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منشأیابی جهتی طوفانهای گرد و غبار شهر کرج
*2

رسول باقرآبادی ،1مظاهر معین الدینی

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیطزیست ،دانشگاه تهران.
 -2استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشگاه تهران.

چكیده
در سالهای اخیر ،پدیده گرد و غبار خسارات گسترده اقتصادی ،سالمتی و محیط زیستی داشته است .بنابراین شناخت کافی و دقیق از منشأ شکلگیری و زمان وقوع
آن میتواند در کاهش خسارات ناشی از آن مؤثر باشد .هدف این تحقیق تعیین منشا جهتی رخدادهای گرد و غبار شهر کرج بود .در این پژوهش رخدادهای گرد و
غبار از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیکی شهر کرج در بازه زمانی تقریبا دو دهه  2222تا  2212استخراج شد .دادههای  PM10ایستگاه های پایش کیفیت هوای
شهر کرج ,محصول  AODسنجنده مودیس با توجه به دسترسی برای تصدیق وقایع گرد و غبار تعیین شده در مرحله قبل استفاده شده است .نمودارهای تابع احتمال
شرطی و قدرت نسبی جهتدار و مدل  HYSPLITبرای تعیین منشا جهتی رخدادهای گرد و غبار استفاده شد .نتایج گلباد نمودارهای تابع احتمال شرطی ،گلغبار
(پس از استخراج کدهای گرد و غباری) و و قدرت نسبی جهتدار جهتهای شمال غرب غربی ،شمال غربی را نشان میدهند .بیشترین وقوع طوفان گرد و غبار
براساس کدهای گرد و غبار در فصل تابستان با درصد فراوانی  ،64/3در ماه ژوئن با درصد فراوانی  21/5و سال  2222با درصد فراونی  12/22رخ داده است نتایج
مدل  HYSPLITبرای تعیین مسیر حرکت ذرات گرد و غبار در  22ساعت قبل از وقوع پدیده گرد و غبار در کرج ،در سه سطح ارتفاعی  522 ،12و  1222متری
اجرا شد .که مناطق برداشت گرد و غبار واقع در بخشهای شمال غرب و غرب بیشترین سهم ورودی گرد و غبار به شهر کرج را دارند و تصاویر ستجنده MODIS

نیز این واقعیت را تصدیق میکنند .به طورکلی میتوان گفت جهت عمده ورود گرد و غبار به شهر کرج از جهتهای شمال غرب غربی ،شمال غرب و غرب است
و کشورهای عراق ،سوریه و عربستان مبداهای اصلی تشکیل گرد و غبار ورودی به شهر کرج هستند.

کلید واژهها :گرد و غبار ،تابع احتمال شرطی ،قدرت نسبی جهتی. HYSPLIT ،
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مقدمه
گرد و غبار یکی از مسائل مهم محیطزیستی است که میتواند باعث
خطرات جدی و تاثیرات نامطلوب بر سالمتی انسان شود .طبق تعریف
سازمان جهانی هواشناسی طوفان گرد و غبار عبارت است از بادی که
مخصوص نواحی خشک و نیمهخشک بوده و بر اثر وزش آن توده
متراکمی از گرد و غبار در فضا ایجاد میشود (.)R Squires, 2016
گرد و غبار به طور مستقیم و غیرمستقیم میتواند در فعالیتهای
روزمره مردم خلل ایجاد کند ،و به زیرساختها و شبکه ها مانند
زیرساخت های ارتباطی خسارت وارد نماید .همچنین این پدیده
باعث فرسایش هدررفت خاک و کاهش حاصلخیزی آن و گل آلودگی
دریاچهها و رودخانهها خواهد شد (Iranian Society of

)Consulting Engineers, 2013همچنین ارتباط معناداری بین گرد
و غبار و بیماری های قلبی مشاهده شده است ( Ebrahimi et al,

 .)2014در سالهای اخیر فراوانی گرد و غبار در سطح منطقهای و
جهانی افزایش یافته است که برخى از استانهاى کشور با این پدیده
گرد و غبار مواجه شدهاند ( .)Naddafi, 2009اکنون بیش از  22استان
کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و از این رو کنترل گرد و غبار بهعنوان
یکی از اولویتهای اساسی تبدیلشده است .کشور ایران در حدود
بیش از یک دهه با این مشکل درگیر است و طى سالهاى گذشته
خسارات جبرانناپذیری را به زندگى و سالمت مردم وارد نموده و
تعدادی از روزهاى سال ،شاخص کیفیت را در بدترین شرایط قرار
داشته است ) .)Ebrahimzadeh et al, 2011از این رو آثار زیانبار
پدیده گرد و غبار در شهر کرج نیز همچون برخی استانهای کشور،
طی چند سال اخیر مشاهده شده است .بنابراین با توجه به عواقب این
پدیده بر سالمت و بهداشت مردم ،کشاورزی ،محیطزیست و...
مطالعات دقیق تری در مورد یافتن منشأ گرد و غبار ،شدت و تکرار
این پدیده ضرورت دارد.
بررسی ،تحلیل و ردیابی منابع طوفانهای گردوغبار با استفاده از
روشهای متفاوتی انجام شده است و مطالعاتی در این خصوص
صورت گرقته که جنبههای مختلف این پدیده را مورد توجه قرار داده
است در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ،برخی از مطالعات و
پژوهشهای صورت گرفته اشاره میشود .لی و همکاران ()2212
بزرگترین گرد و غبار شرق استرالیا را با استفاده از تصاویر MODIS

و شاخص اختالف دمای روشنایی مورد ارزیابی قرار داده و با بیان
کارایی قابل توجه این روش در شناسایی رخدادهای گرد و غبار را
نشان دادند .کائو و همکاران ( )2215در مطالعهای با استفاده از تصاویر
 MODISمنشأ طوفانهای گرد و غبار را در سطح منطقهای برای

غرب آسیا شناسایی کردهاند .نتایج حاکی از آن است که بیشترین
رخداد گرد و غبار در بخش غربی خاورمیانه و در بخش شرقی به
ترتیب در زمستان و تابستان اتفاق میافتد .یجیاکومار و همکاران
( )2214ویژگیهای گرد و غبار را در غرب هند ،در طول یک رخداد
گرد و غبار که در سال  2212و برای جهت ردیابی منشأ ،مسیر و
ساعت رخداد طوفان گرد و غبار از مدل  HYSPLITو دادههای
روزانه ماهوارهای استفاده کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که در
طول دوره مورد مطالعه ،بیشترین رخدادهای گرد و غبار از مسیر غرب
به شرق ،از منبع به منطقه رسوب گیر ،حمل میشوند .نامداری
همکاران ( )2214در مطالعهای با استفاده از تصاویر  MODISبه
بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی منطقهی غرب ایران طی سالهای
 2222تا  2216پرداختند .و به این نتیجه رسیدند که بخش جنوب
غربی ایران شامل استان خوزستان بیشترین مقدار متوسط عمق اپتیکی
را طی بازه زمانی فوق بررسی داشته است (.)Namdari et al, 2016
عطیه و جونز ( )2222در مطالعهای به بررسی مسیر گرد و غبار به
عراق با مدل  HYSPLITپرداختند و به این نتیجه رسیدند طوفانهای
گرد و غبار کویر سوریه ،صحرای آفریقای شمالی ،صحرای آن النفود
در عربستان سعودی ،زمینهای خشک در جنوب غربی ترکیه و
جنوب غربی ایران منشأ میگیرند (.)Attiya and Jones, 2020
جعفری و همکاران ( )2221در مطالعهای به بررسی منشأ طوفانهای
گرد و غبار با استفاده از مدل  HYSPLITدر استان اصفهان پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که دو منطقه مرزی بین عراق و سوریه  ،غرب
و جنوب غربی عراق  ،منبع اصلی گرد و غبار منتقل شده به اصفهان
هستند ( .)Jafari et al, 2021عزیزی و همکاران ( )1331با هدف
شناسایی منشأ گرد و غبارهای وارد شده به نیمه غربی ایران و ردیابی
مسیر حرکت آنها از ترکیبی از مدل  HYSPLITاستفاده کردند .در
این پژوهش از دادهها با دوره زمانی  21ساله که از سال  1323تا 2222
استفاده کردند نتایج حاصل از ردیابی نشان داد که دو مسیر اصلی برای
انتقال گرد و غبار به نیمه غربی ایران -1مسیر شمال غربی-جنوب
شرقی - 2مسیر غربی -شرقی و در موارد محدود مسیر شمالی -
جنوبی است .جعفری و خادمی ( )1332با مطالعه بر روی رژیم بادی،
گلباد کرمان به وسیله نرم افزار  WRPLOTدر بازه زمانی هفت ماه
(اردیبهشت تا پایان آبان ماه  )1331به این نتیجه رسیدند که باد غالب
از شمال ،شمال شرق و شمال غرب میوزد و جهت باد غالب در
منطقه مورد مطالعه از مناطق شمالی هستند.
در حالیکه تاکنون پژوهش جامع و کاملی بر روی خصوصیات این
پدیده در مقیاس زمانی بلند مدت و با استفاده از روشهای مختلف و
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ترکیب با دادههای ایستگاه پایش محیطزیست در شهر کرج صورت

 15ثانیه تا  35درجه و  62دقیقه و  1ثانیه شمالی و طول جغرافیایی

نگرفته است .بنابراین در این پژوهش از بازههای بلند مدت (کدهای

 51درجه و  2دقیقه و  52ثانیه تا  52دقیقه  63ثانیه شرقی در دامنه

گرد و غباری در بازه  2222تا ( )2212مدل  HYSPLITدر بازه

جنوبی رشتهکوههای البرز است .دامنه تغییرات ارتفاعی شهر کرج بین

 2222تا  )2212و روشهای  HYSPLIT,CPF,DRSو تصاویر

 1252تا  1522متر از آبهای آزاد و شیب غالب آن کمتر از  %15با

مودیس استفاده شده است که تاکنون در این بازه زمانی برای پایش

جهت غالب جنوبی است .اقلیم شهر کرج نیمهخشک و سرد است.

گردوغبار بهخصوص برای شهر کرج استفاده نشده است .هدف از این

متوسط روزانه دما در این شهر در یک دوره  21ساله برابر با

پژوهش توزیع زمانی و مکانی گرد و غبار ،منشأیابی جهتی ،بررسی

15/2درجه سانتیگراد و میانگین بارش برابر با  266میلیمتر ثبت شده

خط سیر طوفانهای گرد و غبار شهر کرج است.

است .جهت باد غالب در شهر کرج شمال غربی است که متوسط

مواد و روشها

سرعت باد غالب بین  2/2تا  3/2متر بر ثانیه است (سازمان پارکها و
فضای سبز شهر کرج .)1332 ،شکل  1موقعیت شهر کرج را نشان

موقعیت جغرافیایی منطقه پژوهش
شهر کرج با مساحت 125 /33کیلومترمربع ،مرکز استان البرز است.

میدهد.

گستره جغرافیایی کرج بین عرض جغرافیایی  35درجه و  53دقیقه و

شكل  - 0محدوده مورد مطالعه

مدل  HYSPLITمدل دوگانه برای محاسبات خط سیر ،پراکندگی و

طوفان گرد و غباری میتواند اطالعات مفیدی پیرامون شناسایی و

شبیهسازی نهشت با استفاده از رویکرد پف و ذرات است .در این مدل

چگونگی حرکت و مسیر انتشار ارائه دهد .ولی مهمترین کاربرد آن

محاسبه مسیر و غلظت آالینده با استفاده از حداقل پارامترهای

در اقدامات پاسخ سریع و راهکارهای مدیریتی شرایط اضطراری

هواشناسی انجام میگیرد .روش محاسبه مدل مذکور ،ترکیبی میان

است .بعد از تحلیل میتوان مدل را برای بررسی تناوب منابع و دوره

دیدگاههای اویلری و الگرانژی است و به همین دلیل  HYSPILTرا

های گرد و غباری ،بررسی خط سیر و غلظت استفاده کرد .این مدل

مدلی دوگانه یا هیبرید مینامند ( .)Shan et al, 2009از روش

با شناسایی مسیرهای انتقال گرد و غبار امکان تخمین سهم منابع گرد

 HYSPLITمیتوان به بررسی تناوب منابع ،دورههای گرد و غباری،

و غبار را در مناطق مختلف میتواند فراهم آورد ( Draxler and

بررسی خط سیر و چگونگی حرکت گرد و غبار پرداخت .این مدل

 .)Rolph, 2003در این پژوهش برای ردیابی مسیر گرد و غبار با

با شناسایی مسیرهای انتقال گرد و غبار ،امکان تخمین سهم منابع گرد

استفاده از مدل  HYSPLITاستفاده شده است برای انجام مدل

و غبار را در مناطق مختلف میتواند فراهم آورد ( Draxler and

 HYSPLITاز دادههای هواشناسی استان کرج که براساس کدهای

 .)Rolph, 2003از نظر کاربرد مدل  HYSPLITبرای مدلسازی گرد

 24و  22روزهای گرد و غبار مشخص شده استفاده شده است.

و غبار دو رویکرد پیشبینی و تحلیل وجود دارد .پیشبینی امکان بروز

بنابراین با توجه به این ردیابی برای  22ساعت قبل از ورود به ایستگاه
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انجام شده است و به صورت حرکت عقبگرد در سه سطح ارتفاعی

 View Freeware 8.0.2که برای انجام محاسبه آماری و رسم گلباد

 522 ، 12و  1222متر از سطح زمین انجام شد .بررسی طوفانهای

و گلغبار برای شهر کرج در  14جهت و نه طبقه سرعت طراحی

گرد و غبار در ارتفاعات پایین ( 522،12و  1222متر) به دلیل تماس

شده ،استفاده شد (امیدوار و نکونام.)1322 ،

با سطوح زمینی جهت آشکار سازی منابع گرد و غبار بسیار کمک

تابع احتمال شرطی ( )CPFیک روش معمول برای شناسایی جهت

کننده است و انتخاب این سطوح ارتفاعی براساس کار بیشتر

جغرافیایی منابع انتشار گرد و غبار تابع است .تابع احتمال شرطی

پژوهشگران بوده است و براساس ارتفاع از سطح زمین است .عالمت

بررسی هر جهت در انتقال آالیندهها به ویژه ذرات معلق منتشر شده

ستاره بر روی خروجیهای مدل نشان دهنده ایستگاههای گرد و غبار

از یک منبع میپردازد که در آن باد از حد مشخصی ،بیشتر باشد .در

است که طول و عرض آن ها به خروجی مدل داده شده است.

اصل برای مشخص نمودن جهت باد غالب در طی رخدادهای با

 MODISسنجندهای است که بر روی ماهواره ترا در ماه دسامبر سال

غلظت باالی آالینده مورد بررسی جهت ارزیابی اثر منابع محلی به کار

 1333و ماهواره آکوا در ماه می سال  2222راه اندازی و نصب شده

گرفته میشود ( .)Vedantham et al, 2014که از رابطه  1زیر بدست

است .مودیس ،دادهها را در  34باند طیفی قادر است اطالعات دریافتی

میآید.

از سطح زمین را در محدوده طیفی  2/6تا  16/6میکرومتر و با عرض

رابطه 1

MΔθ c≥X
nΔ

= CPFΔθ

پوشش  2332کیلومتر ثبت نماید .قدرت تفکیک مکانی باندهای این

که در آن  Δθبرابر با تعداد نمونههایی است که در جهت مشخص باد

سنجنده از  252متر تا  1222متر متغیر است .عبور زمانی باالتر از خط

دارای غلظت و یا سرعت  Cبرابر یا بیشتر از حد آستانهی موردنظر

استوا در حدود  12:32و  22:32برای ماهواره ترا و  13:32و 21:32

 Xاست و  nΔθبرابر با تعداد کل نمونهها در جهت مشخص Δθ

برای ماهواره آکوا است .سنجنده مودیس در سطوح جوی ،خشکیها

است .بنابراین CPF ،پتانسیل باد از یک جهت خاص به منظور کمک

و اقیانوسها در دسترس است ( .(https://Ipdaac.usgs.govدر این

به غلظت آلودگی هوا باال را نشان میدهد (.)Henry et al, 2009

پژوهش برای نشان دادن مسیر عبور گرد و غبار و تصویر واضحی از

در این پژوهش  CPFدر بازه زمانی  2222تا  2212و در دورههای

گرد و غبار از تصاویر  MODISاستفاده شده است بنابراین با توجه

ماهانه ،فصلی ،ساالنه و کل با استفاده از دادههای هواشناسی که به

به ماهیت تصاویر روش تفسیر چشمی تصاویر با دقت قابل قبولی

صورت ساعتی از سازمان هواشناسی کل کشور تهیه شده برای طوفان-

برای شناخت منشأ و جهت مناطق تحت تاثیر طوفانهای گرد و غبار

های گرد و غبار شهر کرج رسم شده است.

دنبال شد .بدین منظور ابتدا تصاویر مودیس را از سایت استخراج

همچنین در این پژوهش برای تعیین سهم نسبی جهتی ( )DRSاز یک

سپس در نرم افزار  ENVIبا استفاده از ابزار  mosaicingبه هم متصل

منبع خاص سهم متوسط منبع از  12بخش باد (از جمله بخش باد

و با استفاده از ابزار  resizeبرش داده شد و ترکیب سه باند  6 ،1و 3

آرام) با استفاده از دادههای هواشناسی ایستگاه محیطزیست استفاده

که تصویر رنگی از تصاویر مودیس نشان میدهد .بنابراین دو تاریخ

شده است (.)Lau et al, 2010( ،)Chan et al, 2011

 2211/26/13و  2214 /24/12به عنوان نمونههای تصاویر طوفانهای

برای بررسی ویژگی های هواشناختی و تهیه اطالعات مورد نیاز برای

گرد و غبار استفاده شده است.

گلباد ،گلغبار ،DRS ،CPF ،دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک

برای تعیین رژیم بادی و طبقه بندی و توزیع سمت و سرعت بادهای

و دادههای ایستگاه پایش کیفیت هوا شهر کرج دریافت گردید .داده-

همراه با گرد و غبار به ترتیب از گلباد و گلغبار در بازه زمانی 12

های هواشناسی دیده بانی ساعتی بوده و در بازه  2222تا  2212و

ساله ( 2222تا  )2212که به صورت فصلی و کل استفاده شده است

دادههای پایش کیفیت هوا در بازه  2214تا  2212بودهاند .شکل  2به

پس از آن به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزار WRPLOT

منشأیابی طوفانهای گرد و غبار شهر کرج پرداخته شد.
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شكل  -2نگاره پژوهش کرج

میزان گرد و غبار روندی کاهشی را داشته است .که با نتایج

نتایج و بحث
کدهای گرد و غباری ایستگاه سینوپتیک شهر کرج در بازه زمانی 2222
تا  2212و در سه دوره ماهانه ،فصلی و ساالنه مورد بررسی قرار

((Ghochizadeh et al, 2018) )Tavousi and Safarzaei, 2010

همسو است.
50

گرفت .در دوره ماهانه برای کدهای گرد و غباری بر اساس نتایج
شکل  3بیشترین درصد فراوانی رخدادهای گرد و غبار شهر کرج از

30

ماههای آوریل تا اوت شروع شده و ماه ژوئن بیشترین درصد گرد و

20

غبار را دارا است .که با نتایج ( Farajzadeh and Alizadeh,

10

 (Arami et al, 2018) )2011مطابقت دارد.

0
زمستان

25

15
10

پاییز

بهار

فصل

درصد فراوانی

20

تابستان

درصد فروانی

40

شكل  - 0فصلهای همراه با گرد و غبار

بر اساس نتایج شکل  5برای کدهای گرد و غباری برای ساالنه در بازه

5

 2222تا  2212بیشترین مقدار درصد فراوانی در ابتدا به سال ، 2222

0

 2215و  2214تعلق می گیرد و سالهای  2221 ،2212و 2222
کمترین مقدار درصد فراوانی در بین سال های  2222تا  2212را دارا

ماه
شكل  -9درصد فراوانی ماههای همراه با گرد و غبار

دوره فصلی ( میالدی) برای کدهای گرد و غباری در بازه زمانی 2222
تا  2212مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج شکل  6فصل
تابستان بیشترین مقدار را دارا است و پس از آن فصل بهار و فصل
پاییز در رده بعدی قرار میگیرند و فصل زمستان کمترین مقدار درصد
فراوانی را دارا است .بنابراین با آغاز فصل گرما میزان گرد و غبار
افزایش پیدا کرده و در فصل پاییز و زمستان با آغاز فصل بارندگی

هستند.
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15

 HYSPLITبرای  41رخداد گرد و غبار در سال های  2222تا 2212

10
5

درصد فراوانی

20

با توجه به بررسی آماری انجام شده برای شهر کرج با استفاده از مدل
برای ارتفاع  12متری (جدول  1و شکل  )4بر اساس جهت های
جغرافیای ( 14جهت جغرافیایی) بیشترین سهم ورودی گرد و غبار به
شهر کرج جهتهای غرب با  13مورد ،شمال غرب غربی با  11مورد
و شمال غربی  12مورد که مهم ترین جهتهای ورود گرد و غبار

0

است .در ارتفاع  522متری (جدول  1و شکل  )4بیشترین سهم

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

سال

ورودی جهتهای شمال غرب غربی با  16مورد و غرب با  12مورد
و شمال غربی با  3مورد بیشترین جهتهای ورودی گرد و غبار را

شكل  - 0سال های همراه با گرد و غبار

دارند .در ارتفاع  1222متری (جدول  1و شکل  )4جهتهای شمال

در این پژوهش طوفان گرد و غبار مدل سازی  HYSPLITبا رویکرد

غرب غربی با  13مورد ،غرب با  12مورد و شمال غربی با  2مورد

پسگرد و فاصله زمانی سه روز قبل ( 22ساعت قبل) این مدل در

بیشترین سهم ورودی را دارا هستند .که با نتایج (Mofidi and

ردیابی مسیر ذرات گرد و غبار با اندازه مختلف جو مفید است .قبل

) (Mohammadi et al, 2011) Jafari, 2011مطابقت دارد.

از وقوع طوفانهای گرد و غبار در سه سطح ارتفاعی  522 ،12و
 1222متر در بازه زمانی  2222تا  2212بدست آمد هدف از استفاده
از مدل  HYSPLITبررسی دقت این مدل مسیریابی ،منشأیابی و
جهتیابی طوفانهای گرد و غبار برای شهر کرج است.

جدول  - 0فراوانی طوفانهای گرد و غبار بر اساس جهت جغرافیایی و سه سطح ارتفاعی در بازه  2112تا 2102

جهت جغرافیایی

درصد فراوانی
 01متر

ارتفاع  01متر

درصد فراوانی
 011متر

ارتفاع  011متر

درصد فراوانی
 0111متر

ارتفاع  0111متر

N

1/36

2

2/26

3

2/26

3

NNE

1/36

2

1/34

2

2/26

3

NE

1/36

2

2

2

2

2

NEE

2

2

2/42

1

2

2

E

2/21

3

1/34

2

1/34

2

SEE

3/35

5

3/6

5

2/22

6

SE

3/35

5

3/6

5

3/6

5

SSE

1/36

2

2

2

2/26

3

S

2/21

3

2/26

3

3/6

5

SSW

2/21

3

2/26

3

2/22

6

SW

3/35

5

2/22

6

2/26

3

SWW

2/42

1

3/6

5

3/6

5

W

2/21

13

2/14

12

4/2

12

NWW

2/32

11

3/52

16

2/26

13

NW

4/2

12

4/12

3

5/66

2

NNW

2

2

2

2

2

2
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درصد فروانی

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SSW SW SWW W NWW NW NNW

S

SSE

SE

SEE

E

NEE

NNE NE

N

جهت های جغرافیایی
درصد فراوانی  1000متر

درصد فراوانی  100متر

درصد فراوانی 10متر

شكل  -6فراوانی طوفانهای گرد و غبار بر اساس جهت جغرافیایی و سه سطح ارتفاعی

با توجه به نتایح شکل  2حاصل از مدل  HYSPLITدر تاریخ 21

طوفان گرد و غبار در مسیر حرکت خود از مناطق خشک و نیمه

فوریه ( 2214خارجی) طوفان گرد و غبار شهر کرج  22ساعت قبل

خشک عبور ک رده است بنابراین گرد و غبار آن مناطق را نیز با خود

از کشور عراق شکل گرفته و از مسیر مرزهای غربی وارد کشور شده

حمل کرده است.

و با عبور از سمت شهرهای غربی وارد شده بنابراین با توجه به اینکه

شكل  - 7مسیرهای پسگرد  HYSPLITبرای طوفان گرد و غبار به تاریخ  06فوریه 2106
بهعنوان نمونه مطالعاتی دیگر در شکل  2با بررسی مدل HYSPLIT

مناطق بیابانی کشور عراق در جهت غرب گرد و غبارهای دیگری را

در روز  12می ( 2212خارجی) بر فراز شهر کرج است .با اجرای

به خود جذب کرده و با خود به غرب ایران منتقل کرده است .در این

مدل به روش پسگرد برای دوره زمانی  22ساعت مشخص گردید که

مورد نیز انتقال ذرات گرد و غبارها از سمت غرب وارد شهر کرج

منشأ اولیه گرد و غبار از شمال عربستان و عراق بوده که با گذر از

شده است.

 111
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شكل  - 2مسیرهای پسگرد  HYSPLITبرای طوفان گرد و غبار به تاریخ  02می 2102

در این پژوهش جهت ارائه مسیر گرد و غبار و نشان دادن تصویر

زیادی از گرد و غبار را تشکیل میدهد که با عبور از روی عربستان و

واضحی از نحوه ورود و استانهای درگیر با گرد و غبار بهخصوص

بخشی از عراق از سمت مرزهای جنوب و جنوب غربی وارد کشور

شهر کرج با استفاده از سنجش از دور از تصویر مودیس از ماهوارههای

شده است و بخش وسیعی از کشور از جمله شهر کرج را تحت تاثیر

آکوا و ترا در دو تاریخ  2211/26/13و  2214/24/12استفاده شده

خود قرار داده است .که با نتایج ) (Ghochizadeh et al, 2018همسو

است .بررسی تصویر مودیس شکل  3در تاریخ  2211/26/13نشان

است.

دهنده تشکیل گرد و غبار از بیابانهای عربستان است که حجمی

شكل  - 1تصویر ورود گرد و غبار با استفاده از ماهواره مودیس 2100/10/09

با بررسی تصویر دیگر مودیس شکل  12در تاریخ  2214/24/12نشان

است .که پس از عبور از استان های غربی به شهر کرج وارد می شود.

دهنده وقوع طوفانهای گرد و غبار است که هستهی تشکیل آن در

که با نتایج کار )(Amanalahi and Kaboudvandpour, 2014

کشور عراق است که به سمت مرزهای غربی در حال نزدیک شدن

) (Salahi et al, 2019مطابقت دارد.

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال دوازدهم | شماره چهل و هفتم| پاییز  1011

111

شكل  - 01تصویر ورود گرد و غبار با استفاده از ماهواره مودیس 2106/16/02

با توجه به نتایج گل باد در شکل  11برای بازه فصلی  2222تا 2212

شمال غرب غربی و شمال غربی ،غرب و شمال شمال غربی اهمیت

نشان میدهد که در فصل بهار جهتهای شمال غرب غربی ،شمال

دارند .و در فصل زمستان جهتهای شمال غرب غربی ،شمال غربی،

غرب و غرب و شمال شمال غربی قرار دارد و جهتهای دیگر اهمیت

غرب و شمال شمال غربی دارای اهمیت هستند.

چندانی ندارند .در فصل تابستان جهتهای شمال غرب غربی ،شمال
غربی ،غرب و شمال شمال غربی قرار دارند .در فصل پاییز جهتهای
تابستان

بهار

زمستان

پاییز

شكل  - 00گلباد فصلی بازه  2111تا 2102
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گلباد کل در بازه ی زمانی  2222تا  2212بررسی گردید با توجه به

چندانی نیستند .بنابراین مسیر غالب جریانات جوی در هنگام وقوع

شکل  12جهت های شمال غرب غربی ،شمال غربی ،غرب و شمال

طوفانهای گرد و غبار در شهر کرج از سمت غربی و شمال غربی

شمال غربی دارای اهمیت زیادی هستند و سایر جهتها دارای اهمیت

است.

شكل - 02گلباد کل در بازه زمانی  2111تا 2102

با توجه به نتایج شکل  13گلغبار فصلی که در بازه زمانی  2222تا

دارای اهمیت بوده است .در فصل پاییز جهتهای شمال غرب غربی،

 2212مورد بررسی قرار گرفت نشان میدهد که در فصل بهار جهت-

غرب ،شمال غربی دارای اهمیت بوده است .در فصل زمستان جهت-

های شمال غرب غربی ،غرب  ،جنوب و جنوب شرقی دارای اهمیت

های جنوب شرقی ،جنوب شرق شرقی و پس از آن جهتهای شمال

زیادی بوده است .در فصل تابستان جهتهای شمال غرب غربی،

غرب غربی و غرب دارای اهمیت بوده است.

غرب و شمال غربی دارای اهمیت زیادی نسبت به سایر جهتها

تابستان

بهار

زمستان

پاییز
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شكل  - 09گلغبار فصلی در سه بازه  2111تا 2102

با توجه به نتایج شکل  16گلغبار کل در بازه زمانی  2222تا 2212

جهتهای جنوب شرق شرقی و شمال غربی دارای اهمیت هستند و

نشان میدهد که جهتهای شمال غرب غربی ،غرب دارای سرعت

در اولویت بعدی قرار می گیرند .اما سرعت الزم برای تولید گرد و

آستانه برای تولید گرد و غبار هستند و دارای اهمیت بیشتری هستند

غبار را ندارند .که با نتایج ) (jafari et al, 2018مطابقت دارد.

و بیشترین طوفانهای گرد و غبار در این جهت ها رخ میدهند.

شكل  -00گلغبار کل در بازه  2111تا 2102

تابع احتمال شرطی ( )CPFکه تعداد دفعاتی که باد از بخش جهت

جنوب شرقی دارای اهمیت فراوانی است .در فصل پاییز جهتهای

باد در انتقال آالینده ار منبع مشخص را محاسبه میکند بنابراین با

شمال شمال شرق ،شمال غربی ،شمال غرب غربی ،جنوب شرقی،

توجه به شکل  15برای  CPFنشان میدهد که فصلی  CPFدر بازه

جنوب جنوب شرقی اهمیت دارند .در فصل زمستان جهتهای شمال

زمانی  2222تا  2212مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدین گونه بوده

شمال شرقی ،شمال شمال غربی ،شمال غربی ،شمال غرب غربی،

است که در فصل بهار و تابستان جهتهای شمال شمال غربی ،شمال

جنوب جنوب شرقی و جنوب اهمیت دارند.

غربی ،شمال غرب غربی ،جنوب شرق شرقی ،جنوب شرقی و جنوب
تابستان

بهار
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پاییز

زمستان

شكل  CPF- 00فصلی بازه  2111تا 2102

نتایج حاصل از شکل  14که برای  CPFکل در بازه زمانی  2222تا

برخوردار هستند و پس از آن جهتهای جنوب شرق شرقی و جنوب

 2212مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که که جهتهای شمال غرب

از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.

غربی ،شمال غربی ،شمال غرب غربی ،غرب از اهمیت بیشتری

شكل  CPF -06کل در بازه  2111تا 2102
 DRSکه برای ایستگاه مترو شهر کرج و ایستگاه دانشگاه محیطزیست

که در جهت شمال غرب غربی دارای جهت های یکسان هستند و

برای بازه زمانی  2214تا  2212رسم گردید .نتایج با توجه به شکل

سهم هر بخش باد از میزان گرد و غبار ورودی برابر و همسو هستند

 12برای دو ایستگاه مترو و دانشگاه محیطزیست کرج نشان میدهد

و پس از آن جهتهای غرب و شمال غربی دارای اهمیت است.
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شكل  DRS - 07کل ایستگاه مترو(سمت راست)  DRS-کل ایستگاه محیط زیست(سمت چپ)

نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به پیامدهای ناشی از طوفان های گرد و غبار و خطرات ناشی

برای بررسی منشأ و مسیرهای انتشار گرد و غبار ورودی به شهر کرج

از آن برای شهروندان بررسی و مطالعه گرد و غبار اهمیت ویژه پیدا

از مدل  HYSPLITدر بازه زمانی  2222تا  2212برای  41رخداد

کرده است بنابراین در این پژوهش به بررسی منشأیابی گرد و غبار

گرد و غبار انجام شود .نتایج نشان داد که در ارتفاعهای  12متری،

شهر کرج با دادههای هواشناسی و دادههای ایستگاههای پایش کیفیت

 522متری و  1222متری بیشترین سهم ورودی گرد و غبار به شهر

هوای شهرکرج ،برای مدلهای گلباد ،گلغبار  DRS، CPF،و مدل

کرج جهتهای شمال غرب غربی و غرب تشکیل میدهند .بنابراین

 HYSPLITبه منظور بررسی وقوع طوفان های گرد و غبار و خط

بررسی ارتفاعی ذرات گرد و غبار نشان داد که ذرات گرد و غبار در

سیر حرکت آن استفاده شده است.

الیههای باالی به سمت ایران جریان پیدا کرده است و در سطوح پایین

در این پژوهش نتایج کدهای گرد و غبار در بازه زمانی  12ساله (2222

به شهر کرج میرسند .سهم ورودی گرد و غبار بیشتر از سمت کشور

تا  )2212ایستگاه سینوپتیک شهر کرج نشان میدهد که بیشترین مقدار

عراق بوده و بعد از آن از سمت کشورهای سوریه و عربستان است

وقوع گرد و غبار در سال های  2215 ،2222و  ،2214ماههای ژوئن

که با تصاویر مودیس که نشان دهنده ورود گرد و غبار با منشأ فرا

و ژوئیه است .فصل تابستان بیشترین تعداد وقوع گرد و غبار را

محلی (کد  )24هستند و با کدهای گرد و غبار مطابقت دارند .که با

داراست که همزمان با سیستمهای فشار عرض های شمالی بر روی

نتایج )( Mohammadi et al, 2011) ( Moridnejad et al, 2015

ایران است اما در فصلهای پاییز و زمستان به دلیل شروع فصل

) (Daniali et al, 2018مطابقت دارند.

بارندگی تعداد وقوع گرد و غبار کاهش چشمگیری داشته است.
نتایج حاصل از بررسی گل باد ،گل غبار  CPF ،و  DRSنشان میدهد

بدینو سیله از شورای ا سالمی شهر کرج و کمی سیونهای مربوطه،

که جهت های شمال غرب غربی ،شمال غربی و غرب دارای اهمیت

شهههرداری کرج ،سههازمانها و معاونتهای تابعه و اداره کل حفاظت

زیادی در انتقال گرد و غبار هستند که با نتایج  HYSPLITیکسان

محیطزیست استان البرز و سایر بزرگوارانی که در به سرانجام رسیدن

هستند .بنابراین می توان گفت جهت عمده ورود گرد و غبار به شهر

این پروژه ما را یاری و حمایت نمودند؛ کمال تشهههکر و قدردانی را

کرج از جهت های شمال غرب غربی ،شمال غرب و غرب است و

مینماییم .از ناظران عالی ،مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای

کشورهای عراق ،سوریه و عربستان مبدأهای اصلی تشکیل گرد و غبار

ا سالمی شهر کرج؛ ناظر اجرایی ،گروه پژوهش و تو سعه شهرداری

ورودی به شهر کرج هستند .برای نتایج بهتر ،استفاده از سایر مدل ها

کرج و ناظران فنی ،معاونت خدمات شهری شهرداری کرج نیز که با

شبیه ساز و ردیابی تودههای گرد و غبار ،نظیرمدل ،DREAM

نظرات ارزنده خویش راهگشهههای ما در این پروژه بودهاند نیز کمال

 SKIRON ،FLEXPARTو اندازهگیری ذرات گرد و غبار و نمونه-

تشههکر را داریم .مراحل انجام این تحقیق در آزمایشههگاه کیفیت هوا

برداری از آنها و استفاده از شاخصهای ژئوشیمیایی برای بررسی

گرد و غبار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شده است.

عناصر موجود در ذرات گرد و غبار پیشنهاد میگردد.
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