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  چكيده
بلندي از گرد و شود و همچون ديوار  هاي همرفتي تشكيل مي هاي گرد و خاك است كه جلوي سلول هبوب يكي از انواع طوفان

چند ده كيلومتر و طول آن به چند صد ارتفاع اين نوع از طوفان گرد و خاك به چند كيلومتر، پهناي آن . رسد خاك به نظر مي
و  بررسيديده شد در تهران ١٣٩٣خرداد  ١٢دفعه در تاريخ توجه به اينكه اين رخداد براي اولين با . رسد كيلومتر مي

 .رسد امري الزم به نظر ميبيني آن و در صورت امكان پيشاين رخداد سازي  شبيه

براي خرد  Linطرحواره  براي اين منظور از. خواهد شدازي اين رخداد س اقدام به شبيه WRF-chemدر اين پژوهش با مدل 
انتخاب شد كه با كاربست آنها در مدل، نتايج  MYJبراي همرفت و براي اليه مرزي، طرحواره  Grell-Freitasفيزيك، طرحواره 

بازتاب تراكم ذرات تصاوير ، با توجه به ساختار آن ازهبوبسازي  و شبيهدر اين پژوهش ضمن تعريف . مناسبي گرفته شد
)dBZ ( خواهد شدآزمايي نتايج اجراي مدل استفاده براي راستياست رادار هاي  كه يكي از خروجي .  

 واره، تصاوير رادار ، طرحعدديسازي، مدل  هبوب، طوفان گرد و خاك، شبيه: هاي كليديواژه
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Abstract 
“Haboob” is one of the various types of dust and sand storms which forms in front of convective cells as a huge 
wall of dust and sand. The height of this type of dust storm reaches a few kilometers, its horizontal dimension is 
over a few tens to few hundreds of kilometers. It was the first occurrence of Haboob On June 2, 2014  in Tehran, 
so it is necessary to pay attention and do research about its structure and simulation.In this research we proceed 
to simulate this phenomenon via WRF-chem model as a numerical weather and research for forecast purposes. 
Therefore, Lin schema to micro physics, Grell-Freitas to convection, and MYJ schema to boundary layer were 
selected for the numerical simulation. With use of their applications, good conclusions were achieved. At first, 
by defining Haboob, we will examine the synoptic, dynamic and thermodynamic conditions governing the 
atmosphere while Haboob occurred. Then by running the model, we will compare the output of these 
simulations with observational data such as radar, recorded data of pollution and meteorological stations for 
verification and assessment of our simulation. One of the reasonable verification methods respect to radar 
structure, is the comparison of output ofparticles density reflection “dBZ” between model output and radar 
reflection images caused by concentrated suspended particles. The comparison between simulation on second 
domain of nested grid of the model output and radar images shows satisfaction results. The comparison indicate 
that the model is able to simulate high density zones of suspended particles in Haboob of Tehran and domain of 
Haboob occurrence 
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  مقدمه    ١
در . اين كلمه از ريشه هب گرفته شده كه در زبان عربي به معناي وزيدن باد است. اي انگليسي با ريشه عربي است هبوب كلمه

عمر اين پديده با توجه به ساختار  .شود انگيختن خاك از روي زمين ميزبان عربي مفهوم هبوب باد شديدي است كه سبب بر
گذاري اين پديده  اما اگر بخواهيم به دليل و تاريخچه نامرود ميشمار  بهار پذيري رخدادي نادر آن كم است و از لحاظ تكر

شهر خارطوم پايخت كشور سودان است و اولين مكاني بوده كه در آن . بپردازيم به كشور سودان و شهر خارطوم خواهيم رسيد
اما به  استاي نادر و كم نظير  كه هبوب در دنيا پديده آن رغم علي. توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفته شده استهبوب
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اين داليل سبب شد نام محلي و عربي . دهد دليل شرايط خاص منطقه خارطوم تعداد زيادي هبوب در اين كشور عربي رخ مي
  هبوب روي اين پديده هواشناختي گذاشته شود و در دنيا هم محققين با همين اسم اين پديده را بشناسند

  

       
  )ب)                                                                         (الف(

تصوير هبوب تهران در ) ب. (دهد محور قائم ارتفاع برحسب كيلومتر و محور افقي گستره مكاني را نشان مي. ساختار هبوب استاز  نمايي)الف. (١شكل 
  .دهد را نشان مي ١٣٩٣خرداد  ١٢تاريخ 

  
سرعت بـاد   .)١٩٧٢آيدسو و همكـاران، (متر است ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠هبوب همچون ديوار عظيمي از گرد و خاك با ارتفاع حدود 

مـدت زمـان توسـعه هبـوب از ابتـدايي كـه شـرايط        ). ١٩٧٩سيمپسون،(متر برثانيه است ٤٠يا  ٣٠در آن شديد و تقريباً حدود 
دقيقه است اما مدت زمان خودنمايي آن حدود  ٣٠وساعت  ٦مان نابودي تقريياً شود تا ز ديناميكي و ترموديناميكي آن مهيا مي

 ٣٠ساعت استبا وجود آنكه به طور ميانگين زمان رخداد اين پديده تا چند ساعت است اما مدت زمان اوج فعاليت آن حـدود   ٣
درجـه شـمالي و جنـوبي و روي     ٣٠محل وقوع اين پديـده در اطـراف عـرض    .)١٩٧٢آيدسو و همكاران،(دقيقه خواهد بود ٦٠تا 

كوك (شود ي خرد مقياس هواشناسي محسوب ميرخدادهااين پديده جزو . فاقد پوشش گياهي مناسب است و هاي خاكي زمين
اي و در  است كـه در شـرايطي خـاص در مقابـل ابرهـاي همرفتـي باراكومـه        طوفان گرد و خاك هبوب نوعي). ٢٠١٢و همكاران،

ي هـاي هواشـناخت   انگيزتـرين پديـده   خـوف  ايـن پديـده جـزو   .)١٩٢٥سوتن،(آيد وجود مي هه سرد بهنزديكي خط اسكوال در جب
  .شود محسوب مي

به . با توجه به ساختار هبوب كه بر پايه همرفت شديد است ابتدا تحقيقاتي كه در زمينه همرفت بود مورد توجه قرار گرفت
در منطقـه تهـران    يهمرفتـ  يهـا  طوفان يساز هياقدام به شبWRFمدلباو) ١٣٨٤،ادوستوهمكارانيدن(همين منظور تحقيقات 

هاي رخداده در آمريكا را مـورد بررسـي قـرار     يكي از هبوب)٢٠٠٢،همكاران وچن نانيوا(سپس فعاليت . ه بودند بررسي شدكرد
در  WRF-chemسازي بـا مـدل    چندين شبيه )٢٠١٧و همكاران،امانوئل فالنئوس (ه بودند بررسي شد و در نهايت پژوهش داد

هـاي   با در نظـر گـرفتن پـژوهش   . ه بودند مورد مطالعه قرار گرفتشمال افريقا، شبه جزيره عربستان و شرق مديترانه انجام داد
 ١٢در بعـدازظهر تـاريخ   . سازي آن برسـيم  انجام شده سعي شد ضمن شناخت اين رخداد به كاربست خوبي از مدل براي شبيه

 ٣٢گيري شده در فرودگـاه مهرآبـاد حـدود     سرعت باد اندازه. در تهران رخ داد) هبوب(وخاكاين نوع از گرد ١٣٩٣خرداد سال 
وجود ذرات گرد و خـاك كـه سـبب كـاهش ديـد افقـي شـده بـود         . متر رسيد ٥٠٠متربرثانيه ثبت شد و ديد افقي به كمتر از 

نفر از شـهروندان تهرانـي در    ٦از همه فوت  تر هاي مالي زيادي شد و مهم همراه سرعت بسيار باالي اين رخداد سبب خسارت به
  . آن تاريخ بود

  
  روش تحقيق    ٢

اين پديده در . شود هاي گرد و خاك است كه در شرايطي خاص، جلوي سلول همرفتي تشكيل مي هبوب يكي از انواع طوفان
دليل اين . بسيار دشوار است بيني آن ، پيشزماني-مكاني با توجه به مقياس كوچك .دهد مكاني كوچك رخ مي -مقياس زماني

اند و يا  دانست كه در ميان مقياس به كار بسته شده بيني هواشناسي، براي پيش توان استفاده از معادالت دشواري را مي
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در اين شرايط امكان دارد . اند هاي زماني ساعت به ساعت تهيه شده هاي هواشناسي دانست كه در ميان مقياس و در گام نقشه
سازي اين رخداد به دليل آنكه اين پديده  براي شبيه. ديده نشود ها در اين گونه از نقشه نوان يك پديده خرد مقياسع هبوب به

طوري كه  است بهاز سه آشيانه تودرتو استفاده شده درجه استفاده شده، ٥/٠هاي جهاني  رخدادي خرد مقياس است و از داده
. كيلومتر انتخاب شده است ٣بندي دروني  كيلومتر و پهنه ٩بندي مياني ر، پهنهكيلومت ٢٧بندي بيروني  فاصله مكاني در پهنه

و در  ١١٢بندي مياني  ، در پهنه١٠٠بندي بيروني  غربي در پهنه- اي در راستاي شرقي در تنظيم مدل تعداد نقاط شبكه
، ٨٥بندي بيروني جنوبي در پهنه-ياي در راستاي شمال همچنين تعداد نقاط شبكه. نقطه انتخاب شد ١٥٧بندي دروني از  پهنه

الزم به ذكر است كه اين تنظيمات بر اساس امكانات در اختيار بوده (نقطه شبكه استفاده شده است  ١٤٢و دروني  ٩٤مياني
استفاده  ٣.٦نسخه و از WRF-chemسازي با توجه به وجود ذرات معلق گرد و خاك در جو از مدل  همچنين براي شبيه). است

براي طول موج بلند و طول موج  RRTMGبراي ميكروفيزيك، Linبراي اجرادر بخش فيزيكمدل از طرحواره . شده است
براي  Grell-Freitasاليه مرزي و  Mellor-Yamada-Janjicسطح زمين  Noahاليه سطحي،  Monin-Obukhovكوتاه، 

و با  GOCARTواره  معلق در جو از طرح هاي شيمي مدل براي ذرات واره همچنين در بخش طرح. همرفت استفاده شده است
chem_opt انتخاب شد و پس از اجرا نتايج خوبي از خروجي مدل گرفته شد ٣٠٣برابر با.  

نياز است به روشي صحت عملكرد مدل مورد سنجش قرار براي استفاده از نتايج، آن  خروجي پس از اجراي مدل و نمايش
مدل استفاده آزمايي  براي راستي اين روشتوان از  سنجش از دور مي مزاياي بااليو با توجه به دقت و  به همين منظور. گيرد
جزو بنابراين  .كاركرد رادار بر اساس توليد، ارسال و بازخورد امواج است. يكي از اين ابزارهاي سنجش از دور رادار است. كرد

، شود هدفميمقداري جذب  ،ند بعد از برخورد به هدفك كه رادار ارسال ميامواجي . گيرد ابزارهاي سنجش از دور فعال قرار مي
تا توسط  ايت كسري از آن به سمت رادار به عقب، باز پراكنش خواهد شدو درنه شود ميپراكنده بخشي كند و  عبور ميبخشي 

تغييرات در طول ريگي بر اساس اندازه نتيجه آنكه رادار. آنتن رادار دريافت و در واحد كنترل و محاسبه مورد پردازش قرار گيرد
هاي كوتاه به دوصورت رايلي  در طول موجامواج پراكندگي دانيم كه مياز طرفي . كند ذرات كار مي به عقبموج بازپراكنده شده 

طول موج ارسالي است و در پراكندگي ماي  ١/٠در پراكندگي رايلي اندازه ذرات پراكنده كننده كمتر از . گيرد و ماي صورت مي
ذراتي را آشكارسازي كند  خواهد بودكاركرد رادار در پخش رايليرادار قادر  با توجه به. طول موج ارسالي برابر استقطر ذرات با 

باشد بنابراين هرچه طول موج ارسالي از طرف رادرا كمتر باشد، رادار قادر خواهد طول موج رادار مي ١/٠كه قطر آنها كمتر از 
  .كندشناسايي به دقت بود ذرات ريزتري را 

هستند در اين  Cگيرند از نوع باند  هاي فعلي بيشتر رادارهاي هواشناسي كه در ايران مورد استفاده قرار مي سنجي بر اساس نياز
در اين . خواهد بودCm 7-4و طول موج آن است GHz 8-4بسامد باند باشد، مي KW 250توان ارسالي حدود نوع از رادارها 

تراكم اما در خداد هبوب بايد توجه كرد كه. ميليمتر تشخيص دهد ٤ذراتي را با اندازه كمتر از  شرايطرادار قادر خواهد بود كه
در اين . رسد از گرد و خاك به نظر مي يدر هبوب بسيار زياد است و همان طور كه گفته شد همچون ديوار عظيم معلق ذرات

 و نيروي بسيار زياد است سرعت باداز طرفي.خيص خواهد داداي از گرد و خاك تش شرايط رادار به خوبي هبوب را به عنوان توده
قادر خواهد بود ذرات بزرگ را تا ارتفاع زيادي باال ببرد يعني ذراتي در هبوب وجود دارند كه در محدوده تشخيص حاصل از آن 
صورت لگاريتمي با ارتفاع  ذرات بهشود اندازه  البته بايد در نظر گرفت كه هرچه ارتفاع از سطح زمين بيشتر . گيرند رادار قرار مي

 .و آشكارسازي رادرا محدودتر خواهد شد كاهش خواهد يافت

كيلومتر است براي  ٢٥٠باند است و برد موثر آن حدود  cذكر است با توجه به آنكه رادار هواشناسي امام خميني از نوع  الزم به
همچنين براي نمايش خروجي مدل از . اني استفاده شده استبندي مي نمايش و مقايسه تصاوير رادار با خروجي مدل از پهنه

  .استفاده شده استNCLبرنامه 
 
  گيرينتيجه    ٣

به شرط آنكه در محدوده طول . رادار ابزاري دقيق است كه توانايي تشخيص نوع پديده و حتي اندازه يا سرعت ذرات را دارد
، ميزان است) Z(در واحد بازتاب  )dB(بل  شاخص كه واحد دسي اين. استdBZيكي از اين محصوالت،تصوير. موج قرار گيرد

مدل همچنين با اجرا .استجو تراكم ذرات معلق در وجود نشانگر  به عبارتي.دهد را نشان مي پراكنشذرات معلق در جوباز
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WRF-chemشاخص توان  ميdBZبوب كه در هاز طرفي . دارد اين محصول راسازي  و مدل توانايي شبيه را خروجي گرفت
اين ذرات معلق در هوا ضمن . شود ، گرد و خاك در آسمان معلق ميشديد به واسطه وزش باد است نوعي از طوفان گرد و خاك

عقب و به است و به سمت همه امواج به  پراكنشاين باز .كند كاهش ديد افقي، امواج الكترومغناطيس را به اطراف پراكنده مي
  .خواهد بودسمت آنتن رادار هم 

  

         
  )ب(                                                       )                    الف(

 WRF-chemمدل حاصل از خروجي بازتاب تراكم ذرات ) ب(و فرودگاه امام خميني از رادار حاصل  بازتاب تراكم ذرات گرد و خاكتصوير )الف( .٢شكل
  UTC 11:15و در ساعت  ٢٠١٤ژوئن ٢در تاريخ ، در منطقه تهران

  
دهد  نشان مي ٢٠١٤ژوئن  ٢با تصاوير به دست آمده از رادار فرودگاه امام خميني در تاريخ  WRF-chemمقايسه خروجي مدل 

در . سازي كند ها در مدل به خوبي به كار بسته شده است و مدل توانسته به خوبي تراكم ذرات گردوخاك را شبيه واره طرح
مناطق مشخص شده با رنگ زرد و يا قرمز كه روي خط اسكوال قرار دارد، نشانگر وجود تراكم باالي ذرات تصاوير رادار 

همچنين وجود تراكم ذرات معلق گرد و خاك در . دهد را نشان مي) dBZ( ٥٥تا  ٣٥گردوخاك است و از لحاظ مقدار نيز عدد تقريباً 
  .دهد را نشان مي) dBZ( ٥٠تا  ٣٠مدل كه با رنگ سبز نشان داده شده است عدد 
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