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  96ات:صفح تعداد9/6/1394دفاع: تاریخعلوم انسانی  :دانشکده  اردبیلی

 رود. ایــن مــی هاي اخیر به شمار عات اساسی مطالعات در سالگرد و غبار و مشکالت ناشی از آن یکی از موضو: چکیده

و غبــار و انتشــار کند. پیدایش رخــداد گــردپدیده هر ساله در نواحی غربی ایران مشکالت زیادي را براي مردم ایجاد می

 نفــیم راتاثــ و گــردد. ریزگردها در غرب ایران تابع شرایط ویژه جوي می باشد که در برخی روزهاي ســال ایجــاد مــی

  آنها دیدتش و ها بیماري انواع بروز و زیست محیط تخریب و اکوسیستم در نارسایی باعث  جمله از دارد بسیاري

 اثــرات از گیــاهی افــات و امــراض انتقــال و اجبــاري مهــاجرت و شود می قلبی هاي بیماري و تنفسی مشکالت جملهاز

ر روزهــاي مطالعه و بررســی شــرایط و الگوهــاي جــوي د هدف از انجام پژوهش حاضر . باشد می پدیده این دیگر منفی

 ســاله 22انی ي زمــباشد. جهت انجام این تحقیــق از داده هــاي دیــد افقــی در بــازه وقوع گرد و غبار در غرب ایران می

مــراه بــا گــرد ههاي غرب ایران استفاده شده است. از بین تمامی روزهاي  به صورت روزانه در ایستگاه 2013تا  1991

د. یــانتخــاب گرد تر بوده به عنوان موج گــرد و غبــار روز و بیش 3ار سعی شد روزهایی که تداوم گرد و غبار حدود و غب

وي اســتخراج موج گرد و غباري جهــت بررســی الگوهــاي جــ 8در نهایت با غربالگري تمام روزهاي همراه با گرد و غبار 

 500طح ســهاي روزانه فشار ســطح دریــا، ارتفــاع  دهشد. جهت بررسی الگوهاي جوي در سطح زمین و سطح باال از دا

بــاد و  )Omega( ، حرکــات قــائم هــوا500، ســرعت جریــان هــوا در ســطح 850هکتوپاسکالی، رطوبت نسبی ســطح 

اوانــی هــاي ژوئــن و جــوالي در طــول ســال بیشــترین فر استفاده شده است. بر اساس آمار مشخص شد که ماه مداري،

طقــه بــین شــمال من تر باد و شیب دمایی علت این امر در ماه ژوئن با سرعت بیش باشند.  رخداد گرد و غبار را دارا می

ر ان داد کــه دنتــایج ایــن پــژوهش نشــ ي مورد مطالعه و در ماه جوالي با کمبود رطوبت ارتباط مســتقیم دارد.و منطقه

ه نقــش دارنــد. پدیــد در ایجاد اینروزهاي همراه با گرد و غباري الگوهاي جوي متفاوتی در طول دوره گرم و سرد سال 

کیل امــواج عملکرد کم فشار سطح زمین و ناوه در سطح فوقانی جو و عدم تغذیه رطوبتی مناسب، از عوامــل عمــده تشــ

  باشند. گرد و غباري در غرب ایران می

 : موج گردو غبار، الگوي سینوپتیک، کم فشار، ناوه، غرب ایرانهاواژه کلید
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 مقدمه و بیان مسأله -1-1

ي که مقدار ترکیبات آنها از اندازه شود برده میآلودگی هوا یا آب یا محیط وقتی به کار واژه 

 و آب مصیبت بار مسئله ي یک غبار و گرد).  1391:220(علیجانی ، تر باشد متداول و متعارف آن بیش

 کشاورزي، بر نامطلوب سبب تأثیرات که شود محیطی جدي خطرات باعث تواند می که است هوایی

 غبار و گرد هواشناسی توفان جهانی سازمان تعریف طبق شود. می مردم ي روزانه زندگی و ترافیک صنعت،

 و از گرد متراکمی ابر آن وزش اثر بر و بوده نیمه خشک و خشک نواحی مخصوص که بادي از است عبارت

 و گرفته کامالً را دید جلوي که است زیاد چنان آن آلود غبار راب این تراکم شود. می ایجاد فضا در غبار

 حاصل که شدید بادهاي وزش حاصل تنها نه غبار و گرد پدیده ي رسد. می متر 3000 تا گاه ارتفاع آن،

  .)1: 1393(زنگنه،  باشد می همدید در الگوي ناپایدار شرایط

شود کاهش قدرت  آن نیز گفته می غباري که در تعریف هاي گرد و هاي توفان یکی از ویژگی

باعث  آلودگی محیط زیست ریوي و اخوشایند بهداشتی، مشکالت تنفسی،آثار ن که عالوه بر،باشد دید می

). عالوه بر موارد فوق، یکی 2014(ونوس و همکاران ، شود اختالل در حمل و نقل زمینی و هوایی نیز می

هاي کشاورزي و از بین رفتن مواد آلی خاك  ش زمینغباري، فرسای هاي گرد و دیگر از اثرات توفان

صد از در 77تا  66فرسوده شده مواد آلی که در خاك  طوري هباشد، ب است، که براي کشاورزي الزم می

  ).2006(وانگ و همکاران ، رود بین می

و غبار از پدیده هاي جوي است، که مشکالت و نارسایی هاي متعدد را ایجاد می نماید،  گرد

 اکوسیستم منطقه، ابتال به انواع بیماري ها در حوضه هاي تخریب محیط زیست و ی از این  نارساییبرخ

کاهش تولید و بهره وري،  هاي تنفسی و قلبی  و نارضایتمندي اجتماعی و شهروندي، ها و نارسایی

باشد. که این  به دلیل عدم توانایی در حل مسئله می هاي رسمی،مهاجرت اجباري و نگاه منفی به دستگاه
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از اثرات  .هاي انجام یافته نسبت به دو دهه ي اخیر سه و نیم برابر شده است مسئله  بر طبق پژوهش

روحیات  توان تاثیر بر میهمچنین  انتقال امراض و آفات گیاهی می باشد و بار این پدیده، مخرب و زیان

  ).1390:126(بوچانی و فاضلی،  مردمردم و بویژه ، نخبگان را نیز بر ش مردم این نواحی و مهاجرت

ر جاي می ها ب بنابراین با توجه به پیامدهاي طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، زیستی که این توفان

می گردد، ضروري گردید تا  ها مشاهده ی که در روند این توفانبه افزایش گذارند، همچنین با توجه

ت گیرد تا منابع و سیستم هاي تاثیر گذار بر این پژوهشی در رابطه با علل سینوپتیکی این توفان ها صور

  پدیده شناسایی گردد.

  

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال -1-2

و غباري غرب ایران در فصول گرم و سرد سال متفاوت  هاي گرد آیا الگوي سینوپتیکی منجر به توفان - 

  است؟

  الگوي غالب سینوپتیکی توفان هاي گرد و غباري فصول گرم سال چیست؟  - 

  و غباري فصول سرد سال چیست؟ الگوي غالب سینوپتیکی توفان هاي گرد  - 

  

  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه -1-3

غباري غرب ایران در فصول گرم و سرد سال متفاوت  الگوي سینوپتیکی منجر به توفان هاي گرد و - 

  است. 

ی همسایه  در تراز وي کشورهاي عربر الگوي غالب سینوپتیکی فصل گرم سال، کم فشارهاي سطحی بر - 

  بریده ي کم فشار در سطوح فوقانی جو می باشد . دریا، و

 الگوي غالب سینوپتیکی فصل سرد سال ، اغتشاشات و ناپایداري هاي حاصل از  سطوح باالي جو می - 

  باشد.
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  هدف (اهداف) پژوهش -11-4

چگونگی آغاز و ساختارهاي آن مراحل و  ها و هدف از انجام این پژوهش شناختن علل ایجاد توفان       

ها چگونگی مدیریت در برابر آن شاید  و کار این توفان باشد که در صورت شناخت صحیح از ساز می

  کارساز باشد.

  

  ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-5

 محیطی جدي خطرات باعث تواند می که است هوایی و آب بارمصیبت يمسئله یک غبار و گرد

 سازمان تعریف طبق .گردد مردم يروزانه زندگی و ترافیک صنعت، کشاورزي، بر نامطلوب تأثیرات و شود

 و بوده خشکنیمه و خشک نواحی مخصوص که بادي از ،است عبارت غبار و گرد توفان هواشناسی جهانی

 است زیاد چنان آن آلود غبار ابر این تراکم. شودمی ایجاد فضا در غبار و گرد از متراکمی ابر آن وزش اثر بر

 حاصل تنها نه غبار و گرد يپدیده .رسد می متر 3000 تا گاه آن، ارتفاع و گرفته کامالً  را دید جلوي که

به اینکه کشور ایران در با توجه  .باشد می همدید الگوي در ناپایدار شرایط حاصل که شدید بادهاي وزش

و غبار در  نابع مهم گردجواري با م منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و همچنین به دلیل هم

و  هاي گرد کشورهاي همسایه از جمله عراق، سوریه و عربستان، در فصول مختلف سال تحت تأثیر توفان

ا توجه به خشک شدن بسیاري از منابع آب موجود در کشور بهاي اخیر نیز  گیرد. در سال غبار قرار می

و غبار در  ده و همین امر موجب تشدید گردو غبار افزایش پیدا کر هاي مستعد تشکیل گرد عراق، زمین

هاي غربی کشور  ها مشکالت زیادي را براي مردم استان نواحی غربی کشور شده است. وقوع این توفان

 ،و تشدید انها هاي تنفسی بیماري وزکاهش دید افقی، برنمایند.  مانند ایالم، خوزستان و غیره ایجاد می

 زیست محیط تخریب و اکوسیستم در مشکالت و کمبودهاییولتی و تعطیلی مراکز د نارسایی هاي قلبی،

 منفی اثرات و اجباري مهاجرت و کشاورزي هاي زمین بردن بین از و  گیاهی آفات و امراض انتقال و

. الگوهاي فشار و سینوپتیک در برخی باشد می غبار گردو توفان وقوع منفی اثرات از ان تبع به اجتماعی
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گردند که در صورت مطالعه این الگوها، پیش بینی و  و غبار می ها گرد وقوع توفانشرایط موجب ایجاد 

  تري انجام خواهد گرفت در نهایت مدیریت آنها با سهولت بیش
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 فصل دوم

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق
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  حقیقمبانی نظري و پیشینه ت -2

  مبانی نظري -1 -2

هاي بشري و استفاده غیر منطقی از منابع که در چند سال اخیر در اثر دخالتاز مشکالتی  یکی

هاي گرد و غبار رویدادهاي وفانتپدیده گرد و غبار است.  ،استطبیعی و تخریب آن در حال گسترش 

مه خشک به خصوص در طبیعی هستند که به طور گسترده در سرتاسر جهان در مناطق خشک و نی

درصد  40و تحت خشکسالی شدید اتفاق می افتند. مناطق خشک که بیش از  جنب حارهعرض هاي 

 از یکی غبار و گردهاي گرد و غبار در جهان هستند. انفوتی پوشانند منبع مهمی از سطح زمین را م

 ساختار .دارد اي منطقه يهوا کیفیت بر مهمی تأثیر و آیدمی شمار به بار زیان هواشناسی رویدادهاي

 تغییرات و خاك رطوبت بارندگی، محلی، هواي سامانه به وابسته و پیچیده بسیار غبار و گرد هاي رخداد

   .)85 :1392(تقوي و همکاران،  است سطح پوشش

مرکزي آن به عنوان یکی از  هايو بخشایران در جنوب غرب آسیا و در نوار خشک جهان واقع شده است 

گیري این با نگاهی به روند شکل. مواجه است گرد و غبار مناطق خشک جهان با مسئلهرین ت معروف

هاي بعد، این پدیده به اما در سال ؛گذرا بوده استاین پدیده  1380پدیده مخرب در می یابیم که تا سال 

فته و استان کشور را فرا گر 18،  1387تدریج در شهرهاي جنوبی گسترش یافت به طوریکه در سال 

با توجه به  .اثرات منفی زیادي را به سالمت انسان و محیط زیست و حتی بر اقتصاد کشور وارد ساخت

هاي آتی لزوم التفات به آن از سوي دولت و و احتمال افزایش وقوع آن در سال خسارت زیاد این پدیده

  کارهاي مناسب، از تشدید وقوع این پدیده جلوگیري خواهد کرد.  اجراي راه

  اقلیم شناسی سینوپتیک -2-1-1

 آب وهوا شناسی همدیدي ارتباط شرایط جوي منطقه اي و محلی را با گردش جوي بررسی می

در نیروي  1940اقلیم شناسی سینوپتیک براي اولین بار در دهه  اصطالح). 21:1389کند (امیدوار ،
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ی گذشته عناصر اقلیمی و پیش بینی ها از این روش بررسی فراوان هوایی آمریکا به کار برده شد. هدف آن

بعدها ساتکلیف هدف از اقلیم شناسی سینوپتیک را کسب یک بر اساس محاسبات بوده است.  آینده

). 5: 1391 (علیجانی، تصویر سه بعدي و جامع و همزمان از شرایط اتمسفر در یک زمان خاص بیان کرد

که هر یک منطقه چندان وسیعی را در بر کنند هایی کنترل میشرایط جوي مناطق مختلف را سیستم

نامند. که ابعاد و منطقه قلمرو آنها بین هاي سینوپتیک می ها را به طور کلی سیستم گیرد. این سیتمنمی

کنند و عمر متوسط آنها اي عمل میها در مقیاس منطقهتمسکیلومتر است. این سی 500تا  300حدود 

  ).274 :1385و علیجانی،  (کاویانی روز بیشتر نیست 12تا  2از 

  (سیکلون)کم فشار -2-1-2

دهند بر دو نوع  ) نمایش میLهاي سینوپتیک با حرف (کم فشار که آنها را بر وري نقشهمراکز 

شوند. کم فشار حرارتی سطح زمین در اثر گرمایش شدید سطح زمین در حرارتی و دینامیکی تقسیم می

سطح زمین  رات چرخشی آن دت به وجود می آید و حرکتابستان اسطول فصول گرم سال که عموما 

هایی را  باشند. اما کم فشار دینامیک سیکلونفشارها فاقد جبهه می خیلی سریع و شدید است. این کم

و در  ،شود که بر اثر صعود دینامیک هوا به وجود می آید. این کم فشار داراي جبهه استشامل می

ي سرد همراه می باشد. حرکت هوا در کم فشار حرارتی به صورت پاد پیشانی هواي گرم و در عقب با هوا

  ).98 :1389قویدل رحیمی، ( باشدلی و ساعتگرد در نیمکره جنوبی میساعتگرد در نیمکره شما

  

   پر فشار(آنتی سیکلون) -2-1-3

ندهاي پر فشار پرفشارها نیز مانند کم فشارها به دو نوع حرارتی و دینامیکی تقسیم می شوند. پرب        

ارند به پرفشار دهاي زمین به وجود می آید و هسته سرد  در اثر تشعشعات دمایی یا سرماي خشکی که

هایی که بر اثر  حرارتی معروفند. نمونه بارز این پر فشار ها پرفشار سیبري می باشد. به آنتی سیکلون

گرم می باشد پر فشار یا آنتی سیکلون فرونشینی هوا به وجود می آیند و دماي هسته مرکزي آنها غالبًا 
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دینامیکی می گویند. در نیمکره شمالی هوا در آنتی سیکلون در جهت عقربه هاي ساعت و در نیمکره 

  ).98: 1389(قویدل رحیمی،  کند عقربه هاي ساعت گردش می جنوبی بر خالف

  

  ناوه و پشته -2-1-4

ده می نشان دا Ridge) مخفف R(ا حرف زبانه هاي پر فشار که بر روي نقشه هاي سینوپتیک ب

باشند  طب میقشود به معنی پشته یا فراز می باشد. در واقع پشته به زبانه هاي پر فشار که به سمت 

  شود.ی شود. در محل پشته حداقل تاوایی مشاهده م گفته می

به ود شنشان داده می   Troughi) مخفف Tزبانه هاي کم فشار که بر روي نقشه ها با حرف (

 :1389، (قویدل رحیمی معنی ناوه یا تراف می باشد. در محل تراف حداکثر تاوایی مشاهده می شود

105.(  

  

  

  

  

  : ناوه و پشته در بادهاي غربی.1- 2شکل

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

  غبار و گرد محققین کنند؛یبندي مهاي مختلفی دستههاي ناشی از فرسایش بادي را به شیوهوفانت       

   

 

 



  10 
 

Family name:   Irani                                           Name:laila 

Title of Thesis  :  Synoptic Analysis Of tyupical Dost Storms In Western Iran 

Supervisor: Dr Batol Zeynali       

Advisor:  Dr bromand Salahi 

Graduate Degree  M.A. 

Major:                                                                                 Specialty:  

University: Mohaghegh Ardabili                               Faculty: Geography/ climate Hazards 

Graduation date:   2015/9/1                                       Number of pages: 96 

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  
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