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 دهیچک
ساختار توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان مورد ارزیابی قرار گرفته سازي در آشکار 1RegCM4در این پژوهش قابلیت و توانمندي مدل

 توفان گردوغباري تابستانه براي انجام پژوهش 36 سینوپتیک زابل، تعداد با بررسی داده هاي ساعتی وضعیت دید در ایستگاه ابتدا ،براي این منظور. است
 یک مطالعه ترکیبی با بهره گیري از داده هاي ایستگاهی، داده هاي رقومی دوباره تحلیل شده ،جهت تجزیه و تحلیل ساختار توفان ها. انتخاب شد

NCEP/NCARیستگاهی براي شناسایی اولیه توفان ها، از داده هاي از داده هاي ا .به انجام رسید داده هاي خروجی مدل  وNCEP/NCAR جهت 
در این . استفاده شددر گسترة افقی و قائم ي گردوغباري  جهت بررسی دقیق ساختار توفان هامدلخروجی از داده هاي آنها و تحلیل مقیاس همدید 

 80 و 20با دو قدرت تفکیکدر پیوند با طرحواره غبار  RegCM4مدل  و  براي انجام مدلسازي انتخاب شد2003 و 2001مطالعه دوره گرم سال هاي 
،  باد، مؤلفه هاي مداري و نصف النهاري)AOD(تحلیل ساختار توفان ها از داده هاي عمق نوري ذرات  در. به اجرا در آمد ساعته 6کیلومتر و گام زمانی 

 خروجی هاي مدل. سطح دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل استفاده شدفشار ، تاوایی نسبی، به همراه متغیرهاي سمت و سرعت بادتابش موج بلند زمین تاب، 
همزمان کم فشاري در دشت سیستان و مرکز پرفشاري بر جانب شرقی و استقرار وقوع توفان هاي گردوغباري نتیجه شکل گیري بیانگر آن است که 

در تحلیل . همراه می گرددرکز پرفشار محلی در محدوده کوه هاي خراسان جنوبی شکل گیري ماست که با دریاي خزر تا بخش هاي شمال شرق ایران 
 يرو بردر مجاورت آن کم فشار استقرار مرکز  و یک سو از آن از ی ناشی منفیی خراسان و تاواي کوه هايرو استقرار مرکز پرفشار برمیان مقیاس، 

جه وقوع توفان ی باد و در نتي باالي بروز سرعت هاسبب ،يقونطقه اي  مب فشاریشجاد ی با ا از سوي دیگر، از آنی مثبت ناشییو تاوادشت سیستان 
توفان هاي گردوغباري تابستانه درگسترش قائم خود، در زیر تراز بیانگر آن است که تحقیق همچنین  نتایج .دنگردوغباري بر روي منطقه می گرد يها

ر آن است که شکل گیري توفان هاي گرد و غباري در دشت سیستان با تشکیل جت تراز زیرین در  یافته ها بیانگ. هکتوپاسکال بوقوع می پیوندند900

                                                            
  E-mail: abbasmofidi@um.ac.ir                             0511-8794144:       دورنگار           0511-8796832:       تلفن                : نگارنده رابط*

1- Regional Climate Model 

mailto:abbasmofidi@um.ac.ir


 1392سال سوم، شماره سوم، تابستان ) برنامه ریزي منطقه اي(پژوهشی جغرافیا  -فصلنامه علمی   52

متعاقب شکل گیري هسته جت تراز زیرین در ارتفاعی  . مکانی آن در محدوده مرزهاي شرقی ایران در ارتباط است–منطقه ي سیستان و وردایی زمانی
 مدل با ياجرا. ذرات غبار در پایین ترین ترازهاي جو در محدوده دشت سیستان میسر می گردد متر از سطح زمین، حمل حجم باالیی از 500حدود 
به شدت در دشت سیستان شکل گیري توفان هاي گردوغباري که گردیده است حقیقت سبب آشکارسازي این ز ین  کیلومتر80 و20کی تفک هايقدرت

، به واسطه کاهش  کیلومتر80قدرت تفکیک داده ها در اجراي  که با کاهش بطوري .ثر می گرددمتأ ،گرافیوویژه توپه بجغرافیایی محلی، ویژگی هاي از 
توفان هاي گردوغباري در دشت  افقی و قائم و گسترهمیزان غلظت غبار مرزهاي شرقی ایران و به تبع آن  جت تراز زیرین در نقش عوامل محلی، شدت

آشکار را در برآورد غبار براي محدودة جنوب ترکمنستان نشان می  اگر چه اریبی ،RegCM4 مدل ،هنتیجه کلی این ک. دبسیستان به شدت کاهش می یا
 . می نمایددر دشت سیستان، بویژه ساختار منطقه اي گردش جو، فراهم مطالعه توفان هاي گردوغباري در ارزشمندي را در مقابل، نتایج دهد، اما 

  AODستان،یدشت س، RegCM4 مدل ،ي گردوغباريتوفان ها : واژه هادیکل

 
  مقدمه
از توفان هاي مهیب و گسترده ي در پژوهش هاي خود کمتر پژوهشگري است که به دشت سیستان پاي نهاده و  

). 271، ص1905 هانتینگتون،؛ a1906؛ 415، ص 1897مک ماهون،(سخنی به میان نیاورده باشد این سرزمین کهن 
مک (» سرزمین بادها«در  ین حال ذاتی و در عشاخص یمی اقلي دهیپددو  يگردوغبارباد و توفان در حقیقت 

 به ساختار باد ي بطور آشکار گردوغباردهیوقوع پددر دشت سیستان  . گردندیمحسوب م) 223، صb1906ماهون، 
نشان داده است، وقوع مکرر بادهاي ) 1986(آن چنان که میدلتون . ک وقوع آن گره خورده استینامیستان و دیس

ید در ترازهاي زیرین جو، همراه با تداوم درازمدت آنها، دشت سیستان را به قطب گردوغبار خاورمیانه مبدل شد
در منطقه توفان هاي گردوغباري و در مطالعه باد و پیشینه غنی  یسابقه طوالنوجود یک رغم یعل. ساخته است

راشکی ؛ 1389؛ 1385گندمکار، ؛ 1382کاران، ؛ بابائیان و هم1376حسین زاده، ؛ 1977؛ سیوال،1968گنجی،(سیستان 
 هنوز ،)1390 علیجانی و رئیس پور، ؛1389سلیقه، ؛ 2006ویتنی، ؛ 1389؛ 1387خسروي، ؛ 2012؛ 1386و همکاران، 

ک بحث باز محسوب یستان ی در دشت سيغبار و  گرديستان و ساختار توفان هایساز و کار حاکم بر وقوع باد س
  . گرددیم

اس یاس و مقیان مقی مي جويده هایق تر پدی دقيامکان مطالعه  ،یکینامی ديمدل هار کاربست ی اخيدر سال ها
 يندهایفرا کارآمد، درك يبه عنوان ابزارن مدل ها یا. در مناطق مختلف جهان فراهم نموده است را يمنطقه ا

ژه یبو ،1محدود منطقه یکینامی ديهامدل . ندخته ا را آسان تر سایمی و اقلي جويده های حاکم بر وقوع پدیکینامید
مشاهدات منظم مورد یا فاقد  واقع در مناطق فاقد داده و ییده هایا پدی دور از دسترس و يده های پدي که برایزمان

 ی جهت بررسي متعددیکینامی دير مدل های اخيدر سال ها .ابندی ی میارزش و اعتبار خاص رند،ی گیاستفاده قرار م
ن ی ايریبه کارگ .ن مورد استفاده قرار گرفته اندی کره زمیابانی در مناطق خشک و بي گردوغباريساختار توفان ها

از مدل هاي ر یاستفاده گسترده و فراگاین امر،  . داشته استی پ را در حوزه علوم جو دريج ارزشمندیمدل ها نتا
 و یپژوهش هاي انجام شده، زکان ی مزا .ده استیموجب گردده گردوغبار یدر مطالعه پد  رادینامیکی منطقه محدود

 مدل پیوند دادنپرداختند و با  RegCM3 مدل يریبا بهره گ توفان ها در منطقه صحرا یبه بررس )2009( همکاران

                                                            
1- Limited Area Models  



 53. .. پیوند خورده RegCM4ارزیابی توان مدل 

 .نده ادیرسانانجام به  ي منطقه صحرا در زمان وقوع دو توفان گردوغباري مطالعه خود را رو،غبارک طرحواره یبا 
بر روي  را ، ذرات گرد و غبار و بازخوردهاي منطقه اي آنRegCMبا استفاده از مدل نیز ) 2008( نگ و همکاراناز

و داده هاي ماهواره اي ایشان با استفاده از داده هاي مشاهداتی نتایج شبیه سازي .  مورد بررسی قرار دادندشرق آسیا
نسبتاً برآورد ذرات معلق گردوغبار ق آسیا، نتایج تحقیق بیانگر آن است که در محدوده شر. مورد ارزیابی قرار گرفت

نتایج . می باشدتوپوگرافی پیچیده، کاربري زمین و ویژگی هاي پوشش برف  ترکیب حاصلبوده که این امر دشوار 
 800 ، پایین تر ازجو در الیه ي مرزي  گردوغبار و غلظت ذراتحجمدر شرق آسیا  کهداد نشان این تحقیق 
 در .می یابد کاهش  مالحظه اي قابلطورفوقانی به وردسپهر و میزان آن در خود می رسد ، به بیشینه هکتوپاسکال

 ویژگی هاي اقلیمی توزیع گردوغبار را در RegCM3، با کاربست مدل)2010(التاهیرپژوهش دیگري مارسال و 
ب روش هاي مختلف با ترکینیز ) 1390( جعفري ،در عین حال. منطقه جنوب غرب آسیا مورد مطالعه قرار داده اند

ایشان  .جنوب غرب ایران پرداخته استدر بررسی الگوهاي گردش جو در هنگام وقوع توفان هاي گردوغباري به 
 زمانگردش جو در منطقه اي  تعیین الگوهاي  درصدد RegCM4با بهره گیري از مدلدر بخشی از پژوهش خود 

وقوع توفان هاي جنوب زمان  الگوي گردش جو در  مهمترین،جعفري. برآمده اند يغبارگردوتوفان هاي وقوع 
یشینه  که در الگوي یادشده، با توجه به خروجی هاي مدل، بمعرفی می نماید» الگوي زوجی تابستانه«غرب ایران را 

 بسیار محدودي را در زمان اوج خود تجربه می گسترش ارتفاعیه و در عین حال گردوغبار تابعی از باد شمال بود
 منطقه محدود یکینامیک مدل دی به عنوان RegCM که مدلییاز آنجا .)37، ص1391یدي وجعفري، مف (نمایند
 وقوع توفان یژه در مناطق اصلی بو،ر مناطق جهانی در ساي گردوغباري توفان هايه سازی خود را جهت شبيتوانمند

سانتز و ؛ 2010،ان و همکارمارسال ؛2008نگ و همکاران،از( ده استی اثبات رسانه ب،ي گردوغباريها
 مدل ابعاد تازه ي های خروج،ن حالیدر ع و )2012ات و همکاران،یآگاکا؛ 2012نبات و همکاران،؛ 2010همکاران،

 یابی مطالعه حاضر ارزیهدف اصل ،ن اساسیبر ا ،ه گردوغبار در مناطق مورد مطالعه را آشکار نموده استدی از پديا
شناسایی ساختار و ویژگی هاي توفان ک طرحواره غبار در یورده با وند خیپ RegCM4مدل قابلیت و توانمندي 

 عالوه بر هدف اصلی یاد شده، بررسی میزان نقش عوامل جغرافیایی محلی .ستان استی در دشت سهاي گردوغباري
در وقوع توفان ها در دشت سیستان از دیگر اهداف این پژوهش به شمار می رود که با اجراي مدل با قدرت هاي 

 .    فکیک متفاوت امکانپذیر می گرددت
  ها و روشمواد
 استفاده RegCM4در این پژوهش به منظور بررسی ساختار توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان از مدل     
محسوب می با سامانه النه گزینی یک طرفه غیرهیدروستاتیک و منطقه محدود، اقلیمی مدل یادشده یک مدل . شد

در مقیاس منطقه اي دینامیکی  که براي ریزگردانی ،)2012؛ گیورگی و همکاران، 2007 ؛1999 اران،پال و همک (گردد
 ابتدا با بهره گیري از داده هاي دیده بانی ساعتی وضعیت جو و میزان دید در ایستگاه ،براي انجام مطالعه. کاربرد دارد

-2007( ساله 45براي یک دوره یزان دید افقی بر اساس سرعت باد و مزابل، توفان هاي گردوغباري دشت سیستان 
طبق تعریف .  استفاده شدسازمان هواشناسی جهانیاستخراج توفان گردوغباري از تعریف  براي. استخراج شد) 1963

 ایستگاه در اثر یکدر افقی اطالق می شود که میزان دید پدیده اي گردوغباري به  توفان سازمان هواشناسی جهانی
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 میدلتن،(  متر بر ثانیه فراتر رود15سطح از در سرعت باد  و در عین حال  متر برسد1000ر به زیرپدیده گردوغبا
a1986 :83 ؛b1986 :183.(  به جهت فراوانی باالي 2003 و 2001بررسی وضعیت توفان ها، سال هاي سپس با 

 .  انجام مدل سازي انتخاب گردیدبراي توفان هاي گردوغباري تابستانه وقوع 
 

 RegCM4ل مد

مرکز ملی پژوهش و دانشگاه پنسیلوانیا ) MM5( مدل میان مقیاس پنجماساس نسخه   برRegCM4هسته دینامیکی مدل      
، 1مدل دینامیکی قابل فشرده سازي  یکRegCM4 .)1994گرل و همکاران،  (طراحی شده است) NCAR(هاي جو آمریکا 
شامل شبکه ي این مدل فته در  رشبکه به کار. کند تبعیت می یئسیگماات ختصمکه شبکه قائم آن از است با تفاضل متناهی 

. است تراز سیگمائی 18 شامل ،مدل بر اساس پیش فرض). 1386ین، زر(می باشد  B لمب –افقی جابجا شده از نوع آرکاوا 
کیهل (است شده احی طر NCARمتعلق به ) CCM3( طرحواره انتقال تابشی مدل بر اساس نسخه سوم مدل یکپارچه اقلیمی

فیزیک الیه مرزي بر اساس طرحواره پخش قائم غیرمحلی نوشته شده توسط هولت  RegCM4در مدل ). 1996و همکاران، 
و غیرهمرفتی بر اساس معادالت طرحواره در این مدل بارش هاي بزرگ مقیاس . عمل می نماید) 1990(سلگ و همکاران اِ

، در حالی که براي بارش هاي کوچک )2000پال و همکاران، (سبه می گردد  محاSUBEXرطوبت زیر شبکه موسوم به 
انجام محاسبات مربوط پیش فرض براي  ،RegCM4 در. شود، از طرحواره همرفت کومولوسی استفاده می )همرفتی(مقیاس 

که داراي سه الیه ، )1993دیکینسون و همکاران، (می باشد ) BATS(جو -، طرحواره انتقال بیوسفر جو-به برهمکنش زمین
نقش پوشش سطحی و رطوبت خاك را در  BATSطرحواره .  تیپ پوشش سطحی و پوشش گیاهی می باشد20خاك و 

 مدل غبار  با یکRegCM4در مطالعه حاضر مدل . و انرژي تعیین می نماید.مبادالت بین زمین و جو از نظر تکانه، بخار آب 
 .پیوند خورده است

 

 RegCM4ر غبار در مدل پارامتریزه کردن انتشا
از مدل شیمی یادشده، . است قابلیت پیوند خوردن آن با یک مدل شیمی جوRegCM4 یکی از امتیازات مدل     

براي یک مدل . هره می بردبراي نقطه شبکه هاي بیابانی و نیمه بیابانی ب یک طرحواره غبار با ساختار تابشی فعال
وضعیت باد، خصوصیات به خود  گردد که محسوب میعنصري کلیدي ، ارغب نشان دادن فرآیندهاي انتشارغبار، 

مطالعات مارتیکورنا و برگامتّی پی  در). 4688، ص2006زکی و همکاران، (خاك و اندازه ذرات وابسته است 
فرآیندهاي  بر اساس پارامتریزه کردن ،RegCM4، محاسبه انتشار غبار در مدل)2001(و آلفارو و گومز ) 1995(

 زیر رحبه ش RegCM4در مدل مراحل اصلی محاسبه انتشار غبار . دانه هاي خاك و بادرفت صورت می گیردجهش 
محاسبه یک ) ب. مدلاز شبکه در هر نقطه  خاك هايمشخص نمودن توزیع اندازه دانه ) الف: خالصه می گردد

 دانه هاي  و جرم مقادیرمحاسبه) ج. سرعت اصطکاك آستانه که منجر به فرآیندهاي جهش و فرسایش می گردد
دانه هاي توسط  که در امتداد قائممحاسبه میزان ذرات غبار قابل انتقال ) د. یابند جهش می در امتداد افقیی که خاک

 زمانی کارائی RegCM4شایان ذکر است که، پارامتریزه کردن غبار در مدل .  ایجاد گردیده اندخاك در حال جهش
براي محاسبه مقادیر . برخوردار باشنداز پوشش سطحی تیپ بیابانی و نیمه بیابانی خواهد داشت که نقطه شبکه ها 

                                                            
1- Compressible  
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زکی و همکاران، (د شواستفاده می ) 1( از معادله ،dHF (Dp)دانه هاي خاکی که در امتداد افقی جهش می یابند، 
 ):2، ص 2010؛ مارسال و التاهیر، 4690، ص 2006

 
 سرعت اصطکاك باد، *u نیروي گرانش، g چگالی هوا، ρa کل سطح،  نرخ فرسایش پذیري بهEجایی که      

R(Dp)  نرخ سرعت اصطکاك آستانه حداقل به سرعت اصطکاك واقعی وdSrel (Dp) سطح نسبی دانه هاي خاك 
 .Dp با قطر

 هر .جاي گرفته اندطبقه اصلی  4 میکرون می باشد که در 20 تا 01/0طیف اندازه ذرات بین یک مدل غبار داراي 
، متوسط ) میکرومتر1 تا 01/0( ذرات ریز طبقهبخشی از طیف اندازه ذرات غبار را پوشش می دهد که شامل طبقه 

کد تابشی در . می باشد)  میکرومتر20 تا 5(و خیلی درشت)  میکرومتر5 تا 5/2(، درشت ) میکرومتر5/2 تا 1(
). 135، ص2010سانتزي و همکاران، ( می نماید از تقریب ادینگتون براي محاسبه شار تابش استفاده RegCM4مدل

متر جاي گرفته اند تقسیم  میکرو5/4 تا 2/0 باند که در حدفاصل طول موج هاي 18 طیف طول موج به ،در این کد
، یک باند در محدوده طیف ) میکرومتر35/0 تا 2/0( باند در محدوده طیف ماوراءبنفش 7از این تعداد، . می گردد

توصیف ) 2009(زانگ و همکاران . ، و مابقی در محدوده مادون قرمز جاي گرفته اند) میکرومتر64/0 ال 35/0(مرئی 
  . دقیقی از محاسبات مربوط به واداشت هاي تابشی و پارامترهاي مربوط به ریزگردها فراهم نموده اند

 RegCM4 اجراي مدل
 گام شبکه در راستاي طول 148عرض جغرافیایی،  گام شبکه در راستاي 142 با تعداد RegCM4.1در این تحقیق مدل 

 ، میلی بار بوده5 تراز در راستاي قائم در دستگاه سیگما که باالترین تراز به طور پیش فرض داراي فشار 23جغرافیایی و 
که مدل بتواند آن  و براي )1شکل ( شرقی در نظر گرفته شد61° طول مرکزي شمالی و35°عرض مرکزي . اجرا شد
براي هر براي این منظور .  متفاوت استفاده شدتفکیک از دو قدرت ،متفاوتی از پدیده مورد بررسی را آشکار سازدجزئیات 

.  به اجرا گذاشته شد) کیلومتر80(قدرت تفکیک متوسط با  بارو یک)  کیلومتر20( قدرت تفکیک باال بار مدل بایکدوره، 
از که مدل بتواند آن براي .  براي عرض هاي میانه مناسب می باشدسیستم تصویر انتخابی، سیستم تصویر المبرت است که

پانزدهم آوریل سال هاي ، زمان شروع اجراي مدل از نظر فیزیکی به ثبات برسد و با شرایط مرزي و اتمسفري تطبیق یابد
 1شکل  .ظ گردید لحاا اجر هر ماهه برايSpin-up (1(در نظر گرفته شد که بدین ترتیب یک دوره تطبیق  2003 و 2001

 .محدوده مورد مطالعه را در اجراي مدل نشان می دهد
شکل گیري توفان هاي گردوغباري در در  یکی از اهداف پژوهش حاضر تعیین میزان نقش عوامل جغرافیایی محلی

سیستان شکل گیري باد مطالعات متعددي بر نقش عوامل محلی، بویژه توپوگرافی، در . دشت سیستان استمحدوده 
؛ حسین زاده، 1376 علیجانی،(هاي گردوغباري در دشت سیستان تأکید داشته اند  و به تبع آن شکل گیري توفان

، اما هیچ یک از این مطالعات، میزان نقش کوه ها و یا عوارض مقیاس محلی و منطقه اي در شکل گیري باد )1376
از این . دقیق مورد بررسی قرار نداده اندبطور و یوفان هاي گردوغباري در دشت سیستان را به شکل کمتسیستان و 

 همچنین تبیین ي گردوغباري،رو، جهت بررسی میزان نقش کوه ها و پوشش سطح زمین در شکل گیري توفان ها
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اشاره به این نکته ضروري . گرفته شدبهره  RegCM4 از مدل، فضایی توفان هاشمیزان نقش عوامل محلی برگستر
ت ریزگردانی دینامیکی داده ها در مقیاس منطقه اي طراحی گردیده و در این رابطه جه RegCM4که مدل است 

بر این اساس، در پژوهش .  کیلومتر را بخوبی دارا می باشد80 تا 20امکان ریزگردانی داده ها با قدرت تفکیکی بین 
امکان بررسی میزان الت تا در این حدر آمد، اجرا به کیلومتر  80و 20براي دو قدرت تفکیک RegCM4 مدلحاضر 

دین ترتیب، در حالی که در اجراي ب. در شکل گیري توفان هاي گردوغباري فراهم گرددثیر عوامل محلی أنقش و ت
-2 و-1aشکل( کیلومتر، طرحواره هاي مدل در حل معادالت خود، بنا به قدرت تفکیک باالي داده هاي ورودي 20

a( ، برهمکنش سطح زمین)و ...) ي اراضی، پوشش گیاهی، رطوبت خاك، دماي سطح دریا و توپوگرافی، کاربر
 بواسطه کاهش قدرت ، کیلومتر80 در مقابل، در اجراي .اتمسفر را با جزئیات بیشتر و بطور دقیق تر نشان خواهند داد

  و پدیدهگی هایژ، طرحواره ها در حل معادالت از آشکارسازي برخی و)b-2 و-1bشکل(ورودي هاي تفکیک داده 
توپوگرافی و پوشش اولیه  به ترتیب وضعیت 2 و 1شکل هاي  .باز خواهند ماندمیان مقیاس کوچک مقیاس تا هاي 

در  RegCM4 مدل ،ا توجه به شکل هاب.  کیلومتر نشان می دهند80 و 20سطح زمین را به تفکیک در اجراهاي 
یت اولیه کامالً متفاوتی از داده هاي سطحی برش منطقه اي از داده هاي جهانی، وضعتهیه مرحله پیش پردازش و در 

براي مرحله اجراي مدل ) b-2 و-1bشکل( کیلومتر 80در قیاس با اجراي ) a-2 و-1aشکل( کیلومتر 20را در اجراي 
)  کیلومتر80 و20(فکیک متفاوت  اجراي مدل در دو قدرت ت کهبدین ترتیب می توان انتظار داشت. نموده استمهیا 

  .میزان نقش توپوگرافی و عوامل محلی را در ایجاد توفان ها آشکار نمایدبهتري به نحو بتواند 

 با قدرت تفکیک افقی NCEP/NCARدوباره تحلیل شده  براي شرایط مرزي اولیه از داده هاي در اجراي مدل،
اع ژئوپتانسیل، ارتف: این داده ها شامل.  استفاده شد2003 و 2001 سال هاي ساعته براي 6گام زمانی  درجه و 5/2
 تراز فشاري، فشار سطحی، رطوبت نسبی براي 17، دماي هوا و سرعت قائم براي  باد نصف النهاريولفه مداري ؤم
عمق آب دریاها و بافت خاك، کاربري اراضی، توپوگرافی، پوشش گیاهی و هاي  دادههمچنین از . دن تراز می باش8

 نیز به عنوان داده )USGS(ه شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا  تهی، ثانیه30دریاچه ها با قدرت تفکیک افقی 
 اخذ شده از اداره ملی جو و ،)SST(دریا آب  داده هاي دماي سطح ،عالوه بر آن. هاي پوشش سطحی استفاده شد

درجه به عنوان داده هاي ورودي براي 1 به صورت هفتگی و با قدرت تفکیک افقی،)NOAA(اقیانوس آمریکا 
در این مطالعه براي اجراي مدل با طرحواره غبار، عالوه بر سه دسته داده فوق، .  مدل مورد استفاده قرار گرفتاجراي

فوق از سرور مرکز ي تمامی داده ها.  درجه نیز مورد استفاده قرار گرفت1داده هاي هواویزه با قدرت تفکیک افقی
  .بین المللی فیزیک نظري عبدالسالم اخذ گردید
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 .  کیلومتر20قدرت تفکیک) a. (متفاوتتفکیک  با دو قدرت مدلاجراي توپوگرافی در محدوده مطالعه، همراه با جزئیات  :1شکل

)b ( کیلومتر80قدرت تفکیک . 
 

، )SRF( سطحی داده هاي: به چهار دسته اصلی تقسیم می گردد که شاملخروجی مدل درعین حال داده هاي 
 بررسی توفان هاي جهتدر مطالعه حاضر . می باشد )CHE(هاي شیمی جو  و داده )ATM( اتمسفر،)RAD(تابش 

از میان مجموعه داده هاي خروجی .  شداستفادهاتمسفر خروجی مدل شیمی و بخش داده هاي سري  از گردوغباري
، مؤلفه هاي مداري و نصف النهاري باد و واداشت تابشی موج AOD(1(عمق نوري ذرات معلق مدل، داده هاي 

یکی از در این میان، .  سهم مهمی در بررسی ساختار توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان داشته اند2بلند
این متغیر .  استAODیا  »ذرات معلقعمق نوري «در مطالعه توفان ها مهمترین و در عین حال کارآمدترین متغیرها 

براي بررسی دقیق  .در ستون جو می باشد )باردر اینجا گردوغ(ذرات معلق   و یا غلظتبه نوعی بیانگر میزان تراکم
  بوقوع پیوسته اند،2003 و 2001 توفان که در طی سال هاي 36 تعداد ،ساختار توفان هاي گردوغباري تابستانه

 36جهت ارائه ویژگی هاي اصلی و مشترك توفان ها، از تعداد . انتخاب گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 .ترکیبی و متوسط تهیه شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتوفان نقشه هاي 

                                                            
1- Aerosol Optical Depth 
2- Long Wave Radiation Forcing 
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 80وضعیت پوشش سطحی در اجراي ) b. ( کیلومتر20وضعیت پوشش سطحی در اجراي ) a. (محدوده مورد مطالعه همراه با اطالعات پوشش سطحی :2شکل

 .ح زمین را نشان می دهدراهنماي نقشه، نام  و رنگ اختصاص یافته به هریک از پوشش هاي سط. کیلومتر
 

 از داده هاي دوباره ،به منظور تعیین الگوي همدیدي توفان هاهمچنین جهت ارزیابی داده هاي خروجی مدل و 
کالنی (استفاده شد  )NECP/NCAR( ساعته از مرکز ملی پژوهش هاي جوي آمریکا 6تحلیل شده در مقیاس زمانی 

 850و نصف النهاري باد در ترازهاي  فاع ژئوپتانسیل، مؤلفه مداريداده هاي فوق شامل ارت). 1996و همکاران، 
 هکتوپاسکال می گردد که در تهیه نقشه هاي ترکیبی تاوایی نسبی، ارتفاع ژئوپتانسیل و باد برداري براي 700و

روجی هاي با تجزیه و تحلیل این نقشه ها و مقایسه و تطبیق آنها با خ. ترازهاي یاد شده مورد استفاده قرار گرفت
 .مدل، الگوهاي همدید منجر به وقوع توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان تعیین گردید

 قی تحقيافته های
 در دشت سیستان ي گرد و غباري ساختار توفان هایبررس

 شکل .دی ذرات استفاده گردي از مولفه عمق نوري گردوغباري و قائم توفان هایزان گسترش افقی میابیجهت ارز    
ستان ی در دشت سي توفان گرد و غبار36و جهت و شدت باد را در زمان وقوع تعداد  )AOD( ذرات ي عمق نور3

ک ی توفان ها از دو قدرت تفکياس منطقه ایمق و ی محلي هایژگی درك ويبرا.  دهدیمنشان ران یو شرق فالت ا
 ی و فوقانیانی مي در ترازهاتار توفان هاساخ) b (يدر نقشه .  مختلف جو استفاده شديلومتر در ترازهای ک80 و 20

زه در ی ذرات هواوبا توجه به شکل،. لومتر نشان داده شده استی ک20ک ی با قدرت تفک) هکتوپاسکال25 تا 825(جو 
.  دهدی را نشان مینیی پايحدها ستانی دشت سير آن بر روی مقادپخش شده اند، امامنطقه روي  بر یعیوسگستره 

ن ی اa-3شکلدر . دن دهیستان نشان می دشت سيرو  جنوب شرق را بر- شمال غربیز جهتی نيرانات باد بردایجر
 ي توان تفاوت بارزین نقشه میدر ا.  شودیده می د) هکتوپاسکال875 تا 1000(ن جو یری زيات در ترازهایخصوص

ن نقشه ی باشد که در ایه من نکتیت است ای ما با اهمي، اما آنچه برامعلق مشاهده نمودذرات میزان غلظت از جهت 
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 حدود بهو بوده  برخوردار يستان حجم و تراکم ذرات غبار از حد باالتری دشت سيرو ن جو بریری زيدر ترازها
انب شمال به در این تراز، الگوي جریان باد به شکل بارزي استقرار یک باد قوي از ج. ده استی واحد رس55/0

 . جنوب را نشان می دهد

 مدل در ي هایدر خروج.  دهدیلومتر نشان می ک80ک ین مولفه ها را در قدرت تفکیا) d( و)c (ينقشه ها
اس ی در قیاما گستره و ساختار توفان بطور محسوس. میغبار هستو گرديز شاهد بروز توفان هایلومتر نی ک80اس یمق

 80 و 20 یسه دو خروجیع مقادر واق. ت خود دور گشته استیر نموده و از واقعییلومتر تغی ک20ک یبا قدرت تفک
 یش میران را به نمای شرق فالت اییای جغرافي هایژگید آنها از وی شدپذیريری توفان ها و تاثیت محلیلومتر ماهیک

 20 ي محل دانست که در نقشه های و توپوگرافین تفاوت را در نقش عوامل سطحی توان عامل مهم ایم. گذارد
 گردش جو در زمان ی واقعيرا الگو a-3شکل د بتوانی از نقشه ها شاين سریر اد. )1شکل (ان تر استیلومتر نمایک

ت یانگر تقوی مدل بي هایر نمود که خروجیگونه تفس نیرا ا ستان دانست و آنیوقوع توفان ها در منطقه دشت س
 باشد که یستان می در منطقه سيت قابل مالحظه گردش چرخندی خراسان و تقوي کوه هاي بر روواچرخنديسامانه 

 ی جنوب-یران و افغانستان در امتداد شمالی ايران و در محدوده مرزین را در شرق فالت ایریک جت تراز زیش یدایپ
ران و افغانستان و یدر محدوده مرز اشدت آن ن که یرید تراز زین باد شدی ايریشکل گ. ش گذاشته استیبه نما

 یابانی ضمن برداشت غبار از مناطق خشک و ب،دی نمای تجاوز م)a-3شکل(ه ی متر بر ثان17ستان از آستانه یدشت س
 يسه نقشه های و مقای که از بررسيگرینکته د . داشته استی را در منطقه در پيدی شديران، توفان هایشرق ا
 ين است که توفان های شود ای حاصل مي گردوغباري جو در زمان وقوع توفان هایانین و میری زيترازها
ط حاکم ین جو هستند و شرایری زي در ترازهایانات شمالیت جری حاصل تقوران عمدتاًی شرق فالت ايغبارگردو

شدت و جهت وزش باد در . )a-3شکل(  و گسترش توفان ها ندارديری در شکل گی چندان نقشیانی ميدر ترازها
 .)b-3شکل(کند یمرا تأیید ن نکته ی ایبه خوب یانی ميترازها
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 زیرین يترازهاط متوسط دریشرا) b(و ) a (. گرم سالي در دوره ي توفان گردوغبار36 تعداد ي براي ذرات و باد برداريت متوسط عمق نوریضع و:3شکل 
 .لومتری ک80ک یبا قدرت تفکهمان ترازها اما ط متوسط در یشرا) d(و ) c. (لومتری ک20ک یبا قدرت تفک .)پ.ه25تا825( یانیم و ترازهاي .)پ. ه870تا 1000(

 

.  نقشه هاي شدت باد به تفکیک براي ترازهاي زیرین و میانی جو تهیه گردید،توفان هاساختار براي درك بهتر 
 با . کیلومتر نشان می دهد20ت براي ترازهاي میانی جو در اجراي را شدت باد را به همراه عمق نوري ذb-4شکل

 مقایسه .دننشان می دهبر روي منطقه  مداري را الگویی  بادهاي غالب در زمان وقوع توفان ها،توجه به شکل
نقش عوامل سطحی و پیچیدگی هاي آن تقریبا کم و در ترازهاي  به طور آشکار بیانگر آن است که b-4 وa-4شکل

سرعت هاي  در اینجا شاهد.  این خصوصیات را در ترازهاي زیرین جو نشان می دهدa-4شکل. استفوقانی ناچیز 
روي دشت   بخصوص بر.قسمت هاي مختلف هستیم و جریانات جهتی نصف النهاري پیدا کرده اندباالي باد در 

 متر بر 17سیستان و نواحی مرزي شرق کشور شاهد سرعت هاي باالي باد هستیم که هسته بیشینه سرعت با حدود 
 و بادجهت رین جو ، در ترازهاي زیaبا توجه به شکل.  بسته شده است سیستانثانیه در قسمت هاي شمالی دشت

در منطقه مورد نظر متأثر گردیده، بطوریکه از توپوگرافی سطح و شرایط پیچیده زمین به شدت  آنسرعت هاي باالي 
الگوي پیچیده در ، این  قويدر فاصله اي نزدیک و ایجاد اختالفات فشار) پستی و بلندي(کوه و دشت  وجود

 کیلومتر حکایت از 80ت باد در خروجی مدل با قدرت تفکیک بررسی وضعی  .ایجاد نموده است باد را ساختار
کاهش محسوس شدت باد در مرزهاي ). c-4شکل(حذف هسته جت تراز زیرین در محدوده دشت سیستان دارد 

 توضیح می  را)c-3شکل (در دشت سیستاني گردوغباري به خوبی ناپدید شدن توفان ها، )c-4شکل(شرقی ایران 
 کیلومتر مبین نقش توپوگرافی و ویژگی هاي سطح 80 و 20در نقشه هاي با قدرت تفکیک مقایسه شدت باد . دهد

 . زمین در مقیاس محلی در شکل گیري توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان می باشد
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 میانی و ترازهاي .)پ. ه870تا 1000( شرایط متوسط درترازهاي زیرین) b(و ) a(. وغباري توفان گرد36شدت باد براي تعداد  وضعیت متوسط :4شکل

 . کیلومتر80با قدرت تفکیک همان ترازها اما شرایط متوسط در ) d(و) c. ( کیلومتر20افقیبا تفکیک  .)پ.ه25تا 825(
 

 .ه است تهیه گردید5شکل  زمان وقوع توفان هاي گردوغباري،دریا در در تراز جهت بررسی شرایط فشار 
 فشار هوا در تراز دریا را در زمان وقوع توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان به وضعیت متوسط  یاد شدهشکل

 کیلومتر، شیب فشار منطقه 20 در اجراي مدل با تفکیک .کیلومتر نشان می دهد 80 و 20ترتیب با تفکیک هاي افقی 
هکتوپاسکال بین کوه هاي  14اي در محدوده سیستان به شدت افزایش یافته و یک اختالف فشار برجسته اي بالغ بر 

چنین ). a-5شکل (خراسان جنوبی و مرکز کم فشاري که بر روي دشت سیستان استقرار یافته مشاهده می گردد 
بسیار مهم نقش بر این اساس، می توان به . )b-5شکل  ( کیلومتر محو می گردد80شیب فشاري بوضوح در اجراي 

در . پی بردمحدوده دشت سیستان  مراکز متفاوت فشاري در تشکیلدر  عوامل محلی و پستی و بلندي ها گذارو تاثیر
 بیانگر شکل گیري یک مرکز کم ،شت سیستان هکتوپاسکال بر روي د1000بسته شدن هم فشار بخش شرقی کشور، 

 هکتوپاسکال در مجاورت کم 1014در مقابل، یک مرکز پرفشار محلی با فشار مرکزي . فشار بر روي این منطقه است
استقرار دو مرکز فشار یاد شده در مجاورت هم، . ار سیستان بر روي کوه هاي خراسان جنوبی استقرار یافته استفش
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همراه با اختالف فشار زیاد بین آنها و الگوي خاص خطوط هم فشار در مرزهاي شرقی ایران، همگی بر شکل گیري 
  . بادهاي شدید و متعاقب آن توفان هاي گردوغباري داللت دارند

 

   
 . کیلومتر80قدرت تفکیک ) b(. کیلومتر20قدرت تفکیک ) a( .يتوفان گردوغبار 36 تعداد يا برایدردر تراز و باد برداري متوسط فشار وضعیت  :5شکل 

 

برخوردار هستند، معلق  باالتري از ذرات غلظت، نقاطی که از 1اساس مولفه ي واداشت تابشی طول موج بلند بر     
 این مولفه از این جهت مورد استفاده قرار می گیرد .را منعکس می کنند بیشتري طول موج بلند اب زمینیمیزان بازت

. خواهد دادافزایش به دام افتاده در جو را نیز  میزان طول موج بلند زمین تاب ،که با افزایش ذرات گردوغبار در جو
بیشتري برخوردار به دام افتاده ي  بلند خروجی  مناطق داراي توفان گردوغباري از مقادیر طول موج،در نتیجه

 واداشت تابشی طول  هاي نقشه6شکل. این مناطق با مقادیر عددي باالتري قابل مشاهده خواهند بود. خواهند بود
در مرزهاي شرقی ایران . کیلومتر نشان می دهد 80 و 20ي با قدرت تفکیکهاموج بلند از سطح زمین را در اجرا

در .  در توفان هاي گردوغباري استمعلقتابشی طول موج بلند به خوبی بیانگر حجم باالي ذرات افزایش واداشت 
، این در )b-6شکل(بالغ گردیده وات بر مترمربع  20به تابش زمین تاب در دشت سیستان میزان  کیلومتر 20اجراي 

 .)b-6شکل(ت  کیلومتر هسته ي یادشده تقریباً ناپدید گردیده اس80حالی است که در اجراي 

                                                            
1- Long Wave Radiation Forcing 
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 . کیلومتر80قدرت تفکیک ) b( کیلومتر 20قدرت تفکیک ) a. ( توفان گردوغباري36تاب براي تعداد   متوسط واداشت تابشی طول موج بلند زمین:6شکل

 

 گسترش قائم توفان هاي گردوغباري
 36د براي  الگوي متوسط عمق نوري ذرات و شدت با،جهت بررسی گسترش قائم توفان هاي گردوغباري

تهیه براي ترازهاي جو درجه شرقی  61درجه شمالی و همچنین طول  5/31وغباري در امتداد عرض دمورد توفان گر
 هکتوپاسکال 450از عمق نوري ذرات و سرعت باد از سطح زمین تا ) مداري( نیمرخ طولی a-7شکل. گردیده است

باالترین ، دشت سیستان در ترازهاي زیرین جو شکلبا توجه به .  درجه ي شمالی را نشان می دهد5/31در عرض 
 درجه شرقی به 61را تجربه می کند، بطوریکه بیشینه سرعت باد در هسته سرعت مستقر در طول سرعت هاي باد 

)  هکتوپاسکال950( متر از سطح زمین 500 ارتفاعی حدود بیشینه سرعت باد در.  بالغ می گردد متر بر ثانیه18
در تناسب با باالترین . با افزایش ارتفاع از سرعت هاي باالي باد کاسته می شودبرخالف انتظار   وگردد می مشاهده

روي   هکتوپاسکال بوقوع پیوسته و میزان آن بر900ترازهاي پایین تر از  نیز در AODسرعت هاي باد، بیشینه 
 . واحد بالغ گردیده است12/0 سیستان به حدود

این نیمرخ عرضی شدت . نشان می دهدشرقی  درجه 61در طول جغرافیایی خصوصیات مورد نظر را b-7شکل
هسته ي بیشینه سرعت .  درجه شمالی نشان می دهد42 تا 24متوسط باد و عمق نوري ذرات را در عرض جغرافیایی

 950( متري از سطح زمین 500در حدود متر برثانیه 19 بسته شده که در حدودشمالی  درجه 5/31باد در عرض
واحد و  14/0عمق نوري ذرات نیز در این طول جغرافیایی در حدود غلظت  بیشینه .مشاهده می گردد )پاسکالهکتو

قائم توفان در منطقه مرزي ایران و افغانستان به هاي آنچه که نیمرخ .  هکتوپاسکال مشاهده می گردد900تراززیر در 
این جت به . سال در مجاورت سطح زمین استنمایش می گذارند، شکل گیري یک جت تراز زیرین در دوره گرم 

همانطوري که . خوبی شکل گیري توفان هاي گردوغباري شدید و کم عمق در ترازهاي زیرین جو را تبیین می نماید
 متري مشاهده می گردد و در باالتر 2000نیمرخ هاي قائم باد نشان می دهند، جت تراز زیرین در پایین تر از ارتفاع 

 کیلومتر در 80 در اجراي AOD براي مقایسه، نیمرخ هاي قائم شدت باد و. بسیار ضعیف می گردداز این ارتفاع
 شدت  ي موجب کاهش مالحظه،بوضوح کاهش قدرت تفکیک در مدل.  آورده شده استd-7 و c-7شکل هاي 

  .باد و غلظت ذرات معلق در محدوده مورد مطالعه گردیده است
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 .  شرقی61° طول تسمت راس.  شمالی5/31°سمت چپ عرض . ي توفان گردو غبار36 تعداد ي ذرات برايعمق نور شدت متوسط باد و مرخ قائمین :7شکل
)a ( و)b ( کیلومتر20قدرت تفکیک ) .c ( و)d ( کیلومتر80قدرت تفکیک . 

 

 ساختار توفان ها براساس تحلیل جریان و میدان تاوایی
ستند که جهت باد ناشی از جریانات همگرایی و واگرایی در منطقه را نشان خطوط پیوسته اي ه خطوط جریان،

 خواهدارائه ) . پ. ه870تراز(ترازهاي زیرین جو در این بخش تحلیل میدان تاوایی و خطوط جریان براي . می دهند
 20 در اجراي مدل با قدرت تفکیک هکتوپاسکال 870 وضعیت منطقه اي جریان هوا را در ترازa-8شکل. شد

روي دشت سیستان جریانات هوا الگوي چرخندي به خود گرفته و تاوایی مثبت بر روي  بر. نشان می دهدکیلومتر 
 به یک ،)نشان داده نشده است (هکتوپاسکال 725 مرکز واگرایی تراز ترازاین در . این منطقه تسلط یافته است

 عین حال مراکز واگرایی منشعب از این جریان جانب شمال شرقی دریاي خزر مبدل گشته و در واچرخند بسته بر
در بخش هاي شرقی ایران و در محدوده مرز ایران . واچرخندي تا بخش هاي مرکزي فالت ایران کشیده شده است

جانب غربی خود و  و افغانستان تا دشت سیستان یک محدوده گسترده با تاوایی مثبت باال شکل گرفته که درست بر
 همزمان تاوایی منفی باال تسلط. سان با تاوایی منفی وگردش واچرخندي همراه گردیده استبر روي کوه هاي خرا

 شکل گیري جت ،خراسان جنوبی و تاوایی مثبت باال بر روي مرزهاي شرقی و دشت سیستانکوه هاي در محدوده 
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بوده که  گردش چرخنديبر روي دشت سیستان حاکمیت با . تراز زیرین و وقوع توفان را در منطقه تبیین می نماید
با در نظر گرفتن بستر خشک دریاچه هاي هامون در منطقه دشت . بصورت توفان هاي گردوخاك بروز نموده است
 این جریانات از روي بستر خشک هامون ها عبور نموده و توفان ،سیستان با جریان یافتن هوا از شمال به جنوب

 کیلومتر 80 در مقابل، کاهش قدرت تفکیک داده ها در اجراي .یردهاي گردوخاك با منشا این دریاچه ها شکل می گ
سبب ناپدید شدن مرکز گردش واچرخندي و مقادیر تاوایی منفی بر روي کوه هاي خراسان جنوبی از یک سو و 

  ). b-8شکل(کاهش محسوس شدت گردش چرخندي در مرکز کم فشار سیستان گردیده است 

 ردو غباري تابستانهبررسی الگوي همدیدي توفان هاي گ
 نقشه هاي ترکیبی متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل، باد برداري و تاوایی نسبی را براي توفان هاي گردوغباري 9 شکل

 هکتوپاسکال استقرار مرکز 700 تراز نقشه.  هکتوپاسکال نشان می دهد700 و 850دوره ي گرم سال در دو تراز فشاري 
 بر روي بخش هاي مرکزي ایران از شرق خزر تا روي خلیج فارس و دریاي عمان -03/0پرفشاري با مقادیر تاوایی منفی

در این .  واحد بر ثانیه می رسد-06/0حدودبه میزان تاوایی منفی در بخش هاي بین خزر و خراسان . را نشان می دهد
در . مالی ایران بسته شده است ژئوپتانسیل متر، تقریبا بر روي ارتفاعات ش3150محدوده مرکز پرارتفاع بسته اي با حدود 

زبانه هاي مرکز کم ارتفاعی که از . هوا هستیم پاکستان و افغانستان شاهد گردش چرخندي قسمت هاي مرزي ایران،
. بخش هاي شمالی هندوستان تا روي ایران کشیده شده در محدوده سیستان تاوایی مثبت را بوجود آورده است

اع بسته به عرض باالتر جابجا شده و مقادیر تاوایی منفی در مرکز آن به حدود  هکتوپاسکال مرکز پرارتف850درتراز
در مقابل بر روي بخش هاي شرقی ایران و بر .  واحد بر ثانیه بر روي بخش هاي میانی دریاي خزر رسیده است-03/0

و گردش چرخندي استقرار یافته روي کشورهاي افغانستان و پاکستان یک مرکز کم ارتفاع بسته با مقادیر تاوایی مثبت باال 
شکل گیري . در این تراز شاهد عمیق شدن مرکز کم ارتفاع بسته و تقویت تاوایی مثبت در منطقه شرق ایران هستیم. است

 شیب فشار زیاد بین سیستم کم فشار مستقر بر روي سیستان و مرکز پرفشار مستقر بر روي دریاي خزر و خراسان،
 .ان هاي گردوغباري در شرق فالت ایران را به خوبی توضیح می دهدبادهاي شمالی و وقوع توف

   
قدرت ) b. ( کیلومتر20قدرت تفکیک ) a(. ي توفان گردوغبار36زمان وقوع تعداد ترازهاي زیرین جو در  در ییدان تاوای و م هواانیجرمتوسط  ي الگو:8شکل 

 . کیلومتر80تفکیک 
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 700 تراز)a. (يو غبار توفان گرد36تعداد  براي NCEP/NCARدر داده هاي  ي و باد برداری نسبییتاوا ل،یژئوپتانسمتوسط ارتفاع ت یوضع :9شکل 

 . هکتوپاسکال850  تراز)b( و هکتوپاسکال
 

 يریجه گینت
ات آن در یده گردوغبار و خصوصی پدیی به شناساRegCM4 مدل ي های با استفاده از خروج حاضرقیدر تحق

 ي توفان هاي هایژگیط وقوع و وی شرا، یاد شده مدلي هايبا استفاده از توانمند. ستان پرداخته شدیمنطقه دشت س
 در این تحقیق. فشاري مورد بررسی قرار گرفت تراز 23لومتر و در یک 80 و 20کیدر دو قدرت تفک غباريگردو

 . بطور مناسبی شبیه سازي گردیدن بار گستره قائم توفان ها ی نخستيبرا
 اگر چه اریبی آشکاري را در برآورد غبار براي محدودة جنوب ،RegCM4ن است که مدل آه ها بیانگر یافت

ترکمنستان نشان می دهد، اما در مقابل، نتایج ارزشمندي را در مطالعه توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان، 
  .بویژه ساختار منطقه اي گردش جو، فراهم می نماید

آن است که وقوع توفان هاي گردوغباري نتیجه شکل گیري و استقرار همزمان کم مبین خروجی هاي مدل 
فشاري در دشت سیستان و مرکز پرفشاري بر جانب شرقی دریاي خزر تا بخش هاي شمال شرق ایران است که با 

 . شکل گیري مرکز پرفشار محلی در محدوده کوه هاي خراسان جنوبی همراه می گردد
 بر روي کوه هاي  هکتوپاسکال1014ي با هم فشار بسته مرکزي ، استقرار مرکز پرفشاردر تحلیل میان مقیاس

 1000کم فشاري با هم فشار بسته و تاوایی منفی ناشی از آن از یک سو و استقرار مرکز جنوبی خراسان 
 در قويلی حبر روي دشت سیستان و تاوایی مثبت ناشی از آن از سوي دیگر، با ایجاد شیب فشاري مهکتوپاسکال 

و در نتیجه وقوع توفان هاي گردوغباري بر روي منطقه می بادهاي شدید  سبب بروز محدوده مرزهاي شرقی ایران،
نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که توفان هاي گردوغباري تابستانه درگسترش قائم خود، در زیر تراز . گردد
 استقرار یک جت تراز زیرین در امتداد مرزهاي شرقی ایران و با این امر نتیجه.  هکتوپاسکال بوقوع می پیوندند900

 متري از سطح زمین است که متعاقب شکل گیري آن، امکان حمل حجم باالیی 500هسته بیشینه سرعت در حدود 
مطالعه حاضر بیانگر آن است .  در پایین ترین ترازهاي جو در محدوده دشت سیستان میسر می گرددغباراز ذرات 
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 شکل گیري توفان هاي گرد و غباري در دشت سیستان با تشکیل جت هاي تراز زیرین در منطقه ي سیستان و که،
 . مکانی آن در محدوده مرزهاي شرقی ایران در ارتباط است –وردایی زمانی

 کیلومتر نیز بیانگر این حقیقت است که شکل گیري توفان هاي 80 و20اجراي مدل با قدرت هاي تفکیک
 بطوري ،ري در دشت سیستان به شدت از ویژگی هاي جغرافیایی محلی، به ویژه توپوگرافی، متأثر می گرددگردوغبا

که با کاهش قدرت تفکیک مدل، به واسطه کاهش نقش عوامل محلی، شدت جت تراز زیرین در مرزهاي شرقی 
 .  هش می یابندایران و به تبع آن شدت و گستره توفان هاي گردوغباري در دشت سیستان به شدت کا

 تقدیر و تشکر
، همچنین از همکاري و پشتیبانی فنی RegCM در اجراي مدل پشتیبانی فنی دانشگاه فردوسی مشهدمساعدت و از      

 . دانشگاه فردوسی تشکر می گردد جناب آقاي مهندس منصوري مسئول بخش رایانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 منابع

 تحلیل گرادیان فشار سطح متوسط .)1382(آبادي، م   علی و،.، احمدي، م.، محمدي، م.،  کاظمی، ع.ق جمالی، ج،  بدایمانبابائیان، ا
 .دریا براي وقوع بادهاي شدید تابستانه در شرق کشور، مجموعه مقاالت همایش عددي وضع هوا

 مدل از استفاده با رانیا جنوبغرب ردي گردوغباري توفانها وقوع زمان در جو گردش ساختاری بررس .)1390(جعفري، سجاد 
اقلیم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،  -، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیاي طبیعیRegCM4يا منطقه اسیمقی میاقل

 .ص166
 .127 تا 102 :46نامه تحقیقات جغرافیایی،   روزه سیستان، فصل120 بادهاي .)1376(رضا  زاده، سید حسین

نامه   روزه سیستان، فصل120هاي رودخانه هیرمند با بادهاي   تاثیرات محیطی اندرکنش نوسان.)1387(خسروي، محمود 
 .19-49: 99تحقیقات جغرافیایی،  

ي   در منطقهNAAPS در خاورمیانه با استفاده از مدل   بررسی توزیع عمودي گردوغبار ناشی از طوفان.)1389(خسروي، محمود 
 .فروردینایران، المللی جغرافیدانان جهان اسالم، زاهدان،   چهارمین کنگره بینسیستان ایران، مجموعه مقاالت

 روزه سیستان در خشکسالی اخیر دشت سیستان، باشگاه 120 پیامدهاي بادهاي .)1386(هللا ا رضا و زرین، هدایت راشکی، علی
 .ند، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندجپژوهشگران جوان، بیر

گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت -تحلیل پرفشار جنب حاره تابستانه ایران، رساله دکتري جغرافیاي طبیعی .)1386(زرین، آذر 
 .مدرس

 .صفحه221 آب وهواي ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، .)1376(علیجانی، بهلول 
مطالعه (هاي گردوخاك در جنوب شرق ایران،  ن همدیدي طوفا- تحلیل آماري.)1390(علیجانی، بهلول و رئیس پور، کوهزاد 

 .107-132 ):5 (2، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، )ي سیستان منطقه: موردي
 .شناسی دانشگاه اصفهان ي دکتري رشته اقلیم نامه  بررسی سینوپتیک انرژي باد در منطقه سیستان، پایان.)1385(گندمکار، امیر 

 .67-76 ):10 (3 نامه جغرافیایی طبیعی، اي، فصل  گستره افقی باد سیستان با استفاده از تحلیل خوشهتعیین    .)1389(گندمکار، امیر 
روزه  120بادهاي : هاي جوي در کشورهاي اسالمی مطالعه موردي  آثار مشترك تقابل حرارتی سیستم.)1389(سلیقه، محمد 
 .فروردینایران، ن جهان اسالم، زاهدان، المللی جغرافیدانا مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین سیستان،



 1392سال سوم، شماره سوم، تابستان ) برنامه ریزي منطقه اي(پژوهشی جغرافیا  -فصلنامه علمی   68

 بررسی نقش گردش منطقه اي جو بر روي خاورمیانه در وقوع توفان هاي .)1391(مفیدي، عباس و جعفري، سجاد 
 . 17-45: 5گردوغباري تابستانه در جنوب غرب ایران، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 
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Abstract 
This study aims to clarify the performance of a regional climate model (RegCM4) 

on identification of dust storm features over the Sistan region. The model coupled with 
a dust module to capture the intensity and development of dust storms occurred over 
Sistan region during warm period of the year. The hourly visibility data of Zabol 
weather station is used to extract the widespread dust storms date. This study focused 
on 36 widespread storms of 2001 and 2003 which have been remarkable in terms of the 
intensity, persistence and frequency of dust storm events. The NCEP/NCAR reanalysis 
data along with RegCM4 outputs were used to clarify the structure and regional scale 
characteristics of dust storms over the study area. Aerosol Optical Depth (AOD), Sea 
level pressure, geopotential height, outgoing long wave radiation forcing and zonal (U) 
and meridional (V) wind components at different pressure levels were used to 
determine the regional and synoptic patterns of dust storms. The results show that the 
Sistan low pressure and the Khorsan high pressure play the key roles on formation of 
regional scale dust storms over Sistan region during the warm period of the year. These 
two adjacent pressure systems associated with the enhanced cyclonic circulation in 
Sistan region and an anticyclonic circulation in southern Khorasan mountainous area 
can increase the horizontal wind shear in the lower atmosphere due to the formation 
and intensification of a Low Level Jet (LLJ) in eastern borders of Iran. The low-level 
jet over this area can provide the horizontal dust transportation in a shallow layer and 
prohibit its vertical dispersion into the middle troposphere. However, RegCM4 model 
faced a challenge in enhancing the magnitude and existence of dust storm events over 
southern Turkmenistan, even though; it is a reliable model to identify the structure and 
features of dust storms and regional atmospheric circulation patterns over Sistan region. 
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