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 ) 1390فروردین  24بررسی موردي گرد و غبار (تحلیل سینوپتیکی گرد و غبار در استان بوشهر 

  3 پیام مساعدي، 2 هوشمند عطایی، 1 علیرضا بهادري
  اداره کل هواشناسی استان بوشهر

arz_bahadori@yahoo.com 
  
  

 :چکیده 
در  1390فروردین  24در تاریخ  هدف از انجام این پژوهش تحلیل سینوپتیکی وقوع گرد وغبار شدید

میلی باري  500و سطح فوقانی  ) SLP(در این راستا، نقشه هاي سینوپتیک سطح دریا . استان بوشهر می باشد
بررسی ها . مربوط به روزهاي قبل ، هنگام وقوع و بعد از این رخداد جوي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

ارتفاع تراز میانی جو بر روي کشور عراق عامل اصلی شکل گیري نشان می دهد که تشکیل یک سامانه کم 
همزمان، تغییر جریانات سطح زمین به شمال غربی موجبات ورود این توده به استان . توده گرد وغبار بوده است

 استقرار پر فشار سطح دریا در روزهاي بعد از ورود این توده به استان بوشهر، پایداري جو. بوشهر گردیده است
در این بین خشکسالی هاي چند سال اخیر و فقدان پوشش . و ماندگاري گرد وغبار را به همراه داشته است

گیاهی و نیز کاهش منابع آبی سابق، فرایند تشکیل و ورود گرد وغبار به استان هاي غربی و جنوب غربی ایران 
  .از جمله بوشهر را سرعت بخشیده است

  
  میلی باري، کم ارتفاع، پر فشار500سطح دریا، نقشه سطح  گرد وغبار، نقشه :کلمات کلیدي

  
  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته جغرافیاي طبیعی گرایش اقلیم شناسی  دانشگاه پیام نور اصفهان  -1
  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان -2
  پیام نور شیرازدانشجوي کارشناسی ارشد رشته جغرافیاي طبیعی گرایش اقلیم شناسی  دانشگاه  -3
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  :مقدمه - 1
 .در استان بوشهر می باشد 1390فروردین  24هدف از انجام این پژوهش تحلیل سینوپتیکی وقوع گرد وغبار شدید در تاریخ 

 سبب خود حاد نوع در پدیده این زمانیکه اما ، نماید جلوه عادي اي پدیده مردم عموم براي اول نگاه در شاید غبار و گرد پدیده
 اهمیت ،از آورد فراهم را افراد سالمت افتادن خطر به یا و هواپیمایی پروازهاي لغو موجبات حتی و گردیده افقی دید شدید کاهش
  .است بوده محسوس کامالً اخیر سالهاي طی بخصوص مشکالت این بوشهر استان مردم براي.  شود می برخوردار زیادي بسیار

عبارت از گرد وخاك معلق در هواست که مسافات زیادي را پوشانیده و  dust haze یا بنا به تعریف علم هواشناسی گرد و غبار
این ذرات معلق در هوا باقیمانده ذرات گرد وخاکی است که در اثر . بوسیله باد در ایستگاه و یا نزدیکی ایستگاه بلند نشده باشد

  .مانده و به همین علت دید عمودي و افقی خوب نیست طوفان شن و غیره از خارج به ایستگاه آمده و در هواي ایستگاه معلق
  

  کدهاي هواشناسی مرتبط با ذرات معلق موجود در هوا – 1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :پیشینه تحقیق - 2

از مهمترین  .اند آن توجه داشته بررسی علل وقوع طوفانهاي گرد و غبار از جمله مواردي است که تعدادي از محققان به
بطوریکه اگر هواي ناپایدار رطوبت کافی داشته  وجود رطوبت است د و غبار در کنار هواي ناپایدار، وجود یا عدمشرایط ایجاد گر

واي هانگ و  ).1376علیجانی(نماید رطوبت باشد، طوفان گرد و غبار ایجاد می باشد، بارش و طوفان رعد و برق؛ و اگر فاقد
آنها گرمایش زمین . اند واثرات آنها بر آب و هواي کشور چین را مطالعه نمودهعلل وقوع طوفانهاي گرد و غبار )  2001(شااونشی

ي  کشور بویژه حوضه ي کشورمغولستان و سرمایش زمین در شمال کشور چین را در ایجاد گرد و غبار بخشهاي شمال این پهنه  در
انی وقوع گرد و غبارهاي جهان برنقش بستر خشک بندي مکانی فراو در ارتباط با پهنه)  2001(انگلستادلر  .تاریم مؤثر میدانند

گرد و غبارهاي )  2001(هامیش و همکاران  .ها و صحراي کبیر آفریقا به عنوان تولیدکنندگان اصلی گرد و غبارتأکید دارد دریاچه
 اه با فرودهاي سطح باال و جبههي استرالیا همر اند که گرد و غبارهاي قاره آنها نتیجه گرفته.اند تروپوسفري استرالیا را مطالعه نموده

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)خشت اول(اولین همایش منطقه ای معماری و معماری پایدار،شهرسازی ایذه  

 

تواند تا  بیابانهاي مرکزي استرالیا می طوریکه در صورت وجود شرایط مذکور، گرد و غبارهاي سرد سیکلونهاي زمینی است به هاي
بیش معتقد هستند که صحراي آفریقا )  2001(گودي و میدلتون  .پخش شود ي جنوبی هزاران کیلومتر فراتر از این قاره در نیمکره

الجزایر را مهمتر  کند آنها شمال شرق کشور موریتانی، غرب کشور مالی وجنوب دیگري در دنیا گرد و غبار تولید می از هر بیابان
در بیابانها را ناشی از ناپایداري هوا میداند و معتقد است که جو باالي سطح  نیز علت تشکیل گرد و غبار)  1380( :کاویانی  .میدانند

گرد و غباري را  هاي کوچک هاي ناپایداري مثل پیچانه همرفتی بسیار ناپایدار بوده و شرایط تکوین پدیده نظر بیابانها از
در مطالعه شرایط پیدایش و منشاء گرد وغبار غرب ایران، بر نقش پرفشار آزور همراه با سیستم ) 1384(ذوالفقاري و عابدزاده.دارند

ایجاد شیو فشار و شیو گرمایی شدید را مسبب وزش بادهاي شدید ) 1386(ي و همکارانلشکر.هاي مهاجر غربی تاکید زیادي دارد
در بررسی ) 1390(خوش کیش و همکاران. در نیمه جنوبی و در نهایت توفانهاي گرد وغبار در استان خراسان رضوي می داند

و سیستم هاي فشاري سطح زمین بخصوص ) باري میلی500(سینوپتیکی سامانه هاي گرد وغبار در استان لرستان ،فرود تراز میانی جو
دریافتند که استقرار یک سامانه کم ) 1390(ذوالقاري و عابدزاده. منطقه خلیج فارس را از عوامل اصلی تشکیل گرد وغبار نامیدند

  .ا به منطقه فراهم می کندفشار بر منطقه خاورمیانه و تقویت شرایط ناپایداري در سطح بیابانها ،زمینه مناسب را براي انتقال ریزگرده
  

  تشکیل گرد وغبار  - 1شکل 

 
 
 

  :مواد و روشها - 3
   1390بهمن ماه  24به منظور دستیابی به هدف تحقیق که تحلیل سینوپتیکی گرد وغبار در استان بوشهر می باشد، ابتدا روز 

کیلومتر  2عظیمی از گرد وغبار دید افقی به زیر  در این روز در اثر ورود توده. بعنوان روز شاهد انتخاب گردید)2011آوریل  13(
میلی باري و 500سطح مختلف جو ،  2در مرحله بعد نقشه هاي سینوپتیک در . روز در استان باقی ماند 2رسید و این توده به مدت 

. هیه گردیدندت noaaدرجه طول شرقی از سایت  65تا  15درجه عرض شمالی و  48تا  20براي محدوده ) SLP(میلی باري 1000
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در مرحله آخر . عالوه بر روز وقوع گرد وغبار ،نقشه هاي مربوط به روزهاي قبل و بعد از این رخداد  جوي نیز استخراج گردیدند
  .نیز الگوهاي جوي مربوط به نقشه ها مشخص گردیدند

  
  1390فروردین ماه  22میلی باري مربوط به روز  500نقشه سینوپتیک سطح  - 2شکل 

  )دو روز قبل از ورود گرد وغبار به استان بوشهر(
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بر روي دریاي مدیترانه قرار دارد) جنب قطبی(محور کم ارتفاع 
  
  

        1390فروردین ماه  23میلی باري مربوط به روز  500نقشه سینوپتیک سطح  - 3شکل 
  )یک روز قبل از گرد وغبار(            
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سامانه کم ارتفاع  به سمت کشور عراق و نفوذ زبانه هاي آن به کشور عراق موجبات ناپایداري را در مناطق مستعد حرکت بطئی 
  .تولید گرد وغبار فراهم می سازد

  
  1390فروردین ماه  23میلی باري مربوط به روز  500نقشه سینوپتیک سطح  -4شکل 

  )روز وقوع گرد وغبار در استان بوشهر(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستقرار محور کم ارتفاع بر کشور عراق و تشدید ناپایداري بصورت افزایش بادا
  

  1390فروردین ماه  24میلی باري مربوط به روز  500نقشه سینوپتیک سطح  -5شکل 
  )روز بعد از وقوع گرد وغبار در استان بوشهر(
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  گذر تدریجی سامانه تضعیف شده کم ارتفاع از استان بوشهر
  

  1390فروردین ماه  23مربوط به روز ) SLP(میلی باري 1000نقشه سینوپتیک سطح  -6کل ش
  )روز قبل از ورود گرد وغبار به استان بوشهر(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

میلی باري ناپایداري و افزایش شدید سرعت باد  500استقرار یک کم فشار قوي بر روي کشور عراق که به همراه کم ارتفاع سطح 
  .ا به همراه داشته استدر کشور عراق ر

  
  1390فروردین ماه  24مربوط به روز ) SLP(میلی باري 1000نقشه سینوپتیک سطح  - 7شکل شماره 

  )روز وقوع گرد وغبار در استان بوشهر(
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فشار در سطح در این روز اختالف . تشکیل یک پر فشار بر روي مدیترانه و گسترش زبانه هاي آن به سمت ایران و استان بوشهر
  .میلی بار رسیده است که افزایش سرعت باد از سمت کشور عراق را به همراه داشته است 5استان به بیش از 

  
  

  1390فروردین ماه  25مربوط به روز ) SLP(میلی باري 1000نقشه سینوپتیک سطح  - 8شکل 
  )روز  بعد از ورود گرد وغبار به استان بوشهر(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ار به معناي پایداري جو و ادامه گرد وغبار در استان بوشهرتداوم پر فش

  
  بحث - 4

در هنگام وقوع گرد وغبار شدید در استان بوشهر ) SLP(میلی باري و سطح فشاري  500بررسی نقشه هاي سینوپتیک سطوح 
مدیترانه (و کم فشار ) نب قطبیج(نشان می دهد که در روز قبل از ورود گرد وغبار به استان بوشهر، حضور توامان یک کم ارتفاع 

با . بر روي کشور عراق،تشکیل یک سامانه دینامیکی و قوي می دهد که نتیجه آن افزایش ناپایداري در این مناطق می باشد) اي
در روز . افزایش ناپایداري و سرعت وزش باد در مناطق مستعد تولید گرد وغبار، ذرات خاك از زمینهاي خشک عراق بلند می شود

میلی باري در سطح استان  5موجود در قسمتهاي شرقی عراق و غربی ایران و نیز اختالف بیش از ) شیو فشاري(عد اختالف فشارب
سبب ایجاد جریان باد از سمت عراق ابتدا به مرزهاي غربی و جنوب غربی کشور و بعد از آن به سمت استان بوشهر می گردد و 

بر روي استان بوشهر ) آزور(فروردین ،استقرار الگوي پرفشار 25و  24طی روزهاي . هدگرد وغبار را به سمت ایران سوق می د
  .سبب ماندگاري گرد وغبار و افزایش غلظت آن  می شود

منطقه می باشد که از 11الزم به ذکر است سرچشمه هاي شناخته شده تولید گرد وغبار براي کشور ایران در سالهاي اخیر، حدود 
با علم به اینکه باد غالب استان بوشهر .(هاي موجود در کشور عراق اثر گذاري بیشتري برروي استان بوشهر داردمیان آنها سرچشمه 

  .)شمال غربی یعنی ازسمت عراق می باشد
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  سرچشمه هاي تشکیل گرد وغبار در کشور عراق -9شکل شماره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به ) تغییر مسیر رودخانه ها(و انسانی) خشکسالی(خیرعوامل طبیعی همچنین ذکر این نکته ضروري بنظر می رسد که طی سالیان ا
که در واقع شروع  1386قبل از (تشکیل بستري بیابانی و بسیار خشک در کشور عراق منجر شده است چرا که در سالیان گذشته 

ل اشاره شده، هیچ زمان به شکل نیز این الگوهاي سیتنوپتیکی وجود داشته است ، اما به دالی) خشکسالی اخیر در منطقه می باشد
  .کنونی با شدت و مدت زیاد استان بوشهر را تحت تاثیر قرار نداده است

  
  مقایسه میزان بارش سالهاي گذشته در مناطق درگیر گرد وغبار -1نمودار  

  .به بعد کامالً مشهود می باشد 1386از سال ) خشکسالی(کاهش میزان بارش 

0
100
200
300

بوشهر اهواز آبادان ماهشهر

1384
1385
1386
1387
1388
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  نتیجه گیري - 5
نتایج نشان می دهد که الگوي سینوپتیکی موثر در تشکیل گرد وغبار در استان بوشهر، سامانه کم ارتفاع جنب قطبی در کشور 

سبب بقاء و ) آزور(همچنین وجود یک پرفشار .عراق و شیو فشاري بین قسمتهاي شرقی عراق و جنوب غربی ایران می باشد
  .ستان بوشهر می گرددماندگاري گرد وغبار در ا

  
  تصاویر ماهواره اي شکل گیري گرد وغبار بر روي کشور عراق - 11و  10شکل شماره 
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  منابع
تحلیل سینوپتیکی سامانه هاي گرد وغبار در "،)1390(خوش کیش ،اسداهللا ،علیجانی،بهلول وحجازي زاده،زهراء -1

  .91- 110،صص21،جغرافیا وتوسعه،"استان لرستان
،جغرافیا و "تحلیل سینوپتیک سیستم هاي گرد وغبار در غرب ایران"،)1384(ري،حسن و عابدزاده،حیدرذوالفقا - 2

  .173- 188توسعه، صص
- 1388بررسی همدید توفانهاي گرد و غبار در مناطق غربی ایران طی سالهاي "،)1390(ذوالفقاري،حسن و همکاران - 3
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