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  چكيده 
هاي ناشي از بررسيبارزسازي رخداد گرد و غبار با استفاده از  در اين تحقيقبا توجه به اهميت پديده گردوغبار و آثار ناشي از آن، 

  ٢٠٠٠-٢٠٠٩در دوره آماري  ايستگاه هواشناسي همديدي  ٣٥پردازش ساعتي كاهش پارامتر ديد افقي ناشي از رخداد گرد و غبار مربوط به 
امترهاي مربوط به پارروزانه  هاي دوباره تحليل شدهدادههاي سال با استفاده از و شرايط همديدي تأثيرگذار بر شكل گيري گرد و غبار در فصل

صورت  (NCEP/NCAR)مركز ملي پيش بيني محيطي و مركز ملي تحقيقات جوي فشار سطح دريا، ارتفاع ژئوپتانسيل و ميدان باد از 
و فصل  ٢٠٠٩ژوئيه  ٤- ٦، براي فصل تابستانه رخداد گرد و غبار  ٢٠٠٨ ن ژوئ ٩-٨بدين منظور براي فصل بهار رخداد گرد و غبار  گرفت.

انتخاب گرديده است. مالك انتخاب روزهاي گرد و غباري شاخص، گزارش گرد و غبار در اكثر  ٢٠٠٨سپتامبر  ١٨-١٧د و غبار پاييزه رخداد گر
درصد از روزهاي گرد و غباري، داراي منشا فرامحلي  ٩٠باشد. همچنين با توجه به اينكه بيش از ها، حداقل ديد و حداكثر تداوم ميايستگاه

هاي كشور وارد شده است كه در حقيقت تعيين كننده الگوهاي حاكم در تشكيل گرد و غبار در جنوب غرب كشور بوده و از فراسوي مرز
دهد استقرار سامانه كم . نتايج نشان ميباشد، روزهاي با گزارش گرد و غبار فرامحلي مالك انتخاب در تعيين روزهاي شاخص بوده استمي

غرب ايران بهمراه تأثير سامانه پر ارتفاع جنب حاره اي روي كشور از يك سو و تأثير پارامتر باد از  فشار مديترانه اي در مناطق غرب و جنوب
در الگوي گرد و غبار تابستانه جنوب غرب كشور تحت تأثير  سوي ديگر منجر به شكل گيري رخداد گرد و غبار در فصل بهار مي گردد.

باشد و در الگوي پاييزه ناوه موجود بر روي درياي سياه و شمال مديترانه فعال گشته، پاكستان ميهاي سامانه كم فشار حرارتي عربستان و زبانه
 زبانه هاي آن بيابانهاي خاورميانه را متاثر ساخته و ناپايداري در اين مناطق را در پي داشته است.

  
  .الگوي فشاري، ديد افقيهمديدي، گرد و غبار، : كليد واژگان

                                                
*. Email: majid.vazifedoust@yahoo.com 
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 مقدمه
 در حاضر عصر اقليمي هايپديده مهمترين از يكي

 است ١غبار و گردجهان رخداد  خشك نيمه و خشك مناطق
 اتتأثير نشان دهنده فراواني شواهد). ١٣٨٩(عبدالخاني، 

 در اقليمي تغييرات بر روي گردوغبار غيرمستقيم و مستقيم
با توجه  ).٢٠٠٧، IPCC٢( باشدمي محلي و جهاني مقياس

رخداد گرد و غبار به عنوان يك پديده اقليمي  تأثيربه 
 (Wang, 2003) شاخص بر امنيت حمل و نقل هوايي

، كاهش محصوالت  (Gouadi & Middleton, 1992)و
 ات اقليميتأثير )،٢٠١١(گريواني و همكاران،  كشاورزي

بر دماي كره زمين با در نظر گرفتن نقش آن  تأثير همچون
 رشيدي و تشكيل ابردر جذب و پراكندگي تابش خو

(Toon, 2003) هاي همرفتيو نيز فعاليت (Wong & 
Desler, 2005)  .از اهميت شايان توجهي برخوردار است

گرد و غبار نقش قابل توجهي در كيفيت هواي  از طرفي
. با توجه به طول عمر كوتاه اين رخداد و ارتباط شهري دارد

 منطقه، پايش آنآن با وضعيت الگوهاي همديدي مستقر در 
به دليل موقعيت  .(Zhao, 2012) است با چالش روبرو

خشك جهان، اين جغرافيايي ايران در كمربند خشك و نيمه
هاي گرد و غباري قرار كشور همواره در معرض سامانه

هاي گرد و طوفان). ١٣٨٤ ،عابدزادهو  (ذوالفقاري گيردمي
به عنوان يكي از منابع اصلي ذرات معدني يك خطر  ٣غبار

 ,Prospero et. al) شودجدي زيست محيطي محسوب مي
مشاهده  بيشتر گرد و غبارهاي فراگير و گسترده .(2002

غرب كشور منشاء فرامحلي شده در مناطق غرب و جنوب
اين مناطق در مسير ورود چرخندها و ؛ چرا كه .دارد

 كننده گرد و غبار به كشور قرار داردهاي منتقلسامانه
با توجه به محدوديت در  ).١٣٨٤ عابدزاده،و  (ذوالفقاري

هاي زميني سنجش آلودگي هوا، هاي ايستگاهديدباني
هاي سنجش از دور بمنظور بارزسازي بكارگيري روش

 .(Qu et. al, 2006) رسان استرخداد گرد و غبار ياري
نصب  ٦و ترا ٥سكوي اكواكه بر روي دو  ٤سنجنده ماديس

                                                
2. Intergovernmental Panel on Climate Change 
4. MODIS 
6. Terra 
8. National Center for Atmospheric Research 
 

هاي رخداد گرد و غبار و منظور تعيين ويژگيه شده است، ب
 ,Zhao؛ ٢٠١٢(كريمي و همكاران،  باشدمي پايش آن مفيد

2012 .(  
 گردوغبار و آثــار ناشــي از آن، پديده اهميت به توجه اب

رخداد گــرد و غبــار بــا اســتفاده از  بارزسازي در اين تحقيق
هاي ناشي از پردازش ساعتي كاهش پارامتر ديد افقي بررسي

ايستگاه هواشناسي  ٣٥ناشي از رخداد گرد و غبار مربوط به 
شرايط همديــدي و   ٢٠٠٠-٢٠٠٩در دوره آماري  همديدي 

بــا  در فصل گرم ســال گذار بر شكل گيري گرد و غبارتأثير
مربــوط بــه هاي دوبــاره تحليــل شــدهروزانه دادهاستفاده از 

پارامترهاي فشار سطح دريا، ارتفاع ژئوپتانسيل و ميــدان بــاد 
مركز ملي پيش بيني محيطي و مركز ملي تحقيقات جــوي از 

)٨/NCAR٧(NCEP ــي ــذيرد.صــورت م ــالك انتخــاب  پ م
روزهاي گرد و غباري شاخص، گزارش گرد و غبار در اكثر 

ن با باشد. همچنيايستگاهها، حداقل ديد و حداكثر تداوم مي
درصد از روزهاي گرد و غبــاري،  ٩٠توجه به اينكه بيش از 

داراي منشا فرامحلي بوده و از فراسوي مرزهاي كشور وارد 
شده است كه در حقيقت تعيين كننــده الگوهــاي حــاكم در 

باشد، روزهاي تشكيل گرد و غبار در جنوب غرب كشور مي
تعيــين ب در با گزارش گرد و غبــار فرامحلــي مــالك انتخــا

 . روزهاي شاخص بوده است
  

 هامواد و روش
هاي ايجاد كننده گرد و تحليل همديدي سامانه منظوره ب

هــاي غبار در جنوب غــرب ايــران، ابتــدا بــا اســتفاده از داده
هواشناسي، روزهاي همراه بــا گــرد و غبــار تعيــين گرديــد. 

هاي ايجاد كننده گــرد و غبــار در منطقــه جهت تعيين سامانه
، روزهــاي خــاص گــرد و در فصل گــرم ســال مطالعهمورد 

همديدي غــرب و جنــوب غــرب  ايستگاه ٣٥ غباري كه در
گذار بوده جهــت مطالعــه انتخــاب شــده اســت. تأثيركشور 

منظــور از روزهــاي خــاص، روزهــايي اســت كــه در اكثــر 
مچنين تــداوم بــاالي ها كمترين مقدار ديد افقي و هايستگاه

                                                                 
1. Dust  
3. Dust Storm 
5. Aqua 
7. National Centers for Environmental Prediction 
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تعيين روزهاي گرد و  پس از. گرد و غبار وجود داشته است
ــاري ــاييزه  يتابســتانبهــاره، الگــوي ، غب ــا اســتفاده از  و پ ب

فشار تراز دريا، ارتفاع ژئو پتانســيل تــراز  مؤلفه ٤هاي نقشه
نصف النهــاري  مؤلفهمداري باد و  مؤلفههكتو پاسكال،  ٥٠٠
مركز ملي پــيش بينــي محيطــي و مركــز ملــي از حاصل باد 

كــه بعنــوان  بررسي قرار گرفته اســتمورد تحقيقات جوي  
 ٩-٨رخــداد گــرد و غبــار براي فصــل بهــار مطالعه موردي 

 ٤-٦، براي فصل تابستانه رخــداد گــرد و غبــار ٢٠٠٨ژوئيه 
 ١٨-١٧و فصــل پــاييزه رخــداد گــرد و غبــار  ٢٠٠٩ژوئيــه 
روزهــاي قبــل از  نقشه .انتخاب گرديده است ٢٠٠٨سپتامبر 

نويســي در محــيط با برنامه ورود رخداد و روز وقوع رخداد
  .ترسيم شد نرم افزار گردس

 و بحث نتايج 
 تحليل همديدي

ايجاد كننده گرد و  هايسامانهتحليل همديدي  منظوربه 
هــاي غبار در جنوب غــرب ايــران، ابتــدا بــا اســتفاده از داده

. هواشناسي، روزهاي همراه بــا گــرد و غبــار تعيــين گرديــد
كننده گــرد و غبــار در منطقــه  هاي ايجادجهت تعيين سامانه

مورد مطالعه، روزهــاي خــاص گــرد و غبــاري كــه دراكثــر 
گذار بوده جهت مطالعه انتخاب شــده اســت. تأثيرها ايستگاه

منظــور از روزهــاي خــاص، روزهــايي اســت كــه در اكثــر 
ها كمترين مقدار ديد افقي و همچنين تــداوم بــاالي ايستگاه

توجه بــه تعيــين روزهــاي . با وجود داشته استگرد و غبار 
گرد و غباري سه الگوي بهاره، تابستان و پاييزه انتخاب شد. 

فشار تــراز دريــا،  مؤلفه ٤هاي اين الگوها با استفاده از نقشه
مداري باد  مؤلفههكتو پاسكال،  ٥٠٠ارتفاع ژئو پتانسيل تراز 

  نصف النهاري باد مورد بررسي قرار گرفته است.  مؤلفهو 
  

  گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه الگوي بهاره
الگوي استخراج شده از اين نوع سامانه، الگوي بهاره 

  است. ٢٠٠٨ژوئن  ٩و  ٨منتخب 
ايستگاه همديدي در منطقه غرب و  ١٠هاي بررسي

جنوب غرب كشور نشان داد كه با ورود موج گرد و غباري 
كاهش تدريجي ديد افقي از روز قبل آغاز شده تا اينكه در 

ژوئن در اكثر نقاط گزارش گرد و غبار ارائه شده  ٩وز ر

است. كمترين ميزان كاهش ديد افقي در اين روز در ايستگاه 
 ٨روز  در ).١(جدول  متر بوده است ٢٠٠آبادان به ميزان 

) يك الف -١شكل ژوئن بر روي نقشه فشار تراز دريا (
فشار در جنوب خليج فارس در مناطق شرقي هسته مركز كم

. شودهكتوپاسكال مشاهده مي ٩٩٦عربستان با مركز فشار 
هكتو پاسكال  ٩٩٦همزمان مركز كم فشاري با فشار مركزي 

شود. دراين روز بخش در جنوب شرق كشور مشاهد مي
هاي اين مراكز قرارگرفته عظيمي از كشور تحت تأثير زبانه

هكتو پاسكالي آن تا  ٩٩٩هاي طوريكه زبانهه است. ب
جنوبي عربستان امتداد يافته است. مركز پرفشار  هايبخش
هكتوپاسكالي نيز در شمال درياي سياه مشاهده  ١٠٢٠

هاي آن مناطق مركزي درياي خزر را تحت شود كه زبانهمي
) مركز ب -١شكل ژوئن ( ٩روز  تأثير قرار داده است. در

مستقر بر روي عربستان از بين رفته است. همچنين  فشار كم
هكتوپاسكالي مركز كم فشار جنوب شرق كشور  ٩٩٩زبانه 

مناطق بزرگتري از جنوب غرب كشور را تحت تأثير قرار 
داده است. در اين روز افزايش فشار در مناطق مركزي 

 هكتو ١٠١٧درياي خزر رخ داده است به طوريكه زبانه 
پاسكالي آن اين مناطق را تحت تأثير قرار داده است. 

هاي شمال و شمال قوي در بخشهمچنين گراديان فشار 
شود كه خود باعث ايجاد باد و صعود غرب كشور ديده مي

ژوئن  ٨در روز شود. ذرات گرد و غبار در اين مناطق مي
 ٥٠٠) يك هسته گردش چرخندي در تراز ج-١شكل (

ژئوپتانسيل متر در شمال درياي  ٥٦٥٠هكتو پاسكال با مركز 
يوگسالوي ديده مديترانه بر روي مناطق جنوب شرقي 

شود كه خط ناوه آن به حالت نصف النهاري از مي
كند. همچنين هاي مركزي درياي مديترانه عبور ميبخش

شود كه خط ناوه آن اي در غرب كشور مشاهده ميناوه
تقريباً به صورت نصف النهاري از مناطق شرقي عراق عبور 

 منطقه صعود ذرات گرد و غبار در شرق خط ناوهكند. مي
قرار دارد و اين منطقه درگير فرارفت تاوايي مثبت است كه 

پشته اين سامانه  گيرد.مناطق غربي كشور را در بر مي
هاي مركزي و جنوبي كشور را تحت تأثير قرار داده بخش

به  ژئوپتانسيل متري آن تقريباً ٥٨٥٠است كه خط پشته 
صورت نصف النهاري از روي مناطق شرقي كشور عبور 

سامانه كم ارتفاع ) د -١شكل (ژوئن  ٩در روز  .كندمي
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هاي شرقي ليبي عبور اي كه از بخشاي با خط ناوهمديترانه
كند به سمت شرق جابجا شده است و باعث ايجاد مي

 ١٠در روز . شودناپايداري در مناطق بياباني خاورميانه مي

ژوئن اغلب نقاط كشور تحت تأثير پشته سامانه پر ارتفاع 
اي است كه نشان دهنده شرايط پايدار و ارهجنب ح

  باشد.فرونشيني ذرات گرد و غبار مي
  

  ٢٠٠٨ژوئن  گردوغبار اوج روز و گردوغبار ورود روز افقي ديد حداقل -١جدول 
  ژوئن) ٩و غبار (ديد افقي در اوج گرد   ژوئن) ٨( ديد افقي در روز ورود گرد و غبار  ايستگاه

  ١٠٠٠  ٧٠٠ بادآصفي 
  ١٠٠٠  ٥٠٠ مسجد سليمان

  ٢٠٠  ٣٠٠ بادانآ
 ٨٠٠ ٦٠٠ كرمانشاه
 ١٠٠٠ ٤٠٠٠ كنگاور
 ٥٠٠ ٤٠٠٠ سنندج

  ٧٠٠  ٦٠٠٠ خرم آباد
  ٢٠٠٠  ٦٠٠٠ (فرودگاه) همدان

 ١٠٠٠  ٧٠٠٠ بوشهر
 ٥٠٠٠ ٨٠٠٠ فسا

    

ج): ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  -١( ٢٠٠٨ژوئن  ٩تاريخ ب): فشار تراز دريا در  -١، (٢٠٠٨ژوئن  ٨الف): فشار تراز دريا در تاريخ  -١شكل (    
  ٢٠٠٨ژوئن  ٩هكتوپاسكال در تاريخ  ٥٠٠ژئوپتانسيل تراز د): ارتفاع  -١و ( ٢٠٠٨ژوئن  ٨هكتوپاسكال در تاريخ  ٥٠٠

  

 (ب) (الف)

 )د( (ج)



 ١٣                           ١٣٩٤بهار و تابستان  |شماره بيست و يكم و بيست و دوم  |سال ششم  |هاي اقليم شناسي نشريه پژوهش

 ٨٥٠ ) در ترازالف -٢شكل ژوئن ( ٨در روز 
بر  ١٠⁄sهكتوپاسكال دو هسته بيشينه باد مداري با مقدار 

شود. هر روي مناطق مركزي عراق و شرق سوريه ديده مي
چه از عراق به سمت شرق حركت كنيم مؤلفه باد مداري 

اين هسته قوي جنوب غرب  ٥ ⁄sضعيف مي شود. زبانه 
كشور را تحت تأثير قرار داده است. در اين روز كل مناطق 
جنوبي كشور تحت تأثير بادهاي مداري غربي است. مناطق 
شمال شرقي كشور تحت تأثير بادهاي مداري شرقي است. 

هكتوپاسكال  ٨٥٠ ) در ترازب -٢شكل ژوئن ( ٩روز  در
هسته قوي باد مداري كه در روز قبل بر روي عراق قرار 
داشت، ضمن حركت به سمت جنوب شرق اندكي تضعيف 

اين هسته جنوب غرب كشور را  ٦ ⁄sشده است. زبانه 
در  ج) -٢ژوئن (شكل ٨تحت تأثير قرار داده است.در روز 

هسته بيشينه باد شمالي با حداكثر  هكتوپاسكال ٨٥٠ تراز
بر روي كويت و شمال شرق عربستان قرار  -١٢⁄sمقدار 

آن مناطق جنوبي عراق را تحت تأثير  -٩ ⁄s دارد. زبانه
قرار داده است. در اين روز غرب كشور تحت تأثير بادهاي 

ژوئن  ٩ضعيف نصف النهاري شمالي است. در روز 
كال يك هسته بيشينه باد هكتوپاس ٨٥٠ ) در ترازد-٢(شكل

نصف النهاري كه در روز قبل بر روي كويت و شمال شرق 
عربستان قرار داشت پايين آمده و در جنوب شرق عربستان 

شود. اين هسته در اين روز اندكي تضعيف شده ديده مي
رسيده است. در غرب كشور نيز  -١٠ ⁄sاست و به مقدار 

اين روز شاهد باد شمالي اندكي تضعيف شده است. در 
هاي جنوبي افزايش بادهاي نصف النهاري جنوبي در بخش

  و غرب كشور هستيم.

    

در تاريخ  هكتوپاسكال ٨٥٠تراز مداري باد مؤلفهب):  -٢، (٢٠٠٨ژوئن  ٨در تاريخ  هكتوپاسكال ٨٥٠تراز مداري باد مؤلفهالف):   -٢شكل (      
 ٨٥٠نصف النهاري تراز  مؤلفهد):   -٢و (٢٠٠٨ژوئن  ٨هكتوپاسكال در تاريخ  ٨٥٠نصف النهاري تراز  مؤلفهج):   -٢( ٢٠٠٨ژوئن  ٩

  ٢٠٠٨ژوئن ٩در تاريخ  هكتوپاسكال
  

    

 (ب) (الف)

 )د( (ج)
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  الگوي تابستانه گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه
ايستگاه همديدي در منطقه غرب و  ١٠هاي داده

جنوب غرب كشور نشان داد كه با ورود موج گرد و غباري 
كاهش تدريجي ديد افقي از روز قبل آغاز شده تا اينكه در 

در اكثر نقاط گزارش گرد و غبار اعالم شده  ٢٠٠٩ژوئيه  ٥
است. كمترين ميزان كاهش ديد افقي در اين روز در 

 ن، كرمانشاه، خرم آباد و سنندج به ميزانهاي آباداايستگاه
متر بوده است. در روز بعد از گرد و غبار نيز همچنان  ١٠٠

هاي استان خوزستان و كرمانشاه ديد در برخي از ايستگاه
 باشد. اين الگو از الگوهاي گرد ومتر مي ١٠٠٠افقي كمتر از 

  .)٢غباري با منشا كشور عراق است (جدول 

 
٢٠٠٩جوالي  گردوغباربعد  روز و غبار و گردورود، اوج  روز افقي ديد حداقل -٢جدول   

ديد افقي در روز ورود   ايستگاه
  جوالي) ٤گرد و غبار (

  ديد افقي در روز اوج گرد
  جوالي) ٥و غبار (

ديد افقي در روز بعد از 
  جوالي) ٦و غبار ( گرد

 ٧٠٠ ٢٠٠  ٣٠٠ ابادصفي 
 ٢٠٠ ٢٠٠  ٨٠٠ مسجد سليمان

 ٣٠٠ ١٠٠  ٨٠٠ آبادان
 ٦٠٠ ١٠٠  ٢٠٠ كرمانشاه
 ١٠٠٠ ٣٠٠  ٨٠٠ كنگاور
  ٨٠٠ ١٠٠  ١٢٠٠ سنندج

  ٦٠٠ ١٠٠  ٢٠٠٠ خرم آباد
  ١٥٠٠  ٥٠٠  ١٥٠٠ (فرودگاه) همدان

  ١٠٠٠ ٨٠٠  ١٠٠٠ بوشهر
  ١٥٠٠ ١٥٠٠  ٦٠٠٠ فسا

  
بر روي نقشه فشار تراز دريا (شكل  ژوئيه ٤در روز 

هكتو  ٩٩٦الف) يك مركز كم فشار با فشار مركزي  -٣
شود. همزمان مركز كم فشار پاسكال در عراق ديده مي

هكتو پاسكال بر روي خليج  ٩٩٦ديگري با فشار مركزي 
هاي شرقي عربستان شود كه تا بخشفارس مشاهده مي
هاي اين مراكز كم فشار مناطق غربي انهامتداد يافته است. زب

كشور را تحت تأثير قرار داده است. با توجه به مراكز كم 
فشار، همگرايي و حركات صعودي در منطقه وجود داشته و 

شود. در موجب صعود ذرات گرد و غبار از سطح زمين مي
ب)  -٣بر روي نقشه فشار تراز دريا (شكل  ژوئيه ٥روز 

در روز قبل بر روي عراق  و خليج  مراكز كم فشاري كه
فارس قرار داشت اندكي تضعيف شدند و به فشار مركزي 

اند. نواحي غربي كشور تحت تأثير هكتو پاسكال رسيده ٩٩٨
باشند كه صعود هكتو پاسكالي اين مراكز مي ١٠٠٠زبانه 

 ٦كند. در روز ذرات گرد و غبار را در اين مناطق فراهم مي

ج) مركز كم  -٣فشار تراز دريا (شكل  بر روي نقشه ژوئيه
فشار مستقر بر روي عراق از بين رفته است. همچنين مركز 
كم فشار مستقر بر خليج فارس تضعيف شده است و به 

هكتو پاسكال رسيده است كه تضعيف  ١٠٠٠فشار مركزي 
همگرايي و تقويت حركات فرونشيني در منطقه را خواهيم 

  داشت.
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ج):  فشار تراز دريا در  - ٣( و ٢٠٠٩جوالي  ٥ب):  فشار تراز دريا در تاريخ  - ٣، (٢٠٠٩جوالي  ٤الف):  فشار تراز دريا در تاريخ  -٣شكل (  
  ٢٠٠٩جوالي  ٦تاريخ 

  
 هكتو ٥٠٠) در تراز الف -٤(شكل  ژوئيه ٤در روز 

هاي مركزي درياي مديترانه پاسكال ناوه عميقي در بخش
شود كه خط ناوه آن از مناطق شمالي ليبي عبور ديده مي

هاي ناشي از كند. در اين روز كشور تحت تأثير زبانهمي
اي است و شرايط پايداري را در سامانه پر ارتفاع جنب حاره

) در تراز ب - ٤(شكل  ژوئيه ٥ر وجود دارد. در روز كشو
هكتوپاسكال سامانه مورد نظر با حركت سريع خود به  ٥٠٠

شود سمت شرق در مناطق شرقي درياي مديترانه ديده مي
كه خط ناوه آن به حالت نصف النهاري از روي مناطق 

كند. مناطق غربي كشور در شمالي درياي سرخ عبور مي
ناوه قرار دارد كه امواج متأثر از اين سامانه جلوي اين خط 

سبب ايجاد ناپايداري در نيمه غربي كشور شده است. منطقه 
صعود در شرق خط ناوه قرار دارد و اين منطقه درگير 
فرارفت تاوايي مثبت است كه سبب توسعه چرخند در اليه 

شود. پشته اين سامانه نيز تقريبا به صورت نصف زيرين مي
هاي غربي از روي درياي خزر تا روي بخشالنهاري 

پاكستان و افغانستان ادامه يافته است كه باعث فرونشيني 
شود. مناطق جنوبي كشور تحت تأثير ذرات گرد و غبار مي

 هكتو ٥٨٥اي با خط همتراز سامانه پر ارتفاع جنب حاره
) ناوه تراز ج -٤(شكل  ژوئيه ٦در روز  باشد.پاسكالي مي

سكالي با سرعت زياد به سمت شرق جابجا پاهكتو ٥٠٠
شده است. در اين روز سامانه مورد نظر با خط همتراز بسته 

شود كه خط ناوه آن به حالت پاسكالي ديده ميهكتو ٥٤٥
كند. در اين روز اكثر النهاري از روي عراق عبور مينصف

اي است نقاط كشور تحت تأثير سامانه پر ارتفاع جنب حاره
  .باشدپايداري هوا مي كه شاخص

  
  
  
  
  

 (ب) (الف)

 (ج)



 و الگوي فشاري رخدادهاي گرد و غبار در نواحي غرب و جنوب غرب ايران تحليل همديدي                                             ١٦

    

در هكتوپاسكال  ٥٠٠ب):  ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  - ٤، (٢٠٠٩جوالي  ٤پاسكال در تاريخ هكتو ٥٠٠الف): ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  -٤شكل (  
  ٢٠٠٩جوالي  ٦هكتوپاسكال در تاريخ  ٥٠٠ژئوپتانسيل تراز ج): ارتفاع  -٤و( ٢٠٠٩جوالي  ٥تاريخ 

  
  غبار در منطقه مورد مطالعه الگوي پاييزه گرد و

  .است ٢٠٠٨سپتامبر  ١٧و  ١٦الگوي استخراج شده از اين نوع سامانه، الگوي پاييزه منتخب 
 ٢٠٠٨سپتامبر  گردوغبارورود و اوج  روز افقي ديد حداقل): ٣جدول (

ديد افقي در روز ورود   ايستگاه
  سپتامبر) ١٦( گرد و غبار

ديد افقي در اوج گرد و 
  پتامبر)س ١٧غبار (

  ٤٠٠ ٨٠٠ صفي اباد
 ٥٠٠  ١٥٠٠ آغاجاري

 ٤٠٠ ٥٠٠ بادانآ
  ٥٠٠ ٤٠٠ كرمانشاه
 ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ كنگاور
    ٦٠٠٠ سنندج

  ٢٠٠٠ ١٢٠٠ خرم آباد
  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠ همدان(فرودگاه)

  ٥٠٠  ٢٥٠٠ بوشهر
  

 (ج)

 )ب( )الف(
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ايستگاه همديدي در منطقه غرب و  ١٠هاي بررسي
نشان داد كه با ورود موج گرد و غباري كاهش  جنوب غرب

 ١٧تدريجي ديد افقي از روز قبل آغاز شده تا اينكه در 
سپتامبر در اكثر نقاط گزارش گرد و غبار داشتيم. كمترين 

هاي آبادان و ميزان كاهش ديد افقي در اين روز در ايستگاه
). اين الگو ٣متر بوده است (جدول  ٤٠٠صفي آباد به ميزان

قبل . ز از الگوهاي گرد وغباري با منشا كشور عراق استني
سپتامبر  ١٤از ايجاد گرد و غبار در جنوب غرب كشور در 

كيلومتر در ساعت با تدوام وزش خود سبب ايجاد  ٣٣باد 
باد و گرد و خاك در كشور عراق شد كه با مهيا بودن ساير 

 هاي عراق كشيده شد و سبب ايجاد گرد وشرايط به بيابان

ها تحليل نقشه .خاك در غرب و جنوب غرب ايران گرديد
سپتامبر بر روي نقشه  ١٦در روز  در ادامه آورده شده است.

يك مركز كم فشار با فشار الف)  - ٥(شكل فشار تراز دريا 
شود. هكتو پاسكال بر روي عراق ديده مي ١٠٠٨مركزي 

هكتو  ١٠٠٥همزمان مركز كم فشار ديگري با فشار مركزي 
هاي شود كه تا بخشپاسكال بر روي تنگه هرمز مشاهده مي

شرقي عربستان و غرب درياي عمان امتداد يافته است. 
هاي اين مراكز كم فشار مناطق غربي كشور را تحت زبانه

تأثير قرار داده است. با توجه به مراكز كم فشار، همگرايي و 
حركات صعودي در منطقه وجود داشته و موجب صعود 

  شود. گرد و غبار از سطح زمين مي ذرات
  

    

ج): ارتفاع ژئوپتانسيل  -٥( ٢٠٠٨ سپتامبر ١٧ب):  فشار تراز دريا در تاريخ  -٥، (٢٠٠٨ سپتامبر ١٦الف):  فشار تراز دريا در تاريخ  -٥شكل (    
  ٢٠٠٨ سپتامبر ١٧هكتوپاسكال در تاريخ  ٥٠٠د): ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  -٥و (٢٠٠٨ سپتامبر ١٦هكتوپاسكال در تاريخ  ٥٠٠تراز 

  
سپتامبر بر روي نقشه فشار تراز دريا  ١٧در روز 

مركز كم فشار مستقر بر روي عراق تقويت ) ب -٥(شكل 
هكتو پاسكال رسيده است.  ١٠٠٥شده و به فشار مركزي 

همزمان مركز كم فشاري كه بر روي تنگه هرمز قرار داشت 
هكتوپاسكال رسيده  ١٠٠٢تقويت شده و به فشار مركزي 

است. در اين روز فشار بر روي مناطق غربي كشور كاهش 

 (ب) (الف)

 )د( (ج)
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يافته كه باعث تقويت حركات صعودي در اين مناطق 
هاي غربي شود. همچنين گراديان فشار قوي در بخشمي

كشور وجود دارد كه خود باعث ايجاد باد و صعود ذرات 
  شود.گرد و غبار در اين مناطق مي

 هكتو ٥٠٠در تراز ) ج -٥(شكل سپتامبر  ١٦در روز 
 ٥٦٠٠پاسكال مركز چرخندي با خط همتراز بسته 

ژئوپتانسيل متر از جنوب لهستان تا شمال درياي مديترانه 
شود كه خط ناوه آن به حالت نصف النهاري از ديده مي

مناطق شرقي ليبي عبور مي كند. مناطقي كه در شرق خط 
درگير فرارفت تاوايي مثبت است كه باعث ناوه قرار دارند، 

شود. در اين روز صعود ذرات گرد و غبار در اين مناطق مي
اي هاي سامانه پر ارتفاع جنب حارهكشور تحت تأثير زبانه

ژئوپتانسيل متري آن  ٥٨٥٠طوريكه خط همتراز ه باشد بمي
مناطق جنوبي كشور را تحت تأثير قرار داده است. در روز 

هكتو پاسكال سامانه  ٥٠٠در تراز ) د -٥(شكل بر سپتام ١٧
ژئو پتانسيل متر به  ٥٦٠٠مورد نظر با خط همتراز بسته 

سمت شرق حركت كرده است. امواج متاثر از اين سامانه 
شود. سبب ناپايداري در مناطق بياباني خاورميانه مي

شود كه همچنين ناوه ضعيفي در جنوب شرق عراق ديده مي
  شود. ري در جنوب غرب كشور ميباعث ناپايدا

 ٨٥٠در تراز ) الف -٦(شكل سپتامبر  ١٦در روز 
در  ٩⁄sپاسكال هسته باد مداري غربي با مركز  هكتو

شود كه شرق كويت بر روي خليج فارس مشاهده مي
هاي آن عراق و جنوب غرب كشور را تحت تأثير قرار زبانه

در  -٦⁄sداده است. هسته باد مداري شرقي با مركز 
هاي شمال شرقي كشور مستقر است كه زبانه هاي آن بخش

  شمال غرب كشور را تحت تأثير قرار داده است. 
  

 

    

هكتوپاسكال در  ٨٥٠مداري بادتراز  مؤلفهب):  -٦، (٢٠٠٨سپتامبر  ١٦هكتوپاسكال در تاريخ  ٨٥٠مداري بادتراز  مؤلفهالف):  -٦شكل (    
نصف النهاري تراز  مؤلفهد):  -٦(و ٢٠٠٨سپتامبر  ١٦هكتوپاسكال در تاريخ  ٨٥٠نصف النهاري تراز  مؤلفهج):  -٦(٢٠٠٨سپتامبر  ١٧تاريخ 

  ٢٠٠٨امبر سپت ١٧در تاريخ  هكتوپاسكال ٨٥٠
  

 (ب) (الف)

 )د( (ج)
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 هكتو ٨٥٠در تراز  ) ب -٦(شكل سپتامبر  ١٧در روز 
پاسكال هسته باد مداري غربي كه در روز قبل در شرق 
كويت بر روي خليج فارس قرار داشت ضمن حركت به 

هاي سمت جنوب شرق، تضعيف شده است. كماكان زبانه
اين هسته بيشينه جنوب كشور را تحت تأثير قرار داده است. 
بر روي عراق نيز مؤلفه باد مداري تضعيف شده است. در 
اين روز مناطق شمال غرب كشور تحت تأثير بادهاي 

 -٦(شكل سپتامبر  ١٦ضعيف مداري شرقي است.در روز 
هكتوپاسكال بيشينه باد نصف النهاري  ٨٥٠در تراز ) ج

در جنوب خليج فارس مشاهده  -٨ ⁄sمقدار  شمالي با
هاي اين مركز بيشينه، شرق عراق، غرب و شود. زبانهمي

جنوب غرب كشور را تحت تأثير قرار داده است. مناطق 
شمال غربي كشور تحت تأثير بادهاي ضعيف نصف النهاري 

هر چه از سمت مناطق غربي ايران به سمت . جنوبي هستند
  شود. باد نصف النهاري ضعيف مي شرق حركت كنيم مؤلفه

 ٨٥٠ در تراز) د - ٦(شكل  سپتامبر شكل ١٧در روز 
اي كه در روز قبل در جنوب هكتوپاسكال هسته بيشينه

خليج فارس مستقر بود ضمن تضعيف باالتر آمده و به 
رسيده است. همچنين در مناطق غربي كشور  - ٦ ⁄s مقدار

عيف شده است. نيز شدت بادهاي نصف النهاري شمالي تض
در اين روز اكثر نقاط كشور تحت تأثير بادهاي نصف 

  باشد.النهاري شمالي مي
  
  گيرينتيجه

در الگوي گرد و غباري بهاره سامانه كم فشار موجود 
بر روي مديترانه در نواحي غربي كشور عراق منجر به 

گردد. اين در حاليست كه سامانه پرارتفاع ناپايداري مي
و كار  موجود در جنوب غرب كشور سازاي جنب حاره

شرايط نشست گرد و غبار در نواحي غرب و جنوب غرب 
كند. در اين الگو بدليل وجود سامانه كم كشور را ايجاد مي

هاي عراق ناپايداري در جو ايجاد اي، در بيابانفشار مديترانه
اي در گردد. بدين ترتيب استقرار سامانه كم فشار مديترانهمي

غرب و جنوب غرب ايران بهمراه تأثير سامانه پر  مناطق
اي روي كشور از يك سو و تأثير پارامتر ارتفاع جنب حاره

باد از سوي ديگر منجر به شكل گيري رخداد گرد و غبار در 
  گردد.منطقه مورد مطالعه مي

در الگوي گرد و غبار تابستانه جنوب غرب كشور 
حرارتي عربستان و هاي سامانه كم فشار تحت تأثير زبانه

باشد. از طرفي در شمال آفريقا و شرق اروپا پاكستان مي
سامانه پرفشار حاكم است كه گراديان فشاري در منطقه را 
در پي دارد. اين در حاليست كه سامانه پرارتفاع جنب حاره 

هكتوپاسكالي  ٥٠٠در سطوح مياني جو حاكم است. در تراز 
به توليد امواج ناپايدار  ناوه عميق موجود در منطقه، منجر

گشته كه نواحي شمال غرب تا جنوب غرب كشور را متاثر 
اي در نيمه غربي ساخته و سبب ايجاد گرد و غبار گسترده

گردد. در روزهاي اوج گرد و غبار با نزديكي و كشور مي
تأثير بيشتر ناوه، ارتفاع ژئوپتانسيلي در نواحي غرب و 

ي مؤلفه مداري و نصف جنوب غرب تقويت گشته؛ از طرف
هاي النهاري باد در هنگام توليد گرد و غبار بر روي بيابان

  باشد.كشورهاي عربي همجوار مثبت مي
غباري پاييزه سامانه كم فشار  و در الگوي گرد

عنوان دو عامل ه اي بحرارتي و سامانه پرارتفاع جنب حاره
مهم در شكل گيري الگوي گرد و غباري پاييزه در نظر 

هاي سامانه كم فشار حرارتي شود. فعاليت زبانهرفته ميگ
بخصوص در نواحي جنوب غرب كشور از يك سو و 

اي از سويي ديگر، منجر به استقرار سامانه كم ارتفاع مديترانه
هاي عراق ويژه در بيابانه توليد پديده گرد و خاك ب

عبارت بهتر در الگوي پاييزه ناوه موجود بر ه گردد. بمي
هاي آن درياي سياه و شمال مديترانه فعال گشته، زبانه روي
هاي خاورميانه را متاثر ساخته و ناپايداري در اين بيابان

مناطق را در پي دارد. اين در حاليست كه استقرار سامانه 
پرارتفاع جنب حاره در تراز مياني جو امكان نشست گرد و 

كند. ميغبار را در نواحي غربي و جنوب غرب كشور فراهم 
دليل عدم وجود رطوبت و از طرفي وضعيت فشاري در ه ب

سطح زمين، ماندگاري سامانه منجر به رخداد باد و گرد و 
گردد. نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعات غبار در منطقه مي

) و فخرايي پور ١٣٩٠(ر )، سي سي پو١٣٨٩ميهن پرست (
  ) همخواني دارد.١٣٩٠(
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