/8هاي اردیبهشت، خرداد و فروردین است که به ترتیـب  ها مربوط به ماهوزش آن
-ها مربوط بـه مـاه  کمترین آن. اندماه را به خود اختصاص دادهدر  درصد 20/7و  25/7

ماه را بـه خـود اختصـاص    درصد در  1/2و  68/1باشد که به ترتیب هاي آذر و دي می
ترین هوا را نسبت بـه  درصد، آرام 5/40و  38/ 6هاي آذر و آبان به ترتیب با ماه. اندداده
   5/62و  65اردیبهشت و خرداد به ترتیب با هاي هاي دیگر دارند و از طرف دیگر ماهماه

  .هاي سال هستنددرصد، بادخیزترین ماه
هاي سال از میانگین ساالنه هاي آذر و آبان در دیگر ماهمیانگین سرعت باد به جز ماه
 4/3هاي هاي فروردین و اردیبهشت به ترتیب با سرعتدو متر بر ثانیه بیشتر است و ماه

هاي آبـان و آذر بـه ترتیـب بـا     بیشترین میانگین سرعت ماهانه و ماهمتر بر ثانیه،  5/3و 
  .متر بر ثانیه، کمترین میانگین سرعت ماهانه را دارند 27/1و  37/1

از ایـن  . در مقایسه با میانگین ماهانه سرعت باد، میانگین ماهانه بادغبارها کمتر است
ایستگاه عمدتاً منشـا محلـی    اي گرد و غبار اینهشود که پدیدهموضوع چنین  نتیجه می

به همین دلیل سرعت باد هنگـام وقـوع گـرد و    . ها بیرونی استاصلی آن ندارند و منشا
  .است غبار در سطح زمین  بسیار کم ولی در سطوح باال سرعت باد زیاد

متـر   5تـا   3هاي فروردین، اریبهشت، خرداد، تیر، مرداد و اسفند طبقه سرعت در ماه
هاي شهریور، مهـر، آبـان، آذر، دي و بهمـن طبقـه     باالترین درصد فراوانی و ماهبر ثانیه 
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وزش بادهـایی بـا   . متر بر ثانیه باالترین درصد فراوانی را داشته اسـت  3سرعت یک تا 
-هاي فروردین، اردیبهشت و اسفند دیـده مـی  ماهمتر برثانیه فقط در 13سرعت بیش از 

متـر بـر ثانیـه     7تـا   5هاي سال، طبقه سرعت م ماهبررسی طبقات بادغبارها در تما. شود
  .بیشترین درصد فراوانی را داشته است

پس از بررسی فراوانی فصلی و درصد روزهاي همـراه بـا گـرد و غبـار در ایسـتگاه      
درصد، بیشـترین و   31/44، مشخص شد که بهار با 2008-1992شیراز طی دوره آماري 

 فصلی پدیده گرد و غبار را به خود اختصاص داده درصد، کمترین فراوانی 52/6پاییز با 
  . شوداست که روندي نزولی از بهار تا زمستان طی این دوره آماري مشاهده می

  
  ایستگاه فسا                                                           -3-3-2

-شـکل (ایستگاه فسا هاي غبارها و گلبر اساس اطالعات استخراج شده از مطالعه گلباد

   :نتایج زیر به دست آمد) 21تا  18هاي 
  . جنوب غرب و شمال غربی است -نوبهاي سال ججهت باد غالب در تمام ماه

هـاي خـرداد و   جنوب غرب، مربوط به مـاه  -بیشترین درصد وزش باد از سمت جنوب
شـمال  درصد و بیشترین درصد وزش باد از سـمت   09/5و 02/5تیر است که به ترتیب 
درصد در مـاه را بـه خـود اختصـاص     16/17اردیبهشت است و  غرب نیز مربوط به ماه

  . اندداده
درصـد و کمتـرین    58/2جنوب غرب مربوط به ماه آذر با  -کمترین درصد جنوب 

درصـد   85/1و  94/1درصد شمال غرب آن مربوط به ماه آذر و دي است که به ترتیب 
-ها در تمـام مـاه  جهت باد غالب در دیاگرام بادغبار .ندادر ماه را به خود اختصاص داده

هـا  حـداکثر وزش آن . جنوب غربی است -جنوب  )غربی(هاي سال غیر از اردیبهشت 
درصد در مـاه را بـه    27/2و  52/2باشد که به ترتیب هاي خرداد و تیر میمربوط به ماه

 99/0آذر و آبان است که به ترتیـب   ها مربوط به ماهکمترین آن. اندخود اختصاص داده
هـاي اردیبهشـت و خـرداد بـه     مـاه . انـد ماه را به خود اختصاص دادهدرصد در  88/0و 
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هـاي  هاي سال هستند و از طرف دیگر مـاه درصد، پربادترین ماه 2/40و  3/46ترتیب با 
یگـر  هـاي د ترین هوا را نسـبت بـه مـاه   درصد، آرام7/20و  5/22آذر و دي به ترتیب با 

  .دارند
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد از میـانگین  میانگین سرعت باد در ماه
هـاي شـهریور، مهـر، آبـان، آذر، دي، بهمـن و      ساالنه یک و نیم متر بر ثانیه بیشتر و ماه

 هايو خرداد به ترتیب با سرعت هاي اردیبهشتماه. اسفند کمتر از میانگین ساالنه است
هـاي آبـان و آذر بـه    متر بر ثانیه، بیشترین میانگین سرعت ماهانه و مـاه  75/1و  065/2

  .متر بر ثانیه، کمترین میانگین سرعت ماهانه را دارند/. 23و /. 93.ترتیب با
ایـن   از. در مقایسه با میانگین ماهانه سرعت باد، میانگین ماهانه بادغبارها کمتر است

اي گرد و غبار این ایستگاه عمدتاً منشـا محلـی   هشود که پدیدهموضوع چنین  نتیجه می

  گلباد اردیبهشت ماه فسا  -18شکل 
 2008-1992طی دوره آماري 

  غبار اردیبهشت ماه فساگل-19شکل
  2008-1992طی دوره آماري 

  گلباد مرداد ماه فسا  -20شکل
 2008-1992طی دوره آماري 

  غبار مرداد ماه فسا  گل-21شکل 
  2008-1992طی دوره آماري 
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به همین دلیل سرعت باد هنگـام وقـوع گـرد و    . ها بیرونی استاصلی آن نداشته و منشا
  .   غبار در سطح زمین  بسیار کم ولی در سطوح باال زیاد است

متـر بـر ثانیـه     5تا  3هاي سال به غیر از دو ماه آبان و آذر، طبقه سرعت در تمام ماه
متـر بـر ثانیـه     3هاي آبان، آذر، طبقـه سـرعت یـک تـا     و ماهباالترین درصد فراوانی را 

متـر برثانیـه   15وزش بادهایی با سرعت بـیش از  . باالترین درصد فراوانی را داشته است
هـاي  بررسی طبقات بادغبارها، در تمام ماه. شودیمفروردین و دي دیده هاي فقط در ماه

  . رین درصد فراوانی را داشته استمتر بر ثانیه باالت 7-5سال طبقه سرعت 
  
  ایستگاه داراب -3-3-3

بر اساس اطالعات استخراج شده از مطالعه گلبـاد و گـل غبارهـاي ایسـتگاه داراب     
  :نتایج زیر به دست آمد)  25تا  22هاي شکل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  غبار مرداد ماه دراب طیگل -25شکل   

  2008- 1992دوره آماري  
 

گلباد مرداد ماه داراب طی  -24شکل 
  2008-1992دوره آماري 

 

گل غبار ماه اردیبهشت  -23شکل
  2008-1992داراب طی دوره آماري 

گلباد اردیبهشت ماه داراب طی  -22شکل 
 2008-1992دوره آماري 
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هاي سـال جنـوبی و در   از فروردین و اردیبهشت در تمام ماهجهت باد غالب به غیر 
بیشـترین درصـد   . جنـوب غربـی اسـت    -هاي فروردین و اردیبهشت غرب و غـرب ماه

و 57/7هاي خرداد و تیر اسـت کـه بـه ترتیـب     وزش باد از سمت جنوب، مربوط به ماه
اه را به خـود  درصد در م 87/3باشد که آذر می درصد و کمترین آن مربوط به ماه 58/6

جنـوب غـرب نیـز     -بیشترین درصـد وزش بـاد از سـمت غـرب    . اختصاص داده است
درصـد در   09/10و  04/7هاي فروردین و اردیبهشت است که بـه ترتیـب   مربوط به ماه

هاي ها در تمام ماهجهت باد غالب در دیاگرام بادغبار .ماه را به خود اختصاص می دهند
حـداکثر وزش بـاد از سـمت    . سـت جنوب غربی ا -غرب سال به غیر از مرداد، غرب و

و  91/3جنوب غرب مربوط بـه مـاه اردیبهشـت اسـت کـه بـه ترتیـب        -غرب و غرب 
درصـد   76/2شمال شرقی است کـه   -درصد و جهت باد غالب ماه مرداد شمال 069/5

  .  انددر ماه را به خود اختصاص داده
ترین هـوا را نسـبت بـه    درصد، آرام 7/23و  21/ 6هاي دي و بهمن به ترتیب با ماه

 1/58و  1/53تیر به ترتیب بـا  هاي اردیبهشت و از طرف دیگر ماه هاي دیگر دارند وماه
هاي تیر، مـرداد و  میانگین سرعت باد به جز ماه .هاي سال هستنددرصد، بادخیزترین ماه
هاي تیر است و ماه هاي سال از میانگین ساالنه دو متر بر ثانیه کمترشهریور در دیگر ماه

متر بر ثانیـه، بیشـترین میـانگین سـرعت      34/2و  61/2هاي و مرداد به ترتیب با سرعت
 .متر بر ثانیه، کمترین میانگین سرعت ماهانـه را دارنـد   68/0دي با سرعت  ماهانه و ماه

از ایـن  . در مقایسه با میانگین ماهانه سرعت باد، میانگین ماهانه بادغبارهـا کمتـر اسـت   
رد و غبار ایـن ایسـتگاه نیـز عمـدتاً منشـا      هاي گشود که پدیدهموضوع چنین  نتیجه می

به همین دلیل سرعت بـاد هنگـام وقـوع    . ها بیرونی استاصلی آن محلی ندارند و منشا
  .   باشدگرد و غبار در سطح زمین  بسیار کم ولی در سطوح باال سرعت باد زیاد می

خـرداد، تیـر، مـرداد، شـهریور، مهـر و آبـان، طبقـه         هاي فروردین، اریبهشت،در ماه
هاي آذر، دي، بهمـن و  و ماه متر بر ثانیه باالترین درصد فراوانی را داشته 5تا  3سرعت 

وزش . متر بر ثانیه باالترین درصد فراوانی را داشـته اسـت   3اسفند طبقه سرعت یک تا 
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اي فـروردین، تیـر، مـرداد و دي    هثانیه فقط در ماهمتر بر  15بادهایی با سرعت بیش از 
متر بر  7تا  5هاي سال طبقه سرعت بررسی طبقات بادغبارها، در تمام ماه. شوددیده می

  .ثانیه ببیشترین درصد فراوانی را داشته است
  

  ایستگاه المرد -3-3-4
هـاي ایسـتگاه المـرد    غبـار ها و گلبر اساس اطالعات استخراج شده از مطالعه گلباد

  :به دست آمد نتایج زیر
بیشـترین درصـد وزش   . شمال غربی است -هاي سال غربجهت باد غالب در تمام ماه

هاي فروردین و اردیبهشت اسـت کـه بـه    شمال غرب، مربوط به ماه -باد ازسمت غرب
کمتـرین آن مربـوط   . انددرصد در ماه را به خود اختصاص داده 99/19و  28/16ترتیب 
جهـت بـاد   . اسـت ماه را به خود اختصـاص داده  درصد در  14/7باشد که آذر می به ماه

حـداکثر  . ل غربـی اسـت  شما -هاي سال غربها نیزدر تمام ماهغالب در دیاگرام بادغبار
درصـد در مـاه را بـه خـود     37/11باشـد کـه   اردیبهشـت مـی   ها مربوط به ماهوزش آن

و  65/1که به ترتیـب  هاي مهر و آذر است ها مربوط به ماهاختصاص داده و کمترین آن
و  1/26هاي آذر و دي به ترتیب بـا  ماه. انددرصد در ماه را به خود اختصاص داده24/1
 رنـد و از طـرف دیگـر مـاه    هـاي دیگـر دا  تـرین هـوا را نسـبت بـه مـاه     درصد، آرام 31

  .هاي سال هستند، پر بادترین ماهاردیبهشت
خـرداد، تیـر و مـرداد از میـانگین     هاي فروردین، اردیبهشت، میانگین سرعت باد ماه

هاي شهریور، مهر، آبان آذر، دي، بهمن و اسفند کمتـر  ساالنه دو متر بر ثانیه بیشتر و ماه
متر بـر ثانیـه، بیشـترین میـانگین      24/3اردیبهشت با سرعت ماه. از میانگین ساالنه است
  .عت ماهانه را داردمتر بر ثانیه، کمترین میانگین سر 82/0با  سرعت ماهانه و ماه آذر

از ایـن  . در مقایسه با میانگین ماهانه سرعت باد، میانگین ماهانه بادغبارها کمتر است
اي گرد و غبار این ایستگاه عمدتاً منشـا محلـی   هشود که پدیدهموضوع چنین  نتیجه می

  به همین دلیل سرعت باد هنگام وقوع گرد و. ها بیرونی استاصلی آننداشته و منشا 
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  .   غبار در سطح زمین  بسیار کم است ولی در سطوح باال سرعت باد زیاد است 
هاي فروردین، اریبهشت، خرداد، تیـر، مـرداد، شـهریور، مهـر و اسـفند طبقـه       در ماه

هـاي آبـان، آذر، دي و   و ماه متر بر ثانیه باالترین درصد فراوانی را داشته 5تا  3سرعت 
وزش . ثانیه باالترین درصد فراوانـی را داشـته اسـت    متر بر 3بهمن طبقه سرعت یک تا 
هاي اردیبهشت، تیـر و مـرداد دیـده    متر برثانیه فقط در ماه13بادهایی با سرعت بیش از 

متر بر ثانیه  7تا  5هاي سال طبقه سرعت بررسی طبقات بادغبارها، در تمام ماه. می شود
  .  بیشترین درصد فراوانی را داشته است

  
  ایستگاه الر-3-3-5

نتـایج   هاي ایستگاه الرغبارها و گلبر اساس اطالعات استخراج شده از مطالعه گلباد
  :زیر به دست آمد

بیشترین درصد وزش بـاد از سـمت   .  هاي سال غربی استجهت باد غالب در تمام ماه
 54/16و  91/16هاي  فروردین و اردیبهشت است کـه بـه ترتیـب    غرب، مربوط به ماه

هـاي آذر اسـت کـه    صد در ماه را به خود اختصاص داده و کمترین آن مربوط به مـاه در
ها نیـز در تمـام   جهت باد غالب در دیاگرام بادغبار .شوددرصد در ماه را شامل می 83/4
هاي فـروردین و اردیبهشـت   ها مربوط به ماهحداکثر وزش آن. هاي سال غربی استماه
. انـد درصد در مـاه را بـه خـود اختصـاص داده     084/11و  98/11باشد که به ترتیب می

درصـد در   26/2و  71/2هاي مهر و آذر است که به ترتیـب  ها مربوط به ماهکمترین آن
  . شودماه را شامل می

هاي ترین هوا را نسبت به ماهدرصد، آرام 27و  5/22هاي آذر و آبان به ترتیب با ماه
درصـد،   1/48و  75/48ردیبهشت و تیر به ترتیب با هاي ااز طرف دیگر ماه. دیگر دارند

  .هاي سال هستندبادخیزترین ماه
هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مـرداد، شـهریور و   میانگین سرعت باد در ماه

هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمـن  ماه. اسفند از میانگین ساالنه دو متر بر ثانیه بیشتر است
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 64/2هـاي  فروردین و اردیبهشت بـه ترتیـب بـا سـرعت    . ه استکمتر از میانگین ساالن
متـر بـر    97/0آذر با  سـرعت   متر بر ثانیه، بیشترین میانگین سرعت ماهانه و ماه 70/2و

  .ثانیه، کمترین میانگین سرعت ماهانه را دارند
از ایـن  . در مقایسه با میانگین ماهانه سرعت باد، میانگین ماهانه بادغبارها کمتر است

اي گرد و غبار این ایستگاه عمدتاً منشـا محلـی   هشود که پدیدهموضوع چنین  نتیجه می
به همین دلیل سرعت باد هنگـام وقـوع گـرد و    . ها بیرونی استاصلی آن نداشته و منشا

  .   غبار در سطح زمین بسیار کم ولی در سطوح باال سرعت باد زیاد است
 5یر، مرداد، شهریور و اسفند طبقه سـرعت  هاي فروردین، اریبهشت، خرداد، تدر ماه

هاي مهر، آبـان، آذر، دي و بهمـن   و ماه متر بر ثانیه باالترین درصد فراوانی را داشته 7تا 
وزش بادهـایی  . متر بر ثانیه باالترین درصد فراوانی را داشـته اسـت   5تا  3طبقه سرعت 

بررسی طبقات . شوددیده می هاي تیر ومردادماهمتر برثانیه فقط در 15ت بیش از با سرع
متر بر ثانیه بیشترین درصد فراوانـی   7تا  5هاي سال طبقه سرعت بادغبارها، در تمام ماه

  .  را داشته است
  

  گیرينتیجه -4
در این تحقیق براي دستیابی به یک دید کلی در مورد پدیده گرد و غبـار و شـناخت   

هاي جنوب و مرکـز اسـتان   ایستگاهگیري و توسعه آن در شرایط و عوامل مؤثر در شکل
دهـد کـه طـی    نتایج مطالعات نشان مـی .  فارس، مطالعات آماري در منطقه انجام گرفت

روز به عنـوان روز   1011 ، در ایستگاه شیراز مجموعا2008ً-1992ساله  18دوره آماري 
، در ایسـتگاه فسـا   1/56همراه با پدیده گرد و غبار گزارش شده است و به طور میانگین

و بـه طـور    971، در ایستگاه داراب مجموعاً 3/30روز و به طور میانگین  546مجموعاً 
، ایسـتگاه الر  32مورد و بـه طـور میـانگین     563، در ایستگاه المرد مجموعاً 54میانگین 
ها پدیده گرد و روز در سال در این ایستگاه 11/88مورد و طور میانگین  1586مجموعاً 

دهد که ایستگاه الر بیشترین میانگین ساالنه روزهاي همراه با پدیـده گـرد   غبار روي می
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در این دوره آمـاري، وقـوع روزهـاي    . هاي منتخب داشته استو غبار را در بین ایستگاه
ایستگاه الر، المرد، داراب، فسـا و شـیراز رونـد افزایشـی      5در هر همراه با گرد و غبار 

فصـل بهـار و در   ) شیراز و فسا(هاي مرکزي استان در این دوره در ایستگاه. داشته است
فصل تابستان بیشـترین فراوانـی وقـوع    ) الر، المرد و داراب(هاي جنوب استان ایستگاه

درصد بیشترین  31/44ه شیراز فصل بهار با در ایستگا. فصلی پدیده گرد و غبار را دارند
در . درصد کمترین فراوانی فصلی وقوع پدیـده گـرد و غبـار دارنـد     5/6و فصل پاییز با 

ترین درصد کم 2/6درصد بیشترین و فصل پاییز با  15/46ایستگاه فسا نیز فصل بهار با 
صـد و فصـل   در 7/44ایستگاه دارب فصـل تابسـتان بـا    در . فراوانی وقوع فصلی دارند

در ایستگاه المرد فصل بهار بـا  . درصد کمترین فراوانی وقوع فصلی دارند 12زمستان با 
درصـد کمتـرین فراوانـی وقـوع فصـلی و       1/0درصد بیشترین و فصل زمسـتان بـا    42

درصـد   5/9درصد بیشترین و فصل زمسـتان بـا    37/44ایستگاه الر نیز فصل تابستان با 
همچنـین بیشـترین فراوانـی    . انـد را به خود اختصاص دادهکمترین فراوانی وقوع فصلی 

هاي جنوب و مرکـز اسـتان فـارس در    هاي ساعتی پدیده گرد و غبار در ایستگاهگزارش
غبـار  هاي گلباد و گلعالوه بر این بررسی دیاگرام. ات بعد از ظهر اتفاق افتاده استساع

غالـب و   دهد که جهت بـاد نشان میفسا هاي شیراز، الر، المرد، داراب و ساالنه ایستگاه
غبـار  و گـل  هاي ماهانه گلباداما بررسی دیاگرام .بادغبار غالب با هم هماهنگ بوده است

هاي شیراز، فسا، الر و المرد جهت باد غالب و بادغبارها در دهد که در ایستگاهنشان می
هـاي  تنهـا در مـاه  هاي سال با هم هماهنگ و هم جهت بوده و ایسـتگاه داراب  تمام ماه

همچنـین  . ها با هم هماهنگ بوده استفروردین و اردیبهشت جهت باد غالب و باد غبار
هاي جنوب و مرکز اسـتان فـارس طـی ایـن دوره     میانگین ساالنه سرعت باد در ایستگاه

ها تقریباً یـک متـر بـر    غبارآماري دو متر بر ثانیه بوده است و میانگین ساالنه سرعت باد
وغبـار جنـوب و مرکـز اسـتان      وده که این مسئله بیانگر این است که پدیده گـرد ثانیه ب

هـا  نداشـته و علـت اصـلی آن   ) 07 کـد (منشأ محلـی  ) درصد 98بیش از (فارس عمدتاً 
  .است) 06 کد(بیرونی 
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