علوم و تکنولوژی محيط زيست ،دوره بيست و يکم ،شماره دوازدهم ،اسفند ماه 89

واکاوی همديدی-دورکاوی رخداد توفان گرد و خاک استان هرمزگان
(آذرماه )5981
وحيد سالمتی هرمزی *5
salamativahid@yahoo.com

مجتبی حمزه نژاد
کمال اميدوار

2

9

مهدی حسين پور

4

تاريخ دريافت40/11/40 :

تاريخ پذيرش49/40/11 :

چکیده
زمینه و هدف :پديده گرد و غبار از جمله تغییرات اقلیمي و پیامدهای زيست محیطي نامطلوبي است كه در چند سال اخیر از
سیرطبیعي خود خارج شده و شاهد تعدد وقوع آن در منطقه خاورمیانه مي باشیم .هدف از اين پژوهش بررسي همديدی و دوركاوی
توفان گرد و خاک استان هرمزگان مي باشد.
روش بررسی :با روش تركیبي همديد -دوركاوی ،شرايط موثر بر توفان گرد و خاک در استان هرمزگان در آذرماه 5931بررسي شده
است.
يافته ها  :پس از بررسي ديد افقي و سمت و سرعت باد در ايستگاههای سطح زمین ،دادههای بازكاوی سطوح مختلف اتمسفر از سايت
سازمان ملي اقیانوسي و جوی (نوا) اخذ و به منظور بررسي شرايط همديد و ترسیم نقشههای سطح زمین و سطوح فوقاني در محیط نرم
افزار گردس استفاده شد .در ادامه با استفاده از تصاوير ماهواره موديس(آكوا) پديده گرد و غبار آشکار سازی شد.

 -5دكتری آب و هواشناسي دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
 -2دكتری آب و هواشناسي دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ايران
 -.9استاد اقلیم شناسي دانشگاه يزد ،يزد ايران
 -4كارشناس ارشد هواشناسي ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ايران
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بحث و نتیجه گیری :در شرايطي كه فرابار سیبری جهت غربيتر پیدا كند ،نفوذ و گسترش زبانههای آن به سمت جنوب ايران باعث
تضاد حرارتي حدود  91درجه سلسیوس شده و افزايش گراديان فشار را بین مناطق شمال شرقي و جنوب ايران به دنبال دارد .بادهای
برخاسته از فرابار سیبری به دلیل عبور از روی چشمه های گرد و غبار (شرق و مركز ايران و بیابان های اطراف استان هرمزگان) سبب
گرديده كه گرد و خاک از روی مناطق مذكور برخاسته و وارد استان هرمزگان گردد .تصاوير دوركاوی ،مسیر حركت گرد و خاک را منطبق
بر جريان هوا در منطقه تايید مي كند و نشان مي دهد كه حتي اين پديده به دريای عمان و خلیج فارس كشیده شده است.
واژهای کلیدی :توفان گرد و خاک ،تحلیل همديدی -دوركاوی ،موديس ،استان هرمزگان
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Abstract
Background and Purpose: The phenomenon of dust is one of the unfavorable climatic changes and
environmental consequences that have come out of our natural course in the last few years and we are
witnessing the multiplicity of its occurrence in the Middle East region. The purpose of this study is
synoptic investigation and remote sensing of Hormozgan dust phenomenon.
Materials and Methods: With the combined method of synoptic - remote sensing investigations, the
conditions affecting the dust storm in Hormozgan province in November 2016 have been studied.
Results: After investigating the horizontal visibility and wind direction and speed at ground level
stations, the atmospheric surface re-analysis data were obtained from the National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) and they were used to investigate synoptic conditions and draw
surface and upper levels weather maps in the Grads software. The dust was then detected using Modis
satellite images (Aqua).
Discussion and Conclusions: Under conditions where the Siberian high pressure is inclined to the
west, the penetration and expansion of its tabs to the south of Iran causes a thermal contrast of about
35 degrees Celsius and increases the pressure gradient between the northeastern and southern regions
of Iran. The winds caused by the Siberian high pressure due to passing over the dust sources (east and
center of Iran and the deserts around Hormozgan province) cause the dust to rise from the mentioned
areas and enter Hormozgan province. Remote sensing images confirm the direction of dust movement
according to the airflow in the region and show that even this phenomenon has extended to the Oman
Sea and the Persian Gulf.
Keywords: Dust, Synoptic-Remote Sensing Analysis, Modis, Hormozgan Province
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مقدمه
توفان گرد و خاک يکي از مخاطرات مهم آب و هوايي است كه

كشورهای همسايه سبب تشديد رخداد پديده گرد و غبار شده

هر ساله باعث بوجود آمدن خسارات زيانباری در سراسر جهان

است ( .)9تحقیقات بسیاری در زمینه توفانهای گرد و غبار در

ميشود .رويداد توفان گرد و غبار يا توفان ماسه ای تحت تاثیر

داخل و خارج از كشور انجام گرفته كه برخي از آنها اشاره

الگوهای گردش همديد جو در مقیاس منطقهای و جهاني قرار

ميگردد :لشکری و كیخسروی( )4به تحلیل آماری همديدی

دارد .باد عامل اصلي حركت و جابجايي خاک به حساب ميآيد.

توفانهای گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زماني

در اثر برخورد باد با سطح زمین به دلیل ناهمواریهای سطحي،

 2331- 5339پرداختهاند و مشخص كردند كه توفانهای گرد و

پیچکهای تولید ميشود و عالوه بر جريانات افقي ،حركات

غبار در جنوب استان خراسان رضوی يک پديده متداول است،

عمودی باال سو و پايین سو به وجود ميآيد كه موجب بلند

به طوریكه از شمال به جنوب بر تعداد آنها افزوده ميشود

شدن ذرات خاک به هوا ميشود( .)5به بادهايي كه با سرعت

.كیوتال و البرت( )1وضعیت همديدی موثر در انتقال گرد و

زياد در مدت كوتاهي ميوزند توفان ميگويند .توفان ها معموالً

خاک شمال آفريقا از روی دريای مديترانه به جنوب و مركز

با هوای ناپايدار همراه هستند اگر هوای ناپايدار رطوبت داشته

اروپا ،ناوهی منشأ گرفته از كم فشار ايسلند و فرابار نیمه

باشد توفان رعد و برق يا تندری و اگر خشک باشد توفان گرد و

استوايي ،دو عامل عمدهی انتقال غبار آفريقا به اروپا و به

غبار نامیده ميشود .بر اساس توافق سازمان هواشناسي

خصوص ايتالیا را ميدانند .لي و همکاران( )6بزرگترين گرد و

جهاني( )WMO5هرگاه در ايستگاهي سرعت باد از  51متر بر

غبار شرق استرالیا را با استفاده از تصاوير ماهوارهی

ثانیه (حدود  93نات) تجاوز كند و ديد افقي به علت گرد و غبار

MODISو شاخص اختالف دمای روشنايي مورد ارزيابي قرار

به كمتر از يک كیلومتر برسد توفان گرد و غبار گزارش

داده و با بیان كارايي قابل توجه اين روش در شناسايي

ميشود( .)2از عوامل اصلي و مؤثر در رخداد پديده گرد و غبار،

تودههای گرد و غبار ،چگونگي وقوع اين پديده را شناسايي

موقعیت جغرافیايي و شرايط اقلیمي مناطق منشاء و مناطق

نمودند .گائو و همکاران( )7تأثیرات ناهنجاریهای آب و هوايي

تحت تأثیر اين پديده ميباشد .قرارگیری ايران در كمربند

در توفانهای گرد و غبار بر روی افزايش زمینهای شني در

خشک و نیمه خشک جهان و از طرف ديگر مجاورت با

شمال شرق چین را طي سالهای  2332-2335مورد مطالعه

كشورهايي چون عربستان ،عراق و سوريه كه دارای فقر پوشش

قرار دادند .آنها بیان كردند كه هرچند كه از سال  5365تا

گیاهي بوده و به دلیل بارش اندک و دمای باال اغلب مساحت

 2332از فراواني كلي توفانهای گرد و غبار در اين منطقه

اين كشورها از بیابان تشکیل شده است و تحت تأثیر شرايط

كاسته شده ولي زمینهای شني طي فعالیتهای گرد و غبار

بیاباني ،ناپايداری هوا و جريان باد در اين مناطق كه معموال

بخصوص بین سالهای  2332 -2335افزايش يافته است .پس

شديد ميباشد باعث بلندشدن گرد و غبار از اين نواحي مي

از بررسي متغیرهای آب و هوايي ،خشکي را مهمترين عامل

گردد .رخداد خشکساليهای متناوب در اين مناطق سبب

افزايش توفانهای گرد و غبار ذكر كردند .همچنین كاهش

رخداد متناوب پديده گرد و غبار در نواحي غرب و جنوب غربي

بارش ،تبخیر زياد ،كاهش رطوبت نسبي و رطوبت خاک با

ايران شده است .از طرف ديگر استفاده نامطلوب از منابع

كاهش پوشش گیاهي طي دوره مورد مطالعه در مقايسه با 93

طبیعي و محیط زيست توسط انسان در داخل ايران و

سال قبل از آن تأيید شده است .ذوالفقاری( )2تحلیل
سینوپتیکي امواج گرد و خاک در غرب ايران را مورد بررسي

1- Word Meteorological Organization
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قرار داد .بر اين اساس فرابار آزور همراه با سیستمهای مهاجر

هستة مركزی سلول فرابار سیبری در اوايل پايیز روی تبت

بادهای غربي مهمترين عوامل سینوپتیک تأثیر گذار بر

شکل گرفته و با نزديک شدن به فصل زمستان ،به محدودة بین

سیستمهای گردوخاک منطقه به شمار رفته و فرودها و

درياچة بايکال و بالخاش منتقل ميشود .زبانة فرابار سیبری در

سیکلونهای مهاجر زماني به منطقه نفوذ ميكنند كه فرابار

ابتدای پايیز از سمت شرق وارد ايران شده و تا دامنه های

جنب حارهای آزور حضور نداشته و يا ضعیف شده باشد.

شرقي البرز گسترش مييابد ،ولي با شروع فصلزمستان و

خسروی و سلیقه( )3علت شکلگیری توفان های سريع با

انتقال هستههای مركزی به عرضهای باالتر ،پشتة فشاری اين

سرعت حدود  80نات در ثانیه در منطقهی سیستان را،

سامانه از شمال شرق وارد ايران شده و گاهي تا دريای عمان

مجاورت منطقهی چرخندگي مثبت بادهای غربي با زبانه ی كم

گسترش مييابد؛ روند كلي گسترش فرابار سیبری نیز شرقي

فشار فرعي موسمي بیان نمودند .حیدری( )53با استفاده از

غربي بوده و در زمستان گسترش هستهها به عرضهای باالتر

تحلیل همديدی ،سیکلونهای بسته روی عراق و شمال

بیشتر است؛ به گونهای كه تا  43درجه طول جغرافیايي را در

عربستان را عامل اصلي ايجاد گرد و خاک در استان كرمانشاه

بر ميگیرد؛ درحاليكه در فصل پايیز هستهها روی فالت تبت

بیان ميكند مطالعهی توفانهای گرد و خاک فراگیر ايران

قرار دارند و به دلیل توپوگرافي خاص منطقه ،تودة فرابار

مركزی نشان ميدهد كه در سطح  133میلي بار شرايط

محدودشده و قلمرو عملکرد آن كاهش مي يابد(.)59در طي

مساعدی از جهت شکلگیری و گسترش ناپايداریهای سطحي

پديده توفان گرد و خاک در آذرماه  5931در استان هرمزگان

زمین مهیا شده و همین امر منجر به توفان گردوخاک ميشود.

شاخصهای وضعیت آلودگي هوا در شهر بندرعباس در شرايط

رئیس پور و همکاران( )55در دورهی سرد سال ،فرودهای

خطرناک ( PSIبه میزان باالتر  )933و بحران قرار گرفته و

حاصل از بادهای غربي و در دورهی گرم سال سیستمهای فشار

میزان گردوغبار موجود در هوا حدود  2برابر حد استانداردهای

سطح زمین و به خصوص كم فشار خلیج فارس مهمترين عامل

زيستمحیطي و خطرناک برای همه گروهها بود .با توجه به

ايجاد گرد و خاک در جنوب غرب ايران مي دانند .صالحي و

گزارش هواشناسي مبني بر پايداری استقرار ريزگرد در منطقه و

همکاران ( )52شرايط همديد -دوركاوی رخداد توفان گرد و

آلودگي هوا ناشي از ريزگردها كلیه مدارس مقطع صبح و عصر

خاک در شمال غرب ايران ( مهر )32با استفاده از دادههای

شهرستانهای بندرعباس ،قشم ،رودان ،میناب ،جاسک و حاجي آباد

همديدی و دوركاوی را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد

تعطیل گرديد .همچنین در طي اين روزها ديد افقي در ايستگاه

كه در شرايطي كه شیو فشار زياد بین مركز فرابار و فروبار در

بندرعباس به  533متر كاهش يافته كه موجب لغو يا تاخیر

منطقه شمال غرب كشور وجود دارد با همراهي موج بادهای

بسیاری از پروازهای فرودگاه بین المللي بندرعباس گرديد.

غربي در سطوح میاني جو و فعالیت رودباد سطوح باال ،جريان

هدف از اين پژوهش واكاوی همديدی و دوركاوی توفان گرد و

هوا از روی كشورهای عراق و سوريه با سرعت زياد به سمت

خاک استان هرمزگان در طي روزهای  5و  6آذرماه 5931

شمال غرب ايران وزيده و موجبات رخداد توفان گرد و خاک در

ميباشد.

شمال غرب ايران در مهرماه  5932را فراهم آورده است .تصاوير

منطقه مورد مطالعه

دوركاوی ،مسیر حركت گرد و غبار را منطبق بر جريان هوا در

منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش استان هرمزگان مي باشد

منطقه تايید ميكند .لشکری و يارمرادی مسیر ورود فرابار

كه به صورت باريکهای از غرب به طرف شرق در جنوب ايران

سیبری به ايران در فصل سرد با روش سینوپتیکي و با استفاده

قرار گرفته است .در سواحل شمالي خلیج فارس و دريای عمان

از نقشههای فشار سطح متوسط دريا ،طي دوره آماری  2333تا

بین مختصات جغرافیايي 21درجه و 24دقیقه تا 22درجه و 19

 2353مورد مطالعه قرار دادند .كه اين پژوهش نشان داد ،كه

دقیقه عرض شمالي و  12درجه  44دقیقه تا 13درجه و 54
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دقیقه طول شرقي واقع شده است .اين استان از شمال و شمال

بلوچستان ،از غرب با استانهای فارس و بوشهر همسايه بوده و

شرق با استان كرمان ،از جنوب شرقي با استان سیستان و

از جنوب نیز به خلیج فارس و دريای عمان محدوده مي شود
.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Figure 1- The study area

دادهها و روشها

استفاده شده است .در ابتدا دادههای ايستگاههای همديد واقع

در اين پژوهش جهت شناسايي سامانههای همديدی و الگوهای

در محدوده موردمطالعه شامل بیشینه سمت و سرعت باد و

گردشي توفان گردوخاک از روش تركیبي همديدی-دوركاوی

حداقل ديد افقي برای روزهای  23آبانماه تا  6آذرماه سال

جهت بررسي رخداد توفان گردوخاک در منطقه مورد مطالعه

 5931از سازمان هواشناسي ايران اخذ گرديد(جدول شماره.)5

جدول -1مقادير سمت و سرعت باد بیشینه و ديد افقی حداقل ايستگاه های استان هرمزگان طی
روزهای  1تا  9آذرماه 1241
Table 1- wind direction and speed values and Minimum Horizontal Visibility of Hormozgan
province stations during November 21-26, 2016
بندرعباس

ايستگاه

میناب

رودان

فراسنج

سمت*

سرعت*

ديدافقی*

سمت

سرعت

ديدافقی

سمت

سرعت

ديدافقی

 5آذرماه

73

51

533

73

53

433

93

51

5333

 2آذرماه

93

59

233

73

3

2333

13

52

2333

 9آذرماه

13

52

5333

63

53

2333

43

51

4333

 4آذرماه

63

56

933

63

53

2333

93

57

9333

 1آذرماه

23

3

9333

23

2

52333

53

51

2333

 6آذرماه

73

52

2133

73

53

52333

43

53

4333
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قشم دريايی

بندرخمیر

قشم فرودگاهی

فراسنج

سمت

سرعت

ديد افقی

سمت

سرعت

ديدافقی

سمت

سرعت

ديدافقی

 5آذرماه

23

53

233

73

52

633

33

2

633

 2آذرماه

13

53

5233

23

59

233

33

7

5333

 9آذرماه

13

2

1333

63

3

9133

33

6

9133

 4آذرماه

63

52

5133

63

54

433

23

3

133

 1آذرماه

43

55

2133

63

54

2333

33

4

6333

 6آذرماه

13

53

4333

23

55

2133

533

7

4333

* واحدهای سمت ،درجه؛ سرعت ،متر بر ثانیه و ديد افقی ،متر می باشد.

در اين پژوهش از روش محیطي به گردشي در تحلیل شرايط

برسد توفان گرد و خاک گزارش ميشود .در چین زماني كه

همديدی توفان گرد و خاک در استان هرمزگان استفاده شده

ذرات ماسه و گرد وغبار در يک مکان به هوا بلند شود و ديد

است .برای بررسي بزرگ مقیاس شرايط همديد توفان مذكور از

افقي را به كمتر از يک كیلومتر كاهش دهد ،پديده توفان گرد و

داده های بازكاوی شده سايت نوا ( ،)51مركز ملي پیش بیني

غبار يا توفان ماسه گزارش ميشود ( .)54با توجه به تعاريف

/مركز ملي تحقیقات اتمسفری( )NCEP/NCARمربوط به

فوق پديده توفان گرد و خاک در دو روز  5و  4آذرماه عینیت

سطح زمین و سطوح فوقاني جو استفاده گرديد .در اين پژوهش

بیشتری پیدا ميكند.

از فراسنج های فشار تراز دريا ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،باد مداری،
باد نصف النهاری ،دما و مولفه عمودی باد در سطوح مختلف

يافته های تحقیق

استفاده گرديده است .محدوده مورد بررسي از  53تا  73درجه

نقشههای تركیبي حاصل از پايگاه داده های باز تحلیل

عرض شمالي و  53تا  33درجه طول شرقي را در بر مي گیرد.

 NCEP/NCARبا استفاده از نرم افزار گردس كمک كرد تا

بنابراين اطالعات موجود در شبکه  2/1×2/1درجه ای موجود،

ويژگي همديد و متوسط توفان گرد و خاک در استان هرمزگان

برای تهیه نقشه های همديد و با استفاده از برنامه نويسي در

شناسايي گردد .تحلیل نقشه های همديدی (وضعیت فشارسطح

محیط نرم افزار گردس استفاده شده است .در ادامه با استفاده

دريا ،دما و بردار باد طي رويداد توفان گرد و خاک ،وضعیت

از تصاوير ماهواره موديس(اكوا) پديده گرد و خاک در منطقه

ارتفاع ژئوپتانسیل ،وضعیت رودباد سطح  933هکتوپاسکال،

مورد مطالعه آشکار سازی شد.

بررسي وضعیت تاوايي در سطح  133هکتوپاسکال و همچنین

تعاريف مختلفی برای توفان های گرد و غبار ارائه شده

يافته های دوركاوی) در ادامه آورده شده است.

است که به دو مورد از آن اشاره می گردد:

وضعیت فشارسطح دريا ،دما و بردار باد طی رويداد

بر اساس توافق سازمان هواشناسي جهاني( )WMO5هرگاه در

توفان گرد و خاک

ايستگاهي سرعت باد از  51متر بر ثانیه(حدود  93نات) تجاوز

به منظور واكاوی شرايط همديد رخداد توفان گرد و خاک  5تا

كند و ديد افقي به علت گرد و غبار به كمتر از يک كیلومتر

 1آذرماه  5931در شهر بندرعباس اين شرايط از روز 23

1-Word Meteorological Organization
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آبانماه مورد بررسي قرار گرفته است .پديده توفان گرد و خاک

است .ه واهای برخاسته از فرابار سیبری به دلیل عبور از روی

در طي اين روزها در بسیاری از ايستگاه های استان هرمزگان

كويرهای شرق و مركزی ايران باعث گرديده كه گرد و خاک از

خصوصاً در شرق و مركز استان گزارش شده است .شکل 2

روی چشمههای گرد و خاک برخاسته و وارد منطقه مورد

نقشه های سطح زمین در طي روزهای  23آبانماه تا  1آذرماه

مطالعه گردد .در روز  2آذرماه سیستم فروبار كه بر روی دريای

را نشان ميدهد .در روز  23آبانماه كشور ايران تحت نفوذ

سرخ با منحني بسته  5353میلي بار شکل گرفته بود حركت

زبانههای يک سامانه فرابار سیبری (قطبي قاره ای)5در شمال

شرق سوی خود به سمت كرانه های جنوب غربي ايران آغاز

بوده كه اين فرابار با منحني  5363میلي باری بسته شده و

نموده است .زبانه های فرابار سیبری با خطوط هم فشار 5323

زبانه های آن تا مركز ايران گسترش يافته است .عالوه بر آن

میلي باری گسترش پیدا كرده و ديد افقي در اين روز به 233

يک سیستم فرابار با منحني بسته  532701میلي باری در شرق

متر مي رسد .در ساعت  52همین روز سیستم فرابار سیبری با

ايران قرار دارد .ديگر مراكز فعالیت موثر بر روی ايران يک

توجه به نفوذ فروبار دريای سرخ موقتاً عقب نشیني كرده

سیستم فروبار بر روی مركز با هسته  5351میلي باری است.

بطوريکه خطوط همفشار  5323میلي باری به عرض های باالتر

در روز  93آبان ماه پر فشار سیبری با گراديان شديدتر حركت

منتقل شده و جای خود را به خطوط هم فشار  5351میلي

جنوبيتری پیدا كرده و همچنین فروباری با منحني بسته

باری داده و  1میلي بار از فشار سطح دريا كاهش مي يابد .در

 535201میلي باری بر روی دريای سرخ تشکیل گرديده است

روز چهارشنبه  9آذرماه شاهد تداوم فعالیت فروبار بر روی غرب

در اين روز گراديان دمايي از شمال به جنوب كشور بیشتر

استان هرمزگان مي باشیم كه توده هوای مذكور با دريافت

شده و از  51درجه سلسیوس به  93درجه سلسیوس افزايش

رطوبت از آبهای خلیج فارس باعث بارش در پارسیان در غرب

مييابد .در روز  5آذرماه با نفوذ و گسترش زبانههای سیستم

استان به میزان  57/7میليمتر گرديد .در اواخر روز چهارشنبه

فرابار سیبری به سمت جنوب شرقي و حركت آنتيسیکلوني آن

با كاهش فعالیت فروبار دريای سرخ بار ديگر زبانه های فرابار

و با قرار گرفتن خطوط هم فشار  535701میلي باری بر روی

سیبری به عرض های جنوبي كشیده شده و باعث افزايش

بندرعباس ،دما و رطوبت كاهش يافته و بر سرعت باد افزوده

شدت باد در ايستگاه بندرعباس مي گردد .در روز  4آذرماه با

مي گردد .تضاد حرارتي حدود  91درجه سلسیوس منجر به

تداوم فعالیت توده هوای فرابار سرعت باد به بیش از  56متر بر

افزايش گراديان فشار بین مناطق شمال شرقي ايران شده كه

ثانیه و به صورت لحظه ای به  23متر بر ثانیه رسیده و باعث

منجر به شکل گیری جريان باد با جهت شمال شرقي در استان

كاهش میدان ديد افقي تا  933متر مي گردد .اين وضعیت

هرمزگان شده است .بهطوریكه سرعت باد در ساعت 55:93

پارامترهای اقلیمي كماكان تا عصر روز پنجشنبه ادامه داشته و

دقیقه محلي از سمت شمالشرقي به بیش از  51متر بر ثانیه

سپس با نفوذ زبانههای فروبار دريای سرخ در بخش های

رسیده و ديد افقي در ايستگاه بندرعباس به  533متر تقلیل

مركزی و شرق استان بارندگي صورت گرفته و بارش به میزان

مي يابد .زبانة فرابار سیبری الگويي كامالً شمال شرقي -جنوب

 305میليمتر در ايستگاه بندرعباس باعث كاهش محسوس

غربي دارد كه از سمت شمال شرق وارد ايران شده تا جنوب

غلظت گرد و خاک ناشي از سیستم فرابار سیبری ميگردد

ايران و حتي دريای عمان و خلیج فارس نیز گسترش يافته

(شکل  2الف تا خ).

1- Continental Polar

واکاوی همديدی-دورکاوی رخداد توفان....

221

ب
الف -روز  23آبان ماه

 -روز  93آبان ماه

پ -روز  5آذرماه

ت -روز  2آذرماه

ج -روز  9آذرماه

چ -روز  4آذرماه
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خ -روز  6آذرماه

ح -روز  1آذرماه

شکل  -2نقشه ترکیبی فشارتراز دريا(میلی بار) ،بردار باد(متر بر ثانیه) و دما(سلسیوس) در روزهای
 24آبانماه الی  9آذرماه 1241
Figure 2- Combined Map of Pressure from the sea (millibar), wind vector (m / s) and
temperature (Celsius) during November 20-26, 2016

وضعیت ارتفاع ژئوپتانسیل

 2آذرماه هسته ناوه به سمت درياچه آرال حركت جنوب غربي

به منظور تحلیل سطوح میاني جو تراز  133هکتوپاسکال به

خود را آغاز كرده و باز هم شیو كنتوری را بر روی كشور و

عنوان نماينده شرايط جوی در سطوح فوقاني اتمسفر مورد

استان هرمزگان به همراه دارد .خط كنتوری  1233ژئوپتانسیل

بررسي قرار گرفته است(شکل  9الف تا ح) .در روز  23آبانماه

متر بر روی جنوب استان هرمزگان و تنگه هرمز مشاهده مي

يک ناوه با خطوط كنتوری  1243ژئوپتانسیلمتر در شمال

گردد .در روز چهارشنبه  2آذرماه با حركت هسته ناوه از شمال

درياچه آرال و همچنین ناوه ديگری ديگری با خطوط كنتوری

شرق درياچه آرال به شرق درياچه خزر در شمال ايران عالوه بر

 1163ژئوپتانسیلمتردر شمال ايران تشکیل گرديده است .از

تقويت خطوط كنتوری اين ناوه در نیمه شمالي در نیمه جنوبي

طرف ديگر يک پشته با هسته  1223ژئوپتانسیل متر بر روی

هم اين حركت محسوس بوده و خطوط كنتوری 1763

جنوب ايران ،عربستان و سودان بسته شده است .روز 93

ژئوپتانسیل متراستان را در برگرفته است .روز  4آذرماه كماكان

آبان ماه با تقويت ناوه كم ارتفاع مذكور با خطوط كنتوری

ماندگاری شرايط روز قبل را بر روی كشور شاهد بوده و تا

 1433ژئوپتانسیلمتر و گسترش زبانههای آن به سمت مركز و

حدی از میزان شیو كنتوری بر روی مناطق غربي و شمال غربي

جنوب ايران فعال است و در پشته پر ارتفاع جنوب ايران

كشور كاسته شده اما همچنان شیو كنتوری قوی را در

تغییرات قابل مالحظهای مشاهده نميگردد .دوشنبه  5آذرماه

نیمهشرقي كشور شاهد ميباشیم .در روز جمعه  1آذرماه با

ناوه مذكور در شمال شرق درياچه آرال تقويت شده(با منحني

تضعیف هسته ناوه كم ارتفاع و افزايش ارتفاع هسته از1963

بسته  1963ژئوپتانسیلمتر)و شیو فشاری قوی به سمت جنوب

ژئوپتانسیل متر به  1443ژئوپتانسیل متر ،تضعیف شیو كنتوری

ايران كشیده شده است .در اين روز گذر خط كنتوری 1233

اين ناوه را در نیمه غربي كشور شاهد بوده اما در شمال شرقي

ژئوپتانسیلمتر از روی استان هرمزگان را شاهد مي باشیم.

كشور كماكان حضور اين ناوه پر رنگ بوده و در اين روز

پشته پر ارتفاع جنوبي كامالً از بین رفته است .در روز سه شنبه

همچنان خطوط كنتوری  1763ژئوپتانسیل متر بر روی
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هرمزگان مستقر مي باشد .در روز شنبه  6آذرماه با حركت

آن كاسته شده و همچنین افزايش ارتفاع سبب عقب نشیني

سريع و شرق سوی ناوه و عبور از روی كشور از میزان كنتوری

زبانه های آن از روی استان گرديد.

ب -روز  93آبان ماه

ف -روز  23آبان ماه

پ-
روز  5آذرماه

ج -روز  9آذرماه

ت -روز  2آذرماه

چ -روز  4آذرماه
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ح -روز 1آذرماه
شکل  -2نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل  144هکتوپاسکال ،بردارباد(متر بر ثانیه) و دما(سلسیوس) در روز
 24آبانماه الی  1آذرماه 1241
Figure 3- Combined map of geopotential heights (500 hectos), bird density (m/s) and
temperature (Celsius) during November 21-26, 2016
وضعیت رودباد سطح  244هکتوپاسکال
با توجه به شکل  4در سطح  933هکتوپاسکال هسته های

مناطق مستعد تولید گرد و غبار ،چشمه های گرد و غبار (شرق

سرعت باد فعالیت دارند .آرايش مکاني و تغییرات زماني

و مركز ايران) شرايط برای انتقال آنها برای مسافت های طوالني

رودبادها در روزهای متوالي ،ارتباط رودباد را با امواج بادهای

و سمت جنوب شرقي ايران مهیا مي گردد .در روز  4آذرماه

غربي در سطوح میاني جو به خوبي نشان مي دهد .در روز 5

هسته رودباد تقويت شده و همچنین موقعیت جنوبي تر پیدا

آذرماه يک رودباد در شرق ايران تشکیل گرديده است .كه با

مي كند .با توجه به داده های همديدی سطح زمین سرعت باد

تغییر موقعیت آن در روزهای متوالي به سمت مركز و جنوب

در اين روز به  56متر برثانیه رسیده و ديد افقي را تا  933متر

ايران تغییر مکان مي دهد .در اين مدت سرعت روباد  13متر بر

كاهش مي دهد .در روزهای  1و  6آذر با كاهش سرعت رودباد

ثانیه مي باشد .اين شرايط باعث تقويت جريانات افقي و عمودی

و همچنین حركت شرق سوی خود از سرعت و توفان گرد و

اتمسفر در محدوده فعالیت روباد شده كه در صورت فعالیت در

خاک كاسته مي شود.

الف -نقشه فعالیت رودباد در سطح  933هکتوپاسکال  5آذرماه

ب -نقشه فعالیت رودباد در سطح  933هکتوپاسکال  4آذرماه

شکل  -0نقشه فعالیت رودباد در سطح  244هکتوپاسکال در روزهای  1و  0آذرماه 1241
Figure 4- jet stream activities at 300 hPa on days 21 and 24 November 2016
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بررسی وضعیت تاوايی در سطح  144هکتوپاسکال

در ارتباط با موج بادهای غربي هستند .كه به تدريج از عرض

شرايط همگرايي و واگرايي در سطوح باالی اتمسفر در ارتباط

 11درجه شمالي به عرض های جنوبي تر ( 93تا  91درجه

با حركات عمودی اتمسفر و تاثیر آن در انتقال ذرات گرد و غبار

شمالي) كشیده ميشوند .در روز  5و  4آذرماه چرخندگي

اهمیت دارد .مکان گزيني چرخندگي مثبت(منفي) در سطح

مثبت مطابق با رودباد سطح  933هکتوپاسکال بوده و در روز 4

 133هکتوپاسکال همزمان با رخداد توفان گردوخاک در شکل

آذرماه به عرضهای پايین تر كشیده مي شود كه ارتباط آن را

 1نشان داده شدهاست .در طي اين دو روز ،منطقه شمالشرق

سطوح مختلف جو نشان ميدهد .همچنین در روزهای  5و 4

درياچه آرال در سطح  133هکتوپاسکال تحت نفوذ چرخندگي

آذرماه استانهرمزگان و مركز و جنوب استان سیستان و

مثبت ميباشد و همچنین جنوب ايران نیز زير نفوذ چرخندگي

بلوچستان زير نفوذ چرخندگي منفي و فرونشیني هوا قرار

منفي قرار دارد .چرخندگي مثبت درسطح  133هکتوپاسکال

دارند.

الف -نقشه تاوايي در سطح  133هکتوپاسکال  5آذرماه

ب -نقشه تاوايي در سطح  133هکتوپاسکال  4آذرماه

شکل  -1نقشه تاوايی در سطح  144هکتوپاسکال در روزهای  1و  0آذرماه 1241
Figure 5-vorticity at 500 hPa on days 21 and 24 November 2016

يافته های دورکاوی
به منظور تبیین توفان گرد و خاک در منطقه مورد مطالعه،

تصاوير نمايان است كه منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته و

تصاوير ماهواره موديس و سنجنده آكوا از سايت ماهواره مذكور

حتي بر روی دريای عمان و خلیج فارس نیز كشیده شده است.

اخذ گرديد( .)56اين شکل ها به ترتیب مربوط به روزهای  5و

در تصاوير زير پوشش شامل پوشش ابر در منطقه كه در زير

 4آذرماه بوده و پديده توفان گرد و خاک به وضوح در اين

آنها پوشش گرد و غبار مشاهده ميگردد.

علوم و تکنولوژی محیط زيست ،شماره  ،41اسفند ماه 40
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ب -تصاوير ماهواره موديس  4آذرماه

الف -تصاوير ماهواره موديس  5آذرماه

شکل -1تصاوير ماهواره موديس از توفان گرد و خاک استان هرمزگان در روزهای  1و  0آذرماه 1241
Figure 6- Modis satellite images of dust storm in Hormozgan province on days 21 and 24
November 2016

بحث و نتیجهگیری
توفان های گرد و خاک با توجه به ماهیت بزرگ مقیاس خود و

افزايش گراديان فشار بین مناطق شمال شرقي و جنووب ايوران

علل شکلگیری و میسر حركت باد مولد اين توفان ها از اهمیت

شده كه سبب شکل گیری جريان باد از جهت شمال شرقي در

ويژهای برخوردار است .با توجه به تحلیل نقشه های همديدی و

استان هرمزگان شده اسوت .بوهطووریكوه در تواري  5آذرمواه

بررسي داده های جوو بواال منطقوه موورد مطالعوه و همچنوین

سرعت باد در ساعت  55:93دقیقه محلي به بیش از  51متر بر

تصاوير ماهوارهای نتايج ذيل حاصل شده اسوت .در طوي مودت

ثانیه رسیده و ديد افقي در ايسوتگاه بنودرعباس بوه  533متور

توفان گردوخاک كشور ايران تحت نفوذ زبانههای يوک سوامانه

كاهش يافته است .زبانة فرابار سویبری الگوويي كوامالً شومال

فرابار سیبری (قطبي قارهای )5در شمال بوده كه ايون فرابوار بوا

شرقي -جنوب غربي دارد كه از سمت شمال شرق وارد ايوران

منحني  5363میليباری بسته شده و زبانوههوای آن توا مركوز

شده تا جنوب ايران و حتي دريای عمان و خلویج فوارس نیوز

ايران گسترش يافته است .فرابار سیبری يکي از سامانههایمهم

گسترش يافته است .بادهای برخاسته از فرابار سیبری به دلیول

و تاثیر گذار بر روی آب و هوای ايران بهخصوص در دوره سورد

عبور از روی كويرهای شرقي و مركزی ايران و بیابانهای شرق و

سال است .الگوهای سطح فوقاني در شوکلگیوری ايون سوامانه

شمال شرقي استان هرمزگان باعث گرديده كه گورد و خواک از

نقش بسزايي دارد .با نفوذ و گسترش زبانه های سیسوتم فرابوار

روی اين چشمه های گرد و خاک برخاسته و وارد منطقه موورد

سیبری به سمت جنوب شرقي و حركت آنتي سیکلوني آن و با

مطالعه گردد .موقعیت رودباد در روزهای متوالي به سمت مركز

قرار گورفتن خطووط هوم فشوار 5357/1میلوي بواری بور روی

و جنوب ايران تغییر مکان داده و سرعت روباد بوه  13متور بور

بندرعباس ،دما و رطوبت كاهش يافته و بر سورعت بواد افوزوده

ثانیه مي رسد .اين شرايط باعث تقويت جريانات افقي و عمودی

مي گردد .تضاد حرارتي حودود  91درجوه سلسویوس منجربوه

اتمسفر در محدوده فعالیت روباد شده كه در صورت فعالیوت در
مناطق مستعد تولید گرد و غبار ،چشمه های گرد و غبار (شرق

1- Continental Polar

و مركز ايران) شرايط برای انتقال آنها برای مسافت های طوالني

....دورکاوی رخداد توفان-واکاوی همديدی

222
2.

K. Omidvar, Natural hazards, Yazd
University Press, Yazd, 2013, (In
Persian)
3. M. Miri, Statistical-Synoptic Analysis
of Dust Phenomena in the Western
Half of Iran, MSc Thesis, Faculty of
Geography, University of Tehran,
2011. (In Persian).
4. Lashkari, H., Keykhosravi, GH., 2008.
Statistical Analysis of Dust Storms
Synoptic Khorasan Razavi ,Province
in 2005-1993 Period, Geographical
Research .No. 65, PP.17-33. (In
Persian).
5. Kutiel.H, Alpert.p, 2005. Synoptic of
dust transportation days from Africa
toward Italy and central Europe, pp : 1
– 14.
6. Li X,Ge L,Dong Y and Chang H C
2010. Estimating the greatest dust
storm in eastern Australia with
MODIS .satellite images. Published
by IEEE.
7. Gao, Tao and et al ,2011. Impacts of
climate abnormality on remarkable
dust storm increase of the –Hunshdak
Sandy Lands in northern China during
2001
.2008,
meteorological
applications meteorology.
8. H. Zolfaghari, H. Abedzadeh,
Synoptic Analysis of Dust Storms in
Western Iran", Journal of Geography
and Development, 2005, No, 6. (In
Persian).
9. M. Khosravi, M. Saliqeh, Ecological
and Environmental Impacts of Sistan
120-Day
Winds,
Institute
of
Geosciences and Geography, Zahedan,
2005. (In Persian).
10. M. Heidari, Dust and its Model of
Climate in the West of Iran, Journal of
Provincial
Meteorological

 آذرمواه4  در روز.و سمت جنوب شرقي ايران مهیوا موي گوردد
هسته رودباد تقويت شده و همچنین موقعیت جنووبي تور پیودا
 با توجه به داده های همديدی سطح زمین سرعت بواد.مي كند
 متور933  متر برثانیه رسیده و ديد افقي را تا56 در اين روز به
 مکوان گزينوي چرخنودگي مثبوت (منفوي) در.كاهش ميدهد
 هکتوپاسکال همزمان با رخداد توفان گورد و خواک133 سطح
 منطقه شومال شورق درياچوه،منطبق بوده و در طي اين مدت
 هکتوپاسکال تحت نفوذ چرخندگي مثبت و133 آرال در سطح
 اين نتوايج بوا.جنوب ايران زير نفوذ چرخندگي منفي قرار دارد
) همخوواني داشوته كوه تحلیول همديودی59(نتايج پوژوهش
موقعیت استقرار فرابار سیبری و مسیرهای ورودی آن به كشور
 حاكي از آن است كه زبانة فرابوار سویبری،ايران در فصل سرد
، جنوب غربي دارد كه در آغاز پايیز-الگويي كامالً شمال شرقي
از سمت شرق محدوده ای بین افغانستان و پاكستان وارد ايران
 بوا نزديوک.شده و تا دامنه های شرقي البرز گسترش مييابد
شدن به فصل زمستان و انتقال هستة مركزی فرابار بوه عورض
 زبانة فرابار سیبری از سمت شمال شرق وارد ايران،های باالتر
شده و گاهي تا جنوب ايران و حتي دريای عمان نیز گسوترش
 مسیر حركت گرد و خاک را منطبق، تصاوير دوركاوی.مي يابد
بر جريان هوا در منطقه تايید مي كنود و نشوان موي دهود كوه
حتي اين پديده به دريای عمان و خلویج فوارس كشویده شوده
.است
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