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مقدمه
تگرگ ،بهعنوان یکی از پیامدهای توفان تندری ،از مهمترین مخاطرات جوی بهشمار میآید که همهساله خسارات زیادی
بر محیط زیست وارد میکند (خوشحال دستجردی و قویدل رحیمی .)2۰9 :2932 ،رخداد تگرگ معموالً از ابرهای
کومولونیمبوس انجام میپذیرد و غالباً به شکل رگبار و عموماً همراه رعد و برق بهویژه در فصل بهار است (علیجانی و
کاویانی .)9۱1 :291۱ ،بهطورکلی ،تگرگ محصول همرفت شدید هواست که در یک توفان تندری یافت میشود
(علیجانی .)2۲ :2911 ،برای تحلیل و پیشبینی سازوکارهای هر پدیدة اقلیمی ،به شناخت دقیق مؤلفههای اصلی
سامانههای اقلیمی آن پدیده نیاز است (مفیدی و زرین.)13 :291۱ ،
کشور ایران ،در مقایسه با سایر کشورهای جهان ،بهسبب داشتن تنوع محیطی رتبة باالیی در بروز بحران ناشی از
سوانح طبیعی داراست؛ بهطوریکه از  ۱۰نوع بالی طبیعی جهان 92 ،مورد آن در ایران رخ داده است (میرزاخانی:2911 ،
 .)3بر پایة گزارش فائو (سازمان خواروبار جهانی) ،ایران از نظر استعداد و پتانسیلخیزی بالیای طبیعی رتبة دهم را در
جهان به خود اختصاص میدهد (شن .)2۱ :2۰۰9 ،با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در ایران ،وقوع بارشهای تگرگ
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امری معمول است؛ بهطوریکه رخداد پدیدة تگرگ مخرب و شدید بهعنوان یکی از انواع بالیای طبیعی در نقاط متعددی
از این کشور پهناور گزارش شده است که خسارتهای ناشی از آن در ابعاد مختلف اقتصادی ،کشاورزی ،حمل و نقل ،امور
زیربنایی ،و غیره قابل توجه و تأمل است .زیانهای ناشی از تگرگ گاهی اوقات از زیانهای ناشی از گردبادها و توفانها
نیز بیشتر است (بداق جمالی و همکاران .)۱۲ :2913 ،همچنین ،براساس بهترین مدلهای پیشبینی ،آسیب ساالنة
بارشهای تگرگ به کشاورزی در فضای باز ممکن است به  2۱تا ۱۰درصد در آینده افزایش یابد و تحت سناریوی
گرمایش جهانی حتی ممکن است این بارشهای مخرب با فراوانی بیشتر و شدت بیشتری اتفاق بیفتند .بنابراین،
شناسایی الگوهای آتمسفری بارشهای تگرگ با هدف پیشبینی آنها و بهکارگیری روشهای مقابله و جلوگیری از آن
بهمنظور کاستن خسارتها و زیانهای ناشی از آن در منطقة مورد مطالعه از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهدلیل اهمیت
رخداد تگرگ ،مطالعاتی در زمینة تشکیل و رشد آن در کشورهای مختلف جهت پیشبینی آنها انجام شده که میتوان
به کار پوکاکال و همکاران ( )2۰۰1اشاره کرد .آنها با استفاده از توزیعهای پواسون و دوجملهای منفی به بررسی تگرگ
در منطقة حفاظتشده در غرب کروواسی پرداختند .مارتینز و همکاران ( )2۰۰1در مطالعة خود با بررسی الگوهای جوی
حاکم بر رویدادهای شدید تگرگ در مدیترانه (فرانسه -اسپانیا) را به هشت الگوی جوی مرتبط دانستند .چنگنون ()2۰۰3
مطالعهای بر روی اقلیمشناسی تگرگ ایالت متحدة امریکا انجام داد و نتیجه گرفت که توپوگرافی کنترل قابل توجهی در
الگوهای وقوع تگرگ دارد .آرن و همکاران ( )2۰22با بررسی الگوهای چرخش آتمسفری مرتبط با وقایع تگرگ در دشت
لیدا در اسپانیا نتیجه گرفتند که  2۱واقعة تگرگ با  3الگوی همدیدی در منطقة مورد مطالعه حاکمیت دارد .پانگ و
همکاران ( )2۰2۱با بررسی توزیع زمانی -مکانی رخدادهای تگرگ در اروپا نتیجه گرفتند که جنوب و مرکز اروپا (بهویژه
مناطق کوهستانی) مناطقی با احتمال تگرگ باال یا در معرض خطر تگرگ هستند .لوسیا و همکاران ( )2۰2۱بارشهای
روزانة تگرگ را طی دورة  23۰2تا  2۰2۰در جنوب غربی فرانسه مطالعه کردند و نتیجه گرفتند روند افزایش قابل توجهی
در تعداد و شدت بارش تگرگ وجود دارد .هان و همکاران ( )2۰2۲کلیماتولوژی تگرگ را در کرة جنوبی طی دورة
 2۰29-2312بررسی کردند .نتایج نشان داد که رخدادهای تگرگ روند کاهشی در هر سال دارد و اوج بارش تگرگ در
ماههای آوریل و نوامبر است و حداقل رخداد آن در اگوست رخ میدهد.
در ایران نیز مطالعاتی دربارة تگرگ و توفانهای تندری انجام شده است .عسکری و محبی ( )2913به مطالعة
آماری -همدید رخدادهای تگرگ در استان خوزستان برای دورة  2۰۰۲-2۰۰2پرداختند و نتیجه گرفتند که این توفانها
ماهیت جبههای داشته و همراهِ فرارفت هوای گرم در نیمة پایین جو و عمدتاً همراهِ مراکز کمارتفاع بسته در تراز ۱۰۰
هکتوپاسکال بودهاند .لشکری و امینی ( )2913به تحلیل همدید بارش تگرگ در استان خراسان طی دورة 2۰۰۱-233۲
پرداختند و نتیجه گرفتند ایستگاههای نیشابور و مشهد بهترتیب حداقل و حداکثر فراوانی رخداد تگرگ را دارند .کیانی و
همکاران ( ،)2932با تحلیل زمانی– مکانی احتمال وقوع بارش تگرگ در استان کرمانشاه ،نتیجه گرفتند که ایستگاه
کنگاور ،با ۲۲درصد احتمال ،باالترین درصد احتمال وقوع تگرگ را دارد .امیدوار و همکاران ( )2932برای مقابله با کاهش
خسارتهای ناشی از تگرگ با بررسی همدید و دینامیکی سه رخداد تگرگ شدید در استان فارس نتیجه گرفتند که در
دورههای سهگانة انتخابی ریزش تگرگ در استان در فروردینماه و در اثر تشکیل و تقویت سردچال در سطح ۱۰۰
هکتوپاسکال و ایجاد ناپایداری در سطح دریا است.
درگاهیان و همکاران ( )2939تحلیل آماری ،ترمودینامیکی ،و همدیدی پدیدة تگرگ را در استان لرستان بررسی
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کردند .در این مطالعه تأثیر برخی شاخصهای ترمودینامیکی در ایجاد این پدیده بیان شد و در رویکرد همدیدی تگرگ به
دو رخداد گرم و سرد تفکیک شد و پژوهشگران ویژگیهای همدید هریک از این دو دوره را بیان کردند.
رضایی بنفشه و همکاران ( )293۱به واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و
شمال غرب ایران در هشت ایستگاه همدیدی در یک دورة پنجاهساله ( )2۰2۰-23۲2پرداختند و نتیجه گرفتند بارشهای
حدی این منطقه در طی پنجاه سال گذشته دارای روند کاهشی بوده که این روند کاهشی در ارتباط با رفتار نمایههای دور
پیوندی ،ENSO ،NAO ، AO ،و همچنین مراکز فشار تأثیرگذار بر بارش منطقه ،اعم از پُرفشار سیبری ،کمفشار
سودانی ،و کمفشار مدیترانه است و سبب کاهش بارشها در غرب و شمال غرب کشور میشوند.
با توجه به اینکه هرساله تگرگ در حوضة زاب خسارات قابل توجهی بهویژه در بخش کشاورزی و دامداری بهبار
میآورد ،هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل الگوهای همدیدی موجد بارش تگرگ در حوضة زاب بهمنظور کاهش
اثرهای مخرب این پدیدة اقلیمی بر بخشهای مختلف است.

منطقةموردمطﺎلﻌه
حوضة آبریز زاب کوچک در جنوب استان آذربایجان غربی و شمال غرب استان کردستان شامل شهرستانهای پیرانشهر،
سردشت ،و بانه است و حدود  9۱21کیلومتر مربع وسعت دارد .موقعیت ایستگاههای مورد بررسی در شکل  2نشان داده
شده است.

موقﻌﯿتایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌهدرپژوﻫﺶ

ﺷكل.5

موادورو ﻫﺎ
دو رویکرد عمدة مطالعات هواشناسی همدیدی عبارتاند از :رویکردهای گردشی به محیطی و محیطی به گردشی
(یارنال .)291۱ ،در این پژوهش بهمنظور شناسایی الگوهای گردشی جو روزهای همراه با بارش تگرگ در غرب کشور از
رویکرد محیطی به گردشی استفاده شده است .در این مطالعه نخست کد روزهای همراهِ تگرگ ایستگاههای همدیدی
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سردشت ،پیرانشهر ،و بانه (دارای بیشترین طول دورة آماری در بین ایستگاههای استان) از بدو تأسیس ( )2۰2۲-2332از
سازمان هواشناسی کشور اخذ شد .سپس ،بر حسب کد ،شدت روزهای همراهِ رخداد تگرگ در طول دورة مطالعاتی
شناسایی شد .برای شناسایی الگوهای همدیدی بزرگمقیاس روزهای رخداد پدیدة تگرگ دادههای ارتفاع ۱۰۰
هکتوپاسکال و فشار تراز دریا از دادههای باز تحلیل  NCEP/NCARدر روزهای رخداد بهصورت ساعتی در محدودة ۰
تا  22۰درجة طول شرقی و صفر تا  3۰درجة عرض شمالی تهیه شد .همچنین ،برای شناسایی شار رطوبت روزهای رخداد
تگرگ از معادلة شار رطوبتی شولز و بناکوس 2رابطة  2استفاده شد.
()2
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(جملة همگرایی و جملة وزش)
رابطة  2بیانگر همگرایی شار رطوبت است که بر حسب . s
1

kg 1104

MFC  u

 g.بیان میشود .این رابطه شامل جملة وزش

است که بیانگر وزش افقی رطوبت ویژه است و همچنین جملة همگرایی به معنی اثر رطوبت ویژه است و همگرایی افقی
تودة هوا را دارد (بناکوس و همکاران .)29۲ :2۰۰۱ ،در این معادله

باد مداری و

مؤلفة باد نصفالنهاری و

نم ویژه

است که مشتق جزئی آنها روی طول و عرض جغرافیایی محاسبه میشود .برای تحلیل همدیدی و شناسایی شار رطوبت از
تکنیک انتخاب روز نمایندة برونسو 2استفاده شد؛ بهطوریکه بر حسب کد شدت رویدادها ،تاریخ روزهای رخداد بر حسب
سه طبقة ضعیف ،متوسط ،و شدید مشخص شد و سپس همبستگی درونگروهی این سه طبقه جداگانه محاسبه شد و روزی
که در این طبقات با سایر روزها بیشترین همبستگی را داشت بهعنوان روز نماینده واکاوی شد .در این پژوهش ،برای مطالعة
الگوهای موجد بارش تگرگ ،الگوهای تراز دریا و  ۱۰۰هکتوپاسکال با فاصلة اقلیدسی و روش ادغام وارد چهار مرحلة
خوشهبندی شدهاند .بهطوریکه در مرحلة اول تاریخ روزهای دارای بارش تگرگ شناسایی شدهاند و در مرحلة دوم الگوهای
روزانة ساعت  ۰۲و ( 22ساعات رخداد تگرگ روزهای نمایندة طبقات) گرینویچ تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال این تاریخها
خوشهبندی شدند .در مرحلة سوم همبستگی درونگروهی خوشهها محاسبه شد و در مرحلة چهارم روزهایی که در هر خوشه
بیشترین همبستگی درونگروهی را با بقیة روزهای آن خوشه داشتند بهعنوان روز نماینده انتخاب شدند و الگوهای بارش
تگرگ منطقة مورد مطالعه را تشکیل دادند .همبستگی درونگروهی روزهای رخداد در سه طبقه در تراز دریا همگی دارای
همبستگی کمتر از  ۰/۱۰بوده؛ به همین دلیل این همبستگی در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال انجام شد و در این تراز همبستگی
بیشتر روزها از  ۰/۱۰بیشتر بود و انتخاب این روزها مبنای مطالعه قرار گرفت (جدول .)2
بر حسب کد شدت رخداد روزهای تگرگ ۱۰ ،روز در طول زمان و مکان مورد مطالعه شناسایی شد .در این میان 22
روز کد شدت ضعیف 2۱ ،روز کد شدت متوسط ،و  9روز کد شدت قوی داشتهاند (جدول .)2
ﺟدول.5روزﻫﺎينﻤﺎیندةرتدادتگﺮگ

ﻃﺒقه
2
2
9

تﻌدادرتداد
22
2۱
9

درصدرتداد
۱۰
۲2/۱
1/۱

روزنﻤﺎینده
2۰۰9/9/2۰
2۰۰3/۱/21
2۰۰۲/۱/9

سﺎعترتداد
۰۲
22
22

ﻫﻤﺒستگﯽروزنﻤﺎینده
۰/39
۰/32
۰/32

1. Schultz and Banacos
2. Objective
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ﺷكل.۷ﻓﺮاوانﯽرتدادمﺎﻫﺎنةروزﻫﺎيﻫﻤﺮاهِتگﺮگ

یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق

میانگین الگوهای همدید تراز دریا و  ۱۰۰هکتوپاسکال
الگويیک

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،این خوشه شامل  22رخداد (دومین خوشه به لحاظ تعداد فراوانی و ۱۰درصد کل
رخدادها) است .در این الگو (شکل  )9مرکز کمفشاری بر روی جنوب عربستان و خلیج فارس با فشار مرکزی 2۰۰۱
هکتوپاسکال قرار دارد که زبانههای آن در راستای جنوبی -شمالی تا منطقة غرب ایران امتداد یافته است (زبانة 2۰2۰
هکتوپاسکالی روی منطقه) .در نتیجه ،غرب ایران تحت تأثیر این زبانة کمفشار قرار دارد و فرارفت هوای گرم و مرطوب
دریاهای جنوبی از طریق این کمفشار بر روی منطقة مورد مطالعه انجام میگیرد .زبانة پُرفشار نسبتاً قوی با فشار مرکزی
 2۰22هکتوپاسکال بر روی مرکز و شمال غرب اروپا قرار دارد که زبانههای آن تا شمال غرب ایران گسترش یافته و با
حرکت واچرخندی سبب فرارفت هوای سرد بر روی منطقة مورد مطالعه شده است .در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال ناوة عمیقی در
راستای شمالی– جنوبی از شمال دریای سیاه تا شمال دریای سرخ را دربر گرفته است؛ بهطوریکه منطقة مورد مطالعه در
جلوی ناوه قرار گرفته است .تقابل هوای سرد شمالی با هوای گرم و مرطوب جنوبی همراه فراهمبودن شرایط صعود در
ترازهای باالی جو شرایط را برای ناپایداری و در نتیجه بارش تگرگ فراهم کرده است .در این الگو در تراز دریا شاهد تقابل
زبانههای گرم و مرطوب سامانة کمفشار سودان و زبانههای سرد پُرفشار اروپایی بر روی منطقة مورد مطالعه بودیم .تقابل
هوای سرد شمالی با هوای گرم و مرطوب جنوبی و قرارگیری منطقه در جلوی ناوة مدیترانه در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال
شرایط و ناپایداری را برای بارش تگرگ فراهم کرده است .در الگوی شار رطوبت ،منبع رطوبت در تراز دریا از دریای سیاه،
مدیترانه ،عرب ،سرخ ،و خلیج فارس و در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال از دریای مدیترانه و سرخ تأمین شده است.

ﺷكل.9مﯿﺎنگﯿنالگوﻫﺎيتﺮازدریﺎ(الگوﻫﺎيرنگﯽ)والگويپﺮبنديتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلروزﻫﺎیﯽبﺎتگﺮگضﻌﯿف
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الگويدو

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،این خوشه شامل  2۱رخداد (اولین خوشه به لحاظ تعدا فراوانی و ۲2/۱درصد کل
رخدادها) است .در این الگو (شکل  )۱مرکز کمفشاری بر روی مرکز عراق با فشار مرکزی  2۰۰9هکتوپاسکال دقیقاً در غرب
منطقة مورد مطالعه قرار دارد؛ بهطوریکه زبانة  2۰۰1هکتوپاسکالی آن بر روی منطقة مورد مطالعه قرار گرفته است .درواقع،
منطقه تحت سیطرة یک مرکز کمفشار قرار گرفته است و فرارفت هوای گرم و مرطوب دریاهای جنوبی از طریق این کمفشار
بر روی منطقة مورد مطالعه انجام میگیرد .در این الگو پُرفشار سیبری تقویت شده و زبانههای آن تا روی دریای خزر و شرق
اروپا گسترش یافته است؛ بهطوریکه با زبانههای پُرفشار روی اروپا ادغام شده و کمربند پُرفشار گستردهای در نوار شمالی
منطقة مورد مطالعه ایجاد کرده است و فرارفت هوای سرد بر روی منطقة مورد مطالعه از طریق زبانههای پُرفشار سیبری و
اروپایی انجام میگیرد .در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال قرارگیری منطقة مورد مطالعه در جلوی ناوة مدیترانه شرایط را برای صعود
هوا ،ناپایداری ،و در نتیجه بارش تگرگ فراهم کرده است .در این الگو در تراز دریا با شکلگیری یک مرکز کمفشار قوی بر
روی عراق تقویت این کمفشار با فرارفت هوای گرم و مرطوب از طریق سامانة سودانی و شکلگیری کمربند پُرفشاری در
سراسر نوار شمالی ایران ،که با حرکت واچرخندی خود سبب ریزش هوای سرد بر روی منطقة مورد مطالعه شده است ،شرایط را
برای جبههزایی بر روی منطقه فراهم کرده است .همچنین ،قرارگیری منطقه در جلوی ناوة مدیترانه و انطباق هستة امگای
منفی با جلوی ناوة مدیترانه بر روی غرب ایران زمینه را برای تشدید واگرایی باالیی و ایجاد ناپایداری شدید بر روی منطقة
مورد مطالعه فراهم کرده است .در الگوی شار رطوبت در این الگو ،منبع رطوبت در تراز دریا از دریای سیاه ،مدیترانه ،خزر ،عرب،
سرخ ،و خلیج فارس و در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال از دریای سیاه ،مدیترانه ،و سرخ تأمین شده است.

ﺷكل.4مﯿﺎنگﯿنالگوﻫﺎيتﺮازدریﺎ(الگوﻫﺎيرنگﯽ)والگويپﺮبنديتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلروزﻫﺎيبﺎتگﺮگمتوسط

الگويسه

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،این خوشه شامل سه رخداد (سومین خوشه به لحاظ تعدا فراوانی و 1/۱درصد کل
رخدادها) است .در این الگو (شکل  )۱مرکز کمفشاری قوی بهصورت کمربندی بر روی جنوب عربستان و خلیج فارس
دریای سرخ و سودان با فشار مرکزی  2۰۰۱هکتوپاسکال شکل گرفته؛ بهطوریکه زبانههای آن در راستای جنوبی -شمالی
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تا منطقة غرب و شمال غرب ایران امتداد یافته است .فرارفت هوای گرم و مرطوب دریاهای جنوبی از طریق این کمفشار بر
روی منطقة مورد مطالعه انجام میگیرد .اما در این الگو پُرفشار سیبری قویتر شده؛ بهطوریکه ضمن حرکت بهسمت شرق
هستة آن با فشار مرکزی  2۰9۰هکتوپاسکال بر روی شرق دریای خزر قرار گرفته و زبانههای آن در همه جهت گسترش
یافته و با ریزش هوای بسیار سرد بر روی دریای سرخ سبب دینامیکیشدن کمفشار سودانی و تقویت مرکز همگرایی دریای
سرخ شده است .در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال جریان بادهای غربی به دو شاخه تقسیم شده و شاخة جنوبی آن سبب استقرار
ناوة عمیقی بر روی غرب ایران و منطقة مورد مطالعه شده است؛ بهطوریکه این منطقه دقیقاً در جلوی ناوه قرار گرفته است
و شرایط صعود در ترازهای باالی جو زمینه را برای ناپایداری و در نتیجه بارش تگرگ فراهم کرده است .در این الگو در تراز
دریا کمفشار سودان قویتر شده؛ بهطوریکه زبانههای آن تا نیمة غربی و شمال غربی ایران کشیده شده و سبب تزریق
هوای گرم و مرطوب و ایجاد شرایط همگرایی بر روی منطقة مورد مطالعه شده است .همچنین ،پُرفشار سیبری بر روی
شمال ایران در اوج فعالیت خود است و زبانههای آن با حرکت واچرخندی خود سبب ریزش هوای بسیار سرد بر روی منطقة
مورد مطالعه شده و در این شرایط تقابل هوای بسیار سرد شمالی و گرم و مرطوب جنوبی شرایط را برای جبههزایی و
ناپایداری منطقه فراهم کرده است .در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال قرارگیری منطقه در شرق ناوة مدیترانه و انطباق هستة امگای
منفی با جلوی ناوة مدیترانه بر روی غرب ایران باعث تشدید واگرایی باالیی و حرکات قائم شدید شده است و زمینه را برای
ایجاد ناپایداری شدید بر روی منطقة مورد مطالعه فراهم کرده است .در الگوی شار رطوبت ،منبع رطوبت در تراز دریا از
دریای سیاه ،مدیترانه ،عرب ،سرخ ،و خلیج فارس و در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال از دریای سرخ و مدیترانه تأمین شده است.

ﺷكل.1مﯿﺎنگﯿنالگوﻫﺎيتﺮازدریﺎ(الگوﻫﺎيرنگﯽ)والگويپﺮبنديتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلروزﻫﺎیﯽبﺎتگﺮگﺷدید

الگوﻫﺎيﻫﻤدیدرتدادروزنﻤﺎیندةالگوياول۷۱۱9/9/۷۱

همانطورکه در شکل 1مشاهده میشود ،در نقشة تراز دریا مرکز پُرفشار سیبری با فشار مرکزی  2۰21هکتوپاسکال بر روی ۱2
درجة شمالی و  1۱درجة شرقی قرار گرفته و زبانههای آن تا شمال شرق دریای خزر کشیده شده است .همچنین ،مرکز
کمفشاری بر روی دریای خزر با فشار مرکزی  2۰۰2هکتوپاسکال مشاهده میشود که زبانههای آن بر روی شمال غرب و
غرب ایران نفوذ کرده است .مرکز پُرفشاری بر روی اسکاندیناوی با فشار مرکزی  2۰21هکتوپاسکال در محدودة  ۲2درجة
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شمالی و  2۱درجة شرقی بسته شده است که زبانههای آن در راستای شمالی– جنوبی تا جنوب دریای سیاه و مدیترانه کشیده
شده است .قرارگیری منطقة مورد مطالعه در بین دو مرکز پُرفشار نسبتاً قوی سبب شکلگیری یک منطقة همگرایی بر روی
شمال غرب و غرب ایران شده است .این مراکز پُرفشار با حرکت واچرخندی خود سبب فرارفت هوای سرد از عرضهای شمالی
و شیو شدید دما بر روی نیمة غربی و شمال غربی ایران شده است .همچنین ،مرکز کمفشاری با فشار مرکزی 2۰۰1
هکتوپاسکال بر روی عربستان ،خلیج فارس ،دریای سرخ ،و دریای عرب شکل گرفته است که با حرکت چرخندی خود سبب
فرارفت هوای گرم و مرطوب در راستای جنوبی -شمالی بر روی منطقه میشود .شرایط فوق باعث تقابل هوای سرد شمالی و
هوای گرم و مرطوب جنوبی بر روی منطقة مورد مطالعه شده و باعث گرادیان شدید دما و جبههزایی در این ناحیه شده است.
بنابراین ،در این خوشه (شکل  )۱شکلگیری مرکز همگرایی بر روی منطقة مورد مطالعه ناشی از قرارگیری در بین دو مرکز
پُرفشار سیبری و اسکاندیناوی و فرارفت هوای گرم و مرطوب جنوبی به سمت شمال و منطقة مورد مطالعه اصلیترین عامل
بارش تگرگ در منطقة مورد نظر بوده است .در نقشة امگای تراز  2۰۰۰هکتوپاسکال (شکل  )2۰هستهای با امگای مثبت قوی
بر روی جنوب دریای خزر و شمال غرب و غرب ایران شکل گرفته است که نشاندهندة همگرایی هوا و دریافت هوای گرم و
مرطوب در این تراز بر روی منطقة مورد مطالعه است .در نقشة شار رطوبت (شکل  )1وجود حرکت واچرخندی ناشی از استقرار
زبانههای پُرفشار بر روی دریای سیاه و مدیترانه سبب تزریق رطوبت این منابع آبی بر روی شمال غرب و غرب ایران و
ناپایداری همرفتی شدید در این مناطق شده است .همچنین ،وجود مرکز کمفشار بر روی خلیج فارس و دریای سرخ سبب
حرکت چرخندی و تزریق رطوبت این منابع آبی ،که حجم زیادی از رطوبت را دارا میباشند ( 22گرم بر کیلوگرم) ،به سمت
عرضهای شمالی و نیمة غربی ایران شده است و زمینه را برای ناپایداری بیشتر فراهم کرده است.
بررسی الگوی تراز  ۱۰۰هکتوپاسکالی این خوشه نشان میدهد (شکل  )1ناوة مدیترانه با هستة مرکزی ۱9۰۰
ژئوپتانسیل متر از شمال دریای سیاه تا جنوب دریای سرخ در مدار  21درجة شمالی کشیده شده و زبانة  ۱1۰۰ژئوپتانسیل
متر آن تا جنوب دریای سرخ کشیده شده است و گرادیان ارتفاعی  ۱۰۰ژئوپتانسیل متری را ایجاد کرده است و منطقة
مورد مطالعه درست در قسمت جلوی ناوة بلند مدیترانه قرار گرفته است و منطقة تاوایی مثبت جلوی ناوه زمینه را برای
صعود هوا فراهم کرده است .همانطورکه مشاهده میشود ،مرکز پُرارتفاعی بر روی شمال اسکاندیناوی قرار دارد که
باعث ریزش هوای سرد عرضهای باال به روی غرب ناوه و منطقة مورد مطالعه شده است .همچنین ،در امتداد
قرارگرفتن ناوة مدیترانه با کمفشار قطبی سبب تقویت ریزش هوای سرد از الیههای میانی جو به داخل ناوه و گرادیان
شدید ارتفاع شده است .همانطورکه در شکل  ۲مشاهده میشود ،امواج غربی بهطور کامل ایران را دربر گرفتهاند .شرایط
فوق یعنی جریانات صعودی قوی در تراز باالیی جو همراه شکلگیری جبهه در سطح زمین ناشی از تقابل تودة هوای
گرم و مرطوب جنوبی و هوای سرد شمالی شرایط را برای صعود شدید هوا و در نتیجه ابرناکی و بارش تگرگ وجود آورده
است .در نقشه امگای تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال شکل  2۰هستهای با امگای منفی قوی در راستای شمالی -جنوبی سراسر
نیمة غربی کشور و کشور عربستان تا غرب دریای سرخ را دربر گرفته است .بیشینة امگای منفی بر روی شمال غرب و
غرب کشور به  -۰/2پاسکال بر ثانیه میرسد؛ بهطوریکه همگرایی تراز  2۰۰۰هکتوپاسکال با واگرایی تراز ۱۰۰
هکتوپاسکال سبب شکلگیری جریانات صعودی قوی بر روی منطقة مورد مطالعه شده و زمینه را برای ایجاد ناپایداری
شدید فراهم کرده است .در نقشه شار رطوبت تراز  ۱۰۰هکتوپاسکالی (شکل  ،)3وجود واچرخندی بر روی دریای عرب
باعث تزریق رطوبت از طریق چرخش ساعت گرد به داخل سامانة سودانی شده و فرارفت رطوبت از طریق جریانات
جنوب غربی ناوة مدیترانه در راستای جنوب غربی -شمال شرقی تا نواحی غرب و شمال غرب ایران انجام گرفته است.
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همچنین ،هستة رطوبتی دیگری بر روی شمال دریای سرخ و جنوب غربی دریای مدیترانه وجود دارد که از طریق ناوة
مدیترانه تا روی عراق و غرب ایران کشیده شده است .بهنظر میرسد همراهی رطوبت دریای عرب و سرخ و ساحل
شمالی خلیج فارس با دریای مدیترانه در این تراز مهمترین منابع رطوبتی بارش تگرگ بوده است.

ﺷكل.۹الگويﻓاﺎرتﺮازدریﺎسﺎعت۱۹زلوﺷكل.1الگويپﺮبنديتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت۱۹زلو

ﺷكل.1الگويﺷﺎررﻃوبتتﺮازدریﺎسﺎعت۱۹زلوﺷكل.3الگويﺷﺎررﻃوبتتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎل۱۹زلو


ﺷكل.5۱الگويامگﺎتﺮاز5۱۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت۱۹زلوﺷكل.55الگويامگﺎتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎل۱۹زلو
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پژو 
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همانطورکه در شکل  22مشاهده میشود ،در نقشة تراز دریا مرکز پُرفشار سیبری با دو سلول بسته  2۰2۰هکتوپاسکالی
بر روی شمال دریاچة آرال و روسیه مشاهده میشود که زبانههای آن بر روی شمال ایران کشیده شده است و با حرکت
واچرخندی خود سبب فرارفت هوای سرد از عرضهای شمالی و شیو شدید دما بر روی نوار شمالی ایران شده است .دو
سلول کمفشار با فشار مرکزی  2۰۰۱هکتوپاسکال بهترتیب بر روی شمال شرق و شمال غرب ایران شکل گرفته است و
باعث شکلگیری یک ناحیة همگرایی در نیمة شمالی ایران شده است .شیو شدید فشار بین کمربند کمفشار شمال ایران
و پُرفشار شمالی فشار را بر روی ایران افزایش داده است .همچنین ،مرکز کمفشاری بر روی شمال اروپا با فشار مرکزی
 2۰۰1هکتوپاسکال در محدودة  ۱2درجة شمالی و  2۱درجة شرقی بسته شده است .چندین سلول کمفشار با فشار
مرکزی  2۰۰۱هکتوپاسکال بر روی عربستان ،خلیج فارس ،دریای سرخ ،دریای عرب ،و سودان شکل گرفته است که با
حرکت چرخندی خود سبب فرارفت هوای گرم و مرطوب این ناحیه در راستای جنوبی -شمالی بر روی غرب ایران
میشود و زمینه را برای افزایش ناپایداری فراهم میآورد .در نقشه امگای تراز  2۰۰۰هکتوپاسکال (شکل  )2۲هستهای با
امگای مثبت قوی بر روی غرب ایران ،عراق ،سوریه ،و شمال دریای سرخ شکل گرفته است که نشاندهندة همگرایی
هوا و دریافت هوای گرم و مرطوب در این تراز بر روی منطقة مورد مطالعه است .در نقشه شار رطوبت (شکل  )2۱وجود
حرکت واچرخندی ناشی از استقرار زبانههای پُرفشار بر روی دریای خزر سبب تزریق رطوبت این منبع آبی بر روی شمال
غرب و غرب ایران شده است .وجود مرکز کمفشار بر روی شمال غرب کشور سبب حرکت چرخندی و تزریق رطوبت از
طریق دریای سیاه و مدیترانه شده است .این منابع آبی سبب فرارفت حجم زیادی از رطوبت ( 22گرم بر کیلوگرم) به
نیمة غربی و شمال غربی ایران شده و زمینه را برای ناپایداری شدید همرفتی فراهم کرده است .همچنین ،وجود مرکز
کمفشار بر روی خلیج فارس و دریای سرخ و دریای عرب سبب حرکت چرخندی و فرارفت و تزریق رطوبت این منابع
آبی به سمت عرضهای شمالی و نیمة غربی و شمال غربی ایران شده و زمینه را برای ناپایداری بیشتر فراهم کرده است.
بررسی الگوی تراز  ۱۰۰هکتوپاسکالی این خوشه نشان میدهد (شکل  )29یک سردچال با ارتفاع مرکزی ۱۱۰۰
ژئوپتانسیل متر بر روی جنوب دریای سیاه مستقر شده است .گرادیان ارتفاع ناوة یادشده  9۱۰متر است و پربند 1۱۰
ژئوپتانسیل متر آن تا جنوب دریای سرخ یعنی مدار  2۰درجة شمالی امتداد یافته است .منطقة مورد مطالعه درست در
قسمت جلوی ناوة یادشده قرار گرفته و منطقة تاوایی مثبت جلوی ناوه زمینه را برای صعود هوا فراهم کرده است.
همچنین ،در امتداد قرارگرفتن ناوة مدیترانه با کمفشار قطبی ،که به سمت عرضهای پایین گسترش یافته است ،سبب
تقویت ریزش هوای سرد به داخل ناوه و گرادیان شدید ارتفاع و عمیقترشدن آن و کشیدهشدن آن به عرضهای
جنوبیتر شده است .تداوم ریزش هوای سرد از طریق ناوة مدیترانه بر روی مرکز همگرایی دریای سرخ سبب
دینامیکیشدن کمفشار سودان شده و کمفشار یادشده را ناپایدار کرده و باعث حرکت این کمفشار به سمت شمال شده و
متعاقب آن شمال شرق را تحت تأثیر نیروی کوریولیس و شیو فشار کرده است .حرکت مرکز همگرایی دریای سرخ به
سمت شمال شرق باعث گرادیان شدید فشار در غرب ایران شده است .جریانات صعودی قوی در تراز باالیی جو همراهِ
شکلگیری جبهه در سطح زمین ناشی از تقابل تودة هوای گرم و مرطوب جنوبی و هوای سرد شمالی ،شرایط را برای
صعود شدید هوا و در نتیجه ابرناکی و بارش تگرگ بهوجود آورده است.
در نقشه امگای تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال (شکل  )21هستهای با امگای منفی قوی بر روی غرب ،شمال غرب ،دریای خزر،
عراق ،سوریه ،و ترکیه شکل گرفته است .بیشینة امگای منفی بر روی شمال غرب و غرب کشور به  -۰/9پاسکال بر ثانیه
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میرسد .منطقة مورد مطالعه در مرکز هستة منفی امگا قرار گرفته است .همچنین ،همگرایی تراز  2۰۰۰هکتوپاسکال با واگرایی
تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال و انطباق هستة امگای منفی با شرق ناوة مدیترانه باعث تشدید واگرایی باالیی و حرکات قائم شدید بر
روی منطقه شده و باعث ایجاد ناپایداری شدید گردیده است .در نقشه شار رطوبت تراز  ۱۰۰هکتوپاسکالی (شکل ،)2۱
مهمترین منبع تأمین رطوبت در این تراز از طریق دریای سیاه و مدیترانه و دریای سرخ تأمین شده است که از طریق ناوة
مدیترانه بر روی غرب ایران و منطقة مورد مطالعه کشیده شده است و زمینة ایجاد ناپایداری شدید را فراهم کرده است.

ﺷكل.5۷الگويﻓاﺎرتﺮازدریﺎسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.59الگويپﺮبنديتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.54الگويﺷﺎررﻃوبتتﺮازدریﺎسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.51الگويﺷﺎررﻃوبتتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت5۷زلو


ﺷكل.5۹الگويامگﺎتﺮاز5۱۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت5۷زلو


ﺷكل.51الگويامگﺎتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎل5۷زلو
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همانطورکه در شکل  21مشاهده میشود ،در این روز در نقشة تراز دریا مرکز پُرفشار سیبری با هستة مرکزی 2۰9۲
هکتوپاسکال بر روی شمال روسیه مشاهده میشود که زبانههای آن بر روی سراسر شمال ایران کشیده شده؛ بهطوریکه زبانة
 2۰2۰هکتوپاسکالی آن تا جنوب دریای خزر و دریای سیاه و مدیترانه نفوذ کرده و با حرکت واچرخندی عظیم خود سبب
فرارفت هوای بسیار سرد از عرضهای شمالی و شیو شدید دما بر روی نوار شمالی ایران شده است .سلول کمفشاری با فشار
مرکزی  2۰۰۱هکتوپاسکال بر روی شرق دریای سرخ (کمفشار سودان) شکل گرفته و زبانههای آن تا نیمة غربی و شمال
غربی ایران کشیده شده است که با حرکت واچرخندی خود سبب فرارفت هوای گرم و مرطوب این ناحیه در راستای جنوبی-
شمالی بر روی غرب ایران میشود و زمینه را برای تقابل دو تودة هوای بسیار متضاد به لحاظ دمایی فراهم میآورد .در این
شرایط با ورود زبانههای پُرفشار در شمال غرب و ریزش هوای سرد بر روی دریای سرخ و مرکز کمفشار سودان کمفشار مذکور
را ناپایدار کرده و باعث حرکت شمال سوی کمفشار تحت تأثیر نیروی کوریولیس و شیو فشار شده است .حرکت مرکز
همگرایی دریای سرخ به سمت شمال در تقابل با زبانههای پُرفشاری که باعث ریزش هوای سرد به منطقة مورد نظر شده باعث
جبههزایی در این منطقه شده است .بهنظر میرسد در این الگو تقابل هوای سرد شمالی ناشی از نفوذ زبانههای پُرفشار سیبری
به این منطقه و مرکز همگرایی دریای سرخ گرادیان فشار شدیدی بهوجود آورده است که اصلیترین عامل رخداد تگرگ در
منطقة مورد مطالعه بوده است .در نقشه امگای تراز  2۰۰۰هکتوپاسکال (شکل  ،)22هستهای با امگای منفی قوی بر روی غرب
دریای خزر شکل گرفته و لبة جنوبی هسته تا روی نیمة غربی ایران کشیده شده است .همچنین ،بر روی شمال عربستان،
عراق ،و جنوب غرب ایران هستهای با امگای مثبت شکل گرفته که لبة شمالی آن تا نیمة غربی ایران کشیده شده و سبب
همگرایی هوای گرم و مرطوب در این تراز بر روی منطقة مورد مطالعه شده است .در نقشه شار رطوبت (شکل ،)2۰
همانطورکه در نقشة تراز دریا مشخص است ،تقریباً از همة منابع آبی موجود در منطقة مطالعاتی به سمت منطقة مورد نظر
تزریق رطوبت انجام شده است .وجود حرکت چرخندی ناشی از شکلگیری مرکز همگرایی بر روی شمال غرب کشور سبب
تزریق رطوبت از طریق دریای سیاه و مدیترانه شده است .همچنین ،پُرفشار سیبری با حرکت واچرخندی خود بر روی دریای
خزر سبب تزریق رطوبت این منبع آبی بر روی شمال غرب و غرب ایران شده است .کمفشار سودان با حرکت چرخندی خود
سبب فرارفت و تزریق حجمِ زیادِ رطوبت از دریاهای عرب ،سرخ ،و خلیج فارس به سمت عرضهای شمالی و نیمة غربی و
شمال غربی ایران شده است و زمینه را برای ناپایداری شدید همرفتی فراهم کرده است.
بررسی الگوی تراز  ۱۰۰هکتوپاسکالی این خوشه (شکل )23دو سردچال را بهصورت زوجی نشان میدهد که اولی بر روی
شمال شرق اروپا و دومی بر روی دریای سیاه مستقر شده است .این سردچالها بهصورت مانعی در برابر امواج غربی عمل کرده
و این امواج را به دو شاخة شمالی و جنوبی تقسیم نموده است .شاخة جنوبی باعث ایجاد ناوهای بر روی شرق مدیترانه و دریای
سرخ شده است .گرادیان ارتفاع ناوة یادشده  2۰۰متر است و پربند جنوبی آن تا مرکز دریای سرخ کشیده شده است .کمارتفاع
بریدة مرکز ناوه با ارتفاع مرکزی  ۱۲۱۰ژئوپتانسیل متر بر روی دریای سیاه و مدیترانه مستقر شده است و هوای سرد
عرضهای باال را به عرضهای پایین منتقل میکند و در سمت غرب خود هوای سرد و پایدار و در سمت شرق خود ناپایداری
ایجاد میکند .همچنین ،شکلگیری یک سلول پُرارتفاع بسته بر روی جنوب ایران و عربستان و اقیانوس هند با فشار ۱3۱۰
هکتوپاسکال بهصورت مانعی در برابر امواج بادهای غربی عمل کرده و باعث افزایش گرادیان کنتوری بر روی نیمة غربی ایران
شده است؛ بهطوریکه منطقة مورد مطالعه درست در قسمت جلوی ناوة یادشده قرار گرفته است و تاوایی مثبت جلوی ناوه
زمینه را برای صعود هوا فراهم کرده است .ریزش هوای سرد از طریق ناوة مدیترانه بر روی مرکز همگرایی دریای سرخ سبب
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افزایش تاوایی پتانسیل و دینامیکیشدن کمفشار سودان و حرکت آن به سمت شمال و متعاقب آن شمال شرق تحت تأثیر شیو
فشار شده است .حرکت مرکز همگرایی دریای سرخ به سمت شمال شرق باعث گرادیان شدید فشار در غرب ایران شده است.
جریانات صعودی قوی در تراز باالیی جو همراه شکلگیری جبهه در سطح زمین ناشی از تقابل تودة هوای گرم و مرطوب
جنوبی و هوای سرد شمالی ،شرایط را برای صعود شدید هوا و در نتیجه ابرناکی و بارش تگرگ فراهم کرده است .همچنین،
امواج غربی با عبور از روی دریای سیاه و مدیترانه و دریای سرخ و کسب رطوبت از این منابع آبی باعث ایجاد ناپایداری و بارش
تگرگ در منطقة مورد مطالعه شده است .در نقشه امگای تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال (شکل  ،)29هستهای با امگای منفی قوی بر
روی غرب ،شمال غرب ،شمال عراق ،و ترکیه شکل گرفته است .بیشینة امگای منفی بر روی شمال غرب و غرب کشور به
 -۰/9پاسکال بر ثانیه میرسد .منطقة مورد مطالعه در مرکز هستة منفی امگا قرار گرفته است .انطباق هستة امگای منفی با
جلوی ناوة مدیترانه بر روی غرب ایران باعث تشدید واگرایی باالیی و حرکات قائم شدید شده است و زمینه را برای ایجاد
ناپایداری شدید بر روی منطقة مورد مطالعه فراهم کرده است .در نقشة شار رطوبت تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال (شکل ،)22
عمدهترین منبع رطوبت در این تراز از طریق دریای سرخ و مدیترانه تأمین شده است که از طریق ناوة مدیترانه بر روی نیمة
غربی ایران کشیده شده و زمینة ایجاد ناپایداری شدید را فراهم کرده است.

ﺷكل.51الگويﻓاﺎرتﺮازدریﺎسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.53الگويپﺮبنديتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.۷۱الگويﺷﺎررﻃوبتتﺮازدریﺎسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.۷5الگويﺷﺎررﻃوبتتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت
5۷زلو
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ﺷكل.۷۷الگويامگﺎتﺮاز5۱۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎلسﺎعت5۷زلو

ﺷكل.۷9الگويامگﺎتﺮاز1۱۱ﻫكتوپﺎسكﺎل5۷زلو

نتﯿجهگﯿﺮي
هدف از این پژوهش ایجاد یک طبقهبندی مناسب از الگوهای آتمسفری در ارتباط با وقایع تگرگ و ویژگیهای
اقلیمشناختی مسبب آنها در حوضة زاب است .برای دسترسی به اهداف فوق ،از دادههای ایستگاهی (کدهای مربوط به
رخداد تگرگ ( 3۰-13-11-11الی  33از  2۰۰کد مربوط به هوای حاضر) بارش تگرگ سه ایستگاه همدید حوضة زاب
در یک دورة آماری 2۱ساله ( )2332-2۰2۲استفاده شده است .همچنین ،با استفاده از دادههای مرکز ،NCEP/NCAR
به واکاوی همدیدی و شناسایی الگوهای گردشی مقارن با این رخدادها اقدام شده است .با تحلیل خوشهای بر روی
دادههای فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل سه الگوی گردشی ضعیف ،متوسط ،و شدید در ارتباط با بارش تگرگ
شناسایی شد .در نهایت ،برای شناسایی مهمترین سامانهها ،همبستگی درونگروهی بین هر خوشه به عمل آمد و روزی
که بیشترین همبستگی را با سایر روزها در یک خوشه داشت بهعنوان روز نمایندة الگوی گردشی آن خوشه انتخاب شد و
مبنای واکاوی این پژوهش واقع گردید .در بررسی الگوهای همدیدی بارش تگرگ ،با توجه به یافتههای بهدستآمده ،سه
الگو به بهترین نحو بارشهای تگرگ در حوضة زاب را توجیه کردند .در الگوی اول ،که بارشهای تگرگ ضعیف را
شامل میشود ،در تراز دریا شاهد تقابل زبانههای گرم و مرطوب سامانة کمفشار سودان و زبانههای سرد پُرفشار اروپایی
بر روی منطقة مورد مطالعه بودیم .تقابل هوای سرد شمالی با هوای گرم و مرطوب جنوبی و قرارگیری منطقه در جلوی
ناوة مدیترانه در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال شرایط و ناپایداری را برای بارش تگرگ فراهم کرده است .در الگوی شار رطوبت،
منبع رطوبت در تراز دریا از دریای سیاه ،مدیترانه ،عرب ،سرخ ،و خلیج فارس و در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال از دریای
مدیترانه و سرخ تأمین شده است .در الگوی دوم در تراز دریا با شکلگیری یک مرکز کمفشار قوی بر روی عراق تقویت
این کمفشار با فرارفت هوای گرم و مرطوب از طریق سامانة سودانی و شکلگیری کمربند پُرفشاری در سراسر نوار
شمالی ایرانـ که با حرکت واچرخندی خود سبب ریزش هوای سرد بر روی منطقة مورد مطالعه شده استـ شرایطی
برای جبههزایی بر روی منطقه فراهم کرده است .همچنین ،قرارگیری منطقه در جلوی ناوة مدیترانه و انطباق هستة
امگای منفی با جلوی ناوة مدیترانه بر روی غرب ایران زمینه را برای تشدید واگرایی باالیی و ایجاد ناپایداری شدید بر
روی منطقة مورد مطالعه فراهم کرده است .در الگوی شار رطوبت در این الگو ،منبع رطوبت در تراز دریا از دریای سیاه،
مدیترانه ،خزر ،عرب ،سرخ ،و خلیج فارس و در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال از دریای سیاه ،مدیترانه ،و سرخ تأمین شده است.

تحلﯿلﻫﻤدیديوﺷنﺎسﺎیﯽﺷﺎررﻃوبتروزﻫﺎيﻫﻤﺮاهبﺎتگﺮگدرغﺮبایﺮان...

 1۷3

در الگوی سوم در تراز دریا کمفشار سودان قویتر شده؛ بهطوریکه زبانههای آن تا نیمة غربی و شمال غربی ایران
کشیده شده و سبب تزریق هوای گرم و مرطوب و ایجاد شرایط همگرایی بر روی منطقة مورد مطالعه شده است.
همچنین ،پُرفشار سیبری بر روی شمال ایران در اوج فعالیت خود است و زبانههای آن با حرکت واچرخندی خود سبب
ریزش هوای بسیار سرد بر روی منطقة مورد مطالعه شده و در این شرایط تقابل هوای بسیار سرد شمالی و گرم و مرطوب
جنوبی شرایط را برای جبههزایی و ناپایداری منطقه فراهم کرده است .در تراز  ۱۰۰هکتوپاسکال قرارگیری منطقه در
شرق ناوة مدیترانه و انطباق هستة امگای منفی با جلوی ناوة مدیترانه بر روی غرب ایران باعث تشدید واگرایی باالیی و
حرکات قائم شدید شده است و زمینه را برای ایجاد ناپایداری شدید بر روی منطقة مورد مطالعه فراهم کرده است .در
الگوی شار رطوبت ،منبع رطوبت در تراز دریا از دریای سیاه ،مدیترانه ،عرب ،سرخ ،و خلیج فارس و در تراز ۱۰۰
هکتوپاسکال از دریای سرخ و مدیترانه تأمین شده است .در پژوهشهای قبلی انجامگرفته در ارتباط با بارش تگرگ ،فقط
نقش پُرفشارهای شمالی و کمفشار سودان در رخداد بارش تگرگ بررسی شدهاند؛ درحالیکه در این پژوهش مشخص شد
بارش تگرگ در غرب ایران مستلزم تقابل تودههای هوای سرد شمالی با هوای گرم و مرطوب جنوبی است و شدیدترین
بارشهای تگرگ هنگامی رخ داده که این تودههای هوا در اوج فعالیت خود بر روی منطقة مورد مطالعه نفوذ میکنند و
شرایط را برای جبههزایی و ناپایداری با کمک جریانات سطح باال ایجاد میکنند و سبب حرکات قائم شدید در جو و در
نتیجه بارش تگرگ میشوند.
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