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  تغییر دريا از سطح ارتفاع به نسبت باد سرعت (.55،3111)مسعوديان، شوندرسند و ناپديد میآيند، به اوج میپديد می

  .کندمی

 گذارد. تغییرمی تأثیر باد در سرعت که است عواملی ترينمهم از يکی زمین سطح عوارض فیزيکی هایويژگی

 در همديدی تغییرات همچون گوناگونی داليل به بیشتر، سال 51 تا 11 بلندمدت زمانی هایمقیاس در باد سرعت

 و تأسیسات ايجاد مانند انسانی عوامل. روندمی شمار به باد سرعت تغییرات بر مؤثر ديگر عوامل از بلند مدّت هایمقیاس

 در آن انرژی و باد سرعت کاهش در نیز هابرج و بلند هایسازه سمت به وسازساخت هایالگو گرايش شهری، یتوسعه

تواند های همديد و فشار میالگو (.Robinson&Shin,1997باشند )می مؤثر زمین سطح شهری و در هایمحدوده

های همديدی در بنابراين الگو ؛جوّی در محیط باشند هایجريانبسیاری از  یکنندهنییتبحیط طبیعی را کنترل کند و م

فشار منجر به حرکت فشار و کمبینی و حتّی تعديل حوادث محیطی نقش اول را دارد. اختالف بین مراکز پرپیشین و تبی

 (.341،3184شود)کاويانی و علیجانی،می هوا و باد

 طوربهشود: سرعت و جهت. سرعت باد شتابی است که توسط حجمی از هوايی که می مشخصباد غالباً با دو ويژگی 

در ساعت، نات يا متر در  کیلومتر برحسبشود. سرعت باد غالباً توّسط بادسنج کند حاصل میافقی در اتمسفر حرکت می

شود، مثالً باد جنوبی بادی است که از جهت گیری میوزد اندازهجهت باد از سمتی که میشود. گیری میاندازه ثانیه 

 (.315،3188وزد)جهانبخش و رضوی،می جنوب به شمال

 سوی ديگر از و است توجّه قابل بسیار خورشیدی انرژی دريافت طرفکياز گفت توانباد می عملکرد با رابطه در

. باشند مجاور هایکوه از ترها گرمدشت همواره شده، باعث ایحاشیه هایارتفاع و پست سطوح بین ارتفاع اختالف

 يا روزانه مداوم تقريباً هایباد وزش به منجر و بوده زياد سطوح بسیار اين بین فشار شیب دما، اختالف اين یجهیدرنت

 صدوبیستباد  مانند ایناحیه های فراباد ای،ناحیه و محلی هایباد بر شود. عالوهمی هادشت یسوبه هایارتفاع از فصلی

 سهیم کشور بیابانی هایفرآيند و اشکالايجاد  در معیّنی هستند و ثابت تقريباً  شدّت و جهت فصل، دارای که نیز روزه

 (.343،3183و  341زمرديان،)هستند 

(Goudie & Midelton, 20006:) وقوع گردوغباریهای ی يک تصوير جهانی از مناطق دارای توفاندر ارائه ،

فشار يک مرکز پر فشار در جنوب ايران وتابستانه در خاورمیانه را ناشی از استقرار يک مرکز کم گردوغباریهای توفان

بر روی  باد شمالعربستان و در پی آن پیدايش يک باد شديد و مداوم موسوم به  رهيجزشبهنیمه دائمی بر جانب شمالی 

در منطقه  یگردوغبارهای توفان شی حاکم بر وقوعگادی و میدلتون در تبیین الگوی گرد درواقعاند. ای دانستهمنطقه

 ی آشکاررا نتیجه گردوغباریهای توفان اگر اند.خاورمیانه از نتايج پژوهش ممبری در رابطه با باد شمال بهره جسته

 (.Goudie, 2008باد در مناطق خشک بدانیم ) هایفعالیتافزايش 

زيادی است. ايستگاه زابل  تنوعپراکندگی زمانی و مکانی و سرعت وزش دارای  ازنظری سیستان روزه 311بادهای 

و تا ماه نوامبر ادامه  شدهشروعگره( از ماه فوريه  8های قوی )باالتر از ها است. در زابل وزش بادباد ترينسريعدارای 
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های سريع با سرعت روزه سیستان نشان داد توفان صدوبیستهای بررسی عوامل ژنتیکی باد(. 3154يابد )کاويانی، می

فشار ی کمهای غربی در مجاورت زبانهی چرخندگی مثبت باددهد که منطقهنات در ثانیه هنگامی رخ میحدود هشتاد 

های بادترين ی سیستان معروفروزه 311های باد حالدرعین .(3،3184گیرد )خسروی و سلیقه،فرعی موسمی قرار می

( با جهت شمال غربی شهريورماه( تا اواسط ماه سپتامبر )اواخر خردادماهباشند که از اواسط ماه می )اوايل محلی ايران می

وزند )گندمکار و های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی میشرقی در منطقه وسیعی از استانتا شمال

 (.3185، رسی کیا

عوامل  ترينمهمنمود که  مشخصبادی در سیستان  یهالند فرمنقش باد در ايجاد  یبامطالعه( 3181) نسب یدریح

 تأثیرشناسی و رطوبت وجود يا عدم وجود آب، وضعیت زمین ازجملهفرسايش در منطقه، باد است و عوامل ديگری نیز 

های های باد کندی، کلوتک، نبکا، تپّهاز حفره اندعبارتکه در منطقه وجود دارند  هايیلند فرمداد که دارند. همچنین نشان

 ای. افتاده، برخان، ريپل مارک و پیکان ماسهای گیر ماسه

در  سالیخشکاند که با وقوع ده و نتیجه گرفتهکری سیستان را بررسی منطقه گردوخاکهای ای توفاندر مطالعه

روزه، شرايط  311های درياچه هامون و وجود باد خشک شدنآن کاهش پوشش گیاهی و  تبعبهی سیستان و منطقه

ی در منطقه سالیخشکپس از وقوع  ،فراهم آمده است گردوخاکهای يش بادی و وقوع توفانمناسبی جهت فرسا

روز در  8از  گردوخاکتعداد روزهای با توفان  کهیطوربهاست  افتهيشيافزا گردوخاکهای سیستان، تعداد و شدّت توفان

 (.55،3181است )راشکی و همکاران،  افتهيشيافزا 3181روز در سال  54و  3158روز در سال  11به  3155سال 

 اين گرفته که نتیجه و دکر مطالعه را گردوخاک هایتوفان ،(3185لشکری )در پژوهشی در استان خراسان رضوی 

 بر واقع فشارپر و و افغانستان خراسان جنوب فشارکم بین ديد گرمايش فشار و شیب شیب افزايش یدر نتیجه هاتوفان

 شديد هایوزش باد باعث فشاری اين اختالف ،محقق نظر بر بنا. گیردمی صورت ترکمنستانو  خزر دريای روی

 .شودمی رضوی خراسان استان ی جنوبینیمه در خصوصبه

ها تفاوت فاحشی دارد، اين دو ايستگاه منجیل و زابل هستند. در سرعت وزش باد در دو ايستگاه ايران با ديگر ايستگاه

 (.3185شود )مسعوديان و کاويانی، تابستان شديد است و در ديگر فصول از سرعت آن کاسته میزابل باد در فصل 

 ازجمله شدهانجامای و ماسه گردوخاکهای های شديد و توفانهای زيادی در مورد باددر سطح جهان بررسی

Orlovesky,1962)  مورد 3111تا  3111 هایموم مهر وای را در طی های خاک و ماسهتوفان و فضايی( توزيع زمانی 

های گرد و غبار ی انتشار و ويژگی فصلی توفاناز نحوه( (Midelton, 1989یمقدمات. همچنین مطالعه داد قرار یبررس

، فشار ویشهای گرد و غبار ناشی از . توفانرادارندنشان داد که جنوب عراق و کويت باالترين تعداد حوادث گرد و غبار 

غربی ی وسیعی در سراسر پاکستان و شمالتوانند گرد و غبار را در منطقهمقیاس همديد هستند که میهايی در ويژگی

 هند به هوا بلند کنند و اغلب برای چند روز ادامه داشته باشند.
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های که باد ثابت کردای تحت عنوان توزيع عمودی گرد و غبار ناشی از توفان در سیستان ( در مطالعه3181خسروی )

حداکثر توزيع  روزشبانهسازند و همچنین در هکتوپاسکال را غبار آلود می 111ی سیستان تا سطوح باالی روزه 311

( بر اساس انجام 3181گندمکار ) ؛ واستهای شب میانی روز و حداقل آن در نیمه هایعمودی گرد و غبار در ساعت

 3181تا  3151 هایمهر و مومايستگاه سینوپتیک طی  311ای بر روی سرعت و جهت روزانه وزش باد در تحلیل خوشه

 ی بادی مجزّا تقسیم شد.پهنه 31کشور ايران به 

 استفاده با شديد هایتوفان وقوع احتمال بینیپیش و آماری تحلیل به خود یمقاله در( 3181) پور رئیس و طاووسی

 سرعت باالترين وقوع احتمال که داد نشان نتايج اند،پرداخته سیستان یمنطقه در جزئی هایسری وتحلیلتجزيه روش از

 هایريزیبرنامه در بنابراين، ؛شودمی بینیپیش ثانیه بر متر 41 تا سیستان در صدساله بازگشت دوره يک در توفان

 به واردههای آسیب وقوع، صورت در تا قرارداد مدنظر را طبیعی مخاطره اين وقوع بايستی هاسازه سازیايمن و محیطی

 .يابد کاهش ممکن حداقل

پی  1133جوالی  11( در بررسی توفان گرد و غبار در دشت سیستان در تاريخ 3113همچنین مفیدی و کمالی )

 هایو ساعت استآغازين روز  هایتساع گردوخاکبردند که در دو ايستگاه زابل و زهک بیشترين فراوانی ساعتی وقوع 

 هایماهترين و ژوئن و جوالی فراوان هایماهمیانی روز کمترين میزان وقوع گرد و غبار را دارد. در مقیاس ماهانه در 

ی سیستان در منطقه گردوخاکی وقوع شود. فصل تابستان بیشینهديده می گردوغبارهاژانويه و فوريه کمترين وقوع 

 است.

 

 شناسیروشو  هاداده

 معرفی منطقه مورد مطالعه -

کته بتا وستعتی  استتخراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، خراسان رضوی یهامحدوده استانمورد مطالعه  یمنطقه

استان خراسان رضوی از شمال به شود. درصد مساحت کشور را شامل می 15/14مربع حدود ، کیلومتر55/188315معادل 

غرب به خراسان شمالی، از شرق به کشورهای ترکمنستان و افغانستتان، از جنتوب بته استتان از شمالکشور ترکمنستان، 

از شمال به خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی گردد. می های سمنان و يزد محدودخراسان جنوبی و از غرب به استان

 ستان همسايه است.های يزد و کرمان و از جنوب با استان سیستان و بلوچاز غرب به استان

شترقی کشتور و در جتوار دريتای عمتان و های کشور بوده کته در جنتوبسیستان و بلوچستان جز پهناورترين استان

کیلومتر مترز  3811کیلومتر مرز آبی با دريای عمان در جنوب،  111همسايگی افغانستان و پاکستان قرار داشته که دارای 

باشد های خراسان در شمال، کرمان و هرمزگان در غرب میدر شرق و نیز استان خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان

 (.41: 3181و همکاران،  یدیخاک سف)

 طول جغرافیايی گسترده شده است. 58: 45تا  51: 31عرض شمالی و از  11: 51تا  15: 1ی مورد مطالعه از منطقه
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 منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیايی  :2شکل 

 

 هاداده -

های )خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان ی استانشرق و شرق کشور در محدودهجهت انجام اين پژوهش، شمال

مطالعه شامل میانگین سرعت و جهت باد  نيدر ا استفاده موردی وهوايآباست. پارامترهای  شدهانتخابو بلوچستان( 

 یدورهوجود داشت از سازمان هواشناسی کشور طی  نظر مورد، اين آمار برای ده ايستگاه سینوپتیکی که در منطقه است

، جامتربتشامل زابل، زاهدان و زهک در سیستان و بلوچستان،  هاايستگاهده است. اين ش( اخذ 1111-1133آماری )

 .باشدیم، کاشمر و گناباد در استان خراسان رضوی و بیرجند، قاين و نهبندان در استان خراسان جنوبی هيدریحتربت

هکتوپاسکال طی  851ارتفاع ژئوپتانسیل سطح جو باال شامل متغیرهای  هایدادهايستگاهی،  هایدادهعالوه بر 

( vالنهاری )باد نصف یمؤلفه و (uمداری )باد  یمؤلفههکتوپاسکال و  برحسبروزهای نمونه، فشار هوا در تراز دريا 

مربوط به آزمايشگاه  3های آن از تارنمایمتغیّرهای جوّی، داده ها استفاده شد.متر بر ثانیه جهت ترسیم نقشه برحسب

آمريکا برداشت گرديد. اين  متحدهاالتياشناسی وابسته به سازمان هواشناسی و اقیانوس 1ی زمینسامانه هایپژوهش

های سطوح فوقانی جو برای بندی قرار دارند. نقشهشبکه صورتبهدرجه قوسی  5/1*5/1ها دارای تفکیک مکانی داده

 برخالفهای سطوح فوقانی جو شوند. در نقشهمی هکتوپاسکال تهیه 31تا  3111ی جوّی از گانه 35های مختلف تراز

های سطوح ترين نقشهمحسوب شده است. متداول فشارثابتفشار متغیر، اما مقدار ع سطح همهای تراز دريا ارتفانقشه

است(  یتراز جو ترينمهم حالنیدرعهکتوپاسکال )که متغیرترين و  511خصوصاً تراز  851های تراز فوقانی جو، نقشه

                                                           
1. www.esrl.noaa.gov 
2. NOAA Earth System Rresearch Laboratory 

http://www.esrl.noaa.gov/
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 وExcel, Spss  افزارهاینرمآماری و ترسیمی از  مسائلدر  موردنیازاطالعات  وتحلیلتجزيه منظوربهادامه،  هستند در

Grads .استفاده شده است 

 

 پژوهش شناسیروش -

قرار گیرد به دلیل  مورداستفادهايستگاه پايه در اين پژوهش  عنوانبهشدند و ايستگاه زابل  Excelها وارد محیط داده

های ايستگاه زابل برای انجام اين کار دادهافتد. اتفاق می ها در آنجاو شديدترين باد شدهواقعاينکه زابل در دشت سیستان 

Sort ی آماری، روزهای نمونه انتخاب شدند و سپس با فیلتر کردن و انتخاب باالترين بادها در اين ايستگاه در دوره

 شد. انجام هاداده بر رویکارهای آماری از جمله ضريب همبستگی پیرسون  ؛ وگرديد

 
 مطالعه مورد هایايستگاه ساير و( زابل) مبنا ايستگاه بین پیرسون همبستگی ضريب :2جدول 

 ایستگاه

 زمانی تأخیر 
 کاشمر نهبندان بیرجند قاین زهک زاهدان

تربت 

 حیدریه
 گناباد جامتربت

ل
ستگاه مبنا زاب

ای
 

-538/1 زمانهم  151/1 113/1* 111/1 314/1 415/1- 151/1 811/1** 151/1 

Sig 158/1  141/1 131/1 111/1 148/1 318/1 114/1 113/1 151/1 

 روزیک

 خیرأت

 

411/1- 388/1 351/1 118/1* 111/1- 115/1- 515/1 185/1** 111/1 

sig 341/1 511/1 558/1 115/1 555/1 415/1 158/1 131/1 458/1 

دو روز 

 تأخیر

 ر

115/1- 154/1 111/1 134/1- 158/1- 143/1- 111/1 118/1 155/1 

Sig 111/1 815/1 151/1 111/1 858/1 811/1 115/1 455/1 414/1 

 

است ( اخذ گرديده 1111-1133های مربوط به متغیّرهای جوی در بازه زمانی)های همديدی، دادهبرای ترسیم نقشه

ی درجه 11تا  31ی عرض جغرافیايی و درجه 51تا  31ی قوسی در درجه 5/1در  5/1های جوی از داده پژوهشاين  در

ی مذکور را تواند پديدهی مکانی به اين دلیل بوده که میطول جغرافیايی استفاده شده است. هدف از انتخاب اين محدوده

 نشان دهد. یخوببهی مورد مطالعه در منطقه

 با توجه به . دشگردس ترسیم  افزارنرمهای سطح زمین، جهت و شدت باد و ارتفاع ژئوپتانسیل با استفاده از نقشه

شود. های گوناگونی تهیه میی بعد سوم يعنی ارتفاع جو نقشهاست، برای مطالعه یبعدسهای که جو زمین پديدهاين

    ترينمهمهای ضخامت از نقشه و یالنهارنصفهای دما، رطوبت، باد مداری و های ارتفاع ژئوپتانسیل، نقشهنقشه

های الزم متفاوت البته تهیّه نقشه برای سطوح فوقانی جو بستگی به حجم و نوع دادهباشند. های جو فوقانی مینقشه
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های مختلف جغرافیايی مانند های همديد عرضکافی از پديده اطلّاعاتهای سطوح فوقانی جو نیازمند . تحلیل نقشهاست

 باشد.جنب حاره و بادهای غربی می رود بادجبهه قطبی،  رود بادجبهه قطبی، 

 

 نتایج و بحث

. دهدمینشان  1114ژوئن  34هکتوپاسکال را برای روز  851( وضعیت متوسط روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز 1شکل )

 ارتفاع کمای از مراکز و تشکیل مجموعه سويکبر جانب شرقی دريای خزر از  پر ارتفاعگیری يک مرکز شکلدر اين روز 

ی را در محدوده ایمالحظهقابلفاصل غرب خلیج بنگال تا جنوب و شرق دشت سیستان از سوی ديگر، شیب فشار در حد

ژئو ژئو پتانسیل متر  3551ی ارتفاع با بیشینه پر ارتفاعمرکز  زمانهماند. استقرار مرزهای شرقی ايران ايجاد نموده

بر جانب شرقی دشت ژئو پتانسیل متر  3451ی با کمینه اعکم ارتفو مرکز  خزر دريایبر جانب شرقی  پتانسیل متر

های شمالی شديدی را در شرق فالت ايران موجب فشار بر روی منطقه، باد یمالحظهقابلسیستان ضمن ايجاد شیب 

بیانگر جهت وزش باد  خوبیبهدر مرزهای شرقی کشور  هاآنی قرارگیری خطوط ارتفاعی و فشردگی گرديده است. نحوه

شرقی و بعد تا های شمالی خراسان شمالباشد. همچنین جهت وزش باد در قسمتو شدّت باالی آن در اين منطقه می

الزم به ذکر است که در روز  دريای خزر وجود دارد. یدرروتاوايی منفی  و ؛شودی سیستان شرقی میرسیدن به منطقه

بر اساس و  بوده استدرجه  111متر بر ثانیه و جهت باد  18حداکثر سرعت باد در ايستگاه مبنا )زابل(  1114 ژوئن 34

-که زبانه شدهلیتشکدر شمال دريای خزر  هکتوپاسکال 3111ی سطح زمین يک مرکز پرفشار با هسته مرکزی نقشه

هکتوپاسکال بر روی  3111فشار با هسته مرکزی های آن تا شمال شرق ايران کشیده شده است و يک مرکز کم

-بوده و روی شکل منطقه يکسانبا توجه به هدف اين پژوهش الگوهای همديدی در هر دو  .است گرفتهشکلپاکستان 

 .است مؤثرفشار روی پاکستان پرفشار روی دريای خزر و کم باالسرعتگیری بادها با 

 

روز  ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار هاینقشه، هکتوپاسکال 851 ارتفاع ژئو پتانسیل سطحنقشه  :1شکل 

 1114 ژوئن 34
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پتانسیل، جهت باد و تاوايی  مختلف جوّی شامل ارتفاع ژئو سنج فرای سه نقشه ترکیبی میانگین روزانه( 4 و 1شکل )

ی میانگین در نقشهدهد. میالدی نشان می 1118سپتامبر سال  آم 5و  آم 1هکتوپاسکال را برای روز  851نسبی تراز 

های آن و زبانه شدهلیتشک در شمال دريای خزر پر ارتفاعهکتوپاسکال يک هسته  851ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز روزانه

بر روی ايالت بلوچستان پاکستان تا جنوب افغانستان  کم ارتفاعی تا نواحی جنوب ايران کشیده شده است و يک هسته

ی ارتفاع با بیشینه پر ارتفاعمرکز  زمانهماست. استقرار  افتهيگسترششرق و تا نواحی مرزی ايران در جنوب شدهلیتشک

ی منطقهشرقی بوبر جنژئو پتانسیل متر  3451ی با کمینه کم ارتفاعدر شمال دريای خزر و  ژئو پتانسیل متر 3111

ی تاوايی . نقشهده استکرمیالدی را فراهم  1118سپتامبر سال  ام 1گیری باد شديد مورخه شکل سازنهیزمسیستان، 

ی منطقه ( درفشارکمنسبی همین روز نیز بیانگر وجود تاوايی منفی)پرفشار( در شمال شرق دريای خزر و تاوايی مثبت)

ی فشار سطح زمین باشد. بر اساس نقشهسیستان می یمنطقهشرق افغانستان و شرق وسیعی از جنوب پاکستان تا جنوب

ی عرض درجه 45ی طول شرقی و درجه 11هکتوپاسکال در مختصات  3111فشار با فشار مرکزی نیز، يک مرکز پر

وب پاکستان هکتوپاسکال بر روی جن 3113ی مرکزی فشار با هستهشمالی جغرافیايی قرار دارد و يک سامانه کم

کیلومتر در ساعت و جهت تقريبًا  315گیری جريان بادی با سرعت حدود منجر به شکل وضعیتاست. اين  شدهلیتشک

 318)ايستگاه زابل( شده است که پس از رسیدن به شهرستان زاهدان سرعت آن به  ی سیستان( در منطقهNشمالی)

وجود است و عامل به  منطقه يکسانالگوهای همديدی در هر دو  نیز 1118سپتامبر  1کیلومتر بر ساعت رسید. در روز 

 فشار روی پاکستان است.بادها در هر دو منطقه پرفشار دريای خزر و کم یآورنده

با  کم ارتفاعدر شمال دريای خزر و مرکز ژئو پتانسیل متر  3511ی ارتفاع با بیشینه پر ارتفاعمرکز  ام 5در روز  

 مالحظهقابلدر قسمت شرقی دشت سیستان، ضمن ايجاد شیب ژئو پتانسیل متر  3451ی ارتفاع منحنی مرکزی کمینه

ی استقرار ( در شرق فالت ايران موجب گرديده است نحوهNWغربی)هايی را با امتداد شمالفشار بر روی منطقه، باد

باد در  باالیسرعتبر روی مرزهای شرقی کشور، بیانگر جهت وزش باد و  هاآنخطوط ارتفاعی و میزان باالی فشردگی 

ی تاوايی نسبی، میزان منفی تاوايی نسبی در شمال دريای خزر و مقدار منفی آن در باشد. بر اساس نقشهاين منطقه می

باشد. اين وضعیت می هاآنین های پايدار و ناپايدار و برقراری شیب ارتباط فشار بهسته مؤيّدی مورد مطالعه نیز منطقه

ی سطح زمین نیز ی برقرار گردد. بر اساس نقشهبااليسرعتی مذکور با شدّت و ده که جريان بادی بین دو منطقهشباعث 

های آن تا شمال که زبانه شدهتشکیلهکتوپاسکال در شمال دريای خزر  3111ی مرکزی فشار با هستهيک مرکز پر

 وضعیتباشد. اين فشار حاکم میی مورد مطالعه سیستم کمروی منطقه برزمانست و در همین شرق ايران کشیده شده ا

-باشد. به عبارتی ديگر سیستمهکتوپاسکال می 851های فشار تراز های فشار مذکور با سیستمبیانگر هماهنگی سیستم

شرايط را برای رخداد  وضعیتاند که اين تههکتوپاسکال نیز امتداد ياف 851های فشار سطح زمین با گسترش قائم تا تراز 

 .غربی گرديده استمتر بر ثانیه در راستای شمال 11 جريان بادی با سرعت
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، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار هاینقشه. هکتوپاسکال 851 سطح پتانسیل ژئو نقشه ارتفاع :3شکل 

 1118سپتامبر  1

 
، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینزمین سطح فشار هاینقشه، هکتوپاسکال 851 سطح پتانسیل ژئو نقشه ارتفاع :1شکل 

 1118سپتامبر  5

 

 31هکتوپاسکال در روز  851ی ترکیبی سه متغیّر ارتفاع ژئوپتانسیل، جهت باد و تاوايی نسبی تراز ( نقشه5شکل)

ی ارتفاع با بیشینه پر ارتفاعی يک سامانه هکتوپاسکال 851ی تراز دهد. بر اساس نقشهمیمیالدی نشان  1118آگوست 

بر ژئو پتانسیل متر  3111ی ارتفاعی که يکی با کمینه کم ارتفاعدر شمال دريای خزر و دو مرکز ژئو پتانسیل متر  3551

ی بر روی منطقه ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3151ی مرکزی روی خلیج بنگال و ديگری با منحنی پربندی هسته

 یمالحظهقابلده تا شیب شاند. برقراری اين شرايط باعث دهشپاکستان و افغانستان مستقر  –مرزی مشترک میان ايران 

در  کیلومتر 318متر بر ثانیه ) 11مورد مطالعه ايجاد گرديده و جريان بادی با سرعت حدود  یمنطقهاز فشار بر روی 

ای تغییر جهت داده و ده که پس از رسیدن به منطقه تا اندازهششرقی در شمال شرق ايران برقرار ساعت( و راستای شمال

را تأيید  وضعیتالگوهای تاوايی نسبی نیز به نحو مطلوبی اين . يابدی سیستان جهتی شمالی میهنگام رسیدن به منطقه
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ی سطح زمین نیز باشند. بر اساس نقشهی مذکور و برقراری جريان باد میمنطقهنموده و بیانگر اختالف فشار بین دو 

هکتوپاسکال بر روی خلیج بنگال مستقر بوده و با گسترش به سمت غرب با  111فشار موسمی با فشار مرکزی هسته کم

ی سیستم سیطره شرق ايران تحتتنگه هرمز گسترده شده است. در اين روز بخش جنوبی پاکستان به همراه جنوب

هکتوپاسکال در شمال دريای خزر  3138فشار با فشار مرکزی باشد. در همین زمان يک هسته پرمی ادشدهي فشارکم

شرايط را برای رخداد  هاآنو باال بودن میزان اختالف فشار بین  ادشدهيی استقرار الگوهای فشار است. نحوه گرفتهشکل

فراهم نموده است. الرم به ذکر  (NNWغربی )شمالکیلومتر در ساعت از سمت  311جريان بادی با سرعت بیش از 

 درجه بوده است. 151و جهت آن  متر بر ثانیه 11است که سرعت باد در اين روز 

 33هکتوپاسکال را در روز ) 851تاوايی نسبی تراز ی ترکیبی سه متغیّر ارتفاع ژئوپتانسیل، جهت باد و نقشه( 1شکل)

در مختصات  پر ارتفاعی هکتوپاسکال يک هسته 851ی تراز بر اساس نقشهدهد، میالدی( نشان می 1118آگوست 

شرق ايران کشیده شده های آن تا شمالو زبانه گرفتهشکلدرجه عرض شمالی  51درجه طول شرقی و  55جغرافیايی 

کم يک سامانه  زمانهمکرده و  نشینیعقبهای باالتر ( به عرض1118 آگوست 31قبل ) روزبهنسبت  است. اين هسته

قبل  روزبهاست و نسبت  يافتهگسترشفارس از خلیج بنگال تا مرکز خلیج ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3151 ارتفاع

قبل در  روزبهباعث گرديده که جريان باد شديدتری نسبت  وضعیتده است. اين شی بیشتری برخوردار از قدرت و گستره

ی تاوايی نسبی، میزان تاوايی در شمال دريای خزر منفی و بر روی نقشه بر اساسی مورد مطالعه برقرار گردد. منطقه

باد شديدی با باشد. برقراری چنین شرايطی زمینه را برای رخداد جريان ای از خلیج بنگال تا جنوب ايران مثبت میگستره

ده که کری سیستان فراهم شرقی به سمت منطقهکیلومتر در ساعت( با جهتی شمال 331متر بر ثانیه) حدود  11سرعت 

غربی تغییر جهت داده و همچنان تا رسیدن به دريای عمان به حفظ پس از رسیدن به اين منطقه در راستای شمال

 است. منطقه يکسان. در اين روز نیز الگوی همديدی در دو دهدمیموجود ادامه  وضعیت

 

 
، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینزمین فشار سطح هاینقشه، هکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع :5شکل 

 1118آگوست  31
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، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار هاینقشه. هکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع :6شکل 

 1118آگوست  33

 
 11هکتوپاسکال در روز  851ی ترکیبی سه متغیّر ارتفاع ژئوپتانسیل، جهت باد و تاوايی نسبی تراز نقشه( 5شکل) 

ی با دو هسته فشارکميک مرکز جوالی  11 ی سطح زمین در روزبر اساس نقشهدهد. میالدی نشان می 1118جوالی 

که نواحی شرق ايران را تحت  شدهتشکیلهکتوپاسکال  111مرکزی که يک هسته بر روی پاکستان با فشار مرکزی 

 گرفتهشکلو دريای عمان  فارسخلیجهکتوپاسکال در جنوب  114ی ديگر آن با فشار مرکزی قرار داده است. هسته تأثیر

ارتفاع  هکتوپاسکال يک مرکز کم 851ی سطح در نقشه است. برگرفتهغرب ايران را در که تمام نواحی جنوب و جنوب

قرار  تأثیرهای آن نیمه جنوبی ايران را تحت و زبانه شدهتشکیلبر روی پاکستان  ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3411

شود، جهت باد اد در منطقه مورد مطالعه میدر اين هسته سبب ايجاد ناپايداری و وزش ب گردساعت ادبحرکت  داده است،

، تاوايی منفی در شمال دريای خزر و تاوايی مثبت بر شودمیغربی شمالی است که تا رسیدن به منطقه مورد مطالعه شمال

متر بر ثانیه  11 ثانیه و جهت باد متر بر 11است. شدت باد در اين روز در ايستگاه مبنا زابل  شدهتشکیلرب غروی دريای 

 بوده است.

 



 بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان/ خسروی و ...                                                            11

 

 

 
، روز تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمین ، جهت باد وسطح زمین فشار هاینقشه، هکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع :7شکل 

 1118 یجوال 11
 

بر جانب شمالی دريای  پر ارتفاعگیری يک مرکز شکلدر اين روز  دهدمیرا نشان  1131آگوست  11روز ( 8شکل)

غرب پاکستان تا جنوب و شرق دشت سیستان از  فاصل حددر  کم ارتفاعای از مراکز و تشکیل مجموعه سويکخزر از 

پر مرکز  زمانهماند. استقرار دهکری مرزهای شرقی ايران ايجاد را در محدوده ایمالحظهقابلسوی ديگر، شیب فشار 

ژئوپتانسیل متر  3431ی با کمینه کم ارتفاعژئوپتانسیل متر بر شمال دريای خزر و مرکز  3551ی ارتفاع با بیشینه ارتفاع

های شديدی را در شرق فالت ی، بادفشار بر روی منطقه مالحظهقابلبر جانب شرقی دشت سیستان ضمن ايجاد شیب 

شود و تاوايی غربی میمطالعه شمالی مورد ده است. جهت وزش باد شمالی است و با رسیدن به منطقهشايران موجب 

يک مرکز  1131آگوست  11ی سطح زمین در روز بر اساس نقشهو همچنین منفی در شمال دريای خزر وجود دارد 

ی مرکزی با هسته فشارکمو يک مرکز  شدهتشکیلهکتوپاسکال در شمال دريای خزر  3138ی مرکزی هسته پرفشار با

فشار باعث وزش باد شديد در منطقه فشار و پراست. تقابل اين مرکز کم گرفتهشکلتان هکتوپاسکال بر روی پاکس 3111

متر بر ثانیه و جهت  18حداکثر سرعت باد در ايستگاه مبنا )زابل(  1131آگوست  11الزم به ذکر است که در روز شود. می

 851ی فشار در سطح طبق نقشه بر ،دهدمیرا نشان  1131آگوست  ام 14 روز (1شکل) .بوده استدرجه  111باد 

در شمال دريای  ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3511ی آگوست با بیشینه 11همانند روز  پر ارتفاعهکتوپاسکال مرکز 

است فشردگی  داکردهیپهای جغرافیايی باالتر صعود به عرض 3431ی دارد و مرکز ارتفاع پاکستان با کمینه وجودخزر 

غربی است. تاوايی منفی در شمال مطالعه شمال موردی دهد، جهت باد در منطقهخطوط شدت وزش باد را نشان می

ی مرکزی ی سطح زمین همانند روز قبل مرکز پرفشار در شمال دريای خزر با هستهباشد، بر اساس نقشهمی دريای خزر

 فشارکمفشار و هکتوپاسکال شکل يافته است تقابل مراکز پر 111 رفشاکمی هکتوپاسکال وجود دارد و هسته 3138

شود. الزم به ذکر است که سرعت باد در ايستگاه مبنا ی مورد مطالعه میهای شديد در منطقهباعث به وجود آمدن باد
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ی سطح اساس نقشه بر ،دهدمیآگوست را نشان  ام 15روز  (31شکل)درجه است.  111)زابل( متر بر ثانیه و جهت باد 11

های جغرافیايی باالتر رفته ( به عرض1131آگوست  14قبل ) روزبهنسبت  فشار واقع بر روی دريای خزرزمین مرکز پر

پر هکتوپاسکال مرکز  851ی فشار سطح نقشه بر اساسفشار واقع بر روی پاکستان از بین رفته است. است و مرکز کم

 است برگرفتههای آن تا نواحی شرق ايران را در ژئوپتانسیل متری در شمال دريای خزر شکل يافته که زبانه 3531 ارتفاع

های آن تا غرب کشور کشیده ژئوپتانسیل متری بر روی پاکستان شکل يافته است و زبانه 3411ی کم ارتفاع و هسته

است، جهت  يافتهافزايشباشد که نسبت به در روز قبل شده است. فشردگی خطوط بیانگر شدت وزش باد در منطقه می

وزش باد شمالی است. تاوايی منفی بر روی دريای خزر)پرفشار( وجود دارد. الزم به يادآوری است که سرعت وزش باد در 

 درجه بوده است. 111متر بر ثانیه و جهت باد  13در ايستگاه مبنا )زابل(  1131آگوست  15روز 

 

 
 11، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار . نقشههکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع : 0شکل 

 1131آگوست 

 
 14، روز تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمین باد و، جهت ، نقشه فشار سطح زمینهکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع :9شکل 

 1131آگوست 
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، روز جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمین، نقشه فشار سطح زمین هکتوپاسکال 851 سطح پتانسیل ژئو نقشه ارتفاع :21شکل 

 1131آگوست  15
 

هکتوپاسکال و  851ی ارتفاع ژئوپتانسیل و جهت باد و تاوايی نسبی در تراز متوسط روزانه وضعیت( 33شکل)

 در نقشه متوسط روزانه ارتفاع ژئودهد نشان می 1131جوالی  11زمین را برای روز ی فشار سطح همچنین نقشه

های آن که منحنی شدهتشکیلپتانسیل متر در شمال دريای خزر  ژئو 3581ی مرکز پر ارتفاع با بیشینه روز يکپتانسیل 

در  کم ارتفاعباشد و همچنین مرکز تا شرق کشور کشیده شده است، فشردگی خطوط بیانگر شدت باالی باد در منطقه می

-شکل يافته است. جهت باد شمال ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3411ی ارتفاعی داخل فالت مرکزی ايران با کمینه

( 11/1بر روی دريای خزر و پاکستان)ی مورد مطالعه شمالی است. مقدار تاوايی منفی شرقی است که تا رسیدن به منطقه

هکتوپاسکال شکل  3111فشار در باالی دريای خزر )روسیه( با هسته مرکزی ی سطح زمین مرکز پرنقشهباشد. در می

است. الزم به ذکر است سرعت  شدهتشکیلهکتوپاسکال بر روی پاکستان  114ی مرکزی فشار با هستهيافته و مرکز کم

های بیانگر نقشه (31. شکل)باشدمیدرجه  111اد جهت وزش بمتر بر ثانیه است و  18وزش باد در ايستگاه مبنا )زابل(، 

جوالی  15ی سطح زمین در روز )هکتوپاسکال و نقشه 851ارتفاع ژئوپتانسیل و جهت باد و تاوايی نسبی در سطح 

-در باالی دريای خزر با بیشینه پر ارتفاعهکتوپاسکال تشکیل مرکز  851ی فشار در سطح طبق نقشه باشد برمی( 1131

 ردیگیبرمآن تا نواحی جنوب کشور را در  هایمنحنیدهد که را نشان می ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3131ی 

در جنوب پاکستان  کم ارتفاعو مرکز  باشدبیانگر شدّت باد در قسمت شرق کشور می خوبیبهها فشردگی خطوط و منحنی

باعث به وجود آمدن باد شديد در  پر ارتفاعو  کم ارتفاعباشد، تقابل اين دو مرکز متر می پتانسیل زئو 3111ی با کمینه

شود. تاوايی ی مورد مطالعه شمالی میشود. جهت باد شمال شرقی است که تا رسیدن به منطقهی مورد مطالعه میمنطقه

ی سطح زمین مرکز باشد. نقشههند میی فشار( واقع بر روی دريای خزر و تاوايی مثبت واقع بر روی شبه قارّهمثبت)کم

فشار واقع بر روی است، مرکز کم شدهتشکیلهکتوپاسکال  3111ی هند با فشار مرکزی فشار واقع بر روی شبه قارّهپر

 ،شودفشار باعث وزش باد در منطقه میفشار و پرباشد، تقابل کمهکتوپاسکال می 114خلیج بنگال با هسته مرکزی 

 درجه است. 111متر بر ثانیه و جهت آن  18سرعت باد 
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، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار . نقشههکتوپاسکال 851 سطح پتانسیل ژئو نقشه ارتفاع :22شکل 

 1131 یجوال 11
 

 
 15، روز ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار . نقشههکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع :21شکل 

 1131 یجوال
 

ی سطح هکتوپاسکال و نقشه 851ی ارتفاع ژئوپتانسیل و جهت باد و تاوايی نسبی در سطح بیانگر نقشه (31شکل )

در غرب روسیه شکل  پر ارتفاعی متوسط روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل، هسته نقشه باشد درمی 1133 ژوئن 11زمین در روز 

 تشکیلدر شمال پاکستان  کم ارتفاعی قرار داده است. هسته تأثیرهای آن تا نواحی شرق کشور را تحت يافته که زبانه

ی با کمینه کم ارتفاعدر غرب روسیه و هسته ژئو پتانسیل متر  3551ی ارتفاعی با بیشینه پر ارتفاعی است، هسته شده

فشار باعث به وجود آمدن باد در فشار و پردر شمال پاکستان وجود دارد. تقابل مرکز کمژئو پتانسیل متر  3411ارتفاعی 

شود. جهت باد شمال شرقی است که تا رسیدن به منطقه مورد مطالعه تغییر جهت داده و غربی ی مورد مطالعه میمنطقه

ی سطح زمین باشد. در نقشهیم 1(-/11در خلیج بنگال)( و -11/1) دريای خزر در شمالشود. مقدار تاوايی منفی می

فشار با هسته مرکزی ی کمهکتوپاسکال در شمال روسیه شکل يافته و هسته 3111ی مرکزی فشار با هستهمرکز پر

سرعت وزش باد در ايستگاه مبنا است. الزم به يادآوری است که  شدهتشکیلهکتوپاسکال در شمال پاکستان  111

 باشد.درجه می 111متر بر ثانیه است و جهت وزش باد  18)زابل(، 
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، ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار هاینقشه. هکتوپاسکال 851 سطح پتانسیل ژئو نقشه ارتفاع :23شکل 

 1133ژوئن  11روز 
 

ی سطح هکتوپاسکال و نقشه 851سطح  ی ارتفاع ژئوپتانسیل و جهت باد و تاوايی نسبی دربیانگر نقشه (34شکل)

در شمال روسیه نسبت  پر ارتفاعهکتوپاسکال مرکز  851ی فشار در سطح نقشه باشد درمی 1133 جوالی 3زمین در روز 

است و سرعت باد نسبت  شدهواقعدر شمال پاکستان  پر ارتفاعکرده و مرکز  نشینیعقبتر های پايینقبل به عرض روزبه

ی با کمینه کم ارتفاعمتر و مرکز لیژئوپتانس 3511ی ارتفاعی با بیشینه کم ارتفاعتغییری نداشته است. مرکز  روز قبلبه

قبل تغییری نداشته  روزبهی سطح زمین نسبت قرار گرفته است. نقشه ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3411ارتفاعی 

باشد. جهت باد نیز شمال شرقی تاوايی مثبت در جنوب پاکستان میو  باشداست. تاوايی منفی در شمال دريای خزر می

سرعت وزش باد الزم به يادآوری است که شود. غربی میاست که تا رسیدن به منطقه سیستان تغییر جهت داده و شمال

 .باشدمیدرجه  111متر بر ثانیه است و جهت وزش باد  18در ايستگاه مبنا )زابل(، 

 

 
، ، جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمینسطح زمین فشار هاینقشه. هکتوپاسکال 851 سطح پتانسیل ژئو ارتفاعنقشه  :21شکل 

 1133 یجوال 3روز 
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مختلف جوی شامل ارتفاع ژئوپتانسیل، جهت باد و تاواريی  سنج فرای سه نقشه ترکیبی میانگین روزانه( 35شکل)

 اين شکل، در  بر اساس دهد.میالدی نشان می 1133جوالی سال  ام 31 روزهکتوپاسکال را برای  851نسبی تراز 

و  شدهتشکیلدر شمال دريای خزر  پر ارتفاعهکتوپاسکال يک هسته  851ی میانگین روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز نقشه

و تا نواحی  شدهتشکیلبر روی افغانستان  کم ارتفاعی آن تا نواحی جنوب ايران کشیده شده است و يک هسته هایزبانه

ژئوپتانسیل متر  3541ی ارتفاع با بیشینه پر ارتفاعمرکز  زمانهماست. استقرار  يافتهگسترششرق مرزی ايران در جنوب

ی سیستان، بر جانب شرقی منطقه ژئو پتانسیل مترژئو پتانسیل متر  3411ی با کمینه اعکم ارتفدر شمال دريای خزر و 

ی تاوايی نسبی . نقشهمیالدی را فراهم نموده است 1133سپتامبر سال  ام 31مورخه گیری باد شديد شکل سازنهیزم

افغانستان و  ( در منطقهفشارکمتاوايی مثبت)همین روز نیز بیانگر وجود تاوايی منفی)پرفشار( در شمال شرق دريای خزر و 

 111فشار با هسته مرکزی ی فشار سطح زمین نیز، يک مرکز کمباشد. بر اساس نقشهی سیستان میشرق منطقه

 است. شدهواقعهکتوپاسکال در جنوب پاکستان 

 

 
 31، روز جهت باد و تاوايی نسبی. نقشه فشار سطح زمین، سطح زمین فشار . نقشههکتوپاسکال 851 سطح ژئوپتانسیل نقشه ارتفاع :25شکل 

 1133 یجوال

 

 یریگجهینت

ده است شها مشخص سطوح باال صورت گرفته و جهت بادها بر روی نقشه هاینقشهها بر روی با توجّه به اينکه بررسی

ی سیستان بادها تغییر جهت داده و وزند و تا رسیدن به منطقهشرقی ايران با جهت شمالی میشمال یدر منطقهبادها 

 مؤيّدهای ايستگاهی نیز . دادهديآیدرمغربی جنوب صورتبهغربی و پس از گذر از منطقه مورد مطالعه شمال صورتبه

و تفاوت دما  یمحلهای واقع در منطقه و عوامل اين تغییر جهت به علت وجود توپوگرافی و پستی و بلندیاين مطلب 

و  آبادنصرت کوه اهیسهای های بیرجند و نهبندان در شمال و کوهبنام کوه کوهرشتهی شرق کشور بین دو باشد. منطقهمی

ی بادها تا رسیدن به خراسان جنوبی شمالی و سپس در منطقه انيجراست. به همین علت  شدهواقعملوسان در جنوب 

 شود.غربی میهمین عوامل شمال تأثیرسیستان تحت 
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ها، همبستگی مثبت و معنادار در ی آن با ساير ايستگاهمبنا و مقايسه ضريب همبستگی پیرسون در ايستگاه بر طبق

با ايستگاه  کاشمر همبستگی معنادار در ايستگاه تأخیراست. يک روز  جامتربتبین ايستگاه زابل و قاين و  زمانهمروز 

ی سیستان منطقه ها وجود ندارد.همبستگی بین ايستگاه مبنا و ساير ايستگاه گونهچیه تأخیرمبنا وجود دارد. با دو روز 

روزه يک  311 یبادها های حارّه و بین حارّه است.يابد حدفاصل بین سیستمدر آن شدّت می روزه 311های جايی که باد

گیرد. بررسی عوامل ژنتیکی ل میهای شديد شکتقابل فشار و حرارت بین اين دو سیستم باد براثرای است که باد منطقه

های هوا يا بادها متأثر از آرايش مراکز فشار در اين ناحیه هستند. بدين منظور توزيع مراکز فشار دهد اين جرياننشان می

هکتوپاسکال  851در سطوح مختلف جو شناسايی شد و جهت بررسی مراکز فشار سطوح، سطح زمین و سطح 

های سطح زمین در هر دو منطقه هکتوپاسکال و نقشه 851فشار در سطح  شيآرا یهاهنقشقرار گرفتند.  یموردبررس

فشار موسمی هندوستان است که عامل اصلی به وجود آمدن اين بادها کم دهدعوامل همديد يکسانی دارد که نشان می

همچنین پرفشار واقع بر روی شمال يا  ؛ وو ارتفاع آن از سطح دريا پايین است قرارگرفتههای جغرافیايی پايین در عرض

های جغرافیايی باالتر قرار دارد و در ارتفاع باالتری از سطح دريا قرار است که در عرض شدهواقعشمال شرق دريای خزر 

فشار و پرفشار باعث به وجود آمدن گراديان فشار در منطقه ی کوهستانی قرار دارد. تقابل اين کمدارد و در يک منطقه

فشار به هم سرعت بادها شود. با نزديک شدن خطوط همی مورد مطالعه سبب میشود و بادهای شديد را در منطقهمی

رود، سرعت ها از بین میهکتوپاسکال اثر اصطکاک ناشی از ناهمواری 851يابد و با توجّه به اينکه در سطح افزايش می

 کند.ها پیروی میناهمواری شود. جهت وزش بادها در سطح زمین از جهتباد زياد می

( فشارکمتاوايی منفی)پرفشار( در شمال شرق دريای خزر و تاوايی مثبت) های تاوايی نشان از حاکمیتبررسی نقشه 

 باشد.ی سیستان میافغانستان و شرق منطقه در منطقه

 
 
 

 منابع

 انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ اول.مبانی جغرافیای طبیعی، (: 3188جهانبخش، سعید و معصومه رجبی) -3
شناسی، کارشناسی ارشد اقلیم نامهپايانبادی منطقه سیستان،  هایفرم لندنقش باد در ايجاد  (:3181، مهدی)نسب حیدری -1

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.
الگوی توزيع زمانی بارش در استان سیستان و بلوچستان، مجله  (:3181باس و نادر نورا و علی نجفی نژاد)، عسفیدی خاک -1

 .41-51ی اول، صص ، جلد هفدهم، شمارهوخاکآبحفاظت  هایپژوهش
روزه سیستان، طرح پژوهشی،  311های باد محیطیزيستاثرات اکولوژيکی و (: 3184خسروی، محمود و محمد سلیقه) -4

 .1دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص  پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، انتشارات
کنگره  ،NAAPSتوزيع عمودی گرد و غبار ناشی از طوفان در خاورمیانه با استفاده از مدل  بررسی(: 3181خسروی، محمود) -5

 .3181سیستان و بلوچستان، فروردين  دانشگاهجغرافیدانان جهان اسالم،  المللیبین
 .فردوسی دانشگاه مشهد، انتشارات ايران، ژئومورفولوژی (:3183)محمدجعفر زمرديان، -1
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 روش از استفاده با شديدی هاوفانت وقوع احتمال بینیپیش و آماری تحلیل(: 3181)پور رئیس زاد کوه و تقی ،طاووسی -5
 مناطق جغرافیايی مطالعات مجله سبزوار، معلمتربیت دانشگاه سیستان، منطقه: موردی مطالعه جزئیی هایسر وتحلیلتجزيه

 .11-315 صص ،1 شماره خشک،

 مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، تهران. (:3184)کاويانی، محمدرضا و بهلول علیجانی -8
ی داريوش ياراحمدی، انتشارات دانشگاه ی جهانی، ترجمهگرد و غبار بیابان در سامانه (:3111)جی میدلتون وانگائودی ا.اس.  -1

 لرستان.
 المللیبینی انرژی پتانسیل باد در کشور ايران، بیست و يکمین کنفرانس (: ارزياب3185)رسی کیاگندمکار، امیر و فرينوش  -31

 انرژی برق، پژوهش نیرو، تهران.
 نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم،ای، فصلتعیین گستره افقی باد سیستان با استفاده از تحلیل خوشه (:3181)گندمکار، امیر -33

 .15-51 صص 31شماره 
غباری استان خراسان رضوی در وهای گردتحلیل آماری و سینوپتیکی طوفان(: 3185)لشکری، حسن و قاسم کیخسروی -31

 .35-11، صص 15 شمارهجغرافیای طبیعی،  هایپژوهش(، 3111-1115فاصله زمانی )
 .55 ص ايران، انتشارات شريعت توس مشهد، وهوایآب (:3111)سید ابوالفضلمسعوديان،  -31
در دشت سیستان با استفاده از مدل  گردوغباریهای بررسی و تحلیل ساختار توفان (:3113)مفیدی، عباس و سمیه کمالی -34

 ، اولین همايش ملی بیابان)علوم، فنون و توسعه پايدار(.1113جوالی  11: مطالعه موردی Regcm4ای اقلیمی مقیاس منطقه
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