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 چكیده  

ها از مدل  برای انجام محاسبات و شبیه سازیمطالعه با هدف بررسی اثر گرد و غبار بر تابش انجام شده است.    اين 
اثر گرد و غبار  مدل تحت دو شرايط با درنظر گرفتن   شده است.استفاده   GOCART و طرحواره  WRF-Chem  عددی

های ديد افقی گزارش شده  بر تابش و بدون در نظر گرفتن اين اثر اجرا شده است. برای ارزيابی نتايج حاصل از مدل، داده
دهد  از دو ايستگاه از سازمان هواشناسی کشور، با غلظت شبیه سازی شده توسط مدل مقايسه شده است. نتايج نشان می

های گرد و غبار دارای عملكرد قابل قبولی است. نتايج حاصل از شبیه سازی با مدل  انکه اين مدل در شبیه سازی طوف
در دو حالت مدل سازی حاکی از آن است که ذرات گرد و غبار با جذب و پخش تابش سبب کاهش تابش موج کوتاه و  

 افزايش تابش موج بلند در سطح زمین در مناطق تحت تاثیر گرد و غبار شده است.
 ، داده ديد افقی WRF-Chemگرد و غبار، تابش موج بلند، تابش موج کوتاه، مدل   کلیدی: های واژه 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the dust concentration in the atmosphere, and to 
radiative forcing aerosols, WRF-Chem numerical model and GOCART scheme have used to 
perform the calculations and simulations. The model has run under two conditions taking into 
account the effect of dust on radiation and without considering this effect. To evaluation, the 
results of the model, the reported horizontal vision data from two stations of the Meteorological 
Organization of Iran have compared with the simulated concentration by model. The result shows 
that this model has an acceptable performance in simulating dust storms. The results of simulation 
with the model in two modeling states show that dust particles by absorption and scattering 
radiation decrease short-wave radiation and increase in long-wave radiation at the surface of the 
affected areas. 
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 مقدمه      1

مقادير زيادی از ذرات گرد و غبار را از سطوح  های گرد و غبار هستند که هر ساله  های جوی وقوع طوفانيكی از پديده

ها به مناطق دورتر در طول سال وابسته به شرايط کنند. حرکت ذرات گرد و غبار و انتشار آنبیابانی و خشك وارد جو می

جا شوند و سرانجام با  بهتوانند چند هزار کیلومتر جاهای شديد میباشد. ذرات گرد و غبار در طی رويدادهواشناسی می

 (2006،"همكاران")اُهارا و  نشست پیدا کنند های نشست تر و خشك،  به زمین توجه به جهت باد به وسیله ی فرايند
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  غبار با پخش و جذب تابش موج  و   است. گرد  غبار  و  گرد   یو نور  یكيزیف  ی ها  یگيژغبار وابسته به و  و  گرد  میقتاثرات مس
 ر ی مس  رییاز تغ  یتابش ناش. پخش  دهد یقرار م  ریرا تحت تأث  یتابش  یهاد نيفرا  میطور مستقه  ب  ،یدیکوتاه و بلند خورش

طول موج و فاصله بستگی    ،یتابش در برخورد با ذرات معلق موجود در جو است. مقدار پخش تابش به اندازه ذرات، فراوان
حالت   رییو تغ  یورودهای مستقیم ذرات با تابش  . جذب تابش ناشی از بر هم کنش(2013)امید علیزاده چوبری،    دارد
جذب امواج به شدت   . معموالًشودیم  ليتبد  یانرژ  یها شكل  گريبه د  یسیالكترومغناط  یانرژ  نيآن است. بنابرا  یكيالكتر
 دارد.   یغبار و تراکم آن بستگ و  گرد يیایمیش باتیندارد بلكه به ترک  یها بستگآن 

ال  در  بلند  موج  تابش  گرما  یغبار  هيجذب  به  منجر  برگشتی   شود.  ی م  هيال  نيا  ش يجو،  پراکنش  و  جذب    تلفیق 

(Backscattering  )  جو در    شي کاهش نرخ گرما  جهیو در نت  نیبه سطح زم  ی موج کوتاه منجر به کاهش تابش ورودتابش
  ن يا  ن()به دام انداخت  از خروج تابش موج بلند   یریشود. در مقابل، با جلوگیغبار م  هي ال  ن يريز  و در بخش  نیسطح زم

  (.2014، "همكاران"د )علیزاده چوبری و شومای سطحی مید شيمؤلفه منجر به افزا
 Chem-WRFهای شییمیايی بین هواويز، تابش، ابر را در قاره آمريكا با اسیتفاده از مدل  و همكاران بازخورد يانگ ژانگ

 9تواند تابش خورشییدی ورودی را به میزان ها دريافتند که هواويز میآن  در دو ماه ژانويه و جوالی شیبیه سیازی کردند.
 (2010،  "همكاران")يانگ ژانگ و    مناطق کاهش دهداين درصد در ماه جوالی در بیشتر  16درصد در ماه ژانويه و

با استفاده   2011ها را برای دوماه ژانويه و ژوئیه سال  عطايی و همكاران غلظت گرد و غبار و واداشت تابشی ناشی از آن
ها  های آناند. نتايج شیبیه سیازیشیبیه سیازی انجام دادهWRF-Chem شییمی  -مدل پیش بینی و تحقیقاتی وضی  هوااز 

در ماه ژوئیه   -𝑊𝑚−2 76/5 در ماه ژانويه و   -𝑊𝑚−26/3 نشیان داده اسیت که در سیقو جو  واداشیت منفی در حدود  
در   -𝑊𝑚−2 77/17 در ماه ژانويه و   -𝑊𝑚−2  2/7 اسیت، در حالی که میزان واداشیت تابشیی در سیطح به طور متوسیط

کنش آن با تابش طول موج کوتاه باعث سیرد شیدن سیامانه  ماه ژوئیه برآورد شیده اسیت. حریور گرد و غبار در جو و برهم
  .(1393،  "و همكاران")عطايی  شود جو می-زمین

 

 روش تحقیق      2
- در اين پژوهش برای ارزيابی اثر مستقیم گرد و غبار بر تابش از مدل شبیه سازی و پیش بینی تحقیقاتی وض  هوا

در منطقه غرب کشور به ويژه سه  2016زوئن  18الی  16استفاده شده است. مدل سازی از روز  WRF-Chemشیمی 
مرکز ملی پیش    GFSسازی از دادههای باز تحلیل  استان کرمانشاه، ايالم و کردستان انجام شده است. در اين شبیه  

های فیزيكی به کار رفته در اين شبیه سازی ذکر شده  طرحواره  1( استفاده شده است. در جدول  NCEPبینی محیطی )
 برای تعییت شار و غلظت گرد و غبار استفاده شده است.  GOCARTاست. در بخش شیمی مدل سازی از طرحواره 

 در اين مطالعه   WRF-Chemپیكربندی مدل . 1جدول 
 فرايندهای فیزيكی و شیمیايی  WRF-Chem های بكار رفته در مدلطرحواره 

Line et al. scheme  میكروفیزيك ابر 
Rapid Radiative Transfer Model (RRTMG)  کوتاه تابش طول موج 
Rapid Radiative Transfer Model (RRTMG)  تابش طول موج بلند 

Naoh Land Surface Model  مدل سطحی خاک 
Yonsei University scheme (YUS)  اليه مرزی 
GOCART simple aerosol scheme  گرد و غبار 

 

گیری شده توسط سازمان هواشناسی کشور  اندازههای ديد افقی برای ارزيابی و صحت سنجی مدل مورد استفاده، داده

سری زمانی ديد افقی و غلظت گرد و   1را با غلظت گرد و غبار شبیه سازی شده توسط مدل مقاسیه شده است. شكل 

دهد. رابطه عكس بین داده ديد افقی و  غبار شبیه سازی شده توسط مدل را برای ايستگاه کرمانشاه و ايالم نشان می

 غبار شبیه سازی شده مشخص است، کاهش ديد افقی با افزايش غلظت گرد و غبار همراه است و بلعكس. غلظت گرد و 
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 2016ژوئن  18الی  16سری زمانی ديد افقی و غلظت گرد و غبار شبیه سازی شده توسط مدل در  .1شكل  

مستقیم گرد و غبار بر تابش و بدون در  برای بررسی تغییرات تابش موج کوتاه و بلند، مدل سازی با در نظر گرفتن اثر  

با درنظر   NCLخروجی شبیه سازی شده توسط مدل از مقدار تابش توسط نرم افزار    نظر گرفتن اين اثر انجام شده است.

رد و غبار با  گ  .گرفتن اثر مستقیم گرد و غبار بر تابش و بدون در نظر گرفتن اثر گرد و غبار بر تابش، رسم شده است

و حذف تابش طول موج کوتاه در سطح سبب تغییرات تابش موج کوتاه در هنگام وقوع طوفان گرد و غبار  جذب، پخش  

را با در نظر گرفتن   ژوئن 17روز  6خروجی مدل از تابش موج کوتاه خورشیدی در سطح در ساعت  2خواهد شد. شكل 

اين مدت زمان وجود گرد و غبار در منطقه سبب  دهد. در  اثر مستقیم گرد و غبار و بدون در نظر گرفتن اين اثر نشان می

پايین سو در سطح زمین در مناطق تحت تاثیر گرد و غبار می شود، که حاصل آن سرمايش کاهش تابش موج کوتاه 

وات   -15سطحی خواهد بود. متوسط کاهش تابش موج کوتاه محاسبه شده توسط مدل در پنج ايستگاه در غرب ايران  

اين کاهش بر روی کشور عراق که گرد و غبار نمود    .وقوع طوفان گرد و غبار در منطقه بوده استبر متر مرب  در طول  

 وات بر متر مرب  نیز رسیده است. - 30وات بر متر مرب  بوده که در برخی مناطق به  -24بیشتر داشته است تا میزان 

تابش موج کوتاه خورشیدی بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم  
 تابش  گرد و غبار بر 

تابش موج کوتاه خورشیدی با در نظر گرفتن اثر مستقیم گرد و  
 غبار بر تابش 

 

 

 )الو( 

 

 

 )ب( 

  تابش موج کوتاه خورشیدی در شبیه سازی الو( بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم، ب( با در نظر گرفتن اثر مستقیم گرد و غبار بر .2شكل  

 . 2016ژوئن  17روز  06:00تابش در ساعت 

تابش موج بلند در سطح زمین را در شبیه سازی با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم گرد و غبار    3شكل  

بر تابش را به خوبی    نشان داده است،که افزايش تابش موج بلند در مدل سازی با در نظر گرفتن اثر مستقیم گرد و غبار 

کند زيرا در طول روز تابش موج کوتاه تابش زمین تاب موج بلند افزايش پیدا می نشان داده است. در طول شب بر عكس  

شود. وجود ذرات گرد و غبار در  با دريافت تابش خورشیدی زمین گرم شده و در شب دارای تابش طول موج بلند می
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ت به دام افتادن آن سطح زمین سبب پخش، جذب و پراکندگی تابش موج بلند شده، در واق  افزايش اين فراسنج به عل

کند البته تغییرات  باشد. اين تابش در اثر وجود گرد و غبار افزايش پیدا می توسط ذرات گرد و غبار در اليه زيرين جو می

طول موج بلند در  شود افزايش تابش تابش موج بلند در اثر وجود گرد و غبار کمتر از تابش موج کوتاه است. مشاهده می

وات بر متر   5/1نوب غربی ايران و همچنین جنوب عراق بیشتر بوده و در اين ساعت بیشتر از  روی مناطق غربی و ج

 مرب  رسیده است.

تابش موج بلند در حالت غیر فعال بودن اثر مستقیم گرد و  
 غبار بر تابش 

تابش موج بلند در حالت فعال بودن اثر مستقیم گرد و غبار بر  
 تابش 

 

 

 )الو(  

 

 

 )ب(  

تابش موج بلند در شبیه سازی الو( بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم، ب( با در نظر گرفتن اثر مستقیم گرد و غبار بر تابش در   .3شكل  

 . 2016ژوئن  17روز  12:00ساعت 

 گیری نتیجه      3
کوتاه و همچنین گرد و غبار به طور مستقیم بودجه تابشی زمین را به وسیله جذب، پخش و يا حذف تابش طول موج  

نتايج شبیه سازی های انجام شده و مقادير محاسبه شده توسط    دهد.پخش و جذب طول موج بلند تحت تاثیر قرار می
که وجود گرد و غبار باعث کاهش تابش موج کوتاه پايین سو و افزايش تابش موج بلند در سطح زمین    دهد مدل نشان می

. اما به طور کلی به واسطه کاهش بیشتر تابش طول موج کوتاه نسبت به افزايش  شوددر مناطق تحت تاثیر گرد و غبار می
 تابش طول موج بلند در سطح زمین، سرمايش سطحی در  مناطق تحت تاثیر گرد و غبار رخ داده است.
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