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چکیده
در این تحقیق به منظور بررسی ساختار باد شمال تابستانه و نحوه وقوع گرد و غب ار ناش ی از
آن در جنوب غرب ایران ،از مدل مقیاس منطقه ای  RegCM4پیوند خورده با طرحواره غب ار
استفاده شد .در این مطالعه روز  12جون سال  2223به عنوان روز دارای باد شمال برجس ته
برای انجام مدلسازی انتخاب شد و مدل با دو قدرت تفکیک  22و  12کیلومتر به اج را در
آمد .در تحلیل ساختارباد شمال و توفان از داده های مولفه مداری و نصف النهاری باد ،ت اب
موج بلندزمین تاب ،عمق نوری ذرات ( ،)AODبه همراه میزان شدت باد و تاوایی نس بی
استفاده شد .نتایج بیانگر آن است که باد شمال یک جت تراز زیرین است که در زیر تراز 822
هکتوپاسکال در نتجه کاه

ناگهانی تالطم در الیه مرزی سیاره ای اتفاق می افتد و حداکثر

شدت آن در ساعات نیمه شب است .نتایج همچنین بیانگر آن است که در الگوی زوج ی
تابستانه با استقرار پرفشار در غرب خلیج فارس و شمال عربستان و وجود کم فشار زاگ رس
باد شمال در پی ایجاد یک منطقه هم شارش ،وزیدن می گیرد و گرد و غبار در حاشیه بیش ینه
شدت باد اتفاق می افتد .در مقایسه دو قدرت تفکیک افقی مشخص شد که وقوع توفان ه ای
گرد و غباری در جنوب غرب ایران و عراق متاثر از واداشت های توپوگرافی زاگرس ب ر
منطقه و تاثیر آن بر جریانات ترازهای زیرین است که در قدرت تفکیک  22کیلومتر به دلیل
نشان دادن این برهم کن

محلی ،بهتر از قدرت تفکیک  12کیلومتر باد شمال و توفان ه ای

گرد و غباری جنوب غرب ایران و عراق را نشان می دهد.

.واژگان کلیدی  :باد شمال  ،توفان گرد وغباری  ،قددر

تککید

افقدی ،مددل

RegCM4

 نگارنده رابط تلفن 23131783132:دورنگارEmail:abbasmofidi@gmail.com 23131785155:
1

 دانشگاه یزد-4931 کنفرانس ملی هواشناسی ایران– اردیبهشت

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
and relative vorticity at meridional wind components
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
پدیده گرد و غبار از جمله رخداد هایی است که هم واره در من اطق خش ک و نیم ه
 کشور ایران در منطقه پر گ رد و غب ار دنی ا ق رار گرفت ه.خشک جهان اتفاق می افتد
 از نظر زمان بندی فصلی توفان های گرد و غباری در س اعات خای ی از روز.است
متمرکز می شوند و در بیشتر مناطق بزرگترین توفان ه ای گ رد و غب اری در اواخ ر
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یبح و بعدازظهر اتفاق می افت د .انگلس تاتر ( )Engelstaedter,2001معتق د اس ت
میزان تراکم پوش

گیاهی و ساختار گیاهان از عوامل کنترل کننده اساس ی در وق وع

توفان های گرد و غباری هستند که می توانند شدت و ض عف گ رد و غب ار در ی ک
منطقه را تحت تاثیر قرار دهند .لیو و همکاران ( ،)Liu et al.,2004در مطالع ه خ ود
برای منطقه چین دریافتند که هرچه میزان رطوبت خاک بیشتر باشد میزان گرد و غبار
کمتر خواهد بود .ویا در تحقیق زری ن و همک اران ( )Zarrin et al.,2011در ش بیه
سازی نق

زاگرس ب ر جریانات اتمسفری منطقه به ای ن نتیج ه رس یدند در ش رایط

حذف زاگرس جریانات پایین سو جایگزین جریانات باالسو می شود و با غالب شدن
جریانات واچرخندی ،گرادیان فشار از بین می رود و این تغییر در جهت جریانات و
از ب ین رف تن گرادی ان فش ار منج ر ب ه تغیی ر در خصوی یات ب اد ه ای منطق ه
شود( .)Goudie,2009عالوه بر جنبه محلی و توپوگرافی یک منطقه ،در بس یاری از
مطالعات به زمان وقوع توفان ها در فصل های مختلف و سیستم ه ای گردش ی ج و
حاکم بر منطقه در زمان وقوع توفان های گرد و غباری توجه شده است .از این دست
می توان به مطالعه میدلتون) )Midleton, 1986aاشاره داشت.وی معتقد است گ رد
و غبارها در ایران و پاکستان و عربستان از آوریل و می آغاز می گردد و در ماه های
ج ون و ج والی ب ه بیش ینه خ ود م ی رس د .همچن ین ش لبی و همک اران
( )shalaby et al.,2015در تحقیقی برای شناسایی وضعیت گ ردش ب زرم مقی اس
جو در منطقه عربستان ،علت استقرار جریانات شمالی در زمان وقوع توفان های گ رد
و غباری را حرکت کم فشار موسمی هند به سمت عربستان و باال آمدن پرفشار جنب
حاره دانسته و معتقدند که منف ی ش دن مولف ه ب اد نص ف النه اری نش انه چ رخ
سیکلونی کم فشار موسمی هند است .یا در نمونه ای دیگر کاسکااوتیس و همک اران
( ) Kaskaoutis et al., 2014بیان می کنند که تکامل توفان های گ رد وغب اری ب ه
یورت مشخص با ش اخص نوس ان جن وبی ENSOم رتبط نیس ت .آن ان همچن ین
معتقدند افزای

گردش واچرخندی بر روی دریای خزر و افزای

شیب فشار شرقی

– غربی باعث ایجاد گرد و غبار در منطقه سیستان است.از سویی ذوالفق اری و عاب د
زاده()1315نشان دادند ،پرفشارآزور به همراه سیستم مه اجر باده ای غرب ی از مه م
ترین سامانه های مقیاس همدید تاثیرگذار بر وقوع گ رد غب ار در غ رب ای ران م ی
باشند .یا در نمونه دیگری امیدوار ( )1313وجود کم فشارهای دینامیک که ب ا جبه ه
سرد همراه هستند را سبب ایجاد جریان عمودی و در نتیجه ناپایداری ش دید ج و و
ایجاد توفان های گرد و غباری می داند .در تحقیقات وسیعی که در ارتباط ب ا وق وع
توفان های گرد و غباری در منطقه ایران و عراق یورت گرفته است ،نق

ی ک ب اد

در مقیاس منطقه ای به نام باد شمال محرز و مسلم شده است ".ش مال "ب ه باده ای
شمال غربی گفته می شود که در زمستان و تابستان در ناحیه عراق و خلج فارس م ی
وزد و علت وزش این باد در تابستان و زمس تان متف اوت اس ت .ش مال زمس تانی از
نوامبر تا مارس به دنبال عبور جبهه سرد اتفاق می افتد( .)Prrone,1979فرهاد عبدی
ویشکایی و همکاران ) ) Abdi vishkaee et al., 2012در تحقیق خود ب ه بررس ی
مسیرهای انتقال گرد و غبار به عراق و شمال غرب ایران توسط ب اد ش مال زمس تانه
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پرداختند و مشخص نمودند که کمی پس از گذر جبهه سرد باد شمال و در جلوی آن
باد قوس وزیدن می گیرد و موجب انتقال گرد و غبار در ترازهای زیرین می شود .از
آنجا که ایل به وجود آمدن باد در ابتدا با تغییرات انرژی و دما بین دو نقطه و بطور
مستقیم تر با تفاوت فشار بین دو نقطه در ارتباط است  ،در فصول گرم حمل گرد و
غبار توسط باد شمال از عراق و کشورهای همسایه معموال با محور کم فشار تشکیل
شده در نیمه جنوبی ایران و وجود یک گرادیان فشار قوی با پرفشار نیمه دایمی
عربستان مربوط است ( .)Goudi,Midletone,2006بر اساس تئوری بلک آدار
( ،)Blackadar,1957نوسان اینرسی در باد آژوسترفیک به واسطه ی محو یا کاه
ناگهانی تالطم در الیه ی مرزی سیاره ای پس از غروب خورشید  ،می تواند سرعت
های بیشینه باد در تراز های زیرین در نیمه شب و اوایل یبح را تبیین نماید .براساس
این تئوری ممبری ( ،)Membery,1983باد شمال تابستانه را به عنوان یک جت
شبانه مطرح کرد.

در تحقیقی دیگر رائو( )Rao,2003به بررسی رابطه نسیم دریا و

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

و ماه می می باشد وشدت این باد در ماه آگوست به شدت
که کشیدگی جنوب سوی پرفشار خزر بر روی

افت می کند .وی اشاره می دارد

مرکز ایران در تشکیل باد شمال اثر نامطلوبی دارد و از باد شمال به عنوان یک جت
تراز زیرین یاد می کند .همچنین گیانا و کوپولو( )Giannakopoulu,2011با استفاده
از مدل عددی  WRF5اقدام به بررسی تاثیر کوهستان زاگرس و شیب آن و همچنین
اثر نسیم خشکی بر روی شدت جت شبانه کردند و به این نتیجه رسیدند که جهت و
وسعت باد شمال به توپوگرافی بستگی دارد و نسیم خشکی ،شدت جت ش بانه را
افزای

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

جنوب غرب ایران و باد شمال است (مفیدی و جعفری  .)1382 ،هرچند مطالعات
بسیاری در ارتباط با توفان های گرد و غبار کشور یورت گرفته است اما نق

باد

شمال و ساز و کار آن در ارتباط با وقوع این توفان ها مورد توجه دقیق قرار نگرفته
است .بنابراین از آنجا که مدل RegCM4

به عنوان یک مدل دینامیکی منطقه

محدود توانمندی خود را جهت شبیه سازی توفان های
اس ت (مفی دی وکم الی،)1382،

ژان

و

گرد و غباری اثبات نموده

همکاران،مارس ال وهمک اران

) ، )Zhang et al.,2008;Marcella et al.,2010هدف ایلی مطالعه حاضر ،بررسی
ساختار باد شمال و تاثیر آن بر توفان های گرد و غباری جنوب غرب کشور ایران با
استفاده از توانمندی مدل دینامیکی  RegCM4پیوند خورده
است .همچنین بررسی قدرت

با یک طرحواره غبار

تفکیک های متفاوت خروجی های مدل به منظور

آشکار سازی بهتر باد شمال و گرد و غبار از دیگر اهداف این مطالعه به شمار می
رود.

مواد و روش
4
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در این پژوه

به منظور بررسی ساختار باد شمال تابستانه و اثر آن بر گرد و غبار

جنوب غرب کشور از مدل  RegCM4.1با تعداد  222گام شبکه در راستای عرض
جغرافیایی و تعداد  212گام شبکه در راستای طول جغرافیایی و  23تراز در راستای
فرض دارای فشار  3میلی بار می

قائم در دستگاه سیگما که باالترین تراز به طور پی

باشد ،استفاده شده است .به منظور درک بهتر اثر قدرت تفکیک بر داده های خروجی
مدل ،از دو مرتبه اجرا با قدرت تفکیک  12و  22کیلومتر استفاده شد .در اجرای مدل
برای شرایط مرزی اولیه  ،از داده های دوباره تحلیل شده  NCEP/NCARبا قدرت
تفکیک افقی 2.3 * 2.3درجه و گام زمانی  3ساعته برای سال  2223استفاده شد .این
داده ها شامل مولفه مداری و نصف النهاری باد ،فشار سطح ،دمای سطح ،دمای هوا
سرعت قایم می باشد .همچنین داده های توپوگرافی ،کاربری اراضی ،بافت خاک،
رطوبت خاک،با قدرت تفکیک 32ثانیه دریافت شده از سازمان زمین شناسی ایاالت
متحده آمریکا  )USGS(3به عنوان داده های پوش

سطحی استفاده شد .مضاف بر

این از داده دمای سطح آب  )SST(7به یورت هفتگی و با قدرت تفکیک 1*1
درجه دریافت شده از )NOAA(1و برای طرحواره غبار از داده های هواویزه با
قدرت تفکیک افقی 1* 1درجه از سرور مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسالم
استفاده به عمل آمد .متغیر های خروجی مدل مورد استفاده شامل عمق نوری هواویزه
 ، )AOD(8واداشت تابشی موج بلند ،مولفه مداری و نصف النهاری باد ،توپوگرافی و
فشار تراز دریا می باشد .به منظور دستیابی به پاسخ مناسب به سواالت تحقیق روز
 12جون سال  2223به عنوان مطالعه موردی برگزیده شد و برای درک بهتر چگونگی
وقوع این باد نقشه های متوسط و ترکیبی برای تراز و ساعت بیشینه وزش باد شمال
کشیده و تحلیل شد .وجود ارتفاعات زاگرس در کنار همواری سرزمین عربستان و
دجله و فرات باعث ایجاد شرایط خاص در سطح منطقه است .شکل  1محدوده مورد
مطالعه را به همراه وضعیت توپوگرافی منطقه نشان می دهد.

شکل  -1توپوگرافی منطقه برای دوقدر

تککی

02کیلومتر( )aو  02کیلومتر ()b

6United States Geological Survey
Sea Surface Temperature
8National Oceanic and Atmospheric Administration
Aerosol Optical Depth
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بحث و نتایج
 بررسی ساختار باد شمالبرای بررسی ساعت و تراز بیشینه شدت وزش بادشمال و وردایی زمانی آن از مولفه
مداری و نصف النهاری استفاده گردید .شکل  2تراز و ساعت بیشینه شدت باد شمال
را نشان می دهد .نقشه شدت باد برای تراز های و ساعت های مختلف در روز مورد
مطالعه ،برای دو اجرای  22و  12کیلومتر تهیه شد و در نهایت مشخص شد که تراز
بیشینه شدت وقوع این باد در هر دواجرا ،تراز  853هکتو پاسکال و ساعت بیشینه
وزش ساعت  22به وقت گرینویچ می باشد.

شکل -0شد

باد در تراز  549ه پ درساعت  22گرینویچ )a(،قدر
تککی

تککی

افقی 02کیلومتر  )b(،قدر

افقی  02کیلومتر

با توجه به این تعریف که باد شمال به بادهای قوی شمال غرب ی گفت ه م ی ش ود ک ه
ممبری ( )Membery,1983این باد را یک جت تراز زیرین شبانه می داند که بیش ینه
سرعت خود را در ارتفاع  322تا 722متری از سطح زمین در محدوده جنوب عراق و
خلیج فارس تجربه می کند ،می توان با درن
با سرعت بی

در شکل  2به خوبی هسته بیش ینه ب اد

از  82کیلومتر در ساعت و کش یدگی آن در مح دوده ع راق کوی ت و

خلیج فارس را مشاهده کرد .همچنین با مقایسه خروجی های مدل در قدرت تفکی ک
های مختلف نتیجه میشود که در اجرای با قدرت تفکیک  22کیل ومتر هس ته بیش ینه
شدت باد روی مرز ایران و عراق بسته شده است .با درنظر گرفتن نحوه بر هم ک ن
توپوگرافی پیچیده زاگرس با منطقه عراق ،تاثیرش بر ش کل گی ری ب اد ش مال را ب ه
یورت برجسته تر و واقعی تر نشان م ی ده د.در ح الی ک ه در ق درت تفکی ک 12
کیلومتر ،هسته بیشینه شدت باد بر شمال غرب خلیج فارس بسته شده است و به دلیل
هموار شدن نق

توپوگرافی ،تنها واداشت های مقیاس منطقه ای با این قدرت تفکیک

می توانند توجیه شوند.
از آنجا که مقادیر منفی باد نصف النهاری نشانه شمالی بودن جریان میباشد به منظور
تعیین میزان سهم باد نصف النهاری در شدت باد شمال نقشه درید باد نصف النهاری
برای  2اجرای مختلف مدل تهیه شد(شکل .)3و مشخص گردید که حدود  81درید
6

کنفرانس ملی هواشناسی ایران– اردیبهشت  -4931دانشگاه یزد
شدت باد مشاهده شده در تراز و ساعت بیشینه وزش باد شمال مربوط به باد نص ف
النهاری است و این میزان در قدرت تفکیک  22کیلومتر متمرکز در ع راق ب وده و در
 12کیلومتر تا جنوب غرب خلیج فارس کشیده شده است.بنابراین نتیجه فوق ب ه م ا
این اجازه را می دهد که در ادامه تحقیق از مولفه باد نصف النه اری ب ه عن وان ی ک
معرف مناسب از باد شمال استفاده نماییم.

شکل  -3درصد سهم مولکه باد نصف النهاری از میزان کل شد
افقی 02کیلومتر)b( ،قدر

تککی

باد در تراز  549ه.پ )a( ،قدر
افقی 02کیلومتر

همچنین به منظور درک بهتر از نحوه گسترش قائم باد شمال و شناسایی هسته
سرعت آن نقشه های نیمرخ قائم شدت باد تهیه شد .در اجرای  22کیلومتر و در
راستای عرض جغرافیایی 32درجه ( ،)a2هسته بیشینه شدت باد در  322متری از
سطح زمین(832هکتوپاسکال) و در حدود  53درجه طول جغرافیایی بسته شده است.
در مقابل،در اجرای  12کیلومترو در راستای عرض جغرافیایی  21درجه( ،)b2در
راستای عرض جغرافیایی  21درجه هسته بیشینه شدت باد در  322متری از سطح
زمین( 832هکتوپاسکال)،در حدود  57.3درجه طول جغرافیایی بسته شده است .در
قدرت تفکیک  22کیلومتر به جهت آشکار شدن بیشتر نق
همچون کوه های زاگرس و برهم کن

عوامل جغرافیایی محلی

پیچیده آن با مولفه های گردش منطقه ای

جو ،یک هسته بیشینه سرعت باد در محدوده غرب زاگرس و جنوب عراق مشاهده
میگردد( .)a1,a2این در حالی است که در اجرای با قدرت تفکیک پایین تر (12
کیلومتر) نق

توپوگرافی و عوامل مقیاس محلی و میان مقیاس کاه

های مقیاس منطقه ای نق

یافته و مولفه

تعیین کننده تری در شکل گیری باد دارا می باشند(.شکل

 ،)b1,b2-5به همین دلیل هسته بیشینه سرعت باد در دو قدرت تفکیک دارای
اختالف مکانی است .نقشه های نیمرخ شدت باد با قدرت تفکیک 22
کیلومتر( ،)a1,a2مبین شکلگیری یک جت تراز زیرین می باشد(.شکل)5

تککی
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شکل  -4نیمرخ های قا ئم شد

باد درمنطقه اصلی وزش باد شمال به ترتیب برای( )a1عرض 30درجه

شمالی )a2(،طول  4.69درجه شرقی)b1(،عرض 00درجه شمالی و( )b2طول  4.69شرقی)a1,a2( ،
قدر

تککی

 02کیلومتر )b1,b2( ،قدر

تککی  02کیلومتر

ساختار توفان گرد و غباری در زمان وقوع باد شمال
جهت ارزیابی گسترش افقی توفان گرد و غباری در جنوب غرب ایران ،عراق
وعربستان در روز  12جون  ،2223از متغیر عمق نوری ذرات ( )AODو باد برداری
برای متوسط تراز های زیرین و فوقانی استفاده شد.( .شکل  .)3همچنین برای درک
ویژگی های محلی و مقیاس منطقه ای توفان ها از دو قدرت تفکیک افقی 22کیلومتر
و 12کیلومتر استفاده شد.
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شکل-9مقادیر متوسط عمق نوری ذرا ( )AODوباد برداری به ترتیب برای ترازهای زیرین جو(متوسط
1222تا 0.2ه.پ)در سمت چپ و برای تراز های فوقانی(009تا 09ه.پ)در سمت راست )a,b(.اجرای
02کیلومتر )c,d(،اجرای  02کیلومتر

در شکل  3aمقادیر متوسط عمق نوری ذرات(َ )AODبرای ترازهای زیرین
جو(1222-172ه.پ) و 3 bبرای متوسط ترازهای فوقانی جو( 123-23ه.پ)در
اجرای  22کیلومتر نشان داده شده است.در این شکل شدت بیشینه باد در بخ

های

میانی عراق به سمت زاگرس اتفاق افتاده است .بنابراین خروجی های مدل وقوع
توفان گرد و غباری را در محدوده جنوب غرب ایران آشکار ساخته است.در مقابل
درشکل های 3cو 3 dکه از اجرای  12کیلومتر حایل گردیده است مقادیر متوسط
 AODدر ترازهای زیرین( 1222-172ه.پ) و مقادیر متوسط ترازهای فوقانی(-23
 123ه.پ) وقوع توفان های گرد و غباری در منطقه عربستان را نشان می دهد اما
برای منطقه ایران گرد و غبار با گستردگی کمتر را آشکار ساخته است ،زیرا بیشینه
شدت باد در غرب خلیج فارس به وقوع پیوسته است و بیشینه گرد و غبار در
مرکزعربستان اتفاق می افتد .همچنین جریانات باد برداری در ترازهای زیرین نشان
دهنده شیب فشار زیاد بین منطقه عراق ،عربستان و ایران و با جهت شمال غربی-
جنوب شرقی است .همچنین شکل  3وضعیت وقوع توفان های گرد و غباری را در
تراز ( 853ه.پ) با توجه به بیشینه شدت باد شمال در ساعت  22گرینویچ نشان می
دهد.

شکل  -.شد

باد (خطوط)و عمق نوری ذرا ()Aodدر تراز  549ه.پ )a(،قدر
02کیلومتر 02)b(،قدر

تککی

افقی  02کیلومتر

تککی

افقی
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بر اساس واداشت تابشی طول موج بلند ،هر نقطه که دارای غلظت بیشتری از ذرات
معلق باشد ،میزان بازتاب زمینی طول موج بلند بیشتری را از خود ساطع می کند .در
نتیجه مناطق دارای طوفان گرد و غباری از مقادیر طول موج بلند خروجی به دام
افتاده بیشتری برخوردار خواهد بود(مفیدی وکمالی .)1382،شکل  7مقادیر واداشت
تابشی طول موج بلند از سطح زمین را در تراز 853هکتوپاسکال با اجراهای  22و 12
کیلومتر را نشان می دهد .در مرزهای جنوب غرب ایران و عربستان افزای

واداشت

تابشی طول موج بلند نشان دهنده حجم باالی ذرات معلق در توفان گرد و غبار به
وجود آمده است.همچنین در قدرت تفکیک  22کیلومتر مدل قادر گردیده است
مقادیر بیشینه LRFدر جنوب غرب ایران را نشان دهد .در حالی که و در قدرت
کمتر واداشت های توپوگرافی محلی مقادیر بیشینه

تفکیک  12کیلومتر به دلیل نق

غلظت غبار در جنوب غرب ناپدید شده اما منطقه بیشینه واداشت تابشی طول موج
بلند

در

منطقه

بهتر

عربستان

شکل  -7واداشت تابشی طول موج بلند ( (a) ،)LRFقدر

تککی

مشخص

شده

افقی  02کیلومترو()bقدر

است.

تککی

 02کیلومتر

چنان که بررسی پیشین با استفاده از نقشه های تاوایی و بیشینه شدت باد نشان
می دهد در ماه های انتقالی بهار پرفشار عربستان به یورت یک مرکز واچرخندی
قوی بر روی منطقه ظاهر می شود(مفیدی .)1313بررسی جعفری( )1382نشان
می دهد برای وقوع توفان های گرد و غباری در ایران  3الگوی زوجی( تابستانه و
انتقالی) ،ناوه غربی و پرفشار نق

ایفا می کنند .بررسی نقشه تاوایی نسبی و شدت

باد در ترازهای  853هکتوپاسکال با دو قدرت تفکیک متفاوت مدل (شکل  ،) 1نشان
دهنده برجسته بودن پرفشار عربستان و گسترش جنوب سوی پرفشار ترکمنستان و
وجود تاوایی مثبت در منطقه غرب ایران و زاگرس است.وجود پرفشار ترکمنستان
منجر به افزای

گردش چرخندی روی زاگرس می شودو به علت برجسته بودن

پرفشار عربستان که در فصول انتقالی در بیشینه شدت خود به سر میبرد ،ایجاد یک
گرادیان فشار شدید در محدوده غرب خلیج فارس و غرب زاگرس ایجاد می گردد
که در نهایت باد های با جهت شمال غربی – جنوب شرقی را درمحدوده عراق و
غرب خلیج فارس در پی دارد .بر اساس نقشه تاوایی ،منطقه ایلی وزش باد شمال با
منطقه تاوایی یفر در حاشیه شرقی پرفشار عربستان منطبق است(شکل .)1 aخروجی
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مدل در اجرای  12کیلومتر منطقه بیشینه شیب فشار و منطقه تاوایی یفر را کمی
پایین تر در غرب خلیج فارس نشان می دهد(شکل.)1 b

شکل  -3-0-4تاوایی نسبی و شد
تککی

باد(کنتوری) درترازهای  549هکتوپاسکال)a( ،قدر
 02کیلومتر 02)b)،کیلومتر

نتیجه گیری
در تحقیق حاضر با استفاده از خروجی های مدل  Regcm4س اختار ب اد ش مال و
علل بوجود آمدن گردو غبار ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت .در کنار این هدف
به مقایسه توان مدل  Regcm4در دو اجرای متفاوت پرداخته شد .نخست دادهه ای
اتمسفری  NCEP/NCARبا قدرت تفکیک  2.3* 2.3درجه به طور مستقیم در مدل
به قدرت تفکیک  22کیلومتر مبدل شد و در اجرای دوم همان دادههای اتمسفری ب ه
قدرت تفکیک  12کیلومتر ریزگردانی شد .نتایج حایله بیانگر این نکته است که ب اد
شمال در تراز  853هکتوپاس کال در س اعت  22گرین ویچ دارای بیش ینه ش دت ب اد
است.همچنین قدرت تفکیک  22کیلومتر نق

توپ وگرافی زاگ رس در پی دای

ب اد

شمال را برجسته می کند .بنابراین برای اینکه شرایط حاکم بر روی عراق و جن وب
غرب ایران ،پدیده باد شمال و گرد و غبار ناشی از آن و برهم کن

زاگرس و پرفشار

عربستان خوب شناسایی شوند باید از قدرت تفکیک باال جهت مدل س ازی اس تفاده
شود .در واقع اجرای مدل با قدرت تفکیک  22کیلومتر بیانگر این حقیقت اس ت ک ه
وقوع توفان های گرد و غباری د رمحدوده عراق و جنوب غرب ای ران ب ه ش دت از
برهم کن

محلی چون کوه های زاگرس و جریانات موجود در ترازهای زیرین ج و

متاثر شده ،این در حالی استکه با افزای
حذف برهم کن

قدرت تفکیک ،ب ه  12کیل ومتر ،ب ه جه ت

یادشده تنها ویژگی های مقیاس منطقه ای ظهور پیدا می نماین د و

در چنین شرایطی امکان آشکارسازی هسته بیشینه باد و متعاقب آن توفان گرد وغب ار
در منطقه عراق و جنوب غرب ایران ممکن نبوده و در عوض شرایط حاکم درغ رب
خلیج فارس و شمال عربستان به شکل بهتری نمایان می گردد .همچن ین در بررس ی
نقشه های ساعت و تراز بیشینه شدت وزش باد شمال تراز مشخص شد که در عریه
میان مقیاس ترکیبی از تئ وری نوسان اینرسی در باد آژوستروفیک به واس طه مح و ی ا
ک اه

ناگه انی تالط م در الی ه م رزی س یاره ای پ س از غ روب

خورشید( )Blackadar,1957و تئ وری گرم ای
11
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