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 چکیده  

 . شوده و بکار گرفته میشد  یمعرف   آذرخش  بینی پیشبه منظور  (  LPIرخداد آذرخش )   لپتانسی  شاخص

حساس  WRFموجود در مدل  یکيزیخردف های وارهشدت نسبت به طرحشاخص به نيا نهیشیب  ريمقاد

 ت ی فعال  ینبیش یراه بهبود پ   ك. ياستشاخص دشوار    نيا  یمقدار آستانه برا  كي  نییتع  رون يازا  و  است

مستق محاسبه  ازا  یهاهواآب  توسط  دشدهیتول  یِکيالکتر  دان یم  میآذرخش  است.  ا  رونيباردار   ن ي در 

  WRFمدل    هاییبا استفاده از خروج  میبه صورت مستق  یکيالکتر  دانیمقائم    و مؤلفه  لیپتانس  ، پژوهش

ابر   هيو ال  نیزم  نی)ب  یکيالکتر  لیپتانس  نیانگیم  نیب  سهي. مقاشدمحاسبه    یرخداد توفان تندر  كي  یبرا

میانگین   طوربهبینی ناحیه محتمل آذرخش  در پیش   LPIنشان داد که    LPI( با  یلومتریک  7در ارتفاع  

تر و نزديك   ترفروتخمین داشته و در مقابل محاسبات مستقیم پتانسیل الکتريکی ناحیه به نسبت وسیع

ساختار قائم میدان الکتريکی به خوبی با    مؤلفهچنین  به همراه داشت. هم LPIبه مشاهدات را نسبت به  

 خوانی داشت. ی همدر ابر تندر یکيالکتر هایمعمول بار

 ، میدان الکتريکی LPIتوفان تندری، آذرخش، شاخص های کلیدی: واژه 
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Abstract 

Lightning potential index (LPI) is introduced and used to predict lightning. The maximum values 
of this index are highly sensitive to the microphysical schemes available in the WRF model and 
hence it is difficult to determine the threshold values for this index. One way to improve the 
prediction of lightning activity is to directly calculate the electric field generated by the charged 
hydrometeors. Therefore, in the current study, the potential and vertical component of the electric 
field were calculated using the outputs of the WRF model simulation for a thunderstorm event. 
Comparison of the mean electric potential (between the earth and the cloud layer at an altitude of 
7 km) with LPI showed that LPI underestimates the observed probable lightning regions 
compared with the electric potential. Also, the vertical component of the electric field was in good 
agreement with the usual structure of electric charges in a thunderstorm . 
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 مقدمه      1

بنابراين بارهای الکتريکی   ؛ با بارهای الکتريکی مخالف امری ضروری است گیری آذرخش وجود نواحی مجزایبرای شکل

ابر رخ دهد.   بار در مقیاس  ايجاد شده و سپس تفکیك  بايد  فرايندابتدا  -Non)   غیرالقايی( و  inductive)  القايی  دو 

inductive)    سهم بسزايی دارند.    )ازیفرايند باردارس(ذرات ابر    اسیدر مق  ی )مثبت و منفی( کيالکتر  ی جدا شدن بارهادر

کند و سپس تفکیك  در فرايند القايی وجود يك میدان خارجی که قبل از القا وجود دارد، قطبش بارها را به ذرات القا می 

رخ می  برخورد    در  کهیدرحال،  دهدبار  غیرالقايی  يخ،  هاهواآبفرايند  بار می  برف(  چهيگو  )بلور  تفکیك  به   شودمنجر 

مَنسِل و همکاران1991  سندرز و همکاران،) بار    القايی،فرايند غیر  (.2005  ،؛  انتقال  ابر  در    دارد   ترینقش برجستهدر 

( در آزمايشی نشان داد  1978(. تاکاهاشی )1393  ،؛ قرايلو و همکاران2001  میلر و همکاران، ؛  1991سندرز و همکاران،  )

زدن بلورهای يخی، مثبت يا منفی شود و اين بستگی  به وسیله پس تواندهای برف در حال رشد میکه عالمت بار گويچه

 به دما و محتوای آب مايع ابر دارد. 

؛ از همین رو تفکیك بار در  کندینمتفکیك بار )در مقیاس ابر( را برای ايجاد میدان الکتريکی فراهم  ،يی تنهابهانتقال بار 

با توجه به   (.2006  ،)سندرز و همکاران استيکی درون ابر ضروری مقیاس بزرگ در ابر همرفتی برای ايجاد میدان الکتر

  ، شوندیمها به بخش فوقانی ابر منتقل  ی کوچك )با بار مثبت( توسط فراهنجهابلور   ،ی متفاوت ذراتهاسرعتاندازه و  

ك يخ در کل دارای بار  ی کوچهابلور  افتند. با بار منفی به پايه ابر فرو می  ترنیسنگی برف و ذرات  هاگويچه  کهیدرحال

پس   (.2006  ،سندرز و همکارانآورند )یم   به دست بار خالص منفی    هاتگرگبرف و    تربزرگی  هاچهيگوخالص مثبت و  

  مشاهده  قابل آذرخش    ، مثبت و منفی خالص در ابر و عبور میدان الکتريکی از میدان آستانه  یهاهیناحی  ریگشکلاز  

بر   لوولتیک  150بر متر و مقدار بیشینه آن    لوولتیک   100درون ابر  برای    آستانهمیانگین میدان الکتريکی    .خواهد بود

که    افتد یاتفاق م  یزمان  نیزمابربهرخش  آذ(؛ الزم به ذکر است که  1991تخمین زده شده است )مارشال و روست،  متر  

 . ولت بر متر تجاوز کند ونیلیم  3از  یکيالکتر لیپتانس انيگراد

در اين زمینه، شاخص پتانسیل   کمی مورد پژوهش قرار گرفته است.  حد  تا  مدّتکوتاه  یها ینیبشیپ   در  آذرخش  بینیپیش

اندازهLPI1رخداد آذرخش ) ابر است توسط لین و ياير در سال  ( که  از میزان قابلیت باردارسازی در درون    2010ای 

برای چند مطالعه موردی، ضمن مفید دانستن اين   LPIبا محاسبه شاخص  1395معرفی شد. قرايلو و همکاران در سال 

ده  نسنج مشاهداتا ب  LPIو  KIشاخص  ینبیش یپ  جي نتا سهيمقابینی مکان آذرخش، عنوان کردند که پیش  شاخص در

LIS2  یابر نسبت به پارامترها  كيزیخردف  یمکان رخداد آذرخش با استفاده از پارامترها  ین بیشیآن است که پ   انگریب  

ب  یکیناميترمود اين شاخص    .شودیانجام م  یشتریبا دقت  اين حال مقادير بیشینه  های وارهنسبت به طرح  شدتبه با 

کند  تعیین يك مقدار آستانه برای اين شاخص را دشوار می  رونيازاحساس است؛    3WRF  موجود در مدل   خردفیزيکی

بینی فعالیت آذرخش محاسبه مستقیم میدان الکتريکی تولید  بنابراين يك راه بهبود پیش؛  (2015)دِمنتیاوا و همکاران، 

(،  2015)و همکاران    اوایدِمِنت  یشنهادیروش پ   یمبناپژوهش بر    نيدر اباردار است. از اين رو    هایآباهوشده توسط  

  یرخداد توفان تندر  نمونه  كي  یبرا  WRFمدل    هاییبا استفاده از خروج  میبه صورت مستق  یکيالکتر  دانیو م  لیپتانس

( با شاخص  یلومتریک  7در ارتفاع    برا  ه يو ال  نیزم  نی )ب  ی کيالکتر  لیپتانس  نیانگیم  نیب  ایسهي. سپس مقاشودیمحاسبه م

LPI مدل  یحاصل از خروجWRF انتخاب شده انجام خواهد گرفت.  یمطالعه مورد یبرا 
 

 روش تحقیق      2

نمونه   یرخداد آذرخش برا  خ يحاضر( تار  یهوا  در اينجا کد )  یدي همد  های ستگاه يحاصل از ا  های داده  یدر ابتدا با بررس

تهران تندر  ی مورد مطالعات.  استخراج شد  و سمنان  در منطقه  توفان  .  باشد ی م  2012  ليآور  17  خيتار  یانتخاب شده 

  یحاک  LISهای سنجنده  و داده  خيتار  نيدر ا  و سمنان  استان تهران  ی ديمده  هایستگاهيحاضر ا  یکد گزارش هوا  یبررس

 بوده است. ی و آذرخشهمرفت یابرها یرگیاز شکل

_____________________________________________________________________________________ 
1 Lightning Potential Index   
2 Lightning Imaging Sensor  
3 Weather Research and Forecasting 
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در  )درجه  كي كیبا قدرت تفک FNL نهايی لیتحل  هایانتخاب شده با استفاده از داده  یمطالعه مورد یبرا WRFمدل 

  2012  ليآور  16روز   UTC12:00 از ساعت  یسازهیذکر است که شب انياجرا شد. شا  يی(ایطول و عرض جغراف  یراستا

که    ی)زمان spin-up زمان  عنوان  به  یساز هیساعت اول شب  12شد و    جامان  2012  ليآور  18روز    UTC00:00   تا ساعت

به    ی افق  كیبا تفک  انهیآش  3مدل شامل    یاجرا  بندیکرهیپ د.  برسد( در نظر گرفته ش  یداريتا مدل به پا   کشد یطول م

انجام پژوهش    یبرا.  ته شده استمهرآباد تهران در نظر گرف  ستگاه ي. مرکز هر سه حوزه اباشد کیلومتر می   3و    9،  27  بیترت

استفاده    ايواره دودو تابش طول موج کوتاه از طرح  RRTM 4وارهتابش طول موج بلند از طرح   سازیهی شب  یحاضر برا

- اماداي-ملور  یتالطم  یجنبش  یواره انرژطرحی،  سطح  هيال  یشارها  سازیه یشب  یابخوف برا-نیواره مونشده است. طرح

واره  طرحاستفاده شد.   NOAA نیاز مدل سطح زم  نی سطح زم  و برای شارهای  یمرز  هيال  یشارها  سازیهیشب  یبرا  چیاني

  تامپسون   وارهاز طرح  زین  كيزیخردف  وارهطرح   یبراو  همرفت    سازیهیدر شب  یرونیب  انهیدو آش  یبرا  چيفر-نیهمرفت ک

 شد.  استفاده

انرژLPI   شاخص همرفت  یجنبش  ی،  ابر  در  ناح  یباالرو  درون  و  است  توسعه  حال  ابرها  يی جدا  هیدر    یهمرفت  یبار 

.  شودیمحاسبه م(  2010)  و همکاران  ريايبر اساس روابط    گرادیدرجه سانت  - 20و    0  دمایخطوط هم  نیب  افته،يتوسعه

  اوایمِنتدِبندی  نیز بر مبنای فرمول  یکيالکتر  دانیبرف هستند، م  چهيو گو  خي  ،یکيبار الکتر  یاصل  هایحامل  نکهيبا فرض ا

 . شودمیمحاسبه  WRFهای مدل با استفاده از خروجی (2015)و همکاران 
  

 گیری نتیجه      3
های مدل و بر  )خروجی مدل(، اختالف پتانسیل الکتريکی محاسباتی بین ابر و زمین )با استفاده از خروجی  LPIشاخص  

از  بازتابندگی رادارو    LIS((، مقادير مشاهداتی حاصل از سنجنده  2015اساس فرضیات دِمِنتیاوا و همکاران ) حاصل 
آورده شده است. بازه   1های الف تا د شکل به ترتیب در قسمت سازیترين حوزه شبیه برای داخلی WRFخروجی مدل 

و    همانند نتايج دِمِنتیاوا   LPIيکسان است. شاخص    LISها با بازه زمانی ثبت شده توسط سنجنده  زمانی در تمامی شکل
شاخص در  های آذرخش را نتیجه داده است. همچنین مقادير بیشینه اين  تعداد درخش  ( فروتخمینی از2015همکاران )

الف(. اختالف   1جايی مکانی به سمت غرب و شمال غرب دارد )شکل  جابه  LISمقايسه با مقادير مشاهداتی سنجنده  
دهد و بزرگی مقادير آن هم با نتايج پژوهش  پهنه بیشتری را نشان می  LPIپتانسیل الکتريکی در مقايسه با شاخص  

 ب(.  1ارد )شکل خوانی دهم باًيتقر( 2015دِمِنتیاوا و همکاران )
الکتريکی هماهنگ هستند.    لیپتانسو اختالف    LPIبه خوبی با مقادير    dBZ40های قوی همرفتی با شدت باالی  ياخته

ی با  ترمناسبالکتريکی هماهنگی بهتر و    لیپتانسو اختالف    LPI( نسبت به شاخص  dBZ)  بازتابندگی رادارهمچنین  
قائم میدان الکتريکی بر حسب ارتفاع )کیلومتر(    مؤلفهچنین  ج و د(. هم  1دارد )شکل    LISمقادير مشاهداتی سنجنده  

شده  هايی با بیشترين سرعت قائم باالرو رسم شد. هرچند مقادير میدان در نقاط محاسبهگراد( برای مکانو دما )سانتی
کند. اين شکل به خوبی با  پیروی می  ب   2ل  ها از يك الگوی مشابه مانند شکمتفاوت بودند؛ اما نمايه قائم در اکثر آن

قائم میدان الکتريکی به  مؤلفه دهد، مطابقت دارد.الف که ساختار معمول بار الکتريکی در ابر تندری را نشان می 2شکل 
   دهد. بارهای منفی در ساختار قائم ابر )دوقطبی مثبت( را نشان می خوبی وجود ناحیه بارهای مثبت در باالی ناحیه

 : نشان داد کهين پژوهش  نتايج ابه طور خالصه، 

❖ LPI  مثل آذرخش( به طور میانگین فروتخمین )  یتندربینی وسعت ناحیه محتمل رخداد توفان  در پیش

 داشت.

ای اصلی بار هستند، منجر به الگوريتمی همحاسبه میدان الکتريکی با اين فرض که يخ و گويچه برف حامل  ❖

 بینی آذرخش شد. جديد برای پیش 

 تر به مشاهدات( را نسبت به شاخصتر )و نزديكوسیع نسبتاًمحاسبات مستقیم پتانسیل الکتريکی، ناحیه  ❖

LPI   .به همراه داشت 

_____________________________________________________________________________________ 
4 Rapid Radiative Transfer Model 
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 خوانی داشت.قائم میدان الکتريکی به خوبی با ساختار معمول بارهای الکتريکی در ابر تندری هم مؤلفه ❖
 

 )ب(     )الف(

 )ج( 

 
 )د( 

 
 

  ی ( خروجد، )LISحاصل از سنجنده    ی( خروجج )  ،یلومتریک  7و ارتفاع    ن یسطح زم  نیب   لی، )ب( اختالف پتانسLPI  ی)الف( خروج  1شکل  

dBZ  باًيساعت تقر  نیب   2012  ليآور 17، مدل ی سازهیحوزه شب نتري یداخل یبرا حاصل از مدل  UTC  09:10  تاUTC 12:15 

 )ب(  )الف( 

گراد(. در   قائم میدان الکتريکی بر حسب ارتفاع )کیلومتر( و دما )سانتی مؤلفه( ب)  )الف( ساختار معمول بارهای الکتريکی در ابر تندری، 2شکل  

 دهنده وجود بارهای مثبت و منفی هستند. های منفی )با رنگ آبی( به ترتیب نشانهای مثبت )با رنگ قرمز( و شیبقسمت )الف( شیب
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