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شبیهسازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوبغرب کشور در یک
مطالعه موردی با مدلهای  WRF/CHEMو EURAD
نسیم حسین حمزه ،*1عباس رنجبر سعادتآبادی ،2ابراهیم فتاحی ،2پروین غفاریان ،3مجتبی

ذوالجودی3

 -*1دانشجوی دکتری ،رشته هواشناسی ،پژوهشکده هواشناسی تهران
 -2دانشیار گروه هواشناسی ،پژوهشکده هواشناسی تهران
 -3استادیار هواشناسی ،پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی تهران
تاریخ وصول1331/2/11:

تاریخ پذیرش1331/11/8 :

چكیده
یکی از مشکالت زیست محیطی کشور ما ،وقوع رخداد توفانهای گردوخاک بهویژه در استانهای غرب و جنوبغربی کشور است این مطالعه ،به
بررسی توفان شدید  9تا  21شهریور  2991میپردازد که بخش وسیعی از کشور را تحتتاثیر قرار داد .بررسی حداقل دید افقی نشاندهنده
کاهش شدید دید در سراسر ایران بهویژه غرب و جنوبغربی کشور است .بررسیهای همدیدی نشان میدهد که وجود کم فشار دینامیکی بر
روی کشورهای سوریه و عراق سبب وزش باد شدید در بیابانهای واقع در شرق کشور سوریه و کشور عراق و گسیل گردوخاک میشود .از طرف
دیگر در سطوح باال به دلیل وجود یک ناوه عمیق در منطقه ،گردوخاک تا ارتفاعات باالتر جوی منتقل شده و توسط بادهای غرب و شمالغربی
به داخل ایران وارد شده است .مقادیر مثبت تاوایی نسبی در کشور سوریه و شمال غربی عراق ،نشاندهنده وجود حرکات صعودی در این منطقه
است .خروجی مدل  HYSPLITو تصاویر ماهوارهای  EUMETSATنیز چشمه گسیل گردوخاک را در کشور سوریه نشان میدهد .خروجی
مدل  WRF-Chemبرای غلظت ذرات گردوخاک نیز شروع گسیل از شرق سوریه و به تدریج انتقال آن به سمت غرب و جنوب غربی و نفوذ
آن به مناطق مرزی ایران را به خوبی نشان میدهد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل  WRF-Chemبه خوبی چشمه گسیل ،روند افزایش
گردوخاک و روز حداکثر گردوخاک را نشان میدهد .خروجی غلظت مدل  EURADنشاندهنده آن است که گردوخاک از چشمههای داخلی
نشات گرفته است که با مدل  WRF-Chemو تصاویر ماهواره همخوانی ندارد .این مدل الگوی گردوخاک را به خوبی در غرب و جنوبغربی
نشان نمیدهد.
واژگان کلیدی :توفان گردوخاک ،مدل  ،WRF-Chemمدل  ،EURADتصاویر ماهواره ،غلظت گردوخاک ،دید افقی.
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مقدمه:
یکی از پدیدههای مخرب زیستمحیطی وقوع توفانهای
گردوخاک است که ساالنه سبب آلودگی هوا ،مشکالت
تنفسی و وقوع خسارات فراوانی به سیستم حملونقل
عمومی ،و غیره میشود( .)Miller et al., 2008این پدیده
بهخصوص یکی از معضالت منطقه خاورمیانه است که بخش
عمدهای از مناطق تولیدکننده گردوخاک در این منطقه قرار
گرفتهاند( .)Hamidi et al., 2012صحراهای واقع در کشور
سوریه ،صحرای نفود واقع در شمال شبه جزیره عربستان و
جنوب عراق مهمترین منابع تولیدکننده گردوخاک
هستند( .)Shoa et al., 2011همچنین صحرای واقع در
کشور سودان که یکی از منابع اصلی تولیدکننده گردوخاک
است در نزدیکی منطقه خاورمیانه قرار دارد .(Prospero et

) al.,2003کشور ما نیز به علت قرار گرفتن در منطقه
خاورمیانه ،از این قاعده مستثنی نبوده و تحتتاثیر الگوهای
همدیدی حاکم بر منطقه است .وجود چشمههای گردوخاک
در کشورهای اطراف ایران ،موجب ایجاد توفانهای
گردوخاکی در منطقه و ورود این توفانها به کشورمان شده
است .این توفانها عمدتا مناطق غرب و جنوبغربی ایران را
تحتتاثیر قرار میدهند( .)Hamidi et al., 2012برخی از
چشمههای تولیدکننده گردوخاک بیابانهای مرکزی و شرقی
ایران هستند که چشمههای داخلی گردوخاک محسوب می-
شوند و در سالهای اخیر به علت خشکی آبوهوا و تغییرات
اقلیمی ،از نظر تعداد و وسعت در حال افزایش
هستند(بحیرایی و همکاران.)1331 ،
بررسی همدیدی توفانهای گردوخاک روشی متداول برای
بررسی آنهاست که در سالهای اخیر بهطور وسیعی توسط
پژوهشگران صورت گرفته است ،از جمله آنها میتوان به
بررسیهای ذوالفقاری و همکاران( ،)1381رنجبر و
همکاران( )1331و حسینحمزه و همکاران( )1331بر روی
منطقه غرب و جنوبغرب کشور اشاره کرد .همچنین توفانهای
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مطالعه موردی شمالغرب کشور چین در تاریخ آوریل ،2112
میل و همکاران ) (2014در بررسی توفان منطقه مولتان
پاکستان ،الوستا و همکاران ( )2113بر روی صحرای آفریقا
و صحت کاشانی و همکاران () 1331و(  )2111که به مطالعه
کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور با استفاده
از محصوال ضخامت نوری سنجنده مادیس و ارائه معادله
تجربی برای تخمین عمق نوری هواویز ها در مناطق غرب و
جنوب غرب پرداختند و یا خوش سیما و همکاران ( )1332
که به تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از دادههای دید
افقی و سنجش از دور برای زنجان پرداختند .همچنین در
مقاالت بسیاری از مدل الگرانژی  HYSPLIT1به روش
پسروبرای بهدست آوردن چشمه ذرات گردوخاک استفاده
شده است .اشرفی و همکاران ( )2111از این مدل برای
ردیابی ذرات گردوخاک  2مورد توفان گردوخاکی که در ماه
می و جون  2111در شهر اهواز رخ داده است استفاده کرده-
اند .مسیریابی مدل نشان میدهد چشمه هر دو مورد بیابانهای
شرق سوریه بوده است .خاموشی و همکاران( )2111با کمک
مدل  HYSPLITبه بررسی چشمه توفان گردوخاکی جون
 2118که در شهرهای شیراز ،فسا و بوشهر رخ داده پرداختهاند
و مدل چشمه این توفان را بیابانهای شرق سوریه و غرب
عراق نشان داده است.
مدلهای زیادی به منظور پیش بینی غلظت ذرات معلق و
چگونگی انتشار و نهشت آن ها ارائه شده است مانند مدلهایی
که نیکوویک (  ،(Nickovic, 2001زاکی و همکاران Zakey

) ، )et al, 2006کالرکو )(Colarco, 2009و ودوارد
) (Woodward, 2001ارائه دادند .یکی از این مدلها ،مدل
 EURAD2است .این مدل ،یک مدل منطقهای برای پیش-
بینی آالیندههای گازی مانند  CO ، O3 ، SO2 ، NO2و
همچنین  𝑃𝑀10ذرات گردوخاک است .مدل  EURADبرای
پیشبینی آالیندههای اصلی جو در قاره اروپا به کار گرفته
میشود) .(Jakobs et al, 2005:11رضازاده و همکاران در
WRF-Chem3

را با استفاده از دادههای

گردوخاک با کمک تصاویر ماهواره مودیس مورد بررسی قرار

سال  1331مدل

گرفتهاند که میتوان به مطالعات می و همکاران) (2006در

جدید پوششی سطح که شامل دادههای بافت گیاهی و

1. The Hybrid Single Particle Lagrangian
Integrated Trajectory Model
2. European Air Pollution Dispersion Model

3. The Weather Research and Forecasting Model
Chemistry
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توپوگرافی منطقه خاورمیانه هستند و به کمک سنجنده

که در رابطه ( rel )1

مودیس و دادههای  USGSتهیه شدهاند اجرا کردند و نشان

میدان باد و  vمولفه نصفالنهاری میدان باد میباشد.

دادند که به کمک دادههای جدید میزان خطا در شناسایی

در این تحقیق از دادههای دید افقی سازمان هواشناسی با بازه

چشمههای گردوخاک و تعیین میزان گسیل و نحوه توزیع

زمانی  3ساعته به منظور بررسی شدت توفان گردوخاک در

غبار کاهش یافت .عطایی و همکاران با استفاده از مدل

 1شهر آبادان ،اهواز و دزفول از استان خوزستان ،شهر ایالم

مولفه قائم تاوایی نسبی u ،مولفه مداری

 WRF-Chemاثرات گردوخاک را بر روی تابش در طول-

از استان ایالم و شهر بوشهر از استان بوشهر استفاده شده

موجهای بلند و کوتاه در سطح زمین و سقف جو مورد بررسی

است .همچنین دادههای غلظت  PM10سازمان محیط زیست

قرار دادند .نتایج بررسی آنان نشان میدهد که ذرات

کشور که به صورت ساعتی و روزانه در دسترس میباشند ،به

گردوخاک در تابشهای طول موج کوتاه باعث سردتر شدن

منظور بررسی خروجیهای مدلها به کار گرفته شده است.

جو می شوند اما در تابشهای طول موج بلند موجب گرمتر

خروجی نهشت گرانشی گردوخاک مدل  WRF/CHEMنیز

شدن سامانه جو-زمین میشوند .نتیجه نهایی آن که تاثیر

رسم شده است .نهشت گرانشی میزان نهشت گردوخاک در

سردتر شدن قویتر از گرمتر شدن است و گردوخاک موجب

هر ثانیه برهر مترمربع سطح را نشان میدهد.

سردتر شدن سامانه جو-زمین میشوند.

اطالعات کامل در ارتباط با مدل  WRF-Chemدر کارهای

هدف از این مطالعه ،ارائه الگوی همدیدی حاکم بر منطقه در

گرل و همکاران ) (Grell et al,2005:11و فست و

زمان وقوع توفان گردوخاک تابستان  1331و راستیآزمایی

همکاران) (Fast et al,2006:11ارائه شده است .در این

مدلهای  WRF-Chemو  EURADدر شبیهسازی توفان

مطالعه طرحوارة گسیل ذرات معلق GOCART 1تنها با در

گردوخاک منطقه غرب و جنوبغربی کشور است .به منظور

نظر گرفتن ذرات معلق گردوخاک ،استفاده شده است .این

بررسی بیشتر برای ارائه نتیجه کلی ،تصاویر ماهوارهای

طرحواره ،چشمههای پتانسیلی گردوخاک را بر پایه کسر قابل

 EUMETSATو سنجده مودیس بر روی ماهواره آکوا مورد

فرسایش در نظر میگیرد .در این طرحواره  1اندازه مختلف

بررسی قرار گرفتهاند.

برای ذرات خاک با شکل ایده ال کروی با سایز  1/1تا 11

مواد و روشها:

میکرومتر در نظر گرفته شده است .شعاعهای موثر ذرات

در این مقاله از دادههای  GFSبا دقت  1/1درجه به منظور

عبارتند از 1/1 ،2/1 ،1/1 ،1/23 :و  8میکرومتر که کلیة

ترسیم نقشههای همدیدی و شرایط اولیه و مرزی مدلهای

محاسبات برای هر یک از آنها انجام میشود.

 EURADو  WRF-Chemاستفاده شده است .دادههای

مدل زمان واقعی  ،EURADآلودگی جو را از نوامبر 2111

 GFSمربوط به مراکز ملی پیشبینی محیطی -مرکز ملی

تا کنون بهصورت عملیاتی پیشبینی میکند .این مدل انتقال،

پژوهش جوی ( NCEP/NCARکالنی و همکاران)1331 ،

دگرگونی و نهشت گردوخاک را در بازه زمانی  22ساعت

هستند .تعداد زیادی از متغیرهای جوی و خاک مانند دما ،باد

پیشبینی میکند .آالینده هایی که این مدل پیشبینی میکند

 ،رطوبت خاک و غلظت ازن در این دادهها وجود دارد .این

شامل  CO, PM10, NO2 , O3و بنزن است .این مدل در

دادهها به صورت عملیاتی توسط هواشناسان برای پیش بینی

دانشگاه کلن آلمان توسعه یافت .مزایای اصلی این مدل در

هوا تا  11روز آینده بهکار میرود .برای محاسبه مولفه قائم

موارد زیر است :انعطاف بسیار زیاد در انتخاب دامنه پیشبینی،

تاوایی نسبی مطابق رابطه ( )1از مولفههای مداری و نصف-

بینی با دقت و وضوح باال در حد نیمکره یا یک قاره تا یک

النهاری میدان باد استفاده میشود.
v u

x y

سازوکار شیمیایی ناهمگن با طیف وسیعی از ذرات و پیش-



 rel  k .  V  

()1

1. Goddard Global Ozone Chemistry Aerosol
Radiation and Transport

منطقه محدود با دقت  1کیلومتر را نام برد .مدل EURAD
از  3مولفه اصلی تشکیل شده است :مدل خرد مقیاس MM5
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) (Anthes and Warner, 1978; Grell et al., 1994که
متغیرهای هواشناسی را پیشبینی می کند ،مدل گسیل
 EURADیعنی(Memmesheimer et al., 1991) EEM

که توزیع زمانی و مکانی انتشار آالیندههای اصلی را تعیین
میکند و مدل انتقال شیمی  EURAD-CTMکه غلظت و
نهشت آالیندههای اصلی جو را محاسبه میکند.

00

منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه شامل شهرهای غربی و جنوبغربی
ایران است .در این میان دید افقی مربوط به  1شهر اهواز،
آبادان و دزفول از استان خوزستان ،شهر بوشهر از استان
بوشهر و شهر ایالم از استان ایالم مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل -1منطقة مورد مطالعه شامل مناطق غربی و جنوبغرب کشور

نتایج و بحث:
شکل  2حداقل دید افقی روزانة  1شهر ایالم ،آبادان ،اهواز،
کرمانشاه و بوشهر در تاریخ  3تا  12شهریور را نشان میدهد.
در روز دهم در هر  1شهر غربی ایران دید افقی به زیر 1111
متر میرسد ،اما در شهر بوشهر در این روز حداقل دید افقی
 1111متر است .در روز  11شهریور دید افقی در  2شهر
استان خوزستان همچنان زیر  1111متر است ،اما در شهرهای
کرمانشاه و ایالم دید افقی افزایش قابل توجهی یافته است و

دید شهر بوشهر رو به کاهش است .در روز  12شهریور دید
افقی در شهرهای غربی افزایش یافته است اما در شهر بوشهر
به  3111متر رسیده است و نسبت به روزهای قبلی کاهش
یافته است .بهطور کلی ،دید افقی شهرهای غربی کشور در
مدت  1روز ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد ،ولی در شهر
بوشهر به علت موقعیت جغرافیایی متفاوت نسبت به  1شهر
دیگر ،دید افقی در مدت  1روز در حال کاهش است .ذرات
گردوخاک تولید شده در کشور سوریه و عراق ،با تاخیر
بیشتری به این شهر میرسد.
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شکل  -2حداقل دید افقی روزانه برحسب متر در  5شهر ایالم ،آبادان،اهواز ،کرمانشاه و بوشهر بر حسب متر در 9تا  12شهریور 1391
شکل  3نقشة میانگین فشار سطح دریا در ساعت UTC12

شمال و شمالغربی سبب انتقال گردوخاک به مناطق جنوب

روزهای  3و  12شهریور را نشان میدهد .در روز  3شهریور

عراق میشود .کمفشار گرمایی از سمت جنوب شرقی وارد

یک مرکز کم فشار دینامیکی بر روی شرق سوریه و عراق

مناطق جنوب ایران شده و به کمفشار دینامیکی واقع بر روی

واقع شده که سبب گسیل گردوخاک از این مناطق خشک

عراق پیوسته است .در روز  11شهریور (شکل ب) کمفشار

میشود .همچنین یک مرکز پرفشار بر روی دریای سیاه واقع

دینامیکی واقع بر روی عراق تضعیف شده و افت فشار در

شده که زبانههای آن از سمت شمالغربی وارد ایران شده

مناطق مرکزی ایران دیده میشود ،همچنین پرفشار واقع بر

است .وجود زبانههای این دو سامانه سبب وجود گرادیان

روی دریای سیاه تقویت شده است.

فشاری شدیدی بر روی عراق و وزش بادهای شدید در این
مناطق که مستعد گردوخاک هستند میشود .وزش بادهای

الف)

ب)

شکل -3نقشه میانگین فشار سطح زمین بر حسب هکتوپاسکال) (hpaدر ساعت روزهای الف) 9شهریور ب)  12شهریور
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02

در شکل  1میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 111هکتوپاسکالی

بر روی عراق تضعیف شده و ناوه روی اروپا پیوسته است.

روز  3و  11شهریور ساعت  12رسم شده است .در روز 3

حرکت ناوه به سمت عرضهای پایینتر سبب کاهش ارتفاع

شهریور ساعت  12 UTCیک مرکز کمارتفاع بر روی عراق

در نیمه شمالی کشور شده است .سایر مناطق کشور نیز هم-

و سوریه باالی کمفشار سطحی بسته شده است و زبانههای

چنان تحت تاثیر پشته هستند.

کمارتفاع از سمت عربستان وارد ایران شده است و سراسر
کشور را دربرگرفته است .در روز  11شهریور کمارتفاع واقع

شکل  -1میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 555هکتوپاسکالی بر حسب متر )(mدر الف)  9شهریور ب)  15شهریور 1391

در شکل  1مقدار و جهت باد در تراز  311هکتوپاسکالی در

در روز  11شهریور هسته جت بر روی نواحی مرکزی و

روزهای برخاستن گردوخاک رسم شده است .در روز 3

شرقی ایران واقع شده است و همچنان به سمت شرق در حال

شهریور هسته جت با سرعت  18متر برثانیه به سمت شرق

حرکت است و شرایط را برای انتقال گردوخاک تولیدشده در

در حال حرکت است و در غرب کشور عراق قرار دارد .در

کشور عراق و سوریه به کشورمان را فراهم کرده است.

این روز جت دیگری بر روی شرق ایران قرار گرفته است.

الف)

ب)

02

شبیهسازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوبغرب کشور در ….

شکل  -5جت تراز  355هکتوپاسکالی در ساعت  12روزهای :الف)  9شهریور ب)  15شهریور 1391

شکل  1تاوایی تراز  211هکتوپاسکالی درساعت  12روزهای

صعودی و بلند شدن گردوخاک از سطح زمین تا ترازهای

 3و  11شهریور  1331نشان میدهد .در روز  3شهریور مرکز

باالیی جو است .در روز  11شهریور مرکز تاوایی مثبت در

تاوایی مثبت بر روی غرب عراق دارد که نشان دهنده حرکات

شمال خلیج فارس مشاهده می شود.

شکل  -6تاوایی نسبی تراز  077هکتوپاسکالی برحسب عکس ثانیه ) (1/sدر روزهای  9و  07شهریور  0991ساعت 01

در شکل  2تصویر  RGBسنجنده  MSGدر روزهای  3تا

به توفان گردوخاک جدیدی تزریق میشود .در روز 11

 12شهریور  1331آورده شده است .در روز  3شهریور

شهریور در غرب و جنوب غرب ایران پخش شده است .در

گردوخاک در شرق سوریه و غرب عراق شکل میگیرد و در

روز  12شهریور اثر آن در غرب کشور به شدت کاهش یافته

روز  11شهریور به شهرهای غربی کشور ما رسیده است .در

است و در استان بوشهر و هرمزگان و بر روی خلیج فارس

این روز توفان گردوخاک در شرق کشور عراق به دلیل وجود

اثر آن مشهود است .تغییرات فوق با دید افقی گزارششده

تاوایی مثبت و حرکات صعودی به شدت تقویت میشود و

سازمان هواشناسی کشور همخوانی کامل دارد.
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الف)

01

ب)

پ)

ت)

ث)

ج)

شکل -7تصویر ترکیبی  RGBسنجنده  MSGالف 9 -شهریور ساعت  6ب 9 -شهریور ساعت  12پ 15 -شهریور ساعت صفر ت-
 15شهریور ساعت  12ث 11 -شهریور ساعت  12ج 12 -شهریور ساعت 12
شکل  8تصویر منطقه خاورمیانه ماهواره METEOSAT 10

شکل الف ،در نقاط  B, C ,Dگردوخاک وجود دارد ،نمودار

در ساعت  18را نشان میدهد .نقاط روی شکل به منظور

نشاندهنده آن است که ضخامت گردوخاک را در این نقاط

بررسی گردوخاک در روی شکل انتخاب شدهاند .خط سبز

زیاد است .در این شکل ،در نقاط  Eو  Fگردوخاک وجود

کانال  11ماهواره یعنی طولموج  12میکرومتر است .خط

ندارد .در شکل ب گرد و غبار در نقاط  Bو  Cوجود دارد و

قرمز نشاندهنده کانال  2یعنی طولموج  8/2میکرومتر و خط

ضخامت آن نیز زیاد است .اما در نقاط دیگر نمودار

آبی کانال  3این ماهواره و طولموج  11/8میکرومتر است .در

گردوخاکی را نشان نمیدهد.

الف)

ب)

02

شبیهسازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوبغرب کشور در ….

Points

Sun radiation absorption

شکل  -8تصویر خاورمیانه ماهواره  15 METEOSAT10شهریور ساعت  18خط سبز طولموج  12میکرومتر خط قرمز طولموج
 8/7میکرومتر و خط آبی طولموج  15/8میکرومتر

شکل  3تصویر سنجنده مودیس برای روی ماهواره آکوا را در

مودیس با دادههای دید افقی سازمان هواشناسی کشور و

روزهای  11تا  12شهریور را نشان میدهد .در روز دهم

تصاویر گردوخاک ماهوارهای  EUMETSATمنطبق است.

توفان گردوخاک با حرکت واچرخند به مرزهای شرقی ایران

در شکل  8ت مدل الگرانژی  HYSPLITبه روش پسرو

رسیده است .در روز  11شهریور گردوخاک بر شهرهای غربی

( )Backwardاجرا شده است .شهر مورد بررسی ایالم در

کشورمان گسترده شده است و در روز 12شهریور گردوخاک

نظر گرفته شده است و مدل چشمه تولید گردوخاک را کشور

بر روی خلیجفارس و شهرهای ساحلی جنوب و جنوبغربی

سوریه نشان میدهد.

گسترده شده است و از شدت آن کاسته شده است .تصاویر
الف)

ب)
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پ)

02

ت)

شکل  -9تصویر مودیس روی ماهواره آکوا برای روزهای الف)  15شهریور ب)  11شهریور پ)  12شهریور ت) اجرای مدل HYSPLITبه
روش  Backwardدر روز  1سپتامبر( 15شهریور)

شکل  11خروجی  PM10مدل  WRF-CHEMبرای

گردوخاک بر روی خلیجفارس و استان خوزستان قرار گرفته

ساعت  12روزهای  3تا  12شهریور سال  1331را نشان می-

است که با دادههای دید افقی همخوانی دارد .در این روز دید

دهد .در روز  3شهریور ،گردوخاک تولید شده در کشور عراق

افقی در شهرهای ایالم و کرمانشاه افزایش داشته است که با

و سوریه به مرزهای غربی کشورمان نزدیک شده است .در

خروجی مدل همخوانی دارد .در روز  12شهریور از شدت

روز دهم گردوخاک وارد ایران شده است و شهرهای غربی

گردوخاک کاسته شده است اما محدوده وسیعتری از

و جنوبغربی ایران را تحت تاثیر قرار داده است .طبق برآورد

کشورمان تحت تاثیر این توفان قرار گرفته است .در این روز،

مدل ،بیشینه گردوخاک در استان ایالم و کرمانشاه و تا

گردوخاک استان بوشهر را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است

حدودی استان خوزستان است .در روز یازدهم بیشینه

که مدل به خوبی این موضوع را نشان میدهد.

03

شبیهسازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوبغرب کشور در ….

ب)

الف)

𝑟𝑔μ
kgr. dry air

𝑟𝑔μ
kgr. dry air

ت)

پ)

𝑟𝑔μ
kg. dry air

𝑟𝑔μ
kgr. dry air

شکل  -15نقشة غلظت  PM10گردوخاک خروجی  WRF-CHEMبرحسب میکروگرم بر کیلوگرم هوای خشک ساعت  12در
روزهای الف)  9شهریور ب)  15شهریور پ)  11شهریور ت)  12شهریور سال 1391

شکل  11خروجی  PM10مدل  EURADرا برای ساعت 12

روز  11شهریور این گردوخاک در نواحی مرکزی و غربی

روزهای  3تا  12شهریور  1331نشان میدهد .در روز 3

ایران پخش شده است و انتشار آن را در استانهای کرمانشاه،

شهریور هیچ گردوخاکی بر روی غرب و مرکز ایران وجود

ایالم و خوزستان نشان میدهد .در روز  12شهریور

ندارد .در روز دهم گردوخاک در مرکز ایران تولیدشده و

گردوخاک در استانهای غربی و جنوبغربی پخش شده است

شروع به انتشار در نواحی مرکزی و غربی ایران میکند .در

و خلیج فارس و استان بوشهر را نیز دربرگرفته است.
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الف)

92

ب)

𝑟𝑔μ
m3

𝑟𝑔μ
m3

پ)
ت)

𝑟𝑔μ
𝑚3

𝑟𝑔μ
𝑚3

شکل  -11نقشة غلظت  PM10گردوخاک خروجی  EURADبرحسب میکروگرم بر متر مکعب ساعت  12در روزهایالف)  9شهریور
ب)  15شهریور پ)  11شهریور ت)  12شهریور سال 1391
شکل  12نهشت گرانشی کل خروجی مدل WRF-CHEM

بوشهر و هرمزگان نیز تحت تاثیر گردوخاک قرار گرفتهاند.

در ساعتهای  12روزهای  11و  12را نشان میدهد .در روز

در روز  12تاثیر توفان بازهم کاهش یافته و نهشت گرانشی

 11شهریورماه از شدت نهشت گردوخاک کاسته شده است

کمتری در شهرهای غربی و جنوبغربی رخ داده است.

اما در منطقه وسیعتری از کشورمان گسترده شده است .در این

همچنین منطقهای که تحت تاثیر نهشت گردوخاک است

روز خلیج فارس و استانهای

همجوار آن یعنی استانهای

کاهش مییابد.

96

الف)

شبیهسازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوبغرب کشور در ….
ب)

μgr
𝑚2 s

پ)

ت)

μgr
𝑚2 s

شکل  -12نهشت گرانشی کل گردوخاک خروجی مدل  WRF-CHEMدر ساعتهای  12روزهای  15تا  13شهریور 1391
شکل  13الف و ب نمودار  PM10خروجی مدل WRF-

ج و د نمودار  PM10خروجی مدل  WRF-CHEMو داده

 CHEMو داده های  PM10گرفته شده از سازمان محیط

های  PM10گرفته شده از سازمان محیط زیست کشور در

زیست کشور در روزهای این توفان گردوخاک برای شهر

روزهای این توفان گردوخاک برای شهر اهواز را نشان می-

ایالم را نشان میدهد .جالب آن است که روند تغییرات

دهد .مانند شهر ایالم که روند تغییرات غلظت گردوخاک برای

غلظت گردوخاک برای هر دو نمودار مانند هم است و نشان

هر دو نمودار مانند هم است و نشان میدهد مدل WRF-

میدهد مدل  WRF-CHEMبه خوبی تغییرات غلظت را

 CHEMبه خوبی تغییرات غلظت را برآورد کرده است .اما

برآورد کرده است .اما مقدار حداکثر گردوخاک توسط مدل

مقدار حداکثر گردوخاک توسط مدل بسیار کمتر از دادههای

بسیار کمتر از دادههای اندازهگیری شده سازمان محیط زیست

اندازهگیری شده سازمان محیط زیست است .دادههای سازمان

است .دادههای سازمان محیط زیست کشور حداکثر غلظت

محیط زیست کشور حداکثر غلظت گردوخاک را 2111

گردوخاک را  1111میکروگرم بر کیلوگرم هوای خشک نشان

میکروگرم بر کیلوگرم هوای خشک نشان میدهد در حالیکه

میدهد در حالیکه مدل  WRF-CHEMاین مقدار را 311

مدل  WRF-CHEMاین مقدار را  121میکروگرم بر کیلوگرم

میکروگرم بر کیلوگرم هوای خشک برآورد میکند .شکل 13

هوای خشک برآورد میکند.
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90

𝑟𝑔μ
kgr. dry air

الف)

2000
1500
1000
500
0

6/9:00
6/9:08
6/9:16
6/10:00
6/10:08
6/10:16
6/11:00
6/11:08
6/11:16
6/12:00
6/12:08
6/12:16

1/13

1/12

1/11

1/11

1/13

2500
2000
1500
1000
500
0

𝑟𝑔μ
kgr. dry air

ب)

date

6/9:04
6/9:11
6/9:18
6/10:01
6/10:08
6/10:15
6/10:22
6/11:05
6/11:12
6/11:19
6/12:02
6/12:09
6/12:16
6/12:23
date

1/13

1/12

1/11

1/13

1/11

شکل  -13سری زمانی دادههای  PM10خروجی مدل  WRF/CHEMوسازمان محیط زیست کشور برحسب میکروگرم بر
کیلوگرم هوای خشک برای شهر الف) ایالم ب) اهواز

در جدول  1دادههای  PM10خروجی مدل و سازمان

 1/11است که نشاندهنده همبستگی باالی این دادهها

محیط زیست کشور در شهر ایالم بین تاریخهای  11تا

است و نشان میدهد مدل  WRF/CHEMبه خوبی روند

 13شهریور  1331ذکر شده است .همبستگی دادهها

تغییرات گردوخاک را پیش بینی کرده است.

جدول  :1مقایسه دادههای  PM10خروجی مدل(سطر دوم) و سازمان محیط زیست کشور(سطر سوم)
در شهر ایالم از  15تا  13شهریور 1391
133/11/13:11

133/11/12:12

133/11/12:11

133/11/11:12

133/11/11:11

133/11/11:12

133/11/11:11

1

1

1

1

1

1

1

121/1

32/2

118/8

82/8

213/28

321/8

181

31

21

132

218

1311

132

111

 12شهریور  1331مورد بررسی قرار گرفت .این دادهها

نتیجهگیری

نشان میدهند که در شهرهای غربی در روز  11شهریور

در این مطالعه ،ابتدا دادههای دید افقی ایستگاههای

دید افقی به زیر  1111متر رسیده است .در روز 11

همدیدی سازمان هواشناسی کشور در  1شهر غرب و

شهریور دید افقی در شهرهای استان خوزستان مانند

جنوبغربی ایران ،در زمان وقوع توفان گردوخاک  3تا

99

شبیهسازی پدیده گردوخاک در منطقه غرب و جنوبغرب کشور در ….

گردوخاک در روز  3شهریور و ورود آن به ایران از سمت

اهواز و آبادان دید افقی زیر  1111متر مانده است اما در

استانهای غربی را در روز  11شهریور نشان میدهد .در روز

شهرهای ایالم و کرمانشاه دید افقی به باالتر از  1کیلومتر

 11شهریور این توفان گردوخاک استانهای غربی و جنوب-
غربی را تحت تاثیر قرار داده است اما در روز  12شهریور اثر
توفان بر روی کشور از بین رفته است و ذرات گردوخاک بر
روی خلیجفارس و استانهای همجوار آن پخش شده است.
تصاویر سنجنده مودیس بر روی ماهواره آکوا به خوبی ورود
گردوخاک را به ایران در روز  11شهریور نشان میدهد.
سپس در روز  11شهریور  1331این گردوخاک بر نواحی
غرب و جنوبغربی ایران پخش شده و در روز  12شهریور

افزایش یافته است .در روز  12شهریور در استانهای
غربی و خوزستان دید افقی بیشتر از 1کیلومتر شده است
اما دید افقی در شهر بوشهر از روز  3تا  12شهریور در
حال کاهش است که ضمن توافق با خروجی
مدل  WRF/CHEMو تصایر ماهواره ،نشاندهنده رسیدن
توفان گردوخاک به این شهر است .تحلیل همدیدی
نشان میدهد که الگوهای غالب در زمان وقوع این توفان

فقط آثار آن بر روی خلیجفارس و شهرهای همجوار را

عبارتند از :در نقشة فشار سطح دریا یک سامانة کمفشار

میتوان دید .خروجی مدل  HYSPLITبرای روز 11

بر روی دریای عمان قرار گرفته که زبانههای آن تا شمال

شهریور برای شهر ایالم ،چشمه گسیل سوریه را نشان می-

غرب ایران و کشور ترکیه کشیده شده است .از طرف

دهد .این مدل به روش  Backwardاجرا شده است.

دیگر یک مرکز پرفشار بر روی اروپا واقع شده که تا

خروجی مدل  WRF-Chemنشان میدهد که چشمه گسیل

شرق مدیترانه را دربرگرفته است .بنابراین گرادیان

گردوخاک مناطق خشک و مستعد گسیل در کشور عراق و
شرق سوریه است .خروجی این مدل در تطابق بسیار خوبی
با تصاویر ماهواره و دادههای دید افقی سازمان هواشناسی
است .این مدل چشمه تولیدکننده و نحوه انتشار گردوخاک
را به خوبی نشان میدهد .ضعف مدل را میتوان در تعیین
مقدار  PM10گردوخاک دانست .مقایسه نمودار دادههای
غلظت محیط زیست کشور با خروجی مدل WRF-Chem

فشاری شدیدی بر روی کشورهای عراق و سوریه برقرار
شده که منجر به وزش بادهای شدید و ورود گردوخاک
به داخل ایران میشود .همچنین وجود یک مرکز کم
فشار دینامیکی بر روی شرق سوریه و عراق واقع شده
که سبب گسیل گردوخاک از این مناطق خشک میشود.

در سطح  111هکتوپاسکالی ،یک پشته بر روی ایران

در دو شهر اهواز و ایالم نشان میدهد که این دو نمودار توافق

واقع شده که کشورهای عراق و سوریه در پشت محور

خوبی در نمایش تغییرات غلظت گردوخاک دارند اما تفاوت

آن قرار گرفتهاند ،در نتیجه وجود حرکات صعودی در

آنها در کمتر برآورد کردن مقادیر غلظت است .خروجی

این مناطق سبب نفوذ گردوخاک تا ترازهای باالتر جوی

غلظت  PM10مدل  EURADنشان میدهد که این مدل

و انتقال آن تا مسافت بیشتر میشود .در تراز 311

چشمه تولیدکننده گردوخاک را در داخل ایران تعیین میکند

هکتوپاسکالی ،وجود یک جت با هسته  18m/sدر

و سپس گردوخاک تولیدشده به سمت نواحی غربی و
جنوبغربی ایران انتشار مییابد .در روز آخر نیز این مدل
نشان میدهد گردوخاک بر روی خلیجفارس و استانهای غربی
و جنوبغربی پخش شده است .این مدل تولید و نحوه انتشار
گردوخاک را در مناطق غرب و جنوبغرب کشور را به درستی
پیشبینی نکرده است.

روزهای  11و  11شهریور موجب انتقال گردوخاک به
داخل ایران میشود .مولفة قائم تاوایی نسبی در تراز 211
هکتوپاسکالی در روز  3شهریور ،نشاندهنده تاوایی مثبت بر
روی غرب کشور عراق است که نشاندهنده حرکات صعودی
است و بر روی نواحی غرب و جنوبغرب ایران و خلیج-
فارس این مقادیر منفی است که بیانگر حرکات نزولی و
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