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  چكيده
. است غربي ايران ةنيمورود آنها به مسير  شناخت مناطق منشاء و طور  و همين غبارگرد و گيري پديده له بررسي چگونگي شكلقااين مهدف 

هاي  روش تحقيق تركيبي از تحليل. دهد، استفاده شده است  را پوشش مي۲۰۰۸ تا ۱۹۷۹ ساله كه از ۳۰ زماني ةدر اين تحقيق يك دور
هاي سينوپتيك  ايستگاهو غبار هاي ساعتي گرد دادهه با استفاده از فراواني وقوع، تدوام و شدت اين پديد. استسنجي دور همديدي و -آماري

 نرم افزار طيباال در مح  جويها دادهبا استفاده از  ،وضعيت پايداري جو. شدبررسي  SPSS و ARC GISدر محيط )  ساعت۲۴نوبت در  ۸(
RAOBر تصاويروي گرد و غباربارزسازي  .اند ل شدهي محاسبه و تحل MODISو ۱۱ي موجهادماي درخشايي طول هاي  ه از ويژگيبا استفاد 

 .ده استشنجام ا GrADSبرنامه در محيط  يي تراز بااليها  دادهيا ش پهنهيمحاسبه و نما، انجام شد ENVI4.5در محيط  ميكرومتر ۱۲
. ستاه آن در ماههاي دسامبر و ژانويه  در ماههاي مه، ژوئن و ژوئيه و كمينگرد و غباردهد كه بيشينه روزهاي همراه با  نتايج تحقيق نشان مي
 .است)  به وقت محلي0.0UTC) ۵/۳از ظهر به وقت محلي و كمينه آن مربوط به ساعت  هاي بعد  در ساعتگرد و غبارهمچنين بيشينه رخداد 

عنوان  ههاي عربستان ب بياباننيز عراق و ، ها طي سالهاي مختلف، شرق سوريه و مقايسه آنهاي جوي  همراه نقشهاي بررسي تصاوير ماهوارهبا 
هاي ترمودينامكي و در اواخر دوره فراينددهد كه در دوره گرم سال  هاي همديدي نشان مي بررسي نقشه. شناسايي شدند گرد و غبار هاي چشمه

   .كنند گيري و انتقال اين پديده ايفا مي ترين نقش را در شكل هاي ديناميكي مهمفرايند گذر، يسرد سال و ماهها
  

  د واژهيكل
  راني ايربغ ةمين، يديط همديشرا، يي درخشاي، دماگرد و غباروفان ط ،مخاطرات جوي

 سرآغاز

هاي او بررسي    ارتباط تنگاتنگ اقليم با سالمت انسان و فعاليت       
گرد و غبارها يكي از . دكن باني رخدادهاي جوي را ضروري مي و ديده 
بسياري از مناطق ر دكه هاي همديد جوي هستند     هاي سامانه  ويژگي
 كاهش ميدان   باعث شديد اين پديده     گاهي وقوع . رخداد دارند جهان  

فراوانـي  ). Sivakumar, 2005( شـود  مـي  1000mتا كمتـر از  ديد 
خشك بمراتب بيشتر بوده      در مناطق خشك و نيمه     گرد و غبار  رخداد  

ــشورها  ــسياري از ك ــدگي را در ب ــرايط زن ــاطق خــشك و يو ش  من
 Xiao(  قرار داده است تأثير تحت طور چشمگيري هبخشك آسيا  نيمه

and Chang, 2009 ،اين پديده تحت ، )۱۳۷۸ و عباسي و همكاران
تغييـرات انـسان در     . گيـرد   عوامل طبيعي و انساني شـكل مـي        تأثير

 بسيار مهمي در افزايش نگراني بعـضي نـواحي          عاملمحيط طبيعي   

 در ارتباط بـا  تأثيراين  ).Sivakumar, 2005( منبع گرد و غبار است
دعا شد كـه    در اين دوره ا   . ، تقويت شد  ۱۹۷۰ ةپديده خنك شدن ده   

كشاورزي و صنعتي خود سرعت باال رفتن گـرد    هاي     با فعاليت   انسان
 كه  آثاريبا توجه به    ). ۱۳۸۳عزيزي،  ( است  و غبار جو را شتاب داده       

ـ        اين پديده در بعد جهاني بر جاي مي         اگذارد، كارشناسـان مربوطـه ب
هــاي هــوا،  اي، نقــشه ابزارهـاي متفــاوت از جملــه تــصاوير مــاهواره 

ند تا با شناسايي منـشاء      كن  ميبررسي  را    نآهاي آماري مختلف      روش
هـاي احتمـالي ناشـي از          آنها اقدامات الزم براي كاهش آسيب      آثارو  

 . گرد و غبارها انجام شود

شتر در منـاطق متـأثر از       ينه، ب ين زم يمطالعات انجام گرفته در ا    
 علـت    ژه كشور چين متمركز است كـه بـه        ي بو ،گرد و غبار شرق آسيا    
 مطالعـات  ،ده از سـالهاي گذشـته     يـ ن پد ي ا أثيرتوسعت مناطق تحت    
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۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۲۴  
و   Zijiang (. كنترل و مديريت آنها انجام شده استمنظور بهوسيعي 

 گرد و غبـار شـمال چـين را در           ،هاي شديد    طوفان ،)۲۰۰۳همكاران  
 مورد از   ۲۲۳مورد بررسي قرار دادند، و       ۲۰۰۲ تا ۱۹۵۴فاصله زماني   

 مـورد مطالعـه     هل دور هاي شـديد را در شـمال چـين در طـو             طوفان
 بزرگترين طوفـان   ۱۹۷۹ آوريل   ۱۲ تا   ۱۰مشخص كردند كه طوفان     

  .ثبت شده بوده است
Wang   انتشار و انتقـال گـرد و غبارهـا در    ،)۲۰۰۶( و همكاران 

سازي عددي      و تحليل و شبيه   شرق آسيا را به لحاظ همديدي تجزيه        
د و غبـار    هـاي گـر     مطالعات آنها نشان داد كه طوفـان       ةنتيج. كردند

هاي همديدي نـواحي بيابـاني       ممكن است همزمان با فعاليت سامانه     
 متـر در ثانيـه توسـعه    ۶شرقي آسيا همراه با بادي بـا سـرعت           شمال
  .يابند

Takashi    بين رخداد طوفـان گـرد       ارتباط،  )۲۰۰۷( و همكاران 
وغبار را با شرايط هواشناسي همديدي در شرق آسيا در دوره زمـاني             

، مطالعه كردند و شش منطقه از شرق آسـيا    )۲۰۰۳ تا   ۱۹۹۰( ساله   ۴
در  ،)Kim, 2008(. را در دو گروه كلـي مـورد بررسـي قـرار دادنـد     

 آسيايي مـؤثر در     گرد و غبار  مسيرهاي انتقال و نواحي منشاء      بررسي  
هاي  اقليمـي ايـستگاههاي همديـد، و       با استفاده از داده    ،كره جنوبي 

از رخـدادهاي   % ۸۷ كـه    ص شد مشخ،  MODISاي   تصاوير ماهواره 
 رونـد   ۱۹۸۰انـد كـه بعـد از سـال             در فصل بهار رخ داده     گرد و غبار  

ـ  ا ۲۰۰۲ تـا    ۲۰۰۰ ياند و طي سالها     افزايشي داشته  ن رونـد شـدت     ي
هـاي انتقـال در     تغييـر الگـو  موضـوع ل اين  يدل.  است داشته يشتريب

 ، بـا  )۲۰۰۹( و همكـاران     Wang .اسـت ان شده   يسطوح بااليي جو ب   
 خصوصيات گرد و غبار و شناسايي منابع آن در نواحي خشك      يبررس

هـاي وسـيع عربـستان و         كه بيابان  مشخص شد و نيمه خشك چين     
هـاي همديـد مقيـاس و امـواج           متاثر از سامانه   افريقاصحراي شمال   

 همچـون ايـران گـسترش    يغربي، گرد و غبار را به منـاطق مختلفـ   
ار پر فشار جنب حـاره      استقر،  )۲۰۰۵( و همكاران    Barkan. دهند  يم

بر روي جنوب شرق مديترانه و كم فـشار ناشـي از نـاوه ايـسلند در                 
عامل اصلي رخداد گرد و غبار و انتقال آن به ايتاليـا و             را   افريقاغرب  

  .دندكرمعرفي مركز اروپا 
 Maghrabi ــا ، )۲۰۱۱( و همكــاران  مترهــايااســتفاده از پارب

 كه فشار هوا و رطوبت      ندديرسجه  ين نت ياي به ا   هواشناسي و ماهواره  
 نسبت بـه روز قبـل از آن افـزايش و            گرد و غبار  نسبي در روز وقوع     

تبيين چگونگي رخداد طوفان گرد و      . ابدي يميزان ديد و دما كاهش م     

. رسد غبار بدون توجه به الگوهاي گردشي جو غير ممكن به نظر مي           
رسـي  چنانكه در اكثر مطالعات انجام شـده شـرايط جـوي اسـاس بر           

 ,wilkerson, 1991, Hasanean)چگونگي وقوع اين پديده است 

 گرد و غبار در ايران نيز       پديدهمطالعات انجام شده مرتبط با      . (2000
هاي جوي مؤثر در انتقال آن به داخل ايـران           شرايط همديد و سامانه   

  .اند را مد نظر داشته
 را بـا    هاي گرد و غبار در غرب ايران       ، سامانه )۱۳۸۴(ذوالفقاري  

پرفشار  يو . ساله بررسي كرد   ۵نگرش همديدي در يك دوره زماني       
مهمتـرين عوامـل همديـد     را  مهاجر غربي  هاي  يستمآزور همراه با س   

تـرين  مهم همچنين ؛كند ميبيان هاي گرد و غبار     گذار بر سامانه   تأثير
منبع گرد و غبارهاي وارد شده بـه غـرب ايـران، صـحراي سـوريه،                

مال شبه جزيره عربستان و شمال صحراي بزرگ    صحراي نفود در ش   
  .داند مي افريقا

هاي گـرد   ، به تحليل آماري ـ همديدي طوفان )۱۳۸۷(لشكري 
 ۲۰۰۵تـا    ۱۹۹۳و غبار اسـتان خراسـان رضـوي در فاصـله زمـاني              

هـاي گـرد و غبـار در         مشخص كرد كـه طوفـان     ولي   .پرداخته است 
شـمال بـه    و از     متداول است  اي  جنوب استان خراسان رضوي پديده    

ها در تمـام طـول        طوفان بيشترشود و    جنوب بر تعداد آنها افزوده مي     
  .گيرند  به بعد شكل مي۱۲سال از ساعت 

ها و عوامل ترموديناميكي    عوامل محلي بيشتر در تشديد طوفان     
 ة، پديـد )۱۳۸۸(رشـنو  . ثرنـد ؤگيري و گسترش آنها م  بيشتر در شكل  

 به لحـاظ آمـاري و بـا اسـتفاده از             را در استان خوزستان    گرد و غبار  
و غبار در  عوامل ايجاد گرد يو .سنجش از دور بررسي و تحليل كرد

. كنـد  ي بندي مـ  وامل انساني و طبيعي تقسيمبه دو دسته ع را  منطقه  
 جنـگ   وتـرين داليـل طبيعـي         هاي اخير را يكي از مهـم        خشكسالي

از سـازي، جنـگ آب و سياسـت انتقـال آب            تحميلي، كشاورزي، سد  
 ةمناطق پرآب به مناطق كم آب را از داليل انـساني مـؤثر در پديـد               

، )۱۳۸۸(طهماسـبي بيرگـاني و همكـاران        . كنـد  غبار ذكر مي   گرد و 
هــاي گــرد و غبــار و فرســايش بــادي در اســتان  چگــونگي طوفــان

 و هاي مقابله با آن را ارائه دادنـد       و راهكار كردند  خوزستان را بررسي    
 ،د و غبار را در نواحي جنوب غربـي كـشور          ترين علت وقوع گر    اصلي
 مربوط به وقوع طوفان در كـشور عربـستان و همچنـين             هاي  جريان

كـه در اراضـي كـشور صـورت         را  دانند و فرسـايش بـادي         عراق مي 
  .دانند  در وقوع گرد و غبارها ميمؤثرعنوان عامل داخلي  ه بگيرد مي



  
  
  
  

  ۱۲۵  ان پديده گرد و غبار در نيمه غربي ايرهمديدي - تحليل آماري 

در  فانطو از ناشي غبار و گرد عمودي ، توزيع)۱۳۸۹(خسروي 
 روي سيـستان ايـران در   NAAPSمـدل   از اسـتفاده  خاورميانه را با

 مطالعه نشان داد. مورد مطالعه قرار داد) ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۳( زماني ةدور

 سينوپتيكي استقرار الگوهاي همراه به سيستان دشت طبيعي محيط

 ايجـاد  بـراي  مناسبي شرايط روزه ۱۲۰بادهاي تسلط دوره در ويژهب

ـ . نـد كن مـي  فراهم و غباري گرد هاي طوفان تـوان بـه    ن مـي يهمچن
تحليل منشاء گـرد و غبارهـاي        ،)۱۳۷۸(عباسي و همكاران  : كارهاي

، ايـرانمنش و    اي بوشهر و خوزستان بـا اسـتفاده از تـصاوير مـاهواره           
ــار و  بررســي  ،)۱۳۸۴(همكــاران ــاطق برداشــت ذرات گــرد و غب من

.  نيز اشـاره كـرد     نمنطقه سيستا در توفانهاي   هاي انتشار آنها     ويژگي
طور متنـاوب    هغرب ايران ب    كشور ايران و بويژه منطقه غرب و جنوب       

  .با پديده گرد و غبار و مشكالت آن مواجه است
غرب ايران با توجه به محيط طبيعي و نزديكي با مناطق منـشآ        

اي مستعد براي رخداد پديده گـرد و          گرد و غبار در غرب آسيا منطقه      
كه سازمان حفاظت محيط زيـست      طوري ه ب .غبار بصورت مكرر است   

هـاي   پهنـه   در گزارشي وقـوع خشكـسالي در     )UNEP(سازمان ملل   
منطقـه  ايـن منـاطق را       هاي آبريـز موجـود      رسوبي و ريزدانه حوضه   

جنوب غرب ايران و كشورهاي همسايه همچون عراق را با كـاهش            
هـاي   رطوبت سطحي و زير سطحي و همچنين از بين رفتن پوشش          

همچنـين  .  مهمترين علل تشديد پديده گرد و غبـار دانـست          گياهي،
عوامل انساني همچـون احـداث سـدهاي عظـيم بـر روي رودهـاي            

گذار بر اين   تأثيرالنهرين را از ديگر عوامل         آبريز بين  ةمنتهي به حوض  
  ).UNEP, 2001(واقعه بر شمرد 

هاي جوي به غرب ايران وارد شـده          ريزگردها با ورود به جريان    
بـا توجـه بـه    در اين مقاله   . شوند  تا مركز كشور جا به جا مي       و گاهي 

اهميت اين پديده و مشكالتي كه با حـضور آن در منـاطق مختلـف               
شود و از طرف ديگر گسترش وسيع مكاني ايـن پديـده در               ايجاد مي 

 سعي بر اين است     ،هاي غربي و شمالي كشور     سالهاي اخير در بخش   
گـرد و غبـار، فراوانـي وقـوع آن در            ةتا ابتدا تحليلي آماري از پديـد      

 اخير انجام گرفتـه و منـاطق منـشاء و شـرايط جـوي               ةگذشته و ده  
  .گيري، با روشهاي تركيبي مورد واكاوي قرار گيرد شكل

  داده ها و روش شناسي
 ،آمـاري روشـهاي  متناسـب بـا ضـرورت از        حاضر   ةراي مطالع ب

  .دشهمديدي و سنجش از دور استفاده 
 هاي داده ابتدا  در؛فاده شامل چند بخش استمورد است هاي  داده

 ة دوردربـاني سـاعتي     ديده۸طي  صورت روزانه    ه ب گرد و غبار  آماري  

ـ    ۶۱، از   )۱۹۷۹-۲۰۰۸(سي سـاله      ي ايـستگاه منتخـب در نيمـه غرب
د و با اسـتفاده از      ش اخذ   سيا سازمان هواشن   از )۱ ةشكل شمار ( ايران

  . روشهاي آماري پردازش و تحليل شدند

  
  مطالعه منطقه مورد: )۱( شمارة کلش

 ۲۰هـا از بـين تمـام ايـستگاهها تعـداد       علت حجم زيـاد داده     هب
 انتخاب و   ايستگاه با لحاظ پراكنش مناسب در كل محدوده مطالعاتي        

 ،آماريهاي  دادهواكاوي با بررسي و . ندمورد بررسي آماري قرار گرفت   
بـيش   تداوم زماني  و متر۱۰۰۰ با ديد كمتر از    گرد و غبار  رخدادهاي  

 پاياندر . دندش ايستگاه و بيشتر مشخص پنجبراي حداقل  روز سهاز 
 تـا  ۷و در اواخر دوره سـرد   ۲۰۰۸ آوريل ۲۱ تا ۱۷ گرد و غباررخداد  

 همديدي  ي و مورد واكاو    در دوره گرم سال، انتخاب     ۲۰۰۸  ژوئن ۱۱
بررسي وضعيت جو بـااليي بـا    براي. و سنجش از دوري قرار گرفتند     

هـاي     داده ،وايومينـگ جـوي دانـشگاه      هـاي   پايگـاه داده  مراجعه بـه    
ي نيمـه   ايـستگاهها  در   گرد و غبار   براي روزهاي همراه با      سوندراديو

نمودارهـاي  و  RAOB با استفاده از نـرم افـزار         .دشغربي ايران اخذ    
Skew-T يبـرا . صورت روزانه ترسيم و مورد تحليل قرار گرفتنـد       ه ب 

ــ پايبررســ ــا و ناپيداري ــا  جــو از شــاخصيداري  ،)LI( ،2)SI(1 يه

3)CAPE (و TT
ي وضـعيت  يدر ادامـه بـراي شناسـا   .  استفاده شـد   4

 بـا مراجعـه بـه تارنمـاي         گرد و غبـار    با   ههمديدي در روزهاي همرا   
NCEP-NCAR يژئوپتانسيلرتفاع ااي روزانه فشار سطح دريا،       داده ،

 netcdfبــا فرمــت ) u،v(النهــاري و مــداري  مؤلفــه بادهــاي نــصف
هـاي مـورد نيـاز در         نقـشه  GrADSافزار   دريافت و با استفاده از نرم     

 تهيه و مـورد   هكتوپاسكال۵۰۰ و ۸۵۰، ۱۰۰۰ترازهاي سطح زمين،   
 ر تـصاوي روي گـرد و غبـار  بارزسـازي  همچنين . تحليل قرار گرفتند

MODIS  ي موجهـا دماي درخـشايي طـول      هاي    استفاده از ويژگي  با
 گرد و غبـار   پديده  و    انجام ENVI4.5در محيط    ميكرومتر   ۱۲ و   ۱۱



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۲۶  
بدين منظـور پـس از تـصحيح        . دشدر منطقه مورد مطالعه استخراج      

هندسي تصاوير، مقادير راديانس تصاوير از طريق عكس تابع پالنك         
  ). ۱ ةرابط( به دماي درخشايي تبديل شدند

  ۱  رابطه
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  ، دماي درخشاييTكه 
h 34-10×6.6265، ضريب ثابت پالنك برابر با JS   
c 10×2.998، سرعت نور برابر با

8
m/s  

k 23-10×1.3806558، ثابت بولتزمان برابر باJ/K  
) іλ( L مقادير راديانس باند ،iو   
іλ طول موج مركزي باند ،iبر حسب ميكرومتر )mµ.(  

 ۱۱ي موجهــاتفـاوت دمـاي درخـشايي گـرد و غبـار در طـول       
 ۳۲بانـد   (  ميكرومتـر  ۱۲و  ) MODIS   سـنجنده  ۳۱بانـد   ( ميكرومتر
، كنـد   امكان استخراج گرد و غبار را فـراهم مـي         ) MODISسنجنده  

بيـانگر   )BT31,32<0∆( صورت كه مقـادير كـوچكتر از صـفر         بدين
 جداسازي اراضي بيابان و ابر از       ايبر .مناطق داراي گرد و غبار است     

دمـايي     و آسـتانه   MNDVIپديده گرد و غبار به ترتيب، از شاخص         
 از  MNDVIشـاخص   . دشـ  اسـتفاده    ۳۲ بانـد    در درجه كلوين    ۲۹۰

  . حاصل شد۲ شماره ةطريق رابط
MNDVI=(NDVI) :              ۲ ةرابط

2
 /(B1)  

  )/B2+B1) NDVI=(B2-B1) :            ۳ ةرابط كه؛
)Zaho, et al., 2010 

ي    در سـنجنده   ۲ و   ۱هـاي شـماره        به ترتيـب بانـد     )B2,B1(و  
MODIS بـراي   ۰۸/۰در اين تحقيق آسـتانه كـوچكتر از         .  هستند 

 تصاوير رنگي كاذب از     پاياندر  . دشغبار اعمال    مناطق داراي گرد و   
، قابل تشخيص باشند  روشني  غبار ب   گرد و  ةكه پديد   به نحوي  ،منطقه

هـاي خـاكي رنـگ       بر روي تصاوير به صورت محـدوده       .دندشد  ايجا
 ۰۶  بر اساس كدهاي انتخابي در اين مطالعه نمونه    .شوند مشاهده مي 

 مـورد   ،ي كه خارج از ايستگاه به منطقـه وارد شـده          گرد و غبار  يعني  
   .ستا مطالعه قرار گرفته

  بحث و يافته هاي تحقيق
   غباروفان گردوطتحليل فراواني و توزيع زماني 

اي ه براي ايـستگاه   گرد و غبار  بررسي ساالنه روزهاي همراه با      
وانـي  ادهـد كـه فر      سـاله نـشان مـي       سي ةمورد مطالعه طي يك دور    

بـراي  ،  )۱۹۹۲ تـا    ۱۹۸۲( درگذشـته  گـرد و غبـار    بـا   روزهاي همراه   
 قرار دارند بيشتر از امروز ثبـت        گرد و غبار  ي كه در مسير     يايستگاهها
اگرچه .  نيز قابل توجه است  ايستگاههار ساير    اين رخداد د   .شده است 

 بـه   ۲۰۰۸غبار در سـال      و گرد  فراواني رخداد  ايستگاههاخي از   در بر 
مه ي نيبرا گرد و غباررسد، ولي در مجموع رخداد      باالترين ميزان مي  

ـ .استثبت شده در گذشته بيشتر از دهه اخير ران  ي ا يغرب  طـوري  ه ب
ي بيـشترين فراوانـي     گرد و غبار    روز ۳۱۹۶كه ايستگاه دزفول كه با      

سـاالنه را    گرد و غبار   بيشترين فراواني    ،ست را دارا  گرد و غبار  رخداد  
  . دهد نشان مي ۱۹۹۱در سال   روز۱۷۹با 

گـرد  دهد كه پديده      ها نشان مي    طور كلي بررسي ساالنه داده     هب
اند؛ اولـي در       داراي دو بيشينه زماني بوده     ايستگاهها در تمامي    و غبار 
ــو ــالهال ط ــري ۱۹۸۲-۱۹۹۲ي س ــا ۲۰۰۰ ةدر دور و ديگ . ۲۰۰۸ ت

 گرد و غبار رخداد و تعداد روزهاي تداومتفاوت بين اين دو در شدت،     
 ، اول ةكه فراواني روزهاي همراه با گرد و غبار در دور          طوري هاست، ب 
 بـويژه در سـال      ، دوم ةفراگيري مكـاني و تـداوم آن در دور         و   شدت
دهد كه    اين پديده نشان مي    ةررسي ماهان ب . مورد توجه هستند   ۲۰۰۸

در ماههـاي  بـه ترتيـب     در غـرب ايـران       رخداد آن بيشترين فراواني   
  . تير و خرداد ماه اتفاق افتاده است ارديبهشت،
 درصد از كـل     ۱۵دهد     مي  نشان )۲( شمارة   شكلطور كه    همان

 ماههـاي  . در ماه ارديبهشت به وقوع پيوسته اسـت   گرد و غبار  رخداد  
هـاي بعـدي قـرار        درصد در رتبه   ۳/۱۴ درصد و خرداد با      ۶/۱۴ا  تير ب 
 و ژانويه   ۱/۲ماه دسامبر با    شكل مزبور   همچنين بر اساس    . گيرند  مي
همچنـين بـا   . ندترا هـس ارخـداد ماهانـه را د   درصـد كمتـرين    ۲/۲با  

 ، در ي منتخـب  ايستگاهها گرد و غبار در      ة ساعتي رخداد پديد   ارزيابي
 شبانه روز بيشترين رخداد گرد و غبـار در          لو ديدباني ساعتي در ط    ۸

 آنكمتـرين  . ساعات بعد از ظهر به وقت محلي اتفـاق اقتـاده اسـت      
در . گزارش شده است  )  به وقت محلي   0utc) ۵/۳مربوط به ساعت    

گـرم و بـدنبال آن   و دوره   واقع در اين منطقه با شـروع فـصل بهـار            
گرد و وزهاي همراه با  فراواني ر،اقليم بر مؤثرعوامل تابستان و تغيير 

تابش تواند با افزايش ساعات   ميموضوعاين . افزايش يافته استغبار
هـاي محلـي در       ناپايـداري وقوع   گرمايش سطحي و     ،خورشيدروزانه  

ج غربي از   اموا همچنين عامل مهمتر عبور      . مرتبط باشد  ها  بعداز ظهر 
بـودن   با توجه به خشك ،مطالعههاي مجاور منطقه مورد      روي بيابان 

 و نفـوذ آن     گرد و غبـار   نطقه سبب ايجاد    بياباني م  و محيط    ها  جريان
    .شود به غرب ايران مي



  
  
  
  

  ۱۲۷  ان پديده گرد و غبار در نيمه غربي ايرهمديدي - تحليل آماري 

  
  )۱۹۷۹‐ ۲۰۰۸( رانيغرب ا، يگرد و غبار روزهاي ة درصد فراواني ماهان):۲ (ةشمار شکل

  

  غبار و هاي گرد منشأيابي منابع و چشمه
 كـه  ) الـف  -۳( شـمارة شـكل    آمـده از  دست   هبر اساس نتايج ب   

 مراكز گردوغبار از فراواني بسيار      كرد تهيه   ۱۳۶۸ در سال    ويلكرسون
كمي برخوردارند و تعـداد محـدودي چـشمه گردوغبـار در صـحراي              

  .است عراق و سوريه قابل مشاهده
 بــر اسـاس تــصاوير  كـه ) ب -۳( شــمارة كــه شـكل  در حـالي 

تهيـه  آن را   )۱۳۸۸ ( جاللي ،۱۳۸۷ تا سال    ۱۳۸۴ي  سالهااي   ماهواره
ـ  .هاي گردوغبار افزوده شـده اسـت        بر تعداد چشمه   ،ه است شد  ويژه ب

غرب عراق و شرق سوريه افزايش پيدا  ها در قسمت شمال اين چشمه 
هـاي   ها نشان از وجود چشمه     همچنين بررسي اين نقشه   . كرده است 

   ،غبار در غرب ايران دارد و گرد
 طي چند سـال     ) الف و ب   ۳ شمارة   شكل(كه مقايسه     طوري هب

غبار در غرب ايران بسيار محدود  و هاي گرد دهد كه چشمه ان مي نش
ها افزوده شده است كـه        بر تعداد اين چشمه    ۱۳۸۷سال   بوده ولي در  

دنبال عوامل طبيعي و انـساني در كـشور ايـران اتفـاق              ه ب مسئلهاين  
  . افتاده است

تـوان در    غبار را مي   و منابع جديد گرد  مطالعات مذكور بر اساس   
همچنين منبع ديگر را . غرب عراق مشاهده كرد ه و شمال  شرق سوري 

هاي عربستان نام برد كـه بـر منـابع           مركز عراق و بيابان   در  توان   مي
 و غبار افزوده شده و افزايش روزهـاي گـرد         و هاي گرد  وفانطقبلي  

   . استشدهباعث در ايران را آن  ناشي از غبار و مشكالت
  رد و غبار گةالگوهاي پراكنش و مسيريابي پديد

بر اساس نتايج حاصل از بارزسازي گرد و غبار بر روي تصاوير 
، ۲۰۰۸ آوريل ۲۱ تا ۱۷ ةطي دورغبار  و  اوليه گردةهستاي،  ماهوره

  . بر روي عراق و سوريه شكل گرفته است۱۷روز در 

 جنوب شرقي جريان باد ورودي به –با توجه به جهت شمال غربي 
شكل (ور آن از روي هسته گرد و غبار غرب ايران از اين منطقه و عب

 به مناطق جنوبي استان ۱۸، انتقال اين پديده در روز )A-۴شمارة 
  .  استصورت گرفتهايالم، استان خوزستان و بوشهر 

  
هاي طوفان   پراکنش مکاني چشمهةنقش)  الف):۳( شمارة شکل

هاي طوفان  ني چشمهنقشه پراکنش مکا) ب) ويلکرسون (۱۳۶۸

  )۱۳۸۸جاللي؛  (۱۳۸۷
  

 ب

 الف



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۲۸  
، از گـسترش    ۲۰۰۸ ژوئـن    ۱۱ تا   ۷غبار طي دوره     و رخداد گرد 

كه گسترش ايـن پديـده در        طوري هب.  برخوردار است  چشمگيرمكاني  
عراق و انتقال آن به شمال اين كـشور و نزديكـي بـه منطقـه           داخل

شمال غرب ايران سبب انتقال اين پديده به استان اروميه شـده و در         
 قسمت زيادي از منطقـه مـورد        ، جنوب شرق  –غرب   راستاي شمال 

بارزسازي ايـن پديـده بـر روي تـصاوير          . مطالعه را دربر گرفته است    
غبـار بـر روي سـوريه و        و يه گـرد   اول ةاي نشان داد كه هست      ماهواره

  .)B-۴ شمارةشكل ( عراق شكل گرفته است
  

  
  : MODIS، Aسنجنده  درخشايي دماي هاي ويژگي بارزسازي گرد وغبار از طريق ):۴(شماره  شكل

  ۲۰۰۸  ژوئنB :۸ ،۲۰۰۸ريل و آ۱۷
  

  يتحليل همديد
دهد كه،   بررسي شرايط همديدي براي رخداد آوريل نشان مي       

غبـار در عـراق و شـرق         و  گرد ةگيري اولين هست    با شكل همزمان  
 شكل گرفته در تراز مياني نسبت به روز قبل          ة، ناو )۱۷روز  ( سوريه
جايي ايـن مركـز بـه سـمت          ه، كه جاب  استشرق  به سوي    ،حركت

شرق، سبب قرارگيري مركز پراتفاع بـر روي دريـاي خـزر و قـرار               
 مطالعـه در جلـوي   غبار و منطقه مـورد    و گرفتن مناطق منشاء گرد   

 ة قرار گيـري يـال شـرقي نـاو         ).a-۵ شمارةشكل  ( ناوه شده است  
فـشار در    بااليي روي عراق و سوريه، سبب ايجاد همگرايـي و كـم           

همچنين باال بودن دما در ايـن منـاطق بـه           . اين مناطق شده است   
  . كند تقويت كم فشار و افزايش ناپايداري سطحي كمك مي

 سـوريه در مقابـل   –سطحي عراق  قرار گيري مركز كم فشار      
 گراديان فشار بين اين دو منطقـه        موجب آبي مديترانه    ةپرفشار پهن 

گراديــان فــشار شــديد، هــسته . )b - ۵شــكل شــمارة ( شــود مــي
 متر بر ثانيه را روي عراق و شرق سـوريه           ۱۰پرسرعت باد بيش از     

جهت بادهاي منتج از اين هسته پرسرعت با توجه . شكل داده است

 كـم فـشار     ةرارگيري يال شرقي ناوه تراز مياني و ايجاد منطقـ         به ق 
 جنـوب  –غـرب    شرقي و شمال–روي غرب ايران در جهت غربي  

 .)c - ۵شـمارة   شـكل   ( شوند  مي مورد مطالعه وارد     ةشرق به منطق  
ناپايداري ايجاد شده در اين مناطق با توجه به خشك بودن و نبـود       

بـاد قـوي سـبب شـكل         سرعت   ةگيري هست  رطوبت، بهمراه شكل  
  . شده استار غب و گيري هسته گرد

غبار به منطقه مـورد مطالعـه، در تـراز           و همزمان با ورود گرد   
، ناوه شكل گرفتـه بـه        غربي بادهايشرق سو   مياني در اثر حركت     

 تـأثير  غبار تحت  و منشاء گرد شود و مناطق      جا مي  هشمال ايران جاب  
 از  يفشار سطحي نيز به پيرو    مركز پر . گيرند  مي تفاع قرار رمركز پرا 

 تراز مياني بر روي سوريه و عراق و منطقه      ة سامان حركت شرق سو  
در اثر تقابل اين مركز با نواحي كم        . مورد مطالعه كشيده شده است    

فشار جنوب ايران، گراديان فشار ايجاد شـده بـين ايـن دو منطقـه               
ن  انتقال هسته سرعت باد به جنوب عراق و جنوب غرب ايراموجب

   ).d -۵شمارة شكل ( شده است



  
  
  
  

  ۱۲۹  ان پديده گرد و غبار در نيمه غربي ايرهمديدي - تحليل آماري 

  
   گرد و غبار، هکتوپاسکال ۵۰۰و  ۱۰۰۰مراه جهت و سرعت باد تراز ه  بهآرايش خطوط ارتفاع ژئوپتانسيل ):۵ (ه شمارشکل

 جنوب شرق بادهـاي ورودي و عبـور      -غرب تغيير جهت شمال  
انتقـال ايـن    موجـب   ق،  غبار شكل گرفته در عرا     و از روي توده گرد   

 كـشيدگي مركـز     ةدر ادامـ  . پديده به منطقه مورد مطالعه شده اسـت       
 يجـاد شـرايط پايـداري و   اپرارتفاع بر روي مناطق منشاء و پيـرو آن          

غبار در   و  گرد ةكاهش سرعت باد سبب تضعيف و از بين رفتن هست         
غبـار   و  بـر اثـر عـدم تغذيـه گـرد          ،در نتيجه . اين مناطق شده است   

 از منطقه مورد مطالعـه خـارج        ۲۱به ايران اين پديده در روز       دي  وور
  .شده است

دهـد،     نشان مـي   ۲۰۰۸ ژوئن   ةبررسي شرايط همديدي در نمون    
غبـار بـر روي سـوريه و         و  گـرد  ةگيري اولين هست   همزمان با شكل  

عمقي بـر روي شـرق مديترانـه شـكل            كم ة ناو ،عراق در تراز مياني   
در اين روز سوريه و مناطق شمال        .)a -۶شكل شمارة   ( گرفته است 

موقعيـت ايـن نـاوه      . انـد   عراق در قسمت شرق اين ناوه قرار گرفتـه        
گيـري كـم فـشار مـؤثر         تواند در ايجاد ناپايداري سطحي و شكل       مي

 كشيدگي پرفشار بر روي شرق مديترانه و سوريه   ،تراز پايين  در. باشد
بـين ايـن دو     و تقابل آن با كم فشار روي عراق سبب گراديان فشار            

  . منطقه شده است
 متـر بـر   ۸ فشار هسته پرسرعت باد بيش از    ،بر اثر اين اختالف   

شـكل شـمارة    (است  ثانيه بر روي سوريه و غرب عراق شكل گرفته          
۶- c.(              اختالف فشار بين شـرق مديترانـه و منـاطق خـشك عـراق 

هاي طبيعي    مراه ويژگي ه  وسوريه و شكل گيري هسته سرعت باد به       

غبار بر روي عراق و سـوريه        و عث شكل گيري هسته گرد    منطقه با 
  . شده است

گيري مركـز كـم       شكل مبين ۸۵۰بررسي شرايط جوي در تراز      
ارتفاع ناشي از درجه حرارت زياد بر روي لوت و زاگرس است كه در              
راستاي جهت كشيدگي اين رشته كوه شكل گرفتـه اسـت و دامنـه              

  ).b -۶شكل شمارة ( استگسترش مكاني آن تا عراق امتداد يافته
وجود اين مركز كم ارتفاع و كشيدگي آن بر روي منطقه مـورد             

 –مطالعه و عراق سبب ورود بادهاي سوريه و عراق در جهت غربـي    
 جنوب شرق به منطقـه مـورد مطالعـه شـده         –غرب   شرقي و شمال  

غبار در داخل عراق و      و در تراز مياني همزمان با گسترش گرد      . است
 منطقه مورد مطالعه، ناوه شكل گرفته در روز قبل از بـين    نفوذ آن به  

غبـار و منطقـه    و  بر روي مناطق منشاء گرد هاي  جريانرفته است و    
غبـار و    و  در نتيجه در انتقـال گـرد       ؛مورد مطالعه حالت مداري دارند    

 عقـب  ةدهند توزيع فشار سطحي نشان. دارندنتأثير زيادي  تقويت آن   
انه به سمت غـرب و گـسترش كـم فـشار          نشيني پرفشار روي مديتر   

 شرق و جنوب ايران و ادغام آن با كم فشار حرارتي عربـستان اسـت      
گسترش كم فشار در داخل ايـران و گـسترش           ).e -۶شكل شمارة   (

زبانه هاي آن تا نيمه شمالي ايران سبب مكـش شـديد هـواي روي            
شرقي –هاي مجاور به داخل ايران و ورود بادها با جهت غربي     بيابان

بـا  .  جنوب شرق به منطقه مورد مطالعه شده اسـت         –و شمال غرب    
 انتقال ايـن پديـده   ، از روي گرد و غبار هاي  جريانتوجه به عبور اين     

a b 

d c  



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۳۰  
بر اساس نتايج حاصل    . اند  شدهرا سبب   به غرب و جنوب غرب ايران       

از بارزسازي گرد و غبار بر روي تصاوير و همچنـين تحليـل همديـد          
 با كـاهش سـرعت بادهـاي ورودي بـه           ۱۹ روز   هاي جوي، در    نقشه

هـاي    ايران و قطع منبع تغذيـه گـرد و غبـار ايـن پديـده در اسـتان                 
پايـداري هـوا از داليـل اصـلي ايـن           . خوزستان و بوشهر تمركز دارد    

روزهاي تمركز گرد  براي بررسي وضعيت پايداري جو در  .استحالت  
. اسـتفاده شـد   هـاي دينـاميكي       و غبار از نمودار اسكيوتي و شـاخص       

هاي يادشده براي ايستگاه اهـواز در منطقـه تمركـز         شاخص ةمحاسب
دهد كـه     وغبار و مقايسه آن با ساير ايستگاه در منطقه نشان مي           گرد

مقـادير عـددي    .  پايداري هوا در اين ايستگاه شديد اسـت        ۱۹در روز   
 ة فروردين در جدول شمار    ۱۹ها براي نمونه اول، در روز         اين شاخص 

  . شده استرذك) ۱(

نمــودار اســكيوتي ترســيم شــده بــراي ايــن ايــستگاه نــشانگر 
گيري شيب منحني آهنگ تغييرات دماي محيط در طرف راست           قرار

 ي شـرايط  چنـين . درو خشك و اشـباع اسـت       دماي بي شيب تغييرات   
 ديگر بـر اسـاس      بعبارت. الت پايداري شديد جو است     ح ةنشان دهند 

، مقدار حاصل از ايـن      /Z)(رابطه تغييرات دما برحسب ارتفاع      
يعني با افـزايش    . است) <۰(رابطه براي ايستگاه اهواز بيشتر از صفر      

چنـين حـالتي سـبب پايـداري و     . كنـد  ارتفاع دما نيز افزايش پيدا مي 
 ادامـه مراحـل فـوق بـراي         در ).۷شـكل شـمارة     (شود    مينزول هوا   

ئن انجام شـد  روزهاي همراه با گرد و غبار براي نمونه دوم در ماه ژو         
كه در اين بررسي نيز پايداري هوا براي ايـستگاههاي يـاد شـده بـا                

هاي مورد نظر در روز نهم همزمان با تمركز گـرد             استفاده از شاخص  
  دست آمد هو غبار در جنوب غرب و از بين رفتن منبع تغذيه ب

  
  

  

  

  

  

  ، گرد و غبارهکتوپاسکال ۵۰۰و  ۱۰۰۰همراه جهت و سرعت باد تراز  ه بئوپتانسيلآرايش خطوط ارتفاع ژ ):۶( شمارة شکل

b a 

c d 

e f 



  
  
  
  

  ۱۳۱  ان پديده گرد و غبار در نيمه غربي ايرهمديدي - تحليل آماري 

 گرد و غبار ة اول از رخداد پديدة در نمون۱۹هاي ناپايداري براي روز   مقادير شاخص):۱( شمارة جدول

 كرمانشاه شيراز تهران تبريز اهواز شاخص/ ايستگاه

LI LI <۱۳.۹ LI <۹.۱ LI <۳ LI <۲.۱ LI <۱۶.۳ 

SI SI <۹.۶۵ SI <۷.۴۴ SI <۰.۴۵ SI <۴.۷۳ SI <۱۱.۲ 

CAPE ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

TT ۲۹.۴< TT ۳۰.۴۶< TT ۵۱.۴< TT ۴۳.۴< TT ۳۱.۲< TT 

  

  
۲۰۰ آوريل ۱۹ر اسکيوتي براي روز  نمودا):۷( شمارة شکل

  گيري نتيجه
 گرد و غبـار   هاي ساعتي     ساس نتايج حاصل از پردازش داده     ابر  

وسـعت آن  و  در سالهاي اخير بر تداوم      ي مورد مطالعه،    ايستگاههادر  
آمـاري  بررسـي   . افزوده شده و نيمه غربي ايران را در بر گرفته است          

 داراي  ي منتخب ايستگاهها  در گرد و غبار   ة كه پديد  گوياي آن است  
  در سـالهاي   -۲  و ۱۹۹۲ تـا    ۱۹۸۲ي  لهاسـا ـ در   ۱دو بيشينه زماني    

 و تعـداد روزهـاي      تـداوم شـدت،   ميزان   است كه در     ۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۰
ـ  .با هم تفـاوت دارنـد      گرد و غبار   رخداد  اول  ةكـه در دور    طـوري  ه ب

در سـال    دوم بـويژه ةدر دور و   گرد و غبـار   فراواني روزهاي همراه با     
ن مورد توجه   شدت و فراگيري مكاني و تعداد روزهاي تداوم آ         ۲۰۰۸
تمامي ايـستگاههاي مـورد     ن  است در بي  اين دو دوره ممكن     . هستند

 در يكي از گرد و غباراين بيشينه وجود  ولي با بررسي مشاهده نشود،
  . ها ثبت شده است اين دوره

دهد كـه بيـشترين      همچنين بررسي ماهانه اين پديده نشان مي      
 اتفـاق  رداد و تيريبهشت، خ  ارد  در غرب ايران در ماههاي     آنفراواني  

ــاده اســت ــينافت ــده   همچن ــداد پدي ــشترين رخ ــار بي ــرد و غب  در گ
هاي بعد از ظهر به وقت محلي رخ داده اسـت و كمتـرين آن                 ساعت

تحليـل  نتـايج   . اسـت )  به وقت محلي   0utc) ۵/۳مربوط به ساعت    
تـداوم  گذشـته   از   گرد و غبـار   كه پديده    آن است    ةدنده آماري نشان 

 ،است فراوني آن بيشتر از زمان حاضر     نيز  االنه  در مجموع س   وداشته  
رخ داده و    بيـشتري    تداومي اخير با شدت و      سالهاولي اين پديده در     

 همچنـين ترسـيم نمودارهـاي       .بيشتري داشته است  گسترش مكاني   
ران و  ي در ا  گرد و غبار  تمركز  اسكيوتي نشان از پايداري هوا در زمان        

 ةدهند  خود نشانحالتكه اين  ه در مناطق منشاء دارد يقطع منبع تغذ  
 از خـارج منطقـه بـه    كههاي منطقه است    گرد و غبار  فرامحلي بودن   

  . اند نيمه غربي ايران نفوذ كرده
 نشان از افـزايش شـمال بـه جنـوب و            گرد و غبار  بررسي روند   

در  در جهـت غـرب بـه شـرق           گرد و غبـار   كاهش روزهاي همراه با     
 براي غرب ايـران  گرد و غباراء  در ارتباط با شناخت منش    . داردمنطقه  

.  اشاره كرد۱۳۶۸ و ويلكرسون در سال     ۱۳۸۸توان به كار جاللي       مي



  
  
  
  

۳مجله محيط شناسي شماره   ۱۳۲  
بـر تعـداد    دهـد كـه       نتايج حاصـل از مقايـسه كـار آنهـا نـشان مـي             

 طـوري  هب. استهاي اخير افزوده شده      در دهه  گرد و غبار  هاي   چشمه
 نقطـه   ۱۴ ،هـا در كـشورهاي منـشاء        اين چـشمه   ۱۳۶۸كه در سال    

 ۱۰۰ها به بيش از      ي اخير تعداد اين چشمه    سالهامعرفي شده ولي در     
ـ  كه ب  ديق مشخص گرد  ين تحق يدر ا . استنقطه رسيده    گـرد و   شتر  ي

از طـرف  . شـود  يه وارد ميران از عراق و شرق سور  ي به ا  ي ورود غبار
اي را   بـر روي تـصاوير مـاهواره       شـده    يي منـابع شناسـا    ي تمام ديگر

. حـساب آورد   هران ب ي غرب ا  ي برا گرد و غبار  عنوان منبع    هتوان ب  ينم
لزوم شناخت منشاء اين پديده غرب ايران بررسي شرايط همديدي و           

  . جريان باد ورودي به منطقه است
 يهـا  ي و نقـشه   ا ير مـاهواره   تـصاو  يق با همپوشان  ين تحق يدر ا 

ـ  بـه ا ي ورودگرد و غبار   منشاء   يجو در بيـشتر مـوارد عـراق و    ران ي
 ةدر دوردهد كه،  نتايج همديدي نشان مي. يي شدشرق سوريه شناسا  

 نقش مهمي در شكل گيـري       ،هاي ترمودينامكي جو  فرايندگرم سال   
تقويـت كـم فـشار      . كننـد   و انتقال اين پديده به غرب ايران ايفا مـي         

شكل گرفته بر روي عراق و كشيده شـدن آن بـه جنـوب تركيـه و                 
 بـر روي    رفتـه با پرفـشار شـكل گ      تقابل آن    نهايت غرب عراق و در   

گيري بادهـاي قـوي بـر روي سـوريه و عـراق              مديترانه سبب شكل  
ـ  ، پرسرعت بـاد   ةگيري هست   شكل. شود  مي همـراه ضـعيف بـودن       ه ب

  سبب شكل  مناطق بياباني مجاور غرب ايران    بودن  رطوبت و خشك    
  . شوند  ميگرد و غبارگيري هسته 

 گـرم،   ةتوزيـع فـشار سـطحي در درو        هاي يكي ديگر از ويژگي   
و غـرب و  ن به جنوب غـرب  قويت كم فشار جنوب ايران و انتقال آ     ت

اين حالت عـالوه بـر تـشديد        .  ادغام با كم فشار عراق است      پايان در
 بـا پرفـشار مديترانـه و        واحـد كـم فـشار     بين ايـن مركـز      شيو فشار   

گيري هسته پرسرعت باد سبب مكش شـديد هـوا بـه سـمت               شكل
  . شود  ميگرد و غبار لايران و انتقا

گيري  در شكلدروه گرم شرايط سطحي نقش مهمي   هرچند در 
 ولي قسمتي از ناپايداري سـطحي در      كنند ايفا مي و انتقال اين پديده     

 شـكل   ي هـا  گرد و غبار  . باشد هاي ديناميكي جو مي   فرايندارتباط با   
ـ  ب،)از جملـه فـروردين  ( گذر يماهها سرد و    ةگرفته در اوخر دور    شتر ي

ل ين دوره بـا تـشك     يدر ا .  قرار دارند  يكيامني د يهافرايند تأثيرتحت  
پيرو آن ايجـاد مركـز همگرايـي         مناطق منشاء و     يبر رو عميق  ناوه  

سطحي و فعاليت بين دو مركز واگرايي بااليي و همگرايي سـطحي            
. شـود   سبب ناپايداري شديد و صعود هوا روي عراق و عربستان مـي           

 صـورت  د و درهاي پر سرعت با    ايجاد جريان نتيجه چنين سازوكاري    
گـرد   هسته   ،هاي اين مناطق    ضعيف بودن رطوبت با توجه به ويژگي      

ــار ــي و غب ــكل م ــرد  ش ــش  . گي ــز نق ــن دوره ني ــددر اي هاي فراين
ــل توجــه اســت  ــداري ســطحي قاب . ترمودينــاميكي در تــشديد ناپاي

 فراوانـي   ةبيـشين شود    مي شاهدهم )۸( شمارة   شكلدر   طور كه  همان
ي ايـستگاهها در منطقه مورد مطالعه در  گرد و غبارروزهاي همراه با    
 ايـستگاههاي اهـواز و آبـادان در         .ثبت شـده اسـت    دزفول و بوشهر    

 همچنين كمترين فراواني وقوع نيز در       .گيرند هاي بعدي قرار مي    رتبه
 سـي سـاله در      ةطور كلـي طـي دور      هب. اده است رخ د ايستگاه اروميه   

ـ   گرد و غبـار   غربي ايران رخداد پديده      نيمه غـرب ايـران از    وب در جن
   .استبوده بيشترين فراواني برخوردار 

  
 مورد ةفراوني وقوع گرد وغبار در منطق :)۸( شمارة شكل

   ۲۰۰۸ تا ۱۹۷۹تا  زماني ة، طي دورمطالعه

ـ     )۸( شمارة   شكلدر   صـورت جزيـره در    ه ايستگاه همدان نوژه ب
بررسـي  . دارد بيـشتري  بـار گـرد و غ بين ايستگاههاي اطـراف خـود     

 اين ايستگاه نشان داد كه بيشترين كدهاي ثبت         گرد و غبار  هاي    داده
در ايـستگاه يـا      كـه  بوده ييهاگرد و غبار  از   ناشي ةپديداين  شده از   

  . است شده ثبت باني نزديكي آن در ساعات ديده
فراواني باالي روزهاي همـراه بـا       نظر مي رسد     هبا اين شرايط ب   

 در اين ايستگاه ناشي از عوامـل محلـي اسـت كـه بـري         رگرد و غبا  
بودن منطقه، پايين بـودن ميـزان بـارش و رطوبـت نـسبي در ايـن                 

 ايـستگاه  گرد و غبـار تواند نقش مهمي در افزايش پديده       ايستگاه مي 
  .باشد داشته نوژه همدان

 



  
  
  
  

  ۱۳۳  ان پديده گرد و غبار در نيمه غربي ايرهمديدي - تحليل آماري 

  ها يادداشت
1-Lifted Index 
2-Showalter index 

3-Convective Available Potential Energy 
4-Totals totals index 
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