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 محقق   :دانشتاا  : مختابرا  ب  و هتوایي   گترای  : جغرافیتا  بیییتي   رشتته  کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

 96ا :صفح تیداد9/6/4991دفاع: تاریخعلوم انساني  :دانشكد   اردبیلی

رود. این  ها  اخیر به شمار مي عا  اساسي مطالیا  در سالگرد و غیار و مشكال  ناشي از بن یكي از موضو: چكید 

کند. پیدای  رخداد گردو غیتار و انتشتار   پدید  هر ساله در نواحي غربي ایران مشكال  زیاد  را برا  مردم ایجاد مي

 نفتي م اثترا   و گتردد.  ریزگردها در غر  ایران تابع شرایط ویژ  جو  مي باشد که در برخي روزها  سال ایجاد متي 

  بنها تشدید و ها بیمار  انواع بروز و زیست محیط تخریب و اکوسیستم در نارسایي باعث  جمله از دارد بسیار 

 اثترا   از گیتاهي  افتا   و امترا   انتقتال  و اجیتار   مهاجر  و شود مي قلیي ها  بیمار  و تنفسي مشكال  جملهاز

مطالیه و بررسي شرایط و الاوهتا  جتو  در روزهتا      هدف از انجام پژوه  حاضر . باشد مي پدید  این دیار منفي

ستاله   22  زمتاني  باشد. جهت انجام این تحقیق از داد  هتا  دیتد افقتي در بتاز      وقوع گرد و غیار در غر  ایران مي

ها  غر  ایران استفاد  شد  است. از بین تمامي روزها  همرا  با گترد و   به صور  روزانه در ایستاا  2049تا  4994

د. در یت تر بود  به عنوان موج گرد و غیار انتخا  گرد روز و بی  9ار سیي شد روزهایي که تداوم گرد و غیار حدود غی

موج گرد و غیار  جهت بررسي الاوها  جو  استتخراج شتد.    8نهایت با غربالار  تمام روزها  همرا  با گرد و غیار 

 000هتا  روزانته فشتار ستطح دریتاف ارتفتاع ستطح         د جهت بررسي الاوها  جو  در سطح زمین و سطح بتا  از دا 

 باد متدار ف و  (Omega) ف حرکا  قائم هوا000ف سرعت جریان هوا در سطح 800هكتوپاسكاليف ربوبت نسیي سطح 

ها  ژوئن و جو   در بول سال بیشترین فراواني رختداد گترد    استفاد  شد  است. بر اساس بمار مشخص شد که ما 

  تر باد و شیب دمایي بین شمال منطقته و منطقته   علت این امر در ما  ژوئن با سرعت بی  باشند.  و غیار را دارا مي

نتایج این پژوه  نشان داد که در روزها  همترا    مورد مطالیه و در ما  جو   با کمیود ربوبت ارتیاط مستقیم دارد.

پدید  نقت  دارنتد. عملكترد کتم      در ایجاد اینبا گرد و غیار  الاوها  جو  متفاوتي در بول دور  گرم و سرد سال 

فشار سطح زمین و ناو  در سطح فوقاني جو و عدم تغذیه ربوبتي مناسبف از عوامل عمد  تشكیل امواج گرد و غیتار   

 باشند. در غر  ایران مي

 : موج گردو غیارف الاو  سینوپتیکف کم فشارف ناو ف غر  ایرانهاواژ  کلید
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 مقدمه و بیان مسأله -1-1

  که مقدار ترکییا  بنها از انداز  شود برد  ميبلودگي هوا یا ب  یا محیط وقتي به کار واژ  

 و ب  مصییت بار مسئله   یک غیار و گرد(.  4994:220)علیجاني ف تر باشد متداول و متیارف بن بی 

 کشاورز ف بر نامطلو  سیب تأثیرا  که شود محیطي جد  خطرا  باعث تواند مي که است هوایي

 غیار و گرد هواشناسي توفان جهاني سازمان تیریف بیق شود. مي مردم   روزانه زندگي و ترافیک صنیتف

 و از گرد متراکمي ابر بن وزش اثر بر و بود  نیمه خشک و خشک نواحي مخصوص که باد  از است عیار 

 و گرفته کامالً را دید جلو  که است زیاد چنان بن بلود غیار راب این تراکم شود. مي ایجاد فضا در غیار

 حاصل که شدید بادها  وزش حاصل تنها نه غیار و گرد پدید    رسد. مي متر 9000 تا گا  ارتفاع بنف

 .(4: 4999)زنانهف  باشد مي همدید در الاو  ناپایدار شرایط

شود کاه  قدر   بن نیز گفته مي غیار  که در تیریف ها  گرد و ها  توفان یكي از ویژگي

باعث  بلودگي محیط زیست ریو  و اخوشایند بهداشتيف مشكال  تنفسيفبثار ن که عالو  برفباشد دید مي

(. عالو  بر موارد فوقف یكي 2041)ونوس و همكاران ف شود اختالل در حمل و نقل زمیني و هوایي نیز مي

ها  کشاورز  و از بین رفتن مواد بلي خاک    زمینغیار ف فرسای ها  گرد و دیار از اثرا  توفان

صد از در 77تا  66فرسود  شد  مواد بلي که در خاک  بور  هباشدف ب استف که برا  کشاورز   زم مي

 (.2006)وانگ و همكاران ف رود بین مي

و غیار از پدید  ها  جو  استف که مشكال  و نارسایي ها  متیدد را ایجاد مي نمایدف  گرد

 اکوسیستم منطقهف ابتال به انواع بیمار  ها در حوضه ها  تخریب محیط زیست و ي از این  نارسایيبرخ

کاه  تولید و بهر  ور ف  ها  تنفسي و قلیي  و نارضایتمند  اجتماعي و شهروند ف ها و نارسایي

باشد. که این  به دلیل عدم توانایي در حل مسئله مي ها  رسميفمهاجر  اجیار  و ناا  منفي به دستاا 
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از اثرا   .ها  انجام یافته نسیت به دو دهه   اخیر سه و نیم برابر شد  است مسئله  بر بیق پژوه 

روحیا   توان تاثیر بر ميهمچنین  انتقال امرا  و بفا  گیاهي مي باشد و بار این پدید ف مخر  و زیان

 (.4990:426)بوچاني و فاضليف  مردمردم و بویژ  ف نخیاان را نیز بر ش مردم این نواحي و مهاجر 

ر جا  مي ها ب بنابراین با توجه به پیامدها  بیییيف اجتماعيف اقتصاد ف زیستي که این توفان

مي گرددف ضرور  گردید تا  ها مشاهد  ي که در روند این توفانبه افزایش گذارندف همچنین با توجه

  گیرد تا منابع و سیستم ها  تاثیر گذار بر این پژوهشي در رابطه با علل سینوپتیكي این توفان ها صور

 پدید  شناسایي گردد.

 

 های( پژوهشسؤال )سؤال -1-2

و غیار  غر  ایران در فصول گرم و سرد سال متفاو   ها  گرد بیا الاو  سینوپتیكي منجر به توفان -

 است؟

 الاو  غالب سینوپتیكي توفان ها  گرد و غیار  فصول گرم سال چیست؟  -

 و غیار  فصول سرد سال چیست؟ الاو  غالب سینوپتیكي توفان ها  گرد  -

 

 های( پژوهشفرضیه)فرضیه -1-1

غیار  غر  ایران در فصول گرم و سرد سال متفاو   الاو  سینوپتیكي منجر به توفان ها  گرد و -

 است. 

ي همسایه  در تراز و  کشورها  عربر الاو  غالب سینوپتیكي فصل گرم سالف کم فشارها  سطحي بر -

 برید    کم فشار در سطوح فوقاني جو مي باشد . دریاف و

 الاو  غالب سینوپتیكي فصل سرد سال ف اغتشاشا  و ناپایدار  ها  حاصل از  سطوح با   جو مي -

 باشد.
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 هدف )اهداف( پژوهش -11-9

چاوناي بغاز و ساختارها  بن مراحل و  ها و هدف از انجام این پژوه  شناختن علل ایجاد توفان       

ها چاوناي مدیریت در برابر بن شاید  و کار این توفان باشد که در صور  شناخت صحیح از ساز مي

 کارساز باشد.

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5

 محیطي جد  خطرا  باعث تواند مي که است هوایي و ب  بارمصییت  مسئله یک غیار و گرد

 سازمان تیریف بیق .گردد مردم  روزانه زندگي و ترافیک صنیتف کشاورز ف بر نامطلو  تأثیرا  و شود

 و بود  خشکنیمه و خشک نواحي مخصوص که باد  از فاست عیار  غیار و گرد توفان هواشناسي جهاني

 است زیاد چنان بن بلود غیار ابر این تراکم. شودمي ایجاد فضا در غیار و گرد از متراکمي ابر بن وزش اثر بر

 حاصل تنها نه غیار و گرد  پدید  .رسد مي متر 9000 تا گا  بنف ارتفاع و گرفته کامالً را دید جلو  که

به اینكه کشور ایران در با توجه  .باشد مي همدید الاو  در ناپایدار شرایط حاصل که شدید بادها  وزش

و غیار در  نابع مهم گردجوار  با م منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و همچنین به دلیل هم

و  ها  گرد کشورها  همسایه از جمله عراقف سوریه و عربستانف در فصول مختلف سال تحت تأثیر توفان

ا توجه به خشک شدن بسیار  از منابع ب  موجود در کشور بها  اخیر نیز  گیرد. در سال غیار قرار مي

و غیار در  د  و همین امر موجب تشدید گردو غیار افزای  پیدا کر ها  مستید تشكیل گرد عراقف زمین

ها  غربي کشور  ها مشكال  زیاد  را برا  مردم استان نواحي غربي کشور شد  است. وقوع این توفان

 فو تشدید انها ها  تنفسي بیمار  وزکاه  دید افقيف برنمایند.  مانند ایالمف خوزستان و غیر  ایجاد مي

 زیست محیط تخریب و اکوسیستم در مشكال  و کمیودهایيولتي و تیطیلي مراکز د نارسایي ها  قلیيف

 منفي اثرا  و اجیار  مهاجر  و کشاورز  ها  زمین بردن بین از و  گیاهي بفا  و امرا  انتقال و

. الاوها  فشار و سینوپتیک در برخي باشد مي غیار گردو توفان وقوع منفي اثرا  از ان تیع به اجتماعي
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گردند که در صور  مطالیه این الاوهاف پی  بیني و  و غیار مي ها گرد وقوع توفانشرایط موجب ایجاد 

 تر  انجام خواهد گرفت در نهایت مدیریت بنها با سهولت بی 
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 فصل دوم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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 حقی مبانی نظری و پیشینه ت -2

 مبانی نظری -1 -2

ها  بشر  و استفاد  غیر منطقي از منابع که در چند سال اخیر در اثر دخالتاز مشكالتي  یكي

ها  گرد و غیار رویدادها  وفانتپدید  گرد و غیار است.  فاستبیییي و تخریب بن در حال گسترش 

مه خشک به خصوص در بیییي هستند که به بور گسترد  در سرتاسر جهان در منابق خشک و نی

درصد  10و تحت خشكسالي شدید اتفاق مي افتند. منابق خشک که بی  از  جنب حار عر  ها  

 از یكي غیار و گردها  گرد و غیار در جهان هستند. انفوتي پوشانند منیع مهمي از سطح زمین را م

 ساختار .دارد ا  منطقه  هوا کیفیت بر مهمي تأثیر و بیدمي شمار به بار زیان هواشناسي رویدادها 

 تغییرا  و خاک ربوبت بارندگيف محليف هوا  سامانه به وابسته و پیچید  بسیار غیار و گرد ها  رخداد

  .(80 :4992)تقو  و همكارانف  است سطح پوش 

مرکز  بن به عنوان یكي از  ها و بخ ایران در جنو  غر  بسیا و در نوار خشک جهان واقع شد  است 

گیر  این با نااهي به روند شكل. مواجه است گرد و غیار منابق خشک جهان با مسئلهرین ت میروف

ها  بیدف این پدید  به اما در سال ؛گذرا بود  استاین پدید   4980پدید  مخر  در مي یابیم که تا سال 

فته و استان کشور را فرا گر 48ف  4987تدریج در شهرها  جنوبي گسترش یافت به بوریكه در سال 

با توجه به  .اثرا  منفي زیاد  را به سالمت انسان و محیط زیست و حتي بر اقتصاد کشور وارد ساخت

ها  بتي لزوم التفا  به بن از سو  دولت و و احتمال افزای  وقوع بن در سال خسار  زیاد این پدید 

 کارها  مناسبف از تشدید وقوع این پدید  جلوگیر  خواهد کرد.  اجرا  را 

 اقلیم شناسی سینوپتیک -2-1-1

 ب  وهوا شناسي همدید  ارتیاط شرایط جو  منطقه ا  و محلي را با گردش جو  بررسي مي

در نیرو   4910اقلیم شناسي سینوپتیک برا  اولین بار در دهه  اصطالح(. 24:4989کند )امیدوار ف
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ي گذشته عناصر اقلیمي و پی  بیني ها از این روش بررسي فراوان هوایي بمریكا به کار برد  شد. هدف بن

بیدها ساتكلیف هدف از اقلیم شناسي سینوپتیک را کسب یک بر اساس محاسیا  بود  است.  بیند 

(. 0: 4994 )علیجانيف تصویر سه بید  و جامع و همزمان از شرایط اتمسفر در یک زمان خاص بیان کرد

که هر یک منطقه چندان وسییي را در بر کنند هایي کنترل ميشرایط جو  منابق مختلف را سیستم

نامند. که ابیاد و منطقه قلمرو بنها بین ها  سینوپتیک مي ها را به بور کلي سیستم گیرد. این سیتمنمي

کنند و عمر متوسط بنها از ا  عمل ميها در مقیاس منطقهتمسکیلومتر است. این سی 000تا  900حدود 

 (.271 :4980و علیجانيف  )کاویاني روز بیشتر نیست 42تا  2

 )سیکلون(کم فشار -2-1-2

دهند بر دو نوع  ( نمای  ميLها  سینوپتیک با حرف )کم فشار که بنها را بر ور  نقشهمراکز 

شوند. کم فشار حرارتي سطح زمین در اثر گرمای  شدید سطح زمین در حرارتي و دینامیكي تقسیم مي

سطح زمین  را  چرخشي بن دت به وجود مي بید و حرکتابستان اسبول فصول گرم سال که عموما 

هایي را  باشند. اما کم فشار دینامیک سیكلونفشارها فاقد جیهه مي خیلي سریع و شدید است. این کم

و در  فشود که بر اثر صیود دینامیک هوا به وجود مي بید. این کم فشار دارا  جیهه استشامل مي

  سرد همرا  مي باشد. حرکت هوا در کم فشار حرارتي به صور  پاد پیشاني هوا  گرم و در عقب با هوا

 (.98 :4989قویدل رحیميف ) باشدلي و ساعتارد در نیمكر  جنوبي ميساعتارد در نیمكر  شما

 

  پر فشار)آنتی سیکلون( -2-1-1

ندها  پر فشار پرفشارها نیز مانند کم فشارها به دو نوع حرارتي و دینامیكي تقسیم مي شوند. پرب        

ارند به پرفشار دها  زمین به وجود مي بید و هسته سرد  در اثر تشیشیا  دمایي یا سرما  خشكي که

هایي که بر اثر  حرارتي میروفند. نمونه بارز این پر فشار ها پرفشار سییر  مي باشد. به بنتي سیكلون

گرم مي باشد پر فشار یا بنتي سیكلون فرونشیني هوا به وجود مي بیند و دما  هسته مرکز  بنها غالیاً 
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دینامیكي مي گویند. در نیمكر  شمالي هوا در بنتي سیكلون در جهت عقربه ها  ساعت و در نیمكر  

 (.98: 4989)قویدل رحیميف  کند عقربه ها  ساعت گردش مي جنوبي بر خالف

 

 ناوه و پشته -2-1-9

نشان داد  مي  Ridge( مخفف R)ا حرف زبانه ها  پر فشار که بر رو  نقشه ها  سینوپتیک ب

شود به میني پشته یا فراز مي باشد. در واقع پشته به زبانه ها  پر فشار که به سمت قطب مي باشند 

 شود.ي شود. در محل پشته حداقل تاوایي مشاهد  م گفته مي

به نشان داد  مي شود   Troughi( مخفف Tزبانه ها  کم فشار که بر رو  نقشه ها با حرف )

 :4989)قویدل رحیميف  میني ناو  یا تراف مي باشد. در محل تراف حداکثر تاوایي مشاهد  مي شود

400.) 

 

 

 

 

 : ناوه و پشته در بادهای غربی.1-2شکل

  تعریف گرد و غبار و تقسیم بندی آن در جهان -2-1-5

 غیار و گرد محققین کنند؛يبند  مها  مختلفي دستهها  ناشي از فرسای  باد  را به شیو وفانت       
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Abstract: 

The Dust problems are one of the fundamental issues of studies in recent years. Thisevent 

every year has created many problems for people in the western parts of Iran. Genesis 

occurrence of dust and dust emissions in the West of Iran, is dependent to atmospheric 

certain conditions that create on some days of the year. Failure in the ecosystem 

Bymazyha cause and aggravate them, including heart disease and respiratory failure and 

environmental degradation Forced migration and transf er of diseases and Afatgyahy and 

so on. The aim of this study is survey conditions and weather patterns of dust day in the 

Western Iran. For this study used Daily Horizontal visibility data in West Iran Stations in 

20 years old and 1991 to 2011 period. Between of all dust days was trying selected days as 

dust wave that dust continued for about 3 days and more. Finally, with screening of all 

days with dust extracted 8 Dust wave to study weather patterns. For study the weather 

patterns at surface level and high level have been used daily sea pressure, height of 500 

hPa, relative humidity of 850hpa, air flow rate at 500hpa, the air vertical movements 

(Omega) data and etc. According to statistics, pronounced that July and June the most 

frequent occurrence of dust during the year In June due to incomplete Shiv based 

temperature and high pressure subtropical high heat and lack of humidity in loom of the 

causes of dust is in these months. The results showed that on dust day’s different weather 

patterns during the warm and cold periods involved in creating this phenomenon. The sea 

surface low pressure and trough in the upper atmosphere and lack of nutrition humidity, 

the main cause of formation dust in the West Iran  

Keywords: Dust wave, Synoptic pattern, Low pressure, Trough, West Iran 
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