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خاورميانه و شمال بياباني  در مناطق حاره جنب رودبادتحليل فضايي 
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  ، ايرانزنجاندانشگاه  شناسي، گروه جغرافياي ، دانشيار اقليم1حسين عساكره
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  چكيده
اصلي گردش عمومي جـو، تـأثير بسـزايي در     يرخداد رودباد به عنوان يكي از اجزا ةشناخت نحو

هـاي مربـوط بـه     از داده ،در پـژوهش حاضـر  . ساير رويدادهاي اقليمي داردع وقوبيني و چگونگي  پيش
عـرض   ةهكتوپاسكال، در محـدود  500و  400، 300، 200هاري باد در ترازهاي النّ مداري و نصفهفمؤلّ

گرفته شـده   بهره شرقي ةدرج 120تا غربي ةدرج 10 طول جغرافيايي و شماليدرجة  80  تا 20جغرافيايي
 در ايـن مطالعـه  . بـوده اسـت   1389تـا اسـفند    1330فـروردين  شـامل   ،مورد استفادهماني بازه ز. است

ـ  ) استها  ها تعداد ياخته سطرها تعداد روز و ستون( 21914×1325ماتريسي به ابعاد   ةاز متوسـط روزان
اسـتخراج شـده    GrADSافـزار   نـرم كـارگيري  ه ها با ب اين داده. براي هر تراز تدوين گرديد ،سرعت باد

  .بيضي استاندارد براي هر تراز ترسيم گرديد Arc Mapافزار  با استفاده از نرم سپس .است
بـر   حـاره  ط ساالنه رودبـاد جنـب  بيانگر رخداد مركز متوس ،نتايج تحليل توصيفي در مقياس ساالنه 

مركـز مزبـور در   . اسـت هكتوپاسـكال   200شـمال عربسـتان در تـراز    و  فراز شمال آفريقا، درياي سرخ
ـ  همچنين . تر به سمت شرق جابجا شده است ترازهاي پايين ط فراوانـي سـاالنه حـاكي از    بررسـي متوس
وغبار  گرد ةپديد امل مهم در انتقالاين امر يكي از عو .استدر مناطق مذكور وقوع هسته  ةرخداد بيشين

  .غرب و غرب كشور است  جنوب به
دوم بيضي استاندارد قرار گرفته  ةكشور در نيمترسيم بيضي استاندارد در تمام سطوح نشان داد كه  

. حـدودي شـمال جابجـا شـده اسـت      تر بيضي استاندارد به سمت غرب و تـا  است و در ترازهاي پايين
 در خوزسـتان، بوشـهر،   را فراواني وقوع هسته ةبيشين مراكز، در طول دوره هسته ةفراواني بيشينبررسي 
در رودبـاد   ةهسـت  عملكـرد دينـاميكي   ةنحـو . نشان داد ستانبلوچ  و  كرمان، هرمزگان و سيستان فارس،

همگرايـي در   همزمـان بـا   ،اسـت كه همـراه بـا واگرايـي بـااليي      ،ورودي راست و خروجي چپ هسته
 . وفان غباري را در پي داردت است،اي كه فاقد رطوبت كافي  منطقه

  .، مناطق بيابانيهاري بادالنّ نصف ةفؤلّمداري باد، مفهرودباد، ايران، بيضي استاندارد، مؤلّ: كليدي كلمات
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مهمقد  

ي هستند كه هزاران كيلومتر طول، هاي تند جريانات جو رودبادهاي اتمسفري، وزش
مطـابق  ). 1390قـالهري،   فـالح ( چند صد كيلومتر عرض و چند كيلومتر ضخامت دارند

كاوياني و ( استثانيه   بر متر 30، بيش از ف سازمان هواشناسي جهاني، سرعت آنهاتعري
هوا سـبب ايجـاد پرفشـار    انباشت  ،حاره رودباد جنب در حوالي محلّ). 1385 ،عليجاني
اين در حالي اسـت كـه اسـتقرار دراز    ). 1385كاوياني و عليجاني، ( گردد مي حاره جنب
ه ت مراكز پرفشار در نواحي جنبمدسبب ايجاد مناطق بسيار خشك و بيابـاني بـا    ،حار
حسطوري كه وردشبه ؛گردد العاده مي ولوژي فوقت اكاسي   ت هاي مكاني و تغييـر شـد

اي  ثير قابل مالحظهأاي و جهاني ت هاي منطقه تبع آن ناهنجاري در گردش  اين مراكز و به
1388 ،مي و همكـاران ئقا( ت اقتصادي و اجتماعي مردم در اين نواحي داردبر وضعي .(
ه جنبت رودباد موقعيل جريانك ، تنظيمحارننده و مبد سطوح بين دو ة در هم يهاي جو
اين امر سبب شده است تا مطالعه و . )1385كيت بوشر، ( است حاره و برون حاره ةمنطق

ت يابدبررسي اين پديده اهمي.  
بسياري از ابعـاد   هايپژوهشدر رابطه با بررسي چگونگي رخداد رودباد در جهان  

ـ    مطالعهاولين . مختلف صورت گرفته است ط رودبـاد  اي كه در ارتباط بـا جايگـاه متوس
كريشـنامورتي  پـس از آن  ). 2010، 2ساها(بود ) 1951(1مربوط به پالمن ،صورت گرفت

 ةدرجـ  45هاي استوا تـا   در عرض حاره رودباد جنب ةجايگاه زمستان ةبه مطالع) 1960(
در آسيا، آفريقـا و   سرعتبيشينه ةبيانگر وجود سه هست وينتايج . پرداخته استشمالي 
) متربرثانيـه  50(نـات   100آفريقا داراي سـرعتي بـيش از    ةبيشين ةهست ، كهاستآمريكا 

هكتوپاسكال را  850هاي دمايي سطح  ، ناهنجاري)2006(و همكاران  3بالدي .بوده است
آتالنتيـك  -اروپـا  ةجهت شناسايي ارتباط بين ناهنجاري دمايي و ناهنجاري رودباد منطق

  .مودندبررسي ن

                                                            

1-  Palmen 

2-  Saha 

3- Baldi 



 
 
 

  

 105   در مناطق بياباني خاورميانه و شمال آفريقا با تأكيد بر ايران حاره تحليل فضايي رودباد جنب

ـ  ،، در پژوهشي)2007( 1كورتني و ديويسهمچنين   ت تغييرپذيري داخلي در موقعي
 بر طبـق  .، سرعت و فشار آن را بررسي نمودندشمالي ةدر نيمكر رودباد زمستاني ةهست

رودبـاد بـا    ة، بيشـترين فراوانـي هسـت   حـاره  اين مطالعه در الگوهاي تغييرپـذيري بـرون  
صـورت   هاي زمستان به داراي وابستگي بوده و رودباد AOI(2( شاخص نوسان شمالگان

، در بررسي ارتباط بين امـواج شـرقي   )2009( 3هال لروكس و  . شوند سينوسي ظاهر مي
آفريقا و رودباد شرقي آن چگونگي كشيده شدن امواج همرفتي بر روي آفريقاي شـرقي  

هفصلي رودباد آفريقاي شرقي را مورد  ع درونتحت تأثير تنوپـژوهش  .قـرار دادنـد   توج
طـرف جنـوب و غـرب      رودبـاد بـه   ،كه موج قوي باشددر حالتيكه دهد  آنها نشان مي

همچنين روديوناف و . آن داراي حداكثر سرعت خواهد بود ةامتداد خواهد يافت و هست
ــنس )2005( ســيگر و همكــاران، )2001(آســل  و وولينگــز و ) 2005(، آيچــر و هيگي

اسـترانگ   و اند دهكرط رودبادها با نوسانات اقليمي را بررسي نيز ارتبا) 2010( همكاران
بـه بررسـي تغييـرات    ) 2012(و هودسـون  ) 2008(، آرچر و كالـدرا  )2007(و ديويس 

   .اند زماني رودبادها در جهان پرداخته
در اين زمينه صورت گرفتـه   ،كه سه گروه مطالعهدهد مي بررسي منابع داخلي نشان

 رودبـاد متمركـز   ةبـر چگـونگي و تغييـرات پديـد     ي است كـه عاتمطال ،گروه اول. است
ط رودباد غربي روي شمال آفريقا و غـرب  ، مقدار متوس)1355( ترابي از جمله. اند شده

  . اند دهكربررسي روي ايران  ت آن راوضعي) 1357(آسيا براي زمستان و كاظم پور 
هـاي اقليمـي مـورد     ير پديدهارتباط اين پديده را با سا ي است كهمطالعات ،گروه دوم

در بررسـي همديـدي تـأثير    ) 1384(يـن مفيـدي و زر  ،در اين زمينـه . اند قرار داده توجه
زا در ايران، در نتايج خود بيشترين  هاي سيل فشار سوداني در وقوع بارش هاي كم سامانه
 50فشار سوداني براي كشيده شدن تاوه قطبي در تـراز  را در تشكيل و گسترش كمسهم 

برروي مديترانه و شـمال آفريقـا    حاره هكتوپاسكال، تقويت سلول هدلي و رودباد جنب

                                                            

1- Courtenay and  Davis 

2- Arctic Oscillation Index 

3- Leroux and Hall 
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بـر روي خاورميانـه و امتـداد     حـاره  رودباد جنب ةت و سرعت هستموقعي. اند شده  قائل
مياني، مسـيرهاي   كنترل الگوي گردش تراز ضمن وردسپهرمحور آن در ترازهاي فوقاني 

در ) 1386( زاده و همكـاران  فـرج . كنـد  ان را كنتـرل مـي  فشار سوداني بـه ايـر   ورود كم
 و كشـور  غـرب  ةمنطقـ  روي رودبـاد  اسـتقرار  چگونگي و تموقعي به بررسي اي مطالعه
اخالق و  خوشهمچنين . زا پرداختند بارش همديد هاي سامانه طتسلّ هنگام  به آن سرعت
ر غـرب ايـران بـه    غبـار بهـاره د   و در واكاوي همديدي رخداد گرد، )1391( همكاران

  . در اين پديده پرداختند حاره بررسي نقش پرفشار و رودباد جنب
و چگـونگي   حـاره  جنـب  گيري و تداوم پرفشارشكلمطالعاتي است كه  گروه سوم،

، )1372(زاده  در ايـن زمينـه حجـازي   . انـد  قـرار داده  توجهرفتار و تغييرات آن را مورد 
، قـائمي و همكـاران   )1388(دنژاد و همكـاران  ، محمـ )1386(، زرين )1381(عليجاني 

مطالعـات ارزشـمندي انجـام    ) 1390(و حلبيـان  ) 1389( نيـا  ، سليقه و صـادقي )1388(
  .اند داده
زايي، تكامل اشـكال و   وجود رودبادهاي قدرتمند به عنوان يك عامل مهم در شكل 

اي كـه بـه    گونـه ه ب. است در مناطق بياباني يبسيار مهم ات بياباني داراي نقشانتشار ذر
 ،هـاي شـمال آفريقـا مخصوصـاً در فصـل بهـار       زايي برخي دانشمندان، اكثر چاله ةعقيد

و گرمـايش  ) واگرايـي بـااليي  (در خروجي چـپ آن   حاره حاصل مكانيزم رودباد جنب
شـناخت نسـبتاً دقيـق از     دسـتيابي بـه   جهـت ). 2001عبدالباسط، ( استشديد سطحي 

و فراواني آن بـر روي منـاطق مـورد     حاره رودباد جنبط سچگونگي رخداد جايگاه متو
از  .اين مطالعه صورت پـذيرفت  ،آن ةبيشين ةتوزيع رخداد هست ةمطالعه و همچنين نحو

شناخت جايگاه رخداد آن در  ،استآن  ةهست ةدهند سرعت رودباد نشان ةكه بيشين جاآن
واگرايي در ورودي راست ( هسته ةهاي چهارگان تأثيرگذاري ديناميكي ربع ةنحوبررسي 

نقـش بسـيار مهمـي     )و خروجي چپ و همگرايي در ورودي چپ و خروجـي راسـت  
  . دارد
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  اهها و روش داده

در ي بـاد  رهاالنّ مداري و نصففهمؤلّ شامل ،استفاده شده در اين پژوهشهاي  داده    
هـاي   هاز داد يادشـده، هـاي   داده. اسـت  1389تـا اسـفند    1330مقطع زمـاني فـروردين   

 ةحـد جوي اياالت متّ هاي پژوهش يملّ و مركز محيطي بيني پيش يملّ مركز ةبازكاوي شد
هـا   ايـن داده  .دريافـت گرديـد   -دارند شهرت (NCEP/NCAR)اختصار  به كه -آمريكا

  .نداساعته 6اي و تفكيك زماني  درجه 5/2مكاني  داراي تفكيك
 ةدرجـ  80 تـا  20 رافيـايي عـرض جغ شامل چهارچوب جغرافيايي  ،در اين مطالعه 

بـا   .در نظـر گرفتـه شـد    شـرقي  ةدرج 120 تا غربي ةدرج 10 طول جغرافيايي و شمالي
اني براي رودباد ارائـه نمـوده اسـت،    به تعريف واحدي كه سازمان هواشناسي جه توجه
 ،بدين جهـت  .استثانيه  بر متر 30وجود بادهاي با سرعت باالي  ،رودباد تفعاليمالك 

ثانيـه و بيشـتر بـوده     بـر  متر 30 ةسرعت روزانط متوس ،رودباد در اين مطالعهمنظور از 
انجـام  هكتوپاسـكال   500و  400، 300، 200چهـار سـطح   محاسبات بـراي   تمام .است

 افزار  نرم از با استفاده ههاي مربوط دهاستخراج دا .گرفته است
1
GrADSو  هگرفت صورت

 21914×1325ماتريسـي بـه ابعـاد    صـورت  براي هر سـطح ارتفـاعي بـه     اي پايگاه داده
   .ه استايجاد گرديد) استها  ها تعداد ياخته سطرها تعداد روز و ستون(

نمـايش داده   ،نـد رگي مورد مطالعه را در بر مي ةهايي كه منطق تعداد ياخته 1در شكل 
. انجـام گرفـت   2لب متافزار  نرم به كمك ،انجام محاسبات بر روي اين داده. شده است

افـزار   هـا از نـرم   براي ترسيم نقشه. به شكل  نقشه ارائه گرديده است ،محاسبات حاصل
SURFER افزار  استفاده شده و با استفاده از نرمArc Map      بيضـي اسـتاندارد بـراي هـر

  . است هتراز ترسيم گرديد
تأثيرگذار بر  هستةبه قرارگيري  توجهبا  و صات توصيفي رودبادپس از بررسي مشخّ

 ةمـورد بررسـي بـراي ادامـ     ةكشـور محـدود  هاي خاورميانه، شمال آفريقا و  انبيابروي 
 عرض جغرافيـايي  ةمطالعه محدود گرديد و محاسبات بيضي استاندارد بر روي محدود

                                                            

1- Grid Analysis and Display System  
2- MATrix LABoratory (MATLAB) 
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شرقي صورت  ةدرج 80  تا غربي ةدرج 10 طول جغرافيايي و شمالي ةدرج  45  تا 20
سطرها تعداد روز ( 21914×407ابعاد  مطالعه بر روي ماتريسي با ةادام ،در واقع. گرفت
هـايي كـه    تعداد ياختـه همچنين  1در شكل . بوده است) استها  ها تعداد ياخته و ستون

نمايش داده شـده   ،)در محاسبات بيضي استاندارد(گيرند  مورد مطالعه را در بر مي ةمنطق
  .است

 
 . قوسي ةدرج 5/2×5/2خته به تفكيك يا 1325مورد بررسي با  ةمحدود. 1 شكل

 

اي در  يا ميانگين مكاني كه بـراي تلخـيص توزيـع پديـده    ) مركز ثقل(مركز ميانگين 
 اسـت ) غيرمكـاني (هـاي يـك بعـدي     همتاي ميانگين بـراي داده  ،شود نقشه استفاده مي

ه پارامترهايي كه در رابطترين  هاي فضايي يكي از رايج در تحليل). 1379 اصل، وحيدي(
انحـراف  شود، بيضي  كار گرفته مي با چگونگي پراكندگي نقاط در حول مركز ميانگين به

هـاي   هاي نقاط ممكن است از نظر پديـده  تكه مجموعه موقعي از آنجا. است 1استاندارد
توانـد انحـراف    دار باشند و بيضـي اسـتاندارد مـي    داراي انحراف جهت ،به وقوع پيوسته

منظـور   ، همچنين به)1381جي لي،( ل را به خوبي نشان دهددار توزيع نقاط احتما جهت
  . شود جهت انحراف پراكندگي نقاط، از بيضي استاندارد استفاده مينمايش 

                                                            

1- Standard Deviational Ellipse 
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بيش از يك تكـرار  (سرعت روزانه در هر پيكسل  ةبيشينفراواني بيضي استاندارد بر 
حـداكثر   ةدهنـد  نشـان  ،در بيضـي، امتـداد محـور اصـلي    . اعمـال گرديـد  ) در طي زمان
است و محور فرعـي مسـير حـداقل    ) بيشترين جابجايي مركز ثقل(مركز ثقل پراكندگي 

 x,yيستم مختصات كارتزين همان محورهـاي  س دو محور در. دهد جابجايي را نشان مي
داراي مقدار معينـي   ،يابي جغرافيايي توزيع نقاط به جهت توجهچرخش با  ةبوده و زاوي

هاي  در جهت گردش عقربه yن شمال و محور چرخشي بي ةچرخش، زاوي ةزاوي. است
جـي  ( دارد بـه صـورت زيـر اسـت    مراحل تعيـين بيضـي انحـراف اسـتان    . ساعت است

  ):1381لي،

  مختصات مركز ميانگين ةمحاسب

  :  ةرابط  در توزيع ازانتقال مختصات براي هرنقطه از  ةمحاسب
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را   Xiو  Yi توان انحراف در طول محورهاي سوم، مي ةدر مرحل θ ةبه زاوي توجهبا 

  :هاي زير محاسبه نمود با استفاده از فرمول
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  بحث و نتايج

مـورد   ةدر دورتغييرات ساالنه رودبـاد    نتايج مربوط به بررسي ميانگين و ضريب    
  . نمايش داده شده است ،2شكل در  ،مطالعه

 
  .رودباد ةساالن) درصد( و ضريب تغييرات) متربرثانيه(توزيع مكاني ميانگين  .2شكل
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سرعت مركز هستهمتوس ثانيه بـراي ترازهـاي    بر متر 34و  38، 44، 49ترتيب  به ،ط
هكتوپاسـكال چنانچـه    200در تـراز  . هكتوپاسكال بوده اسـت  500و  400، 300، 200

اي كه كشور را متأثر ساخته است بر فـراز ليبـي، مصـر، دريـاي      هسته ،گردد مشاهده مي
از  حـاره  محورِ متوسـط رودبـاد جنـب   . سرخ، شمال عربستان و كويت قرار گرفته است

سمت چپ اين رودباد قرار گرفته در واقع ايران در خروجي . كند جنوب ايران عبور مي
بـيش از سـاير    ،تغييـرات  ميـزان ضـريب  ) ويژه پاكستانه ب(ناطق شرقي ايران در م. است

كه يك هسـته را نيـز در    -به الگوي رودباد در اين تراز توجهبا . مناطق هسته بوده است
رسد جابجايي هسته بين مناطق غرب و شرق ايـران   نظر مي به -دهد شرق چين نشان مي

رودبـاد در ايـن تـراز داراي شـدت و     . ه استتغييرات بود  ايش در ضريباين افز باعث
رودباد در ايـن   ةط فراواني ساالنمتوس ة، بيشين4مطابق شكل . استيكپارچگي در وقوع 

  .رخداد در مصر و ليبي بوده است 210 ،تراز
ثانيـه   بـر  متـر  44بـا   حـاره  رودباد جنـب  هستةهكتوپاسكال، متوسط  300در تراز  

ط رودباد مطـابق تـراز پيشـين از    محور متوس. ده استسرعت، در شمال عربستان رخ دا
بيشترين مقدار خـود را   ،اين تراز ةفراواني ساالن طمتوس. جنوب ايران عبور نموده است

  . رخداد در ليبي و مصر تجربه نموده است 150با 
سـو، بـر فـراز     ط رودباد با يك جابجايي شرقهكتوپاسكال مركز متوس 400در تراز 

ت و يكپـارچگي  از شـد . فارس واقـع شـده اسـت    ستان، كويت و خليجشرق عرب شمال
 300به نصـف تـراز    ،هسته در اين تراز ةط فراواني ساالنمتوس. رودباد كاسته شده است

هكتوپاسكال رسيده است و بيشترين تعداد خود را در مصر، درياي سـرخ ، عربسـتان و   
 . داشته است) رخداد در سال 75(كويت 

رودباد، از بيضي اسـتاندارد بهـره گرفتـه شـده      هستةپراكنش  ةن گسترمنظور تعيي به
 ةبيشـين  ةدهنـد  در شاخص پراكندگي بيضي استاندارد، امتداد محور اصـلي نشـان  . است

جهت حداقل تغييرات مكاني  ،و محور فرعي استرودباد  هستةتغييرات مكاني محتمل 
بيضـي اسـتاندارد    ةحاسـب نتـايج حاصـل از م   .دهـد  رودبـاد را نشـان مـي    هستةمحتمل 
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براي چهار تراز مورد بررسي در ادامـه   -اند كه در تمام دوره رخ داده -رودباد هاي هسته
  .اند نمايش داده شده

 هكتوپاسكال 200تراز ) الف

 
      .رودباد ةساالن يفراوان طتوزيع مكاني متوس .3شكل 
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ي استاندارد بـا شـكل   ، بيضشودديده مي )4(شكل هكتوپاسكال كه در  200در تراز 
اي بـه سـمت    درجـه  10شـرقي بـا تمايـل تقريبـاً      –اي در راستاي غربـي   نسبتاً كشيده

در واقـع   ،ايـن راسـتا  . قرار گرفته اسـت ) از شمال آفريقا تا مرز غربي چين( شرق شمال
در ايـن تـراز    حـاره  رودباد جنـب  هستةنمايشي از بيشترين جابجايي و تغييرات مكاني 

ي ميـزان انحـراف آن از حالـت كـامالً     اين شكل قرارگيري بيضي استاندارد و حتّ. است
يـادآوري  و  اسـت رودباد در مقياس زماني  هستةغربي به روشني تصديقي بر جابجايي 

درجـه و   30تر از عرض  محور رودباد در پايين ،جاست كه در طي فصل سرداين نكته ب
. گيرد شمالي قرار مي ةدرج 40رض باالتر از در ع شده، يادمحور رودباد  ،در فصل گرم

ايـن  . گيـرد  درجـه صـورت مـي    40و  30هاي  جابجايي در فصول انتقالي در عرض اين
به محـور فرعـي    توجهبا همچنين . سبب انحراف بيضي استاندارد گرديده است ،حالت

 هسـتة جنـوبي تغييـرات مكـاني     –توان گفت كه در امتداد شـمالي  بيضي استاندارد، مي
هـا دقيقـاً    فاق افتاده است و ايـن عـرض  درجه شمالي اتّ 45تا  25هاي  رودباد در عرض
هاي مختلف از نظر مكاني جابجـايي  رودباد در ماه هستةهايي است كه  منطبق بر عرض
ـ . نشان داده است  ةنيمـ ة جايگاه مكاني كشور ايران در بيضي استاندارد اين تراز، در ميان

اكثـر طبقـات    ،گـردد  چنانچـه مشـاهده مـي   ،فراواني هسته در توزيع طبقات . استدوم 
  .اند در غرب كشور واقع گرديده ،تكرار هسته ةمربوط به بيشين

بـر فـراز بوشـهر و خوزسـتان و      500-600تنها يك طبقه با تكرار  ،در داخل كشور
اين در حالي  .شود برفراز گلستان و سمنان مشاهده مي 400-500اي ديگر با تكرار  طبقه
دو مركز مربوط به حداكثر تكرار، يكي بر فراز ايتاليا و ديگري بر فراز الجزايـر  ت كه اس

رودباد در شمال آفريقا، يقينـاً در   هستةتكرار  ةتمركز مراكز بيشين. استدر شمال آفريقا 
داراي  -ترين منـابع تـأمين ذرات غبـاري    به عنوان مهم -غبار از اين مناطق و انتقال گرد

رودبـاد در شـمال    هسـتة بـار وقـوع    600-700 ةمركز بيشين. استاي  دهنقش تعيين كنن
 هسـتة ن تأثيرگـذاري ورودي سـمت راسـت    به جايگاه قرارگيري آن مبي توجهخزر، با 
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 هستةغرب كشور و خروجي راست  بر شمال) همگرايي پايين –واگرايي بااليي(رودباد 
   .استشرق كشور  شمال بر شمال و) واگرايي پايين  –همگرايي بااليي(رودباد 

 
 200رودباد و بيضي استاندارد آن در تراز  هستةرخداد  ةفراواني روزان .4شكل 

  .هكتوپاسكال

  هكتوپاسكال 300تراز ) ب  

شـرقي از   -بـا امتـداد غربـي   ، )5شكل (هكتوپاسكال  300در تراز بيضي استاندارد  
ـ (ور ايـران را  اسپانيا و مراكش تا شرق پاكستان امتداد يافته است و كشـ  جـز نـواحي   ه ب

نسـبت   قطر فرعي بيضي استاندارد. گيرد مي بر كامل در طور به) شرق كوچكي از جنوب
بيشـتري  هـاري  النّ تغييرات نصـف  ةدهندو نشان استتر  هكتوپاسكال بزرگ 200به تراز 
 ،الگوي رخـداد هسـته در غـرب كشـور     ،چنانچه از اين نقشه قابل استنباط است. است

  .استتري  كوچك ةايل بيشتري به تمركز در پهنداراي تم
گـر تغييـرات مكـاني رودبـاد در     هاي تفكيك شده، بيـان  گيري بيشينه وجود و شكل 

. داده اسـت  رودبـاد در شـرق خـزر رخ    هسـتة ترين فراواني بزرگ. استفصول مختلف 
ت واگرايي واقع در ورودي راسـ  ةشود كه منطق سبب مي ،قرارگيري هسته در اين ناحيه

بـر فـراز    ،همچنين در نواحي جنـوب كشـور  . هسته، نواحي شمال كشور را متأثر سازد
به زمان وقوع  توجهشود كه قطعاً با  ديده ميبار   600-700هرمزگان يك مركز فراواني 



 
 
 

  

 115   در مناطق بياباني خاورميانه و شمال آفريقا با تأكيد بر ايران حاره تحليل فضايي رودباد جنب

هـاي اقليمـي    ت رخداد ساير پديدهتواند در كيفي اين پديده در سال و نيز سرعت آن مي
  .واقع گردد رجنوب كشور مؤثّ ةدر منطق

 
 300رودباد و بيضي استاندارد آن در تراز  هستةرخداد  ةفراواني روزان .5شكل 

  .هكتوپاسكال

  هكتوپاسكال 400تراز ) ج

اي  درجه 10بيضي استاندارد با انحراف بيش از ) 6شكل ( هكتوپاسكال 400در تراز 
ن تـراز جابجـايي   در اي. خود گرفته است  جهتي تقريباً جنوب شرقي بهاز حالت غربي، 

گردد و قطر اصـلي آن،   محسوسي در بيضي استاندارد به سمت غرب منطقه مشاهده مي
رودباد در غـرب   هستةفراواني درصد  80. شرق اطلس تا افغانستان امتداد يافته است از

   .است  داده  محور فرعي بيضي رخ
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 400ن در تراز رودباد و بيضي استاندارد آ هستةرخداد  ةفراواني روزان -6شكل 

  .هكتوپاسكال

  هكتوپاسكال 500تراز ) د

محور اصلي  هكتوپاسكال 400نيز همانند تراز ) 7شكل (هكتوپاسكال  500در تراز 
شرقي گرفته است و باز هم  جنوبجهتي  درجه، 10انحرافي بيش از بيضي استاندارد با 

  . دهد جابجايي محسوسي را به غرب نشان مي

 
 500رودباد و بيضي استاندارد آن در تراز  هستةرخداد  ةانفراواني روز. 7شكل 

 .هكتوپاسكال
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رسـد و   كه در اين تراز ميزان تغييرات مكاني در نهايت به شـرق ايـران مـي    طوري به
ـ  طبقه. گيرد ي شرق كشور را دربر نميها همسايه رودبـاد در   هسـتة  ةبندي فراواني روزان
تري از تكرار  اي مورد بررسي از دامنه پايينهكتوپاسكال نسبت به ديگر ترازه 500تراز 

مورد بررسـي بـه سـطح    ترين تراز  به اينكه اين تراز نزديك توجهاما با . برخوردار است
  .هاي اقليمي خواهد داشت نمود كه تأثيرگذاري بيشتري بر پديده توجهبايد  ،زمين است

 

  گيري نتيجه

ن اين است كـه  مورد مطالعه، مبي ةدر منطق حاره بررسي جايگاه متوسط رودباد جنب
ايـن هسـته ضـمن    . شمالي قرار گرفتـه اسـت   ةدرج 25رودباد در حوالي عرض  هستة

شمال درياي سرخ، عربستان صـعودي و كويـت قـرار     جابجايي در ترازهاي مختلف در
كه در آن ناحيه ورودي راست و خروجي  -ربعي رودباد به مدل چهار توجهبا . گيرد مي
-و داراي همگرايـي  اراي واگرايي بااليي و خروجي راست و ورودي چپدهسته  چپِ

ـ  (غـرب ايـران    رود اين هسته در عربسـتان و جنـوب   انتظار مي -ندا طدر حالـت متوس (
  . بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد

رخداد اين پديـده   ةرودباد نشان داد كه بيشينرخداد فراواني بررسي  ديگر، از طرفي
 200در تراز  ،)طبار در سال به طور متوس  200ريباً قت(درصد  50تقريباً  با درصد وقوع

نيـز رخـدادي    در ديگـر سـطوح  . هكتوپاسكال بر فراز ليبي و الجزاير قرار گرفته اسـت 
اي كـه   در منطقـه  حـاره  رخداد رودبـاد جنـب   .تر وجود داشته استمشابه با فراواني كم

ود، قادر خواهد بود غبار اين منطقه را بـه  ش بخشي از كمربند غباري جهان محسوب مي
در بررسي جابجـايي غبـار   ) 2010(و همكارانش  1چنانچه لي. مناطق دورتر انتقال دهد

از ديگـر سـو   . انـد  را بسيار مهم برشمرده حاره كن نقش رودباد جنب هنگشرق آسيا به 
ـ   )2008( 2مون و لي را نوس آرام ي بـاالي اقيـا  غبار مشاهده شده در كره و ژاپـن و حتّ

   .)2010لي و همكاران، ( اند حاصل انتقال غبار آسيا به اين منطقه دانسته

                                                            

1- Lee  

2- Moon & Lee  
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رخداد رودباد بيش از ساير نواحي بـوده اسـت و    ،ايرانجنوبي و مركزي در نواحي 
در سطوح پايين نيـز ايـن   بلوچستان   و  هاي فارس، كرمان و سيستان مخصوصاً در استان

تري نسبت زان كماين پديده در مناطق بياباني ايران به مي .تبوده اس توجهرخدادها قابل 
ـ   حال،دهد با اين  و عربستان رخ مي به شمال آفريقا  ت مخصوصـاً در بيابـان   ايـن فعالي

  .است توجهلوت در تمام سطوح قابل 
را بـر منـاطق شـمال    ت اين رودبـاد  فعالي ةنتايج حاصل از بيضي استاندارد نيز گستر

هكتوپاسـكال محـور    200تـراز  در اي كه  به گونه .دهد به خوبي نشان مي آفريقا و ايران
نيمه و شـمال آفريقـا   يك و ايران در  است فرعي اين بيضي بر روي عربستان واقع شده

اينكه بـرازش بيضـي   به  توجهبا  ديگر، به عبارتي .ديگر بيضي قرار گرفته است ةدر نيم
ت زيـاد رودبـاد   وي وقوع بيضي نشان از فعالياين الگدهد،  پراكندگي رخداد را نشان مي

		.به نحوي كه نيمي از بيضي ايران را تحت پوشش قرار داده است ،در ايران دارد 	
تر بوده و بـه سـمت غـرب در حـال      تر متفاوت برازش بيضي در سطوح پايين ةنحو

تـر در غـرب ايـران     نبدين معنـي كـه رخـداد رودبـاد در سـطوح پـايي      . جابجايي است
ـ  زتر بودهمتمرك بـه ميـزان    هكتوپاسـكال  200ت آن در كشـور نسـبت بـه تـراز     و فعالي

كـه  -رخداد هسـته در طـول دوره    ةاز طرفي مراكز بيشين. چشمگيري كاسته شده است
وقـوع   ةهـاي بيشـين   گـروه نشان از رخـداد   -اند همزمان با بيضي استاندارد ترسيم گشته

هاي بيشينه مخصوصـاً در   اين هسته. غربي و جنوبي كشور دارد در مناطق جنوب ،هسته
بـه هرحـال قرارگيـري     .خوزستان، بوشهر، كرمان، هرمزگان و سيستان نمود يافته است

ت رودبـاد در منـاطق واگرايـي    فعالي ةنحوشود  سبب مي ،هسته در هر يك از اين مراكز
از . دهـد  خصوصاً بيابان لوت را تحت تأثير قرار مهاي نواحي مركزي ايران  بيابان، هسته

اي  آنجايي كه وقوع واگرايي بااليي همرا با همگرايي پايين است و همگرايـي در منطقـه  
وقوع پديـده غبـاري را    رودبادطوفان غباري را در پي دارد،  باشدكه فاقد رطوبت كافي 
  .كند در منطقه تشديد مي
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