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برآورد غلظت گرد و غبار ()PM10
با استفاده از مدل عددی GOCART
 حسین محمد عسگری ؛ استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،ایران.
*

 شهرام خلیقی سیگارودی؛ دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 پرویز ایران نژاد؛ دانشیار ،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حسن احمدی؛ استاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.

چکیده
برآورد غلظت ذرات گردوغبار به دلیل تأثیراتش بر سالمتی افراد جامعه ،فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی ،اکوسیستت هتای خشت ی و
آبی و اثر بر متغیرهای هواشناسی از اهمیت باالیی برخوردار است .هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی طرحواره عتددی  GOCARTدر
شبیه سازی ذرات گردوغبار است .این طرح واره در بستر مدل تحقیقاتی پیش بینی وضع هوا ( )WRFبه اجرا درآمد .این متدل در سته
شب ه با ساختار النهای تودرتو به اجرا درآمد .شب ه اول از غرب آفریقا تا شرق آسیا بهمنظور در نظر گرفتن همه منتاط منشتأ غبتار،
زیر شب ه دوم کشور ایران و زیر شب ه سوم استان خوزستان است .برای شرایط آغازین و مرزی میدانهای هواشناستی از داده هتای 6
ساعته  FNLاستفاده شد .نتایج اولیه مدل حاکی از رطوبت سطحی باال و همچنین برآوردهای نامناست متدل بترای ذرات گردوغبتار
 PM10بود .بدین منظور با در نظر گرفتن رطوبت سطحی کمتر از نقطه پژمردگی در مناط بیابانی در ماه هتای گترم ستال ،محاستبه
رطوبت اصالح گردید .همچنین شاخص فرسایش پذیری با استفاده از رطوبت سطحی و سرعت آستانه فرسایش در مدل تعریف گردید
و ضرای شاخص موردنظر با استفاده از داده های  PM10در ماه هتای تیتر و دی ستال  7831کته دارای بیشتترین و کمتترین مقتادیر
متوسط ماهانه بودند تنظی گردید .درنهایت نتایج بهدستآمده از مدل اصالحشده با دادههای  PM10ایستگاه محیطزیست اهواز بترای
یک دوره یک هفتهای در خرداد  7833مورد ارزیابی قرار گرفت .تحلیلهای آماری نشاندهنده دقت باالی مدل در برآورد غلظتت ایتن
ذرات میباشند.

واژگان کلیدی:

مدلهای عددی ،مدلهای هواشناسی ،فرسایش بادی ،گسیل ذرات.
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* نویسنده مسئول :تلفن65766886698 :

Email: h_masgari@yahoo.com

462

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،65شماره  ،2تابستان 7859

 .1مقدمه
ذرات معلتت در اتمستتفر را هتتواویز و یتتا آ روستتل 7و
هواویزهایی بتا قطتر کمتتر از  76می ترون در اتمستفر را
ذرات  2PM10گویند .این ذرات شامل ستولفاتهتا ،کتربن
آلی ،کربن سیاه ،نمک دریا و غبارهتای معتدنی حاصتل از
فرسایش میباشند .با توجه به این ه حدود  53درصد این
ذرات را غبار معدنی تش یل متیدهتد ] ،[74از دادههتای
غلظت  PM10در این مطالعه بتهعنتوان غلظتت گردوغبتار
استفاده گردید .اهمیت مطالعه این ذرات به دالیتل تتأثیر
بر سالمتی ،اختالل در فعالیتهای اجتمتاعی و اقتصتادی،
تغییر و بر ه زدن چرخه عناصتر بخصتوص در دریاهتا و
اقیانوس ها و تغییر متغیرهای هواشناختی ازجملته تتابش،
دمتتا ،بارنتتدگی ،فشتتار و ستتایر متغیرهتتای هواشتتناختی
میباشد.
گردوغبتتار درنتیجتته فرستتایش بتتادی و حمتتل ذرات
بهصتورت معلت متیباشتد .بتا توجته بته اهمیتت پدیتده
گردوغبار محققتان از جنبتههتای مختلتف ایتن پدیتده را
موردبررسی قراردادنتد .برختی از محققتین بتا استتفاده از
تونل باد سرعت آستتانه فرستایش بتادی را در ارتبتا بتا
اندازه ذرات و شرایط ستطحی ختام مطالعته نمتودهانتد.
برخی از محققین با استفاده از نمونهبرداریهای صتحرایی
اقدام به مطالعه پدیده گردوغبار نمودهاند .برختی نیتز بته
مطالعه فرسایش بادی در مقیاس قارهای بر اساس تعریتف
فرسایندگی و فرسایشپذیری خام پرداختتهانتد ]،77 ،4
 .[79متدلهتای تجربتی زیتادی از قبیتل  WEQو متتدل
 [27] WEPSتوسعه یافتند.
در سالهای اخیر پدیده فرسایش بادی و گردوغبار بتا
استفاده از ابزار ستنجشازدور و متدلهتای عتددی جتامع
فرسایش بادی مورد مطالعه قرارگرفتته استت .استتفاده از
سنجش ازدور دارای مزایتای زیتادی از قبیتل تشتخیص و
پایش طوفان غبار ] [7تعیین پارامترهتای ستطز زمتین و
جو جهت مدلسازی غبار ،تعیین کمیتهای غبار از قبیل
بار غبار ،عم نوری و اندازه ذرات ] [28 ،7و غیره تعیتین

27

گرایش طوالنیمدت کلیماتولوژی غبار ] [73میباشد.
سیستت متدلستتازی جتامع فرستتایش بتادی توانتتایی
شبیهسازی و پیشبینی همه جنبههای فرسایش بتادی از
ورود ذرات ،حمل و نشست آنها را دارد .این مدلها قتادر
به ارزیابی و پیشبینتی فرستایش بتادی در مقیتاسهتای
محلی تا جهانی میباشند .این مدلهتا دارای شتش جتز
اصلی میباشند که شامل :مدل اتمسفری ،مدل فرستایش
بادی ،طرحواره سطز زمین ،طرحواره حمل غبار ،طرحواره
گوارد داده ها و بانکهای اطالعاتی  GISمیباشند .در این
زمینه میتوان به مطالعات ]  [22،26،3اشتاره نمتود .در
تحقی انجام شتده ] [2بتا استتفاده از انتدازهگیتریهتای
متتتاهوارهای و متتتدل  8 GOCARTهمبستتتتگی بتتتین
مونوکسید کربن و آ روسل را در چنتد مقیتاس بته دستت
آوردند .اندازهگیریهای آنها در مهر و مومهای  2666تتا
 2666انجام گردید .شاخص  AODریز مد بتا استتفاده از
تصاویر 4MODISبدست آمد .نتایج نشان داد که پراکنش
مونوکسید کربن مشابه با پراکنش آ روسل استت هرچنتد
پخش شدن مونوکسید کتربن بته دلیتل زمتان مانتدگاری
بتتاالتر بیشتتتر بتتود .درتحقیقتتی پتتراکنش جهتتانی غبتتار را
بهوسیله مدل  GOCARTشبیه ستازی نمودنتد ] .[3در
این مدل مناط ک ارتفاع فاقتد پوشتش بعنتوان منتاط
تجمع رسوب و دارای پتانسیل ایجاد منشتأ غبتار در نظتر
گرفته شدند .بلند شدن غبار تتابعی از سترعت ستطحی و
رطوبت در نظر گرفته شد .در نهایت نتتایج ایتن متدل بتا
اندازهگیریهای زمینی و دادههای متاهواره متورد ارزیتابی
قرار گرفت که نشاندهنده قابلیت این مدل در شبیهسازی
غبار است که در تحقی ]75و [26بته بررستی روشهتای
مدلسازی و پتایش طوفتانهتای غبتار پرداختنتد .نتتایج
بررسی آنها نشان دهنده پیشترفت در توستعه متدلهتای
ادغامی پایش و مدلسازی غبار بتا استتفاده از متدلهتای
1

Aerosol
Particulate Matter
3
Godard Global Ozone Chemistry Aerosol Radiation and
Transfer
4
MODrate Resolution Imaging Spectrometer
2
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عتتددی و دادههتتای ستتنجشازدور و  GISاستتت .متتدل
 WRF-HAMجهت بررسی واداشت تابشی و اثتر آن بتر
پیش بینی وضع هوا توسعه یافت ] .[74نتایج این مدل بتا
استفاده از تصتاویر متاهوارهای ،انتدازهگیتریهتای شتب ه
 EMEPاروپا و شب ه  AERONETمتورد مقایسته قترار
گرفت .نتایج ارزیابی نشان دهنده قابلیتت بتاالی متدل در
شبیهسازی مقادیر غلظت هواویز سولفات و  PM10است.
در این مطالعه به شبیهستازی ذرات هتواویز کمتتر از 76
می تترون بتتا استتتفاده از متتدل عتتددی  7 WRFو طتترحواره
 GOCARTپرداخته میشود و قابلیتت آن در شتبیهستازی
ذرات هواویز کمتر از  76می رون مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 .2روششناسی تحقیق

میباشند که عبارتاند از:
 .1.2.2مدل اتمسفری
مدل های اتمسفری شامل یک چهارچوب دینتامی یٰ و
چندین طرحواره برای فرآیندهای فیزی ی میباشتند .ایتن
مدل ها اغل دارای چند معادله اصلی میباشتند کته سته
معادله مربو به مؤلفتههتای سترعت ،معادلته پیوستتگی،
معادلتته ترمودینامیتتک ،معادلتته رطوبتتت و معادلتته حالتتت
میباشند .ش ل کلی این معادالت بهصورت زیر میباشد .
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 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
شبیهسازی هواویزها بتا یتک ستاختار النتهای تودرتتو
بصتتوررت شتتب های بتتا تف یتتک افتتتی  56کیلتتومتر بتترای
منطقهای از غرب آفریقا تا شرق چتین بتهمنظتور در نظتر
گرفتن کلیه چشمههای تأثیرگذار غبار ،زیتر شتب ه ای بتا
تف ی تک  86کیلتتومتری بتترای ایتتران و زیتتر شتتب های بتتا
تف یک  76کیلومتری برای خوزستان در نظر گرفته شتد.
برای شرایط آغتازین و مترزی میتدانهتای هواشناستی از
داده های  6ساعته  FNL2استفاده شد .جهت شبیهستازی
دادههای  PM10یک دوره یکهفتهای از تتاری  29تتا 87
خردادماه  7833که طوفان غبتار شتدیدی در ایتن تتاری
گزارش گردیده است انتخاب شد.
 .2.2مدل عددی WRF

مدل تحقیقاتی پیش بینی وضع هوا از جمله مدل های
اتمسفری است که در بخش شیمی متدل ام تان مطالعته
ذرات هواویزها وجود دارد .این مدل دارای چند جز اصتلی
1

Weather Research Forcast

Final operational global analysis Data
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که ̇ سرعت قا  ،و نیروهای افقتی ،و
تغییتترات دمتتا و رطوبتتت ناشتتی از تالط ت عمتتودی زیتتر
مربو به منشأ گرما و رطوبت و
و
شب های،
مربو به پخشیدگی گشتتاور ،گرمتا و
و
و
و
رطوبت است.
 .2.2.2طرحواره سطح زمین
دادههای قابل اعتماد سطز زمتین جهتت متدلستازی
فرسایش بادی با اهمیت میباشند زیرا خصوصیات ستطز
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زمتتین کنتتترل کننتتده ستترعت آستتتانه فرستتایش بتتادی،
پتانسیل ختام جهتت آزادستازی غبتار و تقستی کتردن
نیروی برشی باد بر اجزا غیرقابل فرستایش و ستطز قابتل
فرسایشی ،میباشد 8 .نوع از این نوع پارامترها میتواند در
نظر گرفته شود :الف) پارامترهای خام :توزیع اندازه ذرات
خام ،مقاومت ختام ،ب) پارامترهتای آ رودینامیتک کته
مربو به زبری سطز و بلند شدن هستند ،ج)پارامترهایی
که مختص خصوصیات دمایی و هیدرولی ی خاماند.
به منظور مدل سازی فرستایش بتادی در مقیتاس هتای
محلی تا قارهای ،پارامترهای خام و سطز زمین میتوانند
بهصورت الیههای در سیستت اطالعتات جغرافیتایی GIS
ذخیره گردند (بانک اطالعاتی .)GIS
با توجه به اینکه توزیع اندازه ذرات و رطوبت ستطحی
در فرسایش بادی نقش اساسی دارد ،دو مورد از طترحواره
سطز تشریز میگردند:
 .1.2.2.2توزیع اندازه ذرات
جهت تعیین پتانسیل خام در گسیل 7غبار نیاز استت
توزیتتع انتتدازه ذرات بتترای بافتتتهتتای شتتن ،ستتیلت ،رس
مشخص گردد .بهطورکلی تابع توزیتع لتون نرمتال بترای
اندازه ذرات مختلف در نظر گرفته میشود.
)

(

)

(

√

∑

) (

که ) ( توزیع انتدازه ذرات ،تعتداد انتدازه ذرات،
وزن انتتتتدازه ذرات در تتتتتابع توزیتتتتع و و
پارامترهای توزیع لون نرمال اندازه ذرات میباشد.

که رطوبت حجمی ختام در الیته ستطحی،
ضتترای واداشتتت و بازیافتتت ،بتتارش م تؤثر،
رطوبت ویژه ،بازه زمانی یک روزه میباشد.

و

 .3.2.2طرحواره آئروسل
مدل فرسایش بادی قتادر استت فراینتدهای برداشتت،
حمل (طرحواره حمل) و رسوب ذرات خام با انتدازههتای
مختلف را کمیسازی نماید .به عنوان نمونه درصتورتیکته
برداشت ذرات مدنظر باشد ،قادر است )7 :سترعت آستتانه
فرسایش بادی )2 ،شار حمل ماسه )8 ،شار گسیل غبار را
7
پیشبینی نماید.
ستتاختار متتاجولی یتتا بتته عبتتارت دیگتتر ویژگتتیهتتای
ساختاری در برنامه منبع مدل میتانمقیتاس پتیشبینتی
عددی  WRFایتن متدل را بستتر مناستبی بترای اجترا و
آزمون طرحوارههای هواویز مختلف قرار داده و در نتیجته
شرایط الزم برای در نظر گرفتن بر ه کتنش میتدانهتای
هواشناسی و شیمیایی را فراه آورده است .در ستالهتای
اخیر ،طرحوارههای هواویز متعددی در بخش شیمی متدل
 WRFبهمنظور مطالعه هواویزها اجرا و آزمون گردیدهانتد
4
کتته از جملتته آنهتتا طتترحوارههتتای،MADE8/sorgam2
 MOSAICو  GOCARTاست.
 .4.2.2طرحواره GOCART

متتدل خصوصتتیات شتتیمیایی تابشتتی و حمتتل هتتواویز
گدارد ( )GOCARTعناصر اصلی تروپسفری هواویزهتا از
جمله سولفات ،گرد و غبار ،کربن سیاه ،کربن آلی و نمتک
دریا را شبیهسازی میکند.
 .1.4.2.2گسیل در طرحواره GOCART

 .2.2.2.2رطوبت سطحی
در این مطالعه از طرحواره سطز پالی استفاده گردیتد
که در آن تغییرات رطوبتت ستطحی ختام از رابطته زیتر
محاسبه میگردد.

ذرات گرد و غبار با قطر  617تا  76می رون در  9گروه
مجزا دسته بندی می گردند .فرمول گستیل بترای گتروه ρ
1

Emission
Secondary Organic model
3
Model Aerosol Dynamics for Europe
4
Model for Simulating Aerosol Interactions and
Chemistry
2

)

(

)

(
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بهصورت زیر است:
F  C S s pu 2 u  ut  , if u  ut

که  Fρتابع گسیل  Sتتابع چشتمه کته منتاط دارای
پتانسیل گسیل گرد و غبار را تعیین متیکنتد و تتابعی از
پوشش سطز میباشد SP ،سه هر گتروه ذرات ختام در
گسیل است u ،سرعت باد در ارتفاع  76متری ut ،سترعت
آستانه فرسایش بادی که بوستیلهی انتدازه ذره و رطوبتت
سطحی تعیین میگردد و  Cثابت تجربی است.

 p  a
g p 1 / 2  0 / 2 log w , if w  0 / 5
A
a
Ut  

در غير اين صورت


 :Utستترعت آستتتانه؛  :Aبرابتتر بتتا 619؛  :wرطوبتتت
سطحی؛  :Фpقطر ذرات؛  :gشتاب ثقل؛  :ρpجترم ذرات و
 :ρaجرم هوا

 .3.2فیزیک مدل
فیزیتتک متتدل شتتامل می روفیزی تک ،پتتارامتره کتتردن
همرفت کومولهای ،الیه مرزی ( ،)PBLمدل سطز زمین و

تابش میباشد .می روفیزیک شامل فرآیندهای بخارآب ،ابر
و بارش است و شامل چندین طرحواره میباشتد .همرفتت
کومولهای مربو به تأثیرات زیر شب های ابرهای همرفتی
است .طرح واره الیته ستطحی ،سترعت آستتانه و ضترای
تبدیل را محاستبه متیکنتد کته محاستبه شتار جریانتات
گرمای سطز و رطوبت را بهوسیلهی طرحوارههتای ستطز
زمتتین و همچنتتین تتتنش ستتطحی در طتترحوارهی PBL
ام انپذیر میشود .مدلهای سطز زمتین اطالعتات شتار
پارامترهای سطحی را از طرحواره الیه ستطحی ،نیروهتای
تابشتتی را از طتترحواره تتتابش و نیروهتتای بارشتتی را از
طرح واره های می روفیزیک و همرفت دریافتت متیکنتد و
شار گرما و رطوبت را در نقا زمینی فتراه متیآورد .در
این قسمت از طرحواره  PXLSMاستتفاده گردیتد ].[71
بختتتش  PBLشتتتامل جریانتتتات عمتتتودی در مقیتتتاس
نی شب های که درنتیجه جریانات پیچ تی در کتل ستتون
اتمسفر است ،متیباشتد .طترح واره تابشتی فتراه کننتده
گرمای اتمسفری درنتیجه جریانات تابشی و تابشهتای بتا
طول موج بلنتد و کوتتاه ستطحی جهتت در نظتر گترفتن
بودجه گرمای زمین است.

جدول  .1طرحوارههای فیزیکی مورد استفاده در شبیه سازی
فرآیندهای جوی

روش پارامترهسازی

منابع

تابش موج بلند
تابش موج کوتاه
طرحواره سطز
الیه مرزی
طرحواره همرفت
می روفیزیک ابر
طرحواره هواویز

RRTM
sward
PLX
YSU
Grell-Devenyi
Lin
GOCART

][71
][6
][71
][76
][5
][72
][1

 .3نتایج
مدل اتمسفری بهعنوان میزبان سایر طرحوارهها عمتل
م تینمای تد .متتدلهتتای اتمستتفری فراینتتدهای فیزی تتی و
دینامی ی جو از قبیل تتابش ،ابرهتا ،همرفتت و تالطت را

به صورت عددی در نظر میگیرنتد .طترح واره هتای ستطز
زمین تبادل انرژی و ماده را بین اتمسفر ،خام و پوشتش
گیاهی شبیه سازی مینماید .جهت مدل سازی ریز گردهتا
طرحواره سطز زمین سترعت آستتانه و رطوبتت ختام را
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تهیه مینمایتد .طترحواره گستیل غبتار سترعت آستتانه و
رطوبت سطحی را از مدلهای ستطز و ستایر پارامترهتای
م انی را از بانک هتای اطالعتاتی  GISبته دستت آورده و
میزان گسیل غبار را برای گروه های مختلتف انتدازه ذرات
محاسبه مینماید.
به منظور پیش بینی حرکت غبار مدل حمل و نشستت،
دادههتتای بتتاد ،جریانتتات متتتالط و بتتارش را از متتدل
اتمستتفری و اطالعتتات میتتزان گستتیل و انتتدازه ذرات را از
مدل گسیل غبار به دست میآورد .متدلهتای اتمستفری،
طتترحوارههتتای ستتطز ،گستتیل غبتتار و نشستتت نیازمنتتد
داده های سطز میباشند .داده های کلیتدی ستطز زمتین
جهت مدلستازی غبتار شتامل توزیتع انتدازه ذرات غبتار،
خصوصیات سطز خام ،پوشتش گیتاهی و شتاخصهتای
پوشش سطز میباشند.
توزیع اندازه ذرات خام دارای اهمیت زیادی میباشد.
در مدلهای بزرنمقیاس ی تی از روشهتا تقستی بنتدی
خام ها بر اساس مثلث بافت خام  USDAمیباشد .این
روش دارای مزایایی میباشد:
 .7تقسی بندی خام جهت طرحوارههای سطز زمتین و
گسیل ذرات در همهجا ثابت است.
 .2ادههای اندازه ذرات ختام در منتاط مختلتف دنیتا
میتواند جمعآوری گردد و بر این اساس طبقه بنتدی
گردند و بانکهای اطالعتاتی انتدازه ذرات را تشت یل
دهند .ش ل ( )7نشان دهنده بافت ختام در منتاط
مختلف مورد مطالعه میباشد.

 .1.3کالیبره کردن مدل
در طتترحواره  GOCARTستترعت آستتتانه فرستتایش
بادی تتابعی از انتدازه و چگتالی ذرات و رطوبتت ستطحی

میباشد .تغییرات شبانهروزی و فصلی رطوبتت ختام در
ارتبا با بارش و تبخیر در طرحوارههتای ستطز محاستبه
میگردد .نتایج اولیه متدل نشتان دهنتده ایتن استت کته
طرحواره سطز رطوبت سطحی باالیی را نشتان متیدهتد.
همچنین تابع منشأ در رابطه گسیل نشان دهنده شتاخص
فرسایشپذیری است .تابع منشأ در مدل اصلی بتر استاس
نقشه پتانسیل فرسایش بتادی بتا در نظتر گترفتن انتدازه
ذرات مختلف به دست میآید .نتایج اولیه مدل نشتان داد
که تابع منشأ بهدرستی در این مدل محاستبه نمتیگتردد.
جهت کالیبره کردن متدل بتا استتفاده از دادههتای FNL
ستتال  7831در فصتتول گتترم ستتال رطوبتتت ستتطحی در
مناط مورد مطالعه به دست آمد .بتا توجته بته این ته در
فصل گرم سال در مناط بیابانی رطوبت سطحی کمتتر از
رطوبت پژمردگی است رابطه محاسبه رطوبت ستطحی در
طرحواره  GOCARTبتا تقستی رطوبتت ستطحی بتر 2
اصالح گردید .همچنین شاخص فرسایش بادی بتر استاس
رطوبت سطحی و سترعت آستتانه فرستایش بتادی کته از
رابطه بگنولد به دست میآید تعریف گردید .بتا توجته بته
اینکه رطوبت سطحی و سترعت آستتانه فرستایش بتادی
رابطتتته ع ت ت بتتتا فرستتتایشپتتتذیری دارنتتتد رابطتتته
(⁄
)
تعریف گردید .جهت محاسبه ضری
از داده های  FNLمربو به ماههای تیر و دی کته بته
ترتی دارای بیشترین و کمترین متوستط ماهانته PM10
میباشند استفاده گردید و با مقایسه نتتایج متدل در ایتن
دو ماه با مقادیر انتدازهگیتری شتده ایتن دو متاه در ستال
 7831و محاسبه میانگین مجذور مربعات خطا ()RMSE
بهینه گردید و برابر با  61667قرار گرفت .شت ل
ضری
( )8نشاندهنده رطوبت سطحی ختام در منتاط متورد
مطالعه میباشد.

برآورد غلظت گرد و غبار ( )PM10با استفاده از مدل عددی GOCART

شکل  .1نقشه بافت خاک

شکل  .2پوشش گیاهی در مناطق مورد مطالعه
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شکل  .3نقشه رطوبت سطحی ساعت  6در تاریخ  1311/3/22در مناطق مورد مطالعه ()m3/m3

شکل .4نقشه مناطق منشأ غبار بهدستآمده از مدل در ساعت  6در تاریخ  1311/3/22در مناطق مورد مطالعه ()µg/m2/s
در این شکل بهترتیب شبکه اول (منطقهای از غرب افریقا تا شرق چین) ،زیر شبکه دوم (ایران) و زیر شبکه سوم (خوزستان) نشان دادهشده است.
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شکل  .5نقشه  PM10بهدستآمده از مدل در ساعت  6در تاریخ  1311/3/22در مناطق مورد مطالعه ()µg/m3
در این شکل بهترتیب شبکه اول (منطقهای از غرب افریقا تا شرق چین) ،زیر شبکه دوم (ایران) و زیر شبکه سوم (خوزستان) نشان داده شده است.

از تواناییهای ایتن متدل تهیته نقشته میتزان گستیل
برحستت می روگتترم در هتتر مترمربتتع و در هتتر ثانیتته و
همچنین تعیتین نقشته هتای غلظتت گردوغبتار برحست
می روگترم در مترمربتتع (شت ل  )9استتت .شت ل 4نشتتان
دهنده مناط منشأ گردوغبار میباشد .با در نظتر گترفتن
نقشههای بافت خام ،پوشش گیاهی (شت ل )2و رطوبتت
میتوان بیان نمود که مناط منشأ از لحاظ بافت خام به
ترتی میزان و گستردگی اثر ،مناطقی با بافتهای لتومی،
شنی و لومی شنی میباشند .بتا توجته بته نقشته منتاط

منشأ ،مناطقی در شمال غرب آفریقا ،سودان ،منتاطقی در
غرب عربستتان ،امتارات متحتده عربتی ،عمتان ،کویتت و
همچنین منطقهای در شرق عراق بیشترین مقادیر گستیل
و فرسایش بادی را دارند .با توجه بته نقشتههتای پوشتش
گیاهی ش ل ( )2مناط منشأ منطبت بتر منتاط بتدون
پوشش و بوتهزار میباشند.
در ایتتن مطالعتته از طتترحواره گستتیل  GOCARTو
همچنتتتین طرحتتتواره آ روستتتل  GOCARTجهتتتت
شبیهسازی و پیشبینی هواویزهتای بتا قطتر کمتتر از 76
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می رون استتفاده گردیتد و غلظتت ذرات  PM10در شتهر
اهواز برای یک دوره یکهفتهای از تتاری  7833/8/29تتا
 7833/8/87شبیهسازی گردید و نتایج شبیهستازی متدل
بتتا استتتفاده از داده هتتای انتتدازهگیتری شتتده در ایستتتگاه
محیطزیست شهر اهواز متورد ارزیتابی قترار گرفتت .ایتن
طرحتتواره توانتتایی شتتبیهستتازی دیگتتر هواویزهتتا نظیتتر
سولفات ها ،کربن ها و نمک های دریا را دارد .بتا توجته بته

این مطل که بیشتر از  53درصتد ذرات  PM10در ایتران
در روزهای با آلودگی باال مربتو بته غبتار معتدنی []72
است در این مطالعه سایر هواویزها در نظر گرفته نشد.
نمودار ( )7نشان دهنده داده های  PM10اندازهگیتری
شتتده در ایستتتگاه محتتیطزیستتت اهتتواز و داده هتتای
شبیهسازی شده توسط مدل میباشد.

مشاهده
برآورد

شکل  .6مقادیر  PM10مشاهداتی در اهواز و مقادیر شبیهسازی شده با استفاده از مدل GOCART

نتایج تحلیل های آماری نشان دهنده ارتبا معنتیدار
(ضری تعیین برابر با  )6116دادههای شبیهسازی شده بتا
داده های مشاهداتی میباشد .همچنین میتانگین مجتذور
مربعات خطا ( )RMSEکمتر از میانگین ( )299و برابر با
 733میباشد.

 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از این مطالعه ارزیابی مدل عتددی GOCART

در شبیهسازی ذرات  PM10بود نتایج اولیته کتاربرد متدل
نشاندهنده این است که مدل نیازمند اصالحات میباشتد.
اصتتالح رطوبتتت ستتطحی ختتام و تعریتتف و ب تتار گیتتری
شاخص فرسایش بادی بر اساس رطوبت سطحی و سرعت
آستانه فرسایش بادی دقت مدل را در شبیهسازی غلظتت
ذرات افزایش میدهد .با توجه به نتایج ارزیتابی متیتتوان

بیان نمود که در دوره زمانی مورد مطالعه متدل متذکور از
توانایی مناسبی جهت شتبیهستازی ذرات غبتار برختوردار
است .با توجه به نقشه مناط منشأ حاصتل از ایتن متدل
مناطقی در شمال غرب آفریقا ،سودان ،منتاطقی در غترب
عربستان ،امارات متحده عربی ،عمان ،کویتت و همچنتین
منطقتتهای در شتترق عتتراق بیشتتترین مقتتادیر گستتیل و
فرسایش بادی را دارند.
الزم به ذکر است که کنترل طوفتانهتای گردوغبتار و
حرکت تپه های شنی در مناط منشأ اساستیتترین روش
در کنترل میباشد .از نتایج بسیار حا ز اهمیت این مطالعه
این است که منشأ ذرات غبار مشخص میگردد و میتوان
به صورت کمی میتزان گستیل ذرات غبتار در انتدازه هتای
مختلف را با این روش برآورد نمود و کتانونهتای بحرانتی
گردوغبار را شناسایی نمود.

برآورد غلظت گرد و غبار ( )PM10با استفاده از مدل عددی GOCART

نقشه های بافت خام نشتان دهنتده فرستایشپتذیری
زیاد بافت لومی و بافت شنی میباشند و نقشههای پوشش
گیاهی اراضی بتدون پوشتش و بوتتهزارهتا را منتاطقی بتا
فرسایشپذیری باالتر معرفی مینمایند.
مناط منشأ به دلیل قرار گترفتن در منتاط بیابتانی
تغییرات ارتفاعی زیتادی ندارنتد و نتوع و میتزان پوشتش
گیاهی در این مناط تقریباً ثابتت استت .بتر استاس ایتن
مدل عامل های اصتلی انتشتار غبتار انتدازه ذرات ختام و
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رطوبت سطحی میباشد .همان طور که بیان گردید انتدازه
ذرات خام با استفاده از بانتکهتای اطالعتاتی  GISو بتر
اساس مثلث بافت خام تعیین میگردد؛ و رطوبت ختام
بتتا در نظتتر گتترفتن بتتارش و تبخیتتر در طرحتتواره ستتطز
محاسبه میگردد .با توجته بته دالیتل متذکور استتفاده از
دادههای ستطز بتا دقتت بتاال و تتوان تف یتک مناست و
همچنین استفاده از طرحواره سطز مناس دارای اهمیتت
بسیار باالیی در مطالعه ریز گردها میباشد.
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