
 522- 504صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

 

 در استان اصفهان   ر ی گردوخاک فراگ   ل ی تحل 

 1اریاصغر کام

 
 asgharkhuzani@gmail.com، سازمان هواشناسی کشور، شناسیدکتری اقلیم1

 

 چكیده  

های زيست محیطی رايج در بسیاری از مناطق جهان بويژه کشورهای واقع در  توفان گردوخاک و ماسه يكی از پديده 

- 2018گردد. در اين پژوهش برای بررسی آماری گردوخاک طی دوره زمانی  محسوب میخشك  نواحی خشك و نیمه

( دريافت شد. همچنین IRIMOهای پديده حاضر، ديد افقی و سمت و سرعت باد از سازمان هواشناسی ايران )داده  2004

قدرت تفكیك مكانی حدود  با    ECMWFهای بازکاوی شده ارتفاع ژئوپتانسیلی  جهت تحلیل همديدی اين پديده از داده

از دادهکیلومتر و برای شبیه  25 با قدرت تفكیك    NCARسازمان    GDASهای  سازی مسیر حرکت توده گردوخاک 

سازی مسیر گردوخاک از مدل هايسپلیت به روش روبه عقب در سه  کیلومتر استفاده شد. برای شبیه  50مكانی حدود  

دهد در سطح زمین گراديان فشاری بین  بهره گرفته شد. نتايج نشان میمتر از سطح زمین    3000و    1000،  500ارتفاع  

هكتوپاسكال قرارگیری پشته روی منطقه عامل اصلی ايجاد گردوخاک    500پرفشار شمالی و کم فشار جنوبی و در ارتفاع  

 که بیشتر دشت کوير و نواحی داخلی اين استان هستند، سبب رخداد اين پديده شده است.  
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Widespread Dust Analysis in Isfahan Province, Iran 
1 Asghar Kamyar 

 

Ph.D. in Climatology, Iran Meteorology Organization Extend 1   

 
 

Abstract 

Dust and sand storms are considered a usual atmospheric phenomena in many countries of the 

world, especially in arid and semi-arid regions. In this study, for statistical analysis of dust during 

the period of 2004-2018, the data of the present weather, the horizontal view and the wind speed 

and direction received from Iran Meteorological Organization, for the synoptic analysis was used 

the NCEP / NCAR reanalysis data and for path analysis of dust mass was used by NCAR GDAS 

data with 0.5 × 0.5 degree resolution. To investigate the variability of dust storm, the frequency 

of present weather code related to dust event at 15 synoptic stations was used hourly, daily, 

seasonal and annual. For investigate the dust trajectory in Isfahan province, used  the HYSPLIT 

model with the backward trajectories' method at three altitudes (500, 1000 and 3000 meter above 

the ground) at four widespread dust storm cases. The results show that the pressure gradient 

between northern high pressure and southern low pressure is the main cause of northeast to east 

winds that passing through the main source of dust formation mostly in the Kavir desert and 

i n l a n d  a r e a s  o f  t h e  p r o v i n c e  c a u s e d  t h e  d u s t  s t o r m  e v e n t . 

Keywords: Dust storm, HYSPLIT Model, Synoptic Analysis, Isfahan Province. 

 

 مقدمه      1

های جدّی اجتماعی، اقتصادی و زيست محیطی در طبیعی است که سبب ايجاد آسیبتوفان گردوخاک از جمله باليای  

برای نمونه اين پديده سبب ايجاد مشكالتی همچون کاهش کیفیت هوا،  خشك جهان میمناطق خشك و نیمه شود. 

ی و  های مخابراتآسیب به محصوالت کشاورزی و کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش تابش خورشیدی و آسیب به سامانه
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های سُست بیشتری تجمع دارد  (. توفان گردوخاک در مناطقی که ماسه2017گردد )الهمود و همكاران،  مكانیكی می

غرب اياالت متحده، شمال چین و بیابان صحرا در صورتی وزش بادهای شديد سطحی و ناپايدارهای  مانند خاورمیانه، جنوب

های حمل و ديد افقی است که سبب بروز مشكل يا حادثه در سامانهدهد. از ديگر اثرات اين پديده کاهش  جوّی رخ می

های گردوخاک و ماسه شديد در مناطق نزديك به منشأ رخداد اين پديده  شود. توفاننقل هوايی، دريايی و زمینی می

نابراين جهت (. ب2019و همكاران،    2؛ يانگ 2015و همكاران،    1ديد افقی را تا نزديك صفر کاهش خواهد داد. )کامینو

تواند مالک خوبی  شناسايی تأثیرات ناخوشايند اين پديده ارزيابی آن مفید بوده و مطالعه شديدترين اين رخدادها می

-های منطقههای بسیاری در ارتباط با توفان گردوخاک در مقیاسهای مختلف اين پديده باشد. پژوهشبرای ارزيابی جنبه

انتقال آن بررسی شده است )ياسین  ای و جهانی انجام شده که در برخی انتشار گردوخاک و مسیر  و    3از آنها، منشأ 

ها  (. در برخی پژوهش   2016،  6؛ وانگر2016و همكاران،    5؛ اسچپانسكی 2017و همكاران،    4؛ قربوج2018همكاران،  

و همكاران،    7گرفته است )دياز   ديگر اثر اين پديده روی سالمتی و مهاجرت ساکنان مناطق متأثر از اين پديده مدنظر قرار

(. با توجه به اينكه  2015و همكاران،    10؛ کشاورزی2017و همكاران،    9؛ دهقانی 2015و همكاران،    8؛ سلطانی 2017

های گوناگونی دارد. امروزه  شوند، بررسی آنها نیاز به ابزارها و روشهای گردوخاک میعوامل مختلفی سبب ايجاد توفان 

راه دور نقش مهمی در تشخیص سرچشمه ای، روشهای ماهوارهفناوریبا توسعه   از  ايفا  های سنجش  های گردوخاک 

های  بینی مسیر و پراکنش توفانسازی يا پیشهای هواويزی برای شبیهها بسیاری از مدلکنند. براساس اين روشمی

پور ؛ نجف2016و همكاران،    13؛ جی2015اران،  و همك  12؛ فلونچیك2019،  11اند )بكر و همكاران گردوخاک توسعه يافته

ای برای محاسبه مسیری ساده با  سامانه14( HYSPLITهای مختلف مدل هايسپلیت )(. از بین مدل2018و فیروزآبادی،  

های تاريخی هواشناسی است که کاربرد بسیاری نیز دارد سازی پیچیده خیزش و نهشت رسوبات و با استفاده از داده شبیه

دهد، طی فصول گرم سال، باد با  هايی که در منطقه پژوهش انجام شده نشان می(. پژوهش1998،  15سلر و هس)دراک

غربی در هنگام رخداد اين پديده فراوانی  شرقی و طی فصول سرد سال باد با جهت غربی و جنوبجهت شرقی و شمال

( 1396((. همچنین ابراهیمی و همكاران )1394(؛ نوروزی و خادمی )1397بیشتری داشته است )جعفری و همكاران، )

( نرمال شده  آب  اختالف  با شاخص  پژوهشی که  تاالب  NDWIدر  از سمت  باد  عدم وزش  به  توجه  با  دادند،  انجام   )

های گردوخاک رخداده در شهر اصفهان را از اين سرچشمه تولید گاوخونی در روزهای رخداد اين پديده، منشأ توفان

های شديد اصفهان استقرار پشته ارتفاعی روی منطقه و سامانه  در پژوهشی علت رخداد گردوخاک   دانند.گردوخاک نمی 

-های گردوخاک ازجمله شمال آفريقا، شمال عربستان، اردن، سوريه، عراق و کويت، از ويژگیفشار پويا روی سرچشمهکم

آبادی و اخالقی،  اند )رنجبر سعادتبیان نمودههای اصلی الگوهای جوّی مؤثر در تولید گردوخاک در همه فصول سال  

  بررسی   تهران  استان  در  را  گردوخاک  پديده  WRF-Chem  مدل  از  استفاده  با(  1396)  همكاران  و  نیكفال  (.1397

 نبودن  بروز  مدل  اين  از  استفاده  توسط آنها در  شده  مطرح   مشكالت  از.  انددانسته   کشور  داخل  در  را  آن  منشأ   و  اندنموده

های فراگیر تابستانه در  در اين پژوهش به بررسی گردوخاک    . است  شده   بیان   مدل   در  رفته  بكار   شناسی زمین  های داده

شود. منطقه مورد مطالعه با قرارگیری در مجاورت منابع اصلی داخلی ايجاد گردوخاک در  استان اصفهان پرداخته می

  کشور همواره با احتمال رخداد اين پديده مواجه است.

_____________________________________________________________________________________ 
1 - Camino 
2 - Yang 
3 - Yassin 
4 - Ghreboudj 
5 - Schepanski 
6 - Wagner 
7 - Diaz 
8 - Soltani 
9 - Dehghani 
10 - Keshavarzi 
11 - Bakker 
12 - Filonchyk 
13 - Ge 
14 - Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory 
15 - Draxler & Hess 
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 روش تحقیق      2

  27′تا  30° 42′هزار کیلومتر مربع واقع در عرض جغرافیايی    75/106محدوده مورد مطالعه استان اصفهان با مساحت 

  1(. شكل  1میلیمتر است )شكل    199ن بارش  شرقی با میانگی  55°  32′تا    49°  38′شمالی و طول جغرافیايی    °34

  2دهد. شكل  پتانسیل تولید گردوخاک در ايران و استان اصفهان را نشان میمساحت خاک با    1طبقات خاک و جدول  

نشان می نیز  را  ايران  اطراف  مناطق  و  انتشار گردوخاک در داخل  اصلی  مناطق  دادهدهد.  نیز  از  پژوهش  اين  های  در 

 (.  2)جدول بررسی پديده گردوخاک استفاده شد جهت اصفهان ايستگاه همديدی استان 15هواشناسی 

 
  )شكل سمت راست( وبندی خاک با پتانسیل تولید گردوخاک در استان اصفهان  و طبقه های سینوپتیك هواشناسی موقعیت ايستگاه -1شكل 

 گردوخاک در ايران )شكل سمت چپ(  خاک با پتانسیل تولید بندیطبقه

 کشور های با پتانسیل تولید گردوخاک در استان اصفهان و مساحت محدوده -1جدول 

 استان اصفهان  کشور 
 نوع خاک 

 ( 2Kmمساحت ) ( 2Kmمساحت )

40360 6346 Dune Lands 

29304 3632 Playa 
51649 3536 Salt Flats 

 مجموع  13514 121313

 
 (2013)حمیدی و همكاران، ايران و خارج آن  منابع اصلی انتشار گردوخاک داخل -2شكل 

 ه پديده گردوخاک در استان اصفهان همديدی مورد استفاده در بررسی روزان های مشخصات ايستگاه -2جدول 
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 نام ايستگاه 

کد  

ايستگاه  

 در مقاله 

 کد سینوپتیك
عرض  

 ( DDجغرافیايی) 

طول 

 ( DDجغرافیايی) 
 ( mارتفاع )

 953 51.48015 33.96671 40785 1 کاشان 

 840 55.08123 33.76958 40789 2 خوروبیابانك 

 1256 52.3756 33.35492 40799 3 اردستان 

 1550 51.70665 32.51791 40800 4 )ازنسنجی(  اصفهان 

 1574 53.07885 32.85112 40801 5 ین ئ نا 

 1543 51.86293 32.7448 40802 6 )فرودگاه(  شرق اصفهان 

 1543 51.83368 32.51467 40803 7 کبوترآباد

 1859 51.80986 31.98158 40815 8 شهرضا 

 1690 51.93067 33.48977 99421 9 نطنز 

 2012 51.17496 33.45184 99447 10 میمه

 1671 51.4811 33.07888 99449 11 مورچه خورت 

 2301 50.32151 33.20932 99482 12 خوانسار 

 2551 50.12717 32.93969 99489 13 شهر فريدون

 1635 51.38861 32.60434 99497 14 نجف آباد 

 2461 51.54846 31.41732 99515 15 سمیرم 

 های هواشناسی داده - 2-2

های سینوپتیك هواشناسی استان اصفهان از  در اين پژوهش کد هوای حاضر، جهت و سرعت باد و ديد افقی ايستگاه

( استخراج  2004-2018( طی دوره مشترک )2سازمان هواشناسی کشور دريافت و کدهای مربوط به گردوخاک )جدول  

نقشه، نمودار و گلبادهای مربوطه ترسیم گرديد. برای بررسی سینوپتیك اين پديده روزهای با رخداد فراگیر در استان  و  

داده و  )شناسايی  ژئوپتانسیلی  ارتفاع  شده  بازکاوی  )  500و    850،  1000های  نسبی  تاوايی  و    850هكتوپاسكال( 

تصاوير ماهواره اکوا مرتبط با گردوخاک برای يافتن شدّت و محدوده  دريافت شد.    ECMWFهكتوپاسكال( از پايگاه داده  

های جهانی  های تاريخی مدل سامانه يكپارچه داده همچنین از داده دريافت شد.    Worldviewاثر اين پديده از سايت  

(GDAS )1    مربوط به سازمانNCAR    سازی ساعتی برای شبیهکیلومتر و توالی زمانی    50با قدرت تفكیك مكانی حدود

استان اصفهان با استفاده از مدل هايسپلیت به روش مسیر رو به عقب برای  در  های گردوخاک فراگیر  مسیر حرکت توده

متری از سطح زمین در آخرين روز رخداد چهار مورد   3000و    1000،  500رديابی انتقال گردوخاک در سطوح ارتفاعی  

 . انجام شدساعت  72ه مدت مورد مطالعه ب رخداد گردوخاک فراگیر در محدوده

 های گردوخاک  سازی مسیر حرکت توده شبیه   - 2-3

های سطح توسعه يافته است. همچنین مدل هايسپلیت با استفاده از مفاهیم سرعت آستانه اصطكاک وابسته به ناهمواری

ناهمواری مدل  اين  ويژگی در  يا  ژئومورفولوژی  به  ملی  های خاک  های سطحی  سازمان  توسط  اين مدل  است.  وابسته 

آمريكا ) )  NOAA )2اقیانوس و جو  اياالت متحده  ارائه شده است )دراکسلر و هس   ARI )3و مؤسسه تحقیقات جوّی 

در مدل هايسپلیت، بعنوان ابزارهايی قدرتمند در تحلیل انتقال    4های مسیر رو به جلو و مسیر رو به عقب(. روش1997

سازی زمانی موقعیت  (. محاسبه مسیر در اين مدل با يكپارچه2007و همكاران،    5اند )نیناخته شدهتوده گردوخاک ش

_____________________________________________________________________________________ 
1 - Global Data Assimilation System 
2 - National Oceanic and Atmospheric Administration 
3 - Atmospheric Research Laboratory 
4 - forward & backward trajectories 
5 - Nee 



508 
 

 

(. در مدل هايسپلیت از رويكردهای  2008،  1گوان و کالرکشود )مكبسته هوا از طريق بررسی سه بعدی باد انجام می

و   2های اولریمحاسبه پیوندی، بین حالت  ای برای محاسبه مسیر، خیزش و نهشت گردوخاک استفاده شده و روشذره

ها در هر ياخته از فرارفت و انتشار، و حرکت يك قاب مبنا برای محاسبات  سازی شار آاليندهبوده که با يكپارچه  3الگرانژی

وزيع در  (. مسیرها در اين مدل از ماتريس ت2018پذيرد )ياسین و همكاران،  انتقال و انتشار از مكان اولیه آنها صورت می

منطقه با استفاده از ماتريس مسیر محاسبه شده اما مسیرهای چندگانه برای يك موقعیت با همه انحرافات احتمالی در  

دادهبا تجمیع مسیرها بدست می  zو    x  ،yجهات   تواند سبب عدم قطعیت در  های هواشناسی میآيد. قدرت تفكیك 

 +P ′ (tو موقعیت اولیه فرضی    P(t)مدلسازی شود. فرارفت ذرات از میانگین سه بعدی بردار سرعت برای موقعیت اولیه  

Δt)  شوند. بدين منظور نخستین گردد. بردارهای سرعت بصورت خطی در هر دو بعد زمان و مكان میانیابی میمحاسبه می

 بدست آمده  1موقعیت فرضی از رابطه 

P′ (t + Δt) = P (t) + V (P, t) Δt  1رابطه  

 (.2014گردد )اشرفی و همكاران، حاصل می 2و موقعیت نهايی از رابطه 

P′ (t + Δt) = P (t) + 0.5[V (P, t) + V (P′, t + Δt)] Δt  2رابطه   

 وخاک و توفان گردوخاک و شرح آنها کدهای هوای حاضر مربوط به گرد -3جدول 

هوای  کد 

 حاضر 

 شرح 

 گردوخاک معلق در هوا و گسترده که توسط باد در ايستگاه و يا نزديكی ايستگاه بلند نشده است.  06

 گردوخاک و يا ماسه که در ساعت ديدبانی در اثر وزش باد در ايستگاه و يا اطراف آن به هوا بلند شده باشد. 07

08 
ديدبانی يا طی يك ساعت گذشته در ايستگاه و يا اطراف آن مشاهده شده  گردبادهای تكامل يافته که در زمان 

 است. 

09 
توفان گردوخاک يا ماسه که در ساعت ديدبانی در اطراف ايستگاه وجود داشته يا در ساعت گذشته در خود  

 ايستگاه رخ داده است.

 توفان ماليم يا متوسط گردوخاک يا ماسه  32تا  30

 ردوخاک يا ماسه توفان شديد گ 35تا  33

 ها يافته    3

 بررسی فراوانی رخداد گردوخاک  - 3-1

(  2004-2018در دوره مطالعاتی )  07و    06فراوانی رخداد گردوخاک سه ساعته طی روز برای کدهای هوای حاضر  

-(. ايستگاه4،  3های  دهد )شكل نشان می  15تا    09های نائین و شرق اصفهان طی ساعات  بیشترين فراوانی را در ايستگاه

اند. برای کدهای هوای حاضر  ای غربی استان که عمدتاً مناطق کوهستانی هستند دارای کمترين فراوانی رخداد بودهه

ای مشاهده نگرديد  های همديدی استان طی ساعات مختلف روز فراوانی قابل مالحظهدر ايستگاه  35تا    30و    09،  08

 اکتفا شد.   07و   06به همین سبب به ترسیم نمودارهای کدهای 

_____________________________________________________________________________________ 
1 - McGowan & Clark 
2 - Eulerian 
3 - Lagrangian 
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 2004-2018اصفهان طی دوره زمانی   های همديدی استان ( در ايستگاهUTCطی ساعات مختلف روز )  06تعداد گزارش کد  -3شكل 

 
 2004-2018اصفهان طی دوره زمانی   های همديدی استان ( در ايستگاهUTCطی ساعات مختلف روز )  07تعداد گزارش کد  -4شكل 

( در استان اصفهان انتخاب گرديد.  2004-2018)  ايستگاه همديد با دوره آماری مشترک  15در بررسی روزانه گردوخاک  

مشخص است بیشترين فراوانی ساالنه رخداد گردوخاک در منطقه پژوهش در نواحی شرقی،    5همانگونه که در شكل  

گردد. در بررسی  شرقی است و کمترين فراوانی رخداد اين پديده در غرب و جنوب استان مشاهده می مرکزی و شمال

ئین، شرق اصفهان( بیشترين تعداد  )خوروبیابانك، اردستان، اصفهان، نا  6تا    2های  ايستگاه به ايستگاه گردوخاک ايستگاه

اند. توزيع فراوانی رخداد گردوخاک در  رخداد اين پديده را طی دوره مطالعاتی به عنوان پديده غالب روز گزارش کرده

چوله به راست   14و    13،  12،  10،  9،  7،  6،  3های  چوله به چپ و در ايستگاه  15و    11،  8،  5،  4،  2،  1های  ايستگاه

 (.6است )شكل 

 
 2004-2018طی دوره  های همديدی استان اصفهانمیانگین ساالنه رخداد گرد و خاک در ايستگاه -5شكل 
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 2004-2018های همديدی استان اصفهان طی دوره زمانی باکس پالت رخداد گرد و خاک در ايستگاه -6شكل 

از آن در فصل تابستان در استان اصفهان فراوانی فصلی رخداد گردوخاک بیشترين فراوانی وقوع را در فصل بهار و پس  

های پايیز و  و در فصل 6و  5های ، در فصل تابستان ايستگاه 6تا  2های (. طی فصل بهار ايستگاه 7هد )شكل دنشان می 

(. 8اند )شكل داشته 2004-2018روز در سال را بطور متوسط طی دوره  10فراوانی رخداد بیش از  5زمستان ايستگاه 

 60ها رخداد بیش از  در فصول بهار، تابستان و پايیز در برخی سال  5ت فصلی رخداد گردوخاک در ايستگاه  باکس پال

 (.9روز در فصل داشته است )شكل 

 
در استان اصفهان، )الف( بهار، )ب( تابستان، )ج(   2004-2018میانگین فصلی تعداد روزهای همراه با گردوخاک طی دوره زمانی  -7شكل 

 )د( زمستان پايیز و  
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بهار،   ، )الف( 2004-2018های همديدی استان اصفهان طی دوره زمانی میانگین فصلی تعداد روزهای همراه با گردوخاک در ايستگاه -8شكل 

 تابستان، )ج( پايیز و )د( زمستان )ب( 

 
 ان، )ج( پايیز و )د( زمستان ، )الف( بهار، )ب( تابست2004-2018باکس پالت فصلی استان اصفهان طی دوره زمانی  -9شكل 

 سمت و سرعت باد حداکثر در روزهای همراه با رخداد گردوخاک   - 3-2

سمت باد هنگام    2شرقی تا شرقی بوده است. در ايستگاه  گردوخاک غالباً شمالسمت باد هنگام رخداد    1در ايستگاه  

جهت غالب وزش   4غالباً از سمت شرق، در ايستگاه   3شرق، در ايستگاه  رخداد اين پديده غالباً از دو سمت غرب و شمال

 (.  10 نیز جهتی غربی داشته است )شكل 8و  6شرقی، در ايستگاه شمال 5باد غربی، در ايستگاه 
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های هواشناسی استان اصفهان طی دوره زمانی  در ايستگاه 08تا  06جهت و سرعت بیشینه باد در روز رخداد گردوخاک با کدهای  -10شكل 

2018-2004 

کمترين فراوانی   2007تا    2004های  بیشترين فراونی و طی سال  2012مجموع فراوانی ساالنه رخداد گردوخاک در سال  

(. همچنین کمترين ديد  11)شكل  يدی منتخب استان اصفهان نشان دادايستگاه همد  7ن پديده را در  گزارش رخداد اي

افقی   ايستگاه  3000افقی )متوسط ديد  پديده در  اين  اصفهمتر و کمتر( هنگام رخداد  و شهرضا  های شرق  نائین  ان، 

 (.12)شكل گزارش شده است

 
 2004-2018اصفهان طی دوره زمانی   های همديدی استان در ايستگاه 08تا  06کدهای فراوانی ساالنه رخداد گردوخاک با  -11شكل 
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استان اصفهان طی دوره   های همديدی منتخبدر ايستگاه 08تا  06متوسط حداقل ديد افقی در روز گزارش گردوخاک با کدهای  -12شكل 

2018-2004 

 تحلیل همديدی گردوخاک  - 3-3

گردوخاک فراگیر )گزارش اين پديده در سه ايستگاه و بیشتر( در    4سال اخیر    15رخداده در  های  بررسی گردوخاک

(. در ادامه به تحلیل همديدی رخدادهای فراگیر گردوخاک  3های همديدی استان اصفهان مشاهده گرديد )جدول  ايستگاه

 شود.در استان اصفهان پرداخته می

 در استان اصفهانگردوخاک فراگیر  های رخداددوره -3جدول 

 2016جوالی  13-14 3 2009جوالی  8-3 1

 2017جوالی  12-14 4 2012جوالی  12-10 2

 2009جوالی   8تا  3

  1000و    850،  500در سه سطح ارتفاعی    2009جوالی    8تا    6شرايط فشاری حاکم در منطقه را در روز    13شكل  

شود. اين سامانه کم فشاری گردوخاک و ماسه  ايران مشاهده میدهد. سامانه کم فشاری در مرکز  هكتوپاسكال نشان می

های پرفشار آزورز را از مرکز ايران به سمت منطقه پژوهش حمل يا بلند نموده است. کم فشار سطحی تحت تأثیر زبانه 

ه و سبب رخداد روی منطقه مطالعاتی باقی مانده است. اين سامانه کم فشار از شرق افغانستان تا مرکز ايران گسترش يافت

هكتوپاسكال تحت تأثیر سامانه کم فشار همگرايی باد به    850گردوخاک در اصفهان شده است. جريان باد در سطح  

را نشان می پژوهش  پديده در روزهای  دهد. تصاوير ماهوارهسمت منطقه  اين  شدّت و    2009جوالی    5ای مربوط به 

سازی سه روزه مسیر حرکت گردوخاک با مدل هايسپلیت در  . شبیه( 14دهد )شكل  وسعت رخداد اين پديده را نشان می

شرقی توده گردوخاک  متری از سطح زمین در ايستگاه همديدی اصفهان حرکت شمال 3000و    1000،  500سه ارتفاع  

  (. عدم 15دهد )شكل شود را نشان میهای داخلی محسوب میرا از روی دشت کوير که از منابع اصلی انتشار گردوخاک 

  3000های هوا در ارتفاعات باالتر از  توان در حرکت متفاوت بستهای و مدل هايسپلیت را میتطابق بین تصاوير ماهواره

 متر جستجو کرد.  
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)چپ  هكتوپاسكال   850پايین( و تاوايی نسبی  راست ) 1000باال(،  )چپ 850راست باال(، ) 500متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل  -13شكل 

 2009جوالی  5پايین(، 

 

 
ساعت  2009جوالی   8)سمت راست( و  13:30، ساعت 2009جوالی  7آکوا مربوط به روزهای  تصاوير گردوخاک ماهواره -14شكل 

 https://worldview.earthdata.nasa.gov)سمت چپ(، منبع:  13:30
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  72متری از سطح زمین طی دوره  3000و  1000، 500مسیر حرکت گرد و خاک به سمت شهر اصفهان در ارتفاع  سازی شبیه -15شكل 

 . 2009جوالی  08ساعته حاصل از خروجی مدل هايسپلیت مورخ 

 2012جوالی   12-10

فشار  های کم ههای پرفشار شمالی و زبانهكتوپاسكال گراديان نسبتاً شديد فشار بین زبانه  1000ارتفاع سطح  نقشه هم

هكتوپاسكال اين روز مرکز پرارتفاعی را در منطقه مورد مطالعه نشان   500جنوبی سبب ناپايداری سطحی شده نقشه تراز  

درصد را در منطقه   25تا    10هكتوپاسكال شرايط کم ارتفاعی و رطوبت نسبی بین    850ارتفاع تراز  دهد. نقشه هممی

گسترش اين    2012جوالی    11و    10ای مربوط به اين پديده طی روزهای  ره(. تصاوير ماهوا16)شكل  دهدنشان می

ساعته انتقال    72سازی  (. شبیه17)شكل  دهدپديده را از جنوب استان سمنان تا محدوده کالنشهر اصفهان نشان می

و    1000،  500شرقی ذرات را از سمت دشت کوير در سه سطح ارتفاعی  گردوخاک به روش رو به عقب حرکت شمال

 (.  18)شكل  دهدمتری نشان می 3000
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)چپ    هكتوپاسكال 850پايین( و تاوايی نسبی راست ) 1000باال(،  چپ) 850باال(، راست ) 500متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل  -16شكل 

 2012جوالی  10پايین(، 

 

 
 13:30ساعت  2012جوالی  11)سمت راست( و  13:30، ساعت  2012جوالی  10مربوط به روزهای  AIRSای تصاوير ماهواره -17شكل 

 )سمت چپ( 

 
  72متری از سطح زمین طی دوره  3000و  1000، 500سازی مسیر حرکت گرد و خاک به سمت شهر اصفهان در ارتفاع  شبیه -18شكل 

 2012جوالی  9ساعته حاصل از خروجی مدل هايسپلیت 
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 2016جوالی   14-13

ارتفاع جنوبی و پرارتفاع شمالی سبب ناپايداری سطحی هكتوپاسكال گراديان شديد فشاری بین کم  1000ارتفاع  نقشه هم

هكتوپاسكال نیز شرايط گراديان شديد    850هكتوپاسكال شرايط کم ارتفاعی و در تراز    500ارتفاع  شده است. نقشه هم

(.  19درصد بوده است )شكل    25تا    15بین    هكتوپاسكال برقرار است در اين تراز رطوبت نسبی  1000فشاری مانند تراز  

دهد )شكل  رخداد اين پديده را در نواحی مرکزی ايران نشان می  2016جوالی    13و    12ای روزهای  تصاوير ماهواره

شرقی دارد  متری از سطح زمین جهتی شمال  1000و   500سازی مسیر حرکت توده گردوخاک در دو ارتفاع  (. شبیه20

 (.    21غربی دارد )شكل متری جهتی جنوب 3000یر در ارتفاع در صورتی که اين مس

 

 

)چپ    هكتوپاسكال 850 نسبی  تاوايی و( پايین  راست ) 1000 ،(باال  چپ) 850 ،(باال  راست) 500 ژئوپتانسیل ارتفاع  متوسط -19 شكل

 2016جوالی  14 پايین(، 
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)سمت    17ساعت  2016جوالی 13)سمت راست( و  17، ساعت 2016جوالی  12مربوط به روزهای  AIRSتصاوير ماهواره ای  -20شكل 

 چپ(. 

 
  72متری از سطح زمین طی دوره  3000و  1000، 500سازی مسیر حرکت گردوخاک به سمت شهر اصفهان در ارتفاع شبیه -21شكل 

 . 2016جوالی  14ساعته حاصل از خروجی مدل هايسپلیت 

 2017جوالی   14-12

ارتفاع جنوبی و پر ارتفاع جنوبی  گراديان فشار بین کم  2017جوالی    14هكتوپاسكالی    1000ارتفاع  نقشه هم

های پرارتفاع روی منطقه قرار  هكتوپاسكال زبانه  500با سمت شرقی ناپايداری سطحی را ايجاد نموده و در تراز  

شاهد گراديان فشاری با سمت    هكتوپاسكال   1000هكتوپاسكالی مانند تراز    850گرفته است. در نقشه تراز  

درصد روی منطقه مطالعاتی است )شكل    20تا    15شرقی وجود دارد رطوبت نسبی در اين تراز ارتفاعی نیز بین  

غرب تا مرکز  جوالی گستره مناطق متأثر از گردوخاک را از جنوب  14و    13ای روزهای  (. تصاوير ماهوره22

متری از سطح    1000و    500مسیر حرکت گردوخاک در ارتفاع  سازی  (. شبیه23دهد )شكل  ايران نشان می

متری سمتی غربی را روی ايستگاه هواشناسی اصفهان نشان داده    3000زمین سمتی شمال شرقی و در ارتفاع  

 (. 24غربی را سبب شده است )شكل که اين وضعیت انتقال گردوخاک با منشأ مناطق جنوب
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جوالی   14هكتوپاسكال  850 نسبی تاوايی  و( پايین چپ) 1000 ،(باال  راست) 850 ،(باال   چپ) 500 یلژئوپتانس ارتفاع  متوسط -22 شكل

2017 . 

 

 
 )سمت چپ(.  2017جوالی  14)سمت راست( و  2017جوالی  13تصوير ماهواره ای  -24شكل 
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هكتوپاسكال )راست پايین( در   850پايین( و رطوبت نسبی )چپ  850)راست باال( و  500)چپ باال(،  1000نقشه های هم ارتفاع  -23شكل 

 در استان اصفهان. 2017جوالی  14روز رخداد گرد و خاک فراگیر 

 گیری نتیجه      4

های  بررسی آماری رخداد گردوخاک در استان اصفهان حاکی از آن است که بیشترين فراوانی وقوع اين پديده در ايستگاه

های استان فراوانی رخداد اين پديده چوله به راست  رخ داده و در اکثر ايستگاه  15تا    9ات نائین و شرق اصفهان طی ساع 

رخداد    4های مطالعاتی به ثبت رسیده است. بررسی همديدی  بوده و فصل بهار بیشترين رخداد اين پديده در ايستگاه

ن پرفشار واقع در شمال ايران و کم فشار  فراگیر اين پديده نشان داد در سطح زمین گراديان فشاری شديد ايجاد شده بی

های  واقع در جنوب ايران سبب وزش باد با جهت شمال شرقی تا شرقی شده و با گذر از يكی از منابع اصلی ايجاد گردوخاک 

ساعته مسیر حرکت گردوخاک    72سازی  گردد. شبیهداخلی )دشت کوير( باعث ايجاد اين پديده در استان اصفهان می

متر از سطح زمین گويای آن بود که   3000و    1000،  500ه عقب با مدل هايسپلیت در سه سطح ارتفاعی  به روش روب

جهت حرکت ذرات به هنگام رخداد پديده گردوخاک در استان اصفهان عمدتاً مناطق شمال شرقی و شرقی اين استان  

متر از سطح زمین( نیز همسو با   3000)هستند و اگر سامانه همديدی قوی باشد جهت حرکت ذرات در ارتفاعات باالتر 

بود )شكلجريان بیشتر جريانات  18و    15های  های سطحی خواهد  باشد  ناپايدار ضعیف  ( ولی در صورتی که سامانه 

 (.  24و  21های سطحی بوده و همسويی جريان بین سطح و ترازهای باالی جو مشاهده نشد )شكل 

 منابع  

(، بررسی نقش سطوح خشكیده تاالب گاوخونی بر تولید  1396، )خسروشاهی، م، قضاوی، رابراهیمی خوسفی، ز، ولی، ع،  

گرد و غبارهای داخلی با استفاده از تصاوير لندست و گل توفان )مطالعه موردی: شهر اصفهان(، فصلنامه تحقیقات مرتع 

 . 152-162، صص 1، شماره 24و بیابان ايران، جلد 

اصفهان(، فصلنامه  1397، )زاده، ط، مصباح، غ ، زهتابیانجعفری، م پديده گردوخاک)مطالعه موردی  آماری  (، واکاوی 

 . 863-875، صص 2، شماره 25مرتع و بیابان ايران، جلد 

، دو فصلنامه  2000-2011(، مطالعه گردوغبارهای شديد اصفهان طی دوره 1397، )آبادی، ع، اخالقی، م رنجبر سعادت

 .  113-128صص ، 18، شماره 9محیط زيست، دوره 

(، تغییرات مكانی و زمانی نرخ فرونشست گردوغبار در شهر اصفهان و ارتباط آن با برخی 1394، )نوروزی، س، خادمی، ح

 . 72پارامترهای اقلیمی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی )علوم آب و خاک(، سال نوزدهم، شماره 
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در    WRF-Chemهای مدل عددی  (، قابلیت1396، )، صحت کاشانی، سآبادی، ع، کرمی، س، رنجبر سعادتانیكفال،  

- 126، صص1، شماره 15برآورد غلظت گردوخاک)مطالعه موردی طوفان گردوخاک تهران(، نشريه علوم محیطی، دوره 

115. 
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