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مقدمه 
گردوغبارهای معدنی تحت عنوان عمدهترین نوع از هواویزههای وردسپهر به صورت مستقیم انتقال انرژی تابشی (جذب
و پخش تابش) (اسالم و المزروعی22۹۱ :2۸۸2 ،؛ داس و همکاران )۱462 :2۸۸۰ ،و غیرمستقیم (ویژگیهای
میکروفیزیک ،تشکیل هستة تراکم و نوری) (بانگرت و همکاران )6۸6۰ :2۸۸2 ،را تحت تأثیر قرار میدهند .از روشهای
متعددی برای شناسایی مناطق منبع ،مناطق تحت تأثیر ،و تعیین رخدادهای گردوغبار در دو دهة اخیر استفاده شده است.
از میان این روشها ،برخی پژوهشگران از مقدار نشانگر هواویزه (پروسپرو و همکاران2 :2۸۸2 ،؛ آوات و ماشات:2۸۸6 ،
۱۱۱؛ نبوی و همکاران ،)۱۹ :2۸۸4 ،عمق نوری هواویزه (گیکاس و همکاران۹۰۸۱ :2۸۸۱ ،؛ راشکی و همکاران:2۸۸۰ ،
۹۰؛ نبوی و همکاران۱۹ :2۸۸4 ،؛ کاسکائوتیس و همکاران ،)۸4 :2۸۸۱ ،مشاهدات زمینی و سینوپهای هواشناسی
(ذوالجودی و همکاران۹2۸ :2۸۸۹ ،؛ علیزاده چوبری و همکاران2۸۸6 ،؛ راشکی و همکاران۹۰ :2۸۸۰ ،؛ نبوی و
همکاران ،)۱۹ :2۸۸4 ،مدلهای منطقهای و جهانی (کاسکائوتیس و همکاران6۸4 :2۸۸۰ ،؛ نبوی و همکاران:2۸۸4 ،
 ،)۸۸۰یا ترکیبی از مدلها و دادههای ماهوارهای و زمینی بهصورت موردی برای تشخیص و توصیف گردوغبار استفاده
کردهاند .بهعنوان نمونه ،طوفانهای گسترده و منابع تولید گردوغبار در خاورمیانه بر اساس نشانگر هواویزه (نبوی و
همکاران )۱۹ :2۸۸4 ،و عمق نوری هواویزه اندازهگیریشده بهوسیلة سنجندهها (کلینگ مولر و همکاران،)۰۸4۹ :2۸۸4 ،
 نویسندة مسئول ،تلفن۸۱۸66۸4۸244 :

Email: Std_K.m@khu.ac.ir
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ایستگاههای زمینی و دید افقی ایستگاههای هواشناسی (باغبانان و همکاران۸664 :2۸۸۱ ،؛ علیزاده چوبری و همکاران،
 )۹2۱ :2۸۸6مشخص شده است.
توزیع گردوغبار بر روی ایران در طی فصول مختلف نشان داد که تغییرات چشمگیر در چرخة گردوغبار (ایجاد ،انتشار،
انتقال ،جمعآوری ،تهنشست) با الگوهای روزانة هوا ،شرایط خاک ،خشکسالی ،و وضعیت توپوگرافی ارتباط قوی دارند .این
تأثیرگذاری گردوغبار در مناطق مختلف کشور از جمله شرق ،غرب و جنوبغرب ،شمالشرق (بلورانی و همکاران:2۸۸6 ،
۸26؛ نبوی و همکاران۱۹ :2۸۸4 ،؛ کاسکائوتیس و همکاران۸۸ :2۸۸4 ،؛ کاسکائوتیس و همکاران،)6۸4 :2۸۸۰ ،
خوشهبندی و تحلیل فصلی دید افقی (باغبانان و همکاران۸664 :2۸۸۱ ،؛ علیزاده چوبری و همکاران ،)۹۹۸ :2۸۸6 ،یا
شناسایی نقطهای رخدادها (آرکیان و نیکلسون2 :2۸۸۱ ،؛ نامداری و همکاران2۸۸۱ ،؛ علیزاده چوبری و همکاران )2۸۸4 ،بر
روی پهنة ایران مستند شده است .بهعنوان مثال ،بلورانی و همکاران ( )2۸۸6رخدادهای گردوغبار را با استفاده از دید افقی
شناسایی کردند و در تحقیق خود نشان دادند که بیشتر طوفانهای گردوغبار واردشده به ایران از بیابانهای عراق و سوریه
سرچشمه گرفتهاند .در تحقیق دیگری ،علیزاده چوبری و همکاران ( ،)2۸۸4با استفاده از دید افقی ایستگاههای هواشناسی،
پنج منطقة عمدة رخداد گردوغبار را شناسایی کردند که دارای بیشترین بار گردوغبار بودند .تحقیقات دیگر بر روی جنوب
غرب آسیا نیز نشان داد که خاورمیانه شاهد بیشترین و شدیدترین طوفانهای گردوغباری در دو دهة اخیر بوده است.
بهعنوان نمونه ،نبوی و همکاران ( ،)2۸۸4با استفاده از دادههای سنجش از دور ،نشان دادند بخشهای جنوب غربی ایران و
کشورهای حاشیة خلیج فارس از جمله عمدهترین مناطق تحت تأثیر گردوغبار در منطقة غرب آسیا میباشند .مؤلفان
همچنین نشان دادند طوفانهای گردوغبار در فصل بهار عمدتاً به غرب ایران برخورد کرده و تا دریای خزر گسترش یافتهاند.
همچنین ،چائو و همکاران ( ،)2۸۸۰با استفاده از متغیرهای توپوگرافی ،هواشناسی ،و ویژگیهای خاک در مقیاس محلی،
نشان دادند که رسوبات بستر تاالبهای الهویزه و هورالعظیم در استان خوزستان و دشت سیستان در استان سیستان و
بلوچستان بهعنوان منابع داخلی تولید گردوغبار در ایران محسوب میشوند .عالوه بر تحقیقات مشابه ،دو منطقة خشک عمده
در داخل فالت مرکزی (دشت کویر در مرکز شمالی ایران و دشت لوت در شرق ایران) و بستر خشک جازموریان در
جنوبشرق ایران (میدلتون۱۹ :۸۱۱4 ،؛ گودی و میدلتون۸۸4 :2۸۸4 ،؛ عبدی ویشکایی و همکاران )2 :2۸۸۸ ،همراه با
دشتهای ساحلی خلیجفارس ،دشتهای ساحلی مکران ،بسترهای خشک لسی و رسوبی سیستان و خوزستان نیز از جمله
منابع بالقوة داخلی تولید گردوغبار از منابع بالقوة گردوغبارهای معدنی در ایران بهشمار میآیند (راشکی و همکاران:2۸۸2 ،
۰۸؛ رضازاده و همکاران۸۸۹ :2۸۸۹ ،؛ راشکی و همکاران .)۹۰ :2۸۸۰ ،اگرچه همة مناطق ذکرشدة باال بهعنوان منابع داخلی
تولید گردوغبار قابل مالحظهاند ،بهوسیلة شرایط دینامیکی و آب و هوایی تحت تأثیر گردوغبارهای بیابانهای خشک و
مناطق نیمهخشک بیرونی نیز هستند (فتاحی و همکاران6۱ :2۸۸2 ،؛ ذوالجودی و همکاران۹2۸ :2۸۸۹ ،؛ حمیدی و
همکاران24۱ :2۸۸۹ ،؛ حمیدی و همکاران۸۹۹ :2۸۸4 ،؛ کاسکائوتیس و همکاران6۸4 :2۸۸۰ ،؛ راشکی و همکاران:2۸۸۱ ،
 .)24بنابراین ،شرایط فوقالعادة خشک در داخل ایران با منابع بیرونی گردوغبار تلفیق و موجب شده است تا کشور تحت
تأثیر هواویزههای معدنی باال قرار داشته باشد .پس ،بسته به تنوع و تعدد منابع تولید گردوغبار و رژیمهای غالب اثرگذار بر
روی ایران ،امکان بررسی تفکیک کشور به مناطق مختلف یک ضرورت بهنظر میرسد؛ زیرا ،با توجه به تحقیقات ارزشمند
باال در عرصة گردوغباری ایران ،هیچ گونه ناحیهبندی گردوغباری با استفاده از متغیرهای سنجش از دوری در سطح ایران
انجام نشده است تا هم کشور را به زیرمنطقههایی جداگانه تفکیک کند و الگوهای مکانی و تغییرات روزانة گردوغبار هر
منطقه را مشخص نماید و هم از معیار سنجش از دوری ماهوارهای برای تفکیک مناطق کمک بگیرد؛ زیرا سنجش از دوری
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مدل

ماهوارهای کمک میکند تا درک بهتری از پهنة جغرافیایی پدیده آشکار شود و الیة گردوغبار در سطحهای باالی وردسپهر
پایش و نمایش داده شود .همان مسئلهای که بهوسیلة دید افقی ایستگاه مورد مطالعه مقدور نیست .این همان موضوعی
است که میتواند از هدف و سؤال تحقیق رونمایی کند و سیمای کلی منطقة مورد مطالعه را بدون توجه به مرز استانی و در
ساختارهای کوچکتر و سادهتر به همراه تغییرات منطقهای نشان دهد .بر این اساس ،نگارنده در تحقیق حاضر میکوشد تا
پراکنش گردوغبار در یک محیط فیزیکی و جغرافیایی معنیدار را ترسیم و قابل تفسیر کند.

روتﻫﺎ

موادو
روششناسی تکنیکهای بُرداری با هدف کاهش حجم زیاد داده برای تفسیر و طبقهبندیهای آب و هواشناسی و
الگوهای مکانی (هوث و همکاران۱۸4 :۸۱۱۹ ،؛ هوث ،)۱۱۹ :۸۱۱4 ،منطقهبندی اقلیمی و تغییرات فضایی (سرا و
همکاران۸4۰ :۸۱۱4 ،؛ وایت و همکاران ،)2 :۸۱۱۸ ،الگوهای گردش جوی ،و بسیاری از طبقهبندیهای مشابه دیگر
کاربرد دارد (یارنال۸24 :۸۱۱۹ ،؛ باری و کارلسون۸2۸ :2۸۸۸ ،؛ یارنال و همکاران .)۸۱2۹ :2۸۸۸ ،از جمله این
روششناسی میتوان به تحلیل مؤلفههای اصلی ( ۸)PCAیا توابع متعامد تجربی ( 2)EOFsاشاره کرد که ،ضمن کاهش
حجم دادهها ،تغییرات موجود در دادهها و پراش اولیة آنها را حفظ و در دستههایی مشخصی از هم جدا مینماید
(ریچمن .)2۱۱ :۸۱۱4 ،پس ،با توجه به ماهیت دادههای مورد استفاده در تحقیق و تالش در جهت تعیین ساختار فیزیکی
ساده PCA ،بهعنوان یک تکنیک مناسب برای اهداف تحقیق حاضر در راستای طبقهبندی پدیدة گردوغبار کاربردی
است؛ زیرا بردارهای ویژه قادر به جداسازی پراشهای مشابهاند و در عین شباهت درونگروهی ،تغییرات سری زمانی هر
بردار نیز بیرون کشیده میشود .بنابراین ،متغیر عمق نوری گردوغبار ۹در  ۰۰۸نانومتر سنجندة  ،MODISکه در مدل
 MACCمدلسازی شده است ،بهکار گرفته شد .این متغیر بهصورت پیکسلی با  ۸6کیلومتر مربع تفکیک مکانی و زمانی
روزانه در طی سالهای  2۸۸2-2۸۸۹است (بندیتی و همکاران2 :2۸۸۱ ،؛ مورکرت و همکاران.)2 :2۸۸۱ ،
در راستای رسیدن به هدف مطالعه ،تعیین مُد معیار ( )O, P, Q, R, S, Tدر تکنیکهای برداری دومرحلهای پایهای
است (ریچمن2۱۹ :۸۱۱4 ،؛ ریچمن۸۸6۰ :۸۱۱۸ ،؛ وایت و همکاران2 :۸۱۱۸ ،؛ یارنال )۸۸4 :۸۱۱۹ ،که ،با توجه به ماهیت
توزیع ماتریس و هدف مطالعه ،رویکردی از آرایة  Sبهکار گرفته شد .در آرایة  Sاگر ستون دادههای ورودی در ماتریس Z

تحت عنوان متغیرهای ریاضی اعمال شده باشند ،ماتریس  Zدارای  nمتغیر در سریهای زمانی مورد مطالعه و  mگام زمانی
است ( .)m × nبه این معنی که سریهای زمانی ( ۹4۰6روز) در هر  nایستگاه یا نقطه ( ۱۱۱۰نقطه) در تحلیل اعمال
میشود .سپس ،ماتریس دادههای فوق از نظر آماری (( 6)KMOسرنی و کیسر )6۹ :۸۱44 ،برابر با ( ۸/۱۱عالی) ارزیابی شد؛
معیاری که قابلیت ماتریس را جهت اجرای تحلیل ارزیابی میکند .سپس ،برای استخراج بُردارهای ویژه از ماتریس
همبستگی استفاده شد .استفاده از ماتریس همبستگی موجب میشود دادهها نیازی به نرمالسازی نداشته باشند (کستپولو و
جونس )۸۸۱۱ :2۸۸4 ،و بهترین نمایش پراش در دادهها تهیه و نمایش داده شود (باری و کارلسون۸۹۸ :2۸۸۸ ،؛ ژولیف،
 .)24۸ :2۸۸2در ادامه ،از تست غربالگری( ۰کتل )26۰ :۸۱44 ،و قانون نورث (نورث و همکاران )4۱۱ :۸۱۱2 ،استفاده شد
تا تعداد بُردارهای ویژة اصلی انتخاب شوند .سپس ،برای تفکیک مُد اختصاصی مؤلفههای باقیمانده و در راستای تعیین
1. Principal Component Analysis
2. Experimental Orthogonal Functions
)3. Dust AOD (Aerosol Optical Depth
4. Kaiser-Meyer-Olkin test
5. Scree plot

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن9911
پژو 

767

بهترین نمایش تئوریکی دادهها و روابط فیزیکی جاسازیشده در داخل ماتریس ورودی (ریچمن2۱۱ :۸۱۱4 ،؛ کمپاگنووسی
و سالز )4۹۰ :۸۱۱4 ،از چرخش عمودی (کیسر۸۱4 :۸۱۰۱ ،؛ کیسر )6۸۹ :۸۱۰۱ ،استفاده شد تا تحلیل مکانی مؤلفههای
اصلی را سادهتر کند (یارنال )۸62 :۸۱۱۹ ،و در عین حال محدودیت تعامد و حالت عمودی بُردارهای ویژه را نگه دارد
(ریچمن .)۸۸۰2 :۸۱۱4 ،همچنین ،ساختار بار گویهها را به سادهترین شکل ممکن (با به حداکثر رساندن ضرایب همبستگی
بین هر مؤلفة چرخشدادهشده با مؤلفة اولیه) نشان میدهد (ژولیف و همکاران .)246 :2۸۸2 ،به این صورت که الگوهای
چرخشدادهشده دارای ساختار سادهتر ،قابل تفسیرتر ،و منطقیتری از پراکنش متغیر را نشان میدهند .پس ،اگر مؤلفههای
انتخابشده دارای مفهوم فیزیکی (الگو) نباشند ،استفاده از چرخش برای کل پراشهای محاسبهشده در مؤلفههای انتخابی
بهکار گرفته میشود و این چرخش موجب میشود در همة فاکتورهایی که پراشهای تشریحشده را دارای اختالل ۸میکند
بچرخد و آنها را کامالً از هم جدا کند (ریچمن۸۸۰6 :۸۱۱4 ،؛ کمپاگنووسی و سالز .)46۸ :۸۱۱4 ،بدین ترتیب ،نقشة مکانی
گردوغبار بر پایة بارگویههای معنیدار یا بردارهای ویژة باقیمانده استخراج و ارائه شد.
برای تفکیک مرز مناطق از صدک  ۱4مقدار بارگویهها و برای انتخاب سیگنالهای مناسب فرینها از صدک ۱۰
بیهنجاریهای روزانه استفاده شد؛ زیرا صدک  ۱4موجب شد تا مناطق شناساییشده با همدیگر همپوشانی نداشته باشند
و کامالً از همدیگر جدا شوند .درنهایت ،سری زمانی مناطق شناساییشده با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

2

) (KSبررسی شد .این آزمون آماری ناپارامتریک است و با استفاده از آمارة  Dآزمون (وانگ و همکاران2۸۸۱ ،؛ شن و
همکاران )2۸۸۰ ،میتوان فاصلة معنیدار میانگین سریهای زمانی منطقههای بهدستآمده (در هر  ۸4۱4۱کیلومتر مربع)
را نسبت به هم نشان داد و استقالل عددی هر منطقه نسبت به دیگری از نظر آماری سنجیده شود .آمارة  Dبیان میکند
که میزان باالی عددی یک میانگین نسبت به دیگری نشاندهندة فاصلة زیاد بین دو میانگین است .بنابراین ،دو میانگین
مستقل از هم و دارای تغییرات متفاوتیاند.

یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 

مؤلفههای اصلی باقیمانده با  ۱۸درصد پراش دادهها در جدول  ۸ارائه شده است .درصد پراش پیش و پس از چرخش
مؤلفهها در جدول  ۸نشان میدهد که بیشترین میزان پراش دادهها پیش از چرخش به مؤلفة نخست تعلق دارد .اما،
چرخش عمودی موجب شد تا پراشها در بین مؤلفهها تقسیم و فیزیک بهتری از توزیع دادهها را نشان دهند.
پﺮاتﻫﺎيپﯿﺶوپسازچﺮخﺶبهروتعﻤودي

ﺟدول.9درصدکل

چﺮخﺶعﻤودي 
پﺮاتتجﻤﻌﯽ) . (%
26/۱
64/2
4۱/6
۱4/4
۱۹/۹
۱۸/۱4

بدونچﺮخﺶ 
پﺮات) (%
26/۱
22/۹
22/2
۱/2
4/4
6/4

پﺮاتتجﻤﻌﯽ) . (%
4۰/۸۰
44/22
۱2/42
۱4/۸4
۱۱/۱۹
۱۸/۱4

پﺮات)(%

4۰/۸۰
۸۸/۸4
4/۹۱
۹/۰۰
2/4۰
2/۸6

مؤلفه
۸
2
۹
6
۰
4

1. Noise
2. Kolmogorov-Smirnov
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لﺷﺮق،NE:غﺮبوﺷﻤﺎلغﺮب،WNW:
تفکﯿکﺷدةگﺮدوغﺒﺎر(ﺷﻤﺎ 

ﺷکل.9نقشةتﻐﯿﯿﺮاتبﺎرمُدﻫﺎيمکﺎنﯽمنﺎﻃق
ﺟنوبغﺮب،SW:ﻓالتمﺮکزي،C:ﺷﺮق )E:

ﺟنوبﺷﺮق،SE:


شکل  ۸نقشة پراکنش مکانی گردوغبار ایران را به شکل یک ناحیهبندی منسجم و جامع نشان میدهد که حاصل
بیشینة بارگویة مؤلفههای اصلی است .در این شکل ،اولین منطقة گردوغباری ایران در گوشة شمال شرقی کشور با بار
بیش از ( ۸/۰شکل  )a۸تقریباً جو شش استان کشور (شامل شرق گلستان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،بخشهایی
از شرق سمنان ،شمال خراسان جنوبی ،و شمال شرق یزد) را دربر میگیرد که غلظت باالی مقدار ساالنة آن در دامنة
غربی ارتفاعات شمالشرق و در جنوبغرب منطقة شناساییشده قابل مشاهده است (شکل  .)a 2تغییرات فصلی مقدار
گردوغبارهای منطقة شمالشرق در شکل  a۹نشان میدهد که مقدار عمق نوری گردوغبار از سال  2۸۸۱تا پایان دورة
مورد مطالعه افزایش چشمگیری دارد و مقدار اوج آن در اواخر بهار چرخة ساالنه است .منطقة گردوغباری شمالشرق با
منابع تولید گردوغبار همچون بیابان بزرگ قرهقوم (واقع در کشور ترکمنستان) و دشت کویر (بیابان داخلی کویر) همجوار
است (شکل  .)a 6بنابراین ،موقعیت جغرافیایی و شرایط دینامیکی موجب شده است تا جو نیمة شرقی ایران تحت تأثیر
انتشار و انتقال طوفانهای شدید برخاسته از بیابان قرهقوم باشد که عمدتاً بخش شمالشرقی ایران را در طول مرز
افغانستان و تا مرکز ایران تحت تأثیر قرار میدهد.
دومین منطقة گردوغباری شناساییشده متعلق به غرب -شمالغرب کشور است (شکل  )b ۸که از شمال استان
ایالم با غلظت باالی گردوغبار شروع و تا غرب دریای خزر کل استانهای غربی و شمالغربی کشور را دربر میگیرد
(شکل  .)b 2سریهای زمانی تغییرات فصلی گردوغبار در شکل ( )b ۹نشان میدهد که گردوغبارهای منطقة شمالغرب
از بهار بهتدریج تا وسط سریهای زمانی ساالنه (تابستان) روند افزایشی دارند .منطقة شمالغرب از جمله مناطقی است
که عالوه بر گردوغبارهای منتشرشده از بیابانهای بیرونی ،از مناطق رسوبی و شنزار شمال شرق دریاچة ارومیه نیز تغذیه
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میشود (شکل  .)b 6سومین منطقة شناساییشده گردوغبار شامل همة نواحی ساحلی و جنوبشرق ایران با بار بیش از
( ۸/۰شکل  )c۸از جمله استانهای جنوبشرق فارس ،بخش بزرگی از هرمزگان ،نیمة جنوبی کرمان ،و استان سیستان و
بلوچستان است که تقریباً دارای تمرکز باالی ساالنة گردوغبار در کل منطقه است (شکل  .)c2اوج گردوغبار این منطقه
در فصل تابستان (شکل  )c ۹و همزمان با استقرار باد ۸2۸روزه (اواسط ماه می تا سپتامبر) بر روی منطقه است که از
منابع داخلی تولید گردوغبار همچون بسترهای خشک جازموریان ،دشت سیستان ،دشت لوت ،و دشتهای نوار ساحلی
مکران تغذیه میشود .افزایش بار باالی گردوغبار منطقه در شکل  )c( 6بهروشنی نشان میدهد که جنوبشرق ایران
تحت تأثیر منابع داخلی و بیرونی گردوغبار است .به این صورت که بار باالی گردوغبارها از یک طرف برخاسته از دشت
سیستان ،دشت لوت ،و بستر جازموریان است و ،از طرف دیگر ،تحت تأثیر هجوم گردوغبارهای منشأگرفته از مناطق
بیابانی شبهجزیرة عربستان است.

دادهﺷده 
گویهﻫﺎيچﺮخﺶ 
تفکﯿکﺷدهبﺮپﺎیةبﺎر 

ﺷکل.5نقشةمﯿﺎنگﯿنمکﺎنﯽسﺎالنةگﺮدوغﺒﺎردرمنﺎﻃق

منطقة جنوبغرب کشور ازجمله مناطق دیگر شناساییشده با بار بیش از  ۸/۰تفکیکشده است (شکل  )d ۸و در
طول نوار ساحلی خلیج فارس (شامل بخش جنوبی استانهای ایالم و لرستان و استانهای خوزستان ،فارس ،کهکیلویه و
بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،فارس ،و بوشهر در طول زاگرس و غرب آن) با میزان باالی ساالنة گردوغبار در طول
نوار ساحلی و دشتهای خوزستان قابل مشاهده است (شکل  .)d 2میزان گردوغبار منطقة جنوبغرب ایران پیوسته
افزایش چشمگیری را نشان میدهد و دارای دو اوج بهاری و تابستانی در چرخة هرساله است (شکل  .)d ۹با نگاه اجمالی
به شکل  )d( 6نیز میتوان مشاهده کرد که مجاورت منطقه با بیابانهای عمدة شبهجزیرة عربستان ،عراق -سوریه ،و
دشتهای رسوبی مجاور (دجله و فرات) به همراه منابع داخلی (بسترهای خشک خوزستان و سواحل خلیج فارس) دلیل

نﺎحﯿهبنديمنﺎﻃقﻫﻤگنگﺮدوغﺒﺎريدرایﺮان

سﺎزيتکنﯿکﻫﺎيبُﺮداريدر


مدل

 761

اصلی انتشار و افزایش حجم باالی گردوغبار منطقه است .منطقة پنجم شناساییشده گردوغبار که دارای بار مثبت است
متعلق به ناحیة مرکزی ایران است (شکل  )e ۸که در شمال بهوسیلة رشتهکوه البرز ،در غرب توسط رشتهکوه زاگرس ،و
در شرق بهوسیلة کوهستانهای شمالی -جنوبی محصور شده است و مثلث بیابان لوت در جنوب -دریاچة نمک در
غرب -دشت کویر مرکز ثقل منطقة گردوغبار ساالنة فالت مرکزی است (شکل  .)e 2چرخة ساالنه میزان گردوغبارها
(شکل  )e ۹در منطقة مرکزی نشان میدهد که اوج گردوغبار متعلق به فصل گرم است که ارتباط معکوسی با رطوبت
خاک و ارتباط مستقیمی با شرایط توپوگرافی و اختالف گرادیان دینامیکی نسبت به اطراف دارد .بنابراین ،همة عوامل
موجب شده تا منطقه تحت تأثیر گردوغبار منتشرشده از مناطق کویری داخلی قرار گیرد (شکل .)e 6

ﺷنﺎسﺎیﯽﺷده 

ﺷکل.9توزیعروزانةگﺮدوغﺒﺎربهتفکﯿکمنﺎﻃق
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سرانجام ،ششمین منطقة شناساییشدة گردوغبار ،با مرکزیت بیابان لوت و دشت سیستان (در نوار مرزی با افغانستان)،
با بار باالی  ۸/۰بر روی جو شرق کشور جداسازی شده است (شکل  .)f ۸غلظت باالی گردوغبارهای ساالنة شرق ایران
مطابق با توپوگرافی پست و اقلیم خشک بوده و شامل استانهای خراسان جنوبی ،شرق یزد ،بخش بزرگی از شرق
کرمان ،و شمال سیستان و بلوچستان است (شکل  .)f 2این منطقة گردوغباری دارای تغییرات مشهود فصلی گردوغبارها
و اوج آنها در اواخر بهار تا تابستان است (شکل  )f ۹که به زمان شروع و تشدید باد ۸2۸روزه در شرق برمیگردد.
بهعالوه اینکه منطقة یادشده دارای دو منبع خشک رسوبی داخلی دشت سیستان در شرق و بیابان لوت در غرب است که
تحت تأثیر توپوگرافی و دینامیک جوی حاکم بر منطقه طوفانهای مخربی را به جو منطقه تزریق میکنند .همین شرایط
خشک و تأثیر اُروگرافی محلی با سامانههای جوی غالب موجب تشدید باد شُمالی بر روی بسترهای مستعد و خشک
رسوبی -دریاچهای مشترک بین ایران-افغانستان و بیابان لوت شده و انتشار بار باالی گردوغبار در منطقة شرق را شدت
بخشیده است (شکل  .)f 6بنابراین ،منابع مستعد و خشک بسترهای رسوبی داخلی و همجواری منطقة شرق با بیابانهای
بیرونی واقع در افغانستان موجب تشدید بار گردوغبار در منطقة شرق ایران شده است.

ﺷنﺎسﺎیﯽﺷده 

ﻓﺮینﻫﺎيگﺮدوغﺒﺎردرمنﺎﻃق

پﺮاکنﺶمنطقهايمﯿﺎنگﯿن

ﺷکل.4نقشة

همچنانکه در شکل  2مقدار گردوغبار مناطق شناساییشده به تفکیک وسعت مناطق نشان داده شد ،جدول 2
همبستگی بین میانگین دوبهدوی سریهای زمانی آنها را نشان میدهد .بر طبق جدول  ،2بین مناطق غرب -شمال
غرب با شمالشرق همبستگی معنیداری ( )۸/4۱وجود دارد .این همبستگی به نوسان مشابه فصلی گردوغبار در دو
منطقه یا شباهت مناطق منبع گردوغبار در نتیجة طغیان طوفانها از بیابان قرهقوم تا غرب دریای خزر ارتباط دارد که در
برخی مواقع با تحت تأثیر قراردادن غرب دریای خزر واقع در شرق منطقة غرب -شمالغرب ،تغییرات فصلی مشابهی را
دنبال میکنند .اما ،آزمون عدم شباهت بین گروهی (جدول  )2بین دو منطقه از نظر آماری معنیدار و دارای فاصلة زیاد
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( )D = 0.71است .بدین معنی که دو منطقه از هم مستقل بوده و دارای شباهت درونگروهی نیستند .در شکل  ،۰توزیع
میانگین مکانی مقدار گردوغبار در مناطق شناساییشده و در جدول  2فاصلة بین گروهی آنها نشان داده شده است.
محدودیت باکسها در شکل  ۰نشان میدهد که میانگین سری زمانی مناطق شناساییشده با هم متفاوتاند؛ زیرا مناطق
شناساییشده دارای منابع انتشار گردوغبار مشترکی نیستند .این شواهد برای میانگین سری زمانی منطقة غرب-
شمالغرب نشان داد که این منطقه نسبت به دیگر مناطق مستقلتر است؛ زیرا منطقه دارای منابع محدودتر و فصل اوج
رخدادها در بهار است که به تفاوت فصلی حجم و گسترش گردوغبار در این فصل بر روی منطقه برمیگردد .برعکس،
تغییرات و حجم شدید گردوغبار (شکل  )۰بر روی منطقة جنوبغرب نشاندهندة مجاورت منطقه با منابع عمدة
گردوغبارهای خاورمیانه و تشدید بار گردوغبار در این منطقه است (شکل  .)d6همچون منطقة جنوبغرب ،حجم باالی
گردوغبار بر روی منطقة جنوبشرق نیز درک درستی از انتشار گردوغبار مناطق متعدد منبع و جریانهای غالب به منطقه
را نشان میدهد .با وجود این ،توزیع توابع تجمعی تجربی ( )CDF۸sآزمون  K-Sبرای هر کدام از مناطق تحت تأثیر
گردوغبار در جدول  2ارائه شده است که درک استقالل عددی میانگین مناطق گردوغباری را نسبت به هم و با استفاده از
آمارة ( Dدر سطح اطمینان یک درصد) نشان میدهد .مقایسة  CDFمنطقة غرب-شمالغرب نسبت به مناطق دیگر
نشان میدهد (جدول  )2که میانگین گردوغبار در منطقة شمالغرب مستقلتر و متفاوتتر از دیگر مناطق است و
نشاندهندة این است که منطقه تحت تأثیر رژیمهای جداگانة گردوغبار قرار داشته است .در مقابل ،فاصلة کم بین
جنوبغرب با جنوبشرق و مرکز ایران نشان میدهد که هر سه منطقه تحت تأثیر سامانههای انتقال و انتشار مشترکاند.
در ضمن ،باید دقت شود که در جنوبشرق کشور به دلیل فراوانی و تنوع منابع تولید گردوغبار و سامانههای غالب جوی
(باد ۸2۸روزه و بادهای موسمی جنوبغربی) حجم باالیی از گردوغبار بر روی منطقه مشاهده میشود (شکلهای  2و .)6
اما ،در عین حال ،عدم همبستگی و فاصلة آماری آزمون  K-Sشمالشرق با شرق ( )۸/42و جنوبشرق ( )۸/۱تأیید
میکند (جدول  )2که میانگین رخدادهای گردوغباری منطقة شمالشرق متأثر از منبع ،فصل ،یا سامانههای متفاوتری
نسبت به جنوبشرق هستند.
ﯽداري)%9بﯿن
ﺟدول.5ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ(داخلپﺮانتز)وآزمونکولﻤوگﺮوف-اسﻤﯿﺮنوف(بﯿﺮونپﺮانتز:آمﺎرةDدرسطحمﻌن 
یﯽﺷده 
مﯿﺎنگﯿنسﺎالنةگﺮدوغﺒﺎرمنﺎﻃقﺷنﺎسﺎ 


شمالشرق
غرب -شمالغرب
جنوبشرق
جنوبغرب
فالت مرکزی
شرق

ﺷﻤﺎلﺷﺮق 

)۸( ۸

غﺮب-
ﺷﻤﺎلغﺮب 

)۸/4۱( ۸/4۸
)۸( ۸

ﺟنوبﺷﺮق 


ﺟنوبغﺮب 


ﻓالتمﺮکزي 

ﺷﺮق 

)۸/۹۱( ۸/۱۸
)۸/6۸( ۸/۱۰
)۸( ۸

)۸/۸۸( ۸/6۸
)۸/2۸( ۸/44
)۸/۸2( ۸/6۸
)۸( ۸

)-۸/62( ۸/2۸
)-۸/۹4(۸/4۱
)-۸/22( ۸/42
)-۸/۸4( ۸/۹۱
)۸( ۸

)۸/6۹( ۸/42
)۸/۹۰( ۸/۱۹
)۸/2۸( ۸/2۰
)۸/۸۱( ۸/2۱
)-۸/2۰( ۸/6۱
)۸( ۸

1. Cumulative distribution functions
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ﺷنﺎسﺎیﯽﺷده 

ﺷکل.2نﻤودارﺟﻌﺒةمﯿﺎنگﯿنسﺎالنةگﺮدوغﺒﺎردرسطحمنﺎﻃق

نتﯿجهگﯿﺮي 

بحثو
ایران با چندین کشور خشک و نیمهخشک همچون عراق و سوریه در غرب ،عربستان در جنوب و جنوبغرب ،بیابانهای
افغانستان در شرق ،بیابان قرهقوم ترکمنستان و بسترهای رسوبی شرق دریای خزر در شمال و شمالشرق محصور شده
است .این مراکز عمدة بیرونی با دشتهای داخلی همچون سیستان ،کویر و لوت و بسترهای دریاچهای خشک داخلی
تلفیق و موجب شدهاند تا کشور تحت تأثیر هواویزههای معدنی فراوانی قرار داشته باشد .بر پایة همین استدالل ،در
تحقیق حاضر با استفاده از تکنیکهای بُرداری و معیار سنجش از دور ماهوارهای تالش شد تا الگوهای مکانی توزیع
گردوغبار کشور تفکیک و شناسایی شود .نتایج مطالعه نشان داد شش منطقة جداگانة شمالشرق ،غرب -شمالغرب،
جنوبشرق ،جنوبغرب ،مرکز و شرق در ایران تفکیک و شناسایی شد .بهعالوه ،روابط آماری بین سریهای زمانی و
توزیع مکانی فرینهای منطقهای نشان داد که منابع انتشار و انتقال گردوغبار نقش تعیینکنندهای در شکلگیری مناطق
شناساییشدة گردوغبار داشت .زیرا ،مجاورت مناطق ششگانه با منابع بیابانی متفاوت بودند .به این صورت که در معرض
قرارگیری منطقة شمالشرق با گردوغبارهای منشأگرفته از بیابان قرهقوم در شمال و دشت کویر در جنوب تحت سلطة
جریانهای پُرفشار دریای خزر در طول مرز ایران و افغانستان و بادهای سطح زمین ناشی از گردایان ارتفاعات البرز با
مناطق پست داخلی (علیزاده چوبری و همکاران۹۹۸ :2۸۸6 ،؛ کاسکائوتیس و همکاران )6۸۱ :2۸۸۰ ،موجب تشدید
انتشار گردوغبار و شکلگیری منطقة شمالشرق شده است .این شیوه از منطقهبندی در مطالعات پیشین بهعنوان یک
منطقة مستقل جغرافیایی تفکیک نشده بود (باغبانان و همکاران۸664 :2۸۸۱ ،؛ علیزاده چوبری و همکاران:2۸۸4 ،
 .)2۸۰4زیرا ،دید افقی همانند متغیر عمق نوری تولیدات ماهوارهای قادر به پوشش منطقه نبوده است .بهعالوه ،شناسایی
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طوفان بر مبنای دید افقی ایستگاه سبب میشود تا عمق زیاد الیة گردوغبار در سطوح باالتر وردسپهر (به دلیل ارتفاع
زیاد الیة گردوغبار از سطح زمین) در سطح ایستگاه بهعنوان رخداد حدی ثبت نشود .موضوع مورد بحث در ارتباط با
مناطق شرق ،جنوبشرق ،و فالت مرکزی نیز صادق است .اگرچه ،غلظت ،انتشار ،و انتقال گردوغبار از دشت سیستان
بهوسیلة باد ۸2۸روزه دلیل اصلی انتشار گردوغبار در شرق ایران است (علیزاده چوبری و همکاران۹۹۸ :2۸۸6 ،؛ راشکی و
همکاران ،)۹۹ :2۸۸۱ ،ضعف و شدت فرینهای مناطق تحت تأثیر گردوغبار نشان داد که تعدد منابع گردوغبار مجاور و
جریان آن در جنوبشرق و شرق کشور متمایزند و نقش تعیینکنندهای در شکلگیری مناطق گردوغباری شرق و
جنوبشرق داشتند .این موضوع در کانون توجه مطالعات ایستگاهی در تمام طول محدودة جغرافیایی شرق تا جنوبشرق
(پرایجاث و همکاران۸62 :2۸۸۹ ،؛ جیش پراکاس و همکاران )2۸۹ :2۸۸۰ ،و خوشهبندی ،درونیابی ،و تحلیل تغییرات
فصلی ایران (دادههای ماهانه) (علیزاده چوبری و همکاران2۸۰4 :2۸۸4 ،؛ باغبانان و همکاران )۸664 :2۸۸۱ ،بررسی
شده است؛ اما به تفکیک و مرزبندی مناطق اشاره نشده است .همچنین ،یافتههای روششناسی پژوهش حاضر با استفاده
از معیار سنجش از دوری عمق نوری گردوغبار درک سادهتر و منطقیتری از جداسازی مرز بین مناطق غرب-شمالغرب
و جنوبغرب بر فراز جو نیمة غربی ایران را نشان داد .زیرا ،شناسایی رخدادها بر پایة مشاهدات ایستگاه سینوپتیک
موجب دخالت سلیقة محقق در انتخاب طوفانهای مهم و عمده بوده است که ،بر اساس دید افقی ،مطالعه شدهاند
(علیزاده چوبری و همکاران۹۹۸ :2۸۸6 ،؛ نامداری و همکاران .)244 :2۸۸۱ ،استخراج فرینهای تأثیرگذار بر روی دو
منطقة نیمة غربی شناساییشده در مطالعة حاضر بهوسیلة مطالعههای پیشین تأیید میشود و هر دو به گسترش تودة
گردوغبار منشأگرفته از بیابانهای عراق -سوریه و حوضههای رسوبی دجله -فرات تا غرب دریای خزر تحت تأثیر
گسترش کمفشار عراق در فصل بهار اشاره دارند (حمیدی و همکاران2۱۹ :2۸۸۹ ،؛ نامداری و همکاران .)24۸ :2۸۸۱ ،در
مقابل ،اگر زبانة کمفشار تضعیف شود و به عرض جغرافیایی پایینتر بر روی خلیج فارس قرار گیرد ،انتقال گردوغبار در
جهت همگرایی سیکلونی بادها را از شرق و شمالشرق شبهجزیرة عربستان و از روی بیابانهای عراق -سوریه به سمت
جلگة خوزستان سوق داده و بیشترین حجم گردوغبار به جنوبغرب برخورد میکند (فتاحی و همکاران6۱ :2۸۸2 ،؛
حمیدی و همکاران2۱6 :2۸۸۹ ،؛ راشکی و همکاران )۹6 :2۸۸۱ ،و این جابهجایی جریانها موجب شده است تا منطقة
جنوبغرب ایران را بهصورت یک منطقة مجزا شکل دهد .بنابراین ،تفاوت چشمگیر تحقیق حاضر در این مسئله است که
مطالعات پیشین بر اساس رخدادهای فرین موردی به بررسی موضوع گردوغبار پرداخته و قادر به تحلیل نقطهای
گردوغبار بودهاند .اما ،مطالعة اخیر نهتنها توانست استانهای شمالی و جنوبی نیمة غربی ،نیمة شرقی ،و مرکز کشور را با
رویکرد منطقهبندی جدا کند ،بلکه با استفاده از تغییرات دورهای و فرینهای گردوغبار هر منطقه به تحلیل پرداخته است.
این دستاورد ،عالوه بر اینکه بهوسیلة تحقیقات پیشین دینامیکی و سینوپتیکی مورد تأیید است ،بلکه توانسته است مرز
مناطق تحت تأثیر گردوغبار را در یک نگاه تکنیکی به ساختارهای جغرافیایی کوچکتر (بدون درنظرگرفتن مرز استان و
نقاط ایستگاهها) ساده کند .درمجموع ،موضوع طبقهبندی به این مهم منجر شد که محیط فیزیکی و پراکنش متغیر مورد
مطالعه با استفاده از شبیهسازی دادههای سنجش از دور در یک ساختار جغرافیایی معنیدار و در عین حال ساده
ترسیمشدنی و قابل تفسیر است.
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