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حساسیتسنجی شبیهسازی عددی دو رخداد مه در فرودگاه اردبیل به طرحوارههای الیه مرزی سیارهای
با استفاده از مدل WRF
راضیه پهلوان ،*1محمد مرادی ،2سحر تاجبخش ،3مجید آزادی 2و مهدی رهنما
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1دانشجوی دکترای هواشناسی ،پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ايران
 2دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ايران
 3استاديار و عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ايران
(دريافت 1400/07/06 :پذيرش)1400/09/01 :

چکیده
در اين تحقیق شبیهسازی عددی دو رخداد مه فرارفتی و تابشی در فرودگاه اردبیل در ژانويه  2015با استفاده از برونداد مدل میان مقیاس  WRFو الگوريتم ديد
 SW99برای پیشبینی ديد افقی انجام شد .برای بررسی حساسیت پیشبینی مه به طرحواره اليه مرزی سیارهای ( ،)PBLاز  6طرحوارهی ،ACM2 ،MYJ ،YSU
 MYNN3 ،MYNN2.5و  QNSEاستفاده شد .نتايج نشان داد که شبیهسازی اين دو رخداد مه به فرآيندهای اليه مرزی سیارهای حساس است .همچنین به دلیل
ارتباط پیشبینی مه به کمیتهای دما ،دمای نقطه شبنم ،نم نسبی و سرعت باد ،حساسیت شبیهسازی اين متغیرها نیز به طرحوارههای  PBLمورد بررسی قرار گرفت.
نتايج نشان داد که شبیهسازی مه فرارفتی با بیشتر طرحوارههای  PBLبا موفقیت انجام شد و طرحوارههای  ACM2 ،YSUو  MYNN2.5عملکرد بهتری در
شبیهسازی مه فرارفتی داشتند .طرحواره  QNSEدر شبیهسازی مه فرارفتی موفق نبود .در شبیهسازی مه تابشی ،بیشتر طرحوارههای  PBLقادر به شبیهسازی نم نسبی
مورد نیاز برای تشکیل مه در زمان رخداد مه نبودند و چند ساعت قبل از شروع رخداد مه تابشی ،مدل  WRFبا بیشتر طرحوارهها کاهش ديد ناشی از رخداد مه را
شبیهسازی کرد .به طور کلی طرحوارههای  QNSEو  MYJنسبت به طرحوارههای ديگر عملکرد ضعیفتری در شبیهسازی دما ،دمای نقطه شبنم ،نم نسبی و سرعت
باد داشتند.
واژهگان کلیدی :مدل  ،WRFمه فرارفتی ،مه تابشی ،حساسیت سنجی ،طرحواره PBL

1

مقدمه

مه پديدهای است که در اثر تعلیق قطرات آب مايع و يا
کريستالهای يخ در نزديک سطح زمین رخ میدهد ،به طوری
که ديد افقی به کمتر از يک کیلومتر برسد (لستر.)2007 ،
شرايط ديد کم ناشی از مه باعث ايجاد خسارت در حمل و نقل
هوايی ،دريايی و زمینی میشود (برگوت و همکاران2007 ،؛
گالتپ و همکاران2007a ، ،؛ فو و همکاران2010 ،؛ استوالکــی
و همکاران .)2012 ،مه يکی از عوامل مهــم در تأخیــر و يا لغو
نگارنده رابط:

پروازها و حوادث هوانوردی است .تأخیر و لغو پرواز به دلیل
کاهش ديد ناشی از مه در صنعت هوانوردی باعث خسارت
صدها میلیون دالر میشود (گالتپ و همکاران .)2017 ،در واقع،
مه دومین عامل جوی است که فعالیتهای هوانوردی را تحت
تاثیر خـود قرار میدهـد (گالتپ و همکاران .)2019 ،بنابرايــــن
فرودگاه اردبیل در شمال غرب ايران در ارتفاع  1315متر از
تراز دريــــا واقع شده است.با توجه به موقعیت ويژهی
توپوگرافی و قرار داشتن اين فرودگاه در غرب دريای خزر،
pahlavan1977@yahoo.com

71

حساسیت سنجی شبیه سازی عددی در دو رخداد مه درفرودگاه اردبیل به طرحواره های اليه مرزی...

عوامل و شرايط الزم برای ايجاد مه وجود دارد .بر اساس

پانزدهم ژانويه از روی ايران عبور کرده است .مرکز اين سامانه

مطالعات  5سالهی صالحی و محمدی ( ،)1390مه در فرودگاه

با همفشار  1032هکتوپاسکال در روز چهاردهم ژانويه در

اردبیل شامل انواع مه تابشی ،جبههای و فرارفتی است .ترافیک

شمالغرب ايران و غرب دريای خزر قرار گرفته و ايستگاه

هوايی در فرودگاه اردبیل اغلب توسط مه مختل میشود .ديد

اردبیل که با دايره قرمز رنگ در شکل  -1الف مشخص شده را

کم ناشی از مه دراين فرودگاه سبب تأخیر و يا لغو پروازها شده

در بر گرفته است .اين مرکز پرفشار در روز پانزدهم ژانويه به

و خسارت مالی زيادی را به دنبال دارد .پیشبینی دقیق مه در

شمالشرق ايران جابجا شده است .فشار ايستگاه اردبیل اگر چه

اين فرودگاه برای ارائه خدمات حمل و نقل هوايی بهتر و

هنوز تحت تأثیر پشته فشاری اين سامانه قرار دارد ،ولی کاهش

کاهش لغو يا تأخیر پروازها و زيان اقتصادی بسیار مهم است.

يافته است (شکل -1ب) .در روز چهاردهم جهت جريان از

در اين بخش ابتدا به طور خالصه شرايط همديدی موجود در

روی دريای خزر به سوی ايستگاه اردبیل است و در روز پانزدهم

زمان رخداد اين دو مه و سپس پیکربندیهای مدل  WRFو

اين جريان معکوس میشود .الگوی ارتفاع تراز 850

الگوريتم ديد مورد استفاده در پیشبینی اين دو رخداد مه ارائه

هکتوپاسکال نیز که در شکلهای -2الف و ب نشان داده شده

میشود .برای تحلیل همديدی از داده های بازتحلیل( National

است ،هماهنگ با الگوی فشاری تراز متوسط دريا تغییر کرده

NCEP)Prediction Centers for Environmentalآدرس :

است .اين تغییر به گونهای است که مرکز پر ارتفاع 1560

https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis.
 htmlاستفاده شد .از بررسی الگوی فشار تراز متوسط دريا ديده

ژئوپتانسیلمتر در روز چهاردهم بیشتر مناطق مختلف ايران از

می شود که از روز سیزدهم ژانويه  ،2015ايران تحت تأثیر يک
سامانه پرفشار بوده که به تدريج طی روزهای چهاردهم و

جمله شمالغرب و شمال کشور را تحت تأثیر قرار داده و در
روز پانزدهم به سوی شرق جابهجا شده است.

جدول  .1نوع و زمان شروع و پايان رخدادهای مه در فرودگاه اردبیل از  13تا  15ژانويه .2015

شماره

نام

عرض

طول

مه

فرودگاه

جغرافیایی

جغرافیایی

ساعت شروع مه (گرینویچ)

زمان پایان مه (گرینویچ)

نوع مه

1

اردبیل

38/33

48/42

ساعت  16روز 2015/01/13

ساعت  06روز 2015/01/14

فرارفتی

2

اردبیل

38/33

48/42

ساعت  17روز 2015/01/14

ساعت  00روز 2015/01/15

تابشی

از بررسی نم نسبی ترازهای زيرين جوّ ديده میشود که نم نسبی

دادههای ديدبانی فرودگاه ،جهت باد در ساعت  14گرينويچ

در ايستگاه تحت بررسی در روزهای ذکر شده بین  70تا 90

روز  13دسامبر ،شرقی شده که باعث انتقال هوای بخش جنوبی

درصد برآورد شده است (شکلهای -2الف و ب) .بررسی اين

پرفشار سرد روی منطقه و کاهش دما (در حد  10درجه) و

حالت موردی نشان داد که وجود مرکز پرفشار و پشته آن در

رسیدن دما به دمای نقطه شبنم و تشکیل مه شده است.در اين

روی ايران و در نتیجه ماندگاری هوای سرد ،نبود ابر ،رخداد

تحقیق برای شبیهسازی دو رخداد مه مورد مطالعه ،از نسخه

تابش شبانه زمین و نیز نم نسبی کافی در سطح زمین که در اثر

 3.9.1مدل  WRFبا نگاشت لمبرت استفاده شد .تفکیک افقی

جريانهای شمالی بخش شرقی مرکز پرفشار به ايستگاه مورد

برای حوزه اول و دوم به ترتیب  12و  4کیلومتر انتخاب شد

مطالعه انتقال يافته است ،شرايط مناسبی را برای ايجاد مه تابشی

(شکل  .)3از نتايج آشیانه داخلی برای پیشبینی رخداد مه در

و فرارفتی در اردبیل فراهم کرده است .همچنین با توجه به

اين مطالعه استفاده شد .با توجه به اهمیت تفکیک قائم زياد
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)الف(

)ب(

شکل  -1فشار تراز متوسط دريا بر حسب هکتوپاسکال در ساعت  0000گرينويچ مورخ الف)  14ژانويه و ب)  15ژانويه  .2015فاصله هم
فشارها  3هکتوپاسکال است.

برای حل فرآيندهای اليه مرزی (فیلیپ و همکاران2016 ،؛

تنظیم( )Spin upدرنظر گرفته شد .شرايط اولیه و مرزی از

پهلوان و همکاران1399 ،؛ کلژک و همکاران2014 ،؛ ترديف،

سامانه پیشبینی جهانی( )GFSبا تفکیک  0/5درجه گرفته شد.با

 ،)2004شبیه به مطالعه رومن کسکان و همکاران ( )2019و

تغییر طرحواره  PBLدر پیکربندیهای مدل ( WRFهمانطور

پهلوان و همکاران( 11 ،)1399تراز قائم در اليه  200متر نزديک

که در جدول  2ارائه شده است) ،شش پیکربندی متفاوت برای

زمین و در مجموع  32تراز قائم سیگما در نظر گرفته شد

اجرا ايجاد شددر اين مطالعه از الگوريتم  SW99استوئلینـگا و

مدل  WRFبرای  72ساعت با شروع از ساعت  00گرينويچ روز

وارنر )1999 ،برای تخمین ديد افقی با استفاده از بروندادهای

 12ژانويه  2015اجرا شد و  12ساعت اول به عنوان زمان

مــدل WRFبرای تخمین ديد ( WRFمعادالت  1و  )2استفاده
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(الف)

(ب)

شکل  .2الگوی ارتفاع(ژئوپتانسیل متر) تراز  850هکتوپاسکال و نم نسبی(درصد) تراز  1000هکتوپاسکال در ساعت  0000گرينويچ
مورخ الف)  14ژانويه و ب)  15ژانويه  .2015فاصله پربندهای ارتفاع  40ژئوپتانسیل متر است.

کرديم.اين الگوريتم اثــــر خاموشی( )extinctionنور ناشی از

ازهواآبها و يا هواويزهابستگی دارد (بر اساس غلظت

هوا و آب ها ()hydrometeorsرا در نظر می گیرد.که در آن β

هستههای چگالش ابر و نم نسبی).پس از محاسبه مقدار ديد افقی

()1

𝛽VISSW99 = −ln(0.02)/

()2

𝑛𝑠𝛽 𝛽 = 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑟𝑤 + 𝛽𝑐𝑖 +

به صورت ساعتی با اعمال الگوريتم ديد  SW99روی برونداد
مدل با هر يک از پیکربندیها از ساعت  12گرينويچ روز 12
ژانويه  2015تا ساعت  12گرينويچ روز  15ژانويه ( 2015به

ضريب انقراض حجمی برای هر گونهی آب ،از جمله قطرات

مدت  72ساعت)،مقادير ديد افقی با مقادير ديد مشاهداتی به

آب درون ابر ،يخ ،باران ،برف است که به غلظت هر يک

صورت ساعتی مقايسه شد
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آزمایشات حساسیتسنجی و نتایج

 MYNN3برای  PBLبه کار برده شد ،به ترتیب از طرحوارههای

اليه مرزی پايینترين بخش جوّ است که کمیتهای فیزيکی در

( MYNNناکانیشی( QNSE ،)2001 ،سوکوريانسکی و

آن ،آشفتگی زياد و آمیختگی قائم را نشان میدهند .ويژگی-

همکاران )2005 ،و  MYNNبرای طرحواره اليه سطحی استفاده

های اين اليه نقش مهمی در تشکیل و تکامل مه دارد .در اين

شد .طرحوارههای  YSUو  ACM2طرحوارههای بستار مرتبه

مطالعه حساسیت نتايج شبیهسازی مه به شش طرحوارهی YSU

اول هستند ،در حالی که  MYNN2.5 ،MYJو

QNSE

(هونگ و همکاران( MYJ ،)2006 ،يانیچ،)1994 ،

طرحوارههای بستار مرتبه  1/5انرژی جنبشی آشفته هستند.

)Asymmetric Convective Model, version 2(ACM2

همچنین  MYNN3طرحواره بستار مرتبه دوم است.پس از

(پلیم،

Melor-Yamada-Nakanishi.2.5-( YNN2.5)2007

اجرای مدل با شش پیکربندی و اعمال الگوريتم ديد

SW99

( )Ninoناکانیشی و نینو( MYNN3 ،)2004 ،ناکانیشی و نینو،

روی برونداد مدل ،ديد افقی در هر ساعت از اجرا به دست آمد.

 )2006و

با توجه به شکل  4برای اولین رخداد مه از بین سه طرحواره

)Quasi-Normal Scale Elimination(QNSE

(سوکوريانسکی و همکاران )2005 ،بررسی شد .ساير تنظیمات

 YSU ،MYJو  ،ACM2طرحواره  MYJمدت زمان کمتری از

فیزيکی مدل برای هر شش پیکربندی يکسان بوده و در جدول
2

آمده است .طرحواره اليه سطحی متناسب با طرحواره PBL

مه را پیشبینی کرده و پس از چند ساعت از شروع مه ،پیشبینی
با اين طرحواره خطا داشته است که با نتايج لین و همکاران

در نظر گرفته شد .در حالت کلی ،طرحواره اليه سطحی به

( )2017همخوانی دارد .با اين وجود طرحواره  QNSEدر

طرحواره ( Monin-Obukhovمونین و ابوخوف )1954،تنظیم
شد ولی در زمانی که طرحوارههای  QNSE ،MYNN2.5و

شبیهسازی مدت زمان رخداد مه ضعیفتر از طرحواره

MYJ

عمل کرده است.

شکل .3الف) دو آشیانه تو در تو که در شبیهسازی  WRFبا تفکیک افقی  12و  4کیلومتر به ترتیب برای آشیانه بیرونی و داخلی استفاده شد .ب) ناهمواری زمین (متر) .فرودگاه
اردبیل در شکل نشان داده شده است.
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جدول  .2پیکربندیهای مدل  WRFمورد استفاده در اين مطالعه

تابش موج

تابش موج

بلند

کوتاه
Dudhia
(Dudhia,
)1989

NOAH LSM
(Tewari et al.,
)2004

NOAH LSM

MYNN
)(Nakanishi, 2001
QNSE
(Sukoriansky et al.,
)2005

سطح زمین

اليه سطحی

شماره

خردفیزيک

اليه مرزی سیاره ای

Monin-Obukhov
(Monin and Obukhov,
)1954

1

WSM6class
(Hong and
)Lim, 2006

ACM2
)(Pleim, 2007

RRTM
(Mlawer
et al.,
)1997

2

WSM6class

MYNN2.5
(Nakanishi and Niino,
)2004

RRTMG

Dudhia

3

WSM6class

QNSE
)(Sukoriansky et al., 2005

RRTMG

Dudhia

NOAH LSM

4

WSM6class

YSU
)(Hong et al., 2006

RRTMG

Dudhia

NOAH LSM

Monin-Obukhov

5

WSM6class

MYJ
)(Janjic, 1994

RRTMG

Dudhia

NOAH LSM

Monin-Obukhov)Janjic (Janjic, 1996

6

WSM6class

MYNN3
(Nakanishi and Niino,
)2006

RRTMG

Dudhia

NOAH LSM

MYNN
)(Nakanishi, 2001

همه طرحوارهها خاتمه زودتر رخداد اول مه را نسبت به ديدبانی

را نیز در قبل از زمان رخداد مه دوم نشان داده است .برای بررسی

نشان میدهند .اين موضوع برای طرحواره  MYNN3بیشتر از

بهتر ،مقايسه شبیهسازی دما ،دمای نقطه شبنم و نم نسبی در

بقیه طرحوارهها مشهود است .همچنین همه طرحوارهها آغاز

ارتفاع  2متری از سطح زمین و سرعت باد در ارتفاع  10متری

زودتر رخداد مه را نسبت به ديدبانی نشان میدهند که اين مورد

از سطح زمین با شش پیکربندی ارائه شده در جدول  2با مدل

برای طرحواره  QNSEبیشتر مشهود است.

 WRFانجام شد .شکلهای -5الف و -5ب نشان میدهند که

در مورد رخداد دوم مه که از نوع تابشی است ،همه طرحوارهها

دما و دمای نقطه شبنم در ارتفاع دو متری در زمان آغاز مه

به جز  QNSEکاهش ديد افقی ناشی از رخداد مه را چند ساعت

فرارفتی به تغییر طرحوارههای  PBLحساس هستند و در هنگام

زودتر شبیهسازی کردهاند .ولی طرحواره  QNSEاين کاهش

خاتمه مه فرارفتی ،شبیهسازیها به مشاهدات نزديک بوده و به

ديد افقی را در زمان رويداد مه ولی با مدت زمان کوتاهتر

تغییر طرحوارههای  PBLحساس نیستند که با نتايج مطالعه لین

شبیهسازی کرده است .البته اين طرحواره يک کاهش ديد افقی

و همکاران ( )2017همخوانی دارد.
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شکل  .4سری زمانی ديد افقی محاسبه شده بر حسب کیلومتر با استفاده از الگوريتم ديد  SW99روی برونداد مدل  WRFاز ساعت  12گرينويچ روز  12ژانويه تا ساعت 12
گرينويچ روز  15ژانويه  2015در فرودگاه اردبیل با شش طرحواره  .PBLبرای نمايش ديد افقی نامحدود در شکل ،ديد نامحدود  10کیلومتر در نظر گرفته شده است .خطچینهای

قائم قرمز و مشکی به ترتیب زمان شروع و خاتمه مه اول و دوم را نشان میدهند (طبق جدول  .)1خط قرمز افقی نشان دهنده ديد افقی يک کیلومتر است.

همچنین دما و دمای نقطه شبنم در شروع و در طول مدت رخداد

نسبت به طرحوارههای ديگر عملکرد ضعیفتری در شبیهسازی

مه تابشی (دومین رخداد مه) به طرحوارههای  PBLحساس

دما ودمای نقطه شبنم از خود نشان میدهد .همچنین از بین سه

هستند و پس از اتمام رخداد مه ،شبیهسازی همه طرحوارهها

طرحواره  YSU ،MYJو  ،ACM2برای شبیهسازی دما ودمای

تقريباً با هم يکـــــی میشود و البــــته از داده ديدبانـــی فاصله

نقطه شبنم ،دو طرحواره  YSUو  ACM2بهتر از طرحواره

میگیرند.در واقع شکلگیری و توسعه مه تابشی به شرايط

MYJعمل میکنند که با نتايج مطالعه لین و همکاران ()2017

دينامیکی (رومن کسکان و همکاران .)2019 ،طرحواره QNSE

همخوانی دارد.
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شکل .5سری زمانی (الف) دما ( ،ب) دمای نقطه شبنم و (ج) اختالف دما و دمای نقطه شبنم شبیهسازی شده و ديدبانی متناظر در ارتفاع دو متری از سطح زمین بر حسب درجه
سانتیگراد از ساعت  12گرينويچ روز  12ژانويه تا ساعت  12گرينويچ روز  15ژانويه  2015در فرودگاه اردبیل با طرحوارههای  PBLمتفاوت .خطچینهای قائم قرمز و مشکی
به ترتیب زمان شروع و خاتمه مه اول و دوم را نشان میدهند (طبق جدول .)1

شکل -5ج اختالف دما و دمای نقطه شبنم ( )T-Tdرا نشان

طرحوارههای  PBLديده میشود .شبیهسازی  T-Tdبا

میدهد .با توجه به شکل در زمان رخداد مه اول که از نوع

طرحوارههای مختلف در زمان مه تابشی ،دارای اريبی مثبت

فرارفتی است ،طرحوارههای مختلف به خوبی قادر به شبیهسازی

است .وجود اين اريبی مثبت ،به دلیل عدم توانايی مدل در

اختالف دما و دمای نقطه شبنم هستند ولی در زمان رخداد مه

شبیهسازی سرمايش تابشی واقعی مرتبط با شرايط مه تابشی در

دوم که از نوع تابشی است ،حساسیت شبیهسازی  T-Tdبه

سطح زمین است (رومن کسکان و همکاران .)2019 ،در واقع
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بیشتر طرحوارهها در ساعاتی قبل از شروع مه دوم ،مقدار صفر

ديدبانی ،از میانگین خطای مطلق ( )MAEو ريشه میانگین

يا نزديک به صفر را برای  T-Tdشبیهسازی کردهاند .همچنین در

مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد MAE .و RMSEاز روابط

ساعات قبل از شروع مه اول و پس از پايان مه دوم حساسیت

زير محاسبه میشوند.

شبیهسازی  T-Tdبه طرحواره  PBLزياد است .طرحوارههای

()3

 QNSEو  MYJنسبت به طرحوارههای ديگر عملکرد
ضعیفتری در شبیهسازی اختالف دما ودمای نقطه شبنم دارند.
شکل  -6الف سری زمانی نم نسبی شبیهسازی شده و ديدبانی

𝑁

1
| 𝑖𝑂 𝑀𝐴𝐸 =  ∑|𝑀𝑖 −
𝑁
𝑖=1
𝑁

()4

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑀𝑖 − 𝑂𝑖 )2
𝑁
𝑖=1

متناظر در ارتفاع دو متری از سطح زمین (بر حسب درصد) را با
طرحوارههای مختلف  PBLنشان میدهد .همان طور که در

که در آن 𝑂𝑖 ،و 𝑖𝑀 به ترتیب خروجی مدل و ديدبانی و مربوط

شکل ديده میشود ،طرحوارههای  QNSEو  MYJنسبت به

به مولفه iام است و  Nتعداد جفتهای مدل -ديدبانی در ساعات

طرحوارههای ديگر عملکرد ضعیفتری در شبیهسازی نم نسبی

مختلف شبیهسازی است RMSE .يکی از روشهای آماری

دارند .همچنین همه طرحوارهها به جز طرحواره  MYJدر زمان

متداول برای اندازهگیری عملکرد شبیهسازی است که بیانگر

رخداد مه اول و در ساعاتی قبل از شروع مه دوم ،مقدار 100

انحراف میانگین مقدار شبیهسازی شده از مقدار مشاهداتی است.

درصد يا نزديک به  100درصد را برای نم نسبی شبیهسازی

به طور کلی  RMSEکوچکتر نشان دهنده دقت شبیهسازی

کردهاند .به عبارت ديگر همه طرحوارهها به جز  MYJقادر به

باالتر است.جدول  ،4مقادير  MAEو RMSEرا برای  ،T-Tdنم

شبیهسازی اولین رخداد مه بوده و دومین رخداد مه را نیز زودتر

نسبی و سرعت باد شبیهسازی شده توسط مدل میان مقیاس

شبیهسازی کردهاند .همچنین در ساعات قبل از شروع مه اول و

 WRFبا شش طرحواره  PBLرا نشان میدهد .با توجه به جدول

پس از پايان مه دوم حساسیت شبیهسازی نم نسبی به طرحواره

 ،4طرحوارههای  QNSEو  MYJنسبت به طرحوارههای ديگر

 PBLزياد است.

عملکرد ضعیفتری در شبیه سازی نم نسبی و  T-Tdداشتهاند.

شکل –6ب ،سری زمانی سرعت باد شبیهسازی شده و ديدبانی

در مورد شبیهسازی باد ،طرحوارههای  QNSE ،MYNN2.5و

متناظر در ارتفاع ده متری از سطح زمین (بر حسب متر بر ثانیه)

 MYJعملکرد ضعیفتری داشتهاند دارد

 QNSEو  MYJنسبت به طرحوارههای ديگر عملکرد

 4بحث و نتیجهگیری

ضعیفتری در شبیهسازی سرعت باد دارند که با نتايج محمدپور

در اين تحقیق حساسیت شبیهسازی يک مه فرارفتی و يک مه

و همکاران ( )1394همخوانی دارد .همچنین غیر از زمان رخداد

تابشی در ژانويه  2015در فرودگاه اردبیل به شش طرحوارهی

مه اول ،در بقیه زمانها شبیهسازی سرعت باد به طرحواره PBL

اليه مرزی  MYNN3 ،MYNN2.5 ،ACM2 ،MYJ ،YSUو

حساس است .در ساعات آغازين و ابتدايی رخداد مه اول نیز

 QNSEدر مدل  WRFمورد بررسی قرار گرفت .برای اين

شبیهسازی سرعت باد با ديدبانی اختالف زيادی برا ی برآورد

منظور حساسیت شبیهسازی ديد افقی (محاسبه شده با اعمال

میزان خطای شبیهسازی  ،T-Tdنم نسبی و سرعت باد توسط مدل

الگوريتم ديد  SW99روی برونداد مدل) و همچنین حساسیت

میان مقیاس  WRFبا شش طرحواره  PBLدر مقايسه با مقادير

شبیهسازی نم نسبی در ارتفاع دو متری ،سرعت باد در ارتفاع 10

را با طرحوارههای مختلف  PBLنشان میدهد .طرحوارههای
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شکل  .6سری زمانی (الف) نم نسبی بر حسب درصد و (ب) سرعت باد شبیه سازی شده و ديدبانی متناظر در ارتفاع ده متری از سطح زمین بر حسب متر بر ثانیه از ساعت 12
گرينويچ روز  12ژانويه تا ساعت  12گرينويچ روز  15ژانويه  2015در فرودگاه اردبیل با طرحوارههای  PBLمتفاوت .خطچینهای قائم قرمز و مشکی به ترتیب زمان شروع و
خاتمه مه اول و دوم را نشان میدهند (طبق جدول .)1

جدول  .4مقادير  MAEو RMSEبرای  ،T-Tdنم نسبی و سرعت باد شبیهسازی شده توسط مدل میان مقیاس  WRFبا شش طرحواره PBL
طرحواره PBL
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متری ،دما ،دمای نقطه شبنم و اختالف آنها در ارتفاع دو متری

در پارامتری سازی فیزيکی مدل میتواند نقشی اساسی در

به عنوان شاخصهايی برای شبیهسازی مه بررسی شدند.نتايـــج

پیشبینی عددی مه داشته باشد .بنابراين استفاده از سامانه

نشان داد که شبیهسازی ديد افقی در زمان رخداد مه فرارفتی

پیشبینی همادی (به عنوان مثال ،ژو و دو 2010 ،و رايرسون،

توسط بیشتر طرحوارههای  PBLبا موفقیت انجام شد.

 )2012میتواند روش خوبی برای بهبود پیشبینی مه باشد.

طرحوارههای  ACM2 ،YSUو  MYNN2.5عملکرد بهتری در
شبیهسازی مه فرارفتی داشتند .طرحواره  QNSEدر شبیهسازی

5

ديد افقی در زمان مه فرارفتی موفق نبود .شبیهسازی ديد افقی در

پهلوان ،ر ،.مرادی ،م ،.تاج بخش ،س ،.آزادی ،م ،.رهنما ،م،.

زمان رخداد مه تابشی توسط بیشتر طرحوارههای  PBLموفق

 ،1399پیشبینی عددی چند رخداد مه تابشی و  CBLبا

نبود و در واقع بیشتر طرحوارههای  ،PBLرخداد مه تابشی را

استفاده از مدل  WRFروی برخی مناطق ايران :مطالعه

زودتر از زمان ديدبانی اين مه تابشی شبیهسازی کردند.مقادير

موردی 27 ،تا  31دسامبر سال  ،2015م .فیزيک زمین و

پیشبینی دما و دمای نقطه شبنم در ارتفاع دو متری در زمان

فضا.582-561 ،)3(46 ،

منابع

شروع مه فرارفتی به تغییر طرحوارههای  PBLحساس بودند و

صالحی ،ب ،.محمدی ،س ،1390 ،.تحلیل همديد و آماری

در هنگام از بین رفتن مه فرارفتی شبیهسازی با بیشتر

مههای فرودگاه اردبیل و ارائهی ساعات مناسب پروازی:

طرحوارههای PBLمورد مطالعه با دادههای مشاهداتی نزديک بود.

پژوهشهای جغرافیای طبیعی.69-92 ،77 ،

درواقع دما و دمای نقطه شبنم در ارتفاع دو متری شبیهسازی شده

اليقی ،ب ،.قادر ،س ،.علی اکبری بیدختی ،ع ،.آزادی ،م،.

به تغییر طرحوارههای  PBLحساس نبودند که با نتايج مطالعه

 ،1396حساسیتسنجی شبیهسازیهای مدل  WRFبه

لین و همکاران ( )2017همخوانی دارد .در زمان رخداد مه

پارامترسازیهای فیزيکی در محدوده خلیج فارس و دريای

تابشی ،حساسیت شبیهسازی  T-Tdبه طرحوارههای  PBLديده

عمان در زمان مونسون تابستانی ،مجله ژئوفیزيک ايران،11 ،

شد .شبیهسازی  T-Tdدر زمان رخداد مه تابشی دارای اريبی

.19-1

مثبت است که به دلیل عدم توانايی مدل در شبیهسازی سرمايش

محمدپورپنجاه ،م ،.ملکوتی ،ح ،.بهمنی جاللی ،ه،1394 ،.

تابشی واقعی مرتبط با شرايط مه تابشی در سطح زمین است

حساسیتسنجی مدل پیشبینی و تحقیقات جوی  WRFبه

(رومن کسکان و همکاران.)2019 ،

پارامترسازیهای اليه مرزی به منظور مطالعه انرژی باد در

با توجه به شاخصهای  MAEو  ،RMSEطرحوارههای QNSE

منطقه جاسک :شانزدهمین کنفرانس دينامیک شارهها،

و  MYJنسبت به طرحوارههای ديگر عملکرد ضعیفتری در

کرمانشاه ،دانشگاه رازی.

شبیهسازی  T-Tdو نم نسبی داشتند .در مورد شبیهسازی باد،
طرحوارههای  QNSE ،MYNN2.5و  MYJعملکرد
ضعیفتری داشتهاند.
علی رغم اين که نتیجهگیریهای اين مطالعه تنها بر اساس دو
رخداد مه است ،نتايج کلی اين مطالعه نشان میدهد انتخاب
طرحواره  PBLمناسب در يک مدل پیشبینی عددی وضع هوا
برای پیشبینی موفقیت آمیز رخداد مه مهم است .عدم قطعیت
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