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امکانسنجی پیشبینی رخداد آذرخش با استفاده از مدل میانمقیاس  WRFدر منطقۀ ایران
مریم قرایلو ،*1سمانه ثابتقدم 1و سرمد قادر

2

 .1استادیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،94/2/21 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
امروزه با استفاده از مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا و شناخت بیشتر پدیدههای مخرّب جوی میتوان از خسارتهای ناشی از
آنها جلوگیری کرد .یکی از بالیای جوی و اقلیمی ،آذرخش است که شبیهسازیهای صریح از فرایندهای در مقیاس ابر میتوانند
به پیشبینی رخداد آن بینجامند .در این پژوهش ،با استفاده از شبیهسازیهای جریانهای باالرو و پارامترهای خردفیزیکی ابر شامل
نسبتهای اختالط یخ ،برف و گویچۀ برف به کمک مدل پیشبینی عددی میانمقیاس  ،WRFشاخص پتانسیل رخداد آذرخش
( )LPIبرآورد میشود .این شاخص ،انرژی جنبشی جریان باالرو در ابر همرفتی در حال توسعه است که با پتانسیل تفکیک بار بر
مبنای نسبتهای یخ و آب مایع در منطقۀ بار مقیاسبندی میشود .درستی نتایج پیشبینی شاخص پتانسیل رخداد آذرخش با
استفاده از دادههای مشاهداتی سنجندۀ  LISو یکی از شاخصهای ناپایداری شبیهسازیشده بر مبنای پارامترهای ناپایداری
ترمودینامیکی (برای نمونه  )KIدر دو مطالعۀ موردی از رخداد توفان تندری ارزیابی میشود .نتایج نشان میدهد که LPI
پیشنشانگر مفیدی برای امکان رخداد آذرخش است .مقادیر  KIپهنۀ وسیع مستعد فعالیت همرفتی و دارای احتمال زیاد رخداد
آذرخش را پیشبینی میکند .مقایسۀ نتایج پیشبینیشدۀ  KIو شاخص  LPIبا مقادیر بهدستآمده از دادههای مشاهداتی سنجندۀ
 LISبیانگر آن است که مکان رخداد آذرخش با استفاده از پارامترهای خردفیزیک ابر در مقایسه با پارامترهای ترمودینامیکی با دقت
بیشتری پیشبینی میشود.
واژههای کلیدی :آذرخش ،پیشبینی ،سنجندۀ  ،LISشاخص  ،Kمدل .LPI ،WRF

 .1مقدمه
بالیای طبیعی در طول زندگی بشر به فراوانی رخ دادهاند،

بارانهای سیلآسا همراه است .در حال حاضر تعداد

ولی امروزه با بهرهگیری از فناوریهای موجود ،شناخت

زیادی از سامانههای آشکارسازی آذرخش زمان واقعی،

بیشتر این بالیا و ایجاد سامانههای پایش و پیشبینی،

توانایی تعیین مکان تأثیر آذرخش ابر به زمین را دارند

میتوان از ابعاد روزافزون خسارتهای ناشی از آنها

(برای نمونه شکل  .)1با وجود این ،امکان پیشبینی

جلوگیری کرد .یکی از این بالیا آذرخش است .برخورد

پتانسیل رخداد آذرخش در پیشبینیهای کوتاهمدت تا

گویچههای برف با ذرات یخ یا برف در جریانهای باالرو

حد کمی ایجاد شده است .اگرچه چندین شاخص از قبیل

در حضور آب مایع اَبَراشباع موجب تفکیک بارهای

،)K-Index( KI ،)Lifted index( LI

الکتریکی در ابرها و ایجاد آذرخش میشود (سندرز و

( )Convective Available Potential Energyو CPTP

همکاران1991 ،؛ میلر و همکاران2001 ،؛ قرایلو و

( )Cloud Physics Thunder Parameterتوسط

همکاران .)1393 ،آذرخش میتواند عالوه بر تلفات

هواشناسان بهمنظور پیشبینی احتمال رخداد توفانهای

جانی ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم باعث اختالل و

تندری بهکار میرود ،ولی این شاخصها بر مبنای

صدمات شدید در تجهیزات شبکههای قدرتمند مخابراتی

پارامترهای ناپایداری ترمودینامیکی تعریف میشوند و

و هواپیمایی شود.

براساس خردفیزیک تفکیک بار در توفانهای تندری

CAPE

آذرخش از مشخصههای سامانههای شدید وضع هوا

بهدست نیامدهاند (آکرمن و نوکس2003 ،؛ برایت و

به شمار میرود که اغلب با تگرگهای سنگین و

همکاران .)2005 ،لین و یایر ( )2008و یایر و همکاران

*نگارنده رابط:

E-mail: gharaylo@ut.ac.ir
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( )2010شاخص جدیدی را به نام شاخص پتانسیل رخداد

آذرخش که از دادههای واقعی به دست آمده است،

آذرخش ( )Lightning Potential Index, LPIبا استفاده

همخوانی دارد .همچنین زمان رخداد بیشینۀ بارندگی در

از دادههای خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا

تمامی مطالعات موردی با زمان رخداد بیشینۀ این شاخص

پیشنهاد دادند .این شاخص در سالهای اخیر در برخی

یکسان است؛ از این رو ،این شاخص میتواند برای

مناطق جهان ازجمله ایتالیا ،اسپانیا و یونان برای پیشبینی

پیشبینی بارانهای سیلآسا نیز استفاده شود.

آذرخش استفاده شده است .یایر و همکاران ()2010

لین و یایر ( )2010تفاوت بین پیشبینی آذرخش با

نشان دادند که این شاخص با مقادیر مشاهداتی چگالی

استفاده از مدل  WRFرا برای دو منطقۀ مختلف در دو

آذرخش و همچنین بارندگی شدید دارای همبستگی

حوزه با تفکیک افقی  1و  4کیلومتر با هم مقایسه کردند و

مثبت و شدیدی است که البته مقدار همبستگی در مناطق

نشان دادند که مدل ،پیشبینی قابلقبولی از رخداد آذرخش

مختلف متفاوت است .آنها پیشنهاد کردند که از این

دارد که البته با زیادترشدن تفکیک افقی در محدودۀ

شاخص میتوان برای پیشبینی پتانسیل رخداد آذرخش

موردبررسی ،نتایج با مقادیر مشاهداتی همبستگی بیشتری

و بارانهای شدید استفاده کرد .آنها برای بررسیهای

دارند .همچنین نشان دادند استفاده از شاخص پتانسیل رخداد

بیشتر ،از مدل پیشبینی عددی  WRFبا تفکیک 1

آذرخش در پیشبینی آذرخش برای اجرای عملیاتی مدل

کیلومتر در  5منطقۀ متفاوت در ناحیۀ مدیترانه استفاده

در حوزۀ با تفکیک افقی  4کیلومتر ،اطالعات ارزشمندی را

کردند و در چند مطالعۀ موردی ،درستی این شاخص را

بهویژه در مناطقی که امکان رخداد فعالیتهای همرفتی و

در مقایسه با دیگر شاخصهای موجود ازجمله شاخص

توفانهای تندری زیاد است ،ارائه میکند .همچنین پیشنهاد

 KIو  CPTPارزیابی کردند .عالوه بر عملکرد دقیقتر این

کردند که برای پیشبینی کوتاهمدت و هشدار اولیۀ آذرخش

شاخص در مقایسه با شاخصهای پیشین ،نشان داده شد

میتوان از الگوی پیشبینی این شاخص بههمراه چگالی

که مقدار شاخص بهخوبی با مقدار درخشهای ناشی از

آذرخش استفاده کرد.

شکل  .1نقشۀ مجموع آذرخش در جهان و موقعیت ایران و غرب ایران از ژانویه  1998تا ( 2012برگرفته از وبگاه ناسا )http://lightning.nsstc.nasa.gov/data/
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در مقالۀ حاضر امکان کاربرد این شاخص بهمنظور

دادههای باز تحلیل  FNLمدل  WRFبرای تاریخهای منتخب

پیشبینی رخداد آذرخش در منطقۀ ایران با استفاده از مدل

اجرا شد .پیکربندی مدل شامل چهار حوزه به ترتیب با

پیشبینی عددی میانمقیاس  WRFدر دو مطالعۀ موردی

تفکیک افقی  4 ،12 ،36و  1/33کیلومتر است (شکل .)2

ارزیابی میشود .راستآزمایی نتایج به روش کیفی و بر

کوچکترین حوزه با مرکز تهران بهعنوان منطقۀ هدف

اساس مقایسۀ نقشههای شاخص پتانسیل رخداد آذرخش با

تعریف شده است ،ولی از آنجا که ماهواره از حوزۀ دوم در

نقشههای تعداد درخشهای آذرخش حاصل از سنجندۀ

تاریخ موردمطالعه عبور کرده است ،تفسیرهای صورتگرفته

( Lightning Imaging Sensor,

در بخش بحث و نتایج مربوط به حوزۀ دوم با تفکیک افقی

تصویربرداری آذرخش

 12کیلومتر است .شایان ذکر است که استفاده از این تفکیک

 )LISانجام میگیرد.

افقی در کاربردهای عملیاتی مرسومتر است .مدل

WRF

 .2دادهها و روش پژوهش

گزینههای فیزیکی متفاوتی دارد که در پژوهش حاضر برای

دادههای استفادهشده در این تحقیق شامل گزارش کد هوای

شبیهسازی تابش طولموج بلند از طرحوارۀ Rapid ( RRTM

حاضر از ایستگاههای همدیدی منتخب منطقۀ ایران ،دادههای

( )Radiative Transfer Modelمالور و همکاران )1997 ،و

بازتحلیل  FNLبرای اجرای مدل میانمقیاس ( WRFنسخۀ

برای تابش طولموج کوتاه از طرحوارۀ دادهیا (دادهیا)1989 ،

 )3-6-1و دادههای مشاهداتی (برای نمونه تعداد درخشهای

استفاده شده است .طرحوارۀ مونین-ابخوف (جانجیک،

آذرخش به شکل نقشههای ماهوارهای با استفاده از سنجندۀ

 )1996برای شبیهسازی شارهای الیۀ سطحی و طرحوارۀ

 )LISبرای راستآزمایی نتایج اجرای مدل برای دو نمونه

انرژی جنبشی تالطمی ملور-یامادا-جانجیک (ملور و یامادا،

رخداد آذرخش است .سنجندۀ  LISروی ماهوارۀ TRMM

1982؛ جانجیک  1990و  )1994برای شبیهسازی شارهای

( )Tropical Rainfall Measurement Missionقرار دارد.

الیۀ مرزی استفاده شده است .شارهای سطح زمین با استفاده

هر رخداد آذرخش ،یک عنصر تصویری درخشان که دارای

از مدل سطح زمین ( NOAAچن و دادهیا )2001 ،که توسط

روشنایی بیش از حد آستانه تعریف شده است ،در نظر گرفته

لیو و همکاران (لیو و همکاران )2006 ،اصالح شده است،

میشود (کریستین و همکاران.)1992 ،

بهدست میآیند .طرحوارۀ همرفت کین-فریچ (کین و فریچ،

برای مطالعه ،در ابتدا با بررسی دادههای ایستگاههای

 )1993برای دو حوزۀ بیرونی اجرای مدل در شبیهسازی

همدیدی (دادههای هوای حاضر) تاریخهای رخداد آذرخش

همرفت و طرحوارۀ خردفیزیک تامپسون (تامپسون و

برای نمونه در منطقۀ ایران استخراج شد؛ سپس با استفاده از

همکاران )2004 ،برای دو حوزۀ درونی استفاده شده است.

شکل  .2موقعیت مکانی چهار حوزۀ اجرای مدل WRF
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پس از اجرای مدل برای دورههای موردنظر ،سرعت قائم

که در آن Ql ،نسبت اختالط جرم آب مایع کل (برحسب

و پارامترهای خردفیزیک ابر شامل نسبتهای اختالط یخ،

 )kg/kgو

نسبت اختالط کسری یخ است که از رابطۀ

برف و گویچۀ برف که برای تعیین پتانسیل رخداد آذرخش

( )3بهدست میآید:

مورد نیاز است ،استخراج شد .بر مبنای روابط پیشنهادی برای
تعیین پتانسیل رخداد آذرخش ،کدنویسی این روابط انجام
گرفت .در نهایت خروجی شاخص پتانسیل رخداد آذرخش،
بهصورت کیفی با نقشههای ماهواره راستآزمایی شد.
بر اساس تعریف یایر و همکاران ( )2010از شاخص
پتانسیل رخداد آذرخش ،حجم بین همدماهای  0و -40
درجۀ سانتیگراد که در آن آب اَبَرسرد میتواند همزمان
با یخ ،گویچۀ برف و برف وجود داشته باشد ،بهعنوان
منطقۀ تفکیک بار در توفان تندری در نظر گرفته میشود.
این تفکیک بار بر مبنای نظریۀ ناالقایی ( Non-inductive

 )theoryصورت میگیرد که در آن برخورد آب شهابها

()3

Qi

0.5
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که در آن qi ، qs ،و  q gبه ترتیب نسبتهای اختالط
جرم برف ،یخ ابر و گویچۀ برف ( )kg/kgهستند.
عالوه بر شاخص  ،LPIاز یکی از شاخصهای بر مبنای
پارامترهای ناپایداری ترمودینامیکی (برای نمونه  )KIبرای
مقایسۀ نتایج پیشبینی  LPIاستفاده میشود .مقادیر  KIبر
اساس تغییرات قائم دما از رابطۀ زیر محاسبه میشود
(گئورگی:)1960 ،
()4

) K  (T850 -T500 )  Td850  (T700  Td 700

منجر به تفکیک بار میشود (سندرز و همکاران1991 ،؛

که در آن T700 ، T850 ،و  T500بهترتیب دما در ترازهای

میلر و همکاران .)2001 ،شاخص  LPIانرژی جنبشی

 700 ،850و  500هکتوپاسکال و  Td850و  Td 700بهترتیب

جریان باالرو در ابر همرفتی در حال توسعه است که با

دمای نقطۀ شبنم در ترازهای  850و  700هکتوپاسکال بر

پتانسیل تفکیک بار بر مبنای نسبتهای یخ و آب مایع در

حسب درجۀ سانتیگراد هستند .جملههای سمت راست

منطقۀ بار ( 0تا  -20درجۀ سانتیگراد) ابر مقیاسبندی

رابطۀ باال بهترتیب اُفت دما ،رطوبت و خشکی هوا را نشان

میشود .این شاخص با استفاده از سرعت قائم و نسبتهای

میدهند .برای ایجاد ناپایداری باید دو جملۀ اول و دوم،

اختالط آب مایع ،یخ ابر ،برف و گویچۀ برف

بزرگ و جملۀ سوم ،کوچک باشد .هرچه این شاخص

پیشبینیشده از مدل  WRFمحاسبه میشود .شاخص LPI

بیشتر باشد ،بر شدت ناپایداری افزوده میشود .رابطۀ مقدار

به شکل رابطه ( )1تعریف میشود:

شاخص  Kبا ناپایداری جو در جدول  1ارائه شده است .بر

2
LPI  1   w dxdydz
V

()1

که  Vحجم هوای الیۀ بین  0و  -20درجۀ سانتیگراد و
w

مؤلفۀ قائم باد ( )m/sاست .شایان ذکر است که

شاخص  LPIفقط در منطقۀ تفکیک بار ابر و در آن نقاط
شبکهای که سرعت قائم بیش از  0/5 m/sاست ،مقدار
غیرصفر دارد .این شرط بیانگر مرحلۀ رشد توفان تندری
است (یایر و همکاران  .)2010،عدد بیبعدی است که
مقداری بین صفر و  1دارد و به شکل رابطه ( )2تعریف
میشود:
()2

0.5
) (Qi  Ql

) 2(Qi Ql

 

اساس مقادیر شبیهسازیشده (شکل -3الف) و از مقایسه با
جدول  1مشاهده میشود که در منطقۀ رخداد آذرخش که
با دایرۀ سیاه در شکل مشخص شده است ،مقدار شاخص
بیانگر ایجاد ناپایداری با احتمال  60تا  80درصد است.
 .3بحث و نتايج
 .1 .3رخداد آذرخش 9 ،دسامبر 2013
میانگین سهساعتۀ  KIو  LPIشبیهسازیشده با مدل WRF

بین ساعتهای  16:00و  19:00گرینویچ برای  9دسامبر
 2013در منطقۀ ایران بهترتیب در شکلهای -3الف و
-3ب نشان داده شده است .شایان ذکر است که مقادیر

امکانسنجی پيشبينی رخداد آذرخش با استفاده از مدل...

 LPIاز نتایج کد نوشتهشده بر مبنای روابط پیشنهادی یایر
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جدول  .1رابطۀ بین شاخص  Kو ناپایداری جو

و همکاران ( )2010و خروجیهای مدل  WRFبه دست

ناپایداری

شاخصK

آمده است .نتایج نشان میدهد درحالیکه مقادیر  KIفقط

 0درصد

کمتر از 15

کمتر از  20درصد

15-20

توزیع مکانی درخشهای آذرخش مشاهده شده را

 20 – 40درصد

21-25

بهدرستی نشان میدهد (در مقایسه با شکل  .)4سنجندۀ

 40 – 60درصد

26-30

 LISاز حدود ساعت  18:00تا  19:00گرینویچ از روی

 60 – 80درصد

31-35

منطقۀ ایران عبور کرده است و در ساعت  18:52گرینویچ

 80 – 90درصد

36-40

در سه طول و عرض جغرافیایی نزدیک به هم که در

نزدیک  100درصد

بیشتر از40

دیدگاهی کلی از فعالیت آذرخش ارائه میکند،

LPI

جدول  2مشخص شدهاست ،تعداد درخشهای آذرخش
را به ثبت رسانده است.

(الف)

(ب)

شکل  .3میانگین سهساعتۀ شاخص (الف)  KIو (ب)  LPIبرای ساعت  16:00تا  19:00گرینویچ  9دسامبر 2013در منطقۀ ایران.

شکل  .4درخشهای آذرخش حاصل از سنجندۀ  LISبرای  9دسامبر 2013

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،1بهار 1395
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جدول  .2مشخصات زمان و مکان آذرخش ثبتشده توسط سنجندۀ ماهوارۀ  LISدر  9دسامبر  2013در منطقۀ ایران
زمان درخش()UTC

تاریخ

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

تعداد رخداد

18:52:32

 9دسامبر 2013

35/883

55/660

14

18:52:56

 9دسامبر 2013

35/967

55/619

9

18:52:57

 9دسامبر 2013

35/910

55/460

37

 .2 .3رخداد آذرخش 25 ،می 2014

حاصل از تصاویر سنجندۀ  LISدر این مطالعۀ موردی نیز

شکل-5الف میانگین سهساعتۀ پیشبینیشدۀ مقادیر  KIاز

وجود دارد ،ولی شاخص  Kقابلیت کمتری در تعیین

مدل میانمقیاس  WRFرا برای  25می  2014در منطقۀ

موقعیت مکانی دقیق درخشهای آذرخش نشان میدهد.

ایران بین ساعتهای  03:00و  06:00گرینویچ نشان

شکل  6دادههای درخش آذرخش حاصل از سنجندۀ

میدهد .میانگین سهساعتۀ (بین ساعتهای  03:00و

 LISبرای رخداد توفان تندری در منطقۀ ایران در  25می

 )06:00مقادیر  LPIبرای  25می  2014در شکل -5ب

 2014را نشان میدهد .این سنجنده از حدود ساعت 05:00

نشان داده شده است .مقایسۀ شکلهای -5الف و -5ب با

تا  6:00گرینویچ از روی منطقۀ ایران عبور کرده است و

شکل  6نشان میدهد که همخوانی خوبی بین مقادیر

در ساعت  05:10گرینویچ در سه طول و عرض جغرافیایی

شبیهسازیشدۀ  LPIو توزیع مکانی درخشهای آذرخش

درخشهای آذرخش را به ثبت رسانده است (جدول .)3

(الف)

(ب)

شکل  .5میانگین سهساعتۀ شاخص (الف)  KIو (ب)  LPIبرای ساعت  03:00تا  06:00گرینویچ  25می  2014در منطقۀ ایران

شکل  .6درخشهای آذرخش حاصل از سنجندۀ  LISبرای  25می  2014در منطقۀ ایران
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...امکانسنجی پيشبينی رخداد آذرخش با استفاده از مدل
 در منطقۀ ایران2014  می25  درLIS  مشخصات زمان و مکان آذرخش ثبتشده توسط سنجندۀ ماهوارۀ.3 جدول
تعداد رخداد

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

تاریخ

)UTC(زمان درخش

155

49/927

35/772

2014 می25

5:10:48

49

49/921

35/755

2014 می25

5:10:48

16

50

35/778

2014 می25

5:11:08

 مکان رخدادLPI  ولی شاخص،رخداد آذرخش هستند

 نتيجهگيری.4

 ازاینرو با.آذرخش را با دقت بیشتری پیشبینی میکند

 بهمنظور پیشبینی رخدادLPI در مقالۀ حاضر شاخص

 در پیشبینی امکانLPI توجه به عملکرد پذیرفتنی شاخص

آذرخش در منطقۀ ایران با استفاده از خروجیهای مدل

رخداد آذرخش در دو مطالعۀ موردی ارائهشده در مقالۀ

 شامل سرعت قائم و پارامترهای خردفیزیک ابرWRF

 پیشنهاد میشود در آینده بهمنظور پیشبینی امکان،حاضر

 برف و گویچۀ برف و بر،مانند نسبتهای اختالط یخ

،رخداد آذرخش در مناطق اقلیمی مختلف منطقۀ ایران

) کدنویسی2010( مبنای روابط پیشنهادی یایر و همکاران

 این مطالعات زمینهای.مطالعات گستردهتری اجرا شود

.شدهاست

برای عملیاتیکردن این شاخص در پیشبینیهای رخداد
.آذرخش را فراهم میکند

 برای اجرای مدلFNL دادههای بازتحلیل
 و دادههای تعداد درخشهای آذرخشWRF میانمقیاس
LIS

به شکل نقشههای ماهوارهای با استفاده از سنجندۀ
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