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  چکیده

هایی تعداد باشد که بدین منظور دادهریزگردهاي استان کرمانشاه می تغییرات فصلی هدف از این پژوهش بررسی وضعیت

بر اساس  است.دریافت نموده  هاي سطح استانبراي ایستگاه و غبار بوده را از اداره هواشناسی روزهایی که استان داراي گرد

براي  داراي ریزگردبیشترین فراوانی تعداد روزهاي  نتایج حاصل از فراوانی تعداد روزهاي داراي ریزگرد مشخص گردید که

و از طرف دیگر شهرهاي پاوه، صحنه، کرند غرب و ماهیدشت فاقد ریزگرد شهرهاي سومار، قصرشیرین و سرپل ذهاب بوده 

وقوع در فصل بهار و داشتن شرایط مساعد براي  رویداد 25با داشتن  هاي استاندر بین کل ایستگاه شهر سوماربوده است. 

ترین وضعیت را داشته و بحرانیرخداد  فراوانی بیشترین توپوگرافی هموار، بارش کم، پوشش گیاهی تنک و ... ریزگرد از جمله؛

و  300ترتیب به دید افقی وبندي شده شدید و خیلی شدید طبقه وضعیت بهار و زمستان هاي است به نوعی که در فصل

 یغرببیشترین فراوانی در شهرهاي باشد که بندي شده نیز گویاي این حقیقت میپهنههاي نقشهنتایج  است. متر بوده 100

  .بوده استشهر سومار  مربوط به به ویژه  و در فصل بهار استان

  .سرپل ذهاب، سومار، قصرشیرینبندي، ایستگاه سینوپتیک، پهنه کلیدي: واژگان

  مقدمه

(غفاري   کندمی محدود را افقی و دید شده پخش جو در که است دود گاه و غبار ریز جامد ذرات از اي توده  1ریزگرد یا غبار و گرد

 بارش با خشکنیمه و خشک مناطق در که معموالً هستند هواشناسی هايپدیده از غبار و گرد هاي). طوفان1394و مصطفی زاده، 

 از متاثر پدیده، این بروز دهند.می رخ آستانه حد از بیش سرعت با بادهایی تند وزش مواقع در مترمیلی 25 تا200از کمتر ساالنه

 بدون لخت اراضی و رطوبت کمبود باد، زیاد سرعت وقوع آن اصلی دالیل کهطوريبه باشدمی اتمسفر و زمین دو سیستم هر

 تن میلیون 2000 تقریبا ساله هر طبیعی بوده و  . این پدیده جزء خطرات)1393است (شمشیري و همکاران، شده پوشش ذکر

 در). Sho et all 2011( گرددنشین میها تهها در اقیانوسدرصد آن 25در زمین و  آن درصد 75 که کندمی وارد اتمسفر به خاك

 محصوالت روي سوء اثرات غبار و گرد وقوع از حاصل نتایج و از  افتدمی اتفاق مکرراً غبار و گرد خشک، نیمه و خشک نواحی

 کاهش اجتماعی، هايچالش محیطی، زیست معضالت نهایت در و تنفسی گوناگون امراض خاك، و آب منابع آلودگی کشاورزي،
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 گرد شدت  2هواشناسی جهانی پروتکل سازمان ).1394(بروغنی و همکاران،  آن است از منتج جادهاي تصادفات و افقی دید شدید

کیلومتر، گرد و غبار متوسط با  10از بیشتر افقی دید با ضعیف رقیق یا غبار و گرد :طبقه چهار به را افقی دید میزان نظر از غبار و

متر و گرد و غبار خیلی شدید با دید افقی کمتر  1000تا200کیلومتر، گرد و غبار شدید با دید افقی  10دید افقی بین یک تا

 مانند محدودي نواحی از دنیا غبارهاي و گرد اکثر). Ten et al,2014 ؛Shao and Dong, 2006( متر تقسیم نموده است 200از

 که گیرندمی آمریکا منشاء و اروپا قاره از هایی بخش و مغولستان استرالیا، مرکز غربی، جنوب آسیاي خاورمیانه، بزرگ افریقا، بیابان

 ایران کشور مساحت از درصد25 حدود .شده است واقع شمالی نیمکره در که شودمی برده نام غبار کمربند عنوان به منطقه این از

 و گرد منبع ترینمهم باشند.می غباري و گرد هاي طوفان سیطره تحت بیابانی جهان، و خشک کمربند روي بر گرفتن قرار دلیل به

 و باشندعراق می جنوب هاي بیابان و عربستان جزیره شبه شمال در نفوذ صحراي سوریه، صحراي غرب کشور، به شده وارد غباري

 این پدیده به با توجه به اهمیت ).1394(غفاري و مصطفی زاده،  باشندمی ناچیز بسیار میان این در افریقا بزرگ صحراي نقش

اند که هاي اخیر پژوهشگران فراونی در سراسر دنیا به مطالعه ابعاد این پدیده پرداختهدر سال عنوان یکی از مخاطرات طبیعی مهم

  اشاره نمود.ها توان به برخی از این پژوهشمی

Hahnenberger و Nicoll )2012پرداختند. نتایج نشان امریکا در یوتا حوزه شرق در غبار و گرد رخداد خصوصیات بررسی )، به 

 تحلیل و و غبار گرد پدیده آماري بررسی به )،1388زري ( و بوده است.مهرشاهی فصل بهار در غبار و گرد وقوع بیشترین که داد

 شهرستان غبار در و گرد با همراه روزهاي وقوع که داد نشان نتایج پرداختند. سبزوار شهرستان در شدید بادهاي وزش الگوي

)، به 1390عبدو ویس و همکاران ( است. خرداد و اردیبهشت هايماه در آن وقوع احتمال بیشترین و داشته افزایشی روندي سبزوار

دهنده آن است غبار در استان خوزستان پرداختند که نتایج این مطالعه نشان بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر فراوانی پدیده گرد و

  هاي کمترین میزان بارندگی در این استان همراه بوده است.هاي با بیشترین تعداد روزهاي همراه با  گرد و غبار با سالکه سال

  هامواد و روش

  معرفی منطقه مورد مطالعه

. مختصات جغرافیایی کامل الف) 1(شکل است واقع شدهدر منتهی الیه غربی کشور  با مرکزیت شهر کرمانشاه استان کرمانشاه

 37´ 08⸗از عرض جغرافیایی شرقی و  48° 1´ 58⸗شرقی تا  45° 20´ 39⸗ استان کرمانشاه بر روي کره زمین از طول جغرافیایی

 و همچنین داراي باشدمتر می میلی 800تا  300میزان بارندگی ساالنه میانگین . باشدشمالی می 35° 17´ 08⸗شمالی تا  °33

 2310اختالف ارتفاع  که بامتر  180هاي پست با حداکثر بلنداي ها و جلگههاي ژرف، دشتمتر، دره 3390قلل مرتفع با حداکثر 

  باشد. میمتر 

) با مراجعه به ب 1 هاي سینوپتیک استان (شکلایستگاه یزگردرهاي مربوط به تعداد روزهاي داراي از دادهبراي انجام این پژوهش  

آوري و در نهایت اقدام به جمع Excel هاي مرتبط در محیطدادهاخذ گردید.  1396اداره هواشناسی استان کرمانشاه براي سال

  بندي ریزگرد شده است.هاي پهنههاي فصلی (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) و نقشهگرافتهیه 

                                                           
2 World Meteorological Organization 
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هاي مورد استفاده شده است در ابتدا جداول اطالعاتی ایستگاه Arc View از نرم افزار فصلی ریزگردهاي استانبندي به منظور پهنه

) و مقادیر شدت خشکسالی حاصل از شاخص مورد نظر Y)، عرض جغرافیایی (Xمطالعه، در سه ستون اطالعاتی طول جغرافیایی (

ها با سیستم ایی آننقطه Themقدام به تهیه اArc View و پس از فراخوانی این جداول به محیطتهیه نموده  Exelر در نرم افزا

درونیابی روش فه نمودن نقشه مرز حوزه و انتخابنموده که با اضا  Utm تصویر
3

 IDW هاي ریزگرد استان تهیه شده و با نقشه

  اضافه نمودن عالئم راهنمایی نقشه خروجی نقشه حاصل شده است.

 
 

   

    

                                                                                                          (الف)

  (ب)                        

  هاي سینوپتیک مورد مطالعه استان (ب): موقعیت استان کرمانشاه درایران (الف)، موقعیت ایستگاه1شکل

  نتایج

در هریک از فصول سال حاکی  )2هاي سینوپتیک استان کرمانشاه (شکلتعداد روزهاي ریزگرد اکثر ایستگاههاي فراوانی گرافنتایج 

هاي سومار، قصرشیرین و سرپل ذهاب ایستگاههاي مختلف رخ داده است، و در سطح استان ریزگردهایی با فراوانی از آن است که

در فصل ، و زمستان ایستگاه سومار بهار هايکه در فصل بطوري را داشته ي داراي ریزگردداراي بیشترین فراوانی تعداد روزها

کمترین میزان ایستگاه شهر سومار و دارا بودهقصرشیرین و سرپل ذهاب بیشترین فراوانی را  هايپاییز به ترتیب ایستگاهتابستان و 

در سطح  است.رسانده به ثبت هاي استان رادر بین کل ایستگاهمتر  100و  300هاي بهار و زمستان به ترتیب در فصل رادید افقی 

پاوه، صحنه، کرند غرب و  يهاایستگاه روزهاي بی ریزگرد نیز براي دارايعالوه بر داشتن روزهاي با ریزگرد استان کرمانشاه 

 وانی وقوع ریزگردها در فصل بهار نسبت به سایر فصول روي داده است.. بیشترین فراماهیدشت حتی براي یک روز بوده است

ریزگرد منتج از فراوانی تعداد روزهاي داراي ریزگرد مشخص گردید که بیشترین  )3(شکل بنديهاي پهنههمچنین بر اساس نقشه

استان فاقد پدیده ریزگرد بوده و در هاي شرقی و شمالی ها درقسمت غرب استان بوده و قسمتی از بخشفراوانی در هریک از فصل

  درصد سطح استان داراي پدیده فوق بوده است. 50حالت کلی بیشتر از 

                                                           
3
 Inverse Distance Weighting 
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  هاي سینوپتیک استان کرمانشاه در فصول مختلف: فراوانی تعداد روزهاي داراي ریزگرد در ایستگاه2شکل
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  گیريبحث و نتیجه

 هاهاي نامناسبب سبب شده که این بیابانهاي اخیر و مدیریتهاي وسیع هستند تحت تاثیر خشکسالیکشورهایی که داراي بیابان

-ترین استان کشور در سالغربید. استان کرمانشاه کنغلبه را به کانون ریزگردهاي خطرناك تبدیل شود و آسمان کشورهاي دیگر 

د، از سوئی دیگر داشتن شوهاي فراوانی را متحمل میو ساالنه خسارت بوده،مقصد ریزگردهاي کشورهاي همسایه  هاي اخیر

هاي گچی و نمکی، توپوگرافی هموار، رخداد بادهاي شدید و پوشش بایر و تنک، خاكدماي باال، عواملی چون رطوبت و بارش کم، 

هاي فراوانی گراف بر اساس نتایج حاصل از .استپذیر پتانسیل تولید گرد و غبار یا همان ریزگرد را در استان ایجاد نموده فرسایش 

و از طرف بیشترین فراوانی براي شهرهاي سومار، قصرشیرین و سرپل ذهاب بوده  تعداد روزهاي داراي ریزگرد مشخص گردید که

هاي استان با در بین کل ایستگاه شهر سومار. فاقد ریزگرد بوده است و ماهیدشتپاوه، صحنه، کرند غرب  دیگر شهرهاي

بهار و  هايترین وضعیت را داشته است به نوعی که در فصلدر فصل بهار بیشترین فراوانی رخداد و بحرانی رویداد 25داشتن 

بندي هاي پهنهنقشهمتر بوده است. نتایج  100و  300ترتیب بندي شده و دید افقی بهزمستان وضعیت شدید و خیلی شدید طبقه

مربوط به شهر سومار  به ویژهبیشترین فراوانی در شهرهاي غربی استان و در فصل بهار باشد که شده نیز گویاي این حقیقت می

  .بوده است

 تحقیق رضازاده وهمکارانهاي بیشترین فراوانی تعداد روزهاي داراي ریزگرد سطح استان در فصل بهار بوده است که با یافته

بندي ریزگرد در استان کرمانشاه نشان مطابقت و همخوانی دارد، همچنین نتایج پهنه )2012( Nicollو  Hahnenberger؛ )2013(

شویم بر فراوانی تعداد روزهاي ریزگرد به نزدیک میغربی  مرکزي و داد که هرچه از مناطق شمالی و شرقی استان به سمت مناطق

گردد. مناطق غربی استان به ویژه شهر سومار با داشتن توپوگرافی هموار، صوصیات توپوگرافی و پوشش گیاهی افزوده میدلیل خ

هاي تحقیق ارتفاع و بارش کم، دماي زیاد و پوشش گیاهی تنک بیشترین تعداد گرد و غبار یا ریزگرد را دارا بوده است که با یافته

Prospero  ،از عواقب ریزگردها به خطر انداختن سالمتی جامعه  مطابقت دارد. )1394( بروغنی و همکاران، )2002(و همکاران

هاي ریزگرد کاسته شود و آن را کنترل گردد با ارائه راهکارهاي مناسب مدیریتی و اجرائی از وسعت کانونباشد که پیشنهاد میمی

  نمود.

  
  

  سینوپتیک استان کرمانشاه در فصول مختلفهاي بندي فصلی و کلی ریزگرد در ایستگاه: پهنه3شکل
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  منابع

هاي بندي آن در استان خراسان رضوي. مجله پژوهش. تحلیل وقوع گرد و غبار و پهنه1394. بروغنی، م.، مرادي، ح.ر.، زنگنه اسدي، م.ع -1

  .45-57)، صفحات 20(4: 5فرسایش محیطی، 

بندي ریزگردهاي استان کرمانشاه با استفاده از تصاویر . آشکارسازي و پهنه1393ن.  شمشیري، س.، جعفري،ر.، سلطانی،س.، رمضانی، -2
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Study of Dusts Seasonal Changes Kermanshah province 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the status of seasonal changes of dusts in the province of 
Kermanshah, that for this purpose, the data on the number of days that the province has dust received 
from the Meteorological office for stations in the province. Based on the results has show of the 
frequency of the number of days that has dust, that the most frequent number of days was dust  for the 
cities of Sumar, Qasrshirin and Sarpol Zahab, and on the other hand, the cities of Paveh, Sahneh, Kerand 
West and Mahidshast had no dust. The city of Sumar among the whole of the province's stations with 25 
events in the spring and has favorable conditions for the incident dust such as: pavement topography, low 
rainfall, thinness vegetation and ... the most frequent occurrence and the most critical condition were 
classified as spring and winter season, and the horizontal views were 300 and 100 meters respectively. 



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

The results of the zoned maps indicate this fact that the most frequent in the western cities of the province 
and in the spring especially, was related to the city of Sumar. 
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