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چکیده

در این مطالعه شرایط هواشناسی مؤثر ،قبل و بعد از توفان گردوخاک در بیابانهای اطراف خلیجفارس و نشر و انتقال

آن به سمت خلیجفارس با روشهای مشاهداتی و شبیهسازی با استفاده از مدل میان مقیاس  WRF-CHEMو طرحوارۀ

 GOCARTبررسی شد.و به طور خاص ،توفان گردوخاک ماه آوریل سال  2013در منطقه خلیجفارس مورد مطالعه قرار
ن گردوخاک که بر خلیجفارس تأثیر داشت ه است ،عمدتاً کشورهای عراق و عربستان بوده
گرفت .منشأ اصلی این توفا 

است .منشأ ایجاد این توفان تشکیل کم فشاری روی کشور اردن و حرکت آن از شمال غرب عراق به سمت جنوب شرقی

آن و نزدیک شدن آن به مرکز پرفشاری در جنوب غرب ایران است که سبب افزایش سرعت باد سطحی در ایستگاه بصره

عراق تا  25متر بر ثانیه وتشکیل توده گردوخاک وحرکت باالسوی آن بوده است .در روزهای بعد این توده گردوخاک به
طرف عربستان وخلیج فارس حرکت کرده و بیشترین تأثیر این توده بر قسمتهای غرب و مرکز خلیجفارس بوده است.

الیت این توفان ،مقدار کل گردوخاک منتشر شده در این توفان Mt
بر اساس خروجی مدل در مدت ده روز از زمان ف ّع ّ

 37/58و مقدار کل نشست آن روی خلیجفارس  2/29 Mtبرآورد شده است .براساس برآوردهای بدست آمده از مدل62 ،

درصد گردوخاک منتشر شده در منطقه مورد مطالعه نشست نموده و حدود  10درصد از مقدار کل نشست گردوخاک در

خلیج فارس اتفاق افتاده است .در این توفان ،میانگین عمق نوری ذرات گردوخاک  637/.و اختالف کمترین تا بیشترین

دمای سطح آب در طول دوره  0/74درجه بوده است.

کلمات کلیدی :خلیجفارس ،توفان گردوخاک ،بودجه گرمایی ،عمق نوری ،دمای سطح آب

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهrezazadeh@hormozgan.ac.ir :
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گردوخاک را شامل میشوند .انتشار سالیانه گردوخاک در
این منطقه در حدود  400 Mtمی باشد .به عنوان مثال
مقدار انتشار گردوخاک 415Tg yr-1برآورد شده است
( )Zender et al. 2003و در مطالعه دیگری 496 Tg yr-1
برآورد شده است ( .)Ginoux et al. 2004بیابان های
بین دجله و فرات (بین النهرین) در عراق ،قسمت های
خشک شدۀ تاالب هورالعظیم در ایران و عراق ،بیابان
ربع الخالی و النفودوالدهانا در عربستان چشمه های اصلی
توفان های گردوخاکی هستند که بر خلیج فارس مؤثرند.
امروزه اثر گردوخاک بر تغییر میزان شار تابش گرمایی به
خوبی شناخته شده است ،اما تأثیر آن بر بودجه گرمایی و
دمای سطح دریا کمتر مطالعه شده است.
بر اساس مطالعات گذشته ،کاهش میزان تابش موج کوتاه
باعث ایجاد ناهنجاریهای دمای سطح آب دریا میشود.

میشود (.)Li et al. 2004
گردوخاک های بیابانها اصلیترین نوع ذرات معلق
بر روی دریا هستند و قویاً بر شرایط هواشناسی دریای
مدیترانه مؤثرند (.)Barnaba and Gobbi 2004
گردوخاک بیابانها در اثر جهش ناگهانی و تعلیق همراه
با فرایندهای فیزیکی کمککننده توسط باد از سطح
بیابانها کنده میشود (Kok et al. 2012; Shao
 .)2008نشر گردوخاک یک پدیده پیوسته و همگن و
منظم نیست و اغلب به صورت اتفاقی و در زمانهایی که
شدت باد در سطح زیاد است ،رخ میدهد و میتواند سبب
ایجاد توفان گردوخاک و سپس استقرار آن بر روی دریا
شود ( .)Moulin et al. 1997ذرات معلق گردوخاک،
بخصوص ذرات ریز ،میتوانند تا ارتفاع زیاد بین 8/1
تا  9کیلومتر باال روند ،سپس تا هزاران کیلومتر جابجا
میشوند (.)Mona et al. 2006; Kalivitis 2007
این گردوخاک ها به علت تأثیرات نوری نظیر جذب و
پراکندگی نور خورشید و تابش فروسرخ میتوانند تأثیر
مهمی بر شرایط هواشناسی بگذارند (Slingo et al.
 .)2006این تأثیرات سبب تغییر بودجه تابشی میشوند
( .)Sokolik et al. 2001اکنون یافتههای علمی ثابت
نموده است که مقادیر زیاد گردوخاک معدنی که از روی
خشکیها بلند میشوند ،بر روی اقیانوسها حمل شده و یا
نشست میکنند .تصاویر ماهوارهای بهطور شفاف پوشش
بزرگ گردوخاک بر روی دریاها را نشان میدهند .مطالعات
بر روی ذرات معلق نشان دادهاند که ضخامت نوری ذرات
معلق به گردوخاکی که از منابع دور منتقل شدهاند ،بیشتر
مرتبط است تا اینکه به ذرات معلق همان منطقه مرتبط
باشد ( .)Husar et al. 1997بنابراین برای مطالعه تأثیر
فیزیکی گردوخاک بر خلیجفارس ،الزم است توفانهایی
که در مناطق خشکی اطراف آن ایجاد میشوند را مطالعه
کرد .از جمله این تأثیرها ،تغییر در میزان بودجه گرمایی
و میزان تابش در اثر سپیدایی گردوخاک است که میتواند
روی دریا باعث تغییر در دمای سطح آب شود .محققان
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مقدمه
توفانهای گردوخاک از ویژگیهای دائمی و مخاطره آمیز
وضع هوای منطقه غرب آسیا و خاورمیانه هستند که
در دهه گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته اند .بر
اساس توافق سازمان هواشناسی جهانی ،توفان گردوخاک
یکی از انواع توفان هایی است که در اثر بادهای شدید و
آشفته با سرعتی باالی  10متر برثانیه در مناطق خشک
و بیابانی مستعد ایجاد می شود ()Miller et al. 2008
که در آن مقادیر زیادی گردوخاک از سطح باال برده
می شود و میدان دید به کمتر از 1 Kmکاهش می یابد.
در توفان های گردوخاک شدید ،غلظت گردوخاک تا
 6000mg m-3می رسد ( .)Song et al. 2007گردوخاک
میتواند تا هزاران کیلومتر در ج ّو در مسیر بادها جابهجا
شود و درنهایت بهوسیله فرایندهای خشک و یا تر نشست
نماید .در بعضی موارد ،مقادیر این نشست قابل مالحظه
است و باعث ایجاد اثرات فیزیکی در محیط میشود
( .)O’Hara et al. 2006بر اساس تحقیقات انجام شده
توسط پرسپرو ( ،)Prospero 2002منطقه جنوب غرب
آسیا و خلیجفارس روی کمربند گردوخاک واقع است.
توفانهای اصلی گردوخاک در این منطقه عمدتاً در بهار
و تابستان رخ میدهند و  20%مقدار انتشار کلی جهانی

تأثیر مستقیم گردوخاک این است که باعث کاهش میزان
تابش خورشید به سطح زمین از طریق جذب و پراکندگی

احد افتخار اردبیلی و همکاران

با بررسی و مقایسه سال به سال اطالعات ماهوارهای و
همدیدی تغییرات دمای سطح آب تابستانها در منطقه
جنبحارهای اقیانوس اطلس شمالی در بازه زمانی 1984
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تا  2000دریافتند که  35%از موارد ناهنجاریهای ایجاد
شده ،در اثر تغییرات در تابش ناشی از توفان گردوخاک
بوده است .به طوری که مشخص شد از ابتدای سال 1980
تا ابتدای سال  ،2000روند افزایش دمای سطح آب احتماالً
مربوط به روند کاهشی عمق نوری گردوخاک روی منطقه
مورد مطالعه بوده است (Foltz and McPhaden
 .)2008همچنین با استفاده از مدل گردش اقیانوسی
نشان دادند که توفان گردوخاک به طور متوسط باعث
اثر سرمایشی در دمای سطح آب به میزان  0/5درجه
سانتی گراد و در الیه آمیخته تا  3درجه سانتیگراد شده
است (.)Evan et al. 2009
در کشور عراق 2/5 ،میلیون هکتار تاالب وجود داشت که
تا سال  ،2000مقدار  1/5تا  2میلیون هکتار آن خشک
شده و یا کاربری تاالبی خود را از دست داده است .از
جمله این تاالبهای خشک شده ،هورالهویزه ،هورالعظیم
و الحمار و تاالبها و دریاچههای اطراف کربال و همچنین
تاالبهای بین نوار مرزی عراق و سوریه و شمال غربی
عراق و شمال شرق سوریه را می توان نام برد .کانونهای
اصلی گردوخاک ،در همین تاالبهای خشک شده کشور
عراق است که به عنوان کانونهای بحرانی و اصلی
گردوخاک در منطقه محسوب میشوند .سازمان ملل
متحد در همان سال 2 ،موضوع را به عنوان بزرگترین
فاجعه زیستمحیطی جهان معرفی کرد که یکی از آنها،
خشکی تاالبهای بینالنهرین بود .هورالعظیم در غرب
استان خوزستان در انتهای رود کرخه در منطقه مرزی
دشت آزادگان بین دو کشور ایران و عراق واقع شده است
و دارای طول جغرافیایی  47درجه و  58دقیقه تا 47
درجه  16دقیقه و 30ثانیه طول شرقی و عرض جغرافیایی
 31درجه  53دقیقه تا  41درجه عرض شمالی است .این
تاالب مشترکاً در شهرستانهای دشت آزادگان و هویزۀ
استان خوزستان واقع گردیده است .هورالعظیم در جنوب
غرب شهرستان هویزه واقع بوده و شهر رفیع (کاوه) مرکز

بخش نیسان در  3کیلومتری آن قرار دارد.
ریوندی وهمکاران ()1389تعدادروزهای گردوغبار
رادراستان خوزستان ازسال  81تا 87بررسی
کردندودریافتند که درسال  81تعداد  50موردتوفان
گردوخاک رخ داده است،درحالی که درسال  87به 55
مورد رسیده است .درسال  84حدود  60توفان گرد وخاک
رخ داده است.مبارک حسن وهمکاران ( )1393توفان
گردوخاک ماه مارس 2010در منطقه عراق وغرب ایران
را با مدل پیش بینی WRF/ Chemبررسی کردند
ونتیجه آن را با داده های ایستگاه های هواشناسی زمینی
مقایسه کردند.
توفانهای گردوخاک در این منطقه در دو دسته اصلی
قرار می گیرند :توفان شمال و توفانهای جبههای .توفان
شمال به واچرخند شمال آفریقا و شرق اروپا و موسمی
روی عراق و جنوب ایران ،پاکستان و هند مربوط است.
توفانهای جبههای ،معموالً گردوخاک را از بیابانهای
دجله و فرات و عربستان بلند کرده و به غرب و جنوب
ایران و خلیجفارس جابه جا میکنند .تصاویر ماهواره
مودیس بین سالهای  2003تا  2011تعداد  60توفان
بزرگ گردوخاک را در این منطقه نشان میدهند .آب
و هوای منطقه تحت تأثیر چهار سامانه است :واچرخند
سیبری در زمستان ،واچرخند قطبی در تابستان بر روی
شرق اروپا و دریای مدیترانه ،چرخند موسمی در تابستان
بر روی شبه جزیره هندوستان ،جنوب شرقی ایران ،نزول
هوا که از شمال آفریقا و جنوب شرق دریای مدیترانه در
بهار و زمستان میآید ( .)Hamidi 2012بررسیهایی
که توسط عطایی ( )1389برای دوره  2005-2001در
این منطقه انجام شده است ،مشخص کرد که در فصل
سرد سال با شکلگیری هسته کم ارتفاع و امواج غربی بر
روی اروپا و نفوذ آن به عرضهای پایین ،ناوه آنها روی
بیابانهای خاورمیانه قرار میگیرد .قسمت جلوی ناوه که
به سمت شرق گرایش دارد ،به صورت پشته درآمده که
با توجه به شرایط خشکی و گرمایی بیابانهای خاورمیانه،
با وجود وزش باد ،گردوخاکی ایجاد میکند که به سمت
غرب و جنوب غرب ایران و منطقه خلیجفارس نفوذ
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مواد و روشها
برای انتخاب و مقایسه شدت این توفان ،با توفان های
دیگر سال  2013ابتدا با استفاده از داده های ایستگاه
های سازمان هواشناسی شرایط هواشناسیشهرهای غربی
وجنوب غربی ایران مقایسه شد .این داده ها شامل گزارش
پدیده ،میدان دید،سرعت باد،میزان رطوبت وجهت باد
بود.سپس شرایط هواشناسی شهرهای مرکزی وجنوبی
کشور عراق بااستفاده از داده های پایگاه Weather

 Undergroundمطالعه شد،آنگاه با استفاده از عکس
های ماهواره ای سایت  MODISوقوع توفان گرد وخاک
شد.ضعیت ج ّوی و میزان انتشار گردوخاک
در منطقه محرز
ّ
در منطقه با استفاده از نسخۀ شیمی مدل  WRFبررسی
شده است( WRF-Chem .نسخه شیمی مدل )WRF
برای شبیهسازی آلودگی توسعه داده شده است .در این
مدل ،مدلهای پخش (،)Stockwell et al. 1990
مدلهای برهم کنش هواویز -ج ّو (Zaveri 2008
 )et al.,اعمال شده است .همچنین این مدل شامل
مجموعهای از برنامهها و زیربرنامهها برای پارامتر سازی

رطوبت خاك کنترل میشود ( .)Giri et al. 2005در
این مطالعه ،ذرات معلق گردوخاک در  5دسته از اندازههای
مختلف با متوسط شعاع به ترتیب  4/5 ،2/4 ،1/2 ،0/5و 8
میکرومتر تقسیم بندی شدهاند .شار گسیل گردوخاک در
هر دسته اندازه ( )FPثابت است که با توجه به میزان کسر
ذرات خاك ،عوامل فرسایش ،سرعت باد سطحی و سرعت
آستانه فرسایش بادی محاسبه میشود .معادله (:)1
Fp = C S Sp U 2 (U10m – Ut ) if U 10m > U t
()1
که  Cضریب تناسب ( )C=0.8µGS2m-5و  Sضریب
فرسایشپذیری خاك است که از مقاله گینو و همکاران
( )2001با دقت ˚ 0/25˚×0/25درجه به دست آمده
است و  Spضریب مخصوص جرمی مربوط به اندازۀ ذره
است U10m .با ِد  10متری و  Utسرعت آستانۀ فرسایش
ذرات خاك است .سرعت آستانه به عنوان تابعی از اندازه
و چگالی ذرات و رطوبت خاك مشخص میشود .پس از آن
که ذرات تحت شرایط مساعد هواشناسی (روزهای خشک
همراه با وزش باد) از سطح جدا شوند ،انتقال یافته و در
نهایت تحت تأثیر جاذبه روی سطح نشست میکنند
(.)Ginux et al. 2001

داده های استفاده شده در اعتبارسنجی خروجی مدل
برای مقایسه و اعتبارسنجی مقادیر هواشناسی مدل
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شرقی به جنوب–جنوب غربی کشیده شدهاند .با توجه به
آمار ایستگاههای همدیدی استان خوزستان ،در سالهای
 2000تا  2013ماههای دسامبر و ژانویه کمترین و ماه
ژوئیه بیشترین روزهای گردوخاک را در این دوره داشتهاند
(سازمان هواشناسی).
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میکند .اما در فصل گرم با هجوم کمفشارهای گرمایی از
عرضهای پایین به عرضهای باالتر و برخورد کمفشار و
پرفشارهای مستقر در این عرضهای پایین به عرضهای
باالتر و برخورد کمفشار و پرفشارهای مستقر در این
عرضها ،گردوخاک های منطقه شدت مییابند که دلیل
آن اختالف فشار حاصل شده بین این مناطق است .در
روز اوج ،محور بیشتر فرودها دارای عمق نسبتاً زیادی
است .مختصات جغرافیایی محدوده استقرار محور فرودها
در این روز ،بین  20تا  45درجه طول شرقی و 20تا
 55درجه عرض شمالی میباشد و در جهت شمال-شمال

مؤلفههای فیزیکی مانند تابش ،الیه مرزی ،همرفت ،پخش
پیچکی زیرشبکهای و خردفیزیک است (Skamarock
 .)et. al. 2008دادههای مورد استفاده در این تحقیق
برای اجرای مدل ،از نوع  FNLاست که دارای تفکیک 1
درجه در راستای طول و عرض جغرافیایی بوده و برای هر 6
ساعت در دسترس است .این دادهها به عنوان شرایط ا ّولیه و
مرزی هواشناسی در اجرای مدل استفاده شده است .شرایط
ا ّولیه و مرزی غلظت گردوخاک در زمان شروع شبیهسازی
(ساعت صفر  UTCروز دوم آوریل  )2013در نظر گرفته
شده است تا تأثیرات شکل گیری و انتقال گردوخاک
بهتر رؤیت شوند .در طرحوارۀ  GOCARTشار گسیل
گردوخاک توسط سرعت باد سطحی و ویژگیهای سطح
از قبیل ترکیبات خاك ،پوشش گیاهی و همچنین مقدار
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قالب NETCDF
 ،WRFاز خروجی مدل پیشبینی مرکز اروپا
محیط  EXCELو مقادیر  SSTبا ِ
 500ضخامت
است.
شده
استشبیهساز در نرم
استفاده شده
ی تراز
استفادهپتانسیل
 ،GRADSارتفاع ژئو
افزارERA-Interim
reanalysis
 WRF–Chemو
 ERA-Interimمدل
( (ECMWFبا استفاده از خروجیهای
شکل 1
پراکندگی نور
کم که
است
روزهای 5درتا 8بازه 6
اطالعات را
(et al. 2011
میزان مرکز و
فشاری روی
مقیاسیمرکز
معلق  5آوریل
ذراتدر روز
نوریمیدهد.
آوریل  2013نشان
مدل 00:00
این UTC
.)deeساعت
هکتوپاسکال را در
کند.آوراگریل ضخامت
بیان م
فارس معلق
توسطخلیجذرات
ترازفشاریاینازمرکز کمدر
ایجاد می
کاربران
دروباختیار
دریروز 7
حرکترامیکند.
فشارج ّوبه سمت
37روز  8آوریل
گذارد.که تا
شده است
کشور عراق
ساعته جن
باشد الیههای
0/1کمفشار
نتیجه این
معلقاست.
ذرات رسیده
دریای عمان
آوریل به
یک تقویت شده و در
فشار میانی
زمینکمتافشارِ تراز
سطح ناوه
میانی ،است که
بیانگر این
کمتر از
تنگه هرمز ونوری
تفکیک
روز 8توان
هکتوپاسکال با
ً :00
ینشان
2013
آوریل
روزهایبا  5تا 8
 http://apps.ecmwf.int//در ساعت
سطح میباشد .شکل  2فشار تراز سطح دریا را
دهد .ضخامت
می اگر
باشد و
دید م
حداکثر
ال00شفاف
UTCکام
آسمان
فشار دروبگا ِه
کاهش در
˚0/7˚×0/7
میزاندست
 ERAبه
-Interim
ذراتشبیهساز
 WRFو
نتایج خروجی
همان طور که مشخص است ،تطابق خوبی
ذرات معلق
یعنی
reanalysisباشد،
معلق حدود 1
دسترسهای مدلنوری
datasets/data/interim_full_dailyبیندر
مرکز عراق و
هکتوپاسکال
فشار 1002
آوریل ،یک مرکز
در روز 5
همفشار سطح
به نقشه
توجه به
ایناست .با
است .درآمده
مرکزدر میانه
خورشیدیکح ّتی
طوریدرکه
است به
بسیارکمزیاد
روزهای 5
دریادر
گردوخاک
توفان
تحقیق،
سطح و
زیاد در
گرادیان فشار
ایجاد
نزدیکیبهاین دو
روزهای شده
است.ایران ایجاد
شده غرب
پرداختهجنوب
هکتوپاسکال در
گردوخاکی
توفان
روزهای
شود .در
باعثمی
مرکزدیده
سختی
است و روز
توفان
20131014
پرفشارسال
تا 10آوریل
شود .نقشه ارتفاع
است ،می
گردوخاک
باعث ایجاد
شده است که
جنوب عراق
اساسباد در
افزایش سرعت
ژئوپتانسیلی طرحوارۀ
 WRF-Chemبا
مدل
توفانشده
انتخاب
اطالعاتخود که
روز از
این که
پدیدهدر06
گزارش
گردوخاک بر
محور
که
دهد
می
نشان
سیاه
دریای
روی
را
ضعیفی
ناوه
وجود
)،
2010
1980
(
ساله
30
آماری
دوره
در
فصل
این
ل
ِ
هکتوپاسکا
ایستگاه500
 GOCARTاجرا شد و خروجیهای مدل با نتایج حاصل
های همدیدی سازمان هواشناسی در جنوب کشور
اندازهاین
تمایلو محور
آوریل ،2013
هکتوپاسکال مربوط
از 500
دستوپتانسیلی
میانگینبهارتفاع ژئ
اهوازیواست .در
جنوب غرب
ی-
شاملشمال شرق
ایران آن
گیریهای
همدیدی
ایستگاهبههای
اندازهگیری
نقشهآبادان
بوشهر و
های
ایستگاه
مقایسه با دوره آماری مشابه،
مقایسهاست و
ایو سوریه
عربستان
کشور عراق،
اینبیشتر
معنایر آن
است و تأثی
کد شرق
جنوب
غربی –
آمده ناوه
شدهدراست.
ماهواره
استبر که
06ی به
است.
انتخابشمالشده
عمق بیشتری پیدا کرده است و زبانههای آن ،جنوب عراق و شمال عربستان را تحت تأثیر قرار داده است .مقایسۀ نقشه میانگین ارتفاع
گردوخاك معلق و گسترده ای بهوسیله باد ایجاد شده اما
ژئوپتانسیلی  500هکتوپاسکال مربوط به آوریل  2013با نقشه میانگین  30ساله نشان میدهد که در روز  5آوریل ،ناوهای در تراز 500
نتایج و بحث
منبع آن ایستگاه و مناطق اطراف آن نباشد .در بین این
میلیبار روی شمال عراق ،سوریه ،اردن ایجاد شده است که در روزهای بعدی به داخل عراق ،شمال عربستان و در نهایت خلیجفارس
موارد روزهایی انتخاب شد که دید افقی کمتر از 600
بررسی همدیدی توفان گردوخاک ماه آوریل سال 2013
نفوذ میکند .این ناوه در روز  6آوریل ،تبدیل به یک مرکز کمفشار میشود که مرکز آن جنوب عراق ،شمال عربستان و شمال
متر باشد و این شرایط در روزهای بعدی دوام داشته
شکل  1با استفاده از خروجیهای مدل WRF–Chem
غربی خلیجفارس میباشد .این کاهش فشار در الیههای باالیی جوّ سبب افت شدید فشار در سطح زمین شده  ،ویک مرکز کمفشار
باشد .اطالعات مربوط به ضخامت نوری الیۀ گردوخاک
و شبیه ساز  ،ERA-Interim reanalysisارتفاع
 1002میلیبار در شمال غربی خلیجفارس و همزمان در روز  4آوریل ،دو مرکز پرفشار در تراز سطح دریا یکی در شرق و دیگری در
و میزان تابش و دمای سطح آب خلیجفارس از وبگاه
ژئوپتانسیلی تراز  500هکتوپاسکال را در ساعت UTC
غرب مرکز کمفشار تشکیل شده ،مرکز  1016میلیبار بر روی اردن و مرکز  1014میلی بار در شرق کمفشار و مرز غربی ایران
 NOAAاستخراج شده است .مقادیر تابش و ضخامت
 00:00روزهای  5تا  8آوریل  2013نشان میدهد .در روز
ایجاد شده است که در روز بعد با حرکت به سمت غرب ایران و نزدیک شدن به کمفشار مستقر روی عراق باعث افزایش شدید
قالب  CSVدر
نوری ذرات گردوخاک ( )DAODبا
 5آوریل مرکز کمفشاری روی مرکز و جنوب کشور عراق
ِ
گرادیان فشار در منطقه شرق عراق و غرب ایران شده است و این سبب افزایش سرعت باد میشود.
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مربوط به آوریل  ،2013تمایل محور این ناوه شمال غربی
ف
فکشور عراق،
ف است و تأثیر آن بیشتر بر
– جنوب شرقی
ال

شکل  :2فشار سطح دریا ( )SLPخروجی مدل  WRFدر روزهای (الف)  5آوریل و (پ)  6آوریل و (ت)  7آوریل و (چ)  8آوریل از خروجی مدل ٍECMWF
آوریل و
در 5
(ب)
روزهای
آوریل 8آوریل از خروجی مدل ٍ  ECMWFدر
(ح)یل 8و (چ)
آوریل) و 7آور
(ج)وری7ل و (ت
آوریلپ)و  6آ
(ت)آو6ریل و (
الف) 5
روزهای (
WRF
شکل  :2فشار سطح دریا ) (SLPخروجدری مدل
روزهای (ب)  5آوریل و (ت)  6آوریل و (ج)  7آوریل و (ح)  8آوریل

ایجاد شده است که تا روز  8آوریل این مرکز کمفشار به
سمت
وپتانسیل متر
مرکزدرپرفشار
سوریه یک
درشمال عراق و
وپتانسیل 200متر
مرکزکم
در یک
شدههموزمان
فارس و
میانیخلیج
شمالغرب
آماری مشابه،
1100باژئدوره
مقایسه
است و
عربستان و
آوریلفشاربه ژئتنگه
روز 8
تقویت
کمفشا ِر تراز
فشار
شدید
گرادیان
سطح،
در
پرفشار
و
فشار
کم
مراکز
این
نزدیکی
در
.
است
گرفته
شکل
ایران
غرب
روی
و
مرکز
دو
این
شرق
هرمز و در
عمق بیشتری پیدا کرده است و زبانههای آن ،جنوب عراق
دریای عمان رسیده است .نتیجه این کمفشار
و شمال عربستان را تحت تأثیر قرار داده است .مقایسۀ
الیههای میانی ،کاهش فشار در سطح میباشد .شکل 2
نقشه میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی  500هکتوپاسکال
فشار تراز سطح دریا را در ساعت  00:00 UTCروزهای
مربوط به آوریل  2013با نقشه میانگین  30ساله نشان
 5تا  8آوریل  2013نشان میدهد .همان طور که مشخص
میدهد که در روز  5آوریل ،ناوهای در تراز  500میلی بار
است ،تطابق خوبی بین نتایج خروجیهای مدل WRF
روی شمال عراق ،سوریه ،اردن ایجاد شده است که در
و شبیه ساز  ERA-Interim reanalysisبه دست
روزهای بعدی به داخل عراق ،شمال عربستان و در نهایت
آمده است .با توجه به نقشه هم فشار سطح دریا در روز
خلیجفارس نفوذ میکند .این ناوه در روز  6آوریل ،تبدیل
 5آوریل ،یک مرکز کمفشار  1002هکتوپاسکال در مرکز
به یک مرکز کمفشار میشود که مرکز آن جنوب عراق،
عراق و یک مرکز پرفشار  1014هکتوپاسکال در جنوب
شمال عربستان و شمال غربی خلیجفارس میباشد .این
غرب ایران ایجاد شده است و نزدیکی این دو مرکز باعث
کاهش فشار در الیههای باالیی ج ّو سبب افت شدید فشار
ایجاد گرادیان فشار زیاد در سطح و افزایش سرعت باد در
در سطح زمین شده  ،ویک مرکز کمفشار  1002میلی بار
جنوب عراق در این روز شده است که خود باعث ایجاد
در شمال غربی خلیجفارس و همزمان در روز  4آوریل ،دو
توفان گردوخاک میشود .نقشه ارتفاع ژئوپتانسیلی 500
مرکز پرفشار در تراز سطح دریا یکی در شرق و دیگری در
هکتوپاسکال این فصل در دوره آماری  30ساله (-1980
ِ
غرب مرکز کمفشار تشکیل شده ،مرکز  1016میلی بار بر
 ،)2010وجود ناوه ضعیفی را روی دریای سیاه نشان
روی اردن و مرکز  1014میلی بار در شرق کمفشار و مرز
میدهد که محور آن شمال شرقی-جنوب غربی است.
غربی ایران ایجاد شده است که در روز بعد با حرکت به
در نقشه میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی  500هکتوپاسکال
ناوهالف ) ،در روز  4آوریل ،یک مرکز کمفشار  100ژئوپتانسیل متر در
شکل3
( 10007mb
وپتانسیل
ی ژئ
ارتفاع
توجه به نقشه
خلیجبا
آوریل
دریروز
کند.
حرکت م
فارس
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انتشار گردوخاک ،میدان باد در خروجیهای مدل  WRFبا میدان باد در خروجیهای مدل  ECMWFمقایسه شد ،که تطابق
گردوخاک میشود .در همین زمان ناوهای که در شرق اروپا ایجاد شده ،با فراهم کردن شرایط تاوایی مثبت باعث حرکت همرفت
خوبی را نشان داد .با توجه به این شکل ،در روز  5آوریل ،سرعت باد در مرکز و غرب عراق و اردن و در روز  6آوریل ،در جنوب
افقی و نفوذ هوای سرد به منطقه میشود .در روزهای بعد این دو مرکز در شمال خلیج فارس به هم نزدیک میشوند .بر اساس
غربی ایران زیاد است که این موضوع قبل از این با گزارش ایستگاههای زمینی هواشناسی توضیح داده شد .سرعت باد در این دو روز
گزارش ایستگاههای هواشناسی در روز  4آوریل ،سرعت باد در ایستگاه فرودگاه بصره به  25m/sرسیده است .در روز  5آوریل،
در کانونهای تشکیل گردوخاک بیشتر از  15متر بر ثانیه است هرچند این مقدار از گزارش ایستگاههای هواشناسی زمینی اندکی
میانگین دما در این ایستگاه  6درجه و فشار هوا  10هکتوپاسکال کاهش یافته و جهت باد که در ساعت های اولیه به طرف شرق بود
کمتراست اما این مقدار فراتر از سرعت آستانه فرسایش باد است .در شکل (4الف) که مربوط به میدان باد روز  5آوریل است ،در
اردبیلی و
در احد افتخار
همکارانتغییر جهت میدهد .کاهش دما و فشار و تغییر جهت باد نشانگر تشکیل جبهه سرد در این منطقه است.
سمت غرب
بعدازظهر به
سمت غرب عراق تغییر واضحی در جهت باد دیده میشود که همراهی این اتفاق با افت چند درجهای دما نشانه نفوذ جبهه سرد
است .بنابراین میتوان گفت که ایجاد توفان و انتقال آن به سمت جنوب و جنوب شرق منطقه ،ناشی از نفوذ این جبهه سرد از سمت
غرب میباشد .همانطور که از خطوط همدما در شکل  5مشخص است ،نفوذ یک جبهه سرد از سمت غرب کشور عراق باعث
ایجاد بادهایی با سرعت زیاد شده است .در روزهای  6 ،5و  7آوریل ،گردوخاک ایجادشده در جلوی جبهه سرد به سمت جنوب
شرقی حرکت میکند و از روی خلیجفارس عبور کرده و به طرف جنوب ایران میرود .کمفشار تراز  1000میلیبار با حرکت به

48

طرف جنوب از روی خلیجفارس عبور کرده و به سمت جنوب غربی عربستان حرکت میکند .قسمت جلوی ناوه که به سمت شرق
گرایش دارد ،به صورت پشته درآمده که با توجه به شرایط خشکی و دمایی بیابانهای خاورمیانه ،با وجود وزش باد ،گردوخاکی
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پ
اطالعات هواشناسی ،کانون تشکیل ب
الف همراه مرکز
گردوخاک ،جنوب عراق است که
ایجاد میکندتکه بر اساس دادههای مدل

ال

ال

ال

ف

ف

ف

ال

خلیجفارس مستقر
(پ)برو روی
وریل
روز 76آ
کمفشار در
آوریلمرکز
کند .این
نفوذ می
1000عربی
پتانسیلیجزیره
شمال شبه
فارس و
7آوریل(ت)
آوریل
آوریل(ب) ،
(الف) 5 ،
روزهای4
میلیبار در
ارتفاع
خلیج :3نقشه
کمفشار به سمتشکل
میشود.

شکل  :3نقشه ارتفاع پتانسیلی  1000میلیبار در روزهای 4آوریل (الف)  5 ،آوریل(ب)  6 ،آوریل (پ) و 7آوریل(ت)

ف

ژئوپتانسیل متردر شکل  ،4میانگین روزانه سرعت و میدان باد نشان داده شده است .با توجه به شکل (4الف) ،مشخص است که در
روز  4آوریل درمنطقه جنوب غرب ایران و جنوب شرق عراق افزایش نسبی سرعت باد وجود دارد .مقایسه این شکل با شکل  3در
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روزهای  4تا  7آوریل نشان میدهد که دلیل این باد ،استقرار مرکز کم فشار با ارتفاع  100ژئوپتانسیل متر و مجاورت این مرکز با
d

b

c

سرعت باد در ایستگاههای
یک مرکز پرفشار  1100ژئوپتانسیل متر در شرق آن است .در ساعت های بعدازظهرِ روز  5آوریلa ،
جنوب عراق به بیش از  20متر بر ثانیه رسیده است .سرعت باد در شهر اهواز در هنگام بعدازظهر به  21متر بر ثانیه
هواشناسی در
ت
پ

ب

الف

رسیده است .با توجه به اینکه برای ذرات ریز خاک ،سرعت آستانه فرسایش باد  10متربرثانیه است (،)Hamidi et al. 2012

ال

ال

ال

ف

ف

شکل  :4سرعت و میدان باد روزهای (الف)  4آوریل و (ب)  5آوریل و (پ)  6آوریل و (ت)  7آوریل

ال

ایجاد شده را به سمت جنوب
گردوخاک
شکلپ)6،4باد
میدانب)باد5در
نقشه
توجه( به
دان و
گردوخاکو میشده
آوریل
آوریل و (ت) 7
آوریل و (
آوریل و (
الف) 4
باد باروزهای
سرعت باالی باد باعث انتشارشکل  :4سرعت
شرق انتقال میدهد .شکلهای ( 4ب) و ( 4پ) نشان میدهند که در منطقه تولید گردوخاک یعنی نیمه جنوبی عراق جهت باد که

منطقه میشود .در روزهای بعد این دو مرکز در شمال
سمت غرب ایران و نزدیک شدن به کمفشار مستقر روی
سمتنشست
انتشار و
بررسی
غبار در روز بعد کامالً به سمت شرق چرخیده است .تغییر جهت و اندازه سرعت باد یکی از نشانه-
غرب بوده
آوریل به
در-روز 5
خلیج فارس به هم نزدیک میشوند .بر اساس گزارش
عراق باعث افزایش شدید گرادیان فشار در منطقه شرق
وجنوبانتشار
شرقو تولید و
شدهدردرپیشانی جبهه
سرعتد باد
تودهباعث تشدید
روزهای مورد مطالعه
غربی
سردبه منطقه از
جبههسرد
پیشانیهوای
های نفوذ
گردوخاک ایجا
شوددرتا
شمال می
سمت سبب
همین امر
رقی در
سرعتش باد
جهت آوریل،
هواشناسی در روز 4
روزهای بعد،ایستگاههای
افزایشدرسرعت
سبب
این
است.است و
ایران شده
عراق و غرب
میکروگرم بر
فارس1000
گردوخاک از
غلظت
حداکثر
آوریل،
توفان،تا 7
روزهای 4
طوری
گردوخاک معلق
که با
است
سمت خلیج
فشار به
مرکز کم
حرکت
درسازی
دورهکهشبیه
استی.تبه در
شده بااهم
(شکلدر.)6هواپدیده
نماید
حرکت
توجهدربه روز
است.
رسیده
25 m/s
بصره به
فرودگاه
ایستگاه
یشود.
باد م
است که
این مشخص
درالف)
دما (5
میانگینشکل
آوریل،است .در
سانتیگراد
mbدمای 3
ژئوپتانسیلیعراق با
ارتفاعاز سمت غرب
جبهه سرد
جبهه هوا
اینفشار
درجه و
ایستگاه 6
1000درجه 5
ناشی ازبهنفوذنقشه
شکل 5توجه
    با
روزهای
بار در
تراز و500
مرکز کم
توجه به حرکت
جنوب
رومبه
یکحرکت
شده و
اردن4ایجاد
سرد اب
ساعت
که در
میلیباد
جهت
کاهشفشارِیافته
هکتوپاسکال
دارد و با 10
100
فشار
مرکز ک
آوریل،
کشور روز
روی ) ،در
تدا الف
(شکل3
شود.غرب
سمت
بعدازظهر
باعث در
شرق بود
اولیه به
کرده و به های
گردش یک
شرقهمزمان
فارس و
ژئوپتانسیل متر
سرعت بهباد می
افزایش
طرفکند و
نفوذ می
مرکز عراق
خلیجسمت
غربسرد به
شما،لجبهه
جنوبدرشرق
بعد به سمت
تغییر جهت می دهد .کاهش دما و فشار و تغییر جهت باد
مرکزکم فشار ژئوپتانسیل 200متر درشمال عراق و یک
نشانگر تشکیل جبهه سرد در این منطقه است.
مرکز پرفشار  1100ژئوپتانسیل متر در شرق این دو مرکز
ژئوپتانسیل متردر شکل  ،4میانگین روزانه سرعت و
و روی غرب ایران شکل گرفته است .در نزدیکی این مراکز
میدان باد نشان داده شده است .با توجه به شکل (4الف)،
کم فشار و پرفشار در سطح ،گرادیان شدید فشار و شیب
مشخص است که در روز  4آوریل درمنطقه جنوب غرب
تندی برای ارتفاع پتانسیلی  1000میلی بار ایجاد نموده
ایران و جنوب شرق عراق افزایش نسبی سرعت باد وجود
که عالوه بر افزایش سرعت باد ،سبب ایجاد فرارفت قائم
دارد .مقایسه این شکل با شکل  3در روزهای  4تا 7
و خیزش گردوخاک میشود .در همین زمان ناوهای که
آوریل نشان می دهد که دلیل این باد ،استقرار مرکز کم
در شرق اروپا ایجاد شده ،با فراهم کردن شرایط تاوایی
فشار با ارتفاع  100ژئوپتانسیل متر و مجاورت این مرکز
مثبت باعث حرکت همرفت افقی و نفوذ هوای سرد به

ف

ف

بررسی همدیدی توفانهای گردوخاک مؤثر بر خلیجفارس ...

پ

ت

ال

ال

ال

ف

ف

شکل  :5میدان باد ارتفاع  10متر ،دمای ارتفاع  2متر و غلظت غبار در تراز  900هکتوپاسکال در روزهای (الف)  6آوریل ساعت  9و (ب) ساعت  12و (پ) 7
ساعت
هکتو (ت)
9 900
ساعت
12ی (الف)  6آوریل ساعت  9و (ب) ساعت  12و (پ)  7آوریل ساعت  9و
روزها
وپاسکال در
آوریلتراز
شکل  :5میدان باد ارتفاع  10متر ،دمای ارتفاع  2متر و غلظت غبار در

ف

ف

(ت) ساعت 12

ال

ال

ف

ال

ف

ف

جلد  ،2شماره ، 1بهار 1398

میکند و باعث افزایش سرعت باد می شود .از آنجایی
با یک مرکز پرفشار  1100ژئوپتانسیل متر در شرق آن
های
رودخانه
مدته بین
در
هایدادهاین
گردوخاک درکه
سرعت باد
روزانه 5
میانگین ِر روز
فضاییبعدازظه
توزیعهای
است .در ساعت
بارشی
مطالعه ،هیچ
منطقهدر طول
شده است.
بیاباننشان
شکل 7
آوریل،نشست
شبیهسازی
یعنی ّ
کانون
است،
فرسایش
فرات،
نوع از
گردوخاک ازبیش
جنوب عراق به
هواشناسی در
های
در ایستگاه
بنابراین
گردوخاکاست،
بزرگتر بیشتر
مستعدت ذرات
سرعت نشس
دجلهمیوباشد.
نشست خشک
بنابراین نشست
نداشته است،
وجود
شکل(40 6پ)
که در
ماکزیممشود
تشکیل می
گردوخاک اهواز
هایباد در شهر
سرعت
گردوخاک،
نشست
گردوخاکدهد که
توفان  7نشان می
نشستدرمیکنند .شکل
است .چشمه
رسیدهنزدیک
ثانیهدرشت
 20متر برذرات
کام ً
ال
نشستشرق عراق
مرکز و
کانون 7در
است5.درآوریل
برای روز
ماکزیممتوجه
پنجماست .با
رسیده
مربع براستثانیه
متر متر
میکروگرمبهبر21
هنگام بعدازظهر
گردوخاک از
آوریل
روزهایاین 6 ،5و
انتشار گردوخاک
که یک
میدان
سرعت وباد
میانگین
شکل 4
است.
فرسایش باد
سرعت
ذراتقریز
به اینکه برای
 7وآوریل
اندازهدر روز 6
داشتهاند و
گردوخاک
نشست
مشهودفارس
سواحل شرقی خلیج
آستانهاین روزها
شده و در
خاک ،شروع
خلیجفارس
شمال و شر
اطمینان از
باشد.برای
دهد.
نشان م
اما را در
داده است،باد
سرعت
،)Hamidi
خلیجal.
(2012
رویاست
متربرثانیه
10
اکنون میتوان
ی می
آوریل
توفانیروز 7
روزهای آن در
شدیدترین میزان
گردوخاک رخ
فارسetنشست
عمده سطح
بر
گردوخاک،
انتشار
فرسایش و
مدل از
صحت
نقشه
تولید به
هایتوجه
چشمه با
گردوخاک ازشده و
باعثکهانتشار
طی کردهاند.
کیلومتر را
 500تا 900
برآوردهای بین
س مسافتهایی
اک تا خلیجفار
گردوخ
ذرات گردوخاک
باالی باد گفت
شود .خروجیهای مدل  WRFبا میدان باد در
باد در
های تولید آنمیدان
چشمهرا به
ایجادتر ازشده
گردوخاک
نشست شکل ،4
میدان باد در
انجام می
بسیار وسیع
باد منطقهای
گردوخاک در
خروجیهای مدل  ECMWFمقایسه شد ،که تطابق
سمت جنوب شرق انتقال میدهد .شکل های (4ب) و
خوبی را نشان داد .با توجه به این شکل ،در روز  5آوریل،
(4پ) نشان می دهند که در منطقه تولید گردوخاک
سرعت باد در مرکز و غرب عراق و اردن و در روز  6آوریل،
یعنی نیمه جنوبی عراق جهت باد که در روز  5آوریل به
سمت غرب بوده در روز بعد کام ً
در جنوب غربی ایران زیاد است که این موضوع قبل از این
ال به سمت شرق چرخیده
با گزارش ایستگاههای زمینی هواشناسی توضیح داده شد.
است .تغییر جهت و اندازه سرعت باد یکی از نشانه های
سرعت باد در این دو روز در کانونهای تشکیل گردوخاک
پیشانی جبهه سرد است .همین امر سبب می شود تا در
بیشتر از  15متر بر ثانیه است هرچند این مقدار از گزارش
روزهای بعد ،توده گردوخاک ایجاد شده در جهت شرق
کمتراست اما این
حرکت نماید (شکل  .)6پدیده بااهمیت ب ایستگاه های هواشناسی زمینی اندکی
وجنوب شرقی
پ
الف
مقدار فراتر از سرعت آستانه فرسایش باد است .در شکل
در دوره شبیهسازی توفان ،حرکت مرکز کمفشار به
(4الف) که مربوط به میدان باد روز  5آوریل است ،در
سمت خلیجفارس است که با توجه به شکل  5ناشی از
سمت غرب عراق تغییر واضحی در جهت باد دیده میشود
نفوذ جبهه سرد از سمت غرب عراق با دمای  3درجه
که همراهی این اتفاق با افت چند درجه ای دما نشانه نفوذ
سانتیگراد است .در شکل (5الف) مشخص است که این
جبهه سرد است .بنابراین میتوان گفت که ایجاد توفان
جبهه سرد ابتدا روی کشور اردن ایجاد شده و حرکت رو
و انتقال آن به سمت جنوب و جنوب شرق منطقه ،ناشی
به جنوب دارد و با توجه به حرکت مرکز کمفشا ِر تراز 500
از نفوذ این جبهه سرد از سمت غرب میباشد .همانطور
میلی بار در روزهای بعد به سمت جنوب شرق ،جبهه
که از خطوط همدما در شکل  5مشخص است ،نفوذ یک
سرد به سمت شرق گردش کرده و به مرکز عراق نفوذ
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ب
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ذرات درشت نزدیک چشمههای گردوخاک نشست میکنند .شکل  7نشان میدهد که ماکزیمم نشست گردوخاک40 ،
میکروگرم بر متر مربع است که یک پنجم ماکزیمم انتشار گردوخاک است .در روزهای  6 ،5و  7آوریل نشست گردوخاک از
شمال و شرق خلیجفارس شروع شده و در این روزها سواحل شرقی خلیجفارس نشست گردوخاک داشتهاند و در روز  6و  7آوریل
بر روی عمده سطح خلیجفارس نشست گردوخاک رخ داده است ،اما شدیدترین میزان آن در روز  7آوریل میباشد .اکنون میتوان
گفت که ذرات گردوخاک از چشمههای تولید گردوخاک تا خلیجفارس مسافتهایی بین  500تا  900کیلومتر را طی کردهاند.
همکارانمنطقهای بسیار وسیعتر از چشمههای تولید آن انجام میشود.
گردوخاک در
نشستاردبیلی و
احد افتخار
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ج

ال

ث

ال

ت

ال

شکل ( :6الف) نقشه میزان فرسایشپذیری خاک منطقه و میزان نشر غبار در روزهای (ب)  4آوریل و (پ)  5آوریل و (ت)  6آوریل و (ث)  7آوریل و (ج)  8آوریل

شکل ( :6الف) نقشه میزان فرسایشپذیری خاک منطقه و میزان نشر غبار در روزهای (ب)  4آوریل و (پ)  5آوریل و (ت)  6آوریل و (ث)  7آوریل و (ج)  8آوریل

مجموع گردوخاک منتشر شده و نشست کرده بهوسیله جمع مقادیر انتشار و یا نشست بر روی منطقه مورد مطالعه در بازه

ف

ف

ف

بررسی
ایجاد
آوریلعراق
غرب13کشور
زمانی از
جبهه سرد
غبارداده شده است .مقدار کل
نشست نشان
انتشاردرو جدول 1
است،که
بادهاییبه دست آمده
سازی شده
باعث شبیه
برای دوره
سمتاز  4تا
 10روزه

غربی در
شمال
مقدارازکلسمت
منطقه
 Mtبه
گردوخاکسرد
نفوذ هوای
آوریل،
مدل ،5
روزهای
شده
گرد زیاد
با سرعت
که در
گردوخاکی
 23/76و
کل فرونشست
/566Mtو ،737مقدار
است.طبقدربرآورد
شر شده
وخاک منت
نشستپیشانی
مقدارباد در
سرعت
تشدید
انتشارباعث
مطالعه
روزهای
سرد به
جلوی
نشستدر
ایجادشده
گردوخاک
درصد از
کل و 9
مورد مقدار
درصد از
جنوبمقدار حدود 6
سمتکه این
بوده است
جبهه 2/29
استMt ،
کرده
خلیجفارس
شده است.
معلق
تولید ورویانتشار
جبهه و
کرده و
فارسکهعبور
خلیج
می و از
کند
حرکت می
هوا2012
مارسدرسال
گردوخاک ماه
توفان گردوخاک
 )2008بر
راکاش و همکاران (
توسط پا
مشابهی
رویمطالعۀ
باشد .در
گردوخاک
شرقیکل
حداکثرو غلظت
آوریل،
روزهایدر  4تا
نشر در
کل که
طوری
میلی بار
درجهموفشار
ایران تامی35رود .ک
به طرف
93/7 MT
مدت  137روز
گردوخاک
انجام دادند،بهمیزان
 1000درجه
تراز  10تا40
طولهای
جنوبهای 5
بین عرض
نشستبیش از
مترمکعب به
میکروگرم بر
1000
گردوخاک از
خلی73جفارس
گردوخاکروی
نشستجنوب از
مقدارکلطرف
با حرکت به
مطالعه میزان کل
همچنین در آن
.)Parakash
کردهet al. 2014
عبوراست (
برآورد شده
/04 Mt
نشستتوجه به
است .با
مکعب
میکروگرم
2400
کند.
حرکت می
عربستان
جنوبدوغربی
و به سمت
رسیده مقدار
درصد از کل
متر و 8
مقداربرانتشار
درصد از کل
قسمت است که 7
برآورد شده
مگاتن
عربی 6/56
دریای سرخ و
دریایی روی
مطالعه  2متر
موردارتفاع
دمای
خطوط هم
نشستدر آن
انتشار5و که
کلهای
شکل
زمانیصورت
سری به
نموداردارد،
گرایش
سمت درشرق
گردوخاک به
جلوی ناوه که
روزهای
گردوخاک در
تغییرات مجموع
شکل ،8
بوده است.
شده است،
بوده داده
نشان
ارتفاع وMt10متر
مقدار باد
آوریلبا بهمیدان
همراه
گردوخاکو دردمایی
نشر خشکی
شرایط
بیشت به
شده بااست.توجه
داده که
درآمده
است .البته
5/68
5/59 Mt
روزهای  7و 8
رین مقدار
پشته نشان
گردوخاک
نتیجه غلظت
باد و در
سرعت
بودهکه
عربیاست
مشخص
گردوخاکیدرایجاد
نشستوجود
خاورمیانه ،با
بیابانهای
گردوخاک،
مقدار نشست
بیشترین
است.
جنوب شبهجزیره
باد،روز  8آوریل
وزش در
گردوخاک
عمده انتشار و
کلوین،روزشدیدتر
درجه
نشستمدمای
مقدارخط ه
بیشترینروی
همچنینپیش
است .در
هواشناسی،
اطالعات
دادهبههای
اساس
میکند که
فارس در
 280خلیج
گردوخاک در
 3/15 Mtبوده
مدل 3/37و
مقدار Mt
آوریل
روزهایبر 7و 8
است و این جبهه در روزهای مورد مطالعه در حال حرکت
عراق است که همراه
گردوخاک،
جنوب است.
 0/492بوده
تشکیلبه میزان Mt
کانون  7آوریل
به سمت خلیجفارس و جنوب شرقی شبه جزیره است.
مرکز کمفشار به سمت خلیجفارس و شمال شبه جزیره
تصاویر ماهواره مودیس ( )MODISوقوع و انتشار
عربی نفوذ میکند .این مرکز کمفشار در روز  7آوریل بر
توفان را در روزهای  4تا  8آوریل از سمت شمال غربی
روی خلیجفارس مستقر میشود.
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شد که همبستگی خوبی با ضریب  75%داشت .شکل
(6الف) نقشه مناطق فرسایش پذیر را نشان میدهد
که چشمههای اصلی گردوخاک در عراق و شبه جزیره
عربی هستند .توپوگرافی منحصر به فرد و مداخله
انسان بخصوص در رابطه با انحراف مسیرآب ورودی به
رود دجله و خشک کردن تاالب های بین النحرین نیز
به فراوانی و شدت گردوخاک و توفانهای شن در این
منطقه کمک میکند .رشتهکوههای بلند در ترکیه و ایران
همراه با فالت مرتفع در شبه جزیره عربی باعث ایجاد
مسیری قیف مانند شده است که تودههای بزرگ هوا را
از مدیترانه تا خلیجفارس هدایت میکند .عالوه بر این،
بسیاری از تاالبها مانند هورالعظیم در سالهای اخیر
خشک شدهاند .همانطور که در شکل(6پ) نشان داده
شده است ،انتشار گردوخاک در منطقه از روز  5آوریل
شدت زیادی پیدا کرده و شدیدترین میزان آهنگ انتشار
گردوخاک در روز  6آوریل به میزان  350 µg/m2sدر
دو چشمه گردوخاک در سمت شمال غربی خلیجفارس
یکی در جنوب عراق در ( ˚ 42شرقی و ˚ 33/5شمالی)

توزیع فضایی میانگین روزانه شبیهسازی نشست
گردوخاک در شکل  7نشان داده شده است .در طول
مدت مطالعه ،هیچ بارشی وجود نداشته است ،بنابراین
نشست گردوخاک از نوع نشست خشک میباشد .سرعت
نشست ذرات بزرگتر بیشتر است ،بنابراین ذرات درشت
نزدیک چشمههای گردوخاک نشست میکنند .شکل
 7نشان میدهد که ماکزیمم نشست گردوخاک40 ،
میکروگرم بر متر مربع است که یک پنجم ماکزیمم
انتشار گردوخاک است .در روزهای  6 ،5و  7آوریل
نشست گردوخاک از شمال و شرق خلیجفارس شروع
شده و در این روزها سواحل شرقی خلیجفارس نشست
گردوخاک داشتهاند و در روز  6و  7آوریل بر روی عمده
سطح خلیجفارس نشست گردوخاک رخ داده است ،اما
شدیدترین میزان آن در روز  7آوریل میباشد .اکنون
میتوان گفت که ذرات گردوخاک از چشمههای تولید
گردوخاک تا خلیجفارس مسافتهایی بین  500تا 900
کیلومتر را طی کردهاند .نشست گردوخاک در منطقهای
بسیار وسیعتر از چشمههای تولید آن انجام میشود.
مجموع گردوخاک منتشر شده و نشست کرده بهوسیله
جمع مقادیر انتشار و یا نشست بر روی منطقه مورد
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و غرب خلیجفارس نشان میدهد .خروجی مدل ،WRF
کانون نشر گردوخاک را ابتدا در نیمه جنوبی و مرکز
عراق و سپس مناطق شمالی و مرکز شبه جزیره عربی و
حرکت این کانون را به سمت خلیجفارس و جنوب شبه
جزیره عربستان نشان داد .میدان باد در روز  5آوریل
نشان میدهد که چگونه توده گردوخاک در منطقه به
سمت جنوب شرقی به حرکت درآمده است .در روز 7
آوریل ،مرکز این توده گردوخاک به طور کامل بر روی
خلیجفارس مستقر شده است و احتماالً بیشترین آثار
فیزیکی گردوخاک بر روی دریا باید از روز  7آوریل
شروع شود .انتشار گردوخاک توسط مدل با رابطه ()1
محاسبه میشود .خروجیهای مدل در شکل  ،6تشکیل
و انتشار گردوخاک را نشان میدهند .برای اطمینان از
این که مدل توانسته است با استفاده از این رابطه ،میزان
انتشار گردوخاک را به درستی برآورد نماید ،میدان باد
 10متر را که عامل تشکیل توفان گردوخاک است ،از
خروجیهای مدل با خروجیهای  ECMWFمقایسه

و دومی در مرکز عراق در (˚ 46شرقی و ˚ 31شمالی)
ایجاد شده است ،این دو منطقه به دلیل خشکی خاك
و ریز بودن ذرات سطح ،معموالً در توفانهای گردوخاک
منطقه ف ّعال هستند .میزان غلظت گردوخاک موجود در
هوا در روز  6و 7آوریل ،به بیش از  2000میکروگرم بر
متر مکعب رسیده است و در این دو روز ،گردوخاک بهطور
کامل خلیجفارس را پوشانده است که در روز  7آوریل به
لحاظ شدت و وسعت به بیشترین مقدار میرسد .چشمه
گردوخاک دیگری در شرق خلیجفارس در نزدیکی مرز
ایران و پاکستان در موقعیت (˚ 59شرقی و  27/˚5شمالی)
نیز فعال شده است .در این ناحیه که به مساحت 1087
کیلومترمربع است ،دریاچه خشک شدۀ هامون جازموریان
واقع شده است که کانون اصلی تولید گردوخاک در شرق
خلیجفارس میباشد و مقدار نشر گردوخاک در این منطقه
در روز  8آوریل به بیش از  500 µg/m2 sرسیده است.

احد افتخار اردبیلی و همکاران
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شکل  : 7مقدار نشست غبار در روزهای (الف)  5آوریل و (ب)  6آوریل و (پ)  7آوریل (ت)  8آوریل از خروجی مدل WRF
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شکل  : 7مقدار نشست غبار در روزهای (الف)  5آوریل و (ب)  6آوریل و (پ)  7آوریل (ت)  8آوریل از خروجی مدل WRF
شکل  : 7مقدار نشست غبار در روزهای (الف)  5آوریل و (ب)  6آوریل و (پ)  7آوریل (ت)  8آوریل از خروجی مدل WRF
جدول  :1مقادیر کل نشر یا نشست غبار در روزهای  4تا  13آوریل  2013بر

منطقه مورد
دول  :1مقادیر کل نشر یا نشست رو
مطالعه  13آوریل  2013بر
روزهای  4تا
غباری در
روی منطقه مورد مطالعه

ف

غبار
نشریاو یا
نشستغبار
نشست
نشر و
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مجموع کل نشر غبار
غبار
نشست
غبار
کل نشر
مجموعکل
مجموع
غبار نشست شده در خلیجفارس

مجموع کل نشست غبار

ف

جرم )(Mt
جرم ()Mt
37/58
37/5823/76
2/29

ف

ف

23/76

جدول  :1مقادیر کل نشر یا نشست غبار در روزهای  4تا  13آوریل  2013بر

آوریل برای
مطالعهتا
خلیموردازج 4
روزه
مطالعه درغباربازه
منطقه
رو
فارس 2/2913
زمانی10یدر
نشست شده
دوره شبیهسازی شده به دست آمده است،که در جدول
شکل  :8نمودار سری زمانی تغییرات مقدار انتشار غبار ،مقدار کل نشست
غبار مقدار کل جرم ()Mt
 1نشان نشر و
گردوخاک منتشر
نشستاست.
داده یاشده
نشست غبار و
ج کل
مقدار
نشستمقدار
مقدارتغییرات
سریو زمانی
فارس
غبار،خلی
انتشارروی
غبار بر
شکل  :8نمودارغبار
مقدار نشست غبار بر روی خلیجفارس
 37فرونشست
/58کل
 ،37/56 Mtمقدار
برآورد
شده طبق
مدل غبار
کل نشر
مجموع
گردوخاک  23/76 Mtو مقدار کل گردوخاکی که در
روزهای  7و  8آوریل به مقدار  5/59 Mtو 5/68 Mt
غبار شده توسط 76
مجموع9کل
 23مجموع فضایی کل ستون قائم گردوخاک میباشد که نشان میدهد تجمع گردوخاک در
مدل ،/از
نشستسازی
نقشه شبیه
شکل
خلیجفارس نشست کرده است 2/29 Mt ،بوده است که
بوده است .البته عمده انتشار و نشست گردوخاک در روز
غبار نشست شده در خلیجفارس 2/29
حاشیه
عربستان در
جزیرهسواحل
شبه نواحی
فارس و
در خلیج
داخل
سپس به
جنوب9عراق
انتشاردر
آوریل ابتدا
روزهای 6
این مقدارجوّ در
درصد
کل و
درصدواز 7مقدار
حدود 6
بیشترین
شرقی است.
عربی بوده
جنوب
آوریل
است و 8
از مقدار نشست کل گردوخاک می باشد .در مطالعۀ
فارس وو  8آوریل به مقدار
جنوبیروزهای 7
در گردوخاک،
مقدار نشست
کشور وامارات به حدود
روز7 :
خلیجمقدار کل نشست غبار
سواحلمقدار انتشار غبار،
آوریل زمانی تغییرات
نمودار سری
خلیجفارس نفوذ کرده است .بیشترین مقدار بار گردوخاک ،درشکل 8
مشابهی که توسط پاراکاش و همکاران ( )2008بر روی
بودهفارساست .همچنین بیشترین
 3/37 Mtو 3/15 Mt
مقدار نشست غبار بر روی خلیج
توفان گردوخاک ماه مارس سال  2012بین عرض های
مقدار نشست گردوخاک در خلیجفارس در روز  7آوریل
دهد تجمع گردوخاک در
نشان می
 Mtمیباشد
گردوخاک
انجامفضایی
درجهمجموع
مدل ،از
10توسط
هایشده
طولسازی
نقشه شبیه
 5تا 35شکل 9
تا40
درجه و
است.
0/492کهبوده
دادند،کل ستون بهقائممیزان
روزMT
ابتدا13
مدت
گردوخاک 7در
حاشیهمجموع
مدل ،از
توسط
شده
سازی
شبیه
داخل 9
 93/7وو سپس بهشکل
عربستان در
شرقی
سواحل
نواحی
نقشهس و
خلیجفار
عراق است
در جنوب
آوریل
نشرروزهای  6و
کل در
میزان جوّ
مقدارکل نشست گردوخاک  73/04 Mtبرآورد شده است
فضایی کل ستون قائم گردوخاک میباشد که نشان
خلیجفارس نفوذ کرده است .بیشترین مقدار بار گردوخاک ،در روز  7آوریل در سواحل جنوبی خلیجفارس و کشور امارات به حدود
( .)Parakash et al. 2014همچنین در آن مطالعه
میدهد تجمع گردوخاک در ج ّو در روزهای  6و  7آوریل
میزان کل نشست دریایی روی دو دریای سرخ و عربی
ابتدا در جنوب عراق است و سپس به داخل خلیجفارس
 6/56مگاتن برآورد شده است که  7درصد از کل مقدار
و نواحی سواحل شرقی عربستان در حاشیه خلیجفارس
انتشار و  8درصد از کل مقدار نشست گردوخاک بوده
نفوذ کرده است .بیشترین مقدار بار گردوخاک ،در روز 7
است .در شکل  ،8نمودار سری زمانی تغییرات مجموع
آوریل در سواحل جنوبی خلیجفارس و کشور امارات به
کل انتشار و نشست گردوخاک در روزهای مورد مطالعه
حدود  5 g/m2رسیده است .حرکت مرکزتجمع و فزونی
این ستون گردوخاک کام ً
نشان داده شده است .بیشترین مقدار نشر گردوخاک در
ال از مسیر حرکت مرکز کم فشار

 5 g/m2رسیده است .حرکت مرکزتجمع و فزونی این ستون گردوخاک کامالً از مسیر حرکت مرکز کمفشار در نقشه ارتفاع ژئو
پتانسیلی  1000میلیبار که در شکل  3نشان داده شده تبعیت میکند .نفوذ گسترده ستون گردوخاک برروی خلیج فارس درروز7آوریل
درشکلهای (9پ) و (9ت) مشخص است.
بررسی همدیدی توفانهای گردوخاک مؤثر بر خلیجفارس ...
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شکل  :9مجموع ستونی مقدار غبار در روزهای (الف)  6آوریل ساعت ( ،15ب)  6آوریل ساعت ( ،21پ)  7آوریل ساعت  15و (ت)  7آوریل ساعت 21
شکل  :9مجموع ستونی مقدار غبار در روزهای (الف)  6آوریل ساعت ( ،15ب)  6آوریل ساعت ( ،21پ)  7آوریل ساعت  15و (ت)  7آوریل ساعت 21

ف

ف

سرد همراه با نفوذ سامانۀ کمفشار و وقوع بادهایی با
سرعت بیش از  20متر بر ثانیه بوده است که باعث وقوع
توفان گردوخاک در چشمههای تولید گردوخاک در مرکز
و جنوب عراق و شمال شبه جزیره عربی در بیابانهای
بین رودخانههای دجله و فرات و بیابانهای ربع الخالی
و النفود والدهانا شده است .حداکثر غلظت گردوخاک
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از  1000میکروگرم بر متر مکعب به بیش از 2400
در نقشه ارتفاع ژئو پتانسیلی  1000میلی بار که در شکل
جمع بندی:
میکروگرم بر متر مکعب رسیده است .طبق برآورد مدل،
 3نشان داده شده تبعیت می کند .نفوذ گسترده ستون
در این مطالعه شرایط هواشناسی توفان گردوخاک و تأثیر آن بر خلیجفارس برای توفان شدید گردوخاکی که در منطقه جنوب
 ،37/56مقدار کل
مقدار کل گردوخاک منتشر شده Mt
گردوخاک برروی خلیج فارس درروز7آوریل درشکل های
جنوب غرب آسیا و بین عرضهای  15تا  45و طول  30تا  70از تاریخ  4تا  13آوریل  2013رخ داد ،بررسی شد .هدف از این
کل گردوخاکی
مقدار
23/76
Mt
گردوخاک
مشخصمنشأاست.
(9پ) و (9ت)
ریا در
نقشه وسطح د
توجه به
است .با
فرونشستخلیجفارس
تولید و شدت توفان گردوخاک و تأثیرات فیزیکی آن بر دریای
مطالعه ،بررسی
 2/29 Mtبوده
کردهایراناست،
نشست
خلیجفارس
روز  5آوریل مرکز کمفشار  1002هکتوپاسکال در مرکز عراق و مرکزکه
ایجاد شده
جنوب غرب
هکتوپاسکال در
در1014
پرفشار
شده است
در این روز
جنوب
این باد در
افزایشکهسرعت
جمع است
مقدار انتشار کل
درصد از
عراق 6
حدود
مقدار
بندیو نزدیکی این دو مرکز باعث ایجاد گرادیان فشار زیاد در سطح واست
وقوع بادهایی با
سامانۀ کم
همراهازبا نفوذ
جبهه سرد
که خود باعث ایجاد توفان گردوخاک میشود .منشأ این
گردوخاک می باشد.
فشار وکل
نشست
مقدار
درصد
توفان ،عبورو 9
تأثیر
در این مطالعه شرایط هواشناسی توفان گردوخاک و
سرعت بیش از  20متر بر ثانیه بوده است که باعث وقوع توفان گردوخاک در چشمههای تولید گردوخاک در مرکز و جنوب عراق
حرکت توده هوای سرد به سمت جنوب و جنوب غربی
آن بر خلیجفارس برای توفان شدید گردوخاکی که در
و شمال شبهجزیره عربی در بیابانهای بین رودخانههای دجله و فرات و بیابانهای ربعالخالی و النفود والدهانا شده است .حداکثر
کامل توده گردوخاک در
شبه جزیره عربی سبب نفوذ
ِ
منطقه جنوب جنوب غرب آسیا و بین عرضهای  15تا
غلظت گردوخاک از  1000میکروگرم بر متر مکعب به بیش از  2400میکروگرم بر متر مکعب رسیده است .طبق برآورد مدل ،مقدار
حین عبور به خلیجفارس شده است .افزایش میزان عمق
 45و طول  30تا  70از تاریخ  4تا  13آوریل 2013
کل گردوخاک منتشر شده  ،37/56 Mtمقدار کل فرونشست گردوخاک  23/76 Mtو مقدار کل گردوخاکی که در خلیجفارس
گرمایی و دمای
نوری ذرات گردوخاک باعث کاهش تابش
منشأ
مطالعه،
هدف از
نشستشد.
رخ داد ،بررسی
حدود  6درصد از مقدار انتشار کل و  9درصد از مقدار نشست کل
بررسیمقدار
است که این
این 2بوده
/29 Mt
کرده است،
سطح آب خلیج فارس ،هم نسبت به زمان و هم نسبت به
تولید و شدت توفان گردوخاک و تأثیرات فیزیکی آن
مکان شده است .توفان گردوخاک در تمام مدت مطالعه
بر دریای خلیجفارس است .با توجه به نقشه سطح دریا
در نیمه غربی تأثیر بیشتری داشته است و درنتیجه اثر
در روز  5آوریل مرکز کمفشار  1002هکتوپاسکال در
پراکندگی نوری که گردوخاک ایجاد نموده است ،دمای
مرکز عراق و مرکز پرفشار  1014هکتوپاسکال در جنوب
سطح آب خلیجفارس در نیمه غربی کمتر از مقدار آن در
غرب ایران ایجاد شده است و نزدیکی این دو مرکز باعث
نیمه شرقی بوده است .این به دلیل نفوذ تودههای حامل
ایجاد گرادیان فشار زیاد در سطح و افزایش سرعت باد در
گردوخاک از سمت غرب و شمال غرب به خلیجفارس
جنوب عراق در این روز شده است که خود باعث ایجاد
می باشد.
توفان گردوخاک میشود .منشأ این توفان ،عبور جبهه
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A B ST R AC T
The dust production in the deserts in the periphery of Persian Gulf and the transferring and dispersion of
it towards Persian Gulf is investigated based on observatory methods and simulation using the mesoscale
WRF-CHEM Model and GOCART scheme; The dust storm that influenced the Persian Gulf were most
predominantly originated from Iraq and Saudi Arabia. The origin of this storm is the formation of a
low-pressure on the Jordanian land and its movement from the northwest of Iraq to the southeast and
turn it into a high-pressure hub in the southwest of Iran, which increases the surface wind speed at the
station Basra Iraq up to 25 meters per second and lead to the formation of a dust mass and its upward
movement. In the following days, this dust mass has moved towards Saudi Arabia and the Persian Gulf.
The dust has had its highest effects on the western and central sections of Persian Gulf. As calculated
from the model, the total amount of the dispersed dust was 37.58Mt, and the total amount of the laid
dust on the Persian Gulf water was estimated to be 2.29Mt during the first ten days of this sand strom
activity. Based on the model estimation, 62 percent of the released dust, was mostly deposited in the
study area, and about 10% of the total dust concentration was deposited in the Persian Gulf. Increasing
the optical depth of dust particles has reduced the heat radiation and water temperature of the Persian
Gulf, both in relation to time and place. The sea surface temprature in the Persian Gulf in the western
half was lower than in the eastern half. This is due to the infiltration of dust-carrying masses from the
west and northwest into the Persian Gulf. In this storm, the mean optical depth of the dust particles
was 0.637 and the difference between the lowest and the highest water surface temperatures was 0.74
degrees during the aforesaid period.
Keywords: Persian Gulf, dust storm, thermal budget, optical depth, water surface temperature
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