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173  ...هاي ژئوپليتيك سواحل جنوب تحليل ظرفيت

و غبار در غرب ايران سيستمسينوپتيكتحليل  هاي گرد

 حيدرعابدزاده1حسن ذوالفقاري دكتر
 دانشگاه رازي كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي دانشگاه رازي كرمانشاه استاديار جغرافيا

 چكيده
و غبار يكي از پديده و پيامدهاي زيستگرد ميهاي جوي است كه آثار بـه. گذاردمحيطي نامطلوبي برجاي

و نيمه  هاي خشك جهان، اين كشور مكرراً در معرض سيستم دليل موقعيت جغرافيايي ايران در كمربند خشك
و  و غبار محلي هاي كشورهاي مجاور غرب ايران نيز با توجه به نزديكي به بيابان. گيرد سينوپتيك قرار مي گرد

و غباري متعددي مي در معرض سيستم  و منشأ سيستم. باشدهاي گرد و دراين مطالعه شرايط پيدايش هاي گرد
و غبار، داده. بررسي شده است 1987 تا 1983 ساله از سال5ي زماني غبار غرب ايران در بازه  هاي ساعتي گرد

و ديگر عناصر جوي مورد نيـاز از سـازمان هواشناسـي كـشوردريافت  قدرت ديد، رطوبت نسبي، بارندگي، باد
و سطح هاي روزانه از نقشه. شده مورد استفاده قرار گرفته است   هكتو پاسكال نيز 500ي هوا در دو سطح زمين

ي آماري از نظـر فراوانـي روزهـاي روز در دوره536 ژوئن با نتايج حاصله نشان داد كه ماه.استفاده شده است
و تعداد موج و غباري و غباري در رتبه گرد و ماه دسامبر فقط بـا هاي هواي گرد در27ي نخست قرار دارد  روز

و غباري را تجربه كرده است با. همين دوره كمترين روزهاي گرد  روز بطـور متوسـط در 4/137ايستگاه دزفول
بارهطول دو و غبارترين ايستگاه وخوي و غبارترين ايستگاه6/2ي آماري پرگرد هـا روز بطور متوسط كم گرد

هاي مهاجر بادهاي غربي، مهمترين عوامـل همچنين مشخص گرديد كه پرفشار آزور همراه با سيستم. اندبوده
و غبار منطقه به شمار مي سينوپتيك تأثيرگذار بر سيستم  و سيكلون فرو. روندهاي گرد هاي مهاجر زمـاني دها

و يا ضعيف مي كنند كه پرفشار جنب حاره به منطقه نفوذ مي  ها بـسته اين سيستم. باشداي آزور حضور نداشته
و غبار مي  و بارنـدگي ايجـاد به شرايط، گاهي ايجاد گرد و غبـار و گاهي بارندگي وگاهي نيز توأمان گرد نمايند

و بر منطقه حاكم مي كه پرفشار اما زماني. كنندمي  فرو بارهاي حرارتي در سطح زمـين،گردد آزور تقويت شده
و غبارهاي محلي دارندايجاد مي .گردند كه نقش زيادي در ايجاد گرد

و نحوه با توجه به مسير حركت اين سيستم و كـم ها فـشارها در روزهـاي مختلـف،ي قرارگيري فرودهـا
و غبارهاي وارد شد  ي جزيـرهه به غرب ايران، صحراي سوريه، صحراي نفوذ در شمال شـبه مهمترين منبع گرد

و شمال صحراي كبير آفريقا مي كم. باشدعربستان جزيـره عربـستان در فشارهاي حرارتي شبهبيشترين تأثير
و غبار منطقه  و همچنين توسط يك گرد ي مورد مطالعه هم مربوط به زماني است كه آنها به ايران نزديكتر بوده

ميف هـا ويژگـي افتد كه اين سيستم شود به عبارت ديگر زماني اين اتفاق مي رود مناسب درسطح باال حمايت
مي-حرارتي .كنند ديناميكي پيدا

و غبار، غرب ايران، پيادمدهاي زيستتحليل سينوپتيك، سيستم:هاژهكليدوا .محيطيهاي گرد

1- Email: zolfagharih@razi.ac.ir 
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و توسعه مجله174 و زمستان، جغرافيا  1384 پاييز

 مقدمه
و غبار در كن وجود رطوبت است ار هواي ناپايدار، وجود يا عدم از مهمترين شرايط ايجاد گرد

و اگـر فاقـد بطوري و بـرق؛ و طوفان رعد كه اگر هواي ناپايدار رطوبت كافي داشته باشد، بارش
و غبار ايجاد مي  و غبـار.)95: 1376عليجاني،(نمايد رطوبت باشد، طوفان گرد فراواني ذرات گرد

و خشكي ذر  . ات خاك به اندازه قطـر ذرات نيـز بـستگي دارد در جو عالوه بر شدت، سرعت باد
و غبار نقش مـؤثري بـازي مـي و پوشش گياهي نيز در شدت وقوع گرد بـه اعتقـاد. كننـد نوع

و ساختار گياهان دو عامل كنترل)2: 2001(انگلستادلر  و فراوانـي تراكم كننده اساسي در وقوع
و غبار مي طوفان توانـد نـوعي واكـنش بـه تغييـرو غبار مي در واقع ايجاد گرد. باشندهاي گرد

هـاي انـساني را نيـز در كنـار شـرايط پوشش گياهي زمين باشد كه در اين رابطه نقش فعاليت 
هـاي توانـد بـا بعـضي طـرح البته انسان مـي. هاي جغرافيايي بايد در نظر گرفت طبيعي محيط 

و غبـاري را تعـديل مهندسي بزرگ مقياس، اثرات منفي طوفان   نمايـد بطـور مثـال هـاي گـرد
توان به طرح درختكاري در شمال چين اشاره كرد كه باعث شـده اسـت از فراوانـي وقـوع، مي

و استمرار طوفان  و غباري در صحراي گبي چين پس از سـال شدت  تـا حـدود 1960هاي گرد
.)30: 2000آري موتو،(زيادي كاسته شود

و غباري مي هايكاهش قدرت ديد يكي از ويژگي هاي اصلي سيستم بر گرد باشد كه عالوه
و آلـوده كـردن محـيط  و ريـوي بـراي انـسان آثار ناخوشايند بهداشتي مثل مشكالت تنفـسي

و هوايي به ها، اختالالتي را نيز در سيستم زندگي انسان  و نقل زميني . آوردوجود مـي هاي حمل
و غباري در روزهـاي در اثر يكي از همين سيستم  در غـرب 1379تيرمـاه30 تـا28هاي گرد

مركـز اسـتان(كشور، پرواز هواپيماها به دليـل كـاهش شـديد قـدرت ديـد از فرودگـاه اهـواز
و بيمـاري. لغو گرديد) خوزستان هـاي مطالعات پزشكي نشان مي دهـد كـه مـشكالت بينـايي

و بيماري  و غبـار بـه شـمار هاي عفوني از مهمترين عوارض طوفان تنفسي مثل آسم هاي گـرد
.)127: 1376زاده، حسين(وندرمي

و غباركشور انجام گرفته است، نشان مي دهد مطالعاتي كه در ارتباط با فراواني روزهاي گرد
و غباري را دارند بطور مثال در منـاطق وزش كه چاله  هاي مركزي ايران بيشترين روزهاي گرد
و بلوچستان فراواني وقوع روزها 120بادهاي  و غبـاري در سـال روزه در استان سيستان ي گرد

و غربي كشور كه در مجـاورت بيابـان در مناطق جنوب. رسد روز مي 150به بيش از هـاي غربي
و غبـار در ايـن  و غبار قابل توجه است ميانگين روزهاي گـرد بزرگ مي باشند نيز روزهاي گرد

مي15بخش از ايران حدود  از روز هـاي ديگـر مـاه باشد كه فراواني وقوع آن در مرداد ماه بيش
و غبار در غرب كشور از چندين جنبهي سيستم مطالعه.)96: 1376عليجاني،(باشد مي هاي گرد

و داراي اهميت است اول اينكه اين منطقه به خاطر داشتن ويژگي  هاي طبيعي از جمله مرتفـع
و ايـالم،ي اسـتان كوهستاني بودن بيشتر آن بجز بخش كوچكي در محـدوده  هـاي خوزسـتان
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175  ...هاي ژئوپليتيك سواحل جنوب تحليل ظرفيت

و و همچنين وجود پوشـش گيـاهي جنگلـي داشتن بارندگي ساليانه بيشتر از متوسط كشوري
ي منبـع كند، به عنوان يك منطقـه مرتعي كه در مجموع آن را از مناطق خشك كشور جدا مي 

و غبار به شمار نمي و گسترده گرد و غبارهاي فراگير و در نتيجه بيشتر گرد اي كـه در ايـن رود
م  و نزديـك ديگـر منـشأ مـييمنطقه مشاهده و از نـواحي دور  دوم. گيـرد شود فرا محلي بوده

و سيستمكه اين منطقه در مسير ورود سيكلون اين و غبار بـه كـشور قـرار هاي آورندهها ي گرد
. گرفته است

هـاي در اين مطالعه با استفاده از روش سينوپتيك، الگوي سينوپتيك حاكم بر وقوع طوفان
و غب  و تحوالت اين سيستم گرد و منشأ مسير ها مورد ار در غرب كشور مورد بررسي قرار گرفته

.گيردمطالعه قرار مي

ي تحقيقپيشينه
و غبار به هاي جوي از ابعاد مختلف مـورد توجـه عنوان يكي از مهمترين اشكال آلودگي گرد

و غبار در هواي مناطق بررسي رابطه. محققان قرار گرفته است  و مشكالتي گرد مركزي ايران
و پزشكي مثل بروز بيماري  و بيمـاري بهداشتي زاده، حـسين( چـشمي هـاي هاي ريوي، تنفـسي

و زيبايي ساختمان ،آسيب)103: 1376 و غبار جوي بر نما حبيبي نوخندان،(ها هاي ناشي از گرد
و پيامدهاي زيست)157: 1376 و، كاهش قدرت ديد  نقـل محيطـي ايـن پديـده از نظـر حمـل

. از موارد قابل استناد در اين رابطه مي باشند)145: 1373نوحي،(
و غبار از جمله مواردي است كه تعـدادي از محققـان بـه بررسي علل وقوع طوفان هاي گرد

و شااونشي. اندآن توجه داشته  و علل وقوع طوفـان)1216: 2001(واي هانگ و غبـار هـاي گـرد
چ  و هواي كشور ي كـشور آنها گرمايش زمين در پهنـه. اندين را مطالعه نموده اثرات آنها بر آب

و غبار بخش و سرمايش زمين در شمال كشور چين را در ايجاد گرد هاي شمال ايـن مغولستان
و غبـار)137: 1380(كاوياني. دانندي تاريم مؤثر مي كشور بويژه حوضه   نيز علت تـشكيل گـرد

و معتقد است كه جو باالي سطح بيابانا مي ها را ناشي از ناپايداري هو در بيابان هـا از نظـر داند
و شرايط تكوين پديده  هـاي كوچـك هـاي ناپايـداري مثـل پيچانـه همرفتي بسيار ناپايدار بوده

و غباري را دارند  و غبارهـا در ايـران، نقـشه)96: 1376(عليجاني. گرد  ضمن بررسي علل گـرد
و پهنه و زماني وقوع گرد .غبارها را ارايه نموده استبندي مكاني

بر در ارتباط با پهنه)26: 2001(انگلستادلر و غبارهاي جهان بندي مكاني فراواني وقوع گرد
و صحراي كبير آفريقا به عنوان توليد نقش بستر خشك درياچه  و غبـار ها كنندگان اصـلي گـرد

و ميدلتون. تأكيد دارد  آ)179: 2001(گودي فريقا بيش از هر بيابـان معتقد هستند كه صحراي

و غبار درتحليل سينوپتيك سيستم ...هاي گرد
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و توسعه مجله176 و زمستان، جغرافيا  1384 پاييز

و غبار توليد مي و ديگري در دنيا گرد كند آنها شمال شرق كشور موريتاني، غرب كـشور مـالي
ميجنوب . دانندالجزاير را مهمتر

و غبار نشان مي هـاي دهد كه عمده مطالعات بر ويژگي بررسي متون موجود در زمينه گرد
و  و غبار، تأثير گرد و پزشـكي آنهـا فيزيكي ذرات گرد و آثـار بهداشـتي غبـار بـر كيفيـت هـوا

و جنبه. متمركز شده است  و انتشار آنها در قالب الگوها هاي سينوپتيك منشأ تشكيل، جابجايي
روابـط بـين)1217: 2005(وانـگ. هاي سينوپتيك كمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت مدل
آن گيري طوفان شكل و تحول سينوپتيك و غبار ها را در شمال شرق آسيا مطالعه نمـوده ها گرد

و غبار زماني توسعه مي  يابد كه يك سيستم به است وي نتيجه گرفته است كه يك طوفان گرد
مي. كندي بيابان حركت مي سمت ناحيه  شود كـه جريـان هـواي سـرد در وي همچنين متذكر

و غبـاي طوفانبيابان سرد نيز شرايط مساعدي را براي توسعه  در. آوردري فـراهم مـي هاي گرد
و در قطاع گرم سيستم به دليل صعود هـواي گـرد و غبار كمتر قطاع سرد سيكلون، ميزان گرد

و غبار باالست .و غباري، شدت گرد
و همكاران و غبارهاي تروپوسفري استراليا را مطالعه نمـوده)275: 2001(هاميش . انـد گرد

قا آنها نتيجه گرفته و غبارهاي و جبههرهاند كه گرد هايي استراليا همراه با فرودهاي سطح باال
و غبارهـاي طوريهاي زميني است به سرد سيكلون  كه در صورت وجـود شـرايط مـذكور، گـرد

ي جنـوبي تواند تا هزاران كيلومتر فراتر از ايـن قـاره در نيمكـره هاي مركزي استراليا مي بيابان
و تغيير مسيرهاي انتقال ذرات گرد هاي پيش آنها با استفاده از مدل. پخش شود بيني، جابجايي

.اندي جنوبي بررسي نمودهو غبار را در نيمكره

و روشداده هاها
هاي هواي روزانـه، تعـداد در اين مطالعه كه مبتني بر روش سينوپتيك است عالوه بر نقشه

و ساعتي براي عناصر مختلف جـوي مـورد اسـتفاده قـرا زيادي داده  .ر گرفتـه اسـت هاي روزانه
و غبـار، داده و روزانه دما، بارندگي، رطوبت نسبي، روزهاي همراه بـا گـرد هاي ميانگين ساعتي

و دماي نقطه  هـايي هـستند كـه بـراي يـكي شبنم از جملـه داده قدرت ديد، ابرناكي آسمان
 ايستگاه هواشناسي سينوپتيك بخـش15 براي 1987 تا 1983ي آماري پنج ساله از سال دوره

هاي مورد اسـتفاده موقعيت ايستگاه. غربي كشور از سازمان هواشناسي كشور درخواست گرديد
. قابل مشاهده است1ي در شكل شماره
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177  ...هاي ژئوپليتيك سواحل جنوب تحليل ظرفيت

 هاي منتخب در نقشه منطقهموقعيت ايستگاه:1شكل

، موج پس از كنترل كيفي داده و غبار شـاخص از ها هـاي هـر كـدام از بـين مـوج هاي گرد
و غبار سال ماه و جهت رديابي موج هاي داراي گرد و شناسايي منـشاء هاي آماري تعيين شد ها

هـاي هواشناسـيي اطلـس هاي روزانـهي جابجايي آنها از منشأ تا غرب ايران، از نقشهو نحوه 
و75000000:1روسي با مقياس  ود در بايگـاني هكتوپاسـكال موجـ 500براي سطوح زمين

بـراي تكميـل. اسـتفاده گرديـد 1983-1987هـاي گروه جغرافياي دانشگاه رازي بـراي سـال 
و مواد مورد نياز ديگر از اطالعات كتابخانه  و اينترنت نيز اسـتفاده بـه عمـل اطالعات آماري اي

.آمد

و غبار درتحليل سينوپتيك سيستم ...هاي گرد
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و توسعه مجله178 و زمستان، جغرافيا  1384 پاييز

و غباري وارد شده به منطقه براي تعيين موج عمـلي غرب كشور به ايـن ترتيـب هاي گرد
باني بار ديده8طي(شد كه ابتدا در هر ماه هر ايستگاهي كه طي يك شبانه روز حداقل يك بار 

و غبـار در نظـر) عناصر جوي  و غباري گزارش شده باشد به عنوان يك ايستگاه داراي گرد گرد
و غبـار بديهي است در اين صورت افزايش در تعداد ايستگاه. گرفته شده است  هـاي داراي گـرد

و بـرعكس كـاهش سمت داخل منطقه به  و غبـاري ي مورد مطالعه، نشانگر ورود يك موج گرد
در اين تحقيق با توجه به اهميتي كـه. ها نشانگر خروج موج از منطقه خواهد بود تعداد ايستگاه

و غباري دارد، عامل اصـلي در قدرت ديد به عنوان مهمترين فاكتور تعيين شدت موج  هاي گرد
ميهتعيين طوفان  و غبار هم به شمار و غبار به وضـعيتي اي گرد رود با اين توصيف طوفان گرد

و نـيم كيلـومتر تقليـل يابـد، اطـالق   كه در آن قدرت ديد همراه با اين پديده به كمتر از يـك
و غبارهاي محلـي، براي كاهش احتمال خطا در تفكيك موج. شودمي و غباري از گرد هاي گرد

و غبـار طـي5يك موج گرد غبار وجـود حـداقل شرط اصلي براي قبول   ايـستگاه داراي گـرد
شد3حداقل و غبـاري طـيي تعداد موجپس از شناسايي اوليه. روز در نظر گرفته هـاي گـرد
و مسير حركت سيستم دوره و غبار، محورهـايي مورد مطالعه، جهت شناسايي منشأ هاي گرد

و همچنين الگوها 500فرود تراز  و براتـي هكتوپاسكال ي فشار سطح زمـين چنانچـه عليجـاني
انـد، در هاي بهـاري انجـام داده هاي فشار عامل يخبندان در رديابي سيستم)135-121: 1375(

تا درجه10ي جغرافيايي يك محدوده  و صفر درجه تـا درجه80ي غربي ي درجـه70ي شرقي
و تحليل قرار گرفت و مورد تجزيه .شمالي، رديابي

 536بـا مجمـوع) خردادمـاه(شناسي مذكور معلـوم گرديـد كـه مـاه ژوئـنشبر اساس رو
و مـاه دسـامبر روز در دوره/ ايستگاه روز/ ايـستگاه26بـا) آذر مـاه(ي مورد مطالعه بيـشترين

و غبار را داشته ).1جدول شماره(اند كمترين فراواني وقوع گرد

غب:1 شماره جدول و  هاي منتخباري ايستگاه فراواني ماهانه روزهاي گرد
 ماه

 جمع دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوئيه ژوئن مي آوريل مارس فوريه ژانويه سال

1983 1517192680116 73102 3235183536 
1984 535568391108 110 130 446873740 
1985 43722475668106 54185888486 
1986 218153562917750244055433 
1987 118244978153 84519839137615 
 جمع5126 242 216 387 450 536 307 240 136 56105 جمع

و هاي جدول فوق مي بر اساس داده و غبـار در اواخـر بهـار توان گفت كه فراواني وقوع گرد
هـاي مـورد مطالعـه نيـز ايـستگاه بين ايستگاهدر. باشداوايل تابستان بيشتر از ساير فصول مي 
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179  ...هاي ژئوپليتيك سواحل جنوب تحليل ظرفيت

و ايستگاه خوي با 4/137 دزفول با ميانگين تـرين روز در سـال پـايين6/2روز در سال باالترين
و غبار رابه خود اختصاص داده .اندروزهاي گرد

 بحث
و كه در بخش روش تحقيق توضيح داده شد بر اساس فراواني وقوع پديده همانطوري ي گرد

و با در نظر گرفتن حداقل غبا و غبار با تداوم5ر در هر ايستگاه  روز بـراي3 ايستگاه داراي گرد
و غبار طـي دوره و غباري، تمام امواج گرد و قبول يك موج گرد ي آمـاري شناسـايي گرديدنـد

سپس از بين تمام آنها تعدادي موج شاخص انتخاب شدند كه مطالعات تكميلـي بـر روي آنهـا
و غبار طـي مـاه.تانجام گرف  و سطح زمين در امواج گرد هـاي بررسي كلي الگوهاي سطح باال

و غبـاري خـارج از قالـب اصـلي طوركلي مسير اين سيستم مختلف نشان داد كه به  هـاي گـرد
)36: 1376عليجـاني،(هـاي وارد شـده بـه غـرب ايـران مسيرهاي اصلي تعيين شـده سـيكلون 

و در مورد منشأ اوليه ت نيست دري شكيل آنها نيز ايـن موضـوع صـادق اسـت، در واقـع تغييـر
و يـا  و بـرق و غيره است كه باعث ايجاد بارش، طوفان رعـد ويژگي عناصر دما، فشار، نم نسبي

و غباري مي سيستم هـا الگوهـاي بدين ترتيب با در نظر گرفتن تمامي اين جنبه. شودهاي گرد
و سطح سينوپتيك موج .كتوپاسكال مورد بررسي قرار گرفته500ها در سطح زمين

 هكتوپاسكال500الگوي محور فرود در سطح
و اكثـراًي استقرار محورهاي فرود در روز اول بررسي موج نحوه هاي انتخابي به صورت مايل

و در محدوده جنوب غربي كشيده شده-در جهت شمال شرقي  ي طـول درجـه35تا15ي اند
و محـور ايـن فرودهـا).2ي شكل شـماره(اند شمالي واقع شدهي عرض درجه60تا23شرقي

و موقعيت جغرافيايي تفاوت  و از نظر عمق و يكسان نيستند و كامالً يكنواخت هايي با هم دارند
به هر حال بايد اظهار داشت كه فرودهـاي. دهندپراكندگي قابل توجهي نسبت به هم نشان مي 

گ و غباري تأثير چنداني بر روي منطقه غرب ندارندسطح باال درروز اول فعاليت يك موج .رد

و غبار درتحليل سينوپتيك سيستم ...هاي گرد
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و توسعه مجله180 و زمستان، جغرافيا  1384 پاييز

 محورهاي فرودهاي مورد بررسي در روز اولي محل مشاهدهينقشه:2شكل

و در جهت شمال در روز اوج محور بيشتر فرودها عميق � شـرق بـه جنـوب شمال�تر شده
20ي استقرار محور فرودها در اين روز بـين جغرافيايي محدوده مختصات. اندغرب كشيده شده

و40تا مي درجه60تا20 درجه شرقي ي اسـتقرار نحـوه).3ي شكل شـماره(باشدي شمالي
و تركيه در جهـت جنـوب غربـي بـر روي آنها بدين ترتيب است كه با عبور از روي درياي سياه

و تا حدودي شمال  در واقـع فرودهـا در ايـن. انـد آفريقا كشيده شدهشرق شرق درياي مديترانه
و در كنار ساير عوامل از قبيـلي نسبتاً مشتركي رسيده روز به منطقه  اند كه با استقرار در آنجا

و توان كم  و هوا، موجـب ايجـاد موقعيت و همچنين ميزان خشكي زمين فشارهاي سطح زمين
و غبار شده . اندبيشترين گرد

و ارسـال در روز اوج، وضعي ت قرارگيري محورهاي فرود به نحوي اسـت كـه تـوان هـدايت
و شرق آفريقا، شمال شـبه هاي شمالهاي هوا را از بيابان توده جزيـره عربـستان، عـراق، سـوريه

و غبارهاي اين مناطق را به سوي منطقه  و در نتيجه گرد ي غـرب اردن به سوي ايران، داراست
گ همانطوري. كشانندايران مي و اردن بـه لحـاظ فته شد بيابانكه هاي عربستان، عـراق، سـوريه

از نظر سينوپتيكي نيز با توجـه. نزديكي به منطقه نقش بيشتري نسبت به صحراي آفريقا دارند 
شـود چـرا كـه اوالً منـاطق بيابـاني مـذكور در به موقعيت محور فرودها اين موضوع تأييد مـي 
در فرود واقع شده قسمت جلوي فرود يعني قسمت ناپايداري يك  اند ثانياً تعداد فرودهـايي كـه

روز اوج بر اين مناطق مستقر هستند، نسبت به فرودهايي كه بـر روي صـحراي آفريقـا مـستقر 
.هستند، بيشتر است
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181  ...هاي ژئوپليتيك سواحل جنوب تحليل ظرفيت

 محل مشاهده محور فرودهاي مورد بررسي در روز اوجي محدودهينقشه:3شكل

و غبار محل استقرار محور فرودها تقريبـاً در روز پاياني فعاليت موج 55 تـا37هاي گرد
و درجه اين محدوده تقريباً با كـشورهاي عـراق،.ي شمالي است درجه60تا23ي طول شرقي

و شمال شبه و اردن ميجزيرهسوريه ).4شكل شماره(كندي عربستان مطابقت

 استقرار محور فرودهاي مورد بررسي در روز آخري محدودهينقشه:4 شكل

و غبـار بدين ترتيب مي توان گفت كه وحدت مكاني محور فرودهـا در روز آخـر مـوج گـرد
و حتي روزهاي اوج است  و رابطه.بيشتر از روزهاي ديگر و يـا كـاهش زيـاد گـرد ي بين خاتمه

ميغبار در منطقه با موق بهعيت مكاني محور فرودها در اين روز را :صورت زير خالصه كردتوان
و غبار، منطقه غرب كشور به تدريج از تسلط قسمت ناپايـداري در روز خاتمه-الف ي موج گرد

ي كه در ماه اكتبر كامالً در قسمت عقب فرود يعنـي در منطقـه شود بطوري جلو فرود خارج مي

و غبار درل سينوپتيك سيستمتحلي ...هاي گرد
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و توسعه مجله182 و زمستان، جغرافيا  1384 پاييز

يكـي از عوامـل اصـلي) مثال در قطاع گرم(چون وجود ناپايداري هوا.نزول هوا قرار گرفته است
و  و غبـار و غبار مي باشد بنابراين با كـاهش ناپايـداري، شـاهد كـاهش مقـدار گـرد ايجاد گرد

و غبار هستيم  و منطقه نيز در كاهش البته مسير كوتاه بيابان.تضعيف موج گرد هاي غرب ايران
ب و تضعيف موج و غبار .تأثير نيستيشدت گرد

و مرطوب-ب و نزول تر از عرض جريان هواي سرد هاي باالتر به دليل استقرار قسمت ناپايداري
و غبار در منطقه مي  اين مسأله در ماه سپتامبر. شودهوا در پشت جبهه سرد باعث كاهش گرد

 در روز آخر كه رطوبت نسبي آن تر است بويژه اين كه داراي فرود نسبتاً عميقي است قابل توجه 
و ميانگين دماي آن نيز كمترين است .بيشترين مقدار

 هكتو پاسكالي 500مسير جابجايي فرودهاي تراز
در هكتوپاسكال در جريان فعاليت مـوج 500مسير حركت فرودهاي تراز و غبـار هـاي گـرد

مي5ي شكل شماره  رو مشاهده ي دريـاي شود با توجه به اين شكل شروع بيشتر اين فرودها از
و بطور كلي شمال درياي مديترانـه مـي جزيرهسياه، شبه امـا. باشـدي بالكان، درياي آدرياتيك

و شـمال آفريقـا شـروع) آوريل، سپتامبر(بعضي از آنها نيز   از نواحي جنـوبي دريـاي مديترانـه
مي) آوريل(شوند در ادامه اغلب فرودها بجز يك مورد مي  از تركيه كنند بعد از روي تركيه عبور

و سپتامبر(تعدادي از فرودها و نسبت بـهي قفقاز وارد ايران نشده با گذشتن از منطقه) اوت اند
ي غرب كشور دارنـد، امـا بقيـه محورهـا بـا عبـور از كـشورهاي بقيه تأثير كمتري روي منطقه 

و عراق به غرب ايران مي و سپس با عبور از گسترهسوريه، اردن  آسـيايي ايران به سمترسند
ميمركزي ادامه .دهندي مسير

و غبار بررسي شدهمسير جابجايي فرودهاي موج الگوي كلي:5شكل  هاي گرد
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183  ...هاي ژئوپليتيك سواحل جنوب تحليل ظرفيت

 فشار سطح زمينالگوي كم
و فاصله ي غـرب كـشور در روز اول بـه نحـويي مراكز كم فشار نسبت به منطقـه موقعيت

و غبار در منطقه و يـاياست كه آنها از لحاظ ايجاد گرد  مـورد مطالعـه، داراي كمتـرين تـأثير
كننـد حتي بدون تأثير هستند اما به هر حال در مكاني هستند كه به تدريج منطقه را متأثر مي

در) هـا سـيكلون(ي مراكز كم فشار ديناميك حد شرقي منطقه در برگيرنده).6يشكل شماره(
و قسمت روز اوج كامالً به شمال و حد غربـي آن در غـرب هايي از غرب ايران غرب نزديك شده

و شمال .شرق درياي مديترانه قرار داردكشور تركيه

 روز اولدرمحل استقرار كم فشارهاي ديناميك تراز زمين:6 شكل

و درجـه46 تـا27هـاي فشارها در روز اوج در بين طول كم ي درجـه43 تـا22ي شـرقي
و سوريه قرار دارند شمال و اساساً بر روي كشورهاي عراق، تركيه ).7 شكل شـماره(ي قرار دارند

و با توجه به موقعيت استقرار مراكز كـم فـشار در روز اوج نـسبت بـه منطقـه ي مـورد مطالعـه
ها، جريان هوا عمـدتاً از روي نـواحي بيابـاني، همچنين گردش پاد ساعتگرد هوا در اين سيستم

و همچنين شمال شبه كشورهاي بـه سـوي) بيابـان نفـود(جزيره عربستان عراق، سوريه، اردن
و منطقه ميايران و شمال آفريقا در اين ميان نقش ناچيزي داردي مورد مطالعه هدايت .شوند

و غبار درتحليل سينوپتيك سيستم ...هاي گرد
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و توسعه مجله184 و زمستان، جغرافيا  1384 پاييز

 روز اوجدرالگوي كلي محل استقرار كم فشارهاي ديناميك تراز زمين:7شكل

 500در روز آخـر فعاليـت مــوج، مراكـز كـم فــشار متناسـب بـا حركــت فرودهـاي ســطح
و شمال اين فروبارها در مقايسه با روز اوج كـه. اندشرق جابجا شده هكتوپاسكال به سمت شرق

دري بيـشتري پراكنـده شـده داراي انسجام مكاني بيشتري بودند در روز آخر در گـستره  و انـد
و درجه67تا44يمحدوده اين كم فشارها. اندي شمالي قرار گرفته درجه55تا38ي شرقي

و با منتقل شدن به باالي مدار  انـد درجه كامالً به نواحي شـمالي منتقـل شـده38در روز آخر
از).8شكل شماره( موقعيت مراكز كم فشار در روز آخر بـه نحـوي اسـت كـه بـه دليـل دوري

و در صورت نزديك بودن بـه منطقـه بـه دليـلي مورد مطال منطقه عه هيچ تأثيري بر آن ندارد
و عدم عبور جريان هوا از روي نواحي بياباني تأثيري در ايجاد گرد  واقع شدن در نواحي شمالي
و مرطـوبتري از  و غباري، بيـشترهواي خنكتـر و خشك گرد و به جاي هواي گرم و غبار ندارند

و افـزايش.كندت مي نواحي شمالي به منطقه هداي و غبار، افزايش قدرت ديد كاهش ميزان گرد
هاي مورد مطالعـه نـشانگر همـين موضـوع رطوبت نسبي در روز پايان فعاليت موج در ايستگاه 

.است

 روز آخردرالگوي كلي محل استقرار كم فشارهاي ديناميك تراز زمين:8 شكل
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و فرودهاي تراز مسير كلي جا  هكتوپاسكال500بجايي مراكز كم فشار زمين
و سيكلون و غباري بررسـي هاي سطح زمين در موج مكان شروع مسير كم فشارها هاي گرد

و شمال جزيرهشده اغلب از شبه  ميي بالكان باشد كه در حركت خـود بـه شرق درياي مديترانه
و شمال سوي شرق تقريباً منطبق با جهت مدارها از جنو  شرق دريـاي مديترانـه عبـورب تركيه

و عراق ادامه كرده و در همان جهت تا روي كشورهاي تركيه مـسير مربـوط. اندي مسير دادهاند
فـشارها به ماه مه با كمي اختالف بعد از گذشتن از روي درياي سياه به نقطه عطف مـسير كـم 

).9شكل شماره(در روي عراق رسيده است 

و جابجايي كم فشارهاي تراز زمين:9شكل  الگوي كلي مسير حركت

و نظـم قابـل تـوجهي در مـسير كـم همانطوري كه در شكل نيز مشخص اسـت همـاهنگي
و غرب تركيه حفظ مي  و اين نظم تا كشور عراق و پس از آن با انحرافي فشارها وجود دارد شود

و شمال شر ميبه سمت شمال .شودق جابجا

 گيرينتيجه
و همين و سطح زمين طور روابط آماري بين عناصـر بررسي الگوهاي سينوپتيك سطوح باال

و خاتمه  و غباري در طول سال در منطقهي موججوي در روزهاي شروع، اوج ي غـرب هاي گرد
:بندي استصورت زير قابل جمعكشور به

به-1 و غبارهايي كه اند بيـشتر از نـواحي بيابـاني نـسبتاً غرب ايران وارد شده منابع اصلي گرد
و يا صحراي نفـود در شـمال شـبه  جزيـره عربـستان نزديك به اين منطقه مثل صحراي سوريه

و نقش صحراي كبير آفريقا در اين ميان بسيار ناچيز استمنشأ مي .گيرند

و غبار درتحليل سينوپتيك سيستم ...هاي گرد
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ال با توجه به موج-2 و غباري بررسي شده در مواقعي كه گوهاي فشار بـا شـرايط زيـر هاي گرد
و غباري با حداقل قدرت ديد را در غـرب آرايش يافته باشند، مي  توان شديد ترين روزهاي گرد

:ي جنوبي آن انتظار داشت ايران بويژه نيمه
 الـي30ي طول جغرافيايي هكتو پاسكال در محدوده 500يك فرود نسبتاً عميق در تراز: الف
ت 40 و حـداقل تـا مـدار درجه شرقي يعني روي و شرق درياي مديترانه مستقر باشـد 30ركيه

و يا پايين .تر از آن كشيده شده باشددرجه شمالي
و مرتبط با فرود تراز:ب  هكتو پاسكال در 500در سطح زمين هم مركز كم فشاري هماهنگ

و پـايين45 الـي35ي جغرافيايي محدوده از درجـه شـرقي و بـر45تـر روي درجـه شـمالي
و غرب تركيه مستقر باشد كه فشار مركـزي آن حـدود  و سوريه  هكتـو 1005كشورهاي عراق

. پاسكال يا كمتر از آن باشد
كم:ج از) ديناميك يا حرارتي(فشار حداقل يك  هكتو 1005نسبتاً قوي كه داراي فشار كمتر

و در اطـراف مـدار رأس جزيـره پاسكال باشد بر روي شبه ي درجـه23(طان الـسري عربـستان
.وجود داشته باشد) شمالي

و غباري يـك كـم89طي-3 ي جزيـره فـشار بـر روي شـبه درصد روزهاي فعاليت امواج گرد
كه بيشتر امـواج با توجه به اين. شد كه خصوصيت بيشتر آنها حرارتي بود عربستان مشاهده مي

و غباري مورد مطالعه مربوطه به دوره  فـشارهاي حرارتـي، استقرار كم باشدي گرم سال مي گرد
و موقعيـت جغرافيـايي به دليل گرمايش شديد شبه جزيره  ي عربستان در ايـن موقـع از سـال

بديهي است موقعيت مراكز كم فشار حرارتي ثابت نبوده. جزيره عربستان قابل توجيه است شبه
و توان آنها نيز تفاوت .هايي با هم دارندو شدت
هاي شمالي شبه جزيره عربستان ويا روي خلـيج حرارتي در قسمتموقعي كه كم فشارهاي

و  و فعاليـت گـرد فارس مستقر هستند، به دليل نزديكي به منطقه نقـش بيـشتري در تـشديد
و جزيـره بيشترين تأثير كم فشارهاي حرارتي شبه. كندغباري بازي مي  ي عربـستان در تـشديد

و غبار در منطقه در 500 زماني است كه يك فرود ترازي مورد مطالعه ازدياد گرد هكتوپاسكال
و فاصله  اي مناسب از آنها در غرب ايران واقع شده باشد تـا بتوانـد بـا ايـن فروبارهـاي موقعيت

و تقويت آنها باعث تشديد فعاليت آنها نيـز بـشود در  و ضمن حمايت حرارتي ارتباط پيدا كرده
ميد�فشارهاي حرارتي ويژگي حرارتياين صورت كم .كننديناميكي پيدا
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