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 چکیده

 ساله 24ی رآماره در این پژوهش به منظور ردیابی گردوغبار در سنندج، ابتدا رخدادهای توفان گردوغبار در دو

ردوغبار گدر ادامه، دو رخداد  ی بررسی شد.آماراسی استخراج و به صورت های هواشنمیالدی( از داده 2013-1990)

ه از مدل انتخاب و با استفاد ه بودروز طول کشید 10که در نیمة گرم سال اتفاق افتاده و هرکدام به مدت 

HYSPLIT  .ه نندج بسگردوغبار در  هایسپس به منظور واکاوی رخداد توفانذرات غبار در اتمسفر ردیابی شد

ه تعداد کن داد . نتایج نشامقیاس ازعلم دینامیک بهره گرفته شدورت میانمقیاس از علم همدید و به صصورت کالن

ل در فص هانآاوج  شود؛بر تعداد این رخدادها افزوده می های گردوغبار در سنندج سیر صعودی داشته و هرسالهتوفان

نشان داد که در  HYSPLITهای مدل ترین توفان اتفاق افتاده است. خروجیبهار و تابستان بوده و در خردادماه بیش

و صحرای  اندهشد سنندج های سوریه و شمال عراق وارد اتمسفرهر دو توفان گردوغبار، ذرات غبار از سمت بیابان

م از سمت هاز یک مسیر و آن 1500و  1000، 500چنین ذرات غبار در سطوح عربستان نقشی در آن نداشته و هم

مین نشان داد زمتر و فشار سطح ژئوپتاسیل 700های تراز ت. بررسی نقشهوارد سنندج شده اس سوریه و شمال عراق

، سفر ایرانو اتم های پایین جغرافیایی شدهت باالتر باعث تشکیل پشته در عرضصعود ترازهای میانی جو به ارتفاعا

یین طوح پاسی فشار حرارتکه این شرایط موجب تشکیل سیستم کمسوریه و عراق در سیطره پرفشار جنب حاره بوده 

 ،ررف دیگ. از طزیرین تا ارتفاع محدودی از جو شدصعود هوای گرم و خشک سطوح  و موجباتمسفر در ایران شد 

رفشار سطحی در پژئوپتانسیل در شرق اروپا و سیستم  700ریزش هوای سرد از اروپای شمالی باعث ایجاد ناوة تراز 

ردی و ست دادن های خشک سوریه و عراق باعث از دسروی بیابان سرد پرفشار اروپا ازدریای سیاه شد. عبور هوای 

ذرات  ها،انبودن سطوح بیابم و خشک درآمده و با توجه به خشکرطوبت موجود در آن شده و به صورت بادهای گر

ارتی ار حرفشر کمخاک سطحی به صورت معلق در بادهای گرم و خشک به سمت غرب ایران حرکت کرده و با تداخل د

اعث ایران، ب ه سمتران، این ذرات به ارتفاعات صعود کرد. وزش بادهای گرم و خشک همراه با ذرات غبار از عراق بای

رین در وح زیرخداد توفان گردوغبار در سنندج شد. نمودار اسکیوتی نیز نشان داد که در غرب ایران اتمسفر سط

م نقطه شبن وحنی دما و دور بودن من استا عاری از رطوبت هو ةبست اماناپایدار بوده،  شدّتروزهای اوج گردوغبار به 

وغبار در فان گردرطوبت خیلی کم است. این شرایط موجب رخداد تو وبوده  پایدارنیز موید این است که جو در حالت 

 ایستگاه سنندج شد.

 

 ، سنندجHYSPLITگردوغبار، ردیابی، مدل : کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله -1-1

زایی است خشک، پدیده مخرب بیابانطی در مناطق خشک و نیمهمحیهای زیستترین بحرانیکی از مهم

پدیده  (.1389شود )توفان، های گردوغبار و حرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب میکه وقوع توفان

های اقلیمی این مناطق دهد که با ویژگیخشک کره زمین رخ میهای خشک و نیمهگردوغبار در سرزمین

متر بر ثانیه  15س تعریف سازمان هواشناسی جهانی، هرگاه در ایستگاهی سرعت باد از ارتباط دارد. بر اسا

رش وغبار گزاواسطه وجود ذرات گردوغبار به کمتر از یک کیلومتر برسد، توفان گردبیشتر شده و دید افقی به

ت حاکم و مدوالنیطدهند که خشکی های بزرگ هنگامی رخ میتوفان (.2006شود )گودی و میدلتون، می

د شسطح خاک کاماًل خشک باشد و کمبود رطوبت و ناپایدارشدن هوا سبب تشکیل گردوغبار خواهد 

 تواند نوعی واکنش به تغییر پوشش گیاهی زمین(؛ درواقع ایجاد گردوغبار می1394)محمدی و همکاران، 

های ذرات، نقشی گیا و ویژو سرعت باد، خشکی هو شدّتها، (. در وقوع این توفان2001باشد )انگلستادلر، 

 های ناپایدار از قبیل توفان(. از عوامل مؤثر در تکوین و ایجاد پدیده1376تأثیرگذار دارند )علیجانی، 

ی شدید (. بادها1371های شدید الیه زیرین تروپوسفر است )قائمی و عدل، گردوغبار، سرعت باد و جریان

ا خود بهای فرسوده های خشک و پوشیده از خاکاز روی زمینهمراه با گردوغبار، مقدار زیادی از خاک را 

شده از عکند. رانده شدن چنین هوای اشبابلند کرده و به حالت متحرک و معلق، هوا را تیره و تاریک می

صورت قرص گداخته و کمرنگ دهد که خورشید را پوشانده و یا آن را بهذرات خاکی، ابری را تشکیل می

 (.1387ی، نمایاند )لشکرمی

های طوالنی تحت تأثیر فرایندهای فیزیکی و شیمیایی با ذرات آالینده دیگر ذرات گردوغبار در مسافت

(. مواد سمی حمل شده همراه ذرات 2010آیند )ژایو و همکاران، ترکیب شده، ترکیبات جدیدی پدید می

وستی و ریوی زیادی ایجاد کند های پتواند با نشستن روی پوست و ورود به مجاری تنفسی آسیبغبار می

(، افزایش مصرف الکتریسیته 1384های تنفسی )خسروی و سلیقه، (؛ استرس2006)گوی و میدلتون، 

( خسارت بر 2002( و تعدیل در فرایندهای فتوشیمیایی )پروسپرو و همکاران، 1387)عباسی و همکاران، 

ترین پیامدهای یکی از مهم اماگر است؛ ( ازجمله موارد قابل اشاره دی1394بخش کشاورزی )آروین، 

تواند بر روی درجه حرارت، محیطی رخداد گردوغبار در جو، اثر عمده آن بر اقلیم است؛ گردوغبار میزیست
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بلند از زمین اثر کوتاه ارسالی به سطح زمین و تابش موججذب و پخش تابش خورشید با تغییر در تابش موج

شود به ن این دو گرایش که گردوغبار باعث گرم شدن و یا سرد شدن میحال، توازن بیبگذارد. بااین

ها وابسته است )عزیزی و همکاران، متغیرهای زیادی ازجمله اندازه ذرات گردوغبار و ترکیبات شیمیایی آن

1391.) 

 شماری موردتوجه محققان قرارگرفتههای اخیر، شناسایی مناطق منبع گردوغبار در تحقیقات بیدر سال

ویژه اند. کشور ایران و بهعنوان منابع اصلی گردوغبار معرفی کردهاست و نواحی مختلفی را در سراسر جهان به

طور متناوب با پدیده گردوغبار و مشکالت آن مواجه است. در غرب ایران منطقه غرب و جنوب غرب ایران به

و در فاصله دورتر سوریه و شمال آفریقا های جنوب عراق و عربستان صعودی چون بیابانمناطق بیابانی هم

ها باعث رخداد مکرر توفان گردوغبار غربی ایران و مجاورت آن با این بیابان ةقرار دارد. موقعیت جغرافیایی نیم

( در UNEPزیست سازمان ملل )که برنامه محیططوریشود؛ بههای متفاوت در طول سال میشدّتبا 

چون عراق را با کاهش ه جنوب غرب ایران و کشورهای همسایه همسالی در منطقگزارشی وقوع خشک

های رسوبی و ریزدانه های گیاهی و توسعه پهنهچنین از بین رفتن پوششرطوبت سطحی و زیرسطحی و هم

چون احداث چنین عوامل انسانی همترین علل تشدید پدیده گردوغبار دانست؛ همدر این مناطق را مهم

النهرین )عراق( توسط کشورهای منطقه از دیگر رودهای منتهی به حوضه آبریز بین سدهای عظیم بر روی

های عمومی اتمسفر به غرب ایران وارد شده و عوامل تأثیرگذار بر این واقعه است. ریزگردها با ورود به جریان

ی و همکاران، اند )عزیزجا شدهکشور جابه های اخیر با عبور از ارتفاعات زاگرس گاهی تا مرکزدر سال

شود و از طرف این پدیده و مشکلی که با حضور آن در مناطق مختلف ایجاد می اهمیّتتوجه به (. با1391

های غربی و شمالی کشور ضرورت انجام های اخیر در بخشدیگر گسترش وسیع مکانی این پدیده در سال

مدت، شناخت مناطق منشأ و النیی طوآمارهای وتحلیل دادهشود. تجزیهتحقیق پیش از پیش احساس می

بینی زمان وقوع آن در مسیرهای ورودی گردوغبار در شناسایی هرچه بیشتر این پدیده و پیش

دگی اماها و ایجاد زیادی در کاهش هزینه اهمّیتتواند از ای میای و ناحیههای توسعه منطقهریزیبرنامه

باشد. استان کردستان در مسیر ورود گردوغبار از سمت روانی و فیزیکی در مقابله با اثرات آن برخوردار 

گریبان بههای اخیر با این پدیده اقلیمی دستدر سال های عراق و سوریه است و این منطقه از کشوربیابان
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اطالعات مفیدی در  با شناخت مسیر حرکت گردوغبار به سنندج، استاست و در این پژوهش سعی بر این 

 محیطی قرار بگیرد.ریزان اختیار برنامه

 

 اهداف پژوهش -1-2

و با کمک علم همدید و دینامیک،  HYSPLITدر این پژوهش، سعی بر این است که با استفاده از مدل 

 سطوح مختلف جو در سنندج ردیابی شود. گردوغبارهای توفان

 سؤال پژوهش -1-3

 شود؟سنندج میگردوغبار به های جوی در تراز های مختلف جو باعث ورود دام سیستمک

 های عراق است؟یا سنندج تحت تأثیر مسیر گردوغبار ورودی از بیابان آ

 به سنندج  چه مسیری است؟ گردوغبارسیر اصلی ورود م

 فرضیات پژوهش -1-4

-به همراه استقرار پشتة عربستان در سطوح باالیی جو باعث ورود گردوغبار به سنندج می ایرانفشار مک

 شوند.

 های جنوب عراق است.های گردوغبار سنندج، بیابانوفانانون اصلی تک

 مسیر اصلی ورود گردوغبار به سنندج است. های سویه و عراقبیابان

 پیشینه پژوهش -1-5

 850های هوا در ترازهای های گردوغبار در چین را با استفاده از نقشه( توفان2001ویهونگ و همکاران )

ر دادند و گرمایش زمین در بیابان مغولستان و سرمایش زمین در شمال هکتوپاسکال موردبررسی قرا 1000و 

 گیری گردوغبارهای شمال چین بیان کردند.عنوان عامل مؤثر در شکلچین را به

اشی نجنوبی را به وزش شدید باد  ةرکهای باالیی جو در ( صعود گردوغبار به الیه2001چان و همکاران )

اری کنند که ناپایداری کژفشاند و اشاره میارقوی در سطح زمین ارتباط دادهنه جبهه سرد با شیب فشامااز س

 هکتوپاسکال از شرایط اساسی برای ایجاد گردوغبار است. 850در تراز 
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ها و های گردوغبار در جهان بر نقش بستر دریاچه( در ارتباط با فراوانی وقوع توفان2001انگستادلر )

ا بیش از رکند و صحرای شمال آفریقا ولیدکنندگان اصلی گردوغبار تأکید میعنوان تصحرای بزرگ آفریقا به

 داند.دنیا مؤثر می های گردوغباری درهر بیابان دیگری در وقوع توفان

ایستگاه  49های های گردوغبار در مغولستان را با استفاده از داده(، توفان2003ناساک دورجا و همکاران )

وتحلیل کردند و نشان دادند که در مناطق کوهستانی تجزیه 1937-1999ی ارآمهواشناسی در طول دوره 

که در صحرای رسد، درحالیمورد می 5های گردوغبار به کمتر از چون آلتای، خنتی و خانگایی وقوع توفان

 توفان در سال رخ داد. 20-37گبی و مناطق نیمه بیابانی 

های گردوغبار شمال شرق آسیا را یل توفانهای سینوپتیک حاکم بر تشک( ویژگی2005وانگ )

فشار یا م کمموردمطالعه قرار داد و نشان داد که یک توفان گردوغبار در این منطقه همیشه با یک سیست

 رسد.چرخند همراه است که میزان گردوغبار در قطاع گرم سیکلون به حداکثر خود می

دل فاده از منیا با منشأ صحرای آفریقا با استهای ورودی به اسپا(، به بررسی توفان2006اسکودرو )

HYSPLIT ( به مسیریابی توفان های گردو خاکی عراق و کویت با همی2001پرداخت. دراکسلر ) ن مدل

 پرداخت. 

ر تابستان ( با بررسی توزیع عمودی انتشار گردوغبار و منابع آن د2011عبدی ویشکایه و همکاران )

بار ایران در نشان دادند که منابع گردوغ HYSPLITا با استفاده از مدل بر روی شمال غرب ایران ر 2007

اسخی به و منطقه قم )دریاچه نمک در نزدیکی دشت کویر( است؛ این رخداد پ راقع -ماه اوت از سوریه 3-5

( در زنجان 13-11گردوغبار ناشی از ماه سپتامبر ) اماوزش بادهای قوی شمال از ناحیه دشت کویر قم است؛ 

 و تهران با توزیع عمودی در سطوح پایین جوی ناشی از عراق بوده است.

ی ر را در سطوح( نشان داد، الگوی ناوه موج غربی، انتقال گردوغبا1390نتایج مطالعه مفیدی و جعفری )

در این مطالعه  HYSPLITهای مدل کند. خروجیگسترده به مناطق جنوب غرب ایران فراهم می

رات این ابع اصلی تأمین ذل مرکز تا شمال عراق، شرق سوریه تا شمال عربستان را منای در حدفاصمحدوده

 ها تعیین کرد.توفان
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اند. در این کار های گردوغبار بر فراز ایران پرداخته( به بررسی مسیر توفان1390اشرفی و همکاران )

فاده نمودند. بر بار استهای گردوغبرای تعیین منبع و چگونگی حرکت توده HYSPLITتحقیقی از مدل 

ژوئن،  10تا  6کننده ذرات توفان خاک و ماسه منابع اصلی تأمین PM10اساس ماژول الگوریتم انتشار ذرات 

 اند.گرفته نشأتبر فراز اهواز از مناطق غرب عراق، مرز اردن و عربستان 

های تار توفانبه آشکارسازی ساخ RegCM4( در ارزیابی توانایی مدل 1392مفیدی و همکاران )

را با  RegCM4ای گردوغباری تابستانه دشت سیستان پرداختند. در این مطالعه مدل مقیاس منطقه

گیری های گردوغباری نتیجه شکلهای مدل نشان داد که وقوع توفانواره غبار جفت شده است. خروجیطرح

های شرقی دریای خزر تا بخش فشاری در دشت سیستان و مرکز پرفشاری بر جانبزمان کمو استقرار هم

 های خراسان جنوبی همراه است.گیری مرکز پرفشار در محدوده کوهشرق ایران است که با شکل شمال

طریق  از 2013تا  2009ی از آمار( پدیده گردوغبار برای یک دوره 1394حسین زاده و مرادیان )

بر  لوده به آنسازی غبار و قلمرو آ شایی، بارزدمای درخ ای مودیس و با کاربرد شاخصپردازش تصاویر ماهواره

یاس های جوی در مقروی شهر مشهد انجام دادند. در جهت تحلیل علل سینوپتیک توفان گردوغبار، نقشه

 24 به روش پسگرد، طی HYSPLITسینوپتیک و همچنین برای تعیین مناطق منشأ غبار، مدل جریانی 

وی أ غبار رحی منشردمطالعه اجرا کردند و نشان دادند که عمده نوای موآمارساعت قبل از وقوع برای روزهای 

غییر های ترکمنستان و همچنین اراضی تشهر مشهد طی دوره گرم سال، در شرق و شمال شرق یعنی بیابان

شهد و از های شمال شرق کشور قرار دارد. در دوره سرد سال نیز بیشتر نواحی شمال غربی شهر میافتة دشت

 شوند.خزر با فراوانی کمتر توده گردوغبار به سمت شهر مشهد کشیده می شرق دریای

( منابع گردوغبار در سطوح مختلف جو تهران را با استفاده از مدل 1394محمدی و همکاران )

HYSPLIT  های فشاری مؤثر در سیستم هکتوپاسکال یکی از 700ردیابی کردند و نشان دادند که در تراز

ها، پرفشار مستقر بر روی عربستان است که در تمام روزهای غباری عیین مسیر آنوقوع گردوغبار و ت

صورت یک سیستم دائمی در منطقه جایی اندکی داشته و تقریباً بهنه حرکت و جابهاماموردمطالعه، این س

ت. فشار مستقر در شمال ایران اسبوده است. سیستم فشاری مؤثر دیگر در وقوع گردوغبار در تهران، کم

طورکلی منابع اصلی غبار بر روی تهران در های مدل نشان داد که بهمطالعه مسیرهای انتقال ذرات از خروجی
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ای در حدفاصل عراق، عربستان و سوریه است. بررسی ارتفاعی درجه شمالی، محدوده 37تا  25های عرض

ایران جریان یافته و در سطوح  های باالیی به سمتذرات انتشاریافته نشان داد ذرات گردوغبار در الیه

 تری به تهران رسیده است.پایین

 هامواد و روش -1-6

 30رجه و د 36دقیقه تا  44درجه و  34ای در بین خشک و مدیترانهاستان کردستان با اقلیم نیمه

با رینویچ گالنهار دقیقه طول شرقی از نصف 16درجه و  48دقیقه تا  31درجه و  45دقیقه عرض شمالی و 

 ان غربی،ذربایجهای آکیلومترمربع قرار دارد. این استان در غرب کشور ایران و در بین استان 28203وسعت 

 47 (. سنندج در1-1باشد )شکل مرز میزنجان، همدان و کرمانشاه قرار دارد و از غرب با کشور عراق هم

متر از سطح دریا  4/1373اع ( با ارتف2-1دقیقه عرض شمالی )شکل  20درجه و  35درجه طول شرقی و 

 (.1392داری استان کردستان است )حنفی و حاتمی، ا -مرکز سیاسی

 

 

 : موقعیت جغرافیایي استان کردستان1-1شکل 



 8 

 

 : موقعیت جغرافیایي شهرستان سنندج2-1شکل 

 

مربوط  یواشناسهای گردوغبار در ایستگاه سنندج، ابتدا کدهای هدر این پژوهش، به منظور بررسی توفان

( از 1990-2013ساله ) 24( در بازه زمانی 35و  34، 33، 32، 31، 30، 09، 07، 06به گردوغبار )کدهای 

وقوع  ادامه درو  های سه ساعته سازمان هواشناسی کشور استخراج و در صفحه گسترده اکسل ذخیره شدداده

-ررسیس از بپشد.  بررسیو ماهانه  غبار به صورت روند سری زمانی ساالنه، میانگین فصلیهای گردوتوفان

و با  یهمدیدی بررس -ها انتخاب و به صورت دینامیکگردوغبار از بین توفانی، دو رخداد توفان آمارهای 

ر دین روز دچن ،به صورت متوالیت غبار در اتمسفر ردیابی شد. ذرات غبار ذرا HYSPLITاستفاده از مدل 

 . شدکه به عنوان وقوع گردوغبار نامیده  دهمعلق بواتمسفر منطقه و ایستگاه سنندج 

معلق نطقه مجو در  2008ژوئن  4شروع و تا  2008می  26روز متوالی از  10به مدت  گردوغباروقوع اول: 

 بود.

 .معلق بوده منطقجو در  2009ژوالی  11تا  2009ژوالی  3روز متوالی از  9به مدت  گردوغباروقوع دوم: 

های ناپایداری های گردوغبار مذکور، از نمودار اسکیوتی و شاخصتوفان به منظور بررسی دینامیکی

، شاخص ویتینگ، شاخص باالروی، خط تراکم باالرونده و شاخص مجموع شولتردینامیکی از قبیل شاخص 
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های غبار در ها استفاده شد؛ ایستگاه سنندج دارای سونداژ نبوده و به منظور بررسی دینامیکی توفانمجموع

-ترین ایستگاه به سنندج است، استفاده شد. شاخصج، از نمودار اسکیوتی ایستگاه کرمانشاه که نزدیکسنند

ها از روی نمودار باشد و این شاخصهای ناپایداری دینامیکی برای وضعیت اتمسفر در میان مقیاس مفید می

 اسکیوتی قابل محاسبه است.

 روزانه هایداده و فشاری معیار سطوح جوی هاینقشه از، بررسی همدیدی توفان های گردوغباربه منظور 

 این دادرخ در مؤثر اقلیمی هایفراسنج روزانه هایداده. شد استفاده( 1NCEP)محیطی  مرکز مجدد تحلیل

سرعت  هکتوپاسکال، 700تراز  ژئوپتانسیل میدان دریا، سطح به شده تبدیل فشار قبیل شیو افقی از پدیده

 و جو ملی سازمان به وابسته NCEP/ NCAR هایداده پایگاه از ردار حرکتی باد و نم ویژهقائم هوا )امگا(، ب

 .ها ترسیم شدنقشه 2GRADS در محیط پردازشی و استخراج متحده ایالت شناسیاقیانوس

 استفاده شد که HYSPLITهای مذکور از مدل  برای ردیابی ذرات معلق گردوغبار اتمسفری در توفان

نشینی آن با استفاده از سازی تهحرکت گردوغبار، پراکندگی و شبیه ه برای محاسبات خط سیرمدلی دوگان

(. در این مدل محاسبه مسیر و غلظت آالینده با 2009و ذرات است )دراکسلر و همکاران،  PUFFرویکرد 

محاسبة مدل،  (. روش2006گیرد )اسکودرو و همکاران، استفاده از حداقل پارامترهای هواشناسی انجام می

گردد( های اویلری )مجموع غلظت ذرات برای هر شبکه در طول مسیر حرکت تعیین میترکیبی میان دیدگاه

شود( و الگرانژی )مجموع غلظت ذرات برای هر شبکه با استفاده از حرکات پخش و انتقال ذرات تعیین می

(. با انجام تنظیمات 2009همکاران، نامند )شان و را مدلی دوگانه می HYSPLITاست و به همین دلیل 

های توان از دادههای هواشناسی مدل را میگردد. دادهسازی شروع میهای هواشناسی مدلداده مدل و ورود

مقیاس های میانو یا مدل GDASشده های تحلیلشده مرکز ملی اقیانوسی و جو آمریکا، دادهدوباره تحلیل

ای را برای های پیوستهمقیاس میدانهای میانرد که این مدلبه دست آو WRFو یا  MM5جوی مثل 

های هواشناسی است و آورند. دقت مدل در مطالعه تا حدود زیادی بسته به دادهشرایط هواشناسی فراهم می

(. 1392تر خواهد بود )اشرفی و همکاران، های هواشناسی باالتر باشد، نتایج دقیقهرچه دقت و تفکیک داده

های هواشناسی الزم است مواردی از قبیل زمان شروع، تعداد و مختصات )طول، عرض و ارتفاع ادهجز دبه

                                                 
1 - National Center for Environmental Prediction 

2 - Grid Analysis and Display System 
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جلو )پیشرو((، تراز باالی موردنظر( نقاط آغاز، زمان کل اجرا، جهت حرکت )حرکت رو به عقب )پسرو( یا روبه

فرض برابر مول و پیشطورمعمدل )ترازی که باالتر از آن، ارتفاع در محاسبات حذف خواهد شد( که به

شود، چگونگی حرکت عمودی )مدل دارای توانایی محاسبه متر باالی سطح زمین در نظر گرفته می 10000

های پیوسته ورودی بهترین گزینه خواهد بود( در های متفاوتی است که دادهحرکت عمودی توده با روش

دل الگوریتم انتشار برای روزهای منتخب در سطح مدل نیز وارد گردد؛ بنابراین این مطالعه موردی بر مبنای م

 48متر بررسی شد. حرکت رو به عقب ذره غبار در  1500و  1000، 500فشاری و برای سه تراز ارتفاعی

 ساعت قبل از ورود به منطقه موردمطالعه در نظر گرفته شد.
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 دوم فصل

 پژوهش نظري مباني
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 آالینده هاي هوا -2-1

ها عنوان معیار انتخاب نموده و آناصلی را به ةشش آالیند (3EPA) یط زیست آمریکاآژانس حفاظت مح

طور مستقیم در ههای اولیه موادی هستند که از منابع باولیه و ثانویه تقسیم کرده است. آالینده ةرا به دو دست

ت در رفاه عمومی در شوند و موجب بروز اثرات سوء بهداشتی و مزاحممقادیر زیاد به هوای محیط وارد می

 دهندمی قرار تأثیر تحت وسیع ةشوند و به اصطالح افراد زیادی را در یک منطقمقیاس مکانی نسبتًا بزرگ می

 آالیندة پنج شامل هاآالینده گروه این. اندنموده وضع ملی استانداردهای ها،آالینده این برای که

( و 2SOاکسیدگوگرد )، دی (2.5PM-10ت معلق )(، ذرا2NOاکسیدنیتروژن )(، دیCO) منواکسیدکربن

شود که در اثر فعل و انفعاالت موجود در هوای های ثانویه به موادی اطالق میباشد. آالینده( میPbسرب )

  .(2010)ویالنی،  نام برد( O3توان از ازن )آید و در این گروه میوجود میهاطراف زمین ب

 ذرات معلق -2-2

ز آب خالص که به صورت مایع یا جامد در اتمسفر تحت شرایط نرمال در اندازه ای بجبه هر ماده

ذرات . ( گویندPMآنگسترم( موجود باشد، ذره معلق ) 2تر از ابعاد مولکولی )حدود بزرگ امامیکروسکوپی 

وقعیت باشد که با توجه به مکان و فصل و م، خاکستر و گرده گیاهان میگردوغبار آئروسل، دوده، دود،شامل 

ذرات معلق آالینده  ،کندها هوا را آلوده میآب و هوایی ترکیباتش تفاوت دارد. بر خالف ازن که فقط تابستان

شامل همه انواع  )ذرات معلق( این آالینده ةمنابع تولید کنند کنند.ها آلودگی ایجاد میدر تمام فصل

صنایع، عملیات  فعّالیترق و سوختن چوب( و های بفرآیندهای احتراقی )احتراق در موتور خودرو، نیروگاه

-ها، آتشها و منابع طبیعی انتشار آن در طبیعت شامل آتشفشانناشی از تردد در جاده گردوغبارسازی و راه

 باشند.و گردباد می توفان ،باد ،هاسوزی جنگل

 ریزگرد  -2-3

ای بین شود. ذرات ریزگرد در اندازهیعنوان ذرة معلق پایدار جامد و مایع در اتمسفر تعریف مریزگرد به

کنند. آشنایی با ریزگردها برای درک سالمت عمومی بشر مهم میکرومتر تغییر می 100میکرومتر تا  001/0

                                                 
3- Environmental United States Protection Agency 
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کارگیری واژة زیادی دارد. به اهمیّتسازی اثرشان روی انسان ها برای کمّیاست و شناخت دینامیک آن

میکرومتر به اندازة کافی  100تر از شود. ذرات بزرگ( نسبت داده میDonnonریزگرد یا آئروسل به دونان )

گیری و مشاهده نمود. ذرات موجود در اتمسفر عنوان ریزگرد اندازهها را بهمانند که بتوان آندر هوا باقی نمی

سته به های مایع و ترکیبات مایع موجود در ذرات جامد هستند. ذرات بترکیبی مخلوط از ذرات جامد، قطرک

شان متغیر هستند. این ذرات شیمیایی و مورفولوژیکی -چنین خصوصیات فیزیکیشان و همتراکم و غلظت

-چنین محصوالت ثانویه واکنششده از سطح دریا و هماحتراق، مواد معلق خاک، مواد پخشتوانند حاصل می

که ذرات ریز هوایی، ترکیب پیچیده از  توان نتیجه گرفتداده در اتمسفر باشند. بنابراین میهای شیمیایی رخ

اند. نقش این ذرات در اتمسفر به دلیل گرفته نشأتهای شیمیایی مختلف است که از منابع مختلفی گونه

 گذارند، خیلی مهم است. که روی آلودگی و اقلیم تأثیر میاین

م ات مستقی. اثرغیر مستقیم توانند از دو طریق بر اتمسفر تأثیر بگذراند: تأثیر مستقیم وریزگردها می

تراکم  هایستهکند و اثرات غیرمستقیم مربوط به افزایش هها به جذب و پخش نور ذرات اشاره میریزدانه

أثیر باشد. تانی میهای انسفّعالیتقابل دسترسی برای ابر است که ناشی از افزایش تراکم ریزگردهای ناشی از 

( IPSS,2007لیم )گردد. هیات بین الدول تغییر اقرمایش کره زمین میها در اتمسفر منجر به سکلی ریزدانه

ربع و اثر غیرمستقیم موات بر متر  -5/0+4/0برآورد نموده که تأثیر مستقیم ترکیب تمامی هواویزها بر تابش 

-یتفعّالمربع بوده است. نقش ریزگردهای ناشی از  ( وات بر متر-3/0تا  -8/1) -7/0ناشی از آلبیدوی ابری 

نی فصلی یم جهاسازی تغییر اقلیهای انسانی هنوز یک فاکتور کلیدی در ایجاد عدم قطعیت برای درک و کمّ

 (. 1394)سبزی پرور،  و آینده است

 اندازه ذرات ریزگرد -2-3-1

میکرومتر  100میکرومتر تا  001/0ها  بین شود و اندازه آنذرات ریزگرد با میکرومتر شناخته می ةانداز

( معلق جو به دو PMبندی آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، اندازه ذرات جامد )طبق طبقه اشد.بمی

:  2.5PM( 2؛ میکرومتر 10تا 1/0: ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی از  10PM( 1شوند. دسته تقسیم می

اظ اندازه به دو دسته ذرات از لح. از طرفی دیگر، میکرومتر 5/2تا  1/0ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی از 
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که  2.5PMبزرگتر از  (ب؛ شوند( نامیده میFineکه ذرات ریز )2.5PM کوچکتر از  الف( شوند:تقسیم می

 شوند.( نامیده میCoarseذرات درشت )

 تنفسی تمسیس به یابیدلیل راهه( ب10PMمیکرومتر ) 10رودینامیکی کمتر از ئذرات معلق با قطر آ

 ذرات میولوژیکی،اپید مطالعات اساس بر. شوندمی معرفی هوا در معلق مواد اصلی خصشا عنوانبه تحتانی

ار ست و مقدا اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت برای سالمتی انسان مخاطره آمیزتر اب مقایسه در معلق

10PM ین ب ها، ازقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماریمریوی، کاهش  -های قلبی در تشدید بیماری

ر ای دارد. هوای محیط با مقدارفتن بافت ریه، آسم کودکان، مرگ و میر زودرس و سرطان نقش عمده

یوی رای بیماری ویژه افراد مسن که دارهمیر روزانه در ساکنین شهرها بوممکن است تعداد مرگ 10PM زیاد

ا کاهش یت حیاتی ریه رطور مشخصی ظرفهب mg/m380هستند را افزایش دهد. مقدار ذرات معلق بیش از

آن  مواقعی که غلظت ریوی حتی در -های متعددی اثر آن را بر روی عملکرد سیستم قلبیداده و گزارش

ر حسب کل بسال پیش  7در حدود  WHOاستاندارد است.  داده نشان بوده، محیطی استاندارد از ترپایین

رند تا اعماق باشد؛ زیرا این گروه قادمی PM.52 حسب بر اکنونهم و 10PMذرات معلق بود و بعد بر حسب 

علق با قطر مبه ذرات   2.5PMجا رسوب نمایند و اثرات مخربی به جای بگذارند.ریه نفوذ کرده و در همان

. اندشده گذاریامن Fineشان به ذرات دلیل اندازهشود که بهمیکرومتر گفته می 5/2رودینامیکی کمتر از ئآ

 برابر 30 سانان موی از آن قطر که داشته میکرون 5/2 حدود در قطری دسته، این در موجود ذرة ترینبزرگ

 . باشندمی ترکوچک

میکرومتر  10ها وجود دارد. ذراتی با قطر بیش از ای بین انداره ذرات معلق آلوده کننده و منابع آنرابطه

-وسط وسایل نقلیه موتوری ایجاد میشدن مواد تنیکی از قبیل فرسایش بادی یا خرددر نتیجه فرایندهای مکا

-میکرومتر حاصل از خاک مناطق، محصوالت حاصل از احتراق مواد می 10تا  1شود. ذراتی با قطر بین  

طور عمده محصوالت حاصل از احتراق و یا ذرات پراکنده میکرومتر به 1تا  1/0باشند. ذراتی با قطر بین 

ها، ها، سوختن جنگلتوان آتشفشانمیکرومتر می 1/0کمتر از  ذرات با قطر ماهیّتباشند. فتوشیمیایی می

توان به ها نام برد. عالوه بر موارد فوق میها و منابع بیولوژیکی مانند گردةگیاهی و باکتریها، اقیانوساسپری

ها از منابع ثابت، فرایندهای صنعتی اشاره نمود. کشاورزی جدید نیز همانند حمل و نقل، احتراق سوخت
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کنند. تقریبًا همة فرایندهایی نظیر فوران آتشفشان و کویرزایی، مقدار زیادی ذرات معلق وارد هواسپهر می

صورت دوده، غبار، دود و...، تولید و های فسیلی، ذرات معلق را بهفرایندهای صنعتی به همراه احتراق سوخت

 (. 1393سازند )آذرنیوند و همکاران، رها می

 ع ریزگرد جهانيو منب أمنش -2-3-2

شود. هوایی تشکیل میووی است که تحت شرایط بسیار بد آبهمراه با ریزگرد، پدیده ج گردوغبار توفان

های آزاد موجود محیط را با خود حمل کرده و موجب گردوغبارکه سطحی باشند،  در صورتی هاتوفاناین 

ترین شرایط از مهم (.1392،ی و زهراییطاووسگردند )کاهش میدان دید، حتی تا کمتر از یک کیلومتر می

که اگر هوای ناپایدار رطوبت  طوریدر کنار هوای ناپایدار، وجود یا عدم وجود رطوبت است. به گردوغبارایجاد 

و  )علیجانی نمایدایجاد می گردوغباررعد و برق و اگر فاقد رطوبت باشد، توفان  توفانکافی داشته باشد، بارش و 

شوند و ممکن است های دیگر نهشته می. مواد خاکی که از یک منطقه منتقل و در مکان(1390،پوررئیس

شوند ها باشد، باعث میزا، بذرگیاهان هرز و مانند آنهای شیمیایی بالقوه مضر، ذرات بیماریماندهشامل باقی

 (. 2006و میدلتون،  گودی) گیاهانی که تحت تأثیر این مواد خاکی منتقله قرار گرفته، دچار بیماری شوند

گیرد: برداشت مواد از سطح زمین، انتقال این مواد در جائی ریزگردهای بیابانی در سه مرحله صورت میجابه

گیرند. های بزرگ را در نظر نمییک از دانشمندان برای ذرات ریزگرد، اندازهنشینی این مواد. هیچاتمسفر و ته

 <4میکرومتر و  4-62رتیب آنها به ت گیرند که قطر دانةر میذرات ریز اغلب در گروه سیلت و رس قرا

آیند، فرایند تشکیل سیلت وجود میکه ذرات رس غیرآلی بر اثر هوازدگی شیمیایی بهمیکرومتر است. از آنجائی

( بیان کرد که بیشتر سازوکارهای تشکیل سیلت 1987در محیط بیابان همواره مورد بحث بوده است. پی )

های مهم این یکی از فرضیهنسبی آنها وجود ندارد.  اهمیّتهنوز تصویر واضحی در خصوص  امااند، هفرموله شد

(. از طرف دیگر، کارهای 1966اسمالی، تواند بر اثر سایش یخچال تشکیل شود )است که سیلت می

ات یا حذف ای از راه خرد و شکسته شدن ذرهای ماسهزمایشگاهی متعددی نشان داده است که سایش تپهآ

چنین در تشکیل ریزگردها و ذرات سیلت هم. شودپوشش سطح دانه، موجب تشکیل ذرات ریزگرد سیلت می

 (.1979گودی، ) انواع مختلف هوازدگی شامل یخبندان، اصابت نمک، هوازدگی دمایی و شیمیایی دخالت دارند
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ها ی بارانی رسوب کرده و امروزه این دریاچههاها( که در دریاچهگاهی ریزگرد از فرسایش مواد آلی )مثل دیاتوم

ها ماده بسیار سبکی هستند و اگر ساییده شوند ذرات بسیار ریزی تولید شوند. دیاتومخشک هستند، مشتق می

های  بادل است که در صحرای آفریقای شوند.  این منشأ اصلی ریزگرد در چالهکنند که به راحتی منتقل میمی

شده به ای مجدد فعالهای ماسه. در برخی موارد ریزگرد ممکن است  از ذرات ریز تپهمرکزی واقع شده است

اند، حاوی مقدار نسبتًا زیادی رس و سیلت هایی که در اواخر دورة پلیستوسن شکل گرفتهوجود آیند. تپه

اندازة سیلت شوند.  سازوکارهای زیادی برای تولید ذرات به هستند که سبب ایجاد شرایط خشکی  بیشتر می

ای قدیمی که حاوی ذراتی به اندازة های ماسهوجود دارد. در محیط های ژئومورفولوژیکی مختلف عالوه بر تپه

های هوازده و مناطقی که به ها، پالیا، سنگهایی مانند مخروط افکنهاند، مکانسیلت بوده و مستعد بادرفتگی

 شوند.ت ریز میاند سبب تولید ذراها نهشته شدهطور مستقیم لس

مناطق  یی ازهادرحال حاضر منشأ اصلی تولید ریزگرد معدنی در مناطق بیابانی نیمکرة شمالی، در پهنه

 تریهمیّتاشت کم که مناطق برداشود. درحالیخشک که از غرب آفریقا تا آسیای مرکزی ادامه دارند، دیده می

 شود. مینیز وجود دارند که در دیگر مناطق مهم بیابانی دیده 

 ریزگرد در خاورمیانه -2-3-3

ای مهم است. در واقع خشک خاورمیانه پدیدههای ریزگرد در مساحت وسیعی از مناطق خشک و نیمهتوفان

عربستان یکی از پنج منطقة اصلی برداشت ریزگرد جهانی شناخته شده است.  میدلتون بر پایه تجزیه و تحلیل 

-اند. در ایستگاهنوب عراق و کویت بیشترین رخدادهای ریزگردی را داشتههای هواشناسی بیان کرد که جداده

( بیان 1998ریزگرد از آوریل تا آگوست است.  پیس و همکاران ) فعّالیتهای قطر، کویت و عراق، بیشترین 

یانه ای واحیبا در عمان از مناطق مهم برداشت ریزگرد است. بعضی از ریزگردها در خاورمکردند که منطقة ماسه

شوند، صحرای منشأ تعداد زیادی از ریزگردها که به ترکیه و فلسطین وارد می اماافتند، به طور محلی اتفاق می

 30بزرگ آفریقاست. در فصل زمستان منطقة وسیع در جنوب و شرق عربستان در جنوب عرض جغرافیایی 

درجة شمالی واقع  37ه در جنوب عرض شود. در فصل بهار منطقة وسیعی از خاورمیانه کدرجه شمالی واقع می

ای در حاشیة شرقی دریای خزر توسعه یافته است و این شود. منطقهشده است، دارای مقدار ریزگرد زیادی می
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ای از اراضی داخلی عربستان و قسمتی از ساحل ای شامل باریکهکند. منطقهشرایط برای ایران نیز صدق می

د که در مرز عربستان و عمان واقع شده، بعد از منطقة صحرای آفریقای مکران در ایران است. منبع ریزگر

مرکزی و غربی، سومین منطقة برداشت ریزگرد در جهان است. دالیل مشخصی برای زیادبودن شاخص ریزگرد 

های عمان و عربستان وجود دارد که مرکز آن ای وسیع در حاشیهدر جنوب و شرق عربستان وجود دارد. منطقه

ریزگرد دیگر، کانون بحرانی، که وسعت آن زیاد  ة شرقی واقع شده است.درج 5درجة شمالی و  19رض بین ع

 الخالی واقع شده است.   آن کم است در شرق عربستان تا شمال ربع شدّتولی 

 شاخص هاي ناپایداري -2-4

کی جهت دینامینمودارهای ترمو ،(Rawinsonde) های ایستگاه راوین سوندبانیپس از پیدایش دیده

یم کنون ترسا .منظور ارزیابی پایداری جو، مورد استفاده قرار گرفتندترسیم داده عمل کاوش )سوندینگ( و به

 NWP یهادلمو تحلیل سونداژها به نحو مطلوبی از راوین سوندهای سنتی به سونداژهای ارائه شده توسط 

 ت.اسهای سنجش از راه دور، توسعه یافته و مشاهدات ماهواره

 نمودارهای ترمودینامیکی مستعمل جهت تحلیل کاوش در تحقیقات و عملیات علوم جوی شامل نمودار

Stüveنمودار ، emagram نمودار ، tephigram و نمودار Skew-T/ P-Log باشند. می 

بینی آب و هواست. ودار ترمودینامیک کاربردی در تحلیل و پیشنم 4یکی از  P-T/Log-Skew نمودار

 شبنم ةرخ قائم دما و نقطباشد که نیمرسیم سونداژ رادیوسوند میت P-T/ log-Skew نمودار ةعمد ةتفاداس

 آورد.می فراهم زمین روی برمشخص  ةرا در سرتاسر جو باالی یک نقط

فشار  هایی ازای خطدار اسکیوتی یابد، نموداراز آنجا که فشار با افزایش ارتفاع در جو لگاریتمی کاهش می

های دما skew-tطوط خ مورب ظاهر و همچنین بوده (Log-P) یبا فاصله لگاریتم (isobars) ابتث

 انس هواشناسی ایران(.ت )آژشده اس skew-T/log-P سبب نامیده شدن آن به نمودار (isotherms) ثابت

ی از فشار، یک نمودار ترمودینامیکی استاندارد است و این نمودار یک نمایش گرافیک (skew-t) اسکیوتی

ای جو به تصویر کشیده شده است. این نمودار ای که در آن تحوالت انرژی پایهچگالی، دما و بخارآب در شیوه

-های تروپوسفر ترسیم شده است. با داشتن دما در مقابل فشار، میبرای یک نقطه بر روی زمین تا تمام الیه

 یک نگاه محاسبه کرد. توان متغیرهای بسیاری را بدون محاسبات طوالنی و با 
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نگی م و چگوشود، جهت بررسی ساختار قائهای ناپایداری که از روی نمودار اسکیوتی محاسبه میشاخص

 د.دهنان میهای مخرب نشکار رفته و مناسب بودن یا نبودن شرایط را برای تشکیل پدیدهناپایداری در جو به

 (SI) شاخص شولتر -2-4-1

تر ارائه شده و بر اساس ضرایب مختلف موجود در تغییرات ابر این شاخص توسط آلبرت شول

گذاری شده است. اساس این شاخص بر چنین بر مبنای مفهوم ناپایداری پتانسیل پایهکومولونیمبوس و هم

هکتوپاسکال قرار داشته و با  500و دمای خشک تراز  850رابطة بین دمای خشک و نقطة شبنم تراز 

 (:1390گیرد )قویدل رحیمی، موردمحاسبه قرار می استفاده از رابطة زیر

                                                                                           )1( 

مقدار  'Tال و هکتوپاسک 500دمای بستة هوا در تراز  T500شاخص ناپایداری شولتر،  SIدر معادله فوق: 

ی است )سطح L.C.Lهکتوپاسکال با خطی که از سطح تراکم صعود همرفتی  500ل تالقی تراز دما در مح

دار اع در نموموازات منحنی آدیاباتیک اشبشود( بهکه تراکم بخارآب براثر حرکات همرفتی هوا در آن دیده می

ی محیط و دماهوا( هستند. این شاخص تفاوت دمای ترمودینامیک اسکیوتی رسم شده )دمای حقیقی بسته

سکال قرار هکتوپا 850هکتوپاسکال در شرایطی که فرض شود بستة اولیه در سطح  500بستة هوا در تراز 

 500تا  850داشته باشد، است. لذا فرض اساسی شاخص شولتر بر این است که ناپایداری در بین سطوح 

ا ایداری رکان ناپوا بیان کرده و امهای هدهد. شاخص مذکور پایداری کلی را برای تودههکتوپاسکال روی می

ئت دمای تراز و قرا 'Tدهد. پس از محاسبه هکتوپاسکال را موردمحاسبه قرار می 500تا  850بین ترازهای 

آمده از رابطه دستار داده و عدد بهقر 1ها را در رابطه هکتوپاسکال که از کاوشگر دریافت شده است، آن 500

فاده ا با استرندری ص شولتر جدول زیر قرار داده و احتمال ناپایداری و توفان ترا در جدول ناپایداری شاخ 1

 آید.از این شاخص به دست می

 (1386( )زاهدی و چوبدار، SI: شاخص صعود شولتر )1-2جدول 
 شدّت ناپایداری محدوده شاخص شولتر ردیف

 عدم ناپایداری 3مساوی و بیشتر از  1

 ناپایداری ضعیف 1تا  3 2

 ناپایداری زیاد -2تا  1 3

 ناپایداری شدید -3کمتر از  4



 19 

 (KI) ویتینگشاخص  -2-4-2

صورت رابطه زیر این شاخص برای محاسبه و آشکارسازی ناپایداری و همرفت در سطوح فوقانی جو به

 گیرد:مورد استفاده قرار می

                                              )2( 

دهنده نقطه شبنم نشان TDها گویای ترازهای فوقانی جو و معرف دما و اندیس Tر معادله فوق حرف د

ل شده است. جمله تشکی 3شود که معادله از یمکاررفته در رابطه معلوم هستند. با توجه به عالئم ریاضی به

( معرف نقطه مله دوم )دهد. ج( نرخ افت دما را در حرکت باالرو نشان میجمله اول )

 سوم نیز  دهد. جملهتوان گفت که رطوبت اولیه جو را نشان میهکتوپاسکال بوده و می 850شبنم تراز 

دهد. با هکتوپاسکال را نشان می 700( اختالف بین دمای واقعی و دمای نقطه شبنم تراز )

ر داهش دما کول یا اابطه مهم ترمودینامیک پی برد که هراندازه جمله توان به این رتوجه به رابطه مذکور می

گر اناقع بیتر باشند و از سوی دیگر جمله سوم که دروحرکت باالرو و جمله دوم یا رطوبت آغازین بیش

ر شود. مقادییمناپایداری جو افزوده  شدّتهکتوپاسکال جو است، کمتر باشد، بر 700کمبود اشباع در تراز 

 هایمت بارشها به ستر و افزایش و تشدید بارشگر رطوبت و افت دمایی بیشتوانند بیانمی KIتر باال

به  KIاخص اساس ش های تندری برسنگین باشند. تعیین کم و کیف ناپایداری و درصد احتمال وقوع توفان

 پذیر است:امکان زیرشرح جدول 

 (1386ار، ()زاهدی و چوبدKI: شاخص احتمال وقوع )2-2جدول 
 احتمال وقوع توفان تندری KIمقدار  ردیف

 درصد 0 15تا  0 1

 درصد 20 20تا  15 2

 درصد 40تا  20 25تا  21 3

 درصد 60تا  40 30تا  25 4

 درصد 80تا  60 35تا  30 5

 درصد 90تا  80 40تا  35 6

 درصد 100 40بیشتر از  7

 

 (TTIها )شاخص مجموع مجموع -2-4-3
 ایج بوده و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است.شاخصی ر
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                                                               )3(  

هکتوپاسکال  500هوا در تراز هکتوپاسکال و دمای بسته 850گر تفاضل دمای تراز شاخص مذکور بیان

ود. شرطوبتی ترازهای مذکور در این شاخص مزیت محسوب میاست. تعیین و تشخیص ساختار دمایی و 

 TTIنمایه  های تندری بر اساسوضعیت احتمالی ناپایداری سطوح جوی و آشکارسازی توفان 5برای تعیین 

 شود.( به شرح جدول زیر استفاده می1972شده توسط میلر )بندی ارائهاز مقیاس طبقه

 (1972()میلر، TTIها ): شاخص مجموع مجموع3-2جدول 
 TTIارزش شاخص  وضعیت ردیف

 44تا  احتمال کم حرکات همرفتی 1

 55تا  44 احتمال تندر همراه توفان و رعدوبرق 2

 52تا  50 احتمال توفان تندری شدید 3

 56تا  52 توفان تندری حتمی 4

 56بیش از  توفان تندری شدید 5

 

قرائت  ود دارد. هم از روی نمودار ترمودینامیک روش وجو 2نیز  TTIدر ضمن، برای محاسبه شاخص 

ایت ده از سهای دمایی کاوش شدمای محیط و نقطه شبنم در تالقی با ترازهای مختلف و هم دریافت داده

آمده بر دستآمده را در فرمول مربوطه قرار داده و شاخص بهدستمحاسبه هستند و اعداد بهوایومینگ قابل

 شود.تندری آشکارسازی میتوفان  شدّتاساس جدول 

 (LIشاخص باالروي ) -2-4-4

 توفان وقوع ناپایداری شروع که است هواتوده باالروی میزان هوا، ناپایداری دینامیکی شرایط از دیگر یکی

 :است محاسبهقابل رابطه زیر طریق از و دهدمی نشان را

LI = T500 – TD                                                                                                        )4(  

 .است گرادسانتی درجه به D نقطه دمای TD و 500 سطح در هواتوده دمای T500 معادله، در

را به کمک جدول زیر تعیین  LI( احتمال وقوع توفان بر اساس شاخص 2000ناست ویگ و فورکز ) 

 اند.نموده
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 (1972( )میلر، LIشاخص باالروی ): 4-2جدول 

 

 

 

 

 (L.C.Lخط تراز تراکم باالرونده )-2-4-5

هوای مرطوب و غیراشباع در یک تراز فشاری معین به قال عمودی یک بستهترازی است که از طریق انت

 شود.درصد هوا متراکم شده و پایة ابر تشکیل می 100آید. در این تراز، رطوبت دست می

 آب و هواشناسي همدید -2-5

 گیردصورت سیستم فضایی سه بُعدی در نظر میآب و هواشناسی همدید هر قسمت از سطح زمین را به

گاه ویژگی دیگر بررسی کرده و آنجا و در ارتباط با همهوائی سیستم را یکوها و فرایندهای آبو تمام ویژگی

(. در واقع آب و هواشناسی همدید از این 1393دهد )علیجانی، صورت نقشة جغرافیایی ارائه میغالب را به

دهد از صورت نقشه ارائه میو نتایج را بهصورت جمع و مجموعه بررسی کرده جهت که اتمسفر هر مکان را به

مدت ارزیابی و شناسائی های هوا را در درازکه ویژگیویژه اینشود. بههای اصلی جغرافیا محسوب میشاخه

کند که روی های آب و هوائی را بررسی میها و پدیدهکند. آب و هواشناسی همدید آن قسمت از ویژگیمی

ای برخوردار ویژه اهمّیتهای هوا، فشار هوا از ین اطالعات درج شده روی نقشهنقشه هوا مشاهده شود. در ب

های دیگر اتمسفر، مانند دما، رطوبت و غیره است؛ زیرا تغییرات فشار سبب حرکت و نهایتاً سبب تغییر ویژگی

وح باال به های سطفشار و در نقشههای همهای سطح زمین به وسیله منحنیشود. جریان حرکت روی نقشهمی

فشار یا هم ارتفاع الگوی های همشود. آرایش مکانی منحنیارتفاع نمایش داده میهای هموسیله منحنی

های زمین و فرود ها در نقشهسیکلون، جبههفشارها، پرفشارها، سیکلون، آنتیکند؛ مانند کمخاصی را ایجاد می

شوند الگو یا سیستم های هوا دیده میدر همه نقشههای سطح باال. این الگوهای فشار که و فراز در نقشه

 شوند.همدیدی نامیده می

 ارزش شاخص  وضعیت ردیف

 -2تا  0 احتمال وقوع رگبارهای باران و برف 1

 -5تا  -2 احتمال وقوع توفان 2

 -6تا  -5 احتمال توفان شدید 3

 -7تا  -6 احتمال وقوع تورنادو 4
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یر ، در مسشونددهد که این الگوهای فشار در جایی تشکیل میهای هوا نشان میبررسی متوالی نقشه

کیلومتر و  1000ها حدود روند. اندازة متداول این سیستمکنند و در جائی دیگر از بین میدیگری حرکت می

ها در هوائی آن و(. مطالعة تغییرات فراوانی این الگوها و آثار آب 1393روز است )علیجانی،  7تا  5ها عمر آن

اهای روی منظور تبیین و شناسائی آب و هوهر مکانی در محدودة علم آب و هواشناسی همدید قرار دارد. به

ظیفة وها، تمط هوایی بر اساس این سیسهای هوا و تفسیر شرایهای همدید روی نقشهزمین شناسائی سیستم

 اصلی آب و هواشناسی همدید است. 

 نقشه هاي هوا: -2-5-1

های هواست. هر نقشه هوا پراکندگی هوای منبع اولیه اطالعات مورد نیاز آب و هواشناسی همدید، نقشه

( نقشة سطح زمین 1: دهد. دو نوع نقشه هوا وجود داردیک منطقه یا ناحیه را در یک لحظه زمانی نشان می

ها به سطح دریا )صفر( تبدیل دهد. در این نقشه ارتفاع ایستگاهکه پراکندگی هوای سطح زمین را نشان می

شود. اندازة بقیه شده است. در این نوع نقشه از بین عناصر هوا، تنها مقدار فشار هوا به سطح دریا تبدیل می

های هوا سطوح باالتر اتمسفر که شرایط ( نقشه2کند. ه بیان میعناصر، وضعیت هوا را در ارتفاع سطح ایستگا

ها یا نقاط نقشه ها، فشار هوا در همه ایستگاهدهند. در این نقشههای محتلف اتمسفر نشان میهوا را در الیه

فشار در فشار تهیه شده است. ارتفاع سطح همیکسان است؛ به عبارت دیگر، هر نقشه هوا برای یک سطح هم

-های همفشار در گسترة نقشه به وسیله منحنیقاط مختلف نقشه متفاوت است. در نتیجه ارتفاع سطح همن

، 300، 500، 700، 850شود. نقشه هوای سطوح باالی اتمسفر معموالً برای سطوح ارتفاع نشان داده می

 (.1389شود )امیدوار، هکتوپاسکال تهیه می 10و  50، 100، 200

 HYSPLIT مدل -2-6

 ARL( برای اولین بار توسط آزمایشگاه منابع هوایی )HYSPLITای هیبریدی )ذرهمدل مسیریابی تک

NOAA با کمک اداره هواشناسی استرالیا توسعه یافته که کاربردهای آن شامل ردیابی و  1982( در سال

-دودهای ناشی از آتش بینی مسیر مواد آلوده کننده آزاد، مسیریابی ذرات هوا، خاکسترهای آتشفشانی وپیش

های باشد. این مدل یک سیستم کامل برای محاسبه مسیرهای ساده ذرات هوا و پراکندگیها میسوزی جنگل
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ها است. روش محاسبات مدل یک روش مختلط بین روش الگرانژی )که یک سازی آنپیچیده و شبیه

روش اویلری )که یک چارچوب ثابت دهد( و چارچوب متحرک برای حرکات ذرات را مورد استفاده قرار می

باشد. در مدل فرارفت و پخش ذرات محاسبات دهد( میسه بعدی را برای حرکات ذرات مورد استفاده قرار می

شود و در ادامه برای محاسبات انتقال ذرات هوا و غلظت مواد آالینده از آنها در چارچوب الگرانژی ساخته می

 (. 2009)دراکسلر،  یک چارچوب اویلری استفاده می شود
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Abstract 

In this study, in order to trajectory of dust in Sanandaj, at First, the events of 

dust storm extracted from the meteorological data in the 24-year period (2013-

1990 AD) and was statistically analyzed. Then, two dust events that happened in 

the warm half of year which each Lasted for 10 days selected and dust particles 

in the atmosphere was trajectory using the model HYSPLIT. In order to 

investigate the events of dust storms in Sanandaj was used for macro-scale of 

science synoptic and mesoscale science dynamics. The results showed that the 

number of dust storms in Sanandaj ascending line and gets more events every 

year; peak of Dust storms happened in the spring and summer and in May month. 

outputs of HYSPLIT Model showed that both dust storms, dust have entered the 

atmosphere from the deserts of Syria and northern Iraq and the desert of Saudi 

Arabia had no role in it and The dust particles at 500, 1000 and 1500 meter have 

a trajectory that from Syria and northern Iraq. The study of 700 hpa and pressure 

maps showed that lifting the middle levels of the atmosphere, causing create the 

ridge and the atmosphere of Iran, Syria and Iraq were under control of 

Subtropical high pressure (STHP) that it causing Stabilizing the atmosphere of 

these regions and this conditions caused create the low-pressure system in the 

Iran and lifting the air until the Limited height. On the other hand, the flow of 

cold air from northern Europe caused Trough in the 700 hpa and caused the high 

pressure system in East Europe and the Black Sea. Passing the cold air of Europe 

from the High-pressure through the arid deserts of Syria and Iraq caused a loss of 

coldness and moisture and be warm and dry winds and because the surface of 

deserts was dry, soil particles suspended in hot dry winds moved to the West in 

Iran and entered to low-pressure and instable air of Iran and lifted to height 

altitude. Hot and dry winds associated with dust from Iraq into Iran, the dust 

storm was in Sanandaj. The skew-t of chart showed that air of surface in the west 

of Iran was instable in the peak of dusty days, but the air mass hasn’t humidity 

also temperature and dew-point curve were far apart in the skew-t of chart that 

this showed the air mass was very dry. 

 

Keywords: Dust, Hysplit Model, Sannandaj, Trajectory. 
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