محیطشناسی،دورة،40شمارة،4زمستان،1393صفحة 961-972


تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران
عباسعلي ولي ،1سجاد خاموشي ،2سيدحجت موسوي ،*3فاطمه پناهي ،4احسان تمسكي

5

 .1استادیار بیابانزدایی ،گروه علوم مهندسی بیابان ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان
vali@kashanu.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد بیابانزدایی ،گروه علوم مهندسی بیابان ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان
afsaneh_mo sajad_khamooshi@yahoo.com
 .3استادیار ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیا و اکوتوریسم ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان
 .4استادیار بیابانزدایی ،گروه علوم مهندسی بیابان ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،کاشان
alabd_fpanahi@yahoo.com
 .5کارشناسیارشد بیابانزدایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
mek.ossay@akasematnasee
تاریخ وصول مقاله1393/1/17 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/4/21 :

چكیده

در سارهای اخیر گستردگی و شدت توفانهای گرد و غبار در نواحی غرب و جنوبغربی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط
اقلیمی خاد خود موجب شده است که این پدیده از عمدهترین مخاطرات زیستمحیطی در ایهن نهواحی باشهد .پهژوهش حاضهر بهه
بررسی توفان گرد و غبار در نواحی جنوبی و مرکز ایران در بازۀ زمانی  2002تا  2009پرداختهه اسهت .بهرای ایهن مههم ،از دادهههای
هواشناسی ،دادههای سینوپتیکی جو میانه و باال ،مدر رهگیری جریان باد برای شناسایی مناطش منشأ و ردیابی توفانهای گرد و غبهار
در ایستگاههای شیراز ،فسا و بوشهر استفاده شده است .بررسی دادههای پایگاه گردشی زمینی نشان میدهد کهه سهار  2008از نظهر
کاهش میدان دید و دوام روزهای همراه گرد و غبار ،دارای شدیدترین توفانهای گرد و غبار در بازۀ مطالعاتی بوده است ،به طوری که
 10ژوئن  2008با میدان دید کمتر از  500متر شدیدترین روزگرد و غباری ایستگاههای مطالعاتی است .نتایج رهگیری جریان باد کهه
با استفاده از مدر  HYSPLITدر شدیدترین روز گرد و غباری انجام شد ،نشهان مهی دههد کهه ایهن تهودۀ گهرد و غبهاری از منهاطش
شمارغرب عراق و شرق سوریه سرچشمه گرفته و با جهت شمارغربی -جنوبشرقی وارد ایران شده است .نتایج پایگهاه گهردش جهو
میانه و باال نشان میدهد که در  10ژوئن  2008با حاکمیت مرکز کمفشار قوی در شرق ایهران و پرفشهار در شهمار آفریقها ،بادههای
غربی ایجاد و سبب ورود گرد و غبار حداکثری به منطقه شدهاند .در مجموع نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که مدر رهگیری
جریان باد و بررسیهای جوی قابلیت مناسبی برای تشخیص و پایش مسیر حرکت توفانهای گرد و غبار دارند.
کلیدواژه

تحلیل سینوپتیک ،توفان گرد و غبار ،ردیابی ،رهگیری جریان باد.

 .1سرآغاز
ارسسی

بسدی زمسنی به وجتد می ی

جلتگیری از سرعت بسد نق
اه سالص مشاتر ی

بین بسد و خسک حفسظات نشا ک باه وجاتد ما ک بسدا از

دادته بسد ا ب ینجهت ایان

بسدهس بس ستااسنهاسی مسساهای هماراکانا (احما یا 1387؛
ذرنیتن و همکسرانا 1388؛ ج،فری و طتیلیا )1389

خصتویسش منسط خشک بسدهسی مکرر و دا ی اسات و

یکی از پ ی ک هسی جتی منسط خشک و نیمه خشک یس

گیااسهی سنااک در ایاان منااسط نیااز نماایستان ا در

همجتار بس این گتنه نتاحیا پ یا ۀ ریزگردهاسا غباسر و باه

پتدا

* نتیسن ک مسئت  :تلفن تماس09196702813 :

Email: hmousavi15@ kashanu.ac.ir
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دکل بسرز ن ستاسن گرد و غبسر است ستااسنهاسی گارد و
غبسر نتعی روی اد اقلیمیان

اه اغلاب در نتیماۀ بسدهاسی

غبسر به هتا میدتن

ه در وترش خشاکباتدن منلقاه و

جنتدغربی و غربی بتدن جریسنسش سلت بس یی این غباسر

دفتۀ حسوال از جریاسن هاسی همراتای ایماسد مای داتن

و گرد و خسک به وسیلۀ بسد به سالت میاسنی جات ناتاحی

(سراباایمیرزایاای و همکااسرانا  )1389روناا اازایشاای

جنتدغربی و غرد ایران منتقل میدتد

ستاسن هسی گرد و غبسر بس ستجه به می ان عمل وسیع و ثاسر

 Barkanو همکااسران ( )2005در بررساای چگااتنگی

گستردک در سالمتا اقتصسدا م یوزیست و شاسورزیا در

انتقس گرد و غبسر و را به ایتسلیاس و مر از اروپاسا اساتقرار

سس هسی اخیر ستجه بسیسری از م ققسن را باه خاتد جلاب

پراشسر جنب حسرکای روی جنتددر م یترانه و ماشسر

ردک است (ذوالفقسری و هسدامیا  )1389ایان پ یا ک باس

نسدی از سراف ایسلن در غرد اریقس را بهمنزلۀ عسمل اولی

ستجه به گستردگی سأثیراشا از جنباه هاسی مختلفای ماترد

وقتع گرد و غبسر و انتقس

ن به ایتسلیس و مر ز اروپس م،راای

ستجه قرار گراته است

می نن

برخی ملسل،سش بس بیسن اهمیت و چگتنگی ایان پ یا ک

منشأیسبی پ ی ۀ گرد و غبسر و دنسسسیی منسط بردادات

متغیرهسیی را ه در دکلگیری ن ماؤثر باتدکانا بررسای

بس استفسدک از سصسویر مسهتارکای و ستنل بسد و رسم گلغباسر

ردکان دستهای از ملسل،اسش باه س لیال مکاسنی و زماسنی

و همکسران ()1384ا

در برخی ملسل،سش از جمله :ایرانمن

وقتع ستاسنهس و برخی به بررسی سیستمهسی هم ی ی گرد

اختصسوی و همکسران ()1385ا خسروی ( 1387و )1389ا

و غبسر پرداخته ان نتیماۀ عماتم ایان گازارشهاسا بیاسنگر

 Schlesingerو همکسران ( )2006مترد ستجه بتدک اسات

اازای

وقتع ستاسنهسی گرد و غبسر ایران به ویژک در منسط

 Draxlerو  Hessدر سااااس  1998و  Draxlerو Rolph

غرد شتر است پراشسر زور همراک سیستمهاسی مهاسجر

در سس  2003برای س،یین منسبع اولی گرد و غبسر برای هر

بسدهااسی غرباای مهاامساارین عسماال هم ی ا ی سأثیرگااذار در

یک از ستاسنهسی گرد و غبسری از م

گرانژینی بس امکاسن

سیستمهسی گرد و غبسر منلقه به دمسر مایرود (لشاکری و

ردیااسبی ذراش در سرازهااسی مختلااف جاات متسااتم بااه

همکسرانا 1387؛ مهردسهی و همکاسرانا 1388؛ رساتلی و

 HYSPLITاستفسدک ردن  Al Sarrafدر ساس  2010از

همکسرانا 1389؛ امی وار و همکسرانا 1390؛ ار زادک اول

روش بس برای سشخیص و ردیاسبی منشاأ گارد و غباسر در
تیت استفسدک رد عالوک بر اینا ملسل،سش اقلیم دنسسیا به

و همکسرانا 1390؛ نتحهگر و همکسرانا )1391
دهاا ارزادک و وااالحی ( )1389بااه بررساای مااسری و

طااتر خااسص روش هم یا یا ی،ناای ملسل،ااۀ روابااو بااین

طی سس هسی -1993

گردش جتی جهاسنی و د و هاتای منلقاه ای و م لایا

ه در ساراز سالص دریاس وجاتد

عنصر ثسبت در ا ار ملسل،اسش مرباتط باه دارایو جاتی

مر ز ماشسر روی عربستسن و عرا به علات هماراکن اداتن

ستاسنهسی گرد و غباسر اسات ()Barry & Perry, 1973

رطتبت بس ختد و وزش د ی بسد از روی بیسبسنهسی عارا و

 Hamishو  Andrewدر سس  2008مسیرهسی حمل گارد

عربستسنا متجب انتقس ریزگردهس به جت منلقه میدتن

و غبااسر از دریسچااۀ ایاار اسااترالیس را بااس اسااتفسدک از ماا

سینتپتیکی گرد و خسک در استسن اسر
 2002پرداختن و بیسن ردن

ریتن ی و همکسران ( )1389به س لیل هم ی ی سشکیل

 HYSPLITبررسی و بیسن ردنا

اه گارد و غباسر ایان

و انتشسر ستاسن هسی گرد و غباسر باس اساتفسدک از پسرامترهاس و

دریسچه س ت سأثیر جریسنسش جتی طای زماسن تساسک قاسدر

ااه

است هزاران یلتمتر از قسرۀ اساترالیس را س ات ساأثیر قارار

نقشااههااسی هتادنسساای پرداختناا و نتیمااه گراتناا

م اشسرهسی مستقر روی عارا و دامس عربساتسن سابب
ایمسد درایو منسسب برای و،تد حمم عظیمای از گارد و

دهاا  Wangو همکااسران ( )2011بااس اسااتفسدک از ماا
 HYSPLITستاسنهسی دن و گارد و غباسر ساس  2008را

تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گرد و غبار فراگیر...
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عباسعلی ولی و همکاران

بررساای و چهااسر منلقااۀ اریقااسی داامسلیا خسورمیسنااها

برای دساتیسبی باه اها افا پاس از بررسای مسرهاسی

مغتلستسن و دمس غرد چین را بس اراوانی بس ی رخ اد گرد

سسزمسن هتادنسسای ایاران در ایساتگسک ساینتپتیکی دایرازا

و غبسر بیسن ردن

بتدهر و اسس طی سس هسی  2000ساس 2009ا دا ی سرین و

در این پژوه

ه بس ه ف بررسی جسمع ویژگایهاسی

م اومسرین ستاسنهسی گرد و غبسری این ایساتگسکهاس اه از

د ی سرین متارد وقتع ستاسنهسی گرد و غبسر طی سس هسی

سسریخ  8سس  30ژوئن به وقتع پیتسته اساتا بررسای دا

اخیر در ایستگسک هسی هم ی دایرازا بتداهر و اساس انماسم

سوسا بارای روزی اه بیشاترین گارد و غباسر را داداتا

گراته استا درایو اقلیمی و سیستم هسی جاتی منمار باه

دادکهسی می ان دی ا سرعت و جهت بسدا رطتبات نسابی و

پ ی ۀ گرد و غبسر همراک گل باسد ایان پ یا ک بررسای و در

بسرش استخرا د برای رسم گلبسد بس استفسدک از سارعت

نهسیت منشأ اولی ستاسنهسی گرد و غبسر بس استفسدک از ما

و جهت بسدهسی ستاسنزا از نارمااازار WRPLOT VIEW

رهگیری جریسن بسد پسی

د

استفسدک د در ادامه به منظاتر س لیال ساینتپتیکی ستااسن
مزبترا اطالعسش دادکهسی جت میسنه و بس از قبیال دادکهاسی

 .2مواد و روشها

اشسر سراز دریسا ارسفسع ژئتپتسنسیل سراز  500هکتتپسساکس ا

حسضر سه ایستگسک دیرازا اسس و بتداهر ماترد

جهت بسدا سرعت قسئما دمسی سال ی و پرواسیال رودباسد

ملسل،ه قرار گراته است ه مشخصسش نهس باه دار زیار

جنب حسرک از ارسفسع  1000سس  100هکتتپسساکس از پسیگاسک

است :ایستگسک دیراز در متق،یت جغراایسیی  29درجه و 32

دادک  NCEP/NCARدریسات و الگتهاسی گرددای ن باس

دقیقۀ عرض دمسلی و  52درجه و  36دقیقاۀ طات دارقی

استفسدک از نرماازار  GRADSبرای طات جغراایاسیی  0ساس

قرار گراته و ارسفسع متتساو ن از سالص دریاس  1484متار

 80و عرض جغراایسیی  10سس  70درجه سرسیم دا بارای

است ایستگسک اسس در مختصسش جغراایسیی  28درجه و 58

مشخص ردن مسیر ستاسنهسی گرد و غبسر از م

رهگیری

دقیقۀ عرض دمسلی و  53درجه و  41دقیقاه طات دارقی

بستههسی هتا  HYSPLITبهرکگیری د ک اسات در ما

قرار دارد و ارسفسع متتسو این ایستگسک  1288متر از سالص

رهگیریا بستههسی هتا (بهمنزلۀ بستههسی حسمل ذراش گرد

دریسست ایستگسک بتدهر در متق،یت جغراایسیی  28درجاه

و غبسر) در منلقۀ درگیر بس ایان پ یا کا از زماسن بیشاترین

و  59دقیقۀ عرض دامسلی و  50درجاه و  50دقیقاه طات

د ش گرد و غبسر در ایساتگسک هاسی ملسل،اسسی باس حر ات

درقی قرار گراته و ارسفسع متتسو ن از سالص دریاس 19/6

زمسنی عقبگرد و جلتگرد سرسیم و بررسی د

در پژوه

متر است (دکل )1
 .3یافتهها و بحث
پژوه

حسضر دسمل سه بخ

عم ک است ه دربردارنا ۀ

س لیل مسری رخ اد پ ی ۀ گرد و غبسر بس استفسدک از پسیگاسک
دادۀ زمینی ساسزمسن هتادنسسای ایارانا س لیال ساینتپتیک
الگتهسی جتی و اقلیمی متج و انتقس دهن ۀ گرد و غبسر بس
استفسدک از رویکرد گرددی به م یلی و دادکهسی مسری جت
میسنه و پسیینا ردیسبی بستههسی بسد حسمل ذراش گرد و غباسر
بس اساتفسدک از ما

 HYSPLITباس روش هاسی پساگرد و

پیشگرد در ایستگسکهسی دایرازا بتداهر و اسسسات نتاسیج
شکل  .1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه

بررسیهسی بس به وترش متارد زیر است
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 .1 .3واكاوی آماری پدیدۀ گرد و غباار در منطقاۀ

جهت غارد و جناتدغارد وزیا کانا و سارعت 56/5

مورد مطالعه

درو از بسدهس بین  7سس  11نسش ( 3/5سس  5/5متر بار ثسنیاه)

هسی هتای حسضر سسزمسن هتادنسسی ایاران در

بتدک است در ایستگسک بتدهرا ح ود  48درو از بسدهس در

بس بررسی

م ا ودۀ جنااتد شااتر طاای سااس هااسی  2000سااس 2009

جهت دمس غرد وزی کان و سرعت  34/8درو از بسدهاس

د ی سرین ستاسنهسی گرد و غبسری در ایستگسکهسی دایرازا

بین  1سس  4نسش ( 0/5ساس  2متار بار ثسنیاه) باتدک اسات در

اسس و بتدهر در  8ساس  30ژوئان  2008باه وقاتع پیتساته

ایسااتگسک اسااس  34درو ا بسدهااس در جهاات جنااتدغاارد

است نمتدار سغییراش سرعت باسد در ایان دورۀ زماسنی در

وزی کان و سرعت  56/5درو از بسدهس باین  4ساس  7ناسش

ایستگسکهسی ملسل،سسی نشاسن مایدها

اه سارعت باسد در

( 2سس  3/5متر بر ثسنیه) بتدک است (دکلهسی  4سس )9

ایستگسک بتدهر دارای دامنۀ سغییراش زیسدی استا در حاسلی
ه بررسی سغییراش می ان دی نیز دامنۀ سغییر بیشتری را در
این ایستگسک نسابت باه دو ایساتگسک دیگار نشاسن مایدها
(دکلهسی  2و )3

شکل  .4طبقهبندی سرعت باد مربوط به توفان تحت بررسی در
شکل  .2نمودار تغییرات سرعت باد طی روزهای توفانی

ایستگاه بوشهر

شکل  .3نمودار تغییرات میدان دید طی روزهای توفانی

بررسی سرعت و جهت بسد در زمسن وقتع ستاسن نشاسن
میده

ه در ایستگسک دیرازا ح ود  18درو از بسدهاس در

شکل .5گلباد مربوط به توفان تحت بررسی در ایستگاه بوشهر

تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گرد و غبار فراگیر...
عباسعلی ولی و همکاران
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شکل  .6طبقهبندی سرعت باد مربوط به توفان تحت بررسی در
ایستگاه شیراز

شکل  .9گلباد مربوط به توفان تحت بررسی در ایستگاه فسا

 .2 .3الگوهای ساینوپتیکی موجاد و حامال گارد و
غبار
نتسیج س لیل هم ی د ی سرین پ ی ۀ گرد و غباسر رخا ادک
در ایستگسکهسی ملسل،سسی به وترش متارد زیر است نقشاۀ
همارسفسع ژئتپتسنسیل سراز  500هکتتپسسکس حضتر پراشسر
زور روی عربستسن و در

اریقس باس ساراز مر ازی 5950

ژئتپتسنسیل متر و یک ماشسر قتی در سر یه بس سراز مر زی
 5700ژئتپتسنسیل متر و م اشسر دیگری را روی غرد هن
شکل  .7گلباد مربوط به توفان تحت بررسی در ایستگاه شیراز

و جنتد دریسی عمسن بس سراز مر زی  5800ژئتپتسنسیل متر
را نشسن میده نقشۀ اشسر سراز سلص دریس نشسن مایدها
ه پراشسر قتی روی اروپس و دامس دریاسی سایسک حضاتر
دارد ه زبسنۀ ن سس دمس در

اریقاس شای ک دا ک اسات

سسمسنۀ پراشسر دیگری روی دریسچاۀ را و دامس دریاسی
خزر بس نتتر مر زی  1020هکتتپسسکس حس میت دارد در
مقسبل یک سسمسنۀ ماشسر بس ساه هساتۀ متفاسوش در دار
ایاارانا روی داامس پس سااتسن و جنااتد دریااسی عمااسن بااس
نتترهسی مر ازی  996هکتتپسساکس حضاتر دارد اه در
منلقه بس هم ادغسم میدتن (دکلهسی 10ا  11و )12
شکل  .8طبقهبندی سرعت باد مربوط به توفان تحت بررسی در
ایستگاه فسا

966

دورة 40



شمارة 4



زمستان 1393

نقشۀ بسد سراز سالص دریاس نشاسن از حس میات بسدهاسی
غرد و دمس غرد در منلقه دارد ه مسیر نهس از دامس
عربستسنا سر یه و عرا میگذرد (دکل  )13نیمرخ رودبسد
جنب حسرک حس ی از سشکیل هستۀ ن در ساراز باس ی 400
هکتتپسسااکس و حاا ا ر ن در سااراز بااین  100سااس 300
هکتتپسسکس است ه زبسنه هسیی از ن در عرضهسی  25سس
 45درجه و طت هسی  45سس  65درجه به زمین رسی ک است
(دکلهسی  14و )15

شکل  .10نقشۀ فشار تراز  500هکتوپاسکال در 2008/6/10

شکل  .13نقشۀ بردار باد تراز دریا در 2008/6/10
شکل  .11نقشۀ فشار تراز دریا در 2008/6/10

شکل  .12نقشۀ تلفیقی فشار تراز  500هکتوپاسکال (منحنی

شکل  .14نیمرخ رودباد جنب حاره در طول  50درجه در

میزان) و فشار تراز دریا (دامنۀ رنگ) در 2008/6/10

2008/6/10

تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گرد و غبار فراگیر...
عباسعلی ولی و همکاران

شکل  .15نیمرخ رودباد جنب حاره در عرض  35درجه در

شکل  .17نقشۀ همدمای تراز دریا در 2008/6/10

2008/6/10

نقشۀ سرعت قسئم بسد بس نتتر مر ازی باه مقا ار -0/1
روی منسط مر زی ایاران قارار دارد اه نشاسن از جریاسن
هااتای پااسیین ساات در منلقااه دارد همچنااینا در داامس

967

الگتهسی مربتط به مقا ار رطتبات در منلقاه نشاسن از
رطتبت نسبی  10درو در ایرانا عربستسنا عرا و ستریه

عربستسنا عرا و ستریه هسته ای از جریسن رو باه باس باس

دارن (دکل  )18همچنینا مق ار نم ویژک در منلقه بسایسر

نتااتر مر اازی  0/2حس میاات دارد ااه بیااسنگر حر ااسش

م و برابر حس میت نتاتر  0/004روی ایارانا عربساتسنا

و،تدی هتا در این منسط است (دکل  )16نقشۀ همدمسی

عرا و ستریه است (داکل  )19ایان ماتارد نیاز بیاسنگر

سلص دریس بیاسنگر اساتیالی من نای  50درجاه روی مر از

رطتبت ح اقلی و خشاکی بسایسر بس سات اه مایستانا

ایران و هم دمسی  42/5درجه روی دار عربساتسن اساتا

متج یس سش ی نن ۀ گارد و غبسرهاسی روز ماترد ملسل،اه

عالوک بر اینا من نیهسی  40درجاه روی عارا و ساتریه

بسد

سسلو دارنا

اه مسابب ااازای

دماس و خشاکی هاتا در

منلقهان (دکل )17

شکل  .16نقشۀ سرعت قائم تراز دریا در 2008/6/10

شکل  .18نقشۀ نم نسبی تراز دریا در 2008/6/10
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غسز بسزۀ زمسنی  6سسعت و نقلۀ ب ،ی نشسن دهن ۀ خسسماۀ
ن است عالمت ستسرک روی خروجیهسی م

نشسندهن ۀ

ایستگسک هسی گرد و غبسر است ه طت و عارض نهاس باه
م

دادک د ک است همچنینا مسیر بسد رسی ک به ایساتگسک

بس رنگهسی سبزا بی و قرمز نشسن دادک د ک اسات ارسفاسع
نمسی دادکد ک در پسیین هر نقشه ه مسیرهسی باسد رسای ک
به ایستگسکهس از ن منشأ میگیرن نشسندهن ۀ ارسفاسع مسایر
طی د ک از سلص زمین است اگر بسته هسی هتای رسی ک به
منلقه از منسط متل ساتدکهاسی گارد و غباسر عباتر اردک
شکل  .19نقشۀ نم ویژۀ تراز دریا در 2008/6/10

 .3 .3ردیابی جریان باد حامل برات گرد و غبار
اس تتر می ان دی نشسندهن ۀ سه

دا ی میا ان دیا در

 10ژوئن  2008بتدک است در این روز بس اساتفسدک از ما
رهگیری جریسن بسد و روشهاسی خاو سایر عقابگارد و
جلتگردا رهگیری بستههسی بسد انمسم د رهگیری جریاسن
بسد بس روش عقبگرد از دهرهسی دیرازا اساس و بتداهر در
غرد ایران و در سسعت  9وبص  10ژوئن  2008دروع و بس
عقبراتن در زمسن به م ش  72سسعت ادامه یسات در ایان
روز بخ

بسدن ا می ستان ن را بهمنزلۀ م ل عبتر ساتدکهاسی گارد و
غبسر دنسسسیی رد در این ملسل،ه سا،ی دا ک اسات اقاو
ستدکهسی گرد و غبسر و سنتنهسیی بررسی دتن

اه مسایر

رهگیری بسد ختم د ک و عبتری از ن به ستاسن گرد و غباسر
منمر د ک است باس بررسای و س لیال داکل  20مشاسه ک
میدتد ه گرد و غبسر در منلقاه از دامس غارد عارا و
در ستریه سرچشمه گراته است و داکل  21نیاز نشاسن
میده

ه این بستۀ بسد در حر ت رو باه جلات باه سامت

مر ز و دمس ایران پی روی می ن

اعظم منسط جنتد و جنتد غربی ایران س ات

سأثیر بستههسی هتایی قرار گراتن

ه از دمس غرد عرا و

در ستریه سرچشمه گراته بتدن (دکل  )20از ایان رو
می ستان گفت ستدک هسی گرد و غبسر از غرد عرا و دار
ستریه سرچشمه گراتهان

ه بس جهتی نسبتسً دامس غربای-

جنتد درقی در ال منلقاه در حر ات بتدنا رهگیاری
جریسن بسد بس روش جلتگرد نیز از دهرهسی دایرازا اساس و
بتدهر در  9وبص  10ژوئن  2008دروع د و بس جلتراتن
در زمسن به م ش  72سسعت ادامه یسات این جریاسن نشاسن
می ده

ه بسته هسی هتا و ستدک هاسی گارد و غباسر هماراک

ن هس پس از گذر از منسط جنتد غربای ایاران باه مناسط
مر اازی و داامس ایااران ختاهن ا رساای (دااکل  )21در
نقشه هسی حسول از ایان ما

هار نقلاه روی مسایرهسی

ختم د ک به ایستگسک ه ممکن است بر اساس
انتخسد نتع م

-مربعا م ل

خروجای و

یس دایرک -بسد ا نشسندهنا ۀ

شکل  .20رهگیری جریان باد رو به عقب در  10ژوئن 2008

تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گرد و غبار فراگیر...
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عباسعلی ولی و همکاران

ایسااتگسکهااسی مااترد ملسل،ااه دارد ااه بااس ستجااه بااه اینکااه
نقشههسی هم دمس بیسنگر من نی  50درجه روی مر ز ایران و
من نیهسی  40درجاه روی عارا و ساتریه اسات سابب
اازای

دمس و خشکی هتا در منلقه د ک اسات مقا ار نام

ویژک در منلقه بسیسر ام و برابار حس میات نتاتر 0/004
روی ایرانا عرا و ستریه است این متارد بیسنگر رطتبات
ح اقلی و خشکی بسیسر بس ست اه مایستانا متجا یاس
سش ی نن ۀ گرد و غبسرهسی منلقۀ مترد ملسل،ه بسد نتسیج
سسیر ملسل،سش نظیر ذوالفقسری و عسب زادک ()1384ا حی ری
()1386ا رئیسپتر ()1387ا طسووسی و همکاسران ()1389
و ختد س و همکسران ()1391ا نیز مبین این مللب است
ه همراهای دارایو باس در قسلاب ساسمسنه هاسی گرددای
اسمسفری در وترش اق ان رطتبت سبب اازای
شکل  .21رهگیری جریان باد رو به جلو در  10ژوئن 2008

ستاسن هسی گرد و غبسر بس ستجه به مسهیت بزر مقیس
به بررسی جسم،ی نیاسز دارنا

ختد

اه ضامن دانسخت عتامال

این پ ی کا مناسط متلا ن نیاز بسیا

دنسخته دتن سس در نهسیت به اق امسش عملی بارای اسه
ن منمر دتد بررسی ستاسن گرد و غباسر  10ژوئان 2008
ه از د ی سرین متارد گرد و غبسر طی سس هسی اخیر است
می ستان متجب دنسخت منسسبی از الگتهسی جتی منمر به
این پ ی ک دتد و ردیسبی بسدهسی حسمل ذراش گرد و غبسر را
اراهم ن بس بررسی الگتهاسی جاتی طای روزهاسی ایان
ستاسن می ستان نتیمه گرات ه حضاتر پراشاسر زرو روی
عربستسن و در

ایمسد و سقتیت ستاسنهسی گرد و غبسر در شاتر مایداتد
منسبع گرد و غبسر ایران از و رای ستریه (نزدیک مرزهاسی
غربی عرا ) و عرا (منلقۀ متوال ساس ب رالماس اسات)

 .4نتیجهگیری

سأثیرگذار در اازای

خشکیا

اریقس و یک م اشسر قتی در ستریه و از

طرای حس میت بسدهسی غرد و دمس غارد در منلقاه اه
مسیر نهس از دمس عربستسن و عرا میگذرد سابب دا ک
است ه سسمسنۀ گرد و غباسری در منلقاه داکل گیارد در
دمس عربستسنا عرا و ستریه هساتهای از جریاسن رو باه
بس حس میت دارد ه نشسن دهن ۀ حر سش وا،تدی اسات
نقشۀ سرعت قسئم بسد نشسن از جریسن هاتای پاسیین سات در

اساات (ذوالفقااسری و عسباا زادکا 1384؛ ماایهنپرساات و
همکسرانا 1388؛ علسیی و همکسرانا  )1389باس ستجاه باه
نتسیج ردیسبی مسیر بسدهسی حسمل گرد و غبسر ه بس اساتفسدک
از م

 HYSPLITانمسم گراته اسات مشاخص دا

اه

منشأ اولی گرد و غبسر منلقه از دمس غرد عرا و دار
ستریه است ه ضمن طی مسیر مشخص وارد ایران د ک و
منلقه را س ت سأثیر قرار دادک اسات باس بررسای و س لیال
متارد مشسبه گرد و غبسری در منلقه میستان دارایو منمار
به وقتع چنین ستاسن هسیی را دنسخت و بارای پیشاگیری و
مقسبله باس ن اساتفسدک ارد باس بررسای ماتارد بیشاتری از
ستاسن هسی گرد و غبسر بس چنین مقیسسی میستان باس قل،یات
بیشتری نسبت به منشأیسبی ن اق ام رد بس ستجه باه نتاسیج
این پژوه

ه به بررسی ارسبسط بین الگتهسی ساینتپتیکی

بزر مقیس

و سنتع مکسنی -زمسنی ا،سلیت هسی گرد و غبسر

در ایااران بااس اسااتفسدک از نقشااههااسی سااینتپتیکی الگتهااسی
گردداای اشااسر سااراز دریااسا ارسفااسع ژئتپتسنساایل 500
هکتتپسسکس ا دادک هاسی جهات باسدا سارعت قاسئما دماسی
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سل ی بس دادکهسی زمینی گرد و غباسر ایساتگسکهاسی ماترد

مخاارد زیسااتم یلاای طراحاای و ارائااه اارد همچنااینا

رهگیری جریسن بسد پرداخته استا مایساتان

استفسدک از قسبلیت سصسویر مسهتارکای و بررسی گرد و غباسر

نتیمه گرات ه بس اجمسع متخصصسن در ردتههسی مختلاف

از روی این سصسویر نیز میستان زمیناهساسز پاژوه هاسی

ملسل،ه و م
میستان م

هسی دینسمیکی را برای پای بینای ایان پ یا ۀ

ین ک قرار گیرد

منابع
 1387ژئتمتراتلتژی سربردیا بیسبسن -ارسسی

احم یا

اختصسویا م ر ا احم یا
ارسسی

بسدیا جل 2ا چس

ستما انتشسراش دانشگسک سهرانا سهران

ا خلیلیا ع ا وسرمینسئینیا م ع ا رجبیا م ر  1385سربرد گالغباسرا گالطتااسن و گالمسساه در س لیال

بسدی و س،یین جهت حر ت مسسههسی روان (ملسل،ۀ متردیا حتزۀ ددت یزد -ارد سن)ا نشریۀ دانشک ۀ منسبع طبی،ایا جلا 59ا

دمسرۀ 3ا وص 541 -533
ذر نیتن ا

ا ملکیسنا  1388بتمدنسسی منسط بیسبسنیا چس

او ا انتشسراش دانشگسک سهرانا سهران

امی وارا ک ا نکتنسما ز  1390سربرد گلبسد و گلغبسر در س لیل پ ی ۀ گرد و خسک و س،یین رژیم اصالی بسدهاسی هماراک باس ایان پ یا ک
(ملسل،ۀ متردی :دهر سبزوار)ا پژوه هسی جغراایسی طبی،یا دمسرۀ 76ا وص 104 -85
ایرانمن ا ف ا عردخ ریا م ا ا رما م  1384بررسی منسط بردادت ذراش گرد و غبسر و ویژگیهسی انتشسر نهس در طتاسنهسی منلقاۀ
سیستسن بس استفسدک از پردازش سصسویر مسهتارکایا مملۀ پژوه

و سسزن گی در منسبع طبی،یا دمسرۀ 67ا وص 33 -25

سرابیمیرزاییا ف ا حی ریا م ا سمملیسنا م  1389طتاسنهسی گرد و غبسر به عنتان یکی از عتامل شان ۀ قرماز در م ایوزیسات دریاسا
دومین همسی

بسدی و طتاسنهسی گرد و غبسرا  27و  28بهمنمسکا دانشگسک یزد

ارسسی

ج،فریا م ا طتیلیا ع  1389احیسی منسط خشک و بیسبسنیا چس

ستما انتشسراش دانشگسک سهرانا سهران

حی ریا م ط  1386غبسر و الگتی جتی متل ن در غرد شترا نشریۀ هتادنسسی رمسنشسکا سسبستسن 1386ا ص 12
خسرویا م  1389بررسی ستزیع عمتدی گرد و غبسر نسدی از طتاسن در خسورمیسنه بس استفسدک از ما

( NAAPSماترد :سیساتسن ایاران)ا

مممتعه مقس ش چهسرمین نگرک بینالمللی جغراای انسن جهسن اسالم ()ICIWG2010
خسرویا م  1387س لیل اضسیی ین گی طتاسنهسی گرد و غبسری نسدی از بسدهسی  120روزۀ سیستسن بس استفسدک از دادکهسی سانم
دور (دورۀ  )2008 -2001مممتعۀ مقس ش همسی
ختد س دستمردیا

ا متستیا

از

ملی به ادت م یوا بسن 1387

ا سدکیا ع  1391س لیل هم یا طتااسنهاسی گارد و غباسر ایاالم ()2005 -1987ا اصالنسمۀ

جغراایس و برنسمهریزی م یلیا سس 23ا دمسرۀ 46ا وص 34 -15
ده ارزادکا م ا والحیا د  1389بررسی مسری و س لیلی بر الگتهسی هم ی متل گرد و خسک در استسن ااسر
2002ا مممتعۀ مقس ش دومین همسی
ذوالفقسریا
سس 187

ا عسب زادکا

ملی ارسسی

در ساس هاسی -1993

بسدی و طتاسنهسی گرد و غبسرا  27و  28بهمنمسکا دانشگسک یزد

 1384س لیل سینتپتیک سیستمهسی گرد و غبسر در غرد ایرانا مملۀ جغراایس و ستس،ها دمسرۀ 6ا وص 173

تحلیل اقلیمی و ردیابی توفانهای گرد و غبار فراگیر...
عباسعلی ولی و همکاران
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ذوالفقسریا م ا هسدمیا م ن  1389بررسی سینتپتیکی و دینسمیکی پ ی ۀ گرد و غبسر مترخۀ چهسردهم ساس هفا هم سیرماسک  1388شاترا
مممتعۀ مقس ش دومین همسی

ملی ارسسی

بسدی و طتاسنهسی گرد و غبسرا  27و  28بهمنمسکا دانشگسک یزدا ص 24

رئیسپترا ک  1387س لیل مسری و هم ی پ ی ۀ گرد و غبسر در استسن ختزستسنا پسیسننسمۀ سردنسسی ارد ا استسد راهنمس :سقی طسوسایا
دانشگسک سیستسن و بلتچستسنا دانشک ۀ جغراایس و برنسمهریزی م یلیا گروک اقلیمدنسسی
رستلیا ع ا ا سسریورافا د ا م م یا غ

 1389س لیل رون اقلیمی گرد و غبسر در غرد شتر در  55ساس اخیار باس اساتفسدک از

روشهسی مسری نسپسرامتریا اصلنسمۀ جغراایسیی طبی،یا سس ستما دمسرۀ 9ا وص 28 -15
ریتن یا ا ا میرر نیا م ا پترپنمسکا م ا م،مسریسنا م ا م م یهسا ا  1389بررسی و س لیل سینتپتیکی سشکیل و انتشسر طتاسنهاسی گارد و
خسک ورودی از غرد ایران بس استفسدک از پسرامترهس و نقشه هاسی هتادنسسایا مممتعاۀ مقاس ش دوماین هماسی

ملای ارساسی

باسدی و

طتاسنهسی گرد و غبسرا  27و  28بهمنمسکا دانشگسک یزد
طسووسیا ش ا خسرویا م ا رئیس پترا ک  1389س لیل هم ی ی سسمسنه هسی گارد و غباسری در اساتسن ختزساتسنا اصالنسمۀ جغراایاس و
ستس،ها دمسرۀ 20ا وص 118 -97
علسییا ک ا احم یا ف  1389بررسی گرد و غبسر به عناتان یکای از م،ضاالش زیساتم یلای جهاسن اساالم (ملسل،اۀ ماتردی :اساتسن
ختزستسن)ا چهسرمین نگرک بینالمللی جغراای انسن جهسن اسالم
ار زادک اولا م ا علیزادکا خ  1390س لیل زمسنی و مکسنی طتاسنهسی گرد و خسک در ایرانا مملۀ م ر
مسی

علتم انساسنی -برنسماهریازی و

اضسا دورۀ 15ا دمسرۀ 1ا وص 84 -65

لشکریا

ا یخسرویا

 1387س لیل مسری سینتپتیکی طتاسنهسی گرد و غباسر اساتسن خراساسن رضاتی در اسوالۀ زماسنی (-1993

)2005ا پژوه هسی جغراایسیی طبی،یا دمسرۀ 65ا وص 33 -17
مهردسهیا د ا نکتنسما ز  1388بررسی مسری پ ی ۀ گرد و غبسر و س لیل الگتی وزش بسدهسی غبسرزا در دهرستسن سبزوارا مملۀ جغراایسا
سس هفتما دمسرۀ 22ا وص 104 -83
میهنپرستا م ا رنمبر سسدش بسدیا ع ا مشکتسیا ا

 1388ملسل،ۀ نق

گرادیسن اشسر و ناسوک  859هکتتپسساکسلی در ایماسد و انتقاس

پ ی ۀ گرد و غبسر سسبستسنی نیمۀ غربی شترا دوازدهمین نفرانس دینسمیک دسرکهس
نتحهگرا ا ا خترانیا ا ا سمسکیا ا  1391س لیل مسری وقتع طتاسنهسی گرد و غبسر در ایساتگسک هتادنسسای سار پال ذهاسدا مممتعاۀ
مقس ش اولین همسی
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