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Abstract
In this study, the performance of WRF/CAMx modeling
system in predicting primary and secondary gase phase
pollutants is evaluated. The main goal of this research was
investigating the impact of initial and boundary
concentrations, used to feed the CAMx model, on the accuracy
of the model and the level of pollutants over Tehran modeling
domain. For this purpose, CAMx model was ran in two cases
with different initial and boundary concentration. The model
performance in two cases compared against observations
measured at air quality monitoring stations. Results showed
significant impact of initial and boundary concentrations on
model accuracy and level of pollutant concentrations over the
city. When using constant zero initial and boundary
concentrations model showed poor performance in predicting
level of pollutants and daily maximum concentrations,
especially for NO2 and O3 concentrations which mostly
produce during chemical reactions in the atmosphere. But
using MOZART data to prepare initial and boundary
concentrations lead to improve in model accuracy and
predicting daily maximum concentrations.
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چکیده
 در پیشبینیWRF/CAMx در این تحقیق عملکرد سیستم مدلسازی
غلظت آالیندههای گازی اولیه و ثانویه بر روی منطقه تهران مورد بررسی
 بررسی میزان تأثیرگذاری، هدف اصلی در این تحقیق.قرار گرفتهاست
 در،شرایط اولیه و مرزی استفادهشده برای گونههای آالیندههای مختلف
 بههمین جهت مدل در.پیشبینی و محاسبه غلظت آالیندهها بودهاست
دو حالت بهازای استفاده از شرایط مرزی متفاوت مورد اجرا قرار گرفته و
 با،بهمنظور صحتسنجی نتایج مدل در هر دو حالت اجرا
اندازهگیریهای غلظت آالیندهها در ایستگاههای پایش موجود در شهر
 نتایج نشاندهنده تأثیر قابل توجه.تهران مورد مقایسه قرار گرفتهاست
شرایط اولیه و مرزی در نتایج مدلسازی و محاسبه غلظت آالیندهها
 مدل، در هنگام استفاده از شرایط اولیه و مرزی ثابت صفر.میباشد
 عملکرد ضعیفی در محاسبه غلظت آالیندهها و ماکزیمم روزانهCAMx
 که عمدتاً در اثرO3  وNO2 غلظت آالیندهها خصوصا برای آالیندههای
 اما. نشان دادهاست،واکنشهای شیمیایی در اتمسفر تولید میشوند
 جهت آمادهسازی شرایط اولیه وMOZART استفاده از دادههای مدل
 سبب بهبود عملکرد مدل در مدلسازی ماکزیمم غلظت روزانه،مرزی
.آالیندههای مختلف شدهاست
،WRF ، شرایط اولیه و مرزی، مدلسازی آلودگی هوا:کلماتکلیدی
.CAMx
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 -1مقدمه
در تحقیقات پیشین در زمینه مدلسازی آلودگی
هوای شهر تهران بهوسیله شهبازی و همکاران ،سیستم
مدلسازی  WRF/CAMx1بهمنظور محاسبه غلظت
آالیندههای گازی مورد استفاده قرار گرفتهاست .شهبازی و
همکاران در سال  1331غلظت آالیندههای گازی NO,
 NO2, COو  SO2را محاسبه کرده و با غلظتهای
اندازهگیریشده در ایستگاههای پایش موجود در شهر تهران
مورد مقایسه قرارداده و چگونگی توزیع و پراکنش آالیندهها
را پیشبینی کردهاند] .[1همچنین یک اپیزود زمانی بحرانی
از لحاظ سطح غلظت آالیندهها در آذرماه  1331مورد
بررسی قرار گرفته و در این اپیزود زمانی میزان تأثیر شرایط
هواشناسی در ایجاد بحران آلودگی هوا و چگونگی توزیع و
پراکنش آالیندهها مورد بررسی قرار گرفتهاست و نتایج هر
دو مدل هواشناسی و فتوشیمیایی با اندازهگیریها مورد
صحتسنجی قرار گرفتهاست] .[2در زمینه بررسی تأثیرات
ناوگان حمل و نقل شهری بر کیفیت هوای شهر ،میزان
تفاوت در غلظت مونوکسیدکربن و نحوه توزیع آن بر روی
تهران بین یکروز کاری میان هفته و یک روز تعطیل مورد
بررسی قرار گرفتهاست] .[3همچنین در تحقیقی جامع
میزان تأثیر محدودیت ترافیکی زوج و فرد در نواحی مرکزی
شهر تهران ،بر سطح غلظت آالیندههای  CO, NOو  NO2در
یک اپیزود زمانی تابستانه مورد بررسی قرار گرفتهاست].[4
عوامل مختلفی از جمله اطالعات انتشار استفادهشده،
شرایط مرزی و اولیه و همچنین میدانهای هواشناسی
محاسبهشده بهوسیله مدلهای هواشناسی ،برکیفیت نتایج
یک مدلسازی آلودگی هوا تأثیر گذارند .در تحقیقات
پیشین ،میزان تأثیرگذاری اطالعات انتشار و شرایط
هواشناسی بر سطح غلظت آالیندهها و وضعیت آلودگی هوا
مورد بررسی قرار گرفتهاست .در این مقاله ،هدف اصلی
بررسی میزان تأثیرگذاری شرایط اولیه و مرزی استفادهشده
برای گونههای آالینده مختلف موجود در مکانیزم شیمیایی
بر بهبود نتایج مدلسازی غلظت آالیندههای گازی اولیه و
ثانویه نظیر ازون ،بر روی منطقه تهران با استفاده از مدل
فتوشیمیایی  CAMxمیباشد.

استفادهشدهاست] .[5مدل هواشناسی  WRFبرای بازه زمانی
 7تا 13ژوئیه  ،2112با استفاده از 3منطقه محاسباتی
بهمرکزیت تهران بهصورت تو در تو با ابعاد شبکه 3×3×1
کیلومتر و بهترتیب با تعداد شبکههای 145×131 .31×81
و  173×173مورد استفاده قرار گرفتهاست .در این اجرا
بهجهت مقداردهی اولیه مدل از دادههای  FNLبا دقت
 1°×1°استفادهشدهاست و تعداد  27الیه عمودی در اجرای
مدل در نظر گرفته شدهاست.
در تحقیق انجامگرفته ،بهمنظور محاسبه غلظت
آالیندههای مختلف بر روی شهر تهران از مدل فتوشیمیایی
 CAMxنسخه  6استفادهشدهاست] .[6مدل  CAMxبا
استفاده از یک منطقه محاسباتی که منطبق بر سومین
منطقه محاسباتی در نظر گرفتهشده در مدل  WRFبوده و با
در نظر گرفتن  16الیه عمودی ،در دو حالت اجرای
شدهاست .مکانیزم شیمیایی در نظر گرفته شده بهمنظور
اجرای مدل مکانیزم  Carbon Bond Vبودهاست] .[7در
حالت اول ،مقدار ثابت صفر بهعنوان غلظتهای اولیه و
مرزی گونههای شیمیایی مختلف موجود در مکانیزم
شیمیایی با استفاده از پیشپردازنده ساده  ICBCکه
بهوسیله شرکت  ENVIRONمنتشر شدهاست ،درنظر گفته
شد .و در حالت دوم ،شرایط اولیه و مرزی گونههای مختلف،
بر اساس دادههای خروجی مدل  MOZART-4/GEOS5و با
استفاده از پیشپردازنده  mozart2camxدرونیابیشده و
بهفرمت مناسب ورودی مدل تبدیل شدند.
بهمنظور آمادهسازی ماتریس انتشار ،دادههای انتشار
فراهم شده بهوسیله شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری
تهران ،برای پنجدسته آالینده  CO, CH4, NOx, NMVOCو
 ،SO2با استفاده از یک کد میانی نوشته شده بهزبان
 FORTRANبر اساس گونههای شیمیایی موجود در
مکانیزم شیمیایی تفکیک شده و نهایتا بهفرمت استاندارد
 UAMکه قابل استفاده بهوسیله اکثر مدلهای کیفیت هوا
میباشد ،تبدیل شدهاند.
 -3نتایج و بحث
بهمنظور بررسی عملکرد مدل  CAMxنتایج مدل با
اندازهگیریها در ایستگاههای پایش منطقه  11و شهرری
مورد مقایسه قرار گرفتهاند .در شکل  2و  3نتایج مدل
 CAMxدر اپیزود مدلسازی در دو اجرای مختلف بهازای
استفاده از شرایط اولیه و مرزی ثابت و شرایط مرزی و اولیه

 -2مواد و روشها
در این تحقیق بهمنظور مدلسازی هواشناسی و
محاسبه پارامترهای هواشناسی مختلف بر روی منطقه تهران
از مدل پیشرفته پیشبینی وضعیت جوی  WRFنسخه 3.4
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بدست آمده بر اساس دادههای  MOZARTبا اندازهگیریها
در ایستگاههای پایش منطقه  11و شهرری مورد مقایسه
قرار گرفتهاست .پارامترهای آماری اندازهگیریشده مربوط به
شکلهای  2و  3بهترتیب در جداول  1و  2آورده شدهاند،
که شامل میانگین غلظتها و خطای میانگین  NMB2در
طول اپیزود میباشد .در مقایسه نتایج از غلظتهای
محاسبهشده در پایینترین الیه مدل CAMx

Mantagheh 10
Mantagheh 11
Mantagheh 16
Shahr-rey

1
2
3
4

استفادهشدهاست .باتوجه به مشکل ایجاد شده در موقعیت
دو ایستگاه منطقه  11و شهرری در اندازهگیری غلظت ،SO2
برای این آالینده از اطالعات ایستگاههای منطقه  11و
منطقه  16بهترتیب استفادهشدهاست .موقعیت ایستگاههای
پایش بر روی نقشه مناطق تهران در شکل  1نشان داده
شدهاست.

2

1

3
4

شکل  -1موقعیت ایستگاههای پایش استفادهشده بهمنظور صحتسنجی عملکرد مدل  CAMxبر روی تهران

چه از مرکز شهر فاصله میگیریم مقدار تخمین کمتر در
ماکزیمم غلظت آالیندههای اولیه افزایش پیدا میکند.
بررسی مقدار خطای  NMBدر دو حالت اجرای مدل
در موقعیت ایستگاه منطقه  11و  ،11نشاندهنده بهبود
قابلتوجه نتایج مدلسازی برای آالیندههای  NO2 ،NOو O3
میباشد و همچنین برای آالینده  SO2دقت مدل در
محاسبه ماکزیمم روزانه غلظت بهبود یافتهاست که سبب
کاهش خطا شدهاست .اما برای آالینده  COبهدلیل تخمین
بیشتر شدید غلظت در روز دهم ژوئیه ،مقدار خطا تا حدی
افزایش پیداکردهاست و مقدار میانگین غلظت پیشبینیشده
بهوسیله مدل در طول اپیزود مدلسازی تخمین بیشتر
شدهاست.
بهدلیل وجود تأثیرات محلی ،از جمله نزدیک بودن به
منبع آالینده ،وجود ساختمانها و غیره ،در موقعیت
ایستگاههای پایش منطقه  11و منطقه  11جزئیاتی در روند
تغییرات روزانه غلظتها  ،خصوصا برای آالیندههای اولیه ،در
موقعیت ایستگاه اندازهگیریشدهاست که در نتایج مدلسازی
این نوسانات کمتر دیده میشود ،که این امر در نتایج
آالیندههای  CO, NOو  SO2بیشتر مشهود میباشد ،اما
برای آالیندههای  O3و NO2که بیشتر در اثر واکنشهای
شیمیایی در اتمسفر تولید میشوند روند تغییرات ساعتی با
جزئیات بیشتری پیشبینیشدهاست .در موقعیت ایستگاه
شهرری باتوجه به تأثیرات محلی کمتر در موقعیت ایستگاه

ایستگاههای پایش منطقه  11از ایستگاههای ترافیکی
محسوب میشوند که در مناطق مرکزی و پر انتشار شهر
تهران قرار دارد .لذا تأثیرات محلی ،از جمله حضور
ساختمانها و منابع انتشار شامل خیابانها و راهها در اطراف
این ایستگاه زیاد میباشد .ایستگاه پایش شهرری نیز در
جنوب تهران واقع میباشد که از جمله ایستگاههای
حومهشهر و در مناطق کمانتشار شهر محسوب میشود.
استفاده از شرایط اولیه و مرزی ثابت سبب تخمین
کمتر 3در غلظت تمامی آالیندهها در ایستگاههای منطقه 11
و  11شده و استفاده از دادههای  MOZARTسبب افزایش
غلظت میانگین تمامی آالیندهها و حتی تخمین بیشتر 4در
غلظت میانگین  CO ،NO2و  SO2شدهاست .یکی از
علتهای این تخمین بیشتر در غلظت میانگین ،تخمین
بیشتر شدید در ماکزیمم غلظت آالیندهها در روز دهم
ژوئیه بهوسیله مدل میباشد .استفاده از دادههای
 MOZARTبهعنوان شرایط اولیه و مرزی گونههای آالینده
مختلف سبب بهبود قابل توجه نتایج مدلسازی برای
آالیندههای  NO2و  O3و افزایش دقت مدل در محاسبه
ماکزیمم روزانه غلظت شدهاست .با این حال در اجرای دوم
با استفاده از اطالعات  ،MOZARTهمچنان مقدار ماکزیمم
 NOو  O3در طول اپیزود مدلسازی تخمین کمتر شدهاست.
بهطورکلی ،مقدار ماکزیمم غلظت در ایستگاههای واقع در
مناطق مرکزی شهر در مقایسه با ایستگاههای واقع در حومه
و مناطق کمانتشار با دقت بهتری پیشبینیشدهاست و هر
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بررسی نمودارهای تغییرات زمانی غلظتهای
اندازهگیریشده و محاسبهشده نشان میدهد که مدل
 CAMxروند تغییرات غلظت ساعتی آالیندهها در موقعیت
ایستگاه شهرری را با دقت بسیار خوبی پیشبینی کردهاست.
اما بررسی آالیندههای اولیه  COو  NOنشان میدهد که در
طول اپیزود مدلسازی همواره ماکزیمم غلظت روزانه
بهوسیله مدل تخمین کمتر شدهاست که میتواند ناشی از
تخمین کمتر در اطالعات انتشار استفادهشده باشد.
بهطورکلی مقایسه نتایج مدل  CAMxبا اندازهگیریها
نشان میدهند که مدل روند تغییرات روزانه غلظت آالیندهها
را در شهر تهران با دقت خوبی پیشبینی کردهاست ،اگرچه
مقداری اختالف در مقادیر غلظتها دیده میشود.

در مقایسه با ایستگاه منطقه  ،11روند تغییرات روزانه
غلظتها بادقت بیشتری محاسبهشدهاست.
در موقعیت ایستگاه پایش منطقه  11ماکزیمم غلظت
 NO2در اپیزود مدلسازی بین  111تا  ppb 151میباشد و
فقط در روز دهم ژوئیه مقدار بیشینه غلظت تا حد زیادی
تخمین بیشتر شدهاست .اما بهطورکلی مقدار ماکزیمم
غلظت  NO2بیشتر از حد استاندارد ساعتی پیشنهاد شده
بهوسیله سازمان حفاظت محیط زیست  EPAمیباشد].[8
مقدار ماکزیمم  NOدر موقعیت ایستگاه پایش منطقه
 11بهوسیله مدل تخمین کمتر شدهاست اما مقدار تخمین
کمتر در سه روز پایانی اپیزود کاهش پیداکردهاست.
همچنین مقدار ماکزیمم و مینیمم روزانه  O3بهوسیله مدل
در طول اپیزود تخمین کمتر شدهاست و مقدار اختالف در
روزهای پایانی در مقایسه با روزهای ابتدایی افزایش
یافتهاست .این روند در محاسبه غلظت ازون در موقعیت
ایستگاه پایش شهرری نیز دیده میشود ،که میتواند ناشی
از کاهش سرعت باد پیشبینیشده بهوسیله مدل در مقایسه
با روزهای ابتدایی اپیزود باشد که سبب شدهاست تا مقدار
 NOxروزانه نسبت به روزهای ابتدایی افزایش پیدا کند.
چراکه سطح غلظت آالیندههای  COو  NOنیز در روزهای
پایانی خصوصاً  11و  11ژوئیه در موقعیت هر دو ایستگاه
نسبت به سایر روزهای اپیزود افزایش داشتهاست.
در موقعیت ایستگاه شهرری نیز بهدلیل کاهش سرعت
باد هر چه به روز دهم ژوئیه نزدیکتر میشویم سطح غلظت
آالیندهها افزایش پیداکرده و در روزهای پایانی کاهش پیدا
میکند ،اما میزان افزایش غلظتها در مقایسه با ایستگاه
منطقه  11با شدت کمتری میباشد .همچنین استفاده از
دادههای  MOZARTبهعنوان شرایط اولیه و مرزی تأثیر
قابلتوجهی در بهبود نتایج مدلسازی در مقایسه با استفاده
از شرایط اولیه و مرزی ثابت داشتهاست و مقدار خطا NMB
بهصورت چشمگیری خصوصا برای آالیندههای  O3 ،NO2و
 COکاهش پیداکردهاست .ضمن اینکه نتایج مدل در
محاسبه ماکزیمم غلظتهای روزانه برای تمامی آالیندهها به
اندازهگیریها در موقعیت ایستگاه نزدیکتر شدهاست .در
موقعیت ایستگاه شهرری نیز بهدلیل کاهش سرعت باد هر
چه به روز دهم ژوئیه نزدیکتر میشویم سطح غلظت
آالیندهها افزایش پیداکرده و در روزهای پایانی کاهش
یافتهاست ،اما میزان افزایش غلظتها در مقایسه با ایستگاه
منطقه  11دارای شدت کمتری میباشد.
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شکل  -2تغییرات زمانی غلظتهای اندازهگیریشده و محاسبهشده در دوحالت اجرای مدل ،برای آالیندههای  NO, NO2, COو  O3در
موقعیت ایستگاه پایش منطقه  11و آالینده  SO2در موقعیت ایستگاه پایش منطقه  ،11از  7تا  13ژوئیه2112 ،

جدول  -1پارامترهای آماری اندازهگیریشده جهت بررسی عملکرد مدل

CAMx

برای آالیندههای

NO, NO2, CO

و

O3

در موقعیت

ایستگاه پایش منطقه  11و آالینده  SO2در موقعیت ایستگاه پایش منطقه  ،11از  7تا  13ژوئیه2112 ،
مدلسازی با استفاده از

مدلسازی با استفاده از

Constant IC & BC

MOZART IC & BC

خطای

میانگین غلظت

1.67
-1.77
-1.33
-1.15
1.23

71.33
11.73
3.64
1.76
15.28

NMB

خطای

میانگین غلظت

میانگین غلظت

1.26
1.25
-1.32
1.58
1.32

87.33
71.61
21.4
3.64
24.17

126.84
61.37
32.65
2.51
21.13

NMB
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غلظت اندازهگیری شده
در ایستگاه
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شکل  -3تغییرات زمانی غلظتهای اندازهگیریشده و محاسبهشده در دوحالت اجرای مدل ،برای آالیندههای

NO, NO2, CO

و

O3

در

موقعیت ایستگاه پایش شهرری و آالینده  SO2در موقعیت ایستگاه پایش منطقه  ،16از  7تا  13ژوئیه.2112 ،
جدول  -2پارامترهای آماری اندازهگیریشده جهت بررسی عملکرد مدل

CAMx

برای آالیندههای

NO, NO2, CO

و

O3

در موقعیت

ایستگاه پایش شهرری و آالینده  SO2در موقعیت ایستگاه پایش منطقه  ،16از  7تا  13ژوئیه.2112 ،
مدلسازی با استفاده از
خطای
مونوکسید نیتروژن ()NO
دیاکسید نیتروژن ()NO2
ازن ()O3
مونوکسید کربن ()CO
دیاکسید گوگرد ()SO2

NMB

-1.47
-1.87
-1.81
-1.81
-1.37

مدلسازی با استفاده از

Constant IC & BC

میانگین غلظت

خطای

35.11
6.71
5.43
1.62
12.66

MOZART IC & BC

NMB

-1.31
-1.35
1.35
-1.43
-1.27
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غلظت اندازهگیری شده
در ایستگاه

میانگین غلظت

میانگین غلظت

32.21
41.58
31.31
1.61
18.31

86.43
53.85
26.62
3.14
35.15

حسین شهبازی و همکاران

نشان میدهند که سیستم مدلسازی آلودگی هوای
 WRF/CAMxابزار ارزشمندی در پیشبینی غلظت
آالیندههای مختلف و محاسبه روند تغییرات روزانه غلظت
آالیندهها در منطقه تهران میباشد و میتواند در تحقیقات
مربوط به آلودگی هوا و ارزیابیهای کنترل و کاهش آلودگی
هوا در شهر تهران مورد استفاده قرارگیرد.

همچنین در استفاده از شرایط مرزی و اولیه ثابت،
مدل  CAMxعملکرد ضعیفی در محاسبه مقدار ماکزیمم
غلظتهای روزانه و همچنین الگوی تغییرات غلظت برای
آالیندههای  NO2و  O3داشتهاست ،که در استفاده از
دادههای  MOZARTبهعنوان شرایط اولیه و مرزی این نقص
تا حد زیادی بهبود یافتهاست و مقدار خطای  NMBبرای
آالیندههای  NO2و  O3تا حدود  %51و بیشتر در موقعیت
هر دو ایستگاه منطقه  11و شهرری کاهش پیداکردهاست.
عوامل مختلفی در ایجاد اختالف بین نتایج مدل
 CAMxو اندازهگیریها در ایستگاههای پایش تأثیرگذار
میباشند .از جمله نارسایی اطالعات انتشار ،شامل قدیمی
بودن اطالعات انتشار و نادیده گرفتهشدن گسترش شهر و
راهها و خیابانهای اضافه شده از جمله مسیرهای ورودی و
خروجی شهر ،درنظر گرفتهنشدن منابع آالینده ثابت ،خطا
در تفکیک آالیندههای منتشره از جمله  NOxو VOCها،
خطا در محاسبه پارامترهای هواشناسی و حل معادله
پیوستگی و همچنین موقعیت ایستگاههای پایش و تأثیرات
محلی در موقعیت ایستگاه شامل نزدیک بودن به یک منبع
آالینده نظیر یک خیابان یا بزرگراه .قدیمی بودن اطالعات
انتشار استفادهشده از جمله در نظر گرفتهنشدن منابع
آالینده و مسیرهای ایجاد شده در اثر گسترش شهر سبب
شدهاست تا اختالف میان نتایج مدلسازی در مناطق واقع
در حومههای شرقی ،غربی و جنوبی که از مرکز شهر و
مناطق پر انتشار شهر به دور میباشند ،بیشتر باشد.
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