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 .1دانشیار گروه هواشناسی ،پژوهشکده هواشناسی و علوم جو
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
تاریخ وصول1325/4/22:

تاریخ پذیرش1325/12/11 :

چکیده
عوامل بزرگمقیاس جوی نقش غالب و تعیینکننده شرایط وضع هوا و رخداد پدیدههای هواشناختی ازجمله پدیده گردوغبار میباشند .ایران به
دلیل شرایط گردش کلی جو در منطقه خشک و نیمهخشک جهان قرارگرفته بطوریکه کانونهای گردوغبار متعددی در این عرضهای
جغرافیایی وجود دارد که تحت برخی از عوامل بزرگمقیاس جوی فعالشده و می توانند نواحی گستردهای از غرب آسیا ،ازجمله مناطق غربی
کشور را تحت تأثیر قرار دهند .هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین عوامل کنترلی جوی با رخداد گردوغبار در نواحی غربی کشور است.
برای این منظور ابتدا با استفاده از دادههای سینوپتیک ایستگاههای هواشناسی ،تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار ،طی دوره  22ساله
( )0992- 2102که دید افقی به کمتر از  5کیلومتر رسیده تعیین گردید .سپس با استفاده از دادههای  ،NCEP/NCARالگوهای ترکیبی
میانگین ماهانه و بیهنجاری کمیتهای بارش ،فشار تراز دریا ،دما و ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای  011 ، 051و  511هکتوپاسکال و شاخص
نوسان اطلس شمالی بررسی شد .نتایج مقایسه این کمیتها برای دورههای بیشینه و کمینه رخدادهای گردوغبار ،نشان داد که تقویت کمفشار
گرمایی در فالت مرکزی ایران و عراق ،گرادیان شدید پربندی ترازهای پایین جو در نواحی شمالی ایران و عراق و شرق سوریه ،تقویت و
گسترش نصفالنهاری پر ارتفاع تراز  511هکتوپاسکال از نواحی مرکزی مدیترانه به روی اروپا ،استقرار ناوه پربندی در شرق مدیترانه ،کاهش
قابلمالحظه بارش فصل زمستان وکاهش غیرعادی شاخص نوسان اطلس شمالی (که منجر به انتقال مسیر حرکت توفانها به نواحی جنوبی اروپا
و شمال آفریقا می شود) ،از مهمترین عوامل تشدید و توسعه این پدیده در نواحی غربی کشور میباشند.

واژگان

کلیدی :عوامل کنترلی بزرگ مقیاس جو ،گردوغبار ،غرب ایران.

*.Email: aranjbar@gmail.com
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شاخص  NAOدر فصل زمستان باعث ایجاد ناهنجاری در

مقدمه
پدیده گردوغبار بهطور گسترده در مناطق خشك و
نیمهخشك جهان ،بهویژه در عرضهای جنبحارهای رخ
میدهد .بخش عظیمی از کشور ایران همجوار با بیابانها و
مناطق خشك میباشد و بهطور مداوم در معرض پدیده
گردوغبار قرار میگیرد .کمبود بارش و خشكسالی ،وزش
بادهای شدید در مناطقی که بهعنوان کانونهای گردوغبار
شناختهشدهاند ،شرایط و ویژگیهای گردش کلی جو و
تغییرات اقلیمی ،از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش
شدید ازجمله عواملی هستند که میتوانند در ایجاد و تشدید
پدیده گردوغبار مؤثر باشند .این عوامل به همراه حرکتهای
صعودی هوا ناشی از الگوهای گردش جوی ،ذرات
گردوغبار معلق را به ترازهای باالتر جو منتقل میکنند .این
ذرات به وسیله جذب و پراکندگی تابش خورشیدی باعث
تغییر در بودجه تابشی جو نیز میشوند .در رابطه با شناسایی
عوامل مؤثر در ایجاد پدیده گردوغبار مطالعات زیادی
انجامشده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
مولین و همکاران ( )Moulin,et al,1997ارتباط نوسان
اطلس شمالی و گردوغبار شمال آفریقا را در برای یك
دوره یازده ساله()1293-1224مورد بررسی قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که عوامل بزرگ مقیاس آب و هوایی از
طریق تغییرات در گردش اتمسفر ،با ایجاد توفانهای گرد و
غبار در ارتباط هستند.گینوکس و همکاران ( Ginoux,et

 )al,2004با شبیهسازی توزیع گردوغبار در غرب آسیا
توسط مدل  GOCARTبرای یك دوره  15ساله (-1291
 )1221به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین توزیع
گردوغبار و شاخص  NAOدر فصل زمستان وجود دارد.
ایوان و همکاران ( )Evan,et al,2006با مطالعه رخدادهای
گردوغبار در سواحل غربی آفریقا طی سال های  1295تا
،2115
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نشان دادند همبستگی معنیداری بین نوسانات

زمستانی شاخص  NAOو توفانهای ثبتشده در غرب
آفریقا وجود دارد .ژائو و همکاران ( )Zhao,et al,2013با
استفاده از گردوغبار مشاهده شده در  31ایستگاه هواشناسی
در حوزه تاریم در شمال غرب چین ،ارتباط بین فرکانس
طوفان های گردوغبار در فصل بهار و شاخص  NAOدر
فصل زمستان را بررسی کردند .نتایج کار آن ها نشان داد

گردشهای بزرگمقیاس میشود که این ناهنجاریها شرایط
دینامیکی الزم را برای وقوع پدیده گردوغبار در فصل بهار
فراهم میکند .واروجان و همکاران ( Varoujan,et

 )al,2013توفانهای گردوخاک در عراق را مورد مطالعه
قراردادند و به این نتیجه رسیدند که مهمترین دلیل افزایش
شدت و فرکانس توفانهای گردوخاک در عراق ،تغییرات
شدید در میزان بارندگی ساالنه و دما میباشد .بلورانی و
همکاران ( )Boloorani,et al,2014با استفاده از تصاویر
ماهواره ای ،سه مسیر اصلی را برای ورود توفان های
گردوغبار به غرب کشور شناسایی کردند که عبارت اند از:
منطقه بین سواحل شرقی فرات و سواحل غربی دجله ،بیابان
های غرب و جنوب غرب عراق وکوه های شرق و جنوب
شرق عربستان .الیونگسیگ و همکاران( Oliongsigh,et

 ،)al,2014با استفاده از داده های هواشناسی سال های
 1215تا  ،2111فرسایش بادی در استرالیا را مورد پایش
قرار دادند .نتایج کار آن ها نشان داد بارش تاثیر زیادی بر
روی وقوع گردوغبار دارد به گونه ای که در سال هایی که
میزان بارش کاهش پیدا کرده ،وقوع توفان گردوغبار افزایش
داشته است .تام و همکاران( ،)Tam,et al,2014در کشور
چین به بررسی روند تغییرات توفان های گردوغبار از سال
 1291تا  2112پرداختند .نتایج حاکی از آن است که
بیشترین وقوع گردوغبار در سال  1293بوده است .همچنین
از سال  1294تا  1222وقوع گردوغبار روند کاهشی و از
سال  2111تا  2112روند افزایشی داشته است .لطیف و
همکاران ( )Lateef.et al,2014با استفاده از تصاویر
ماهوارهای ،توزیع مکانی منبع گردوغبار در عراق را مورد
بررسی قراردادند و نشان دادند که شمال غرب عراق و شرق
سوریه مهمترین مناطقی هستند که سبب انتشار ذرات
گردوغبار و وقوع پدیده گردوغبار در اشکال مختلف
میشوند .در ایران نیز مطالعات زیادی انجام شده که در ذیل
به برخی از آنها اشاره گردیده است.
میهنپرست و همکاران ( )1399نقش گرادیان فشاری و
ناوه 951هکتوپاسکالی در ایجاد و انتقال پدیدهی گردوغبار
تابستانی نیمه غرب کشور طی سال های  1292تا  2112را
بررسی کردهاند و نتیجه گرفتند مهمترین عامل در ایجاد
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توفانهای گردوخاک در منطقه عراق ،وجود گرادیانهای

ماهانه مرکز  ،NCEP-NCAR1برای محدوده جغرافیایی

فشاری از مرکز عراق تا مرکز سوریه و از شمال عراق تا

 10°W-75°Eو  ،0-60°Nویژگی الگوهای گردش جوی

شمال ترکیه میباشدکه موجب ایجاد بادهای قوی و باال بردن

مؤثر در دورههای بیشینه و کمینه رخداد گردوغبار شناسایی

ذرات معلق می شود و گرادیان فشاری منطقه زاگرس نقشی

و در ادامه نیز ارتباط بین کمیت بارش و شاخص نوسان

در توسعه توفان گرد و خاک ندارد .سیسی پور و همکاران

اطلس شمالی با پدیده گردوغبار با استفاده از ضریب

( )1392از بررسی الگوهای سینوپتیکی گردوغبار در فصول

همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار میگیرد.

مختلف طی دوره آماری  2115تا  2112در استان هرمزگان
به این نتیجه رسیدند که که گرم شدن الیه های پایین جو
تحت تاثیر کم فشار گرمایی  ،تاثیرات سامانه پرارتفاع جنب
حاره ای و فعالیت رودباد جنب حاره ای از دالیل
سینوپتیکی افزایش روزهای گردوغباری هرمزگان است.
دودانگه و همکاران( )2112با استفاده از منطق فازی
خوشه بندی شده ،ایران را از نظر فراوانی توفان های
گردوغبار به چهارخوشه متفاوت طبقه بندی کردند که
عبارت اند از دشت لوت ،دشت کویر ،غرب زاگرس و
شمال غرب ایران و مشخص شد منشا هر خوشه متفاوت
است .قاسمی ( )1321نقش نوسان اطلس شمالی ()NAO
بر شکلگیری الگوهای گردش همدیدی همراه با توفانهای
گردوغبار غلیظ در استان کرمانشاه را مورد بررسی قرارداد و
به این نتیجه رسید که در طی فاز منفی شاخص نوسانات
اطلس شمالی ،پر فشارهای حرارتی عرض های شمالی
تقویت شده و و در طی فاز مثبت ،پرفشار های حرارتی
تضعیف شده و با تغییر فاز آن از مثبت به منفی فشار در
منطقه افزایش و در سطح زمین بر فراز چشمههای توفان
میدان وزش باد غربی استقرار مییابد .ذولجودی و همکاران
( )2113ارتباط بین گسترش خشكسالی در مناطق منبع
گردوغبار در سوریه و عراق را با رویدادهای گردوغبار در
مناطق غرب ایران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
همبستگی معناداری بین خشکسالی زمین و رخداد گردوغبار
در مقیاس ساالنه  ،بخصوص در دوره گرم سال ( می تا
آگوست) وجود دارد.
در این مطالعه سعی شده است بر اساس تعداد روزهای
همراه با گردوغبار در غرب و جنوب غربی کشور طی سال
های  1222تا  ،2113دورههای ماهانه بیشینه و کمینه رخداد

دادهها و روش پژوهش
در این مطالعه بهمنظور بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و
تشدید پدیده گردوغبار در مناطق غربی کشور ایستگاههای
هواشناسی کرمانشاه ،خرم آباد ،ایالم ،اهواز ،شیراز و بوشهر
بهعنوان ایستگاههای شاهد انتخاب شدند .پس از اخذ آمار
تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار(یك روز
گردوغباری در این پژوهش روزی است که در ایستگاه های
سینوپتیك مورد مطالعه ،طی  9بار دیده بانی در شبانه روز
حداقل یك بار گردوغبار با کد هواشناسی 11گزارش شده
باشد) با کد هواشناسی (11گردوخاک معلق در هوا که
بهوسیله باد در ایستگاه یا نزدیکی ایستگاه بلند نشده است)
و دید افقی کمتر از  5کیلومتر طی سالهای 1222 – 2113
از سازمان هواشناسی کشور ،برای اطالع از همگنی و
تصادفی بودن دادهها از آزمون ران) (Run testاستفاده شد.
پس از اطمینان از تصادفی بودن دادهها ،فراوانی پدیده
گردوغبار به صورت ساالنه و ماهانه مورد بررسی قرار
گرفت و با مشخص شدن دورههای بیشینه و کمینه ،دادههای
فشار تراز دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل و دما از مرکز
 NCEP/NCARدریافت و

نقشههای ترکیبی میانگین

ماهانه و بیهنجاری ترازهای سطح زمین 211 ،951،و 511
هکتوپاسکالی تهیه و نسبت به میانگین بلندمدت اقلیمی
( )1291-2111مورد تحلیل قرار گرفتند تا رابطه بین
بیهنجاریها و رخداد دورههای بیشینه و کمینه گردوغبار
شناسایی شود.در ادامه برای بررسی ارتباط میان رخداد
گردوغبار با کمیت بارش و تأثیر آن در تشدید پدیده
گردوغبار ،ابتدا ضریب همبستگی بین بارش و گردوغبار

گردوغبار مشخص شود .سپس به منظور شناسایی عوامل
مؤثر در ایجاد و انتقال گردوغبار با استفاده از دادههای

1. National Center Environmental Prediction/National
Center for Atmospheric Researcn
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محاسبه و با استفاده از روش درونیابی معکوس فاصله

کرمانشاه ،ایالم ،لرستان ،خوزستان ،بوشهر و فارس است که

وزنی( ) IDWنقشههای پهنه بندی بارش تهیه و میزان بی

در غرب و جنوب غربی ایران در حد فاصل  22تا  35درجه

هنجاری بارش در دورههای بیشینه و کمینه مورد تجزیه و

عرض شمالی و  45تا  51درجه طول شرقی واقع شدهاند.

تحلیل قرار گرفت .با توجه به نقش فازهای مختلف

استانهای کرمانشاه ،ایالم و خوزستان از غرب هم مرز با

دورپیوند  NAOدر تغییر مسیر حرکت توفانهای عبوری از

کشور عراق و استان بوشهر از جنوب غرب با کشور

روی اروپا در این مطالعه تالش گردید تا همبستگی بین

عربستان همجوار است .دلیل انتخاب استانهای مذکور آن

بسامد گردوغبار در نیمه غربی کشور و شاخص  NAOنیز

است که این محدوده به دلیل هم جوار بودن با دو کانون

بررسی شود .مقادیر عددی شاخص  NAOاز سازمان ملی

اصلی گردوغبار یعنی غرب و جنوبغرب عراق و

جوی و اقیانوس(  )NOAAدریافت گردید و ضریب

جنوبشرقی عربستان در معرض گردوخاک قرار میگیرند.

همبستگی پیرسون برای یك دوره بیست و دو ساله محاسبه

به دلیل حجم باالی دادهها از بین تمام ایستگاههای موجود

شد.

در منطقه مورد مطالعه ،تعداد شش ایستگاه با پراکنش

بحث و بررسی

مناسب انتخاب گردیدکه شکل ( )1موقعیت جغرافیایی و
پراکندگی ایستگاههای منتخب را نشان میدهد.

منطقه مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه این پژوهش شامل استانهای

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه وپراکندگی ایستگاههای منتخب

روند تغییرات پدیده گردوغبار در منطقه مورد مطالعه

وضعیت گردوغبار در ایستگاههای غرب و جنوب غرب

نمودارهای شکل ( )2سری زمانی ساالنه گرد وغبار از

کشور از سال  2111به بعد روند افزایشی داشته و در طی

منتخب نشان

سالهای  2119و  2112در مقایسه با بقیه سالها افزایش

میدهد .در بررسی اولیه این نمودارها ،مشاهده میشود که

چشمگیری رخ داده است .از بین شش ایستگاه مورد

سال  1222تا  2113را در ایستگاههای
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مطالعه ،در ایستگاههای اهواز ،کرمانشاه ،لرستان ،فارس و

همان طوری که از شکل ( )2مشخص است روند تغییرات

ایالم رخداد پدیده گرد و غبار در سال  2112نیز به مراتب

ماهانه گردوغبار در سال ( 2112نقطه چین قرمز) طی

بیشتر از سال  2119می باشد .کمترین تعداد روزهای همراه

ماههای دسامبر تا ژوئن و اگوست تا نوامبر با میانگین بلند

با گردوغبار نیز در تمام ایستگاه ها به جز ایستگاه اهواز طی

مدت مطابقت دارد ولی در ماه جوالی نسبت به میانگین

سال های  2112 ،2111و  2114رخ داده است که در سال

بلند مدت ،افزایش زیادی داشته است .در حالی که در سال

 2114نیز به کمترین مقدار خود رسیده است .به منظور

 2114طی ماههای ژوئن تا آگوست گردوغبار به طور

بررسی دقیقتر ،میانگین بلند مدت ماهانه گردوغبار و

چشمگیری کاهش یافته و در ماه جوالی در مجموع به 5

مجموع روزهای همراه با گردوغبار در ماههای مختلف سال

روز رسیده است.

 2112و  2114نیز تهیه شد (شکل .)3بر اساس دادههای این

بررسی انجام شده در رابطه با وضعیت گردوغبار ساالنه در

نمودار (میانگین بلند مدت ماهانه) از ابتدای فصل بهار

 1ایستگاه منتخب ،نشان داد که در طی دوره مورد مطالعه5 ،

گردوغبار به طور چشمگیری افزایش یافته و در ماه ژوئن و

ایستگاه از  1ایستگاه در سال های  2112و  2114به ترتیب

جوالی به بیشترین مقدار خود رسیده است ،سپس از ماه

بیشترین و کمترین رخداد گردوغبار را گزارش کرده اند.

آگوست تا نوامبر از شدت آن کاسته شده است .بیش از

همچنین سری زمانی ماهانه رخداد گردوغبار نشان داد که

 %21حداکثر مقدار متوسط ماهانه رخدادهای گردوغبار در

ماههای ژوئن ،جوالی و آگوست در سال  2114کمترین و

پنج ماه (مارس تا جوالی) رخ داده است ،بنابراین با توجه

ماه جوالی در سال  2112بیشترین میزان گردوغبار گزارش

به میانگین بلند مدت رخداد گردوغباری در غرب و جنوب

شده است .بنابراین برای مقایسه بهتر ماه های جوالی

غرب کشور میتوان نتیجه گرفت که در هر سال گردوغبار

 2114و  2112به عنوان دوره های کمینه و دوره بیشینه

از ماه مارس شروع و تا ماه آگوست ادامه دارد و بیشترین

انتخاب گردید.

فراوانی وقوع این پدیده در فصل بهار و تابستان میباشد.
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شکل  -2میانگین بلند مدت گردوغبار در هر ماه (خط تو پر) .توزیع ماهانه گردوغبار در ایستگاه های منتخب
در سال  ( 4002نقطه چین قرمز) و در سال  ( 4002نقطه چین آبی)

بررسی الگوهای جوی
شکلهای ( )4و ( )5نقشههای ترکیبی میانگین ماهانه و
بیهنجاری ارتفاع ترازهای سطح زمین 211 ،951 ،و 511
هکتوپاسکالی را در ماه های جوالی سال  2114و 2112
نشان میدهد .بیهنجاری ارتفاع ترازهای مختلف ،انحراف
از میانگین بلند مدت ( )1291-2111را نشان میدهد که
مقادیر منفی بیانکننده کاهش ارتفاع و استقرار کم فشار و
مقادیر مثبت نشان دهنده افزایش ارتفاع نسبت به میانگین
بلندمدت و استقرار پرفشار میباشد .با توجه به نقشه A

درشکل  4کم فشاری با پربند  222هکتوپاسکال روی
پاکستان شکلگرفته است که یکی از زبانه های آن از قسمت
جنوب شرق وارد شده است .زبانه دیگر این کم فشار نیز
تا مرکز عراق و شرق مدیترانه کشیده شده است .پرفشاری
نیز با پربند  1111هکتوپاسکال بر روی شمال دریای خزر
شکل گرفته است .در جوالی  2112فشار در شمال دریای
خزر نسبت به دوره بلند مدت  1هکتوپاسکال افزایش
داشته است و در مناطق مرکزی ایران و کشور عراق و شمال
ترکیه فشار  2هکتوپاسکال کاهش یافته است .درنقشه B

شکل  4در سرتاسر ایران ،شمال عراق و شرق کشور ترکیه
فشار نسبت به میانگین بلند مدت افزایش یافته است،
همچنین سامانه پرفشار خزر نیز  4هکتوپاسکال نسبت به
میانگین افزایش داشته و تا مناطق مرکزی ایران کشیده شده
است .بخشی از گرادیان فشاری شدیدی که روی زاگرس
مشاهده میشود ناشی از توپوگرافی است و نمیتوان از این

گرادیان انتظار باد شدید داشت .در تراز  951هکتوپاسکالی
کم ارتفاعی با پربند  144دکامتر (نقشه  Cدر شکل  )4در
جنوب ایران شکلگرفته است و زبانهی آن تا نواحی مرکزی
ایران و شمال کشور عراق کشیده شده است که باعث
افزایش گرادیان میشود .این مرکز کم ارتفاع بین دو مرکز
پر ارتفاع با پربند  151دکامتر در شمال دریای خزر و
دیگری با پربند  151دکامتر در غرب ترکیه قرارگرفته است.
در جوالی ( 2114نقشه  )Dبرخالف جوالی  2112کم
ارتفاع با پربند  144دکامتر بر روی پاکستان قرار دارد و
گسترش پیدا نکرده است .همچنین در تراز 951
هکتوپاسکال جوالی  2112گرادیان فشاری در غرب ایران
در مقایسه با جوالی  2114شدیدتر است .ارتفاع در جوالی
 2112در مناطق مرکزی ایران و غرب عراق نسبت به
میانگین بلن مدت  21متر کاهش یافته است درصورتیکه در
جوالی  2114در سرتاسر ایران و کشور عراق  21متر
افزایش یافته است .در تراز  211هکتوپاسکال در جوالی
( 2112نقشه  Aاز شکل  )5ارتفاع در کشور عراق و ترکیه
و غرب ایران  21متر نسبت به میانگین بلندمدت کاهش
پیداکرده است و در شمال دریای خزر و دریای مدیترانه 21
متر افزایش ارتفاع مشاهده میشود .دما در مرکز ایران و
دریای مدیترانه یك درجه سلسیوس افزایشیافته است،
درصورتیکه در جوالی ( 2114نقشه  )Bالگویی متفاوت
مشاهده میشود .در غرب ایران ارتفاع نسبت به مقدار
میانگین افزایش و در شمال دریای خزر و جنوب مدیترانه
ارتفاع کاهش پیداکرده است .همچنین دما در مرکز ایران و
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جنوب دریای مدیترانه کاهشیافته است .در الگوی

در شکل  5پر ارتفاع جنب حاره ای آزورز نسبت به میانگین

بیهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  511هکتوپاسکالی

بلندمدت ،تقویت نشده است و ناوهای که مشاهده میشود

جوالی ( ،2112نقشه  )Cپر ارتفاع جنب حارهای آزورز

در نواحی شرقی مدیترانه مستقرشده و عمق زیادی ندارد .به

نسبت به میانگین بلندمدت قویتر شده است و ناوه مدیترانه

طور کلی بررسی نقشه های بی هنجاری میدان های فشار

بر روی کانونهای اصلی گردوغبار فعالشده است .پر

تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل سطوح فوقانی جو برای

ارتفاع جنب حارهای که بهصورت نصفالنهاری گسترش

دورههای بیشینه و کمینه رخداد گردوغبار نشان داد که

پیدا کرده است در پشت این ناوه قرار دارد و ریزش هوای

بیهنجاری های رخ داده در این الگوها نقش مهمی در

سرد پرفشار آزورز که به مدیترانه میرسد سبب عمیقتر

افزایش وکاهش رخداد پدیده گردوغبار در غرب کشور

شدن ناوه در قسمت شرق مدیترانه میشود و این ناوه با

دارند .به طور کلی بی هنجاری منفی (مثبت) فشار و ارتفاع

عمیقتر شدن در ترازهای میانی جو حرکت صعودی الزم را

سبب تشدید (تضعیف) رخداد گردوغبار میشود .به طور

برای بلند شدن ذرات معلق فراهم میکند .در شرق ترکیه نیز

کلی تقویت کم فشار گرمایی در فالت مرکزی ایران و

ارتفاع  41متر نسبت به میانگین بلند مدت کاهش پیداکرده

تقویت و گسترش نصفالنهاری پر ارتفاع تراز 511

که بیانگر تقویت کم ارتفاع است و به نوعی محدوده ناوه را

هکتوپاسکال از نواحی مرکزی مدیترانه به روی اروپا

نشان میدهد و ناوه عمیق سطح  511هکتوپاسکال با سامانه

میتواند در افزایش رخداد گردوغبار نقش مهمی داشته

کم فشار همراه شده است .در صورتیکه با توجه به نقشه D

باشد.
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شکل  -2نقشههای باال :الگوی ترکیبی میانگین ماهانه و بی هنجاری فشار تراز دریا ( )Aجوالی  )B( .4002جوالی  .4002نقشههای
پایین :الگوی ترکیبی میانگین ماهانه و بیهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  050هکتوپاسکال ()Cجوالی  .4002نقشه( )Dجوالی 4002
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شکل  -5نقشه های باال :الگوی ترکیبی میانگین ماهانه و بیهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل و بیهنجاری دمای تراز  000هکتوپاسکال (.)A
جوالی  )B( .4002جوالی  .4002نقشه های پایین :الگوی ترکیبی میانگین ماهانه و بیهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500
هکتوپاسکال (  )Cجوالی  ) D( .4002جوالی 4002

ارتباط بین میزان بارش و رخداد گرد وغبار
کمبود بارش و افزایش دما باعث افزایش تبخیر و ایجاد
خشکسالی ،از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش چسبندگی
ذرات خاک و درنتیجه فعال شدن کانونهای گردوغبار
میشود ( .)Yu and Hesse,2006پر بارش ترین ماههای
ایستگاه های همدیدی منطقه غرب و جنوب غرب کشور
به ترتیب ماه های دسامبر ،ژانویه و فوریه با میانگین 29 ،14

و  53میلی متر هستند ( شکل  .)1نتایج بخش 2-2نشان داد
که اکثر رخدادهای گردوغبار (طبق شکل  )3در فصل بهار و
تابستان رخ میدهند .با توجه به اینکه بنظر میرسد توزیع و
مقدار بارش نقش اساسی در رخداد گرد و خاک داشته
باشد ،ضریب همبستگی بین بارش زمستان و بسامد رخداد
گردوغبار در ماه جوالی نیز محاسبه و نتایج حاصله در
جدول ( )1آورده شده است .با توجه به این جدول رابطه
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بین میزان بارش در فصل زمستان و گردوغبار در ماه جوالی

ایالم در سطح معنی داری  1/25درصد معنیدار است.

در تمام ایستگاهها یك رابطه معکوس است که در

همچنین باالترین ضریب همبستگی مربوط به ایستگاه خرم

ایستگاههای کرمانشاه ،خرم آباد ،اهواز و شیراز ضریب

آباد با 21درصد میباشد.

همبستگی در سطح معنی داری  1/22درصد و در ایستگاه
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شکل  -6میانگین بلند مدت بارش ماهانه در ایستگاه های منتخب

جدول  -1نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین بارش و شاخص نوسان اطلس شمالی در فصل
زمستان و گردوغبار ماه جوالی طی دوره ()1224-4012
ضریب همبستگی بارش و گردوغبار

ضریب همبستگی شاخص  NAOو گردوغبار

کرمانشاه

** -1/12

-1/33

ایالم

*-1/51

-1/22

خرم آباد

**-1/21

* -1/44

اهواز

** -1/51

-1/33

بوشهر

-1/41

-1/55

شیراز

** -1/52

*-1/42

ایستگاه

* همبستگی معنادار در سطح * * 1015همبستگی معنادار در سطح 1011
شکل ( )2مجموع بارش در فصل زمستان و رخداد

بگیرد که از مقایسه نمودار ترکیبی گردوغبار و بارش نیز

گردوغبار در ماه جوالی را برای ایستگاههای منتخب نشان

مشاهده میشود در ماه جوالی سال  2114که با کمترین

میدهد .با توجه به همبستگی معکوس و معنیداری که میان

تعداد روزهای همراه با گردوغبار توأم است ،بیشترین مقدار

بارش و گردوغبار بدست آمد ،انتظار میرود چنانچه زمستان

بارش ثبت شده است ،این در حالی است که در فصل

پر بارشی در ایستگاههای مورد مطالعه وجود داشته باشد به

زمستان سال  2112کمترین مقدار بارش نسبت به دوره

تبع آن ،گردوغبار در ماه جوالی شرایطی عکس را در بر

مورد مطالعه رخ داده است.
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شکل  -0نمودار ترکیبی تعداد روزهای همراه با گردوغبار در ماه جوالی (خط نقطه چین) ومجموع بارش فصلی(خط توپر)

به منظور محاسبه بیهنجاری میزان بارش در منطقه مورد

زمستانی سال  2112و  2114در هرایستگاه از میانگین بلند

مطالعه در سال 2114و  ،2112ابتدا میانگین بارش در فصل

مدت کسر شد تا مقدار بیهنجاری بدست آید .سپس برای

زمستان (دسامبر ،ژانویه و فوریه ) از سال  1291تا  2111در

مقایسه بهتر ،نقشههای پهنه بندی بیهنجاری بارش نسبت به

حکم میانگین بلند مدت اقلیمی محاسبه و مقدار بارش

میانگین بلند مدت اقلیمی تهیه شد (شکل .)9

شکل( )0نقشه های پهنه بندی بی هنجاری بارش در فصل زمستان سال ( 4002سمت چپ) و سال (4002سمت راست)

نقشه های پهنه بندی بی هنجاری به روش  IDWدر

مدت بارش ،کاهش یافته است .تمرکز خشکسالی و کمبود

شکل( )9نشان داده شده است .در تفسیر نقشه سمت چپ

بارش بیشتر در ایستگاه خوزستان بوده و بعد از آن ایستگاه

شکل ( ،)9می توان گفت که در فصل زمستان سال 2112

های کرمانشاه و بوشهر در ردیف های بعدی قرار می

بارش در تمام منطقه مورد مطالعه نسبت به میانگین بلند

گیرند ،هر چند که میزان کاهش بارش در ایستگاه خرم آباد
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در مقایسه با بقیه ایستگاه ها ،سهم اندکی را به خود

آزورز ) A(Hاز مرکز کمفشار ایسلند) I(Lبه دست میآید و

اختصاص داده است .بررسی نقشه بی هنجاری بارش در

و معادله آن به صورت رابطه ( )1می باشد .این شاخص

سال  2114نیز نشان می دهد که در نیمه غرب و جنوب

دارای دو فاز مثبت ومنفی است که در صورت افزایش

غرب کشور بارش نسبت به میانگین بلند مدت افزایش یافته

گرادیان فشار بین این دو مرکز ،در فاز مثبت و با کاهش

که این افزایش از غرب به شرق نیز بیشتر بوده است.همان

گرادیان فشار در فاز منفی قرار می گیرد.

طور که در نقشه سمت راست شکل ( )9دیده می شود ،در

رابطه ()1

بین ایستگاه های منتخب ،ایستگاه کرمانشاه بیشترین افزایش

گزارش مولین و همکاران( )Moulin,et al,1997بیانگر

بارش نسبت به میانگین بلند مدت را به خود اختصاص داده

وجود همبستگی بین شاخص NAO

است .در صورتی که کمترین تغییر پذیری بارش فصل

هواویزهای استخراج شده از داده های ماهواره ای است و

زمستان به ایستگاه های اهواز و ایالم اختصاص دارد .به

ضرایب همبستگی را برای منطقه مدیترانه و اقیانوس اطلس

طور کلی نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان داد

به ترتیب  1011و  1042بدست آوردند .در حالی که ماهوالد

که در فصل زمستان سال  ،2112در منطقه مورد مطالعه

و همکارانشان( )Mahowald,et al,2003ضمن بررسی

میزان بارش در همه ایستگاهها کمتر از مقدار نرمال بوده

نتایج مولین ،همبستگی بین شاخص  ،NAOداده های شبیه

است و بهطور میانگین  12میلیمتر میزان بارش کاهش

سازی شده توسط مدل و غلظت های اندازه گیری شده در

پیداکرده است .در حالی که فصل زمستان سال  2114در

ایستگاه ها را برای برخی ایالتهای آمریکا محاسبه کردند و

تمام ایستگاهها به استثنای ایستگاه های اهواز و ایالم بارش

نشان دادند که همبستگی معنی داری بین آنها وجود ندارد.

نسبت به میانگین بلند مدت بیش از  51میلیمتر افزایشیافته

تمرکز این بخش از مطالعه حاضر ،بررسی وجود یا عدم

است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاهش چشمگیر

وجود ارتباط میان تعداد روزهای همراه با گردوغبار در

بارش نسبت به حالت نرمال در غرب و جنوبغرب کشور

ایستگاه های منتخب و شاخص  NAOمی باشد .به دلیل

در زمستان سال  2112میتواند یکی از عوامل افزایش پدیده

تأثیر بیشتر پدیده  NAOدر ماههای سرد سال ،در این

گردوغبار و تشدید آن در جوالی سال  2112نسبت به سال

بخش فقط ماههای دسامبر ،ژانویه و فوریه بررسی میشود.

 2114باشد.

برای این منظور میانگین شاخص  NAOدر فصل زمستان از

 .5-3بررسی ارتباط شاخص  NAOبا رخداد گردوغبار

وب سایت «مرکز سازمان ملی جوی-اقیانوسی» به نشانی

از مهم ترین دور پیوندها در گستره جهانی و ناحیه ای می

 www.cdc.noaa.gov.htmاخذ گردید و مشابه بخش

توان به «نوسان شمالگان»«،نوسان جنوبگان»« ،نوسان اطلس

قبل ،ضریب همبستگی پیرسون میان رخداد گردوغبار در ماه

شمالی» و «نوسان اطلس شرقی» اشاره کرد اما از میان آنها،

جوالی و شاخص نوسان اطلس شمالی در فصل زمستان

نوسان اطلس شمالی از برجستهترین الگوهای گردش جوی

محاسبه شد .نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی بین

و از عوامل تغییر پذیری اقلیم کره زمین است(نصر اصفهانی

دو پارامتر مورد نظردر جدول ( )1داده شده است .با توجه

و همکاران ،Hurrell,et al,2003 & 2004 ،1322

به نتایج بدست آمده ،هر چند ضرایب از مقدار باالیی

 )Maarten,et al,2001که در واقع یك نوسان بزرگ

برخودار نیستند اما تعداد روزهای همراه با گردوغبار در

مقیاس نصف النهاری بین سامانه کم فشار جنب قطبی در

تمام ایستگا ه ها رابطه معکوسی با شاخص

NAO

نزدیکی ایسلند و واچرخند جنب حاره ای نزدیك آزورز

دارد.سری زمانی فازهای مثبت و منفی شاخص  NAOدر

است و مهم ترین دلیل تغییرات فصلی و ساالنه در چرخه

زمستان هر سال (دسامبر -ژانویه  -فوریه) و توزیع پدیده

جهانی جو در نیمکره شمالی است( Wanner,et al,2001

گردوغبار در ماه جوالی همان سال طی دوره  22ساله (

 .)Hurrell,et al,1995 ،شاخص نوسان اطلس شمالی از

 1222تا  ) 2113در شکل ( )2داده شده است .با توجه به

تفاضل فشار استاندارد شده سطح دریا بین مرکز پرفشار

نمودار و همچنین همبستگی نسبتاً ضعیفی که بین شاخص

و عمق نوری
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 NAOو روزهای همراه با گردوغبار بدست آمد ،مشخص

شاخص در فاز منفی قرارگرفته ،کاهش غیر عادی در سال

است که درباره نقش و تأثیر این شاخص در فصل زمستان و

( 2112دوره بیشینه رخداد گردوغبار) نیز مشاهده میشود .با

رخداد گردوغبار در ماه جوالی به طور قاطع نمی توان

توجه به اینکه کاهش غیرعادی شاخص  NAOبا افزایش

سخن گفت ،اما می توان نتیجه گرفت این ارتباط گاه و

قایل مالحظه رخداد گرد و خاک در جوالی  2112همراه

بیگاه است و بیشترین تاثیر شاخص  NAOدر برخی

شده است احتمال میرود که در صورت فراهم شدن دیگر

فازهای قوی مثبت و منفی مشهودتر است به طوری که در

شرایط ،از جمله کاهش بارش ،در فاز منفی  ، NAOکه

بعضی از سالها همراه با کاهش غیر عادی شاخص نوسان

مسیر حرکت چرخندها به نواحی جنوبی اروپا منتقل

اطلس شمالی ،گردوغبار افزایش یافته است .بررسی فازهای

میشود ،میتواند شرایط مساعدی برای عبور ناوهها از روی

مثبت و منفی شاخص  NAOدر طی دوره مورد مطالعه ،نیز

کانونهای گرد و خاک واقع در روی عراق و سوریه فراهم

نشان میدهد که این شاخص در بیشتر سالها ( 14سال) در

آورد که پیآمد آن افزایش رخداد گرد و خاک در نیمه غربی

فاز مثبت بوده است و در سال  2114افزایش چشمگیری

کشور خواهد بود.

داشته است.این در حالی است که از میان سالهایی که
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شکل  -2تطبیق فراوانی گردوغبار در ماه جوالی با فازهای مثبت و منفی شاخص ( NAOدسامبر تا فوریه)
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