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 چكیده  

و همواره  بوده  کافی نی صنايع هوايی  هاسوانح و رويداد از  منظور پیشگیری    بهشناخت پارامترهای هواشناسی  کیفیت  

  در منظور احساس آسايش  به جوی در حین پرواز    هایمواجه شدن با تالطم نحوه  باشد.  نیازمند پیشرفت و نوآوری می

به  مربوط  پژوهش    ن يا  است.برخوردار  اهمیت فراوانی  از  های هوايی  ايجاد ايمنی، کارايی و اقتصادگرايی شرکت  ،مسافران

  ( 6و    5)سكتور    کشور  شرق و جنوب شرق مسیر  پروازهای عبوری  تالطم هوای صاف  گزارش  و مقايسه  مطالعه موردی  

نیروی هوايی  هواشناسی همادی توسعه داده شده  بینی با استفاده از سامانه پیشصورت گرفته  یو بررس لیتحلباشد. می

  ی از توانمند  یحاکارائه شده  با گزارش  تالطم هوای صاف  بینی صادر شده  پیشدر خصوص  ارتش جمهوری اسالمی ايران  

 . است بینی تالطم هوای صافدر پیشسامانه  اين 
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Abstract 

Encounters with significant turbulence, or simply “bumpiness” in flight, are a major concern not 

only for passenger comfort but also for safe , efficient, and cost-effective aircraft operations. This 

study is a case study and comparison of the report of air turbulence clearance of east and south 

east crossings (Sector 5 and 6) of the results of the the IRIAF IT, Communication and Electronic 

Administration. Regional weather predictions are carried out using an ensemble forecasting 

system development for the WRF model. Perturbed initial conditions and different choices of  
physical parameterizations are used to generate ensemble members. In addition, the initial and 

lateral boundary conditions are taken from the global forecast system (GFS). For each member of 

the ensemble system, two computational regions of the nesting area are used with spatial 

resolutions of 27,000 meters, 9,000 meters. Case study of the predicted clear air turbulence 

indicates the proper performance of the predicted meteorological parameters.  
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 مقدمه      1

موجب کشته و يا  هوای صاف    کند. تالطم پنجه نرم می  و  بسیاری دست  هرساله صنعت هوايی با خطرات تالطم هوايی

ها، کیفیت  شود. باوجود اين انگیزهزخمی شدن تعداد قابل توجهی از مردم و خسارات جدی به تجهیزات و هواپیماها می

وآوری منظور پیشگیری کافی نبوده و همواره نیازمند پیشرفت و نبینی وقايع هواشناسی در صنايع هوايی بهپیش و دقت

منظور ايجاد احساس آسايش برای تنها بههای هوايی نههوايی يا در اصطالح عامیانه چاله  باشد. مواجه شدن با تالطممی

های هوايی نیز دارای اهمیت  لكه برای ايجاد ايمنی، کارايی و اقتصادگرايی شرکتبوده بمسافران از اهمیت بااليی برخوردار  

توان تشخیص دقیقی در خصوص نمیای  و لحظهای  تكیه بر تصاوير ماهواره  روشن است که تنها بابه خوبی    .فراوانی است

تواند کمك شايانی به تايید  میعددی  های  نیز استفاده از الگوريتم  های هوايی ارائه کرد، اما تجارب بدست آمده وتالطم

تالطم به  بینی  هوانوردی پیشس فضايی و زمانی در  مقیا با توجه به    . ها بكندبینی تالطمتشخیص تالطم و همچنین پیش

بتواند تمامی نواحی هوايی را پوشش دهد امری غیر ممكن است. با اين وجود از به طوری که  عملیاتی  و  واضح  صورت  

انرژی مرتبط با تالطم گیری در خصوص احتمال وقوع تالطم  نتیجه  ها در مقیاسی بزرگ قرار دارند،آنجايی که منابع 

ين الگوهای بزرگ مقیاس  ا  برخی از.  ها و آزمايشات دقیقی در مقیاس بزرگ به ويژه در سطوح باال استمند بررسینیاز

کارشناسان  در قديم اين الگوها توسط  .  قرار گرفته است  بررسیمورد    و ناپ  لستر  ،توسط محققانی  نظیر هاپكین، لی

دپارتمان و  مراکز  هواشناسیهاهواشناسی  می  ی  سالکه    شدانجام  شیوهدر  اين  اخیر  الگوريتمهای  سمت  به   هایها 

 . شوندمیانجام   های هواشناسی بینی تالطم توسط سرويسامروزه پیشبه طوری که  اتوماتیك تغییر يافته است

   و حوزه محاسباتی  مدل  پیكربندی      2

و   2008)اسكاماروک و همكاران    2WRFداده شده برای مدلتوسعه    1بینی همادی از سامانه پیشاستفاده  ا  ب حاضر کار

برای    .(1397و معین پور و همكاران    1397)قادر و همكاران    شده استانجام  نهاجا  هواشناسی   ( 2014وانگ همكاران  

از  دارد وجود های متعددیانتخاب  WRFمدل   در فیزيكی هایواره طرح -پارامترسازی می توان برای آنها جمله که 

از تامسون و  WSM6  ،WSM3  ،Ferrireلین،   هایوارهردفیزيك، طرحخُ  پرکاربرد هایوارهطرح  جمله را نام برد که 

 استفاده مورد عملیاتی موارد در بیشتر  MYJو    YSUواره  طرح دو نیز  3ای مرزی سیاره اليه پارامترسازی هستند. برای

)  - میلر  - بتس فريج، کین هایوارهگیرند. طرحقرار می ای کومه  پارامترسازی برای نیز دونجی  -گرل ( وBMJجانیك 

layer -MM5 5 و  Noah LSMواره طرح دو نیز  4زمین  سطح برای گیرند. همچنینمی قرار استفاده )کومولوس( مورد

LSM  های  واره طرح به تواننیز می  5سطحی  اليه دارند. برای را استفاده بیشترينsimilarityMM5   و  Eta similarity  

های وارهطرح به توانمی نیز  7کوتاه  موج تابش برای و   GFDLو    RRTMهای  وارهطرح به توانمی  6بلند  موج تابش برای و

Dudhia    وGFDL  مشخص با ايجاد پريشیدگی در شرايط اولیه پیكربندی فیزيكی    پنجاز  کار حاضر    نمود. در اشاره

های متفاوت و شرايط اولیه متفاوت است. در  به طوری که مجموع اعضای سامانه ترکیبی از فیزيكاستفاده شده است  

با   همادی  سامانه  بینی  پیش  چهار    25اينجا  با  همراه  مدل  فیزيكی  پیكربندی  پنج  شامل  که  است  شده  انجام  عضو 

برای تامین شرايط دهند.  كیل میعضو را تش  25از آنها می باشد که در مجموع  پريشیدگی مثبت و منفی برای هر يك  

های سامانه  بخشی از ارزيابیاست.    با تفكیك افقی نیم درجه استفاده شده   GFSهای  دهاولیه و مرزی سامانه نیز از دا

 گیرد. اينای شامل ايران را در بر میمحدودهکار حاضر  حوزه محاسباتی  ( ارائه شده است.  1397)  قادر و همكارانتوسط  

تراز قائم تشكیل شده   49کیلومتر همراه با  9و  27افقی  ایكه شب فواصل ای( باتودرتو )النه شبكه 2محاسباتی از  حوزه

   است.نشان داده شده  1ر که در شكل حوزه مذکو است.

 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Ensemble 
2Weather Research and Forecasting  
3 Planetary Boundary layer 
4 Land Surface 
5 Surface Layer 
6 Long wave Radiation 
7 Shortwave Radiation 
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 . کار حاضر در  WRFمدل   محاسباتی حوزه از نمايی .1 شكل

 تالطم   ص ی تشخ      2

بینی بسیاری تولید و در اختیار های پیشهواشناسی نهاجا همه روزه و در چندين نوبت نقشهبینی و پژوهش  مرکز پیش

های برآورد شاخص تالطم هوای صاف است. در پژوهش حاضر برای تشخیص  دهد. يك از اين نقشهپرسنل پروازی قرار می

با استفاده از سامانه فوق الذکر استفاده    و   ( 1991)ناپ  ارائه شده توسط الرورد و  بینی تالطم هوای صاف از شاخص  و پیش

بعد  عددی بی  بدست آمده کهبرش قائم باد در مجموع تغییر شكل و همگرايی  حاصل ضرب  از  اين شاخص  است.    شده

نیز    12تا    8ادير  مق   باشد.اين شاخص نشان دهنده تالطمی سبك تا متوسط در هنگام پرواز می  8تا    4مقادير    است.

  اين شاخص با توجه به اهمیت سطوح   در حین پرواز خواهد بود.  ديشد باالتر نشان دهنده تالطمی    12ز  اتالطم متوسط و  

  اجرا شده است. برای اين دو سطح  پروازهای نیروی هوايی ارتش  های  در ماموريتهزارپايی    40تا    30و    30تا    20  پروازی

 بینی صادر شده  و پیش رويداد شرح      4

تا ساعات اولیه    98بهمن    24  شنبهپنج( ظهر  6و    5گزارش پروازهای عبوری نواحی شرق و جنوب شرق کشور )سكتور 

توربوالنس سبك و سبك تا متوسط برای اين نواحی بوده که بعضاً منجر به درخواست تغییر سطح وجود  از  حاکی  شب  

های فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب يزد را در نآسمان استا ،توربوالنس هوای صاف . پروازی شد

پروازی  برگفته   بود.  45تا    28و سطوح  تاثیر خود قرار داده  را تحت  پايی  پیش  هزار  به بررسی  ادامه  بینی سامانه  در 

  300و    500،  700رطوبت تراز  بینی  نقشه پیش  الف  2  در شكلپردازيم.  می روز اين  پايانی  ساعات طی  هواشناسی نهاجا  

ساس  شود برانشان داده شده است. همانطور که مشاهده میبهمن    24به وقت هماهنگ جهانی    12هكتو پاسكالی ساعت  

بینی خطوط هم  ب نیز نقشه پیش   2شكل    وجود ندارد. ابرناکی خاصی  جنوبی و جنوب شرقی کشور  نواحی  اين نقشه  

فشردگی خطوط هم تندی  ذکر شده  شود در نواحی  مشاهد می هزار پايی نشان داده شده است. همانطور که    35باد  تندی  

  نیز   3  است. شكلدر اين ارتفاع پروازی  خود نشان دهنده وجود تالطم جوی  اين  که  شود  به طور واضح مشاهده میباد  

هزار پايی به همراه   38  تا  30و  هزار پايی    30تا    22  پروازیهای  ارتفاعبهمن و برای    24بینی تالطم هوای صاف  پیش

شود تالطم هوای صاف با  نشان داده شده است. همانطور که مالحظه میهكتو پاسكال    250و    350خطوط پربندی  

 افزايش ارتفاع پروازی افزايش يافته است.

 گیری نتیجه     4 

باشد. جهت میپروازهای عبوری يك مورد تالطم هوای صاف و مقايسه آن با گزارش  بینیپیشکار حاضر حاصل بررسی 

با توجه به گزارش پروازی که پس    .استفاده شد   (1991)الرورد و ناپ  بینی تالطم هوای صاف از شاخص  تهیه نقشه پیش

نقشه   عبور هواپیماها  بینی  پیشاز صدور  نحوه  آوری شد،    روی منطقهاز  با همان شدت  وجواز  حاکی  جمع  د تالطم 

نكته قابل توجه در اين گونه البته    .حاکی از عملكرد مناسب سامانه است  است وبینی شده و در نواحی مشخص شده  پیش
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 های نهاجا است.     ريزی ماموريتبرونداد آن جهت امور پروازی و برنامهبودن و در دسترس مداوم  ها اجرایبینیپیش

 

   

 الف                                                                                 ب                                         

   
 د                                                                                  ج                                     

هزار   35خطوط هم تندی ارتفاع پروازی  و ب(  هكتو پاسكال 300و  500، 800رطوبت نسبی تراز الف( بینی نقشه پیش .2 شكل

تالطم هوای صاف   د(هكتو پاسكال و  350هزار پايی به همراه خطوط پربندی تراز  30تا  22پروازی ارتفاع تالطم هوای صاف و ج( پايی 

به وقت هم   12و ساعت  2020فوريه  13مورخه ی هكتو پاسكال 250زار پايی به همراه خطوط پربندی تراز ه 38 تا  30 پروازیارتفاع 
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