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 چکیده 

شاخص عمق نوری هواویزه در طول  مورد بررسی قرار گرفت. و همدیدیدر این مطالعه پدیده گردوغبار ازنظر آماری 

غیرفعال و  سال دو عنوانبه 3001و  3001های سالدر منطقه جنوب غرب آسیا مطالعه گردید.  3000-3095دوره 

ساختار گردش  ECMWFهای واکاوی شده . سپس با استفاده از دادهشناخته شدند فعال ازلحاظ شدت وقوع گردوغبار

شاخص  3001. نتایج نشان داد که در طول سال شناسایی قرار گرفتطول فصل تابستان برای دو سال مذکور مورد جو در 

AOD  نموده است. علت این افزایش تقویت تراف زاگرس و پرفشار عربستان تجربه در طول فصل تابستان  باالیی رامقادیر

ر طول فصل تابستان، باد شمال نیز در منطقه جنوب غرب باشد. به دنبال تقویت تراف زاگرس و پرفشار عربستان دمی

کند، به عبارتی نسبت به دوره مورد مطالعه ناهنجاری منفی داشته است. در آسیا جریانات جنوبی قوی تری را تجربه می

 به دلیل تضعیف تراف زاگرس و پرفشار عربستان در تابستان، باد شمال نیز تضعیف گشته و 3001حالی که در سال 

 تری داشته است.شاخص عمق نوری هواویزه نیز مقادیر پایین
 

 .AODپرفشار عربستان ، تراف زاگرس، شاخص پدیده گردوغبار ، جنوب غرب آسیا ، های کلیدی: واژه
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Abstract 

In this study, the phenomenon of dust was studied Synopticaly and statistically. Then, 2004 and 

2009 years was found as years of low and high activity of dust. Then using ECMWF and center 

data, were studied the structure of atmospheric circulation during the summer season in 2004 and 

2009 years. The results showed that during the year of 2009, the AOD index experienced high 

values, the reason for this increase is the reinforcement the Zagros trough and Arabian and also 

shamal wind in the region. While was weakened Shamal wind in 2004 beceuse the weakening of 

the Zagros trough and Arabain and therefore, was AOD index lower values.   
 

Keywords: Dust phenomenon, South West Asia, Zagros trough, Arabian High, AOD index 

 

 مقدمه - 0
 واحیطی در نهای مخرب اقلیمی است که در ردیف بزرگترین مشکالت جدی محیرخدادهای گردوغباری یکی از پدیده

، ،  تأسیساتبخش کشاورزی های مختلف ازجملهناپذیری را به بخش،که هرساله خسارات جبرانمشخصی از جهان هستند
کند. این پدیده متأثر از شرایط جوی و محیطی خاص است که در تر بر سالمت انسان وارد میونقل و از همه مهمحمل

 (. 9287با آن مقابله کرد )لشکری، های فراوان آن کاست یاآسیب توان ازصورت شناخت سازوکار تکوین و گسترش آن می
_____________________________________________________________________________________ 
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دهه پیش تاکنون، پدیده گرد و خاک در مناطق وسیعی از جهان از جمله نواحی جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی،  1از 

ست. ا شده دیده فراوانی به شود، می گفته جهانی گردوغبار کمربند که …جنوب غرب آمریکای شمالی، شمال آفریقا و 

های فراوان ناشی از پدیده گردوغبار مطالعات فراوانی در سطح جهان و ایران انجام گرفته است. به طور به دلیل آسیب

شامل دوالیه مجزا،  پیونددکه در شرق آسیا به وقوع می ی گردوغبارتوده ( معتقدند که9182و همکاران ) ایواساکامثال 

که احتماالً ذرات موجود در الیه باالیی از کویر باشد کیلومتری می 3ی در ارتفاع رکیلومتری و دیگ 8یکی در ارتفاع 

( 3009) و همکاران سون گیرند.و ذرات موجود در الیه پایین از صحرای گبی و حوضه هوانگ هو سرچشمه می تاکلیماکان

 هایای و سیکلونستم های جبههت با سیهای گردوغباری در چین به شدتوفان( معتقدند که 3003و کیان و همکاران)

که صحرای گبی، رودخانه زرد غربی، حوضه چیادام،  معتقدند( 3002و همکاران) همچنین شائو .مغولستان در ارتباط است

 بر .باشندمیعنوان منابع اصلی گردوغبار در شمال شرقی آسیا های تلیمو و ژانگ بهی حوضهحوضه تلوفان و حاشیه

های زمانی ( ویژگی3092) نوتارو و همکاران باشد.ترین منبع گردوغباری میآمده صحرای گبی قویدستاساس نتایج به

رین های ایشان، بیشتهای گردوغباری عربستان سعودی را  مورد بحث و بررسی قرار دادند. براساس یافتهیی توفانفضاو 

باالترین مقادیر عمق نوری و  دهدرخ می جون های گردوغباری عربستان سعودی در ماه های فوریه تافراوانی توفان

( 3092گیرد. یو و همکاران)های عراق سرچشمه میالخالی و بیابانه از بیابان ربعهایی است کآئروسل مربوط به توفان

های قوی همراه است. که حداکثر گردوغبار در فصل بهار و تابستان در شمال و مرکز عربستان سعودی با بادمعتقدند 

دوغبار در مناطق بیابانی ای یک شاخص معتبر برای فعالیت گرچنین شاخص عمق نوری آئروسل ماهوارههم

های دره مانند که تأثیر باد شمالی، گرمای باالی سطح و ویژگی ند( نشان داد3091) .کاسکاوتیس و همکارانباشدمی

 وسگردد. هوسمنطقه میاین د گردوغبار در بر جریانات جوی و تشکیل یک جت تراز زیرین، باعث ایجا سیستان منطقه

ای آزور بر روی مدیترانه سبب تقویت گرادیان توسعه پرفشار جنب حاره ل تابستاندر فصدریافتند که ( 3095و همکاران)

به ش اند کهنشان داده( 3095ای دیگر نوتارو و همکاران)شود. در مطالعهبار در  منطقه میفشار و باال رفتن فعالیت گردوغ

های مختلف تجربه کرده است. از جمله تغییر رژیم جزیره عربستان تغییرات ناگهانی را در فعالیت گردوغبار در طی سال

(، وارد یک دوره 9118-3005اتفاق افتاد که فعالیت گردوغبار از یک دوره غیر فعال) 3008ناگهانی که در سال 

که فعالیت گردوغبار با باد شمال در تابستان و در  معتقدند( 3095طور یو و همکاران )( شد. همین3007-3092فعال)

 ،در سال های اخیر بخش های وسیعی از جنوب غرب آسیادر ارتباط است. جزیره عربستان فصل بهار با بارش سراسر شبه

ست که اپدیده گردوغبار شکل دیگری به خود گرفته و به معضلی جدی تبدیل شده بویژه غرب ایران، عراق و عربستان 

باعث خسارات جبران ناپذیری به این مناطق می شود. با توجه به اهمیت این پدیده در ابعاد مختلف  و هرچند که از 

در مورد جنبه های مختلف در جنوب غرب  آسیا به طور مکرر مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما تا کنون مطالعه ای 

ه گردوغبار فعالیت باال و پایین را در منطقه جنوب غرب ایران، عراق و هایی که پدیدمطالعه ساختار گردش جو در سال

 شرق عربستان تجربه نموده ، انجام نگرفته است. بنابراین در این مطالعه برآنیم تا به این موضوع بپردازیم.

 

 روش تحقیق داده ها و -0

باری در جنوب غرب آسیا ن منابع گردوغتریمهم( 9210تایج مطالعات پیشین از جمله پژوهش مفیدی و جعفری )طبق ن

ن بنابرایباشد های آن و صحاری سوریه میهای عراق و بسترهای خشک دریاچهشرق و شرق عربستان، بیابانشامل شمال

جهت  د بود.خواه9 در شکل شدهانتخابمحدوده  شامل موردمطالعهمنطقه با مطالعات انجام گرفته در این پژوهش 

 شاخصای استفاده گردید. بدین منظور های ماهوارهاز نظر زمانی و مکانی از دادهدر این پژوهش ار بررسی رخداد گردوغب

AOD ی اسنجنده هMISR و MODIS (ی هاماهوارهTERRA وAQUAبا گ )ی ام زمانی روزانه و برای محدوده

 (. https://giovanni.gsfc.nasa.govاز سایت جیووانی استخراج گردید) 3000-3095ی موردمطالعه و دوره

در طول دوره های مربوط به وقوع گردوغبار بعد از بررسی فراوانی .باشدمی 9˚تا  5/0˚ها از ی این دادهقدرت تفکیک افق

تفاده سپس با اس ، استخراج گردید.میزان را داشتند ترین، دو سال نمونه که ازنظر فراوانی باالترین و پایینمورد مطالعه
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تفکیک با ( 3099( )دی و همکاران ، ECMWFمقیاس آب و هوایی اروپا )بینی میانکاوی شده مرکز پیشهای وااز داده

 رفت.گوتحلیل قرار های انتخابی مورد تجزیهو مقیاس زمانی روزانه ، شرایط جوی حاکم در سال 5/0˚افقی
 

 
 ها(با توپوگرافی منطقه)رنگ منطقه مورد مطالعه جهت بررسی گردوغبار)محدوده انتخاب شده( همراه -0شکل 

 

 نتایج و بحث -6
در ابتدا پدیده گردوغبار به صورت پراکندگی مکانی در محدوده جنوب غرب آسیا در طول ماه های مختلف مورد بررسی 

 ی اقلیمی معمولبندفصل برخالففصل گردوغباری مورد مطالعه ی در محدودهدهد قرار گرفت. آنچه که نتایج نشان می
( می باشد زیرا نسبت به MJJAمی، جون، جوالی و آگوست ) گردد، شامل ماهیممشاهده  3شکل آنچه در  ر اساسبو 
 (.3گیرد)شکل را در برمی تریی گردوغبار منطقه وسیعگر، پدیدههای دیماه

 
(، رنگ MJJAی و آگوست)جوالون،ی می،جهاماه. رنگ قرمز شامل 3000-3095در دوره  بیشینه فعالیت گردوغبار در طول سال -0شکل 

 باشد.( میSONDJFی سپتامبر،اکتبر،نوامبر،دسامبر،ژانویه و فوریه)هاماه( و رنگ سبز شامل MAی مارس و آوریل)هاماهصورتی شامل 
 

 های می تا آگوست در طولبه عبارتی برای ماهفصل تابستان  برای( 9)شکل روند پدیده گردوغبار در محدوده موردبررسی
 هایماهواره MODISو  MISRموردبحث قرار گرفت . شاخص عمق نوری آئروسل سه سنجنده  3000-3095های لسا

TERRA  وAQUA  که به طور میانگین همبستگی بین شاخص دارای انطباق بسیار خوبی بودهAOD  این سه سنجنده
در منطقه 3009-3001های الدر بین سکه مقدار  این شاخص  نشان داد باشد. همچنین نتایجمی 12/0حدوده 

ترین مقدار خود رسیده و در یک دوره به پایین 3001. این شاخص در سال استکاهش پیداکرده  (9)شکل موردمطالعه
از  3001سال کل دوره موردمطالعه رشد چشمگیری داشته که در این میاننسبت به 3008-3093های ساله بین سال 5

 ( . 2)شکل  است شدت بیشتری برخوردار بوده
ازنظر وقوع گردوغبار انتخاب و  پایینو  با فعالیت باالهای نمونه عنوان سالبه ترتیب به 3001و  3001های بنابراین سال

منظور بررسی دقیق عوامل در ابتدا به قرار گرفت. سال موردمطالعه ای جو در این دوشرایط جوی حاکم و گردش منطقه
در دو سال انتخابی با  از ماه آوریل تا سپتامبرصورت روزانه به عمق نوری هواویزه، شاخص همنطق مؤثر بر وقوع گردوغبار
 بررسی شد. MODIS(Terra)و  MISRاستفاده از دو سنجنده 
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  MISRساله ، با استفاده شاخص عمق نوری هوایزه سنجنده  98های می تا آگوست برای دوره گردوغبار در طول ماه میانگین رخداد -6شکل 

 استاندارد شده اند. zمقادیر با استفاده از نمره  . AQUAو ماهواره  TERRAماهواره  MODISسنجنده  و
 

عمق ( مقادیر جون تا آگوستویژه در تمام طول تابستان )با شروع فصل گرم سال به  3001نتایج نشان داد که در سال 

 98از  3001بوده است. این در حالی است که در سال  واحد 5/0تر از شده توسط دو سنجنده ، پایینثبت نوری هواویزه

توسط دو سنجنده به ثبت  AOD( مقادیر باالیی از شاخص جون 9می تا  98جز حدفاصل )به آگوستآوریل تا اواخر 

 ( .1باشد )شکل می و در منطقه مورد مطالعه ی شدت باالی پدیده گردوغبار در این سالدهندهرسیده است که نشان
 

 
)نمودار  3001)خط قرمز( برای سال  Terraی ماهواره MODIS)خط مشکی( و  MISRشاخص عمق نوری آئروسل دو سنجنده  -4شکل 

a نمودار  3001( و(b) 
 

یدی و مف)باشد، پدیده باد شمال می ی مورد مطالعهمنطقهتراز زیرین مؤثر بر گردوغبار در  جوی هایازجمله پدیده
النهاری باد در محدوده باد شمال گردید که مولفه نصفگرفته در دو سال مشخص های انجامبررسی. با (9210جعفری )

طور که در اواسط تابستان بهطوریبه تجربه نموده 3001نسبت به سال  3001در سال تری را جریانات جنوبی ضعیف
دهد )شکل عمق نوری آئروسل نشان می را با شاخص -37/0ای از سرعت آن کاسته شده و همبستگی حدود مالحظهقابل

a5این آگوست جوالی تا اواسط  98که از ، گشته شدت باد شمال از اوایل ماه می تقویت 3001که در سال (. درحالی
شده است. در این سال و با شروع ماه می نیز شاخص عمق نوری آئروسل که ای تقویتمالحظهجریان به میزان قابل

رسیده است  -18/0باشد، که همبستگی بین این دو به کند، دارای روند افزایشی میل تبعیت میشدت از باد شمابه
 (. b5)شکل 

هکتوپاسکال نیز در این پژوهش  135 ترازپذیرد، بنابراین تاوایی با توجه به اینکه باد شمال نیز از عوامل مختلفی تأثیر می
باشد. ایشان به می( 9210دی و جعفری)طالعاتی ازجمله پژوهش مفیموردبررسی قرار گرفت . دلیل انتخاب این مؤلفه م

جادشده یی جریانات واچرخندی ناشی از پرفشار عربستان و جریانات چرخندی ااند که باد شمال نتیجهاین نتیجه رسیده
 .باشدتوسط تراف زاگرس می
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هکتوپاسکال )محدوده باد  135النهاری باد در تراز نصف )خطوط مشکی( و مؤلفه MISRسنجنده  هواویزهشاخص عمق نوری  -9شکل 

 .(b)نمودار  3001( و سال a)نمودار  3001سال  شمال()خطوط آبی( در دو
 

پرفشار عربستان  3001که در سال  نشان دادصورت روزانه نتایج مطالعه این دو پدیده )پرفشار عربستان و تراف زاگرس( به

 سامانه، هستند، اما از اول ماه جوالی هر دو شدن ترحال تقویت و عمیق می به ترتیب در 8روز از حدوداً و تراف زاگرس 

از  3001که در سال . درحالیاندتضعیف گردیدهجوالی هر دو تقریباً  98روند کاهشی هستند که در حدود دارای یک

 فصل تابستان نیز این روند همچنان و در طول گشته عمیقابتدای ماه می پرفشار عربستان تقویت و تراف زاگرس نیز 

 . (8ادامه داشته است)شکل 
 

 
. برای (رنگهکتوپاسکال مربوط به محدوده تراف زاگرس )خطوط قرمزرنگ( و پرفشار عربستان )خطوط آبی 135 ترازنمودار تاوایی  -3شکل 

 (b)نمودار  3001( و a)نمودار  3001دو سال 
 

 نتیجه گیری و جمع بندی -4
ایج توان نتش حاضر به بررسی رخداد گردوغبار و  سازوکار اصلی حاکم برگردش جو پرداختیم . بر این اساس میدر پژوه

 زیر را ارائه داد :
های با استفاده از سنجنده 3000-3095 بعد از بررسی آماری رخداد گردوغبار برای فصل تابستان در طی دوره مطالعاتی

MISR  وMODIS های ماهوارهTerra و Aqua  را در طی  باالو  یت پایینفعالبا مشخص گردید که این پدیده دو دوره
شود را شامل می 3009-3001یک دوره چهارساله از سال  با فعالیت پایین شامل. دوره سال تجربه کرده است 98این 

یز ن با فعالیت باالره عنوان سالی که فعالیت گردوغبار به کمترین میزان خود رسیده شناخته شد. دوبه 3001که سال 
. بنابراین سال باشدمی 3001آن نیز مربوط به سال باشد که اوج می 3008-3093های ساله شامل سالیک دوره پنج

های  غیرفعال و فعال گردوغباری شناسایی شد و شرایط جوی عنوان سالدر این مطالعه به ترتیب به 3001و  3001
 3001صورت روزانه در سال به  هواویزه ار گرفت .با بررسی شاخص عمق نوریحاکم در این دو سال موردبررسی قر

ا در طول فصل تابستان تجربه نموده در حالی که در سال واحد ر 5/0مشخص گردید که این شاخص مقادیر کمتر از 
در روزهایی که در واقع  .باشدو دلیل این افزایش تقویت باد شمال در منطقه می واحد رسیده است 9به حدود  3001
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النهاری باد در محدوده باد شمال جریانات جنوبی تر را تجربه نموده میزان شاخص عمق نوری هواویزه به مولفه نصف
زمان پرفشار عربستان و تراف زاگرس از اول ماه می و تقویت هم 3001در سال در واقع  باالتریت حد خود رسیده است.

فشار جنوب ایران نیز موردمطالعه زمان باد شمال گردیده است. در این مطالعه کمدر طول فصل تابستان باعث تقویت هم
راین و با . بنابوجود دارد داریفشار و تقویت تراف زاگرس ارتباط معنیقرار گرفت که نتایج نشان داد بین تقویت این کم

قویت تراف زاگرس و سپس پرفشار عربستان نیز ت ،فشار ایرانتقویت کم با گونه اظهار داشتتوان اینتوجه به نتایج باال می
 و به دنبال آن افزایش میزان فعالیت گردوغبار در منطقهدر منطقه زمان باعث افزایش شدت باد شمال د که همنگردمی

 .شودمورد مطالعه می
 

  منابع -9
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نابع ، دانشگاه کشاورزی و منار و مقابله با آثار زیانبار آاولین کنگره بین المللی پدیده ی گردوغب، تابستانه در جنوب غرب ایران
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