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 چکیده

 0991-4102ساله ) 42در این پژوهش به منظور ردیابی گرد و غبار در سنندج، ابتدا رخدادهای توفان گرد و غبار در دوره آماری 

ای هواشناسی استخراج و به صورت آماری بررسی شد. در ادامه، یک رخداد گرد و غبار که در نیمة گرم سال همیالدی( از داده

ذرات غبار در اتمسفر ردیابی شد. سپس  HYSPLITروز طول کشیده بود انتخاب و با استفاده از مدل  01اتفاق افتاده و به مدت 

 از علممقیاس مقیاس از علم همدید و به صورت میانندج به صورت کالنهای گرد و غبار در سن به منظور واکاوی رخداد توفان

های گرد و غبار در سنندج سیر صعودی داشته و هرساله بر تعداد این  دینامیک بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که تعداد توفان

های مدل ترین توفان اتفاق افتاده است. خروجیها در فصل بهار و تابستان بوده و در خردادماه بیش شود؛ اوج آن رخدادها افزوده می

HYSPLIT اند و های سوریه و شمال عراق وارد اتمسفر سنندج شدهنشان داد که در توفان گرد و غبار، ذرات غبار از سمت بیابان

ز سمت سوریه و هم ااز یک مسیر و آن 0011و  0111، 011چنین ذرات غبار در سطوح صحرای عربستان نقشی در آن نداشته و هم

متر و فشار سطح زمین نشان داد صعود ترازهای میانی جو ژئوپتاسیل 011های تراز شمال عراق وارد سنندج شده است. بررسی نقشه

های پایین جغرافیایی شده و اتمسفر ایران، سوریه و عراق در سیطره پرفشار جنب به ارتفاعات باالتر باعث تشکیل پشته در عرض

 فشار حرارتی سطوح پایین اتمسفر شده و موجب صعود هوا شد.این شرایط موجب تشکیل سیستم کم حاره بوده که
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 قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم

 کانرطخ هدیدپ دادخر ،كشخ همین و كشخ قطانم بلغا رد یطیحم تسیز تالكشم و اه نارحب نیرت مهم زا یكی
 و درگ .(913 :3191 ،نافوط) دراد لابند هب ار اهدرگزیر تکرح و رابغ و درگ یاه نافوت عوقو هک تسا ییاز نابایب
 رب .دوش یم بوسحم اه نآ یمیلقا یاه یگژیو زا یئزج و دنهد یم خر كشخ همین و كشخ قطانم رد ًااتدمع اهرابغ
 یقفا دید و هدش رتشیب هیناث رب رتم ۱1 زا داب تعرس یهاگتسیا رد هاگره ،یناهج یسانشاوه نامزاس فیرعت ساسا
 ،یلامک و یدیفم) دوش یم شرازگ رابغ و درگ نافوت ،دسرب رتمولیک كی زا رتمک هب رابغ و درگ تارذ دوجو هطساو هب

 زین و دشاب كشخ ًاالماک کاخ حطس و هدوب مکاح تدم ینالوط یكشخ هک یماگنه .(1220 ،نوتلدیم و یدوگ) (1391
 ؛(39 :1391 ،ناراكمه و یدمحم) دش دنهاوخ رادیدپ گرزب یاه نافوت ددرگ اوه یرادیاپان ببس تبوطر دوبمک
 .(1220 ،رلداتسلگنا) تسا نیمز یهایگ ششوپ یهدرتسگ تارییغت هب شنکاو یعون تقیقح رد رابغ و درگ داجیا

 .(1191 ،یناجیلع) دنراد اه نافوت عوقو رد یمهم شقن ،تارذ تاصخشم و اوه ندوب كشخ ،داب تعرس و تّیدش
 یركشل) تسا رابغ و درگ یاه نافوت دادخر رد مهم لماوع زا رفسوپورت نیریز هیال دیدش یاه نایرج و داب تعرس
 .(11 :1191 ،یورسخیک و
 رگید هدنیالآ تارذ اب ،ییایمیش و یكیزیف یاهدنیارف ریثأت تحت ،ینالوط یاه تفاسم یط ماگنه رابغ و درگ تارذ
 لمح یمس داوم نیا .دنشاب کانرطخ دنناوت یم دوخ ی هبون هب هک دنروآ یم دیدپ ار یدیدج تابیکرت و هدش بیکرت

 یویر و یتسوپ یاه بیسآ تابجوم یسفنت یراجم هب دورو و تسوپ یور نتسشن اب دنناوت یم رابغ تارذ اب هدش
 بذج ،امد یور رب دناوت یم و دراد میلقا رب یاهدمع رثا رابغ و درگ .(1220 ،نوتلدیم و یدوگ) دننک مهارف ار یدایز
 .(921 :1391 ،ناراكمه و یزیزع) دراذگب رثا (دنلب  و هاتوک جوم شبات رد رییغت اب) شبات شخپ و
 برغ بونج و برغ قطانم .تسا هتفرگ رارق نارگشهوژپ هجوت دروم رابغ و درگ عبانم ییاسانش ،ریخا یاه لاس رد
 یاه نابایب نوچمه ینابایب قطانم ناریا برغ رد .دنک یم مرن هجنپ و تسد رابغ و درگ هدیدپ اب بوانتم روط هب ناریا

 ةمین صاخ ییایفارغج تیعقوم .دراد رارق اقیرفآ لامش و هیروس رترود هلصاف رد و یدوعص ناتسبرع و قارع بونج
 نافوت رركم عوقو ثعاب اقیرفآ لامش زین و یدوعس ناتسبرع و قارع بونج یاه نابایب اب نآ ترواجم و ناریا یبرغ
 تبوطر شهاک نآ عبت هب و قارع روشک و ناریا برغ بونج رد یلاس كشخ عوقو .دوش یم لاس لوط رد رابغ و درگ
 و درگ دیدشت و داجیا لماوع نیرت مهم زا قطانم نیا رد یهایگ  ششوپ نتفر نیب زا زین و کاخ یحطسریز و یحطس
 زا یناسنا لماوع ناونع هب نیرهنلا نیب زیربآ هضوح هب یهتنم یاههناخدور یور رب میظع یاهدس ثادحا .تسا رابغ
 .تسا رابغ و درگ هدیدپ عوقو رب راذگریثأت لماوع رگید
 زا هدافتسا اب (1090 :1220) ناراكمه و گنوهیو .دناهتخادرپ رابغ و درگ یاه نافوت یسررب هب یدایز نارگشهوژپ
1 یاهزارت رد اوه یاه هشقن  .دنداد رارق یسررب دروم ار نیچ رد رابغ و درگ یاه نافوت ،لاكساپوتكه 2221 و 2۱
 رد رابغ و درگ یاه نافوت یلصا ناگدننکدیلوت اقیرفآ گرزب یارحص و اه هچایرد رتسب تسا دقتعم (1220) رلداتسگنا

 دروم ار ایسآ قرش لامش رابغ و درگ یاه نافوت لیكشت رد رثؤم دیدمه یاه متسیس (۱220) گناو .دنتسه ناهج
 هب هدش دراو یاه نافوت یواکاو هب HYSPLIT لدم زا هدافتسا اب (1220) ناراكمه و وردوكسا .داد رارق یسررب
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 و قارع یکاخ و درگ یاه نافوت یبایریسم (1 :3220) ناراكمه و رلسکارد .دنتخادرپ اقیرفآ یارحص أشنم اب ایناپسا
 .دنداد ماجنا HYSPLIT لدم اب ار تیوک
 لامش یور رب 1220 ناتسبات رد نآ أشنم و رابغ و درگ راشتنا لیلحت اب (111 :1120) ناراكمه و هیاكشیو یدبع
 و قارع ،هیروس زا توا هام رد ناریا رابغ و درگ عبانم هک دندرک تباث HYSPLIT لدم زا هدافتسا اب ناریا برغ
 یاهداب جوم فارت هک دندقتعم (11 :2391) یرفعج و یدیفم .تسا ناریا ریوک تشد یكیدزن رد كمن هچایرد
 ریسم یسررب رد (10 :2391) ناراكمه و یفرشا .تسا ناریا برغ بونج قطانم هب رابغ و درگ لاقتنا ببس ،یبرغ
 (۱9 :1391) نایدارم و هداز نیسح یدمحم .دندومن هدافتسا HYSPLIT لدم زا ناریا زارف رب رابغ و درگ یاه نافوت
 ار دهشم رهش رد 9120 ات 3220 یرامآ هرود یارب رابغ و درگ هدیدپ ،سیدوم یا هراوهام ریواصت شزادرپ قیرط زا
 زا هدافتسا اب ار نارهت یاوه فلتخم حوطس رد رابغ و درگ داجیا عبانم (39 :1391) ناراكمه و یدمحم .دنداد ماجنا
 و برغ یرابغ و درگ یاه نافوت یلصا عبانم (1391) ناراكمه و یدابآیلع .دندرک یبایدر HYSPLIT لدم
 .دندرک نییعت درگسپ یبایدر شور زا هدافتسا اب و HYSPLIT ینیژنارگال لدم زا یریگ هرهب اب ار ناریا برغلامش
 ،(0391) ناراكمه و نیورآ ،(0391) ناراكمه و یفرشا ،(2391) یمیحر لدیوق ،(2391) روپ سیئر و یناجیلع
 (0220) ناراكمه و ورپسورپ و (1220) ناراكمه و ناچ ،(0391) ییارهز و یسوواط ،(0391) ناراكمه و یدیفم
 .دنتخادرپ رابغ و درگ یاه نافوت لیلحت و یرادیاپان یاه صخاش هب دوخ تاعلاطم رد زین
 نیا ماجنا ترورض ناریا یلامش و یبرغ یاه شخب رد ریخا یاه لاس رد رابغ و درگ هدیدپ یناكم عیسو شرتسگ
 قطانم ییاسانش و رابغ و درگ هدیدپ تدم ینالوط یرامآ یاه هداد لیلحت و  هیزجت ماجنا اب .دنک یم نادنچود ار قیقحت
 یاه یزیر همانرب رد یدایز تیمها دناوت یم رابغ و درگ عوقو نامز ینیب شیپ زین و نآ یدورو یاهریسم و أشنم
 زا رابغ و درگ دورو ریسم رد ناتسدرک ناتسا .دشاب هتشاد نآ تارثا اب هلباقم یارب یگدامآ داجیا و یا هیحان و یا هقطنم
 نابیرگ هب تسد یمیلقا هدیدپ نیا اب ریخا یاه لاس رد روشک زا هقطنم نیا و تسا هیروس و قارع یاه نابایب تمس
 رایتخا رد یدیفم تاعالطا ،جدننس هب رابغ و درگ تکرح ریسم تخانش اب تسا نیا رب یعس شهوژپ نیا رد و تسا
 .دریگب رارق یطیحم نازیرهمانرب

 قیقحت شور و داوم

 یلامش ضرع هقیقد 29 و هجرد 19 ات هقیقد 11 و هجرد 19 نیب رد یاهنارتیدم و كشخهمین میلقا اب ناتسدرک ناتسا
 عبرمرتمولیک 92010 تعسو اب چیونیرگ راهنلافصن زا یقرش لوط هقیقد 11 و هجرد 11 ات هقیقد 19 و هجرد ۱1 و
 دراد رارق هاشنامرک و نادمه ،ناجنز ،یبرغ ناجیابرذآ یاهناتسا نیب رد و ناریا روشک برغ رد ناتسا نیا .دراد رارق
 ضرع هقیقد 20 و هجرد ۱9 و یقرش لوط هجرد 11 رد جدننس .(1 لكش) دشابیم زرممه قارع روشک اب برغ زا و
 .(10 :0391 ،یمتاح و یفنح) تسا ناتسدرک ناتسا یرادا -یسایس زکرم ایرد حطس زا رتم 1/9191 عافترا اب یلامش
 و درگ هب طوبرم یسانشاوه یاهدک ادتبا ،جدننس هاگتسیا رد رابغ و درگ یاه نافوت یسررب روظنم هب ،شهوژپ نیا رد
 هتعاس هس یاههداد زا (2331-9120) هلاس 10 ینامز هزاب رد (۱9 و 19 ،99 ،09 ،19 ،29 ،32 ،12 ،12 یاهدک) رابغ
 هب رابغ و درگ یاه نافوت عوقو همادا رد و دش هریخذ لسکا هدرتسگ هحفص رد و جارختسا روشک یسانشاوه نامزاس
 نافوت دادخر كی ،یرامآ یاهیسررب زا سپ .دش یسررب هناهام و یلصف نیگنایم ،هنالاس ینامز یرس دنور تروص
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 تارذ HYSPLIT لدم زا هدافتسا اب و یسررب یدیدمه -كیمانید تروص هب و باختنا اهنافوت نیب زا رابغ و درگ
 یالوژ 11 ات 3220 یالوژ 9 زا یلاوتم زور 3 تدم هب یسررب دروم یرابغ و درگ زور .دش یبایدر رفسمتا رد رابغ
 .دوب مکاح هقطنم وج رد 3220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (6031 ،ناگدنسیون :عبنم) ناتسدرک ناتسا ییایفارغج تیعقوم :1 لکش

 یرادیاپان یاه صخاش و یتویكسا رادومن زا ،جدننس هاگتسیا رابغ و درگ یاه نافوت یكیمانید یسررب روظنم هب
 عومجم صخاش و هدنورالاب مکارت طخ ،یورالاب صخاش ،گنیتیو صخاش ،رتلوش صخاش لیبق زا یكیمانید
 حوطس یوج یاه هشقن زا ،جدننس هاگتسیا رابغ و درگ یاه نافوت یدیدمه یسررب روظنم هب .دش هدافتسا اهعومجم
 یمیلقا یاه جنسارف هنازور یاه هداد .دش هدافتسا (1NCEP) یطیحم زکرم هدش لیلحتزاب هنازور یاه هداد و یراشفمه
 ،لاكساپوتكه 221 زارت لیسناتپوئژ نادیم ،ایرد حطس هب هدش لیدبت راشف یقفا ویش لیبق زا هدیدپ نیا دادخر رد رثؤم
 طیحم رد اههشقن و جارختسا NCEP/ NCAR یاه هداد هاگیاپ زا هژیو من و داب یتکرح رادرب ،(اگما) اوه مئاق تعرس
 .دندش میسرت 0GRADSیشزادرپ
 یلدم ،لدم نیا .دش هدافتسا یرفسمتا رابغ و درگ قلعم تارذ یبایدر یارب HYSPLIT لدم زا ،شهوژپ نیا رد
 هدافتسا اب لدم نیا رد .(1 :3220 ،ناراكمه و رلسکارد) 9تسا رابغ و درگ تکرح ریس طخ تابساحم یارب هناگود
 ،ناراكمه و وردوكسا) دوش یم هتفرگ هرهب هدنیالآ تظلغ و ریسم هبساحم رد یسانشاوه یاهرتماراپ لقادح زا

 یلدم ار HYSPLIT لیلد نیمه هب و 1تسا یژنارگال و یرلیوا یاههاگدید نایم یبیکرت ،لدم ةبساحم شور .(1220
 .(111 :3220 ،ناراكمه و ناش) دنمان یم هناگود

 
                                                                                                                                                                

1 - National Center for Environmental Prediction 
2 - Grid Analysis and Display System 
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 قیقحت یاه هتفای
 رد زور 111 ،(2331-9120) هلاس 10 ینامز هزاب لوط رد هک دهدیم ناشن یرامآ یاهیسررب زا لصاح جیاتن
 اهنافوت نیا عوقو رب لاسهبلاس هکیروطهب ،تسا هتشاد یدوعص ریس و هداد خر رابغ و درگ نافوت جدننس هاگتسیا
 2220 لاس زا اما ،دوب هداتفین قافتا مه رابكی یتح رابغ و درگ هک دش هدهاشم ییاهلاس 2220 لاس ات و هدش هدوزفا
-شیب و داتفا قافتا نافوت راب ۱ هک دوب 1220 لاس رد نآ نیرتمک و دش هدهاشم اهنافوت دادخر لاس ره رد دعب هب
 یاههداد ساسا رب .(0 لكش) دش شرازگ جدننس هاگتسیا رد رابغ و درگ نافوت زور 13 هک 3220 لاس رد نآ نیرت
 هک هدش شرازگ یسانشاوه یاههداد راب 21221 ،هلاس 10 یرامآ هرود لوط رد جدننس هاگتسیا هتعاس هس یسانشاوه
 لاس رد رابغ و درگ هب طوبرم یسانشاوه دک نیرتشیب و دوب رابغ و درگ هب طوبرم یاهدک نآ راب ۱110 ،دادعت نیا زا

1 هک هدوب 3220  .دش شرازگ رابغ و درگ یسانشاوه دک راب 11

 
 (6031 ،ناگدنسیون :عبنم)7001-3172 ینامز هزاب رد جدننس رابغ و درگ یاه نافوت ینامز یرس و دنور :2 لکش

-تشهبیدرا) یم هام رخاوا رد هزور 01 ماود اب رابغ و درگ نافوت ،(یدیشروخ 1191) یدالیم 1220 لاس ناتسبات رد
 یبرغ یاهناتسا مامت رفسمتا هک (نئوژ 12 ات یم 10) داتفا قافتا ناریا برغ رد (هامدادرخ) نئوژ هام لیاوا و (هام
 ،دوب هتفرگ ارف ار جدننس هاگتسیا رفسمتا هک دادخر نیا رد لیخد ِژیرفسمتا طیارش ،هعلاطم نیا رد .درک هدولآ ار ناریا
 شرازگ یالوژ 11 ات 9 نیب یاهزور رد جدننس هاگتسیا رد رابغ و درگ نافوت 3220 لاس یالوژ هام رد .دش یسررب

 هب رتملیسناتپوئژ 221 زارت هشقن ،9 لكش رد .دوب قلعم ناتسدرک ناتسا رفسمتا رد زور 3 تدم هب رابغ تارذ هک دش
 هب هجوت اب .تسا هدش هداد ناشن 3220 یالوژ ۱ زور یارب یگنر تروص هب ایرد حطس راشف و روتنک تروص
 ییایفارغج رتالاب یاه ضرع تمس هب روزآ هراح بنج راشفرپ ،ناتسبات لصف رد یلامش هركمین رفسمتا شیامرگ
 تحت ار هنایمرواخ و ایلاتیا بونج و هدیسر زین یلامش هجرد ۱1 ضرع هب یتح لاس زا زور نیا رد و هدرک تکرح
 رتملیسناتپوئژ 221 زارت رتشیب عافترا و تسا هتفرگ رب رد ار ناریا لک رتماکد 2219 زارت ینحنم .تسا هداد رارق ریثأت
 یاه ضرع تمس هب روزآ راشفرپ یورشیپ اب یبرغ یاهداب جوم .دراد ناریا رد رفسمتا یرادیاپ زا ناشن ناریا رد
-مک هوان لیكشت بجوم هیسور زکرم و برغ رد و یلامش هجرد ۱1 زا رتالاب یاه ضرع رد و هدرک ینیشنبقع رتالاب
 رارق ریثأت تحت ار دوخ نیریز حوطس رفسمتا رتملیسناتپوئژ 221 زارت یاه ینحنم یفارگوپوت .تسا هدش یعافترا
 اب یوق یكیمانید راشف راشفرپ لیكشت هب رجنم هنارتیدم یایرد و اقیرفآ لامش رد روزآ راشفرپ هكیروط هب ؛هداد
 ییالاب حوطس رفسمتا ناریا هب روزآ راشفرپ یاه هنابز دورو اما ؛تسا هدش هنارتیدم یایرد رد راب یلیم 1121 تیزکرم
 نیریز حوطس شیامرگ لیلد هب دوجو نیا اب .دوشیمن هدهاشم وج رد یدومع تاکرح هنوگ چیه و هدرک رادیاپ ار
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 ،رتالاب یاه ضرع رد .تسا هدش لیكشت ناریا رد راب یلیم 133 تیزکرم اب یوق یترارح راشفمک نیمز حطس رد ،وج
 .تسا هدش هوان یولج رد یكیمانید راشف مک و هوان بقع رد یكیمانید راشفرپ لیكشت بجوم هیسور رد هوان رارقتسا

 روزآ یكیمانید راشفرپ ،یقرش هجرد 21 ات 21 نیب ییایفارغج لوط رد هک هدش یا هنوگ هب نیمز حطس رد راشف طیارش
 جورخ و ییارگاو بجوم و هتفای لخادت رتالاب یاه ضرع رد اپورا لامش یكیمانید راشفرپ و نییاپ یاه ضرع رد
 راشف مک ،یقرش هجرد 21 ات 21 ییایفارغج لوط زا اما ؛تسا هدش قرش تمس هب راشفرپ زکارم نیا زا اهداب دیدش
 نیا هب فارطا زا اهداب دورو و ییارگمه هب رجنم و هتفای لخادت هیسور یكیمانید راشف مک اب یزکرم ناریا یترارح
 ناریا هب ات هدش هتساک اوه راشف رادقم زا مینک تکرح ناریا و قرش تمس هب هچ ره ،هنایمرواخ رد .تسا هدش زکارم
 اقیرفآ لامش یكیمانید راشفرپ زا اهداب تکرح بجوم طیارش نیا و دراد هقطنم رد ار راشف نیرتمک هک دسرب یزکرم
 ناشن ار رتملیسناتپوئژ 2221 زارت رد اهداب تکرح هشقن (9) لكش .تسا هدش ناریا تمس هب هنارتیدم یایرد و
 زا اقیرفآ و هنارتیدم یایرد زا جورخ اب دایز تدش اب اهداب هک تسا یا هنوگ هب اهداب تهج زین هشقن رد و دهد یم
 ریخا هام كی رد هک داد ناشن هدش ماجنا یاهیسررب .دناهدش ناریا دراو و هدرک روبع قارع و هیروس ،ندرا یاه نابایب
 و دشابیم یحطس تبوطر هنوگره زا یراع و كشخ روکذم یاه نابایب حوطس و هدادن خر هقطنم رد یشراب هنوگ چیه
 ،اهنابایب نیا یور زا یوق یاهداب روبع .تسا هدش اه نابایب نیا یحطس کاخ تارذ لاصفنا هب رجنم طیارش نیا
 قلعم رابغ تارذ نیا دورو ریسم و تسا هدرک لمح ینالوط یاهتفاسم هب دوخ اب و هتشادرب ار یحطس یکاخ تارذ
 تحت هک دنتسه یقطانم نیلوا ناتسزوخ و مالیا ،هاشنامرک ،ناتسدرک یاه ناتسا و تسا ناریا برغ ،یوق یاهداب رد
 ۱9 تباث ییایفارغج ضرع یارب ار اهداب وس نییاپ و وسالاب نایرج (1) لكش .دنا هتفرگ رارق رابغ و درگ نافوت ریثأت
 ناشن وج فلتخم تاعافترا رد ار داب یدومع تاکرح عون داب یاه ناكیپ هشقن رد و دهد یم ناشن یلامش هجرد
 هدید داب یلوزن و وس نییاپ تاکرح روزآ راشفرپ دوجو لیلد هب یقرش هجرد 19 ات 29 ییایفارغج لوط رد .دهد یم
 تاکرح اهداب ،یزکرم ناریا یترارح راشف مک هناماس رارقتسا لیلد هب یقرش هجرد 21 ات 19 ضرع زا اما دوش یم
 هب و هدرک لمح ار یحطس کاخ ،قارع و هیروس یاه-نابایب یور زا یوق یاهداب روبع .دراد یدوعص و وسالاب

 رفسمتا رتالاب حوطس هب وج رد قلعم رابغ تارذ ،ناریا رد وج ییارگمه تلاح هب هجوت اب و هدرک تکرح ناریا تمس
 .تسا هتفای لاقتنا ناریا برغ رد
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  0772 یالوژ 5 زور رد (جدننس هاگتسیا) لامش هجرد 53 ییایفارغج ضرع یارب داب وسنییاپ و وسالاب تاکرح (4 لکش
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 221 زارت رد ،دوب قلعم ناریا برغ رفسمتا رد رابغ و درگ تارذ نانچمه هک 3220 یالوژ 1 خیرات رد دعب زور هس
 و تسا هتفای دادتما زین یلامش هجرد 2۱ ییایفارغج ضرع ات و هدش رت یوق روزآ راشفرپ (۱ لكش) رتملیسناتپوئژ
 رد و هدش هدوزفا وج ینایم یاهزارت عافترا رب ،یلک روط هب .تسا هدرک یورسپ رتالاب یاه ضرع هب یبرغ یاهداب
 و داد رتماکد 2۱19 عافترا هب ار دوخ یاج و درک تکرح رتالاب یاه ضرع هب شیپ زور هس رتماکد 2219 ینحنم ناریا
 2229 ینحنم لبق زور هس هوان رد رتالاب یاه ضرع رد .تسا لیدبت هتشپ هب و هدش هتسب ناریا رد ینحنم نیا
 .تسا هدش لیكشت اپورا لامش رد یرگید راشف مک هوان .تسا هدمآرد راشف مک هدیرب تروص هب و هدش هتسب یرتماکد
 رد نیمز حطس یكیمانید راشفرپ و هتخاس رثأتم ار نیریز حوطس رفسمتا رتملیسناتپوئژ 221 زارت رد راشف طیارش نیا

 بجوم نیا و تسا هدیسر راب یلیم 1121 هب نآ یزکرم راشف و هدش رت یوق هنارتیدم یایرد و اقیرفآ لامش
 قرش تمس هب هیسور یكیمانید راشف مک .تسا هدش ناتسکاپ تمس هب یزکرم ناریا یترارح راشف مک ینیشن بقع
 .دراد رارق (راشف مک هدیرب) لاچدرس بقع رد هک تسا هداد یكیمانید راشفرپ هب ار دوخ یاج و هدرک تکرح
 لصتم مه هب هیکرت و هایس یایرد رد هیسور یكیمانید راشفرپ یاه هنابز اب اقیرفآ لامش و هنارتیدم راشفرپ یاه هنابز
 قارع روشک و ناریا رد راشف دیدش نایدارگ .تسا هدش راشفرپ زکارم نیا رد اهداب دیدش ییارگاو هب رجنم و هدش
 هب هنارتیدم یایرد و اقیرفآ راشفرپ زکرم زا جورخ اب اهداب و تسا هدش هقطنم رد یحطس یاهداب دیدشت بجوم
 هب و هدرک لمح ار یحطس کاخ تارذ ،قارع لامش و هیروس یاه نابایب زا روبع اب و هدرک تکرح قرش تمس
 هتفای دادتما زین رزخ یایرد لامش ات هک هیسور راشفرپ رد .دش هدهاشم ناریا برغ رد رابغ و درگ نافوت تروص
 تکرح ناریا برغ تمس هب یبرغ بونج -یقرش لامش ریسم اب زربلا هوک هتشر و رزخ یایرد زا روبع اب اهداب ،تسا
 و وسالاب یاهداب ،1 لكش .(۱ لكش) تسا هدش ثعاب ناریا برغ رد ار داب و راشف دیدش نایدارگ و تسا هدرک
 دوجو لیلد هب یقرش هجرد ۱1 ات 29 لوط زا ،دهد یم ناشن ار هجرد ۱9 تباث ییایفارغج ضرع یارب وس نییاپ

 لیلد هب یقرش یاه ضرع رد اما ،تسا یدوعص ای وسالاب تروص هب داب یدومع تاکرح ،قارع رد راشف مک طیارش
 نایرج جدننس هاگتسیا رد .تسا یلوزن ای وس نییاپ عون زا داب یدومع تاکرح هیسور و رزخ یایرد راشفرپ هنابز ذوفن
 .دنا هدرک دوعص وج رتالاب تاعافترا هب رابغ تارذ لماح یاهداب و هدوب وسالاب تروص هب اهداب
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 :عبنم) 0772 یالوژ 2 زور رتملیسناتپوئژ 7771 زارت داب شزو و 0772 یالوژ 2 زور (یگنر) نیمز حطس راشف و (روتنک) رتملیسناتپوئژ 777 زارت (5 لکش

 (6031 ،ناگدنسیون

 
 (6031 ،ناگدنسیون :عبنم) 0772 یالوژ 2 زور رد (جدننس هاگتسیا) لامش هجرد 53 ییایفارغج ضرع یارب داب وسنییاپ و وسالاب تاکرح (6 لکش

 رد دهد یم ناشن (1) لكش و تسا هتشاد ار یتارییغت هزور 3 هرود یط رد جدننس هاگتسیا رد نیمز حطس راشف رادقم
 ،فارطا قطانم هب نآ یاه هنابز ذوفن و یزکرم ناریا یترارح راشف مک دوجو لیلد هب رابغ و درگ نافوت نیزاغآ یاهزور
 و اقیرفآ لامش یكیمانید راشفرپ یاه هنابز ذوفن لیلد هب یالوژ 11 ات 1 زا اما دیسر 1221 ات جدننس هاگتسیا رد راشف
 راشف یتح جدننس هاگتسیا رد و هدش هدوزفا قطانم نیا یاوه راشف رادقم رب ،قارع و ناریا تمس هب هنارتیدم یایرد
 اب هک هدوب هقطنم رد داب تدش شیازفا رب لیلد زور 3 لوط رد راشف تارییغت نیا .دیسر زین راب یلیم 1121 هب اوه
 .تسا هدش هقطنم رد رابغ و درگ نافوت عوقو بجوم ،یحطس تبوطر ناصقن و شراب مدع هب هجوت

 
 0772 یالوژ 11 ات 3 رابغ و درگ عوقو یاهزور یط رد جدننس هاگتسیا نیمز حطس راشف نازیم (7 لکش

 (6031 ،ناگدنسیون :عبنم)
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 زور 3 نیا لوط رد ار وج كیمانیدومرت ،دش هبساحم هاشنامرک هاگتسیا یتویكسا رادومن زا هک یرادیاپان یاه صخاش
 دهدیم ناشن و هدوب هجرد ۱ زا رتشیب هشیمه هزور 21 هرود نیا رد رتلاوش صخاش .(1 لودج) دهد یم ناشن
 و گنیتیو صخاش هارمه هب یورالاب صخاش .تسا هدادن خر رفسمتا رد قربودعر نافوت اب هارمه دیدش یرادیاپان
 راشفرپ وج ینایم حوطس وج یرادیاپ نیا لیلد هک تسا ناریا برغ رفسمتا رد یرادیاپ دیؤم زین اهیورالاب عومجم
 ،اوه هتسب یامد اب منبش یامد توافت و زور 21 نیا لوط رد وج شراب لباق بآ دوبمک لیلد هب .تسا روزآ یكیمانید
 نینچمه و اوه یكشخ هب هجوت اب اوه یرادیاپان نیا و داتفین قافتا ناریا برغ رد یردنت نافوت ای شراب هنوگ چیه
 هب ناریا برغ یاههاگتسیا رد رابغ و درگ نافوت هب رجنم ناریا هب برغ تمس زا یدورو یاوه رد قلعم تارذ
 ات 2۱1 نیب تاعافترا رد هزور 21 هرود نیا لوط رد زین هدنورالاب یاوه مکارت زارت .دش جدننس هاگتسیا رد صوصخ
 ناشن ار هاشنامرک رد رفسمتا یرادیاپ طیارش یكیمانیدومرت یاه صخاش .تسا هتشاد رارق رتملیسناتپوئژ 221
 .تسا هدوب روزآ یكیمانید راشفرپ نآ یلصا لیلد هک دنهد یم

 (11/77/0772 -37/77/0772) جدننس رد رابغ و درگ عوقو یاهزور رد یرادیاپان یاه صخاش (1 لودج
 SI LI K TTI PR LCL عوقو زور

 
 91۱ ۱ 10 -11 1/۱1 1/۱1 3220 یالوژ 9
 ۱11 1/1 10 ۱/0 1/21 1/۱ 3220 یالوژ 1
 ۱9۱ 1/11 19 ۱/01 1/1 9/3 3220 یالوژ ۱
 11۱ 3/1 19 ۱/3 1/1 ۱/1 3220 یالوژ 1
 91۱ 3/3 19 ۱/91 9/۱ 1 3220 یالوژ 1
 111 3/1 90 -1 3 0/21 3220 یالوژ 1
 231 ۱/3 19 9/11 1/۱ 0/1 3220 یالوژ 3
 131 0/21 19 1/11 1/۱ 1/1 3220 یالوژ 21
 23۱ 1/11 39 1/11 9/۱ 1/۱ 3220 یالوژ 11

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ۱ و 1 زور رد .دهد یم ناشن رابغ و درگ دادخر یاهزور یط رد جدننس هاگتسیا هب رابغ تارذ دورو ریسم (1) لكش
 زا روبع اب اما هدوب یرتم 2220 عافترا رد هیروس رد ادتبا ،جدننس رد یرتم 2221 و 22۱ عافترا رد رابغ تارذ ،یالوژ
 هدش جدننس دراو یرتم 2221 و 22۱ عافترا رد رابغ تارذ ظیلغت اب و هدش كیدزن نیمز حطس هب قارع نابایب یور
 هتشاد رارق 22۱ عافترا رد قارع نابایب رد ،دوش یم هدید جدننس رد یرتم 22۱1 عافترا رد هک یرابغ تارذ یتح .تسا
 جدننس هاگتسیا رتالاب تاعافترا هب و هدش تفایرد یرتشیب تارذ رادقم ،هدمآ جدننس تمس هب هک ریسم همادا رد و
 هدش جدننس هاگتسیا دراو لامش تمس زا و هدرک روبع قارع لامش زا رابغ تارذ یالوژ 1 و 1 زور رد .تسا هدیسر
 و تسا هتفای لاقتنا ناریا تمس هب و هدش ینافوت یاهداب دراو قارع لامش نابایب زا رابغ تارذ اهزور نیا رد ؛تسا
 لمح قارع لامش نابایب زا همه یرتم 22۱1 و 2221 ،22۱ عافترا رابغ تارذ .تسا هتشادن نآ رد یشقن هیروس نابایب

 هاشنامرک زا و هتشاد یلخاد أشنم رابغ تارذ یالوژ 3 و 1 یاهزور رد اما ؛تسا هدش جدننس هاگتسیا دراو و هدش
 نیمز حطس زا رابغ تارذ یالوژ 1 زور رد ،تسا نایامن رابغ تارذ ریسم رد هک روطنامه .تسا هدش جدننس دراو
 رد .تسا هتشادن نآ رد یشقن قارع نابایب و تسا هتفای لاقتنا جدننس تمس هب و هدش ینافوت یاهداب دراو هاشنامرک
 لامش تمس زا و هتشاد یجراخ أشنم جدننس هاگتسیا رد رابغ تارذ نوناک ،یالوژ 11 و 21 یاهزور رد ،تیاهن
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 ار رابغ تارذ یبرغبونج-یبرغلامش ریسم زین (3 لكش) یا هراوهام ریوصت .تسا هدش ناریا دراو هیروس قرش و قارع
 .تسا هدش جدننس دراو هک دهد یم ناشن قارع لامش تمس زا

 
 (6031 ،ناگدنسیون :عبنم) (HYSPLIT لدم اب میسرت) جدننس رد رابغ و درگ تارذ ریسم هشقن A,B,C,D,E (2 لکش

 
 (6031 ،ناگدنسیون :عبنم) 0772 یالوژ 2 زور MODIS یا هراوهام ریوصت (0 لکش

 یریگهجیتن
 هک دوش یم هدوزفا اهنافوت نیا دادخر دادعت رب هلاسره و دراد یدوعص ریس جدننس هاگتسیا رد رابغ و درگ دادخر
 لوط رد .درک هصالخ یناهج شیامرگ رد ار لیالد نیا ناوتیم هک دنتسه لیخد یدوعص ریس نیا رد یفلتخم لماوع
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 اهنافوت جدننس هاگتسیا رد و دباییم شیازفا زین رابغ و درگ یاه نافوت ،لاس مرگ یاهلصف هب ندش كیدزن اب لاس
 ،تشهبیدرا .دوش یم هتساک اهنافوت نیا دادخر زا لاس درس همین رد یلو ،دنسریم دوخ رثکادح هب ناتسبات و راهب رد
-یم دوخ رثکادح هب زین رابغ و درگ دادخر ،دشابیم جدننس هاگتسیا ًااصوصخ و ناریا رد امرگ جوا هک هامریت و دادرخ
 روبع و كشخ و مرگ یاهداب شزو و یحطس کاخ تبوطر نداد تسد زا و دحزاشیب یامرگ نآ لیلد هک دسر
 زا جدننس هاگتسیا رد رابغ و درگ نافوت دادخر تلع یواکاو روظنم هب .دشابیم هیروس و قارع نابایب یور زا اه نآ
 تارذ ریسم و یرفسمتا طیارش یبوخ هب نآ جیاتن و دش هدافتسا یكیمانید یاهلدم و دیدمه ،كیمانیدومرت مولع
 21 مادکره یراگدنام دش یسررب شهوژپ نیا رد هک رابغ و درگ نافوت دادخر .داد ناشن ار جدننس هاگتسیا رد رابغ
 رد رابغ تارذ هک داد ناشن و هدرک یبایدر ار جدننس رد رابغ و درگ تارذ HYSPLIT یجورخ لدم .تشاد زور
 یسررب نیا جیاتن و دش یواکاو 3220 یالوژ رد رابغ و درگ نافوت .تسا هدوب قارع لامش و هیروس تمس زا جدننس
 وج ینایم یاهزارت نتفرالاب بجوم هک هدش مرگ نییاپ یاهضرع رفسمتا ،دیشروخ هیواز ندش دومع اب هک داد ناشن

 زارت نتفرالاب زین اپورا لامش و برغ رد .دش لیكشت هتشپ و هدش هتسب رتملیسناتپوئژ 2۱19 ینحنم ناریا رد و هدش
 درس یاوه شزیر لصاح هک دش لیكشت هنارتیدم رد یاهوان ،هتشپ ود نیا نیب رد و دش هتشپ لیكشت ثعاب وج ینایم
 شزیر هک دش ناریا رد یترارح راشفمک و هایس یایرد یكیمانید راشفرپ یكشخ ثعاب طیارش نیا .دوب اپورا هتشپ زا
 و قارع لامش نابایب زا روبع اب اهداب ،ناریا تمس هب راشف دیدش نایدارگ تلع هب هایس یایرد تمس زا درس یاوه
 رد هک یرابغ و درگ نافوت تفرگ هجیتن ناوتیم سپ .دش جدننس هاگتسیا رد رابغ و درگ نافوت دادخر ثعاب ،هیروس
 یاهنابایب زا روبع اب هک تساپورا یكیمانید راشفرپ و ناریا یترارح راشفمک تلعهب ،دوش یم شرازگ جدننس هاگتسیا
 جدننس هاگتسیا رابغ و درگ دادخر رد یشقن چیه ناتسبرع نابایب و دوش یم جدننس رد نافوت ثعاب هیروس و قارع
 و یلیاموجلا ،(1220) ناراكمه و 0وی یل ،(1120) ناراكمه و 1یدنمورب یاهراک جیاتن اب شهوژپ نیا جیاتن درادن
 ،(1391) ناراكمه و یدمحم ،(9120) ناراكمه و ۱نایکاسیس ،(1120) ناراكمه و 1سیسنارف ،(9120) 9میهاربا
 هیروس قرش تمس زا رابغ و درگ میظع یاههدوت دورو هک (2391) یرفعج و یدیفم و (0391) ناراكمه و یدنویر
 راشفرپ متسیس رارقتسا رگید فرط زا و فرط كی زا ار تارف و هلجد یتفربآ تابوسر و قارع یزکرم یاهنابایب و
 دننادیم ناریا برغ بونج و برغ رد رابغ و درگ هدیدپ عوقو هدمع لیلد ار ناریا یترارح راشفمک و هایس یایرد
 .دراد یناوخمه
  عبانم
-لدم یریگراکهب اب ناریا یور رب رابغ و درگ یاه نافوت یاهریسم یسررب .(2391) اضریلع ،دنملصا ؛م ،قلطم روپعیفش ؛ورسخ ،یفرشا

 .نآ رابنایز راثآ اب هلباقم و رابغ و درگ هدیدپ یللملانیب هرگنک نیلوا .(2120 نئوژ :یدروم هعلاطم) یاهراوهام ریواصت و یددع یزاس
10-10. 

                                                                                                                                                                
1 - Broomandi 
2 - Liu 
3 - Al-Jumaily and Ibrahim 
4 - Francis 
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 یریگراکهب اب ناریا یور رب رابغ و درگ یاه نافوت یاهریسم یسررب .(0391) اضریلع ،دنملصا ؛دیجم ،قلطم روپعیفش ؛ورسخ ،یفرشا
 .9-01 :1۱ ش .تسیز طیحم یملع همانلصف .یاهراوهام ریواصت و یددع یزاسلدم

 یاهشهوژپ هیرشن .ركشین دشر یفیک و یمک دنور رب رابغ و درگ رثا یسررب .(0391) مارهش ،یغارچ ؛هقیدص ،یغارچ ؛یلعسابع ،نیورآ
 .۱3-121 :9 ش ،یعیبط یایفارغج

 .10-10 :11 ش ،رهپس همانلصف .ییایفارغج تاعالطا متسیس اب ناتسدرک ناتسا یمیلقا هشقن هیهت .(0391) جریا ،یمتاح ؛یلع ،یفنح

 اب ناریا برغ بونج و برغ هب یدورو رابغودرگ یاه نافوط راشتنا و لیكشت یسررب .(0391) .ا ،اه یدمحم و ،.م ،ینکرریم ،.ا ،یدنویر
 .11-1 ،(11-91)1 ،یسانش میلقا یاه شهوژپ هیرشن .HYSPLI تارذ یژنارگال شخپ لدم زا هدافتسا

 
 :0 ش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف .زاوها رهش رابغ و درگ هدیدپ ینامز یاهیرس یزاسلدم .(0391) ربکا ،ییارهز ؛یقت ،یسوواط

211-3۱1. 

 .913-1۱3 :1 ش ،یجراخ تسایس همانلصف .اهدرگزیر راهم رد یاهقطنم یاهیراكمه زادنامشچ و اهشلاچ .(3191) دوعسم ،نافوط

 قطانم ییایفارغج تاعلاطم همانلصف .ناریا یبرغ همین رد رابغ و درگ هدیدپ یبایدر .(1391) دیما دیس ،یوبن ؛یضترم ،یریم ؛مساق ،یزیزع
 .921-111 :1 ش ،كشخ

 زا هدافتسا اب رابغ و درگ نافوت شیاپ و یبایزرا .(1391) یلعسابع ،یرابدور یشاداد ،.یلعدمحم ،هنگنز یدسا ،.مظاک ،یدابآیلع
 .1- 20 :1 تاجن و دادما ،(ناریا برغ بونج و برغ :یدروم هعلاطم) رود زا شجنس یاه شور

 .نارهت رون مایپ هاگشناد تاراشتنا .موس پاچ .ناریا یاوه و بآ .(1191) لولهب ،یناجیلع

 هقطنم :یدروم هعلاطم) ناریا قرش بونج رد کاخ و درگ یاه نافوط یدیدمه ،یرامآ لیلحت .(2391) دازهوک ،روپسیئر ؛لولهب ،یناجیلع
 .121-091 ،مجنپ هرامش ،مود لاس ،كشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم هیرشن .(ناتسیس

 تشهبیدرا ۱ زور یردنت نافوت كیمانید لیلحت و یزاسراكشآ یارب یوج یرادیاپان یاه صخاش دربراک .(2391) فسوی ،یمیحر لدیوق
 .011-120 :19 ش ،رها ییایفارغج یاضف یشهوژپ -یملع همانلصف .زیربت 3191

 ینامز هلصاف رد یوضر ناسارخ ناتسا رابغ و درگ یاه نافوت یكیتپونیس یرامآ لیلحت .(1191) مساق ،یورسخیک ؛نسح ،یركشل
 .11-99 :۱1 ش ،یعیبط یایفارغج یاهشهوژپ .(۱220-9331)

 هرود یط دهشم رهشنالک رد رابغ و درگ ۀدیدپ دیدمه لیلحت و یاهراوهام شیاپ .(1391) اضردیس ،هدازنیسح ؛هلیمج ،نایدارم یدمحم
 .۱9-1۱ :11 ش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج .3220-9120 یرامآ

 لدم زا هدافتسا اب نارهت وج فلتخم حوطس رد رابغ و درگ عبانم یبایدر .(1391) میرم ،یردنكسا ؛هیمس ،یلامک ؛همیهف ،یدمحم
HYSPLIT. 39-1۱ :11 ش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج. 

 رد هناتسبات یرابغ و درگ یاه نافوت عوقو رد هنایمرواخ یور رب وج یاهقطنم شدرگ شقن یسررب .(2391) داجس ،یرفعج ؛سابع ،یدیفم
 .11-۱1 :۱ ،كشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم هلجم .ناریا برغ بونج

 سایقم یمیلقا لدم زا هدافتسا اب ناتسیس تشد رد یرابغ و درگ یاه نافوت راتخاس لیلحت و یسررب .(1391) هیمس ،یلامک ؛سابع ،یدیفم
 هاگشناد نابایب یللملا نیب تاقیقحت زکرم ،نارهت ،نابایب یلم شیامه نیلوا ،1220 یالوج 29 یدروم هعلاطم ؛RegCM4 یا هقطنم
 ،نارهت

 راتخاس یزاسراكشآ رد رابغ هراوحرط اب هدروخ دنویپ RegCM4 لدم ناوت یبایزرا .(0391) رذآ ،نیرز ؛هیمس ،یلامک ؛سابع ،یدیفم
 .1۱-31 :9 ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج همانلصف .ناتسیس تشد رد هناتسبات یرابغ و درگ یاه نافوت

Abdi Vishkaee, F., Flamant, J., Cuesta, P., Flamant, Khalesifard, H.R. (2011). Multiplatform 
servations of dust vertical distribution during transport over northwest Iran in the summertime. 
Journal of Geophysical Research. 116, 1-13. 

Al-Jumaily, K.J. and Ibrahim, M.K., 2013. Analysis of synoptic situation for dust storms in Iraq. Int. J. 
Energ. Environ5, pp.851-858. 



 13 ...وج فلتخم حوطس رابغ و درگ عبانم یبایدر

Broomandi, P., Dabir, B., Bonakdarpour, B. and Rashidi, Y., 2017. Identification of dust storm origin 
in South–West of Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering 1,16. 

Chun, Y.S., Boo, K.O., Kim, J., Park, S., Lee, M., (2001). Synopsis, Transport and Physical 
Characteristics of Asian Dust in Korea. Journal of Geophysical Research,. 106,.18461-18469. 

Draxler, R., Stunder, B., Rolph, G., Stein, A., & Taylor, A. (2009). HYSPLIT4 user's guide, 4, 1-231. 
Engelstadler, S. (2001). Dust storm frequencies and their relationships to land surface conditions. 

Freidrich-Schiller university press, Jena.Germany. 26. 
Escudero, M., Stein, A., Draxler, R.R., Querol, X., Alastuey, A., Castillo, S., & Avila, A. (2006). 

Determination of the contribution of northern Africa dust source areas to PM10 concentrations 
over the central Iberian Peninsula using the Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory model (HYSPLIT) model. Journal of Geophysical Research. 111. 

Francis, D.B.K., Flamant, C., Chaboureau, J.P., Banks, J., Cuesta, J., Brindley, H. and Oolman, L., 
2017. Dust emission and transport over Iraq associated with the summer Shamal winds. Aeolian 
Research 24, 15-31. 

Goudie, A., Mideleton, NJ. (2006). Desert dust in the global system. Springer, Heidelberg. 1-90. 
Liu, X., Yin, Z.Y., Zhang, X. and Yang, X., 2004. Analyses of the spring dust storm frequency of 

northern China in relation to antecedent and concurrent wind, precipitation, vegetation, and soil 
moisture conditions. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 109(D16). 

Prospero, J.M., Ginoux, P., Torres, O., Nicholson, S.E., & Gill, T. E. (2002). Environmental 
Characterization of Global Sources of Atmospheric Soil Dust Identified with the NIMBUS7 Total 
Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) Absorbing Aerosol Product. Journal of American 
Geophysical Union. 40, 2-31. 

Shan, W., Yin, Y., Lu, H., & Liang, S. (2009). A meteorological analysis of ozone episodes using 
HYSPLIT model and surface data. Atmospheric Research. 93, 767–776. 

Sissakian, V., Al-Ansari, N. and Knutsson, S., 2013. Sand and dust storm events in Iraq. Journal of 
Natural Science 10, 1084-1094. 

Wang, W. (2005). A synoptic model on East Asian dust emission and Transport.Atmospheric science 
and air quality conference, Beijing. China. 

Weihong, Q., Lingshen, Q., Shaoyin, S. (2001). Variations of the Dust Storm in China and its Climatic 
Control, Journal of Climate26, 2327-2339. 


