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شبیهسازی توزیع ذرات گردوخاک در مقیاس جهانی و تاثیر آنها بر شارشهای
تابشی با استفاده از مدل

WRF/Chem
3

فرنوش عطایی ،1پرویز ایراننژاد ،*2مجید مزرعه فراهانی 2و امید علیزاده چوبری
 .1کارشناس ارشد ،گروه فیزیک فضا ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه فیزیک فضا ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه فیزیک فضا ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،94/4/9 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
در تحقيق حاضر توزیع ذرات گردوخاک و تاثير مستقيم آنها بر شارشهای تابشی در مقياس جهانی با استفاده از مدل عددی
 ،WRF-Chemجفت شده با طرحوارة گسيل گردوخاک  ،GOCARTبرای ماههای ژانویه و ژوئيه  2011شبيهسازی با دو
پيکربندی اجرا شده است :پيکربندی بدون ذرات گردوخاک و پيکربندی که شامل ذرات گردوخاک و تاثير مستقيم آنها بر تراز
تابشی است .اختالف نتایج دو آزمایش عمق نوری ذرات گردوخاک و پریشيدگی تابش طول موج کوتاه و بلند با ذرات گردوخاک
را بهدست میدهد .ميانگين جهانی عمق نوری ذرات گردوخاک در  0/55 μmبرای ماههای ژانویه و ژوئيه بهترتيب  0/046و
 0/069برآورد شد که بيانگر بيشتر بودن ذرات گردوخاک معلق در جو در ماه ژوئيه نسبت به ژانویه است .ميانگين جهانی پریشيدگی
تابش طول موج کوتاه با ذرات معلق گردوخاک و در شرایط آسمان صاف در سقف جوّ و سطح زمين در ژانویه بهترتيب
 -1/84 Wm-2و  -2/07 Wm-2و در ژوئيه بهترتيب  -2/38 Wm-2و  -4/14 Wm-2محاسبه شد .پریشيدگی تابش طول
موج بلند مثبت ،و در ژانویه  1/34Wm-2در سقف جوّ و  0/82 Wm-2در سطح زمين و در ژوئيه  0/86Wm-2در سقف جوّ و
 1/02 Wm-2در سطح زمين برآورد شد .این مقادیر نشان میدهد که پریشيدگی تابش خالص ناشی از ذرات گردوخاک در سطح
زمين و سقف جوّ منفی است ،یعنی این ذرات باعث سرمایش سامانه زمينجوّ میشوند .پریشيدگی تابشی منفی در سطح زمين
ناشی از خاموشی (پراکنش و جذب) تابش خورشيدی ورودی توسط ذرات گردوخاک و پریشيدگی تابشی منفی در سقف جوّ عمدتاً
ناشی از افزایش طول موج کوتاه خروجی است.

واژههای کلیدی :ذرات گردوخاک ،عمق نوری گردوخاک ،چشمههای گسيل گردوخاک ،پریشيدگی تابشی.WRF/Chem ،

 .1مقدمه
هواویزها ذرات جامد یا مایع معلق در جو هستند که از

گردوخاک در مقیاس جهانی به میزان  17/4تا 35/9

چشمههای طبیعی و بشرساخته گسیل میشوند و نقش

تریلیون گرم ( )Tgبرآورد شده است (گینو و همکاران،

مهمی در ترازمندی تابشی جو ایفا میکنند .این ذرات از

2001؛ تگن و همکاران2002 ،؛ لو و همکاران2003 ،؛

یک سو با جذب و پراکنش تابش طول موج کوتاه و از

زندر و همکاران  .)2003ازاینرو در مناطق بیابانی و نیمه

سوی دیگر با جذب و گسیل تابش طول موج بلند بر

بیابانی و در طی رویدادهای گردوخاک ،میتوان از سهم

ترازمندی تابشی جو اثر میگذارند (تگن و همکاران،

هواویزهای دیگر در برابر هواویزهای گردوخاک

1996؛ میلر و تگن1998 ،؛ هیوود و همکاران.)2005 ،

چشمپوشی کرد (مشایخی و همکاران.)1388 ،

در میان هواویزهای معلق در جو ،گردوخاک گسیلشده

گردوخاک با جذب و پراکنش تابش طول موج

از چشمههای طبیعی و بشرساخته سهم قابلتوجهی در

کوتاه و جذب و گسیل طول موج بلند بهطور مستقیم بر

میزان هواویزهای موجود در جو دارند (تکستور و

سامانة اقلیم تاثیر میگذارد (مککورمیک و لودویگ،

همکاران ،)2006 ،بهنحویکه میانگین ساالنه ذرات معلق

1967؛ میلر و تگن .)1998 ،این ذرات با جذب تابش ،که

*نگارنده رابط:

E-mail: piran@ut.ac.ir
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تغییر ساختار دمای جو و تبخیر قطرکهای ابر و درنتیجه

منتقل شود و تاثیر قابلتوجهی بر اقلیم محلی و جهانی

کاهش پوشش ابر را در پی دارد ،بهطور نیمهمستقیم

بگذارد .چشمههای محلی بهنسبت کوچکی هم وجود

(هانسن و همکاران1997 ،؛ اکرمن و همکاران )2000 ،بر

دارند که اقلیم را در مقیاس محلی و منطقهای تحتتاثیر

ترازمندی تابش اثر میگذارند .همچنین ذرات

قرار میدهند .در بین آنها استرالیا مهمترین چشمه

گردوخاکی که با ذرات نمگیر احاطه شدهاند؛ با

گردوخاک در نیمکرة جنوبی به شمار میرود (پروسپرو

تغییردادن خواص نوری ابرها ،بهصورت غیر مستقیم بر

و همکاران2002 ،؛ گینو و همکاران.)2012 ،

تراز تابشی تاثیر میگذارند .این تغییر بهاین صورت است

با وجود نقش پُراهمیت ذرات گردوخاک در مقیاس

که ذرات گردوخاک احاطه شده با ذرات نمگیر

منطقهای و جهانی ،هنوز عدم قطعیت بزرگی در

میتوانند بهصورت هستکهای تراکمی ابر عمل کنند که

مدلسازی توزیع فضایی این ذرات و تاثیرشان بر

افزایش تعداد قطرکها و درنتیجه افزایش سطح مقطع ابر

ترازمندی تابشی وجود دارد ( .)2007 ،IPCCتحقیق

(اما در عین حال کوچکتر شدن اندازه قطرکهای ابر)

پیشرو تالشی است برای درک بهتر توزیع گردوخاک

را در پی دارد و درنتیجه باعث افزایش قابلیت بازتاب ابر

در مقیاس جهانی و تاثیر مستقیم آن بر شارشهای تابشی.

میشود (گان و فیلیپس1957 ،؛ سو و همکاران.)2008 ،

برای این منظور از مدل Weather ( WRF-Chem

این فرایند بهعنوان اثر غیرمستقیم اول هواویزها شناخته

 )Research and Forecasting with Chemistryدر

میشود .کوچکتر شدن قطرکهای ابر جلوگیری از

مقیاس جهانی استفاده شده است.یکی از نوآوریهای

بارش گرم را در پی دارد (فرک و همکاران2000 ،؛

مقاله حاضر بسط مدل منطقهای  WRF-Chemبرای

روزنفلد  ،)2000که میتواند منجر به تشدید فرایندهای

کاربرد در مقیاس جهانی است که بهتازگی علیزاده

مرتبط با بارش سرد شود (کورن و همکاران2005 ،؛

چوبری و همکاران ( )2015آن را بهکار بردهاند ،اگر چه

 .)2010عالوهبراین ،ذرات گردوخاک ،نقش عمدة منفی

مدل  WRFرا پیشازاین ،ریچاردسون و همکاران

درکیفیت هوا و سالمتی انسان (چن و همکاران)2004 ،

( )2007در مقیاس جهانی بسط داده و نتایج شبیهسازی با

دارند .همچنین ،ذرات گردوخاک گسیلشده از

مدل  WRFدر مقیاس جهانی را ژانگ و همکاران

چشمههای طبیعی حاوی مقادیر زیادی آهن هستند که با

( )2012مورد ارزیابی قرار داده بودند .بنابراین ،این مقاله

برای

میتواند درحکم مرجعی برای استفاده از مدل WRF-

فیتوپالنکتونها را فراهم میکنند (فانگ و همکاران،

 Chemدر مقیاس جهانی مورد استناد تحقیقهای آینده

 .)2000ازآنجاکه فیتوپالنکتونها کربن موجود در جو را

قرار گیرد.

نهشت

روی

اقیانوسها

مادهای

مغذی

مصرف میکنند ،رشدشان منجر به کاهش کربن جو
میشود (جیکلس و همکاران.)2005 ،

 .2توصيف مدل

مهمترین چشمههای گردوخاک در نیمکرة

مدل  WRF-Chemبهدلیل دارا بودن طرحوارههای

شمالی روی کمربند گردوخاک کرة زمین واقعاند

هواویز و شیمی گوناگون و برهمکُنش هواویزها با

(پروسپرو و همکاران .)2002 ،اصلیترین چشمههای

میدانهای هواشناسی پیشرفتهترین مدل عددی حاضر

گردوخاک بهترتیب شامل مناطق صحرا و ساحل در

محسوب میشود (ژانگ .)2008 ،این مدل شامل یک

شمال آفریقا  ،خاورمیانه ،و همچنین مناطق جنوب غرب،

ماژول شیمی است که توانایی شبیهسازی همزمان گسیل،

مرکز و شرق آسیا هستند (پروسپرو و همکاران2002 ،؛

پخش تالطمی ،انتقال و تغییرشکل هواویزها را در

گینو و همکاران .)2012 ،گردوخاک گسیلشده از این

فرایندهای انتقالی دارد.

مناطق ممکن است تا مسافتهای طوالنی از چشمهها

مدل  WRF-Chemشامل هستة دینامیکی،
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پارامترسازیهای فیزیکی و واکنشهای شیمیایی است.

خُردفیزیک ابر بهترتیب از طرحوارههای Grell 3D

در این مدل تحقیقاتی ،از دستگاه مختصات قائم فشاری-

(گرل )1993 ،و ( Morrison 2-momموریسون و

هیدروستاتیک خشک با قابلیت تغییر در شبکه قائم

همکاران )2009 ،استفاده شده است .مدلهای انتقال

استفاده شده است که پایینترین تراز در سطح زمین و

تابش سریع بهینهسازی شده برای تحقیقات گردش کلی

باالترین تراز دارای فشار ثابت است .معادلههای حاکم در

جو ( )RRTMGبرای محاسبه تابش طول موج کوتاه و

مدل از معادلههای کامال غیر هیدروستاتیک اویلری و

بلند بهکار رفته است (وایلد و همکاران.)2000 ،

تراکمپذیر با پایستاری متغیرهای نردهای است .شبکة افقی

مدل برای ماههای ژانویه و ژوئیه  2011و در مقیاس

مدل ،شبکه جابهجا شدة -Cآراکاوا است .چهار نوع

جهانی با  335 ×168نقطه شبکهای و در  28تراز قائم اجرا

تصویر نقشه برجستهنگاشت قطبی ،مخروطی المبرت،

شده است .برای شرایط آغازین و مرزی در این

استوانهای مرکاتور و طول-عرض جغرافیایی برای

شبیهسازی ،از دادههای بازتحلیل  6ساعته ( Final

شبیهسازی دادهها در مدل وجود دارد.

 )FNL( )Analysisمراکز ملی پیشبینی محیطی ( The

هستة فیزیکی مدل شامل خُردفیزیک ابر،
پارامترسازی ابر کومهای ،الیه مرزی سیارهای ،مدل سطح
و تابش است .نقش بخش فیزیکی ،آمادهسازی متغیرهای
الزم مانند دما ،فشار و ضخامت الیه برای نقاط شبکه مدل
است .این بخش همچنین گرایش مولفههای سرعت،
دمای پتانسیلی و میدانهای رطوبت را محاسبه میکند.
بخش شیمی مدل شامل ماژولهای متفاوتی است که
امکان شبیهسازی و پیشبینی فرایندهای جوی را با در نظر
گرفتن واکنشهای شیمیایی که در جو صورت میگیرد،

)National Centers for Environmental Prediction
( )NCEPاستفاده شده است .همانطور که در باال اشاره
شد ،برای شبیهسازی گسیل گردوخاک از طرحواره
هواویزی ساده Goddard Global Ozone ( GOCART

 ،)Chemistry Aerosol Radiation and Transportکه
حجم محاسباتی آن نسبت به دیگر طرحوارههای موجود
مدل کمتر است ،استفاده شده است .مدل  GOCARTکه
گینو و همکاران (2001؛  )2004آن را گسترش دادند،
هواویزهای مهم جوی از جمله سولفات ،گردوخاک،
کربن آلی ،کربن سیاه و نمک دریا را شبیهسازی میکند.

فراهم میکند و این قابلیتی است که مدل WRF-Chem

طرحواره  GOCARTدر مدل  WRF-Chemتاثیر

را از دیگر مدلهای پیشبینی متمایز میکند .در این

سرعت باد در نزدیکی سطح زمین ،میزان رطوبت خاک

بخش محاسبههای مربوط به سازوکارهای شیمیایی،

و اندازه ذرات را برای شبیهسازی گسیل گردوخاک در

تجزیه نوری ذرات هواویز ،فرایندهای گسیل ذرات

نظر میگیرد و شارش قائم گردوخاک را از رابطة ()1

هواویز از سطح زمین به جو ،فرایندهای مربوط به حذف

محاسبه میکند:

ذرات معلق و طرحوارههای پارامترسازی فرایندهای

()1

خُردفیزیکی ،دینامیکی و ترمودینامیکی ذرات هواویز

که در آن  Cثابت تجربی است و با توجه به تحقیق علیزاده

گنجانده شده است.

چوبری و همکاران ( )2015به مقدار 1/9 μg s2 m-5

𝑝𝑡𝑢 ≥ 𝑢10

2
𝐹 = 𝐶𝑆𝑠𝑝 𝑢10
𝑟𝑜𝑓 ) 𝑝𝑡𝑢 (𝑢10 −

تنظیم شده است u10 ،سرعت باد در  10متری از سطح
 .3پيکربندی مدل و دادهها

زمین utp ،سرعت آستانه برای گسیل ذره با اندازه ( pبرای

طرحوارههای فیزیکی بهکار رفته در این شبیهسازی شامل

سرعتهای باد کمتر از این آستانه گسیل صورت

طرحوارة الیه مرزی دانشگاه یونسای (( )YSUهانگ،

نمیگیرد) sp ،کسر گردوخاک گسیل شده مربوط به

 ،)2010مدل سطح زمین ( NOAHاک و همکاران،

هریک از دستهبندیها براساس اندازه و  Sکسری از

 )2003و طرحوارة الیه سطحی مونین -ابوخوف

رسوبهای انباشته شده در چشمههای گردوخاک است.

(ابوخوف )1971 ،است .برای فرایندهای همرفت و

در طرحواره  GOCARTپنج دستهبندی مجزا از نظر

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395

622

اندازه برای ذرات گردوخاک ،که بهصورت کروی

عمدهترین چشمة گردوخاک است مرجع قرار داده شده

فرض شدهاند ،در نظر گرفته شده است که شعاعشان بین

و بخش موهومی شاخص شکست براساس مقدار

 0/1تا  10 μmقرار دارد .این پنج دستهبندی عبارت است

بهدستآمده برای آن تنظیم گردیده است.

از  6-3 ،3-2 ،2-1 ،1-0/1و  10-6میکرومتر ،که با
شعاعهای مؤثر  4/5 ،2/4 ،1/4 ،0/73و  8 μmمتناظرند.

در تحقیق حاضر دو شبیهسازی اجرا شده است:
پیکربندی که در آن ذرات گردوخاک لحاظ نشدهاند

شاخص شکست ذرات گردوخاک برای طول موج

(آزمایش کنترلی) و پیکربندی که شامل ذرات

کوتاه مستقل از طول موج در نظر گرفته و مقدار آن

گردوخاک ،تاثیر مستقیم آنها بر تراز تابشی و در نتیجه

تنظیم شد (علیزاده چوبری و همکاران،

بازخورد به جو است (آزمایش برهمکُنشی) .اختالف

 .)2015شاخص شکست ذرات گردوخاک برای تابش

نتایج این دو آزمایش عمق نوری ذرات گردوخاک معلق

طول موج بلند همان پیشفرض مدل  WRF-Chemدر

در جو و پریشیدگی تابش طول موج کوتاه و بلند توسط

نظر گرفته شد ،بهنحویکه وابسته به طول موج است و

ذرات گردوخاک را بهدست میدهد.

k  1.55  0.003 i

مقادیر متفاوتی برای  16نوار طیفی دارد .بهطورکلی
شاخص شکست مورد استفاده برای هر هواویز از دو

 4نتايج شبيهسازیها

بخش حقیقی و موهومی تشکیل شده است ،که بخش

 .1 .4بررسی در مقياس جهانی

حقیقی نشاندهندة معیاری از میزان پراکنش تابش و

در این بخش به بررسی و تحلیل کمی و کیفی نتایج

بخش موهومی معیاری از میزان جذب تابش آن هواویز

عددی و شبیهسازیهای حاصل از مدل WRF-Chem

را بهدست میدهد .با توجه به تحقیقات گستردة گذشته،

میپردازیم .ازآنجاکه نتایج شبیهسازی با پیکربندی مشابه

مقدار عددی قسمت حقیقی برای تابش طول موج کوتاه

را پیش از این علیزاده چوبری و همکاران ( )2015ارزیابی

تقریباً تثبیت شده است و مقادیر نزدیک به  1/55برای

کردهاند ،در این تحقیق به آن پرداخته نمیشود .شایان

ذرات گردوخاک پیشنهاد شده است (ژائو و همکاران،

ذکر است ازآنجاکه شبیهسازیها با استفاده از تصویر

2010؛ علیزاده چوبری و همکاران .) 2015 ،بااین حال

لمبرت صورت گرفته است ،نتایج به دست آمده در

مقدار موهومی مربوط به ذرات گردوخاک معلق در جو

عرضهای باالتر از  60درجه ،چندان قابل اعتماد نیست.

بسیار متغیر است و بستگی زیادی به جنس و رنگ خاک
دارد ،بهطوریکه گسترهای از مقادیر بین  0/0004iتا

 .1 .1 .4توزيع گردوخاک در مقياس جهانی

 0/006iبرای آن پیشنهاد شده است (برای مثال ،دابویک

با توجه به اینکه انتقال ذرات گردوخاک در جو باعث

و همکاران ( .))2002برای صحرای آفریقا ،ژائو و

میشود که این ذرات مناطق وسیعی خارج از منطقة

همکاران ( )2010مقدار  0/003iرا مورد استفاده قرار

چشمه را نیز در بر گیرند ،بررسی توزیع زمانی و مکانی

دادند ،درحالیکه ،برای مثال ،خاک موجود در بیابانهای

غلظت این ذرات در مقیاس جهانی در درک بهتر

استرالیا حاوی آهن بیشتری است ( 1/8برابر آهن موجود

پدیدههای گردوخاک به ما کمک میکند .عمق نوری

در بیابانهای صحرای آفریقا؛ کین و میچل،)2009 ،

ذرات گردوخاک ،معیار مناسبی برای برآورد غلظت آن

بنابراین برای مقدار موهومی باید عدد بزرگتری در نظر

در جو بهشمار میرود .شکل  1عمق نوری میانگین

گرفته شود (علیزاده چوبری و همکاران .)2013 ،در

گردوخاک برای ماههای ژانویه و ژوئیه  2011را که با

عمل ،ازآنجاکه در حال حاضر امکان در نظر گرفتن

مدل  WRF-Chemشبیهسازی شده است نشان میدهد.

مقادیر متفاوت برای بیابانهای گوناگون دنیا در مدل

همانطور که در شکل  1مشخص است ،بیشترین

وجود ندارد ،صحرای آفریقا که گستردهترین و

توزیع گردوخاک در نیمکرة شمالی مشاهده میشود.
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ازآنجاکه انتظار میرود میزان گردوخاک روی چشمهها

آفریقای مرکزی دیده میشود .پژوهشهای گذشته

بیشتر باشد ،در مناطقی که میزان عمق نوری گردوخاک

(برای مثال ،شپانسکی و همکاران )2009 ،نیز نشان

بیشتر است ،درحکم چشمة گردوخاک به شمار میروند.

میدهد که طوفانهای گردوخاک در منطقة گودیِ بودله

با توجه به توزیع عمق نوری گردوخاک در شکل ،1

( )Bodélé Depressionدر چاد در زمستان فعالیت

چشمههای اصلی گردوخاک بهترتیب اولویت روی

بیشتری دارند .نتایج تحقیق حاضر نیز روشن میسازد که

صحرا و ساحل درشمال آفریقا ،منطقة خاورمیانه و آسیای

شدت گسیل گردوخاک این چشمه در ماه ژانویه بسیار

شرقی ،بهویژه چین و مغولستان قرار دارند .پروسپرو و

چشمگیر است ،درحالیکه در ماه ژوئیه فعالیت آن بهطور

همکاران ( )2002و گینو و همکاران ( )2012نیز در

قابلتوجهی کاهش مییابد .در زمستان منطقة همگرایی

تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست یافتند .صحرا

درونحارهای ( )ITCZبه عرضهای جنوبیتر جابهجا

بزرگترین چشمة طبیعی گردوخاک روی کرة زمین

میشود که کاهش میزان بارش در منطقة بودله را در پی

بهشمار میرود (شکل  .)1میزان گسیل گردوخاک از این

دارد .بهواسطة کاهش بارش و در نتیجه کاهش رطوبت

چشمه  670مگا ُتن در سال برآورد شده است (راجو و

سطحی در این منطقه در ماه ژانویه ،سطح خشک خاک،

همکاران .)2008 ،گسیل گردوخاک از صحرا  %64از

بستر مناسبی برای افزایش گسیل گردوخاک را فراهم

گسیل چشمههای آفریقا و  %42از گسیل جهانی را در بر

میآورد .از طرف دیگر ،وجود بادهای بهنسبت قوی در

میگیرد .شار قابلتوجه گردوخاک در این منطقه ناشی

زمستان باعث فرسایش بیشتر خاک و درنتیجه افزایش گسیل

از گستردگی پوشش بیابانی آن و نیز بادهای قوی فصلی

گردوخاک در منطقه بودله در شمال آفریقا میشود .در

روی شمال آفریقا است (سو و تون.)2011 ،

بخشهای مدیترانهای شمال مصر نیز طوفانهای گردوخاک

شکل  1نشان میدهد که در ماه ژانویه بیشترین غلظت

در زمستان قویتر هستند.

گردوخاک روی مناطق بیابانی صحرای آفریقا در

شکل  .1میانگین ماهانة عمق نوری ذرات گردوخاک (ستون کلی قائم گردوخاک از سطح زمین تا سقف جوّ) در ماههای ژانویه و ژوئیه سال  2011برای طول
موج  0/55 μmکه با مدل  WRF-Chemشبیهسازی شده است .میانگینهای جهانی عمق نوری ذرات گردوخاک برای ماههای ژانویه و ژوئیه در
پرانتز آورده شده است.
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در مقابل ،چشمههای دیگر خاورمیانه شامل عراق،

 .2 .1 .4پريشيدگی شارشهای تابشی طول موج کوتاه

سوریه ،ایران و بهویژه شبهجزیره عربستان در ماه ژوئیه،

توسط گردوخاک

بهعلت خشکی خاک و وجود بادهای شدید ،فعالیت

ذرات گردوخاک با جذب و پراکنش تابش طول موج

بیشتری دارند ،درحالیکه میزان گسیل گردوخاک از این

کوتاه خورشیدی نقش مهمی در ترازمندی تابش طول

چشمهها در زمستان بهطور قابلمالحظهای کاهش

موج کوتاه در جو ایفا میکنند .شکلهای  2و  3تاثیر

مییابد .در بخشهای شمال چین غلظت گردوخاک در

ذرات گردوخاک در پریشیدگی مستقیم شارشهای

ماه ژانویه بهعلت جریانهای باد بهنسبت قوی ،قابلتوجه

تابشی طول موج کوتاه را بهترتیب در سقف جو و سطح

است ،اما فعالیت این چشمه در ماه ژوئیه کاهش مییابد.

زمین نشان میدهد .میانگین جهانی پریشیدگی تابش طول

بیشترین میزان گسیل گردوخاک مربوط به صحرای گبی

موج کوتاه در سطح زمین بزرگتر از اثر آن در سقف

در چین و مغولستان است که با سرعت زیاد باد در این

جو است و این اختالف ناشی از جذب تابش طول موج

منطقه همبسته است (شائو و دانگ.)2006 ،

کوتاه توسط ذرات گردوخاک معلق در جو است .در

جریانهای جوی ،ذرات گردوخاک را به فواصلی

سقف جو شاهد پریشیدگی تابش طول موج کوتاه به

بسیار دورتر از چشمهها ،در مقیاسهای منطقهای و

میزان

 -1/84در ماه ژانویه و  -2/38 Wm2در ماه

قارهای ،منتقل میکنند ،بهطوریکه این ذرات گاهی یک

ژوئیه هستیم ،درحالیکه مقادیر آن در سطح زمین

2

Wm

گردش کامل جهانی را طی میکنند (اونو و همکاران،

 -2/07در ماه ژانویه و

 .)2009ذرات گردوخاک شمال آفریقا در تابستان با

شده است.

2

Wm

2

Wm

 -4/14در ماه ژوئیه برآورد

بادهای تجاری شرقی در سرتاسر مناطق حارهای اطلس

ذرات کوچکتر گردوخاک طول عمر بیشتری در

شمالی بهسمت دریای کارائیب ،آمریکای مرکزی و

جو دارند و مسافتهای بیشتری را میتوانند طی کنند.

جنوب ایاالت متحد منتقل میشوند ،درحالیکه در

بههمین علت پریشیدگی تابش طول موج کوتاه در

زمستان بهسمت آمریکای جنوبی حرکت میکنند (شکل

مناطقی دور از چشمهها نیز قابل مشاهده است .شکل 4

 .)1این نتایج با یافتههای گریفین و همکاران ( )2002و

نشان میدهد که با وجود اینکه در مناطق بیابانی شمال

پروسپرو و لم ( )2003سازگار است .ذرات گردوخاک

آفریقا و در روی چشمهها عمق نوری ذرات گردوخاک

گسیل شده از چشمههای شرق آسیا بهسمت عرضهای

بسیار بیشتر از مقدار آن روی اطلس شرقی است (شکل

میانی حرکت میکنند و با گذر از روی اقیانوس آرام به

 ،)1میزان پریشیدگی تابش طول موج کوتاه روی اقیانوس

سواحل غربی آمریکای شمالی میروند.

اطلس و چشمهها تفاوت چندانی با هم ندارد .ذرات

نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که در نیمکرة

گردوخاک گسیل شده از این بیابانها بهعلت رنگ

جنوبی ،مهمترین چشمه روی استرالیا و در حوضة آیر

روشن ،دارای قابلیت بازتاب بیشتری نسبت به سطح آب

( )Eyre Basinقرار دارد .گردوخاک در این منطقه با

اقیانوس زیرین هستند .این ذرات در حین انتقال و عبور از

بادهای پیشجبههای شمالغربی بهسمت جنوب شرق،

روی اقیانوس اطلس ،مقدار زیادی از تابش طول موج کوتاه

بادهای پسجبههای جنوبغربی بهسمت شمال و بادهای

را بازتاب و پراکنده میکنند و از این راه مانع از رسیدن آن

تجاری جنوبشرقی به شمال غرب استرالیا و اقیانوس هند

به سطح اقیانوس میشوند .بههمین علت ،این ذرات با

منتقل میشود .نتایج بهدست آمده با نتایج مکگوان و

افزایش قابلیت بازتاب کلی ،موجب افزایش تابش موج

همکاران ( )2000و علیزاده چوبری و همکاران ()2012

کوتاه باالسو در سقف جو و در نتیجه پریشیدگی تابشی

همخوان است.

منفی قابلتوجهی دراین منطقه میشوند.
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شکل  .2میانگین ماهانة پریشیدگی مستقیم تابش طول موج کوتاه توسط ذرات گردوخاک معلق در جوّ در سقف جوّ در شرایط آسمان صاف برای ماههای
ژانویه و ژوئیه سال  2011که با مدل  WRF-Chemشبیهسازی شده است .میانگینهای جهانی پریشیدگی مستقیم تابش طول موج کوتاه توسط ذرات
گردوخاک برای ماههای ژانویه و ژوئیه در پرانتز آورده شده است.

شکل  .3مشابه شکل  ،2اما روی سطح زمین
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در شکل  3پریشیدگی تابشی منفی قابلمالحظهای در

بودن شار تابش ورودی خورشیدی در ماه ژوئیه نیمکره

نواحی منطبق بر چشمههای گسیل گردوخاک ،بهویژه

شمالی ،نسبت به ماه ژانویه ،علت عمدة تفاوت تابش طول

روی بیابانهای شمال آفریقا مشاهده میشود .عمق نوری

موج کوتاه جذب شده توسط ذرات گردوخاک معلق در

زیاد ذرات گردوخاک در این مناطق باعث کاهش

جو ،طی این دو ماه باشد.

قابلتوجهی در شار تابش طول موج کوتاه پایینسوی
رسیده به سطح شده است .این امر به اثرات پراکنش و

 .3 .1 .4پريشيدگی شارشهای تابشی طول موج بلند

جذب تابش توسط ذرات گردوخاک مربوط میشود.

توسط ذرات گردوخاک

همانطور که انتظار میرود ،در نزدیکی چشمهها

ذرات گردوخاک با جذب امواج فروسرخ تابش شده از

پریشیدگی تابش طول موج کوتاه ،منفی و بزرگ است.

سطح زمین و بازگسیل آن در ترازمندی تابش طول موج

اندازة پریشیدگی تابش طول موج کوتاه توسط ذرات

بلند تاثیر میگذارند ،بهنحویکه وجود گردوخاک در

گردوخاک روی بیابانهای شمال آفریقا از -20 Wm2

جو باعث ایجاد پریشیدگی مثبت تابش طول موج بلند در

نیز تجاوز میکند .پریشیدگی منفی تابش طول موج

جو میشود .وانگ و همکاران ( )2013برآورد کردهاند

کوتاه توسط ذرات گردوخاک که در تحقیق حاضر

که میانگین ساالنة جهانی واداشت تابشی طول موج بلند

حاصل شد با تحقیقات سوکولیک و تون (،)1996

ناشی از گردوخاک در سقف جو برای آسمان صاف

وودوارد ( )2001و مایره و همکاران ( )2003در توافق

 0/094 Wm2است .تحلیلهای تجربی نشان میدهد که

است .این در حالی است که ،در مقابل ،تگن و لیسیز

واداشت تابشی فروسرخ ذرات گردوخاک روی سطح

( )1996مقدار مثبتی برای واداشت تابشی جهانی ذرات

گرم بیابانها در شرایط بدون ابر به  50 Wm2هم میرسد

گردوخاک برآورد کردهاند.

(هیوود و همکاران .)2005 ،مشاهدهها نشان میدهد که

در شکلهای  2و  3مناطقی نیز با پریشیدگیهای

تاثیر سرمایش ناشی از واداشت تابشی طول موج کوتاه

تابشی مثبت ،بهویژه در زمستانهای هر دو نیمکره،

در سطح ،بیشتر از اثر گرمایشی واداشت تابشی طول موج

مشاهده میشود .نهشت ذرات گردوخاک روی پوشش

بلند است .برای مثال ،یوشیوکا و همکاران ()2007

برفی مناطق مرتفع هیمالیا ،نواحی شمالی ایاالت متحد و

واداشت تابشی طول موج بلند و طول موج کوتاه

بخشهایی از اسکاندیناوی در زمستان نیمکرة شمالی و

گردوخاک را برای شمال آفریقا و در سطح زمین

نیز مناطق غربی آمریکای جنوبی در زمستان نیمکرة

بهترتیب  +14/74و

2

Wm

 -15/47برآورد کردهاند.

جنوبی (ماه ژوئیه) موجب میشود در این مناطق قابلیت

نتایج تحقیق حاضر که در شکلهای  4و  5آورده

بازتاب تابش طول موج کوتاه کاهش یابد .تفاوت

شده است نیز بیانگر مثبت بودن پریشیدگی تابش طول

میانگینهای جهانی پریشیدگیهای تابشی طول موج

موج بلند ناشی از ذرات گردوخاک در سطح زمین و

Wm

سقف جو است .در سقف جو میانگین جهانی پریشیدگی

کوتاه در سقف جو و سطح زمین برای ماه ژانویه

2

 0/23و برای ماه ژوئیه  1/76 Wm2است که نشاندهندة

تابش طول موج بلند توسط ذرات گردوخاک در ماه

میزان تابش طول موج کوتاه جذب شده توسط ذرات

ژانویه  1/34 Wm2و در ماه ژوئیه

گردوخاک معلق در جو است .تفاوت مقادیر ماه ژانویه

شده است .مقادیر پریشیدگی در سطح زمین به

2

Wm

 0/86شبیهسازی
2

Wm

و ژوئیه را تا اندازهای میتوان ناشی از بیشتر بودن میانگین

 0/82در ماه ژانویه و

جهانی عمق نوری ذرات گردوخاک در ژوئیه نسبت به

(شکلهای  4و  .)5شایان ذکر است که روی چشمههای

ژانویه (شکل  )1دانست ،ولی بهنظر میرسد که بزرگتر

شمال آفریقا و بخشی از خاورمیانه ،میزان پریشیدگی

2

Wm

 1/02در ماه ژوئیه میرسد
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تابش طول موج بلند ذرات گردوخاک در سقف جو در

تابش گرمایی برای جو است و میزان گسیل تابش طول

ماه ژانویه بهطور قابلتوجهی بیشتر از ماه ژوئیه است

موج بلند از سطح پوشیده از برف و یخ بسیار کم است.

(شکل  .)4در ماه ژانویه بهعلت کاهش بارندگی در این

گردوخاک میتواند به دو شکل موجب افزایش تابش

منطقه ،از میزان رطوبت سطح کاسته میشود ،که بههمراه

موج بلند خروجی از مناطق پوشیده از برف و در نتیجه

بادهای بهنسبت شدید موجب افزایش گسیل ذرات

پریشیدگی منفی تابش طول موج بلند شود .نخست اینکه

گردوخاک از سطح میشود .در مقابل ،در ماه ژوئیه

نهشت گردوخاک بر سطح یخ و برف سپیدی سطح را

بهعلت حرکت منطقة همگرایی درونحارهای به

کاهش و جذب تابش موج کوتاه را افزایش میدهد ،در

عرضهای شمالیتر ،میزان بارندگی در نواحی بیابانی

نتیجه موجب افزایش دمای سطح میشود .دوم اینکه در

شمال آفریقا افزایش و قابلیت گسیل گردوخاک از سطح

مناطق پوشیده از یخ و برف معموالً دمای هوا از دمای

کاهش مییابد .همچنین ،در مناطق کوهستانی شمال و

سطح باالتر است .در این صورت وجود گردوخاک در

غرب چین ،شمال ایاالت متحد و بخشهایی از کانادا و

جو موجب افزایش جذب تابش خورشیدی در جو،

روی چشمههای گسیل گردوخاک آمریکای جنوبی در

افزایش دمای جو و درنتیجه افزایش گسیل باالسوی تابش

ماه ژانویه پریشیدگی تابش طول موج بلند منفی

طول موج بلند از جو میشود.

شبیهسازی شده است .سطح زمین چشمة اصلی گسیل

شکل  .4مشابه شکل  ،2اما برای طول موج بلند
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شکل  .5مشابه شکل  ،2اما در سطح زمین و برای طول موج بلند

شکلهای  4و  5همچنین نشان میدهند که اگرچه در

موج بلند بهسمت سطح ،مانع گسیل آزاد تابش موج بلند

ماه ژانویه اندازة میانگین پریشیدگی طول موج بلند در

از سطح به ترازهای باالیی جو میشوند و در نتیجه بر

سطح زمین کمتر از مقدار آن در سقف جو است ،اما

ترازمندی تابش موج بلند در سطح چشمهها تاثیر بیشتری

مقادیر بیشینه روی چشمهها در هر دو ماه ژانویه و ژوئیه

میگذارند.

بهطور قابلتوجهی در سطح بیشتر از مقادیر آن در سقف

جدول  1میانگین ماهانة مقادیر شبیهسازی شده

جو هستند .سطح داغ بیابانها تابش طول موج بلند بیشتری

پریشیدگی تابشهای طول موج کوتاه و بلند توسط ذرات

گسیل میکند .ازآنجاکه ذرات گردوخاک درشت

گردوخاک را در مقیاس جهانی در سطح زمین و سقف

گسیلشده از این چشمهها نمیتوانند مسافت زیادی را

جو نشان میدهد .همانطور که مشخص است اثر

طی کنند و بهعلت سنگینی نمیتوانند تا ترازهای باالی

گردوخاک بر تابش طول موج کوتاه بیشتر از اثر آن بر

جو برده شوند ،معموالً غلظت آنها در جو ِنزدیک سطح

تابش طول موج بلند است و ازاینرو تاثیر منفی

چشمهها بیشینه است .ازاینرو ،دمای این ذرات تفاوت

بزرگتری دارد .بنابراین ،پریشیدگی تابشهای طول

چندانی با دمای سطح زیرین ندارد و بههمین علت شار

موج کوتاه و بلند توسط ذرات گردوخاک معلق در جو،

تابش موج بلند باالسوی آنها نزدیک به شار تابش

بهطورکلی ،منجر به سرمایش سامانة زمین-جو میشود

باالسوی سطح زیرین است .این امر موجب میشود که

که با نتایج برخی از پژوهشهای پیشین (برای مثال ،میلر

واداشت تابشی موج بلند آنها در سقف جو چندان بزرگ

و تگن )1998 ،در توافق است.

نباشد .از طرف دیگر این ذرات با جذب و بازگسیل تابش
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جدول  .1میانگین ماهانة جهانی پریشیدگی مستقیم تابشهای طول موج کوتاه و بلند توسط ذرات گردوخاک معلق در جوّ برای ماههای ژانویه و ژوئیه 2011
که با مدل  WRF-Chemشبیهسازی شدهاند.
ژانویه

ژوئیه
سطح زمین

سقف جو

سطح زمین

سقف جو

-4/14

-2/38

-2/07

-1/84

پریشیدگی تابش طول موج کوتاه ()W m-2

1/02

0/68

0/82

1/34

پریشیدگی تابش طول موج بلند()W m-2

-3/12

-1/7

-1/25

-0/5

پریشیدگی تابش خالص (کوتاه  +بلند) ()W m-2

 .5نتيجهگيری

جو و بر همکنش آنها با تابش طول موج کوتاه (جذب و

این پژوهش عمدتاً به بررسی توزیع ذرات گردوخاک در

پراکنش) باعث سرد شدن سامانة زمین-جو میشود .در

جو در مقیاس جهانی و پریشیدگی مستقیم تابشهای

مقابل ،میانگین پریشیدگی تابش طول موج بلند توسط

طول موج کوتاه و بلند توسط این ذرات در سطح زمین و

این ذرات در سطح زمین و سقف جو مثبت است.

سقف جو با استفاده از مدل  WRF/Chemپرداخته است.

بهعبارتدیگر ،ذرات گردوخاک با بهدام انداختن تابش

طرحوارة هواویز بهکار رفته در اجرای مدل ،طرحواره

طول موج بلند گسیل شده از سطح زمین ،اثر گرمایشی

 GOCARTاست .مدل برای ماههای ژانویه و ژوئیه 2011

دارند .ازآنجاکه سرمایش ناشی از پریشیدگی طول موج

در مقیاس جهانی با  335 × 168نقطة شبکهای و  28تراز

کوتاه بیشتر از اثر گرمایشی ناشی از پریشیدگی طول موج

قائم با تفکیک افقی  120کیلومتر اجرا شده است.

بلند است ،تاثیر نهایی ذرات گردوخاک معلق در جو،

نتایج نشان داد که بیشینة عمق نوری ذرات

سرد شدن سامانة زمین-جو است .تاثیر گردوخاک در

گردوخاک در نیمکرة شمالی مشاهده میشود و میانگین

پریشیدگی تابش ،بهویژه در مناطقی که غلظت ذرات

جهانی آن در ماه ژوئیه بیشتر از ماه ژانویه است.

گردوخاک بیشتری مشاهده میشود ،مشهودتر است.

چشمههای اصلی گردوخاک در مناطق شمال آفریقا،

میانگین پریشیدگی تابش خالص توسط ذرات

خاورمیانه و شرق آسیا شناسایی شد ،درحالیکه

گردوخاک در سطح زمین مقدار منفی بزرگتری از مقدار

اصلیترین چشمه گردوخاک در نیمکرة جنوبی در

آن در باالی جو است .این امر نشاندهندة گرمایش جو

استرالیا قرار دارد .ذرات گردوخاک پس از گسیل از این

بهواسطة جذب تابش توسط ذرات گردوخاک است ،اگر

چشمهها ،با جریانهای جوی به مناطق دور از چشمه نیز

چه ذرات گردوخاک بهطورکلی باعث سرمایش سامانة

منتقل میشوند.

زمین-جو میشوند.

ذرات گردوخاک در جو با جذب و پراکنش تابش
طول موج کوتاه و جذب و گسیل تابش طول موج بلند
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Summary
Mineral dust is produced from both natural and anthropogenic sources. Dust aerosols can be transported
over long distances in the atmosphere. They reduce the incident shortwave radiation to the surface by
absorbing and scattering the solar radiation; thereby leading to a cooling effect at the surface and lower
tropospheric temperature. On the other hand, by absorption and re-emission of longwave radiation, they
increase the net surface longwave radiation at the surface. This direct interaction of dust aerosols with
shortwave and longwave radiation, known as the direct radiative impact, plays a key role in the radiation
budget of the atmosphere. Although mineral dust is one of the most significant aerosols in the atmosphere,
according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), uncertainty in its spatial
distribution and radiative forcing, remains as a great challenge in climate studies. In the present study, the
Weather Research and Forecasting with Chemistry (WRF-Chem) regional model is used to simulate
distribution of mineral dust and its impacts on radiation fluxes on the global scale. The model was executed
using 335 × 168 horizontal grid points with a horizontal spacing of 120 km, and 28 vertical levels for
January and July 2011. The National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Final Analysis (FNL)
re-analysis data were used as meteorological initial conditions. The GOCART (Goddard Global Ozone
Chemistry Aerosol Radiation and Transport) simple aerosol scheme was used for the simulation of dust
emission and airborne dust distribution. Two experiments were conducted: the control simulation with no
dust; and the interactive simulation for which dust aerosols feedback to the atmosphere. Differences
between these two simulations indicate the perturbation of radiation by dust. Results indicate that the
concentration of dust particles is generally much higher in the Northern Hemisphere than the Southern
Hemisphere. The main sources of dust are located over the Sahara and Sahel, the Middle East, and East
Asia, especially the Gobi Desert of China and Mongolia. The Eyre Basin in central Australia was identified
as the most important source of dust in the Southern Hemisphere. Over the Sahara, dust emission was most
intense in January, but substantially decreased in July. In contrast, in response to drier soils and higher wind
speeds, sources of dust in the Middle East were more active in July than January. The Gobi Desert was also
found to have much more dust activity in January than July, primarily due to stronger wind speeds during
this month. On the global scale, monthly-averaged dust optical depth (DOD) was estimated to be 0.046 and
0.069 in January and July, respectively. Globally, perturbation of shortwave and longwave radiation by
dust at the top of the atmosphere (TOA) was estimated to be -1.84 and 1.34 W m-2 in January, and -2.38
and 0.68 W m-2 in July, respectively. At the surface, it was estimated that perturbation of shortwave and
longwave radiation to be -2.07 and 0.82 W m-2 in January, and -4.14 and 1.02 W m-2 in July, respectively.
It was also found that perturbation of radiation is larger closer to the sources of dust. For instance, the
perturbation of shortwave radiation exceeds -20 W m-2 over the Sahara. Globally, we identified that dust
has a negative effect on the shortwave, but a positive effect on the longwave radiation at the surface.
However, in snow covered regions (such as over the Tibetan Plateau, northern parts of the Scandinavia and
the United States in January) deposition of dust on the surface increases the net shortwave radiation
reaching the surface (due to reduction of surface albedo) and decreases net longwave radiation by increasing
outgoing longwave radiation from the surface.
Keywords: Mineral dust, Dust optical depth, Dust emission, Perturbation of radiation, WRF/Chem.
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