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 دهيچك

 ،يابرناك فشــار، يمياقل عناصــراز متاثر كه بوده يكينوپتيســيهانقشــهيروبريمياقلمخربيهادهيپد از گرد و غبار يهاطوفان
 هدف است، هاطوفان نيا از متاثر مناطق از يكي كرمانشاه استان نكهيا به توجه با. باشديم ريتبخ و دما باد، ،ينسب رطوبت ،يبارندگ

سين پژوهش تحليا از شاه در بازه زمانيدر ا گرد و غبارن يفر يك روزهاينوپتيل  شدي) م2005 -1951ساله ( 54 يستگاه كرمان . با
ستفاده با سپس. شد ييشناسا گرد و غبار نيفر يروزها تعداد آن، از كمتر و متر 100 يافق ديد شاخص براساس ابتدا منظور، نيبد  ا
سرعت قائم،  500ل تراز يا، ژئوپتانسيك فشار تراز درينوپتيس يالگوها باال، جو يهاداده از و  يسطح يدماهكتوپاسكال، جهت باد، 

سا 100تا  1000ل رودبار جنب حاره از ارتفاع يپروفا شنا سكال جهت   جينتا. ديگرد ميترس دهنده انتقال يجو يهاستميس ييهكتوپا
شان س ارتفاع هم خطوط  كه دهديم ن سكال در هر دو مورد غربهكت 500 تراز ليژئوپتان بوده و در منطقه مورد مطالعه  يشرق -يوپا
 فشار كم و) قايآفر و اروپا ه،يسور عراق،( غرب در يقو پرفشار يهاسامانه حضور ايدر تراز فشار يهانقشه. باشديم يفشردگ يدارا
 يبادها. شوديت طوفان ميو تقو گرد و غبار ورود ،يغرب يبادها جاديا باعث كه دهديم نشان) يشرق يهاهيهمسا( شرق در را يقو
ستند يغرب شمال و يغرب يبادها از مورد دو هر در ايدر تراز سته. ه سكال 400 از باالتر تراز در حاره جنب رودباد ه شك هكتوپا  ليت
 يش مشابهيآرا يرادا دما-هم يهانقشه. اندافتهي گسترش درجه 65 تا 50 يهاعرض در و دهيرس سطح به آن از ييهازبانه كه شده

سانت 36تا  30بوده و خطوط  شيسورران، عراق و يا يگراد رويدرجه  شدهيه ك شه. اندده   حركت از يحاك زين باد قائم سرعت يهانق
  .شوديم يمطالعات منطقه در گرد و غبار ديتشد باعث كه است هوا يسو نييپا
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 كرمانشاه نيفر يگرد و غبارها كينوپتيس ليتحل
 سيدحجت موسوي و ... 

  مقدمه -1
 يســالمت يرو ســوء ريتاث ليقب از آن ناگوار يامدهايپ و دهديم رخ خشــك مهين و خشــك مناطق در امروزه كه ييهادهياز پد يكي

 يها-طوفان امنش. است گرد و غبار دهيپد است، شده بشر ريبانگيگر يعيطب منابع و ستيز طيمح بيتخر و ،ياقتصاد خسارات انسان،
متر اســت يليم 100انه آنها كمتر از يســال ين بارندگيانگيار خشــك بوده و مينها بســآ مياقل كه اســت يمناطق شــامل شــتريب گرد و غبار

)Goudie & Middleton, 2001فوران از كه ييخاكسترها شوند،يم منتقل يريكو مناطق از كه شن يكروسكوپيم يها). دانه 
 نديآيرون ميكارخانجات بز سوختن ناقص مواد كه از ا حاصل مختلف ذرات وانات،يح و اهانيگ دهيپوس ذرات زند،يريم رونيب آتشفشان

صل نمك ذرات و صل منابع اها،يدر آب ريتبخ از حا سفر گرد و غبار يا شك را اتم شك مناطق نيب نيا در. دهنديم ليت  از يريكو و خ
كرون به يم 3/0ش از يعاع بش با نمك ذرات و ماسه و شن يكروسكوپيم يهادانه انتقال با كه هستند گرد و غبار ديتول عمده منابع جمله

 جو در موجود معلق ذرات كل از درصــد 45 تا 5 نيب گفت توانيم يكل طور به. شــونديســت ميط زيهوا و مح يداخل جو باعث آلودگ
سان يهاتيفعال توسط سطه به يمابق و يان شفشان ،ييصحرا يهاطوفان وا ). 1389 همكاران، و يميكر( شونديم ديتول هاانوسياق و آت

شش رييتغ به واكنش ينوع توانديم و غبار گردجاد يدر واقع ا شد نيزم ياهيگ پو سان يهاتيفعال نقش از دينبا البته كه با شم زين يان  چ
  ).Arimoto, 2000( نمود يپوش

 & Goudie( اســـت نيزم كره يهاســـتميســـ بر آن ريتاث به مربوط گرد و غبار يهاد در مورد طوفانيعلت عمده مطالعات جد

Middleton, 2006; Goudie, 2009يدما بر ديخورشــ يانرژ پراكنش و جذب قيطر از توانديم گرد و غبار كه يا)، به گونه 
عالArimito, 2001; Toon, 2003ل ابر (ي)، تشـــكGoudie, 2009; Kang et al., 2010( هوا  يهمرفت يتهاي)، ف

)Wong & Desler, 2005( اتمســفر در گوگرد و كربندياكســي)، غلظت دRidgwell, 2003ــ -نيزم يها)، چرخه  ،يميش
ضوعات از گريد يكي. گذارد ريتاث ييزااباني) و بYang et al., 2008; Yang et al., 2008( خاك تكامل  در شده مطرح مو

 عنوان به توانديم ذرات يشناسيكان يژگيزه و واندا اتمسفر، در آن يعمود عيتوز و غلظت واسطه به گرد و غبار كه است آن نهيزم نيا
سين اي). همچنXie et al., 2010( دينما عمل مياقل رييتغ عامل  گرد و غبارذرات  ير قابل توجهيب مقادين امكان وجود دارد كه تر
ش ي-جهيشده و در نت يخ باعث كاهش قدرت بازتابندگيسطوح برف و  يبر رو تاً ذوب يافته و نهايش يآنها افزا يد دمايجذب نور خور
سبب گردد. (اكرامع و زود هنگام يسر ستق يامدهاين پي). از مهمتر1389و همكاران،  يبرف و كاهش منابع آب را  گرد  يهام طوفانيم

خشك باعث انتقال  ياز بسترها گرد و غباركه جدا شدن ي). بطورAn et al., 2011( است انسان يسالمت بر آن مخرب ريتاث و غبار
و  يعروق يهايماريو ب يجاد اختالالت تنفســيتاً باعث ايزگردها به اتمســفر شــده و نهايو ر ييايميبات شــيز خاك، امالح و تركيذرات ر
 ).Bennion et al., 2007; Meng & Lu, 2007( شوديدر انسان م يعفون

 عربستان و عراق يكشورها با مجاورت و رياخ يهالسا مداوم يهايران در منطقه گرم و خشك، خشكساليبا توجه به قرار گرفتن ا
 يهابارگرد و غ وقوع يفراوان و ندهيفزا روند. گردد متاثر شيپ از شيب دهيپد نيا مخرب يامدهايپ از كشــور مناطق اكثر كه شــده عثبا
شور يغرب جنوب و غرب مناطق رياخ صاد سوء يامدهايپ و ك سان و ياقت شأت يان س بر آن از گرفته ن ش يك عوامل  نيست. ايده نيپو

ست كرده چندان دو يعلم مجامع در را آنها تياهم و كرده جابيا شيپ از شيب را مناطق نيا و غبارگرد  يهاضرورت مطالعه طوفان . ا
 يالگوها با آن ارتباط و گسـترش نحوه ن،يتكو سـازوكار منشـاء، شـناخت صـورت در كه اسـت يجو خاص طيشـرا از متاثر دهيپد نيا

  .نمود مقابله آن با اي و كاست آن يهابيآس از يحدود تا تواني، ميراتمسف يگردش
ست، گرفته صورت آنها يكينوپتيس و يكيناميد ليتحل و امدها،يپ ،گرد و غبار يهاطوفان يرو بر يگوناگون يهاپژوهش   كهيوربط ا

Ekstrom )2004مورد  1999-1960 يفشــار در بازه زمان يكينوپتيســ عيتوز با را آنها روابط و اياســترال گرد و غبار يها) روند طوفان
س شتهيقرار داده و ب يبرر شار تيموقع كه اندان دا  Ding. گذارديم ريتاث گرد و غبار يهاطوفان وقوع يرو هند انوسياق حاره جنب پرف

دادهن با استفاده از يشمال شرق چ در را آنها با شده همراه ياتمسفر يگردش يالگوها و گرد و غبار يهاطوفان يارات دههيي) تغ2005(
 ارتفاع شيافزا با 1980 دهه اواســـط از بعد را منطقه نيا يبهار يهاگرد و غبار يفراوان كاهش و نموده يبررســـ 2003 تا 1960 يها

ا همراه ياوراس يرو ساكن موج شدت و فاز در تناقض رييتغ اندازه همان به انهيم يبريس و ايمونگول فالت يمياقل يهاسامانه ليژئوپتانس
ســـاله و ارتباط آنها با  37ك دوره يترانه در يمد يايمعلق در جنوب شـــرق در يهاگرد و غبار ي) به بررســـDayan )2007. داننديم

ــ يالگوها ــ يگردش ــتميس ــ جهينت نيا به و پرداخته ييهواوآب يهاس  و گرد و غبار يهاطوفان نيب يمثبت داريمعن رابطه كه انددهيرس
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س2007و همكاران ( Gongترانه وجود دارد. يمد يجوّ يهاستميس س گرد و غبار يهاطوفان يفراوان ي) به برر  و نيچ شمال در ايآ
 دايپ 2002 تا 1962 يزمان بازه در آنها نيب 6/0 بيضر با داريمعن رابطه كي و پرداخته آرام انوسياق شمال يجو يالگوها با آنها رابطه
 يبررس مورد نيچ شمال در را آنها معلق مواد مشخصات و گرد و غبار يها) روند كاهنده طوفان5896: 2008و همكاران ( Fu. اندنموده
شته سال 20 يط منطقه نيا گرد و غبار يكاهش روند و داده قرار  Gao & Han. داننديم دوره همان يحرارت يآنومال با مرتبط را گذ

 در را آنها يآت وقوع احتمال ينيبشيو پ يبهار گرد و غبارطوفان  يلعه فراوانمطا يبرا يجو يهاگردش يتكامل يهايژگي) و1: 2010(
. نمودند نييتع يكمّ نظر از را يجو گردش عناصر يهاشاخص نگ،يبوتاستروپ كيتكن از استفاده با و داده قرار مطالعه مورد نيچ شمال

عراق و  يه روبست يكلون هايان داشت كه سيكرمانشاه ب استان گرد و غبار مولد يها سامانه يكينوپتيس ليتحل با) 11:1386( يدريح
 يهاطوفان يكينوپتيو س يل آماري) تحل1387( يخسرويو ك يباشد. لشكر يدر منطقه م گرد و غبارجاد يا يشمال عربستان عامل اصل

ستان گرد و غبار سان ا ضو خرا شته انيب و نموده يبررس 2005 تا 1993 يزمان بازه در را ير  منطقه نيا گرد و غبار يهاطوفان كه انددا
 حسط چرخند و خزر، يايدر جنوب پرفشار سامانه افغانستان، كشور و خراسان جنوب در نيزم سطح فشاركم سامانه يكينوپتيس طيشرا از

ر در زمستان كشو مركز و غرب در غبارگرد و  يها طوفان وقوع مطالعه با) 1388( همكاران و انيعزت. كنديم يرويپ هكتوپاسكال 850
شتند كه گرد و غبار موجود در هواي، ب1387و بهار  1386 صحار يان دا شور از  شرق آفر يك شمال  سط جريشمال و   يانات جويقا تو

 يبحرانجاد حالت ين و ايآن در مجاورت سطح زم يو افت سرعت باد در مركز كشور عامل ماندگار يت جويوضع يداريمنتقل شده و پا
 را 2005 تا 1996 يدوره يط خوزستان استان گرد و غبار يهاد سامانهيل همدي) تحل1389و همكاران ( يشود. طاووس يهوا م يآلودگ
س مورد  سال گرم دوره در و يقطب جبهه رودباد و يغرب يبادها مهاجر يهاستميس سال سرد دوره در كه نمودند انيب و داده قرار يبرر
. هســتند خوزســتان در گرد و غبار دهيپد يريگشــكل عامل نيمهمتر فارسجيخل فشــارمك ژهيو به نيزم ســطح يحرارت يفشــارهاكم

 و داده قرار كينوپتيســ ليتحل مورد 2005 تا 1987 يزمان بازه در را الميا ســتگاهيا گرد و غبار يطوفانها) 1391( همكاران و خوشــحال
شارها كم تيحاكم سطوح م يايو در ترانهيمد فرودبلند و نيزم سطح در گنگ و سودان يف جو  يانيسرخ و پرارتفاع جنب حاره آزور در 

صديران بيبه غرب ا گرد و غباررا عامل انتقال  سي) به تحل1391و همكاران ( يقيان نموده اند.  گرد و غبار در غرب كشور  يستم هايل 
شاريپرداخته و ب سامانه پرف ضور دو  شتند كه با توجه به ح ستان و رويران و آفريدر ا ان دا شار در عرب خزر،  يايدر يقا و اروپا و دو كم ف

ستعد يابانهايب شرا ييجبهه زا يبرا يعراق منطقه م شديو  شند كه م يدار ميدا ناپايط  شت گرد و غبار از ا يبا ن يتواند منجر به بردا
  منطقه شود.

ن طوفانير از ااز مناطق متاث يكيكرمانشاه كه  يكينوپتيستگاه سيدر ا گرد و غبارده يپد يبا توجه به مطالعات انجام شده، لزوم بررس
 يزمان ازهب در كرمانشاه ستگاهيا در غبار و گرد نيفر يروزها كينوپتيس ليتحل پژوهش نيا از هدف نيبنابرا. گردديم مشخص است ها
  .باشد يم  ساله 54

  
  روش و مواد -2
  منطقه مورد مطالعه  2-1

سمحدوده مورد  سين پژوهش ايا يبرر شاه  م يكينوپتيستگاه  شديكرمان شماليدق 9درجه و  47 ييايجغراف طول در كه با و عرض  يقه 
   ).1 ا  قرار گرفته است (شكليمتر از سطح در 6/1318با ارتفاع  يقه شرقيدق 21درجه و  34ييايجغراف
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 كرمانشاه نيفر يگرد و غبارها كينوپتيس ليتحل
 سيدحجت موسوي و ... 

  
   كشور) يكرمانشاه  (سازمان هواشناس يكينوپتيستگاه سيا ييايت جغرافيعموق :1شكل 

  
سين پژوهش جهت تحليدر ا شاه از دو پاين ايفر يهاگرد و غبارك ينوپتيل  شد. پايستگاه كرمان ستفاده  شيگاه داده ا امل دادهگاه اول، 
شاه كينوپتيس ستگاهيا گرد و غبار يروزها تعداد يها شد-يم سال 54 مدت به 29/12/2005 تا 01/01/1951 يزمان بازه در كرمان  با
ستگاه يا گرد و غبار يانه تعداد روزهايانه و ماهيسال ي) فراوان3) و (2كشور  اخذ شده است. اشكال ( يسازمان هواشناس يها داده از كه

 500 تراز ليژئوپتانس ارتفاع ا،يدر تراز فشار يهاداده ليازقب باال و انهيم جو يهاداده يدربردارنده دوم، گاهيپا. دهديرا نشان م يمطالعات
سكال، سرعت قائم، دماجه هكتوپا سكال م 100تا  1000ل رودباد جنب حاره از ارتفاع يو پروفا يسطح يت باد،  شديهكتوپا  از كه با

   .است شده اتخاذ  كايآمر متحده االتيا يشناسانوسياق و جو يمل مركز تيسا
  

  غبار كرمانشاه و گرد يانه تعداد روزهايماه ي): فراوان3شكل (  كرمانشاه غبارگرد و  يانه تعداد روزهايسال ي): فراوان2شكل (
  

ر سازمان حاض يهوا يده هايستگاه كرمانشاه براساس كد پديا گرد و غباري ين گونه است كه ابتدا تعداد كل روزهايبد يروش مطالعات
ساله  54 يروز در بازه زمان 1504د كه در مجموع شامل ياستخراج گرد يطيگاه داده محي) از پا35تا  30و  6 يكشور (كدها يهواشناس

شاخص د يم ساس  سپس برا شد.  س 100 يد افقيبا شنا سازمان هوا : 1391كشور؛ خوشحال و همكاران،  يمتر و كمتر از آن (اطالعات 
د يل همديتا جهت تحليرد. نهايگيم برن را در يروز فر 2د كه تعداد يمشــخص گرد يســتگاه مطالعاتيا گرد و غبارين يفر ي)، روزها26
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شيپا يبه منطقه از داده ها گرد و غبارجاد و انتقال دهنده يا يجو يسامانه ها شد و الگوها يگاه گرد ستفاده   ياك روزهينوپتيس يا
   د.يم گرديترس GRADS1 افزارط نرميدر مح گرد و غبارن يفر

  
  جينتا -3

د. يگرد ييساله شناسا 54 يدر بازه زمان گرد و غبارن يستگاه كرمانشاه دو روز فريمتر و كمتر از آن در ا 100 يد افقيبراساس شاخص د
شامل م 10/5/1991و  4/7/1987 يهاخين روزها تاريا صر از روزها نيا كينوپتيس ليتحل جهت. شوديرا  شار يمياقل عنا  ا،يدر تراز ف

س ارتفاع سكال، 500 تراز ليژئوپتان ستفاده حاره جنب رودباد ليپروف و يسطح يدما قائم، سرعت باد، جهت هكتوپا شه و شد ا  و هانق
   :باشدير ميصورت ز به كه ديگرد ميترس آنها يكينوپتيس يالگوها

  
   4/7/1987ن مورخ يفر گرد و غبار يكينوپتيس يالگوها -1

 شمال يرو بر متر ليژئوپتانس 5940 يمركز ارتفاع با آزور حاره جنب پرارتفاع تيحاكم و يريگهكتوپاسكال شكل 500نقشه فشار تراز 
شان را قايافر ستان، يرو بر آن از يازبانه كه دهديم ن س 5880 ارتفاع( عراق عرب سوريژئوپتان  5850ران (يه و جنوب و جنوبغرب ايل)، 

شكل يل) كشيژئوپتانس شده است ( شرق ا يكم فشار پاكستان بررو يالياز است يز حاكيا ني). نقشه فشار تراز در4ده  كم  ران ويجنوب 
شار خل شديران ميجنوب و جنوب غرب ا يج فارس بر رويف  يرا بر رو يانات غربيت جريز حاكمين ايدر تراز باد بردار نقشه). 5 شكل( با

 زين حاره جنب رودباد مرخين). 6 شـكل( اسـت هيسـور و عراق عربسـتان، شـمال از آنها عبور ريمسـ كه دهدينشـان م يمنطقه مطالعات
سته يريگ شكل انگرينما سگال 500 ارتفاع در آن ه شد يم باال به هكتوپا س نيزم سطح به آن از يا-زبانه كه با  يهاعرض در و دهير
يمحن و عربستان يرو درجه 42 يمنحن يالياست انگريب زين آن يدما هم نقشه). 7 شكل( است افتهي گسترش يشمال درجه 65 تا 50
شديم رانيا جنوبغرب و جنوب و هيسور عراق، يرو درجه 36 و 39 يها شد آن تبع به و يخشك شيافزا باعث كه با  در گرد و غبار ديت

سرعت قائم تراز در8 شكل( است شده منطقه ستان جنوب عراق، شرق ران،يا مركز و غرب در كه دهديا نشان مي). نقشه   شرق و عرب
ست برقرار يصعود نوع از يعمود حركات قايآفر ست). 9 شكل( ا شور غرب اناتيجر جهت تا شده سبب ييهاسامانه نيچن ياليا  در ك
سور گرد و غبار انتقال باعث و بوده يشمالغرب و يغرب خيتار نيا شمال عربستان به منطقه مطالعاتياز عراق،  نكه ين ايگردد. همچن يه و 

 خيتار در متر صـــد از كمتر به ديد دانيم كاهش و آن غلظت شيافزا ،گرد و غبار دهيپد ديتشـــد باعث هان ســـامانهيت توأمان ايحاكم
  .است شده كرمانشاه ستگاهيا در 4/7/1987
  

    
  4/7/1987ا در ي): نقشه فشار تراز در5شكل (  4/7/1987هكتوپاسكال در  500): نقشه فشار تراز 4شكل (

                                                 
1 Grid Analysis and Display System 
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  4/7/1987مرخ رودباد جنب حاره در ي): ن7شكل (  4/7/1987ا در ي): نقشه بردار باد تراز در6شكل (

    
  4/7/1987ا در ي): نقشه سرعت قائم تراز در9شكل (  4/7/1987ا در يتراز در يدما): نقشه هم8شكل (

  
   10/5/1991ن مورخ يفر گرد و غبار يكينوپتيس يالگوها -2

س شه هم ارتفاع ژئوپتان سكال حضور  500ل تراز ينق شار آزور روهكتوپا ستان و جنوب آفر يپرف س 5910 يقا با تراز مركزيعرب ل يژئوپتان
شار قويمتر و  س يك كم ف شمال آ شار ديدر  س 5490 ياروپا با تراز مركز يرا رو يگريا و كم ف شان ميژئوپتان  در كه دهديل متر ن
شه). 10شكل( ابندييم انيجر خطوط موازات به يغرب يبادها مطالعه مورد منطقه شار نق شان ايدر سطح تراز ف شار كه دهد-يم ن  پرف

ضور اهيس يايدر شمال و اروپا يرو يقو ش عراق و هيترك و اهيس يايدر تا آن زبانه كي كه دارد ح ست شده دهيك ش سامانه. ا  ارپرف
در مجاورت پرفشار اروپا  يگريهكتو پاسكال، و كم فشار خزر و كم فشار د1020 يدر افغانستان، پاكستان و هند با كنتور مركز يگريد

شمال آفر شكل 1008و  1002 يمركز يقاو جنوب اروپا با كنتورهايدر  ضور دارد ( سكال ح شان از 11هكتوپا سطح ن شه باد تراز  ). نق
 يمرخ رودباد جنب حاره حاكي). ن12گذرد (شكل-يه و عراق مير آنها از تركيغرب و شمال غرب در منطقه دارد كه مس يت بادهايحاكم

شكاز  سته آن در تراز بااليت ست كه زبانه 400 يل ه سكال ا س نيزم به درجه 60 تا 45 و 30 يها عرض در آن از ييهاهكتوپا  دهير
ست شه). 13شكل( ا شانگر ايدر سطح يهمدما نق ستان، منحن يدرجه رو39  يمنحن ن  و عراق ران،يا يرو درجه 33 و 30 يهايعرب
ست هيسور سبب كه ا شك و دما شيافزا م شديم هوا يخ شه). 14شكل( با  يرو -15/0 مقدار به يمركز يدارا هم باد قائم سرعت نق

شمال  يغرب يجاد بادهايعث ابا فوق طيشرا). 15شكل( دارد منطقه در سو نييپا يهوا انيجر از نشان كه است يبررس مورد منطقه و 
ز  در رو گرد و غبارده يت پديد و تقويباعث تشـــد يهمگه به كشـــور شـــده و يعراق و ســـور يابانياز مناطق ب گرد و غبارو ورود  يغرب
   .اندشده 10/5/1991
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هكتوپاسكال در  500): نقشه فشار تراز 10شكل (

   10/5/1991ا در ي): نقشه فشار تراز در11شكل (   10/5/1991

  
  

   10/5/1991جنب حاره در  مرخ رودبادي): ن13شكل (   10/5/1991ا در ي): نقشه بردار باد تراز در12شكل (

    
   10/5/1991ا در ي): نقشه سرعت قائم تراز در15شكل (   10/5/1991ا در يتراز در يدما): نقشه هم14شكل (

  
  
  
  
  گيريبحث و نتيجه -4

س سا ضر فرض ا ستوار است كه در مقيبر ا يدر پژوهش حا سطوح پا ياتمسفر يگردش يد كدام الگوهاياس همدين موضوع ا ن و ييدر 
 يه الگوسيو مقا يو جنوب غرب كشور خصوصا كرمانشاه شده است. از بررس يغرب يبه نواح گرد و غبارجاد و انتقال يجو باعث ا يانيم
شد: نقشهيموارد ز يستگاه مطالعاتيا گرد و غبارن يحاكم در زمان فر يكينوپتيس  يدارا روز دو هر در ليژئوپتانس ارتفاع هم يهار منتج 
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 در يقو پرفشار يهاسامانه حضور ايدر سطح تراز يفشار يهادارند. نقشه يبوده و در منطقه مورد مطالعه فشردگ يشرق يربغ خطوط
 جاديا باعث كه دهديم نشــان) هند انوسياق و افغانســان پاكســتان،( شــرق در را يقو فشــار كم و) قايآفر و اروپا ه،يســور عراق،( غرب
ست. الگويتقو ر وغبا و گرد ورود و يغرب يبادها شده ا سطح در يت طوفان  شمال غرب بوده  يا در هر دو روز بادهايباد تراز  غرب و 

 تا 50 يها عرض در و دهيرس سطح به آن از ييهال شده و زبانهيهكتوپاسكال تشك 400است. هسته رودباد جنب حاره در تراز باالتر از 
كشور و عربستان  يگر بوده و هسته خطوط در مناطق جنوبيكدي يش مشابهيآرا يدارا دماهم يهانقشه. است افتهي گسترش درجه 65

 نييپا حركت از يحاك زين باد قائم سرعت يهاده شده است. نقشهيه كشيران، عراق و سوريا يدرجه رو 36تا  30شكل گرفته و خطوط 
س پور يي)، ر1386( يدري)، ح1384و عابدزاده ( يارذوالفق رينظ مطالعات ريسا جينتا. شوديم گرد و غبار ديتشد باعث كه است هوا يسو

ط فوق در قالب يشــرا ين مطلب اســت كه همراهين ايز مبي) ن1391)، و خوشــحال و همكاران (1389و همكاران ( ي)، طاووســ1387(
ير مرب كشودر غ گرد و غبار يت طوفانهايجاد و تقوي، ايش خشكيدر صورت فقدان رطوبت باعث افزا ياتمسفر يگردش يسامانه ها

ــود ــ با. ش ــابه موارد ليتحل و يبررس ــتخراج را ييهاطوفان نيچن وقوع بر حاكم يالگو توانيم منطقه در گرد و غباري مش  يبرا و اس
  . داد قرار استفاده مورد آن با مقابله و يريشگيپ

ل ين منطقه به دلينكه اي: نخست ااست تياهم يدارا جنبه نيچند از كشور غرب به گرد و غبار يانتقال دهنده يگردش يمطالعه الگوها
 ياهيگ پوشش ودوج و كشور يبارندگ متوسط از شتريب انهيسال يبارندگ متوسط داشتن بودن، يكوهستان رينظ يعيطب يهايژگيداشتن و

 يمحل فرا عموماً منطقه نيا گرد و غبار يهاطوفان بلكه شــود،ينم محســوب گرد و غبار منشــاء منطقه كي عنوان به يمرتع و يجنگل
منطقه نينخست و بوده كشور داخل به يجو يهار ورود و عبور سامانهين منطقه در مسينكه اير و گسترده دارند. دوم ايبوده و جنبه فراگ

 توجه با). 1391 همكاران، و خوشحال ؛1384 زاه، عابد و يذوالفقار: نمونه يبرا( رديپذيم هاسامانه نيا از را ريتاث نيشتريب كه است يا
عراق، عربســتان،  يكشــورها يگزارهايو ر يابانيران كه اكثراً مناطق بيغرب و جنوب غرب ا يهاگرد و غبارشــخص بودن منشــاء م به

صحرايسور شمال   نشان پژوهش نيا ،)1391 همكاران، و يقيصد ؛1389 ،يهاشم و يذوالفقار: نمونه يبرا( باشديقا مير افريكب يه و 
 با رانيا غرب در گرد و غبار يهاتيفعال يزمان-ياس و تنوع مكانيبزرگ مق يكينوپتيس يالگوها نيب ونديپ جاديا يسو به يگام دهنده
 قائم، سرعت باد، جهت يهاداده هكتوپاسكال، 500 ليژئوپتانس ارتفاع ا،يدر تراز فشار يگردش يالگوها يكينوپتيس يهانقشه از استفاده

  .باشديم كرمانشاه ستگاهيا گرد و غبار و يسطح يدما
  
  مراجع -5
، زد)يركوه ي: ارتفاعات شيع ذوب برف (مطالعه مورديبر تسر گرد و غباراثر  ي)، بررس1389مطلق، ( يمانيسل يو مهد ي، علي، محمد؛ طالبياكرام .1

  .43 ص زد،ي دانشگاه ماه، بهمن 28 و 27 ،گرد و غبار يهاو طوفان يش باديفرسا يش ملين همايمجموعه مقاالت دوم
   .12، ص 1386رمانشاه، تابستان ك يهواشناس يه يشور، نشركمولد آن در غرب  يجو ي)، غبار و الگو1386، محمد طالب، (يدريح .2
)، فصلنامه 2005 -1987الم (يا گرد و غبار يهاد طوفانيل همدي)، تحل1391، عبدالرضا، (يد حجت؛ كاشكي، سي، جواد؛ موسويخوشحال دستجرد .3

  .34- 15، صص 46، شماره 23، سال يطيمح يزيبرنامه ر ا ويجغراف
-2002( يد مولد گردوخاك در استان فارس در سالهايهمد يبر الگوها يليو تحل يآمار ي)، بررس1389، (يدهدارزاده، محمد و برومند صالح .4

  .21 ص زد،ي دانشگاه ماه، بهمن 28 و 27 ،گرد و غبار يهاو طوفان يش باديفرسا يش ملين هماي)، مجموعه مقاالت دوم1993
 زمستان و زييپا توسعه، و ايجغراف فصلنامه كشور، غرب در گرد و غبار يهاستميك سينوپتيل سي)، تحل1384در عابدزاده، (ي، حسن و حيذوالفقار .5

  .187-173 صص ،1384
 1388رماه يمورخه چهاردهم تا هفدهم ت غبارگرد و ده يپد يكيناميو د يكينوپتيس ي)، بررس1389، (يو محمد ناصر هاشم ي، مرتضيذوالفقار .6

  .24 ص زد،ي دانشگاه ماه، بهمن 28 و 27 ،گرد و غبار يهاو طوفان يش باديفرسا يش ملين همايكشور، مجموعه مقاالت دوم
 ،يطاوس يتق: راهنما استاد ارشد، يكارشناس ينامهانيپا خوزستان، استان در گرد و غبار دهيپد ديهمد و يآمار ليتحل ،)1387( كوهزاد، پور،سيرئ .7

  .يشناسمياقل گروه ،يطيمح يزيرا و برنامهيجغراف دانشكده بلوچستان، و ستانيس دانشگاه
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ن ي: طوفان فرورديدر غرب كشور (مطالعه مورد گرد و غبار يستم هايل سي)، تحل1391، سجاد (ي، احسان؛ خاموشي؛ تمسكي، مصطفيقيصد .8
  .عباسواحد بندر يدار، دانشگاه آزاد اسالميست و توسعه پايط زيسالمت، مح يش ملّ ين همايكرمانشاه)، دوم يكينوپتيستگاه سي، ا1387

 و ايجغراف فصلنامه خوزستان، استان در گرد و غباري يهاسامانه يديهمد ليتحل ،)1389( پور،سي، محمود و كوهزاد رئي؛ خسروي، تقيطاووس .9
  .118 – 97 صص ،20 شماره توسعه،

 يش ملي؛ مجموعه مقاالت هماير ماهواره ايران با استفاده از تصاويل وقوع طوفان خاك در اي)، تحل1388، اعظم، (يا؛ باقريكتوريان، ويعزت .10
  .لي، اردب1388ني، فرورديميو اقل يجو يايكاهش اقرات بال

ن يروسلها) موجود در هوا، چهاردهميذرات معلق و گرد و غبار (آ يطيست محياثرات ز ي)، بررس1389، ع.، (يمي، م.ن، كري، م.، هاشميميكر .11
 . 224-221 صفحه. فضا كيزيف – يك، مقاالت پوستريزيبهشت. مؤسسه ژئوفيارد 23-21، تهران –ران يك ايزيكنفرانس ژئوف
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Abstract 
Dust storms are one of damaging climatic phenomena on the synoptic maps that are 
affected from the elements of pressure, cloudiness, precipitation, relative humidity, wind, 
temperature, and evaporation. According to Kermanshah province is one of the areas that 
is affected by the storms, the aim of this study is synoptic analysis of extreme dust storms 
in Kermanshah Station in 54-year period (1951-2005). First, the number of extreme dust 
days was identified according to the horizontal visibility index of 100 meters or less. Then, 
for recognition of transporting atmospheric system of dust, the synoptic patterns of sea 
level pressure, 500 hPa geopotential, wind direction, omega, surface temperature and 
profile of subtropical Jetstream from 1000 to 100 hPa were plotted using climate data of 
upper and middle atmosphere. The results show that the isoheight lines of 500 hPa 
geopotential have the west - east orientation in both days, and are condensed in the study 
area. The SLP maps represent the high pressure systems in the West (Iraq, Syria, Europe 
and Africa) and low pressure systems in the East (Eastern neighbors) that are the cause of 
western winds and dust storms. Sea level winds are the northern and western winds in 
both days. Center of Subtropical Jetstream has been formed in the levels higher than 400 
hPa. Its tongues have arrived to the ground surface, and have developed in the latitudes of 
50 to 65 degrees. Isothermal maps have a similar pattern in both days, and lines 30 to 36˚C 
have expanded on Iraq, Syria and Iran. Also, Omega maps indicate the descending 
motions of the air that increases the dust in the study area. 
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