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 بادهای شدید بر میزان ریزگردها در استان خوزستان تأثیرات

 (مطالعه موردی بادهای جنوب غربی)
 

 سارا علی میرزایی

 شناسی گرایش سینوپتیک دانشگاه خوارزمی وهوا آبکارشناسی ارشد  

 

 چکیده

و ریزگردها در اتمسفر گردوغبار  های توفانایران فعالیت  جنوبی و جنوب غربیدر مناطق  محیطی زیست مشكالتیكی از 

گردوغبار  های توفانغرب ایران از ورود جنوب و  خوزستاناستان  و سایر شهرهای دزفولآبادان و  ،اهواز شهرهای .شهرها است

میدان دید و نحوه ورود  ریزگردها و نیز وضعیت ،گردوغبار های توفانوضعیت  در این پژوهش .و ریزگردها آسیب پذیر هستند

مورد نظر در  استاندر این پژوهش دوره های آماری مختلف برای . است به درون شهرها مورد مطالعه قرار گرفتهاین توفان ها 

پراکندگی توفان ها و کاهش میدان دید در  ،سپس وضعیت باد غالب .مورد مطالعه قرار گرفت 9499تا  9412طول سال های 

روزهای وقوع توفان برای انجام تحلیل سینوپتیكی  ی فشار درهمچنین نقشه های مربوط به الگوها .بررسی شدندطول سال 

 .شكل گرفته است دزفولو کم ترین آن ها در  آبادانبیش ترین تعداد توفان گردوغبار در . تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند

تغییرات فراوانی  .استن پدیده اقلیمی را در سال های اخیر مشخص کرده افزایش ای ،تغییرات دوره ای گردوغبار در منطقه

وضعیت افزایش تعداد روزهای با میدان دید کم با ماه های  .است گردوغبار با افزایش ارتفاع روند مثبتی در منطقه نشان داده

ان دید کم مربوط به خرداد و تیر بوده روزهای با مید شاخص وقوع توفان گردوغبار در منطقه مطابقت داشته و بیش ترین تعداد

توفان گرادیان شدید فشار و  تحلیل همدیدی جو نشان می دهد در نزدیكی سطح زمین در هنگام وقوع نینهمچ .است

نتایج این پژوهش نشان می دهد که . هكتوپاسكال جریان هم گرایی بر روی منطقه ایجاد شده است 044ناپایداری و در سطح 

شهر منتقل می شود و در اثر برخورد  قسمت های مرکزی یابان های موازی با مسیر باد غالب به راحتی بهگردوغبار در خ

قسمتی دیگر از  قسمتی از جریان ریزگردها به طرف سطح زمین انتقال یافته و ،جریان گردوغبار با ساختمان های بلند شهر
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ساختمان ها ز ا باالتربخش دیگری از آن نیز در ارتفاعی  .نمایدجریان در بخش پشت به باد ساختمان حالت پیچشی ایجاد می 

ورود ریزگردها را به داخل شهرها کاهش داده و به عنوان یک  ،پوشش گیاهی در اطراف شهرها .سطح شهر عبور می کند از

 .آلودگی منطقه به حساب می آیند عامل مثبت در کاهش

 

 .جنوب غرب ،خوزستاناستان  ،آلودگی هوا ،توفان ،ریزگرد ،گردوغبارهای كلیدی:  واژه
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 همقدم -1

ریزگردها  وجود .ها و نواحی خشک است ابانیدر مناطق مجاور ب طییپدیده ریزگردها یا گردوغبار از مهم ترین بحران های مح

حساب می  برای ساکنان شهرها و روستاها به طییعنوان یک مخاطره مح دید را کاهش می دهد و به دانیدر هر منطقه ای م

ریزگردها در جو  گرد وغبار و علت حضور های توفانهای زیادی برای مطالعه  تالش نقادانشمندان و محق ریاخ انیدر سال .آید

جمله مناطق  کشور ایران از .ات آلوده کننده آنها انجام داده اندهای کاهش اثر شهرها و چگونگی حرکت و انتشار آن ها و راه

گردوغبار قرار  های توفانورود  رین و عراق تحت تأثهای بزرگی مانند عربستا ابانیبه سبب نزدیكی به ب نیاست و همچن ابانییب

 های توفاناز  ترین نفوذپذیری را شیایالم و کرمانشاه ب ،استان های خوزستان نواحی غربی ایران به خصـوص .گرفته است

مناسب برای  شرایط یجادسوریه و شمال عربستان باعث ا ،بسته روی عراق کم فشارهای ،مییاز لحاظ اقل .گردوغبار داشته اند

جنوب غربی و  جو می تواند آن را به نواحی انییکه جریان باد در سطوح م صعود حجم زیادی از گردو غبار به هوا می شود

 .(1)غرب ایران منتقل کند

در مهم ترین عامل  .و زمستان روی می دهد زیپای گردوغباری عمدتاً در فصول بهار و تابستان و با توالی کم تر در های توفان

تعداد روزهای گردوغباری در  نهیشیمی دهد که مقدار ب مطالعات انجام شده نشان. (9)گردوغبار سرعت باد می باشد  دیتول

 از غـرب بـه شــرق کشور از تعداد روزهای گرد و غبـاری و از سمت جنوب به شمال و اشدغرب کشور و خوزستان می ب جنوب

 ها به نواحی مجاور منتقل ابانیذرات گردوغبار را از روی ب یبا سرعت قابل توجه جریان باد می تواند .(2)کاسته می شود 

آن  مطالعه ریزگردها از آن جهت است که تراکم زیاد تیاهم .شود و باعث ایجاد جوی آلوده برای مناطق تحت نفوذ خود نموده

 های قلبی و تنفسی در مارییسبب افزایش ب باالی ریزگردها غلظت .ها درجو می تواند سالمتی انسان ها را به خطر اندازد

 ها در جو شهرها نچگونگی انتقال و انتشار و حضور آ ،منشأ ،ریزگردها تیه فعالاز این جهت امروزه مطالع .شهرها می شود

 .زیادی دارد تیاهم

شهـرهـای غـرب و  محیطی زیستیكـی از مشـكالت  بـه ریاخ انیآلودگی هوا ناشی از حضور ریزگردها یا هواویزها در سال

 در مناطق غربی عییکشاورزی و منابع طب ،عییطب طیمح زین و هم شهرها و هم روستاها .غربی کشور تبدیل شده است جنوب

 ریزگردها عییدر بخش کشاورزی و منابع طب .قرار دارند شهری گردو غبار ریدر دوره اوج گردو غبار به شدت تحت تأث ایران

 به عنوان نمـونـه در منطقـه لرستـان .درختان می شوند دهی وهیو م اهانیگرشد اعی و اختالل در کاهش محصوالت زر باعث

 به علت حضور 1220شده است که براساس آمار در سال  عسل ریزگردها باعث بروز خسارت به زنبورداران ریسال های اخ در

 دنییآشام گردوغبار باعث آلودگی آب. (0)وارد شده است  خسارت به زنبورداران این منطقهمیلیارد ریال  26از  شیب ریزگردها

و  چشمه مردم از طریق دنییدر روستاهایی که آب آشام .(0)شود  می های گـوارشـی از این طـریـق مارییب جهیو در نت

 ستمیس بهداشتیاثرات نامطلوب  .ترین اثر گذاری را بر سالمت انسان ها دارد شیاین نوع آلودگی ب .می گردد نیرودخانه تأم

گردوغبار  طییاثرات مح .آسم و آلرژی است ،تیبرونش ،نوریتیجمله س های گرد و غبار مشكالت تنفسی و ریوی برای انسان از

 مارییب وعیش ،پوشاندن سطح برگ ها ،کم شدن ساعات آفتابی ،کاهش منابع آب ،انسان ها گیزند طیشامل آلوده کردن مح

غرب پدیده گرد و  در مناطق غرب و جنوب. (9)حمل و نقل است  ستمیدر س زی و اختاللاورکش داتیو کاهش تول اهییهای گ

به مهاجرت  های تنفسی و ریوی مجبور مارییب لیاست بعضی از افراد به دل غبار به چالشی تبدیل شده که باعث شده

است که  یا همان هوایی نییتروپوسفر پای ریزگردها حضور آن ها در الیه ترین نگرانی درباره آلودگی شیبنابراین ب .(6)شوند

 غـربی ازجنوب به سبب نزدیكی به مـرزهـای (  1)شكل  خوزستان مناطق جنوبی استان .انسان ها از آن تنفس می کنند
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 قابل توجهی در سه شهر بزرگ تیجمع .پذیر می باشند ریتأث ار و تابستانگردو غبار به خصوص در دو فصل به های ستمیس

گردوغبار  و شهرهای کوچک تر تابعه آن ها زندگی می کنند بنابراین مطالعه اثرات آلوده کننده ذرات سوسنگردو  ادانبآ ،اهواز

 .ساکنان آن ها اهمیت زیادی دارد سالمتیدر این شهرها از جهت 

 
 منطقه مورد مطالعه یاییجغراف تیموقع- 1شکل 

 یروش بررس

 نقشه هـای هــوا لیو تحل ـكییپردازش آن ها به شكل گراف و مییجاری استفاده از داده های آماری اقل قیروش مطالعه تحق

 به روش کمی مورد صفی آباد)دزفول( اهواز و ،آبادان شامل خوزستان استان کینوپتیایستگاه س 2برای این منظور  .می باشد

 .بررسی قرار گرفت

داده روزهـای بـا دیـد  ـزینو  انهیو سال انهیگرد وغبار ماه های توفانده های استفاده شده در این پژوهش شامل تعداد اد

 NOAAبه سایت  مراجعهتوفان ها با  رییبه منظور شناخت علت جوی شكل گ .باشد مییا کم تراز آن  لومتریک 1مسـاوی 

شد و با روش  هیبود ته افتادهآن ها توفان گردوخاک در منطقه اتفاق در طول  شاخص که روزنقشه های فشار روزانه برای چند 

 .و هكتوپاسكال می باشد پاسكال در این نقشه ها فشار هوا برحسب دو واحد .گرفته است قرار لیزیه وتحلمورد تج كیینوپتیس

اهواز و  ،آبادانسه ایستگاه  بهباد مربوط در ادامه با کمک داده های روزانه وزش  .است پاسكال هر هكتوپاسكال برابر با صد

برای نمایش جهت و سرعت باد ترسیم شده  WindRose و EXCEL ،SPSS نرم افزارهای گل بادهایی با کمک دزفول

اشكال نمایش دهنده ورود جریان باد غالب در  ،Office با کمک نرم افزار .این گلبادها جهت باد غالب را نمایش می دهد .است
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 های توفانرکت شكل ها و گلبادها به منظور تحلیل و بیان ح ،نقشه ها ،هر یک از نمودارها .است شهر ترسیم شدهسطح 

 .تروپوسفر شهری به کار رفته است الیهگردوغبار در 

 

 یافته ها بررسی تغییرات دوره ای توفان های گرد وغباردر منطقه

و  اهواز ،آبادانگردو غبار سه شهر  های توفانبراساس آمار تعداد  انخوزستبررسی وضعیت گردوغبار در سطح شهرهای استان 

( 1)مطابق با جدول شماره  آبادانایستگاه  .تغییرات مشخصی را نشان می دهدزمانی مشخص به ترتیب در دورهای  دزفول

توفان گردوغباری برای  20نزدیک به  .گردو غبار را در سال های پایانی دوره آماری داشته است های توفانبیش ترین تعداد 

در این نمودار مشاهده می شود که یک روند  ( 9)شكل سال به سال ثبت شده است که توجه به نمودار تغییرات  آبادان

با روند منظمی رو به  آبادانتعداد توفان ها در  9499تا سال  9412از سال  .افزایشی در آغاز دوره آماری نیز مشاهده می گردد

توفان  ساالنهمیانگین  9ساس جدول برا .توفان گردوغبار با اهمیتی روی نداده است آباداندر  9448در سال  .تکاهش بوده اس

حداکثر وقوع توفان گردوغبار در طول سال مربوط به ماه می یعنی اواسط بهار می باشد  آباداندر  .می باشد 7. 12آبادان ها در 

درماه اوت تقریباً اواسط تابستـان در  .می رسد اکثروریه آغاز و در مـاه مـی بـه حدروند افزایشی توفان ها از ماه ف .( 2)شكل 

تعداد توفان ها کاهش می یابد اما یک افزایش موقتی در ماه سپتامبر مشاهده می شود که مربوط به فرارسیدن فصل  آبادان

 .پاییز است

 

 میالدی 3133تا  3112تعداد توفان های گردوغبار ایستگاه مالیر در دوره - 1جدول 

9499 9491 9494 9412 9418 9417 9416 9410 9410 9412 

1 9 9 4 7 19 10 21 92 92 

 

 
میالدی 3133تا  3112در دوره  آباداننمودار تغییرات توفان های گردو غبار ایستگاه - 3شکل   
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میالدی 3133تا  3112در دوره  آبادانمیانگین ماهیانه توفان های گردو غبار ایستگاه - 3جدول   

توا سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر  ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژوئیه 

4 .9  4 .0  4 .0  1 .2  4 .7  9 .1  9 9 .2  1 .8  1 .2  4 .2  4 .9  

 

 
میالدی 3133تا  3112در دوره  آباداننمودار تغییرات میانگین ماهیانه توفان های گردو غبار ایستگاه - 2شکل   

 

 19است که  9494گرد وغبار مربوط به سال  های توفانبیش ترین تعداد وقوع  9499تا  9412در دوره  اهوازدر مورد ایستگاه 

 .(2جدول )توفان ثبت شده است 

 میالدی 3133تا  3112در دوره  اهوازتعداد توفان های گردوغبار ایستگاه  - 2جدول 

9499 9491 9494 9412 9418 9417 9416 9410 9410 9412 

7 2 19 14 14 4 4 4 4 0 
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 میالدی 3133تا  3112در دوره  اهوازنمودار تغییرات توفان های گردو غبار ایستگاه - 4شکل 

 

 دو هسته اهوازروند ماه به ماه توفان ها در  .(0جدول )مورد ثبت شده است 0/7 اهوازسالیانه در  های توفانتعداد میانگین 

 ه ماه اوت مصادف باکه یكی مربوط به ماه مارس مصادف با اوایل بهار و دیگری مربوط ب(  0)شكل بیشینه را نشان می دهد 

رویداد گردوغبار روند  (آبان)تا ماه نوامبر  (شهریور)از ماه سپتامبر  اهوازدر  .مورد می رسد 2/1واسط تابستان است که به 

 .یكنواختی را نشان می دهد

میالدی 3133تا  3112در دوره  اهوازمیانگین ماهیانه توفان های گردو غبار ایستگاه - 4جدول   

 ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

4 4 .0  4 .0  4 .0  1 .2  4 .7  4 .0  4 .2  1 .1  1 .2  4 .2  4 
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میالدی 3133تا  3112در دوره  اهوازن توفان های گردو غبار ایستگاه نمودار تغییرات ماهیانه میانگی- 5شکل   

 

ل توفان در سا 78تعداد  .گردوغبار را نشان می دهد های توفاندر تمامی سال های دوره مورد مطالعه ثبت  دزفولایستگاه 

مورد بوده است  7است که  2018کم ترین تعداد توفان ثبت شده مربوط به سال  .برای این ایستگاه ثبت شده است 2021

روند وقوع توفان ها در طول سال یک شكل  .(6جدول )باشد مورد می  26 دزفولمیانگین سالیانه توفان ها در  .(0)جدول 

در طول سال را مشخص ( 2/2)رقم  باالترین( خرداد و تیر)شته است که ماه ژوئن تقریباً قله ای را بر روی نمودار به نمایش گذا

 های توفانبنابراین دوره مشخص بیشینه  .را نشان می دهد باالو می در طرفین آن دیگر ارقام  جوالینموده است که ماه های 

دسامبر و ژانویه حداقـل وقوع  ،نوامبر .نجامدبه طول می ا (اردیبهشت تا تیر) جوالیاز ماه می تا ماه  دزفولگردوغبـار در 

 .( 7)شكل گـردوغبـار را نشان می دهد  های توفان

میالدی 3133 تا 3112در دوره  دزفولتعداد توفان های گردوغبار ایستگاه - 5جدول   

9499 9491 9494 9412 9418 9417 9416 9410 9410 9412 

66 78 66 11 7 14 15 16 17 15 

 

 

میالدی 3133تا  3112در دوره  دزفولنمودار تغییرات توفان های گردو غبار ایستگاه - 6شکل   
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میالدی 3133تا  3112در دوره  دزفولستگاه میانگین ماهیانه توفان های گردو غبار ای- 6جدول   

 ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

4 .1  4 .1  1 .2  9 .0  2 .0  6 .2  6 .6  6 .2  2 .7  0 .2  1 .0  4 

 

 
میالدی 3133تا  3112در دوره  دزفولنمودار تغییرات ماهیانه میانگین توفان های گردو غبار ایستگاه - 7شکل   

 

گردوغبار  های توفانوقوع  باالترین خوزستاناستان ا مطالعه هر سه دوره آماری نتیجه گرفته می شود که در بین شهرهای ب

بیش ترین توفان ها در ماه می  اهوازدر  .در منطقه مورد مطالعه بوده است دزفولکم ترین آن ها مربوط به  اهواز ومربوط به 

شكل  (د ماهمردا) و اوت (فروردین و اسفند(در ماه های مارس  آبادانو در  (خرداد)در ماه ژوئن  دزفول در (اردیبهشت ماه)

در همه ایستگاه ها ماه های دسامبر و ژانویه که مصادف با دوره اوج زمستان در منطقه مورد مطالعه است حداقل  .گرفته است

گردوخاک با ارتفاع ایستگاه های  های توفاننمودار تغییرات حداکثر تعداد وقوع  .گردو غبار را نشان داده است های توفانوقوع 

 آبادانیعنی از  ،(نشان می دهد که با افزایش میزان ارتفاع از سطح دریا تعداد توفان ها افزایش یافته است8شكل ( مورد مطالعه

 .گردوغبار زیاد شده است ،با بیش ترین ارتفاع دزفولبا کم ترین ارتفاع به سمت 
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ادری تغییرات وقوع توفان های گردوغبار با ارتفاع از سطح- 8شکل   

 

 روند ماهیانه كاهش میدان دید در ارتباط با پدیده گردوغبار

گردوخـاک کاهش میدان دیـد می باشد که بررسی تغییرات میانگین ماهیانه تعداد روزهای با دید  های توفانیكی از پیامدهای 

نشان می دهد که  ( 11شكل ) دزفول(و  14شكل )اهواز (2شكل ( آبادانوی آن برای ایستگاه های یا مسا کیلومتر 9کم تر از 

مه گرفتگی و بارندگی های فصل سرد توجیه می شود در  ،به استثنای ماه های نوامبر تا مارس که کاهش دید با افزایش ابرناکی

 (تیر)کیلومتر به ترتیب محدود به ماه های جوالی  9ید کم تر از ماه های دوره گرم سال بیش ترین وقوع روزهای با کاهش د

که علت کاهش میدان دید افزایش ریزگردها و (اهوازو ماه ژوئن برای  اهوازو  آبادانبرای  جوالیماه )شود می  (خرداد)وژوئن 

 9ی با دید کم تر از عداد روزهابیش ترین ت( 11شكل )دزفولنمودار ایستگاه  .بروز پدیده گردوغبار در این موقع از سال است

 .را نشـان می دهد جوالیکیلومتــر در ماه 

 
 3133تا  3112دوره آماری ) آبادانكیلومتر در ایستگاه  3میانگین ماهیانه روزهای با دید كم تر از - 9شکل 

 میالدی(
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میالدی 3133تا  3112دوره آماری  اهوازكیلومتر در ایستگاه  3میانگین ماهیانه روزهای با دید كم تر از - 11شکل   

 

 
میالدی 3133تا  3112دوره آماری  دزفولكیلومتردر ایستگاه  3میانگین ماهیانه روزهای با دید كم تر از - 11شکل   

 

 ل هم دیدی روزهای شاخص وقوع توفان هالیتح

از طریق روش مطالعه  .گردو غبار در سطح منطقه از دیدگاه سینوپتیكی اهمیت زیادی دارد های توفانچگونگی شكل گیری 

 ،ص می شود که در زمان وقوع این توفان ها روند استقرار الگوهای فشار و تغییرات سرعت باد در سطح زمینهم دیدی مشخ

تروپوسفر به چه صورتی بوده است و درچه شرایط سینوپتیكی این جریانات در منطقه اتفاق  الیههكتوپاسكال و  044سطح 

روز  .نتخاب شده است تا از دیدگاه هم دیدی مورد تحلیل قرار گیرددر این جا چند روز شاخص از نظر وقوع توفان ا .افتاده است

 044 شامل سطح زمین و سطح( 8)نقشه های تهیه شده برای این روز  .است نمونه ای از این روزها بوده 9410مارس  96

درجه عرض شمالی شامل منطقه وسیع  74درجه تا  14درجه طول شرقی و  84درجه تا  94موقعیت جغرافیایی  ،هكتوپاسكال

میلی  1412نی بسته شیب گرادیان فشار از سمت منح (19شكل (در نقشه سطح زمین  .تری از خاورمیانه را شامل می شود

به  .میلی باری در شمال غربی در امتداد نواحی غربی ایران کشیده شده است 1440بار در جنوب شرقی به طرف منحنی بسته 

جریان باد از سمت پرفشار به کم فشار شكل  ،فشار بین دو نقطه در سطح زمین و گرادیان فشار حرکت هوا تالفاختبع وجود 

در مرکز آن هسته کم ارتفاع بر روی  ،(12)شكل هكتوپاسكال جو  044ق با نقشه تراز اتمسفر مطاب در سطح میانی .می گیرد

هم ارتفاع در سمت راست این محور بر روی نواحی غربی شرایط وقوع عراق و سوریه قرار گرفته است که فشردگی منحنی های 

 1220بهمن  2)  9417 ژانویه 98روز شاخص دوم  .ی نمایدناپایداری و هم گرایی جریان هوا در نزدیكی سطح زمین را بیان م
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در این روز وزش توفان شدید گردوخاک همراه با حضور ابرهای متراکم کومولونیمبوس در سطح منطقه مورد مطالعه  .(می باشد

 .منجر به شكل گیری شرایط ناپایداری شدید در نزدیكی سطح زمین شد

 
 میالدی 3114مارس  36 -طح زمینالگوی فشار س- 13شکل 
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 میالدی 2014مارس  26 -هکتوپاسکال  500الگوی تراز - 12شکل 

 

 

در  (هكتوپاسكالی 864)پاسكالی  86444ار سطح زمین است که تشكیل یک هسته کم فشار مربوط به میانگین فش 10شكل 

بنابراین  .نزدیكی منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد که وضعیت هم گرایی و ناپایداری شدید سطح زمین را تأیید می نماید

بادهای شدید را در نزدیكی سطح زمین بیان  اپایداری شدید و بروزوجود شرایط ن ،روزهای شاخص وقوع توفان در ماه مارس

مطابق با نقشه فشار  .ماه ژوئن از دیگر ماه های سال است که در منطقه فراوانی از توفانهای گردوغبار وجود دارد .می نماید

سطح  فشردگی ایزوبارها در غرب کشور توجیه کننده اختالف فشار و ناپایداری( 10)شكل  9441ژوئن  94سطح زمین در روز 

هكتوپاسكالی بر  86تشكیل یک منحنی بسته کم فشار ( 16شكل ( میالدی 9414اوت  10هم چنین در روز  .زمین می باشد

سطح زمین نشان می روی منطقه و فشـردگـی هم فشـارهــا در غـرب ایـران شكل گیری جریان گردوخاک را در نزدیكی 

 .دهد
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میالدی 1991مارس  35 -زمین  الگوی فشار سطح- 14شکل   

 

 
میالدی 3111ژوئن  31روز  -الگوی فشار سطح زمین - 15شکل   
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میالدی 3111اوت  15روز  -سطح زمین  الگوی فشار- 16شکل   

 

 جریان حركت ریزگردها و گردوخاك درالیه مرزی سطح شهرهای منطقه

ر قسمتی از قبل از ورود به شه ،گردوغبار به عنوان یک پدیده اقلیمی در نزدیكی شهرها مشاهده می شوند های توفانزمانی که 

ذرات خاک موجود بر سطح زمین های کشاورزی و سطوح خشک بدون پوشش گیاهی حاشیه شهر را که از لحاظ اندازه و وزن 

از مهم ترین عوامل ایجاد گردوغبار فرسایش بادی است که از عوامل مهم  .را با خود حمل می نمایند ،خیلی کوچک هستند

زمانی که پوشش گیاهی بر سطح زمین کم و یا پراکنـده  .(2)پوشش گیاهی می باشد  ایجاد فرسایش بادی عاری بودن زمین از

 .اتمسفر یعنی تروپوسفر می شوند الیهذرات کم وزن توسـط باد از سطح زمین برداشته شده و به راحتی وارد نخستین  ،باشـد

احتمال انتقال آن ها  ،ک درشت دانه تر باشندهرچه ذرات خا .تروپوسفر همان هوایی است که انسان از آن تنفس می نماید الیه

میلی متر و برای خاک ماسه  0. 1و  0. 9انـدازه بزرگترین ذرات موجود در سطح خاک زراعی  .توسط توفان کاهش می یابـد

در  .(14)شدت فرسایش در خاک زراعی به دلیل درشتی خاک دانـه هـا کم تر از خاک ماسه ای است  .یلی متر استم 9ای 

گردوغبار که عامل ایجاد پدیده  های توفانبیش ترین رویداد وقوع  خوزستانشهرهای استان  بحث پیشین مشخص شد که درم

ستـان است که محدوده بین ماه های مارس تا سپتامبر را در بر می مربـوط بـه دو فصـل بهـار و تاب ،ریزگرد و غبار هستند

باد غالب یا همان بادی که بیش ترین فراوانی  .اط با جریان باد غالب در منطقه باشدوقوع این توفان ها می تواند در ارتب .گیرد

هوای غبارآلود به شهر اهمیت از جهت انتقال جریان گردوخاک و  ،در وزش از یک جهت مشخص جغرافیایی را نشان می دهد

ابتدا جریان بادها از سمت غرب وارد این  انآبادنسبت به  دزفولو  اهوازدر بین سه شهر مورد مطالعه شهرهای  .بیش تری دارد

در دو فصل بهار و تابستان غربی می باشد  خوزستانباد غالب ایستگاه های استان  ،براساس مطالعه انجام شده .دو شهر می شود

ین باد بنابرا .(11)این وضعیت را به خوبی نشان می دهد ( 18)شكل و گل باد فصل تابستان ( 17شكل )گل باد فصل بهار  که
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 .غالب می تواند جریان هوای حاوی ریزگردها و ذرات خاک حمل شده را بیش تر از سمت غرب وارد شهرهای منطقه نماید

انتقال ذرات غبار و گردوغبار را به قسمت مرکزی شهر و دیگر نقاط شهرها آسان می خیابان های موازی با جهت باد غالب کار 

جریان توفان گـردوغبـار می تـوانـد در  .م ترین مانع بر سر راه به مسیر خود ادامه می دهدجـریـان هـوا بـا ک نماید زیرا این

به داخل سایر معابر البته با سرعت کم تری انتقال یابد  امتـداد خیابانهای اصلی پس از برخورد با ساختمان های مجاور خیابان

با سرعت وزش توفان هوای قابل دسترس یا همان جریان هوای  پس از ورود توفان غبارآلود به شهر به تدریج مطابق (12شكل (

اویزها اشغال بلندترین ساختمان های شهری منطقه توسط ذرات گردوخاک و سایر هو باالیتروپوسفر شهری از سطح زمین تا 

کاهش میدان  .بر پایین آمدن کیفیت هوای شهر تنفس برای ساکنان شهر نیز مشكل می شود عالوهمی شود و به این ترتیب 

در رفت و آمد و خسارت به محیط زیست شهری از دیگر پیامدهای وقوع توفان گردو غبار در شهرهای منطقه  اختاللدید و 

در هنگام عبور توفان گردوغبار از سطح شهر ساختمان های بلند به عنوان یک عامل بازدارنده و اصطكاکی عمل می  .خواهد بود

قسمتی از سرعت جریان توفان کاهش  ،ه باد ساختمان های بلند شهربرخورد توفان به سمت روبدر این وضعیت پس از  .نمایند

سرعت پیدا کرده و به سمت پایین ساختمان حرکت می نماید و ذرات گردوخاک را به طرف سطح خیابان و کوچه منتقل می 

ان متوالی حالت ه باد و در بین دو ساختمبخشی از جریان توفان نیز پس از عبور از روی ساختمان در قسمت پشت ب .نماید

متراکم از هوای آلوده به ریزگردها در فضای بین دو ساختمان  کامالچرخشی یا پیچشی پیدا می نماید و در این حالت جوی 

 .(94)شكل قرار دارد نیز بدون مانع از سطح شهر عبور می نماید  باالتربخشی از جریان توفان که در ارتفاع  ،شكل می گیرد

 
 هگلباد فصل بهار برای منطقه مورد مطالع- 17کل ش
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 هگلباد فصل تابستان منطقه مورد مطالع- 18شکل 

 

 
 رنحوه انتقال توفان گردوغبار به داخل خیابان های موازی با بادغالب و سایر معاب- 19شکل 
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 (13)رح ساختمان های شهنحوه عبور جریان توفان گردو غبار از سط- 31شکل 

 

حضور ریزگردها و ذرات گردوغبار یک بحران محیطی در شهرها محسوب می شود که هرچه تراکم این ذرات در جو نزدیک 

مطابق با تحقیقات انجام شده در  .فسی افزایش می یابدانسان ها به بیماری های تن ابتالاحتمال  ،سطح زمین بیش تر باشد

مثالً در  .بعضی از مناطق ایران شدت تراکم ریزگردها در جریان موج گردوغبار خیلی بیش تر از مقدار استاندارد آن می باشد

و  ر استاندارد و در آبادانبراب 19میكرومتر بر مترمكعب یا بیش از  2104ها به  آالیندهدر کرمانشاه مقدار تراکم این  1287سال 

کرمانشاه و خرم آباد نزدیک ترین  ،ایالم .برابر استاندرد آلودگی رسید 04میكرومتر بر مترمكعب یا بیش از  2264اهواز به 

منطقه قرار دارند که می توان استنباط نمود  شمال شرقغرب و  ،شند و به ترتیب در شمالشهرها به منطقه مورد مطالعه می با

ذرات  .شمال به جنوب این منطقه افزایش و توان دیدافقی نیزکاهش می یابد مقدارریزگردها از شرق به غرب واز تراکم

ذرات درشت به داخل  .طبقه بندی می شوند (سقابل تنف)و ذرات ریز  (غیرقابل تنفس)گردوغبار از نظر اندازه به ذرات درشت 

نمی  سالمتذرات درشت تهدیدی جدی برای  .در بدن انسان راه می یابند دهان و حلق اما ذرات ریز به اعماق بیش تر ،بینی

تراکم پوشش  .(12)به آسم و آمفیزم مشكل ایجاد می نمایند  مبتالیانباشند و برای افرادی با سابقه بیماری های تنفسی مانند 

به داخل  آالیندهز انتقال کم تر ذرات در کاهش سرعت توفان گردو غبار و نی اهواز و دزفول ،آبادانگیاهی در اطراف شهرهای 

نی مناسب بعضی از از دیگر نكات مثبت در مورد کاهش فعالیت ریزگردها در این شهرها مكان گزی .شهر نقش مثبتی دارد

 که اهوازدر مقایسه با  .نیز صنایع مهم دورتر از شهر گسترش یافته اند آباداندر شهر  .صنایع آلوده کننده تروپوسفر شهر است

 های توفانبا فراوانی وقوع  آبادانو  دزفولدر  ،گرد و غبار کم تر از شهرهای مجاور است های توفاندر آن فراوانی تعداد 

یش تر پهنه های عاری از پوشش گیاهی نزدیــک به شهـر بیش تـر می باشد که همین مورد باعث انتقال گردوغبـار ب

 .شود ریزگردهای بیش تری به اتمسفر این دو شهر می

 

 بحث و نتیجه گیری

مهمی در نواحی غربی و جنوب غربی  محیطی زیستگردوخاک و ریزگردها در سال های اخیر به مشكل  های توفانفعالیت  

نحوه  ،مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که هرکدام بیان گر علل و منشأ پیدایش .کشور ایران تبدیل شده است

در شهرها ریزگردها و  .یشنهادهایی برای حل این بحران محیطی بوده استو ارایه راهكارها و پ محیطی زیستآثار  ،فعالیت

در استان  اهواز و دزفول ،آبادانشهرهای  .انسان ها ایجاد نموده اند سالمتیگردوغبار شرایط نامطلوبی برای  های نتوفا

تروپوسفر یا همان قشرهوای  یهالار و فعالیت ریزگردها در گردوغب های توفانایران با مشكل ورود  یغربجنوب در  خوزستان

گردو غبار و روزهای با میدان دید  های توفانبا استفاده از روش کمی دو عامل اقلیمی تعداد  .قابل تنفس انسان مواجه هستند

رد بررسی قرار گرفت و در این پژوهش مو 9499تا  9412کیلومتر یا مساوی آن ها در سه دوره آماری از سال های  9از کمتر 
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بیش ترین تعداد  .انفاق افتاده بود دزفولو کم ترین آنها در  آبادانگردوخاک در  های توفانشد که بیش ترین تعداد  مشخص

و در  ت(ماه او)و مرداد  (ماه مارس)در فروردین  اهوازدر  ،(ماه می(در اردیبهشت  آبادانگردوغبار در طول سال در  های توفان

 های توفانتغییرات سال به سال ودوره ای نشان می دهد که در تمام منطقه  .شكل گرفته است (ژوئن)خرداد در دزفول

 های توفانتغییرات تعداد توفان ها با ارتفاع از سطح دریا نشان داد که تعداد  .گردوخاک در سالیان اخیر افزایش داشته است

 9بیش ترین تعداد روزهای با کاهش دید مساوی  .افته استه و افزایش یگردوخاک با افزایش ارتفاع روند مثبتی را نشان داد

تحلیل سینوپتیكی  .اتفاق افتاده بود( جوالی)تیرماه  دزفولو  آبادانو در  (ژوئن)در خرداد  اهوازکیلومتر یا کمتر از آن در 

فشردگی هم فشارها و تشكیل  ،روزهای شاخص وقوع توفان نشان می دهد که در نزدیكی سطح زمین گرادیان شدید فشار

هكتوپاسكال شرایط هم گرایی بر روی منطقه در شكل گیری این توفان  044هسته های کم فشار بر روی منطقه و در سطح 

غربی است و توفان گردوغبار از جنوب بادهای سالیانه برای منطقه نشان داده است که باد غالب منطقه  گل .نقش داشته است

با فراوانی بیش تر وارد هرکدام از این شهرها  جنوب غربز حمل نمودن ذرات ریزتر خاک از سمت غرب پس اجنوب سمت 

به تدریج با  .به قسمت های مرکزی شهر منتقل می شود شده و در خیابان هـای مـوازی با بـاد غــالب جـریـان گـردوغبار

جریان توفان بر اثر برخورد با ساختمان  .آلـوده می شودتروپوسفر شهر توسط ریزگردها  الیهاستقرار ذرات گردوغبار در شهر 

باد ساختمان ها به قسمتی از جریان توفان در قسمت روبه  .ریزگردها را در اطراف ساختمان ها متراکم می نماید ،های بلند

پیدا می  قسمتی دیگر در بخش پشت به باد و بیـن دو ساختمان متـوالی حالت پیچشی ،سمت سطح زمین حرکت می نماید

از  باالتربخشی از جریان در ارتفاع  .شهر را آلوده می نمایند ،نماید که این دو قسمت از جریان هوای قابل تنفس برای ساکنان

پوشش گیاهی اطراف شهرهای منطقه نقش مثبتی در کاهش تراکم ریزگردها در هوای داخل شهر  .دسطح شهر عبور می نمای

نایع مناسب بوده و در نقطه ای دورتر از شهر قرار گرفته است و ریزگردهای حاصل از آن نقشی دارند و مكان گزینی بعضی از ص

 .در آلودگی الیه تروپوسفر شهری ندارند
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