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 -9استادیار پژوهشکده هواشناسی
 -2کارشناس اداره هواشناسی ایالم
 -3کارشناس پژوهشکده هواشناسی
(دریافت ،95/30/33 :پذیرش)95/39/39 :
چکیده
گرد و غبار یکی از پدیدههاي مخرب جوي است که داراي تأثیرات زیست محیطی ،سالمت عمومی ،منابع طبیعی ،اجتماعی و  ...میباشد .در این مقاله
شرایط تشکیل و انتقال پدیده گرد و غبار بر روي نواحی غربی کشور از دیدگاه هواشناختی (مطالعه بلندمدت و کوتاهمدت) مورد بررسی قرارگرفته است.
مطالعه بلندمدت براي داشتن الگوي اقلیمی هواشناسی منجر به این پدیده و مطالعه کوتاهمدت جهت بررسی چگونگی ایجاد و انتقال ذرات معلق بر اساس
مطالعه جریانات ،الگوهاي جوي و شرایط فیزیکی انجام شده است .براي این منظور دادههاي هواشناسی ایستگاه فرودگاه ایالم بهعنوان ایستگاه شاهد منطقه
غرب کشور استخراج و بهصورت آماري طی دوره ( )9995-2393به تفکیک ماه ،فصل و شدت (میدان دید افقی) بررسی گردید ،سپس الگوهاي جوي مؤثر
در ایجاد گرد و غبار از دیدگاه همدیدي ،دینامیکی و عددي مطالعه شد .نتایج نشان داد میانگین الگوهاي جوي منجر به گرد و غبار در فصول خشک و تر
متفاوت میباشد .اما مهمترین ویژگیهاي غالب این الگوها که موجب تولید گرد و خاک در منطقه و انتقال آن به غرب کشور میشود عبارت است از-9 :
وجود و تقویت سامانه کمفشار حرارتی بر روي منطقه و ادغام آن باکمفشار دینامیکی  -2نفوذ سامانه پرفشار بر روي ترکیه و غرب سوریه و نواحی شمال
غرب ایران -3 ،ایجاد گرادیان قوي فشاري مداري و نصفالنهاري شده  -4وزش باد نسبتاً شدید غرب -شمالغربی بر روي مناطق مستعد گردوخاک-5 ،
استقرار ناوهي حاصل از کم ارتفاع تراز  533hpaبر روي سوریه و عراق و امتداد آن تا شمالغرب عربستان -6 ،افزایش سرعت اصطکاکی قبل از وقوع توفان
گرد و خاک و وجود سرعتهاي اصطکاکی بیش از  3/5 m/sبر روي کانونهاي گردوخاک .همچنین بررسیها نشان داد که مناطق منبع براي گرد و
غبارهاي نیمه غربی کشور در کشورهاي عراق (شمال غرب و غرب براي فصل خشک و مرکز و جنوب در فصل مرطوب) ،شمال عربستان (بیشتر در فصل
مرطوب) و شرق سوریه (عمدتاً در فصل خشک) میباشد.
کلمات کلیدی :گردوخاک ،الگوهاي جوي ،سرعت اصطکاکی ،نواحی غربی ایران.

مقدمه

بهمراتب کمتر از میانگین کشوري که خود از میانگین جهانی

سامانههاي جوي و وضعیت ساختار سطح زمین (ساختار

کمتر است میباشند و بیشتر متأثر از بادهاي موسمی یا همان

واقعی زمین و ساختاري که براثر دستکاري بشر حاصلشده

 923روزه سیستان هستند .نوع توفان شن در این مناطق بیشتر

است) از عوامل مؤثر در رخداد پدیده گردوغبار هستند .ایران

است .اما نواحی غربی کشور ازجمله استان ایالم و کرمانشاه

و کشورهاي همسایه واقع در غرب آن در مناطق خشک و

هم از نظر توپوگرافی و هم از نظر بارندگی با مناطق یاد شده

نیمهخشک جهان که مناطق غبارخیزي محسوب میشوند،

متفاوت است .این مناطق عموماً داراي ساختار کوهستانی و

قرار گرفتهاند .هرساله بخشهاي وسیعی از کشور ازجمله

کوهپایهاي و با پوشش گیاهی مساعد جنگلی میباشد و

مناطق غربی و جنوبغربی تحت تأثیر پدیده گرد و غبار قرار

میانگین بارندگی ساالنه در این نواحی از میانگین کشوري به

میگیرند .هر چند مناطق مرکزي کشور مانند یزد و

نحو چشمگیري باالتر است ،بنابراین گرد و غبارهاي این

مخصوصاً جنوبشرق کشور مانند زابل در استان سیستان و

ناحیه باید داراي منشأ خارجی بوده و از جاي دیگري خارج

بلوچستان نیز تحت تأثیر توفان شن و گرد و خاک هستند ،اما

از منطقه نشأت گرفته باشند .گرد و غبار به دلیل ورود ذرات

توفانهاي این مناطق با گرد و غبارهاي مناطق غربی داراي

معلق خاک و غبار به جو شکل میگیرد و آثار بسیار مهمی را

تفاوت ماهوي و ذاتی است .مناطق مرکزي و جنوبشرقی

در شکلگیري و رفتار پدیدهها و شرایط اقلیمی،

کشور عموماً داراي بافت کویري و خشک از منظر

زیستمحیطی ،بهداشتی و فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی

خاکشناسی بوده و از نظر بارندگی نیز داراي میانگین ساالنه

دارد .تحقیقات نشان داده است که باکتريها ،ویروسها و

*

نگارنده رابط:

ranjbar@gmail.com
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عباس رنجبر سعادت آبادي و همکاران

قارچها قابلیت انتقال تا هزاران کیلومتر را به همراه گرد و غبار

اصطکاکی چشمگیري هستند ،منطبق میباشند که در این

جوي دارند که بعضی از آنها بیماريزا هستند ،همچنین

مناطق به علت عدم پوشش گیاهی مناسب و نیز خاک شل

وجود ذرات معلق حاصل از گرد و غبار در جو و هواي

منطقه بیشتر انرژي و تکانه باد به سطح خاک منتقلشده و لذا

محیط موجب باال رفتن شاخصهاي هشدار زیستمحیطی و

سرعت باد به مقدار آستانه جهت آغازگري توفان خاک

کاهش کیفیت هوا میگردد .عالوه بر این گرد و غبار منتشره

میرسد .مطالعه یونگ سین و همکاران ( )2334بر روي

در جو و محیط اطراف میتواند منجر به کاهش دید افقی و

پدیده گرد و غبار و غبار مه آسیایی در شهر سئول کره

حتی در مواردي دید عمودي شود که در حمل و نقل هوایی،

جنوبی نشان داد که اکثر گرد و خاک آسیایی در فصل بهار

زمینی و دریایی اثرگذار است .از طرفی وجود گرد و غبار و

و ماه آوریل رخ میدهد .آنها دریافتند که وقتی یک

تبدیل آن به یک پدیده اقلیمی دائم میتواند بر روي

گرادیان فشاري قوي بر روي منطقه خشک بین چین و

روحیات مردم اثرگذار باشد .در این مطالعه پدیده گرد و غبار

مغولستان شکل میگیرد موجب ایجاد باد قوي براي باال بردن

مه ( )dust hazeبه عنوان یکی از پدیدههاي زیانبخش مورد

ذرات گرد و غبار شده و این پدیده شکل میگیرد .ژانگ و

مطالعه قرار گرفته است .منطقه مورد مطالعه شهر ایالم

همکاران ( )2336با استفاده از باند فرو سرخ تصاویر

میباشد .با توجه به اینکه این پدیده عموماً میانمقیاس بوده و

ماهوارهاي مودیس ،چگونگی شناسایی طوفانهاي گرد و

هنگام اثر بر روي شهر ایالم هم زمان یا به فاصله زمانی کمی

خاک را بررسی کردند .رنجبر سعادتآبادي و عزیزي

بر روي دیگر شهرهاي استان و حتی استانهاي مجاور اثر

( )9399الگوهاي هواشناسی ،شناسایی چشمههاي تولید گرد

میگذارد ،نتیجه حاصل بر روي تمام استان و حتی استانهاي

و غبار و مسیر حرکت ذرات معلّق براي طوفان ژوئیه  2339را

همجوار قابل تعمیم است .ذوالفقاري و عابد زاده ( )9394در

مطالعه کردند .مطالعات زیادي ازجمله سان و همکاران،

تحلیل همدیدي پدیده گرد و غبار در غرب ایران در بازه

 ،2339ژاهو ،.2339 ،چان و همکاران ،.2339 ،کیوآن و

زمانی ( )9993-9990به این نتیجه رسیدند که منابع اصلی

همکاران،.2332 ،

ناتساگدورج و همکاران،.2333 ،

گرد و غبارهایی که به غرب ایران وارد میشوند بیشتر از

کیوراساکی و میکامی  ،2335شائو و وانگ  ،.2333در ارتباط

مناطق بیابانی نسبتاً نزدیک مانند صحراي سوریه و یا صحراي

با اقلیمشناسی توفانهاي گرد و غبار در شرق آسیا بر اساس

نفود در شمال شبهجزیره عربستان و جنوب عراق است.

تحلیلهاي همدیدي انجامشده است .همچنین تأثیر ذرات

میهنپرست و همکاران (9399و  )9393در مطالعه این پدیده

حاصل از گرد و غبار بر سالمت جوامع انسانی ،موضوعی

در نیمه غربی کشور به این نتیجه رسیدند که چشمههاي گرد

است که با توجه به فراوانی طوفانهاي گرد و غباري ،در

و غبار تابستانه نیمه غربی کشور عمدتاً در شمالغرب و غرب

سطح جهانی مورد توجه قابلمالحظهاي قرارگرفته است

عراق و شرق سوریه میباشند ،آنها همچنین نشان دادند که

(گریفین و همکاران  ،2339گارسیون و همکاران .)2333

گرد و غبارهاي تابستانه فصل گرم سال عمدتاً در طبقهبندي

هدف اصلی این تحقیق شناخت هرچه دقیقتر پدیده

شمال تابستانه قرار میگیرند .فرارفت هواي سرد در تراز 953

گردوغبار و فراهم نمودن بستر الزم براي پیشبینی آن جهت

هکتوپاسکالی و بادهاي شمالغربی مناطق منبع از دیگر نتایج

کاهش و در صورت امکان جلوگیري از آثار سوء این پدیده

کار آنها بود .مشکوتی و همکاران ( )9399در شبیهسازي

بر فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی و سالمت عمومی در

سرعت اصطکاکی سامانههاي گرد و غباري نیمه غربی کشور

منطقه موردمطالعه میباشد .از دیگر اهداف تحقیق یافتن

بهصورت موردي به این نتیجه رسیدند که عمدتاً مناطقی که

الگوهاي هواشناسی مؤثر بر منطقه به هنگام وقوع پدیده گرد

توسط تصاویر ماهواره به عنوان منبع گرد و خاک و گرد و

و غبار است.

غبار در نظر گرفته میشوند با مناطقی که داراي سرعتهاي
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براي مطالعه کوتاهمدت در این تحقیق یک مورد از

روش کار مورد استفاده در این تحقیق بر دو نوع مطالعه

رخداد گرد و غبار شدید در فصل تابستان انتخاب شد که طی

بلندمدت و کوتاهمدت استوار است .در مطالعه بلندمدت،

این پدیده دید افقی در اکثر ایستگاههاي نیمه غربی کشور و

هدف یافتن الگوهاي بلندمدت همدیدي میانگین فشار سطح

خصوصاً استان ایالم به زیر 533متر رسید و پروازهاي

دریا و میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی  533هکتوپاسکالی است.

فرودگاه ایالم و برخی پروازهاي فرودگاه کرمانشاه و اهواز

براي این کار نخست آمار تمام روزهاي گرد و غباري با کد

لغو شد .سپس بر اساس دادههاي تحلیل نهایی ) ،(FNLبرخی

( 36گرد و غبار معلق در هوا که بوسیله باد در ایستگاه و یا

کمیّتهاي دینامیکی-سینوپتیکی از جمله جت تراز پایین

نزدیکی ایستگاه بلند نشده باشد) در ایستگاه فرودگاه شهر

واقع در مرکز و شرق عراق ،الگوي فشار سطح زمین و ارتفاع

ایالم (به عنوان ایستگاه شاهد) همراه با میدان دید افقی طی

ترازهاي  953و  533هکتوپاسکالی مطالعه شده است.

دوره ( )9995-2393استخراج شد .سپس بر مبناي دید افقی

همچنین به کمک مدل میانمقیاس  WRFباد ارتفاع  93متري

گرد و غبارها را دستهبندي نموده بطوریکه گرد و غبار با دید

و سرعت اصطکاکی بهعنوان نماینده انتقال انرژي باد به سطح

افقی کمتر از 2333متري در دسته بسیار شدید تا شدید

(انتقال تکانه) براي این سامانه شبیهسازي شد .جهت اطمینان

(تعطیلی ادارات و مدارس و لغو پروازها در این دسته هستند و

نسبی از دقت عمل مدل  WRFنقشههاي فشار میانگین سطح

از دید افقی  2333تا  4333متري را دسته شدید تا متوسط

دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل  533هکتوپاسکالی حاصل از مدل

(تأخیر در برخی پروازها) قرار داده شد ،سپس از مرکز ملی

با نقشههاي واقعی مقایسه شد .همچنین براي سرعت

تحقیقات و پیشبینیهاي محیطی ( )NCEP/NCARدادههاي

اصطکاکی ،مقدار این کمیت بر روي دریاها و آبهاي

فشار میانگین سطح دریا و ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 533

ساکن که بر اساس تئوري داراي مقادیر کم میباشد با مقادیر

هکتوپاسکالی مربوط به آنها را در شبکهاي با تفکیک 2/5

بهدستآمده مندرج در کتب هواشناسی خرد مقیاس مقایسه

درجه افقی(کاالنی و همکاران  )9996از عرض جغرافیایی 93

گردید که عمدتاً نزدیک به واقعیت بودند .در برخی موارد

تا  63درجه شمالی و طول  3تا  03درجه شرقی استخراج و

که سرعت اصطکاکی اندکی از مقدار تجربی افزایش را نشان

پس از انجام محاسبات الزم نقشههاي بلندمدت با استفاده از

داد به علت وزش باد بر روي سطح دریا و ایجاد امواج بوده

نرمافزار  GRADSترسیم شد .با توجه به اینکه پدیده گرد و

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

غبار نه تنها در ماههاي خشک سال (خرداد ،تیر ،مرداد و

یادآوري میگردد به علت محدودیت حجم مقاله و رعایت

شهریور) بلکه در ماههاي مرطوب (آبان، ،آذر ،دي و بهمن)

اختصار فقط برخی از نقشهها و صرفاً جدول سرعت

و حتی ایام همراه با بارندگی مشاهده میشود به دستهبندي

اصطکاکی در این مقاله گنجاندهشده است.

دیگري بر مبناي بارش ماهانه پرداخته شد .در این طبقهبندي

بررسی فراوانی پدیده گرد و غبار

در ماههایی که بارندگی در ایستگاههاي ایالم و حتی غرب

در دوره آماري مورد مطالعه ( )9995-2393در مجموع

کشور صفر یا نزدیک به صفر است به عنوان فصل خشک و

 536روز توسط ایستگاه فرودگاه ایالم گرد و غبار گزارش

ماههایی که در غرب کشور و مخصوصاً ایستگاه ایالم

شده است که به طور میانگین بیش از  23روز در سال گرد و

بارندگی رخ میدهد بهعنوان فصل مرطوب انتخاب شد و

غبار در منطقه رخ داده است .الزم به گفتن است که در این

سپس گرد و غبارهاي این فصول استخراج و مجدداً استخراج

تحقیق روز گرد و غباري به روزي گفته میشود که در

دادهها و عملیات مربوطه مانند قبل انجام شد و نتایج حاصله

گزارشهاي روزانه همدید مورد مطالعه ،حداقل یک بار گرد

بهصورت نقشههاي بلندمدت براي فصول خشک و مرطوب

و غبار با کد هوا شناسی ( )36گزارش شده باشد .در شکل

ترسیم گردید.

( )9تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در ایالم ،براي یک
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عباس رنجبر سعادت آبادي و همکاران

دوره بیست و پنج ساله و به تفکیک دید افقی نشان داده شده

است .رخداد گرد و غبار از سال  2330روند افزایشی قابل

است .طی این دوره آماري  25ساله ،تعداد روزهاي گرد و

مالحظهاي نسبت به سالهاي قبل از آن نشان میدهد

غباري با دید افقی کمتر از  2333متر (گرد و غبار شدید تا

بطوريکه در سال  2339با رخداد  49روز گرد و غبار

بسیار شدید) 942 ،روز و براي دید افقی بین  2333تا 4333

متوسط تا بسیار شدید ،به بیشینه مقدار خود رسیده است

متر(گرد و غبار متوسط تا شدید) 229 ،روز مشاهده شده

(شکل .)9

شکل  -1تعداد روزهای گرد و غباری با دید افقی کمتر از  2222متر و بین  2222تا  0222متر در ایستگاه فرودگاه ایالم طی دوره
آماری 1891-2212

نتایج و بحث

عراق با عمق زیاد بستهشده است .محور زبانه این کومفشوار از

در این بخش از مقاله میانگین الگوهاي بلندمدت منجر به

خلیج فارس تا کشورهاي ترکیه و سوریه امتدادیافته اسوت .بوا

رخداد گرد و غبار در دوره هاي خشک و تر ،مطالعه مووردي

توجه به امتداد این زبانه و استقرار پرفشار نسبی در شمال ایون

از رخداد گرد و غبار شدید ،نیمرخ قائم جت ترازهاي پوایین

زبانوه (شومال فووالت ایوران و شومال غوورب ترکیوه) ،گرادیووان

وردسپهر واقع در مرکز و غرب عراق (بینالنهرین) و همچنین

فشاري بسیار شدید از شومالغورب عوراق و شورق سووریه توا

آسوتانه سورعت بواد اصووطکاکی بور روي کوانونهواي گوورد و

غرب عراق و اردن شکل میگیرد .این شیب فشاري منجر بوه

خاک بررسیشده است.

وزش بادهاي شمال غربی -شمالی در منطقوه مویگوردد و در

میانگین بلندمدت الگوهای جوی

مرکز عراق همگرایی را به وجود میآورد .در نقشه -2ب نیز

در شوووکل  2الگووووي بلندمووودت نقشوووههووواي همدیووودي

ناوه تراز  533هکتوپاسکالی بور روي ترکیوه ،سووریه و عوراق

هواشناختی مربوط به روزهاي گرد و غبواري بسویار شودید توا

که تا شمال عربستان امتدادیافته است را میتوان مشاهده کرد.

شدید نشان داده شده است .همان طوور کوه در نقشوه -2الوف

در قسمتهاي جنوبی ناوه ،پربندهاي ژئوپتانسیل مساعد انحنا

مشاهده می شود ،کم فشواري بور روي جنووب خلویج فوارس و

یافتهاند.
(ب)

( الف)
ایران

شکل -2میانگین بلندمدت الگوهای همدیدی برای روزهای گرد و غباری بسیار شدید تا شدید الف -میانگین فشار سطح
دریا(برحسب هکتوپاسکال) و ب -ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  122هکتوپاسکال (برحسب ژئوپتانسیل متر)
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در شکل  3میانگین بلندمودت الگوهواي همدیودي بوراي

با طول موج بسیار بلند در جنوب دریاي سویاه توا روي عوراق

روزهاي گرد و غباري دسته شدید تا متوسوط نشوان دادهشوده

مشاهده مویگوردد (شوکل -3ب) .در ایون الگوو نیوز انحنواي

است .در شکل (-3الف) نحوه استقرار سامانه کمفشار و زبانه

خطوط و امتداد ناوه نسبت به الگوي قبلی کمتر شوده اسوت.

آن مشابه با شکل -2الف می باشد .البته مطابق انتظار و شودت

همان طور که قبالً گفته شد در این تحقیق براي نخستین بار به

گرد و غبار رخ داده ،کمفشار مربوطه کمعموقتور و زبانوه آن

دسته بندي سامانه هاي گرد و غباري بر مبناي فصول بارشوی و

کوتاه تر می باشد و گرادیوان فشواري حاصول از آن نسوبت بوه

خشک در ایران پرداخته شده است که مقایسه شوکلهواي 2و

حالت قبل (شکل -2الف) ضعیف تر اسوت ،بنوابراین سورعت

 3بیانگر تفاوت الگوهاي فشاري اسوت کوه منجور بوه رخوداد

باد حاصل از این الگوي فشاري در مناطق عوراق و سووریه از

گرد و غبارهاي شدید (شکل  )2و متوسط(شکل  )3می باشد.

الگوي قبلی کمتر میباشد .در تراز  533هکتوپاسکالی ناوهاي
(ب)

(الف)

ایران

شکل  -3مانند شکل  2است اما برای روزهای گرد و غباری شدید تا متوسط

در شکل  4میانگین بلندمودت الگوهواي همدیودي بوراي

این الگو موقعیت ناوه و زبانه حاصل از سامانه کمفشار مسوتقر

روزهاي گرد و غباري فصول خشک نشوان داده شوده اسوت.

بر روي جنوب خلیجفارس و عراق شبیه به الگووي شوکل -3

شکل -4الف مربوط به الگوي میانگین فشار سطح دریا بوراي

الف است و امتداد این زبانه منجر به تشکیل گرادیان فشواري

رویدادهاي منجر به گرد و غبار فصول خشوک مویباشود ،در

مساعد در مناطق عراق و سوریه و شرق اردن شده است.

(ب)

(الف)
ایرا
ن

شکل  -0میانگین بلندمدت الگوهای همدیدی برای روزهای گرد و غباری در فصول خشک الف -میانگین فشار سطح دریا (برحسب
هکتوپاسکال) و ب -ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  122هکتوپاسکال (برحسب ژئوپتانسیل متر)
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بنووابراین شوورایط الزم بووراي افووزایش سوورعت بوواد در ایوون
مناطق و رسیدن به نقطوه آسوتانه جهوت رخ داد پدیوده توفوان

عباس رنجبر سعادت آبادي و همکاران

در منطقه توسعه یافته است ،یک سوامانه ترکیبوی دینوامیکی-
حرارتی را تشکیل میدهد.

خاک فراهم می باشد .زبانوه کومفشوار عمیوق بور روي کشوور

در شکل  5میانگین بلندمودت الگوهواي همدیودي بوراي

عراق نیز در این شوکل نمایوان اسوت کوه از سوامانه کومفشوار

روزهوواي گوورد و غبوواري فصووول مرطوووب (گوورد و غبووار در

حرارتی منطقه جنوب خلویج فوارس و عوراق در اصول نشوأت

ماههاي همراه با بارندگی مانند پاییز و بهار و )...نشان دادهشده

یافته که با کم فشار شرقی فصلی ترکیب شده است و با توجوه

است.

به ناوه  533هکتوپاسکالی (شکل -4ب) که با انحناي مناسب
(ب )

(الف)

ایرا
ن

شکل -1مانند شکل  0اما برای روزهای گرد و غباری در فصول مرطوب

شکل -5الف مربوط به الگوي میانگین فشوار سوطح دریوا

ترازهواي  953و  533هکتوپاسوکالی ،بووراي چرخوه کوواملی از

براي رویودادهاي منجور بوه گورد و غبوار در فصوول مرطووب

فرآیند تولید گرد و غبار در روي عراق و شرق سوریه ،انتقال

میباشد .همانطور که در شکل -5الف مشخص شوده اسوت

به مناطق غرب ،جنوبغرب ایران و عبور از روي منطقه نشان

نحوه استقرار سامانه کم فشار بوا الگوهواي موورد بررسوی قبول

دادهشده است.

کامالً متفاوت است و زبانهاي از سامانه پرفشار از روي ترکیوه

بر این اساس ،دو شکل باالیی در شکل  6میدانهاي فشار

تا غورب ایوران بوه صوورت یوک قیوف ریوزش کورده اسوت.

سطح دریا و باد تراز  933هکتوپاسکالی بوراي روز  29ژوئون

گرادیان فشاري در جنووب عوراق شوکل گرفتوه اسوت کوه بوا

(2روز قبل از گزارش پدیده گورد و غبوار در ایوالم) را نشوان

الگوهاي مورد مطالعه قبل تفاوت دارد .همچنین شوکل -5ب

میدهد .الگوي فشاري ایون روز بیوانگر امتوداد و گسوتردگی

بیانگر تضعیف پشته ارتفاعی تراز  533هکتوپاسوکال واقوع در

زبانه کمفشار از عرضهاي جنوبی به سمت عرضهاي شمالی

روي ایران و ناوه این تراز در منطقه میباشد.

بر روي عراق است .این زبانه هم به علت توابش خورشوید در
مناطق جنوبی ایران ،عراق و منواطق خشوک واقوع در جنووب

الگوهای جوی حاکم در روزهای گرد و غباری شدید

خلیجفارس در فصل گرم سال (موسوم به کمفشار حرارتی) و

مطالعه کوتاهمدت (مطالعه موردي) با استفاده از دادههاي

هم به علت فعالیت سامانه کومفشوار دینوامیکی کوه بوه سومت

تحلیل نهایی ) (FNLو برونداد مدل پویشبینوی عوددي وضوع

شرق حرکت میکند مویتوانود تشوکیل و تقویوت گوردد .دو

هووا ) (WRFبوراي یکوی از رویودادهاي گورد و غبوار شودید

روز قبل از رسیدن گرد و غبار به غرب کشور سامانه کمفشار

رخداده ،انجامشده است .براي این منظور الگوهاي فشواري از

با پربند بسته  996هکتوپاسکالی در شمال غورب خلویجفوارس

دو روز قبوول از رخووداد گوورد و غبووار تووا یووک روز بعووداز آن

مشاهده میشود که زبانه آن تا بخش شورقی سووریه گسوترده

بررسیشده است .در شکل 6میدانهاي فشار سطح دریا و بواد

شده و بادهاي قوي ترازهواي پوایین وردسوپهر در نیموه غربوی

تراز پایین جو و در شوکل  0میودانهواي ارتفواع ژئوپتانسویلی

عراق ایجاد شده است که با توجه به مقدار سرعت باد در این
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روز گرد و غبار می تواند در نیمه غربی عراق و شورق سووریه

بسته شده است ،گرادیان فشاري بر روي عوراق و کشوورهاي

تشووکیل شووود امووا جهووت بردارهوواي بوواد ترازهوواي پووایین جووو

همسایه غربی آن در این روز به طور محسوسی افزایشیافته و

بهگونهاي است که به نظر نمیرسد در ایون روز گورد و غبوار

بر روي شمال عراق و ترکیه نیز گرادیان فشاري مساعد شوده

بووه سوومت غوورب کشووور انتقووال یابوود .دادههوواي دیوودبانی نیووز

است (شکل  .)6در روز سوم ژوئیه (زمانی که پدیوده گورد و

تأییدکننده همین مسئله میباشد .در روز  33ژوئن (روز وقوع

غبار از روي منطقه مورد مطالعه عبوور کورده اسوت) بوه طوور

گرد و غبار در غرب کشور) تقویت و گسترش زبانه کمفشار

واضح تضوعیف کومفشوار و کواهش گرادیوان فشوار مشواهده

در غرب ایران و کشورهاي همسایه غربی کامالً واضح اسوت

می شود .به عبارتی هم سامانه کمفشار منطقه عوراق و جنووب

بهطوريکه یک سلول کمفشار به مرکز  994هکتوپاسکال در

خلیجفارس تضعیفشده و هم زبانوه کومفشوار فصولی شورقی

مرکز این زبانه بر روي کشور عراق در راستاي نصفالنهواري

عقب نشسته است.

شکل  -6پر بندهای میدان فشار سطح زمین (برحسب هکتوپاسکال) و میدان باد تراز  822هکتوپاسکال(برحسب متر بر ثانیه)
برای ساعتهای  22و  12UTCروزهای  29ژوئن ( 09ساعت قبل از وقوع) 32 ،ژوئن (روز وقوع) و  3ژوئیه (اتمام پدیده).

56

بررسی پدیده گرد و غبار در غرب ایران از دیدگاه هواشناختی (مطالعه بلندمدت و کوتاهمدت)

عباس رنجبر سعادت آبادي و همکاران

در شکل  0الگوهاي میدان ارتفاع ژئوپتانسیلی

استانهاي غربی و جنوبغربی کشور را نشان میدهد .الگوي

ترازهاي 953و  533هکتوپاسکالی براي روزهاي ذکر شده در

همدیدي براي نقشههاي سطح  533هکتوپاسکالی نیز نشان

شکل  6آورده شده است .الگوي ارتفاعی تراز 953

دهنده این است که در روزهاي قبل از رخداد پدیده گرد و

هکتوپاسکال با نقشههاي فشار سطح زمین مطابقت و ارتباط

خاک در غرب کشور ،سامانه پر ارتفاع جنبحارهاي از روي

معنیداري را نشان میدهد به این صورت که مطابق با روند

شبه جزیره عربستان به روي عراق و غرب کشور مستقر است.

پیشروي زبانه کمفشار در غرب ایران و کشورهاي همسایه

اما در زمان رخدادي گرد و غبار این پشته ارتفاعی ضمن

غربی و متعاقب آن ایجاد سامانه کمفشار بر روي منطقه عراق

حرکت شرق سوي (در روي نواحی مرکزي و شرقی ایران

و افزایش گرادیان فشار از مرکز عراق تا سوریه و اردن ،زبانه

واقع میشود) به عرضهاي جنوبیتر عقب میکشد و متعاقب

کمارتفاع سطح  953هکتوپاسکالی نیز توسعهیافته و گرادیان

آنیک ناوه کمارتفاع (یکی از عوامل صعود ذرات گرد و

ارتفاعی از مرکز عراق تا سوریه و اردن مساعد میشود

غبار) بر روي عراق مستقر میشود که محور آن تا شمال

(شکل -0ب) مجدداً با تضعیف سامانه کمفشار سطح زمین

عربستان امتداد مییابد (شکل -0ب) .در روز آخر (شکل -0

در منطقه و عقبنشینی زبانه کمفشار شرقی و کاهش گرادیان

ج) این ناوه از روي منطقه عبور کرده و مجدداً پشته ارتفاعی

فشاري در گستره عراق تا سوریه ناوه کمارتفاع نیز تضعیف

در جنوب عراق حاکم شده که مانند سدي مسیر ناوه را بسته

گشته و عقب مینشیند (شکل -0ج) که این ،اهمیت و نقش

و موجب میشود جریانات ناوه در سطح  533هکتوپاسکالی

ناوه  953هکتوپاسکالی را در ایجاد سامانههاي گرد و غباري

در عرضهاي جنوبی تقریباً مداري شده و ناوه بهصورت یک

در فصل تابستان در کشورهاي همسایه غربی و انتقال آن به

موج کمعمق از شمالغرب کشور عبور نماید.

(ج)

(الف)

(ب )

شکل -7نقشه روی هم انداخته شده ارتفاع ژئوپتانسیل(برحسب ژئوپتانسیل متر) ترازهای( 912پربندهای رنگی) و ( 122پربندهای
سیاه) هکتوپاسکالی برای ساعت 12UTC

روزهای :الف 29 -ژوئن( 09ساعت قبل از وقوع) ،ب 32 -ژوئن (روز وقوع) و ج3 -
ژوئیه (اتمام پدیده).

ساختار جت ترازپایین وردسپهر در روی عراق

میتواند عامل تشکیل جت تراز پایین جوو باشود همچنوین بوه

جتهاي تراز پایین وردسپهر یکوی از فرآینودهواي بسویار

سبب تشکیل الیه وارونه دمایی شبانه که سبب جدایی سطوح

مهم در الیه مرزي سیاره اي است کوه بوه لحواق نقوش آن در

زیرین جو از الیوه سوطحی مویشوود و عودم انتقوال انورژي از

تبادل جرم تالطمی در این الیه همیشه موردتوجه هواشناسوان

سطوح زیرین ،میتواند موجب نوسوان هواي لختوی و تقویوت

بوده است .ساز وکارهواي فیزیکوی متعوددي وجوود دارد کوه

جووت شووبانه در ترازهوواي پووایین وردسووپهر گووردد (بلووکادر،

جنبه هاي مختلف توسعه و تکامل جتهاي تراز پایین جوو در

 ،)9950اما در طول روز به علت نرموالهواي همرفتوی یوا شوار

مناطق مختلف جهان را بیان میکنود .بوراي مثوال نوسوانهواي

گرماي محسوس و گرماي نهان میتواند منجر بوه انتقوال بواال

لختی ناشی از سرمایش ایجاد شوده در روي شویب کوهسوتان

سوي تکانه و ایجاد تالطم گردد که نتیجه آن ،تضعیف جوت
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تراز پایین جو میباشد .جتهاي تراز پایین جو در بسویاري از

مرتفع به مناطق پست و شتاب گرفتن هوا در حین حرکوت در

مناطق جهان روي میدهند و طی سالهاي اخیر به دلیل نقوش

این مناطق است ،بر این اساس با توجه به وجود نواحی پسوت

آنها در تولید و انتقوال گورد و خواک ،فرآینودهاي همرفوت

محصور شده بین مناطق مرتفع موی توانود شورایط اولیوه بوراي

عمیق ،چرخندزایی ،تولید انرژي بوادي و هوانووردي هموواره

تشکیل و توسعه جتهاي تراز پایین در این مناطق فراهم شود

موورد توجوه دانشومندان بسویار زیوادي ازجملوه دویوول ،9990

و بسته به مساعد بودن شرایط جوي ،ایون جوتهوا مویتواننود

استنسرود  ،9996لیوو و همکواران  ،2333گالسور و همکواران

ایجاد گردند .بنابراین با توجه به موقعیت رشتهکوه زاگورس و

 2392بودهاند .در این مطالعه جریانهاي جتی تراز پایینی جوو

نواحی نسبتاً مرتفع غربوی عوراق (شوکل  )9و از طورف دیگور

که به هنگام رخداد گرد و غبار در نوواحی مرکوزي و شورقی

نواحی پست (مناطق پست در امتداد خلیجفارس تا شمالغربی

عراق (منطقه بوینالنهورین) تشوکیل مویشوود بوراي بعضوی از

عراق و شرق سوریه که ارتفاعی کمتر از  333متور دارنود) در

رخدادهاي شدید گرد و خاک بررسیشده است .با توجوه بوه

اغلب رخدادهاي گرد و غبار (به ویژه در فصل گرم و اواخور

اینکه مهم ترین سازوکار ایجاد جتهواي ترازپوایین ،کانوالیزه

بهار) جت تراز پایینی در این منطقه تشوکیل مویشوود کوه در

شدن جریوان و ریوزش هوواي سورد و چگوال از روي نوواحی

ادامه مورد بررسی قرارگرفته است.

m

شکل  -9ارتفاع توپوگرافی و عوارض زمینی (برحسب متر) از شبکه  8کیلومتری مدل  WRFو خط پر قرمزرنگ منطقهای را نشان
میدهد که نیمرخ سرعت باد در شکلهای  8و  12بر روی آن بررسی شده است.

براي بررسی جت تراز پایین در منطقه ،نیمرخ سرعت باد

نواحی شمالیتر بینالنهرین و ارتفاعات زاگرس شمالی به

براي سه مورد بر روي خط پر قرمز شکل ( 9طول جغرافیایی

سمت جنوبشرق (جنوبغرب ایران و بخشی از

 36تا  49درجه شرقی و عرض جغرافیایی  33درجه شمالی)

خلیجفارس) میشود .نتایج نشان داد که جت پس از استقرار

از تراز  9333تا  633هکتوپاسکالی مطالعه و بررسی شده

سامانه پرفشار و پشته فشاري بر روي دریاي سیاه ،بخشی از

است و نیمرخ قائم پربندهاي همسرعت باد در شکلهاي  9و

ترکیه ،شمالغرب ایران ،دریاي مدیترانه و سوریه و همچنین

 93نشان داده شده است .نتایج حاصل از بررسیها نشان داد

توسعه زبانه کمفشار از روي خلیجفارس تا شمال عراق و

که در سامانههاي جوي منجر به تولید و انتقال گرد و خاک

بخشی از شمالشرق سوریه ایجاد میشود .البته این شرایط با

در منطقه ،جتی با جهت شمالغربی و شمالی در نواحی پست

استقرار و عبور ناوه تراز میانی وردسپهر از روي منطقه همراه

مرکزي و شرقی عراق (نواحی بنفش رنگ شکل  )9تشکیل

است .بنابراین وجود هواي سرد واقع در نواحی مرتفع و هواي

میشود .این جت اغلب سبب انتقال هواي خشک و خنک از

نسبتاً گرم محصور در نواحی پست و همچنین ریزش هواي
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سرد سطوح فوقانی و ناوه عبوري ترازهاي میانی وردسپهر

سامانه کمفشار در روي عراق و وجود گرادیانهاي فشاري

همراه با اثرات کوهساري منطقه از مهمترین سازوکارهاي

در سطح زمین در اطراف آن همراه با عبور ناوه از روي

تشکیل این جت میباشد .در نتیجه ترکیب اثرات کوهساري

منطقه) منجر به ایجاد جتی با جهت شمالغربی به

(از قبیل کانالیزه شدن جریان و همچنین شتاب گرفتن هواي

جنوبشرقی در ترازهاي پایین جو میشود.

خنک از روي شیبها) با شرایط مناسب جوي (استقرار

شکل  -8نیمرخ قائم سرعت باد (بر حسب متر بر ثانیه) در زمانهای مشخصشده برای یک رویداد گرد و غبار شدید محور
قائم ترازهای فشاری (هکتوپاسکال) و محور افقی طول جغرافیایی(درجه)

در شکل  9نیمرخ قائم جت روي خط پر قرمز شکل 9

محدوده حدود طولهاي جغرافیایی  43تا  45درجه شرقی

براي رویداد گرد و خاک مورد مطالعه ( 29ژوئن تا  3ژوئیه

مشاهده میشود .در ساعت  92UTCضمن تضعیف شدت

 )2339نشان داده شده است .در ساعت  33UTCروز 29

(محور آن حدود  )96m/sبه ارتفاعات باالتر (محور آن در

ژوئن جریان جتی قوي با سرعتی بیش از  99m/sکه محور

حدود  933تا  953هکتوپاسکالی) منتقل و گسترده شده است

آن در ترازهاي حدود  925هکتوپاسکالی قرار دارد در

(شکل .)9
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شکل  -12مانند شکل  8اما برای ساعت  22UTCزمانهای مشخصشده برای رویدادهای گرد و غبار شدید

در ساعت  33UTCروز  33ژوئن جریانهاي جتی در دو

(محور آن در حدود  933تا  953هکتوپاسکالی) منتقل و

بخش مشاهده میشوند که در بین آنها در محدوده طولهاي

گسترده شده است .در ساعت  92UTCروز  3ژوئیه جریان

جغرافیایی حدود  49تا  43درجه شرقی بادها ضعیف بوده و

جتی در منطقه مشاهده نمیشود.

در غرب این محدوده جت نسبتاً قوي که یکی از محورهاي

سرعت باد اصطکاکی مؤثر در تولید گرد و غبار

آن در تراز حدود  953هکتوپاسکالی است و در شرق

هنگامیکه باد افقی بر روي سطوح زبر ،جریان مییابد در

محدوده باد ضعیف ،جت ضعیفتري در محدوده طولهاي

اثر نیروي درگ ،مقدار سرعت باد در نزدیکی سطح

جغرافیایی حدود  44تا  46درجه شرقی که یکی از محورهاي

کاهشیافته و بین سرعت باد در نزدیکی سطح زمین و باد در

آن در تراز حدود  953هکتوپاسکالی است مشاهده میشود

الیههاي باالتر اختالف به وجود میآید که منجر به ایجاد

(شکل  .)9در ساعت  92UTCاین روز ،شدت جت (محور

چینش قائم باد میشود .چینش قائم باد پیچکهایی تولید

آن حدود  )99m/sتغییر چندانی نداشته اما به ارتفاعات باالتر

میکند که باعث تبادل قائم تکانه ،انرژي ،گازها و ذرات
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معلق در جو میشود .وزش باد بر روي مناطقی با پستی و

شده است .جدول ( )9مقدار عددي سرعت اصطکاکی

بلنديهاي بزرگتر از زبري سطح زمین میتواند چینش باد

پیشبینی شده توسط مدل  WRFرا طی توفان گرد و غبار در

بیشتر و شار قائم تکانه افقی را در پی داشته باشد .پارامتري که

ساعات  92و  33گرینویچ و براي محدوده جغرافیایی  33تا

اندازهاي از شار قائم تکانه افقی در الیه سطحی را تعیین

 35درجه شمالی و  49تا  43درجه شرقی نشان میدهد .با

میکند سرعت باد اصطکاکی نام دارد .سرعت اصطکاکی

توجه به جدول مذکور ،روند کاهش سرعت اصطکاکی در

نقش بسیار تعیینکنندهاي در فرسایش خاک و تولید گرد و

شب به علت الیه پایدار شبانه و نیز روند کاهش آن به سمت

غبار دارد .هرچند که عوامل متعددي ازجمله رطوبت ،نوع و

روزهاي بعد از وقوع مشهود است .همچنین بررسیها نشان

بافت خاک و پوشش گیاهی در تولید گرد و غبار مؤثر

میدهد هرگاه میانگین سرعت اصطکاکی در مناطق کانونی

میباشند اما سرعتهاي اصطکاکی زیاد ،تالطمهاي مکانیکی

گرد و غبار از  3/5متر بر ثانیه تجاوز کند ،گرد و غبار تولید

قويتري را در پی دارد که سبب انتقال تکانه و انرژي بیشتر به

میشود .در مطالعه موردي رویداد گرد و غبار شدید 33

سطح زمین (و برعکس آن) میشود در نتیجه نقش آغازگري

ژوئیه  ،2339میانگین سرعت اصطکاکی در ساعت92 UTC

و توسعه توفانهاي گرد و خاک را ایفا میکنند .بنابراین یکی

به ماکزیمم مقدار خود ( 3/0متر بر ثانیه) رسیده است.

از پارامترهایی که در تخمین فرسایش بادي مورد مطالعه قرار

جدول -1سرعت اصطکاکی (بر حسب متر بر ثانیه)

میگیرد سرعت اصطکاکی است .چنانچه سرعت اصطکاکی

پیشبینیشده توسط مدل  WRFطی طوفان گرد و غبار در

در منطقهاي از مقدار آستانه آن باالتر رود فرسایش خاک

ساعت  12UTCو  22UTCمحدوده جغرافیایی  33تا  31درجه

رخ میدهد و حرکت ذرات گرد و غبار شروع میگردد .در
مدلهاي عددي انتشار گرد و غبار ،سرعت اصطکاکی یا

شمالی و  01تا  03درجه شرقی
تاریخ و زمان وقوع

میانگین سرعت اصطکاکی
(برحسب متر بر ثانیه)

مقدار آستانه آن بهعنوان یک پارامتر مهم در انتشار گرد و

 29ژوئن 92:33UTC -2339

3/55

غبار کاربرد داشته و قابل پیشبینی است .در بعضی دیگر از

 33ژوئن 33:33UTC -2339

3/46

مدلهاي عددي انتشار گرد و غبار از خود سرعت اصطکاکی

 33ژوئن 92:33UTC -2339

3/03

 39جوالي 33:33UTC -2339

3/45

 39جوالي 92:33UTC -2339

3/59

 32جوالي 33:33UTC -2339

3/25

و نه مقدار آستانه آن ،در معادالت شار گرد و غبار استفاده
میشود (ژانگ و همکاران  .)2335طبق تعریفی که در کتب
هواشناسی خرد مقیاس وجود دارد سرعت اصطکاکی
نمایندهاي از تنش رینولدز یا شار تالطمی تکانه است که
خود این تنش در واقع نمایندهاي از انتقال تکانه و انرژي باد
به سطح خاک میباشد(آریا.)2339 ،
τ

()9
که در این رابطه  τتنش سطحی ρ ،چگالی هوا،
سرعت اصطکاکی،

ضریب درگ یا ضریب تبدیل،

سرعت باد در ارتفاع  93متري سطح زمین است.
بر این اساس در این مطالعه ،بهمنظور برآورد آستانهي
سرعت باد اصطکاکی منجر به طوفان گرد و غبار شدید در

شکل  -11باد تراز  912هکتوپاسکال (هر خط بزرگ )12kt
انداخته شده بر روی تصویر آشکارساز گرد و غبار .مربع نشان

مناطق کانونی گرد و غبار ،سرعت باد اصطکاکی با تصاویر

داده شده معرف محدوده تقریبی است که سرعت اصطکاکی

ماهوارهي ویژه آشکارسازي گرد و غبار (شکل  )99مقایسه

در آن محاسبه شده است.
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سرعت باد از روي کانونها تا جنوبغرب ایران است) رخ

در این مطالعه پدیده گرد و غبار در غرب کشور از

میدهد .در مدت وقوع پدیده ،جهت باد در مناطق منبع (از

دیدگاه هواشناختی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از

نیمه شرقی سوریه تا نیمه غربی عراق) شمالغربی و در مناطق

بررسی الگوهاي همدیدي بلندمدت و نیز نتایج حاصل از

شرقی عراق و غرب ایران اغلب این بادها غربی میشوند .قبل

مطالعه کوتاهمدت ،شبیهسازي عددي و تصاویر ماهواره

از رخداد توفان گرد و خاک به تدریج با شمالی و شمالی

بیانگر آن است که الگوهاي جوي منجر به رخداد گرد و

غربی شدن جریانات در کشور عراق و سوریه هواي خنک

غبار (تولید گرد و غبار بر روي کشورهاي همسایه غربی و

شمالی بر روي مناطق شمالغرب عراق فرارفت مییابد.

انتقال آن به غرب ایران) در فصول تر و خشک متفاوت است.

همچنین این هواي خنک از مناطق کوهستانی زاگرس و

بر این اساس منابع عمده واصلی گرد و غبارهایی که به غرب

نواحی شمالی عراق نیز به سمت نواحی پست منطقه

کشور در فصل تابستان وارد میشوند منطقه بیابان شرق

بینالنهرین (به علت اینکه این هوا داراي دماي کمتر میباشد

سوریه (نزدیک مرزهاي غربی عراق) ،شمالغرب و غرب

بنابراین چگالتر بوده) ریزش میکند که شرایط کوهساري

عراق است .هنگام وقوع گرد و غبار غلیظ در شهر ایالم و

منطقه ازجمله کانالیزه شدن هواي خنکتر در نواحی پست

نیمه غربی کشور ،در سطح زمین سامانه کمفشار حرارتی بر

ارتفاعی ،سبب شتاب گرفتن جریان در این منطقه شده که

روي شبه جزیره عربستان شکلگرفته که به تدریج تقویت

پیامد آن ایجاد جت ترازپایین جو در این مناطق میباشد .این

میشود به طوريکه کشور عراق کامالً ،تحت تأثیر آن قرار

جت اغلب در ترازهاي پایینتر از  933هکتوپاسکالی

میگیرد ،در تراز  953هکتوپاسکال ناوه کمارتفاع هماهنگ

تشکیلشده و محور آن با سرعتی بین  93تا  23متر بر ثانیه،

با کمفشار گسترش مییابد .این شرایط با استقرار ناوه تراز

معموالً بین ترازهاي  993تا  933هکتوپاسکالی قرار دارد و

 533هکتوپاسکال بر روي سوریه و غرب عراق همراه شده و

طی ساعات شب نسبت بهروز قويتر میباشد .این جت

گاهی این ناوه تا شمال عربستان عمیق میشود .بر این اساس

میتواند ذرات خاک و غبار منطقه را به جنبش واداشته و

گرادیان افقی فشاري مناسب از مرکز عراق تا مرکز سوریه

سبب تولید و انتقال گرد و خاک شود .نتایج حاصل از

موجب وزش باد شدید در سطح زمین میگردد که در اثر

شبیهسازي سرعت اصطکاکی در محدوده مورد مطالعه (شکل

فعالیت ناوه ترازهاي میانی وردسپهر ،ذرات معلق به ترازهاي

 )99نشان داد که سرعت اصطکاکی در ابتداي توفان گرد و

باالتر از سطح زمین منتقلشده و سپس به سمت نواحی غربی

غبار افزایش یافته و طی آن همواره از مقدار  3/53متر بر ثانیه

ایران انتقال مییابد .به نظر میرسد گرادیان فشاري منطقه

باالتر میباشد .به تدریج که توفان گرد و غبار ضعیف

زاگرس بهطور مستقیم نقشی در ایجاد توفان گرد و خاک

میشود سرعت اصطکاکی نیز روند کاهشی پیدا میکند.

ندارد اما به عنوان عامل نگهدارنده گرد و غبار در منطقه غرب
کشور و نیز عامل جریانات صعودي جوي از غرب زاگرس به
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