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 چكیدٌ
ؾاذتاض گطزـ ؾايي قٌاتٌاتطايي تِ هٌظَض  .تاقسّاي گطز ٍ غثاضي زض قطق ايطاى هيتَفاىؾاذتاض زضن حاضط  ّسف تحميك

آهاضي، ّوسيسي ٍ هسل ّاي هغالؼِ زض ؾِ هطحلِ تطضؾي زقت ؾيؿتاىزض ّاي گطز ٍ غثاضي  خَ زض ٌّگام ٍلَع تَفاى

گطزيس ٍ هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض اًتراب  1331خَالي  03ضٍظ تَفاى  ،تطؾاظي تِ اًدام ضؾيس. تطاي اًدام هغالؼِ زليك

فطاٍاًي ٍلَع زضيافت ٍ ؾاظهاى َّاقٌاؾي وكَض  اظؾاػتِ  3ّاي ايؿتگاّي زازُتِ هٌظَض اًدام تطضؾي ّاي آهاضي گطفت. 

-ّوچٌيي زازُ ي هَضز تطضؾي لطاض گطفت.ضٍظ-فهلي، هاّاًِ ٍ قثاًِآى زض همياؼ ؾاالًِ، ّاي پسيسُ گطز ٍ غثاض ٍ ٍضزايي

 6تهَضت  ّىتَپاؾىال 098ٍ  529( زض تطاظّاي v( ٍ تاز ًهف الٌْاضي)uتاز هساضي)هؤلفِ ئَپتاًؿيل، غ ّاي اضتفاع

تطاي تحليل ّوسيسي تَفاى هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت. قس ٍ تْيِ ( NCEP/NCARّاي خَي ) ٍّفػ ؾاػتِ اظ هطوع هلي پ

خْت قثيِ ؾاظي خطياى َّا ٍ آقىاضؾاظي ؾاذتاض  RegCM4هسل  اتوؿفطيّاي زازُزض ازاهِ اظ زازُ ّاي قيوي خَ ٍ 

ظاتل، ؾيٌَپتيه  اى زاز زض عَل زٍضُ آهاضي هَضز هغالؼِ زض ايؿتگاُ ّاي آهاضي ًكًتايح حانل اظ تطضؾي .قساؾتفازُ  تَفاى 

ذطٍخي ّاي هسل تياًگط آى اؾت وِ  .تدطتِ ًوَزُ اؾت 2882ؾال تاالتطيي هيعاى ٍلَع تَفاى ّاي گطزٍغثاضي ضا زض 

 588ظيط تطاظ  وِ تيكيٌِ غلظت گطزٍغثاض زضتاقٌس، تغَضيتَفاى ّاي گطزٍغثاضي زض زقت ؾيؿتاى تؿياض ون ػوك هي

زٌّسُ آى اؾت وِ خاتدايي خٌَب ؾَي پطفكاض تطووٌؿتاى تا گطزز. ًتايح تحميك ّوچٌيي ًكاىّىتَپاؾىال هكاّسُ هي

افعايف قية افمي فكاض تيي هطوع پطفكاض تطووٌؿتاى ٍ ون فكاض پاوؿتاى ّوطاُ قسُ ٍ زض ًْايت تمَيت تاز ؾيؿتاى ٍ ٍلَع 

غمِ زض پي زاضز. ذطٍخي ّاي هسل ًكاى زاز ػليطغن ًمف زٍ هطوع پطفكاض تطووٌؿتاى ٍ ون تَفاى ّاي گطزٍغثاضي ضا زض هٌ

اي زض پاوؿتاى زض همياؼ ّوسيس، وَُ ّاي افغاًؿتاى ٍ ذطاؾاى، تَيػُ وَُ ّاي ذطاؾاى خٌَتي، اظ اّويت لاتل هالحظِ فكاض

 اضي تطذَضزاضًس.       ّاي گطزٍغثاي ٍ پيسايف تازّاي قسيس ٍ تَفاىافعايف قية فكاض هٌغمِ

 ، زقت ؾيؿتاىRegCM4ۺ تَفاى گطز ٍ غثاض، كلمات كلیدي
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Abstract 

 

The purpose of this research is to investigate the structure of dust storms in East of Iran. Therefore to 

identify atmospheric circulation during the occurrence of dust storms in Sistan Region, the research is 

divided to 3 stages including: statistical surveys, synoptic analysis and regional scale modeling. To 

study more accurately, dust storm of July 30, 2001 was selected and analysed. To identify the 

characteristics of dust storms over the area , three-hour station data from Islamic Republic of Iran 

Meteorological Organization (IRIMO) were obtained to determine the inter-annual, seasonal and 

diurnal variations of dust storms in Sistan region. Geopotential height, zonal and Meridional wind 

components at 925 and 850 hPa from National Center for Atmospheric Research/ National centers for 

Environmental Prediction (NCEP/NCAR) also have been used to analysis the synoptic conditions at 

the time of dust storm occurrence. RegCM4’s atmospheric (ATM) and chemical (CHE) outputs also 

has been used to simulate the structure of dust storms and to clarify the horizontal and vertical 

extension of dust storms over the area. 

The results show that, Zabol station has a high rate of dust storms in 2001. Model outputs indicate 

that dust storms in Sistan Region are very shallow, so that the maximum dust concentrations has been 

observed below 900 hpa. The results also indicate that the southern movement of Turkmenistan 

anticyclone has accompanied with increasing of horizontal pressure gradients between the center of 

high pressure of Turkmenistan and low pressure of Pakistan. Despite of the central role of both high 

pressure of Turkmenistan and low pressure of Pakistan in synoptic-scale, the regional climate model 

outputs showed that the mountains of Afghanistan and Khorasan, particularly the mountains of south 

Khorasan is considerably important in increasing the regional pressure gradients, strong winds and 

dust storms over the Sistan region. 
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 مٍ مقد 
ؾالِ اذيط تغيطات قطايظ الليوي تِ لسضي چكوگيط تَزُ وِ تَضوَ  ّوط قورم زض ظًوسگي     زض زٍضُ حاضط ترهَل چٌس 

تَاًس قاّس ايي تغييطات ٍؾيغ تاقس، وِ زض تؼضي ًماط ووتط ٍ زض ًماعي زيگط قسيستط تَزُ اؾوت. اظ هْوتوطيي ايوي    ذَز هي

تاقس، ايوي  ّا هييف ٍ يا گؿتطـ تياتاىتغييطات الليوي واّف تاضـ ٍ ٍلَع ذكىؿالي ٍ تسًثال آى ذكه قسى ظهيي ٍ پيسا

خَي تِ ّوطاُ ًثَز ضعَتت ٍ ٍظـ تازّاي قوسيس  تياتاًْا ًيع تهَضت هْوتطيي هٌاتغ تاهيي غثاض زضآهسُ ٍ زض پي ًاپايساضيْاي 

ّاي گطز ٍ غثاضي زض خْاى اهطٍظ ترهوَل زض هٌغموِ ذكوه ٍ    ّاي گطز ٍ غثاضي قسيسي ضا تَخَز هي آٍضًس. تَفاىتَفاى

ن تاضـ ذاٍضهياًِ تهَضت هؼعلي تعضي تطاي وكَضّاي هٌغمِ زضآهسُ ٍ تط ضٍي تواهي خٌثِ ّاي ظًسگي اظ خولِ تْساقت و

 .ٍ ؾالهت، التهاز ٍ هحيظ عثيؼي تاثيطات هٌفي ذَز ضا تطخاي گصاقتِ اؾت

ىي تِ هٌاتغ تاهيي وٌٌسُ گوطز  يٍخَز تٌَع زض خطياًات َّاي ػثَضي اظ وكَض ٍ اظ ؾَيي ًعز وكَض ايطاى ًيع اظ عطفي تِ ػلت

زض ايي هياى ترف ّاي قطلي ٍ غطتوي فوالت    زض عَل ؾال ٍ تغَض هىطض تحت تأثيط تَفاى ّاي گطزٍغثاضي لطاض زاضز.ثاض،ٍ غ

ايطاى تا تَخِ تِ زؾتطؾي تِ هٌاتغ گطزٍغثاض ٍ ٍخَز خطياًات هساٍم ٍ قسيس زض تطاظّاي ظيطيي خَ تواالتطيي فطاٍاًوي ٍلوَع    

ٍخَز تازّاي هؼطٍف  تَاؾغِ ،هٌغمِ ؾيؿتاىغثاضي ضا زض عَل ؾال تدطتِ هي ًوايٌس. زض قطق فالت ايطاى ٍ  ي گطزتَفاى ّا

تيف ّط خاي زيگطي اظ ٍلَع تَفاى ّاي گطزٍغثاضي ضًوح هوي    تؿتط ذكه ٍ پٌْاٍض ّاهَى ٍ ٍخَز ذكىي َّا ،ضٍظُ 120

 .تطز

ّاي هرتلوف ايوي    خٌثِ تسًثال زاضز هَضز تَخِ هحمماى تؿياضي تَزُ ٍٍلَع پسيسُ گطزٍ غثاض تِ ػلت هكىالت ٍ هؿائلي وِ 

ّطگاُ زض ايؿتگاّي  ،ؾاظهاى َّاقٌاؾي خْاًي ؼطيفتط اؾاؼ ت  .گطفتِ اؾتهَضز تطضؾي لطاض تي قواضي هغالؼات زض پسيسُ 

يلَهتط تطؾس، تَفواى گوطز ٍ غثواض    گطز ٍ غثاض تِ ووتط اظ يه و تِ ٍاؾغِ ٍخَزهتط تط ثاًيِ تداٍظ ٍ زيس افمي  15ؾطػت تاز اظ 

 (. 1336گازي ٍ هيسلتَى، گعاضـ هيكَز)

زض خْاى تط ًمف تؿتط زضياچِ ّا ٍ نحطاي تعضي آفطيموا   يگطز ٍ غثاضّاي تَفاى(زض اضتثاط تا فطاٍاًي ٍلَع 2001اًگؿتازلط)

 ّواي تَفواى  ظ ّط تياتاى زيگطي زض ٍلوَع وٌس ٍ نحطاي قوال آفطيما ضا تيف اتؼٌَاى تَليسوٌٌسگاى انلي گطز ٍ غثاض تأويس هي

زاًس. ٍي تطاون ٍ ؾاذتاض پَقف گياّي ضا زٍ ػاهل وٌتوطل وٌٌوسُ اؾاؾوي زض ٍلوَع ٍ فطاٍاًوي      زض زًيا هؤثط هي يگطز ٍ غثاض

( زٍضُ گطم ؾال ضا هْوتطيي فهل ٍلَع تَفاًْاي ذوان زض آؾوياي هطووعي ٍ    1۹61ّاي گطز ٍ غثاض هي زاًس. ضٍهاًَف)تَفاى

ّاي ذان ٍ هاؾِ زض تطوؿوتاى ضا هوَضز هغالؼوِ    ( تَظيغ ظهاًي ٍ هىاًي تَفاى1۹62. اٍضلٍَؾىي)هؼطفي ًوَزُ اؾتلؿتاى لعا

 لطاض زاز.

( ٍلَع تَفاى زض هٌغمِ خٌَب غطب ايطاى ضا لطاض گوطفتي ايوي هٌغموِ زض هؿويط خطياًوات خوَي       13۸4شٍالفماضي ٍ ػاتسظازُ)

( هْوتوطيي  13۸5اق ٍ هٌاعك ذكه ايي وكَض تِ هٌغمِ غطب ايطاى اًتمال هيسّس.اهيسٍاض)هيساًس وِ گطز ٍ غثاض ضا اظ وكَض ػط

 اضزواى ضا ػثَض يه ؾاهاًِ ون فكاض زيٌاهيه ّوطاُ تا خثِْ ؾطز ٍ ذكوه ٍ ّويٌغوَض  -ػلت تكىيل تَفاًْاي هاؾِ زقت يعز
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وِ تا فطاضفت قوسيس ّوَاي ؾوطز ٍ گطازيواى     ّىتَپاؾىال هيساًس  ۸50ٍ  500ًعزيه قسى ًاٍُ اي تَيػُ زض تطاظّاي  ػثَض يا

 فكاض زض ؾغح ظهيي ّوطاُ اؾت.
زاًس. تط اثط ذكه قوسى ؾوغح   ّاي ؾيؿتاى هي( ؾغح ذكه زضياچِ ّاهَى ضا هٌثغ هْن تأهيي وٌٌسُ غثاض تَفاى13۸۹ؾليمِ) 

افتِ ٍ تط ؾوطػت تازّواي   زضياچِ ّاهَى تاتف ذَضقيسي تثسيل تِ گطهاي هحؿَؼ قسُ، زها ٍ قية تغييطات فكاض افعايف ي

( هٌغمِ ؾيؿتاى ضا تؼٌَاى يىي اظ واًًَْاي انلي پسيسُ تَفاى گوطز ٍ غثواض هيساًوس.    13۸۹. ذؿطٍي)قَزهي ضٍظُ افعٍزُ 120

ّاي گطز ٍ غثاضي زقت ؾيؿتاى تِ تطآٍضز تغييطات توطوع غثاض، زيس اپتيىي تا تَخِ تِ ؾووت  اي تط ضٍي تَفاى ٍي زض هغالؼِ

 تط اظتواال زض هٌغمِ ؾيؿتاى تا تطاظّواي  پطزاظز ٍ تِ ايي ًتيدِ هيطؾس وِ تط ذالف هغالؼات پيكيي گطز ٍ غثاض  هيٍ ؾطػت تاز 

ّواي  گيوطي اظ هوسل  هسل ؾاظي گطز ٍ غثواض توا تْوطُ    ّاي هغالؼِ گطز ٍ غثاض يىي اظ قيَُ .ياتسگؿتطـ هي ّىتَپاؾىال 300

ّاي گوطز ٍ غثواضي توِ تطضؾوي     ّاي تَفاىگي ٍي ( خْت زضن تْتط2006اى)ظوي ٍ ّوىاض تاقس.اي هيزيٌاهيىي همياؼ هٌغمِ

پطزاذتٌس ٍ تا خفت وطزى ايي هوسل توا يوه     RegCM3اي گيطي اظ هسل الليوي همياؼ هٌغمِّا زض هٌغمِ نحطا تا تْطُتَفاى

خوَي   تطاي قثيِ ؾاظي ٍضؼيت يازقسُ زض ايي هغالؼِ اظ هسلهغالؼِ ذَز ضا ضٍي هٌغمِ نحطا اًدام زازًس. گطز ٍ غثاض هسل 

. ّوچٌويي  ؾوِ هاّوِ اؾوتفازُ قوس    زض هٌاعك قوال آفطيما ٍ اضٍپا تطاي يوه زٍضُ  گطز ٍ غثاضي حاون زض ظهاى ٍلَع زٍ تَفاى 

ّواي گوطز ٍ غثواضي خٌوَب غوطب ايوطاى اظ هوسل هميواؼ هٌغموِ اي          ( زض واض تحميمي ذوَز توط ضٍي تَفواى   13۹0خؼفطي)

RegCM4  ؾالِ تا اؾتفازُ اظ ايوي هوسل تطضؾوي     6ذاني ضا تؼٌَاى هغالؼِ هَضزي زض عَل زٍضُ آهاضي تْطُ تطزُ ٍ ضٍظّاي

غطب ايطاى اضائِ ًووَزُ ٍ زض  ّاي گطز ٍ غثاضي خٌَبٌسيي الگَي ّوسيسي ضا تؼٌَاى ػَاهل انلي ٍلَع تَفاىچ، ايكاى وطزُ

پيًَسًوس. ػليوطغن توواهي    اظّاي ظيطيي خَ تَلَع هوي ّاي ايي هٌغمِ زض تطػيي حال تِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ اؾت وِ ػوسُ تَفاى

غثاضي زض قوطق ايوطاى چٌوساى     ٍ ّاي گطزهٌغمِ اي خَ زض ظهاى ٍلَع تَفاى ٌَّظ ؾاذتاض گطزـ همياؼهغالؼات اًدام قسُ 

زض زض قطق ايطاى اؾت. گطز ٍ غثاضي ّاي ّاي تَفاىتحليل ٍ تطضؾي ٍيػگي حاضط  تحميكآقىاض ًيؿت. تط ايي اؾاؼ ّسف 

هْوتطيي ؾَالي وِ ايي تحميك تِ زًثال پاؾرگَيي تِ آى اؾت ػثاضت اؾت اظ ايٌىِ زض ظهواى ٍلوَع تَفواى گوطز ٍ      ايي ضاتغِ

 ، چِ ؾاذتاض گطزقي تط هٌغمِ حاون تَزُ اؾت؟2001خَالي  30غثاضي

 شمًاد ي ري
تِ ووتوط اظ يوه   فمي تِ خْت حضَض گطزٍغثاض ازض ايي هغالؼِ يه ضٍظ ّوطاُ تا تَفاى گطز ٍ غثاضي ضٍظي تؼييي قس وِ زيس 

اتتوسا   تحميك زض ؾِ هطحلِ تِ اًدام ضؾويس، تغَض ولي  ًوايس.هتط تط ثاًيِ تداٍظ  15اظ ٍ زض ػيي حال ؾطػت تاز  ويلَهتط ضؾيسُ

گطفوت.   ذهَنيات ٍ ٍيػگي ّاي آهاضي ضٍظّاي ّوطاُ تا غثاض ٍ تَفاى ّاي گطزٍغثاضي زض ايؿتگاُ ظاتل هَضز پطزاظـ لطاض

اًتراب گطزيس ٍ هَضز تدعيِ ٍ تحليل ّوسيسي لطاض گطفت. زض ًْايوت توا تْوطُ گيوطي اظ      2001خَالي  30ؾپؽ تَفاى ضٍظ 

توا ضيعهميواؼ زيٌواهيىي     1331خوَالي   03ٍ خفت وطزى آى تا يه هسل گطزٍغثاض ؾاذتاض تَفواى   RegCM4هسل الليوي 

 زازُ ّاي هَضز اؾتفازُ زض ّط هطحلِ تِ قط  ظيط هي تاقسۺ قطايظ حاون هَضز تطضؾي لطاض گطفت. ًحَُ اًدام ٍ
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 اوليه همايش ملي بيابان

ر()علوم، ف   نون و توسعه پايدا
 1?19خرداد  <7و  =7كرج 

مركس تحقيقات  بيه  روز جهاوي بيابان زدايي

 المللي بيابان

 يبررسی َاي آمار  .1

ؾاػتِ اظ ؾاظهاى  3هيعاى زيس افمي زض ايؿتگاّْاي ؾيٌَپتيه ظاتل زض همياؼ ظهاًي ي ّا خْت اًدام تطضؾي ّاي آهاضي زازُ

يطي اظ زازُ ّاي زضاظهست فطاٍاًي ؾاالًِ، تْطُ گزض هطحلِ ًرؿت تا  َّاقٌاؾي وكَض زضيافت ٍ هَضز پطزاظـ لطاض گطفت.

ؾالِ تطاي ظاتل(  40ّاي گطزٍغثاضي زض هٌغمِ ؾيؿتاى )زٍضُ ٍظّاي ّوطاُ تا غثاض ٍ تَفاىهاّاًِ، ضٍظاًِ ٍ قثاًِ ضٍظي ض

اضي اظ تاالتطيي هيعاى ٍلَع تَفاى ّاي گطزٍغث 1331ؾال  ،تطضؾي قس. تطضؾي ّا ًكاى زاز وِ زض عَل زٍضُ هَضز هغالؼِ

 ٍ ٍيػگي تط اًتراب قس ّاي زليك تؼٌَاى ؾال قاذم خْت اًدام تطضؾي 1331تطذَضزاض تَزُ اؾت. تط ايي اؾاؼ ؾال 

ّاي تَفاى ّاي گطز ٍ غثاضي زض هٌغمِ زقت ؾيؿتاى زض ؾال هَضز هغالؼِ قاهل فطاٍاًي ضٍظّاي گطز ٍ غثاضي ٍ ضٍظّاي 

 .هَضز تطضؾي لطاض گطفت ي پسيسُضٍظ قثاًِ ٍضزايي ٍ ّاًِ، هاهمياؼ فهليّوطاُ تا تَفاى ّاي گطز ٍ غثاضي زض 
 َمدیديتحلیل  .2

 6اظ زازُ ّاي زٍتواضُ تحليول قوسُ زض هميواؼ ظهواًي       2001خَالي  30تِ هٌظَض تؼييي الگَي ّوسيسي تَفاى گطز ٍ غثاضي 

ي اضتفاع غئَپتاًؿيل، هَلفوِ ّواي   ّا ّا قاهل زازُ ( اؾتفازُ قس. زازNECP/NCARُّاي خَي) پػٍّفهلي ؾاػتِ اظ هطوع 

 هوي  2001خوَالي زض ؾوال    30ٍ  29 ،28ضٍظّاي تطاي  ّىتَپاؾىال ۹25ٍ  850( تاز زض تطاظ v( ٍ ًهف الٌْاضي)uهساضي)

گطزز. تا اؾتفازُ اظ زازُ ّاي فَق ًمكِ ّاي تطويثي ذغَط خطياى، تاٍايي ًؿثي، تاز تطزاضي تطاي تطاظّاي ظيطيي خوَ تْيوِ ٍ   

 .اضائِ گطيسُ اؾتزض ايي تحميك تٌْا ًمكِ ّاي ظهاى اٍج تَفاى عيِ ٍ تحليل لطاض گطفت. هَضز تد

 تًفانسازي  مدل .3

ّاي فهلي، قٌاؾايي ضفتاض اللين هٌغمِ اي، ٍاؾٌدي هوسلْا ٍ ضيوع هميواؼ     تيٌي ّاي الليوي تطاي اضائِ پيف هسل 1۹۸0اظ زِّ

زض هغالؼِ حاضوط اظ خسيوستطيي ًؿورِ هوسل الليووي       ازُ لطاض گطفتٌس.ّاي گطزـ ػوَهي خَ هَضز اؾتف ًوايي ذطٍخي هسل

اذص گطزيسُ  MM5اظ هسل  RegCM4ّؿتِ زيٌاهيىي هسل ( خْت قثيِ ؾاظي اؾتفازُ قس. RegCM4)همياؼ هٌغمِ اي 

اؾوت.   لائن ؾيگوا زض اهتسا ٍالغ يه هسل ّيسضٍؾتاتيه تا هرتهات  وٌس ٍ زض وِ ًاّوَاضي آى اظ هرتهات ؾيگوا تثؼيت هي

يؼٌوي   (،Downscalingًووايي ) ضيع همياؼ  -1ۺ تا زٍ ّسف ولي هَضز اؾتفازُ لطاض هي گيطز RegCMهسل اللين هٌغمِ اي 

ؾاظي فطايٌوسّاي گًَواگَى الليووي،     قثيِ -2وٌس.  تط هي تؼييي قسُ ضيعتط ٍ زليكلسضت تفىيه ّاي خْاًي ضا تط اؾاؼ  زازُ

ٍالغ ّسف اظ هسل ؾاظي قٌاذت ٍ اضظياتي ّطچِ تيكوتط    . زضهسل اػوال ًوَزيطاتي زض هحيظ تغيهي تَاى يؼٌي اگط الظم تاقس 

ضفتاض هسل ًؿثت تِ فطايٌسّاي فيعيىي ٍ هحاؾثاتي اؾت. هسل اظ ؾِ لؿوت انلي پيف پطزاظقگط، تسًِ انولي هوسل ٍ پوؽ    

تطي اضاضي، تافت ذان، ضعَتت ذان، ّاي تَپَگطافي، واض اظ زازُ RegCMخْت اخطاي هسل  پطزاظقگط تكىيل قسُ اؾت.

ٍالوغ ٍضٍزي هوسل قواهل ؾوِ گوطٍُ       ّاي اتوؿفطي زض همياؼ خْاًي اؾتفازُ هي قَز. زض زهاي ؾغح زضيا، َّاٍيعُ ّا ٍ زازُ

 اؾتۺ  ّا تِ قط  ظيط ػوسُ زازُ 

ذطٍخوي  ل زض ػيي حوا  (.SURFACEّاي ؾغح ظهيي) ( ٍ زازSSTُّاي ؾغح زضيا) (، زازNNRP1ُّاي ٍضغ خَي) زازُ

ؾوغحي   قاهل زازُ ّواي  .قَز تاقس وِ تهَضت ثاتت زض تواهي اخطاّاي هسل اؾتفازُ هي زؾتِ  ػوسُ زازُ هي ؾِهسل قاهل 
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 اوليه همايش ملي بيابان

ر()علوم، ف   نون و توسعه پايدا
 1?19خرداد  <7و  =7كرج 

مركس تحقيقات  بيه  روز جهاوي بيابان زدايي

 المللي بيابان

(SRF( تاتف ،)RAD( اتوؿفط ٍ )ATM )   تميِ اًَاع ذطٍخي ّا هتٌاؾة تا ًَع تحميك ٍ هَضَع هَضز تطضؾوي اًترواب ٍ

)زازُ ّواي زضياچوِ زض    LAKتطاي اخطاي هوسل گوطز ٍ غثواض( ٍ هوسل      )زازُ ّاي قيوي خَ CHEهسل وِ قاهل  سًقَ هي

ّاي ذطٍخي هتٌاؾة توا هميواؼ ظهواًي     زازُگام ظهاًي  RegCMزض هسل  هي گطزز. هسل زضياچِ(خفت قسى هسل تا قطايظ 

 NetCDFتهوَضت   RCMّا زض هسل همياؼ هٌغمِ اي الليووي  فطهت زازُهكرم هي گطزز.  Name-Listتؼييي قسُ زض 

 .  تاقس يه
خفت قس وِ هيتَاًس تِ ػٌَاى اتعاضي ٍضوؼيت گوطز   غثاض ايي هسل تا عطحَاضُ  RegCM4زض اًدام هسل ؾاظي تا هسل الليوي

-spinضٍظ اٍل هاُ توِ ػٌوَاى    15اخطا قس ٍ  2001. هسل تطاي هاُ خَالي ٍ غثاض ضا زض ؾغَ  افمي ٍ ػوَزي خَ ًكاى زّس

up  توِ   1ؾاػتِ تَزُ ٍ هسل تطاي هحسٍزُ ًكواى زازُ قوسُ زض قوىل     6زض ًظط گطفتِ قسُ هسل زض ًظط گطفتِ قس. گام ظهاًي

هوسل تسؾوت آهوس ووِ      اظذطٍخي تؼٌَاى چْاض ؾطي زازُ  ،غثاضهسل تا قسُ پؽ اظ اخطاي هسل زض حالت خفت اخطا زض آهس. 

ّواي   اؾوتفازُ زض ايوي هغالؼوِ زازُ   ّواي هوَضز    زازُ .تاقوٌس  هي ّاي قيوي خَ ٍ زازُي تاتك ،يؾغح ،يّاي اتوؿفط قاهل زازُ

 ّاي قيوي خَ ّؿتٌس. ٍ زازُ ياتوؿفط

 
 RegCM4محديدٌ اجراي مدل  :1ضكل 

 یافتٍ َاي تحقیق 
 يگرد ي غبارتًفان َاي بررسی آماري  .1

 ،ظاتول ّواي ايؿوتگاُ   ( تط ضٍي زاز1960ُ-1337) ؾالِ 40ّاي تلٌس هست زض زٍضُ آهاضي  زض هطحلِ ًرؿت تا اًدام تطضؾي

ؾوال  الوف،  -1قىل اؾاؼ  تط .ّاي غثاضي تْيِ قس ( اظ ٍضزايي ؾاالًِ ي ضٍظّاي غثاضي ٍ تَفاىالف-1ًوَزاض ذغي )قىل
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 اوليه همايش ملي بيابان

ر()علوم، ف   نون و توسعه پايدا
 1?19خرداد  <7و  =7كرج 

مركس تحقيقات  بيه  روز جهاوي بيابان زدايي

 المللي بيابان

ٍيػگيْواي   ٍ تطضؾوي ذهَنويات   تاقوس.  هيهَضز هغالؼِ زاضاي تاالتطيي هيعاى ٍلَع پسيسُ گطز ٍ غثاض زض عَل زٍضُ  1331

 زض توام عَل ؾال تمطيثاً ب( تياًگط آى اؾت وِ-1قىلؾاػتِ ) 0زض همياؼ ظهاًي ايؿتگاُ ظاتل زض  1331گطز ٍ غثاضي ؾال 

نوثح تتطتيوة زض هطتثوِ     9ٍ  0ؾواػات   .سٌضؾ نثح تِ اٍج قست ٍ گؿتطـ ذَز هي 6ّاي گطز ٍ غثاضي زض ؾاػت  تَفاى

زض ؾواػات  غثاض ٍلَع گطز ٍ يكتطيي فطاٍاًي ت قسزض تطضؾي ًوَزاض ضٍظّاي گطزٍ غثاضي ًيع هكرم . ّاي تؼسي لطاض زاضًس

تَاى گفت زض ايؿتگاُ ظاتل زض تطضؾي فطاٍاًي ؾواػتي گوطز ٍ غثواض زض ّوط زٍ      . تٌاتطايي هينثح هكاّسُ هي گطزز 9ٍ  0، 6

تاقوس ووِ    نثح هي 6 قاذم ضٍظ گطز ٍ غثاضي ٍ تَفاى غثاضي فطاٍاًي ٍلَع پسيسُ زض ؾاػات آغاظيي ضٍظ ٍ تغَض هكرم

 توام ؾال زاضز.ايي ضًٍسي هكاتِ زض 

(، هاُ خَالي تيكتطيي فطاٍاًي ٍلَع تَفاى ّواي گوطز    ج-1)قىل  گطز ٍ غثاض زض ايي ايؿتگاُ يزض تطضؾي ٍلَع هاّاًِ پسيسُ

ّاي تؼسي لطاض زاضًس. ضٍظّاي غثاضي ايؿتگاُ ظاتول ًيوع   ّاي خَى ٍ هي زض هطتثِ هاُ .زّس ًكاى هي 1331ٍ غثاض ضا زض ؾال 

ّاي خَالي ٍ خَى زاضاي  زض ٍالغ زض ايٌدا هاُ .زّس يِ، هاضؼ، آٍضيل ٍ هي تيكتطيي فطاٍاًي ضا ًكاى هيّاي فَض زض عي هاُ

زض تطضؾي گطز ٍ غثواض تهوَضت فهولي زض     ترَتي هكرم اؾت. dsdّاي غثاضي ظيازي تَزُ اًس وِ ايي زض قاذم  تَفاى

پوؽ اظ آى فهوَل    ٍيعاى ٍلَع فهلي ضا زاضا هي تاقوس  تاالتطيي هزضنس  64فهل تاتؿتاى تا وِ هكرم گطزيس  ايؿتگاُ ظاتل

تِ ذَز اذتهوال زازُ  كتطيي فطاٍاًي ٍلَع ضا تيفهل تْاض ٍ تاتؿتاى ًيع اظ ًظط ضٍظّاي گطز ٍ غثاضي . زاضًس تْاض ٍ پاييع لطاض

 اًس.
           (a) 
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 اوليه همايش ملي بيابان

ر()علوم، ف   نون و توسعه پايدا
 1?19خرداد  <7و  =7كرج 

مركس تحقيقات  بيه  روز جهاوي بيابان زدايي

 المللي بيابان
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گرد ي غباري در ایستگاٌ  (dsd) ي تًفاوُاي (dd) ريزَا (d) ماَاوٍ( ي c(، فصلی )b) ضباوٍ ريزي(، aفراياوی ساالوٍ )ومًدارَاي   :2ضكل 

 2002 سالبراي  زابل

 

 2002جًالي  00تًفان  َمدیديتحلیل   .2

َضز هغالؼاتي زض ايي تحميك اًترواب  ( تؼٌَاى ه2079هطزاز  8) 2332 خَالي 03تا اؾتفازُ اظ ًتايح تطضؾي ّاي آهاضي ضٍظ 

 2332ؾوال  تطاي زازُ ّاي اضتفاع غئَپتاًؿيل، تاز هساضي ٍ تاز ًهف الٌْاضي اذص قس. تٌاتطايي زض ايي لؿوت اظ تطضؾي ّا تا 
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 اوليه همايش ملي بيابان

ر()علوم، ف   نون و توسعه پايدا
 1?19خرداد  <7و  =7كرج 

مركس تحقيقات  بيه  روز جهاوي بيابان زدايي

 المللي بيابان

ّاي ؾيٌَپتيىي خْت تحليل ؾاذتاض خَ زض ايوي ضٍظ تَفواًي   تِ تْيِ ًمكِ (NECP/NCARّاي خَي) پػٍّفهلي اظ هطوع 

ٍ  853ؾواػتِ زض زٍ توطاظ    6خوَالي تهوَضت    03ٍ  29، 28قس. خْت ايي واض زازُ ّاي الظم هطتَط تِ ضٍظّاي  پطزاذتِ

زضخوِ قووالي توطاي     02توا  20زضخِ قوطلي ٍ   75تا  03گطفتِ ٍ ًمكِ ّاي ؾاػتي ايي ؾِ ضٍظ زض عَل ّىتَپاؾىال  ۹25

تتَاًس ترَتي ًواياًگط خطياًات َّاي قىل گطفتِ زض ايوي  هٌغمِ هَضز تطضؾي تْيِ قس. ايي هحسٍزُ عَضي اًتراب گطزيسُ تا 

خَالي زض زٍ  ام 03ضٍظ  6ؾاػت يؼٌي  زض ايٌدا ًمكِ ؾاػت اٍج گطز ٍ غثاض تطاظ ٍ تاثيطگصاض زض ٍلَع تَفاى ايي ضٍظ تاقس.

 .ّىتَپاؾىال هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض ذَاّس گطفت 925ٍ  853تطاظ فكاضي 

َ  يًؿث تاٍاييهمازيط  0قىل  زض تطاظّواي ظيوطيي خوَ زض ظهواى اٍج تَفواى      تاًؿويل ٍ ؾووت ٍ ؾوطػت تواز ضا      پ، اضتفواع غئو

ّوطاُ ّاي هطوعي ٍ قوالي پاوؿتاى  ًكاى زٌّسُ اؾتمطاض هطوع ون فكاضي تط ضٍي لؿوتگطزٍغثاضي ًكاى هي زّس. قىل ّا 

ػويك قسى ايي هطوع ون فكاض، هيعاى تاٍايي ًتيدِ زض خَالي  03ضؾيسى ضٍظ فطاتاقس وِ تِ تسضيح تا  تا ايداز تاٍايي هثثت هي

ٍاحس زض ظهاى اٍج ٍلَع گطز ٍ غثاض ضؾيسُ ٍ اظ عطفوي زض لؿووتْاي قووالي وكوَض ايوطاى ٍ توط ضٍي        6/2هثثت تِ تيكتط اظ 

 هوي  توا ضٍظ تَفواًي زض حوال افوعايف    زض هطوع پطفكاض هيعاى تاٍايي هٌفي . تطووٌؿتاى هطوع پطفكاضي زض حال لَي قسى اؾت

اظ ؾَيي تاػث قسُ قية فكاضي زض هحل ّوگوطا قوسى   زض هداٍضت يىسيگط ٍ تمَيت آًْا ٍخَز ايي زٍ هطوع فكاضي  .تاقس

ٍاحوس ضؾويسُ ٍ اظ ؾوَيي     0/2ايي زٍ خطياى تيكتط قَز، تغَضيىِ تط ضٍي ؾيؿتاى ٍ قطق ايطاى هيعاى تاٍايي هثثت تِ حسٍز 

اچِ ّاهَى تِ ػٌَاى هٌثغ تاهيي گطز ٍ غثاضّا تَفاى غثاضي قوسيسي ؾطاؾوط   زيگط تؼلت ًثَز ضعَتت ٍ ٍخَز تؿتط ذكه زضي

 .  گيطز هٌغمِ ضا فطا

 مدل سازي مقیاس مىطقٍ اي  .3

 30( تِ تطضؾي ؾاذتاض خَ زض ٌّگام تَفاى غثاضي RegCM4زض ايي هطحلِ اظ واض تا اؾتفازُ اظ هسل الليوي همياؼ هٌغمِ اي )

زازُ ّاي خْاًي وِ تِ ذَضز هسل زازُ قوس توطاي    ،اًدام ايي واض ٍ تسؾت آٍضزى ًتايح تْتطپطزاذتِ قس. خْت  2001خَالي 

تِ تْيِ ًمكِ زض همياؼ هٌغمِ هَضز ًظط پطزاذتوِ قوس ٍ    RCM4قس. تا اؾتفازُ اظ زازُ ّاي ذطٍخي هسل  هست يه هاُ اخطا

)تواز   v)تاز هوساضي( ٍ   uَضقيسي( ٍ هتغيطّاي )اهَاج وَتاُ ذ SW)ػوك ًَضي آيطٍؾل( ،  AODتطاي ايي واض اظ هتغيطّاي 

 اؾتفازُ قس. CHE ٍATM ّايذطٍخيؾطي ًهف الٌْاضي( اظ 
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در دي  2002جًالي  00گرديغباري  تايایی، ارتفاع ژئًپتاوسیل ي سمت ي سرعت باد مربًط بٍ زمان ايج تًفانتركیبی وقطٍ َاي   :0ضكل 

 .َكتًپاسكال 090ي  529تراز فطاري 
 

تواز ًؿوثت    خطيواى وطز وِ ٍلَع تَفاى غثاضي زض ؾيؿتاى ضا تايس تِ الگَي ذال  ُلؿوت اظ واض تايس تِ ايي ًىتِ اقاض زض ايي

ِ  تاز قىافي يا خطياى قىافي يه تاز هحلي اؾت .تاقس تَاى گفت تاز غالة زض ايي هٌغمِ اظ ًَع تاز قىافي هي هي .زاز زض  وو

ًوات ٍ زض   03توا   23تَاًٌوس توا حوسٍز     اي قىافي تازّاي تطاظ پاييي ّؿتٌس ٍ هي. تازّهي ياتسخطياى تيي قىاف وَُ ٍ زضُ 

 قًَس.  تط هيقىاف لَي ايي تازّا ػوَها ًعزيه تِ ذطٍخي. ات تَظًسً 53هَاضزي تيف اظ 

هٌغموِ زقوت ؾيؿوتاى ٍ زض    . تاقوس تَفاى هيٍلَع اٍج  ظهاىتاز زض ؾوت ٍ ؾطػت ي ٍضؼيت تاٍايي ٍ ًكاى زٌّسُ 0قىل 

ؾوَاي   .ضؾوس ٍاحوس هوي   20س وِ تِ تويف اظ  ٌوٌضا تدطتِ هي ايي يّاي قطق ايطاى زض ايي ظهاى تاٍايي هثثت لَ الغ لؿوتٍ

تيواًگط آى اؾوت ووِ تمَيوت گوطزـ       RegCMتمَيت زٍ ؾاهاًِ ون فكاض پاوؿتاى ٍ پطفكاض تطووٌؿتاى، ذطٍخي ّاي هسل 

تواٍايي هثثوت زض هٌغموِ    لاتل هالحظوِ  ٍ تغَض ّوعهاى تمَيت  -ىتَيػُ ًيوِ خٌَتي آ-ٍاچطذٌسي تط ضٍي وَُ ّاي ذطاؾاى 

تِ ذَتي ٍضؼيت خت تطاظ ظيطيي  0قىل (. 0زقت ؾيؿتاى پيسايف يه خت لَي ضا زض تطاظّاي ظيطيي زض پي زاضز )قىل 

ي قاهل زضُ ّوا ٍ زقوت هيواًي ٍ ووَُ ّوا     . ٍضؼيت هحلي ذال هٌغمِ هي زّس ّىتَپاؾىال ًكاى 923ٍ  905تطاظ ضا زض 

. ايوي تواز ووِ اظ ًوَع تواز      زض حاقيِ پيسايف چٌيي خطياًي ضا زض تطاظّاي ظيطيي هوىي ؾاذتِ اًس ذطاؾاى ٍ افغاًؿتاىهطتفغ 

ّا تمَيوت قوسُ ٍ   ٍ ايداز قية فكاضي لَي تيي آىمَيت ؾاهاًِ ّاي فكاض تطووٌؿتاى ٍ پاوؿتاى تاقس زض ٌّگام تقىافي هي

 ّاي ذَز هي ضؾس.تِ تاالتطيي ؾطػت

تطاظ فكاضي تسؾت آهسُ اؾت  20خَالي زض  03ّاي ايي هسل ذهَنيات ضٍظ غثاضي ٍ ذطٍخي  RCM4ا اؾتفازُ اظ هسل ت

ػوك ًَضي شضات غثاض ٍ تاز ٍوتَضي ضا زض تطاظّاي هرتلف ًكاى  5زض قىل  تاقس.وِ اظ ؾغح ظهيي تا تطاظّاي تاالي خَ هي
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زض تطاظّواي   bزّوس ٍ قوىل   ّىتَپاؾىال ًكاى هي 933تِ ؾغح ظهيي تا ّا ضا زض تطاظّاي ًعزيهايي هَلفِ aزّس، قىلهي

توَاى   خَالي هوي  03زض تطضؾي ؾاذتاض تَفاى گطز ٍ غثاضي ضٍظ  زّس.تِ تاال ضا ًكاى هيّىتَپاؾىال  933اظيؼٌي تاالتط خَ 

خاتدوايي قووال قوطق     .ا زيوس پطفكاض تطووٌؿتاى ضاظ ؾيىلًَي ًاقي فكاض پاوؿتاى ٍ خطياى آًتيخطياى ؾيىلًَي ًاقي اظ ون

زض تطووٌؿتاى ػالٍُ تط ايداز ًَػي ّوگطايي زض خطياًوات ّوَا    پطفكاضّوطاُ تا خاتدايي خٌَب ؾَي فكاض پاوؿتاى ونؾَي 

ّواي قوسيسي ضا زض ايوي هٌغموِ تَخوَز آٍضزُ اؾوت.       هٌغمِ قطق ايطاى قية فكاضي لَي ضا ايداز وطزُ اًوس ووِ ًاپايوساضي   

تواز  هَخة گؿتطـ ٍ تساٍم تاز قوالي يوا   حانل اظ هطاوع فكاضي فَقخطياًات تمَيت  ط اى اؾت وِتياًگّاي هسل ذطٍخي

ضٍظُ زض هٌغمِ ؾيؿتاى قسُ ٍ تؼلت ذكىي َّا اهىاى تطزاقت شضات گطز ٍ غثاض اظ هٌاتغ تاهيي وٌٌسُ ضا فطاّن ووطزُ ٍ   223

 تَفاى گطز ٍ غثاضي قسيس ايي ضٍظ ضا تَخَز آٍضزُ اؾت.

 
 َكتًپاسكال 549ي  520در دي تراز  2002جًالي00يضعیت تايایی ي سمت ي سرعت باد مربًط بٍ زمان ايج تًفان گرد ي غباري،  :4ضكل 

 

آيطٍؾل ضا تِ تطتية تطاي هٌغمِ ؾيؿتاى ٍ هٌاعك زاذلي ايطاى توِ ًووايف   لائوي اظ ػوك ًَضي ّاي ًيوطخ   c  ٍd ّاي قىل

ِ  .زازُ قوسُ اؾوت   ًكواى ّىتَپاؾىال  033تا  2333تطاظّاي ًيع تطاي ز تاگصاقتِ اًس. زض ًيوطخ ّا قست ٍظـ  ايوي  c ًمكو

زّوس.   تط ضٍي هىطاى ًكواى هوي  قطلي زضخِ  59آًطا زض عَل  dتطضٍي ؾيؿتاى ٍ ًمكِ  قطليزضخِ  62ّا ضا زض عَل هَلفِ

ّاي گطز  ِ تاالتطيي هيعاى تَفاىتطضٍي هٌغمِ ؾيؿتاى و همايؿِ قست تاز ٍ ػوك ًَضي شضات زض زٍ ًيوطخ تياًگط آى اؾت وِ

ياتٌس. زض هماتل زض هٌغمِ هىوطاى   هيظهيي گؿتطـ ٍ ًعزيه تِ ؾغح ، تَفاى ّا زض اضتفاع تؿياض ون اؾتٍ غثاضي وكَض ضا زاض

قست تواالي تواز زض تطاظّواي     .گطزٍغثاض زض ضراهت تيكتطي اظ خَ گؿتطـ يافتِ ٍ تَضَ  اظ ػوك تيكتطي تطذَضزاض اؾت
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زض ايوي ظهواى هٌغموِ     cتِ ذَتي تا غلظت تاالي گطزٍغثاض زض هٌغمِ ؾيؿتاى هغالمت هي ًوايس. تا تَخوِ توِ قوىل    ظيطيي خَ

ّواي  زض ٍلَع تَفواى تِ عَض قاذهي  زض ايي هٌغمِ ّاي تاال وِ ايي ؾطػت وٌسّاي تاز ضا تدطتِ هي ؾيؿتاى تاالتطيي ؾطػت

 زاضًس. گطز ٍ غثاضي ًمف

 
درجٍ   12بٍ ترتیب در امتداد قائم َاي ویمرخ َكتًپاسكال.  500( از b( ي  باالتر )aبراي پاییه تر ) ًري آئريسلوقطٍ َاي عمق و  :;ضكل 

(c ي )درجٍ  95(d )  بر اساس خريجی َاي مدل طًل ضرقیRegCM4 
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 .(d( ي )c)ضكل َاي   :;ضكل ادامٍ 

 

ٍلَع  ،گطزٍغثاضي ضا ًكاى هي زّس. تا زض ًظط گطفتي قىلتَفاى ظهاى اٍج ٍلَع زض ٍضٍزي  وَتاُ همازيط تاتف هَج 6قىل 

ًكاى زٌّسُ اهط ايي تَفاى تِ قست همازيط هَج وَتاُ ٍضٍزي ضا زض هٌغمِ ؾيؿتاى ٍ خٌَب قطق ايطاى واّف زازُ اؾت. 

 ظتاب هيتاقس وِ تِ هيعاى تيكتطي ًؿثت تِ ًَاحي اعطاف تاتف ذَضقيسي ضا اظ ذَز تا حدن تاالي شضات هؼلك زض خَ هي

  .زّس
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 RegCM4وقطٍ وطان دَىدٌ تابص مًج كًتاٌ يريدي بر اساس خريجی َاي مدل  :>ضكل


 

 MODISبًقت گریىًیچ از سىجىدٌ ;:@>، ساعت 7331جًالي سال  93اي از ريز تصًیر ماًَارٌ :=ضكل 

 



 
 

 15 

 اوليه همايش ملي بيابان

ر()علوم، ف   نون و توسعه پايدا
 1?19خرداد  <7و  =7كرج 

مركس تحقيقات  بيه  روز جهاوي بيابان زدايي

 المللي بيابان

 وتیجٍ گیري 

ًكاى زاز وِ زض زٍ  1331ضي زض هٌغمِ ؾيؿتاى زض ؾال ًتايح حانل اظ تطضؾي ٍيػگيْاي آهاضي ضٍظّا ٍ تَفاًْاي گطز ٍ غثا 

ايؿتگاُ ظاتل ٍ ظّه تيكتطيي فطاٍاًي ؾاػتي ٍلَع گطز ٍ ذان ؾاػات آغاظيي ضٍظ هيثاقس ٍ ؾاػات هياًي ضٍظ ووتطيي 

يِ ووتطيي تطيي ٍ هاّْاي غاًَيِ ٍ فَضهاّْاي خَى ٍ خَالي فطاٍاى زض. زض همياؼ هاّاًِ زاضزهيعاى ٍلَع گطز ٍ غثاض ضا 

ٍلَع گطز ٍ غثاضّا زيسُ هيكَز. فهل تاتؿتاى تيكيٌِ ي ٍلَع گطز ٍ ذان زض هٌغمِ ؾيؿتاى اؾت. آًچِ زض ايٌدا لاتل تَخِ 

ٍ تاهل اؾت فطاٍاًي ٍلَع تَفاى گطز ٍ ذان هيثاقس وِ حتي تا نس زض نس ٍلَع پسيسُ گطز ٍ ذان ضا زض ايي هٌغمِ زض 

ظّه ٍلَع گطز ٍ غثاضّاي تيكتطي ضا ًؿثت تِ ظاتل تدطتِ  ُ اؾت،زض تيي ايي زٍ ايؿتگاُهاّْا تِ  ذَز اذتهال زازتطذي 

 تاقس.ُ ّطچٌس تفاٍتْا چٌساى چكوگيط ًويوطز
تَفاى   ّاي ّوسيسي تْيِ قسُ زض ضٍظ ٍلَعتا اؾتفازُ اظ ًمكِ  1331خَالي  03زض تثييي ؾاذتاض ؾيٌَپتيىي تَفاى غثاضآلَز 

قطلي تِ فكاض پاوؿتاى زض لؿوتْاي قوالي ايي وكَض ٍ تا خطياًاتي ؾيىلًَي تا خْتي قوالوع ونٍ زٍ ضٍظ لثل اظ آى هط

خٌَتي تط ضٍي ايطاى _ؾيىلًَي زض خْت قواليؾوت ايطاى ٍظـ زاقتِ ٍ اظ ؾَيي هطوع پطفكاض تطووٌؿتاى تا خطياًات آًتي

ّا ضا زض تطاظّاي ظيطيي گؿتطـ افمي تاز ٍ ًاپايساضي ،ٍظـ زاقتِ وِ تا ّوگطا قسى ايي خطياًات زض لؿوتْاي قطلي ايطاى

تا اؾتفازُ اظ  RegCM4خَ افعايف زازُ ٍ تسليل ًثَز ضعَتت هَخة تطذَاؾتي گطز ٍ ذان قسُ اؾت. ًتايح ذطٍخي هسل 

 )ػوك ًَضي آيطٍؾل( گؿتطـ ٍ قيَ افمي تَفاى گطز ٍ غثاض ضا ًكاى هيسّس، ذغَط ٍوتَضّا حاوي اظ ّوگطاAODهتغيط

ضٍظُ ٍ ٍلَع تَفاى  113گيطي تاز خٌَتي ٍ قىل_ؾيىلًَي تهَضت خطياى قسيس قواليقسى خطياًات ؾيىلًَي ٍ آًتي

 غثاض ايي تاضيد اؾت.

 

 مىابع

واضتطز گلثاز ، گل تَفاى ٍ گل هاؾِ زض تحليول فطؾوايف توازي ٍ تؼيويي      ،1385.،اذتهاني، هحوسضضا.، احوسي، حؿي [1]

 3اضزواى، ًكطيِ زاًكىسُ هٌاتغ عثيؼي، قواضُ -هغالؼِ هَضزي ۺ حَظُ زقت يعز –ّاي ضٍاى خْت حطوت هاؾِ 

اضزواى ، فهلٌاهِ تحميموات خغطافيوايي ،   -تطضؾي ٍ تحليل ؾيٌَپتيىي تَفاًْاي هاؾِ زض زقت يعز ،13۸5ل.، اهيسٍاض، ووا [2]

 81قواضُ 

توط ضٍي    RegCM3اخطا ٍ اضظياتي هسل هٌغمِ اي الليووي  ، 13۸4 احلِ .،تاتائياى ، ايواى .، وطيوياى ، هطين .، هسيطياى ، ض [3]

 قٌاؾي، پػٍّكىسُ اللين2000ٍ 1997 ظهؿتاى ّاي : هغالؼِ هَضزي  –ايطاى 

توا   غوطب ايوطاى  ٍلَع تَفاى ّاي گطز ٍ غثاضي زض خٌوَب تطضؾي ؾاذتاض گطزـ خَ زض ظهاى  ، 1390ز.، خؼفطي ، ؾدا [4]

ِ     (  RegCM4)همياؼ هٌغمِ اي  اؾتفازُ اظ هسل الليوي ضيوعي  ، پاياى ًاهِ واضقٌاؾي اضقوس، گوطايف اللوين قٌاؾوي زض تطًاهو

 هحيغي ، زاًگا ّفطزٍؾي هكْس
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