


دانشگاه یزد-1394اردیبهشت –کنفرانس ملی هواشناسی ایران

١

آنبررس ناشی از وغبار باد شمال و گرد ی ساختار

مدل اقلیمیبا RegCM4کاربست

3،آذر زرین2عباس مفیدي، 1سمیرا حسنی

شناسی،گروه جغرافیا،دانشگاه -1 فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد اقلیم

مشهددکتراي اقلیم شناسی ،استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا،دانشگاه فردوسی-2

مشهددکتراي اقلیم شناسی ،استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا،دانشگاه فردوسی-3

چکیده

باد شمال بررسی ساختار منظور به تحقیق این وقوعو  تابستانهدر و غبـنحوه ازارگرد ناشـی

ايازایران،جنوب غربدرآن منطقه مقیاس خوردهRegCM4مدل طرحوارهپیوند غبـاربا

روز.استفاده شد مطالعه این روز داراي2006جون سال12در برجسـتهباد شمال  به عنوان

مدلبرا و انتخاب شد مدلسازي انجام اجـراکیلومتر80و 20تفکیکقدرتبا دوي دربه

تـابش. آمد باد، النهاري و نصف مداري مولفه هاي از داده توفان و در تحلیل ساختارباد شمال

بلندزمین نوريتاب،موج ومیزانبه همراه،)AOD(ذراتعمق باد نسـبیتاواییشدت

است که.استفاده شد آن بیانگر ترازنتایج زیر است که در زیرین تراز جت 900باد شمال یک

میکاهش ناگهانیسکال در نتجههکتوپا اتفاق اي مرزي سیاره الیه حداکثرافتدتالطم در و

است ساعات نیمه شب آن در الگويبیانگرهمچنیننتایج.شدت است که در زوجـیآن

پرفشار در استقرار با زاگـرسفارسخلیجغربتابستانه وجود کم فشار و و شمال عربستان

پیباد شمال هم شارش،در منطقه می گیردایجاد یک بیشـینهوزیدن و غبار در حاشیه و گرد

افتد می اتفاق باد تفکیک. شدت مقایسه دو قدرت هـايمشخص شد کهافقیدر توفان وقوع

و غباري در و عراقجنوب غربگرد ازایران هايمتاثر بـر  زاگرستوپوگرافیواداشت

آنمنطقه تاثیر جریاناتو تفکیکترازهايبر است که در قدرت دلیلبهکیلومتر20زیرین

برهم کنش محلی، این تفکیکبهترنشان دادن باد80از قدرت هـايکیلومتر توفان و شمال

می دهد را نشان و عراق ایران جنوب غرب و غباري .گرد
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Abstract

    In this research, we investigated the structure of
summertime Shamal wind by using Regional Climate
Model (RegCM4) is investigated.Toward this purpose, 
The model coupled with a Dust module to identify the 
effect of Shamal wind on the occurrence of Dust storm in 
southwest of Iran. The day June 12 of 2006 has been 
selected as a case study to run the model in two different 
resolution(20 and 80 kilometer). The NCEP/NCAR
reanalysis data along with RegCM4 outputs were used to 
clarify the structure and regional scale features of Shamal
wind. Aerosol Optical Depth (AOD), Sea level pressure, 
outgoing long wave radiation forcing, zonal and 

meridional wind componentsand relative vorticity at 
different pressure levels were used to determine the 
regional and synoptic patterns of Shamal wind and related 
dust storms. The results show that The summertime 
Shamal wind is a Low-Level-Jet(LLJ) that occurs below 
the 900 hPa level due to the decreasing in boundary
layer turbulence in the midnight, and reach to maximum 
speed at the summertime. also the result show that the 
Shamal wind occur, when the pressure gradient, between 
semi permanent high pressure in west of Persian Gulf and 
low pressure of Zagros mountain, become more intense. 
in comparison between two different resolution (20km 
and 80km),it was found that, 20km resolution show the 
interaction between Zagros mountain and the region of
the study, therefore it shows high AOD value in 
southwest of Iran and Iraq while in 80 kilometer 
resolution perpend to large scale value and smooth the 
local interaction of topography, therefore the 20 kilometer 
m resolution is more suitable for investigating of Dust 
storm over southwest of Iran and Iraq.                                

                                                                            

keywords: shamal wind, Dust storm, Horizontal
resolution,Regcm4                

مقدمه

غبار از جمله رخداد هایی است گرد و نیمـه پدیده که همـواره در منـاطق خشـک و

گـرد و غبـار دنیـا قـرار گرفتـه کشور ایران در منطقه پر.خشک جهان اتفاق می افتد

فصلی.است نظر زمان بندي سـاعات خاصـی از روز تاز غباري در گرد و وفان هاي

شوند و در بیشتر مناطق بزرگترین غبـاري در اوتمتمرکز می گـرد و اخـر وفان هـاي
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معتقـد اسـت ) Engelstaedter,2001(انگلسـتاتر. ازظهر اتفاق می افتـدصبح و بعد

گیاهان از عوامل کنترل کننده اساسـی در وقـوع  ساختار گیاهی و میزان تراکم پوشش

شدت و ضـعف گـرد و غبـار د که می توانند هستند غباري گرد و یـک رتوفان هاي

Liu(لیو و همکاران . دنمنطقه را تحت تاثیر قرار ده et al.,2004( ، در مطالعـه خـود

غبار  گرد و خاک بیشتر باشد میزان هرچه میزان رطوبت که براي منطقه چین دریافتند

Zarrin(همکـارانویا در تحقیق زریـن و .کمتر خواهد بود et al.,2011( در شـبیه

نقش زاگرس شـرایط بسازي نتیجـه رسـیدند در ر جریانات اتمسفري منطقه به ایـن

شدن جریانات پایین سو جایگزین جریانات باالسو می شودحذف زاگرس  و با غالب

فشار ازجریانات واچرخندي و این تغییر در جهت جریانات و بین می رود، گرادیان

ــه  ــاد هــاي منطق ــر در خصوصــیات ب ــه تغیی ــان فشــار منجــر ب ــتن گرادی ــین رف از ب

یک منطقهعالوه بر. )Goudie,2009(شود ، در بسـیاري از جنبه محلی و توپوگرافی

فصل هاي مختلف و مطالعات به سیستم هـاي گردشـی جـو زمان وقوع توفان ها در

دست . حاکم بر منطقه در زمان وقوع توفان هاي گرد و غباري توجه شده است از این

,Midletonمیدلتونمی توان به مطالعه   1986a)(وي معتقد است گـرد .اشاره داشت

پاکستان غبارها در ایران و گردد و در ماه هاي و آغاز می آوریل و می و عربستان از

ــوالي ــون و ج ــه ج ــودب ــینه خ ــدبیش ــی رس ــاران.م ــلبی و همک ــین ش             همچن

)shalaby et al.,2015( گـردش بـزرگ مقیـاس در تحقیقی براي شناسایی وضعیت

در زمان وقوع توفان هاي گـرد استقرار جریانات شمالیعلت ،تان در منطقه عربسجو

غباري را حرکت کم فشار موسمی هند به سمت عربستان و باال آمدن پرفشار جنب  و

چـرخش نشـانه النهـاري نصـف بـاد مولفـه شـدن منفـی که معتقدند و دانسته حاره

فشار موسمی هند است نمونه اي دیگر کاسکاا. سیکلونی کم          تیس و همکـارانویا در

)2014et al.,Kaskaoutis( بیان می کنند که تکامل توفان هاي گـرد وغبـاري بـه

نوسـان جنـوبی شـاخص نیسـتENSOصورت مشخص با همچنـین . مـرتبط آنـان

فشار شرقی شیب روي دریاي خزر و افزایشگردش واچرخندي برمعتقدند افزایش 

سیستان استغربی باعث ایجاد– غبار در منطقه سویی.گرد و لفقـاري و عابـد اذواز

سیستم مهـاجر بادهـاي غربـی از مهـم نشان دادند، پرفشارآزور)1384(زاده به همراه

غـرب ایـران مـی تاثیرگذار برسامانه هاي مقیاس همدیدترین غبـار در گـرد وقوع

نمونه.باشند که بـا جبهـه ) 1385(امیدواريدیگریا در فشارهاي دینامیک وجود کم

هستند نتیجهببسراسرد همراه شـدید جـو و ایجاد جریان عمودي و در ناپایداري

غباري میایجاد ت گرد و تحقیقات وسیعی. ددانوفان هاي که در ارتباط بـا وقـوع در

یـک بـاد  نقش غباري در منطقه ایران و عراق صورت گرفته است، گرد و توفان هاي

نام باددر مقیاس منطقه اي بـه بادهـاي "شـمال".محرز و مسلم شده استشمالبه

که در زمستان و تابستان در ناحیه عراق و خلج فارس مـی  شود گفته می شمال غربی

شـمال زمسـتانی از .باد در تابستان و زمسـتان متفـاوت اسـت این وزد و علت وزش

سرد اتفاق می افتد تا مارس به دنبال عبور جبهه فرهاد عبدي .)Prrone,1979(نوامبر

در تحقیق خود بـه بررسـی ) ,.Abdi vishkaee et al(2012ویشکایی و همکاران

غرب ایران توسط بـاد شـمال زمسـتانه  شمال غبار به عراق و گرد و مسیرهاي انتقال
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کمی پس از گذر جبهه سرد باد شمال و در جلوي آن نمودند کهو مشخص ندپرداخت

گیرد و موجبقباد غبار در ترازهاي زیرین میوس وزیدن می گرد و از . شودانتقال

که اصل آمدن باد در ابتدا با تغییرات انرژي و دماآنجا بین دو نقطه و بطور به وجود

حمل گرد و فصول گرم در، در ارتباط استمستقیم تر با تفاوت فشار  بین دو نقطه 

شمال از محور کم فشار تشکیل عراق و کشورهاي همسایه معموال باغبار توسط باد

نیمه جنوبی نیمه دایمی یک گرادیا  ایران و وجود  شده در فشار قوي با پرفشار ن

آدار   بلک   ريوئتبر اساس).Goudi,Midletone,2006(استمربوط   عربستان

)Blackadar,1957(،یا کاهش نوسان آژوسترفیک به واسطه ي محو اینرسی در باد

سیاره اي پس از غروب خورشید  مرزي الیه ي ، می تواند سرعت ناگهانی تالطم در

اساس بر.نمایدصبح را تبیینهاي بیشینه باد در تراز هاي زیرین در نیمه شب و اوایل

شمال، )Membery,1983(ممبريورياین تئ عنوانراتابستانهباد جت   یکبه

تحقیقی دیگر را    .مطرح کردشبانه به بررسی رابطه نسیم دریا و ) Rao,2003(وئدر

وزش باد شمال در کشور قطر به خشکی می پردازد و اشاره می کند مهم ترین فصل 

در ماه آگوست به شدت شدت این بادومی می باشد ماه و    جوالي ترتیب جون ،

کشیدگی جنو    می داردوي اشاره. افت می کند بر روي ب سوي پرفشار خزرکه

شمالمرکز ایران در تشکیل نامطلوبی داردباد یک جت اثر عنوان شمال به و از باد

یاد می کند گیانا و کوپولو.تراز زیرین با استفاده ) Giannakopoulu,2011(همچنین

همچنین 4WRFديعداز مدل آن و شیب اقدام به بررسی تاثیر کوهستان زاگرس و

نتیجه رسیدند  شبانه کردند و به این شدت جت جهت و که اثر نسیم خشکی بر روي

شمال به ت شدت جت شـبانه را   نسیم خشکی،  وپوگرافی بستگی دارد و وسعت باد

غبار   تحقیقات نشان دهنده   سویی،از.افزایش می دهد گرد و همبستگی مثبت بین

چند مطالعات هر).1390مفیدي و جعفري ،(است   باد شمالایران و ب جنوب غر

غبار کشور صورت گرد و نقش باد گرفته است  بسیاري در ارتباط با توفان هاي اما

آن در ارتباط با وقوع این توفان ها مورد توجه ساز و کار قرار نگرفته شمال و دقیق

به عنوان یک   مدل  دینامیکی منطقه RegCM4٥     از آنجا که مدل بنابراین . است

سازي توفان هايمحدود توانمندي خود را شبیه نموده    جهت غباري اثبات گرد و

        همکـــارانوهمکاران،مارســال      ژانـــگ و     ،)1392مفیـــدي وکمــالی،(اســت 

Zhang et al.,2008;Marcella et al.,2010) (،حاضر، بررسی هدف اصلی مطالعه

آن بر توفان هاي گرد و غباريساختار شمال و تاثیر با ایرانجنوب غرب کشور  باد

طرحواره غبار یکبا   پیوند خوردهRegCM4از توانمندي مدل دینامیکیاستفاده

قدرتهمچنین. است مدل به منظور  هايمتفاوت خروجیهايتفکیک   بررسی

یگر اهداف این مطالعه به شمار میآشکار سازي بهتر باد شمال و گرد و غبار از د

.رود

مواد و روش

                                                                                               
                                  

۴Weather Research and Forcasting        
٥
Regional Climate Model      
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غبار گرد و آن بر شمال تابستانه و اثر ساختار باد به منظور بررسی در این پژوهش

کشور از مدل غرب راستاي عرض 200با تعدادRegCM4.1جنوب شبکه در گام

شبکه در راستاي طول جغرافیایی و212و تعدادجغرافیایی تراز در راستاي23گام

میلی بار می 5ض داراي فشارم در دستگاه سیگما که باالترین تراز به طور پیش فرئقا

هاي خروجی. استفاده شده است، باشد تفکیک بر داده قدرت اثر بهتر درک به منظور

تفکیک قدرت مرتبه اجرا با شد20و 80مدل، از دو مدل. کیلومتر استفاده در اجراي

مرزي اولیه ، از داده هاي دوباره تحلیل شده شرایط قدرتNCEP/NCARبراي با

گام زمانی2,5* 2,5تفکیک افقی سال6درجه و شد2006ساعته براي این . استفاده

نصف النهاري باد، مداري و شامل مولفه سطح،داده ها سطح، دماي دماي هوافشار

قایم می باشد خاک،. سرعت اراضی، بافت توپوگرافی، کاربري همچنین داده هاي

تفکیک قدرت خاک،با شناسی ایاالت ثانیه30رطوبت سازمان زمین دریافت شده از

آمریکا شد)USGS(6متحده سطحی استفاده داده هاي پوشش عنوان بر. به مضاف

آبازاین سطح قدرت تفکیک) SST(7داده دماي هفتگی و با 1*1به صورت

8دریافت شده ازدرجه
)NOAA(غبار هواویزه باازو براي طرحواره داده هاي

تفکیک افقی نظري عبدالسالم1*1قدرت فیزیک المللی مرکز بین درجه از سرور

نوري هواویزه.استفاده به عمل آمد عمق شامل متغیر هاي خروجی مدل مورد استفاده
9)AOD(و توپوگرافی نصف النهاري باد، مداري و موج بلند، مولفه تابشی ، واداشت

دریا می باشد سواالت تحقیق روز. فشار تراز پاسخ مناسب به به منظور دستیابی به

سال 12 بهتر چگونگی2006جون براي درک شد و عنوان مطالعه موردي برگزیده به

نقشه هاي شمال برايترکیبیمتوسط ووقوع این باد ساعت بیشینه وزش باد تراز و

شد و تحلیل و.کشیده سرزمین عربستان وجود ارتفاعات زاگرس در کنار همواري

سطح منطقه است شرایط خاص در محدوده مورد1شکل . دجله و فرات باعث ایجاد

.نشان می دهدمطالعه را به همراه وضعیت توپوگرافی منطقه 

  )b(کیلومتر 80و )a(رتکیلوم20براي دوقدرت تفکیک توپوگرافی منطقه-1شکل    

                                                                                               
           Geological SurveyUnited States۶    

٧ Sea Surface Temperature        
                                                      National Oceanic and Atmospheric Administration٨

Aerosol Optical Depth                             ٩   
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بحث و نتایج

ساختار باد شمال- بررسی

آنبراي بررسی زمانی شدت وزش بادشمال و وردایی از مولفهساعت و تراز بیشینه

گردید نصف النهاري استفاده و ساعت2شکل. مداري و شمالشدتبیشینهتراز باد

دهد نشان می ساعت هاي مختلف در روز مورد.را براي تراز هاي و شدت باد نقشه

دو اجراي شدتهیهکیلومتر80و 20مطالعه ،براي ترازکهشد و در نهایت مشخص

ترازبیشینه دواجرا، ساعت بیشینه 945شدت وقوع این باد در هر پاسکال و هکتو

.می باشدبه وقت گرینویچ00وزش ساعت 

درساعت 945شدت باد در تراز -2شکل قدرت) b(کیلومتر ،20افقیفکیک تقدرت )a(،گرینویچ00ه پ

کیلومتر80تفکیک افقی

با توجه به این تعریف که باد شمال به بادهاي قوي شمال غربـی گفتـه مـی شـود کـه 

که بیشـینه این باد)Membery,1983(ممبري شبانه می داند یک جت تراز زیرین را

سطح زمین در محدوده جنوب عراق700تا300سرعت خود را در ارتفاع و متري از

تجربه می کند، فارس شکلمیخلیج به خوبی هسته بیشـینه بـاد 2توان با درنگ در

سرعت بیش از ساعت و کشـیدگی آن در90با و عـراق کویـت محـدودهکیلومتر در

فارس را مشاهده کرد مدل در قدرت تفکیـک مقایسه خروجی هايهمچنین با.خلیج

نتیجه می کههاي مختلف تفکیکدر اجراي باشود هسـته بیشـینهکیلـومتر20قدرت

مرز ایران و عراق بستهشدت نحوه بر هم کـنش با درنظر گرفتن. شده استباد روي

،ت گیـري بـاد شـمال را بـه توپوگرافی پیچیده زاگرس با منطقه عراق شـکل اثیرش بر

نشان مـی دهـد 80ی کـه در قـدرت تفکیـک در حـال.صورت برجسته تر و واقعی تر

هسته بیشینه فارس بسته شده است و به دلیل شدت باد بکیلومتر، خلیج غرب شمال ر

تفکیک  قدرت هموار شدن نقش توپوگرافی ،تنها واداشت هاي مقیاس منطقه اي با این

.توجیه شوندمی توانند

شمالی بودن جریان می نشانه نصف النهاري که مقادیر منفی باد آنجا باشد به منظور از

نصف النهاري  نقشه درصد باد شمال تعیین میزان سهم باد نصف النهاري در شدت باد

درصد 98و مشخص گردید که حدود . )3شکل(شدتهیهاجراي مختلف مدل2براي
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نصـف شدت باد مشاهده شده در مربوط به باد شمال ساعت بیشینه وزش باد تراز و

قدرت تفکیک  متمرکز در عـراق بـوده و در کیلومتر20النهاري است و این میزان در

بنابراین نتیجه فوق بـه مـا .شده استکیلومتر تا جنوب غرب خلیج فارس کشیده 80

نصف النهـا که در ادامه تحقیق از مولفه باد یـک   این اجازه را می دهد ري بـه عنـوان

                                                .معرف مناسب از باد شمال استفاده نماییم

        

قدرت تفکیک) a(، پ.ه945کل شدت باد در ترازاز میزاننصف النهاريسهم مولفه باددرصد -3شکل 

کیلومتر80قدرت تفکیک افقی)b(کیلومتر، 20افقی

بهتر ازهمچنین هسته به منظور درک شناسایی و شمال قائم باد گسترش نحوه

شد تهیه شدت باد قائم نیمرخ نقشه هاي آن در وکیلومتر20اجرايدر. سرعت

متري از500باد درشدتهسته بیشینه، )a2(درجه32راستاي عرض جغرافیایی

زمین شده است46در حدودو) هکتوپاسکال950(سطح طول جغرافیایی بسته . درجه

در ، )b2(درجه28کیلومترو در راستاي عرض جغرافیایی80مقابل،در اجراي  در

سطح500باد درشدتهسته بیشینهدرجه28جغرافیاییراستاي عرض متري از

شده است47,5،در حدود)هکتوپاسکال950(زمین جغرافیایی بسته طول در .درجه

تفکیک به20قدرت نقش عوامل جغرافیایی محلیکیلومتر شدن بیشتر آشکار جهت

گردش منطقه اي آن با مولفه هاي کنش پیچیده همچون کوه هاي زاگرس و برهم

عراق مشاهده زاگرس و جنوب غرب سرعت باد در محدوده هسته بیشینه یک جو،

پایین. )a1,a2(میگردد تفکیک قدرت که در اجراي با 80(تراین در حالی است

یافته و مولفه) کیلومتر مقیاس محلی و میان مقیاس کاهش نقش توپوگرافی و عوامل

باشند گیري باد دارا می شکل نقش تعیین کننده تري در اي شکل.(هاي مقیاس منطقه

4-b1,b2(،هسته بیشینه همین دلیل قدرت تفکیک دارايسرعتبه باد در دو

نیمرخ.اختالف مکانی است تفکیکشدت بادنقشه هاي قدرت 20با

)4شکل.(جت تراز زیرین می باشدیک گیري مبین شکل، )a1,a2(کیلومتر
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درجه32عرض )a1(درمنطقه اصلی وزش باد شمال به ترتیب برايقا ئم شدت بادهاينیمرخ-4شکل

) a1,a2(شرقی، 47,5طول )b2(درجه شمالی و28عرض)b1(درجه شرقی،46,5طول ) a2(،شمالی

کیلومتر80قدرت تفکیک) b1,b2(کیلومتر، 20قدرت تفکیک 

ساختار توفان گرد و غباري در زمان وقوع باد شمال

ارزیابی گسترش افقی غباري در جنوجهت گرد و غرب اتوفان عراق ،یرانب

نوري ذرات،2006جون12در روزوعربستان ري برداو باد) AOD(از متغیر عمق

فوقانی براي درکهمچنین).5شکل.(.شداستفادهبراي متوسط تراز هاي زیرین و

تفکیکویژگی قدرت از دو اي توفان ها کیلومتر20افقیهاي محلی و مقیاس منطقه

.کیلومتر استفاده شد80و
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متوسط(زیرین جووباد برداري به ترتیب براي ترازهاي ) AOD(مقادیر متوسط عمق نوري ذرات-5شکل

اجراي)a,b.(در سمت راست)پ.ه25تا825(در سمت چپ و براي تراز هاي فوقانی)پ.ه870تا1000

کیلومتر80اجراي)c,d(کیلومتر،20

شک نوري ذراتمتوسطمقادیرa5لدر ترازهاي زیرینبراي) AOD(َعمق

فوقانی جوb5و)پ.ه870-1000(جو در)پ.ه825-25(براي متوسط ترازهاي

شکل.نشان داده شده استکیلومتر20اجراي بیشینه باد در بخش هاي شدتدر این

سمت زاگرس اتفاق افتاده است بنابراین خروجی هاي مدل وقوع. میانی عراق به

ساخته است آشکار غرب ایران در محدوده جنوب غباري را گرد و در مقابل.توفان

گردیده استکیلومتر80از اجرايکهd5وc5شکل هايدر متوسطمقادیرحاصل

AODفوقانی)پ.ه870-1000(ترازهاي زیریندر ترازهاي -25(و مقادیر متوسط

غباري) پ.ه825 و گرد اما رادر منطقه عربستانوقوع توفان هاي نشان می دهد

غبار و گرد گستردگی کمتر رابراي منطقه ایران ساخته است،با زیرا بیشینهآشکار

درشدت فارسباد خلیج گربه وقوع پیوسته استغرب غبار درو بیشینه د و

نشان .مرکزعربستان اتفاق می افتد همچنین جریانات باد برداري در ترازهاي زیرین

عراقدهن فشار زیاد بین منطقه شیب شمال غربی، ده -عربستان و ایران و با جهت

شکل.جنوب شرقی است گرد6همچنین غباري را در وضعیت وقوع توفان هاي و

شمال) پ.ه(945تراز شدت باد ساعتبا توجه به بیشینه می00در نشان گرینویچ

.دهد

افقیقدرت تفکیک)a(،پ .ه945در تراز )Aod(عمق نوري ذراتو)خطوط(بادشدت-6شکل 

کیلومتر80قدرت تفکیک افقیb(80(کیلومتر،20
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هر بلند، غلظت بیشتري از ذراتبر اساس واداشت تابشی طول موج نقطه که داراي

ساطع می کند از خود زمینی طول موج بلند بیشتري را در . معلق باشد، میزان بازتاب

غباري از مقادیر طول موج بلند خروجی به دام گرد و نتیجه مناطق داراي طوفان

واداشتمقادیر7شکل).1390کمالی،ومفیدي(افتاده بیشتري برخوردار خواهد بود

سطح تراز تابشی طول موج بلند از 80و 20اجراهايهکتوپاسکال با945زمین را در

نشان می غرب ایران و عربستان افزایش واداشت. ددهکیلومتر را مرزهاي جنوب در

غبار به گرد و معلق در توفان حجم باالي ذرات نشان دهنده تابشی طول موج بلند

آمده است تفکیکقدردرهمچنین.وجود قادر گردیده است کیلومتر20ت مدل

راLRFبیشینهمقادیر غرب ایران قدرتو دردر حالی که. نشان دهددر جنوب

کمتربهکیلومتر80تفکیک نقش مقادیر بیشینه واداشت هاي توپوگرافیدلیل محلی

جنوب غبار در تابشی طول موج غربغلظت ناپدید شده اما منطقه بیشینه واداشت

شده استبل مشخص                 .ند در منطقه عربستان بهتر

                      

موج-7شکل  طول تابشی قدرت تفکیک افقی )b(وکیلومتر20قدرت تفکیک افقی (a)،)LRF(بلندواداشت

کیلومتر80

بررسی که تاوایی وپیشین با استفاده ازچنان نشانبادشدتبیشینهنقشه هاي

مرکز واچرخنديمی یک صورت دهد در ماه هاي انتقالی بهار پرفشار عربستان به

شود ظاهر می نشان) 1390(بررسی جعفري).1386مفیدي(قوي بر روي منطقه

غباري در ایرانمی براي وقوع توفان هاي گرد و تابستانه و ( الگوي زوجی3دهد

نقش ایفا می، )انتقالی تاوایی نسبی و.کنندناوه غربی و پرفشار نقشه شدتبررسی

قدرتهکتوپاسکال945در ترازهاي باد مدلبا دو نشان، )8شکل(تفکیک متفاوت

و ترکمنستان دهنده برجسته بودن پرفشار عربستان و گسترش جنوب سوي پرفشار

تاوایی مثبت در منطقه غرب ایران و زاگرس وجود پرفشار ترکمنستان.استوجود

شودمنجر به ا گردش چرخندي روي زاگرس می علت برجسته بودنوفزایش به

شدت خود به سر می فصول انتقالی در بیشینه که در یک،بردپرفشار عربستان ایجاد

شدید در فشار و غرب زاگرس ایجاد می گرددگرادیان فارس خلیج غرب محدوده

شمال غربیکه در نهایت باد هاي با ورا درمحدوجنوب شرقی–جهت ده عراق

پی دارد فارس در خلیج تاوایی،.غرب نقشه شمال بامنطقهبر اساس اصلی وزش باد

خروجی.)a8شکل(در حاشیه شرقی پرفشار عربستان منطبق استصفر منطقه تاوایی 
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کمی80مدل در اجراي صفر را تاوایی فشار و منطقه شیب کیلومتر منطقه بیشینه

).b8شکل(ن می دهدپایین تر در غرب خلیج فارس نشا

قدرت)a(هکتوپاسکال، 945درترازهاي) کنتوري(شدت بادتاوایی نسبی و -3-2-4شکل 

کیلومترb)(80کیلومتر،20تفکیک 

نتیجه گیري

بـاد شـمال و سـاختار Regcm4در تحقیق حاضر با استفاده از خروجی هاي مدل 

آمدن آنعلل بوجود ناشی از غبار گرفتمورد بررسیگردو در کنار این هدف .قرار

شدRegcm4به مقایسه توان مدل هـاي نخست داده.در دو اجراي متفاوت پرداخته

تفکیکNCEP/NCARاتمسفري قدرت درجه به طور مستقیم در مدل 2,5*2,5با

تفکیک قدرت همان داده20به شد و در اجراي دوم هاي اتمسفري بـه کیلومتر مبدل

تفکیک شدکیلو80قدرت حاصله.متر ریزگردانی کهنتایج نکته است بـاد بیانگر این

گرینـویچ داراي بیشـینه شـدت بـاد 00هکتوپاسـکال در سـاعت 945شمال در تراز 

تفکیکهمچنین.است نقش توپـوگرافی زاگـرس در پیـدایش20قدرت بـاد کیلومتر

جنـوب اق وروي عرشرایط حاکم بربراي اینکهبنابراین. را برجسته می کندشمال

گرد و غبار ناشی از آن و برهم کنش زاگرس و پرفشار غرب ایران، پدیده باد شمال و 

سـازي اسـتفاده  تفکیک باال جهت مدل قدرت شوند باید از شناسایی عربستان خوب

تفکیک.شود قدرت کیلومتر بیانگر این حقیقت اسـت کـه 20در واقع اجراي مدل با

غباري د گرد و شـدت از وقوع توفان هاي غرب ایـران بـه رمحدوده عراق و جنوب

برهم کنش محلی چون کوه هاي زاگرس و جریانات موجود در ترازهاي زیرین جـو 

قدرت تفکیک، بـه  حالی استکه با افزایش شده، این در کیلـومتر، بـه جهـت 80متاثر

نماینـد و  ظهور پیدا می تنها ویژگی هاي مقیاس منطقه اي یادشده حذف برهم کنش

گرد وغبـار در آن توفان هسته بیشینه باد و متعاقب آشکارسازي امکان شرایطی چنین

شرایط حاکم درغـرب  نبوده و در عوض ممکن غرب ایران در منطقه عراق و جنوب

گردد نمایان می شکل بهتري شمال عربستان به فارس و همچنـین در بررسـی .خلیج

که در عرصه راز توزش باد شمال شدتنقشه هاي ساعت و تراز بیشینه شد مشخص

یـا ئمیان مقیاس ترکیبی از ت آژوستروفیک به واسـطه محـو نوسان اینرسی در باد وري

غـــروب از پـــس اي ســـیاره مـــرزي الیـــه در تالطـــم ناگهـــانی کـــاهش

شـبائـو ت) Blackadar,1957(خورشید گرمـایش و سـرمایش نه روزي منـاطق وري



دانشگاه یزد-1394اردیبهشت –کنفرانس ملی هواشناسی ایران

١٢

توانـد تبیـین مـی)Bonner,Paegle1979; Holton,1967(بداراي عـوارض پرشـی

سـاعات اولیـه  سرعت باد در ترازهاي زیرین به ویژه در طول شب و کننده بیشینه ي

نظر می.صبح باشد گیري باد شمال رسد الگوي زوجی تابستانه باعث شکلهمچنین به

.می باشد

فهرست منابع

سینوپتیک توفان هاي ماسه،)1385(،امیدوار،کمال- یـزدبررسی و تحلیل دشت -در

.43-58: 81، فصلنامه تحقیقات جغرافیاییاردکان

گـرد و )1384(عابدزاده،حیدر،و ذوالفقاري،حسن،- سـینوپتیکی توفـان هـاي ،تحلیل

188-173: 6غبار در غرب ایران، جغرافیا و توسعه

پیونـدخورده بـا RegCM4،ارزیابی توان مدل )1392(وکمالی،سمیه  مفیدي،عباس-

غبار گرد و غبـاري تابسـتانه در دشـت طرحواره ساختار توفان هاي سازي آشکار در

51-69): 3(3پژوهشی جغرافیا،-فصلنامه علمی،سیستان

نقـش گـردش منطقـه اي جـو در ،)1390(جعفري،سجادو مفیدي،عباس،- بررسـی

مطالعـات ،خاورمیانه در وقوع توفان هاي گرد و غباري تابستانه در جنوب غرب ایران

17-45) :5(2اطق خشک،جغرافیایی من
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