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 چكیده  

در وقوع تالطم هوای صاف    شدهعنوان يكی از عوامل شناختهلختی به  -امواج گرانیگیری  شكلزن و به دنبال آن  اتوعدم

CAT شوند. شناسايی کیلومتر شناخته می 6، در ارتفاعات پروازی باالتر ازCAT  توازن و امواج  با استفاده از نظرية عدم

 بدين منظور،  .شوددر اين پژوهش به آن پرداخته می  کههای مورد بحث مطالعات اخیر بوده  يكی از روشلختی    -گرانی

با    ابتدا از  امواج کژفشار  آرمان  WRF  مدلاستفاده  ابعاد    در  یبه صورت  با  کیلومتر    22  و  10000،  4000يك کانال 

کیلومتر (  25/0)  25  )قائم( برابر با   با تفكیك افقی   fصفحهبر روی  و قائم  النهاری  نصف  ،مداری  یهاترتیب در راستابه

  امواج   دامنه  محاسبه  یبرا  و  نییتع  شارش  نامتوازن  بخش  ،تاوه-موج  هي تجز  روش  کاربست  با  در ادامه،شد.    سازیشبیه

 دیتول  یجنبش  یانرژ  نهیشیبنشان داد که    جينتا .شد  استفادهاز آن    یتالطم  یجنبش  یانرژ   اتالف  نیهمچن  و  یلخت-یگران

 ی لخت-یگران  امواج  تیفعال  محل  بر  منطبق  که  ردیگیم   قرار  یجت  انيجر  یخروج  هیناح  در  باد  قائم  نشیچ  لهیوس  به  شده

  بخش   نییتع  دقت  ش يافزا  در   يیسزابه  کمكتواند  می  پژوهش   نيا  در   تاوه -موج  هيتجز  روش   از  استفاده   بیترت  ن يبد.  است

 . داشته باشد CAT وقوع محل نییتع یبرا یتالطم یجنبش یانرژاتالف  مقدار جهیدرنت و شارش نامتوازن
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Abstract 

Imbalance by emitting inertia-gravity waves is a well-known cause of clear air turbulence CAT. 

Following some recent researches, the current study is focused on detecting CAT by spontaneous 

imbalance theory and the effect of inertia-gravity wave on the flow. At first the ideal baroclinic 

waves have been simulated using the WRF model in a channel of 4000 km width, 10000 km 

length and 22km height in respectively the meridional, zonal and vertical directions on the f  plane, 

with a horizontal resolution of 25 km and vertical resolution of 0.25 km. Then through wave–

vortex decomposition, by finding unbalanced flow, wave amplitudes have been estimated. Also 

the TKE dissipation rate have been calculated to determine the intensity of CAT. The results 

showed that the maxima of local TKE dissipation successfully represent turbulence in the exit 

region of jet and wave packet activity. Thus, using wave–vortex decomposition could improve 

the accuracy of detecting unbalanced part of the flow and TKE dissipation in determining areas 

of CAT. 

Keywords: inertia–gravity waves, clear air turbulence, imbalance, wave amplitude, TKE 

dissipation 
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 مقدمه  1

هوای ص پروازیتالطمی  (  CAT)  اف تالطم  ارتفاع  از  باالتر  زبرين وردسپهر،  )  15000  1است در سطوح    6/4فوت 

 خصوص توفان به  و  در فضايی بدون حضور ابرو معموالً  چینش شديد باد در اطراف جريان جتی    جهیدرنتکیلومتر(، که  

در هواپیمای در حال    کهکافی شديد هستند   اندازهبه CATرخدادهای    معموالً.  (1955گیرد )چمبرز،  می  تندری شكل

پانوفسكی  شوندرا باعث می  هیتوجهای قابلتكانآنها    پرواز درون   شامل  که محیطبا توجه به اين(.  1970  ،)داتن و 

شده پايدار است، در حدود دوسوم رخدادهای   بندیهای چینهوجود آمدن اليه جريان جتی دارای شرايط مطلوبی برای به

CAT  توانند  شوند میجريان جتی تولید می  رگهگیرند. امواج گرانی درونی که به وسیله  در اطراف جريان جتی شكل می

ناپايداری ايستايی و    (. 1993مؤثر باشند )لستر،    CATاز طريق افزايش چینش قائم باد و يا با شكست امواج در ايجاد  

بههم  هلمهولتز    - داری کلوينناپاي عوامل  عنوان  ناپايداری   اند معرفی شدهآورنده تالطم  وجودبه  اين  با  ها میکه  توانند 

  (.2012فعالیت امواج گرانی همراه باشند )برای مثال، شارمن و همكاران، 

فعالیت دارند و با   معمول با بسامدی بین نوسان لختی و نوسان شناوری در جوّ، به طور 2IGWلختی -امواج گرانی

توان به کوهساری، در وردسپهر می  IGWهای  کنند. از چشمه ايفا می  انتقال قائم و افقی انرژی و تكانه نقش مهمی در جوّ

شود  تولید خودبه خودی ياد می  که از آن به عنوان  شارش تاواریاز    IGWجت اشاره کرد. گسیل  -همرفت و سامانه جبهه

که به سمت باال   IGWهای  بسته  مطالعه( با  2003پلوگونون و همكاران ) لختی است.    -تولید امواج گرانی  از موارد مهم

را به عنوان چشمه اين امواج    شدند، جريان جتیسپهر زيرين و به سمت پايین در وردسپهر میانی منتشر میدر پوشن

امواج گرانی که با جبهه و جريان جتی همراه هستند به طور بالقوه از گسیل امواج به وسیله جريان متوازن    معرفی کردند.

)پلوگونون و    شودگفته می  (2000و همكاران،    فورد)  3هیل خودی يا تابش اليتشوند که به آن گسیل خودبهناشی می

     .(2007همكاران، 

از اين مطالعات    کدامچیهاست اما    شده انجام  CATتاکنون مطالعات زيادی در سطح داخلی برای شناسايی پديده  

های ناکس  رغم تالش المللی نیز علیاند. در سطح بینندادهتوجه قرار  خودی را موردتوازن خودبهو عدم  CATارتباط بین  

 توازن عدمبرمبنای نظريه    CATبینی  هايی برای پیش( در ارائه روش2012کن و همكاران )( و مك2008و همكاران )

  مانده است. نشده باقیای حلهمچنان مسئله  خودیتوازن خودبهنظريه عدم  دگاه يداز    CATبینی وقوع  خودی، پیشخودبه 

شده  انجام(  2017)  که در مطالعه میرزائی و همكارانتاوه -ی دقیق تجزيه موجهابا استفاده از روشدر اين پژوهش،  لذا  

(، به بررسی  2012کن و همكاران ) ( و مك2008برای يافتن جريان نامتوازن در ادامه کار ناکس و همكاران )   ،است

 .شودپرداخته میخودی خودبه  توازنعدم هينظربه کمك  CATپديده 

 

 روش تحقیق  2
5معادله  بودجه  آن  در  که  دادند  شنهادیپ   را  4KMW  ، روش (2012)  و همكاران  کنمك

TKE   انتشار  گیری،چگونگی شكل 
 :کردند برای حالت پايا استفاده   TKEاز بستار مرتبه اول معادله  آنها. کند میمشخص میرايی تالطم راو 
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روی پیچكی و ضريب پخش ترتیب ضريب گرانبه  hk  و  TKE  ،mkاتالف انرژی جنبشی تالطمی      که در آن

ج گرانی امواقائم  انتشار  استفاده از رابطه پاشش برای  هستند. با    یدمای پتانسیل  شتاب گرانی،   g  گرمايی پیچكی،

_____________________________________________________________________________________ 
1 Flight Level 
2 Inertia Gravity Waves 
3 Lighthill 
4 Knox, McCann, Williams 
5 Turbulence Kinetic Energy 
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 : دن دهمی صورت زير تغییر پايداری محیطی را بهو  ج گرانی چینش باد محیطی اموا(، 1997، 6)دانكرتون 
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)تصحیح  ترتیببه  Eو    L  هاینويسپايین محلی  محیطی،معرف  و  افقی،  V  شده(  باد  سرعت  عدد  معرف    Ri  بردار 

2  ريچاردسون که نسبت پايداری ايستايی g
N

z


=
 

 از رابطه  بعد موجدامنه بی  âبه توان دوم چینش قائم باد است،    

/EaN −V c  به( ازایa    دامنه واقعی موج و مخرج کسر تنظیم دوپلری برمبنای سرعت فازc )  و  آيددست میهب   

شده محلی تحت شرايط موج گرانی را  تصحیح ( عدد ريچاردسون  3( و )2با ترکیب معادالت ) زاويه فاز امواج گرانی است.
 کرد:به صورت زير تعريف توان می
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اتالف انرژی جنبشی محلی،  برای  کدام، دو مقدار  ( و يافتن مقدار بیشینه هر1)  رابطه( در  3( و )2)  روابطگذاری  با جای
 شود: میبه وسیله چینش باد و ديگری به وسیله نیروی شناوری، ارائه   TKEاتالف 
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4hدارند،  که بر امكان تالطم داللت    25/0  تر ازکوچك در عددهای ريچاردسون   mk k=    تخمین مقدار برای  بود.  خواهد
و    10000،  4000کانال با ابعاد    كيدر  تحول امواج کژفشار    ،WRFمدل    با استفاده از،  لختی-گرانی  بعد امواجیدامنه ب

(  25/0)  25تفكیك افقی )قائم( برابر با  با       fروی صفحه  بر  و قائم    النهارینصف  ،یمدار  ی در راستاها  بترتیبه  لومتریک  22
  تاوه -روش جداسازی موجاز  با استفاده جداسازی شارش به دو بخش متوازن و نامتوازن  سازی شد. سپسکیلومتر شبیه

 : آيدمی دستبه در اين روش سرعت قائم از رابطه زير   .انجام شد( 2017میرزائی و همكاران )
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)پارامتر کوريولیس، fفشار، pسرعت قائم،  wکه در اين معادله،  , )u vV=  ،بردار سرعت افقی   ،واگرايی افقی  

تاوايی،  
0  چگالی حالت مرجع و Ro  ( 7معرف عدد راسبی است. با حل معادله )  سرعت قائم متوازن    توانمی (bw)   و

ترتیب يابی به( با درونbz( و ارتفاع متوازن )zواقعی ) ارتفاع  میدان مهااد. در را محاسبه کرد bدمای پتانسیلی متوازن 
imbشود. ارتفاع نامتوازن از رابطه  محاسبه می  K 330  با  برابر  دمای پتانسیلی واقعی و متوازنتراز هم   بر روی bz z z= −  

 (2017،  میرزائی و همكاران)  7با روش تحلیل هماهنگ واگرايی   لختی-دامنه امواج گرانی  آيد و امكان محاسبهدست میبه
به وسیله چینش باد و    TKE(، بودجه اتالف  6( و )5ج در روابط )اموابعد  یگذاری مقدار دامنه ببا جای  شود.فراهم می

 پايداری بر روی نقاط شبكه قابل محاسبه است. 

_____________________________________________________________________________________ 
6 Dunkerton 

7 harmonic divergence analysis 
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 گیری نتیجه  3
میزان شدت تالطم ابتدا در چرخه تحول آرمانی موج کژفشار و با توجه به مباحث    تعیینمناطق متالطم و    به منظور يافتن

میدان واگرايی    1شكل  متمرکز شد.    بود  مقدار خود   بیشترين ها بر روز هشتم که انرژی امواج در  نظری موجود، بررسی
از تر  کوچكمقادير عدد ريچاردسون    وجريان جتی  با  همراه    هاموج بستهموقعیت  شناسايی    برایبخش نامتوازن جريان  

کوچك با نواحی   مناطق با عدد ريچاردسونمطابق شكل،  . دهدنشان می  K  330  یپتانسیل دمایهمبر روی سطح    را  يك
متوالی در کنار هم  مقادير مثبت و منفی    باواگرايی نامتوازن  میدان    .دهدهمخوانی خوبی نشان می  هاموجفعالیت بسته

واگرايی جريان   و  وبیانگر همگرايی  بسته   بوده  فعالیت  نواحی  عنوان  بسامد  شوندشناخته میهای موج  به  با محاسبه   .
تر  بر طبق تعاريف موجود اعداد ريچاردسون کوچك.  شدنیز محاسبه  مقادير عدد ريچاردسون ، شناوری و چینش قائم باد

دهنده مناطق مستعد تالطم به وسیله چینش قائم باد باشند، اما در مطالعات و مشاهدات انجام  توانند نشان می  25/0از  
توان به اين موضوع درباره علت اين امر می.  استشده    مشاهدههم    تربزرگشده تالطم حتی در نواحی با عدد ريچاردسون  

لختی به طور محلی باعث تغییر در میدان چینش قائم باد و بسامد شناوری شده و در  -کرد که حضور امواج گرانی  اشاره
عدد ريچاردسون را به میزان د بر محیط تأثیر گذاشته و  نتوانج میامواتر،  نتیجه در مناطقی با عدد ريچاردسون بزرگ

ضمناً بايد توجه داشت که عدد ريچاردسون شاخصی برای تعیین شدت د.  ندهطم کاهش  ب برای شرايط وقوع تالمطلو
 . محاسبه شودنیز  تالطمی در اينجا برای محاسبه شدت تالطم الزم است که اتالف انرژی جنبشی. تالطم نیست

 

 
5روشن رنگی با يكای میدان واگرايی بخش نامتوازن جريان )سايه  . 1  شكل  110 s− 110mبا فاصله  چین قرمز  بزرگی سرعت باد افقی )خطو  (  − s−

130mتر از برای مقادير بزرگ s−برای   هاتمامی کمیت  .(2/0تر از يك )خط توپر سیاه با فاصله  (، پربندهای عدد ريچاردسون برای مقادير کوچك
 اند.يابی شدهدرون K 330  یدمای پتانسیلهمبر روی سطح   سازیشبیه روز هشتم

 

به همراه    2شكل   افقی  باد  ريچاردسون کوچكمقادير  بزرگی سرعت  جنبشی عدد  انرژی  مقادير  بیشینه  و  يك  از  تر 
مقادير انرژی   مطابق شكل،.  دهدنشان می  K  330  ی دمای پتانسیلبر روی سطح هم  را   شده به وسیله چینش بادتولید

2الی   008/0جنبشی تالطمی بین   3m s−014/0    عدد ريچاردسون ترين مقادير کوچك  منطبق بردر ناحیه خروجی جت  
در    اند. با توجه به حذف چشمه کوهساری و همرفتقرار گرفتهلختی  -گرانی  هایفعالیت بسته موج   و همچنین ناحیه
شده در ناحیه خروجی جريان جتی حاصل حضور گرفت تالطم مشاهدهسازی نتیجه توان از اين شبیهاجرای مدل، می

. الزم به ذکر است مقادير اتالف انرژی جنبشی تالطمی به وسیله شناوری به دلیل  استدر اين ناحیه   لختی-امواج گرانی
 اند. منفی بودن در شكل نشان داده نشده
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130mتر از  برای مقادير بزرگروشن رنگی  )سايهبزرگی سرعت باد افقی   .2 شكل  s− ) تر از يك  پربندهای عدد ريچاردسون برای مقادير کوچكو

تمامی   .(002/0با فاصله )خط توپر آبی    شده به وسیله چینش بادانرژی جنبشی تالطمی تولیدبیشینه (، پربندهای 2/0)خط توپر سیاه با فاصله 
 اند. يابی شدهدرون K 330 یدمای پتانسیلهمها برای روز هشتم بر روی سطح کمیت
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