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 چکیده

 به دلیل تأثیراتاککود  خشککو اککناخیه میبالیای طبیعی در مناطق خشککو و می ه ترینمهمیکی از  عنوانبه گردوغبار ۀامروزه پدید

کنند  به ه ین منظور مطالعه و یو بی اری مزمن یاد می عنوانبهاز آن  هاامسککاناین پدیده بر روی اککاخس مککالم   مدتطوالمی

مازی ابیه منظوربه  در این مطالعه ام  خشوخشو و می ه مناطقامری ضروری در  ۀ گردوغبارهای پدیدها و کامونانامایی الگو
فرمایش  ۀطرحوار ،WRF-Chemهای بحرامی داخلی و خارجی در فالت مرکزی ایران از مدل برای تعیین کامون گردوغباراار گسیل 

های بی در عربسیان معودی، بیابانهای عرامیفاده گردید  میایج مشان داد بیابان 1394تیرماه  31الی  29و طوفان  GOCARTبادی 

که  بودههای بحرامی خارجی کامون ترینمهمهیرمند در کشور افغامسیان از  ۀکشور عراق و ه چنین بیابان قرقوم در ترک نسیان و حوز

و  گردوغبارچشکک ه ایککلی  عنوانبهداکک  کویر  )دهند  ه چنین بیابان مرکزی قرار می تأثیرات سککفر فالت مرکزی ایران را تح  

  ه چنین میایج مشان امدادهانامایی  گردوغبارهای داخلی چش ه عنوانبهجازموریان  ۀلوت مرکزی و حوز ۀهای جنوبی حوزقس  
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 مقدمه. 1
های درید از خشکی 36خشو مناطق خشو و می ه

این مکککطوا کامال   %19دهند  کره زمین را تشککککیل می

دریککد این  6حدود  وخشککو و فاقد حیات گیاهی بوده 

مهمناطق از تپه م   های ما درید  70ای پوایده اده ا

به  حاظ ویژگیاز کشکککور ایران  خاص اقلی ی و ل های 

خشکککو های خشکککو و می هموقعی  جغرافیایی در اقلیم

قرارگرفیککه و از مظر طول و عرج جغرافیککایی بر روی 

ند خشککککی یه امکککک  ک رب هان قرارگرف   [31]های ج

ند خشککککو و  که بر روی ک رب ناطقی  بار در م گردوغ

های ومیع قرار دارمد جوار با بیابانخشو جهان و هممی ه

ارایط ماپایدار، خشو و توأم با باد رخ می دهد  پدیدۀ در 

ترین خطرات طبیعی گردوغبککار در این منککاطق از مهم

 اود محسوب می

ید 50 تا 30 بین تقریبی طوربه   ورودی ذرات کل در

خاک ات سکککفر به بار  [1] امککک  گردو  تأثیر هاگردوغ

 هککایچرخککه تککابشکککی، بودجکک  روی بر توجهیقککابککل

یاییبیوژئو هامی، اکککی  بات خاک، مکککاخی ان ج  ترکی

 ع ومی بهداا  و مالم  هوا، کیفی  ات سفر، ای یایی

  [7، 1] گذارمدمی

بار چرخ  یه طریق از توانمی را گردوغ  مکککازیاکککب

 امیقال، بر حاکم اکی یایی-فیزیکی معادالت برای ریاضکی

 قابلی  هامدل این  م ود مازیابیه ذرات تبدیل و توزیع

مب  م پایین ذرات غلظ  محا میفاده با را جریان د  از ا

 منبع خصوییات ذرات، امیشار مرخ خصوص در اطالعاتی

 غلظ  و منطقه هوااککنامککی محلی، توپوگرافی امیشککار،

  دارمد محیط ذرات

 بینیپیش هایمدل که ام  داده مشان اخیر مطالعات 

بار عددی بار ذرات تأثیرات بهیر درک برای گردوغ  گردوغ

حال جو بر عهدر ند یافین تومککک چه  هسکککی یایج اگر  م

 عدم هسککیند، اما قبولقابل عددی هایمدل مککازیاککبیه

سیل برای اده برآورد مقادیر در قطعی  شاهده غبار گ  م

 [ 21] اودمی

ایه هایمال در   برای عددی بینیپیش هایمدل گذ

، 7،9،11،12،19] امککک  اکککدهطراحی گردوغبار امیشکککار

یل های  طرحواره[28،13،14،26،27،18،25 بار گسککک  غ

عددی جه با می  برای ورودی مخیلف هایپارامیر به تو

 این از   هرکدام[16، 15، 7امد ]اککدهطراحی غبار گسککیل

 را بادی فرمکککایش مخیلفی هایاککککل به هاطرحواره

 فرمایش بادی هایطرحواره از یکی  کنندمی مازیپارامیر

 کاربردهبه گردوغبار ذرات بینیپیش برای زیادی کاربرد که

 از مدل این  [7، 4] امککک  GOCARTمدل  اکککود،می

  ام  ادهتشکیل گذاریرموب و امیقال امیشار، هایمؤلفه

 می رکزاککده گردوغبار امیشککار مؤلف  روی بر مطالعه این

م    و کند مازیابیه را ذرات امیقال توامدمی مدل این ا

  [5،9،20] یدم ا مازیابیه جو را هاآن هایبازخورد

 WRF-Chemمدل به بررمی میزان حسامی   [33] 

به اار گردوغبار و ه چنین خصوییات مطحی زمین در 

بینی چرخ  گردوغبار در فصککل بهار در اککرق آمککیا پیش

که پیش یایج مشککککان داد  ند و م مدل بینیپرداخی های 

Chem-WRF   11با برمامS افقی و  هایدر بازتولید توزیع

قائم از خصکککویکککیات موری ریز گردها از ع لکرد بهیری 

ای های ماهوارهبرخوردار امککک  که این میایج از مقایسکککه

 حایل اد 

مامی  [24]  کامی و ز یات م به بررمکککی خصکککویککک

ها در بودج  ریز گردها رویدادهای گردوغبار و مشارک  آن

مدل ارق آمیا پرداخیند  در این مطالعه از  رها  دهواویز)

WRF-chem  و یو برمام  پارامیریو اکککده برای تحلیل

های گردوغبار امککیفاده اککد  میایج مشککان داد که میغیر

روزامه و ماهام  امیشکککار گردوغبار از توزیع م ایی تبعی  

 کنند می

مازی به مدل WRF-Chemبا امیفاده از مدل  [3]

پرداخیند   2010گردوغبار در ارق آمیا در طول تابسیان 

توامد خوبی میبه WRF-Chemمیایج مشان داد که مدل 

توزیع زمامی و مکامی از فاکیورهای هواانامی گردوغبار را 

بندی مابق  تحقیق طورکلی ج عدر تابسیان مشان دهد  به

منظور هابزاری منامب ب WRF-Chemدهد مدل مشان می
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توامد های گردوغبار ام  و میمازی عددی طوفانابیه

های بزرگ کاربرد برای اهداف مخیلف جوی در مقیاس

ای داایه بااد  هدف از این مطالعه محامب  ک ی گسیرده

-WRFو کیفی اار گسیل گردوغبار با امیفاده از مدل 

Chem طرحوارۀ فرمایش بادی  وGOCART  برمبنای

 1394تیرماه  31الی  28ان گردوغبار مازی طوفابیه

-منظور تعیین چش هام   امیفاده از اار قائم گردوغبار به

های گردوغبار داخلی و خارجی و میز یح  منجی میایج 

از  MERRA2یل باز تحلهای پایگاه آن با امیفاده از داده

  های موآوری این مطالعه ام جنبه

 

 شناسی روش. 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقه . 1.2
 مطح از میر 1300 میومط طوربه ایران مرکزی فالت

 دا  در ارتفاع که ام  حالی در این  دارد ارتفاع دریا

 300 به حیی لوت کویر از هاییبخش در و 700 به کویر

 ورود از زاگرس و البرز هایکوهرایه  یابدمی تقلیل میز میر

-می جلوگیری منطقه این در ایمدییرامه زایباران بادهای

 و بوده امدک حوزه این جوی مزوالت رواین از  [6کنند ]

 50 اغلب و میرمیلی 100 از ک یر آن  مالیام میومط

 مال در میرمیلی 25 به حیی مواردی در بوده و میرمیلی

 در و بوده باال حوزه این در مالیامه تبخیر بالعکس  رمدمی

 هم مال در میرمیلی 4000 از بیش به زیادی موارد

 40 از بیش به توامدمی تبخیر میزان ترتیباینبه  رمدمی

 رطوب  میومط  گردد بالغ مالیامه بارمدگی برابر 80 تا

 هایدوره در اما ام ، درید 40 تا 30 هادا  این مسبی

 دمای میامگین  کندمی پیدا کاهش درید 15 تا مال گرم

 حداکثر ه چنین و ام  میغیر درجه 30 تا 15 بین ماالمه

 گرادمامیی  درج - 18و  51 ترتیب به دما حداقل و

 بروز باعث خاک و هوا خشکی  [17] ام  ادهگزارش

 این در جوی هایماپایداری هنگام ادید هایگردوخاک

 ،باد کم هایمرع  در حیی کهطوریبه اودمی منطقه

موقعی    1)  در اکل گیردمی یورت خاک برداا 

  ام  ادهدادهمشان  موردمطالعه  جغرافیایی منطق

  

 
 موردمطالعه ۀ. موقعیت جغرافیایی منطق1شکل 

 روش کار: 2.2
مد کلی تحقیق به چارچوب مفهومی و رو ئ   منظور ارا

شان می2) اکل اد  رومد کلی تحقیق م میم  دهد،   تر

این تحقیق دارای دو بخش امککامککی امکک  که اککامل 

-WRFمحامککب  اککار قائم گردوغبار با امککیفاده از مدل 

Chem  و طرحوارۀGOCART  مکککنجی میایج و یکککح
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یککل بککاز تحلهککای بککا پککایگککاه داده GOCARTطرحوارۀ 

MERRA2 ار با امیفاده از ااخس غلظ  مطحی گردوغب

 ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . چارچوب کلی روند اجرای تحقیق2شکل 

 WRF-Chemمعرفی مدل . 1.2.2

WRF-Chem سیم مدل یو مط مقیاس می  غیر میو

میاتیو  ذرات امیقال مازیابیه به قادر که ام  هیدرو ا

 هکایزمینکه بکا زمکانهم آن بکازخوردهکای و گردوغبکار

 روی مطالعات از بسککیاری .[20، 9] امکک  هوااککنامککی

گامی ،WRF-Chem مدل ع لکرد  هایالگورییم با کههن

 بعد به این از اککدمد، پیکربندی GOCART غبار امیشککار

اده شر بینی عددی و مدل پیش [ 29،30 ،10، 2] امدمنی

 در  (WRF-Chem)ی یوضککع هوا به ه راه اکک یقاتیتحق

مدل  ویام  که  ادهگنجامده WRFویرایش موم مدل 

اب یاتیو ع ل یقاتیتحق غلظ   ینیبشیمازی و پهیبرای 

های طبیعی، هواویزهای موجود در جو مااککی از مککازوکار

های ها  و گردوخاک در امدازههای بشککری )آالیندهفعالی 

 ام   هامخیلف، محوۀ امیشار و مهش  آن

 GOCARTۀ گردوخاک طرحوار 2.2.2
تابع چشککک   GOCARTدر طرحوارۀ  مام  به  تابعی   ،

پذیری یشفرمککا  وجود دارد که با مسککب  خاک Sذرات )

 یککورتبهکه در معرج فرآیند فرمککایش بادی قرار دارد، 

 اود:زیر تعریف می

S = (
zmax − zi

zmax − zmin
)
5

 1معادله  

 

از اکککبکه با  iاحی ال تج ع رمکککوبات در مقط   Sکه 

به ترتیب بیشکککینه و ک ین   minzو  maxzامککک    ziارتفاع 

درجه در مقیاس  10×10ای به مقدار ارتفاعات در محدوده

 صحت سنجی

 های باز تحلیلپایگاه داده

MERRA2 

های زمانیمقایسه سری  

محاسبه غلظت سطحی گرد و غبار با 

 GOCARTاستفاده از طرحواره 

غلظت  سری زمانی سه ساعته

 MERRA2سطحی با استفاده از 

های گرد و غبار با استفاده تعیین چشم

 از متوسط الگوی مکانی شار قائم

 WRF-Chemبندی مدل پیکر

محاسبه شار قائم گرد و غبار با استفاده 

 GOCART از طرحواره

 انتخاب واقعه گرد و غبار
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شار ذرات  اار امی م    ابکه ا جغرافیایی در اطراف مقط  

بار در طرحوارۀ  ط  تجربی زیر GOCARTگردوغ  با راب

 اود:تعریف می
Fp = CGSspU10

2 (U10 − Ut
∗), U10

> Ut
∗ 

 2معادله 

میه psضریب تنظیم ابعادی،  Cکه  سب  د بندی هر م

Utو یو از قطرها
م   مقادیر   ∗ برابر با  psمرع  بحرامی ا

 3/1و  میکرومیر 1-1/0بندی قطر ذرات برای دمکککیه 1/0

یه ندیبرای دمککک میکرومیر  6-3و  3-8/1، 8/1-1های ب

مال  شی در  م   در پژوه مط ژینو، مقادیر  2004ا  psتو

اده گرفیه درمظر 25/0و  25/0، 25/0، 25/0، 1/0برابر با 

Utامکک   مککرع  بحرامی )
  در واقع مککرع  ایککطکاکی ∗

یقاً دارای ه ان مفهوم دقکند، اما می را محامکککبه میبحرا

فیزیکی و حیی ه ان واحد میس   مرع  بحرامی در ایل 

محامککبه اککد و مککپس تومککط  1941تومککط بگنولد در 

گامیی ) ما و بر مدل 1995مارتیکور  WRF/Chem  در 

 مازی اد پیاده

شمه3.2.2 سایی چ شنا های گردوغبار داخلی با . 

 الگوی مکانی شار قائم گردوغباراستفاده از متوسط 
 24های موردبررمککی مدل از مککازی توفانبرای اککبیه

ماع  اول  3ماع  قبل از اروع توفان اجرااده ام  و 

  اککده امکک در مظر گرفیه up-spin عنوان زمانهر اجرا به

های های مخیلف پارامیر مازیدارای طرحواره WRF مدل

عه از طرحوار طال که در این م و  GOCART ۀامکککک  

AFWA  امیفاده اد 

های گردوغبار داخلی با امیفاده منظور تعیین چش هبه

های اککار قائم میامگین مکامی مقشککه ArcGISافزار از مرم

ش   3گردوغبار با گام زمامی  مبه گردید و مق ماعیه، محا

ش ه ماس چ های داخلی گردوغبار فالت مرکزی ایران بر ا

 GOCARTبا طرحوارۀ  1394تیرماه  31الی  29طوفان 

 امیخراج گردید 

 جینتا .3

 WRF-Chem. پیکربندی مدل 1.3
 WRF-Chemمدل  3.9.1مسخ   در این تحقیق از 

های گردوغبار امیفاده اد  مقابل مازی طوفانبرای ابیه

  دو دامنه تودرتو برای مدل تعریف اد  حوزۀ اول 2اکل )

که تعداد  N 87/27– 29/36و  E 24/60-40/48محدودۀ 

 2/11و فایل  مقاط ابکه  90*100مقاط ابکه در آن 

 31/58-35/52کیلومیر تعریف اد  حوزۀ دوم میز محدودۀ 

E  96/29 – 16/35و N   ارایط مرزی و جامبی تعریف اد

 درجه 1 * درجه 1 با تفکیو افقی 1GFS NOAA از

های جغرافیایی ایسیا داده . 3آمده ام  )اکل دم به

های خاک، کسر پواش ها، ویژگیمامند ارتفاع ماه واری

امد و اخذاده USGSهای گیاهی و کاربری اراضی از داده

 عنوانبه  WRF(WPSپردازش مدل پیش  تومط مامام

های   طرحواره1)جدول  در .امدادهورودی به مدل معرفی

  ام  ادهاااره WRF-Chemدر اجرای مدل  موردامیفاده

 

 
 Domain Wizardبا استفاده از  WRF-Chemمدل  یتودرتوهای . حوزه3شکل 

 
1 National Oceanic and Atmospheric Administration 

Global System Forecast 
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 WRF-Chem مدل اجرای در مورداستفاده هایطرحواره .1جدول 

 WRF Single-Moment 5-class خردمقیاس فیزیک

 RRTM (Mlawer, 1997) بلندموج تابش

 Goddard shortwave(Chou, 998) کوتاهموج تابش

 Noah Land Surface Model Chen,1996 سطحی فیزیک

 YSU(Noh et al. 2002) مرزیۀ الی

 Grell 3D (Grell,1993) ایکومه همرفت

 

 گردوغبارسازی الگوی مکانی شار قائم شبیه 3.2

ز با استفاده ا 1394 تیرماه 31الی  29طوفان شدید 

 GOCART ۀطرحوار

که مرکز  تیرماه 31الی  29 گردوغبارطوفان اکککدید  

 GOCART ۀبود با امیفاده از طرحوار برگرفیهایران را در 

اار ابیه اد و الگوی مکامی و زمامی  با  گردوغبارمازی 

الگوی مکامی   4)ترمیم اد  اکل  ماعیهمهزمامی  فایل 

ماعیه را مشان  3زمامی  گامبا  گردوغبارو زمامی اار قائم 

 دهد می

 

  
 18:00ساعت  1394تیرماه  28 15:00ساعت  1394تیرماه  28

  
 00:00ساعت  1394تیرماه  29 21:00ساعت  1394تیرماه  28
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 06:00ساعت  1394تیرماه  29 03:00ساعت  1394تیرماه  29

  
 12:00ساعت  1394تیرماه  29 09:00ساعت  1394تیرماه  29

  
 18:00ساعت  1394تیرماه  29 15:00ساعت  1394تیرماه  29
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 00:00ساعت  1394تیرماه  30 21:00ساعت  1394تیرماه  29

  
 06:00ساعت  1394تیرماه  30 03:00ساعت  1394تیرماه  30

  

 12:00ساعت  1394تیرماه  30 09:00ساعت  1394تیرماه  30
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 18:00ساعت  1394تیرماه  30 15:00ساعت  1394تیرماه  30

  
 00:00ساعت  1394تیرماه  31 21:00ساعت  1394تیرماه  30

  
 06:00ساعت  1394تیرماه  31 03:00ساعت  1394تیرماه  31
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 12:00ساعت  1394تیرماه  31 09:00ساعت  1394تیرماه  31

 ساعته 3با فاصلۀ زمانی  GOCARTوسیلۀ طرحوارۀ به 1394تیرماه  31الی  28( طوفان s2g/mµ.گردوغبار )ی مکانی شار قائم الگو .4شکل 

 

 

 گردوغبارالگوی مکامی اار قائم  میایج حایل از

 29طوفان  GOCART ۀتومط طرحوار ادهمازیابیه

فالت مرکزی ایران  ،دهدمشان می 1394تیرماه  31الی 

، جنوب غربیهای خارجی در م   کامون تأثیرتح  

تصاویر بیابان   و ارق ایران قرار دارد و در ه  ا ال ارقی

 عنوانبههای م نان و یزد در امیان  کویر )بیابان مرکزی

 منظوربه  ام  ادهدادهمشان  گردوغباررامی یو کامون بح

 افزارمرمداخلی با امیفاده از  گردوغبارهای تعیین چش ه

ArcGIS های باال محامبه گردید و میامگین مکامی مقشه

فالت مرکزی ایران بر  گردوغبارهای داخلی چش ه  مقش

 ۀبا طرحوار 1394تیرماه  31الی  29اماس طوفان 

GOCART 5اکل دید )امیخراج گر   

 

 1394 یرماهت 30الی  28در طوفان  GOCART ۀبا طرحوار گردوغبارشار قائم  یانگینم .5شکل 



 1399زمسیان ، 4، ا اره 73منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم 

 

 874 

 

اده با امیفاده از مازیمیایج اار قائم گردوغبار ابیه

 1394تیرماه  30الی  28در طوفان  GOCARTطرحوارۀ 

دهد که چشکک   ایککلی گردوغبار بیابان مرکزی مشککان می

دا  لوت  در ا ال منطق  موردمطالعه در حد و فایل  )

میان ایفهان، طبس و ارق ایسیگاه های خور و بیابامو ا

به یان مککک نان قرار دارد  یه طوریامککک ثام  6838که در 

بار از میرمیلی ن منطقه وارد ات سکککفر مربع ایگرم گردوغ

 ای دیگر در حوزۀ جازموریان قراراککود  ه چنین مقطهمی

توامد منشککأ عنوان چشکک ه گردوغبار داخلی میدارد که به

 گردوغبار در جنوب و جنوب ارق ایران بااد 

 

با  GOCART ۀراطرحو سنجی نتایجصحت 3.3

 MERRA2های استفاده از داده

-با داده GOCARTمنجی میایج طرحوارۀ منظور یح به

از مقادیر غلظ  مطحی  MERRA2های پایگاه باز تحلیل 

گردوغبار امیفاده اد  الگوی مکامی غلظ  مطحی 

  مشان 6)اکل در  GOCARTگردوغبار خروجی طرحوارۀ 

اده ام   ه چنین مری زمامی غلظ  مطحی داده

  رمم اده 7)ماعیه میز در اکل گردوغبار با گام زمامی مه

منجی مری زمامی منظور یح ام   در ه ین رامیا به

های از داده 1394تیرماه  31الی  29ماعیه گردوغبار مه

  مشان 8ترمیم و در اکل ) MERRA2باز تحلیل 

 اده ام  داده

  
 18:00ماع   1394تیرماه  28 15:00ماع   1394تیرماه  28
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 00:00ماع   1394تیرماه  29 21:00ماع   1394تیرماه  28

  
 06:00ماع   1394تیرماه  29 03:00ماع   1394تیرماه  29

  
 12:00ماع   1394تیرماه  29 09:00ماع   1394تیرماه  29
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 18:00ماع   1394تیرماه  29 15:00ماع   1394تیرماه  29

  
 00:00ساعت  1394تیرماه  30 21:00ساعت  1394تیرماه  29

  
 06:00ساعت  1394تیرماه  30 03:00ساعت  1394تیرماه  30
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 12:00ساعت  1394تیرماه  30 09:00ساعت  1394تیرماه  30

  
 18:00ساعت  1394تیرماه  30 15:00ساعت  1394تیرماه  30

  
 00:00ساعت  1394تیرماه  31 21:00ساعت  1394تیرماه  30
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 06:00ساعت  1394تیرماه  31 03:00ساعت  1394تیرماه  31

  
 12:00ساعت  1394تیرماه  31 09:00ساعت  1394تیرماه  31

 GOCARTخروجی طرحوارۀ  3µg/mساعتۀ غلظت سطحی گردوغبار . الگوی مکانی سری زمانی سه6شکل 

 

 

 

 GOCART ۀخروجی طرحوار گردوغبارغلظت سطحی  ساعتۀسهنمودار سری زمانی . 7شکل 
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 MERRA2 باز تحلیل هایدادهبا  گردوغبارغلظت سطحی ساعتۀ سهنمودار سری زمانی  .8شکل 

 

دهد مقادیر غلظ  مککطحی گردوغبار میایج مشککان می

تا ماع   12:00از ماع   MERRA2های حایل از داده

بیشیرین مقدار  00:00افزایشی ام  و در ماع   00:00

اکود  ه چنین غلظ  گردوغبار در منطقه مشکان داده می

تا مکککاع   00:00غلظ  مکککطحی گردوغبار از مکککاع  

که در مککاع  طورییککورت کاهشککی امکک  بهبه 12:00

ک یرین مقدار غلظ  گردوغبار در منطقه مشکککان  12:00

اککود  میایج غلظ  مککطحی گردوغبار از طرحوارۀ یداده م

GOCART   میز با این رومد افزایشککی و کاهشککی مطابق

و  WRF-Chemدارد که مشکککان از یکککح  ع لکرد مدل 

یه GOCARTطرحوارۀ  قادیر در اکککب عددی م مکککازی 

 اارگردوغبار دارد 

 گیری. بحث و نتیجه4

بازخورد بار و  ها در ات سکککفر های آنذرات گردوغ

یدهمی پد مد بر روی  تابش، توا له میزان  های جوی ازج 

مکککزایی البیدو، دمای بیشکککینه و ک ینه و غیره تأثیر به

بار می پدیدۀ گردوغ گذارد   مد بر روی اکککاخسب های توا

هرمی ج عی  میز تأثیرگذار بااککد و از تومککع  پایدار در 

ی  و  یال با مککک بار  ند  ذرات گردوغ ناطق جلوگیری ک م

نامیکی می ند هزاران کیلومیر مسکککاف  طی کنند تدی وام

 ال للی ام  بنابراین گردوغبار یو پدیدۀ بین

و  WRF-Chemدر این مطالعه با امکککیفاده از مدل  

فان  GOCARTطرحوارۀ  ماه  31الی  29طو  1394تیر

مککازی اککد  مقادیر اککار گردوغبار با گام زمامی اککبیه

 مازی گردید ماعیه تومط مدل ابیهمه

های دهد بیابانگوی مکامی اکککار مشکککان میمیایج ال 

عربی در جنوب غربی ایران که در کشور عربسیان معودی 

بهواقع بار عنوان یکی از کاموناکککده امککک   های گردوغ

اده در کشور های بحرامی واقعخارجی مطرا ام   کامون

مایی عراق به انا شور ایران  عنوان منبع گردوغبار غرب ک

رقوم در کشکککور ترک نسکککیان اکککدمد  ه چنین بیابان ق

ارقی ایران به ا ال  ش   گردوغبار خارجی در  عنوان چ

های مهم گردوغبار که مطرا امکک   یکی دیگر از چشکک ه

قس   جنوب ارقی ایران و امیان میسیان بلوچسیان را 

تأثیر قرار می ح   ند واقع در کشکککور ت هد حوزۀ هیرم د

م   باد سیان ا سیان و ه  120های افغام می چنین روزۀ 

ارایط اکولوژیکی و اقلی ی منطق  موردمطالعه باعث وقوع 

فان مامکککه در جنوب اکککرقی منطق  طو های اکککن و 

 اود موردمطالعه می
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بار داخلی های گردوغمنظور اکککنامکککایی چشککک هبه

میومککط الگوی مکامی اککار گردوغبار ترمککیم اککد  میایج 

شان داد بیابان مرکزی  س  ) یرانام ا  کویر  و ق های د

بان لوت بهجنو یا ر داخلی ای گردوغباعنوان چشککک هبی ب

 مطرا هسیند 

 GOCARTمککنجی میایج طرحوارۀ منظور یککح به 

ظ   قادیر غل با م مدل  ظ  مکککطحی خروجی  قادیر غل م

های باز مککطحی گردوغبار مسککیخرج اککده از پایگاه داده

مقایسکککه گردید  میایج مشکککان داد که  MERRA2تحلیل 

مقادیر غلظ  مطحی ازمظر مراحل زمامی مقادیر افزایشی 

ایه شی باهم ه خوامی دا ماع  که اطوریامد  بهو کاه ز 

ماع   12:00 ماع   00:00تا  شی بوده و از   00:00افزای

 کاهشی ام   12:00تا ماع  

ای در منطق  خاورمیامه به ع لکرد طی مطالعه [21]

ابیهدلم مایش بادی در  مازی گردوغبار های عددی فر

مدل  ند  در این تحقیق از   و مکککه WRF-chemپرداخی

  2004اائو ) و اائو -لو برگامیی،-مارتیکرما طرحوارۀ غبار

بار  مه  2009جوالی مکککال  9 -4برای غ یا منطق  خاورم

امکککیفاده اکککد، میایج مشکککان داد که هر مکککه طرحوارۀ 

را برای این رویداد غبار برآورد های گسیل یکسامی چش ه

-که در زمان آغاز طوفان طرحواره مارتیکرماکردمد  درحالی

برگامیی مناطق چشکک   گسککیل غبار را با گسککیردگی و 

 مازد ادت بیشیری مسب  به دو طرحوارۀ دیگر آاکار می

و  WRF-Chemبا امیفاده از مدل عددی  [25] 

ای تابشی همازی واداا به ابیه GOCARTطرحوارۀ 

مدل تح  دو ارایط گردوغبار در غرب ایران پرداخیند  

فعال و غیرفعال بودن اثرات تابشی هواویز و برای رخداد 

اجرااده ام   میایج این مطالعه  2011آوریکل  15تکا  12

های مازی طوفاندهد که این طرحواره در ابیهمشان می

قبولی خاورمیامه دارای ع لکرد قابل  گردوغبکار در منطقک

  ه   مطالعات ذکراده میایج این تحقیق مبنی بر ام 

کند  را تأیید می GOCARTیح  ع لکرد طرحوارۀ 

اائو، ) یشیریبهای گردد از طرحوارهه چنین پیشنهاد می

AFWAهای گردوغبار امیفاده منظور انامایی چش ه  به

منظور امیخاب به AREONETها با مقادیر اود و میایج آن

 ترین طرحواره امیفاده اود منامب
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