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اثر طرحوارهی پالیم ـ شو و  NOAHدر پیشبینی غبار
(مطالعهی موردی :غرب اهواز)
حسین محمد عسگری * :استادیار ،گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
پرویز ایراننژاد :دانشیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران
شهرام خلیقی سیگارودی :دانشیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
حسن احمدی :استاد تمام ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
آرش ملکیان :دانشیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
تاریخچه مقاله (تاریخ دریافت1395/07/1 :

تاریخ پذیرش)1395/10/25 :

چکیده
گسیل غبار ،حاصل فرسایش بادی است و در مناطق مستعد فرسایش صورت میگیرد .فرسایش بادی فرایند انتقال ذرات خاك به
و سیلهی باد ا ست .رطوبت خاك سطحی ،از عوامل ب سیار تأثیرگذار بر فر سایش بادی به شمار میرود .با توجه به اینکه رطوبت
سطحی خاك در مناطق خشک و بیابانی بسیار پایین است ،برای شبیه سازی عددی این فرسایش باید از طرحوارهی سطح مناسبی
ا ستفاده شود تا رطوبت موجود در الیهی سطحی خاك را به در ستی شبیه سازی کند .در این پژوهش ،اثر طرحوارهی پالیم در
پیشبینی غبار و شبیه سازی رطوبت سطحی با ا ستفاده از دو طرحوارهی سطح  NOAHو پالیم -شو برر سی شد .همچنین برای
ارزیابی طرحوارهها ،از دادههای سطح سوم رطوبت خاك روزانه که از ماهوارهی رادار تهیه شدهاست ،استفاده گردید .نتایج نشان
داد که ا ستفاده از طرحوارهی پالیم -شو ،رطوبت سطحی کمتر و شبیه سازی منا سبتری را در ایجاد شرایط گ سیل غبار ن شان
میدهد .به نظر میرسد دلیل برتری طرحوارهی دو الیهای پالیم -شو نسبت به طرحوارهی  ،NOAHاین است که ضخامت الیهی
سطحی خاك طرحوارهی پالیم -شو یک سانتیمتر است؛ درحالیکه الیهی سطحی در طرحوارهی  10 ،NOAHسانتیمتر ضخامت
دارد .کوچکتر بودن الیهی سطحی در طرحوارهی پالیم -شو ،سبب می شود الیه رطوبت الیهی سطحی ،پا سخ سریعتری به
واداشتهای جوی داشته باشد و در نتیجه شبیهسازی واقعیتری از رطوبت سطح صورت گیرد .همچنین ارزیابی طرحوارههای سطح
با استفاده از دادههای راداری ،نشان داد که طرحوارهی پالیم نسبت به طرحوارهی  NOAHاز دقت بیشتری برخوردار است.
واژگان کلیدی :فرسایش بادی ،طرحواره پالیم ،طرحواره  ،NOAHرطوبت سطحی خاک

1ـ مقدمه
گسیل 1غبار ،حاصل فرسایش بادی است و در مناطق مستعد فرسایش صورت میگیرد .فرسایش بادی فرایند انتقال
ذرات خاك بهوسیلهی باد است .این فرایند دارای فازهای جداگانهای است مشتمل بر بلند شدن ،حمل و نشست ذرات.
فرسااایش بادی فرایندی پیچیده اساات؛ زیرا عوامل زیادی بر آن تأثیر دارد که شااامل شاارایط جوی (باد ،بارش ،دما)،
خ صو صیات خاك (بافت خاك ،ساختمان و خاکدانهها) و خ صو صیات سطح زمین (توپوگرافی ،رطوبت ،طول زبری
آیرودینامیکی ،پو شش گیاهی و عنا صر فر سایشناپذیر) ا ست .در طی واقعهی فر سایش بادی ،این فاکتورها بر هم اثر
Emission
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میگذارند و در حالی که فرسایش پیشرفت میکند ،خصوصیات سطح فرسایش یافته به میزان قابلتوجهی تغییر مییابد
(.)Shao, 2006

مدل جوی ،دادههای مورد نیاز طرحوارهی فرسایش بادی را فراهم میکند؛ این دادهها شامل سرعت اصطکاکیu * ،

 ،اطالعات باد برای همرفت غبار ،شدت جریانهای تالطمی برای پخش کردن غبار و ر سوب آن و بارش برای ن ش ست
مرطوب ا ست؛ عالوه بر این ،مدل جوی دادههایی از قبیل تابش را فراهم میکند که برای مدل سازی فاکتورهای محیطی
از قبیل رطوبت خاك و پو شش گیاهی در طرحوارهی سطح زمین موردنیاز میبا شد .این فاکتورها بر فر سایش بادی
تأثیر زیادی دارد .بساایاری از مدلهای جوی با طرحوارهی تابشاای همراه میشااوند تا تأثیر هواویزهای معدنی بر انتقال
تابش در جو ،مورد بررسی قرار گیرد .مدلهای فرسایش بادی توانایی کمی سازی برداشت ،انتقال و رسوب ذرات خاك
در همهی اندازهها را دارند؛ به عنوان مثال ،اگر برداشاات ذرات قابلتوجه باشااد ،این مدلها قادرند به پیشبینی ساارعت
آستانهی اصطکاکی ،میزان انتقال ماسهها و میزان گسیل غبار بپردازند (.)Zhao et al, 2010
 Shaoو  )1997( Leslieو  ،)1999( Luسامانهی تقریباً جامع مدل سازی فر سایش بادی را تو سعه دادند که این
سااامانه ،طرحوارهی فیزیکی فرسااایش بادی را با یک مدل جوی طرحوارهی سااطح زمین و بانک اطالعاتی  GISجفت
میکند .آنها این سامانه را برای پیشبینی توفان غبار در استرالیا بهکار بردند (  .)Shao and Leslie, 1997; Lu, 1999از
اواخر دههی  1990چندین مدل توفان غبار برای مسااائل غبار جهانی ،منطقهای و محلی توسااعه یافتند؛ نمونه هایی از
مدلهای جهانی غبار شااامل مدلهای  Zenderو همکاران ( Ginoux ،)2003و همکاران (Tanaka Chiba ،)2004

( )2006اساات ( .) Ginoux et al, 2004 ; Tanaka and Chiba, 2006; Zender et al, 2003نمونههایی از مدلهای
منطقهای غبار شااامل مطالعات  Nickovicو همکاران ( Liu ،)2001و همکاران ( Shao ،)2001و همکاران ( )2003و
 Unoو همکاران ( )2005ا ست ( .) Nickovic et al, 2001; Liu et al, 2001 ; Shao et al, 2003; Uno et al, 2005
 Seinoو همکاران ( ،)2005توفانهای غبار را در حوزهی  Tarimبا استفاده از مدل غبار میانمقیاس شبیه سازی کردند.
نتایج این بررسی نشان داد که این مدل ،در شبیهسازی غبار از توانایی مناسبی برخوردار است (.)Seino et al, 2005
 Cherenkovو  ،)2011( Jakobsبه مطالعهی توفان غبار در  24مارس  2007در اروپای مرکزی پرداختند .برای
درك بهتر فرایندها و برهمکنشها با ا ستفاده از روش جدید پارامتره کردن گ سیل غبار ،شبیه سازی عددی این رخداد
انجام شد ( .)Chervenkov and Jakobs, 2011آنها از طرحوارهی  )2004( Shaoدر مدل  1EURADا ستفاده کردند و
در نهایت ،نتایج مدل با دادههای اندازهگیری شده مقای سه شد .تحلیل ح سا سیت فاکتورهای مختلف ن شان داد که مدل به
توزیع اندازه ذرات و طرحوارهی گ سیل ح سا سیت بی شتری دارد .این مدل از توانایی منا سبی در شبیه سازی توفان مورد
بررسی برخوردار است (.)Shao, 2004
رطوبت در الیهی بسیار نازکی از سطح خاك ،در طی زمان به سرعت تغییر میکند و چرخهی شبانهروزی ،فصلی و
سالیانهی متفاوتی دارد که این تغییرات با بارش و تبخیر مرتبط ا ست ( .)Shao, 2006این رطوبت از پارامترهای ب سیار
مهم در فرسایش بادی است .اکثر طرحوارههای گسیل غبار با استفاده از رطوبت الیهی سطحی خاك ،سرعت آ ستانهی
فرسایش بادی را اصالح میکنند.
Eurad
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1

اثر طرحواره پالیم -شو و ... NOAH

محمدعسگری و همکاران

در این پژوهش سعی شدها ست که اثر طرحوارهی پالیم شو و  NOAHدر پیشبینی غبار ،نیز شبیه سازی رطوبت
سطحی با ا ستفاده از دو طرحوارهی سطح  NOAHو پالیم شو و رطوبت دادههای رادار مورد برر سی و ارزیابی قرار
گیرد.
2ـ مواد و روش
2ـ 1ـ طرحواره سطح پالیم -شو
این طرحواره در ابتدا توسااط پالیم و شااو ( )2001ارائه شااد که متغیرهای پیشیابی آن دما و رطوبت خاك اساات
( .)Xiu and Pleim, 2001ا ساس این طرحواره ،طرحوارهی  ISBAا ست که تو سط  Noilhanو )1993( Mahfouf

ارائه شد و شامل دو الیه خاك به ضخامت یک سانتیمتری و یک متری از سطح خاك و یک الیه پوشش گیاهی است
که در آن دما و رطوبت خاك از طرحوارهی واداشاات و بازیافت دردور

( )1987محاساابه میشااود ( Noilhan and

 .)Mahfouf, 1993در این طرحواره ،سااطح ،آهنت تغییرات دمای خاك در دو الیهی باالیی و کف مدل 𝑇𝑠 ،و 𝑇2

بهصورت زیر است:
() 1

) (𝑇𝑠 − 𝑇2

𝜋2
𝜏

= 𝐶𝑇 (𝑅𝑛 − 𝐻 − 𝐿𝐸) −
1

) = 𝜏 (𝑇𝑠 − 𝑇2

()2

𝑠𝑇𝜕
𝑡𝜕
𝜕𝑇2
𝑡𝜕

در این روابط 𝜏 پریود ز مانی یک روزه 𝑅𝑛 ،تابش خالص (مجموع تابش خالص موج کوتاه و بل ند) و 𝐻 و 𝐸𝐿

شارهای گرمای مح سوس و نهان از سطح به جو ا ست .همچنین ضریب 𝑇𝐶 ،مجموع ظرفیت گرمایی حجمی خاك و
پوشش گیاهی است (.)Noilhan and Planton, 1989
1

() 3

𝑓𝜎 𝑓𝜎1−
(
) +
𝑐𝐶 𝑙𝑖𝑜𝑠𝐶

= 𝑡𝐶

𝑐𝐶 و 𝑙𝑖𝑜𝑠𝐶 ظرفیت گرمایی حجمی پوشش گیاهی و خاك و 𝑓𝜎 کسر سطح پوشش گیاهی هستند.
آهنت تغییرات رطوبت حجمی خاك در الیهی باالیی و کف خاك ( 𝑔𝜃و  ،)𝜃2و محتوای آب روی پوشش گیاهی
𝑐𝑊 از روابط زیر محاسبه میشود:
() 4
() 5

) 𝑞𝑒𝑔𝜃 (𝜃𝑔 −
]) 𝑓𝜃 𝑚𝑎𝑥[0. , (𝜃2 −

𝐶3
𝜏 𝑑𝑧2

𝐶2
𝜏

(𝑃𝑑 − 𝐸𝑑𝑖𝑟 ) −

(𝑃𝑑 − 𝐸𝑑𝑖𝑟 − 𝐸𝑡 ) −

𝐶1

𝜌=

1

𝜌=

𝑤 𝑑𝑧1

𝑤 𝑑𝑧2

𝐷 = 𝜎𝑓 𝑃𝑑 − (𝐸𝑐 − 𝐸𝑡 ) −

()6

𝑔𝜃𝜕
𝑡𝜕
𝜕𝜃2
𝑡𝜕
𝑐𝑊𝜕
𝑡𝜕

𝑑𝑃 بارش مؤثر (بارشی که بعد از برخورد با پوشش گیاهی و تبخیر به داخل خاك وارد میشود) 𝜃𝑔 ،مقدار رطوبت
حجمی سطح خاك 𝐸𝑑𝑖𝑟 ،تبخیر م ستقیم از سطح خاك 𝐸𝑐 ،تبخیر از بخش مرطوب پو شش گیاهی 𝐸𝑡 ،تعرق از بخش
خشک پوشش گیاهی و 𝐷 اضافی بارش بیش از ظرفیت نگهداری پوشش است .همچنین  𝐶1و  𝐶2ضرایب واداشت و
بازیافت و  𝐶3ضریب زهک شی گران شی ا ست که مقدار آنها از روابط موجود در طرحوارهی  ISBAمحا سبه می شود.
رواناب سطحی در این طرحواره زمانی رخ میدهد که رطوبت خاك بیش از بیشینهی رطوبت الیهی باالیی آن باشد.
تبخیر کل در این طرحواره سطح که شامل مجموع تبخیر م ستقیم از سطح خاك ،تبخیر از بخش مرطوب پو شش
3
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گیاهی و تعرق از بخش خشک پوشش گیاهی است ،بهصورت زیر میباشد:
() 7
() 8
() 9

] 𝑎𝑞 [𝑞𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑠 ) −

𝛽

𝑅 ) 𝑓𝜎 𝐸𝑑𝑖𝑟 = 𝜌𝑎 (1 −

𝑤𝑏𝑅𝑎 +

] 𝑎𝑞 [𝑞𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑠 ) −
] 𝑎𝑞 [𝑞𝑠𝑎𝑡 (𝑇𝑠 ) −

𝑤𝜎

𝑅 𝑓𝜎 𝑎𝜌 = 𝑐𝐸

𝑤𝜎1−

𝑅 𝑓𝜎 𝑎𝜌 = 𝑡𝐸

𝑤𝑏𝑅𝑎 +

𝑤𝑏𝑅𝑎 +𝑅𝑐 +

) 𝑠𝑇( 𝑡𝑎𝑠𝑞 رطوبت ویژهی اشباع در دمای سطح خاك 𝑠𝑇 𝑞𝑎 ،رطوبت ویژهی جو در پایینترین الیه مدل 𝜎𝑤 ،کسر
سااطح مرطوب بر  𝜌𝑎 ،چگالی هوا 𝑅𝑏𝑤 ،مقاومت الیهی مرزی شاابه ورقهای برای بخار آب 𝑅𝑐 ،و 𝑎𝑅 م قاومت
پو شش گیاهی و هوا ا ست .در این طرحواره سطح ،ضریب رطوبت در د سترس خاك برا ساس رابطهی زیر محا سبه
میشود:
2

𝑔𝜃

1

𝑓𝜃

4

])𝜋 ( 𝑠𝑜𝑐 𝛽 = [1 −

()10

در صورتیکه رطوبت الیهی باالیی مدل خاك 𝜃𝑔 ،با ظرفیت نگهداری خاك برابر شود ،ضریب رطوبت در دسترس
خاك برابر یک میشااود .مقاومت پوشااش نیز از روابط ارائه شااده در طرحوارهی  NOAHبه جز توابع زیر محاساابه
میشود؛ درحالی که توابع زیر از روابط ارائه شده توسط اویسار و همکاران ( )1985تعریف میشوند:
1

()11

𝑎[𝑝𝑥𝑒𝐹2 = 1+

]) 𝑇𝑏𝑇 (𝑇𝑎 −

1

()12

]) 𝑤𝑏𝑎𝑓 −

𝜃(𝐹4 = 1+𝑒𝑥𝑝[−0.5

ضاارایب 𝑇 𝑎 و 𝑇𝑏 تابع دمای هوا 𝜃𝑎𝑓 ،رطوبت در دسااترس خاك و 𝑤𝑏 تابعی از نقطهی پژمردگی 𝑤𝜃 و ظرفیت
نگهداری خاك 𝑓𝜃 است:
θ −θ

θ𝑎𝑓 = θ2 −θw

()13

w

𝑤𝜃 +

()14

𝑓

𝑤𝜃𝜃𝑓 −
3

= 𝑤𝑏

در این طرحواره سااطح به دلیل کمبود دادههای دیدهبانی رطوبت خاك ،از روش گوارد داده غیر مسااتقیم اسااتفاده
می شود .ضرایب سوق دادن در این طرحواره سطح ،برا ساس پارامترهای به کار رفته در خود مدل مانند دمای هوا 𝑇 و
رطوبت 𝐻𝑅 محاسبه میشود .روابط زیر برای گوارد غیرمستقیم دادههای رطوبت خاك ارائه شدهاست:
()15
()16

) 𝑓 𝐻𝑅 = 𝛼1 (𝑇 𝑎 − 𝑇𝑓 ) + 𝛼2 (𝑅𝐻𝑎 −
) 𝑓 𝐻𝑅 = 𝛽1 (𝑇 𝑎 − 𝑇𝑓 ) + 𝛽2 (𝑅𝐻𝑎 −

𝑔𝜃𝜕

𝜕𝜃2

𝑡𝜕

𝑡𝜕

شاخصهای باالنویس  aو  ، fبیانگر دادههای مشاهداتی و مقادیر پیشبینی شده توسط مدل و ضرایب  𝛼1,2و 𝛽1,2

ضرایب سوق دادن ه ستند .ضرایب  ، 𝛼1,2بر بخش خاك سلول شبکهی بدون پو شش گیاهی اثر دارد که تابعی از
تابش خور شیدی ا ست و ضرایب  𝛽1,2بر الیهی کف خاك (یک متری) و بخش پو شش گیاهی سلول شبکه تأثیر
دارد و به صورت تابعی از مقاومت پو شش گیاهی تعریف می شود .هنگامی که رطوبت الیهی کف خاك از ظرفیت
نگهداری خاك بی شتر شود ،ضرایب سوق دادن در روابط باال در جهت خ شک شدن خاك و زمانی که رطوبت الیهی
4
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کف خاك کمتر از نقطهی پژمردگی شود ،ضرایب سوق دادن در جهت مرطوب شدن خاك عمل میکنند.
2ـ 1ـ طرحواره سطح NOAH
طرحوارهی پارامتره سازی سطح  NOAHتو سط  Chenو  )2001( Dudhiaارائه شد (.)Chen and Dudhia, 2001

این طرحواره دارای چهار الیه خاك با ضخامتهای  0/6 ،0/3 ،0/1و  1متری از سطح خاك ،یک الیه پو شش گیاهی و
پوشش بر

است .متغیرهای پیشیابی آن ،دمای خاك ،رطوبت خاك و مقدار پوشش بر

است.

3ـ 1ـ ارزیابی طرحوارههای سطح با استفاده از دادههای راداری
به منظور ارز یابی طرحواره ها از داده های سااطح سااوم رطو بت خاك روزا نه که از ماهوارهی رادار
( )https://nsidc.org/data/SPL3SMA/versions/3#تهیه شدها ست ،ا ستفاده گردید .این دادهها برای کل زمین به
صورت روزانه تهیه شده و دارای قدرت تفکیک مکانی  3کیلومتر ا ست .برای ارزیابی طرحوارهها ،شبیه سازی  10روزه
از مدل  WRFتهیه و داده های رطوبت خاك غرب اهواز تعیین شااد .با توجه به تفکیک مکانی اسااتفاده شااده در مدل
 WRFو اندازه پیکسلهای تولیدات ماهوارهای رادار ،از چند پیکسل متوسطگیری شد.
3ـ یافتهها (نتایج)
شااکل  1تغییرات رطوبت خاك شاابیهسااازی شااده در غرب اهواز را در خاکی با بافت لومی رساای با اسااتفاده از
طرحوارههای پالیم  -شو و  NOAHو رطوبت دادههای رادار را از تاریخ  7تیر  1388لغایت  17تیر همان سال ن شان
میدهد .از آنجا که رطوبت الیهی سااطحی خاك در مناطق خشااک و بیابانی ،در حد رطوبت پژمردگی ( 0/001تا )0/2
است ،طرحواره سطحی مناسبتر است که رطوبت سطحی در این مناطق را در فصول گرم سال در حد رطوبت پژمردگی
شبیه سازی کند .در این مطالعه از طرحواره سطح پالیم  -شو ا ستفاده شد؛ به این دلیل که  )1برآورد منا سبتر و
نزدیکتری به رطوبت سطحی در مناطق خ شک دارد )2 .در مدل سازی فر سایش بادی الیهی سطحی خاك با ضخامت
کمتر از  10میلیمتر قابلتوجه اساات ( .)Shao and Dong, 2006در طرحوارهی پالیم  -شااو ،الیهی سااطحی خاك 1
سانتیمتر در نظر گرفته می شود که این الیه در فر سایش بادی و گ سیل غبار تأثیر زیادی دارد؛ در حالی که الیهی اول
طرحوارهی  10 NOAHسانتیمتر ا ست و برای مطالعهی گ سیل غبار منا سب نی ست .به منظور ارزیابی نتایج ،از شاخص
مجذور مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همب ستگی ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که  RMSEبرای طرحوارهی پالیم
 0/02و برای طرحوارهی  0/04 NOAHاساات ،همچنین میزان ضااریب همبسااتگی برای طرحوارهی پالیم  0/6و برای
طرحوارهی  0/19 NOAHاست .در نتیجه ،طرحوارهی پالیم نسبت به طرحوارهی  NOAHدقت بیشتری دارد.
شکل  2اختال

در برآورد  PM10را با استفاده از دو طرحوارهی سطح مذکور نشان میدهد .طرحوارهی  NOAHرطوبت

الیه سطحی را بیشتر برآورد میکند ،در نتیجه سرعت آستانه فرسایش بادی بیشتر و میزان گسیل غبار کمتر خواهد شد.
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شکل  -1تغییرات رطوبت خاک شبیهسازی شده با استفاده از طرحوارههای پالیم-شو NOAH ،و رطوبت دادههای رادار از تاریخ  7تیر  1388لغایت
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شکل  -2غلظت ذرات  PM10شبیهسازی شده با استفاده از دو طرحواره سطح پالیم-شو و  NOAHدر تاریخ  12تیر  1388در غرب اهواز

شکل  1شبیه سازی رطوبت خاك در الیه سطحی با ا ستفاده از دو طرحواره سطح مذکور ،نیز رطوبت دادههای رادار
را در  7تیر لغایت  17تیر  1388نشان میدهد .براساس این دو طرحواره سطح ،غلظت ذرات  PM10شبیهسازی شد .شکل
 2بیانگر تأثیر این دو طرحواره بر میزان غلظت  PM10ا ست .کاهش رطوبت سطحی سبب می شود ،سرعت آ ستانهی
فرسایش کاهش و میزان گسیل غبار و در نتیجه غلظت ذرات  PM10افزایش یابد.
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شکل  :3رطوبت الیهی سطحی خاک در ساعت  0روز  12تیر  1388در غرب اهواز ( )m3/m3شبیهسازی شده با طرحوارهی پالیم -شو

شکل  :4رطوبت الیهی سطحی خاک در ساعت  6روز  12تیر  1388در غرب اهواز ( )m3/m3شبیهسازی شده با طرحوارهی پالیم -شو
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شکل  :5رطوبت الیهی سطحی خاک در ساعت  12روز  12تیر  1388در غرب اهواز ( )m3/m3شبیهسازی شده با طرحوارهی پالیم -شو

شکل  :6رطوبت الیهی سطحی خاک در ساعت  18روز  12تیر  1388در غرب اهواز ( )m3/m3شبیهسازی شده با طرحوارهی پالیم -شو

شکلهای  3تا  6رطوبت شبیهسازی شدهی الیهی سطحی خاك را بهترتیب در ساعتهای  12 ،6 ،0و  18با استفاده از
طرحوارهی پالیم -شو در غرب اهواز و در روز  12تیر  1388نشان میدهد .براساس این شکلها ،میزان رطوبت به دست
آمده در مناطق بیابانی کمتر از  0/1بوده و تغییرات رطوبت در الیهی سااطحی در این روز بساایار کم اساات؛ بنابراین،
خاك مستعد فرسایش بادی است.
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4ـ بحث و نتیجهگیری
رطوبت الیه سطحی خاك ،از تق سیم حجم آب خاك به حجم منافذ آن تعیین و معموالً برا ساس )  (m3 ⁄m3بیان
می شود .این پارامتر در خروجی اکثر طرحوارههای سطح با این واحد وجود دارد؛ لذا م ستقیماً در طرحوارههای گ سیل
غبار استفاده می شود .طرحوارهای سطح موجود در مدل  WRFشامل طرحوارههای پنجالیهای پخشیRUC ،NOAH ،

و پالیم شو ه ستند .طرحواره سطح پنج الیهی پخ شی ،شامل پنج الیه خاك با ضخامتهای یک ،دو ،چهار ،ه شت و
شانزده سانتیمتری از سطح خاك و متغیرهای پیشیابی آن دما و رطوبت خاك ا ست .طرحواره پارامتره سازی سطح
 ،NOAHتوسااط  Chenو  )2001( Dudhiaارائه شااد ( .)Chen and Dudhia, 2001این طرحواره دارای چهار الیه
خاك با ضخامتهای  0/6 ،0/3 ،0/1و  1متری از سطح خاك ،یک الیه پو شش گیاهی و پو شش بر
پیشیابی آن دمای خاك ،رطوبت خاك و مقدار پوشااش بر

ا ست .متغیرهای

اساات .طرحواره سااطح  ،RUCتوسااط  Smirnovaو

همکاران ( )1997ارائه شد ( .)Smirnova et al, 1997این طرحواره شامل مدل شش الیه خاك با ضخامتهای ،0/025
 1/6 ،0/4 ،0/2 ،0/05و  3متری از سطح خاك ،یک الیه پوشش گیاهی و مدل چند الیهای پوشش بر

است .طرحوارهی

سااطح پالیم و شااو ،توسااط پالیم و شااو ( )2003ارائه شااد .این طرحواره شااامل دو الیه خاك به ضااخامتهای یک
سانتیمتری ،یک متری و یک الیه پوشش گیاهی است .متغیرهای پیشیابی آن ،دما و رطوبت خاك است )Pleim and

.)Xiu, 2003
رطوبت خاك سطحی معموالً بین  0/001تا  1تغییر میکند و بعد از بارندگی به بیش از  0/5متر مکعب بر متر مکعب
میرسااد .در مناطق خشااک ،رطوبت الیه سااطحی خاك بین  0/001تا  0/1متغیر اساات ( .)Ginoux et al, 2001در
طرحوارهی گ سیل مورد ا ستفاده ،رطوبت در الیهی سطحی خاك از تق سیم رطوبت الیهی سطحی به د ست آمده از
طرحواره سطح (پالیم -شو) بر حجم منافذ خاك محاسبه می شود .میزان تخلخل خاك ،با نوع بافت آن مرتبط است و به
صورت اعداد ثابت در جدولها پارامترهای خاك وجود دارد .در طرحوارهی  GOCARTدر صورتیکه میزان رطوبت
باالتر از  0/5با شد ،میزان گ سیل از آن سلول ،صفر در نظر گرفته می شود و برای سایر مقادیر رطوبت سطحی ،سرعت
آستانهی فرسایش بادی اصالح میشود.
رطوبت خاك از عوامل ب سیار تأثیرگذار بر فر سایش بادی ا ست .با توجه به اینکه رطوبت سطحی خاك در مناطق
خ شک و بیابانی ب سیار پایین ا ست ،باید از طرحواره سطح منا سبی ا ستفاده شود تا رطوبت در الیهی سطحی خاك را
بهدر ستی شبیه سازی کند .همچنین در فر سایش بادی ،گ سیل غبار از الیهی ب سیار نازکی از خاك سطحی ا ست؛ بدین
منظور از دو طرحواره سطح  NOAHو پالیم -شو برای شبیه سازی رطوبت سطحی استفاده شد .برمبنای نتایج به دست
آمده ،ا ستفاده از طرحوارهی پالیم -شو رطوبت سطحی کمتر و شبیه سازی منا سبتری را در ایجاد شرایط گ سیل غبار
ن شان میدهد .همچنین این طرحواره دو الیه خاك را در نظر میگیرد که الیه خاك سطحی ،ضخامت یک سانتیمتری
دارد؛ در حالی که ضخامت الیه سطحی در طرحوارهی  10 NOAHسانتیمتر ا ست .کوچکتر بودن الیه سطحی در
طرحوارهی پالیم -شو ،سبب می شود الیه رطوبت الیهی سطحی ،پاسخ سریعتری به واداشتهای جوی داشته باشد و در
نتیجه شبیه سازی واقعیتری از رطوبت سطح صورت میگیرد .همچنین ارزیابی طرحوارههای سطح با استفاده از دادههای
راداری ،نشان داد که طرحوارهی پالیم نسبت به طرحوارهی  NOAHاز دقت بیشتری برخوردار است.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
In the arid and semi-arid areas of Asia, dust storms occur frequently. Much progress has been
made in the monitoring modeling and prediction of Asian dust storms. Dust emission is caused
by wind erosion in the sensitive areas. Wind erosion is described as the transportation of soil
particles by means of the wind. Soil Surface moisture is one of the most important factors that
affects wind erosion. Soil Surface moisture is very low in deserts; consequently, appropriate land
surface module must be used for accurate soil moisture and dust simulation. The difficulty in the
initialization of soil moisture fields over mesoscale or regional domains and the inability of
simple soil moisture models to track realistically the long-term evolution of soil moisture fields
suggest the need for some kind of data assimilation for the dynamical adjustment of soil moisture
fields. The key elements of the land surface model include soil moisture and evapotranspiration
based on the ISBA model. The surface model includes a two-layer soil model with a 1-cm surface
layer and a 1-m root-zone layer.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Efforts have been made to develop integrated dust modelling systems which couple the
models for atmospheric, land-surface, and aeolian processes, real-time dust observations and
databases for land-surface parameters, so that the dust-storm dynamics and the environmental
control factors are adequately represented. The modeling component comprises an atmospheric
model and some modules for the land-surface processes, dust emission, transport, and deposition.
Land-surface data are required for the atmospheric model as well as for the land-surface, dustemission, and dust-deposition schemes. In this study, Pliem Xiu and NOAH land surface
modules were used and their dust simulations were compared.
3- METHODOLOGY
Land surface models are becoming increasingly common components of mesoscale
meteorological models. The Pleim–Xiu land surface model has been incrementally improved by
the addition of an alternative indirect data assimilation technique. The soil moisture assimilation
Corresponding Author: h.masgari91@gmail.com *
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h.masgari91@gmail.com
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technique developed for this model differs from the techniques used with the ISBA model in two
ways. First, instead of the incremental periodic adjustments to the soil moisture, the continuous
Newtonian relaxation or “nudging” was used. Second, nudging coefficients were defined
according to the model parameters rather than statistical analysis. The nudging soil moisture
tendencies were

Soil moisture tendencies were evaluated every model time step using the current forecast values
of T and RH as compared with the “observed” values interpolated from periodic (usually 3
hourly) objective analyses. When the deep soil moisture w2 exceeded the field capacity, further
moistening through nudging was not permitted but drying was allowed. In a similar way, when
w2 fell below the wilting point, only nudging in the moistening direction was allowed. These
restrictions prevented runaway moistening or drying when model biases did not respond to the
soil moisture adjustments.
4- RESULTS
Results indicated that the Pliem Xiu module simulated low levels of soil surface moisture and
accurate dust concentrations. The soil surface thickness of the Pliem Xiu was 1 cm and the soil
surface thickness in the NOAH was 10 cm.
5- CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Land surface models are becoming increasingly common components of mesoscale
meteorological models. It seems that lower thickness in Pliem Xiu caused faster response of the
soil surface moisture to atmosphere forces and more accurate soil surface moisture. The third
level of soil moisture was daily used to assess the data schema produced from the radar satellite.
Key Words: wind erosion, Pleim Xiu module, NOAH module, soil surface moisture.
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