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چكيده
 اندازه و تركيب شيميايي هواويزها نيز، بهطور پيچيدهاي به تعداد،ويژگيهاي ابر و بارش عﻼوه بر تأثيرپذيري از ديناميك جو
.ي )از جمله گردوخاك( ميتوانند به شكل هستههاي يخ بر خردفيزيك ابر تأثير بگذارند بخشي از هواويزهاي جو.وابسته است
در مطالعه حاضر تأثير تغيير غلظت هستههاي يخ بر تغيير ميزان بارش ابرهاي فاز آميخته همرفتي در منطقه تهران با استفاده
( با مدل١  آزمايش كنترلي )آزمايش، بدين منظور سه آزمايش انجام شد. مورد بررسي قرار گرفته استWRF از مدل منطقهاي
 در آزمايش دوم غلظت. انجام ميشود، استخراج شده استGOCART  كه در آن غلظت هواويزها از مدل جهانيWRF منطقهاي
. در آزمايش سوم غلظت هر دو هواويزهاي يخدوست و آبدوست پنج برابر شد. افزايش يافت٥ هواويزهاي يخدوست با ضريب
 درصد نسبت به آزمايش٩/٨  درصد و در آزمايش سوم١٥/٧ نتايج شبيهسازيها نشان داد كه بارش در آزمايش دوم به ميزان
 همچنين نتايج تغيير در تعداد آبشهابها و شعاع. مقدار بيشتري داشت٢ كنترلي افزايش يافت كه اين افزايش براي آزمايش
.موثر را نيز نشان ميدهند
WRF

، هواويزها، خردفيزيك ابر، هسته يخ، بارش:واژههاي كليدي
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Abstract
Microphysical properties of clouds and precipitation formation are highly influenced by the atmospheric
dynamics, but they also depend on the number concentration, size, and chemical composition of aerosols. Some
aerosols (such as dust) which act as ice nuclei can influence microphysics of clouds. In the present study, using
the Weather Research and Forecasting (WRF) model, the impact of the number concentration of ice nuclei on
precipitation for a convective mixed-phased cloud over Tehran is investigated. Three sensitivity experiments are
conducted. The control experiment (experiment 1) is that for which the concentration of aerosols is extracted
from the Goddard Chemistry Aerosol Radiation and Transport (GOCART) model. In the second experiment, the
number concentration of ice-friendly aerosols is increased by a factor of 5. In the third experiment, the number
concentration of both water-friendly and ice-friendly aerosols is increased by a factor of 5. Simulation results
indicate that precipitation increases in both experiments 2 and 3 compared to experiment 1, and the increment is
higher for experiment 2. Indeed, compared to experiment 1 accumulated precipitation during the simulation
period is increased by 15.67% and 9.83% in the experiment 2 and 3, respectively. Results also indicate that the
effective radius and number of hydrometers are different in the three experiments.
Keywords: precipitation, ice nuclei, cloud microphysics, aerosols, WRF
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 ١مقدمه
بارش يكي از بنياديترين فرآيندهاي بازگشت آب به زمين است و تغيير مقدار آن سبب تغيير وضع هوا و اقليم در مقياسهاي
زماني مختلف ميشود )منون و همكاران  .(٢٠٠٨اگرچه تغييرپذيري زماني و مكاني بارش بهشدت تحت تأثير ديناميك جو
است )روگرز و يو  ،(١٩٨٩مطالعههاي گذشته نشان ميدهند فرآيندهاي وابسته به خردفيزيك ابر كه تا حدي تحت تأثير
هواويزها هستند نيز بر آن اثر دارند )تائو و همكاران  .(٢٠١٢افزايش فعاليتهاي بشر و رشد صنعتي شدن سبب تغييرِ توزيع
اندازه و تركيب هواويزهاي طبيعي و مصنوعي در چند دهه اخير شده است )گانترو  .(٢٠٠٩همچنين ،استفاده غيراصولي از
زمينهاي كشاورزي سبب فرسايش خاك و افزايش غلظت گردوخاك معلق در جو شده است )لي و همكاران  .(٢٠١٢ذرات
گردوخاك بههمراه گياهان پوسيده و پﻼنكتونهايي كه در جو معلق هستند ميتوانند بهعنوان هستههاي يخ در شكلگيري
بلورهاي يخ نقش مهمي ايفا كنند )لوين و يانكوفسكي  .(١٩٨٣هواويزها با تغيير در روند شكلگيري قطركهاي ابر و بلورهاي
يخ نقش اساسي در خُردفيزيك ابر ايفا ميكنند )روزنفلد و همكاران  .(٢٠٠٨افزايش غلظت هواويزها ،كاهش شعاع مؤثر
قطركهاي ابر و در نتيجه كاهش فرآيند برخورد و همآميزي را درپيدارد كه به كاهش بارش در ابرهاي گرم ميانجامد
)روزنفلد  ،(١٩٩٩اما در ابرهاي فازآميخته بهدليل تقويت رشد قائم ابر در شرايط محيطي مناسب ميتواند باعث افزايش كلي
بارش شود )لي و همكاران .(٢٠١١
تأثير هواويزهاي ناشي از فعاليتهاي انساني بهعنوان يكي از مهمترين مسائل تغيير اقليم در دهههاي اخير مورد توجه قرار
گرفته است .ازآنجاكه بسياري از نواحي ايران اقليم خشك يا نيمهخشك دارند )عليزاده چوبري و نجفي  ،(٢٠١٨و كشور ايران
در مجاورت چشمههاي گردوخاك خارجي متعددي ،بهويژه در غرب و جنوبغرب آن قرار گرفته است ،انتظار ميرود ذرات
گردوخاك كه ميتوانند بهعنوان هسته يخ عمل كنند ،نقش عمدهاي در تغيير الگوي بارش در ايران داشته باشند .هدف از
مطالعه حاضر بررسي تأثير افزايش تعداد هواويزهاي يخدوست بر ميزان بارش است.
 ٢توصيف مدل
در اين پژوهش نسخه  ٣/٧مدل  WRFشامل دو حوزه تودرتو با تفكيكهاي افقي  ٢٥و  ٥كيلومتر و  ٤٥تراز قائم در مختصات
سيگما استفاده شده است .زمان اجراي مدل از ساعت  ١٨:٠٠روز  ١٠آوريل تا ساعت  ١٨:٠٠روز  ١٢آوريل  ٢٠١٥است .شش
ساعت نخست شبيهسازيها به دليل وجود خطاي معمول در آغاز اجراي مدل حذف شدهاند .شرايط اوليه و مرزي براي حوزه
اول مدل از دادههاي تحليل نهايي مركز پيشبينيهاي محيطي  NCEP/FNLبا تفكيك افقي ˚ ١و فاصله زماني شش ساعت
استخراج شدهاند .دادههاي مربوط به كاربري زمين و عوارض سطح زمين دادههاي استاندارد  USGSاست .طرحوارههاي
خُردفيزيك شامل حل صريح فرآيندهاي مرتبط با بخارآب ،ابر و بارش در سادهترين شرايط تا شرايط پيچيده فاز آميخته
هستند .ازآنجاكه طرحوارههاي تكمؤلفهاي خُردفيزيك ابر تنها نسبت آميختگي جرمي آبشهابها را محاسبه ميكنند و در
به دست آوردن تعداد آبشهابها ناموفقاند ،براي بررسي تأثير تغيير غلظت هواويزها در ميزان بارش نامناسباند .به همين
دليل در اين پژوهش از يك طرحواره دومؤلفهاي كه تامپسون و ايدهمر ) (٢٠١٤گسترش دادهاند ،استفاده ميشود.
 ٣نتايج
شكل  ١بارش تجمعي رسيده به سطح زمين را در دوره شبيهسازي براي حوزه داخلي مدل نشان ميدهد .با توجه به موقعيت
جغرافيايي حوزه داخلي ،بيشترين مقدار بارش در ارتفاعهاي شمال استان تهران در دامنههاي رشتهكوه البرز و ارتفاعات غرب
استان مشاهده ميشود كه اين دو منطقه با كادرهاي قرمز رنگ ،بهترتيب با شمارههاي  ١و  ٢در شكل مشخص شدهاند .طبق
گزارش سازمان هواشناسي ايران ،بيشينه بارش استان تهران براي اين رويداد در ايستگاههاي لواسانات ،شميرانات و آبعلي ثبت
شده است كه هر سه ايستگاه در منطقه يك قرار گرفتهاند .همانطور كه در شكل مشاهده ميشود الگوي مكاني بارش در هر
سه آزمايش تقريباً مشابه يكديگر است كه اين مسئله نشان ميدهد توزيع بارش در آزمايشهاي  ٢و  ٣جابهجايي مكاني
نداشته است و تنها مقدار بارش تغيير پيدا كرده است .براي درك بهتر ميزان تغيير مقدار بارش ،بارش تجمعي رسيده به سطح
زمين روي تمام نقاط شبكه ميانگين گرفته شد .نتايج نشان ميدهد بارش در آزمايش ) ٢شكل  ١ب( نسبت به ديگر آزمايش-
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ها بيشتر بوده است و آزمايش  ٣و  ١از نظر ميزان بارش تجمعي بهترتيب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتهاند .بارش در آزمايش
 ٢به ميزان  ١٥/٦٧درصد و آزمايش  ٣به ميزان  ٩/٨٣درصد نسبت به آزمايش  ١افزايش پيدا كردند.

شكل .١بارش تجمعي )) (mmمقياس رنگ( حوزه داخلي براي الف( آزمايش ) ١كنترلي( ،ب( آزماش  ٢و ج( آزمايش .٣

همانطور كه در شكل  ١نشان داده شد ،در آزمايشهاي  ٢و  ٣مقدار بارش تجمعي افزايش پيدا كرده است ،اما از اين شكل
اطﻼعات دقيقي در مورد تفاوت زماني و مقدار بارشها بهدست نميآيد .به همين دليل ،اختﻼف آهنگ بارش در هر ساعت و
همچنين دماي هوا در ارتفاع  ٢متر از سطح زمين در آزمايشهاي  ٢و  ٣نسبت به آزمايش  ١رسم شدهاند )شكل  .(٢شكل
-٢الف نشان ميدهد كه در كل دوره شبيهسازي ،دماي هوا در آزمايش  ٣همواره كمتر از آزمايش  ١بوده است ،كه اين
اختﻼف تا  ٠/١٧درجه سلسيوس در ساعت  ٠٨:٠٠ UTCروز  ١٢آوريل ميرسد .در آزمايش  ،٢از ساعت  ١٢:٠٠ UTCروز
يازدهم آوريل تا ساعت  ٠٠:٠٠ UTCروز بعد دماي هوا نسبت به آزمايش  ١پايينتر و در ادامه تا ساعت  ١٢:٠٠دماي هوا
باﻻتر از آزمايش  ١بوده است .كاهش تابش طولموج كوتاه خورشيدي رسيده به سطح زمين به دليل افزايش سطح مقطع ابر
در اين آزمايش در طول روز و كاهش اتﻼف تابش طولموج بلند زميني به هنگام شب ،بهترتيب سبب كاهش دماي سطح
زمين در ابتداي دوره و افزايش آن در انتهاي دوره شده است .بارش فرين  ٠٠:٠٠ UTCدر آزمايش  ٢سبب كاهش ابرناكي و
افزايش دما در اين آزمايش شده است .شكل -٢ب كه مربوط به آهنگ بارش است بهخوبي نشان ميدهد كه در آزمايش ٢
نسبت به آزمايش  ٣مقدار بارش افزايش يافته است .با توجه به قلههاي نمودار در دو آزمايش مشاهده ميشود كه قلههاي
آزمايش شماره  ٢نسبت به آزمايش شماره  ٣جابهجايي زماني دارند .همچنين ،ارتفاع قلههاي آزمايش شماره  ٢بيشتر است،
كه نشاندهنده اين هستند كه عﻼوه بر تأخير در زمان بارش )به دليل جابجايي قلهها( ،در آزمايش  ٢مقدار بارش )افزايش
ارتفاع قلهها( نيز افزايش يافته است.

شكل  .٢تغييرات زماني )الف( دماي هوا در ارتفاع  ٢متر از سطح زمين ) (°Cو )ب( آهنگ بارش ) (mm h-١كه در حوزه داخلي مدل ميانگين گرفته
شده است .تغييرات معرف تفاضل هر يك از متغيرها در آزمايش  ١نسبت به آزمايشهاي  ٢و  ٣است.
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نيمرخهاي قائم ميانگين مكاني و زماني چگالي جرمي آب شهابها در آزمايشهاي  ٢و  ٣نسبت به آزمايش  ١در شكل ٣
نشان داده شدهاند .جرم قطركهاي ابر در آزمايش شماره  ٣نسبت به دو آزمايش ديگر بيشتر است )شكل -٣الف( .افزايش
غلظت هواويزهاي آبدوست در آزمايش شماره  ٣منجر به ميعان بيشتر بخار آب روي آنها ميشود؛ بنابراين محتواي آب ابر
افزايش مييابد .اختﻼف محتواي آب ابر در آزمايش  ٣داراي دو مقدار بيشينه به ميزان  ١١ mg m-3در ارتفاعهاي چهار و
هفت كيلومتر است .با وجود اينكه در آزمايش شماره  ٢غلظت هواويزهاي آبدوست مشابه آزمايش شماره  ١است ،كاهش
ميزان محتواي آب ابر در اين آزمايش )شكل -٣الف( بهدليل افزايش تعداد هواويزهاي يخدوست و درنتيجه افزايش تعداد
بلورهاي يخ در اين آزمايش است .اين موضوع نشان ميدهد كه بخشي از قطركهاي آب ابر تبخير شدهاند و بدينترتيب بخار
آب ﻻزم براي رشد پخشي بلورهاي يخ فراهم شده است .چگالي جرمي بلورهاي يخ در آزمايشهاي شماره  ٢و  ٣تقريباً يكسان
است )شكل -٣ب( كه با توجه به مقدار برابر هواويزهاي يخدوست در هر دو آزمايش قابل انتظار است .در اين دو آزمايش ،بخار
آب موجود در جو و همچنين قطركهاي آب اَبرسرد ميتوانند از طريق انواع هستهزاييهاي ناهمگن به بلور يخ تبديل شوند.
در آزمايشهاي شماره  ٢و  ٣تعداد هواويزهاي يخدوست افزايش پيدا كردهاند؛ در نتيجه هستهزايي ناهمگن بيشتري روي
سطح آنها انجام شده است ،كه پيامد آن كاهش مقدار بخار آب موجود در ابر نسبت به آزمايش شماره  ١است .ازآنجاكه در
ارتفاعهاي باﻻتر كه هوا سردتر است هستهزايي همگن غالب است ،در آزمايش شماره  ١بخار آب كافي براي هستهزايي همگن
در دسترس است و بلورهاي يخ از طريق هستهزايي همگن توليد شدهاند كه افزايش جرم بلورهاي يخ را در اين آزمايش در پي
داشته است )شكل -٣ب( .چگالي جرمي برف در آزمايشهاي شماره  ٢و  ٣به هم نزديك و بيشتر از آزمايش شماره  ١است.
مقدار برف در ارتفاعهاي پايينتر از شش كيلومتر قابل توجه است كه بيشينه مقدار آن در حدود  ٤كيلومتر با اختﻼف ٢
كيلومتر پايينتر از ارتفاع بيشينه بلورهاي يخ رخ داده است )شكل -٣ج(.

شكل  .٣نيمرخهاي قائم اختﻼف چگالي جرمي )الف( قطرك ابر )) ،(mg m-٣ب( بلور يخ )) ،(mg m-٣ج( برف ) (mg m-٣در آزمايشهاي ) ٢خط
توپر( و ) ٣خطچين( نسبت به آزمايش  ١كه روي حوزه داخلي مدل در دوره شبيهسازي ميانگين گرفته شده است.

 ٤نتيجهگيري
تحليل بارش تجمعي رسيده به سطح زمين نشان از عدم جابهجايي مكاني الگوي بارش ،افزايش مقدار بارش در آزمايشهاي ٢
و  ٣در مقايسه با آزمايش  ١و اختﻼف ناچيز بين ميزان بارش آزمايشهاي  ٢و  ٣داشت .همچنين ،آهنگ بارش ساعتي نشان
داد كه در آزمايش  ٢تأخير در وقوع بارش رخ داده است .افزايشِ غلظت هواويزهاي يخدوست سبب چگالش بيشتر بخار آب
ميشود؛ در نتيجه گرماي نهان بيشتري آزاد ميشود كه با تقويت فراهنجها و فروهنجهاي داخل ابر ،رشد قائم ابر را در پي
دارد .با افزايش رشد قائم ابر و افزايش َابراشباع محيط ،زمان رشد آبشهابها طوﻻنيتر و اندازه آنها بزرگتر ميشود .در نتيجه
در كنار تأخير در وقوع بارش ،مقدار بارش رسيده به سطح زمين نيز افزايش مييابد .تحليل نقشههاي توزيع مكاني چگالي
جرمي آّبشهابها نشان از تفاوت در فرآيند بارش دو منطقه مشخص شده روي حوزه داخلي دارد .در منطقه  ١بلورهاي يخ،
برف و گويچهبرف مقدار بيشتري نسبت به ساير مناطق داشت و در منطقه  ٢مقدار قطره باران و قطرك ابر بر ديگر آبشهاب-
ها غلبه ميكرد؛ در نتيجه رشد آبشهابها و وقوع بارش در منطقه  ١طي فرآيند بارش سرد و در منطقه  ٢طبق فرآيند بارش

هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

١٣٩٧  ارديبهشت ماه٢٠  لغايت١٨

٥٩

 و به دنبال آن كاهش دما و فشار هوا ميتواند در نوع بارش در اين مناطق نقش١  ارتفاع بيشتر منطقه.گرم صورت گرفته است
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