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 چکیده 

ی گرد و هاخشک دنیا توفانهای اقلیمی عصر حاضر در مناطق خشک و نیمهترین پدیدهیکی از مهم       

محیطی و اقلیمی متعددی در تواند اثرات زیستغباری است. این پدیده با توجه به خصوصیات آن، می

ویژه منطقه غرب و شمال غرب ها داشته باشد. کشور ایران بهها و قارههای مختلف اتمسفری، اقیانوسسیستم

. در این پژوهش، قسمت شمال غرب و طور متناوب با پدیده گرد و غبار و مشکالت آن مواجه استایران به

های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، همدان، کرمانشاه و غرب ایران شامل استان

ایالم، از نظر شدت، مدت و فراوانی پدیده گرد و غبار مورد تحلیل قرار گرفته است. ابتدا شدت و مدت 

بررسی قرار گرفت. سپس برای شناسایی منبع توفان گرد و غبار، دو  ریزگردهای منطقه مورد مطالعه مورد

شد. برای تحلیل ای مودیس شرح داده های گرد و غباری مهم با استفاده از تصاویر ماهوارهنمونه از توفان

بینی محیطی آمریکا های مربوط به جو باال از طریق مرکز پیشسینوپتیک روزهای دارای گرد و غبار، داده

(www.esrl.noaa.gov/psd به ) صورت روزانه اخذ شد. نتایج نشان داد که تفاوت محسوسی بین وقوع

های مورد مطالعه وجود ندارد به طوری که در تمامی روز در ایستگاهگرد و غبار در ساعات مختلف شبانه

ها مشاهده شده است. بیشترین فراوانی وقوع کدهای در این ایستگاه روز، وقوع گرد و خاکساعات شبانه

است که داللت بر وجود گرد و غبار  6های مورد مطالعه مربوط به کد طوفان گرد و غبار رخ داده در ایستگاه

نی های غرب و شمال غرب ایران، نواحی بیاباها نشان دادند که منابع اصلی گرد و خاکدر آسمان دارد. بررسی

ترین عربستان هستند و نقش صحرای کبیر آفریقا بسیار ناچیز است. در تراز سطح دریا، مهم جزیرهعراق و شبه

فشار بر روی عربستان و عراق است. در تراز علت بروز گرد و خاک غرب و شمال غرب ایران، وجود مرکز کم

غرب ایران، قرارگیری منطقه در جلوی  ترین عامل ایجاد گرد و خاک در غرب و شمالهکتوپاسکال، مهم 500

 فرود بود.

 ،شمال غرب ایران ایران، غرب ،گرد و غبار ای،تحلیل همدید، تصاویر ماهواره ها:کلیدواژه

http://www.esrl.noaa.gov/psd
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 مقدمه -1-1

موارد خشک دنیا که در بعضی یمهنهای اقلیمی عصر حاضر در مناطق خشک و ین پدیدهترمهمیکی از        

های گرد و غباری است. این پدیده با قرار دهد، توفان تأثیرها را تحت تواند مناطق مرطوب و حتی اقیانوسمی

های مختلف محیطی و اقلیمی متعددی در سیستمیستزتواند اثرات توجه به خصوصیات ذاتی ذرات آن، می

گرد و غباری در  هایتوفان (.2: 1392و همکاران، برتینا باشد )ها را در پی داشته ها و قارهاتمسفری، اقیانوس

در مناطق خشک و  هاآنرخداد  فراواندهد که دهند، ولی آمار نشان میبسیاری از مناطق جهان رخ می

های پدیده بارز در مناطق بیابانی، سبب اخالل در فعالیت عنوانبهبیشتر است. گرد و غبار  مراتببهخشک یمهن

گردد. همچنین حجم فراوان ذرات حمل و صنایع می ونقلحملهای اجتماعی، زیرساختانسانی، کشاورزی، 

قرار  تأثیردهد که متعاقب آن شرایط اقلیمی نواحی نیز تحت قرار می تأثیرشده به جو، بیالن انرژی را تحت 

اقلیم است. گرد  محیطی رخداد گرد و غبار در جو، اثر عمده آن بریستزین پیامدهای ترمهمگیرد. یکی از می

ارسالی به  کوتاهموجتواند بر روی درجه حرارت، جذب و پخش تابش خورشید با تغییر در تابش و غبار می

حال توازن بین این دو گرایش که گرد و غبار باعث گرم ینباا از زمین اثر بگذارد. بلندموجسطح زمین و تابش 

 هاآنیمیایی شاندازه ذرات گرد و غبار و ترکیبات  ملهازجییرهای زیادی تغشود به شدن و یا سرد شدن می

که در تعریف آن نیز  گرد و غباری هایتوفانهای یژگیو(. یکی از 2: 1391 عزیزی و همکاران،است )وابسته 

ریوی و  ناخوشایند بهداشتی، مشکالت تنفسی، بر آثارعالوه  که باشدیمشود کاهش قدرت دید گفته می

(. 2014 ونوس و همکاران،شود )یمزمینی و هوایی نیز  ونقلحملباعث اختالل در زیست یطمحآلودگی 

های کشاورزی و از بین رفتن ینزم، فرسایش گرد و غباری هایتوفانعالوه بر موارد فوق، یکی دیگر از اثرات 

 77تا  66باشد، بطوریکه در خاک فرسوده شده مواد آلی یمکه برای کشاورزی الزم  مواد آلی خاک است

که مشکالت و  های جوی استیدهپداز  گرد و غبار(. 2006 وانگ و همکاران،رود )یمدرصد از بین 

یستم و اکوسزیست یطمحی تخریب هاحوضهها در یینارسا نماید، برخی از اینیمهای متعدد را ایجاد یینارسا

 کاهش یتمندی اجتماعی و شهروندی،رضا ناو  های تنفسی و قلبییینارساها و یماریبمنطقه، ابتال به انواع 

های رسمی، به دلیل عدم توانایی در حل مسئله ی، مهاجرت اجباری و نگاه منفی به دستگاهوربهرهتولید و 

ی اخیر سه و نیم برابر شده است. از دههیافته نسبت به دو  انجام هایپژوهشبر طبق  این مسئله ؛ کهباشدیم



 3 

بر روحیات مردم این  تأثیرتوان یمباشد و یمن پدیده، انتقال امراض و آفات گیاهی بار اییانزاثرات مخرب و 

 (.1390بوچانی و فاضلی، برشمرد )یژه، نخبگان را نیز وبهنواحی و مهاجرت مردم و 

و مشکالت آن مواجه است.  گرد و غبارمتناوب با پدیده  طوربهویژه منطقه غرب ایران کشور ایران به        

های جنوب عراق، عربستان ب ایران در مجاورت کشورهایی قرار دارد که مناطق بیابانی همچون بیابانغر

ی و در فاصله دورتر سوریه و شمال آفریقا را دارد. موقعیت جغرافیایی غرب ایران و مجاورت آن با این سعود

 تقوی و همکاران،شود )سال می هایی متفاوت در طولها باعث رخداد مکرر پدیده گرد و غبار با شدتبیابان

های گرد و غباری بسیار (. با توجه به اهمیت پدیده گرد و غباری، شناسایی و ردیابی طوفان85: 1392

باشد که برای تشخیص وقایع گرد و غباری می کارآمد هایروشیکی از  ازدورسنجشضروری است. تکنیک 

گیرد. قرار می مورد استفادها درجات مختلفی از موقعیت ی برای شناسایی مکان منابع گرد و غبار بتازگبه

 ،1موسیکباشد )ای یک ابزار قدرتمند برای مطالعه خصوصیات گرد و غبار در مقیاس بزرگ میپایش ماهواره

گرد و غباری با استفاده از تصاویر  هایتوفانتشخیص  باهدفیی را هاروش(. بسیاری از محققان 529: 2013

بنابراین با توجه به پیامدهای طبیعی، اجتماعی،  (؛1: 2013 ،2استا الاند )گرفته به کارتلف ای مخماهواره

 هاتوفاناین  درروندبه افزایشی که  گذارند، همچنین با توجهیمبر جای  هاتوفاناقتصادی، زیستی که این 

صورت گیرد تا منابع و  هاانتوفگردد، ضروری گردید تا پژوهشی در رابطه با علل سینوپتیکی این یممشاهده 

 یرگذار بر این پدیده شناسایی گردد.تأثهای یستمس

 

 بیان مسئله -1-2

دهند جزو آن دسته قرار می تأثیرهای گرد و غباری همواره مناطق مختلفی از کره زمین را تحت توفان        

های معتدل، استوایی و نیمه خشک زمین، عرضیمهنطبیعی در مناطق خشک و  طوربهاز وقایعی هستند که 

: 2004 و همکاران، 3ال عسکریافتد )، اتفاق میاندشدهمشخصیله ماسه و خاک خشک وسبهاستوایی که 

که از  ماسههای میکروسکوپی باشند. دانهها در جو بسیار گوناگون میمنابع گرد و غبار و آئروسل (.121

                                                 
1. Musavik 

2. El-Ossta 

3. El- Askary 
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ریزند، ذرات پوسیده گیاهان و بیرون می فشانآتشز فوران شوند، خاکسترهایی که امناطق کویری منتقل می

آید و ذرات نمک ها بیرون میحیوانات، ذرات مختلف حاصل از سوختن ناقص مواد که از دودکش کارخانه

مناطق  هاآنین ترمهمدهند. یکی از حاصل از تبخیر آب دریاها، منابع اصلی گرد و غبار اتمسفر را تشکیل می

معموالً در  گرد و غبارهای توفان (.2: 1392 قوامی و همکاران،است )و مناطق صحرایی خشک، کویری 

دهند جایی که میانگین ساالنه ی رخ میاحارهجنبای و های معتدله، حارهخشک عرضیمهنمناطق خشک و 

گرد و های ههواویز در این رابطه، (.63: 2012، و همکاران 1متر است )ابندویتمیلی 300تا  200بارش، 

های جوی جهان بوده و عاملی مؤثر در میزان دید افقی هکننده اصلی در تشکیل هواویزخاک، توزیع غباری

شود که در منطقه زایش آن، زمانی آغاز می گرد و غبار. رخداد یک (3955: 2011 و همکاران، 2است )جیاوی

توانند در رات به پا خواسته از سطح زمین میکند که در اثر آن، ذسرعت باد سطحی از یک حد بحرانی تجاوز 

 (. 2003؛ هان و همکاران، 2004مقیاس محلی تا جهانی انتقال یابند )گنگ، 

قابلیت انتقال در سطح  گرد و خاککند توفان برخالف فرسایش بادی که در یک مقیاس محلی عمل می       

خشک که ذرات ریز و آزاد پوشش سطحی را مهینیک قاره و حتی فراتر از آن را دارد. در مناطق خشک و 

های مداوم حاکم است فرسایش بادی سبب افزایش یسالخشکهای خشک در اثر دهند و دورهتشکیل می

های . بر این اساس، تشکیل و تشدید توفان(63: 2012، و همکاران 3شود )ابندویتمی گرد و غبارهای توفان

مهیایی مواد سطحی برای  -2بادهای شدید،  -1شود: اد کنترل میبا اندرکنش میان سه رخد گرد و غبار

توسط بقای  گرد و خاکشدت توفان (. 279: 2006، 4شرایط ناپایدار جوی )خو -3فرسایش بادی و انتقال، 

 مدتکوتاه گرد و خاکشود. برحسب تداوم زمانی، این پدیده به دو نوع توفان آن و کاهش در دید تعیین می

شود )لشکری و کیخسروی، می ( تقسیمروزمدت )چند ساعت و حتی یک شبانهطوالنی وعت( )تا نیم سا

(. رخداد این پدیده تأثیر بسزایی بر محیط اتمسفر و سالمت انسان از طریق پایین آوردن کیفیت 18، 1386

ارد. تأثیرات عمل تراکم در ابرها د هوا، مشکالت تنفسی، کاهش دید، تأثیر بر انتقال پرتوهای خورشیدی و

های خورشیدی و انرژی اتمسفر از تابش یعباز توزدهد که ها نشان مییرمستقیم اقلیمی هواویزهغمستقیم و 

                                                 
1. Indoitu et al 

2. Jiawei et al 

3. Indoitu et al 

4. Xu 



 5 

متفاوت است  هاآنو همچنین گرم یا سرد شدن اتمسفر بسته به نوع ذرات و توزیع فضایی  تاب ینزم

 صورتبهبر دریای عرب  گرد و غبارهای زه(. برای نمونه، تأثیر هواوی2452: 1966، 1)نیکوویک و دوبریسیک

گراد است که نتیجه کاهش درجه سانتی 3/0و کاهش دما در زیر این الیه تا  گرد و غبارافزایش در دمای الیه 

 700تا  600در سطح  گرد و غباراست. تأثیر گرمایشی  گرد و غباردر تابش خورشیدی در سطح زیرین الیه 

(. با توجه به اینکه 1402: 2003 و همکاران، 2دهد )نتسدورج ای عرب رخ میدر شمال غربی دری بار یلیم

و بیش از دوسوم  اندقرارگرفتهخشک جهان یمهنکشور ایران و همسایگان غربی آن در کمربند خشک و 

خشک است و از طرف دیگر میانگین بارش ساالنه در کشور نصف یمهنمساحت ایران در اقلیم خشک و 

های محلی، ساالنه در جهان است، کشور ایران در معرض وقوع پدیده گرد و غبار در مقیاس میانگین بارش

ای و جهانی قرار دارد. مناطق غرب کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی و نزدیکی به منطقه

هستند رد و غبار های گهای کشورهای مجاور مانند عراق و سوریه و عربستان، بیشتر در معرض سامانهیابانب

ها در ها قبل، حداقل سه دهه گذشته، توفاندهد از سالها نشان میبررسی .(126: 1390 بوچانی و فاضلی،)

ها و غلظت مواد این توفان هموقوع پیوسته است و در مواردی  بهی آن منطقه غرب ایران و کشورهای همسایه

ها در چند سال تفاق افتاده، نبوده است. وقوع این توفانهای گذشته اها به حدی که در ماهحمل شده در آن

ی مختل و عرصه را حتی برای تنفس، چه رسد برای کار و هرگونه طورجدبهگذشته زندگی مردم را در منطقه 

 ، نگرانی مردم و مسئولین را برانگیخته است. هاآنها و تبعات فعالیت مفید دیگر تنگ کرده و شدت این طوفان

-های گرد و غباری عوامل متعدد اقلیمی و طبیعی دخالت دارند. به نظر میدون شک در وقوع طوفانب       

ی و همچنین استفاده نامطلوب از منابع طبیعی در داخل سالخشکرسد افزایش شدت گرد و غبارها، نتیجه 

انه طبیعی فرسایش های اطراف از آستها و بیابانکشور و کشورهای مجاور است که موجب شده است زیستگاه

 پدیده که این آثاری به توجه با (.1: 2008 جاللی و داوری،کنند )بدتر  رفتهرفتهبادی خارج شوند و وضع را 

 هاینقشه ی،اماهواره تصاویر مانند متفاوت هایمربوطه به روش کارشناسان گذارد،یم جای بر جهانی بعد در

 برای الزم اقدامات هاآن آثار و منشأ شناسایی با تا کنندیم بررسی را آن مختلف آماری هایهوا و روش

یزی در انگشگفتای قابلیت های ماهوارهداده .دهند انجام را گرد و غبارهااز  ناشی احتمالی هایآسیب کاهش

                                                 
1. Nickovic and Dobricic 

2. Natsagdorj et al 
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ای با توجه به تفکیک زمانی و مکانی مشاهدات ماهواره درواقعبندی خصوصیات ذرات معلق جوی دارند. پهنه

های طوفان های زمینی بکار روند. در این تحقیق، با توجه به ویژگیمکمل ایستگاه عنوانبهتوانند می قبوللقاب

یابی توفان گرد و غبار در غرب و شمال غرب ایران، از خصوصیات یری و جهتگره منظوربهگرد و غبار، 

-ی ترا و آکوا استفاده میماهواره مستقر بر 1MODISی از تصاویر سنجنده آمدهدستبهفیزیکی و اپتیکی 

 شود.

 

 هدف پژوهش -1-3

 ت.ران اسی غرب و شمال غرب ایگردها یزرهدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل شدت، مدت و خاستگاه 

 

 سؤال پژوهش -1-4

 ؟ی غرب و شمال غرب ایران تابع کدام عوامل همدید استگردها یزرشدت، مدت و خاستگاه 

 

 تحقیق رتاهمیت و ضرو -1-5

ای را و مشکالت محیطی عدیده قرارگرفتهبارترین بالیای طبیعی یانزگرد و غبار در ردیف یکی از  پدیده       

(. در کشور ما چند سالی است که این پدیده در مناطق 2:1392قوامی و همکاران، است )به وجود آورده 

پورعلی و تقی زاده، است )هایی شده یمناطق واقع در غرب کشور باعث ایجاد نگران خصوصبهوسیعی، 

ی گرد و غباری هادستگاههای کشورهای مجاور در معرض (. غرب ایران با توجه به نزدیکی به بیابان8:1390

(. اثرات گرد و غبار ممکن است تا فاصله زیادی از منبع 107:1391تقوی و همکاران، باشد )متعددی می

های کشاورزی، صنعتی، ینهزمنامناسب زیستی و بروز خسارات فراوان در  اصلی تداوم داشته و سبب بروز اثرات

یرات مخربی بر تأثاین پدیده  (.2:1392قوامی و همکاران، گردد )های مخابراتی و غیره و سیستم نقل و حمل

حال  تعدادشان در متأسفانهدر این روزها که  معموالً گذارد و افراد بیمار، مسن و کودکان سالمت انسان می

پورعلی شوند )شوند و حتی برخی مراکز صنعتی و اداری نیز به تعطیلی کشیده میین مینشخانهافزایش است 

های مننژیت، تب دره، آسم، بیمارهای ویروسی و (. همچنین منجر به افزایش بیماری9:1390و تقی زاده، 

                                                 
1. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
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های اخیر . مشاهدات سال(192:1391شاهسونی و همکاران، گردد )های ریه میسلول DNAصدمه به 

های ایالم، خوزستان، کرمانشاه و کردستان است. افزایش فراوانی وقوع این پدیده در استان دهندهنشان

های دیگر داشته در غرب کشور شدت بیشتری نسبت به سال گرد و غبار 1387دهد، سال ها نشان میبررسی

بسیار بیشتر  1387عین بیماران قلبی و تنفسی در سال است که با توجه به مطالعات صورت گرفته تعداد مراج

ازحد مجاز به دلیل گرد و غبار به باالترین یشبهای قبل بوده است. همچنین روزهای همراه با آلودگی از سال

یت گرد و غبار باعث کم شدن درنهاو  شدهافزودهمیزان خود رسیده، تعداد افراد مهاجر به سایر نقاط کشور 

خود باعث کاهش سهم عمده محصوالت کشاورزی مناطق  نوبهبهتی خاک و منابع آبی شده که ذخیره رطوب

 گردها یزر(. بیش از چند سال است که 141-136:1390بوچانی و فاضلی، است )غرب کشور گردیده 

نوردند و هزاران تن ذرات جامد را بر گستره یدرمبسیاری از مناطق جنوبی، غربی و شمال غرب کشور را 

  ریزند.یفرومبزرگی از شهرهای کشور 

رها و مزارع، کشتزا ازجملهن زیان رسانده بلکه سایر جاندارا هاانسانبه جسم و جان  تنهانه گردهایزر       

ده و یداکرپشیوع بیشتری  نکشورماهای اخیر در سالاین پدیده در  اند.باغات و حتی صنعت را هدف گرفته

سیاری که تغییرات اقلیمی ب شود.یمهای درگیر اد اختالل در زندگی مردم استاندر روزهای طوفانی سبب ایج

از  ترییعوس گرد را به سطح یز، پدیده راست شده متأثرو ایران نیز از آن  داده رخهای اخیر در دنیا در سال

، شدندیم روبرو محیطییستایران هم گسترش داده است. اگر قباًل فقط شهرهای کویری ایران با این پدیده ز

که این ییاازآنج گرد قرارگرفته است. یزنیز تحت تأثیر پدیده مضر رغرب و شمال غرب کشور امروز حتی 

باحث زیادی دارد. تمامی این م تأثیرب ایران نیز محیطی غرب و شمال غریستزی مختلف هاجنبهپدیده بر 

یژه غرب وبهر مناطق وسیعی از کشورمان و گیچند سالی است دامن متأسفانهنمودی از واقعیتی است که 

 ای ایجادهراه کشور شده است. تردیدی نیست که این پدیده باید با شناخت کامل تمامی ابعاد آن و همچنین

. طقه باشدکنان منتواند خطری جدی برای سادر درازمدت می چراکهو انتقال آن، بررسی و با آن مقابله شود. 

 د.سی نمایی غرب و شمال غرب ایران را بررگردها یزرشدت، مدت و خاستگاه  است درصددلذا این پژوهش 
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 فصل دوم

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -2-1

ع از مناب نطقییرمهای بشری و استفاده غیکی از مشکالتی که در چند سال اخیر در اثر دخالت       

ادهای های گرد و غبار روید. طوفانطبیعی و تخریب آن در حال گسترش است پدیده گرد و غبار است

خصوص در به خشکیمهتاسر جهان در مناطق خشک و نطور گسترده در سرطبیعی هستند که به

درصد  40یش از ب. مناطق خشک که افتندیشدید اتفاق م یسالو تحت خشک جنب حاره یهاعرض

 از یکی ن هستند. گرد و غبارهای گرد و غبار در جهامنبع مهمی از طوفان پوشانندیسطح زمین را م

 ساختار .دارد یاهمنطق هوای کیفیت بر مهمی تأثیر و آیدمی شمار به باریانز هواشناسی رویدادهای

 و خاک رطوبت بارندگی، محلی، هوای سامانه به وابسته و پیچیده بسیار گرد و غبار یرخدادها

 فک رسوبات روی بر دانشمندان (. تحقیقات1392)تقوی و همکاران،  است سطح پوشش تغییرات

 دوره از )قبل سال پیش نمیلیو 70 به گرد و غبار هایطوفان بروز سابقه که دهدیمنشان  هایانوساق

 (.2010ندافی، گردد )یبرم زمین کره در شناسی(ینزم کرتاسه

عنوان بهمرکزی آن  ایهو بخششده است ایران در جنوب غرب آسیا و در نوار خشک جهان واقع       

گیری روند شکل با نگاهی به. گرد و غبار مواجه است مناطق خشک جهان با مسئله ینتریکی از معروف

های بعد، این سال این پدیده گذرا بوده است اما در 1380که تا سال  یابیمیاین پدیده مخرب درم

استان کشور را  18، 1387در سال  کهیطوردر شهرهای جنوبی گسترش یافت به یجتدرپدیده به

ا ب .د ساختو حتی بر اقتصاد کشور وار زیستیطسالمت انسان و محفراگرفته و اثرات منفی زیادی را به

وی ه آن از سهای آتی لزوم التفات بتوجه به خسارت زیاد این پدیده و احتمال افزایش وقوع آن در سال

 لوگیری خواهد کرد.دولت و اجرای راهکارهای مناسب، از تشدید وقوع این پدیده ج

 

 آن در جهان بندییمتعریف گرد و غبار و تقس -2-2

مثالً در شمال شرق  .مختلفی به خود گرفته است یهادر کشورهای مختلف نام گرد و غبار پدیده       

یا شبح و در بعضی  Phantomعربی به نام  ییا بادهای موسمی، در افریقا و کشورها Haboobهند 

آن بر قابلیت  تأثیرمحققین، گرد و غبار را بر اساس  .شوندیمعنای دیو نامیده م به Devilمناطق 
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ی توجهقابل که به میزان  1توفان گرد و غباری -1کنند: بندی میدسته تقسیم 3یت و شدت آن به رؤ

گرد این پدیده شدیدترین نوع  نماید.وسیله بادهای قوی به سمت باال حمل میرا به ماسهگرد و غبار و 

گردد. می متر 103و باعث غبارآلود شدن کامل هوا و کاهش دید افقی به کمتر از  هستو غبار 

، 2گرد و غبار وزشی -2دهد. یت را تا حد صفر کاهش میرؤکه قابلیت  های گرد و غباری شدیدتوفان

هایی با ارتفاع یله بادوسبهباشد، این پدیده های گرد و غبار حد متوسط میشدت در بین پدیده ازلحاظ

گردد. این پدیده دید افقی را به کمتر نمایند ایجاد میرا حمل می ماسهزیاد که مقداری گرد و غبار و 

که در این  هست، پدیده با شدت حداقل 3گرد و غبار معلق -3دهد. متر کاهش می 104تا  103از 

 104دد و دید افقی را به کمتر از گرپایین( تروپوسفر معلق می) یرینزپدیده گرد و غبار ریز در بخش 

ندافی و باشد )متر می 1800تا  900های گرد و غبار بین گردد. متوسط ارتفاع توفانمتر محدود می

بر اساس نوع ذرات گرد و غبار است که  بندییمها تقساین روش از دیگر یکی (.46:1389همکاران، 

 وند:شمی بندییمها به دودسته تقسبر این اساس طوفان

 .ایهای ماسه( طوفان١

 .های گرد و غبار( طوفان٢

به ذرات  Dustگرد و غبار یا  کهیاست درحال متریلیم 1تا  6/0 ماسه، ذرات خاکی با اندازه قطر       

قطر  متریلیم 1/0 ری که زیر. ولی عمالً فقط ذرات گرد و غباشودیگفته م متریلیم 6/0 تر ازکوچک

چه کنند. گر های گرد و غبار را ایجادبه مدت طوالنی معلق در هوا قرارگرفته و طوفان توانندیدارند م

تشکیل  یتررات درشتذولی چون از  شوندیباعث کاهش دید م یاهای ماسهطوفان یریگشکل

 . ولیشوندیفقط در مجاورت سطح زمین حرکت کرده و وارد طبقات باالتر اتمسفر نم اندیافته

ی طح زمین ططوالنی را نیز در س یهاتا ارتفاعات باال رفته و مسافت توانندیو غبار م های گردطوفان

 ریقا منبعهند. مثالً شمال افچندین قاره را تحت تأثیر خود قرار د توانندیحتی م کهیطوربه ،کنند

 .کندیمگرد و غبار برای رسوب در جنوب اروپاست یا گرد و غبار چین در اقیانوس آرام رسوب 

                                                 
1. Dust Storm 

2. Blowing Dust 

3. Floati؛ng Dust 
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استفاده از  شود،یکاربرده مهای گرد و غبار بهطوفان بندییمری که برای تقسگدی ییوهش       

 1980ال در س جزفچون سرعت باد و قابلیت دید در هنگام وقوع طوفان است. مثاًل  ییهاشاخص

 کرد: بندییمشمال شرقی هند را به سه دسته تقس های اتفاق افتاده درطوفان

تا  500ین و قابلیت دید ب بیفرتی درجه 6بر سرعت باد برا کهیی گرد و غبار ضعیف: وقتهاطوفان -١

 .متر باشد 1000

تا  200د و قابلیت دی بیفرتی درجه 8سرعت باد برابر  کهیهای گرد و غبار متوسط: وقتطوفان -٢

 .متر باشد 500

 200کمتر از  و قابلیت دید بیفرتی هدرج 9سرعت باد برابر  کهیهای گرد و غبار قوی: وقتطوفان -٣

 .متر باشد

های قوی نیز وفانطشود تنها تفاوت آن این است که در نظر گرفته می بندییمدر چین نیز همین تقس

 :شوندیم بندییمخود به دو درجه دیگر تقس

 متر باشد. 200متر بر ثانیه و قدرت دید کمتر از  50های قوی: وقتی سرعت باد طوفان -١

ه به آن کمتر باشد  50متر بر ثانیه و قدرت دید صفر تا  25های خطرناک: وقتی سرعت باد طوفان -٢

 شود.شیطان سیاه هم گفته می

ا در رایی از ماسه کند و ابرهای، توفان بادی است که ماسه را به داخل هوا حمل میتوفان ماسه       

وع به غلتیدن و به حد بحرانی رسید ذرات شرکه باد یهنگامدهد. نزدیکی سطح زمین تشکیل می

 جستن و تر هوا ذرات برخاسته و به حالتکنند و با حرکت سریعحرکت به جلو در سطح زمین می

 (.10:1390احمدی، کنند )پریدن حرکت می
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 عوامل ایجاد رویدادهای گرد و غباری -2-3

دهد باد به ذرات را کاهش میکمبود پوشش گیاهی: که اندازه حرکت ناشی از نیروی وزش 

 (.16:1389؛ رسولی و همکاران، 11:1390احمدی،)

ی، کمبود چسبندگی بین ذرات که خود به میزان رطوبت خاک سالخشکبارشی و شرایط جوی: کم

ی و ذوالفقار؛ 20:1390، انتقال )دهدار زادهبستگی دارد و وجود شرایط الزم هواشناسی برای ایجاد و 

 (.174:1384، عابد زاده

 ماسهی رویهین نیاز آبی و برداشت بیتأمها برای های انسانی، ایجاد سد، انحراف مسیر رودخانهفعالیت

عزیزی و همکاران، ) یرسطحیزهای ویژه آبرویه از منابع آب، بهها، برداشت بیو ماسه از بستر رودخانه

2:1391.) 

های با ک: وزش بادهای به نسبت شدید بر روی بیابانترین عوامل در ایجاد پدیده گرد و خااصلی       

خاک نرم و خشک، حرکت صعودی هوا موجب انتقال قائم ذرات گرد و خاک معلق به ترازهای باالتر 

؛ 69:1389خسروی، دورتر )شود، انتقال ذرات معلق توسط جریانات سطوح فوقانی به نقاط جو می

 (.20:1390، دهدار زاده

 

 های گرد و غباریابع تغذیه توفانین منترمهم -2-4

ها دارای جرم و سرعت باشد، همچون دیگر سیالهای هوا میجابجایی سریع توده درواقعباد که        

تواند با وارد نمودن نیروهای برشی موجب حرکت یا یء دیگر میشبوده و در اثر تماس با خاک و یا هر 

ای مناسب باشند یزهرسنگیی که فاقد پوشش گیاهی یا هاجابجایی ذرات آن گردد. در این میان خاک

باشند. هر چه سرعت باد بیشتر باشد انرژی آن در معرض تماس بیشتر با باد و اثرات فرسایشی آن می

رویدادهای گرد و غباری وابسته به شرایط  هرحالبهتر خواهد بود. فرساینده در نتیجهنیز بیشتر و 

ذرات غباری در تشدید یا تعدیل اثرات  نشستتهو  ونقلحملانتشار،  باشند که با کنترلمحیطی می

هستند. برای انتشار گرد و غبار، ذرات رسوبات ریزدانه ضروری است، این  مؤثریک توفان گرد و غباری 

یله بادهای آشفته حرکت نمایند. قطر ذرات غباری در وسبهسست باشند که  قدرآنذرات بایستی 
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کیلومتر( انتقال  100بیش از ) یطوالنمیکرومتر و ذراتی که تا مسافت  20از  ترچککو عمدتاًاتمسفر 

 (.11:2008؛ جاللی و داوودی، 23:1392زینالی، باشند )میکرون می 2کمتر از  عمدتاًیابند 

 کند:ی زمینی را برای انتشار گرد و غبار به شرح زیر توصیف میده شکل عمده 1پای

 ش یخچالی.های حاصل از فرسایدشت

 های یخچالی.کانال

 های خشک.بسترهای وادی

 ای خشک.بسترهای دریاچه

 .عمقکمی ساحلی هااسبک

 ها.مخروط افکنه

 ی باالی هوازدگی.های سنگی با درجهبیابان

 مناطق لسی.

 های آبرفتی.رسوبات سیالب دشت

 ای.های ماسهتپه

در آمریکا به نام  های سیستان( کهنظیر هامونشده )خشکای در این میان بسترهای دریاچه       

رود نتظار میراین ارسوبات سست و ریزدانه غنی بوده، بناب از نظرپالیا معروف است. با توجه به اینکه 

(. عوامل 207:1384خسروی و همکاران، کند )که گرد و غبار بیشتری نسبت به سایر منابع تولید 

 یر است:زآورد شامل موارد می حساببهمنبع ترجیحی گرد و غبار  عنوانبهمهمی که مناطق بیابانی را 

 ی باد.باال سرعت

 شود.فقدان عناصر ناهمواری که باعث جلوگیری از فرسایش می

 های سرعت باد.پایین بودن آستانه

 فقدان تجمع یا سختی سطحی.

 ییرپذیری باالی ذرات.تغ

                                                 
1. Pay 
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؛ طاعی سمیرمی و 208:1384ی و همکاران، خسروخاک )انرژی کم پیوستگی ذرات معلق در بافت 

 (.2:1392همکاران، 

 

 مراکز تولید گرد و غبار در جهان -2-5

که نقش زیادی  شوندیوهوا در جهان محسوب مبارندگی و دما اولین فاکتورهای مهم ارزیابی آب       

ا باعث در توسعه و گسترش پوشش گیاهی یک منطقه دارند. کاهش میزان رطوبت و افزایش دم

. شودیافزایش تبخیر و تعرق و ایجاد خشکی، کاهش پوشش گیاهی و کاهش چسبندگی ذرات خاک م

شود؛ بنابراین خاک در اثر وزش بادهای شدید به حرکت درآمده و همراه با آن جابجا می در نتیجه

شدت گرفته،  پدیده بیابان زاییهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و که در سال یسالوقوع خشک

های گیاهی و و تخریب پوشش زایییاباننقش زیادی در افزایش این پدیده داشته باشد. وقوع ب تواندیم

تضعیف حاصلخیزی و دوام خاک که  در نتیجهکشاورزی و  هایینو نامناسب از زم ازاندازهیشاستفاده ب

و افزایش  هایابانو گسترش ب یریگافزایش رشد جمعیت بشر شدت یافته است باعث شکل در نتیجه

های گرد سطح االرضی و افزایش وقوع طوفان یهاباعث از دست رفتن خاک در نتیجهفرسایش بادی و 

شده را که به علت تغییرات اقلیمی به خشک هاییاچهو در هایابانب توانیدر حقیقت م .شودیو غبار م

 .از مراکز تولید گرد و غبار دانست اندشده یلکوچک تبد هاییابانب

مناطق خشکی هستند که دارای بارش ساالنه کمتر از  معموالً بنابراین مراکز تولید گرد و غبار         

ست واقع باشند. بیشتر مناطق اصلی ای پمتر بوده و به لحاظ توپوگرافی در منطقهمیلی 250تا  200

های یگذاررسوبپس از گذشت زمان  اکنونهماند و یرآب رفتهزبه  گذشته درتولید گرد و غبار، 

اند که بشر به مدت زیادی اند. بسیاری نیز مناطقی بودهمتناوب، تبدیل به مناطق آبرفتی عمیقی شده

های آرال و خزر، ی قرار داده است، مانند دریاچهربردابهرهرا مورد  هاآنسکنی گزیده و  هاآندر 

های شمالی چین. ای دجله و فرات، جنوب غربی آمریکای شمالی و سرزمینی رودخانههاآبرفت

 هاآنیی هستند که فعالیت انسانی در هاآنتولید گرد و غبار  مراکزین ترفعالین و تربزرگوجود ینباا

دهد که های محققان نشان می(. بررسی12:1390احمدی،  ؛2:1393زنگنه، خورد )ینمبه چشم 

http://www.boomesa.com/fa/article/124
http://www.boomesa.com/fa/article/124
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یژه صحرا در آفریقا، خاورمیانه، وبهخشک یمهنهای گرد و غباری عبارت است از؛ مناطق خشک و توفان

)بوچانی و  (1شکل باشند )آسیای جنوب غربی و مغولستان، پهنه وسیعی از آمریکا و استرالیا می

 (.130:1390فاضلی، 

یدکننده گرد و غباری در جهان است که تولین منبع تربزرگدر آفریقا  1ابان صحرایی ساهارابی       

منابع  (.3:1391مرادی و علمی زاده، کند )یلیون تن گرد و غبار را وارد اتمسفر میم 700ساالنه 

ریتانی ، مناطق غربی مالی، جنوب الجزایر و شرق مو2ی بودلهاصلی گرد و غبار در ساهارا شامل چاله

% در نزدیکی 30شود، یجاد میای که پدیده گرد و غبار در منبع درزمانباشند. بر طبق نظر محققان می

دورتر و بیش از نیمی از آن به فواصل  شود% دوباره در مقیاس محلی منتشر می20منبع رسوب، 

های گرد و غباری وفانباره نظرات متفاوتی وجود دارد. ت ینرا دشود البته کیلومتر( منتقل می 6500)

های های گرد و غباری بیابانگردد. توفانتعریف می )باد شمال( 3شامال عنوانبهدر عربستان سعودی 

در شمال  شود.خوانده می 4های جنوبی آمریکا، تگزاس و آریزونا به نام هابوبساهارا در مناطق ایالت

توفان زرد  عنوانبهو در ژاپن  5رد و غبار آسیاییگ عنوانبه ایماسههای توفانشرق آسیا گرد و غبار و 

 (.47:1389ندافی و همکاران، شوند )شناخته می

م خاص بسیار ها و اقلیدر خاورمیانه برخی مناطق نسبت به دیگر مناطق به دلیل تفاوت خاک       

 ی نظیر آنچهااسهمیزرع، مناطق های لممستعدتر برای ایجاد توفان گرد و غبار هستند. حتی در بیابان

 منشأق کنند(. مناطهای گرد و غباری ایجاد نمیتوفان شود )معموالً یره عربستان یافت میجزشبهدر 

از  های غنی از رس و سیلت هستند و در عراق و ایران مسئول ایجاد بخش زیادیدارای خاک

های خشک در بستر دریاچه معموالًه های ریزدانباشند. در این مناطق خاکهای گرد و غباری میتوفان

 (.209:1384خسروی و همکاران،شوند )ها یافت میدشتیالبسو رسوبات 

                                                 
1. sahara 

2. Bodele 

3. Shamal 

4. Haboobs 

5. Asian Dust 
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آن گسترده شده است.  جوارهمهند و مناطق  قارهشبههای گرد و غباری در بخش شمالی توفان       

 باشد؛ییص متشخقابلمنبع عمده گرد و غبار  4در آسیای جنوب غربی  1TOMSهای مطابق با داده

ای از ب( یک منطقه گسترده  الف( منطقه ساحلی مکران از جنوب شرقی ایران تا همسایگی پاکستان

پاکستان مرکزی ج( منطقه همگرایی بین مرزهای ایران، افغانستان و پاکستان که شامل حوضه 

 احتمالبه باشند.سیستان، ریگستان و شمال غربی بلوچستان که با عنوان دشت مارگو نیز شناخته می

و  2واشینگتنهستند )های فصلی ها و رودخانهیاد منبع عمده گرد و غباری این مناطق مخروطه افکنهز

 (.303:2003همکاران، 

باشد. گریت بیسن ین مراکز تولید گرد و غبار میترمهمدر آمریکای شمالی یکی از  3گریت بیسن       

های دوره پلیئستوسن یله دریاچهوسبهها حوضه بیشتر این باشد.حوضه می 150دارای بیش از 

ها دادند. یکی از این حوضهبرابر وسعت فعلی منطقه را پوشش می 11بودند که حداقل  شدهاشغال

(. 71:2006، 4گودی و میدلتوناست )فعلی دریاچه میشیگان بوده  اندازهبهیبًا تقربونوویل بوده که 

حال نتایج نشان ینبااباشد. و غباری در جنوب آمریکا نادر می های گرداطالعات در مورد وقوع توفان

دهند. ساالر مکرر در آلتیپالنوی پرو، بولیوی و شیلی رخ می طوربههای گرد و غباری دهد که توفانمی

متر بارش یلیم 187است که در یک ناحیه با  6، یک حوضه بسته در آلتیپالنوی بولیوی5دی یونی

ی آند و ین حوضهتربزرگباشد. ساالر دی یونی است. ارزش آئروسل آن بسیار باال می قرارگرفتهساالنه 

 (.77-76همان: باشد )ین فالت نمک جهان میتربزرگ احتماالً 

 ی ایر بادریاچه ین منبع گرد و غبار در نیمکره جنوبی است. حوضهتربزرگاسترالیا امروزه        

-منطقه محسوب می ین منبع گرد و غباریترمهمالیای فصلی، پ عنوانبهیلومترمربع ک 3/1مساحت 

 (.22:1392زینالی، گردد )

                                                 
1. Total Ozone Mapping Spectrometer 

2. Washingtom 

3. Great Basin 

4. Goudie and Middleton 

5. Salar De Uni 

6. Bolivian altiplano 
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در سال  چیبا و اناکات منبع گرد و غبار بعد از بیابان صحرا در کشور چین است اگرچه ینتربزرگ       

 رای اینبرا  460تا  100مقدار بین  2006و همکارانش در سال  لرنتتن و  214فقط میزان  2006

 ییتنهاه بهکاز اهمیت زیادی برخوردار است   Bodeleکار محاسبه کردند و سومین منطقه فرورفتگی 

رد و مساحت چندان زیادی ندا کهیدرصد از انتشار گرد و غبار جهانی است. درحال 18تا  6عامل تولید 

در دنیا  غبارگرد و مناطق عمده تولید  1-2شکل  .دلیل آن مقاومت بسیار کم خاک این منطقه است

 دهد.یمرا نشان 

 

 

 : مراکز عمده تولید گرد و غبار در دنیا.1-2شکل 

 

 ایران درگرد و غبار  تولید مراکز -2-6

درجه شمالی  40تا  25میلیون هکتار، در عرض جغرافیایی  164کشور ما با مساحتی بیش از        

عامل مؤثر در خشکی  ینتردارد. مهمشده است که در نوار خشک یا بیابانی کره زمین قرار واقع

از  ترییناست. بعدازآن بادهای آلیزه که نواحی پا یاکشور ما، فشار زیاد مجاور حاره یوهواآب

و در خشکی نواحی  دهندیدرجه شمالی کشور را تحت تأثیر قرار م 35تا  30جغرافیایی  یهاعرض

(. همچنین کشور ایران در یک منطقه با 1388ی و همکاران، مرکزی و جنوبی کشور مؤثرند )ذوالفقار



18 

  

درصد مساحت این کشور را مناطق خشک و  30است و بیش از  قرارگرفتهی خشک وهواآب

های گرد و غباری روبرو بوده گیرد. این کشور از سالیان گذشته با پدیده توفانیبرمخشک در یمهن

های مرکزی دهد که چالهور نشان میهای مربوط به فراوانی روزهای گرد و غباری کشاست. بررسی

روزه در استان سیستان و  120بادهای  مثال عنوانبه. دارند راایران، بیشترین روزهای گرد و غباری 

روز  15یزد  ازجملهیافته است. در مناطق مرکزی ایران یشافزاروز در سال  150بلوچستان به بیش از 

افتد. به دلیل مجاورت مناطق غرب و جنوب غرب کشور با بیشتر در سال پدیده گرد و غبار اتفاق می

اخیر  هایسالاست و در  توجهقابل های کشورهای مجاور، روزهای غبارآلود در این مناطق بیابان

های صورت گرفته، علت وقوع (. بر اساس بررسی194:1391شاهسونی و همکاران،است )یافته یشافزا

باشند. فرسایش بادی خارجی می منشأای یا از جریانات منطقه ناشی عمدتاً ای، گرد و غبار منطقه

متر به هوا شده که به دلیل میلی 02/0کمتر از  عمدتاً شدید در مناطق خارجی باعث برخاستن ذرات 

تحت  شدتبهباشد، این مناطق نواحی غربی و جنوب غربی کشورمان می طرفبهاینکه جهت جریان 

عالوه بر خشک بودن شرایط آب و  (.945:1389طوفان، ) یردگرار میجریانات گرد و غبار ق تأثیر

پراکندگی  یطورکل. بهافتدیزیادی نیز اتفاق م هاییسالهوایی در قسمت اعظم این کشور، خشک

جنوبی کشور، از گستردگی بیشتری برخوردار  یشده در نواحمحاسبه یسالجغرافیایی میزان خشک

از شدت و فراوانی  شودیی و مرکزی کشور فاصله گرفته مجنوب یهااست و هرچه از بخش

قسمت  یطورکلکه به دهدیایران نشان م یسالخشک هاییژگی. وشودینیز کاسته م هایسالخشک

پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت طبیعی خود اثرهای این پدیده  یناعظمی از کشورمان، از ا

جنوبی، شرقی و مرکزی کشور به علت نوسانات زیاد  یهاص بخشخصوو به نمایدیمخرب را تجربه م

 .بیشتری برخوردار هستند پذیرییبدر مقادیر بارندگی، از آس

باشد. اهمیت گرد و غباری کاهش میزان دید می هایتوفانترین مشکالت ناشی از یکی از عمده       

آن بر میزان کاهش  تأثیری را بر اساس های گرد و غباری زیاد است که شدت توفانقدربهاین پدیده 

آن کاهش داده  منشأهای گرد و غباری شدید دید افقی را در منطقه نمایند. توفانبندی میدید تقسیم

 (.210:1384 خسروی،) یابدو با دور شدن از منطقه اصلی، قابلیت دید بهبود می
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در  هرحالهب ؛ وطوح زیرین آن گرددتواند باعث گرمایش تروپوسفر و سرمایش سوجود گرد و غبار می

ه تغییرات تواند منجر بگرد و غبار می درواقعد. ای انعکاس زمین را به دنبال دارمنطقه-سیستم جوی

زیست یطمحشناسی، شیمیایی و یا ینزماقلیم در مقیاس جهانی و محلی، تغییر در چرخه بیولوژیکی، 

 (.136:1390بوچانی و فاضلی، گردد )انسان 

-می گرد و غباری هایتوفانها یکی دیگر از پیامدهای مهم بر سالمتی انسان تأثیرآلودگی هوا و        

ای هیش حساسیتخارش، سوزش و ریزش آب و افزا صورتبهباشد؛ اثرات این پدیده، در چشم و بینی 

 (.17:1388اویسی راد، باشد )حلق، گلو و مشکالت دستگاه تنفسی می

به  های گرد و غباری منجرباشد. توفانز پیامدهای این پدیده، مشکالت اقتصادی مییکی دیگر ا       

-... می وبع آب های برق، کاهش مناتعطیلی مدارس، لغو پرواز هواپیماها، اخالل در عملکرد نیروگاه

 وگرد  گردد. از سوی دیگر مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر در معرض خطر ناشی از

د توانیمگیرند. فرسایش خاک و تحمیل کردن خسارت به محصوالت دامی و کشاورزی رار میغبار ق

 (.49:1389ندافی و همکاران، شود )باعث از بین رفتن اقتصاد مناطق روستایی 

 

 گرد و غبار در ایرانمنشأ  -2-7

 مرکزی یهاهچال که دهدیم کشور نشان گرد و غباری روزهای فراوانی به مربوط هایبررسی       

 و استان سیستان در روزه 120 بادهای مثالعنوانبه .را دارند گرد و غباری روزهای بیشترین ایران

 جنوب و غرب ناطقم مجاورت دلیل به یافته است.یشافزا سال در روز 150 از بیش به بلوچستان

 است. توجهقابل  اطقناین م در غبارآلود روزهای جوارهم کشورهای بزرگ هاییابانببا  کشور غربی

 ساله گذشته 50 طی در غبارآلود روزهای میانگین که دهدیم کشور نشان هواشناسی سازمان آمارهای

 در آن وقوع راوانیف که است بوده روز 82 و 65  ترتیب به میانگین طوربه آبادان و اهواز شهرهای در

 (.1389همکاران، شاهسونی و شود )می برآورد دیگر یهاماهاز  بیش مردادماه

 ینوعشدید شد و از طرفی کشور عراق نیز به یسالایران وارد یک خشک 1387در سال        

 زیستیطبرنامه مح کهیطورشدن وضعیت گردید به تریچیدهرا تجربه کرد و موجب پ یسالخشک
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فاجعه  یریگایران در خصوص شکل زیستیطرسمًا به سازمان مح UNEPسازمان ملل 

مرتبط با این بحران  یهااز سازمان یکیچدر غرب عراق هشدار داد. ولی متأسفانه ه محیطییستز

پیش رفت که ذرات گرد  یاگونهشرایط به ترتیبیناگامی اساسی برای حل این مشکل برنداشتند و به

ن و جمله تهران، قزوین، سمنان، کردستان، مرکزی حتی مازندرا استان کشور از 18و غبار بیش از 

 (.3-2و  2-2)شکل  گیالن را هم در برگرفت

 

 (.2011)گریوانی و همکاران، 1991ایران قبل از سال  گرد و غبار: منشأ 2-2شکل 

 

آن خشک شدن  تبعبهاخیر نیز با توجه به کاهش آب رودخانه دجله و فرات و  هایسالدر        

 طوربهو ورود آن به ایران  گرد و غباری هاکانونو هورهای جنوب عراق، زمینه برای تشکیل  هاتاالب

 است. شده فراهمای یندهفزا
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 (.2011)گریوانی و همکاران، 2008در کشور عراق در سال  گرد و غبار: منابع 3-2 شکل

 

 شدت وقوع پدیده گرد و غبار در فصول مختلف سال -2-8

 زمستان و پاییز در کمتری با توالی و انتابست و بهار فصول در عمدتاً گرد و غباری هایطوفان        

 با غروب تا بعدازظهرها زمانی فاصله روز، در پدیده این وقوع زمان همچنین بیشترین دهد.می رخ

 1995و همکارانش در سال،  1شیگونگ وانگ .یابندمی بروز دنیا مختلف مناطق در درصد 65فراوانی 

و جریان سریع باد از طبقات پایین به طبقات  طبقات اتمسفری در ثباتیی، بمدتیخشکی طوالن

 داند.یباالیی جو را از علل افزایش وقوع این پدیده در فصل بهار م

 

 

                                                 
1. Wang shigong 
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 اخیر در ایران یمنشأ پدیده گرد و غبارها -2-9

ها منشأ خارجی نناشی از آ هاییدرصد گرد و غبارها و آلودگ 80شواهد حاکی از آن است که        

در  النهرینینصحراهای واقع در شرق مدیترانه تا کشور ایران ازجمله صحراهای ب دارد و به وضعیت

 گردد.یعراق، صحراهای عربستان و غرب سوریه بازم

 مثل منطقه این به کنزدی نسبتاً نواحی بیابانی ایران، غرب به ورودی یگرد و غبارها اصلی منابع       

 بیرک نقش صحرای که است عربستان یرهجزشبه شمال در موجود و صحرای عراق سوریه، صحرای

 شود.یم قلمداد ناچیز بسیار میان این در آفریقا

 

 هوا و تأثیر بر آب -2-10

 ییوهواطور مستقیم در تغییرات آباز طریق انعکاس و جذب نور خورشید به ذرات گرد و غبار       

همین امر را در  1988کارانش در سال و هم لگراند کهیطور( به2006، 1تاناکا و چیبامؤثر است )

نشان دادند که ذرات معلق روی  1995و همکارانش در سال  . وانگصحرا به اثبات رسانید هاییابانب

 یراتیها نشان داد که ذرات گرد و غبار تأثورودی و خروجی سطح زمین مؤثرند تحقیقات آن یهاتابش

، 1992در سال  هایسانگو  اکرمن .ی اتمسفر داردمتر 3000زیر  هاییهروی جذب نور خورشید در ال

ها تحقیقات آن .تأثیر تجمع گرد و غبار را روی انرژی ورودی و خروجی نور خورشید بررسی کردند

اتمسفر تا  هاییهموج کوتاه باالی ال گرد و خاکی است طول هایانوسنشان داد که وقتی هوای باالی اق

90 - 40  2w/m 2 موج در شرایط بدون گرد و غبار این طول کهیحالدر یابدیافزایش مw/m 5 -20

 (.1998پیس و همکاران، است ) 

کند یهمرفتی ایجاد م هاییتاین ذرات از طریق تغییراتی که در وضعیت ظاهری ابرها و فعال       

برای تشکیل  که زمینه را صورتینبد ،وهوا مؤثر باشدطور غیرمستقیم بر آببه تواندیم (2003، 2تون)

باعث ایجاد قطرات زیادتر و ریزتر شده که همین امر منجر به  یجهنت ابری فراهم آورده در یهاهسته

% نور رسیده به سطح زمین را منعکس کرده 90بیش از  کهیطورانعکاس بیشتر نور خورشید شده به

                                                 
1. Tanaka and Chiba 

2. Toon 
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در  یاصورت تودهوقتی بهاز طرف دیگر خود این ذرات  .که این امر خود بر کاهش دمای هوا مؤثر است

اتمسفر تجمع یابند ایجاد ابرهای بزرگی از گرد و غبار کرده که مثل یک روکش امواج بلند رادیویی 

در گرمایش زمین نیز مؤثر  توانندیها مبنابراین این طوفان اندازندیصادرشده از زمین را به دام م

 .باشند

که افزایش  شوندیم هایتراتها و نلفاترکز بیشتر سوهای گرد و غبار باعث تمهمچنین طوفان       

. شودیجو م سطحی شده و باعث کاهش میزان ازون یهاشیمیایی باعث ایجاد واکنش یاین دو ماده

احارا سشده در ایتالیا هم نشان داد که کمترین تمرکز ازون در زمان گرد و غبار مطالعات انجام

 است یجادشدها

ر است کربن جو مؤث اکسیدیبار از طریق تأثیر بر میزان تولید دریاها بر میزان دذرات گرد و غ       

ین همچنین ارتباط ب دهد.یسولفور جو خبر م اکسیدیتحقیقات دیگری از تأثیر این پدیده بر د

ذرات  .شده استاهدهو اقیانوس آرام با پدیده گرد و غبار مش شمالی یکدر آتالنت یوهوانوسانات آب

اهش بنابراین در ک اندیاییقل هایابانسدیم و کلسیم موجود در ب یهاغبار به دلیل وجود کربنات گرد و

 یابطهرد. هنوز اسیدی مؤثر است که محققان ژاپنی هم همین موضوع را اثبات کردن یهااثرات باران

واهد شرچند هبین میزان مواد معدنی ذرات گرد و غبار و با تغییرات آب و هوایی اثبات نشده است 

های اتفاق افتاده در سال نسبت به طوفان 2007های اتفاق افتاده در سال نشان از این دارند که طوفان

گرد و  همراه با این یکه به مواد معدن رودیاند که احتمال مسرمای بیشتری را ایجاد کرده 2001

 .(2008گویید، کند )یغبارها ارتباط پیدا م

 

 هاتأثیر بر دریا -2-11

 اتیبر ح توانندیتحقیقات نشان داده که در مواردی ذرات گرد و غبار حاوی موادی هستند که م       

د چین در تولی هاییابانمؤثر باشد. مثاًل نمک موجود در گرد و غبار ب هایانوسو اق یاهاموجودات در

شده از وجود انجام هاییهمچنین بررس. اطراف هاوایی نقش دارند یهاآب یهاپالنکتون ییهاول

 بر حیات  تواندیکرده که م یتعناصری چون آهن، فسفر، نیترات و آهن را در این ذرات سا
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Abstract 

Dust storm is in arid and semiarid areas of the world one of the most significant 

phenomena in recent times. This phenomenon according to its specification can 

have environmental and climatical impacts in several different systems of 

atmosphere, oceans and continents.Iran especially in West and North West is 

facing with dust phenomenon and its problems it is facing periodically.In this 

study, the North West and West of Iran, including Ardabil, East Azerbaijan, 

West Azerbaijan, Kurdistan, Zanjan, Hamedan, Kermanshah and Ilam provinces, 

in terms of intensity, duration and frequency of dust were analyzed. At first, the 

severity and duration of dust were examined in the study area.Then, to identify 

the source of dust storms, two samples of important dust storms described using 

MODIS satellite images.For analyzes the days with dust, data on the upper 

atmosphere through the National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) (www.esrl.noaa.gov/psd) were collected on a daily basis.Results 

showed that there is no significant difference between occurance of dust at 

different hours of the day in study area so that the dust is observed at all hours in 

these stations.The highest frequency of dust storms codes occurring in the 

stations studied blonge to 6 code that signifies the presence of dust in the sky.The 

results showed that the main sources of dust are desert areas of West and North 

West of Iran, Iraq and the Arabian Peninsula and the role of Sub-Saharan Africa 

is minimal. In sea level, the main cause of dust occurance in West and North 

West of Iran is a low pressure center on Saudi Arabia and Iraq. At 500 hPa level, 

the cause of dust in the West and North West of Iran is the settlement of study 

area in front of the trough. 

 

Keywords: Dust storm, Northwest of Iran, Satelite imags, Synoptic Analysis, 

West of Iran,  

 

 

http://www.noaa.gov/
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