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A R T I C L E I N F O 
 

 

This research aims to identify the synoptic patterns of dust 

generation in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. 

Therefore, two sets of data including the daily data of dust code 

06 from Hamdid stations in the statistical years 2007 to 2017 and 

the variables of air temperature, geopotential height, sea level 

pressure, orbital wind, meridian wind, specific humidity, and 

omega were used as upper atmosphere data. To check the 

synergism of the dust-generating patterns in the given years, the 

uneven circulation patterns of the geopotential height of 500 

hectopascals in the dusty days of the province were drawn. After 

determining the days of dust using cluster analysis and integration 

by the Ward method, 5 patterns were extracted and drawn on the 

roughness data of peninsular height of 500 hectopascals. The 

results of this research showed that there is the most significant 

relationship between the synoptic patterns of the Middle East 

region and dust events in the province by circulation patterns 

number 2 and 5 at the level of 500 hectopascals. For a better 

conclusion of the conditions and factors causing the dust 

phenomenon in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces, maps of 

average sea level pressure, specific humidity at levels of 1000, 

850, and 700 hectopascals, omega (vertical air velocity in the 

atmosphere) at levels of 1000 and 400 hectopascals, Tavai ( 

Convergence and divergence of wind) at 500, 700 and 1000 hPa 

levels and drawing of a jet (river of wind) at 200 hPa level during 

the rule of each of the models were drawn and analyzed. 
 

 

Circulation Patterns,  

Dust,  

Vorticity,  

Geopotential Hight 

oughness,  

Cluster Analysis. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

08 July 2022 

11 September 2022 

 27 October 2022 

. 1-20 
 

                                                           
 . Corresponding author (E-mail: ashraf-asadi@pnu.ac.ir) 

Copyright©2022 The Authors. Published by Golestan University. This is an open access article under the 

CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Citation: Asadi, A. (2022). Identification of the Most Important Synoptic Patterns of Dust 

Generation in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad County. Geographical planning of space quarterly 

journal, 12 (3), 1-20. 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.30488/GPS.2021.256866.3329  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geographical planning of space quarterly journal, 12 (3), 2022 

 

Extended Abstract 

Introduction 

Dust event is one of the important 

environmental issues in different parts of 

the world that can have adverse socio-

economic effects. Studies show that fine 

dust particles that originate in most arid and 

semi-arid regions of the world can be 

transported over long distances with 

atmospheric currents and cause adverse 

effects such as changes in local weather 

conditions, air pollution, and biostatic 

change. The chemical water and surface 

water pollution, respiratory problems, and 

diseases such as asthma and infectious 

diseases, severe damage in agricultural 

sectors, disruption of the transportation 

system (land, rail, and air) due to reduced 

horizontal visibility, interruption of Radio 

services, and create colorful rainfall. One of 

the effective factors in the formation of this 

event is the change of land cover and land-

use and, in some cases, the change in the 

pattern of surface currents and aquifers by 

humans. The transfer of dust into the 

atmosphere and its transfer by the 

atmosphere is closely related to climatic 

conditions and how spatial and temporal 

distribution of atmospheric variables such 

as pressure, temperature, wind, and 

humidity. If the unstable air has enough 

humidity, a thunderstorm and lightning 

storm will occur, and if it does not have 

enough humidity, a dust storm will occur. 

In recent years, Iran has been affected by 

the adverse effects of these events due to its 

special climatic conditions and proximity to 

a large part of desert areas. Recent studies 

on the nature of dust storms include Iran's 

origin, frequency, causes, effects, and 

consequences. Areas located in 

Mesopotamia are the main areas of dust 

production. In recent years, the dust has 

spread throughout the year and has the 

highest frequency in the warm seasons, 

especially in July and August. 

 

Methodology 

Two categories of surface data and high 

atmosphere data are needed to do this 

research and all synoptic studies. In the 

surface data section, first, the data of code 

06 dust events hourly and daily from 6 

synoptic stations during the statistical years 

1986 to 2017, which was received from the 

Research Office of the Meteorological 

Organization of Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad Provinces. For high atmospheric 

variables, air temperature data (in terms of 

Kelvin K), geopotential height (in terms of 

meters m), sea level pressure (in terms of 

hectopascals hPa), orbital component (in 

terms of meters per second m / s), The 

meridional wind component (in meters per 

second m / s), the specific humidity 

component (in grams per kilogram) and the 

omega component (vertical wind speed) 

were used. These variables are taken from 

the website www..cdc.noaa.gov as a 6-hour 

watch. To study the upper atmosphere data, 

the study area was wider than the territory 

of Iran in the framework of longitude 0 to 

70 degrees east and latitude 0 to 60 degrees 

north. 

Since the pattern of atmospheric currents of 

500 hPa levels has a decisive role in the 

changes of the basic climatic variables of 

Iran .Drawing and examining the patterns 

of this level is the primary principle of 

synoptic study in this research. First, the 

daily geopotential height data of 500 hPa at 

12 GMT during the 11 years and then 

during the selected 1019 days were 

extracted to draw the circulation patterns. 

 These data became a matrix with 

dimensions of 725 × 1019, which includes 

725 spatial cells and 1019 temporal cells 

(days). Finally, by performing base 

accumulation cluster analysis by integration 

method for 1019 days, 5 main circulation 

patterns of 500 hPa level were identified. 

 

Results and discussion 

Five main circulating patterns were 

identified at the level of 500 hPa to 

investigate the circulating patterns of the 

ruggedness of geopotential height at the 

level of  500 hPa on dusty days of the 

county in the selected days after the 

analysis of cluster accumulation in the 

integrated method for 1019 days,  

 

Conclusion 

The results showed that there is a 

significant relationship between the 

synoptic patterns of the Middle East region 
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with dust events in Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad provinces. The most significant 

relationship between the two is observed by 

circular patterns No. 2 and 5 at the level of 

500 hPa. The general result of the study of 

synoptic patterns showed that at the level of 

500 hPa2, the fact that southwestern Iran is 

located below the east of the western winds 

and the formation of western wind orbits is 

the cause of most dust events in Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad county. However, in all 

models, the establishment of widespread 

and strong low pressure at ground level, 

atmospheric moisture deficiency at all 

levels, and wind convergence at 700 and 

1000 hPa levels, which leads to dust 

retention and increased intensity, were 

effective. 
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 پژوهشی مقاله

 

 غبار و گرد ایجادکنندهالگوهای سینوپتیکی  ترینمهمشناسایی 

 بویراحمددر استان کهگیلویه و 
 

 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران - 1اشرف اسدی

 
 

الهقاطالعات م  
  

 چکیده
 

 

 :کلیدی واژگان
گردوغبار،  ،یگردش یالگوها

ارتفاع ژئو  یناهموار ،ییتاوا
 .یاخوشه لیتحل ل،یپتانس

 
 

 

 

 
 

 

 

 :دریافت تاریخ

 17/04/1401      

 :بازنگری تاریخ

 20/06/1401    

 :پذیرش تاریخ

 05/08/1401 

 1-20 صص.
 

 

و  هیلویمولد گرد غبار در استان کهگ کینوپتیس یالگوها ییپژوهش شناسا نیهدف ا
 یهاستگاهیگردوغبار ا 06روزانه کد  یهادودسته داده شامل داده نیاست. بنابرا راحمدیبو

هوا، ارتفاع  یدما یرهایو متغ 1396تا  1386 یآمار یهاسال یاستان ط دیهمد
عنوان و اُمگا به ژهیرطوبت و ،یالنهارباد نصف ،یمدار دبا ا،یفشار تراز در ل،یژئوپتانس

 جادکنندهیا یالگوها دیهمد یبررس یجو باال مورداستفاده قرار گرفتند. برا یهاداده
تراز  لیارتفاع ژئوپتانس یناهموار یگردش یالگوها میموردنظر به ترس یهاگردوغبار در سال

 یروزها نییشد. پس از تع پرداختهاستان  یگردوغبار یهکتوپاسکال در روزها 500
ارتفاع  یناهموار یهادادهیو ادغام به روش وارد بر رو یاخوشه لیگردوغبار با استفاده تحل

پژوهش نشان  نیا جیشد. نتا میالگو استخراج و ترس 5هکتوپاسکال  500تراز  لیژئوپنانس
 یدادهایبا رو انهیمنطقه خاورم دیهمد یالگوها نیب داریارتباط معن نیشتریداد که ب

هکتوپاسکال وجود  500در تراز  5و  2شماره  یگردش یگردوغبار در استان توسط الگوها
گردوغبار در استان  دهیو عوامل به وجود آورنده پد طیبهتر از شرا یریگجهینت یدارد. برا

و  850، 1000 یترازها ژهیرطوبت و ا،یمتوسط فشار تراز در یهانقشه راحمدیو بو هیلویکهگ
هکتوپاسکال،  400و  1000 یهکتوپاسکال، اُمگا )سرعت قائم هوا در جو( در ترازها 700
جت  میهکتو پاسکال و ترس 1000و  700، 500 یباد( در ترازها ییواگرا یی)همگرا ییتاوا

 .دیگرد یو بررس میاز الگوها ترس کیهر  تیتوپاسکال در زمان حاکمهک 200)رود باد( تراز 
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 مقدمه

ـ  ثار سوء اجتماعیآ تواندمیدر نواحی مختلف جهان است که  محیطیزیست مهم لئمسا ازجملهپدیده گردوغبار 

 خشکنیمهبیشتر مناطق خشک و  هاآن أکه منش ذرات ریز غبار دهدمینشان  هابررسی. قتصادی به همراه داشته باشدا

 مانند تغییر یوببه همراه جریانات جوی انتقال یابند و سبب بروز اثرات نامطلدور  هایمسافتتا  توانندمی باشدمیجهان 

سطحی، بروز مشکالت و  هایآبکردن و آلوده  هاآبهوا، تغییر بیوزیستی و شیمیایی  یشرایط هوای محلی، آلودگ

جاد اختالل در یا کشاورزی، هایبخشبروز خسارات فراوان در  عفونی، هایبیماریتنفسی مانند آسم و  هایبیماری

 رنگین هایبارشو ایجاد  رادیویی هایسرویسقطع  ،، ریلی و هوایی( به دلیل کاهش دید افقیینیزم) ونقلحمل سیستم

نفر و تخریب محصوالت کشاورزی را  85 شدگانکشتهچین، تعداد  1993خاک  طوفان بارزیانمطالعه اثرات  در .گردند

 در شورکبه  یورود یگردوغبارها ییایمیش و یکیزیف بکیتر .(Youlin Yang,2002:29شد )برآورد هکتار  373000

 دارند انسان یسالمت بر طورکلیبه ه ویر و یتنفس یمجار بر یسوئ اثرات گردوغبارها نیا هک نشان داد یغرب هایاستان

به تغییر پوشش و کاربری زمین و در  توانمیاین پدیده  گیریبر شکلاز عوامل مؤثر  .(7: 1389و همکاران، یمینج)

توسط انتقال آن  وبه درون ج گردوغبارانتقال  .کردتوسط بشر اشاره  هاآبخوانمواردی تغییر در الگوی جریانات سطحی و 

اخیر کشور  هایسالدر  .جو ارتباط تنگاتنگی با شرایط آب و هوایی و چگونگی توزیع مکانی و زمانی متغیرهای جوی دارد

آثار نامطلوب این  تأثیربیابانی تحت  هایپهنهبودن با بخش وسیعی از  جوارهمایران به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود و 

 تأثیرشتاب عرضی )کوریولیس( ناشی از حرکـت وضـعی زمـین،  یفشار هوا، نیرو تغییرات شدیدست. ا قرارگرفتهپدیده 

شـدید، وقـوع جنگ، بافت و ترکیب  سالیخشکهمسایه، فقر پوشش گیاهی منطقه،  یکشورها یخط ناپایدار در صحار

 یفرسایش بادو  شدید و ناگهانی یبادها سینوپتیکی وزش ی، کانالیزه کردن جریانات هوا در اثر توپوگرافی، الگوهاکخا

 از عوامل موثر در افزایش رخداد این پدیده هستند. شدید

شامل منشأ، فراوانی، علل، اثرات و پیامدهای آن در ایران است. مناطق  گردوغبار هایطوفانمطالعات اخیر بر ماهیت 

در تمام طول سال گسترش داشته  گردوغباراخیر  هایسال در هستند. گردوغباراز مناطق عمده تولید  النهرینبینواقع در 

: 1394، زادهمصطفیغفاری و ) استدارای بیشترین فراوانی وقوع بوده  مردادماهدر تیر و  ویژهبهاست و در فصول گرم و 

ت معلق و ماننـد غلظت، اندازه ذرا هاییویژگی ازنظراتفاق افتاده در چند سال اخیر در ایـران  گردوغبار هایطوفان (.107

یا  روز 15معموالً متوسط ساالنه رخداد حدود  درگذشته کهطوریبهتداوم دوره زمانی از موارد مشابه قبلی متمایز اسـت. 

هم ابتدا محدود  تأثیر. وسعت منطقه تحت شودمیهم گزارش  روز و یا بـیشتـر 100کمتر بود، ولی در حال حاضر در حد 

کشور و مناطق  شمال غرباخیر به مناطق جنوب غرب، غرب، و  هایسال به مناطقی از خوزستان و بوشهر بود، ولی در

این پدیده قرار  تأثیرت، تحت متفاو هایضعفاستان کشور با شدت و  22در حال حاضر  ،اسـت پیداکردهگسترش  یمرکز

 .(123: 2012همکاران، و ید )عزیـزدار

، امیدوار در غرب ایران (17: 1384و همکاران ) لفقاریاذوایران توسط  مختلف هایبخش ده دریبررسی همدید این پد

 کیخسرویو  لشکری در غرب کشور، گردوغبار( الگوهای مولد 11: 1386) حیدری، در دشت اردکان یزد( 430: 1385)

 در( 97: 1389) همکارانطاووسی و ( در جنوب شرق ایران، 55: 1389) خسروی در استان خراسان رضوی، (17: 1387)

غباری  هایطوفان( 39: 1390براتی و همکاران )( در جنوب شرق ایران، 107: 1390علیجانی و رئیس پور )خوزستان، 

( در مناطق 17: 1390( در استان لرستان، ذوالفقاری و همکاران )91: 1390استان خوزستان، خوش کیش و همکاران )

جو بر روی  ایمنطقه( نقش گردش 17: 1390) جعفریو  یدی( در ایران، مف65: 1390فرج زاده و علیزاده )ربی ایران، غ



 3     ...                                                                       غبار و گرد جادکنندهیا یکینوپتیس یالگوها نیترمهم ییشناسااسدی / 

( در 25: 1391) همکارانسید زاده اقدم و ی تابستانه در جنوب غرب ایران، گردوغبار هایطوفانخاورمیانه در وقوع 

: 1391و همکاران ) عزیزی ،گردوغبارپدیده  یدیـ همد ایماهوارهل یتحل( 111: 1391و همکاران ) پورشمسیکرمانشاه، 

: 1393، ولی و همکاران )ایران در (1: 1393، زنگنه )در استان فارس( 117: 1391) پورنجف در نیمه غربی ایران،  (123

( در شرق و 1: 1398) همکارانکرمی و ( در مشهد، 35: 1394و حسین زاده ) حمدیم، در جنوب و مرکز ایران (961

ارزیابی  (175: 1399میمندی پاریزی و همکاران ) ،خوزستان( در 14: 1398) همکارانشمال شرق ایران، مبارک حسن و 

( نقش انسان بر 71: 1400) منشایرانشدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مالوس و 

 شدهانجامدر جنوب غرب استان خوزستان  گردوغبار هایکانونهولوسن باالیی و شک گیری  ایرودخانهمورفولوژی 

بر روی  (,2006:393Tao et al)توسط  گردوغباربررسی همدید پدیده به  توانمی نیز المللیبیندر سطح  است.

 در منطقه خاورمیانه، (Hamidi et al,2013:279)بر روی عراق،  (Al-Jumaily & MorwaK,2013:851)، مغولستان

(Dehghanpour et al,2014:854) ،بر روی استان یزد (Klose et al,2010:1) بر روی کشور ساحل ،

(2015:50Labban,) ،بر روی کشور عربستان (2018:265Namdari et al,) .استان  بر روی خاورمیانه اشاره نمود

 یلومترک 160)خوزستان و بوشهر  فارس، هایاستاندر مسیر ارتباطی در جنوب غرب ایران کهگیلویه و بویراحمد 

میزان منابع آب جاری این استان پس از خوزستان دارای مقام دوم کشوری بوده است و  ازنظر .است قرارگرفته( راهبزرگ

این عامل منجر به جذب تعداد زیاد گردشگران  جنگلی پس از شمال کشور در جایگاه دوم قرار دارد هایازنظر پوشش

(، حمل نقل زنبورداری ویژهبه) یکشاورز هایبخشدر  تأثیرگذاریمنجر به  گردوغبار رویدادهای. افزایش شودمی

 أو منش گردوغباربنابراین بررسی تعداد روزهای  .شودمیو هوایی، سالمت، اقتصاد و صنعت گردشگری در استان  ایجاده

 هدف این پژوهش قرار گرفت. عنوانبه هاآن

 

 پژوهش روش

امتداد  ، دردرصد از مساحت کشور( 1کمتر از ) یلومترمربعک 15505با مساحتی حدود  بویراحمدکهگیلویه و  استان

و  یقه عرض شمالیدق 29درجه و  31تا  قهیدق 56درجه و  29ن یب یتیو موقع در جنوب غرب ایرانزاگرس  هایکوهرشته

نفر  052٬713 بربالغجمعیت آن  1395در سال و قرار دارد  یقـه طـول شـرقیدق 53درجـه و  51قه تا یدق 53درجه و  49

 یو مابق یزراع یبه اراض درصد 6/90ه کاست  تـارکهـزار ه 217ش از یباستان  یشاورزک یمساحت اراض .بوده است

 یشمال شرق ت ازکه در امتداد حرکاست  یمنطقه به نحو یعیط طبیشرا رد.درصد به باغ و قلمستان تعلق دا 4/9معادل 

هوا اضافه  کیدرجـه حرارت و خش برشدتـاهش و در مقابـل کزان ارتفاعات و رطوبت هوا یاستان م یبه جنوب غرب

را در  یریو گرمس یریز سردسیامالً متماک یمـیه اقلیدو ناح یزان بارندگیز اختالف دما و میرات ارتفاع و نیی. تغگرددمی

هکتار بیابان  40هزار هکتار و بیش از  552هزار هکتار و مراتع  874استان  هایجنگل. وسعت استان به وجود آورده است

وجود شرایط گوناگون آب و هوائی  .گردیده است متأثر گردوغبارده یمکرر از پد طوربهاخیر  هایسالدر این استان  دارد.

 حاکمیت و همچنین باشندمینیز  فرامحلی انواع بادهای غالب که عمدتاً عملکرددر مناطق مختلف استان به همراه 

هدف از انجام  .باشداز شدت و تداوم بیشتری برخوردار  گردوغباراخیر باعث شده است که پدیده  هایسالیخشک

انجام  یبرا روازاین(. 7 :1993ارنال، ی) است یط سطحیبا مح یجو هایگردشان ید بررسی رابطه میهمد هایپژوهش

در این  جو باال. هایدادهو  یسطح هایدادهاست،  موردنیازداده  دودستهد، یهمد یهابررسی یز تمامین پژوهش و نیا

سطحی شناسایی و انتخاب، سپس بر  هایداده. بنابراین ابتدا است شدهاستفادهپژوهش از رویکرد محیطی به گردشی 
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 گردید. تحلیلدشی ترسیم و اساس روزهای منتخب الگوهای گر

( 1جدول ) همدیدایستگاه  6 گردوغبارساعتی و روزانه  هایدادهسطحی: برای این بخش از محیط  هایدادهپایگاه الف( 

افت یدر بویراحمدلویه و یکه از اداره تحقیقات سازمان هواشناسی استان کهگ 1396تا  1365 یآمار هایسالاستان طی 

توپوگرافی متفاوت استان از حداقل  شرایط از سطح دریا به علت موردمطالعه هایایستگاهارتفاع به دلیل اینکه  د.یگرد

بود بنابراین سعی شد تا از  متغیر سی سخت متر مربوط به ایستگاه 2133و حداکثر  دو گنبدانمتر مربوط به ایستگاه  726

ایستگاه استفاده شود. اما به دلیل اینکه طول دوره آماری تمام ایستگاه یکسان نبود جهت پوشش یکدست  6اطالعات هر 

در سازمان هواشناسی با کدهای مختلفی  گردوغبار هایداده انتخاب گردید. 1396تا  1386سطحی دوره آماری  هایداده

جهانی، توفان شدید  هواشناسی عریف سازماناستبر اس ازآنجاکه. در این پژوهش گرددمیافقی ثبت بر اساس شدت و دید 

جهت مطالعه  گردوغبار 06کد  هایداده گرددمیبه شرایط کاهش دید افقی کمتر از یک کیلومتر اطالق  گردوغبار

ی در گردوغبارروز را شناسایی و بررسی کرد. با منشأ خارج از ایستگاه  گردوغبار ایجادکنندهانتخاب شد تا بتوان عوامل 

دید افقی ناشی از  باریکحداقل  روزشبانهدر  هاایستگاهعناصر جوی در  بانیدیدهبار  8ن پژوهش روزی است که طی یا

بود  شدهمشاهده 06با کد  گردوغبار هاایستگاهبنابراین روزهایی که در تمام به کمتر از یک کیلومتر رسیده باشد.  گردوغبار

نسبت به سایر  تریکوتاهالبته ایستگاه لیکک به دلیل اینکه طول دوره آماری  روز به دست آمد. 1019 جدا گردید و تعداد

جهت کنترل  هادادهپس از استخراج  قرار گرفت. مورداستفادهدر این پژوهش  تأسیسآن از بدو  هایدادهداشت  هاایستگاه

 (.2جدول ) شدانجام  هاآنبر روی ون ران تست آزمکیفی و بررسی همگنی 
 

 موردمطالعههمدیدی  هایایستگاهمشخصات  .1جدول 
 سیسال تأس متر() ایدرارتفاع از سطح  ییایطول جغراف ییایعرض جغراف ستگاهینام ا فیرد

 1365 1816 51-33 30-41 اسوجی 1

 1364 726 50-49 30-20 دو گنبدان 2

 1385 2133 51-28 30-50 سخت یس 3

 1385 3/793 50-35 30-47 دهدشت 4

 1389 760 50-06 30-57 ککیل 5

 1378 668 50-59 30-18 امامزاده جعفر 6

 

ارتفاع  هایمؤلفهبازکاوی شده  هایدادهجو باال نیز از  متغیرهایسطوح باالی جو: پایگاه گردشی  دادهایب: 

(، مؤلفه باد HPaبر حسب هکتوپاسکال )ا ی(، فشار تراز درKن یکلوبر حسب ) هوا ی(، دماmل )بر حسب متر یژئوپتانس

برحسب ) ویژه(، مؤلفه رطوبت m/s ثانیهبر حسب متر بر ) النهارینصف(، مؤلفه باد m/s ثانیهبر حسب متر بر ) مداری

به  وابسته NCEP/NCARاز پایگاه داده  متغیرهان ی( و مؤلفه اُمگا )سرعت عمودی باد( استفاده گردید. اکیلوگرمگرم بر 

گاه گردشی مطابق با یساعته اخذ شد. دوره آماری پا 6 بانیدیده صورتبه، متحدهایاالت شناسیاقیانوسسازمان ملی جو 

 .گردید( انجام Grads) گرادس افزارنرمدر محیط  نویسیبرنامهاز طریق  هادادهمحیطی بود و استخراج  دادهایگاه یپا

 70تا  0 ییایطول جغراف ارچوبچران در یو کشور ااز قلمر ترگسترده، موردمطالعهمحدوده  جو باال هایدادهبررسی  یبرا

گردید تا امکان شناخت بهتر الگوهای همدید موثر بر رخداد انتخاب درجه شمالی  60تا  0 ییایدرجه شرقی و عرض جغراف

 این پدیده فراهم شود.
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 در استان همدید هایایستگاهایران و پراکنش در  بویراحمدموقعیت استان کهگیلویه و  .1شکل 

 

است و  تریعاممفهوم  یگردش یالگو .شودمیده ینام یگردش یک الگویان، یا جریفشار  یهر کدام از الگوها

 یانحناها یسرعت و حت هایهستها فرودها، ی. هر کدام از فرازها گیردبرمیز در یرا ن هاآن یفشار و اجزا هایسامانه

ن از یمع نقطهک ی(. ارتفاع 230، 1381، یجانیعل) است یگردش یک الگویز ین فشارهمسطوح  یتوپوگراف هایمنحنی

 رابطه SIدر دستگاه  ل( در همان ارتفاع باشد.یل واحد جرم )ژئوپتانسیپتانس یا که متناسب با انرژیجو نسبت به تراز در

 ر است:یز قراربه یو ارتفاع هندس zل یان ارتفاع ژئوپتانسیم

 1رابطه 
 

g هم  جایبه توانمیرا  یل و ارتفاع هندسیارتفاع ژئوپتانس یهواشناخت یاز کاربردها یاریاست. در بس یشتاب گران

 هایجریانالگوی  ازآنجاکه (.388 :1388ان، یمسعود) است یکینامیارتفاع د 98/0ل متر برابر یک ژئوپتانسیبکار برد. 

جانی یران دارد )علیمی ایرهای اساسی اقلیرات متغییدر تغ ایکنندهتعیینهکتوپاسکال نقش  500 ترازهایجوی 

ن پژوهش است. برای ترسیم الگوهای ید در ایه بررسی همدیل اولاص ن ترازیا یالگوها بررسی ( ترسیم و2002:50

در طول دوره  موردنظر محدوده 12GMTتوپاسکال ساعت هک 500ل تراز یروزانه ارتفاع ژئوپتانس هایدادهگردشی ابتدا 

تطابق این ساعت با نیمروز  12GMT علت انتخاب ساعت روز منتخب استخراج گردید. 1019 ساله و سپس در طول 11

، Pآرایش  ، تشکیل شد.Pبا آرایش  1019× 725به ابعاد ماتریسی  صورتبهمتلب  افزارنرمگاه داده در یپا ایران است.

یک تحلیل  هادادهرویسپس بر  اقلیمی هستند. متغیرهای هاستونماتریسی از پایگاه داده است که سطرهای آن زمان و 

به حداقل و  گروهیدروندر روش وارد میزان پراش  سلسله مراتبی( به روش ادغام وارد صورت گرفت.) پایگانی ایخوشه

 کندمیحاصله به بیشینه خود میل  هایگروهمگنی و تجانس ه درنتیجه، رسدمیپراش برون گروهی به حداکثر 

، هاآنکه افزایش پراش ناشی از ادغام  شوندمیدر صورتی ادغام  sو  r هایگروه(. در این روش 7: 1386مسعودیان،)

𝑑𝑟𝑠. در این رابطه(2 رابطه) باشدکمینه  هاگروهبا دیگر  نسبت به ادغام هر یک
 nبوده و  sو گروه  rفاصله بین گروه  2

 تعداد مشاهدات است.

.𝑑(𝑟                                                                                                          2رابطه  𝑠) =
𝑛𝑟𝑛𝑠𝑑𝑟𝑠

2

(𝑛𝑟+𝑛𝑠)
 

در این پژوهش برای به یکدیگر مشخص گردد.  هادادهباید میزان مشابهت یا نزدیکی  هاخوشهجهت تعیین تعداد 

فاصله اقلیدسی یکی از  روش ش فاصله اقلیدسی استفاده شد.از رو هاخوشهو تعیین تعداد  محاسبه درجه همانندی

در نهایت نمودار درختی کلی و تقطیع شده در  نوع تعیین فواصل در مطالعات اقلیمی است. پرکاربردترینو  ترینمرسوم

( با توجه به فاصله اقلیدسی موجود در ابتدا گردوغبارروز  1019) هادادهکه کل  صورتبدین متلب ترسیم گردید. افزارنرم

 بندیگروه هادادهکه همه جایی تا  یابدمیسطح ادامه  ترینپایینسپس این مراحل تا  .شودمیبه دو گروه بزرگ تقسیم 
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تقطیع است. با توجه به روش  گروهیدرونو کاهش واریانس  افزایش واریانس بین گروهی بندیخوشههدف  شوند.

حاصله و  هایگروه، نحوه شکست نمودار، همگنی هادادهبوده و با توجه به واریانس  سودروننمودار درختی که روش 

سطح  ضریب ناسازگاری در این . حد آستانهتقطیع شد 5، نمودار درختی در سطح هامیانگیناستفاده از آزمون مقایسه 

در این سطوح  هاخوشهی تفاوت میانگین دارمعنیبه دلیل  موردنظرعلت برش نمودار در سطح انتخاب شد.  15/1

نیز  ترپایینسطوح  در ،دادمییک الگوی کلی را نمایش و  شدهادغامزیرا در باالتر از آن الگوهای گردشی در هم  .باشدمی

دید افقی کمتر از یک کیلومتر( ) گردوغباریالگوهای گردشی روزهای  نهایتاً .گردیدمیتعداد الگوها زیاد، مشابه و تکراری 

پس  استفاده گردید. Sufer افزارنرمشناسایی و ترسیم شد. برای ترسیم نقشه الگوهای گردشی از  موردبررسیدر منطقه 

 آورنده به وجودشرایط و عوامل  جو فوقانی و سطح زمین و هایدادهشناسایی الگوها جهت ارتباط بهتر  ترسیم و از

هکتوپاسکال،  700و  850، 1000 یژه ترازهایا، رطوبت ویمتوسط فشار تراز در هاینقشه، در استان گردوغبار گیریشکل

، 500زهای باد( در ترا ییاگراو یی)همگرا یی، تاواهکتوپاسکال 400و  1000سرعت قائم هوا در جو( در ترازهای ) اُمگا

ترسیم و  هاالگو هر یک ازت یدر زمان حاکم هکتوپاسکال 200( تراز رود بادهکتوپاسکال و ترسیم جت ) 1000و  700

که اهمیت و  5و  2ی شماره هاالگو هاینقشهاز طوالنی شدن کالم فقط  یریل جلوگینجا به دلیدر ا .گردید بررسی

 .ه استآورده شدفراوانی بیشتری نسبت به سایر الگوها داشت 

 

 و بحث هایافته

شد آزمون ران تست انجام  گردوغبارساالنه  یفراوان هایدادهرویابتدا بر  هاداده کیفیت و تصادفی بودنبرای بررسی 

 5زیر  هاآن معنادارینکه سطح ییاسوج و امامزاده جعفر با توجه به ا هایایستگاه هادادهج آزمون یاساس نتا بر .(2)جدول 

 ع نرمال هستند.یتوز یستگاه دارایر ایندارند، اما سا یع نرمال و تصادفیتوز باشدمیدرصد 
 

 موردمطالعهدر طی دوره آماری  بویراحمداستان کهگیلویه و  هایایستگاهنتیجه آزمون ران تست در  .2جدول 
 لیکک سی سخت دهدشت جعفر زادهامام دو گنبدان یاسوج ایستگاه

 703/0 54/0 54/0 012/0 055/0 صفر معناداری سطح

 

ی استان در گردوغباردر روزهای هکتوپاسکال  500با هدف بررسی الگوهای گردشی ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 

الگوی  5 موردبررسیروز  1019برای  وه ادغام واردیگانی به شیانباشتی پا ایخوشهل یروزهای منتخب پس از تحل

 گردید. ییهکتوپاسکال شناسا 500در تراز  گردشی اصلی
 

  
الگوی اصلی در طی دوره  5هکتوپاسکال و  500نمودار درختی کل الگوهای گردشی ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  . 2شکل 

 بویراحمددر استان کهگیلویه و  1396الی  1386
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 الگوهای گردشی و تحلیل بررسی

 5860بسته با مرکزیت شمال غرب آفریقا است که پربند  پر ارتفاعک یانگر استقرار یاین الگو ب: 1گردشی شماره  یالگو

ترانه است محور آن بر یف مدیضع نسبتاً دیگر در این الگو ناوه  مشاهدهقابلده ی. پدکندمیمتر آن از جنوب ایران عبور 

روزهای فراوانی این الگو در کل دوره  تعداد .است قرارگرفتهه یترکعربستان و کشورهای عراق و  جزیرهشبهروی شمال 

 100با مقدار دید  1387فروردین  31ی این الگو گردوغبار. شدیدترین روز باشدمی درصد 4/14روز است که برابر با  147

فراوانی فصلی این  .است 1388اردیبهشت  23تا  اردیبهشت 14در این الگو از  گردوغبارموج  ترینطوالنی. باشدمیمتر 

 است. شدهمشاهدهروز(  22) خردادروز( و  85) اردیبهشتروز(،  25) فروردینماه  3الگو بهاره است که در هر 

عربستان با فشار  جزیرهشبهگسترده با مرکزیت جنوب  فشاریک کماستقرار  یایبررسی نقشه متوسط فشار تراز دریا گو

 قرار دارد. بویراحمدمیلی باری آن بر روی جنوب غرب ایران و استان کهگیلویه و  1008میلی بار است که پربند  1005

رطوبت  مقدار فقر رطوبتی در منطقه است. یایهکتوپاسکال گو 700و  850، 1000تراز  3رطوبت ویژه هر  هاینقشه 

 کیلوگرمگرم بر  5/3هکتوپاسکال  700و در تراز  4هکتوپاسکال  850، در تراز 6 یباًتقرهکتوپاسکال  1000ژه در تراز یو

هکتوپاسکال  400و  1000 یترازها یاُمگا هاینقشه و جنوب غرب ایران است. بویراحمدبر فراز استان کهگیلویه و 

 1000صعودی در تراز  هوا در جنوب غرب ایران و منطقه است، البته شدت این حرکات یحرکات صعود دهندهنشان

تاوایی در این الگو بر فراز استان و جنوب غرب ایران، در  هاینقشه هکتوپاسکال است. 400هکتوپاسکال بیش از تراز 

هکتوپاسکال  700در تراز و  فارسخلیجبا مرکزیت جنوب  واگرایی ضیف و نزول هوا دهندهنشانهکتوپاسکال  500تراز 

در تراز  قرار دارد.و در کشور عربستان  فارسخلیجاین همگرایی بر روی جنوب  هسته .است دادهرخهمگرایی و صعود هوا 

که بخش  دهدمینیز نشان  رود بادنقشه  ررسیهکتو پاسکال بر جو منطقه همگرایی و نزول هوا جریان دارد. ب 1000

بر  .نیز در زیر این جت قرار دارد است. بیش از دو سوم ایران قرارگرفتهاعظم خاورمیانه تحت حاکمیت جت جنب حاره 

منجر به  گردساعتدر سطح زمین با حرکت پاد  فشارکمجه گرفت که استقرار ینت توانمیفوق  هاینقشه اساس تحلیل

عربستان و عراق  جزیرهشبهحرکات صعودی در زیر شرق ناوه ضعیف خاورمیانه از  گیریشکلناشی از  گردوغبارگسترش 

همگرایی  دهندهنشانتاوایی نیز  هاینقشهشده است. نتیجه  بویراحمدبه غرب و جنوب غرب ایران و استان کهگیلویه و 

کیلومتری جو( عامل  3)با ایجاد صعود در محدوده سطح زمین تا حدود  هکتوپاسکال و 1000و  700بادها در ترازهای 

با منشأ داخلی و با شدت کمتر از عراق و عربستان به سمت جنوب غرب و  غبارگردوو حرکت  گیریشکلصعود هوا و 

 غرب ایران است.

 

 
 ی استانگردوغباردر روزهای  هکتوپاسکال 500ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  1لگوی گردشی شماره ا .3شکل 
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گرم بر فراز شمال آفریقا و خاورمیانه است. محدوده  پر ارتفاعاستقرار یک  دهندهنشانالگو  ن: ای2 شمارهگردشی  یالگو

هکتوپاسکال از غرب آفریقا تا کشور پاکستان کشیده شده است. بر فراز جنوب غرب  5860خارجی آن با کنتور )پربند( 

ک یجود ون الگیگر در ایده دیاست. پد قرارگرفتهمتر  5900با پربند  پر ارتفاعایران در این الگو یک سلول بسته از این 

ترانه است که محور آن از دریای سیاه تا کشور مصر کشیده شده است. در این الگو ایران در زیر یک یناوه در شرق مد

 یهکتوپاسکال قرار دارد. تعداد روزهای فراوانی الگو 500و در زیر محور تاوه بادهای غربی در تراز  پر ارتفاعبالک گرم 

. باشدمی درصد 3/42روز است که برابر با  431در کل دوره  هکتوپاسکال 500ل تراز ارتفاع ژئوپتانسی یناهموار 2شماره 

این الگوست. در زمان استقرار  گیریشکلدر استان ناشی از  گردوغباراین به این معنی است که حدود نیمی از رویدادهای 

متر کاهش  1000روز آن مقدار دید به زیر  34متر بوده است، که  2000کمینه دید زیر میانگین روز مقدار  58 در این الگو

بررسی  است. دادهرخ 1389تیر  10و  1388خرداد  24 هایتاریخمتر است که در  50داشته است. حداقل دید در این الگو 

گرم است. این الگو از اردیبهشت تا مهر  هایماهمه اول سال و یآن در ن گیریشکل دهندهنشانفراوانی ماهانه این الگو 

 یایبررسی نقشه متوسط فشار تراز دریا گو .باشدمیتیر و مرداد  هایماه. بیشینه فراوانی رویداد آن در شودمیماه دیده 

میلی بار  997و کشورهای عربستان، امارت و عمان با فشار  فارسخلیجگسترده با مرکزیت جنوب  فشاریک کماستقرار 

مین بر کل در سطح ز فشارکممیلی باری آن بر روی جنوب غرب ایران و استان قرار دارد. این  1000است که پربند 

تا دریای  آن هایزبانهدیگر در این الگو پرفشار در جنوب غرب اروپا است که  مشاهدهقابلرمیانه تسلط دارد. پدیده خاو

هکتوپاسکال  700و  850، 1000تراز  3رطوبت ویژه هر  هاینقشهمدیترانه و شرق اروپا گسترده شده است. بررسی 

 1000ژه در تراز ی. مقدار رطوبت وشودمیباالتر از مقدار آن کاسته  ترازهایفقر رطوبتی در منطقه است که در  یایگو

 یاُمگا هاینقشه است. کیلوگرمگرم بر  3هکتوپاسکال  700و در تراز  5اسکال هکتوپ 850، در تراز 8 تقریباًهکتوپاسکال 

هوا در جنوب غرب ایران و منطقه است، البته شدت این  یحرکات صعود یایهکتوپاسکال گو 400و  1000 یترازها

تاوایی در این الگو بر فراز  هاینقشه هکتوپاسکال است. 400هکتوپاسکال بیش از تراز  1000حرکات صعودی در تراز 

با دو هسته بر روی مرکز  واگرایی ضیف و نزول هوا دهندهنشانهکتوپاسکال  500استان و جنوب غرب ایران، در تراز 

است و  دادهرخهکتوپاسکال همگرایی و صعود هوا  700. در تراز باشدمی ایران و هسته دیگر بر روی عراق و سوریه

. هسته این همگرایی بر روی غرب و جنوب غرب ایران مستقر است. در باشدمیجنوب شرق جهت وزش بادها به سمت 

که  دهدمینیز نشان  رود بادهکتو پاسکال بر جو منطقه همگرایی شدید و نزول هوا جریان دارد. بررسی نقشه  1000تراز 

جه گرفت که ینت توانمیفوق  هایشهنق اساس تحلیلبر  در شمال ایران و کشور ترکیه قرار دارد. رود باد هایهسته

حرکات صعودی  گیریشکلناشی از  گردوغبارمنجر به گسترش  گردساعتدر سطح زمین با حرکت پاد  فشارکماستقرار 

 هاینقشهشده است. نتیجه  بویراحمدعربستان و عراق به غرب و جنوب غرب ایران و استان کهگیلویه و  جزیرهشبهاز 

)با ایجاد صعود در محدوده سطح زمین تا  هکتوپاسکال و 1000و  700همگرایی بادها در ترازهای  ندهدهنشانتاوایی نیز 

از عراق و عربستان به سمت جنوب غرب و  گردوغبارو حرکت  گیریشکلکیلومتری جو( عامل صعود هوا و  3حدود 
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 غرب ایران است که فقر رطوبتی حاکم بر منطقه بر شدت آن افزوده است.

 

 
 ی استانگردوغباردر روزهای  هکتوپاسکال 500ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  2لگوی گردشی شماره ا .4شکل 

 

 موردمطالعهاستان طی دوره  گردوغباردر روزهای رویداد  2ه فراوانی ماهانه الگوی گردشی شمار -4جدول 
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به گرم در کیلوگرم( ) ویژهنقشه متوسط رطوبت  – 5 شکل

 2شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو 1000تراز 

 
زمان  در( نقشه متوسط فشار تراز دریا )به میلی بار – 6شکل 

 2شماره  یاستقرار الگو

 
ژه )به گرم در کیلوگرم( ینقشه متوسط رطوبت و – 7شکل 

 2شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو 700تراز 

 
 به گرم در کیلوگرم() ویژهنقشه متوسط رطوبت  – 8 شکل

 2شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو 850تراز 
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هکتوپاسکال در زمان  400نقشه متوسط اُمگا تراز  .9شکل 

 2شماره  یاستقرار الگو

 
به پاسکال بر ثانیه( تراز ) اُمگانقشه متوسط  . 10شکل 

 2شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو 1000

 
هکتوپاسکال در  700نقشه متوسط تاوایی تراز  . 11شکل 

 2شماره  یزمان استقرار الگو

 
هکتوپاسکال در  500نقشه متوسط تاوایی تراز  .12شکل 

 2شماره  یزمان استقرار الگو

 
هکتوپاسکال در زمان  200نقشه متوسط جت تراز  .13شکل 

 2شماره  یاستقرار الگو

 
هکتوپاسکال در  1000نقشه متوسط تاوایی تراز  .14 شکل

 2شماره  یزمان استقرار الگو

 

گرم بر فراز شمال آفریقا و خاورمیانه است. محدوده خارجی  پر ارتفاعاستقرار یک  دهندهنشان: 3شماره گردشی  یالگو

 5940با  پر ارتفاعن یژئوپتانسیل متر از غرب آفریقا تا کشور پاکستان کشیده شده است. مرکز ا 5840آن با کنتور )پربند( 

است ولی پربند  قرارگرفته( ریو جنوب الجزا یجر، مالین یقا )در محدوده کشورهایشمال آفر یمه غربیل متر در نیژئوپتانس

در این  بویراحمده و یلویمتر آن تا مرکز کشور عربستان کشیده شده است. جنوب غرب ایران و محدوده استان کهگ 5900

ک ناوه در ی ن الگو استقراریگر در ایده دیاست. پد قرارگرفته پر ارتفاعن یل متر ایژئوپتانس 5870الگو تحت تسلط پربند 

هکتوپاسکال  500ترانه کشیده شده است. در این الگو ایران در تراز یترانه است که محور آن از دریای سیاه تا مدیشرق مد

جنب حاره قرار دارد. بررسی فراوانی  پر ارتفاعت یو حاکم یغرب یناوه بادها یریتحت جریانات مداری ناشی از قرارگ

گرم است. این الگو از اردیبهشت تا آبان ماه  هایماهمه اول سال و یآن در ن گیریلشک دهندهنشانماهانه این الگو 

 هایماهب در یبه ترت ازآنپس. بیشینه فراوانی رویداد آن در ماه خرداد است که شودمیدیده  مردادماه استثنایبه
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 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  یناهموار 3شماره  یاست. تعداد روزهای فراوانی الگو شدهمشاهدهور یبهشت، مهر و شهریارد

روز مقدار کمینه  16. در زمان استقرار این الگو باشدمی درصد 9/12روز است که برابر با  131در کل دوره  هکتوپاسکال

 50و متر کاهش داشته است. حداقل دید در این الگ 1000روز آن مقدار دید به زیر  10متر بوده است، که  2000دید زیر 

 فشاریک کماستقرار  یایبررسی نقشه متوسط فشار تراز دریا گو است. 1391بهشت یارد 9 هایتاریخمتر است که در 

 یلیم 1001شرق عربستان با پربند  فشارکم ین الگویاز مراکز ا یکی .دهدمیگسترده است که کل خاورمیانه را پوشش 

در سطح زمین بر کل  فشارکمهند قرار دارد. این  و شمالکشور پاکستان  یگر بر روید فشارکمبار است و هسته 

فقر  یایهکتوپاسکال گو 700و  850، 1000تراز  3رطوبت ویژه هر  هاینقشهخاورمیانه گسترده شده است. بررسی 

و در تراز  4سکال هکتوپا 850، در تراز 6 تقریباًهکتوپاسکال  1000ژه در تراز یرطوبتی در منطقه است. مقدار رطوبت و

 یحرکات صعود یایهکتوپاسکال گو 400و  1000 یترازها یاُمگا هاینقشه است. کیلوگرمگرم بر  3هکتوپاسکال  700

 400هکتوپاسکال بیش از تراز  1000هوا در جنوب ایران و منطقه است، البته شدت این حرکات صعودی در تراز 

ران است که تا یهکتوپاسکال در غرب ا 1000 در تراز یکات صعودبیشینه حر هایهستهاز  یکیهکتوپاسکال است. 

 یراحمد نیز گسترده شده است. در هر دو تراز در شرق عربستان، عراق و سوریه هسته حرکات نزولیه و بویلویاستان کهگ

 دهندهنشانپاسکال هکتو 500تاوایی در این الگو بر فراز استان و جنوب و غرب ایران، در تراز  هاینقشه هوا قرار دارد.

ی هایهسته باشدمی با دو هسته بر روی مرکز ایران و هسته دیگر بر روی عراق و سوریه همگرایی ضیف و صعود هوا

متر  10 موردمطالعهرد و شدت وزش باد در تراز مذکور بر فراز منطقه اواگرایی در این تراز بر روی کشور عربستان قرار د

ران در زیر همگرایی ضعیف قرار دارد و بر فراز عربستان واگرایی شدید یهکتوپاسکال کل ا 700بر ثانیه است. در تراز 

متر  10وزش باد در این تراز بر فراز منطقه همچنان  شدت هکتوپاسکال است. 500گسترده شده و شدت آن بیش از تراز 

متر بر ثانیه  5و سرعت وزش باد  یافتهافزایشروی ایران  ییل شدت همگراپاسکا هکتو 1000بر ثانیه است. در تراز 

 طورهمینبر روی نیمه شمالی کشور ایران و  رود باد هایهستهکه  دهدمینیز نشان  رود باداست. بررسی نقشه 

با  است که سطح زمیندر  فشارکماستقرار  این الگو بیانگر هاینقشهتحلیل  کشورهای عراق، سوریه و ترکیه قرار دارد.

با منشأ داخلی ناشی از حرکات صعودی در غرب و جنوب غرب ایران  گردوغبار گیریشکلمنجر به  گردساعتحرکت پاد 

 1000و  700همگرایی بادها در ترازهای  دهندهنشانتاوایی نیز  هاینقشهاستان است. نتیجه تا سطح و گسترش آن 

حرکت  و گیریشکلکیلومتری جو( و عامل صعود هوا و  3هکتوپاسکال )با ایجاد صعود در محدوده سطح زمین تا حدود 

از جنوب غرب ایران و با شدت کمتر از عراق و عربستان به سمت جنوب غرب و غرب ایران است  گردوغبار یو ماندگار

 اکم بر منطقه بر شدت آن افزوده است.که فقر رطوبتی ح

 

 
 ی استانگردوغباردر روزهای  هکتوپاسکال 500ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  3لگوی گردشی شماره ا .15 شکل
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گرم بر فراز کل شمال آفریقا و عربستان گسترده  پر ارتفاعاستقرار یک  دهندهنشانالگو  : این4 شمارهگردشی  یالگو

عربستان کشیده شده است.  یمه جنوبیژئوپتانسیل متر از غرب آفریقا تا ن 5880کنتور )پربند( . هسته آن با استشده 

ترانه است که محور آن از دریای سیاه تا دریای سرخ کشیده یک ناوه عمیق در شرق مدین الگو استقرار یگر در ایده دیپد

 قرارگرفتهی ناوه و جریانات جنوب غربی هوا شده است. جنوب غرب ایران و محدوده استان در این الگو زیر نیمه شرق

فروردین،  هایماه) پاییزبهار و  یعنیآن در فصول گذار  گیریشکل دهندهنشانبررسی فراوانی ماهانه این الگو  است.

آن  ینه فراوانیبهشت و کمیفروردین و ارد هایماهبهشت، مهر، آبان و آذر( است. بیشینه فراوانی رویداد آن در یارد

در  هکتوپاسکال 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  یناهموار 4شماره  ی. تعداد روزهای فراوانی الگوباشدمیمهر و آذر  هایهما

 2000روز مقدار کمینه دید زیر  12. در زمان استقرار این الگو باشدمی درصد 9/13روز است که برابر با  142کل دوره 

متر است که در  200متر کاهش داشته است. حداقل دید در این الگو  1000زیر  روز آن مقدار دید به 7متر بوده است، که 

گسترده است که  فشاریک کماستقرار  یایبررسی نقشه متوسط فشار تراز دریا گو است. 1390فروردین  25 هایتاریخ

هسته  3.دهدمیاعظمی از قاره آفریقا را پوشش  هایبخشعربستان و  جزیرهشبهو مرکزی ایران، کل  یمه جنوبین کل

است.  قرارگرفته میلی بار بر روی کشورهای پاکستان، عربستان و سودان 1007در این الگو با فشار کمتر از  فشارکم

فقر رطوبتی در منطقه است که در  یایهکتوپاسکال گو 700و  850، 1000تراز  3رطوبت ویژه هر  هاینقشهبررسی 

 850، در تراز 6 تقریباً هکتوپاسکال  1000ژه در تراز ی. مقدار رطوبت وشودمیباالتر از مقدار آن کاسته  ترازهای

 یایهکتوپاسکال گو 1000تراز  یاست. نقشه اُمگا کیلوگرمگرم بر  5/3هکتوپاسکال  700و در تراز  4هکتوپاسکال 

ن تراز در روی عربستان یا در ران است.یغرب اجنوب  ویژهبهایران و  یمه غربیشدید هوا در کل ن یحرکات صعود

حرکات نزولی هوا حاکم است اما هسته حرکات صعودی شدید دیگری بر روی جنوب دریای سرخ و جنوب عربستان قرار 

 طورهمینایران قرار دارد.  یغرب مه مرکزی ویمتوسط در کل ن نسبتاًز حرکات صعود یهکتوپاسکال ن 400دارد. در تراز 

تاوایی در این الگو بر فراز  هاینقشه ن تراز مستقر گردیده است.یبر فراز شمال عربستان در ا یحرکات صعودک هسته ی

با وزش جنوب  همگرایی ضیف و صعود ضعیف هوا دهندهنشانهکتوپاسکال  500استان و جنوب و غرب ایران، در تراز 

ران در زیر همگرایی ضعیف قرار یهکتوپاسکال کل ا 700متر بر ثانیه است. در تراز  20غربی جریانات جوی با سرعت 

 ییپاسکال شدت همگرا هکتو 1000متر بر ثانیه است. در تراز  10دارد و شدت وزش باد در این تراز بر فراز منطقه نیز 

نیز نشان  رود بادمتر بر ثانیه است. بررسی نقشه  10روی ایران همچنان به شکل ضعیف وجود دارد و سرعت وزش باد 

 قرارگرفتهقا یایران، غرب خاورمیانه و شمال شرق آفر یمه جنوبیجنب حاره بر روی کل ن رود باد هایهستهکه  دهدمی

 گردساعتدر سطح زمین با حرکت پاد  فشارکمجه گرفت که استقرار ینت توانمیفوق  هاینقشه اساس تحلیلبر  است.

عربستان و عراق به غرب و  جزیرهشبهاز  یحرکات صعودی با منشأ داخل گیریشکلناشی از  گردوغبارمنجر به گسترش 

)با ایجاد صعود در  هکتوپاسکال و 1000و  700همگرایی بادها در ترازهای  شده است.جنوب غرب ایران و استان 

که فقر است  به استان گردوغبارو حرکت  گیریشکلکیلومتری جو( عامل صعود هوا و  3محدوده سطح زمین تا حدود 
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 رطوبتی حاکم بر منطقه بر شدت آن افزوده است.

 

 
 ی استانگردوغباردر روزهای  هکتوپاسکال 500ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  4لگوی گردشی شماره ا .16شکل 

 

 موردمطالعهاستان طی دوره  گردوغباردر روزهای رویداد  4فراوانی ماهانه الگوی گردشی شماره  .6جدول 
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گرم است که بر فراز مرکز آفریقا و جنوب  پر ارتفاعاستقرار یک  دهندهنشان 5شماره  یالگو :5گردشی شماره  یالگو

ه قرار دارد. یجریچاد و ن کشورهایژئوپتانسیل متر بر روی  5880عربستان گسترده شده است. هسته آن با کنتور )پربند( 

ترانه است که محور آن از دریای سیاه تا شمال یک ناوه ضعیف و گسترده در شرق مدین الگو استقرار یگر در ایده دیپد

در زیر محدوده وزش مداری جریانات  بویراحمده و یلوییقا کشیده شده است. جنوب غرب ایران و محدوده استان کهگآفر

ز و زمستان ییپا یعنیسرد سال  هایماهآن در  گیریشکل دهندهنشانبررسی فراوانی ماهانه این الگو  غربی قرار دارد.

 هایماهآن  ینه فراوانیاست. بیشینه فراوانی رویداد آن در ماه اسفند و کم آبان تا اسفند( به همراه اولین ماه بهار هایماه)

در کل  هکتوپاسکال 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  یناهموار 5شماره  یتعداد روزهای فراوانی الگو .باشدمیآبان و آذر 

متر  2000روز مقدار کمینه دید زیر  23. در زمان استقرار این الگو باشدمی درصد 5/16روز است که برابر با  168دوره 

درصد زمان استقرار  14 حدود دیگرعبارتبهمتر کاهش داشته است.  1000آن مقدار دید به زیر  روز 22بوده است، که 

 دادهروی 1389اسفند  14متر است که در تاریخ  50متر رسیده است. حداقل دید در این الگو  1000این الگو دید به زیر 

متوسط فشار تراز  هاینقشهدر استان  گردوغبارده یآورنده پد به وجودبهتر از شرایط و عوامل  گیرینتیجه یبرا است.

 400و  1000سرعت قائم هوا در جو( در ترازهای ) اُمگاهکتوپاسکال،  700و  850، 1000 یژه ترازهایا، رطوبت ویدر

( تراز رود بادهکتو پاسکال و ترسیم جت ) 1000و  700 ،500باد( در ترازهای  ییاگراو یی)همگرا ییهکتوپاسکال، تاوا

یک استقرار  یایبررسی نقشه متوسط فشار تراز دریا گو ن الگو ترسیم گردید.یت ایهکتوپاسکال در زمان حاکم 200

اعظمی از قاره آفریقا را  هایبخشعربستان و  جزیرهشبهو شرقی ایران، کل  یمه جنوبین گسترده است که کل فشارکم

میلی بار(، جنوب عربستان و یمن  1010) پاکستانبر روی کشورهای  در این الگو فشارکمهسته  3.دهدمیپوشش 

پاکستان و عربستان  فشارکم یبیترک یبار یلیم 1014 پربند است. قرارگرفتهمیلی بار(  1007) سودانو  میلی بار( 1010)

سلول پرفشار  2دیگر در این الگو  مشاهدهقابلگسترده شده است. پدیده  موردمطالعهمنطقه بر روی جنوب غرب ایران و 
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و غربی  یمه شمالین محدودی از هایبخشقا و یآن تا شمال آفر هایزبانهشمال سیبری روسیه و غرب اروپا است که 

مه یشدید هوا در کل ن یحرکات صعود یایهکتوپاسکال گو 1000تراز  یه گسترده شده است. نقشه اُمگایران و ترکیا

ن تراز در روی عراق و سوریه حرکات نزولی هوا حاکم است اما هسته یا در ران است.یجنوب غرب ا ویژهبهایران و  یغرب

ز یهکتوپاسکال ن 400حرکات صعودی شدید دیگری بر روی جنوب دریای سرخ و یمن و سودان قرار دارد. در تراز 

شدید دیگر بر فراز شمال  یک هسته حرکات صعودی طورهمینتوسط در کل ایران قرار دارد. م نسبتاً حرکات صعود 

 دهندهنشانهکتوپاسکال  500تاوایی در این الگو در تراز  هاینقشه ن تراز مستقر گردیده است.یدر ا و سودانعربستان 

شدید با وزش  نسبتاًنیز شاهد همگرایی همگرایی بسیار شدید و صعود هوا بر روی کشور مصر است که البته کل ایران 

بر روی  ید و قویشد یهکتوپاسکال هسته همگرای 700. در تراز باشدمیمتر بر ثانیه  40غربی جریانات جوی با سرعت 

همگرایی وجود دارد. جریانات غربی با  حرکاتمصر تا فلسطین و سوریه نیز کشیده شده است و همچنان بر فراز جو ایران 

د مصر و یو شد یقو ییپاسکال همگرا هکتو 1000در تراز  متر بر ثانیه بر فراز منطقه در حال وزش است. 20سرعت 

البته در این تراز بر روی غرب و جنوب غرب ایران و کشور عربستان واگرایی  شودمیسوریه و فلسطین همچنان مشاهده 

جنب حاره بر روی کل ایران، غرب خاورمیانه و  رود باد هایهستهکه  دهدمینیز نشان  رود بادی نقشه حاکم است. بررس

سرعت آن بر فراز عراق و سوریه و غرب ایران و هسته دیگر بر  هایهستهاز  یکی که است. قرارگرفتهقا یشمال شرق آفر

در سطح زمین با  فشارکمجه گرفت که استقرار ینت توانیمفوق  هاینقشه اساس تحلیلبر  فراز کشور الجزایر قرار دارد.

و از عراق به غرب  یحرکات صعودی با منشأ داخل گیریشکلناشی از  گردوغبارمنجر به گسترش  گردساعتحرکت پاد 

 500و  700همگرایی بادها در ترازهای  دهندهنشانتاوایی نیز  هاینقشهو جنوب غرب ایران و استان شده است. نتیجه 

است که فقر رطوبتی  بویراحمده و یلویبه استان کهگ گردوغبارو حرکت  گیریشکلهکتوپاسکال و عامل صعود هوا و 

 حاکم بر منطقه بر شدت آن افزوده است.

 

 
 ی استانگردوغباردر روزهای  هکتوپاسکال 500ناهمواری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  5الگوی گردشی شماره  .17شکل 

 

 موردمطالعهاستان طی دوره  گردوغباردر روزهای رویداد  5فراوانی ماهانه الگوی گردشی شماره  .7جدول 
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به گرم در ) ویژهنقشه متوسط رطوبت . 18 شکل

هکتوپاسکال در زمان استقرار  1000کیلوگرم( تراز 

 5شماره  یالگو

 
( نقشه متوسط فشار تراز دریا )به میلی بار .19شکل 

 5شماره  یزمان استقرار الگو در

 
ژه )به گرم در ینقشه متوسط رطوبت و .20 شکل

هکتوپاسکال در زمان استقرار  700کیلوگرم( تراز 

 5شماره  یالگو

 
به گرم در ) ویژهنقشه متوسط رطوبت  .21شکل 

هکتوپاسکال در زمان استقرار  850تراز  کیلوگرم(

 5شماره  یالگو

 
هکتوپاسکال  400نقشه متوسط اُمگا تراز  .22 شکل

 5شماره  یدر زمان استقرار الگو

 
پاسکال بر ثانیه( به ) اُمگانقشه متوسط  .23 شکل

 یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو 1000تراز 

 5شماره 
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 700نقشه متوسط تاوایی تراز  .24شکل 

 5شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو

 500نقشه متوسط تاوایی تراز  .25شکل 

 5شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو

 
هکتوپاسکال  200نقشه متوسط جت تراز . 26 شکل

 5شماره  یدر زمان استقرار الگو

 
 1000نقشه متوسط تاوایی تراز . 27 شکل

 5شماره  یهکتوپاسکال در زمان استقرار الگو

 

 گیرینتیجه

بیابانی وسیع هستند ایجاد های از جهان که دارای مناطق خشک و رویدادی طبیعی است و در بخش گردوغبارپدیده 

تواند احتمال بروز طوالنی می سالیخشکهای ز بین رفتن زراعت و دوره، امراتعرویه درختان، نابودی قطع بی .شودمی

اثرات  و دهدمیمتر کاهش  5دید را گاهی به حدود  عمق ،کیفیت هوا کاهش این پدیده را افزایش دهد. این پدیده ضمن

ی بین الگوهای همدید منطقه دارمعنیاین پژوهش نشان داد که ارتباط  جینتا .دارد جوامع و اقتصاد یی بر سالمتئسو

بین این دو توسط  دارمعنیدر استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. بیشترین ارتباط  گردوغبارخاورمیانه با رویدادهای 

و الگوی  3/42 تنهاییهب 2الگوی شماره  .گرددمیهکتوپاسکال مشاهده  500در تراز  5و  2الگوهای گردشی شماره 

در استان  گردوغباردرصد رویدادهای  60واقع نزدیک به  در .نمایندمیدرصد از این رویدادها را توجیه  5/16 5شماره 

اما این به  دهندمی. هر چند بعضی از الگوها درصد کمی را به خود اختصاص باشدمیاین الگوها  گیریشکلناشی از 

نتیجه کلی بررسی  نیست بلکه به دلیل فراوانی وقوع کمتر این رخدادهاست. گردوغبارت کم بودن و شد اهمیتکممعنی 

قرار  ،بویراحمددر استان کهگیلویه و  گردوغباررویدادهای  گیریشکلعوامل موثر منجر به  الگوهای همدید نشان داد که

در  فشارکم هایسلولو  بادهای غربی ریمدابی، وضعیت استقرار گرفتن جنوب غرب ایران در زیر شرق ناوه بادهای غر

. البته در تمام الگوها باشدمیاگرایی هوا در سطوح باالتر وسطح زمین منجر به همگرایی و مکش هوا در سطح زمین 

و  700گسترده و قوی در سطح زمین، فقر رطوبتی جو در تمام ترازها و همگرایی بادها در ترازهای  فشارکماستقرار 

ی استقرار تاوایی مثبت بر رو ها شده است.گردوغبارو افزایش شدت ماندگاری  منجر به هکتوپاسکال است که 1000

 .داده استرخاین  گیریشکلسیار مهم در عربستان یکی از عوامل ب جزیرهشبهو تاوایی منفی در عراق و مرکز ایران 

استان  ویژهبهغربی و جنوبی  هایاستانبه  آنی در پیشروی گردوغبارزاگرس در زمان رویدادهای شدید  کوهرشته

متر در ایستگاه  100و دید افقی کمتر از یک کیلومتر و گاها کمتر از  نداشته است ایبازدارندهنقش  بویراحمدو  کهگیلویه

ها فراتر گردوغبارواقع ارتفاع ورود  در است. شدهمشاهدهمتری از سطح دریا قرار دارد نیز  2133سی سخت که در ارتفاع 

 و گردوغبار هایانتوفاهداف و کاربردهای کلی آمایش سرزمین پیشگیری از یکی از  از ارتفاع زاگرس بوده است.

و رایزنی و  و جنوب غربی غربی هایاستانیکپارچه آمایش سرزمین برای  هایبرنامهاست. این کار با تدوین کویرزایی 

و تالش  ریزیبرنامه ،کویرزداییروان و  هایشنغربی و جنوبی در خصوص تثبیت  هایهمسایهتعامل دیپلماتیک با 

و از اثرات  مانع رخداد بیشتر این وقایع گشتهاست تا  پذیرامکان بهنگام رسانیاطالعو در نهایت  تردقیق بینیپیشبرای 
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بر روی غرب و جنوب غرب  هاپژوهشاز  ینتایج این پژوهش با نتایج برخ آن کاسته گردد. بارزیانبهداشتی و اقتصادی 

 ( مطابقت دارد.1389کاران، طاووسی و همخوزستان )استان  ( و1395،بخشیفرحایران )اکبری و 

 

 تقدیر و تشکر
 .است نداشته مالی حامی مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
 

 منابع

)مطالعه  گردوغبارشدید  هایتوفانمسیر حرکت  سازیشبیهتحلیل سینوپتیک و (. 1395) .، ملودیبخشیفرح و مهری اکبری، (1
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