دالیل وقوع طوفان گرد و خاک  Haboobدر تهران

آیا این طوفان قابل پیش بینی بود؟
راهکارهای پیش بینی این پدیده چیست ؟و بضاعت سازمان هواشناسی از لحاظ تجهیزات مورد نیاز پیش بینی
این نوع از طوفان در چه حد و اندازه ای میباشد؟
گزارش هایی از وقوع طوفانهای مخرب منجر به خسارات مالی و جانی در دنیا.
تجزیه و تحلیل :دکتر بهروز رحیمی -امیرمحسن ظهوریان
www.mashhadmeteo.ir
www.iranclimateservice.ir

در روز  21خرداد  2131خورشیدی ب ه دلیل گرم شدن هوا در سطح زمین و همراهی جریانات اتمسفری ( ریزش ناگهانی هوای
سرد از سمت شمال غرب و افزایش ناگهانی فشار سطح دریا در حدود  5تا  6میلی بار) و بصورت همزمان شکل گیری یک
سلول تندری در نواحی غربی البرز ،وضعیت جوی در استانهای واقع در البرز مرکزی و غربی و همچنین استان قم با شرایط
شدیدا نا پایدارناگهانی مواجه گردید  ،شرایط به گونه ای بود که سرعت وزش باد در استان تهران در بعضی لحظات تا 221
کیلومتر در ساعت هم رسید که وقوع این طوفان شدید منجر به شکل گیری ستون عظیمی از گرد و خاک گردید که شهر
تهران را در تاریکی مطلق فرود برد و متاسفانه منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی گردید.
دالیل وقوع این طوفان بیسابقه در تهران به راستی چه بود و آیا رخ داد این وضعیت نامساعد جوی جزیی از اقلیم تهران یا
ایران محسوب میشود ؟
طوفان  Haboobمعموال در نواحی زیر بوقوع می پیوندد:
صحرای بزرگ آفریقا -سودان –شبه حزیره عربستان-کویت-عراق-استرالیا -ایاالت آریزونا ،تگزاس و اوکالهامای و نیومکزیکوی
آمریکا

این پدیده در کشور عزیزمان ایران یکی از پدیده های بسیار نادر در بازه زمانی ماههای خرداد و تیر و مرداد
محسوب میشود که اصوال در نواحی کویری بوقوع می پیوندد که به عنوان نمونه میتوان به دو مورد وقوع
طوفان  Haboobدر کویر طبس که منجر به سرنگونی هلی کوپترها آمریکایی در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه  2153سال
گردید و همچنین طوفان مهیب سبزوار در تیرماه سال  2111اشاره کرد.
با عنایت به اطالعات باال واضح و مبرهن است که این طوفان ،مهمان ناخوانده جدیدی محسوب میشود که به تازگی و تحت
تاثیرشرایط زیر به الگوهای اقلیمی استانهای شمالی کشورمان از جمله تهران افزوده شده است:
 -2تغییرات اب و هوایی در اثر پدیده گرمایش جهانی
 -1بروز خشکسالی نسبتا طوالنی در استانهای حاشیه رشته کوههای البرز و تهران.

الگوی سینوپتیکی و شماتیک وقوع طوفان : Haboob

طوفان  Haboobدر اثر ریزش و برخورد هوای سرد ناشی استقرار یک سامانه پر فشار زیر ابرهای تندری در شرف اضمحالل
ایجاد میشود،معموال ابرهای تندری منجر به تشکیل طوفان حبوب میشوند که پایه آنها در ارتفاع نسبتا باال( باال بودن رطوبت
نسبی در ترازهای میانی جو) و جو نسبتا خشک ( رطوبت نسبی پایین) در زیر پایه ابرتندری مشابه میگردد  ( .اطالعات مذکور
در بررسی نمودار اسکیوتی قابل مشاهده است)در این گونه ابرها به دلیل پایین بودن رطوبت نسبی در زیر پایه ابر و سردشدن
تبخیری قطرات باران  ،قطرات مذکور امکان رسیدن به سطح زمین را پیدا نکرده و در عوض بسته هوای همراه آنها به دلیل
تبخیر ذرات ،سرد شده و انرژی جنبشی منفی زیادی پیدا میکنند و به نزول خود ادامه داده و با برخورد به سطح زمین در
جهات مختلف ایجاد  Gusty Wind Frontمی نمایند .بخورد این توده های هوای سرد با هوای گرم و خشک موجود در
سطح زمین در مناطق مساعد رخ داد طوفان حبوب منجر به شکل گیری دیواره ای عظیم از گرد و غبار میشود که آسمان را
خواهند پوشاندDry Micro Burst .
این توده عظیم گرد و خاک غلیظ گاهی ممکن است در حدود  211کیلومتر پهنا داشته و تا ارتفاع  211ها متر در اسمان باال
رود و یک روز گرم و آفتابی را برای دقایقی در تاریکی مطلق و رعب انگیز فرود برده و دید افقی رو تا حد صفر کاهش دهد.

از انجائیکه پدیده مذکور یک پدیده ریز مقیاس محسوب میشود همواره پیش بینی این نوع از طوفانها از پیچیدگیهای خاصی
برخودار بوده و نیازمند به ابزار و امکانات مختلف و متنوعی میباشد که از آن جمله بصورت خالصه می توان به موارد زیر اشاره
نمود:
 -2اطالعات رادیو سوند و نمودار اسکیوتی که در طول  12ساعت  1بار و در ساعات  11:11بامداد و  25:11دقیقه بعداز ظهر
استخراج شده که پس از انجام محاسبات با اختالف زمانی حداقل  1ساعت در این خصوص منتشر میشود .شایان ذکر است که
در بررسی اطالعات نمودار اسکیوتی فرودگاه مهرآباد تهران در دو نوبت صبح و بعدازظهر  ،حکایت از رطوبت نسبی  211درصد
بین الیه  511تا  611میلی بار( پایه ابر تندری در ارتفاع باال) و رطوبت نسبی پایین در زیر پایه ابر دارد.ایندکس های ناپایدار
نمودار اسکیو تی تهران با استناد به انرژی همرفتی پایین شرایط وقوع ناپایداری ضعیفی را نوید میدهد .با استناد به این نمودار
قائم جو در صورت تشکیل اب ر تندری پیش بینی ایجاد بادهای شدید دور از ذهن نمیباشد که خوشبختانه در اطالعیه شماره
 11هواشناسی ذکر شد است.
اطالعات رادیو سوند فرودگاه مهراباد تهران در بعد از روز  21خرداد 2131

 -1بررسی دقیق نقشه های سینوپتیکی که بصورت روزانه هر  6ساعت یکبار بروز رسانی میشود .در نقشه روز مذکور سامانه ای از
نوع بندال بر روی شرق دریای مدیترانه دیده میشود که بغیر از شمال غرب کشور که مستعد وقوع شرایط ناپایداری نسبتا
شدیدی میباشد در سایر نقاط کشور جوی نسبتا آرام و بدون پدیده و یا با ناپایداری ضعیف دیده میشود.
میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل در باز زمانی ساعت  23:11دقیقه تا  11:11دقیقه شامگاه  21خرداد 2131

میانگین فشار سطح دریا در بازه زمانی مذکور

وضعیت رطوبت تراز  031میلی بار و در تراز تقریبی ارتفاع شهر تهران

 -1پایش و رصد لحظه ای مشاهدات ایستگاه های زمینی مجاور از نقطه نظر ارائه اطالعات مورد نیاز در خصوص سرعت و جهت
وزش باد ،ثبت آخرین وضعیت فشار هوا  ،تغییرات در مقادیر رطوبت نسبی در سطح زمین که هر  25دقیقه یکبار بروز رسانی
گردد.
 -2بررسی و پایش اطالعات رادارهای هواشناسی که این رادار ها باید از تجهیزات ،کیفیت و فن آوری مناسبی در خصوص تجزیه
و تحلیل داده ها برخوردار باشن د که متاسفانه شبکه راداری هواشناسی ایران پوشش سراسری و آنالین درکل مساحت کشور را
نداشته و از کیفیت و وضوح مطلوبی برخودار نمیباشد.

مقایسه کیفیت تصاویر رادار هوشناسی ایران با کشورهای پیشرفته دنیا:
کیفیت رادار هواشناسی ایران و محدوده تحت پوشش این رادار

 Cross sectionعمودی رادارهای هواشناسی کشورهای پیشرفته دنیا برای شناسایی جبهه های گاستی

 -5دسترسی بدون محدودیت و آنالین به تصویر ماهواره ای اختصاصی که از کیفیت و رزولوشن باالیی برخودار باشند.
تصویر ماهواره ای  RGB DUSTساعت  23:11روز وقوع طوفان

در این تصاویر نقاط دارای پتانسیل وقوع طوفان و گرد و خاک به رنگ صورتی قابل مشاهده هستند که متاسفانه بدلیل پوشش
ابر در ناحیه البرز مرکزی و غربی این تصویر دارای قابلیت رصد طوفان و گرد و خاک از نوع  Haboobنمیباشد.
 -6فراهم بودن امکانات رصد هوایی پدیده های جوی بنحویکه هواپیمای مجهز به امکانات پیشرفته هواشناسی در اختیار سازمان
هواشناسی قرار گرفته تا به موقع نسبت به جمع آوری و مشاهده اطالعات مورد نیاز اقدام نماید.

در این بخش از گزارش به بررسی تجهیزات و فن آوری در دسترس کشور همسایه امارات متحده عربی در
خصوص پیش بینی طوفان حبوب خواهیم پرداخت که مسلما این امکانات در اختیار کشور ما نمیباشد.
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کشور امارات متحده عربی ب ا وسعتی بسیار اندک در مقایسه با ایران برای پیش بینی طوفان گرد و خاک Haboobمجهز
 51ایستگاهی زمینی و چندین ایستگاهی فرودگاهی میباشد که بصورت لحظه ای به ارسال آخرین تغییرات دما -فشار-رطوب
نسبی و تغییرات در جهت سرعت وزش باد به ایستگاههای مبنا میپردازند .عالوه بر این سازمان هواشناسی این کشور مجهز به
سیستم پیشرفته

 Surface sensing Measurements for Atmosphering Radiative Transferمیباشد که

بصورت اختصار به آن سیستم هوشمند  SMARTگفته میشود که به تجزیه و تحلیل تششعات خورشیدی –گرمایی وبازتاب
زمینی با تطابق با پارامترهای زمینی در هر ثانیه میپردازد.
بهره گیری از سیستم  ALL SKY CAMMERAکه در این فن آوری با پوشش تمام زاوبه آسمان عبور جبهه گرد و خاک مورد
رصد قرار میگیرد که کمک مفیدی در پیش بینی طوفانهای  Haboobمحسوب میشود.
استفاده از رادارهای  Doppler C-Bandو )511 nm Micropulse Lidar (MPLE
که رادارهای مذکور تحت پوشش سازمان فضایی ناسا و مرکز ملی اقیانوس شناسی ایاالت متحده آمریکا میباشد که این رادار
ها دارای  121کیلومتر رنج پوشش بوده و با  Gate spacingدر حدود هر  511متر میباشد از طریق این رادارها گردیان
شدید شکست بازتابی در جبهه جلوی ابرهای تندری به آسانی قابل تشخیص بوده بخصوص در زمیانیکه چندین

Gust

 Frontدر باند جلویی ابرهای تندری داریم.
از تصاویر رادار  Lidarزمانی استفاده میشود که تصاویر ماهواره ای به دلیل پوشش ضخیم ابر قابل استناد نباشد که این تصاویر
با حدود  11متر خطا کمک میکند که با مطابق با اطالعات رادیو سوند ایستگاه زمینی شدت و میزان جریان خروجی از ابرهای
تندری را اندازه گیری نمود.

برای رصد طوفان  Haboobاستفاده از تصاویر ماهواره ای زیر به شدت کاربردی و ضروری میباشد:
 GEO-LEO-Meteosat 5-NASA Terra & Aqua-SeaWifs-Poes-DMSP-AFWAکه بخشی عمده از ماهواره های
هواشناسی باال بدلیل تحریم های پیشروی ایران و همچنین وابستگی به وزارت دفاع و صنایع نیروی هوای ارتش آمریکا در
اختیار کشور ما نخواهد بود.
شایان ذکر است که ماهواره های باال در اختیار سازمان هواشناسی کشور امارات متحده عربی بوده که در حدود  12مدار
ماهواره ای را در سطح زمین بصورت تصویری و عددی پوشش میدهند.
علیرغم اطالعات مشروح در باال بعضا دیده شده که در برخی کشورهای پیشرفته دنیا نیزعلیرغم دسترسی حداکثری به ابزار و
امکانات فوق پیشرفته روز  ،پیش بینی وقوع این نوع از طوفان به دلیل کوچک مقیاس بودن و شکل گیری ناگهانی طوفان باز
هم غیر ممکن بن ظر میرسد .در تصاویر زیر وقوع یک طوفان ناگهانی تندری با جبهه گاستی در ایاالت ایند ینای و در شهر
ایندیانا پلیس امریکا دیده میشود (  22آگوست  ) 1122که منجر به کشته شدن حداقل  5نفر گردید.

تصویر رادار هواشناسی شهر مذکور در زمان وقوع طوفان

نتیجه  :طوفان بیسابقه  Haboobدر  21خرداد  2131بعنوان یک پدیده نادر و بیسابقه در شهر تهران بوقوع
پیوست که دالیل وقوع این طوفان بدلیل تغییرات آب و هوایی حاصل از گرمایش جهانی و همچنین وقوع بارش
کمتر از نرمال در طی پاییز –زمستان  2131و بهار  2131میباشد.
ر صد و پیش بینی این پدیده خاص جوی نیازمند به دسترسی کامل به تجهیرات و فن آوری های پیشرفته و نوین
هواشناسی و همچنین تصاویر متنوع ماهواره ای دارد که متاسفانه برخی از این تجهیرات به دالیل کمبود بودجه
های تامین شده برای سازمان و همچنین تحریم های گسترده اقتصادی در سالیان اخیر دراختیار سازمان نمیباشد
و با توجه به ریز مقایس بودن و کالسیک نبودن ( قابل استناد و بررسی نبودن در نقشه های جوی روزانه) این
طوفانها  ،سازمان هواشناسی امکان پیش بینی این پدیده جوی که در بازه زمانی بسیار کوتاهی شکل گرفته و به
سرعت نیز مضحل میشود را ندارد و هیچگونه تقصیر و خطایی در خصوص عدم پیش بینی متوج سازمان محترم
هواشناسی نمیباشد و اطالعیه شماره  12سازمان هواشناسی در خصوص احتمال وقوع رگبار و رعدو برق ووزش
شدید باد بهمراه گرد و خاک برای استان تهران اطالعیه ای کافی و مفید در مقایسه با منابع و تجهیزات فعلی
سازمان میباشد.

