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Abstract
Iran's location in the drylands belt has increased the frequency of dust storms in western parts of
Iran, particularly the city of Kermanshah and negative environmental impacts. Arid lands, as one
of the main sources of suspended dust in the atmosphere, face problems such as sandstorms, high
levels of dust particles and reduced visibility, which are major climate problems in the country,
especially in the border provinces. The purpose of the present study is to investigate the
performance of a numerical model between the meteorological-chemical atmosphere scale called
WRF-Chem model in the simulation of the concentration of suspended particles in Kermanshah
region. By comparing the spatial distribution and concentration of suspended particles,
meteorological parameters simulated by the model, and the available observational values for
PM10 particles in Kermanshah, the efficiency of the WRF-Chem model was evaluated. The
results of the simulation of PM10 particles for the studied days showed that the central and western
deserts of Iraq, Syrian desert, Kuwait and northern Saudi Arabia are the main source of dust
storm. Due to the logical correlation between dust particle emissions and temperature and relative
humidity parameters, accurate estimation of these parameters is very effective in PM10 particle
simulation accuracy. Based on the analysis of the PM10 variables, temperature and relative
humidity and the plotted graphs and their comparisons, a favorable agreement was achieved
between the simulated and measured values for PM10, temperature and relative humidity.
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چکیده
قرار گرفتن ایران در نواحی بیابانی موجب افزایش رخداد توفانهای گردوغبار در نواحی غربی ایران بهویژه شهر کرمانشاه و تأثیر
نامطلوب محیطزیستی شدهاست .از آن جایی که یکی از چشمههای اصلی در گسیل ذرات معلق به جو ،سطوح بیابانی است ،مسائلی
از قبیل توفان ماسه ،غلظت زیاد ذرات گردوغبار و کاهش دید از مشکالت عمدة اقلیمی در کشور است .هدف این پژوهش ،بررسی
عملکرد مدل عددی میان مقیاس هواشناسی -شیمی جو به نام مدل  WRF-Chemدر شبیهسازی غلظت گردوغبارِ شهر کرمانشاه
است .با مقایسة غلظت گردوغبار و توزیع مکانی متغیرهای هواشناسی شبیهسازی شده توسط مدل و مقدارهای مشاهداتی ذرات
 PM10در کرمانشاه ،کارآیی مدل  WRF-chemازریابی شد .نتایج حاصل از شبیهسازی ذرات  PM10برای روزهای مورد بررسی ،بیابان
های مرکزی و غربی عراق ،بیابان های سوریه ،کویت و شمال عربستان را به عنوان منبع اصلی برداشت ذرات گردوغبار نمایش داد.
به دلیل همبستگی منطقی گسیل ذرات گردوغبار با متغیرهای دما و رطوبتنسبی ،برآورد مناسب آنها ،در میزان دقت شبیهسازی
ذرات  PM10بسیار مؤثر است .با توجه به تحلیلهای صورت گرفته برای متغیرهای  ،PM10دما و رطوبتنسبی و نمودارهای ترسیم
شده و مقایسههای انجام شده ،توافقی مطلوب بین مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده  ،PM10دما و رطوبتنسبی را نشان
داد.

واژگان کلیدی :گردوغبار؛ طرحواره؛ دما؛ رطوبت نسبی ،ذرات معلق
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◼ مقدمه
ذرات معلق موجود در جو که دارای منشأ طبیعی و
انسانی میباشند ،اثرات زیادی بر آب و هوا ،تابش حرارتی
خورشید ،محیطزیست و سالمت انسانها می گذارند (.)14
سرچشمه طبیعی گردوغبارها ،ذرات نمک برخاسته از
اقیانوسها و ذرات بسیار ریز حمل شده توسط باد از نواحی
بیابانی و ذرات جامد ناشی از فعالیتهای آتشفشانی است
( .)27یکی از دالیل اصلی انتشار ذرات گردوغبار با قطر
آئرودینامیک کمتر از  )PM10( 10µmدر جو نواحی بیابانی
جهان (از جمله ایران) ،وقوع توفانهای گردوغبار است که
نسبت به گذشته شدت آن افزایش یافته و بازتابهای
محیطزیستی نامطلوبی به همراه داشته است (.)22
مهمترین رخداد منفی برآمده از افزایش تراکم ذرات
گردوغبار ،به خطر افتادن سالمت انسانها در این نواحی
است که در مطالعات مختلف به تأیید رسیده است (،13
 .)16میزان غلظت ذرات معلق در جو نواحی مختلف
جغرافیایی و از جمله در هوای نواحی شهری به علل مختلف
آب و هوایی ،محیطی و زمینی وابسته است که از بین این
عوامل ،عامل آب و هوایی نقش تأثیرگذارتری بر تغییر
تراکم ریزگردها دارند ( .)36از این رو ،شناسایی عوامل آب
و هوایی تأثیرگذار بر تغییر تراکم گردوغبارها گامی مؤثر
برای کاهش پیامدهای نامطلوب برآمده از آنها به شمار
میرود (.)7
بهدلیل ویژگیهای خاص آب و هوایی و زمینشناسی،
کشور ایران زیر تأثیر مشکالتی از قبیل توفان گردوغبار و
تراکم باالی گردوغبار قرار دارد .نواحی خاورمیانه ،شمال
آفریقا و آسیای میانه به دلیل وجود بیابانهای بزرگی مانند
بیابانهای شبهجزیره عربستان ،نواحی بین رودخانه دجله
و فرات ،مناطق خشک مرکزی ایران و منطقه سیستان و
بلوجستان و بیابان قره قوم در ترکمنستان ،پتانسیل زیادی
برای فرایند فرسایش بادی و وقوع توفانهای گردوغبار دارد
( .)34پدیدة توفانهای گردوغبار در سالهای اخیر با
تشدید بیابانزایی در کشورهای عراق و عربستان و سوریه
جنبههای مختلفی از زندگی مردم کرمانشاه که در
همسایگی کانونهای گردوغباری هستند را متأثر ساخته
است با توجه به اهمیت آثار منفی توفانهای گردوغبار و

همچنین روند افزایشی آنها بررسی ،تشخیص و تحلیل
زمانی و مکانی ویژگیهای این ریزگردها به منظور مدیریت
این بحران و جلوگیری از اثرات زیانآور این ریزگردها بسیار
مهم میباشد ( .)19با توجه به پیامدهای زیاد این پدیده،
طی دهههای اخیر مطالعه این پدیده از جنبههای مختلف
آماری ( ،)3 ،23همدیدی ( ،)4 ،40 ،26شبیهسازی (،34
 )30،17 ،29در مناطق مختلف کشور مورد توجه و بررسی
قرار گرفته است .برای نمونه در پژوهشی به پایش زمانی و
مکانی پدیده گردوغبار با استفاده از دادههای ماهوارهای در
جنوب شرق ایران ،با تأکید بر منطقه جازموریان پرداخته
شد .که چند نقطه در جنوبشرق ایران به عنوان مرکز
ایجاد ریزگردها؛ شامل :زابل ،نواحی در پاکستان نزدیک
ایران ،سواحل مکران و منطقه جازموریان شناسایی شد (.)6
در مطالعهای دیگر به ردیابی و شبیهسازی عددی توفان
گردوغبار در شهر کرمانشاه پرداختند .نتایج بررسی
نقشههای ردیابی  HYSPLITنشان داد که بیابانهای
مرکزی و غربی عراق و صحرای سوریه ،کانونهای اصلی
گردوغبار برای منطقه مورد مطالعه هستند ( .)2در مقالهای
به بررسی تشکیل و انتشار توفان گردوغبار با استفاده از نرم
افزار  HYSPLITو تصاویر ماهوارهای مودیس در شهر اهواز
پرداختند ،نتایج تحقیق نشان داد که جریانات باد شمال با
جهت شمال غرب-غرب و جنوبغرب سبب جابجایی حجم
انبوة گردوغبار از بیابانهای کویت ،عراق ،سوریه و عربستان
به سمت جنوبغرب ایران و شهر اهواز شده است (.)20
توفانهای گردوغبار بزرگ ایران اغلب دارای ابعاد
منطقهای هستند .به همین دلیل برای بررسی این رخدادها
الزم است از ابزارها و روشهایی که توانایی مطالعه بعدهای
مختلف این رخداد را در ابعاد منطقهای دارند بهکار گرفته
شود .امروزه شبیهسازی عددی نسبت به رویدادهای
گردوغبار بهعنوان یکی از مناسبترین ابزارهای افزایش
آگاة شناخته میشود و در بسیاری از پژوهشگاهها و
ارگانهای اجرایی مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته و
میتوان برای پیشبینی زمان ،شدت و در مقیاسهای
متفاوت رخدادهای گردوغبار مورد استفاده قرار گیرد.
چرخه گردوغبار شامل  3بخش ،انتشار گردوغبار ،انتقال
گردوغبار و فرونشست گردوغبار است که می توان آن را از
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طریق مدلهای مختلف شبیهسازی نمود ( .)38از آنجا که
توفان گردوغبار ،پدیدههای جوی هستند ،میتوانند با
بهرهگیری از الگوهای مختلف جوی در ابعاد جهانی،
منطقهای و محلی شبیهسازی و پیشبینی شوند ( .)37در
میان مدلها و روشهای شبیهسازی گردوغبار ،مدل WRF
میباشد .مدل تحقیقاتی و پیشبینی وضع هوا WRF
سامانة عددی شبیهسازی جوی است .مدل  WRF1عالوه
بر توسعه نسل قبلی مدلهای میانمقیاس 2پیشبینی وضع
هوا و سیستمهای گوارد دادهها ،عامل پیشرفت و افزایش
کارایی در سامانههای پیشبینی میانمقیاس و همچنین
درک چگونگی عملکرد این مدلها میباشد .وجود تعداد
قابل توجة از زیر برنامهها در  ،WRFبستر مناسبی برای
پژوهشها و شبیهسازیهای جوی و اقیانوسی توسط این
مدل ایجاد کرده است .استفاده از این مدل ،بخش وسیعی
از پژوهشهای علمی از شبیهسازی حاالت ایدهآل تا
پیشبینیهای کاربردی را در برمیگیرد .فواصل بین نقاط
شبکه در مدل  WRFقابلیت تغییر از یک تا چند ده
کیلومتر دارد ( .)15تا این اواخر روندهای شیمیایی در
الگوهای مدلسازی کیفیت هوا از نمونههای هواشناسی
بهصورت مستقل بهکار میرفت .در مدل ،WRF-Chem3
انتقاالت ذرات شیمیایی گردوغبار به شکل بر خط 4ارزیابی
می شود .از فرایندهای شیمیایی مورد استفاده در مدل
 39 ،)WRFV3( WRFمورد از ترکیبات شیمیایی به طور
کامل مناسب پیشبینی و ارزیابی میباشند .یکی از
ماژول های مرتبط به شیمی جو که در این تحقیق به کار
گرفته شد بر پایه الگوی پویای گردوغبارها برای اروپا
 MADE5است ( ،)1که این مدل نیز توسط تغییرات و
پیشرفت الگوی منطقهای ( )8برنامه ریزی شده است .ذرات
معلق آلی ثانویه  SOA6به وسیله مدلی به نامSORGAM7
وارد طرح  MADEشده است .طرحوارةپیشرفته MADE-
 SORGAMبهعنوان طرحواره گسیل گردوغبار جوی
استفاده میشود .دربارة هر موضوع و در پژوهشهای
مختلف وجود پیشینهای از مطلب و اطالع از تحلیلهای

صورت گرفته میتواند تا حد زیادی به توسعه مطالعه و
دستیابی به نتایج جدید کمک کند .در ادامه تعدادی از
منابع داخلی و خارجی در مورد موضوع پژوهش ،مورد
ارزیابی قرار گرفت .در پژوهشی به شبیهسازی عددی توفان
گردوغبار شرق ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
مدل  WRF-chemاز لحاظ بعد زمانی ،تا حدی ارزیابی
درست از گردوغبار در منطقه مورد مطالعه به دست
میدهد .همچنین اجرای مدل با قدرت تفکیک  10و
 30Kmبیانگر این واقعیت است که شکل گیری توفان های
گردوغبار نواحی سیستان به شدت از ویژگیهای جغرافیایی
محلی ،بهویژه توپوگرافی متأثر است ( .)20بررسی
قابلیتهای مدل عددی  WRF-Chemدر برآورد غلظت
گردوغبار نشانداد که خروجی مدل  WRF-Chemمیتواند
غلظت  PM10و باد سطحی روز  12خرداد 1393را نشان
دهد .در ساعت  12تودة کوچکی در شمالغربی استان
تهران مشاهده شده که به تدریج با گذشت زمان ،مقدار
غلظت ذرات افزایش یافته و وزش بادهای غربی و شمال
غربی سبب ورود گردوخاک به داخل شهر تهران شده تا
جایی که در ساعت  15کالنشهر تهران را با غلظتی زیاد در
برگرفت .نکته قابل توجه این بود که اگر چه مدل غلظت
زیادی را در مناطق غرب کشور نشان داد ،که منشأ آن
نواحی شرقی و شمالشرقی کشور عراق بوده ،چشمه گسیل
توفان گردوخاک شهر تهران را کامالً داخلی و مستقل از
آن بهدست آورده است ( .)29در مقالهای دیگر ،توفان
گردوغبار در چین با استفاده از مدل شبیهسازی عددی
 WRF-Chemمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت ،از مقایسه
خروجی مدل  WRF Chemبا تصاویر سنجنده MODIS
به این نتیجه رسیدند که قسمت عمده تولید گردوغبار در
چین به دلیل بادهای شدید سطحی در بیابان گبی است و
کمترین مقدار گردوغبار مربوط به بیابان تکله مکان است
( .)9در مقالهای به مدلسازی توزیع سه بعدی
آئروسلهای 8گردوغبار در حوضه تاریم 9در شمالغرب
چین پرداخته شد .به این نتیجه دست یافتند که توزیع سه
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بعدی آئروسلهای گردوغبار در الیه مرزی فوقانی در
ارتفاع  3-5 kmبا همگرایی جریانات هوای نزدیک سطح بر
روی حوضه تاریم به دلیل وجود فالتها و کوههای اطراف
حوضه تاریم با ایجاد الیه گردوغبار شناور بر روی این
حوضه ،بیشتر از الیههای دیگر است ( .)24در تحقیقی به
شبیهسازی فعل و انفعاالت شیمی آئروسلهای هوا با
مدل MOSAIC1و پیشبینی ذرات گردوغبار با مدل
 WRF-Chemبه وسیله سیستم درونیابی آماری
 Gridpointو همچنین اندازهگیری نوری آئروسل ،AOD2
گردوغبار در منطقه کاشی ،3نزدیک صحرای تکلهمکان،4
شمالغربی چین پرداختند .بهترین نتیجه کلی از جذب
چندگانه غلظت ذرات سطحی و  AODبدست آمد .جذب
به طور قابل توجة بخشهای شیمیایی آئروسل را تغییر
نمیدهد .بعد از شبیهسازی  ،DA5نیروی تابشی آئروسل
در منطقه کاشی 10/4 w/m2در باالی جو بوده ،که %55
بیشتر از ارزش نیروی تابشی قبل ازشبیهسازی با  DAبوده
است ( .)10گسیل ذرات گردوغبار از سطح زمین در ارتباط
مستقیم با طبقهبندی جنس خاک ،مقدار فرسایشپذیری،
پوشش گیاهی و شرایط هواشناسی و زمینشناسی ،به ویژه
باد و رطوبت خاک است .ویژگیهای زمینشناسی حوضه
شبیهسازی به ویژه پارامتر فرسایشپذیری ،توسط مدل
 WRF-Chemطی فرآیند پیشپردازش آماده شده و در
فرآیند شبیهسازی غلظت هواویزهای سطحی مورد استفاده
قرار میگیرد .قابلیت سامانه جفت شده  WRF-Chemدر
مدلسازی کیفیت هوا به صورت برخط با فرآیندهای
هواشناسی ،به ویژه در شبیهسازی گردوغبار شایان توجه
است .از آنجایی که گسیل ذرات گردوغبار به جو در مقایسه
با مقدار گسیل آالیندههای گازی انسانزاد که مستقل از
شرایط هواشناسی است ،کامالً در ارتباط مستقیم با
پارامترهای هواشناسی و زمینشناسی است ،قابلیت
شبیهسازی برخط فرآیندهای هواشناسی و کیفیت هوا از
امتیازات مدل عددی جفت شده  WRF-Chemاست (.)29
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد مدل عددی
میانمقیاس هواشناسی-شیمی جو مدل  WRF-Chemدر
1 Model for Simulating Aerosol Interactions and Chemistry
2 Aerosol Optical Depth
3 Kashi

شبیهسازی غلظت  PM10در شهر کرمانشاه است .به عبارت
دیگر ،با مقایسه توزیع مکانی و تراکم گردوغبار و متغیرهای
اقلیمی شبیهسازی شده توسط مدل و مقدارهای مشاهداتی
در دسترس برای ذرات معلق  PM10و متغیرهای هواشناسی
در منطقه کرمانشاه ،کارایی مدل  WRF-Chemمورد
بررسی قرار گرفت.
◼ مواد و روش
منطقه مورد بررسی

شهر کرمانشاه در غرب ایران بهدلیل مجاورت به نواحی
خشک کشورهای همسایه در معرض توفانهای گردوغباری
بسیاری است .با توجه به مسیر حرکت سامانهها و شیوة
قرارگیری کمفشارها در روزهای مختلف ایام سال ،مهمترین
مبدأ گردوغباری وارد به این شهر ،بیابانهای مرکزی و غربی
عراق ،صحرای سوریه ،کویت ،و بیابان نفود در عربستان است.
از نظر موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه در بین
´ 46º 25تا´ 47º 4طول شرقی و ´ 33º 45تا ´ 34º 4عرض
شمالی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .شهرستان کرمانشاه
مساحتی بالغ بر  24640km2و ایستگاه آن  1420mاز سطح
دریا ارتفاع دارد .دارای آب و هوای خشک و نیمهخشک با
جبهههای مرطوب مدیترانهای است .میانگین بارندگی و
دمای سالیانه آن بهترتیب  500-400mmو  16 ºCاست.
سمت وزش بادهای غالب در این شهر در طول سال غربی
بوده ،که همراه با نوسانهای در جهت شمالغرب و جنوب
غربی است (شکل .)1
روش پژوهش

در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدل عددی
میانمقیاس هواشناسی -شیمی جو به نام مدل WRF-
 Chemدر شبیهسازی غلظت ذرات  PM10در شهر کرمانشاه
پرداخته شد .از آنجایی که شبیهسازی غلظت ذرات
گردوغبار ،بخشی از فرایند پیچیدة سنجش کیفی وضعیت
هوا است که در برگیرندة متغیرهای هواشناسی مانند

4 Taklimakan
5 Data assimilation
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه در استان

تشکیل ابر ،بارندگی و فرایندهای شیمیایی مانند گسیل
ذرات هواویز به جو ،نشست ذرات ،انتقال ذرات میباشد،
بنابراین از مدلی توانمند استفاده شد که در تحلیل این گونه
شبیهسازیها از اهمیت ویژهای برخودار است .از مدل
 WRF-Chemبه عنوان قسمتی از مدل  WRFاست که
کاربرد اصلی آن در بررسی شیمی جو متأثر از ساختارهای
طبیعی ،فعالیتهای انسانی ،آالیندهها و گردوغبار در
اندازههای متفاوت ،روش انتشار و نهشت آنها می توان بکار
برد .ساختار نرمافزاری مدل  WRFشامل هستههای پویا،
بخش فیزیکی ،بخش شیمی و برنامههایی بهمنظور تعیین
مقادیر مرزی در شبیهسازیها و گوارد دادهها است .در حال
حاضر دو هسته پویای متفاوت که عبارتند از هستة
تحقیقاتی پیشرفته ( ARW1باعنوان هستة پویای مختصات
جرمی اویلری) و هستة پویای مدل میانمقیاس غیر
هیدرواستاتیک  NMM2در مدل  WRFوجود دارد .هسته
 ARWتوسط سازمان  NCARو هسته  NMMتوسط
سازمان  NCEPتهیه شدهاست ( .)39عالوه بر هسته پویای،
فرایندهای فیزیکی و شیمی فاز گازی و ذرات هواویز نیز به
طور جداگانه در دو ماژول فیزیک و شیمی در مدل WRF
در نظر گرفته میشوند .در بخش فیزیک مدل ،کلیه

فرایندهای فیزیکی شامل فرایندهای مربوط به الیه مرزی
سیارهای ،همرفت ،میکروفیزیک ابر ،تابش و برهمکنشهای
سطح و جو پارامترهسازی میشوند .بخش فیزیک مدل به
واسطة فصل مشترک فیزیکی با هسته دینامیکی در ارتباط
است .بخش شیمی جو نیز در این مدل به فرایندهای
شیمیایی مربوط به گازهای جوی و ذرات هواویز موجود در
جو اختصاص دارد (.)39
مدل  WRF-Chemحاصل کارگروهی مجموعهای از
معتبرترین مراکز پژوهشی علوم جو شامل ،NCAR3
 FAA ،AFWA ،FSL ،NCEP ،GFS ،NOAAو
 ECMWFاست ( .)18این مدل برای بررسی کیفیت هوا
در مقیاس منطقهای و همچنین تجزیه و تحلیل فعل و
انفعاالت بین ابر و ترکیبات شیمیایی جو است .این مدل
توسط دو مرکز  NOAA/ESRLو  DOC/PNLLدر ایاالت
متحده طراحی و توسعه یافته است.
در مدل  ،WRF-CHEMمدلهای هواویز متعددی
برای پارامترهسازی گونههای مختلف هواویز و گازهای
آالینده جو وجود دارد که در جدول 1به چند طرحواره
اشاره میشود.

1

3

Advanced Research WRF
Nonhydrostatic Mesoscale Model

2

https://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/gfs/
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برای مدلسازی عددی اندازه ذرات معلق از جدیدترین
نسخة الگوی پیشبینی عددی  WRF-Chemبا طرحواره
 MADE- SORGAMاستفاده شد .)1( .این طرحواره بر
پایه مدل دینامیک مودال 1برای ذرات گردوغبار در اروپا
طراحی شده است ( .)9این رهیافت نیز به نوبه خود بر پایة
مدل منطقهای ذرات معلق طراحی شده است .در طراحی
 MADEذرات معلق جوی در سه بخش با قطر کمتر از
 ،0/1µmتجمعی با قطر بین  0/1تا  2µmو درشت با قطر
بزرگتر از  2µmبا توزیع لوگ-نرمال در فرآیند شبیهسازی
کیفیت هوا وارد میشوند .پراکنش اندازة ذرات گردوغبار با
قطر کوچکتر از 10µ mاز پراکنش لوگ-نرمال پیروی
میکند که یکی از مقیاسهای اصلی در محاسبة طرحوارههای
گردوغبار است:
() 1

𝑝𝑥𝑒

𝑁
𝑔𝛿𝑛𝑙𝜋√2

= )𝑝𝑑𝑛𝑙(𝑛 ]

𝑧)𝑔𝑝𝑑𝑛𝑙1 (𝑙𝑛𝑑𝑝−
𝑙𝑛𝛿𝑔2

2

[−

که در آن N :تعداد ذرات بر حسب مترمکعب :dp ،قطر
ذرات :dpg ،قطر میانه :σg ،انحراف معیار میباشد (.)19
شاخصهایی نیز بهشکل رابطههای  2و  3معرفی میشوند:
() 2

𝑘2
2
] ) 𝑔𝜎 (ln
2

[ 𝑝𝑥𝑒 𝑔𝑘𝑝𝑑𝑁 = 𝑘𝑀

∞

) 𝑝𝑑 𝑀𝑘 = ∫−∞ 𝑑𝑝𝑘 𝑛(ln 𝑑𝑝 )𝑑(ln

() 3

با جایگذاری  kدر رابطه باال به شاخصهای مختلفی
می توان دست یافت M0 .تعداد کل ذرات جامد معلق در
حجم واحد از هوا را نشان می دهد M2 .سطح کل ذرات
معلق در حجم واحد هوا را نشان میدهد .و در پایان M3
بیانگر حجم کل ذرات ریزگرد معلق در حجم واحد از هوا
است (.)19
حوزة شبیهسازی ،شبکهای از نقاط بهتعداد 146×171
گره با تفکیکمکانی 10Kmشامل بخشهایی از خاورمیانه
میباشد که تقریباً کل مساحت ایران را پوشش داد ،به
صورتی که منطقه غربی ایران و شهر کرمانشاه در مرکز آن
قرار گرفت (شکل .)2
بهمنظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا با تهیة دادههای
هواشناسی و استخراج کدهای  06از گزارشهای همدیدی
از سازمان هواشناسی کل کشور ،توفانهای گردوغبار و
تاریخ وقوع آنها شناسایی شد همچنین دادههای مربوط به
مقدار غلظت گردوغبار و ذرات  PM10برای تاریخ و منطقة
مورد مطالعه برای تطبیق از سازمان حفاظت محیط زیست
استان کرمانشاه اخذ شد .توفان گردوغبار تاریخ  4تا  6آبان
 1397به علت تداوم زمانی و گستردگی مکانی و غلظت
باالی آن در غرب کشور بخصوص شهر کرمانشاه انتخاب
شد.

با حل تحلیلی رابطه :3
جدول .1برخی طرحوارههای مهم بخش شیمی جو مدل )18(WRF-Chem
رهیافت

طرحواره
شیمی جو Atmospheric chemistry

RADM2

هواویز Aerosol

MADE/SORGAM

گسیل ذرات معلقAerosol emission

GOCART

فوتوشیمیایی Photochemical

Modal Aerosol Dynamic Model

Madronich photolysis

1
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شکل  .2موقعیت حوضه شبیهسازی شده

همچنین میانگین دمای روزانه و رطوبتنسبی از
سازمان هواشناسی کل کشور 1برای شهر کرمانشاه جهت
مقایسه با خروجی مدل اخذ شد .شبیهسازی فضاهای جوی
با شرایط اولیه و مرزهای جانبی گرفته شده از دادههای
 FNLکه از بایگانی مرکز پیشبینی محیطی آمریکا
 NCEP2و مرکز تحقیقات جوی آمریکا  NCAR3با گام
زمانی  6ساعته و تفکیک مکانی  1º ×1ºدر ابعاد طول و
عرض جغرافیایی بهدست آمد ( .)29فرآیند شبیهسازی با
کمک آخرین نسخه  3.6از مدل  WRF-Chemتوسط
طرحوارة پیشرفته MADE-SORGAMبهعنوان طرحواره
گسیل ذرات معلق جوی با استفاده از شبیه سازی برخط4
با در نظر داشتن پارامترهای هواشناسی ،به برآورد غلظت
 PM10پرداخته شد و خروجی مدل با دادههای مشاهداتی
مقایسه گردید.
در پژوهش حاضر با مقایسه غلظت  ،PM10دما و
رطوبتنسبی مشاهداتی در شهر کرمانشاه با مقادیر شبیه
سازی شده توسط مدل  ،WRF-Chemبه ارزیابی قابلیت
این مدل در شبیهسازی پرداخته شد .مقایسه به دو صورت
انجام شد .در حالت نخست ،شبیه سازی غلظت  PM10و
متغیرهای هواشناسی دما و رطوبت نسبی با گام سه ساعته
برای دوره زمانی  4تا  6آبان  1397برای شهر کرمانشاه از
1 www.irimo.ir
2 National Centers for Environmental Prediction
3 http://dss.ucar.edu/datasets/ds083.2/

طرحوارة  MADE/SORGAMانجام شد و نتیجه با
دادههای مشاهداتی مقایسه شد .در حالت دوم ،توسط
فرآیند پسپردازش نقشههای غلظت  ،PM10دمای میانگین
و رطوبتنسبی برای سه روز از  4تا  6آبان  1397توسط
برنامه  NCL5ترسیم شدند که خطوط قرمز رنگ معرف
میانگین دمای روزانه و رطوبتنسبی با خطوط منقطع آبی
بر روی نقشهها نمایش داده شد ،همچنین مناطقی از حوزه
که دارای بیشترین غلظت  PM10بودند به عنوان منابع
اصلی گسیل ذرات معلق شناسایی شدند .در پایان نمودار
پراکنش نقطهای بین مقادیر شبیهسازی  PM10توسط مدل
 WRF-Chemو مقادیر مشاهدهای که از سازمان محیط
زیست استان کرمانشاه اخذ شده بود ،ترسیم شد و به این
ترتیب با به کارگیری از ضریب تعیین  ،R2اندازه تغییرات
گردوغبار شبیهسازی شده تعیین گردید.
◼ نتایج
نتایج خروجی مدل  WRFبرای غلظت ذرات PM10

شبیهسازی غلظت  PM10برای دوره زمانی  4تا  6آبان
 1397شهر کرمانشاه توسط مدل  WRF-Chemانجام
گرفت .در این اجرا از طرحوارة  MADE/SORGAMبرای
مدلسازی گردوغبار استفاده شد .مقایسههای انجام شده
4 Online
5 NCARG Command Language
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بین مقادیر شبیهسازی شده  PM10با مقادیر مشاهداتی ،تا
حد زیادی مقدار بیش برآورد غلظت  PM10شبیهسازی
شده به مقادیر اندازهگیری شده نزدیک است تغییرات زمانی
 PM10به عنوان کمیتی که نمایش دهنده مقدار ذرات
گردوغبار موجود در جو است ،در (شکل  )3نشان داده شده
است .پس از گذشت  34ساعت از شروع شبیهسازی ،در
ساعت  15روز  5آبان ماه ،یک جهش خیلی شدید در
غلظت ذرات  PM10مشاهده میشود که بیشینه آن به بیش
از  2000µg/m3میرسد .از آنجایی که این زمان مطابق با
زمان وقوع توفان در کرمانشاه است ،میتوان نتیجه گرفت
که مدل  WRF-Chemبه خوبی وقوع توفان گردوغبار برای
شهر کرمانشاه را شبیهسازی نموده است .اگر چه در بعضی
از ساعتها مقداری خطا در شبیهسازی  PM10بهچشم می
خورد ،میتواند بهدلیل استفاده از دادههای جهانی برای
گسیل ذرات باشد ،به همین دلیل احتمال رخداد خطا در
برآورد غلظت گرد و غبار آشکار و روشن است.
دما و رطوبتنسبی شبیهسازی شده

با توجه به همبستگی منطقی گسیل ذرات گردوغبار با
دو متغیر دما و رطوبتنسبی ،برآوردی مناسب از آن دو در
مقدار دقت شبیهسازی ذرات  PM10بسیار مؤثر میباشد.
در واقع وجود خطا در برآورد دما و رطوبتنسبی ،عامل
قابل توجة در کاهش دقت مقادیر شبیهسازی شده برای
ذرات  PM10است .متغیرهای دما و رطوبتنسبی از عوامل

داده های شبیه سازی شده

اصلی دخیل بر مقدار گسیل ،انتشار و بارگذاری گردوغبار
در الیه های مختلف جوی هستند .باال رفتن دما ،با اثر بر
رطوبت خاک ،منبع اصلی گسیل ذرات به جو در ایران و
کاهش آن ،موجب گسستگی در ذرات خاکدانهها میشود
که افزایش گسیل ذرات به جو را در پی دارد .متغیر
رطوبتنسبی نیز با افزایش رطوبت هوا بین  20تا  %80بر
ذرات گردوغبار اثرگذار هستند ،ذرات گردوغبار از راه
رطوبتگیری آب را جذب میکنند در نتیجه جذب ،قطر و
سطح مقطع ذرات گردوغبار افزایش مییابد بنابراین با
بزرگ شدن ذرات گردوغبار دید افقی کاهش مییابد (.)21
در این قسمت با مقایسه غلظت  ،PM10دما و رطوبتنسبی
مشاهداتی در شهر کرمانشاه با مقادیر شبیهسازی شده
توسط مدل  ،WRFبه ارزیابی قابلیت این مدل در شبیه
سازی پرداخته شد .مقایسه به دو صورت انجام شده است.
در حالت نخست ،دمای شبیهسازی شده هماهنگ با دمای
مشاهداتی با گام  3ساعته برای روزهای  4تا  6آبان 1397
به صورت نمودار برای شهر کرمانشاه ترسیم شد (شکل .)4
مقایسه بیانگر وجود توافق خوب بین مقادیر شبیهسازی
شده و مشاهداتی است .در ساعت  15روز  5آبان زمان وقوع
توفان گردوغبار ،دمای اندازهگیری شده در سازمان
هواشناسی شهر کرمانشاه  25ºCبوده است و دمای
شبیهسازی شده در این روز  25ºCبدست آمد .میتوان
نتیجه گرفت که مدل  WRF-Chemبه خوبی دما را برای
شهر کرمانشاه شبیهسازی کرده است.

داده های مشاهداتی
۳۰۰۰

۲۰۰۰
۱۵۰۰

۱۰۰۰
۵۰۰
۰
۷ ۱۰ ۱۳ ۱۶ ۱۹ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۱ ۳۴ ۳۷ ۴۰ ۴۳ ۴۶ ۴۹ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۶۱ ۶۴ ۶۷ ۷۰ ۷۳

۴

۱

زمان (گام سه ساعته)

شکل  .3مقایسه غلظت  PM10شبیهسازی شده توسط مدل  WRFو مشاهداتی در شهر کرمانشاه

)PM10(µg/m3

۲۵۰۰
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داده های مشاهداتی

داده های شبیه سازی شده

۳۰
۲۵
۲۰

دما )(c

۱۵
۱۰

۵
۰
۷ ۱۰ ۱۳ ۱۶ ۱۹ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۱ ۳۴ ۳۷ ۴۰ ۴۳ ۴۶ ۴۹ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۶۱ ۶۴ ۶۷ ۷۰ ۷۳

۱

۴

زمان (گام سه ساعته)

شکل  .4مقایسه دمای شبیهسازی شده توسط مدل  WRFو مشاهداتی در شهر کرمانشاه

تحلیلهای صورت گرفته ،بیانگر تطابق بسیار خوب
مقادیر شبیهسازی شده رطوبتنسبی با مقادیر مشاهداتی
آن دارد .با توجه به شکل  5در روز  5آبان  ،1397روز توفان
گردوغبار با افزایش غلظت گردوغبار مقدار رطوبت نسبی
کاهش یافته است.
این نتایج منطبق بر یافتههای دیگر محققان میباشد.
به عنوان نمونه در بررسی ،تغییرات زمانی و مکانی
فرونشست ذرات معلق در منطقه اصفهان و ارتباط آن با
برخی متغیرهای هواشناسی ،همبستگی معنیدار منفی
بین نرخ فرونشست گردوغبار با مقدار رطوبتنسبی و
همبستگی معنیدار مثبت با دما وجود داشته است (.)32
در پژوهشی اثر رطوبتنسبی در غلظت گردوغبار اتمسفری
در نواحی نیمهخشک بررسی شد ،نتایج نشان داد که غلظت
گردوغبار با افزایش رطوبتنسبی به طور بیشینه تا %25
افزایش مییابد و سپس کاهش مییابد ( .)11در پژوهشی
مهمترین عامل تأثیرگذار بر افزایش تراکم  PM10در شهر
اگزیان 1چین در سال  ،2010افزایش سرعت باد و کاهش
رطوبتنسبی معرفی شده است ( .)41همچنین دلیل اصلی
داده های شبیه سازی شده

افزایش تراکم ذرات گردوغبار در هوای شهر مکه ،کاهش
رطوبتنسبی و افزایش سرعت باد گزارش شد ( .)28بنابراین
میتوان رابطة دقیقی بین دو عنصر مهم اقلیمی دما و
رطوبتنسبی با غلظت گردوغبار را با استفاده از مدل شبیه-
سازی عددی  WRF-Chemبیان کرد .در حالت دوم،
دستیابی نقشههای توزیع غلظت ذرات  PM10توسط فرآیند
پسپردازش بر خروجی مدل شبیهسازی (شکل  )6میتوان
نواحی را از ناحیه شبیهسازی که دارای بیشترین غلظت
ذرات معلق گردوغبار میباشند به عنوان مناطق اصلی گسیل
ذرات معلق معرفی کرد.نقشههای غلظت  ،PM10دمای
میانگین و رطوبتنسبی برای سه روز از  4تا  6آبان 1397
توسط برنامه  NCLتهیه شد و خطوط قرمز رنگ که معرف
میانگین دمای روزانه و همچنین رطوبتنسبی با خطوط
منقطع آبی بر روی نقشهها نمایش داده شد .نتایج حاصل از
شبیهسازی ذرات  ،PM10برای روزهای  4تا  6آبان 1397
(شکل  )6بیابانهای مرکزی و غربی عراق ،صحرای سوریه،
کویت و شمال عربستان کانونهای اصلی توفان گردوغبار را
بهعنوان چشمه اصلی نشان داد.
داده های مشاهداتی

۱۰۰
۸۰

۴۰
۲۰
۰
۷ ۱۰ ۱۳ ۱۶ ۱۹ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۱ ۳۴ ۳۷ ۴۰ ۴۳ ۴۶ ۴۹ ۵۲ ۵۵ ۵۸ ۶۱ ۶۴ ۶۷ ۷۰ ۷۳

۴

۱

زمان (گام سه ساعته)

شکل  .5مقایسه رطوبتنسبی شبیهسازی شده توسط مدل  WRFو مشاهداتی در شهر کرمانشاه
1 Xi’an

رطوبت نسبی)(%

۶۰
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پراکنش غلظت  PM10مشاهداتی و شبیهسازی شده
توسط مدل  WRF-Chemنشان داد (شکل  )7که ضریب
تعیین حاصل از برازش مدل رگرسیون بین دادههای

غلظت  PM10شبیهسازی شده و مشاهداتی  %0/78تخمین
زده شد و همبستگی به صورت مثبت و معنیدار بیانگر این
مطلب است که شبیهسازی به درستی انجام شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

شکل  .6توزیع دمای میانگین ،رطوبتنسبی و توزیع غلظت  PM10شبیهسازی شده توسط مدل  WRFبرای روزهای  4آبان (الف ،ب،
ج ،د) 5 ،آبان(ه ،و) و  6آبان(ز ،ح) 1397
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(ح)

(ز)

ادامۀ شکل  . 6توزیع دمای میانگین ،رطوبتنسبی و توزیع غلظت  PM10شبیهسازی شده توسط مدل  WRFبرای روزهای  4آبان
(الف ،ب ،ج ،د) 5 ،آبان(ه ،و) و  6آبان(ز ،ح) 1397
y = ۸۲۱۸x - ۰/۹۳۳۸
R² = ۰/۷۸۳۸

۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰

داده های مشاهداتی

۲۵۰۰

۵۰۰
۰
۳۰۰۰

۲۵۰۰

۲۰۰۰

۱۵۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰

۰

داده های شبیه سازی شده

شکل  .7پراکنش مقادیر مشاهدهاتی و شبیهسازی شده  PM10شهر کرمانشاه

◼ بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،به بررسی عملکرد مدل عددی
میانمقیاس جو ،مدل  WRF-Chemدر شبیهسازی غلظت
 PM10در شهر کرمانشاه پرداخته شد .با توجه به نتایج آماری
حاصل از پردازش دادههای گردوغبار ایستگاه سینوپتیک
منطقه مورد مطالعه میتوان گفت که گردوغبارهای ورودی
به غرب ایران و شهر کرمانشاه از گستردگی مکانی و زمانی
قابل توجة برخوردار شدهاند و در راستای غربی-شرقی نواحی
غرب ایران را تحت تأثیر قرار داده است .با توجه به پژوهش-
های انجام شده توسط دیگر محققان ( 31 ،33و  )25و
یافتههای مشابه میتوان گفت این گستردگی مکانی و زمانی
میتواند در نتیجة کاهش رطوبت خاک و افزایش زمینهای
بدون پوشش در مناطق منشأ کشورهای مجاور عراق ،سوریه
و عربستان و همچنین افزایش زمینهای بدون پوشش در
مناطق غربی کشور در نتیجه تغییرات اقلیمی و دخالت های

انسانی باشد ( .)25مدلسازی کیفیت هوا به صورت برخط و
با واردسازی همزمان متغیرهای هواشناسی و شیمی جو در
فرآیند اجرای مدل ،به ویژه هنگامی که غلظت ذرات
گردوغبار مورد نظر باشد ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
در خروجی مدل ،سری زمانی غلظت  PM10در شهر
کرمانشاه جهشی ناگهانی را درست در زمان وقوع و شدت
توفان را به درستی شبیهسازی کرده است .بررسی الگوی
غلظت  PM10در حوضه شبیهسازی نشان داد که مدل عددی
 ،WRFچشمه انتشار ذرات معلق را به درستی بدست آورده
است .بنابراین میتوان گفت عملکرد طرحواره پیشرفته
 MADE-SOGAMدر برآورد مقادیر کمیت  PM10به عنوان
غلظت گردوغبار ،به ویژه از نظر الگوی تغییرات و
آشکارسازی توفان ،از کیفیت قابل قبول و رضایت بخشی
برخوردار است .متغیرهای دما و رطوبتنسبی از عوامل اصلی
دخیل بر میزان گسیل ،انتشار و بارگذاری گردوغبار در
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الیههای مختلف جوی است .باال رفتن دما ،با اثر بر رطوبت
خاک ،منبع اصلی گسیل ذرات به جو در کرمانشاه و کاهش
آن ،باعث گسستگی در ذرات خاکدانهها میشود که افزایش
گسیل ذرات به جو را در پی دارد .متغیر رطوبتنسبی ،باعث
افزایش قطر و سطح مقطع ذرات گردوغبار میباشد.
همچنین با توجه به تحلیلهای صورت گرفته برای
متغیرهای دما و رطوبتنسبی و نمودارهای ترسیم شده و
مقایسات صورت گرفته ،توافقی مطلوب بین مقادیر
شبیهسازی شده و اندازهگیری شده برای دو متغیر دما و
رطوبتنسبی به دست آمد .این نتایج حاکی از این میباشد
که مدل  WRF-Chemدر شبیهسازی متغیرهای اصلی
هواشناسی مؤثر بر غلظت گردوغبار به خوبی عمل کرده
است .این نتیجه طی تحقیقی در شبیهسازی ذرات PM10
توسط مدل  WRF-Chemدر منطقه شرق ایران نیز به دست
آمده است .همچنین نتایج حاکی از انطباق نسبی
محدودههای با حداکثر غلظت گردوغبار شرق و جنوب شرق
ایران بر مناطق شناسایی شده ذرات خاک بستر خشک
تاالب هامون است ( .)30پیرو تحقیقات صورت گرفته برای
توفان گردوغبار شدید  18تا  23مارس  2009در شرق آسیا،
نشان دادند که  WRF-Chemبرای شبیهسازی مسیر
گردوغبار ،حمل و نقل و غلظت آن در مسیرهای طوالنی
دارای قابلیت است ( .)42این نتیجه در تحقیقی دیگر نیز به
اثبات رسیده است .نتایج نشان داد که مقدار غلظت گردوغبار
شبیهسازی شده نسبت به طرحوارههای مختلف رسوبات
خشک بسیار دقیقتر است ،در طرحوارة GOCART
مسیریابی ذرات گردوغبار نشان میدهد که توزیع فضایی
مقدار غلظت گردوغبار را به طور دقیقی میتواند شبیهسازی
کند ( .)43همچنین در مطالعهای دیگر بهبررسی تغییرات
زمانی-مکانی و فصلی آئروسلها ،ازن تروپوسفریک و
گردوغبار موجود در هوای خاورمیانه ( )MEبرای سال
 ،2012با استفاده از طرحوارة  HTAPدر مدل WRF-

 Chemپرداختند .پارامترهای هواشناسی ،دما و بردار باد با
استفاده از مدل  MERRA2مورد ارزیابی قرار گرفت .این
مدل تنوع مکانی-زمانی باالیی در پارامترهای هواشناسی در
تابستان و تنوع کم در زمستان را نشان داد ( .)35در
پژوهشی به بررسی مسیرهای انتشار گردوغبار در استان
هرمزگان با استفاده از مدل  HYSPLITپرداختند .بر اساس
خروجیهای به دست آمده ،مناطق مرکزی و جنوبی
عربستان ،مناطق غربی افغانستان و پاکستان ،نواحی شرقی
استان هرمزگان ،تاالب جازموریان ،شرق سیستان و
بلوجستان از اصلیترین چشمههای ایجاد توفانهای
گردوغبار در این نواحی شناخته شدند ( .)12همچنین در
پژوهشی از بادهای 120روزه و توفان گردوغبار در سیستان
و بلوچستان ،با استفاده از مدل شبیهسازی عددی WRF-
 Chemبه این نتایج رسیدند که بادهای قوی در نزدیک
سطح زمین در پراکندگی ذرات معلق در مسیرهای طوالنی
تأثیر زیادی دارند ( .)5نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
با نتایج بررسیهای انجامشده همخوانی بسیار خوبی دارد .به
طور کلی عملکرد مدل عددی  WRF-Chemدر پژوهش
حاضر ،قابلیت کاربردی این مدل را در مدلسازی و
پیشبینی کیفیت هوا ،به ویژه برای هواویزهای که از چشمه
های گسیل طبیعی مانند مناطق فرسایشپذیر و بیابانها
تولید میشوند ،تأیید میکند .مدل  WRF-Chemعالوه بر
توانایی شبیهسازی ذرات معلق طبیعی ،قابلیت مدلسازی
ذرات و آالیندههای گازی و انسان زاد را نیز دارد .در صورت
آمادهسازی دقیق فهرست انتشار برای مناطق شهری،
میتوان از خروجیهای مدل  WRF-Chemبرای سنجش و
پیشبینی کیفیت هوا در حوضههای شهری نیز بهره گرفت.
البته استفاده از دادههای جهانی پراکنش هواویزها گزینه
مناسبی برای شبیهسازی آالیندههای معیار مانند ،NO2
 SO2و  COاست.
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