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 چكیده  

را در امر    يیها  تيسالمت پرواز را به خطر اندازد و محدود  تواند یاست که م  یجو  ی ها  ده ي از پد  ی كيصاف،    یتالطم هوا

  ی شرق  ی و دروازه اروپا  ایدر منطقه غرب آس  رانيکشور ا  نكهيتوجه به ارو با  نياکند. از  جاديا   یهوانورد  اتیمراقبت پرواز و عمل

های  بدين منظور از شاخص  باشد.   یکشور، ضرور یصاف رو  یوقوع تالطم هوا  ی نبیشیکه مطالعه پ   رسد یبه نظر م باشدیم

و با گزارشات خلبان و نقشه   .شد  تالطم هوای صاف مانند عدد ريچاردسون، چینش قائم باد و شاخص داتن استفاده خواهد

بینی  پیش WRFبه عنوان ورودی مدل میان مقیاس  GFSآزمائی شده و با استفاده از داده های مدل ای هوانوردی راسته

 شد.  ساعت صادر خواهد 24برای  ،تالطم هوای صاف 

 ، پیش بینی عددی  WRFمدل تالطم، ايمنی پرواز، همرفت، هوانوردی، های کلیدی: واژه 
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Abstract 

The clear air turbulence is one of the atmospheric phenomena that can endanger the health of flight 

and create restrictions in the flight surveillance. Therefore, considering that Iran is located in the gate 

of southwest Asia and Eastern Europe, it seems that this study is necessary to predict the occurrence 

of the clear air turbulence in Iran. To this end, the clear air turbulence indices such as Richardson 

number, vertical wind shear and Dutton's index are calculated via post processing of outputs of the 

WRF model. Using GFS data as input to the WRF mesoscale model, prediction of the clear air 

turbulence is provided for a 24-hour period. Reports of the pilots and aviation maps are also used to 

validate the predictions.  
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 مقدمه      1

مس در  تالطم  با  خلبان  مواجهه  وجود    يی هات يمحدود  ،یپرواز  یهاریدر  به  پرواز  مراقبت  طور  ،آيدمیدر  برا  یبه   ی که 

  شيتالطم، افزا  دهيپد  زدر هنگام برو  ماهایقائم هواپ   یجدائ   ديبا  ،یپرواز  ریدر مس  ماهایهواپ   یاز برخورد احتمال  یریجلوگ

از حرکت هوا است که در آن   ی دهد. تالطم حالتیرخ م  نيرزي  سپهرو پوشن  نيصاف غالبا در وردسپهر زبر  ی. تالطم هواابد ي

  ی همرفت  ینبود ابرها  در  جوّ  نيباد در سطوح زبر  دي شد  نشیچ  (. 1993است )شارمن،    یو تصادف  ریبردار سرعت باد کامال متغ
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صاف و   ی( در مورد تالطم هوا1395و همكاران ) ی(. کالنتر2010و همكاران،  ري)تر آوردیصاف را به وجود م یتالطم هوا

آزاد رخ   اسیصاف در مق  یتالطم هوا  تاکید کردند،،  های داخلی ايرانبر فراز رشته کوه    آن  یریگشكل کوچك و در جوَ 

ا  ی ( سطوح فوقان1385و همكاران )  تاجبخشدهد.  یم قرار دادند و عنوان داشتد که تالطم با    یرا مورد بررس  ران يدر جوّ 

   .نادر است رانياز متوسط در ا شتریب یهاشدت

   های تالطم هوای صاف شاخص      2
يا    (RI)  عدد ريچاردسون  شاخص  شود، ايجاد میهلمهولتز    - وسط ناپايداريهای کلويندر شرايطی که تالطم هوای صاف ت

مقادير بزرگ چینش   و  نسبت معكوس دارد  RIبا  که    1چینش قائم باد   ،نسبت پايداری ايستائی محلی به چینش محلی باد

متر    300متر بر ثانیه بر    10مقدارعددی چینش قائم باد تقريبا   .شودباد با اعدادکوچك ريچاردسون موجب تولید تالطم می

  شاخص الرود   وهای افقی و قائم  براساس ترکیب چینش  داتن  تجربی توان به شاخص  ها میاز جمله ديگر شاخص.  باشدمی

،  بستگی دارد  3و همگرائی  2به بزرگی گراديان دمای پتانسیل، میدان تغییر شكل  کهزائی پترسن  ز ساده سازی تابع جبههاکه  

( نسبتا بزرگ باشد،  VWSو چینش قائم باد )  DEFهای قوی در مناطقی که میدان تغییر شكل  CATاغلب    .اشاره نمود

 (.  1966ديدبانی شده اند )مكوسو و اندلیچ، 

 بررسی   مورد   منطقه   و  هاداده     3

استفاده    WRFدرجه در اجرای مدل    5/0  افقی  و با تفكیك  4GFSهای  تامین شرايط اولیه و مرزی از مجموعه دادهبرای  

  لومتر یک  2و    6،  18  های افقیبا تفكیكشبكه تو در تو    سه  WRFدر حوزه محاسباتی مدل    یپرواز  ریمس  نيا  یبراشده است.  

  ه یثان  90  مورد استفاده برای شبكه با کمترين تفكیك برابر  یرگیانتگرال  ی گام زمان(.  1  (a) شكل)  در نظر گرفته شده است

های  پارامترسازیاند.  در کار حاضر مورد آزمايش قرار گرفته  84و    60،  49تعداد ترازهای قائم  در نظر گرفته شده است.  

مورد استفاده قرار  (2010) نکیم و چو( و 2007پسر و ناپ )حاضر براساس دو کار  مقالهنیز در  WRFفیزيكی برای مدل 

زياد محاسببعالوه    اند.گرفته علت حجم  تفكیكشاخص  هبه  با  برای حوزه محاسباتی  قرار    6  افقی  ها  کار  مبنای  کیلومتر 

از ساعت    یاجرااند.  گرفته   آوريل  25  روز  جهانی0000تا ساعت    یالدیم  2018سال    آوريل  24روز    جهانی0000مدل 

مدت    2018 دل  24به  به  و  هواوجود    لیساعت  تالطم  از  خلبان  پرواز  یگزارش  سطح  در  در    ی پائ  30000  یصاف  و 

 باشد.  یم  جهانی1800و در ساعت  چينويزمان به ساعت گر نتريكينزد

 

کانال   ري( تصو bشكل ) و باشد ی م 3به  1والد  ه یبه ناح  یآن که نسبت حوزه داخل ی داخل ه یناح 2مدل و  یاجرا یحوزه اصل  شي ( نماa) . 1  شكل

 2018-04-24در روز  ی بدون ابرناک ط ي اهواز و شرا  -تهران ی پرواز ریمس تیو موقع ی هواشناس هایمادون قرمز ماهواره

 

 ج ي نتا ارائه       4

امواج فعالیت  از    ی ناشباالی جوَ  ح  وباد در سط  چینش،  گذاردیم   ریتاث  اکثر پروازهاکه بر    هوانوردی،  هواشناسی  خطراتيكی از  

صاف    یتالطم هوا  نكهيبا توجه به ادهند.  بینی هرکشور در اختیار کادر پروازی به ويژه خلبانان قرار میکه مراکز پیش  است

در    . قائم باد همراه است  نشیبا چ  یدر سطوح فوقان   CAT،دهد یرخ م  ت،يقابل رو  یهمرفت یتهایدر جوّ آزاد و به دور از فعال

(  باریی لیم  300)حدود    یپائ   30000در ارتفاع    یمحور رودباد قطب  ،تهران به اهواز  یپرواز  ریتالطم در مس  ینمونه بررس  نيا

_____________________________________________________________________________________ 
1Vertical Wind Shear 
2 Deformation 
3 Convergence 
4 Global Forecast System 
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قرار   تریجنوب  یاه( در عرضیباری لیم  200)حدود    یپائ   40000در ارتفاع    ایو رودباد جنب حاره  تریشمال  های در عرض

  نياست که در نمونه مطالعه شده در ا  یسطوح فوقان   یها، همراه با پشتهCATهمراه با    یمتداول جوّ  یاز الگوهها  ی كيدارد.  

ابر به واسطه وجود واچرخند در تصوb-2)شكل    رودباد  یواچرخند  یمنحن  یمقاله با محورها ماهواره   ري( و عدم پوشش 

بینی  جهت پیش  WRFگونه که ذکر شد از مدل  ر کار حاضر هماند.  شودیمشاهده م   b- 1مربوط به همان روز در شكل  

استفاده شده است. با توجه به گزارشات متعدد خلبانان از مسیر پروازی تهران به اهواز و بالعكس، يك نمونه از گزارش خلبان  

هكتوپاسكالی )حدود    300در سطح  جهانی و    1800باشد در ساعت نزديك به  می  2018آوريل    24که مربوط به تاريخ  

بینی تالطم هوای صاف در اين پا( گزارش تالطم با شدت ماليم گزارش نموده است. به منظور پیش  30000  يامتر    9000

دست آوردن بهترين شاخص  برای به  تاريخ از شاخصهای عدد ريچاردسون، چینش قائم باد و شاخص داتن استفاده شده است.

ساعت رسم    24برای    تالطم  هایهم مقدار شاخص  ريتصاوغرب ايران برای هر سه شاخص مذکور،    محدوده مرکز و جنوب

و شاخص ناپايداری داتن )شكل    (6باد )شكل    قائم(، چینش  5)شكل   گرديد. از اين سه شاخص به ترتیب عدد ريچاردسون

از داده( به ترتیب بهترين شاخصهای تالطم در اين منطقه می4 و با اجرای مدل (  b-1)شكل  های تصاوير ماهواره  باشد. 

WRF  ( َنمودارهای نمايه قائم جوSkew_t  در مسیر پرواز تهران به اهواز و طبق مسیر پروازی استاندارد، برای  3( )شكل )

  500( از  2(، سمت و سرعت باد و دمای سطوح مختلف )شكل  2چند نقطه از اين مسیر ، سطوح مختلف فشاری )شكل  

از رخداد تالطم در منطقه مورد مطالعه و محدوده    100هكتوپاسكال تا   هكتوپاسكالی برای يك روز قبل تا يك روز بعد 

 بزرگتر از آن رسم شد. 
 

 

 

-24در روز -اهواز- تهرانموقعیت قرار گرفتن رودباد جنب حاره و قطبی در روز گزارش تالطم هوای صاف توسط خلبان در مسیر پروازی   . 2شكل  

 )ساعت گزارش تالطم هوای صاف توسط خلبان(.  جهانی 1800و ساعت  04-2018

 

دزفول،  ( b) ،اهواز (a، )جهانی 1800و ساعت  2018-04-24در شهرهای مسیر پروازی از تهران به اهواز در روز   نمودار نمايه قائم جوَ . 3شكل  

(c.بروجن ) 

 

  یهاكيز یفبر اساس  (a)( و 2007براساس فیزيكهای مقاله پسر و ناپ ) (b)جهانی،  1800بینی شاخص ناپايداری داتن در ساعت پیش . 4  شكل

 .(2010)کار کیم و چون 
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بر اساس   (a)( و 2007مقاله پسر و ناپ ) یهاكيز یبراساس ف (b)  ، یجهان  1800در ساعت  عدد ريچاردسون  یداريشاخص ناپا  ینیب شپی . 5  شكل

 .(2010)کار کیم و چون  یهاكيزیف

 

اساس  بر (a)( و 2007مقاله پسر و ناپ ) یهاكي زیاساس فبر (b) ،یجهان  1800در ساعت  چینش قائم باد یداريشاخص ناپا  ینیب شپی . 6شكل  

 .(2010)کار کیم و چون  یهاكيزیف
 گیری تیجه ن     5

نش قائم باد و داتن به  یچ  چاردسون،يعدد ر  ،هایشاخص،  گیری تالطم هوای صافشاخص اندازه  هاز بین س  ، در اين مقاله

طبق نتايج به دست آمده، احتمال رخداد تالطم با شدت »ضعیف تا متوسط« بیشتر    .استداشته    مطابقت  با واقعیت  بیترت

در    پا(   40000تا    20000در سطوح فوقانی )از تالطم با شدت »متوسط تا شديد« است. بیشترين احتمال رخداد تالطم  

عو  بینی شدهپیشهكتوپاسكالی    200،300ترازهای بیشتر  که  آنجا  از  در  است.  هوای صاف  تالطم  پیدايش  در  مؤثر  امل 

، جبهه های ترازهای باال و..( ؛ محل عمدة پیدايش اين پديده در وردسپهر هارودباداتفاق می افتند )از جمله    ترازهای باالی جوّ

 .استسوی همراه با پشته ارتفاعی و در جريانسپهر زيرين  فوقانی و پوش

 منابع       6
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