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   1ها در استان خراسان توفانبررسی 
   ۱مهدوي حمدم

دكتراي هيدرولوژي، عضو هيئت علمي و استاد تمـام   -١
 دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

Email: mahdavy@ut.ac.ir 

 ۷/۱۰/۸۹: پذيرش مقاله                       ۶/۸/۸۹: وصول مقاله

  چکیده
هـا   توفـان شناخت در جهت  يا مطالعهتاکنون  : مقدمه

صـورت   اي بـه نحـو سـازمان يافتـه    در استان خراسان 
ـ ا آمار و اطالعـات مـدون در  و نگرفته است  زمينـه   ني

ررسـي  حاضـر، ب  ةهـدف از مطالعـ   .بسيار اندك اسـت 
با هدف پيشگيري و آمادگي  ان خراسانها در است توفان
   .است

                                                
سان قبل از تقسـيم آن  منظور از خراسان در اين مقاله استان خرا ١

 .به سه استان است

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام شد،  ۱۳۸۲در سال كه  مطالعه در اين :ها روش
جنوب خراسان  تيكپنويس هاي ايستگاه يها گزارشاز 

پشت بادام و طبس كه در غرب  ،و سه ايستگاه بيرجند
استفاده شد كه در مجموع اطالعات  استان قرار دارند

هاي مربوط  داده .قرار گرفت يايستگاه مورد بررس ۱۸
بادهاي ماهانه در ترين  به سرعت و جهت سريع

از بدو  از سازمان هواشناسي كشور هاي مختلف سال
همچنين آمار تعداد روزهاي  .سيس جمع آوري شدأت

دماي مطلق و متوسط دماي حداقل ماهانه ، غبارآلود
 ياطالعات جمع آور و سپس ها نيز تهيه گرديد ايستگاه

   .ل قرار گرفتيشده مورد تحل

هـاي   ه دليل وجود كوهسـتان ب ،در ميانه استان : ها یافته
شرقي  ،سرعت وزش بادها كمتر از مناطق شمالي ،بلند

 ، پر سرعت ياز نظر جهت بادها .و جنوب غربي است
دهد كه اين نوع بادهـا   هاي انجام شده نشان مي بررسي

ها  ولي در بعضي جهت وزند يمهاي مختلف  در جهت
   .نداز فراواني بيشتري برخوردار

به نحوي  ،بادهاي سريع در استان وزش : يریگ جهینت
 از احتمال ،تلفات انساني كند كه ايجاد خسارت مالي و

را بايد به عنوان   وآن استزيادي برخوردار  اًوقوع نسبت
   .خطري جدي تلقي كرد

استان ، توفان در برابر، آمادگي توفان  :کلمات کلیدي
خراسان

mailto:mahdavy@ut.ac.ir
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  مقدمه 
 حادثـه خيـز جهـان    يهاكشور ما يكـي از  كشـور  

ي اول ها در مرتبه بيبه ترت در ايران سيل و زلزله .است
طبيعي  ةانحساين دو  .قرار دارند يعيحوادث طبو دوم 

بخش زيادي از خسـارت و تلفـات وارد بـر كشـور را     
ديگـري وجـود   حوادث  با اين وجود .دهند تشكيل مي

دارد كه هر از چند گاهي مشكالتي را بـراي بخشـي از   
از آن  توفـان د كه خشكسالي و آورن كشور به وجود مي

  .)۲و۱(اند جمله

 ست كه شـرايط الزم ا اي هموقعيت كشور ما به گون
ي بسيار شديد ماننـد آنچـه در   ها توفانتشكيل براي  را

 .دهد نداردي بنگالدش و يا جنوب شرقي آمريكا رخ م
به ويـژه در منـاطق    ،وزش بادهاي شديداين، وجود  اب

طبيعـي   سـوانح كـي از  ي ،استمسطح كه مسير باد باز 
سيســتان كــه  ةروز ۱۲۰بادهــاي  .شــود محســوب مــي

در بهار و تابستان اين منطقـه را   ،معروفيت جهاني دارد
رسـند و در مسـير خـود     مـي  در نورديده و به سيسـتان 

ايـن بادهـا كـه     .آورند مشكالت زيادي را به وجود مي
بـه دليـل    هسـتند بادهاي موسمي اقيـانوس هنـد    ةدنبال

ي افغانسـتان و دشـت   هـا  ر هوا بين كوهستانمراكز فشا
سيستان عامل تشديد كننـده جريـان هـوا و ايجـاد بـاد      

ـ گرد مي ي بـادي،  هـا  د، همچنـين باعـث انتقـال ماسـه    ن
ي آب هــا نهــا و كانــالآفرســايش خــاك و پــر كــردن 

ـ ناسـتان خراسـان    .دنشو كشاورزي منطقه مي داراي  زي
بادهـا بـا   ايـن   .باشـد  مي توفانشرايط الزم براي پديده 

و  هـا  هـاي زيـادي بـه چـاه     وزش مداوم خـود آسـيب  
ـ آور مـي ي مسير خـود وارد  ها قنات د و آنهـا را نـابود   ن

هاي ريز و تيز سيليسي همراه باد موجبات  دانه .كنند مي
بـه طـوري كـه     ،آورد ي گندم را فراهم مـي ها قطع ساقه

آيـد ايـن مـزارع     پس از وزش بادهاي منطقه به نظر مي
  .)۲(ه استقبالً درو شد

سفانه در اين زمينه اقـدامات اساسـي در جهـت    أمت
حـوادث بـه نحـو    ن يتبعات اجلوگيري از  يبرامطالعه 

صورت نگرفته است و اين خود مـردم   اي هسازمان يافت
اين مشكل به نوعي زنـدگي  هستند كه تا كنون در كنار 

ـ     .كرده انـد  بادهـاي   ةآمـار و اطالعـات مـدون در زمين
بررسـي   حاضـر،  ةمطالعـ . اسـت  بسـيار انـدك   جنوب
را مورد توجـه قـرار    يجنوب ها در استان خراسان توفان
ضـمن  ي حاصل از اين مطالعه، ها با كمك يافتهتا  ،داده

هـاي   تـرين اسـتان   بررسي اين پديده در يكـي از مهـم  
پيشـگيري و  بـراي  ي الزم هـا  بتوان برنامه ريزي ،كشور

ين حادثه را آمادگي در برابر خطرات احتمالي ناشي از ا
  . فراهم آورد

 ها روش

 از ،انجـام شـد   ۱۳۸۲در سـال  كـه   مطالعـه  در اين
جنـوب اسـتان    تيكپنويسـ  يهـا  ايسـتگاه  يهـا  گزارش

پشت بادام و طبس كـه   ،سه ايستگاه بيرجند وخراسان 
در  .در غرب اسـتان قـرار دارنـد اسـتفاده شـده اسـت      

 .قرار گرفت يمورد بررسايستگاه  ۱۸اطالعات مجموع 
ــا ســتگاهاي ــه ــري نوپتيكيي س ــم ت ــتگاهمه ــا ن ايس ي ه

  .)۳(ندا در استان خراسانهواشناسي 

ــار   ــت   داده وآم ــرعت و جه ــه س ــوط ب ــاي مرب ه
 ي مختلـف از هـا  ي ماهانـه در سـال  هـا  ترين بـاد  سريع

وري آ سـيس جمـع  أبـدو ت  سازمان هواشناسي كشور از
دماي مطلق  ،همچنين آمار تعداد روزهاي غبار آلود .شد

نيـز تهيـه    هـا  ماهانـه ايسـتگاه  حـداقل  ي دماو متوسط 
ي مناسب ها روش از ماري با استفادهآي ها خالء .گرديد

باز سازي گرديد و سـپس  ) روش همبستگي و تفاضل(
الزم بـه توضـيح اسـت كـه      .ر گرفتمورد پردازش قرا

ي سينوپتيك از نظـر مـدت بـا يكـديگر     ها آمار ايستگاه
مشـترك   ةدور هر چند اتخاذ يـك  .تفاوت زيادي دارند

شد تا اطالعات ارزشمندي  آماري بهتر بود اما باعث مي
بـا   .وجود داشت حـذف شـوند   ها كه در ساير ايستگاه

توجه به اينكه براي هر ايسـتگاه بـه طـور جداگانـه از     
ي آمـاري مناسـب و يـا در بعضـي حـاالت از      ها توزيع

مشكل تفاوت  ،استفاده شده است ها درصد وقوع پديده
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  .گرديدي آماري بر طرف ها در پايه

و  تـرين بادهـا   براي بررسي احتمال وقـوع سـريع  
حداقل دماي مطلق ساالنه با توزيع هفـت  دادن  برازش

 ۷كـه داراي   HYFAآماري از بسته نرم افـزاري   ةگان
ـ در خصوص تجز .باشد استفاده شد توزيع آماري مي ه ي
ـ  ،و تحليل آمار دما دسـت آمـده در   ه با توجه به نتايج ب

ي هم مقدار ها اقدام به رسم نقشه ،هاي مختلف تگاهايس
حرارتي در مقياس سال و براي سـه مـاه سـرد سـال و     

  .شدي مختلف ها بازگشت ةدور

مـده از بررسـي احتمـال    آبر اساس نتايج به دست 
جداولي تهيـه   ،نوپتيكيي سها ي سريع در ايستگاهها باد

ــاشــد  ــا اســتفاده از آنه ــا دورهــا نقشــه و ب  ةي الزم ب
با در نظر  )ساله ۲۰و ۱۰ ،۵ ،۲(ي چهارگانه ها ازگشتب

هاي منطقه در جدا سازي اسـتان   گرفتن نقش كوهستان
ي مختلـف و بـا بهـره گيـري از نـرم افـزار       ها به حوزه

SURFER    در مقياس ساالنه و براي سرد تـرين مـاه
  .شد تهيه) ژانويه( سال

ي سريع بـراي  ها به منظور بررسي خطر ناشي از باد
 ۲۵۰۰۰۰/۱ي هـا  بـا اسـتفاده از نقشـه    ،ارتباطيخطوط 

يي كه ها مسير جاده ،سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
عبـور   اي هي ماسـ هـا  از نزديك مناطق شن زار و يا تپـه 

توانـد   كه مي ها كنند شناسايي و طول بخشي از جاده مي
و مختصـات  شـد  اندازه گيـري   ،در معرض خطر باشد

سپس آزيمـوت   .گرديد نقطه شروع و خاتمه آن تعيين
ي ها تواند ماسه جاده محاسبه شده و جهت بادي كه مي

ـ  .بادي را به روي جاده منتقل سازد تعيين شد ن يهمچن
وضــعيت بادهــاي  ،تــرين بادهــا احتمــال وقــوع ســريع

مـاي حـداقل   د ،هـا  خطر ناشي از باد در جاده ،اي ماسه
هـاي   هاي مختلف و اثـر تلفيقـي بـاد    در ايستگاه مطلق
 .شد يبررسدر سطح استان  سريع

  ها يافته
 ،نتايج حاصل بدين صورت است كه در ميانه استان

سـرعت وزش بادهـا    ،ي بلندها به دليل وجود كوهستان

از  .شرقي و جنوب غربي اسـت  ،كمتر از مناطق شمالي
ي انجـام شـده   ها بررسي، پر سرعتنظر جهت بادهاي 

تلـف  هـاي مخ  در جهت ها دهد كه اين نوع باد نشان مي
از فراوانـي بيشـتري    ،هـا  ولي در بعضي جهت ،وزند يم

مده آبر اساس نتايج به دست  ،براي نمونه .ندبرخوردار
حـد اكثـر    ،سـال  ۳۱در  ،مار باد در مشـهد آسال  ۴۵از 

 ۳۳۰تـا   ۲۸۰هـاي   سرعت باد سـاالنه داراي آزيمـوت  
درجه بـوده كـه در واقـع مربـوط بـه بادهـاي جنـوب        

 ن نوع بادهـا يدر نتيجه ا .ندباش شمال غربي مي -شرقي
ــتند و    ۶۹در  ــي هس ــين جهت ــوارد داراي چن درصــد م

درصد مـوارد را بـه    ۳۱ ،ي چيرهها ي ديگر بادها جهت
  .دهند خود اختصاص مي

ي هــا ي جنـوبي خراسـان نيـز جهـت    هـا  در بخـش 
گوناگوني براي حداكثر بادهاي ساالنه وجود دارد ليكن 

يسـتگاه بيرجنـد   در اين نواحي كه به عنـوان نمونـه از ا  
 ۴۹مـورد يعنـي    ۳۹مورد از  ۱۹در  ،استفاده شده است

 ۲۱۰بـين   اي هجهت بادهاي غالب زاوي، درصد از موارد
نيمـي از بادهـاي    ،و در حقيقـت  نددرجه داشـت  ۲۷۰تا 

جنوب  -شديد ساالنه منطقه داراي جهت شمال شرقي 
جهات متنوع ديگربراي حداكثر باد ساالنه  .غربي هستند

  .خورد اين منطقه به چشم مي نيز در

ي توليد گـرد و غبـار در جهـان    ها با توجه به منشاء
 ،شود كه در شمال و جنوب استان خراسـان  مشاهده مي

دو منبع مهم قرار دارد كه در شمال بيابـان قزاقسـتان و   
  .باشند منطقه سيستان و بلوچستان مي ،در جنوب

ك هاي سينوپتي وضعيت غبار آلودي هوا در ايستگاه
مورد بررسي قرار گرفته و نتـايج حاصـل بـه صـورت     

روزهاي غبار آلـود در   تعداد حداقل و حداكثر ،نيميانگ
تعداد روزهاي غبـار   .هاي مختلف سال منعكس شد ماه

روز در ســال در  ۴از  ،هـاي مختلــف  آلـود در ايســتگاه 
روز در  ۳۶هاي بيرجنـد و كاشـمر تـا بـيش از      ايستگاه
بررسي آمـار ماهانـه نيـز نشـان      .باشد متغير مي،سبزوار

دهد كه بيشترين روزهاي غبارآلود در فصل تابسـتان   مي
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آن خشكي زياد زمين ناشي  ةشود كه دليل عمد ديده مي
  .از كمبود بارش است

  اي بررسي وضعيت بادهاي ماسه 
 شوند كه از يك اي در مناطقي ديده مي بادهاي ماسه

قـد ذرات  فا(سو ماسه تقريباً خالص و بدون چسبندگي
سـرعت بـاد    ،جود داشته باشد و از سوي ديگرو )رس

ــل ذرات  ــراي حم ــد  ب ــافي باش ــمن .ك ــه  در ض نمون
زارهاي  ي مختلفي كه توسط نگارنده در ماسهها برداري

 ۹۰دهد كـه بـيش از    مختلف كشور انجام شد نشان مي
از جمله در غـرب و   ،درصد ذرات ماسه در اين مناطق

ميكرون يا  ۱۰۰حدود  قطري در، جنوب استان خراسان
براي به حركـت در آوردن چنـين    .ميلي متر دارند ۱/۰

كيلـو متـر در    ۱۷ذراتي حداقل سرعت باد بايد حـدود  
 ،تقريباً در تمامي موارد .متر بر ثانيه باشد ۷/۴ساعت يا 

ــاد ــا وزش ســريع تــرين ب ــه ذرات ماســه هــا ب ي ماهان
   .جا شوند هو جاب يندآتوانند به حركت در  مي

  ها  سي خطر ناشي از باد در جادهبرر
 ،ي سـريع هـا  ي مربوط به وزش بادها يكي از خطر

ها و يا توفان شن و محدود  شن گرفتگي و انسداد جاده
ايـن موضـوع    .باشد شدن شديد ديد براي رانندگان مي

داد و نجـات  مـ ي اها تواند مشكالت جدي در طرح مي
  .كندايجاد 

ي سريع بـراي  ها به منظور بررسي خطر ناشي از باد
 ۲۵۰۰۰۰/۱ي هـا  خطوط ارتباطي بـا اسـتفاده از نقشـه   
يي كه ها مسير جاده ،سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
ي عبـور  ا  ي ماسـه هـا  از نزديك مناطق شن زار و يا تپـه 

مورد شناسايي قرار گرفت و طـول بخشـي از    ،كنند مي
گيري  اندازه ،كه مي تواند در معرض خطر باشد ها جاده

 .صات نقطه شـروع و خاتمـه آن تعيـين گرديـد    و مخت
سپس آزيموت جاده محاسبه شده و جهـت بـادي كـه    

ي بادي را به روي جـاده منتقـل سـازد    ها تواند ماسه مي
   .تعيين شد

طول كل مناطق در معرض خطر بر حسب نـوع جـاده   
  :باشد مي زيرمده به شرح آبا استفاده از نتايج به دست 

 كيلو متر  ۲۵/۳۰۲ :خاكي  0

 كيلو متر ۷۵/۱۳۷ :شني  0

  كيلو متر ۵/۳۷:شني دو راهه  0
 كيلو متر ۲۸۸: آسفالته  0

 كيلو متر ۲۵/۱۱: راه آهن  0

 كيلو متر ۷۵/۷۷۶ : جمع كل  0

شـود   مشاهده مـي  ،با استفاده از نتايج به دست آمده
نـد در منطقـه   نتوا ي مختلف باد مخرب مـي ها كه جهت

در . باعث بروز مشـكالت زيـادي بـراي تـردد گردنـد     
ي مشخص شـده بـه   ها مسيرها يكي از جهتاز بعضي 

در حالي كه در بعضي  ؛باشد عنوان جهت باد مخرب مي
. اسـت جهت باد مخرب به صـورت دو سـويه    ها مسير

هنگـامي كـه جهـت     فقط در بعضي موارد، براي نمونه
توانـد   مـي ، وزش باد به صورت شمال به جنوب باشـد 

هـت جنـوب   باعث ايجاد خطر گردد و وزش باد در ج
در بعضـي شـرايط    .كنـد  به شمال مشكلي را ايجاد نمي

جنـوب و   -جهت باد در هر سمت يعني شمال  ،ديگر
چنين  .تواند باعث بروز مشكل شود شمال مي -جنوب 
  .هستندآسيب پذيرتر از ساير مسيرها  مناطقي

ي مختلف و ها بررسي دماي حداقل مطلق در ايستگاه
  ي سريع در سطح استان خراسانها اثر تلفيقي باد

ي اميانگين دماهاي حداقل ماهانـه بـه ويـژه دماهـ     
توانند اثـر نامناسـبي روي كشـاورزي     مطلق ميحداقل 
ن گياهـان و نـابودي آنهـا    دو باعث يـخ ز باشند داشته 
سرماي شديد يكي از باليـاي طبيعـي    ،همچنين .شوند

توانـد باعـث بـروز تلفـات در      و مـي شود  ميمحسوب 
ويژه اگر اين پديده همراه بـا   هب .ن و جانوران گرددانسا

شدت سـرما بسـيار    ،وزش باد باشد كه در اين صورت
  .تر خواهد بود زياد

ي سينوپتيك استان و اطـراف  ها آمار دما در ايستگاه
سپس  .آن جمع آوري شد و مورد پردازش قرار گرفت
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حـداقل دمـاي    ، HYFAبا بهره گيـري از نـرم افـزار    
يعنـي  ي سال ها نه و سه ماه از سرد ترين ماهمطلق ساال

) دي وبهمـن  ،تقريباً معادل آذر( ژانويه و فوريه ،دسامبر
آماري برازش داده شد و از بين  ةي هفت گانها زيعبا تو

ميـزان دمـا بـا     ،براي هر يك از مـوارد  ها بهترين توزيع
 .ساله تعيين گرديـد  ۲۰و  ۱۰، ۵ ،۲ي ها دوره بازگشت
 ،ي مختلفها مده در ايستگاهآايج به دست با توجه به نت

ي  هم مقدار حرارتـي در مقيـاس   ها اقدام به رسم نقشه
ي هـا  بازگشـت  ةسال و براي سه ماه سـرد سـال و دور  

نتايج زير به دسـت   ها از بررسي اين نقشه .شدمختلف 
  :آمد

خطـوط   ،ساله ۲در مقياس ساالنه و دوره بازگشت 
ر جنوب اسـتان آغـاز   درجه سانتي گراد د -۸همدما از 

 .رسـد  درجه سانتي گراد مـي  -۱۵و به كمتر از  شود مي
حداقل دما در جنوب اسـتان   ،ساله ۵بازگشت  در دورة

در حالي كه حداقل دما  رد،قبل ندا ةعمالً تفاوتي با نقش
 .رسد درجه زير صفر مي ۱۹به كمتر از  ،در شمال استان

نـوب  بـاز هـم دمـا در ج    ،سـاله  ۱۰بازگشت   ةدر دور
 ؛سـاله نـدارد   ۵و  ۲ي ها استان تفاوتي با دوره بازگشت

درجه سـانتي   -۲۱حد اقل دما از ، ولي در شمال استان
بازگشت  ةوضعيت در مورد دور .شود گراد نيز كمتر مي

دمـاي حـداقل در    .ساله نيز به همين منـوال اسـت   ۲۰
هاي قبلي مانده  تقريباً بدون تغيير با نقشه ،جنوب استان

دمـاي حـداقل مطلـق از    ، كه در شمال اسـتان  در حالي
شـود كـه    بنابراين مشاهده مي .رود نيز پايين تر مي -۲۳

 استانشمال  به طور عمده در ، حوادث نادر از نظر دما
افتد و جنوب استان داراي وضعيت به نسـبت   اتفاق مي

منطقـه قـاين و تربـت     ، هـا  در تمامي نقشه .ثابتي است
از دمـاي كمتـري برخـوردار     ،حيدريه در ميانـه اسـتان  

در  .باشـند  و تقريباً شبيه مناطق شمال استان مـي  هستند
تربـت   ،ي قـاين هـا  بيشترين سردي هوا در شهر، نتيجه

شـيروان و بجنـورد مشـاهده     ،قوچـان  ،مشهد ،حيدريه
بيرجند و بشرويه را بايد جزو ، خور ،شود و نهبندان مي

نها باالتر مناطقي دانست كه دماي حداقل مطلق ساالنه آ

  .باشند از دماي مشابه در مناطق اطراف مي

 ۲بازگشت  ةحداقل مطلق دما با دور ،در ماه دسامبر
و در شود  ميسانتي گراد آغاز  درجه -۴از حدود  ،ساله

درجـه   ۶كه حدود   رسد جه ميرد -۱۰شمال استان به 
حداقل  ،ساله ۵بازگشت  ةدر دور .تفاوت حرارتي دارد

و  يابد مي  درجه كاهش ۲وب استان دماي مطلق در جن
و در شمال استان نيـز   رسد درجه سانتي گراد مي -۴به 

 ةدر دور .رسـد  مـي درجه زير صـفر   ۱۰دما به كمتر از 
 ،تفاوت دما از جنوب تا شمال اسـتان  ،ساله ۵بازگشت 

درجه  -۱۴درجه به  -۶و از است درجه سانتي گراد  ۸
ــي  ــراد م ــانتي گ ــد س ــي  .رس ــتالف حرارت  ةدر دوراخ

درجـه   ۱۰و  ۹ساله نيز حـدود   ۲۰و  ۱۰ي ها بازگشت
  .باشد سانتي گراد مي

 ۲حـدود   ،ساله ۲بازگشت  ةدر ماه ژانويه و با دور
درجه در شمال بـه بـرودت هـوا     ۳درجه در جنوب و 

حداقل مطلـق دمـا كمـي     ،در ماه فوريه. شود اضافه مي
  . باشد سردتر از ماه دسامبر ولي گرم تر از ماه ژانويه مي

  اثر تلفيقي بادهاي سريع روي دما 
معـادل تقريبـي   (ال يعني ژانويه سدر سردترين ماه 

حداكثر سـرعت بـاد و حـداقل     ةبا تلفيق نقش ،)دي ماه
جديدي بـه   ةنقش ،ساله ۲بازگشت  ةدماي مطلق با دور

وضعيت خطر در شرايطي  ةكه نشان دهند آيد دست مي
ـ  ايـن   .اد باشـد است كه سرماي شديد همراه با وزش ب

  .بار اتفاق افتد سال يك ۴وضعيت احتمال دارد هر 

گـردد كـه    با اسـتفاده از ايـن نقشـه مشـخص مـي     
خطرناك ترين شرايط از نظر احتمال سرمازدگي مربوط 

 ،بـار  تواند هر چهار سال يك باشد كه مي به بجنورد مي
درجه سـانتي گـراد زيـر صـفر      ۴۲دماي معادل هوا به 

ـ . برسد بيرجنـد و تربـت جـام     ،مشـهد  ،هتربت حيدري
به حـدود   ،هايي هستند كه دماي معادل هوا در آنها شهر
 ةكمترين مشكل در منطقـ  .رسد درجه زير صفر مي ۳۲

  .نهبندان و بشرويه وجود دارد، رباط پشت بادام ،كاشمر



مهدويحمد م
 

37 
 

ف
ره 
شما

م، 
 دو
ال
، س
ات
 نج
د و
مدا
ی ا
علم

مه 
صلنا

4، 
13

89
 

  :بحث
دهـد کـه وزش بادهـاي     ين مطالعه نشان ميج اينتا

اد خسـارت  سريع در استان خراسان به نحوي كـه ايجـ  
از احتمال وقـوع بـه نسـبت     ،مالي وتلفات انساني كند

را بايد بـه عنـوان خطـري     آن واست زيادي برخوردار 
ي شديد بـه ويـژه   ها خطر سرما زدگي .جدي تلقي كرد

در شمال اسـتان و در اطـراف بجنـورد از سـاير نقـاط      
  .بيشتر است

وقوع بالياي طبيعي شديدي همچون سيل و زلزلـه  
و  توفانعدم شدت و احتمال وقوع كمتر سو و  از يك

بادهاي شـديد در بخـش وسـيعي از منـاطق مسـكوني      
و تلفات ناشي از توفان  ها كشور باعث شده تا خسارت

اغلب به دست فراموشي سپرده شود و توجه الزم به آن 
توانــد گهگــاه  ايــن بــالي طبيعــي مــي .مبــذول نگــردد

 .ردمشكالتي را به ويژه در شـرق كشـور بـه وجـود آو    
هنگامي كه با سرماي شديد مصادف باشد برودت را به 

دهد به نحوي كه براي بسياري  مقدار زيادي افزايش مي
ي آزاد و بدون تجهيـزات الزم  ها از افرادي كه در محيط

  .خطرساز خواهد بود باشنددر تردد 

ي هـا  توفانو ) Sand storms( اي هي ماسها توفان
ه بـر دارا بـودن   عـالو  ،)Dust storms(گرد و خاكي 

بـه دليـل حمـل مقـادير      ،مشكالت ناشي از سرعت باد
مشـكالت مضـاعفي    ،قابل توجهي از مواد معلق در هوا

  .آورند را به وجود مي

شـوند كـه     هر دونوع اين بادها در مناطقي ديده مي
 ،در ايـن مـورد   .مواد قابل حمل براي آنها فراهم باشـد 

بندگي زياد بين ذرات خيلي دانه ريز به دليل وجود چس
 شديداً خاك قابليت حمل كمي دارند مگر آنكه ،ذرات

  ذرات .تخريب يافته و ساختمان خاك از بين رفته باشد
بـه  تواننـد   نمـي  درشت تر نيز به دليل وزن زيـاد خـود  

ايـن ذرات  .صورت معلق در هوا در آمده و حمل شوند
هنگامي كه قطر زيادي نداشته باشند ممكـن اسـت بـه    

ي كوتـاه  ها در فاصله ،تيدن و خزش و پرشصورت غل

منابع مختلف منشاء توليـد گـرد و غبـار     .جا شوند هجاب
  :ند از ا عبارت

  اراضي خشك وبياباني 0
  ي با رسوبات يخچالي خشك شده ها دشت 0
 ها و مسيل ها بستر درياچه 0

 رسوبات ساحلي  0

 آتشفشانها 0

بـه تنهـايي سـاالنه     ،غبار ناشي از فرسـايش خـاك  
اغلب غلظـت گـرد و   .ليون تن وزن داردمي ۵۰۰حدود 

بـه صـورت    ،غبار بـر حسـب ارتفـاع از سـطح زمـين     
  .)۴( يابد لگاريتمي كاهش مي

تواننـد مقـادير زيـادي     ي گرد و خاكي مـي ها توفان
ي بلنـد شـده از   هـا  و خاك گرد .جا كننده مواد را جا ب

وايي و هـا   طرف تر يعني در هزار كيلو متر آن ۱۰چين 
بل اخطر مستقيم گرد و خاك ق .ه استآالسكا ديده شد

ـ   آن يعنـي خطـر    ةصرف نظر كردن است اما اثـر ثانوي
ي هـا  توفـان  .فرسايش و تخريب خاك بسيار مهم است

تـا   ۱۰۰گرد و خاكي در اقاليم نيمه خشـك بـا بـارش    
ميلي متر در سال و اغلب در انتهاي بهار و شروع  ۲۰۰

بار اتفـاق   ها و صد ها و ساالنه ده شوند ستان ديده ميبتا
ي انسـاني ماننـد شـخم    هـا  همچنـين فعاليـت   .افتند مي

بررسـي آمـار    .اثر زيادي روي گرد و غبار دارد ،اراضي
دهد كه بيشترين روزهاي غبار آلـود   ماهانه نيز نشان مي

آن  ةشـود كـه دليـل عمـد     در فصل تابسـتان ديـده مـي   
  .)۵،۶( خشكي زياد زمين ناشي از كمبود بارش است

ات مهم وزش توفـان بـه حركـت در    يكي از خطر
باشـد كـه    مـي ) موشـك ( آوردن اجسام شناور در هـوا 

توانند بـا سـرعت بسـيار زيـادي بـه منـاطق ديگـر         مي
حتي ممكـن   .و باعث تخريب آنها گردندنند برخورد ك
هاي چوب با سرعت بسيار زيـادي كـه پيـدا     است تكه

سانتي متر نيز  ۱۲كنند از يك ديوار بتني با ضخامت  مي
 اجسـام به منظور حفاظت مردم از ايـن   .)۷( عبور كنند

هـايي   و بخش الزم به آنها داده شود شموزآالزم است 
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از محل مسكوني يا اداري آنها كه فاقد پنجره به فضاي 
در  هنگام وقـوع توفـان   ،براي استقرار موقت ،باز باشد

متأسفانه اغلب مردم بـه هنگـام وقـوع     .نظر گرفته شود
 شـوند  ها آمده و نظاره گر آن مـي  پنجرهبه پشت  توفان

ارائه آموزش الزم بـه   .كه اين امر بسيار خطرناك است
بـه خطرهـاي ناشـي از وزش     هـا آنكردن مردم و آشنا 

و  به حفظ جـان  اي هتواند كمك ارزند هاي سريع مي باد
هر چند در كشور سقف اكثر منـاطق  . ها كندآن يسالمت

افقـي سـاخته    مسكوني از مصالح سنگين و به صـورت 
 ؛شود كه در برابر بادهاي سريع مقاومت خوبي دارند مي

  ،هــا بــه عنــوان انبــاري ولــي احــداث بعضــي از ســازه
پمـپ    هـاي  بـان  ههـاي صـنعتي و سـاي    سوله ،دامداري

شرايط الزم براي تخريب توسط بادهاي سريع  ها بنزين
بدين جهت الزم است  آموزش الزم بـه   .هستندرا دارا 

و طراحـي   وده شدها دا ندگان اين نوع سازهمردم و ساز
هـايي   اين خطر براي سقف .مقاوم براي آنها انجام شود

كه در آنها از پوشش سـفالي و يـا صـفحات سـبك و     
كنند بيشتر است و الزم است اتصال  كوچك استفاده مي

هــاي مختلــف ســقف وجــود داشــته  الزم بــين بخــش
  .)۱(باشد

هـاي   پوشش ةسعتو قيطر هاي روان از تثبيت ماسه
نقش مهمي در كاهش سرعت بـاد در نزديكـي    ،گياهي

 هـا  شن مانع از حركت ،و عالوه بر آن ردسطح زمين دا
هـا و   اين امر عـالوه برآنكـه از انسـداد جـاده     .گردد مي

افتنـد   زدگي افرادي كه در توفان گير مـي  خطرات سرما
هاي تنفسـي و   مانع از بروز ناراحتي، كند مي جلوگيري 

بنـابراين بايـد در منـاطقي كـه      .گـردد  نيـز مـي   چشمي
به حفـظ و توسـعه پوشـش گيـاهي      ،مشخص شده اند

ــاركت  ــن راه از مش ــت و در اي ــي و  پرداخ ــاي مردم ه
  .)۱،۲( داوطلبان بهره جست

مانع جـدي   ،ها و اطالعات هر چند محدوديت داده
تالش زيادي اين با وجود  ؛براي اين بررسي بوده است

 به نحو مطلوب و با بهره گيري ازشد تا گزارش حاضر 
  .ي موجود تهيه و ارائه گردد ها داده

  يريگ جهينت
وزش بادهاي سريع در استان خراسان  به نحـوي   

از احتمـال   ،كه ايجاد خسارت مالي وتلفات انساني كند
را بايـد بـه    وآناسـت  وقوع به نسبت زيادي برخوردار 

ي هـا  خطر سرما زدگـي  .عنوان خطري جدي تلقي كرد
شديد به ويژه در شمال استان و در اطـراف بجنـورد از   
ساير نقاط بيشتر است و ارائه آموزش الزم بـه مـردم و   

هـاي   بـه خطرهـاي ناشـي از وزش بـاد     هاآنكردن آشنا 
اسـت کـه    ياز اقـدامات  هاي روان  سريع و تثبيت ماسه

 .ت دنبال شوديد با جديبا
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Abstract 
Background: Since there are not many organized search, statistics and information 
about understanding storms, the present research aims to study and review the storms 
in Khorasan province with the target of prevention and preparedness.  

Methods: Reports of 18 stations were used in this study including reports of synoptic 
stations in the south of Khorasan, and data of 3 stations in the west of province such 
as Birjand, Posht Badam and Tabas in 2003. Data of speed and direction of monthly 
winds were collected in different years of Meteorological Organization since its 
foundation. The number of dusty days, absolute temperature and average monthly 
minimum temperature in stations were also collected and data was analyzed. 

Findings: Wind speeds in the center of the province were less than northern, eastern 
and southwest due to high mountains. According to the studies, the high speed winds 
were in different directions but in some directions had higher frequency. 

Conclusion: the speed of fast winds would cause financial losses and casualties. 
Since the probability is relatively high, it should be considered as a serious threat. 

Key words: Storm, storm preparedness, Khorasan province 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

Khorasan province is divided into three provinces recently1  
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