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 چكيده

و منابع اصلي غباري تابستانه درجنوبو گرد هاي طوفاندر اين تحقيق به منظور تبيين علل وقوع غرب ايران
آنو گرد  هاي ساعتي ميزان ديد گيري از داده اي جو مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا با بهره ها، ساختار گردش منطقه غبار
و ايالم، تعداد ايستگاه هواشناسي واقع در استان8در ششطمورد30هاي خوزستان وفان فراگير براي يك دوره زماني

) و شاخص آيروسل NCEP/NCARبندي شده هاي شبكه گيري از داده ) استخراج شد. سپس با بهره1998- 2003ساله
از ويژگي TOMSسنجنده درطغباري از دو روز قبل از وقوعو گرد هاي طوفانهاي همديدي هريك وفان تا زمان اوج
ازو ساعته مورد بررسي قرار گرفت. تعيين منابع اصلي گرد6 مقياس و هاي طوفانغبار براي هر يك با گرد غباري نيز

و با استفاده از روش رديابي پسگرد به انجام رسيد. نتايج تحقيق بيانگر آنست HYSPLITگيري از مدل الگرانژيني بهره
و تراف زاگرس بيش از هر مؤلفه گردشي ديگري در شكل در مقياس منطقه هاي طوفانگيري كه پرفشار عربستان اي

و جنوب غباري، سه الگويو گرد هاي طوفانغرب ايران نقش دارند. در بررسي الگوهاي همديدي منطقه خليج فارس
و پرفشار بعنوان الگوهاي همديدي اصلي در زمان وقوع  ها تعيين گرديد. در الگوي زوجي، وفانطزوجي، ناوه موج غربي

و گسترش جنوب سوي واچرخند تركمنستان، شيو افقي باد در ترازهاي زيرين جو افزايش مي در بدنبال تقويت يابد كه
ميادامه با افزايش گردش چرخندي در  گردد. اين فرآيند در يك پسخور مثبت ضمن تقويت تراف زاگرس همراه

و پرفشار عربستان شكل دو همزمان تراف زاگرس گيري يك جت تراز زيرين موسوم به باد شمال را در منطقه همشارش
و نفوذ ناوه شك سامانه در پي دارد. در الگوي ناوه موج غربي به جهت گسترش و يكلاي بر غرب خاورميانه گيري

و استقرار همزمان پرفشار عربستان بر جانب جنوبي آن، يك شيو افقي شديد  منطقه گردش چرخندي بر شمال عراق
مي باد در امتداد نصف النهاري با جريانات شرق سو از جانب عراق به سمت جنوب در غرب ايران همراه گردد. نهايتاً

غبار از مركز كم فشاريو غرب ايران، گرد فشار بر روي منطقه جنوبالگوي پرفشار به سبب قرار گرفتن يك سامانه پر
و  و از طريق پرفشار در سطح منطقه نزول يافته كه در غرب سامانه پرفشار قرار گرفته به داخل سامانه منتقل شده

مي HYSPLITهاي مدل گردد. خروجي پخش مي وردگ هاي طوفاندهد كه بطور كلي منابع اصلي غبار براي نشان
حد غرب ايران محدوده غباري جنوب مي اي در باشد. مقايسه فاصل مركز تا شمال عراق، غرب سوريه تا شمال عربستان

و كوچك گيري ترين منطقه انتقال ذرات برخوردار است. بهره بين الگوها آشكار ساخت كه الگوي پرفشار از محدودترين
مي AAIاز شاخص  در نشان غبارو قياس با ساير الگوهاي همديدي، بيشترين گسترش افقي گرددهدكه الگوي زوجي

 كند. را بر روي خاورميانه تجربه مي

 غرب ايران. جنوبو HYSPLITغبار، پرفشار عربستان، تراف زاگرس، باد شمال، مدلو وفان گردطكلمات كليدي:
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 مقدمه
و غبارهاي طوفانامروزه كه آسايش ساكنين كره زمين را مخاطرات محيطي محسوب مي گردندي يكي از گرد

و يا غيرمستقيم بخش گسترده اي از جامعه بشري را  و به طور مستقيم و كم بارش كاهش داده بويژه در مناطق خشك
دوره كشور ايران به دليل قرارگيري در محل فرونشيني پرفشار ديناميكي جنب حاره در طول.مي سازنداز خود متأثر 

و فوقاني وردسپهر تجربه مي كند. گسترش عمودي پرفشار جنب حاره  گرم سال نزول مداوم هوا را در ترازهاي مياني
همراه با تداوم درازمدت آن بر روي ايران ضمن پايدار نمودن جو، شكل گيري توده هواي گرم وخشك را بر روي اين 

م و سرزمين فالتي در پي دارد. وجود اين شرايط بطور و مكاني بارش و تعرق، پراكندگي زماني حسوسي بر ميزان تبخير
و به تبع آن سبب خشكي در كشور  و شيب فشاري كه شودميساير متغيرهاي جوي اثر گذاشته . تضاد حرارتي شديد

و با دهاي بواسطه تفاوت در ميزان انرژي دريافتي در سطح حاصل مي گردد در ترازهاي زيرين وردسپهر جريانات مداوم
و شديدي را در طول دوره گرم سال موجب مي گردد. ساختار گردشي فوق در تركيب با ويژگي هاي پوشش سطحي

و ايران را به يكي از  و كشورهاي همسايه وجود دارد، منطقه خاورميانه آبرفت هاي ريزدانه فراواني كه در داخل كشور
و غبارهاي طوفانمناطق وقوع ترين مهم .مبدل ساخته استي در دنياگرد

و غبارپديده و معضالتي كه براي گرد ايجاد مي كند از گذشته هاي دور تا به امروزها انسانبه دليل مشكالت
و مطالعات فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است كه جنبه هاي مختلف اين پديده را  مورد توجه محققين بوده

و بررسي قرار داده قد مورد توجه و غبارهاي طوفانمت مطالعه اند. ي تا بدانجا مي رسد كه در روم باستان اين گرد
و پديده را به اوليوس يا خداي بادها نسبت مي (گادي ) معتقد است 2003؛ 2001ر(ت). انگلستاد2001ميدلتون، دادند

و ساختار گياهان نيز  ااز ميزان تراكم پوشش گياهي و غبار هاي طوفاني كنترل كننده وقوعصلعوامل كه استي گرد
و ضعف و غبارمي تواند شدت و موقعيت گرد در يك منطقه را تحت تاثير قرار دهد. برخي ديگر عالوه بر علل محلي

و نقش آنها در ميزان وقوع  و غبارجغرافيايي منطقه بر وجود سيستم هاي گردشي حاكم بر منطقه در يك منطقه گرد
(توجه نموده اند. به طو و عابدزاده در منطقه جنوب غرب ايران طوفان) وقوع 1384ر مثال بر اساس نظر ذوالفقاري

و غباراست كه غربي بدليل قرارگرفتن اين منطقه در مسير جريانات  و مناطق خشك اين كشور گرد را از كشور عراق
و جنوبغرب كشور به  و غبار هاينطوفاانتقال مي دهد. يا در نمونه هاي ديگر علت مناطق غرب ي در شبه جزيره گرد

گيرد. بررسي سوابق تحقيقات انجام شده نشان عربستان ناشي از كم فشاري دانسته شده كه بر روي منطقه شكل مي
و غبارهاي طوفاندهد كه در رابطه با وقوع مي از گرد ها روشدرمنطقه خاورميانه پژوهش هاي متعددي با بهره گيري

صو داده و ورت گرفته است. براي مثال هاي متفاوت (گادي و غبار) در بررسي پديده 2000ميدلتون درمنطقه گرد
و غبار هاي طوفانكه بيشترين ميزان وقوعندديبه اين نتيجه رس TOMSيها داده خاورميانه با بهره گيري از ي در گرد

ومحدوده ميو در طول درياي عرب ايران، پاكستان اي. زمان دهدتابستان رخ و مي طوفانن آغاز ذكر ها ماه آوريل
ونيزها طوفان. حداكثر ميزان وقوع گرديده است و ميدلتون،ه استديجوالي مشاهده گرد در ماه جون ). 2006(گادي

و چين وقوع در همين زمينه بررسي هاي انجام شده نشان مي ها شديداً از طوفاندهد كه در پاكستان، افغانستان، ايران
ميتوپوگراف و غبار هاي طوفانكه با كاهش آن ميزان گردد، بطوريي منطقه متأثر مييگرد (پرافزايش پيدا  سپرووكند

و غبار پديده هاي مختلف ). هرچند مطالعات فراواني در مورد جنبه2002،و همكاران بر روي ايران صورت گرفته گرد
ز است. اما به نظر مي و غبارهاي طوفانمان وقوع رسد كه هنوز سازوكار اصلي حاكم در غرب در منطقه جنوبيگرد

و غبار هاي طوفانكشور بخوبي شناسايي نشده است. همچنين گردش جو در مقياس منطقه اي كه در ايجاد  يگرد
گردد سازوكارهاي اصلي نقش مهمي برعهده دارد مورد توجه دقيق واقع نشده است. بنابراين در اين پژوهش سعي مي

و غبار هاي طوفانختار گردش جو در زمان وقوع حاكم بر سا و الگوهاي همديديي جنوبغرب ايران بررسي گرددگرد
.ها تعيين گردد طوفانبوجود آورنده
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و ها روشمواد
و غبارهاي طوفاندر اين تحقيق به منظور تبيين علل وقوع ي تابستانه درجنوبغرب ايران، همچنين منابع گرد

و غباراصلي از گرد آنها، ساختار گردش منطقه اي جو مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور ابتدا با بهره گيري
درها داده و ايالم8ي ساعتي ميزان ديد  طوفانمورد30تعداد،ايستگاه هواشناسي واقع در استان هاي خوزستان

روز تعريف سازمان30ب اين معيار انتخا استخراج شد.)1998-2003( فراگير براي يكدوره زماني شش ساله
و غبار خوانده طوفانمتر مي رسد 1000به زير افقي بود كه طبق اين تعريف زماني كه ديد هواشناسي جهاني گرد

،شود مي از).b1986؛ a1986(ميدلتون از درجه5/2افقيي دوباره تحليل شده با تفكيكها دادهسپس با بهره گيري
و همكاران، (NCEP/NCAR) مريكاآمركز ملي پيش بيني محيطي  (كالني از دو روز قبل ) شرايط جوي حاكم 1996،

و تحليل قرار گرفتساعته6 به صورت طوفانوقوع هر از  هاي ها شامل ارتفاع ژئوپتانسيل، مولفه . دادهمورد تجزيه
مي 400تا 1000هايزاتربرايو سرعت قائم باد (v)نصف النهاريو (u)مداري گيري از با بهره. باشدهكتوپاسكال

و دياگرام هاي هاومولر براي تاوايي نسبي، سرعت قائمباد برداري، هاي نقشه،ي فوقها داده همچنين نيمرخ هاي قائم
و تاوايي و نصف النهاري سپس نقشهي توليد شد.طوفانبه صورت تركيبي براي تمام روزهاي نسبي مؤلفه هاي مداري

و ها مورد تج و مقايسه قرار گرفت  به منظور ارائه ويژگي.همديدي اصلي تعيين گرديد الگوهايدر نهايت زيه وتحليل
و جنبه هاي مهم هر الگوي همديدي با متوسط گيري از در ها و هاي طوفانزمان اوج وقوع شرايط همديدي حاكم گرد

بررسي هاي متوسط براي هر الگو به نحو مناسب تري تهيه نقشهتهيه شد. براي هر الگو متوسط هاي نقشهي، غبار
و نزول و،هوا تطبيقي الگوهاي همديدي از نظر وضعيت فشار، شدت صعود و شدت گردش هوا در شدت جهت باد

و همكارانپذير ساخته است را امكانمراكز فشار  و تمركز همچنين ). 1389،(مفيدي جهت تعيين ميزان گستردگي
و غبار هر گرد (AAIشاخص جذب آيروسل«يها دادهيك از الگوهاي همديدي، از در «Absorbing Aerosol Index (

و همكاران، » TOMS طيف سنج نقشه كش ازن كلي«بدست آمده از  (هرمان و 1997استفاده شده است ؛ توروس
نصب شده بر روي ماهواره TOMSي روزانه سنجندهها داده). شاخص ياد شده با بهره گيري از 1998همكاران،
(7نيمبوس  نانومتر) پخش شده به فضا را ثبت مي كند به شكل 340و 360، 380كه طول موج هاي فرابنفش نزديك

و همكاران،  (هرمان ):1997زير تهيه شده است
AAI = 100 log10 [(I340nm / I380nm) means - (I340nm / I380nm) Calc]

وmeans  Iدر اين شاخص تابش محاسبه شده در همانcalc  Iتابش برگشتي اندازه گيري شده درطول موج معين
و محاسبه شده بعنوان  طول موج با استفاده از يك مدل جوي است. مقادير حاصل از تفاوت تابش اندازه گيري شده

ذ AAIشاخص  (همچون و سولفات) مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين رابطه آيروسل هاي بدون جذب رات نمك دريا
(همچون AAIداراي مقادير  و منفي هستند، درحاليكه آيروسل هاي جذب كننده طول موج هاي كوتاه فرابنفش گرد

به AAIمثبت مي باشند. ابرها نيز از مقادير AAIو دود) داراي مقادير غبار نزديك صفر برخوردارند. عمده محققين
و غبارهاي طوفان+ را بعنوان روزهاي وقوع1ير برابر يا بيشتر از مقاد AAIهنگام استفاده از شاخص  ي در نظر مي گرد

و تنها روزهاي ي را مورد بررسي قرار دهند طوفانگيرند تا بدين ترتيب روزهاي صرفاً داراي هواي غباري را حذف نموده
و همكاران، و همكاران، 2002(پروسپرو  ). 2003؛ واشنگتن

اجهت و غبار صليتعيين منابع از گرد و غبارهاي طوفانبراي هر يك يكي نيز گرد با امكان مدل الگرانژينياز
و رالف،HYSPLIT1رديابي پسگرد ذرات در ترازهاي مختلف جو موسوم به (دراكسلر ). براي 2011استفاده شد

و غبارهاي طوفانمسيريابي پسگرد، ذرات در ايستگاه آبادان در زمان اوج وقوع هر يك از  ي در نظر گرفته شد. در گرد
و ذرات در دو سطح HYSPLITمدل9.4اين مطالعه نسخه متري از سطح 1000و 100مورد استفاده قرار گرفت

 
1 the HYbrid-Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) 
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و در حدفاصل زماني  تا6زمين  FNLيها دادهساعت قبل رديابي شدند. براي اجراي مدل از مجموع48ساعته
(ساندرز، ).1997استفاده شده است

و بحث  نتايج
و غبارهاي طوفانالگوهاي همديدي  غرب ايراني جنوبگرد

و واگرايي و مناطق همگرايي و جهت جريان پس از بررسي وضعيت فشار، تاوايي نسبي، مقادير سرعت قائم، شدت
و غبارهاي طوفانمختلف جو براي دوره هاي داراي هوا در ترازهاي و هاي طوفاني، الگوهاي همديدي اصلي گرد گرد

و مقايسه گرديددوره گرم سالي شديد جنوب غرب ايران در غبار .به شرح زير تعيين

 الگوي زوجي
و غالب و غبارهاي طوفانالگوي زوجي الگوي اصلي . در باشدميي در فصل تابستان در جنوب غرب ايران گرد

و شمال عربستان يك گردش واچرخندي در اين الگو با استقرار يك مركز پرفشار بر جانب شمال غرب خليج  فارس
و شمال غربي خلي ميجترازهاي زيرين جو بر روي مناطق غربي زاگرس تراف. از سوي ديگر وجود گرددفارس ايجاد

شكل گيري گردش چرخندي در شمال سوي پرفشار كه تقريبا تمام طول رشته كوههاي زاگرس را در برگرفته است 
(شكل عربستان را در پي  . وجود اين دو مركز فشاري در كنار يكديگر سبب ميگردد كه در اثر الف)-1داشته است

و جريانات چرخندي ايجاد شده توسط واچجريانات  زاگرس يك منطقه تراف رخندي ناشي از پرفشار عربستان
و  يشي از مراكز فشارب). چنين آرا-1 شكل( گرددايجاد در بين اين دو مركز فشاري جريانات همگراييهمشارش

و يا تقويت  و تاوايي در ترازهاي زيرين با شكل گيري با شديدي بادهاي نسبتاًضمن افزايش قابل مالحظه شيب فشار
(شرق جنوب–غرب جهت شمال كهنكته قابل توجه در اينج).-1 شكلهمراه مي گردد اين دو مركز زمينه آنست

در حاليكه غالب گردش جو زيرين بر روي خاورميانه محسوب مي گردند،در طول دوره گرم سال ويژگي هاي فشاري 
و غبار طوفاندر در دوره گرم سال هر روز  ي رخ نمي دهد. گرد

و گسترش جنوب سوي واچرخند تركمنستانها آشكار گرديد كه عمدتاً بررسي در -2(شكل به دنبال تقويت
درگردش كه در ادامه سبب تقويت، يافتهشيو افقي باد در ترازهاي زيرين جو افزايشب)، تراف زاگرس چرخندي

) كه بطورالف). چنين سازوكاري-2 شكلگرديده است در يك در نهايت همزمان پرفشار عربستان را نيز تقويت نموده
(شكل پسخور مثبتفرآيند  گيري شكلد)،-1ب،-1ضمن تقويت تمامي سامانه هاي گردشي در ترازهاي زيرين جو

و پرفشار عربستان را يك جت تراز زيرين موسوم به باد شمال  (شكل در منطقه همشارش تراف زاگرس -1در پي دارد
شمالغربي بر روي غرب خليج فارس امكان–بدين ترتيب تقويت سامانه هاي ياد شده با تقويت جريانات شمال.ج)

و غباربرداشت  مياز مناطق آبرفتي واقع در عراق، سوريه گرد يك برش3سازد. شكلو شمال عربستان را ممكن
و تاوايي نسبي را در امتداد قائم براي زمان اوج وقوع  ميطوفانعرضي از شدت متوسط وزش باد شمال دهد ها نشان

ج).-1درشكل A-B(خط
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(فاصله پربندها*s5-10-1ها رنگ(نسبي تاوايي متوسط(a) متوسط براي الگوي زوجي تابستانه. هاي نقشه.1 شكل 5)، ارتفاع ژئوپتانسيل
m(پيكانها باد برداريو ژئوپتانسيل متر) s-1 (پ. 850در تراز وضعيت همديدي متوسط در  (b) ها. طوفانساعت قبل از زمان اوج وقوع24ه.
و الگوي متوسط خطوط جريان نقشه  (c) ها. طوفانزمان اوج وقوع  پ 850در تراز متوسط سرعت باد .  (d)ها. طوفاندر زمان اوج وقوعه

ت طوفانوضعيت همديدي متوسط در زمان اوج وقوع .ژئوپتانسيل متر)10(فاصله پربندهاپ.ه 700راز ها در

و واچرخند تركمنستان در الگوي زوجي2 شكل . تغييرات تاوايي نسبي به ترتيب از چپ به راست در مركز پرفشار عربستان، تراف زاگرس
از نسبي تاواييروند تغييرات (a)تابستانه.  (ساعت صفر) در تراز طوفانساعت قبل از وقوع48در منطقه مورد مطالعه ها تا زمان اوج وقوع آنها

(غربه.پ. 850 (رنگ بندي قرمز) تغييرات گردش چرخندي در محدوده تراف زاگرس (رنگ بندي آبي)E˚48تاوايي مثبت و تاوايي منفي (
) ) تغييرات شدت متوسط گردش واچرخندي در مركز پرفشارbتغييرات گردش واچرخندي در محدوده پرفشار عربستان را نشان مي دهد.

از48از تركمنستان در شرايط زماني مشابه  (ساعت صفر) نشان داده شده است. طوفانوقوع ساعت قبل  ها تا زمان اوج آنها
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و-3دو شكل مقايسه در-3الف (خط سياه پر رنگ ب)-3ب بيانگر آنست كه باد شمال در محدوده تاوايي صفر
( 1500و در ارتفاعي حدود مي 850متر پ) به بيشينه سرعت خود ترين شيب افقي تاوايي بين رسد. به عبارتي بااله.

(كمينه در طول (E˚50دو مركز گردش چرخندي و واچرخندي متر 1500در ارتفاعي حدود)E˚45بيشينه درطول)
(طولبوقوع مي ميE˚5/47پيوندد كه منجر به شكل گيري يك جت تراز زيرين بر روي منطقه خليج فارس  گردد.)

(نيمرخ هاي قائم براي شدت.3شكل (aمتوسط باد و تاوايي نسبي (b(خط-1) در برش عرضي تعيين شده در شكل ) براي الگوي A-Bج
) و محور افقي طول جغرافيايي. 400تا 1000زوجي تابستانه. محور قائم ترازهاي فشاري ه.پ.)

 الگوي ناوه غربي
موجبودهنموكه از عرض هاي باالتر به غرب خاورميانه نفوذ ناوه تراز مياني اين الگو به سبب گسترش يك

و شرق سوريه گرديده قابل شناسايي بر يا مركز گردش چرخندي كم فشار گيري يك مركز شكل جانب شمالي عراق
(شكل هم-4است بر پرفشار عربستان در جايگاه تابستانه خود در غرب خليج فارسزمان الف). استقرار  جانب جنوبيو

همراه با اختالف فشار نصف النهاري زياد بين يك شيو افقي نصف النهاري شديد باد گيري شكلموجب اوه موج غربين
و پرفشار عربستان مي (شكلناوه و-4گردد. در چنين شرايطي كنتورهاي ارتفاعي بسيار به هم نزديك شده و-4ب د)

ميجريانات شرق سو الف). در همين زمان در ترازهاي مياني جو بادهاي-6(شكلگيردي قوي در ترازهاي مياني شكل
مي- قوي جهت جنوب غربي (شكلشمال شرقي بخود و غبار هاي طوفاند). در زمان اوج وقوع-4گيرند ي جريانات گرد

(شكلغرب ايران از جانب عراق به سمت جنوبزيرين جو در يك حركت شرق سو ج). در واقع در الگوي-4مي وزند
(باد شمال) براي مدتي با يك جريان غربناوه غربي در ترازهاي جنوب- غربي، جريان تابستانه غالب بر روي منطقه

و زيرين جايگزين مي گردد. جريان ياد شده در ترازهاي زيرين جو آنقدر قوي هست كه بواسطه وجود كم فشار مياني
چ و گردش و جريانات صعودي ناشي از همگرايي هوا و انتقال ذرات در سطح زمين و غباررخندي، بلند شدن از گرد

و داخلي ايران را امكان و سوريه به مناطق جنوب غربي  پذير سازد.منطقه عراق
و زوجي انتقالي تنها انتقال و غباراز سوي ديگر در حاليكه الگوهاي زوجي تابستانه را در منطقه خليج فارس گرد

غالگوسازند، در مقابل ممكن مي و غبارذرات پخش فراگيرناوه، شرقي سوي ربي بواسطه حركتي ناوه سطحدررا گرد
ميكشور  و حتي مركزي ايران را نيزي،غرب عالوه بر مناطق جنوبسازد. بدين ترتيب اين الگو ممكن مناطق غربي

و تقويت آن در عرض هاي باالتر واچرخند تركمنستانجابجايي شمال سوي . در اين الگو دهدميتحت تاثير خود قرار 
ي موج بر غرب خا (شكلبا ايجاد نوعي مانع در مسير حركت موج غربي، عميق شدن ناوه ).4ورميانه را ممكن مي سازد
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و واحدها همچون شكل هاي نقشه.4شكل .باشدمي1متوسط براي الگوي ناوه غربي. ويژگي ها

و واچرخند تركمنستان در الگوي ناوه غربي.5 شكل . تغييرات تاوايي نسبي به ترتيب از چپ به راست در مركز پرفشار عربستان، ناوه غربي
و واحدهاي بكار گرفته شده همچون شكل   مي باشند.2ويژگي ها
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(.6شكل (aنيمرخ هاي قائم براي شدت متوسط باد و تاوايي نسبي (b(خط-4) در برش عرضي تعيين شده در شكل ناوه ) براي الگوي A-Bج

(غربي و محور افقي طول جغرافيايي. 400تا 1000. محور قائم ترازهاي فشاري ه.پ.)

ساعت قبل از شكل گيري24حدودN˚50حقيقت جابجايي شمال سوي واچرخند تركمنستان تا عرض در
(شكل طوفان (شكليب)، نفوذ ناوه-5ها ي تراز مياني-5غربي را بر غرب خاورميانه درپي داشته است الف). نفوذ ناوه

و تاوايي در امتداد نصف النهاري در محدوده عراق تا سوريه همراه گشته كه در  ي شيب فشار با افزايش قابل مالحظه
(عر ).6شكل-N˚32ض نهايت جريان شرق سوي قويي را در تمام وردسپهر تا سطح زمين موجب گرديده است

 الگوي پرفشار
در زمان اوج وقوع در اين الگوي پرفشار در قياس با سه الگوي قبلي ساختار كامالً متفاوتي را نشان مي دهد.الگو

و منطقهگسترده را بر رويو يك نزولكشور تسلط دارد غربي بر تمامي مناطق پرفشار عربستانها طوفان خليج فارس
(شكل ايجادجنوبغرب ايران  ي نيز بطور همزمان برجانب غربي پرفشار بر روي . در اين الگو مركز كم فشار)7مي نمايد

و (شكل اردن شكل غرب عراق، سوريه بهد. تنها سازوكاري كه ميتوانب)-7مي گيرد و غباراين الگو را هاي گرد
مبرجانب غربي پرفشار جنوبغرب ايران مرتبط سازد وجود كم فشار راي توان است. اين چنين تشريح سازوكار حاكم

و شمال عربستان برداشت كرد كه  و صعود هوا در محدوده غرب عراق تا سوريه ذرات ريز شكل گيري گردش چرخندي
و غبار و خشك ممكن مي سازد. در ادامه كم فشار مذكور گرد و غبارانتقال سبب را از اين مناطق بياباني به درون گرد

و غرب ايران در اين زمانكهان عربست پرفشار نيز عربستان پرفشار. شودميجاي گرفته است بر روي مناطق جنوبغرب
و غبارذرات سبب نزول  و-7(شكل شودميآنها بر روي منطقه پخشو گرد بواسطه استقرار در اين الگود).-7ب

(ش و-7كل مركز پرفشار، بادها در جنوبغرب ايران از شدت كمتري برخوردارند الف). گردش واچرخندي مسلط-9ج
(شكل  و گستردگي بيشتري برخوردار است و فوقاني وردسپهر از شدت ب). نحوه-9بر روي منطقه در ترازهاي مياني

و مركز گردش چرخندي واقع در غرب آن از (تاوايي منفي) و تكوين پرفشار عربستان ساعت قبل تا زمان48استقرار
(شكل الف نشان داده شده است. در اين الگو واچرخند تركمنستان نقشي ايفاء نمي-8ها در شكل طوفانآغاز  -8نمايد
ب).
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و واحدهاي بكار گرفته شده در نقشه ها همچون شكل هاي نقشه.7شكل  مي باشند.1متوسط براي الگوي پرفشار. ويژگي ها

و واچرخند تركمنستان در الگوي پرفشار.8 شكل ويژگي . تغييرات تاوايي نسبي به ترتيب از چپ به راست در مركز كم فشار، پرفشار عربستان
و واحدهاي بكار گرفته شده همچون شكل   مي باشند.2ها



496 

The 1st International Congress on Dust Haze and Combating its  
Adverse Effects 

15-17 February, 2012, Khouzestan Ramin Agriculture & Natural  
Resources University 

 
(.9شكل (aنيمرخ هاي قائم براي شدت متوسط باد و تاوايي نسبي (b(خط-7) در برش عرضي تعيين شده در شكل ) براي الگوي A-Bج

(پرفشار و محور افقي طول جغرافيايي. 400تا 1000. محور قائم ترازهاي فشاري ه.پ.)

 HYSPLIT غبار با استفاده از مدلو بررسي منابع گرد
ازو جهت تعيين منابع اصلي گرد استفاده شد. HYSPLITغباري از مدلو هاي گرد طوفانغبار براي هريك

و غبارمدل الگرانژيني يادشده امكان رديابي پسگرد ذرات  تا گرد هر48در ايستگاه آبادان را ساعت قبل از زمان وقوع
متري از سطح زمين در حدفاصل 1000و 100ها، ذرات در دو ارتفاع طوفانها فراهم نمود. براي تمامي طوفانيك از 
و قائمت رديابي شدند. مدل ساع6زماني (بخش باال در هر شكل) امكان نمايش مسير رديابي شده را در دو نماي افقي

(بخش پايين در هر شكل) فراهم مي نمايد. در نهايت خروجي هاي مدل در قالب سه الگوي همديدي ارائه گرديده 
 است.

هاي طوفانبيانگر آنست كه در تمامي مربوط به الگوي زوجي هاي طوفانبررسي مسيرهاي انتقال ذرات در
گزارش شده، ذرات غبار مسير مشابهي را از شمالغرب به جنوبشرق تا ايستگاه آبادان پيموده اند. به عبارتي ديگر با 

و خروجي مدل  باد شمال سازوكار اصلي انتقال ذرات غبار، HYSPLITدرنظر گرفتن بررسي هاي همديدي انجام شده
. به همين جهت در الگوي باشدمياز محدوده ايي در حدفاصل عراق، سوريه تا شرق مديترانه به منطقه مورد مطالعه 

و جهت حركت باد شمال 1000و 100زوجي مسيرهاي انتقال ذرات غبار در هر دو سطح  متري تابعي از مسير
(شكل  كه-10محسوب مي گردد الف). نكته مهم ديگري كه از بررسي خروجي هاي مدل حاصل مي گردد آنست

و غبارذرات  در گرد و در پايين ترين اليه هاي جو به منطقه منتقل مي گردد. خط قرمز شكل در اليه اي كم عمق
(بخش پاييني شكل) مسير حركت متوسط ذرات غبار در ارتفاع-10 ا 100الف ساعت قبل48ز متري از سطح زمين را

ميطوفانتا زمان وقوع  ميها نشان دهد كه موجب انتقال دهد. در واقع شكل ياد شده از وجود يك جت تراز زيرين خبر
و غبارافقي ذرات  مي گرد و از پخش عمودي آن در اليه هاي باالتر جو جلوگيري كند. در يك اليه كم عمق گرديده

دطوريپيدايش چنين شرايطي، همان ور بررسيكه هاي همديدي ارائه شد، ناشي از شيب فشار زياد بين تراف زاگرس
هاي سنجنده هاي باشد. يافته فوق توضيح مناسبي را براي اين سوال فراهم مي آورد كه چرا دادهپرفشار عربستان مي

و غبار، پديدهاي ماهواره و خليج فارس در قياس با ساير مناطق خاورميانه گرد و شدت آنرا در منطقه عراق و گسترگي
ميبخوبي آشكار نمي دراي ماهوارههاي توان گفت اگر چه سنجندهسازند. بر اين اساس و ارتفاع يافته را ، غبار مسن

و دافرسنه، طول موج هاي برگشتي از زمين بخوبي آشكار مي (مهووالد و همكاران، 2004سازند ؛ 2006؛ انگلستادتر



497 

آناولين كنگره بين و مقابله با آثار زيانبار و غبار  المللي پديده گرد
و منابع طبيعي رامين خوزستان، 1390بهمن ماه26-28  دانشگاه كشاورزي

و همكاران، و غبار)، اما در كشف تمركز باالي 2009واكر در اليه مرزي، چنانكه بواسطه تسلط باد شمال در طول گرد
و دافرسنه،  (مهووالد و عراق اتفاق مي افتد، كارايي الزم را نداشته اند ). همين 2004تابستان در محدوده خليج فارس

(ميدلتون، امر تناقص  و b1986؛ a1986آشكار بين بررسي هاي پايه مشاهداتي و ميدلتون،اي ماهواره) ؛ 2000(گادي
و همكاران، 2006 و همكاران، 2002؛ پروسپرو و شدت 2003؛ واشنگتن گرد هاي طوفان) را در تبيين فضايي فراواني
دو غبار ر خاورميانه موجب گرديده است.ي

و غبارمناطق منشأ براي  HYSPLIT . خروجي مدل10شكل ( گرد (aدر الگوهاي همديدي. (b) الگوي زوجي و ) الگويc) الگوي ناوه غربي
(خط قرمز) 100پرفشار. عالمت ستاره در تمامي شكل ها موقعيت ايستگاه آبادان را نشان مي دهد. ذرات در ايستگاه آبادان براي ارتفاع  متري

سط 1000و  (خط آبي) از هر48ح زمين از متري هر6در حدفاصل زماني طوفانساعت قبل تا زمان اوج وقوع ساعت رديابي شدند. در پايين
 ساعت قبل در نيمرخ قائم جو به نمايش در آمده است.48شكل رديابي پسگرد ذرات تا 

اند. با اين تفاوت كه مسير حركت ذرات در الگوي ناوه غربي نيز شرايطي تقريباً مشابه الگوي زوجي را تجربه نموده
و غبارهاي طوفان و برخالف الگوي زوجي، عليرغم گرد ي به تبعيت از جريانات شرق سو كامالً از غرب به شرق بوده

(شكل متري تغيير در ارتفاع ذرات در طول مسير حركتشان مشاهده نمي 1000وجود ناوه، در ارتفاع ب).-10گردد
ل نمود كه در دو الگوي ناوه غربي سهم پرفشار عربستان در كنترل ذرات ورودي به منطقه شايد بتوان چنين استدال

 مركز پرفشار در الگوي زوجي است. جنوبغرب ايران بيش از سهم اين
و غبارهاي طوفاندر نهايت بررسي مسيرهاي انتقال ذرات در الگوي پرفشار بر محدود بودن ي در اين الگو گرد

(شكل نتايج كلي تحقيق بيانگر آنست كه در ميان الگوهاي همديدي، تنها الگوي ناوه موج غربيج).-10اشاره دارد
و غبارانتقال  ميرا در سطحي گسترده گرد نشان HYSPLITآورد. خروجي هاي مدل تر به مناطق داخلي ايران فراهم

و غبارهاي طوفانداد كه بطور كلي منابع اصلي غبار براي  تاي جنوبغرب گرد ايران از محدوده اي در حدفاصل مركز
و ناوه موج غربي ذرات شمال عراق، غرب سوريه تا شمال عربستان منشأ مي و غباريابد. در دو الگوي زوجي در اليه گرد
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و در پايين ترين اليه هاي جو به منطقه منتقل مي گردد. اين در حاليست كه در الگوي پرفشار ابتدا ذرات  اي كم عمق
و و سپس در مركز پرفشار مستقر بر روي غبار گرد توسط يك سامانه كم فشار به ترازهاي باالتر انتقال داده شده

و يابدميمنطقه به سمت زمين نزول  . مقايسه بين الگوها همچنين آشكار ساخت كه الگوي پرفشار از محدودترين
و در عين حال در الگ و غباروي زوجي ذرات كوچكترين منطقه انتقال ذرات برخوردار بوده اساساً يك مسير شمال گرد

مي-غرب  نمايند.جنوب شرق سو را تا رسيدن به منطقه مطالعه طي

و غبارهاي طوفانبررسي  TOMSههاي سنجند با استفاده از دادهيگرد
و تمركز و غباردر اين قسمت از مقاله يك بررسي كلي از ميزان گستردگي در هريك از الگوهاي همديدي گرد

از صورت مي (ها دادهگيرد. براي انجام بررسي استفاده TOMS) بدست آمده از سنجنده AAIي شاخص جذب آيروسل
و همكاران،  (هرمان و همكاران، 1997شده است و غباربيشينه متوسط تمركز زوجي در الگوي). 1998؛ توروس  گرد

(جانب غربي خليجبر9/3به ميزان گستره. شرقي عراق) مشاهده مي گرددو منتهي اليه جنوب كويت،آبادانفارس
و شرق سوريه تا سواحل شرقي درياي سرخ طوفان منطقه وسيعي را در برمي گيرد كه شامل منطقه اي از شمال عراق

و غبارنحوه انتقال خطوط جريان در جنوب غرب عربستان مي گردد.  مي گرد (شكلدرا در اين الگو نشان -11هند
و غبارالف). اين الگو در قياس با ساير الگوهاي همديدي باالترين گسترش منطقه اي را بر روي خاورميانه نشان گرد

و در عين حال در بين الگوهاي همديدي از باالترين تمركز منطقمي و غباره اي دهد  نيز برخوردار است. گرد

و ميزان تمركز آيروسل ها بر اساس شاخص.11شكل ها 850بهمراه خطوط جريان در تراز AAIگستره افقي ه.پ. بر روي خاورميانه. رنگ
و الگوي ناوه(b) الگوي زوجي)a(. دهندميمقادير متوسط شاخص را در هر الگوي همديدي نشان .الگوي پرفشار (c) غربي
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و مناطق طوفاناين در حاليست كه و پرفشار از گسترش افقي كمتري برخوردار بوده ها در دو الگوي ناوه غربي
و غبارداراي مقادير باالي  (شكل گرد و-11در اين دو الگو محدوده كوچكتري را در بر مي گيرد ج). متأسفانه-11ب
زانه ماهواره از روي منطقه به همراه شكاف هاي مشاهداتي در گذر رو TOMSي سنجندهها دادهقدرت تفكيك پايين

 ارائه يك تحليل دقيق تر را ناممكن مي سازد.

و  گيري يجهنتخالصه
وتحنتايج بيش از هر مولفه به همراه واچرخند تركمنستان زاگرس ترافقيق بيانگر آنست كه پرفشار عربستان

اي طوفانگردشي ديگري در شكل گيري  و جنوبغرب ران نقش ايفاء مي هاي مقياس منطقه اي در منطقه خليج فارس
 نمايند.

و غبار هاي طوفاندر تعيين الگوي همديدي و اصلي الگوي همديديسهي، گرد ي موج غربي شامل: زوجي، ناوه
وا طوفانپرفشار براي وقوع  و گسترش جنوب سوي چرخند ها استخراج شد. در الگوي زوجي بدنبال تقويت

تركمنستان، شيو افقي باد در ترازهاي زيرين جو افزايش يافته كه در ادامه با افزايش گردش چرخندي در تراف زاگرس 
و پرفشار عربستان شكل گيري  همراه مي گردد. اين فرآيند در يك پسخور مثبت ضمن تقويت همزمان تراف زاگرس

همشارش دو سامانه ايجاد مي نمايد. بر اين اساس باد شمال يك جت تراز زيرين موسوم به باد شمال را در منطقه 
و غبارهاي طوفانعامل اصلي وقوع بسياري از  ي تابستانه جنوبغرب ايران بشمار مي رود. در الگوي ناوه موج غربي گرد

و شكل گيري يك منطقه گردش سيكلوني بر شمال عراق و نفوذ ناوه اي بر غرب خاورميانه و نيز به جهت گسترش
استقرار پرفشارعربستان بر جانب جنوبي آن يك شيو افقي شديد باد در امتداد نصف النهاري با جريانات شرق سو از

جانب عراق به سمت جنوبغرب ايران همراه مي گردد. نهايتا در الگوي پرفشار نيز به سبب قرار گرفتن يك سامانه 
و غبارپرفشار بر نواحي جنوبغربي ايران انتقال  از مركز كم فشاري كه در غرب سامانه پرفشار قرار گرفته سبب گرد

و غبارانتقال  مي گرد و پخش و از طريق پرفشار در سطح منطقه نزول يافته  گردد.به داخل مركز پرفشار شده
و غبارنتايج تحقيق بيانگر آنست كه در ميان الگوهاي همديدي، تنها الگوي ناوه موج غربي انتقال در گرد را

نشان داد كه بطور كلي منابع HYSPLITحي گسترده تر به مناطق داخلي ايران فراهم مي آورد. خروجي هاي مدل سط
و غبار هاي طوفاناصلي غبار براي  ي جنوبغرب ايران محدوده اي در حدفاصل مركز تا شمال عراق، غرب سوريه تا گرد

و ناوه موج غربي ذرات شمال عربستان مي و غبارباشد. در دو الگوي زوجي و در پايين ترين گرد در اليه اي كم عمق
در دو الگوي ناوه غربي سهم پرفشار عربستان در كنترل ذرات اليه هاي جو به منطقه منتقل مي گردد. با اين تفاوت كه 

در عين حال در الگوي پرفشار، زوجي بيشتر است. ورودي به منطقه جنوبغرب ايران از سهم اين مركز پرفشار در الگوي
و غبارابتدا ذرات  و به داخل مركز پرفشار مستقر بر روي منطقه گرد توسط يك سامانه كم فشار به ترازهاي باالتر

و سپس در مركز پرفشار به سمت زمين نزول مي كنند. مقايسه بين الگوها همچنين  جنوب غرب ايران انتقال داده شده
و در عين حال در الگوي آشكا و كوچكترين منطقه انتقال ذرات برخوردار بوده ر ساخت كه الگوي پرفشار از محدودترين

و غبارزوجي ذرات مي-اساساً يك مسير شمالغرب گرد  نمايند.جنوبشرق سو را تا رسيدن به منطقه مطالعه طي
با AAIبهره گيري از شاخص ساير الگوهاي همديدي، بيشترين آشكار ساخت كه الگوي زوجي در قياس

و غبارگسترش افقي  و در عين حال در بين سه الگوي همديدي از باالترين گرد را بر روي خاورميانه تجربه مي كند
و غباره اي تمركز منطق  نيز برخوردار است. گرد
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Abstract 
 

In this research, we investigated the structure of regional atmospheric circulation to 
explain the causes of summertime dust storms occurrence in southwest of Iran as well as their 
main sources of dust. We used the hourly visibility data of eight synoptic stations located in the 
Khuzestan and Ilam provinces to extract the widespread dust storms. We identified 30 
widespread storms in a 6-year (1998-2003) period. The NCEP/NCAR reanalysis data and also 
TOMS aerosol index (AAI) were used to clarify the synoptic characteristics of each dust storm 
for a time from 2 days before storm started until the pick time of the dust storm occurrence in a 
6-hour time period. We applied the HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory) model to determine the main sources of dust by using a backward trajectory 
approach. The results show that the Arabian High and the Zagros trough play the key role in the 
formation of regional scale dust storms in the Persian Gulf region and southwest of Iran. 
Investigating the synoptic patterns of the dust storms, we identified three main synoptic patterns 
including the Coupling, the Westerly trough, and the High-pressure patterns. In the Coupling 
pattern, the horizontal wind shear increases in the lower atmosphere due to the intensification 
and southward expansion of the Turkmenistan anticyclone, which is associated with the 
enhanced cyclonic circulation of the Zagros trough. The positive feedback of this procedure in 
return intensifies both the Zagros trough and the Arabian high and forms a low-level jet so-
called Shamal wind in the confluence zone of two pressure systems. In the Westerly trough 
pattern, there is seen a strong horizontal shear along with the latitudes which is associated with 
the eastward flow from Iraq to the southwest of Iran. This strong horizontal shear is the result of 
the expansion and penetration of a trough over the western Middle East as well as formation of 
cyclonic circulation over northern Iraq and the existence of the Arabian high southward of it 
instantaneously. In the High pressure pattern, an anticyclone locates over southwest of Iran and 
the dust transports from a low pressure over the west of high pressure system into the area and 
subsides over the region by anticyclone. The HYSPLIT model outputs show that the main 
sources of dust for southwest of Iran is a region located over the central-northern part of Iraq 
and western Syria through northern Saudi Arabia. Comparing between the three patterns, it 
reveals that the High-pressure pattern has the smallest amount of dust transportation in a 
confined region. Using AAI index, it shows that the Coupling pattern experiences the most 
horizontal expansion of dust over the Middle East. 
 
Keywords: Dust storm, Arabian high, Zagros trough, Shamal wind, HYSPLIT model and 
South-western Iran. 


