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مجتبی میهن پرست* ،1عباس رنجبر سعادت آبادی ،8امیرحسین مشکواتی
 -9کارشناس اداره هواشناسی ایالم
 -2دانشیار پژوهشکده هواشناسی
 -3استاد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
(دریافت ،90/49/40 :پذیرش)95/94/20 :
چکیده

پدیده گرد وغبار حاصل از توفانهای گرد و خاک در سالیان اخیر به علت تکرار و تشدید آنها در کشورهای همسایه به یک پدیده زیانبخش تقریباً
دائمی برای کشور ایران مخصوصاً نیمه غربی تبدیل شده است ،از این رو مطالعه و بررسی این پدیده از جنبههای زیست محیطی ،هواشناسی ،منابع آب ،توسعه
همگون و  ...یک امر ضروری است .در این تحقیق یک مورد خاص از این پدیده که منجر به افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی به زیر  544متر شد مورد
بررسی قرار گرفت .در مطالعه حاضر از پارامترهای جوی از سطح زمین تا تراز میانی جو از قبیل فشار میانگین سطح دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،باد در ارتفاع 94
متری و تراز  054هکتوپاسکالی ،سرعت اصطکاکی ،دمای سطح زمین و  . . .هم از دادههای  FNLو هم مدل  MM5استفاده شد .نتایج نشان داد که در این
مورد خاص از روز قبل از وقوع پدیده بتدریج سامانه کمفشار در سطح زمین تقویت شده بطوریکه در روز وقوع این سامانه به بیشترین عمق خود (کمترین
فشار) ،بصورت سلول بسته بر روی کشور عراق و جنوبغرب ایران و مناطقی از کویت می رسد که این عامل همراه با وجود سامانه پرفشار بر روی کشور
تر کیه و غرب سوریه گرادیان فشاری مناسبی را بر روی غرب و شمالغرب عراق موجب میشود .بعلت این گرادیان فشاری و تقویت کمفشار در این مناطق
در سطح زمین باد  94متری با سرعتهای  6تا  7متر بر ثانیه به باال با جهتهای شمالی و شمالغربی رخ داده که عامل ایجاد گرد و خاک در سطح زمین
میباشد .هماهنگ با سطح زمین با پیشروی ناوه ارتفاعی سطح  054هکتوپاسکالی بادهای نسبتاً شدید در این تراز جوی با جهت شمالغربی رخ داده که از
عوامل انتقال و ترابرد ذرات خاک و غبار حاصل از توفان گرد و خاک میباشد .سرعت اصطکاکی نیز از روز قبل از وقوع پدیده روند افزایشی یافته و به
مقدار بیشتر از  ./55متر بر ثانیه در روز وقوع پدیده میرسد .در هنگام شب و نیز روزهای بعد که پدیده رو به زوال است سرعت اصطکاکی کاهش مییابد
که بعلت پایین آمدن الیه پایدار شبانه است .نقشههای برهم نهی دما و باد در ارتفاع  054هکتوپاسکالی نشان دهنده تقویت ریزش هوای سرد (فرار رفت هوای
سرد) قبل از وقوع تا هنگام وقوع پدیده است که بتدریج با کاهش و توقف فرار رفت هوای سرد بر روی منطقه منبع ،توفان گرد و خاک و به تبع آن گرد و
غبار تضعیف میشود .نقشههای برهم نهی ژئوپتانسیل تراز  054و  544هکتوپاسکالی نیز نشان دهنده وجود سامانه کم ارتفاع بر روی غرب عراق است که
بتدریج با تضعیف این سامانه گرد و غبار منتقل شده توسط جریانات جوی این ترازها نیز تضعیف و از بین میرود.
کلمات کلیدی :توفان گرد و خاک ،کمفشار ،گردوغبار.MM5 ،

مقدمه

پدیده هم در کشور ایران و هم در خارج از کشور مورد

گرد و غبار حاصل از گرد و خاک که از پدیدههای

مطالعه قرار گرفته است .ذوالفقاری و عابدزاده ( )9300در

زیانبخش جوی میباشد در سالیان اخیر به نحو چشمگیری

تحلیل همدیدی پدیده گرد و غبار در غرب ایران در بازه

شاهد افزایش در فرکانس وقوع ،تداوم و شدت بوده است،

زمانی ( )9903-9907به این نتیجه رسیدند که منابع اصلی

به نحوی که تعطیلی ادارات و ارگانهای دولتی ،لغو و تأخیر

گرد و غبارهایی که به غرب ایران وارد شدهاند بیشتر از

پروازها و افزایش آمار مراجعه به بیمارستانها بعلت وقوع

مناطق بیابانی نسبتاً نزدیک مانند صحرای سوریه و یا صحرای

گرد و غبار در سالهای اخیر فراوان رخ داده است .موارد

نفود در شمال شبه جزیره عربستان و جنوب عراق است.

فوق عالوه بر بار اقتصادی برای دولت و کشور دارای تبعات

توبییهای نجف آبادی ( )9305در مطالعه این پدیده در

اجتماعی و روانی نیز میباشد .از این رو شناخت پدیده فوق

استان اصفهان دریافت که بیشترین پدیده گرد و خاک در

از دیدگاهها و جنبههای مختلف حائز اهمیت میباشد .این

این منطقه در اوایل فصل بهار و اواخر تابستان رخ میدهد و

* نگارنده رابط:
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مجتبی میهن پرست و همکاران

همچنین دورههای توفانهای گرد و خاک با دورههای

ناپایدار از قبیل شهر نشینی و فرسایش خاک توسط

خشکسالی (بارش کم و دماهای باال) منطقه همراه بوده است.

فرایندهای راهسازی و رانندگی در جادههای خاکی را از

میهنپرست و همکاران ( )9300در مطالعه این پدیده در نیمه

عوامل انتشار گرد و غبار به درون هوا میدانند که نقش عامل

غربی کشور به این نتیجه رسیدند که چشمههای گرد و غبار

اول حائز اهمیت بیشتری است .ژانگ و همکاران ( )2447در

تابستانه نیمه غربی کشور عمدتاً در شمالغرب و غرب کشور

بررسی شار گرد و غبار در طی یک توفان گرد و خاک در

عراق و شرق کشور سوریه میباشند ،آنها همچنین به این

یک منطقه بیابانی (شانداک) به این نتایج رسیدند که در

نتیجه رسیدند که گرد و غبارهای تابستانه فصل گرم سال

روزهای بدون گرد و خاک تالطم حرارتی حاکم است اما

عمدتاً در طبقهبندی شمال تابستانه قرار میگیرند .مشکوتی و

در روزهای گرد و غباری شدید تالطم دینامیکی از تالطم

همکاران ( )9309در شبیهسازی سرعت اصطکاکی

حرارتی تجاوز میکند و شار گرمای محسوس نیز کاهش

سامانههای گرد و غباری نیمه غربی کشور بصورت موردی

مییابد .ضمناً دریافتند که شار گرد و غبار در طی یک توفان

به این نتیجه رسیدند که عمدتاً مناطقی که توسط تصاویر

گرد و خاک با توان سوم سرعت اصطکاکی متناسب است و

ماهواره بعنوان منبع گرد و خاک و گرد و غبار در نظر گرفته

مقدار سرعت اصطکاکی آستانه حدوداً  4/0متر بر ثانیه است.

میشوند با مناطقی که سرعتهای اصطکاکی دارای مقادیر

هدف از انجام این مطالعه داشتن شناخت کلی از گرد و

چشمگیر هستند منطبق میباشند که در این مناطق بعلت عدم

غبار تابستانه و بطور جزیی مطالعه برخی پارامترهای جوی

پوشش گیاهی مناسب و نیز خاک شل منطقه بیشتر انرژی و

مؤثر در وقوع این پدیده جهت شناخت بهتر آن می باشد .هر

تکانه باد به سطح خاک منتقل شده و لذا سرعت باد به مقدار

چند که پیشبینی همدیدی گرد و غبار در برخی موارد بسیار

آستانه جهت آغازگری توفان خاک میرسد .مبارک حسن و

مشکل میباشد و روشهای عددی و یا استفاده از تصاویر

غفاریان ( )9309در تحقیقی با عنوان بررسی ساز و کار

ماهواره هم باید به کار گرفته شود اما هدف دیگر از این

شکلگیری گرد و غبار در خوزستان در فصل سرد دریافتند

مطالعه که در واقع برگرفته از یک پایاننامه کارشناسی ارشد

که در فصل سرد سال با نزدیک شدن ناوه ارتفاعی تراز میانی

نگارنده میباشد داشتن دیدگاه مناسب جهت پیشبینی بهتر

به مدیترانه و شمال آفریقا و توسعه ناوه فشاری سودان به

این پدیده و اطالعرسانی به موقع به کاربران دولتی و

عرضهای شمالی گرادیان فشاری شمال عربستان و جنوب

خصوصی جهت کاهش اثرات سوء این پدیده میباشد.

ایران افزایش مییابد و بادهای شدید دراین منطقه رخ داده و

مواد و روشها

گرد و غبار به جنوبغرب ایران منتقل میشود .مطالعه یونگ

در این مطالعه یک مورد خاص از پدیده گرد و غبار در

سین و همکاران ( )2440بر روی پدیده گرد و غبار و غبار مه

فصل تابستان ( )2440/46/34انتخاب شد که در طی این

آسیایی در شهر سئول کره جنوبی نشان داد که اکثر گرد و

پدیده دید افقی در اکثر ایستگاههای نیمه غربی کشور و

خاک آسیایی در فصل بهار و ماه آوریل رخ میدهد .آنها

خصوصاً استان ایالم به زیر 544متر رسید و پروازهای

دریافتند که وقتی یک گرادیان فشاری قوی بر روی منطقه

فرودگاه ایالم و برخی پروازهای فرودگاه کرمانشاه و اهواز

خشک بین چین و مغولستان شکل میگیرد موجب ایجاد باد

لغو و یا با تأخیر مواجه شدند .برای بررسی موضوع از

قوی برای باال بردن ذرات گرد و غبار شده و این پدیده شکل

نقشههای برخی پارامترهای جوی حاصل از دادههای ( )fnlبا

میگیرد .استرک و دریک ( )2446در"انتشار گرد و خاک و

تفکیک یک درجه استفاده شد .از برخی از این کمیّتها

مشکالت مرتبط با آن در اروپا" به بررسی عوامل مؤثر بر

میتوان به کمیّتهای دینامیکی مثل فرارفت دما نیز رسید و

ورود ذرات گرد و غبار به درون هوا پرداختند .آنها فرسایش

در واقع بر این مبنا نیز تحلیل صورت گرفته است .منظور از

بادی ،عملیات کشاورزی در زمینهای خشک و توسعه

فرارفت دما که بیشتر در الیه  054هکتوپاسکالی بررسی
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در فرمول فوق  τتنش سطحی ρ ،چگالی هواu* ،

میگردد ضرب داخلی بردار سرعت در گرادیان دمایی
میباشد که هر چه زاویه بین این دو به صفر نزدیکتر باشد
فرارفت در روی نقشه بهتر مشخص میشود .فرارفت سرد
نشاندهنده ریزش و جایگزینی هوای سرد که عمدتاً از
عرضهای شمالی نشأت میگیرد ،میباشد .از خروجی مدل
 MM5جهت ترسیم نقشه کمیّتهایی از قبیل باد  94متری،
دمای سطح زمین و سرعت اصطکاکی نیز استفاده شد .جهت
اطمینان نسبی از دقت عمل مدل  MM5نقشههای فشار
میانگین سطح دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  544حاصل از
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سرعت اصطکاکی cD ،ضریب دراگ یا ضریب تبدیل،
 U10سرعت باد در ارتفاع  94متری سطح زمین میباشد .با

استفاده از شارهای جنبشی تکانه سطحی یعنی  uwو vw

که نشان دهنده تنش سطحی جنبشی هستند .میتوان * uرا
محاسبه کرد.
4
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2
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u* = uw  vw

مدل با نقشههای واقعی 9مقایسه شد .همچنین برای سرعت

مدل برای دو دامنه تو در تو به فاصله نقاط شبکهای  34و

اصطکاکی ،مقدار این کمیت بر روی دریاها و آبهای

 94کیلومتر اجرا گردید و نقطه مرکزی دارای طول و عرض

ساکن که بر اساس تئوری دارای مقادیر کم میباشد با مقادیر

( 35 Eو  )32 Nمیباشد.

تعداد نقاط شبکه در راستای  xو y

بدست آمده مندرج در کتب خردمقیاس ازجمله (آریا)

به ترتیب  966و  975نقطه و تعداد تراز قایم سیگما  23تراز
92

مقایسه گردید که عمدتاً نزدیک به واقعیت بودند .در برخی

میباشد .در ابتدا با استفاده از دادههای ماهواره  USGSبا

موارد که سرعت اصطکاکی اندکی از مقدار تجربی افزایش

تفکیک مکانی  2دقیقه ( 3.7کیلومتر) توپوگرافی و پستی و

را نشان داد بعلت وزش باد بر روی سطح دریا و ایجاد امواج

بلندی کشور عراق و سایر کشورهای همسایه غربی توسط

بوده است که آب را از حالت ساکن و راکد خارج میکند.

برنامه  TERRAINمدل فوق بازسازی شد .مدل

یکی از پارامترهایی که در تخمین فرسایش بادی مورد مطالعه

گزینهای برای سه مجموعه طبقهبندی کاربری زمین دارد که

قرار میگیرد سرعت اصطکاکی است .چنانچه سرعت

در برنامه  TERRAINانتخاب میشود این مجموعهها 96 ،93

اصطکاکی در منطقهای از مقدار آستانه آن باالتر رود

MM5

یا  20طبقهبندی (نوع گیاه ،بیابان ،شهر ،آب ،یخ و …) را

فرسایش خاک رخ میدهد و حرکت ذرات گرد و غبار

مشخص میکنند .هر سلول شبکه برای یکی از طبقهبندیها

شروع میگردد .در مدلهای عددی انتشار گرد و غبار

شامل خواص سطحی از قبیل سپیدایی ،طول ناهمواری،

سرعت اصطکاکی یا مقدار آستانه آن به عنوان یک پارامتر

گسیل طول موج بلند ،ظرفیت گرمایی و رطوبت قابل

مهم در انتشار گرد و غبار کاربرد دارد .در بعضی دیگر از

دسترس تعین شده است .عالوه بر این اگر مجموعهای از

مدلهای عددی انتشار گرد و غبار از خود سرعت اصطکاکی

دادههای پوشش برف نیز موجود باشد خواص سطح مطابق

و نه مقدار آستانه آن در معادالت شار گرد و غبار استفاده

آن تعدیل میشوند .در این تحقیق از مجموعه طبقه بندی 20

میشود که مدل RDCM5از این موارد است .بر طبق تعریفی

گانه استفاده شده است .با اینکار مدل پوشش گیاهی و

که در کتب هواشناسی خرد مقیاس وجود دارد سرعت

کاربری اراضی مناطق شبیهسازی را بدست آورده و دیگر

اصطکاکی نمایندهای از تنش رینولدز یا شار تالطمی تکانه

نیازی به حضور در مناطق مورد نظر و استفاده از دادههای

است که خود این تنش در واقع نماینده ای از انتقال تکانه و

خاکشناسی و پوشش گیاهی و نیز زبری زمین نمیباشد،
طرحواره تابشی مورد استفاده در مدل سرمایش ساده

انرژی باد به سطح خاک میباشد.
()9

2

میباشد.

3

2
  u*2  cDU10

1- Actual

1- U.S.Geological and Survey
2- Simple Cooling
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در این تحقیق جهت داشتن نتایج دقیقتر از دامنه دوم مدل
 MM5استفاده شد.

مجتبی میهن پرست و همکاران

در این بخش نقشههای پارامترهای مورد مطالعه حاصل از
دادههای  FNLو مدل  MM5آورده شده است.

یافتهها

(ج)

(الف)

(ب )

شکل  -1نقشه همفشار سطح زمین ترسیم شده از دادههای ( )FNLتوسط نرمافزار  GrADSبا تفکیک  1درجه .نقشههای الف تا ج به ترتیب برای
روزهای  82جون ( 82ساعت قبل از وقوع) 03 ،جون (روز وقوع) و  0جوالی (اتمام پدیده) میباشد ،تمام نقشهها مربوط به ساعت  18به وقت
جهانی ( )UTCاست.

شکل -8نقشه همافزایی 1شده ارتفاع ژئوپتانسیل سطوح  253و  533هکتوپاسکالی به ترتیب برای همان تاریخهای شکل  8ترسیم شده از دادههای
8

( )FNLتوسط نرمافزار  GrADSبا تفکیک  1درجه .تاریخ (سال ،32ماه 30و روز) ،ساعت( ،)18سطوح فشاری و واحد ارتفاعی (دکامتر) هر شکل در
باالی آن به ترتیب از چپ به راست نوشته شده است.

1- superimposed
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در شکل (-9الف) نقشه همفشار سطح زمین برای روز 20

کمفشار بر روی منطقه عراق و افزایش گرادیان فشار از مرکز

جون ( 2روز قبل از گزارش پدیده در ایالم) نشان داده شده

عراق تا سوریه و اردن زبانه کمارتفاع سطح 054

است زبانه کمفشار از عرضهای جنوبی به سمت عرضهای

هکتوپاسکالی نیز توسعه یافته و گرادیان ارتفاعی از مرکز

شمالی امتداد یافته است .این زبانه هم به علت تابش خورشید

عراق تا سوریه و اردن مساعد میگردد .مجدداً با تضعیف

در مناطق جنوبی ایران ،عراق و شبه جزیره عربستان در فصل

کمفشار سطح زمین در منطقه و عقبنشینی زبانه کمفشار

گرم سال و هم به علت ادغام کمفشار فصلی گسترش یافته

شرقی و کاهش گرادیان فشاری در گستره عراق تا سوریه،

است .در روز  34جون (روز وقوع) شکل (-9ب) تقویت و

زبانه (ناوه) کمارتفاع نیز تضعیف گشته و عقب مینشیند که

گسترش زبانه کمفشار در غرب ایران و کشورهای همسایه

این اهمیت و نقش ناوه  054هکتوپاسکالی را در ایجاد

غربی کامالً واضح است به طوریکه یک سلول کمفشار به

سامانههای گرد و غباری در فصل تابستان در کشورهای

مرکز  990هکتوپاسکال در مرکز این زبانه بر روی کشور

همسایه غربی و انتقال آن به استانهای غربی و جنوبغربی

عراق در راستای نصفالنهاری بسته شده است ،گرادیان

کشور را نشان میدهد .الگوی همدیدی برای نقشههای سطح

فشاری بر روی عراق و کشورهای همسایه غربی آن در این

 544هکتوپاسکالی نیز نشان دهندة این است که در روزهای

روز به طور محسوس افزایش یافته و بر روی شمال عراق و

وقوع پدیده سلول پرارتفاع جنب حاره از روی عراق و غرب

ترکیه نیز گرادیان فشاری مساعد شده است .در شکل (-9ج)

کشور به عرضهای پایینتر عقب میکشد و متعاقب آن یک

روز سوم جوالی که پدیده گرد و غبار از بین میرود بطور

ناوه کمارتفاع بر روی کشورهای عراق (غرب) و سوریه

واضح شاهد تضعیف کمفشار و کاهش گرادیان فشار هستیم

شکل میگیرد که محور آن تا شمال عربستان امتداد مییابد

به عبارتی هم کمفشار منطقه عراق و شبه جزیره عربستان

(یکی از عوامل صعود ذرات گرد و غبار) .در روز آخر این

تضعیف شده و هم زبانه کم فشار فصلی شرقی عقب نشسته

ناوه از بین رفته و مجدداً پرارتفاع حاکم شده که مانند سدی

است .از سویی الگوی نقشههای سطح  054هکتوپاسکالی با

مسیر ناوه را بسته و موجب میشود جریانات ناوه در سطح

نقشههای فشار سطح زمین ارتباط معناداری را نشان میدهد

 544هکتوپاسکالی در عرضهای جنوبی تقریباً مداری شوند

به این صورت که مطابق با روند پیشروی زبانه کمفشار در

و ناوه به صورت یک موج کمعمق از شمال غرب کشور

غرب ایران و کشورهای همسایه غربی و متعاقب آن ایجاد

عبور نمایند( .مجموعه شکل.)2
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مجتبی میهن پرست و همکاران

شکل  -0نقشههای همافزایی باد و دما برای سطوح  253و  033هکتوپاسکالی که فرارفت دما را نشان میدهد .تاریخ هر کدام از
نقشهها و اطالعات مربوطه در باالی آن آورده شده است

(الف)

(ب )

(ج)
شکل  -8نقشههای باد سطح  253هکتوپاسکالی که با استفاده از دادههای  FNLبا تفکیک  1درجه ترسیم شده است .تصاویر (الف) تا
(ج) به ترتیب برای روزهای  82ژوئن ( 82ساعت قبل از وقوع پدیده) 03 ،ژوئن (روز وقوع) 30 ،جوالی (روز اتمام)

شماره  ،93-92بهار و تابستان ( 9395دو فصلنامه)

مجله علمی و ترویجی نیوار

برای یافتن برخی کمیتها از قبیل سرعت اصطکاکی ،دمای

9

شبکهای 94کیلومتر استفاده شد.

سطح زمین و ...از دادههای دامنه دوم مدل  MM5به فاصله

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -5نقشههای باد 13متری که با استفاده از دادههای دامنه دوم مدل MM5ترسیم شده است .تصاویر (الف) تا (ج) به ترتیب
برای روزهای  82ژوئن ( 88ساعت قبل از وقوع پدیده) 03 ،ژوئن (روز وقوع) 30 ،جوالی (روز اتمام)

از نقشههای باد  94متری مشخص است که در سطح زمین در

ضمناً در این روز یک چرخش پاد ساعتگرد در باد  94متری

منطقه منبع یا شمالغرب عراق هنگام وقوع توفان گرد و

مشهود است و این بادها در مرزهای غربی ایران بصورت

خاک جهت باد به صورت شمالغربی میباشد که در زبان

غربی و جنوب غربی در میآیند .در روز از بین رفتن پدیده

محلی مردم منطقه (عربی و کردی) به باد شمال مشهور است.

چرخش پاد ساعتگرد بادها از بین میرود.

(الف)

(ج)

(ب)

شکل  -6نقشههای دمای سطح زمین که با استفاده از دادههای دامنه دوم مدل  mm5ترسیم شده است .تصاویر (الف) تا (ج) به
ترتیب برای روزهای  82ژوئن ( 88ساعت قبل از وقوع پدیده) 03 ،ژوئن (روز وقوع) 30،جوالی (روز اتمام) ،افزایش دمای سطح
زمین هماهنگ با زبانه کمفشار از جنوبغرب ایران تا شرق سوریه ،سپس کاهش آن (روز وقوع) و مجدداً برگشت به حالت عادی
دیده میشود.
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جدول  -1مربوط به مقدار عددی سرعت اصطکاکی در طی توفان گرد و غبار مورد بررسی  8332/36/03و دو توفان دیگر
 8332/30/16و  8332/32/80جهت مقایسه ،در ساعات  18و  33گرینویچ برای محدوده جغرافیایی  00تا  05درجه شمالی و  81تا 80
درجه شرقی که از مدل  MM5استخراج شده است .روند کاهش سرعت اصطکاکی در شب بعلت الیه پایدار شبانه و نیز روند کاهش
آن به سمت روزهای بعد از وقوع مشهود است.
سرعت اصطکاکی

توفان اول
تاریخ و ساعت()utc

در طی توفان اول
*( uمتربرثانیه)

سرعت اصطکاکی

توفان دوم
تاریخ و ساعت()utc

در طی توفان دوم

*u

(متربرثانیه)

سرعت اصطکاکی

توفان سوم
تاریخ و ساعت()utc

در طی توفان سوم

*u

(متربرثانیه)

2440/46/29ساعت92

0.546961

2440/47/95ساعت92

0.514515

2440/49/26ساعت92

0.414641

2440/46/34ساعت44

0.45769

2440/47/96ساعت44

0.284995

2440/49/27ساعت44

0.202677

2440/46/34ساعت92

0.701156

2440/47/96ساعت92

0.692839

2440/49/27ساعت92

0.542176

2440/47/9ساعت44

0.448767

2440/47/97ساعت44

0.185086

2440/49/20ساعت44

0.333221

2440/47/9ساعت92

0.58072

2440/47/97ساعت92

0.523054

2440/49/20ساعت92

0.506917

2440/47/2ساعت44

0.252785

2440/47/90ساعت44

0.393243

2440/49/29ساعت44

0.24836

jun-jul2008
jul2008
sep2008

36

24

12

0

-12

سرعت اصطكاكي()m/s

0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-24

زمان(ساعت)

شکل  -0نمودار سرعت اصطکاکی برای سه سامانه گرد و غباری

شکل  -2تصویر ماهوارهای توفان گرد و خاکدرتاریخ 8332/6/03که توده اصلی در کشور عراق است و گرد و غبار حاصل از آن غرب
و جنوبغرب ایران و خلیج فارس را متأثر نموده است( .تصویر  ccdustماهواره متئوست مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور)
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نتیجهگیری

99

روی مناطق شمالغرب عراق فرارفت مییابد و به علت اینکه

بررسی الگوهای همدیدی فشار سطح زمین ،ارتفاع

این هوا دارای دمای کمتر میباشد ،بنابراین چگالتر بوده و

ژئوپتانسیل 054و 544هکتوپاسکالی و جریانات باد سطح 054

وزش باد آن ذرات خاک و غبار منطقه را به جنبش وا داشته

هکتوپاسکالی نیز مؤید این نتایج است که منابع عمده و اصلی

و عامل توفان گرد و خاک میشود .این قضیه در نقشههای

گرد و غبارهایی که به استان ایالم و مخصوصاً شهر ایالم در

دمای سطح خاک نیز مشخص است بطوریکه قبل از آغاز

فصل تابستان وارد میشوند .منطقه بیابان شرق سوریه

توفان نخست دمای سطح خاک به علت تابش آفتاب افزایش

(نزدیک مرزهای غربی عراق) ،شمالغرب و غرب عراق

مییابد ،اما بتدریج با نزدیک شدن به زمان آغاز توفان دمای

است .هنگام وقوع گرد و غبار غلیظ که میدان دید افقی به

سطح خاک به علت ریزش جریانات شمالی کاهش یافته و

زیر 9444متر میرسد در شهر ایالم و نیمه غربی کشور در

در طی توفان نیز این کاهش بطور نسبی به علت وجود گرد و

سطح زمین یک کمفشار بر روی شبه جزیره عربستان شکل

غبار و نقش آن به عنوان مانع تابع خورشید ادامه مییابد اما

گرفته که بتدریج تقویت شده به طوری که کشور عراق

بتدریج با از بین رفتن گرد و غبار مجدداً دمای سطح خاک

کامالً تحت تأثیر آن قرار میگیرد ،در سطح 054

افزایش مییابد .به عبارت بهتر از حرکت زبانه دمایی،

هکتوپاسکال ناوه کمارتفاع هماهنگ با کمفشار تا شرق

نوسانات سیستم فشاری ،فرارفت دمایی در تراز 054

دریای مدیترانه گسترش مییابد و وجود ناوه سطح 544

هکتوپاسکالی و جریانات باد  94متری و تراز054

هکتوپاسکال بر روی سوریه و غرب عراق که تا شمال

هکتوپاسکالی به یک توفان گرد و خاک از نوع شمال

عربستان عمیق شده است ضروری میباشد .وجود گرادیان

تابستانی و گرد و غبار حاصل از آن میرسیم .از منظر سرعت

افقی فشاری مناسب از مرکز عراق تا مرکز سوریه که موجب

اصطکاکی نیز:

وزش باد شدید در سطح زمین و باال بردن ذرات معلق

 -9در طی روز (ساعت  92گرینویچ) سرعت اصطکاکی

میشود در طول مدت وقوع پدیده از دالیل عمده وقوع گرد

میانگین در منطقه مذکور نسبت به مقدار آن در شب (ساعت

و غبار تابستانی است .گرادیان فشاری بر روی منطقه زاگرس

 )44بیشتر میباشد که هم به علت افزایش سرعت باد در طی

نقشی در ایجاد توفان گرد و خاک ندارد اما به عنوان عامل

روز نسبت به شب و هم به علت پایین آمدن الیه پایدار شبانه

نگه دارنده گرد و غبار در منطقه غرب کشور و نیز عامل

میباشد.

جریانات صعودی جوی از غرب زاگرس به شرق میتواند

 -2سرعت اصطکاکی در ابتدای توفان گرد و غبار افزایش

ذرات ریزتر را به نواحی شرق آن انتقال دهد .بادهای

یافته و در طی آن همواره از مقدار  4/55متربرثانیه باالتر

شمالغربی قوی سطح  054هکتوپاسکالی در مناطق شرقی

میباشد.

سوریه و غربی کشور عراق علت دیگر وقوع و انتقال گرد و

 -3به تدریج که توفان گرد و غبار رو به تضعیف میگذارد

غبار به مناطق غربی ایران است .انتقال گرد و غبار بر روی

سرعت اصطکاکی دارای روند کاهشی میگردد.

نیمه غربی کشور و همچنین خلیج فارس بر طبق الگوی
همگرایی باد سطح  054هکتوپاسکال رخ میدهد .در مدت

منابع

وقوع پدیده جهت باد در مناطق منبع (از نیمه شرقی سوریه تا

 -9مشکوتی ،امیرحسین مشکوتی ،میهن پرست ،مجتبی،

نیمه غربی عراق) شمالغربی و در مناطق شرقی عراق و غرب
ایران غربی تا جنوبغربی است .در ساعاتی قبل از وقوع
توفان گرد و خاک بتدریج با شمالی و شمالغربی شدن
جریانات در کشور عراق و سوریه هوای خنک شمالی بر

رنجبر سعادت آبادی ،عباس ( ،)9309شبیهسازی موردی
سرعت اصطکاکی سامانههای گرد و غباری نیمه غربی کشور
با استفاده از مدل  ،MM5چکیده مقاالت دومین همایش ملی
فرسایش بادی و توفانهای گرد و غبار ،دانشگاه یزد.
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 -2مبارک حسن.الهام ،غفاریان .پروین ( ،)9309بررسی ساز

 -5توبئیهای نجف آبادی ،لیال (.)9305بررسی طوفانهای

و کار شکلگیری گرد و غبار در خوزستان در فصل سرد،

گرد و خاک در اصفهان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه

چکیده مقاالت دومین همایش ملی فرسایش بادی و

آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات،تهران.

توفانهای گرد و غبار ،دانشگاه یزد.

1- Sterk, G. and Goossens, D.(2006) Emission of
soil dust and related problems in Europe: an
overview .Erosion and soil & water conservation
group,Wageningen University,p.o.Box 47,6700
AAWageningen, the Netherlands

 -3میهن پرست ،مجتبی ،مشکوتی ،امیرحسین و رنجبر
سعادت آبادی ،عباس ( ،)9300مطالعه نقش گرادیان فشاری
و ناوه  054هکتوپاسکالی در گرد و غبارهای تابستانه نیمه
غربی کشور .چکیده مقاالت دوازدهمین کنفرانس کشوری
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