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سمیه رفعتی ـ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه سیدجمایالدین اسدآبادی
اماناله فتحنیا ـ استادیار گروه جغرافیا دانشگاه رازی کرمانشاه
مصطفی کریمی ـ استادیار اقلیمشناسی دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران

پذیرش مقاله 1394/04/24 :تأیید نهایی1394/06/28 :

چکیده
در این مطالعه تأثیر رودبادهای سطح پایین ( )LLJدر شکلگیری سامانههای همرفتی میانمقیاس در جنیوبغیرب
ایران طی سال های  2005-2001بررسی شد .برای تشخی

اهمیت رودبادهای سطح پایین در شکل گیری ایین

سامانهها درصد رخداد ،اندازه و طول عمر سامانهها در هر دو شرایط حضور و نبود رودبادهای سطح پایین در منطقه،
همچنین نقشه های سرعت باد و شار رطوبت در سطح  850هکتوپاسکال بررسی شد .همچنین ،شرایط تشکیل این
سامانهها برای یم نمونة موردی (روزهای دوم و سوم آوریل  )2002ارزیابی شد .نتایج ایین مطالعیه نشیان داد در
تمام ماههای مورد بررسی ،عمدة سامانههای همرفتی میانمقیاس (بیش از  80درصد) در شرایطی تشکیل شد کیه
 LLJدر منطقة حضور داشت و هوای گرم و مرطوب عرضهای پایینتر (دریای عرب و سرخ) را بیه منطقیة میورد
مطالعه تزریق و هم رایی سطح پایین را تشدید میکرد .در این شرایط میان ین اندازه و طول عمیر بیزرگتیرین و
بادوامترین سامانههای تشکیلشده در روزهای همراه با رخداد رودبادهیای سیطح پیایین (بیه ترتییب  222هیزار
کیلومترمربع و  17ساعت) نسبت به میان ین اندازه و طول عمر بزرگترین و بادوامترین سامانههای تشکیلشده در
روزهای بدون رخداد آن (به ترتیب برابر  80هزار کیلومترمربع و  9/6ساعت) با  95درصید اطمینیان بیشیتر بیوده
است.

کلیدواژهها :جنوبغرب ایران ،رودباد سطح پایین ،سامانة همرفتی میانمقیاس ،سرعت باد ،شار رطوبت.

مقدمه
قابل توجه ترین نوع سامانه های همرفتی ،سامانه های همرفتی میان مقیاس )MCS 1اسـت .ایـن سـامانههـا کـه از ادغـام
ناپایداریهای همرفتی بهوجود میآید ،طولی بیش از صد کیلومتر و طوی عمری از حدود چنـد سـاعت تـا چنـد روز دارد
هوز .)2004 ،سامانههای همرفتی میانمقیاس علیرغم اندازۀ نسبتاً کوچکشان خطرناک و اغلـب بـا شـرایط آبوهـوایی
مخاطرهآمیز سیل ،توفان و تگرگ) همراه است موری و سنسی .)2002 ،بنابراین ،شناسایی و بررسی دقیق این سامانهها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول04102100190 :

 Email: rafati@jau.ac.ir
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برای درک شرایط اقلیمی و کاهش آسیبپذیری ناشی از رخدادهای مخاطرهآمیز آبوهوایی ضروری است .فرایند همرفت
عمیق وقتی رخ میدهد که تودۀ هوایی تا سطح همرفت آزاد  1)LFCصعود کند .ارتفاعی که تودۀ هوا باید صعود کند تـا
به سطح همرفت آزاد برسد ،به ویژگیهای تودۀ هوا و محیط وابسته است .سازوکار صـعود متفـاوت اسـت ،ماننـد صـعود
اجباری کوهستانی ،جبههای ،ادیهای الیۀ مرزی همرفتی ،و مرزهای جریان خروجی جبههای ،اما وجود این عوامـل بـه
تنهایی برای رخداد همرفت کافی نیست .گاهی وجود برخی عوامل بازدارنده در ساختار ترمودینامیکی در سطوح باال مـانع
رخداد همرفت میشود .سازوکارهای متفاوتی برای رخداد یـا جلـوگیری از رخـداد همرفـت عمیـق وجـود دارد کـاربن و
همکاران .)1990 ،در الگوی فرارفت هوای گرم که برای تشکیل سامانههای همرفتی میانمقیاس مطلوب اسـت ،توسـعۀ
همرفت اولیه که باعث ناپایداری تودۀ هوا میشود ،ممکن است با فرارفت هوای گرم سطح پـایین تقویـت یـا بـهوسـیلۀ
گرمایش در ترازهای باال محدود شود که از ناپایداری الیۀ هوای مرزی جلوگیری میکند مادوکس و داسوی.)1982 ،
ناپایداریای که سبب توسعۀ همرفت در میانمقیاس میشود ،اغلب با الگوهای جریان بـزرگمقیـاس سـینوپتیک)
تولید میشود .در این شرایط گاهی همرفت به شکل سامانههای بههمپیوستهای سازمان مـییابـد کـه بـارش زیـادی در
منطقهای وسیع ایجاد میکند و خود بر جریانات در مقیاس بزرگتر تأثیر میگذارد .محققان زیادی فرایندهای میانمقیاس
و سینوپتیکی منجر به همرفت را بررسی کردند جانسن و مپز2001 ،؛ فری و فربز .)2001 ،یکی از فراینـدهای مـتثر بـر
توسعۀ سامانههای همرفتی میانمقیاس ،رودبادهای سطح پایین  2)LLJاسـت .در برخـی منـاطق  LLJاز طریـق وزش
هوای گرم و مرطوب منبع فراهمکنندۀ هوای ناپایدار برای توسعۀ سامانههای همرفتی است مـدوکس1983 ،؛ کاسـین و
همکاران1986 ،؛ کاتن و همکاران1989 ،؛ نیکلینی و همکاران2002 ،؛ سالیو و همکـاران .)2007 ،انتقـای هـوای گـرم و
مرطوب توسط  LLJبه شکلگیری و تداوم همرفت و آزادسازی گرمای نهان به تقویـت همگرایـی و طـوی عمـر بیشـتر
سامانههای همرفتی منجر میشود .این تأثیر بهویژه برای همرفت یا توفانهای شبانه مهم است ،چـون دمـای پتانسـیلی
باالی فراهمشده توسط  LLJگرایش به صعود دارد .فرایند مذکور منبعی از هوای ناپایدار فراهم مـیکنـد کـه علـیرغـم
پایداری الیۀ مرزی ،توفان تداوم مییابـد ترایـر و همکـاران .)2006 ،عـالوهبـر ایـن ،سـازوکار واداشـت مهمـی بـرای
سیستمهای همرفتی با طوی عمر زیاد بهشمار میرود ،بهویژه هنگامی که مرز جبههای را قطع کند آگوستین و کاراسـنا،
 .)1994به هنگام قطع مرز جبهه توسط رودباد ،همگرایی و جبههزایی تقویت میشود و سـازوکار صـعود بـرای توفـان را
فراهم میآورد ترایر و پارسنز1993 ،؛ تاتل و دیویس .)2006 ،سرعت رودباد اثر مهمی بر شدت توفان دارد .هرچه رودباد
قویتر باشد ،بارش سنگینتر خواهد بود آریت و همکاران.)1997 ،
مطالعات آبوهوایی نشان میدهد که رخداد همرفت در ناحیۀ خروجی سمت چپ رودباد سطح پایین فراوانتر است
بانر .)1966 ،توفانهایی که روی وارونگی سطحی رخ میدهد ،معموالً در ناحیۀ شمای جبهۀ گرم یا ساکن کم ضخامت،
و اغلب در ناحیۀ چپ خروجی رودباد در سطح  850هکتوپاسکای شکل میگیرد کلمن .)1990 ،رودبادها در امتداد پشـتۀ
سطح باال نهتنها الگوی فرارفت افتراقی فراهم میکند که باعث ناپایداری جوی میشود ،بلکه به رخداد سازوکارهایی مثل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Level of Free Convection
2. Low Level Jet
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اموام گرانشی منجر میشود که همرفت را آغاز میکند .توسعۀ همرفت به جزییات شکلگیری جریانات رودباد جبهـهای

1

وابسته است سورتیس و همکاران.)1993 ،
بررسی جفتشدن رودباد سطح پایین و رودباد سطح باال نشان میهد که همرفـت در ناحیـۀ خروجـی  LLJتقویـت
میشود یوسیلینی و جانسن .)1979 ،تقویت همرفت منجر به تشدید  LLJمیشود بهطوری که انرژی الزم برای همرفت
ناشی از همگرایی تقویتشده در سطوح پایین ،برای مدت طوالنیتری فراهم میشود .در نتیجه فرایند همرفت عمیقتر و
متشکلتر میشود .در نتیجه با توسعۀ سیستم همرفتی میانمقیاس ،جریانی واگرا در سطوح باالتر حـاکم و رودبـاد سـطح
باال در پاییندست از طریق تولید سلوی مستقیم در جنوب قویتر) و سلوی فرعی در شمای ضعیفتر) تقویـت مـیشـود.
اعتقاد بر این است که این رفتار اغلب در ایجاد  SALLJ2حاکم است ،جـاییکـه همرفـت قـوی رخ مـیدهـد زیپسـر و
همکاران.)2004 ،
بررسی رابطۀ بین سیستم همرفتی میانمقیاس و رودباد سطح پـایین در آمریکـای جنـوبی نشـان مـیدهـد رابطـۀ
نزدیکی بین  SALLJو توسعه و تداوم  MCSsوجود دارد نیکلینـی و همکـاران LLJs .)2002 ،باعـث انتقـای گرمـا و
رطوبت از حوضۀ آمازون به حوضۀ الپالتا میشود مارنگو و همکاران .)2004 ،بر اساس بررسیهای آگوستین و کاراسـنا
 )1994همرفت بدون وجود  ،LLJبعد از غروب آفتاب از بین میرود .مناطق همرفتی غیرمتشکل زمانی رخ میدهـد کـه
 LLJوجود نداشته باشد هوز و همکاران .)1990 ،سامانههای همرفتی میانمقیاس بزرگ با طوی عمـر زیـاد معمـوالً در
مسیر بیشینۀ باد ژئوستروفیک سطحی روزانه به هنگام وجود جبههای قوی ،شکل میگیـرد .هنگـامیکـه مـرز جبهـهای
ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد ،توسعۀ چندانی رخ نمیدهد آگوستین و کاراسنا.)1993 ،
برخی مطالعات در این زمینه در ایران نشان میدهد که اسـتقرار مناسـب خروجـی هسـتۀ رودبـاد جنـبحـاره روی
خاورمیانه بههمراه استقرار و تقویت پشتهای در تراز میانی و زبانۀ پرفشاری در تراز پایین روی دریای عرب برای تکوین و
گسترش کمفشارهای سودانی مهم است .موقعیت و سرعت هستۀ رودباد جنب حاره روی خاورمیانه و امتداد محـور آن در
ترازهای فوقانی وردسپهر ضمن کنتری الگوی گردش تراز میانی ،مسیرهای ورود کمفشارهای سودانی به ایران را کنتـری
میکند مفیدی و زرین .)1384 ،حجازیزاده و همکاران  )1393الگوی فضایی و زمانی سامانههای همرفتی میانمقیاس
را تعیین کردند و نشان دادند بیشترین تعداد  MCSsدر ماه دسامبر  54مورد) رخ میدهد .همچنین ،فراوانی رخـداد ایـن
سامانه ها در ماه آوریل و می کامالً از توپوگرافی منطقه تبعیت می کند ،اما با افزایش سرما میزان تبعیت از توپوگرافی کـم
میشود یا از بین میرود.
هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی تعیین اهمیت وجود رودبادهـای سـطح پـایین در شـکلگیـری سـامانههـای همرفتـی
میانمقیاس است که نقش مهمی در بارشهای شدید و مخاطرات جوی جنوبغرب ایران دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jet-Frontal Circulations
2. South American Low Level Jet
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مواد و روشها
روزهای رخداد سامانههای همرفتی میانمقیاس بر اساس دادههای بارش و پدیدۀ ایستگاههـای سـینوپتیک پدیـدههـای
بارش رگباری ،رعد و برق ،توفانهای تندری و تگرگ) در جنوبغرب ایران استانهای خوزستان ،چهارمحای و بختیاری
و کهکیلویه و بویراحمد) طی سایهای  2005-2001تعیین شد شـکل  .)1دادههـای مـاهوارهای مـورد اسـتفاده در ایـن
تحقیق محصـوی موزاییـک شـدۀ دمـای درخشـندگی حاصـل از بانـد مـادون قرمـز حرارتـی مـاهواره هـای زمـین ثابـت
متئوست GOES ،و GMSاست .این دادهها را مرکز پیشبینی اقلیمی  NCEP/NWSبرای ایجاد مجموعهای با پوشش
جهانی با یکدیگر ادغام کرده است و قدرت تفکیک مکانی  4کیلومترمربع و قدرت تفکیک زمانی  30دقیقه دارد جانویاک
و همکاران .)2001 ،دلیل استفاده از این تصاویر عالوه بر تخمین مناسب مقـادیر دمـای درخشـندگی ،دسترسـی آسـان و
کــمبــودن تصــاویر مخــدوش یــا مفقــود آن در ســطح منطقــۀ مــورد مطالعــه بــوده اســت .ایــن تصــاویر از وبگــاه
 http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/precipitationاخذ شد .این تصاویر بر اساس فراداده و با استفاده از نرم افزار ENVI

زمینمرجع شد .به این ترتیب که طوی و عرض جغرافیایی مربوط به هر یک از پیکسلهـای چهارگوشـۀ تصـاویر کـه در
فرادادۀ محصوی ذکر شده بود ،تعریف و تصاویر زمینمرجع شد.
برای شناسایی سامانههای همرفتی میانمقیاس در این تصاویر از آستانههـای دمـای  228درجـۀ کلـوین مسـاحت
 1000کیلومترمربع و بیشینۀ مساحت  10هزار کیلومترمربع موری و سنسی )2002 ،استفاده شد .انتخاب دقیق آستانۀ دما
تا اندازه ای اختیاری است و به قدرت تفکیک مکانی و طوی موم داده های مورد استفاده بستگی دارد فیوتیان و دی جنیـو،
 .)2007موری و سنسی  )2002نتیجهگیری کردند که مسیرهای بهدستآمده در هر آستانۀ دمایی بین  243تا  223درجۀ
کلوین دقیق است .در این مطالعه برای تعیین مقدار دقیق آستانۀ دما جهت شناسـایی سـامانه هـای همرفتـی ،ابتـدا مـرز
سامانه ها در تصویر دمای درخشندگی بر اساس آستانه های  220تـا  245درجـۀ کلـوین آسـتانه هـای مـورد اسـتفاده در
مطالعات پیشین) تعیین شد .سپس ،چگونگی شناسایی سامانه های همرفتی در تصـاویر مـاهواره ای بـا اسـتفاده از پدیـدۀ
ثبتشده در ایستگاههای سینوپتیک ارزیابی شد .برای این منظور پدیدههای بارش رگباری ،رعد و برق ،توفانهای تندری
و تگرگ تظاهرات سامانۀ همرفتی در نظر گرفته شد .بنابراین ،پیکسلهای مجاوری که دمای درخشـندگی کمتـر از 228
درجۀ کلوین و مساحتی بیشتر از آستانۀ  1000کیلومترمربع داشتند سلویهای همرفتی ،و سامانههایی که در مرحلـۀ بلـوغ
بیشینۀ مساحتی بیش از آستانۀ 10هزار کیلومترمربع داشت سامانههای همرفتـی میـانمقیـاس معرفـی شـدند وودلـی و
همکاران.)1980،
به دلیل رخداد بیشتر  MCSsدر ماههای ژانویه ،مارس ،آوریل و دسامبر حجازیزاده و همکاران ،)1393 ،این ماهها
برای بررسی تأثیر و اهمیت رودبادهای سطح پایین در شکلگیری  MCSsانتخاب شد.
برای شناسایی جت سطح پایین معیارهای مختلفی ارائه شده است .بر اساس تعریف بانر  )1968برای رخـداد LLJ

باید سرعت باد در سطح  850هکتوپاسکای برابر یا بیش از  12متر بر ثانیه باشد .همچنین ،سرعت بـاد تـا نزدیـکتـرین
مرکز کمینۀ سرعت باد یا تا ارتفاع  3کیلومتری ،دستکم تا  6متر بر ثانیه کاهش مییابد .بعدها این معیـار تغییـر یافـت؛
بهطوری که تنها متلفۀ باد نصفالنهاری در نظر گرفته شد و آستانۀ سرعت تا  8متر بـر ثانیـه کـاهش یافـت داسـیلوا و
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همکاران .)2010 ،در معیار سوم ،آستانۀ سرعت همانند معیار اوی است با این تفاوت که تنها متلفۀ بـاد نصـفالنهـاری در
نظر گرفته میشود رزانته و کاوالکانتی .)2008 ،در این مطالعه ،در مواردی که اختالف بین سرعت باد یـا سـرعت متلفـۀ
نصفالنهاری باد در سطح  850و  700هکتوپاسکای به  4متر در ثانیه مـیرسـید ،پدیـدۀ  LLJبـروز مـییابـد و سـامانۀ
همرفتی میانمقیاس سامانهای در نظر گرفته میشود که با فعالیت  LLJهمراه است.

شکل  .1موقعیت ایست اههای سینوپتیکی در منطقة مورد مطالعه

برای تشخیص اهمیت رودبادهای سطح پایین در شکلگیری  MCSsتعداد روزهای رخـداد ،همچنـین تعـداد ایـن
سامانهها در شرایط حضور و عدم حضور  LLJدر منطقه شمارش شد .برای درک چگونگی تأثیر  ،LLJنقشـههـای وزش
هوای گرم و مرطوب به منطقه با استفاده از شار رطوبت در سطح  850هکتوپاسکای در شرایط میانگین ماهانـه و حضـور
 LLJبررسی شد .همچنین ،نقشه های رودباد سطح پایین برای یک نمونه روزهای دوم و سوم آوریل  )2002ترسیم شد.
این نمونۀ موردی جزو مواردی بود که  MCSsدر آن طی چند روز فعالیت داشته و به همین دلیل انتخاب شده است.
شار رطوبت با استفاده از رابطۀ  )1محاسبه شد رمدیو.)2013 ،
)1

MF850  qd .V

 qdرطوبت ویژه گرم در کیلوگرم  )g/kgو  Vسرعت باد متر بر ثانیه  )m/sرا نشان میدهد.
برای ترسیم نقشهها از دادههای شبکهای رطوبت ویژه ،متلفۀ نصفالنهاری و مداری باد استفاده شد .ایـن دادههـا از
سایت  2/5˚ ×2/5˚ NCEP/NCARطوی و عرض جغرافیایی) در محدودۀ  10˚Eتا  70 ˚Eو  10˚Nتا  60˚Nو بـرای
گامهای زمانی شش ساعته ،روزانه و ماهانه دریافت و سپس با استفاده از نرمافزار گردس نقشههای مورد نیاز ترسیم شد.
برای آزمون معناداری تفاوت میانگینهای طوی عمر و وسعت سامانههای همرفتی میانمقیاس در شرایط حضـور و
عدم حضور  LLJاز آزمون  tعبداهللزاده و عبداهللزاده )1385 ،استفاده شد .آمارۀ این آزمون به قرار زیر است.
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̅̅̅ میانگین جامعۀ اوی و دوم 𝑆1 ،و  𝑆2واریانس جامعۀ اوی و دوم است.
̅̅̅ و 𝑥2
𝑥1

یافتههای پژوهش
در شکل  2نواحی با بیشینۀ انتقای هوای گرم و مرطوب در شرایط میانگین ماهانۀ سایهای  2001تا  2005شکل 2الـف
تا د) ،همچنین در شرایط رخداد  LLJبرای همان دوره مقایسه شد شکل الف 1تا د .)1همانطور که مالحظه میشود ،در
ماه ژانویه  LLJشکلگرفته در سمت غربی پرارتفاع عربستان با جهت جنوبغربی از سمت دریای عرب و سـرخ ،هـوای
گرم و مرطوب را به منطقۀ جنوبغرب ایران تزریق میکند و با توجه به سرعت باالتر و جهت شمایتر شـار رطوبـت بـه
جنوبغرب ایران نسبت به شرایط میانگین ماه ژانویه شدت یافته است .در شرایط میانگین جهت جریان بادهـا در منطقـۀ
غربی و سرعت آن کم است .به همین دلیل شرایط برای تزریق هوای گرم و مرطوب از سمت جنوب مهیا نیست شـکل
الف .)2طی ماههای مارس ،آوریل و دسامبر شکل  2ب ،م و د) نیز شرایط نسبتاً مشابهی برقرار است .به این ترتیب کـه
در شرایط میانگین جریان غربی با سرعت اندک در جنوبغرب ایران حاکم است که این شرایط برای تزریق هوای گرم و
مرطوب به این منطقه مناسب نیست ،اما در شرایط رخداد  LLJجریانات جنوبغربی گفتهشده در بـاال در منطقـه حـاکم
است که باعث تزریق هوای گرم و مرطوب به منطقۀ مورد مطالعه میشود .البته ،تزریق رطوبت توسط جریانات غربی نیز
انجام میشود که از روی دریای مدیترانه عبور میکند و در شمای شبهجزیرۀ عربستان بـا جریانـات جنـوبغربـی همگـرا
میشود اما میزان آن کمتر از شار رطوبت از سمت جنوب است کریمی و فرمزاده .)1390 ،تفاوت شار رطوبت در شـرایط
رخداد  LLJبین ماههای مختلف در این است که در سه ماه ژانویه ،مارس و آوریل زبانـهای از بیشـینۀ شـار رطوبـت بـه
منطقۀ جنوبغرب ایران کشیده شده است ،اما در ماه دسامبر مرکز بیشینۀ شار رطوبت در جنوب غرب ایـران روی خلـیج
فارس واقع شده است شکل 2د).
مقایسۀ تعداد روزهای با رخداد همزمان  LLJو  MCSنسبت به تعداد روزهای با رخداد  MCSبدون رخداد  LLJنشـان
میدهد در سه ماه ژانویه ،مارس و آوریل اهمیت حضور  LLJدر شکلگیری سامانههای همرفتی میانمقیاس است جدوی .)1
اما در ماه دسامبر تفاوت قابلمالحظهای در تعداد روزهای رخداد  MCSدر شرایط حضور یا عدم حضور  LLJوجود
ندارد .جدوی 2تعداد و درصد سامانههای همرفتی میانمقیاس را هنگام وجود رودبادهـای سـطح پـایین در منطقـۀ مـورد
آيریلي
بٍترتیب58،09،58ي 55درصد ساماوٍَای َمرفتی میانمقیاس ماٌژاوًیٍ ،مارس  ،
مطالعه نشان میدهد .
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شکل  .2شار رطوبت و جریان باد در سطح  850هکتوپاسکال در شرایط میان ین رخداد ( LLJشکل 1الف تا د) ،همچنین در
شرایط میان ین ماهانه (شکل 2الف تا د) طی دورة آماری ( :)2005-2001الف) ژانویه ،ب) مارس ،ج) آوریل و د) دسامبر
جدول  .1تعداد و درصد روزهای رخداد  MCSدر شرایط فعالیت و عدم فعالیت LLJ

ماه

تعداد روزهای با رخداد همزمان
 LLJو

تعداد روزهای با رخداد

MCS

بدون رخداد LLJ

MCS

ژانویه

9

81%

2

19%

مارس

9

81%

2

19%

آوریل

12

75%

4

25%

دسامبر

17

58%

12

42%

جدول  .2تعداد و درصد  MCSشکلگرفته در شرایط فعالیت و عدم فعالیت LLJ

ماه

تعداد و درصد  MCSsشکلگرفته

تعداد و درصد  MCSsشکلگرفته

در زمان فعالیت LLJ

بدون فعالیت LLJ

ژانویه

17

85%

3

15%

مارس

27

96%

1

4%

آوریل

38

84%

7

16%

دسامبر

44

88%

6

12%

دسامبردرزمانفعالیت LLJتشکیلشدٌ  ي فعالیت MCSبدينحضًر  LLJبسیارمحديدبًدٌاست.باایىکٍتعداد
وشانومیدَد ،درريزَاییکٍ

ريزَایرخداد MCSدرماٌدسامبروسبتبٍحضًریاعدمحضًر LLJتفايتچىداوی 
ساماوٍَایبیشتریتشکیلشدٌاست.
گیریایهساماوٍَامُیاتربًدٌيدروتیجٍ 


شرایطبرایشکل
LLJحضًردارد،
میانگین بیشینۀ بزرگترین سامانههـا در روزهـای رخـداد  LLJبرابـر  222هـزار کیلومترمربـع و میـانگین بیشـینۀ
بزرگترین سامانهها در روزهای بدون رخداد  LLJبرابر  80هزار کیلومتر مربع است شکل 3الف) .همانطور که مالحظه
میشود تفاوت چشمگیری حدود  177درصد) در میانگین بیشینۀ مساحت این سامانهها وجود دارد .میـانگین طـوی عمـر
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بادوامترین  MCSکه در روزهای فعالیت  LLJو روزهای بدون فعالیت  LLJشکل گرفته است ،بهترتیب برابر است با 17
و  9/6ساعت که تفاوتی  77درصدی نشان میدهد .بر اساس آزمون معناداری تفاوت میانگین دو جامعه آمـارۀ توزیـع )t
این تفاوتها در سطح  5درصد معنادار است.
میانگین بیشینۀ مساحت برای کل  MCSدر روزهای رخداد  LLJحدود  91هزار کیلومترمربع و در روزهـای بـدون
رخداد  LLJحدود  59هزار کیلومترمربع بوده است که تفاوتی حدود  54درصد را نشان میدهد .میانگین طوی عمـر کـل
 MCSدر روزهای رخداد  LLJحدود  9/9ساعت و در روزهای بدون رخداد  LLJحدود  7/8ساعت بوده است که تفـاوتی
در حدود  27درصدی نشان میدهد شکل 3ب) .بر اساس آزمون معناداری تفاوت میانگینهای دو جامعه ،بیشینۀ مساحت
و طوی عمر ،هی یک ،معنادار نیست .بنابراین ،نمیتوان گفت میانگین طوی عمر و وسعت کل سامانههای تشکیلشده در
زمان حضور  LLJبیش از زمانهای دیگر است .اما با اطمینان  95درصد میتوان گفت که بـزرگتـرین و طـوالنیتـرین
 MCSتشکیل شده در زمان حضور  ،LLJوسیعتر و بادوامتر از بزرگترین و طوالنیترین  MCSتشکیل شـده در زمـان
عدم حضور  LLJاست.
شرایط شکلگیری سامانههای میانمقیاس دوم و سوم آوریل 2002
مالحظۀ رودباد سطح پایین و جهت جریان در روزهای اوی تا سوم آوریل  2002در شکل  4نشان میدهد که در ساعت صـفر

15
10
5
میانگین طول عمر کل سامانه ها

میانگین طول عمر بادوام ترین سامانه ها

7.8
9.9

9.6
17.0

طول عمر(ساعت)

(ب)

20

0
NOLLJ
LLJ

شکل  .3الف) میان ین بیشینة مساحت  MCSدر شرایط فعالیت و عدم فعالیت  ،LLJب) میان ین طول عمر
 MCSدر شرایط فعالیت و عدم فعالیت LLJ
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روز اوی ،مرکز بیشینۀ سرعت باد با حـدود  18متـر بـر ثانیـه ،در سـطح  850هکتوپاسـکای روی شـبهجزیـرۀ عربسـتان بـا محـور
شمایغربی -جنوبشرقی قرار گرفته است که باعث همگرایی جریانات هوای گرم و مرطوب از روی دریای عرب و دریای سـرخ در
غرب شبهجزیرۀ عربستان شده است شکل  4الف) .سپس ،در ساعت  6مرکز بیشینه سرعت باد افزایش یافته  22متـر بـر ثانیـه) و
اندکی به سمت شمای حرکت کرده است شکل  4ب) .در این زمان جریانات هوای گرم و مرطوب از روی دریـای عـرب و دریـای
سرخ به سمت شمای شبهجزیرۀ عربستان همگرا شده است .بنابراین ،فعالیت  LLJطـی ایـن سـاعات باعـث انتقـای هـوای گـرم و
مرطوب از روی دریای عرب و دریای سرخ به نیمۀ شمالی شبهجزیرۀ عربستان شده است.
در ساعت  12شکل  4م) مرکز  LLJبا قرارگیری در شمای شبهجزیرۀ عربسـتان ،محـور آن از حالـت شـمالی -جنـوبی بـه
شرقی -غربی تغییر کرده ،و شدت آن  16متر بر ثانیه) نسبت به قبل ضعیفتر شده است .در این حالت جریان هـوا در سـطح 850
هکتوپاسکای از روی دریای عرب و دریای سرخ به سمت شبهجزیرۀ عربستان و جنوبغرب ایران همگرا شـده اسـت .طـی همـین
ساعات دو سامانۀ همرفتی میانمقیاس در نیمۀ شمالی شبهجزیرۀ عربستان شکل گرفته و به ایران وارد شده است .بیشینۀ مسـاحت
سامانۀ اوی بیش از  200هزار کیلومترمربع با طوی عمر  18ساعت و بیشینۀ مساحت دومی  60هزار کیلومترمربع بـا طـوی عمـر 25
ساعت بوده است.
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شکل  .4رودباد سطح پایین و خطوط جریان در سطح  850هکتوپاسکال؛ آوریل  ،2005روز اول الف) ساعت صفر ،ب) ساعت ،6
ج) ساعت  ،12روز دوم د) ساعت صفر ،ه) ساعت  ،12روز سوم و) ساعت صفر ،ز) ساعت  ،6ح) ساعت 12

در روز دوم آوریل ساعت صفر تغییری در مکان و سرعت مرکز  LLJنسبت به روز قبل مشاهده نمیشود .امـا LLJ

ضعیف در شمایغرب شبهجزیرۀ عربستان شکل گرفته شکل 4د) که باعث تزریق رطوبت از روی دریای مدیترانه و سرخ
به جلوی سامانه شده است .طی ساعت  12مرکز  LLJبا حرکت به سمت شرق ،روی خلیج فارس واقع شده است شکل
4ه) و هستۀ دوم  LLJدر شرق دریای مدیترانه و شمای غرب جزیرۀ عربستان شکل گرفته است .جریان هـوا بـا عبـور از
روی دریای عرب ،سرخ و مدیترانه و تزریق رطوبت ،در غرب ایران همگرا میشـود و بـه شـکلگیـری و توسـعۀ سـامانۀ
همرفتی میانمقیاس کمک میکند .در این روز به ترتیب سه سامانه در جنوبغرب ایـران بـا بیشـینۀ مسـاحت  42 ،16و
 290هزار کیلومترمربع و طوی عمر  6 ،5و  15ساعت شکل گرفتند و مسیری جنوبغربی -شمای شرقی را طی کردند.
در روز سوم آوریل ساعت صفر ،در مرکز  LLJبا جابهجایی اندک به سمت جنوبشرق ،سرعت بـاد بـه  22متـر بـر
ثانیه افزایش یافته شکل 4و) و مرکز دیگری با بیشینۀ سرعت باد  18متر بر ثانیه در شمای شبهجزیرۀ عربستان با محـور
شمایغربی -جنوبشرقی شکل گرفته است .در ساعت  6در هستۀ  LLJبا انتقای به سمت شرق تنگـۀ هرمـز) حـدود 2
متر بر ثانیه از سرعت آن کاسته شده است شکل 4ز) .در ساعت  12مرکز هسـتۀ  LLJانـدکی در جهـت شـمایشـرقی

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،48شماره  ، 1بهار 1395

80

حرکت کرده و جریان هوا از روی دریای عرب ،سرخ و مدیترانه به سوی جنوب خلیج فارس همگرا شده و به ادامۀ فعالیت
همرفتی در این منطقه کمک کرده است شکل  4ح).

بحث و نتیجهگیری
در مطالعۀ حاضر تأثیر رودبادهای سطح پایین در شکلگیری سامانههای همرفتی میانمقیاس در جنوبغرب ایـران طـی
سایهای  2005-2001بررسی شد .برای این هدف ماه های ژانویـه ،مـارس ،آوریـل و دسـامبر بـه دلیـل رخـداد بیشـتر
سامانههای همرفتی میانمقیاس انتخاب شد .برای تشخیص تأثیر رودبادهای سطح پایین در شـکلگیـری  MCSدرصـد
رخداد ،اندازه و طوی عمر سامانهها در شرایط حضور و عدم حضور  LLJدر منطقه و نقشههای جریان ،سرعت بـاد و شـار
رطوبت در سطح  850هکتوپاسکای بررسی شد .همچنین ،شرایط تشکیل این نوع سامانهها برای یک نمونه روزهای دوم
و سوم آوریل سای  )2002ارزیابی شد.
نتایج نشان داد در تمامی ماهها درصد باالیی از سامانهها در زمان فعالیت  LLJشکل گرفتند ،بهطوری کـه فعالیـت
 MCSبدون حضور  LLJبسیار محدود بوده است .در اغلب روزهایی که  LLJحضور داشته ،شرایط برای شکلگیری این
سامانهها مهیاتر بوده و در نتیجه تعداد سامانههای بیشتری تشکیل شده است.
بررسی نقشههای همسرعت باد در سطح  850هکتوپاسکای نشان داد که در بیشتر موارد ،رودباد سـطح پـایین چنـد
ساعت قبل از شکلگیری تا زمان مرگ سامانۀ همرفتی میانمقیاس در منطقه حضـور داشـته اسـت .هسـتۀ عمـدۀ ایـن
رودبادها در محدودۀ خلیج فارس با بیشینۀ سرعتی حدود  14تا  22متر در ثانیه با محوری شمالی -جنوبی تشـکیل شـده
است و همانطور که محققان دیگر مطرح کردند کاتن و همکاران1989 ،؛ سالیو و همکـاران ،)2007 ،بـا تزریـق هـوای
گرم و مرطوب روی منطقه و آزادشدن گرمای نهان تبخیر ،ناپایداری هوا تشدید و همگرایی سطح پایین تقویت میشـود،
به طوری که اغلب منطقۀ همگرایی و  LLJبر هم منطبق است .به طـور میـانگین در سـطح  850هکتوپاسـکای جریـان
غربی با سرعتی اندک در جنوبغرب ایران حاکم بوده است که در شرایط رخداد  ،LLJجریانات جنوبغربی شار رطوبـت
را به منطقۀ مورد مطالعه به مقدار قابل توجهی افزایش داده اسـت .بنـابراین ،در ایـن منـاطق نیـز  LLJدر شـکلگیـری
سامانههای همرفتی نقشی مشابه دیگر مناطق بررسیشده داشـته اسـت مـارنگو و همکـاران2004 ،؛ مـدوکس1983 ،؛
کاسین و همکاران1986 ،؛ سالیو و همکاران .)2007 ،عالوهبر این ،نتایج نشـان داد انـدازه و طـوی عمـر بـزرگتـرین و
بادوامترین سامانههای تشکیل شده در روزهای همراه با رخداد  LLJنسبت به روزهای بدون رخداد آن به طور معنـاداری
بیشتر بوده است .اما بهطور کلی ،میانگین اندازه و طوی عمر سامانهها تفاوت معناداری نداشت .بنابراین ،این مطالعه نتایج
بررسیهای برخی از محققان از جمله ترایر و همکاران2006 ،؛ نیکلینی و همکاران )2002 ،مبنی بر وجود رابطۀ نزدیـک
بین  LLJو توسعه و تداوم  MCSsرا تأیید میکند؛ اما این در مورد در تمامی سامانههای شکلگرفته در روزهـای رخـداد
 LLJمصداق ندارد.
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