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 RegCM4-1. 1 مدل از استفاده بای شمال خراسان استان یهاخاک و گرد چشمه و ساختار ییشناسا

 (2011 لیآور 13-14 یموردمطالعه )

 

 4یجالل ی، مجتب3ی، نادر نصرت2یمنا کاظم ،*1یدا فاروقیآ

 اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ارشد یکارشناس -1

 ارشد اداره کل هواشناسی خراسان شمالی یکارشناس -2

 ارشد اداره کل هواشناسی خراسان شمالی  یکارشناس -3

 ارشد اداره کل هواشناسی خراسان شمالی یکارشناس -4

 (17/07/96: پذیرش تاریخ ،08/02/95: دریافت تاریخ)

 دهیچک

 جامعه مختلف یهابخش بر یانباریز آثار و افتدیم اتفاق نیزم کره خشک مهین و خشک مناطق در همواره که است ییرخدادها جمله از خاک و گرد دهیپد

 نیا یگستردگ سبب ریاخ یهاسال یط یانسان عامل لهیبوس هایکاربر رییتغ گاه و خاک رطوبت زانیم کاهش با همراه هایخشکسال تداوم .سازدیم وارد

 سطح در ریاخ یسالها یط خاک و گرد دهیپد رخداد انگریب یشمال خراسان یهواشناس ساله 17 آمار یبررس .است دهیگرد کشور از یمختلف مناطق در دهیپد

 وندیپ RegCM-4 یامنطقه یمیاقل مدل یاجرا جهت2011 یم تا مارس ماه یآمار دوره خاک، و گرد چشمه نییتع و ساختار ییشناسا جهت  .باشدیم استان

 در (رانیا شرق شمال) رانیا با همجوار ترکمنستان یجنوب یهابخش که داد نشان مدل یخروج .شد انتخاب لومتریک 40 یمکان گام با غبار واره طرح با خورده

 ذرات عمق شیافزا بر عالوه باد وزش شدت شیافزا آن تبع به و یفشار ویش شیافزا با همراه سپس بوده، هوا به خاک و گرد ذرات برخاستن محل ابتدا

 یرو بر فشار شیافزا از متأثر منطقه به خاک و گرد انتقال .ردیگیم در زین را افغانستان یشمال یهابخش و ترکمنستان قوم قره ابانیب خاک و گرد ،ینور

 .است گشته یشمال اناتیجر جهت آن جهینت در که بوده پاکستان و رانیا یشرق بخش یرو بر فشار کم استقرار و خراسان و خزر یایدر ترکمنستان،

 قوم قره ابانیب ،یشمال خراسان ،RegCM-4. 1. 1 خاک، و گرد :یدیکل کلمات

 

 مقدمه
 که است ییرخدادها جمله از خاک و گرد دهیپد

 اتفاق نیزم کره خشک مهین و خشک مناطق در همواره

 و جو یتابش بودجه بر خاک و گرد یزهایهواو .افتدیم

 آثار آن بر عالوه گذارد،یم اثر آن ییایمیش باتیترک

 صنعت جمله از جامعه مختلف یهابخش بر یانباریز

 با یاریبس مطالعات .سازدیم وارد سالمت و یهوانورد

 یهاداده و NCEP/NCAR لیتحل باز یهاداده از استفاده

 یجو یالگوها یدیهمد لیتحل جهت یهواشناس یستگاهیا

 خاک و گرد و ستانیس باد یرو بر خاک و گرد به منجر

 نیا یتمام که گرفته صورت رانیا غرب جنوب و غرب

 یمهرشاه ،(1384) همکاران و یذوالفقار جمله از مطالعات

 ،(1390) همکاران و شیک خوش ،(1388) همکاران و

 همکاران و یدستجرد خوشحال ،(1390) همکاران و یدیمف

 .است بوده یجو یهاگردش لیتحل کردیرو با (1390)

 تیاهم از آن ذرات انتشار نحوه و خاک و گرد چشمه نییتع

 و جادیا بر یجو یالگوها اثر نحوه ییشناسا در ییبسزا

 و یعدد یساز مدل .است برخوردار دهیپد نیا تداوم

 یبرا که یزمان ژهیو به محدود، منطقه یکینامید یهامدل

 مناطق در واقع یهادهیپد ای و دسترس از دور یهادهیپد

-یم قرار استفاده مورد منظم مشاهدات فاقد ای داده فاقد

 همکاران، و یدیمف) ابندییم یخاص اعتبار و ارزش رند،یگ

-RegCM محدود منطقه یمیاقل مدل شرفتیپ با (.1392 :52

 یساز هیشب همکاران و ژنگ ،(2006) همکاران و یزاک ،4

 (2010) سال و ایآس شرق در خاک و گرد یزهایهواو

 قا،یآفر غرب در خاک و گرد یساز هیشب همکاران و کامارا

 یرو بر صحرا خاک و گرد زشیر همکاران و سانتسا

 را مدل نیا کاربرد و دادند قرار یبررس مورد را ترانهیمد
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  .دانستند مناسب

 و گرد دهیپد یرو بر مطالعات یبرخ 1389 سال از

هیشب یسو و سمت رانیا در آن ساختار ییشناسا و خاک

 نیاول در .افتی مدل یاجرا جینتا از استفاده و یساز

 عیتوز NAAPS مدل یاجرا از استفاده با یخسرو مطالعات

 یبررس را انهیخاورم توفان از یناش خاک و گرد یعمود

 منابع نییتع یبرا (1390) در زین همکاران و یدیمف .نمود

 غرب جنوب تابستانه یخاک و گردی هاتوفان خاک و گرد

 روسلیا شاخص و HYSPLIT یالگرانژ مدل ران،یا

 زین همکاران و یملکوت .بردند بکار را TOMS سنجنده

 مدل و (HYSPLIT) مدل نیا از استفاده با (1392)

WRF/chem کی چشمه ییشناسا و انتقال نشر، یچگونگ 

 قرار یبررس مورد را انهیخاورم منطقه در خاک و گرد توفان

 .دادند

 یحسن مطالعه نیترتازه در و (1392) همکاران و یدیمف

 با خورده وندیپ RegCM4-1 مدل توان (1394) همکاران و

 را یلومتریک 80 و 20 یمکان کیتفک دو با غبار واره طرح

 دشت یخاک و گرد یهاتوفان ساختار یآشکارساز در

 نیا به دو هر و داده قرار یابیارز مورد شمال باد و ستانیس

 لومتریک 60 کیتفک با مدل یاجرا که افتندی دست جهینت

 در یمحل ییایجغراف یهایژگیو واداشت یآشکارساز سبب

 ییشناسا در هامدل توان و دهیگرد جو نیریز یترازها

 .اندنموده یابیارز مناسب دهیپد نیا چشمه و ساختار

 به توانیم خراسان یرو بر گرفته صورت مطالعات از

 یبررس با یمرجان .نمود اشاره (1372)ی مرجان مطالعه

 خراسان در هیثان بر متر 15 از شیب دیشد یبادها یدیهمد

 است نموده یبند دسته ریز بصورت را آن بر مؤثر عوامل

 (:1387 ،یلشکر)

 طیشرا و یتوپوگراف نظر از مطالعه مورد منطقه تیموقع -

 ای و بودن یکوهستان نظر از بخصوص منطقه آن یمیاقل

 .خشک و یاستپ یصحرا ای اچهیدر با بودن همجوار

 و یمرکز یهاقسمت در ییگرما فشار کم مرکز وجود-

 هندوستان. و پاکستان و عربستان شمال و رانیا یجنوب

 و یمرکز یهاقسمت در پرفشار زبانه حرکت و وجود -

 و بهار یانتقال فصل در خراسان شمال سمت به یبریس یجنوب

 به تابستان فصل در که یاحاره جنب پرفشار زبانه وجود

 .است شده دهیکش خراسان جنوب سمت

 شرق) خراسان جنوب تا شمال منطقه در فشار شیافزا -

 پرفشار زبانه نفوذ واسطه به توفان وقوع یروزها در (کشور

 .(تابستان فصل در) یاحاره جنب

 یروزها در کسانی ساعات در فشار یبیتقر بودن ثابت -

 .(تابستان فصل در) مطالعه منطقه در توفان وقوع

 (1392) همکاران و نیزر و (1387) همکاران و یلشکر

 با (1392) همکاران و نیزر .اندافتهی دست مشابه جینتا به زین

 خراسان نوامبر یروزها نیتر یخاک و گرد تیوضع یبررس

 جهینت RegCM-4 مدل از استفاده با 1971 سال یرضو

 با که یکینامید یفشارها کم و ترکمنستان پرفشار گرفتند

 جادیا و جو دیشد یداریناپا سبب هستند، همراه سرد جبهه

 .اندشده خاک و گرد دیشد یهاتوفان

 رطوبت کاهش ،یخشکسال تداوم با ریاخ یهاسال یط

 تداوم معلق، ذرات غلظت بر یاهیگ پوشش کاهش و خاک

 زین رانیا شرق شمال که شده افزوده کشور در آن گسترش و

 شمال از یشمال خراسان استان .است نبوده یمستثن امر نیا از

 و شرق ،(مشترک مرز لومتریک 270 با) ترکمنستان کشور با

 سمنان استان با غرب جنوب ،یرضو خراسان استان با جنوب

 نیا در لذا .باشدیم مرز هم گلستان استان با غرب از و

 RegCM4-1 مدل از استفاده با تا است نیا بر تالش مطالعه

 دهیپد (Zakey et al, 2006) غبار واره طرح با خورده وندیپ

 ساختار مدل یاجرا جینتا لیتحل با و یسازهیشب خاک و گرد

 چشمه و ییشناسا رانیا شرق شمال در خاک و گرد دهیپد

 :باشد لیذ سواالت یپاسخگو تا گردد نییتع آن

 شرق شمال در خاک و گرد به منجر یجو یالگوها

 کدامند؟ رانیا

 و گرد چشمه تواندیم ترکمنستان قوم قره ابانیب ایآ

 باشد؟ خاک
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 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 58 تا قهیدق 48 و درجه 55 نیب یشمال خراسان استان

 38 تا قهیدق 36 و درجه 36 و یشرق طول قهیدق 24 و درجه

 استان نیا مساحت .دارد قرار یشمال عرض قهیدق 27 و درجه

 بجنورد،) شهرستان 7 از که است لومترمربعیک 28179 حدود

 لیتشک (فاروج و گرمه جاجرم، سملقان، و مانه ن،یاسفرا

 لومتریک 270 با)  ترکمنستان کشور با شمال از .است شده

 از و یرضو خراسان استان با جنوب و شرق ،(مشترک مرز

 هم گلستان استان با غرب از و سمنان استان با یغرب جنوب

 .باشدیم مرز

 
 رانیا کشور در یشمال خراسان استان تیموقع -1 شکل

 یشمال خراسان کینوپتیس یهاستگاهیا مشخصات -1 جدول

 ارتفاع ییایجغراف عرض ییایجغراف طول ستگاهیا

 1068 37: 29: 13 57: 18: 12 بجنورد

 969 36: 57: 43 56: 20: 17 جاجرم

 762 37: 33: 55 56:56: 43 آشخانه

 1203 37: 02: 56 57:29: 41 نیاسفرا

 و هاروش اساسبر و متنوع استان نیا یهوا و آب

 یهازمستان با خشکمهین یامنطقه مختلف یهایبندطبقه

 یهاکوه و یشمال قسمت در داغ کپه کوه رشته .است سرد

 را یمرکز یهادشت استان، جنوب در جهانشاه و آالداغ

  .اندنموده احاطه

 

 کار روش و داده

ی هواشناس یهاستگاهیا یمشاهدات یهاداده از استفاده با

 با همراه یروزها یطیمح طیشرا لیبدل و یشمال خراسان

 طول در لومتریک 3000 ریز یافق دید زانیم و خاک و گرد

 .شد گرفته نظر در 2008-15 یآمار دوره

 نقص لیبدل راز و روانیش فاروج، کینوپتیس یهاستگاهیا

 دهیپد گزارش فاقد نظر، مورد یآمار دوره طول در یآمار

 بجنورد زین گرید یهاستگاهیا نیب در .باشندیم خاک و گرد

 باشدیم دهیپد نیا رخداد یفراوان زانیم نیشتریب یدارا

 .(2شکل)

 
 کینوپتیس یهاستگاهیا در خاک و گرد دهیپد رخداد یفراوان -2 شکل

 2008-15 دوره رانیا شرق شمال

 در خاک و گرد دهیپد وقوع یروزها یفراوان نیشتریب

 ستگاهیا که یطور به بوده بهار فصل در هاستگاهیا یتمام

  بهار، فصل از پس .است رکورددار روز 16 تعداد با بجنورد

 ستگاهیا در گردوخاک با همراه یروزها تعداد نیشتریب

 داده رخ تابستان تینها در و زییپا زمستان، فصل در بجنورد

 نیا رخداد یفراوان و بوده استثناء نیب نیا در نیاسفرا .است

 .است شتریب سال گرم دوره در دهیپد

 هاستگاهیا تمام در 2011 لیآور 14 و 13 روز دو در

 دید زانیم نیکمتر که است شده گزارش گردوخاک وقوع

 ثبت بجنورد یفرودگاه ستگاهیا در متر 500 زانیم به یافق

 .(2 شماره جدول) استشده
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 2011 لیآور یهواشناس یهاستگاهیا یافق دید زانیم -2 جدول

 خیتار بجنورد جاجرم نیاسفرا آشخانه

- - - - 
 ساعت لیروآ زدهمیس

 چینویگر 03

- - 3000 2000 
 ساعت لیروآ زدهمیس

 چینویگر 06

- 1000 3000 - 
 ساعت لیروآ زدهمیس

 چینویگر 09

- 2000 3000 - 
 ساعت لیروآ زدهمیس

 چینویگر 12

1500 - 2500 500 
 لیروآ چهاردهم

 چینویگر 03 ساعت

1000 3000 2500 500 
 لیروآ چهاردهم

 چینویگر 06 ساعت

1000 2500 2500 500 
 لیروآ چهاردهم

 چینویگر 09 ساعت

1500 3000 3000 900 
 لیروآ چهاردهم

 چینویگر 12 ساعت

 

 و گرد یکینامید یسازمدل یبرا REgCM4 مدل از

 اساس بر RegCM4 مدل یکینامید هسته .شد استفاده خاک

 ایلوانیپنس دانشگاه (MM5) اسیمق انیم مدل پنجم نسخه

 یجو قاتیتحق یمل مرکز در و (54 :1392 ،یدیمف)

(NCAR) قابل ر،یپذ انعطاف مدل نیا .است افتهی توسعه 

 طرح با وندیپ قابل آن بر عالوه و جهان از نقطه هر به اعمال

 طیشرا یبرا .است غبار واره طرح جمله از ییایمیش واره

 با NCEP-NCAR لیتحل باز یهاداده مدل، هیاول یمرز

 ارتفاع شامل ساعته 6 یزمان گام و درجه 2.5 یمکان کیتفک

 یدما ،یالنهار نصف و یمدار باد ،یمدار باد ژئوپتانسل،

 نیهمچن ینسب رطوبت و یسطح فشار و قائم سرعت و هوا

 عمق و خاک بافت ،یاهیگ پوشش ،یتوپوگراف یهاداده

 داده کا،یآمر یشناس نیزم سازمان از هااچهیدر و ایدر آب

 استفاده زیهواو یهاداده و (SST) ایدر آب سطح یدما

 کیزیف یالملل نیب مرکز از فوق یهاداده یتمام که دیگرد

 است. شده هیته عبدالسالم ینظر

 بحث و جینتا

 انتقال و برخاست بر مؤثر یجو یالگو لیتحل جهت

 ارتفاع لیتحل باز یها داده منطقه، به خاک و گرد

 دما و ایدر متوسط سطح تراز فشار باد، یهامؤلفه ل،یژئوپتانس

 گام و درجه 2.5 یمکان کیتفک با NCEP/NCAR مرکز از

 یهنجار یب یهانقشه سپس .دیگرد افتیدر ساعته 6 یزمان

 یجو یالگو نیهمچن و ضخامت و دما ل،یژئوپتانس ارتفاع

 GrADS در یسینو پتیاسکر لهیبوس مختلف یترازها

 شد. میترس
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 خط بصورت یمنف ریمقاد و وستهیپ خطوط مثبت ریمقاد) هکتوپاسکال 500 و 700 ،850 ،1000 یترازها در لیژئوپتانس ارتفاع یهنجاریب نقشه -3 شکل

 (رنگ یخاکستر صفر خط و نیچ

 

 ،2011 لیآور ماه نیانگیم به نسبت ترازها یتمام در

 نشان که بوده نرمال از کمتر روزه پنج ارتفاع متوسط زانیم

 یبررس .(3 )شکل باشدیم لیژئوپتانس ارتفاع کاهش دهنده

 نیمب زین روزه پنج یدما متوسط یهنجاریب یهانقشه

 .(4 )شکل باشدیم هوا یدما شیافزا
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 هکتوپاسکال 1000 تراز در دما یهنجاریب نقشه -4شکل
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 هکتوپاسکال 500 تراز ارتفاع هم خطوط نقشه -ج هکتوپاسکال 850 تراز هوا یدما و ارتفاع هم خطوط نقشه -ب هکتوپاسکال 300 تراز جت یبرا روزانه نیانگیم نقشه - الف -5 شکل

 

 (الف-5شکل) یجت انیجر یبرا روزانه نیانگیم نقشه

 در یاحاره جنب یجت انیجر ینینش عقب دهنده نشان

 جابجا ترنییپا یهاعرض سمت به که بوده لیآور زدهمیس

 ارتفاع هم خطوط متوسط تیوضع یبررس .استشده

 دهنده نشان زین جو هکتوپاسکال 850 و یانیم یترازها

 به که بوده هیروس غرب یرو بر ارتفاع کم مرکز استقرار

 از آن تراف محور اد،یز اریبس یالنهار نصف حرکت لیدل

 و ب-5 )شکل است شده دهیکش سرخ یایدر تا اروپا شمال

 .ج(
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 چینویگر 12 ساعت هکتوپاسکال 200 تراز یجت انیجر تیوضع -ب لیآور 14 تا 12 یروزها ایدر سطح تراز هوا یدما و فشار هم خطوط -الف - 6شکل

 یشرق درجه 57 ییایجغراف طول و یشمال درجه 37 ییایجغراف عرض در یجت انیجر هاومولر نمودار -ج لیآور 14 تا 12 یروزها

 

 شرق و عربستان یرو یفشار کم نیزم سطح نقشه در

 تا زین پاکستان فشار کم یها زبانه و دشویم مشاهده قایآفر

 با یپرفشار زین خزر یایدر یرو .است کرده نفوذ رانیا شرق

 .الف(-6 )شکل است مستقر هکتوپاسکال 1020 مرکز

 مقدار با آن مرکز و یمدار صورته ب یجت انیجر محور

 رانیا جنوب و عربستان قا،یآفر شرق یرو بر هیثان بر متر 50

 سمت به تیتقو بر عالوه زمان گذشت با که است مستقر

 نمودار .ب(-6 )شکل است شده دهیکش زین باالتر یهاعرض
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 لیآور دوازدهم از زین ج(-6 )شکلی جت انیجر هاومولر

 سمت به یجت انیجر تیتقو و یجیتدر نفوذ دهنده نشان

 روز چینویگر 12 ساعت کهیطور به بوده ترنییپا یهاتراز

 کی و کرده عبور زین هکتوپاسکال 300 تراز از زدهمیس

 300 تا 200 یترازها نیب هیثان بر متر 33 مقدار با بسته مرکز

 .است شده بسته هکتوپاسکال

 جهت 2011 یم تا مارس ماه از RegCM-4.1 مدل

 لومتریک 40 یمکان کیتفک با یتوپوگراف اثر یآشکارساز

 ماهه کی spin-up زمان با غبار طرحواره با خورده وندیپ

 در شبکه گام 120 شده انتخاب دامنه مطالعه نیا در .شد اجرا

 عرض یراستا در شبکه گام 102 و ییایجغراف طول یراستا

 در ییگمایس حالت در قائم یراستا در تراز 18 و ییایجغراف

 یدارا آن تراز نیباالتر فرض شیپ بطور که شده گرفته نظر

  .باشدیم بار یلیم 5 فشار

 یهاداده شامل RegCM4 مدل یخروج یهاداده

 یمیش و (ATM) یاتمسفر ،(RAD) تابش ،(SRF) یسطح

(CHE) بخش و یاتمسفر یهاداده انیم از که باشندیم 

 معلق ذرات ینور عمق و باد یهامولفه مدل، یخروج یمیش

(AOD) ماه خاک و گرد توفان ساختار یبررس جهت 

 ینور ذرات عمق ریمتغ .گرفت قرار اسفاده مورد لیآور

 ذرات غلظت ای و تراکم زانیم انگریب ینوع به (AOD) معلق

 و یدیمف) باشدیم جو ستون در (خاکوگرد نجایا در) معلق

 .(5 :1392 همکاران،

 

 
 2011لیآور 15 تا 13 یط یبردار باد و ذرات ینور عمق متوسط تیوضع -7 شکل

 

 یرو بر ینور ذرات عمق شیافزا دهنده نشان 7 شکل

 سمت به که بوده (واحد 0.11 از شیب) ترکمنستان جنوب

 افتهی گسترش افغانستان شمال و ترکمنستان قوم قره ابانیب

 یجنوب ترکمنستان یرو بر باد غالب جهت نیهمچن .است

 .باشدیم
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 چینویگر 12 ساعت لیآور D-14 چینویگر 06 ساعت لیآور C-14 چینویگر 12 ساعت لیآور B-13 چینویگر 00 ساعت لیآور 07 یمدار باد و ذرات ینور عمق نقشه -A نقشه -8 شکل

 انگریب لیآور هفت روز به مربوط (8 )شکل (A) نقشه

 جنوب در زیهواو ذرات از یکوچک مرکز لیتشک

 با که بوده (ترکمنستان-رانیا مرز فاصل حد) ترکمنستان

 با همراه (B-8)شکل لیآور زدهمیس روز در زمان گذشت

 مناطق از غبار برداشت ضمن یجنوب باد وزش شدت شیافزا

 افزوده زین ذرات عمق بر (قوم قره ابانیب) ترکمنستان یابانیب

 از یعیوس گستره غبار لیآور چهاردهم روز در .است شده

 از ییها بخش و افغانستان شمال ترکمنستان، شرق و جنوب

 تا شمال به باد رجهتییتغ که گرفته فرا را رانیا شرق شمال

 C-8)شکل دیگرد منطقه به ذرات انتقال سبب یشرق شمال

 .(Dو

 
 یشمال درجه 2/37 ییایجغراف عرض و یشرق درجه 2/57 ییایجغراف طول 2011لیآور 16 تا 11 یط Velocity Wind و ذرات ینور عمق یعمود برش نقشه -9 شکل

 در (9 )شکل Velocity Wind و ینور ذرات عمق

 نشان لیآور زدهمیس چینویگر 12 ساعت از زین جو ستون

 و بوده ترنییپا یترازها در یصعود اناتیجر استقرار دهنده

 اناتیجر جو یفوقان یترازها تا هکتوپاسکال 850 تراز از

 چهاردهم چینویگر 00 ساعت جیبتدر .باشدیم ینزول

 و گشته یصعود اناتیجر هکتوپاسکال 700 تراز تا لیآور

 تراز تا آن یگستردگ سبب ینور ذرات عمق شیافزا ضمن

 گشت. زین هکتوپاسکال 700
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 یریگجهینت

 هسته تیتقو بر عالوه 2011 لیآور 13-14 یروزها یط

 با همراه باالتر، یهاعرض سمت به یجت انیجر ییجابجا و

 نفوذ و رانیا یرو بر جو یانیم تراز ارتفاعکم استقرار

 هفتم از جیبتدر رانیا غرب شمال جانب از فشار پر یهازبانه

 زدهمیس .ابدییم شیافزا زهایهواو یگستردگ و زانیم لیآور

 خزر، یایدر یرو بر پرفشار استقرار همراه به لیآور

 و شرق یرو بر فشار کم و رانیا شرق شمال و ترکمنستان

 افتهی شیافزا یفشار ویش ا،یدر تراز در پاکستان و رانیا مرکز

 تیدرنها و لیآور چهاردهم روز در اناتیجر شدن یشمال و

 داشته مراهه به را رانیا شرق شمال سمت به زهایهواو انتقال

 تراز در ارتفاع کم اثر بر عالوه یکل بطور نیبنابرا .است

 بر فشار کم حضور لیبدل) یفشار ویش شیافزا جو، یانیم

 بر پرفشار استقرار و یرضو خراسان جنوب تا ستانیس یرو

 شدت شیافزا موجب (یشمال خراسان و خرز یایدر یرو

 جینتا با که است شده خاک و گرد ذرات برخاست و باد

 (1392) نیزر و (1387) یلشکر ،(1372) یمرجان مطالعات

 خراسان و خزر یایدر ترکمنستان، یرو بر فشار شیافزا که

 یجنوب و یمرکز یهابخش یرو بر فشار کم استقرار و

 جادیا در یاصل عوامل جمله از را عربستان و پاکستان ران،یا

  .باشدیم کسانی اند،دانسته خراسان در خاک و گرد دهیپد

 نیمب یلومتریک 40 یافق کیتفک با زین مدل یهایخروج

 نیب مرز خاک و گرد ذرات برخاست محل که است آن

 قره ابانیب در ذرات عمق شیافزا سپس و ترکمنستان و رانیا

 خاک و گرد هیاول چشمه نیبنابرا .باشدیم ترکمنستان قوم

 شرق شمال در ترکمنستان و رانیا نیب مرز مشترک بصورت

 و گرد گسترش و باد وزش شدت شیافزا با که بوده رانیا

 به را ینور ذرات عمق شیافزا ترکمنستان یرو بر خاک

 ترکمستان یرو بر جیتدر به که یطور به است، داشته مراهه

 قوم قره ابانیب یرو بر ینور ذرات عمق بر و شده گسترده

 جهت رییتغ با 2011 لیآور چهاردهم .است شده افزوده

 چشمه نیبنابرا .است شده رانیا وارد خاک و گرد باد وزش

 در قوم قره ابانیب رانیا شرق شمال یبرا خاک و گرد مهم

 باشد.یم ترکمنستان

 یقدردان و تشکر

 ییراهنما جهت به یقائم دکتر یآقا جناب از انیپا در

 اریبس یجو تیوضع لیتحل در یهنجاریب از استفاده

 م.یسپاسگزار

 منابع

 یبادها یکینوپتیس یبررس ،نیصدرالد دیس ،یمرجان -1

 نامه انیپا ،خراسان در (طوفان) هیثان بر متر 15 از شیب دیشد

 دانشگاه ،محمد ،شیراندیخ راهنما استاد ،ارشد یکارشناس

 .1372 ،کیزیژئوف دانشکده ،تهران

 ،اکرم ،یمحب ،محمود ،یخدر عرب ،فاضل ،منشرانیا -2

 یهایژگیو و خاک و گرد ذرات برداشت مناطق یبررس

 از استفاده با ستانیس منطقه یهاطوفان در هاآن انتشار

 شماره ،یسازندگ و پژوهش .یاماهواره ریتصاو پردازش

 .1384 تابستان ،67

 کینوپتیس لیتحل ،دریح ،عبادزاده ،حسن ،یذوالفقار -3

 و ایجغراف مجله .رانیا غرب در خاک و گردی هاستمیس

 .1384 زمستان و زییپا ،توسعه

 یآمار لیتحل ،قاسم ،یخسرویک ،حسن ،یلشکر -4

 در یرضو خراسان استان غبار و گرد یهاتوفان یکینوپتیس

 ،یعیطب یایجغراف یهاپژوهش ،(1993-2005) یزمان فاصله

 .17-33صص ،1387 زییپا ،65 شماره

 خاک و گرد دهیپد یآمار یبررس  ،وشیدار ،یمهرشاه -5

 شهرستان در زا خاک و گرد یبادها وزش یالگو لیتحل و

 زییپا ،22 شماره ،هفتم سال ،دیجد دوره ،ایجغراف .سبزوار

1388. 

 خاک و گرد یعمود عیتوز یبررس ،محمود ،یخسرو -6

 مطالعه NAAPS مدل از استفاده با انهیخاورم طوفان از یناش

 نیب کنگره نیچهارم مقاالت مجموعه .رانیا ستانیس :یمورد

 25 – 27 ،زاهدان ،رانیا - اسالم جهان دانانیجغراف یالملل

 .1389 نیفرورد

 ،زاده یحجاز ،بهلول ،یجانیعل ،اسداله ،شیک خوش -7

 استان در خاک و گرد یهاسامانه یکینوپتیس لیتحل ،زهرا

 ،18جلد ،ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق هینشر .لرستان

  .1390تابستان ،21 شماره
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 گانیشا ،جعفر ،سماکرش پور معصوم ،حسن ،یذوالفقار -8

 یهاتوفان یدیهمد یبررس ،محمد ،یاحمد ،شاپور ،مهر

 تا 1384 یهاسال یط رانیا یغرب مناطق در خاک و گرد

 مجله (.1388 ماه ریت ریفراگ موج یمورد مطالعه) 1388

 ،43 یاپیپ شماره ،2 سال ،یطیمح یزیربرنامه و ایجغراف

 .1390زییپا ،3 شماره

 گردش نقش یبررس ،سجاد ،یجعفر ،عباس ،یدیمف -9

 و گرد یهاتوفان وقوع در انهیخاورم یرو بر جو یامنطقه

 ییایجغراف مطالعات .رانیا غرب جنوب در تابستانه یغبار

 .1390 زییپا ،پنجم شماره ،دوم سال ،خشک مناطق

 ،این یمصداق ،اری مید ،یاحمد ،عباس ،یشاهسون -10

 ،یآباد مینع ،اله نعمت ،جعفرزاده ،مسعود ،انینسوی ،رضایعل

 و گرد روند لیتحل ،کاظم ،ینداف ،محمود ،یثالث ،ابوالفضل

 مجله .خوزستان استان بر دیتأک با رانیا به یورود غبار

 .1391 ،میحک یپژوهش

 ،حجت دیس ،یموسو ،جواد ،یدستجرد خوشحال -11

 خاک و گرد یهاطوفان دیهمد لیتحل ،عبدالرضا ،یکاشک

 سال ،یطیمح یزیربرنامه و ایجغراف (.1987-2005) المیا

 .1391 تابستان ،2 شماره ،46 یاپیپ ،23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،احمد ،گرنوحه ،رایسم ،یحسن بابا ،نیحس ،یملکوت -12

 و یدیهمد مطالعه ،محمدرضا ،محمدپور ،دیمج ،یآزاد

 و گرد توفان کی چشمه ییشناسا و انتقال ،نشر یعدد

 یپژوهش-یعلم فصلنامه .انهیخاورم منطقه در نیسنگ خاک

 زمستان ،12 شماره ،سوم سال ،یطیمح شیفرسا یهاپژوهش

 .69-80صص ،1392

 توان یابیارز آذر، ن،یزر ع،یسم ،یکمال عباس، ،یدیمف -13

RegCM4 یسازآشکار در غبار واره طرح با خورده وندیپ 
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