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 چكیده  

رهیافتی  های اقلیمی منطقه مورد نظر  گیری مه و ويژگیشكلفیزيكی حاکم بر  با در نظر گرفتن شرايط  های تجربی،  مدل

به منظور   "ساندرز"تجربی    مدل  بهبودبررسی و  هدف از پژوهش حاضر،  .  کنندرائه میبینی اين پديده امناسب برای پیش

با طراحی يك الگوريتم مناسب، مبانی نظری    ين منظوربینی مه در ايستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد است. برای اپیش

  UTC12های ديدبانی جوّ باال در ساعت  است. در اين پژوهش، از داده  سازی شده پیادهاين روش در شرايط مختلف جوّی  

استفاده شده است. همچنین   " دمای نقطه مه"های ورودی برای محاسبه  (، به عنوان داده2016تا    2011)دوره آماری  

زن ساعات قبل و بعد از ارسال راديوگمانه  METARهای کد  ، دادهعملكرد مدل هوا بر    هایاثرات تغییر تودهبررسی  برای  

مراه با غبار  بینی مه برای روزهای هنسخه اولیه روش ساندرز در پیش  د، ندهآوری شده است. نتايج پژوهش نشان میجمع 

  .بینی داشته استنقش بسزايی در افزايش دقت پیش شدهلگوريتم اصالحابا چالش مواجه است و و رخداد بارش 
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Abstract 

The empirical models provide the suitable approaches to fog forecasting by considering the 

climate features and physical conditions necessary for fog formation. The purpose of this 

survey is to investigate and improve the Sanders empirical model to predict fog at the 

Mehrabad international airport station. To this aim, the theoretical foundations are 

implemented in an appropriate algorithm for the different atmospheric conditions. In this 

study, the upper air observations at 12 UTC, for the period 2011 to 2016, are used as input 

data to compute fog point temperature. In addition, the METAR codes have been collected 

to assess the air mass effects on the model performance. The results show the original 

version of Saunders method is challenging in predicting fog for days associated with haze 

or precipitation, and the modified algorithm has played a significant role in increasing the 

prediction accuracy.    
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 مقدمه      1
تواند سبب تأخیر يا لغو  کند. اين پديده می های حمل و نقل هوايی ايفا مینقش بسزايی در مديريت سامانهرخداد مه  

بینی آن در کاهش خسارات جانی و مالی حائز اهمیت است. با وجود رو پیشپروازها و همچنین سوانح هوايی گردد. از اين 
های همراه با کاهش ديد مانند مه همچنان  بینی پديدهپیش  بینی وضع هوا،های پیشهای متعدد در توسعه مدلپیشرفت

شرايط فیزيكی حاکم بر    با توجه به  "های تجربیمدل"رو در بسیاری از کاربردهای عملیاتی،  برانگیز است. از اين چالش
يافته ويژگیو    گیری مهشكل توسعه  اقلیمی منطقه  روش اند. مدلهای  برخالف  تجربی  پیشهای  مه،  بهای سنتیِ  ینی 

( و کرادوک و  1950اند. ساندرز )های مجاور سطح زمین طراحی شدهبراساس توزيع قائم پارامترهای هواشناختی در اليه
  "دمای نقطه مه"  ( با استفاده از مقادير دما و دمای نقطه شبنم در ترازهای مجاور سطح زمین و تعريف1951ِپريچارد )

( قابلیت پیش بینی  2008سازی کردند. ويتورس و کالینز )داد مه تابشی را مدلگیرد(، رخ)دمايی که در آن مه شكل می
از روش تجربی     . ارزيابی کردندهای هواشناختی در ترازهای باالتر از سطح زمین  و داده  UPSمه تابشی را با استفاده 

( و همكاران  راديوگمانه( روش2010هولتسل  مشاهدات  از  قديمی  تجربی  نیمه  را درهای  های عددی  مقابل مدل  زن 
است. علیرغم    MM5بهتر از خروجی مستقیم مدل    FSI  تجربی  مدل درهلند بررسی کردند. نتايج نشان داد که توانايی  

های تجربی برای شرايط اقلیمی خاص ارائه های مذکور در مناطق مورد مطالعه، بايد توجه کرد که روش موفقیت روش
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملكرد روش    بايست ارزيابی شوند.مورد نظر می قبل از کاربست در منطقه شده است، و 

منظور، در ادامه  ايستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد است. برای اين  دربینی مه  پیش  و اصالح آن برای  "ساندرز"تجربی  
 .گیردمختلف جوّی مورد بحث قرار می(. سپس کاربست اين روش در شرايط  2شد )بخش    ها معرفی خواهدها و روشداده

 (. 3گردد )بخش در نهايت نتايج پژوهش ارائه می

 روش تحقیق      2
تر ذکر شد، در روش ساندرز با در نظر گرفتن توزيع قائم رطوبت در بعد ازظهر و وضعیت پايداری جوّ طور که پیشهمان

نقطه  در اليه دمای  زمین،  به شود.  محاسبه می  مههای مجاور سطح  زير  منظور مراحل  اين  انجام  روش گرافیكی  برای 
 شود: می
 شود.محاسبه می LCLهای جوّ باال، تراز ابتدا با استفاده از نمودار داده -

 را قطع کند. نقطه شبنم شود تا نمودار دمایفشار رسم میسپس از اين سطح خطی موازی با خطوط هم -

شود. دمايی که با امتداد اين خط در سطح ايستگاه آمیختگی خطی رسم میاز محل تقاطع، موازی با خطوط نسبت   -

آيد، دمای نقطه مه ) دست میبه
fT  1( است )شكل.) 

 

 (1950مای مه با استفاده از روش ساندرز )محاسبه گرافیكی د . 1شكل  

از مقايسه
fT شده و دمای کمینهمحاسبه  minTگردد: بینی می، رخداد مه برای ساعات اولیه روز بعد پیش 

 اگر -
min 0fT T− ،احتمال رخداد مه وجود دارد ، 

 اگر -
min 0fT T− محتمل است )ديد افقی بین يك تا پنج کیلومتر(،ای ، رخداد مه رقیق و مه تكه 

 اگر -
min 2fT T−   .رود، انتظار رخداد مه نمی−

 های اصالحی را برای شرايط جوّی خاصدر نظر گرفته است:عالوه بر شرايط کلی ذکرشده، روش ساندرز تكنیك

 دررو در سطح الف( شرايط فرا ـ بی 
آهنگ  ، افتالف(-2)شكل    ( وجود داشته باشدSuper-adiabtدررو )زمین وضعیت فرا ـ بیزمانی که در نزديكی سطح  
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درجه سلسیوس بر کیلومتر است. در اين شرايط، محاسبه مقادير دمای نقطه مه به روش معمول    10دما با ارتفاع بیش از  
  ، از دمای همرفتی Tگرفتن دمای سطح  با خطا همراه است. در چنین مواردی، برای تصحیحِ اين پارامتر به جای در نظر  

cT شوداستفاده شده و ساير مراحل انجام می . 

 ب( فرونشینی )يا فرارفت( هوای خشك در ترازهای باالی جوّ 

آهنگ دمای نقطه شبنم به  بااليی جوّ افتنشان داده شده است، در شرايطی که در ترازهای  ب -2طور که در شكل  همان

شوند. برای محاسبه دمای نقطه مه در اين وضعیت شدت افزايش يابد، ترازهای میانی و باالی جوّ به شدت خشك می

افت  جوّی، از  قبل  نقطه شبنم  بهمنحنی دمای  تراز چگالش  رطوبت  اختالط  نسبت  و  يافته  امتداد  روش  آهنگ شديد 

 . ب(-2ود )شكل  شهندسی استخراج می

  
 فرونشینی )يا فرارفت( هوای خشك در ترازهای باالی سطح.  و ب( دررو در سطح ، فقط در شرايط جوّی الف( فرابی1مانند شكل  .2شكل  

رو، در  نندارند. از ايهای کیفی و ترسیمی دقت و سرعت الزم را  شايان توجه است که در کاربردهای عملیاتی، روش
  سازیپیاده  ++Cنويسی ، الگوريتم مربوط به روش ساندرز برای شرايط مختلف جوّی در قالب زبان برنامهپژوهش حاضر

  2016تا    2011مهرآباد )دوره آماری  ايستگاه هواشناسی فرودگاه    UTC12  های جوّ باالی ساعتداده سپسشده است.  
پس از محاسبه دمای نقطه مه و مقايسه آن با دمای  شود.  های ورودی مدل، در برنامه فراخوانی میمیالدی( به عنوان داده

در نهايت با    استفاده شده است.  و عملكرد روش ساندرزجوّی  برای بررسی شرايط    METAR  های ديدبانی از داده  کمینه،
و بعد از اصالح مدل ارزيابی شده است. الزم    نتايج قبل  1ارائه شده در جدول    هایاده از جدول احتمالی و شاخصاستف

بینی  )عدم رخداد همراه با پیش  False alarmبینی رخداد(،  )رخداد همراه با پیش  Hits  ، 1به ذکر است، در تعاريف جدول  
بینی عدم  پیش)عدم رخداد به همراه   Correct negativesبینی عدم رخداد( و  )رخداد همراه با پیش Missesرخداد(،  
 (.  1950است )ويلكس،  رخداد(

 مدلهای ارزيابی دقت شاخص. 1جدول 

 Accuracy Bias POD FAR معیار ارزيابی 

Correct n فرمول 

l

H egati+ vesits

Tota
 False alar

s

Hits+

Hits+

m

Misse
 

Hits

Hits+Misses
 

Hits+Falsed alarm

False alarm 

 0 1 1 1 بهترين مقدار 

 گیری نتیجه      3
بینی رخداد و عدم رخداد مه در شرايط جوّی  شده دقت روش ساندرز برای پیشدر پژوهش حاضر، الگوريتم طراحی

  جدا شدهروز    127های  های جوّ باالی موجود در دوره آماری مورد مطالعه، دادهکند. از میان دادهمی  ارزيابیمختلف را  
مه گزارش شده است. با بررسی شرايط همديد حاکم بر ايستگاه   روز عدم رخداد 36روز رخداد مه و  91 است که در آن

مورد مه تابشی    51روش ساندرز برای    ارزيابیروز همراه با رخداد مه، امكان    91هواشناسی فرودگاه مهرآباد، از میان  
   نظر شده است.يا غیرتابشی بودن مه( صرف دلیل کمبود دادهساير موارد )به وجود دارد و از بررسی

  51روزِ مورد مطالعه )  87برایرا  ساندرز    نسخه اولیه مدل  الگوريتمهای احتمالی حاصل از اجرای  ، آماره2دول  ج
بررسی    دهد.نشان میمهرآباد    فرودگاه  ايستگاه هواشناسی  عدم رخداد( در شرايط مختلف جوّی  مورد  36مورد رخداد و  

  های متوالی در اين ايستگاه( و رخداد بارش برای ساعتHazeدهد که روزهای همراه با گزارش غبار )ترنشان میدقیق

 ب( الف( 



 

 

100 

 4/1سازی مقادير تصحیحی  های بهینهکند. برای رفع اين مشكل، با استفاده از روشروش ساندرز را با چالش مواجه می
دست آمده است. نقطه مه به  )برای روزهای همراه با غبار( برای افزودن به دمای  5/1)برای روزهای همراه با باران( و   

معیارهای ارزيابی  در نهايت    . دهدبه خروجی مدل نشان می  اصالحی احتمالی را پس از افزودن مقادير    جدول   ، 3جدول  
 ارائه شده است. 4 و نتايج آن در جدولبل و بعد از افزودن مقادير تصحیحی محاسبه شده است ( ق1)براساس جدول 

 جدول احتمالی قبل از افزودن مقادير تصحیحی به دمای نقطه مه  . 2جدول 

  رخداد  عدم رخداد  کل

 بینی شده شپی 12 19 31

 بینی نشده پیش 39 17 56

 کل 51 36 87

 

 جدول احتمالی بعد از افزودن مقادير تصحیحی به دمای نقطه مه  .3جدول 

  رخداد  عدم رخداد  کل

 بینی شده پیش 40 4 31

 بینی نشده پیش 11 32 56

 کل 51 36 87

 

 های ارزيابی دقت روش ساندرز قبل و بعد از افزودن مقادير تصحیحی مقادير شاخص .4جدول 

 Accuracy Bias POD FAR معیار ارزيابی 

 61/0 23/0 61/0 0/.33 نسخه اولیه مدل ساندرز 

 09/0 78/0 86/0 83/0 شده مدل ساندرز نسخه اصالح

دهد، افزودن مقادير تصحیحی به دمای نقطه مه نقش بسزايی در افزايش دقت روش  نتايج حاصل از پژوهش نشان می
های  شده مدل ساندرز از دادهدر نسخه اصالح شايان توجه است کهدارد. بینی رخداد و عدم رخداد مه ساندرز برای پیش

بنی وضع هوا از دقت باالتری های پیشآن نسبت به خروجی مدلنتايج  بنابراين  مشاهداتی جوّ باال استفاده شده است،  
مانه هشداردهنده برای  عنوان يك سابه  توان از آن شده میبا توجه به دقت و سرعت اجرای مدل اصالح برخوردار است.  

   استفاده کرد.  هواشناسی فرودگاه مهرآباد  در ايستگاهبینی مه  پیش

پژوهش براساس روابطرهیافت    الزم به ذکر است که اين  ارائه شده در اين  از  شود با  پیشنهاد می  روتجربی است. 
دقیق مختلف کشور  بررسی  نواحی  در  تابشی  مه  رخداد  شناسايی  تصحیحی    ،و  دارای ايستگاهساير    برایمقادير  های 

 در الگوريتم پیشنهادی اعمال شود.   های مشاهداتیِ جوّ باال، داده
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