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Aims Due to its location in the Middle East, Iran is affected by its climatic and geological characteristics. 
Since one of the main sources of airborne particulate matter is desert, issues such as sandstorms, high 
concentrations of airborne particles, and reduced visibility are some of the major recent climate and 
meteorological problems in the country, especially in the western border provinces. The purpose of this 
study is to simulate the size of atmospheric dust particles to reveal the sources that send them to the 
western region of the country.
Methodology In this regard, numerical modeling and remote sensing methods were used for severe 
dust events in June 2016, November 2017, and October 2018. The data used include the weather 
codes of the synoptic station, the aerosol optical depth product of the moderate resolution imaging 
spectro radiometer sensor, and the National Centers for Environmental Prediction/NFL data for the 
implementation of the weather rcscarch forcast-CHEM  model.
Findings The results showed that the outputs of the weather rcscarch forcast-CHEM numerical model 
in all three dust events, the regions located in the northwest of Iraq (border between Iraq and Syria), the 
regions of northern Saudi Arabia, and the eastern regions of Iraq are the main sources. Dust particles 
were detected in the study area. Dust originating from these areas in a northwest-southeast direction 
and with a significant spatial and temporal extent affects more than 3 days and the spatial expansion of 
western regions of Iran, especially Kermanshah.
Conclusion Based on the results of this study, aerosol optical depth  images of the Modis sensor and 
simulation of the weather rcscarch forcast-CHEM model have an acceptable performance to identify the 
characteristics and sources of heavy dust entering the Kermanshah region.
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 دهیچک
 ثیرتا تحت خاورمیانه منطقه در گرفتنقرار  به توجه با ایران محدوده اهداف:

 هایچشمه از یکی که آنجایی از دارد. قرار آن ژئولوژیکی و اقلیمی خصوصیات
 ن،ش طوفان قبیل از مسائلی ،است بیابان جو، به معلق ذرات گسیل در اصلی
 هواشناسی و اقلیمی عمده مشکالت از دید کاهش جوی، معلق ذرات باالی غلظت
 پژوهش، این هدف .است غربی مرزی هاینتااس در مخصوصا   کشور، در اخیر
 گسیل هایچشمه آشکارسازی منظوربه جوی گردوغبار ذرات اندازه سازیشبیه
 .بود کشور غرب منطقه به آنها

 رخدادهای برای دور از سنجش و عددی سازیمدل هایروش از :شناسیروش
 مورد هایداده شد. فادهاست 2018 اکتبر و 2017 نوامبر ،2016 ژوئن گردوغبار شدید

 ینور  عمق محصول سینوپتیک، ایستگاه هواشناسی کدهای شامل استفاده
 برای یطیمح یهاینیبشیپ یمل مراکز هایداده و مودیس سنجنده آئروسل
  .بود هوا وضع ینیبشیپ و یقاتیتحق مدل اجرای
 سه هر در هوا وضع ینیبشیپ و یقاتیتحق عددی مدل هایخروجی :هایافته
 سوریه(، و عراق بین )مرز عراق کشور غرب شمال در واقع مناطق گردوغبار، رویداد
 یاصل هایچشمه عنوانبه هورالعظیم عراق شرقی مناطق و نتاعربس شمال مناطق
 گردوغبارهای شدند. شناسایی مطالعه، مورد منطقه برای گردوغبار ذرات گسیل
 ردگیگست با و شرقی جنوب-یغرب شمال یتاراس یک در مناطق این از گرفتهمنشأ 
 غربی مناطق مکانی گسترش و روز 3 از بیش تداوم توجه قابل زمانی و مکانی
  .دهندمی قرار ثیرتا تحت را کرمانشاه خصوصبه ایران
 ینور  عمق تصاویر پژوهش، این از آمدهدستبه یجتان اساس بر :گیرینتیجه
 واه وضع ینیبشیپ و یقاتیتحق مدل سازیشبیه و مودیس سنجنده آئروسل

 منطقه به ورودی شدید گردوغبارهای منشأ مناطق و هاویژگی شناخت برای
 .هستند برخوردار قبولی قابل کارآیی از کرمانشاه

 ،ئروسلآ ینور  عمق ،هوا وضع ینیبشیپ و یقاتیتحق سازی،شبیه معلق، ذرات کلیدواژگان:
 کرمانشاه
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 مقدمه
 تذرا این .شودمی گفته جو در معلق مایع یا جامد ذرات به ریزگردها

 و جو در نوری هایفرآیند بر خورشید، نور جذب و پراکنش دلیل به
 و پراکنش از ناشی دمایی تغییرات گذراند.اثر  اقلیمی هایویژگی
 یا سرمایش از نظرصرف جوی، معلق ذرات توسط رنو جذب

 ظتغل و اندازه به توجهی قابل میزان به پدیده، این بودنگرمایشی
 تحقیق هرگونه ،رو این از .[Nikfal, 2014] است وابسته ذرات این

 هواویزها نوری و شیمیایی فیزیکی، هایویژگی زمینه در
(Aerosols) اثر و منطقه جوی هواویزهای بهتر درک در تواندمی 

 د.باش اهمیت حائز بسیار طبیعی، و انسانی زیست شرایط بر آن
 از معمول طوربه جو در موجود هواویزهای ذرات اندازه شناسایی

 که شودمی انجام آزمایشگاهی هایبررسی و گیریاندازه طریق
 طی است. زیادی زمانی و اقتصادی هایهزینه صرف نیازمند
 زا استفاده با گردوغبار پدیده هایویژگی رسازیآشکا اخیر هایدهه

 فیطی رتارف بر تکیه با همچنین و عددی هایسازیمدل هایقابلیت
 فروسرخ تا مریی هایموجطول در گردوغبار ذرات فردمنحصربه
 صورت محیطی و هواشناسی هایماهواره اندازیراه پی در و حرارتی
 سازیمدل هایروش از ادهاستف .[Miri et al., 2021] است گرفته

 از یکی ایماهواره تصاویر و دور از سنجش هایروش ویژهبه و
 گردوغبار حرکت مسیر و مشخصات بررسی برای منابع بهترین

 ایماهواره تصاویر .[Myhre et al., 2005] شوندمی محسوب
 زمینی هایایستگاه هایمحدودیت و داده پوشش را وسیعی پهنای

 مکمل عنوانبه که دارند را توانایی این و کنندمی برطرف را
 .[Grell et al., 2005] گیرند قرار استفاده مورد زمینی هایایستگاه
 لکنتر  برای مهمی بسیار ابزار تکرار، قابلیت دلیل به همچنین
 ,Wang & Sunder] روندمی شمار به آنها انتقال و گردوغبار

 هایداده و عددی سازیمدل هایمزیت به توجه با .[2003
 عنوانبه دورسنجی هایروش و عددی سازیشبیه امروزه دورسنجی،

 پدیده به نسبت آگاهی افزایش ابزارهای ترینمناسب از یکی
 در و است گرفته قرار توجه مورد مطالعات از بسیاری در گردوغبار

 شناسایی و ذرات غلظت تعیین هدف با زیادی مطالعات جهان سطح
 شده انجام هاروش این از استفاده با گردوغبار یلگس هایچشمه
 ;Aerosol Optical Depth) آئروسل ینور  عمق محصول است.

AOD) متوسط وضوح با یربردار یتصو فیط سنجنده (Moderate 

Resolution Imaging Spectro radiometer; MODIS) 
 رانکارب اختیار در کیلومتر1 مکانی تفکیک توان با و روزانه صورتبه
 ذرات میزان دهندهنشان AOD محصول حقیقت در .ردیگیم قرار

 تعریف، مطابق .است آن غلظت و (آئروسل) جو در موجود معلق
 برابر در گردوغبار و معلق ذرات ممانعت از معیاری اپتیکی عمق

 وجودم معلق ذرات ،دیگر عبارتبه است. زمین به خورشید نور رسیدن
 پارامتر توسط ممانعت پخش، و جذب هایمکانیسم توسط هوا در

 حدی ات تواندمی معیار این .شودمی تعیین اپتیکی عمق بعد بدون
 در .[Qi et al., 2013] باشد نیز هوا کدورت میزان کنندهتعیین
 از ایپیشینه وجود مختلف هایبررسی در و موضوعی هر مورد

 به زیادی حد تا تواندمی شدهانجام هایبررسی از اطالع یا موضوع
 در ند.ک کمک جدید منطقی یجتان به یابیدست و مطالعه پیشرفت

 موضوع درباره موجود خارجی و داخلی منابع از تعدادی ادامه
 ,.Liu et al] خصوص این در .گیرندمی قرار بررسی مورد تحقیق،

 دلم از استفاده با مودیس هواویز نوری عمق سازیشبیه با [2011
 Weather Rcscarch) وضع هوا ینیبشیو پ یقاتیتحق

Forcast; WRF-CHEM) و GIS (Geographic 
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Information System) که رسیدند نتیجه این به چین در 
 یلوتحلتجزیه عددی، سازیمدل از استفاده با گردوغبار سازیشبیه

 یجتان .بخشدمی بهبود را بعدی هایبینیپیش و هوا کیفیت
 سازیشبیه با ارتباط در [Eltahan et al., 2018] ایمطالعه

-WRF هایوارهطرح از استفاده با مصر گردوغبار شدید رخدادهای

CHEM شاخص و AOD و رخداد هر شرایط به بسته که داد نشان 
 حاصل جیتان به را مدل یجتان توانمی متفاوت ضرایب کارگیریبه با
 Aerosol) آئروسل کیشبکه رباتو  ایماهواره هایشاخص از

Robotic Network; AERONET) ایمقاله در کرد. نزدیک 
 وریآجمع هایتکنیک و گردوغبار پدیده بینیپیش هایمدل مروربه

 مطالعه این در .[Asadilotfi et al., 2018] شده پرداخته هاداده
 و نیاز مورد هایداده اطالعات، آوریجمع هایتکنیک بر مروری
 غبارگردو مکانی و زمانی رزیابیا برای گردوغبار بینیپیش هایمدل
 .شد ارایه

 تحت ،شناسیزمین و اقلیمی خاص خصوصیات دلیل به ایران کشور
 دارد رقرا ریزگردها باالی غلظت و شن طوفان قبیل از مسائلی ثیرتا

[Rezazadeh et al., 2011]. در گردوغبار هایطوفان پدیده 
 و ناتعربس و عراق کشورهای در زاییبیابان تشدید با اخیر هایسال

 یهمسایگ در که کرمانشاه مردم زندگی از مختلفی هایجنبه سوریه
 به توجه با .است ساخته ثرتام را هستند گردوغباری هایکانون

 افزایشی روند همچنین و گردوغبار هایطوفان منفی آثار اهمیت
 این هایویژگی مکانی و زمانی تحلیل و تشخیص بررسی، آنها

 ورآزیان اثرات از جلوگیری و بحران این مدیریت منظوربه ریزگردها
 دیده،پ این زیاد پیامدهای به توجه با .است مهم بسیار ریزگردها این
 آماری مختلف هایجنبه از پدیده این مطالعه اخیر هایدهه طی

[Lashkari & Kaykhosravi, 2008; Miri et al., 2011]، 
 ;Miri et al., 2014; Toulabi Nejad et al., 2018] همدیدی

Alizadeh et al., 2020] سازیشبیه و [Rezazadeh et al., 

2013; Nikfal, 2014; Nikfal et al., 2017] مختلف مناطق در 
 نشان شدهانجام مطالعات مرور است. گرفته قرار توجه مورد کشور
 هانداز  یژهوبه گردوغبار هایویژگی به کمتر ،مطالعات در که دهدمی

 پژوهش در رو، این از است. شده توجه کشور داخل به ورودی ذرات
 نجیدورس ترکیبی هایروش از استفاده با که شد این بر سعی حاضر

 رخداد از ناشی هواویزهای ذرات ماهیت و اندازه عددی، یساز مدل و
 د.شو شناسایی آنها انتشار هایچشمه و بررسی فراگیر گردوغبار

 

 شناسیروش
 و سازیمدل آماری، هایروش از ترکیبی با حاضر تحقیق در

 نبدی .شودمی پرداخته گردوغبار طوفان آشکارسازی به دورسنجی
 رحاض هوای کدهای به مربوط هایداده دریافت با ابتدا در که ترتیب

 مطالعه، مورد منطقه برای )ایران( کشور کل هواشناسی سازمان از
 دادتع هرچند .شد استخراج و بندیطبقه گردوغبار به مربوط کدهای
 این با اما بوده توجه قابل زیاد هایسال طی در گردوغبار روزهای
 سازیمدل برای بررسی مورد روزهای انتخاب برای اصلی شرط وجود

 تمام در گردوغبار مکانی گستردگی دورسنجی، مطالعه و عددی
 درخدا سه رو، این از شد. گرفته نظر در مطالعه مورد منطقه سطح
 گسترش به توجه با 2018 اکتبر 27 و 2017 نوامبر 2 ،2016 ژوئن 17

 قهمنط به ورودی گردوغبارهای ذرات بررسی برای توجه، قابل مکانی
 با ند.شد انتخاب عددی سازیمدل و ایماهواره تصاویر اساس بر

 و مجاورت و کشور غرب در کرمانشاه منطقه قرارگیری به توجه
 و ناتعربس و سوریه عراق، مانند حاره جنب هایبیابان با آن نزدیکی
 این در گردوغباری، هایطوفان از آن مداوم گرفتنقرار  ثیرتا تحت

 اهکرمانش منطقه .گیردمی قرار مطالعه مورد کرمانشاه منطقه پژوهش
 و درجه 47 بین محدوده جغرافیایی موقعیت نظر از ایران غرب در
 قرار النهارنصف از شمالی دقیقه 34 و درجه 19 و شرقی دقیقه 4

 و کیلومتر مربع24640 بر بالغ مساحتی کرمانشاه نتاشهرس .دارد
 دارای دارد. ارتفاع دریا سطح از متر1420 آن هواشناسی ایستگاه

 ایمدیترانه مرطوب هایجبهه با خشکنیمه و خشک وهوایآب
 میانگین و ترممیلی500 تا 400 بین آن بارندگی میزان متوسط است.
 در غالب بادهای وزش جهت است. گرادسانتیدرجه16 سالیانه دمای
 جهت در نوساناتی با همراه که بوده غربی سال طول در منطقه این

 (.1 شکل) است غربیجنوب و غرب شمال
 

 
 نتااس در کرمانشاه شهر جغرافیایی موقعیت (1 شکل

 
 WRF-CHEM سازیشبیه مدل

 هوا کیفیت بررسی به عددی سازیمدل از استفاده با تحقیق این در
 از .شد پرداخته کرمانشاه شهر در 10PM ذرات غلظت سازیشبیه و

 فرآیند از بخشی گردوغبار، ذرات غلظت سازیشبیه که آنجایی
 رهایمتغی دربرگیرنده که است هوا وضعیت فیکی سنجش پیچیده

 بش،تا جوی، اغتشاشات باد، جهت و سرعت مانند هواشناسی
 سیلگ مانند شیمیایی هایفرآیند و بارش ابر، تشکیل یهافرآیند
 کی از بنابراین ،است ذرات انتقال ذرات، نشست جو، به هواویز ذرات
 از هاسازیشبیه گونهاین آنالیز در که شد استفاده توانمند مدلی

 پژوهش در که WRF-CHEM مدل است. برخوردار ایویژه اهمیت
 مضاعف، دینامیکی هایهسته شامل مدل این شد، استفاده حاضر
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 یمعمار  افزارنرم و سازیشبیه سامانه ی،بعدسه متغیرهای هایداده
 انهسام گسترش و بسط و موازی محاسبات اجازه کاربر به که است

 تیکتاغیرهیدواس مقیاس مدل هسته دو دارای مدل این .دهدمی را
(Non hydrostatic Mesoscale Model; NMM) مدل که 

 هپیشرفت تحقیقات و است تیکتاغیرهیدرواس مقیاس متوسط
WRF رد پیشرفته مطالعات برای و تیکتاغیرهیدرواس مدلی که 
 ایمحدوده برای مناسب مدلی مدل، این است. شده طراحی جو علوم

 نیز اییارهس مقیاس در حتی و است متر هزاران تا متر چند حد از
 .[Stockwell, 1997] شودمی اجرا
 ،RADM2 هواویز هایمدل ،WRF-CHEM مدل در

MADE/SORGAM، GOCART، Madronich photolysis 
 جو آالینده گازهای و هواویز مختلف هایگونه پارامترسازی برای
 .[Goudie, 2001] دارد وجود

 عنوانبه MADE-SORGAM پیشرفته وارهطرح از اجرا این در
 ,Ackermann] شد ادهاستف جوی معلق ذرات گسیل وارهطرح

 ذرات برای مودال دینامیک مدل پایه بر وارهطرح این .[1998
 ,Binkowski & Shankar] است شده طراحی اروپا در گردوغبار

 راتذ ایمنطقه مدل پایه بر خود نوبه به نیز رهیافت این که [1995
 هیبر پا هازگردیماژول مربوط به ر طراحی در است. شده طراحی معلق

 The Modal Aerosol) اروپا یبرا هازگردیر یکینامیمدل د

Dynamics Model for Europe; MADE) در ویج معلق ذرات 
 تا 1/0 بین قطر با تجمعی میکرومتر،1/0 از کمتر قطر با مدل سه
 نرمال-لوگ توزیع با میکرومتر2 از تربزرگ قطر با درشت و میکرومتر2
 ذرات اندازه توزیع شدند. وارد هوا کیفیت سازیشبیه فرآیند در

 تبعیت نرمال-لوگ عتوزی از میکرومتر10 از ترکوچک قطر با هواویز
 هایوارهطرح محاسبات در اساسی معیارهای از یکی که کندمی

 است: هواویز
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dpg: میانه، قطر gσ: است معیار نحرافا [Grell, 2005]. 

 شوند:می تعریف 3 و 2 روابط صورتبه نیز هاییشاخص
 

𝑀𝑘 = 𝑁𝑑𝑝𝑔
𝑘 𝑒𝑥𝑝 [

𝑘2

2
(ln 𝜎𝑔)

2
]                              2 رابطه

 
 زیر: تحلیلی حل با
 

𝑀𝑘                        3 رابطه = ∫ 𝑑𝑝
𝑘𝑛(ln 𝑑𝑝)𝑑(ln 𝑑𝑝)

∞

−∞
 

 
 تفکیک با گره 146×171 دتعدا به نقاطی از ایشبکه ،سازیشبیه حوزه
 لک تقریبا   که است خاورمیانه از هاییبخش شامل کیلومتر10 مکانی

 هرش و ایران غربی منطقه که صورتی به ،داد پوشش را ایران مساحت
 .(2 )شکل گرفت قرار حوزه مرکز در کرمانشاه

 
 شدهسازییهشب حوضه موقعیت (2 شکل
 

 یجانب مرزهای و آغازین شرایط با هواشناسی هایمیدان سازیشبیه
 مرکز بایگانی از که FNL شدهتحلیل باز هایداده از شدهگرفته
 National Centers for) آمریکا محیطی بینیپیش

Environmental Prediction; NCEP) جوی تحقیقات مرکز و 
 قیاسم در درجه1×1 مکانی تفکیک و ساعته6 زمانی گام با آمریکا
 فرآیند .[Nikfal et al., 2017] شد مینتا جغرافیایی عرض و طول
 توسط WRF-CHEM مدل از 3.6 نسخه آخرین کمک با سازیشبیه
 گسیل وارهطرح عنوانبه MADE-SORGAM پیشرفته وارهطرح
 غلظت برآورد به برخط سازییهشب از استفاده با جوی معلق ذرات

10PM غلظت هاینقشه پردازش پس دفرآین توسط و ؛شد پرداخته 
10PM، دستور زبان برنامه توسط نظر مورد طوفان سه برای NCL 

 غلظت حداکثر دارای که حوضه از مناطقی همچنین شدند ترسیم
10PM گردوغبار ذرات گسیل اصلی هایچشمه عنوانبه بودند 

 شدند. شناسایی
 هاگردوغبار  بارزسازی نحوه و یاماهواره تصاویر از استفاده

 وضوح با تصویربرداری سنج)طیف مودیس سنجنده هایداده
 در موضوعی هایمحصول قالب در آماده صورتبه متوسط(
 هر. است AOD اینها از یکی ؛شوندمی منتشر مختلف هایزمینه
 بیشتر نیز هاآئروسل میزان شدبا باالتر AOD عددی مقدار چقدر
 همواره گردوغبار مطالعات در مهم هایداده از یکی عنوانبه و است
 محصول .[Drury et al., 2008] گیردمی قرار استفاده مورد

MCD19A2 ترکیبی صورت به که است مودیس سنجنده 6 نسخه 
 اتمسفری نظر از که AOD ترا و آکوا ماهواره دو روی ایچندزوایه

 روزانه صورتبه کیلومتر1 مکانی تفکیک توان با اندشده صحیحت
 را سطحی آئروسل نوری ضخامت AOD واقع در .کندمی برداشت
 جو از نور عبور از (هاآئروسل) هوا در موجود ذرات که دهدمی نشان

 بجذ و پراکنده را ورودی خورشید نور هاآئروسل .کنندمی جلوگیری
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 دید از .شودمی نوری عمق افزایش و دید کاهش باعث که کنندمی
 و روشن آبی آسمان 1/0 کمتر AOD با است زمین روی که ناظری

 و 5/0 به 1/0 از AOD افزایش با است. مشاهده قابل دید حداکثر با
 قابل خورشید که شودمی زیاد قدرآن گردوغبار 3/0 باالی خصوصا  
 یحاو MCD19A2 محصول AOD هایداده نیست. مشاهده

 باند ،میکرومتر47/0 طیفی یمحدوده در AOD آبی باند زیرمجموعه
 محصول این واقع در .است میکرومتر55/0 محدوده در AOD سبز
 همچون دیگری کاربردهای گردوغبار، هایطوفان پایش کنار در

 Munchak] دارد هوا آلودگی و آتشفشانی خاکسترهای شناسایی

et al., 2014]. 
 

 هایافته
 CHEM-WRF مدل از استفاده با 10PM ذرات غلظت ازیسشبیه
ساعت ) UTC ساعت در WRF-CHEM مدل خروجی الف-3 شکل

 هسته گیریشکل آغاز 2016 ژوئن 16 روز در 9 (یهماهنگ جهان
 دهدمی نشان را عراق کشور مرکز در غربی بادهای با همراه گردوغبار

 و ب-3 شکل) 15 و UTC 12 ساعت در زمان گذشت با تدریجبه که
 و غربی بادهای وزش با که یافت افزایش ذرات غلظت میزان ج(

 بررسی .شد کشور غربی هایاستان وارد گردوغبار یغرب شمال
 از گردوغبار ابتدا که داد نشان 10PM غلظت توزیع هاینقشه
 و کزیمر  هایبیابان تا سپس شده تشکیل اردن و سوریه هایبیابان
 هب گردوغباری هایطوفان گیریشکل .یافت گسترش عراق غربی
 رثتام توپوگرافی ویژهبه محلی، جغرافیایی هایویژگی از شدت
 در گردوغبار ذرات غلظت افزایش با 2016 ژوئن 17 روز .شودمی

 این شودمی مشاهده و( ه، د،-3 شکل) در 15 و UTC 9، 12 ساعت
 به .بود مشهود کامال   شرقی( درجه 34 )طول ایران غرب در افزایش
 وردم منطقه شمال در موجود فشارکم و نتاعربس ارپرفش وجود علت

 باعث شرقی جنوب-یغرب شمال جهات با باد جریانات مطالعه،
 این در ذرات غلظت .شد مطالعه مورد منطقه به گردوغبار هدایت

 ژوئن 18 روز در .رسدمی متر مکعب بر میکروگرم3000 از بیش به روز
 .یافت کاهش 10PM ذرات غلظت تدریجبه 2016

 میزان 2016 ژوئن 16 روز در که داد نشان AOD هایبررسی یجتان
 وحسط تا گردوغبار گسترش که گرفت قرار 09/0 از باالتر پتیکیا عمق
 الف(؛ ،4 )شکل شد محسوب آن علل از هکتوپاسکال 1000 از باالتر
 این در شدید گردوغباری جریان گیریشکل با ژوئن 17 روز در اما
 به پتیکیا عمق جو متر 200 سطح به گردوغبار گسترش دلیل به روز

 در همچنین ب(. ،4 )شکل رسید باالیی حد به تراکم و 1/0 حدود
 کیپتیا عمق میزان بی،غر شمال و غربی بادهای غلبه با ژوئن 18 روز

 کامل غلبه که ج( ،4 )شکل شد مشاهده 3/0 حد در و یافته کاهش
 را دید قابلیت و بود مشهود جوی سطوح در غربی شمال جریانات
 داد. کاهش

-WRF مدل خروجی UTC 9ساعت در 2017 نوامبر یکم روز در

CHEM شمال اردن، سوریه، روی را گردوغبار هسته گیریشکل 
-5 لشک) دهدمی نشان عراق غربی و مرکزی هایبیابان و نتاعربس

 یغرب شمال و غربی بادهای وزش با تدریجبه گردوغبار ذرات الف(.
 روز در ج(. و ب-5 شکل) یابدمی افزایش 15 و UTC 12 ساعت در
 شارفکم سبب به منطقه روی بر گردوغبار جریانات امتداد نوامبر 2
 وجود علت به .است شمالی( درجه 40 تا 30) بین هایعرض در

 مطالعه، مورد منطقه شمال در موجود شارفکم و نتاعربس پرفشار
 هدایت باعث شرقی جنوب-یغرب شمال جهات با باد جریانات
 نای سوی شرق حرکات است. شده مطالعه مورد منطقه به گردوغبار

 شورک غرب به گردوغبار انتقال سبب سوریه و عراق روی بر فشارکم
 جزیرهشبه از گردوغبار طوفان روز، این در همچنین و است شده
 طوفان لذا است. شده وارد کشور غرب و غربجنوب به نتاعربس

 دو طریق از و زمانهم طوربه و متفاوت هایچشمه از گردوغبارها
 ساعت در که اندشدهمنتقل کرمانشاه و ایران غرب به جوی سامانه
UTC 15 متر مکعب بر میکروگرم 1500 از بیش به گردوغبار غلظت 
 شدن شمالی با 2017 نوامبر 3 روز در و(. ه، د،-5 شکل) رسدمی

 در معلق ذرات غلظت میزان از واچرخند تشکیل و باد وزش جهت
 ح(. ز،-5 شکل) شودمی کاسته جو

 نوامبر 1 روز در که داد نشان AOD ایماهواره تصاویر از هایافته
 گرفته قرار 06/0 از باالتر پتیکیا عمق میزان الف(-6 شکل) 2017
 جریان گیریشکل با ب(-6 شکل) نوامبر 2 روز در اما است؛

 هب پتیکیا عمق جو گسترش دلیل به روز این در شدید گردوغباری
 در همچنین .رسدمی باالیی حد به تراکم و است رسیده 1/0 حدود
 میزان ی،غرب شمال و غربی بادهای غلبه با ج(-6 شکل) نوامبر 3 روز

 غلبه که ؛شودمی مشاهده 4/0 حد در و یافتهکاهش پتیکیا عمق
 است. مشهود جوی سطوح در یغرب شمال جریانات کامل
-WRF مدل خروجی UTC 6 ساعت در 2018 اکتبر 26 روز در

CHEM شمال هایبیان روی را گردوغبار هسته گیریشکل 
 الف(.-7 شکل) دهدمی نشان را عراق مرکزی و جنوب و نتاعربس
 مالش در حرارتی فشارکم یک و غربجنوب در نتاعربس پرفشار وجود
 و جریانات همگرایی باعث خود حرکات با مطالعه مورد منطقه غرب

 سامانه این درون هوا چرخندی گردش .اندشده باد سرعت افزایش
 به نتاعربس شمال و کویت عراق، هایبیابان هوای مکش باعث
 پدیده یجادا برای را شرایط و هشد ایران غرب و فارسخلیج سمت

 ب(.-7 شکل) است کرده فراهم مطالعه مورد منطقه در گردوغبار
 بجنو-یغرب شمال جریانات با باد وزش با تدریجبه گردوغبار ذرات
 لشما در موجود فشارکم و نتاعربس پرفشار وجود علت به شرقی
 در کرمانشاه بر عالوه 15 و UTC 9 ساعات در مطالعه، مورد منطقه
 است هیافت گسترش نتالرس حدودی تا و ایالم و نتاخوزس غربی نوار
 یهسته UTC 9 ساعت در مجددا   2018 اکتبر 27 روز در د(.-7 شکل)

 رد شدید بادهای کمربند پایین سطوح در که گردوغبار از دیگری
 چرخش با فشاریکم سلول اردن، و سوریه شرق عراق، شمالینیمه

 طبیق جنب ارتفاعکم انهزب است. گرفته شکل زمین در گردپادساعت
 پرارتفاع زبانه با مدیترانه( شرق در بریده فشارکم صورت)به

 یافته استقرار ایران( جنوب و نتاعربس موقعیت )در ایحارهجنب
 هدایت باعث شرقی جنوب-یغرب شمال جهات با باد جریانات است
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 لقاب مت کنش اثر در و است شده مطالعه مورد منطقه به گردوغبار
 آنها میان در شدید بادهای کمربند متفاوت سامانه دو نبی

 افزایش ثانیه بر متر32 به بارمیلی500 در باد سرعت و گرفتهشکل
 غلظت 12 و UTC 15 ساعات در جریانات این به توجه با است یافته

 ه، د، ،7 شکل) یابدمی افزایش مطالعه مورد منطقه در معلق ذرات
 میکروگرم3000 از بیش به 10MP غلظت UTC 15 ساعت در که و(
 ذرات غلظت میزان از 2018 اکتبر 28 روز در .رسدمی مکعب متر بر

 ح(. ز، ،7 شکل) شودمی کاسته جو در معلق
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 ح( )ز،2016 ژوئن18 و و( ه، )د، 71 ج(، و ب )الف، 16 روزهای برای WRF مدل توسط شدهسازیشبیه 10PM گردوغبار مسیر غلظت توزیع (3 شکل
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 میزان الف(-8 شکل) 2018 اکتبر 26 روز در که داد نشان هایافته
 شکل) اکتبر 27 روز در اما است؛ گرفته قرار 3/0 از باالتر پتیکیا عمق
 دلیل به روز این در شدید گردوغباری جریان گیریشکل با ب(-8

 8/0 حدود به یپتیکا عمق جو متری200 سطح به گردوغبار گسترش
 اکتبر 28 روز در همچنین .رسدمی باالیی حد به تراکم و است رسیده

 یپتیکا عمق میزان ی،غرب شمال و غربی بادهای غلبه با ج(-8 شکل)
 .شودمی مشاهده 6/0 حد در و یافته کاهش

 

 بحث
 سازیمدل و دور از سنجش هایروش از ترکیبی با حاضر پژوهش در
 به ورودی گردوغبار ذرات غلظت بررسی و مسیریابی آشکارسازی، به

  شد. پرداخته سال سه در مختلف رخدادهای طی کرمانشاه شهر
 با آن مجاورت و زمین کره خشک و گرم منطقه در ایران قرارگیری

 باعث نتاعربس و سوریه عراق، مانند حاره جنب هایانبیاب
 است. شده ایران غربینیمه در گردوغبار مخاطره مداوم آمدنوجودبه
 محصول و WRF-CHEM مدل از استفاده با حاضر پژوهش در

AOD رشه در گردوغبار هایطوفان آشکارسازی به مودیس سنجنده 
 اب و برخط صورتبه هوا کیفیت سازیمدل شد. پرداخته کرمانشاه
 فرآیند در جو شیمی و هواشناسی پارامترهای زمانهم واردسازی

 ،باشد نظر مورد گردوغبار ذرات غلظت کههنگامی ویژهبه مدل، اجرای
 غلظت زمانی سری مدل، خروجی در است. برخوردار باالیی اهمیت از

10PM وقوع، زمان هنگام درست را ناگهانی جهشی کرمانشاه شهر در 
 یالگو بررسی است. کرده سازیشبیه درستیبه را هاطوفان شدت
 مدل، که دهدمی نشان شدهسازیشبیه حوضه در 10PM غلظت
 راینبناب است؛ آورده دست به درستیبه را گردوغبارها گسیل چشمه

 در MADE-SOGAM پیشرفته وارهطرح عملکرد گفت توانمی
 نظر از ویژهبه گردوغبار، غلظت عنوانبه 10PM کمیت مقادیر برآورد
 و قبول قابل دقت از طوفان، آشکارسازی و تغییرات الگوی
 تحلیل از حاصل یجتان اساس بر است. برخوردار بخشیرضایت
 ایجادکننده اصلی عامل واقع در WRF-CHEM مدل هایخروجی
 ناپایداری بر عالوه کرمانشاه، شهر در 2016 ژوئن گردوغبار موج پدیده

 ارپرفش تحرکات زمین، سطح حرارتی فشارهایکم توسط ایجادشده
-یغرب شمال جهات با باد جریانات همگرایی باعث نیز نتاعربس
 ناپایداری باوجود که طوریبه ؛اندشده غرب سمت به شرقی جنوب

 دهشمنتقل هایسامانه در کافی رطوبت وجود عدم جو، میانی تراز در
 عدم و سوریه و عراق هایانبیاب از جریانات عبور کشور، غرب به

 در و کشور داخل در خاک عمق در چه و سطح در چه کافی رطوبت
 نآ انتقال و گردوغبار چشمه گیریشکل موجب همسایه کشورهای

 نوامبر در که است حالی در این است. هشد مطالعه مورد منطقه به
 شمال در موجود فشارکم و نتاعربس پرفشار وجود علت به 2017
 یشرق جنوب-یغرب شمال جهات با باد جریانات مطالعه، مورد منطقه
 حرکات است. هشد مطالعه مورد منطقه به گردوغبار هدایت باعث
 به گردوغبار انتقال سبب سوریه و عراق روی فشارکم این سویشرق
 از گردوغبار طوفان روز، این در همچنین و است شده کشور غرب

 ذال است. شده وارد کشور غرب و غربجنوب به نتاعربس جزیرهشبه
 طریق از و زمانهم طوربه و متفاوت هایچشمه از گردوغبار طوفان

 نهایت در اند.شده منتقل کرمانشاه و ایران غرب به جوی سامانه دو
 هسته گیریشکل WRF-Chem مدل خروجی 2018 اکتبر در

 را قعرا مرکزی و جنوب و نتاعربس شمال هایبیابان بر را گردوغبار
 و غربجنوب در نتاعربس پرفشار وجود که طوریبه ؛دهدمی نشان
 حرکات با مطالعه مورد منطقه غرب شمال در حرارتی فشارکم یک
 این در .اندشده باد سرعت افزایش و جریانات همگرایی باعث خود،
 هوای مکش باعث سامانه این درون هوا چرخندی گردش تاراس

 و فارسخلیج سمت به نتاعربس شمال و کویت عراق، هایبیابان
 منطقه در گردوغبار پدیده ایجاد برای را شرایط و هشد ایران غرب
 ژوئن در دادهرخ گردوغبارهای بررسی است. کرده فراهم مطالعه مورد
-WRF عددی مدل از استفاده با 2018 اکتبر و 2017 نوامبر ،2016

CHEM و مکانی هایمقیاس در مدل این که است آن از حاکی 
 و گردوغبار پدیده شناخت برای مناسبی قابلیت از مختلف زمانی
 مدل این از گفت توانمی رو، این از است. برخوردار آن هایویژگی
 شدید گردوغبارهای هایویژگی سازیشبیه بررسی برای توانمی

 سه هر در که داد نشان WRF-CHEM مدل اجرای کرد. استفاده
 با مطالعه مورد منطقه به ورودی وغبارهایگرد بررسی، مورد نمونه
 غرب شمال در واقع مناطق از شرقی جنوب-یغرب شمال یتاراس

 بیابانی نواحی و آن مرکز و سوریه( و عراق بین )مرز عراق کشور
 ودموج معلق ذرات بارزسازی همچنین .اندگرفته سرچشمه نتاعربس
 نشان دیسمو سنجنده تصاویر AOD محصول از استفاده با هوا در
 نظر مورد سال سه در مطالعه مورد منطقه هوای معلق ذرات که داد

 مناطق در هوا آلودگی و بوده هوا در گردوغبار ذرات وجود بیانگر
 ایران غرب در گردوغبار پدیده رخداد از ناشی هازمان این طی غربی

 ره دقت تحکیم برای واقع در است. کرمانشاه شهر الخصوصعلی و
 درک همچنین و شدهسازییهشب گردوغبار هایطوفان بیشتر چه

 AOD محصول از هاطوفان این هایویژگی و ابعاد از بیشتری
 هایتهیاف به توجه با که شد استفاده نیز مودیس سنجنده تصاویر
 و WRF-CHEM مدل از حاصل یجتان که شد مشخص شدهحاصل

 هایفانطو ارزیابی و آشکارسازی در مودیس سنجنده AOD محصول
 و ارتباط کرمانشاه منطقه در یادشده ریختا سه در یگردوغبار 

 گذشته سالیان طی میان این در دارند. قبولی قابل همبستگی
 و WRF-CHEM مدل از گیریبهره با که مشابهی هایپژوهش
 انتومی که است گرفته انجام بوده مودیس سنجنده AOD محصول

 ابیارزی و مقایسه مورد آنها هاییافته با پژوهش این از حاصل یجتان
 با [Alizadeh et al., 2020] تحقیقی طی تاراس این در داد. قرار

 و ردیابی به HYSPLIT و WRF-CHEM مدل از استفاده
 زا حاصل یجتان به توجه با که پرداختند گردوغبار سازیشبیه
 مرکزی و غربی هایبیابان در واقع نواحی ،PM10 ذرات سازیشبیه
 معرفی اصلی چشمه عنوانبه را نتاعربس شمال و سوریه ق،عرا

 آشکارسازی به [Miri et al., 2021] دیگر ایمطالعه در کردند.
 تصاویر و WRF-CHEM مدل از استفاده با جوی گردوغبار ماهیت
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AOD رقیش نواحی داد نشان هایافته که پرداختند مودیس سنجنده 
 گردوغبار ذرات گسیل اصلی هایچشمه عراق شرقی مناطق و سوریه
 اساس بر کلی طوربه و هستند ایران غرب جنوب و غرب منطقه برای

 مودیس سنجنده AOD تصاویر آنها، پژوهش از آمدهدستبه یجتان
 هایچشمه شناخت برای WRF-CHEM مدل سازیشبیه و

 قابل کارآیی از ایران غرب منطقه به ورودی شدید گردوغبارهای
 در هک دیگری مشابه تحقیقات در همچنین .اندبوده برخوردار قبولی
 شرق منطقه در CHEM-WRF مدل توسط 10PM ذرات سازیشبیه
 با هایمحدوده نسبی انطباق از حاکی است آمده دستبه ایران

 هایچشمه بر ایران شرق جنوب و شرق گردوغبار غلظت حداکثر
 ,.Nikfal et al] است هامون البتا خشک بستر ذرات شدهشناخته

 از گیریبهره با که دیگر ایمطالعه در تاراس همین در .[2017
-زمانی تغییرات بررسی به WRF-CHEM مدل در HTAP وارهطرح

 رد موجود گردوغبار و تروپوسفریک ازن ها،آئروسل فصلی و مکانی
 مدل باالی توانایی نیز شدهپرداخته 2012 سال در خاورمیانه هوای

WRF-CHEM ذرات هایویژگی و منشأ مناطق تشناخ در 
 لذا .[Shahid et al., 2021] است گرفته قرار ییدتا مورد گردوغبار

 با پژوهش این از حاصل یجتان یادشده، توضیحات به توجه با
 اننش را باالیی همخوانی گرفتهانجام تحقیقات از حاصل هاییافته
 وهشپژ در WRF-CHEM عددی مدل عملکرد کلی طوربه .دهدمی

 مودیس، سنجنده تصاویر هایخروجی با آن باالی تطابق و حاضر
 وا،ه کیفیت بینیپیش و سازیمدل در را مدل این کاربردی قابلیت

 مانند طبیعی گسیل هایچشمه از که ییهواویزها برای ویژهبه
 .ندکمی ییدتا شوند،می تولید هابیابان و پذیرفرسایش مناطق
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 WRF-CHEM مدل سازیشبیه و مودیس سنجنده AOD تصاویر
 هب ورودی شدید گردوغبارهای منشأ مناطق و هاویژگی شناخت برای

 هستند. برخوردار قبولی قابل کارآیی از کرمانشاه منطقه
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