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 انتقال گردوغبار به جو استان خوزستان یالگوها دیهمد لیتحل
 رانیا زد،یدانشگاه  ،یو اجتماع یعلوم انسان سیپرد ،ی، استاد آب و هواشناس1دواریام کمال

 رانیا زد،یدانشگاه  ،یشناس میکارشناس ارشد اقل ،یزاده بنوت یعل میمر
 رانیا زد،یدانشگاه  ،یشناس میکارشناس ارشد اقل ن،یمهرآفر هیراض

  دهیچک
 رودیخشک جهان به شمار ممهیدر مناطق خشک و ن رهیچ هایدهیاز پد یکیگرد و غبار،  هایتوفان

 ینگران کیبه  ست،یز طیانسان و مح یسالمت ،یاجتماع -یو با توجه به اثرات شگرف در مسائل اقتصاد
 رومندنی و( هاهمرفت و هاآشفته )جبهه یموارد از بادها شتربی در هاتوفان نیشده است. ا لیتبد یجهان
بلند  ابانیب زیگرد و غبار را از سطوح نرم و ر یادیز ریو مقاد شوندیحاصل م یابانیسطوح ب شیو سا

رخداد گرد و غبار  یو فراوان ی. به علت گستردگرسانندیمتر م 1000را به کمتر از  دید ییو توانا کنندیم
شرایط و الگوهای رطوبتی  کینوپتیس لیدر پژوهش حاضر به تحل رانیا یدر استان خوزستان و مناطق غرب

 یآمار( در سطح استان خوزستان در دوره لومتریک 1کمتر از  یافق دی)با د گرد و غبار یو فشاری، روزها
و مطالعه  لی)گرم و سرد( پرداخته شده است. جهت تحلیفصل ی( و دوره مطالعات2010-2000ساله ) 11
دید افقی، رطوبت نسبی، بارندگی، سرعت و جهت وزش باد( از  میزان)ساعتی ˏزمانی بازه در هاداده

 ده،یکت پدو جهت حر یابیجهت منشأ نیاداره کل هواشناسی استان خوزستان اخذ شده است. همچن
شناسایی دقیق الگوهای پایدار  یگرفته است. براقرار تحلیل مورد رخداد اوج روز در ایتصاویر ماهواره

قرار گرفته  لیبر اساس نمودارهای اسکیوتی تعیین و تحل یداریناپا هایشاخص یرو ناپایدار جو، مقاد
 گسترش و ایمدیترانه پشته جو، میانی سطوح پرارتفاع الگوهای حاکمیت از حاکی هااست. واکاوی نقشه

 گرادیان افزایش و رطوبت کاهش با همراه عربی پرفشار فشاری شیب افزایش و شرق جهت در آن مداری
پرسرعت است که در تشدید کاهش دید افقی در دوره اول تأثیرگذار بوده است. در دوره دوم  های ههست

)الگوهای فشاری پدیده گرد و غبار، پشته شرق آفریقا همراه با گردش واچرخندی، جوی پایدار را حاکم 
 هاز ایستگاها رخیساخته است. در بازه سوم مورد مطالعه، با کاهش فشار در ساعاتی از شبانه روز، در ب

. باشدبیشینه تاوایی نسبی بر جو جنوب غرب ایران می یهسته تمرکز آن علت که رسیده ثبت به بارندگی

                                                           
   komidvar@yazd.ac.ir                                                          نویسنده مسئول- 1
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 عربستان مرکز و شمال و عراق جنوبی مناطق از ریزگردها گسترش و حرکت جهت نیز ایماهواره تصاویر

 . است داده نشان را
 .استان خوزستان د،یهمد لیتحل ،یفشار یگردوغبار، الگوها کلیدی: کلمات

  مقدمه

ذرات ریزگردها این قابلیت را دارند که مانع از رسیدن نور خورشید و تابش مستقیم 

آن بر سطح زمین شوند. گیاه برای تولید گل، میوه و دانه به نور مستقیم خورشید نیاز 

 رشد نوعی دچار گیاه. شوند دارد، اما ریزگردها مانع از رسیدن نور مستقیم به گیاه می

 موج طول که چرا شود؛ را به همراه ندارد، می میوه و گل دانه، رشد آن در که ای سبزینه

 در رسند، نمی زمین به و شود می بازتاب ریزگردها توسط گیاه برای الزم نوری های

(. 2015 ، کائو) دارد پی در را محصول تولید کاهش و شود نمی انجام فتوسنتز عمل نتیجه

 از شود، منجر می تنفسی های روزنه انسداد به که را ها برگ روی بر ریزگردها نشست

 تبادالت تا شود می سبب عمل این. کرد عنوان توان، می غبار و گرد مخرب آثار دیگر

 بر بنابراین. گذارد فتوسنتز عمل روی نامطلوبی اثر نتیجه در و شود متوقف گیاه گازی

 عنوان کرد. ردهاریزگ مخرب آثار دیگر از توان می را موجود گازهای توازن خوردن هم

 جذب سبب درختان، بر تار تنیدن با آفت این درختان، در 'کنه'ازدیاد آفت       

 کاهش به هم و فتوسنتز عمل توقف به هم که شود می طوالنی مدت برای ریزگردها

 یهوا پیمختلف در هر ت هایدر تراز یجو های انجری و بادها شود، می منجر تولید

بارش،  تیعناصر موثر در تقو نیاز ا یکیهستند که  یخاص های یژگیو یغالب دارا

گرد و غبار در  جادیا طیشرا نتریاز مهم یکیاست.  یجو نییپا هایسرعت باد در تراز

رطوبت  داریناپا یکه اگر هوا یعدم رطوبت است، به طور ایوجود  دار،یناپا یکنار هوا

گرد و غبار  فانداشته باشد، بارش و توفان رعد و برق و اگر فاقد رطوبت باشد، تو یکاف

 مواردی جمله از غبار و گرد های (. بررسی علل وقوع توفان2015)کائو، کند یم جادیا

 در ریزگردها گسترش عامل( 1998) موهلفی. اند داشته توجه آن به محققان که است

 سطوح در. داند می عربی حرارتی فشار کم از حاصل گرمایی امواج را عربستان منطقه
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 زمین سطح فشاری شرایط در الخالی ناوه کم عمق بر بیابان ربع تقراراس نیز جو میانی

 مطالعه را استرالیا تروپوسفری غبارهای و گرد( 2001) همکاران و هامش. است بوده موثر

 فرودهای با همراه استرالیا قاره غبارهای و گرد  که است این از حاکی هاآن نتایج. اند کرده

های زمینی است، به طوری که در صورت وجود کلونسی سرد هایجبهه و باال سطح

 فراتر کیلومتر هزاران تا تواند می استرالیا مرکزی هایشرایط مذکور، گرد و غبارهای بیابان

و  لتحلی در ،(2002) همکاران و پراسپرو. شود پخش جنوبی نیمکره در قاره این از

 هاینیدر عربستان و زم الخالی ربع هایابانیب انه،یگردوغبار خاورم یاصل یکانون ها یبررس

شده  نییگرد و غبار منطقه تع دیدجله و فرات به عنوان عامل تول یرودها ی خشک کرانه

ساله الگوهای فشاری در سطح چین، فراوانی  50( با بررسی 2002است. وای هانگ )

 یشسرما و مغولستان در زمین سطح گرمایش دلیل به را1950-1970 وقوع در بازه زمانی

 هایستمیس یاصل های یژگیاز و یکی دیدر مناطق شمالی دانسته است. کاهش قدرت د

مانند مشکالت تنفسی و ریوی  یبهداشت ندیگرد و غبار هستند که عالوه بر آثار ناخوشا

 و حمل های سیستم در نیز را اختالالتی ها،برای انسان و آلوده کردن محیط زندگی انسان

 های(، علت توفان2005) و همکاران اورولوسکی. آورد می وجود به هوایی و زمینی نقل

 دیشد یبادها ،یدر منطقه، خشکسال ابانیب رسی – یشن عیگرد و غبار ترکمنستان را توز

 یبازه زمان ی(، به بررس2006) دلتونیمشخص کرده است. م یاهیو کمبود پوشش گ

از آن است که  یحاک جی. نتاتپرداخته اس انهیگرد و غبار در منطقه خاورم دهیرخداد پد

عرب رخ داده است.  یایپاکستان و در ران،یرخداد درفصل تابستان در ا زانیم نیشتریب

 در 2003 سال آوریل تا مارس های( به مطالعه گرد و غبار ماه2007مینگ و همکاران)

 شرایط و همدیدی نظر از. اند پرداخته آتی رخدادهای بینی پیش و عراق کشور سطح

ساعته توفان گرد و  72استقرار جبهه سرد و الگوهای کم فشاری را نتیجه پایداری  یجو

بزرگ  های ابانبی با مجاورت دلیل به کشور غرب جنوب مناطق که اند غباری دانسته

پور و  سیهستند. رئ ای گرد و غباری قابل توجه یروزها یغربی، دارا گانیهمسا

در دوره  سیمود ای ماهواره ریو تصاو یکینوپتیاطالعات س هی(، بر پا2016همکاران)
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بر رخداد گرد و غبار در  یرودباد جبهه قطب راتیتأث بررسی به 1998 – 2012 یآمار

 یدرصد گرد و غبارها 20از  شیدر دوره سرد سال پرداخته است که ب رانیجنوب غرب ا

 جانیلیبوده است. ع یهمزمان با گسترش و استقرار رودباد قطب رانیجنوب غرب ا

وقوع  یروز محاسبه کرده که فراوان 15گرد و غبار در کشور را حدود  نیانگی( م1376)

(عوامل تأثیرگذار بر 1384) است. ذوالفقاری گرید هایاز ماه شبی ماه مرداد در هاآن

 غربی بادهای مهاجر سیستمهای و آزور پرفشار را ایران غرب در غبار و گرد هایسیستم

 را رضوی خراسان استان های( عوامل سینوپتیکی توفان1387) شکریل. است کرده تعیین

 گیری شکل مقابل در و افغانستان کشور و خراسان جنوب در فشار کم استقرار: الف

 قرارگیری هکتوپاسکالی 850 تراز در: ب. خزر دریای جنوبی بخش در پرفشاری مرکز

دانسته است.  گذار تأثیر افغانستان شرقی شمال و شرقی بخش در چرخندی مرکز

 و گرد آورنده پدیده هایبه تحلیل سیستم 1996-2005(، در بازه زمانی 1389طاوسی)

 بادهای مهاجر سیستمهای استقرار از حاکی نتایح که است پرداخته خوزستان در غبار

 حرارتی فشارهای کم گرم، دوره در و سال سرد دوره در قطبی جبهه رودباد و غربی

و  لی(، در تحل1390) و همکاران دوارامی. شوند عامل محسوب می ینمهمتر زمین سطح

است که  دهیرس جهینت نیهمراه با گرد و خاک در سبزوار به ا یبادها یفصل میرژ یبررس

 سمت به غربی ی نیمه از خاک و گرد با همراه بادهای وزش سال، سرد ی دوره آغاز با

 بهار فصل شروع با اما رسد،حد می نبیشتری به زمستان در و گرفته شدت سبزوار شهر

 به یابد،می کاهش غربی ی نیمه از بادها این وزش غربی، سیستمهای نشینی عقب و

 ینیمه از و رسیده صفر به تقریبا   غرب سمت از آنها وزش تابستان فصل در که طوری

 ارهماهو ری(، بر اساس تصاو1391) پور و همکاران شمسی. وزد می منطقه سمت به شرقی

از  یحاک جیپرداخته است. نتا1388 رماهیگرد و غبار ت هایکانون یبه بررس MOD02 ای

هکتوپاسکال و شکل  500در تراز  ییباال ییواگرا ی محور ناوه و منطقه ینیمکان گز

گرد و غبار به سمت  تیدر هدا ینقش اصل نیدر سطح زم یسلول کم فشار حرارت یریگ

ساالنه و ماهانه  یگل غبارها می(، از ترس1392) همکاران و گر داشته است. نوحه رانیا



 
 

 

 77                                                  انتقال گردوغبار به جو استان خوزستان یالگوها دیهمد لیتحل

 

 رخداد که است شده مشخص 1986 – 2009 هایدر سال یهواشناس های داده لیو تحل

همراه  یمشخص شد لزوما  بادها هایدر بررس نیداشته است. همچن یصعود رسی هاتوفان

و  ینیف ییاست. بابا یربسرعت نبوده و جهت غالب بادها غ نهیشیب یبا گرد و غبار دارا

رخداد گرد  یفراوان نیب یتفاوت معنادار یآمار های(، بر اساس آزمون1395) همکاران

کننده گرد و غبار در  جادیساز و کار ا نیو غبار در دوره گرم و سرد وجود دارد. همچن

پرارتفاع  ایکم ارتفاع  کیدو فصل متفاوت است. در فصل سرد دو الگو بر اساس استقرار 

 شود، یسبب رخداد گرد و غبار م یو پر ارتفاع جنوب یدر سمت غرب کم ارتفاع شمال

کم فشار  لیتشک ران،یا یدر فصل گرم همزمان با استقرار پرفشار جنب حاره رو یول

بر فراز آن سبب  850کم ارتفاع در تراز  کیگرد و غبار و استقرار  های بر کانون یحرارت

 توان،می ها . از دیگر پژوهششود یو حرکت ذرات م نیمدر سطح ز هوا انیجر ییهمگرا

(، حسین زاده 2010) و همکاران (، گانور2010(، بارکن و آلپرت )2005) نویو س تاکمی

( 1396) (، گندمکار1391) (، خوش اخالق1390) (، براتی1385) (، امیدوار1376)

و سرد سال رخ  مدر دو فصل گر رانیگرد و غبار در ا هایتوفان یبرشمرد. به طور کل

دو فصل متفاوت است. در فصل  نیآن ها در ا یریشکل گ یکه ساز و کارها دهندیم

در اثر  شوند،یم دهیباالتر کش هایبه سمت عرض ییگرما یگرم سال که کم فشارها

 دیشد یاختالف فشار حاصل شده، خشک یفوقان یبرخورد با کم فشارها و پرفشارها

. در دوره گرم ابدی یگرد و غبار در منطقه شدت م دهیو پد هبر علت شد دیمز زیمنطقه ن

فارس )با مکش  جیبه خصوص کم فشار خل نیسطح زم ییگرما یکم فشارها زیسال ن

 گرد و غبار هستند جادیاز عوامل ا یکیعربستان(  رهیاطراف شبه جز های ابانیب یهوا

واقع شده و  رانیدر جنوب غرب ا(. استان خوزستان 1393)مبارک حسن و همکاران، 

سرخ در فصل سرد  یایو در یاترانهیمد هایقرار دارد. سامانه تیدر مجاورت عراق و کو

. دهدیقرار م ریدر فصل گرم سال استان خوزستان را تحت تأث ییسال وکم فشار گرما

 یرطوبت داشته باشند، همراه با بارش بوده و در صورت کافی اندازه به اگر هاسامانه نیا

 گرد و غبار همراه باشند. های با توفان توانندیخشک باشد، م یطیمح طیشراکه 
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 هاو روش هاداده

روزانه  های روش همدید است، عالوه بر ترسیم نقشه یپژوهش که بر مبنا نیدر ا

 ،یاز جمله: دما، بارندگ یعناصر مختلف جو یبرا یساعت زمانی بازه در ها جو، داده

نقطه شبنم  یآسمان و دما یابرناک ،یافق دیهمراه با گرد و غبار، د یروزها ،یرطوبت نسب

استان خوزستان در فصل سرد سال  ی( برا2010-2000ساله ) 11 یدر دوره آمار

 لید تحل)زمستان( و فصل بهار )فصل گذر و تغییرات الگوهای فشاری جو(، اخذ و مور

 های ستگاهای) بر تأکید با خوزستان، دراستان هاداده یمکان تیقرار گرفته است. موقع

 شیکه افزا نیاخذ شده است. با توجه به ا یاهواز، آبادان و دزفول( از سازمان هواشناس

گرد و غبار  دهیشدت پد زانیم ییفاکتور در شناسا نتری افقی به عنوان مهم دیکاهش د ای

گرد و  های توفان های دوره نییدر تع یپژوهش عامل اصل نیدر ا د،آی یبه شمار م

و فشار با  یافق دیسرعت و جهت باد، د نیارتباط ب یمحسوب شده است. بررس یغبار

در بلندمدت، شناخت  دهیپد نیفراز و فرود ا های گرد و غبار در دوره هایتوفان یانفراو

(. توفان گرد و غبار، 1384 ،ی)ذوالفقار دهد یبه دست م دهیپد نیا تیاز ماه ینسبتا  کامل

 شودتقلیل یابد، اطالق می لومتریک 1به کمتر از  دیاست که در آن قدرت د یتیوضع

 غربی، و مرکزی هایگرد و غبار در ایران به ویژه در بخش ه(. اگر چ1385 دوار،امی)

 گاهی اخیر های سال طی که آن غلظت  و وقوع فراوانی ولی نیست، ایناشناخته پدیده

و  ذوالفقاری) نوظهوراست و جدید ای متر رسیده، پدیده 50عث افت دید به زیر با

و  یغرب ینواح ژهیو به و رانیا ییایجغراف تی( که با توجه به موقع1390همکاران، 

 ییگرم و خشک و صحرا یگرد و غبار نواح یخشک، منابع اصل یمجاورت با نواح

گرد و  یبا توجه به کثرت تعداد روزها (.1384 ،یو عربستان است )ذوالفقار هیسور

سه دوره  ،یمتر 1000به کمتر از  یافق دیمورد مطالعه و کاهش د های ستگاهیغباری در ا
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 هایستمیمنشاء س یرخداد گزینش شده است. به منظور بررس یگستردگ وشدت  هیبر پا

 500تراز  ن،یدر سطوح مختلف فشاری، سطح زم یجو یها داده ،یگرد و غبار یجو

هکتوپاسکال، رودباد جنب حاره در  850هکتوپاسکال، رطوبت ویژه در سطح  850و 

و سرعت و  وپاسکالهکت 500هکتوپاسکال، تاوایی نسبی در سطح  300سطح فشاری 

( با قدرت NCEP)یطیمح نیب شیپ یهکتوپاسکالی از مرکز مل 500جهت باد در سطح 

شده است.  هیساله ته 11 یدر بازه زمان ییایدرجه طول و عرض جغراف 5/2 یمکان کیتفک

روز  کیجو، در طول مدت  های آن نقشه یوارد و خروج Grads افزار نرم در ها داده

ترسیم و مورد بررسی  دهیپد یاوج و انتها یده گرد و غبارو روزهایقبل از رخداد، پد

و  ریو به تفس هیته ده،یازروز اوج پد ای ماهواره ریتصاو نیقرار گرفته است. همچن

. سپس جهت بررسی پردازد می ها کننده آن دیو تشد یریعوامل جوی شکل گ یواکاو

اری نمودارهای و ناپاید پایداریشرایط دینامیکی و رطوبتی جو و تعیین استقرار شرایط 

 شده است.استفاده  KIو  SI یداریناپا های و از شاخص اسکیوتی ترسیم شده

 

 و بحث جینتا

گرد و غبار، بر اساس وسعت رخداد در کل استان  یبا توجه به کثرت تعداد روزها

گزینش شده است. جهت  یافق دید نیبا کمتر ییروزها یغبار طیخوزستان و تداوم شرا

جو، سه دوره رخداد گرد و غبار که در سطح  های نقشه میو ترس دیو همد یآمار  لیتحل

داشته است، به عنوان نمونه انتخاب و سپس  یشتریمورد مطالعه شدت ب های ستگاهیا

 یمیاقل های روزانه داده نیانگیم 1مربوطه صورت گرفته است. در جدول  های لیتحل

اهواز،  های ستگاهیمورد نظر در ا یانتخاب های گرد و غبار در دوره دهیاوج پد هایدر روز

 .شود یم دهید 2010تا  2000 یسال ها یآبادان و دزفول در طول دوره آمار

 ستگاهیدر ا 2010هیژانو 2که در روز ی شودم دهید 1در شکل  یافق دینمودار د در

از  یبوده، ول لومتریک 1کمتر از  یافق دید زانیتا اواسط روز م هیدزفول از ساعات اول

که به  یبه طور ی کند،م دایپ یشیافزا یروند یافق دید زانیاواسط روز تا اواخر شب م
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  یبه وقت محل 12تا 7:30اهواز به جز ساعات  ستگاهی. در اترسیده اس لومتریک 2بیش از 

رخ داده  لومتریک 2بیش از  یافق دیساعات، د یبوده، تمام لومتریک 1کمتر از  یافق دیکه د

 (.1ثبت شده است)شکل لومتریک 2 یباال یافق دیساعات روز د یآبادان تمام ستگاهیو در ا

 آماری های گرد وغبار دوره دهپدی اوج روز در اقلیمی های میانگین روزانه داده .1 جدول

 2010-2000 آماری دوره در دزفول و آبادان اهواز، ایستگاههای سطح در منتخب

ایستگاه
 

 دزفول آبادان اهواز

عناصرجوی
 

2/
3/

2007
 

18
/4

/
2008

 

2/
1/

2010
 

2/
3/

2007
 

18
/4

/
2008

 

2/
1/

2010
 

2/
3/

2007
 

18
/4

/
2008

 

2/
1/

2010
 

 /دیدافقی 
متر

 

1984 2574 2/1947 1/1746 2/3597 1/2602 2/1744 4/731 6/2363 

ت 
سرع

ت
باد/ نا

 

5/11 9/12 6/1 5/10 3/21 5/5 4/14 6/4 6/2 

فشار/  

h
p
a

 

1015 5/1007 9/1020 1013 4/1012 1020 9/1014 6/1007 2/1021 

دما/ 
c'

 

1/15 5/26 7/10 5/16 8/25 12 4/13 2/25 8/11 
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 منتخب استان خوزستان هایستگاهیدر ا 2010 هیژانو 2در روز  یافق دینمودار د .1 شکل

به وقت   17:30تا  7:30اهواز و دزفول از ساعت  ستگاهیدر دو ا (2) استناد شکل به

 زانیم نیساعات ا هیثبت شده و در بق لومتریک 1و کمتر از  نییپا یافق دید زانیم ،یمحل

 بوده است. لومتریک 2بیش از  یافق دیآبادان مقدار د ستگاهیداشته است. در ا یشیروند افزا

 

 
 منتخب استان خوزستان یها ستگاهیدر ا2008 لیآور18در روز  یافق دینمودار د .2 شکل
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 13:30روز تا ساعت  هیدزفول از ساعات اول ستگاهی( در ا3نمودار )شماره  براساس

ساعات،  هیدر بق یداشته، ول لومتریک 1و کمتر از  یکاهش یروند یافق دید یبه وقت محل

به وقت   8:30تا 5:30در اهواز فقط از  یرا به ثبت رسانده است، ول یشیافزا یروز روند

در تمام طول روز  یافق دید زانیآبادان م ستگاهیداشته و ا یکاهش یروند یمحل

 متر بوده است. 2000یباال

 های که در دوره دآی یبه دست م جینتا نیرسم شده ا ینمودارها میاز ترس نیبنابرا

 شتریاست و ب گرید های ستگاهینسبت به ا یکمتر یافق دید یدزفول دارا ستگاهیمنتخب، ا

 ،یافق دید نیشتریآبادان با داشتن ب ستگاهیا یو غبار بوده، ول گرد های در معرض توفان

 تعداد دفعات کمتری در معرض توفان گردو غبار قرار داشته است. 

 

  
 منتخب استان خوزستان یها ستگاهیدرا2007مارس 2در روز  یافق دینمودارد. 3شکل

 

 مورد نظر  یانتخاب یدر دوره ها دیهمد لیتحل

-11) 2010 هیژانو 1-3: الگوهای فشاری پدیده گرد و غبار روزهای الف

 (1388/ید/13
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 یمرکز یدر نواح ی، سامانه پرفشار2010 هیطبق آرایش الگوها در سه روز اول ژانو بر

 ایران غربی جنوب مناطق سمت به شرقی –هکتوپاسکال( در جهت غربی1020عربستان )

 قایبا منشاء شمال آفر هکتوپاسکالی 500 ارتفاع پشته با جهت هم که( 7شکل)است روانه

متر بر  35مجاور شده است. وزش بادهای بیش از  یاحخشک نو یموجب وزش بادها

(، با گذر از مناطق سرد 5)شکل اهیس یایکم فشار در یثانیه، هم جهت با حرکت پربندها

در جهت جنوب شرق به سمت استان خوزستان درحرکت است که باعث کاهش  یشمال

فشار ایستگاه های دیده بانی و استقرار شرایط ناپایداری در منطقه شده است. حرکت 

 یاز شمال و کمبود رطوبت ای ترانهیپرفشار و پشته از جنوب و کم فشار مد های سامانه

در  یجو یموجب شده است. الگو را منطقه یحرکت ذرات گرد و غبار طیجو، شرا

 قایبا منشاء شمال آفر انهیپرارتفاع در خاورم طیشرا لیارتفاع ژئوپتانس 850و  500سطوح 

سرخ که محل  یایپشته در NVAاستان خوزستان در منطقه  خداد،است. در روز اول ر

در  یگریپرارتفاع د های (. متعاقب آن زبانه 6فرونشینی هواست، قرار گرفته است )شکل

شمال شرقی بوده و به سمت مناطق شرقی در حرکت  - یشرق آفریقا با محور جنوب غرب

وزش باد از شمال غرب به  تو مستقر گردیده است. در روزهای دوم و سوم پدیده، جه

ناتی سرعت است که منطبق با افزایش شیب خطوط هم  10شمالی همراه با افزایش 

افزایش یافته که با گذر از خلیج فارس به علت سرعت بوده، همچنین شیب پرفشار عربی 

( و وزش 4گرم بر کیلوگرم(، )شکل 2کمبود رطوبتی)گسترش پهنه رطوبتی حداقل 

 استقرار با همزمان. است شده منطقه در غباری و گرد های توفان جببادهای پرسرعت مو

جنوب عربستان، تغییرات حرارتی و  یو فرونشینی و حرکت هوا از نواح فشاری سامانه

 شدت که است رسیده ثبت به افقی دید میزان ترین صورت گرفته است و پایین یرطوبت

سطوح میانی جو پشته شرق  رد. است بوده روز آغازین ساعات در غبار و گرد حجم

مدیترانه با حرکت به سوی شرق و استقرار بر غرب ایران، با کاهش شیب فشاری و تغییر 

هت از نصف النهاری به مداری، همچنین فرونشینی هوا موجب تشدید شرایط پایداری ج

متر بر ثانیه از سمت جنوب عراق، موجب  30شده است. وزش بادهای با سرعت بیش از 
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 استان های متر در ایستگاه 100غلظت ریزگردها و کاهش دید افقی به کمتر از  شافزای

 .است شده

 /29 –31) 2008 لیآور 17-19گرد و غبار در روزهای: الگوهای فشاری پدیده ب

 (1387/نفروردی

در سطوح میانی جو پشته شرق آفریقا با گسترش به سمت خاورمیانه بر جو منطقه 

جنوب غرب ایران مستولی شده و منطبق با آن الگوهای گردشی واچرخندی با شدت 

 جو نیز سوم و دوم روزهای در(. 10شکل)کند  شرایط گردشی جو را تأیید می ،یمنف

 تسم از .است یافته تشدید هوا فرونشینی و واچرخندی گردش الگوهای و بوده پایدار

 و عراق هایابانبی از گذر با مسیر طول در و شوند جنوب غرب و غرب وارد ایران می

 مناطق، این در زودرس گرمای و بهار فصل در قرارگیری دلیل به و هوا مکش و عربستان

 پرسرعت پربندهای با جهت هم و شده حرارتی فشار کم به تبدیل حرکتی روند ادامه در

 رطوبتی فرارفت نبود و ها (، و به دلیل جهت حرکت زبانه9کلش) ثانیه بر متر 30 از بیش

فارس و الگوهای گردشی منفی که حاکی از چرخش آنتی سیکلونی و نبود عامل  خلیج از

 .است شده ایجاد غباری و گرد های صعود، توفان
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 850ادغام سیستم های فشاری سطح . 4شکل

 2روز  در gr/kg ژهیو ورطوبت لیژئوپتانس

 2010  هیژانو

رودباد در سطح  .5 شکل

 هیژانو 2روز  در m/sهکتوپاسکال 300
2010 

  

ادغام سیستم های فشاری . 6 شکل

 2 روزدر pa/s ینسب ییوتاوا 500hpaسطح

 2010هیژانو

 در نیزم سطحمیانگین فشار  . 7 شکل

 2010 هیژانو 2روز 

 پشته، پربندهای حرکت با جهت هم ای دیترانهم فشار کم های زبانه زمین سطح در

 حرارتی فرارفت و هوا نشست با که( 10شکل) است حرکت در شرقی مناطق سمت به

 شرقی -غربی جهتی با ها زبانه. است بوده گذار تأثیر حرارتی و فشاری شرایط تشدید در

 آن حرکت و متر ژئوپتانسیل 1500 زبانه استقرار ،(8شکل) هکتوپاسکالی 850 سطح در

و حرکت  فشاری شرایط تثبیت در دوره، در آن تداوم و ضعیف رطوبتی هایپهنه با منطبق

خلیج فارس در روز دوم  یجنوب یریزگردها نقشی بسزا ایفا کرده است. کم فشار نواح

شکل گرفته و در شمال تنگه هرمز مستقر گردیده است. که به علت وزش بادهای کم 

بر جنوب غرب را نداشته  ثیرگذارینات، شرایط حرکتی و فشاری جهت تأ 10سرعت 

 و در روزهای پایانی نیز تضعیف شده و به سمت شرق حرکت کرده است. تصویر ماهواره
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 با که دهد می نشان جو بر را ریزگردها حاکمیت نیز پدیده اوج روز در( 12شکل) ای

 .است عربستان شمالی و مرکزی مناطق منشاء

    

  

 850 سطحسیستم های فشاری  ادغام .8 شکل

روز  در gr/kg ژهیرطوبت و و لیژئوپتانس

 2008 لیآور18

در سطح  رودباد. 9 شکل

روز  در m/sهکتوپاسکال 300

 2008 لیآور18

  
 500سطحسیستم های فشاری  ادغام .10 شکل

در روز  pa/s ینسب ییتاواهکتوپاسکال و 

 2008 لیآور18

 نیزم سطحمیانگین فشار  .11 شکل

 2008لیآور18در روز 
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2008لیآور18 خیتار در گردوغبار وزش محدوده یا ماهواره تصویر .12 شکل  

)km 1Aqua / Modis, Pix: ( 

 

 

 

/ اسفند/  10-12) 2007مارس 1-3پدیده گرد و غبار در روزهای : الگوهای فشاری ج

1385) 

( با حرکت و گذر 13هکتوپاسکال )شکل 850در این دوره پربندهای پر ارتفاع سطح  

از مناطق خشک، شرایط رطوبتی مناسبی جهت حرکت ریزگردها و انتقال به مناطق شرقی 

گردش سیکلونی  مثبت نسبی تاوایی بیشینه ی هسته پدیده، اوج روز در. اند مهیا ساخته

و شرایط صعود هوا، حاکی از جوی ناپایدار که موجب  عو الگوهای فشاری کم ارتفا

 به بارش دزفول و اهواز های (. بر طبق آمار روزانه در ایستگاه15بارش است )شکل

 همراه و شب پایانی ساعات در ها میلی متر رخ داده است. این بارش 2/13و  9/4 ترتیب

 های و با گذر زبانه شتهندا چندانی تداوم که است بوده فشار هکتوپاسکالی 3 کاهش با
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 هکتوپاسکال 500 سطح در ها زبانه فشاری شیب کاهش و (هکتوپاسکالی 1020) پرفشار

مداری الگوها، افزایش فشار و پایداری هوا همراه با  به النهاری نصف از جهت تغییر و

 قرارگیری و پرسرعت بادهای وزش علت به بارش زمان. دهد کاهش رطوبت را نشان می

(، موجب تشدید ناپایداری 14) شکل متر بر ثانیه بر منطقه 55بیش از  رسرعتپ هسته

( با جابه 16کلش) آفریقا مرکز پرفشار های موقت و ریزش های جوی شده است. زبانه

 ایران غرب جنوب منطقه به ثانیه بر متر 45 از بیش پرسرعت های جایی و حرکت زبانه

 خشک مرکزی آفریقاست و استقرار پهنه طقمنا از که آن منشاء دلیل به و شده گسیل

 تغییر بارشی شرایط ظهر تا روز میانی ساعات در مناسب، آبی منابع فاقد رطوبتی های

زش گرد و غبار در سطح منطقه به ثبت رسیده است. در روز اول میزان ری و است داشته

 رونشینینات به ثبت رسیده است که با استقرار الگوهای پرفشاری و ف 30سرعت باد 

ناتی داشته و شرایط مکش و فرارفت رطوبتی از پهنه  15هوا، میزان سرعت باد کاهش 

رم(، که یکی از منابع اصلی رطوبت گرم بر کیلوگ 11)هسته بیشینه  جنوب دریای سرخ

 سطح از باد وزش. است نبوده مهیا باشد، می ایران جنوب و غرب جنوب در ها بارش

 ها، زبانه حرکت با منطبق( 17 ای، )تصویر ماهواره نایرا همجوار خشک های بیابان

. است بوده موثر منطقه در غبار و گرد پدیده تشدید در شرق شمال – غرب جنوب
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 هکتوپاسکال 850نقشه ترکیبی تراز  .13شکل

 2007مارس 2روز  در gr/kg ژهیو ورطوبت

 رودباد .13 شکل

 2 روز در m/s هکتوپاسکال300درسطح

 2007 مارس

  

 سطحادغام سیستم های فشاری . 15 شکل

hpa500 ینسب ییوتاوا pa/s 2روز  در 

 2007مارس

 سطحنقشه میانگین فشار   .16 شکل

  2 درروز نیزم

 2007مارس

   
 2007مارس2روز  دروزش  محدوده ی(: تصویر ماهواره ا17)شکل

)km 1Terra / Modis, Pix: ( 
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در طول  یدر سه دوره انتخاب یداریناپا هاینمودار ترمودینامیك و شاخص بررسی

  یدوره آمار

 مختلف هاینمودار ترمودینامیکی با بررسی متغیرهای اقلیمی در رابطه با شاخص

 پدیده اوج روزهای برای. هاست نقشه بر حاکم الگوهای کننده تأیید ناپایداری، و پایداری

 دما و رطوبت متغیرهای عمودی حرکات و پایداری شرایط شناسایی جهت غبار، و گرد

( SI) و شولتر KI هوا ناپایداری های بررسی مقادیر شاخص و نمودارها این مطالعه به

جهت تعیین میزان ناپایداری، مقادیر به ثبت رسیده این دو شاخص پرداخته شده است. 

در روز  یوتاسکی نمودار به توجه با. باشند 3 از کمتر و 20 از بیش ترتیب به بایستی می

شبنم و دمای محیط در  قطهن دمای خطوط که شود ( مشاهده می18اوج پدیده)شکل

هکتوپاسکال به هم نزدیک شده و شرایط ناپایداری و چگالش رطوبت در  700سطح 

این سطح را به همراه داشته است، اما تداوم نداشته و جوی پایدار به ثبت رسیده است. 

 -K 30/6و شاخص  48/11بر اساس اطالعات مندرج در نمودار شاخص شوالتر با میزان 

 در دما افزایش با همراه پایدار جوی مبین مقادیر این. دهد یدار را نشان میجوی کامال پا

را نشان می دهد. که مقادیر  2008لآوری18 روز نمودار ،19 شکل در. است اهواز ایستگاه

 محیط حرارت درجه و شبنم نقطه دمای مقادیر. ناپایداراست جوی از حاکی ها شاخص

 که است این بر مبنی و اند مجاورت یکدیگر رسیده به تقریبا  هکتوپاسکال 500 سطح در

 شوالتر مقادیر، با ها شاخص. گذارهستند تأثیر زمین روی بر سطح این در الگوها شرایط

 2007مارس 2 روز در. است ناپایدار جوی دهنده نشان K 90/23 شاخص و -42/0

 های نقشه تحلیل در که گونه همان(. 20شکل)است ناپایدار نسبتا  جوی الگوهای

 و رسیده ثبت به بارندگی مقادیر ها ایستگاه برخی در روز این در. شد مشاهده همدیدی

. است بوده مستولی پایداری با همراه پرفشار و داشته تغییر الگوها روز میانی ساعات در

 است. K 10/24 شاخص و 33/5 شوالتر ها، شاخص مقادیر
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 در اهواز ایستگاه یوتینموداراسک. 18 شکل

 2010هیژانو2روز

 اهواز ایستگاه یوتینموداراسک. 19 شکل

 2008لیآور18 روز در

 
 2007مارس2روز در اهواز ایستگاه یوتیاسک(:نمودار 20) شکل

 

 گیرینتیجه

هوا در سه دوره  های و واکاوی نقشه یفشار یالگوها دیهمد لیحاصل از تحل جینتا

مورد نظردر منطقه نشان از حاکمیت الگوهای پرارتفاع سطوح میانی جو، پشته  یانتخاب

 یایپر ارتفاع در های زبانه با همراه شرق جهت در آن مداری گسترش و ای مدیترانه

شیب فشاری پرفشار عربی همراه با کاهش رطوبت  افزایش( و قایشمال آفر یسرخ )نواح

ره اول دو در افقی دید کاهش تشدید در که است پرسرعت ی و افزایش گرادیان هسته

(، تأثیرگذار بوده 12/10/1388) ( 2010 هیژانو 1-3)الگوهای فشاری پدیده گرد وغبار 
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موجب گرد و  یجو ی(، الگوها1390) و همکاران یاست. بر اساس مطالعه ذوالفقار

و فرود ( هماهنگی سامانه کم فشار سطحی 14/04/1388)یغبار در فصل گرم دربازه زمان

 500و  700موج کوتاه بادهای غربی که در روزهای فعالیت موج گرد و غبار در ترازهای 

 هکتوپاسکالی به وضوح مشاهده شده است. با تقویت جریان چرخندی در روی بیابان

 انبوهی توانسته و گردیده باال سطح بادی هایتقویت سیستم باعث سوریه و عراق های

ن پخش کند. در دوره ایرا غرب و غرب جنوب از وسیعی های بخش بر را غبار و گرد از

(، پشته شرق آفریقا همراه با  2008لیآور 17-19دوم )الگوهای فشاری پدیده گردوغبار 

 قرارگیری دلیل به زمانی بازه این در. دهد گردش واچرخندی، جوی پایدار را نشان می

 منطقه وارد فشار کم های سامانه هنوز هستند، تغییر در فشاری الگوهای که بهار فصل در

 پایانی روزهای با همزمانی و خشک و گرم های بیابان از گذر علت به اما شوند، می

تابستان  لفص آغاز زمان منطقه، این در که بهار فصل میانی دوره آغاز و ماه فروردین

طبیعی و واقعی است، شرایط حرارتی افزایش و مجموع این عوامل در موجد، تشدید و 

 1-3تداوم پدیده منشاء اثر هستند. در بازه سوم )الگوهای فشاری پدیده گردوغبار 

 ( مورد مطالعه، با کاهش فشار در ساعاتی از شبانه روز، در برخی از ایستگاه2007مارس

 جنوب جو بر نسبی تاوایی بیشینه ی که به علت تمرکز هسته سیدهر ثبت به بارندگی ها

ز آفریقا و گذر از مناطق مرک پرفشار تأثیرات و هازبانه حرکت با ولی است، ایران غرب

خشک مرکزی این قاره، تغذیه رطوبتی سامانه رخ نداده و با استقرار در منطقه خاورمیانه 

و وزش بادهای غباری به ثبت رسیده است.  یردر ساعات میانی روز الگوهای فشاری تغی

 جی، براساس نتا2007 یماه م یمطالعه رخداد گرد و غبار در بازه زمان هیرابطه بر پا نیدر ا

جو و  یانیپشته در تراز م شی(، آرا1391) توسط خوش اخالق و همکاران یبررس

در شمال  شتریب رمنطقه همراه با فشا کی جادیسبب ا ترانه،یمد یایدر یآن رو یریقرارگ

فشار  وهیش شیکرده است. افزا یرو شیآن تا مرز کشور عراق پ های شده که زبانه قایآفر

سرعت باد و کمبود رطوبت، باعث شکل  شیافزا ،ییدر منطقه همراه با رخداد جبهه زا

 گرد و غبار شده است. یریگ
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293 – 277. 
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