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مقدمه 
بارشهای سنگین از جمله مخاطرات طبیعیاند که پیشآگاهی از رخداد آنها کمک بسزایی در کاهش آسیبهای
احتمالی مینماید (بلیانی و سلیقه .)18 :7935 ،این نوع بارشها حجم زیادی از رطوبت جو را در یک زمان کوتاه به سطح
زمین انتقال میدهند؛ این امر موجب پُرشدن منافذ خاك میشود و در این هنگام نفوذ آب در خاك کاهش مییابد و سیل
و سیالب را ایجاد میکند .اهمیت بررسی پدیدة بارش هنگامی آشکارتر است که یک مکان شاهد ریزش ناچیز یا
قابلتوجه یا ناگهانی حجم زیادی از بارش باشد (سالمتیهرمزی و همکاران .)3 : 7931 ،کشور ایران بهدلیل آنکه در
منطقة خشک و کمباران قرار گرفته وقوع این نوع بارشها به جاریشدن سیل در مدت زمان کوتاه منجر میشود و
خسارات هنگفتی بهبار میآورد که جبران آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست .درحقیقت ،میتوان گفت بارشهای سنگین
اساسیترین عامل وقوع سیلاند که در بیشتر حوضههای ایران سیلهای مخربی را باعث میشوند (علیجانی187 :7917 ،
 نویسندة مسئول ،تلفن83719171381 :

Email: karampoor.m@lu.ac.ir
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و مصطفایی و همکاران .)11 :7931 ،بنابراین ،تحلیل شرایط همدیدی و دینامیکی الگوهای گردش جوی در شناسایی
عوامل مؤثر بر وقوع بارشهای سنگین بسیار حائز اهمیت است ،بهویژه آنکه این نوع بارشها با تبدیل روانآب میتوانند
سبب سیالب و عواقب مصیبتباری شوند .بنابراین ،الزم است تا با شناخت سازوکار تکوین ،تقویت ،و قانونمندی حاکم بر
حرکت و گسترش سامانههای اقلیمی بارشزا از آثار مثبت آن سود جست و از نتایج زیانبار آن دوری کرد یا آن را
بهحداقل رساند (بلیانی و سلیقه .)18 :7935 ،ازاینرو ،در سطح ایران و جهان مطالعات متعددی با نگرشها و اهداف
مختلف در ارتباط با تحلیل بارشهای سنگین مخاطرهآمیز انجام شده است؛ در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود:
هارناك و همکاران ( )7331رخداد بارشهای سنگین را در تابستان یوتا در ایالت امریکا بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که انتقال رطوبت از اقیانوس اطلس در ایجاد بارشهای سنگین این منطقه اهمیت فوقالعادهای دارد .ریوسالیدا
( )7338نشان داد که عامل اصلی بارشهای سنگین منطقة مدیترانه سیستمهای همرفتی است .کاتو و آرانامی ()1885
نشان دادند که عامل اصلی بارشهای سنگین ناحیة نیاگاتا -فوکوشیما در  1و  79ژوالی  1881تشدید ناپایداری همرفتی
ناشی از هوای مرطوب سطح پایین و هوای خشک سطح باال بوده است .براساس پژوهش ماتلیک و پست ( ،)1881بیشتر
بارشهای سنگین استونی بهسبب عبور سامانههای کمفشار متعدد و سامانههای جبههای بوده و در این ناحیه بارشهای
همرفتی از اهمیت کمتری برخوردار است .اولیویرا و همکاران ( )1879شرایط همدیدی مرتبط با رویدادهای بارش سنگین
نواحی ساحلی شمال شرق برزیل را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که رویداد بارش سنگین عمدتاً بهدلیل کنش
تاوة سیکلونی سطح باال در سطوح فوقانی و با ناحیة همگرایی جنوب اطلس در سطوح پایین شکل میگیرد .آهسان و
همکاران ( )1879شرایط سینوپتیکی رخداد بارشهای سنگین در جنوب شرق بنگالش را مطالعه کردند و عامل رخداد
این بارشها را کنش سیستم مونسونی بزرگمقیاس با آشفتگیهای چرخندی دانستند .به عقیدة آنها ،رطوبت موردنیاز
این بارشها نیز از خلیج بنگال تأمین میشود .همچنین ،مطالعات بسیاری بر روی بارشهای حدی اروپا توسط
پژوهشگرانی چون یو و نوگاج ( ،)1881اسکایف و همکاران ( ،)1881جاکوبیت و همکاران ( ،)1883کنیون و هگرل
( ،)1878و تورتی و همکاران ( )1878انجام گرفته است .نتایج این مطالعات نشان میدهد که در بارشهای حدی رخداده
چرخندهای عرضهای میانی نقش مهمی ایفا میکنند .ایجیل و همکاران ( )1871در مطالعة خود به تحلیل دینامیکی
بزرگمقیاس پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
بارش حدی در شمال شرق ایاالت متحده براساس الگوهای هواشناسی 
فاکتورهایی چون انتقال یکپارچة رطوبت ،همگرایی رطوبت سطح پایین ،و کمربندهای گرم سبب تفاوت بین روزهای با
مؤلفههای دینامیکی و ترمودینامیکی
میشوند .او و همکاران ( )1871
و بدون بارش حدی در شمال شرق ایاالت متحده 
ناهنجاریهای بارش آخر تابستان در شرق آسیا را بررسی کردند و نشان دادند که دو مؤلفة تغییر باد (مؤلفة

مؤثر بر
میکنند.
ناهنجاریهای باران موسمی شرق آسیا ایفا 

دینامیکی) و تغییرات رطوبت (مؤلفة ترمودینامیکی) نقش مهمی در
محمدی و مسعودیان ( ،)7913با تحلیل نقشههای فشار سطح دریا ،نتیجه گرفتند که الگوی پُرفشار اروپا -کمفشار عراق
در وقوع سنگینترین و فراگیرترین بارشهای ایران (روزهای  7919/1/71تا  )7919/1/71مؤثر است .قویدل رحیمی
( ،)787 :7938با استفاده از معادالت ترمودینامیک ،شار رطوبت جو را در جریان سوپر سیکلون فت بررسی کرد و به این
نتیجه رسید که همگرایی عمودی و افقی رطوبت جو در جریان طوفان فت عامل اصلی وقوع بارش سنگینِ منجر به
سیالب در چابهار بوده است .محمدی و همکاران ( )7937به تحلیل دینامیکی سامانههای سودانی و رخداد بارشهای
سنگین در جنوب غرب ایران پرداختند و نشان دادند که در طوفانهای منتخب دو مرکز بیشینة تاوایی نسبی تراز میانی،

دینامیکیوترمودینامیکیبارشهایسنگینفراگیرزمستانةایراندربازۀزمانی...5۱1۱-19۹۱

شناختالگوهای

 99

یکی در شرق دریای مدیترانه و دیگری در غرب دریای سرخ ،روی کشور سودان شکل گرفته و همراهی جریان باد با
هستههای بیشینة نم ویژة مستقر در دریای سرخ رطوبت الزم برای طوفانها را تأمین کرده است .علیجانی و همکاران
( )7939نشان دادند که بارشهای سیلآسای ناحیة بسیار کمبارش جنوب شرقی ایران در بیشتر مواقع بهسبب رویارویی
کمفشار سودان -عربستان ،که شرایط دگرفشار شدیدی را در راستای شمال غرب -جنوب شرق
کمفشار جنب قطبی با 

میکند ،رخ دادهاند .مسعودیان و کارساز ( )7939الگوهای ضخامت بارشهای سنگین ناحیة زاگرس جنوبی را
فراهم 
مطالعه کردند و نشان دادند که چهار الگوی اصلی ضخامت در فراهمکردن شرایط مناسب بارشهای سنگین و فراگیر
ناحیة زاگرس جنوبی مؤثرند که در همة آنها فرود منتهیالیه شرق دریای مدیترانه با کمی تغییر موقعیت دیده شده است
و بر روی جنوب غرب ایران منطقة کژفشاری شدیدی را ایجاد کرده که در رخداد اینگونه بارشها نقش مهمی را بازی
کرده است .سالمتی و همکاران ( )7931الگوهای جوی سیالب آبان  7931در استانهای ایالم و لرستان را شناسایی و
تحلیل کردند .نتایج تحقیقات آنها گویای آن است که در زمان رخداد سیالب ناوة عمیق تحت تأثیر دریای عرب و
دریای سرخ تقویت شده و تا شمال کشور عراق و مرزهای غربی ایران گسترش یافته و باعث تقویت سامانة کمفشار
مستقر در مرزهای غربی ایران شده است .امیدوار و همکاران ( )7931شرایط همدیدی -دینامیکی بارش ابر سنگین در 1
آذر  7939در استان کهگیلویه و بویراحمد را ارزیابی کردند و نشان دادند که تشکیل پدیدة بلوکینگ بر دریای مدیترانه و
عمیقشدن ناوه بر روی کشور عراق تا نواحی جنوب غربی ایران سبب رخداد این بارش سنگین شده است.
تحلیل علل برخی مخاطرات محیطی مانند بارشهای سنگین شرایط را برای پیشآگاهی از صدمات به زندگی
انسانها و اقتصاد جامعه فراهم میکند (نوری .)791 :7937 ،ازاینرو ،با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر با هدف
شناخت الگوهای دینامیکی و ترمودینامیکی حاکم بر روز رخداد بارش سنگین فراگیر فصل زمستان انجام شده است.

مواد وروشها 
در این پژوهش از دو پایگاه داده استفاده شده است :پایگاه نخست مربوط به دادههای روزانة بارش  95ایستگاه همدیدی
با طول دورة آماری مشترك در بازة زمانی  1878-7318است که از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد .پایگاه دوم مربوط
به متغیرهای جو باالست که برای نمونة موردی روز با بارش سنگین فراگیر در غالب یک شبکة منظم  1/5 × 1/5درجه از
بایگانی  ،NCEP\NCARکه در تارنمای

CDC\REANALYSIS

در دسترس است ،برداشت شد .پس از استخراج

دادههای اولیه ،نخست با استفاده از روش رگرسیون خطی دادههای ناقص بازسازی شد .سپس ،با استفاده از بارشهای
حدی 18درصد باالی فصل زمستان طی دورة مطالعاتی پنجاهساله ،شدیدترین دورة مرطوب در محیط نرمافزاری  Spssو
 Excelشناسایی و پس از آن برای تحلیل الگوهای دینامیکی حاکم بر بارش سنگین فراگیر رخداده در دورة موردنظر روز
رخداد بارش سنگین فراگیر تعیین شد .ذکر این نکته الزم است که روز رخداد بارش سنگین در پژوهش حاضر روزی است
که بیشتر ایستگاهها در آن بیشترین بارش خود را در این فصل دریافت میکنند .در نهایت ،بهمنظور بررسی الگوهای
دینامیکی و ترمودینامیکی حاکم بر روز موردنظر ،کمیتهای دینامیکی تاوایی شامل تاوایی نسبی ،تاوایی مطلق ،تاوایی
پتانسیلی راسبی -ارتل در سطوح فشاری و همآنتروپی ،همگرایی و واگرایی ،سرعت قائم در سیستم ارتفاعی و کمیت
ترمودینامیکی دمای پتانسیل در محیط برنامهنویسی فورترن  77نوشته و تعریف شدند .در ادامه برای تحلیل تغییرات
زمانی کمیتهای یادشده ،نقشههای گرافیکی آنها در محدودة انتخابی طول جغرافیایی  8تا  18درجة شرقی و عرض
جغرافیایی  78تا  18درجة شمالی برای ساعتهای  8888و  7188گرینویچ در محیط نرمافزاری سورفر ترسیم و تحلیل

99

پژوهشهایجغرافیایطبیعی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1199



شدند .ذکر این نکته الزم است که برای شناخت بیشتر الگوهای حاکم بر روز بارش سنگین فراگیر ،نقشههای یک روز
قبل و بعد از این روز نیز در سطوح مختلف بررسی شدند .اما ،بهمنظور کاهش حجم مطالب ،فقط نقشههای روز رخداد
بارش سنگین فراگیر در ساعتهای  8888و  7188گرینویچ ارائه شده است.

یافتههایپژوهش 

براساس دادههای حدی 18درصد باالی میانگین مجموع بارشهای فصل زمستان ،پنج دورة مرطوب ،که باالترین
فراوانی را در ایستگاههای همدیدی موردپژوهش داشتند ،شناسایی شد که شدیدترین آنها در سال  7311بروز کرده
است .روز پنجم دسامبر  7311هم روز رخداد بارش سنگین فراگیر در دورة مرطوب موردنظر انتخاب شد که در مباحث
بعدی به تفسیر دینامیکی و ترمودینامیکی آن پرداخته میشود .ذکر این نکته الزم است که برای شناخت بیشتر الگوهای
حاکم بر روز بارش سنگین فراگیر نقشههای یک روز قبل و بعد از این روز نیز در سطوح مختلف بررسی شدند ،اما،
بهمنظور کاهش حجم مطالب ،فقط نقشههای روز رخداد بارش سنگین فراگیر در ساعتهای  8888و  7188گرینویچ
ارائه شده است.
درساعتهای۱۱۱۱و15۱۱گرینویچ 

تحلیلروزچهارمدسامبر1991

الگوی دمای پتانسیل تراز  588هکتوپاسکال روز چهارم دسامبر  7311در ساعت  8888گرینویچ دو هستة کمینة دمایی را
نشان میدهند که یکی از آن دو با مقداری برابر با  135کلوین منطبق بر جریانهای چرخندی بازوی غربی بندال امگا ،که
بر عرضهای باالتر از  95درجة شمالی حاکم است ،در شمال دریای سیاه قرار دارد و دیگری با مقدار  138کلوین بر روی
دریاچة بالخاش جای گرفته است که با جریانهای چرخندی بازوی شرقی بندال همسوست .بیشینة مقادیر برابر با 915
کلوین نیز منطبق بر محل فعالیت جریانهای واچرخندی پُرارتفاع جنبحاره به عرضهای پایینتر از  78درجة شمالی
اختصاص مییابد .درواقع ،میتوان گفت که عرضهای باالتر از  95درجة شمالی دارای کمترین مقادیر دمای پتانسیلی و
عرضهای پایینتر از آن دارای بیشترین مقادیرند .بر روی ایران نیز متأثر از جریانهای چرخندی بازوی شرقی بندال امگا،
مقادیر دمای پتانسیلی در جهت شمال شرقی -جنوب غربی افزایشی است .به عبارتی ،مقادیر دمای پتانسیلی در نیمة شرقی
کشور کمتر از نیمة غربی است .الگوی دمای پتانسیلی تراز  58هکتوپاسکالی نیز هستة بیشینة قوی را نشان میدهد که با
مقدار  578کلوین در شرق منطقة مطالعاتی واقع شده و ایران را متأثر میسازد .هستة ضعیفتری نیز با مقدار  585کلوین در
شمال دریای سرخ واقع شده است که در خالل جریانهای چرخندی بخش شرقی ناوة شرق دریای مدیترانه از سوی نوار
غربی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین ،مشهود است که الگوی دمای پتانسیلی حاکم بر این مناطق عکس تراز
588هکتوپاسکالی است؛ این امر بهدلیل آن است که در پوشنسپهر دمای هوا با افزایش ارتفاع افزایش مییابد؛ تحت چنین
شرایطی اغلب نواحی کشور به غیر از نوار جنوبی و بخشهایی از مرکز کشور از بیشترین مقادیر دمای پتانسیلی برابر با 135
کلوین برخوردارند .در سایر نواحی نیز مقادیر دمای پتانسیلی معادل  138کلوین است .الگوی همگرایی تراز 7888
هکتوپاسکال نیز در این ساعت منطقة همگرایی قوی را در غرب روسیه نشان میدهد که در جهت شمال غرب -جنوب
شرق بخشهای شمالی و شمال غرب کشور را دربر میگیرد .این منطقه با منطقة واگرایی حاکم بر این ناحیه در تراز
588هکتوپاسکالی ،که بر بخش شرقی ناوة چرخندی بازوی غربی بندال امگا منطبق است ،همراهی دارد .در نتیجه،
آنگونهکه مؤلفة سرعت قائم هوا در تراز میانی جو و سطح زمین نشان میدهد ،منطبق بر نواحی همگرا -واگرای یادشده،
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جریانهای باالسویی در حال اجراست که ،در صورت رطوبت مناسب در این نواحی ،به بارشهای دینامیکی منتهی میشود.
عالوهبراین ،حرکات باالسوی دیگری در غرب کشور در جریان است که به فرایندهای همرفتی مربوط میشود .الگوی
تاوایی نسبی تراز  588هکتوپاسکال نیز حاکی از وجود سه هستة بیشینة مثبت تاوایی است که دو هستة آن منطبق بر بخش
شرقی ناوههای غربی و شرقی بندال امگا بهترتیب در شمال دریای سیاه و دریاچة بالخاش و هستة دیگر همسو با
جریانهای چرخندی فرود شرق دریای مدیترانه در جنوب شرق دریای مدیترانه قرار دارد .در این حالت دیده میشود که
بخشهای جنوب شرقی کشور از هستة بیشینة دریاچة بالخاش و نواحی غربی از هستة بیشینة جنوب شرق دریای مدیترانه
تأثیر میپذیرند که مقدار آن در جنوب شرق کشور برابر با  7/5تا  8/5واحد ( )10-5 s-1و در نواحی غربی معادل  8/5واحد
است .تاوایی مطلق تراز 588هکتوپاسکالی نیز منطبق بر این نواحی مقادیر باالیی برابر با  1واحد را نمایش میدهد .توزیع
مکانی تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل در تراز فشاری 588هکتوپاسکالی نیز کیفیتی مشابه الگوی تاوایی نسبی همان تراز را
نشان میدهد .این امر حاکی از آن است که نقش لپستریت دمای پتانسیل در الیة میانی جو کمرنگ است؛ بدین معنی که
در تراز 588هکتوپاسکالی آهنگ تغییر دمای پتانسیل با ارتفاع قابل مالحظه نیست .در این حالت میدانهای تاوایی پتانسیلی
راسبی -ارتل منطبق بر جریانهای چرخندی بازوهای شرقی و غربی بندال امگا در شمال دریای سیاه و دریاچة بالخاش و
همچنین فرود شرق دریای مدیترانه مقادیر مثبتی را نشان میدهند .بدین شکل که مقدار بیشینة تاوایی پتانسیل در شمال
دریای سیاه به مقدار  8/5 pvuبر روی دریاچة بالخاش  7 pvuو در جنوب شرق دریای مدیترانه به  8/5 pvuمیرسد .این
در حالی است که در سطح کشور مقادیر مثبتی را شاهد نیستیم .این بدان معنی است که اغتشاشات ترازهای زیرین و میانی
وردسپهر در این ساعت به کنشهای جوی دینامیکی و غیردینامیکی وردسپهر مرتبط میشوند .در تراز 58هکتوپاسکالی نیز
تحت تأثیر ناوة بازوی شرقی بندال امگا مقادیر بیشینهای در نیمة شرقی کشور مشاهده میشود؛ بهگونهایکه مقدار آن در
شمالیترین بخش منطقه به  9 E-885 PVUو در جنوبترین بخش به  7/3 E-885 PVUمیرسد .این امر نشان میدهد
که ارتفاع متوسط وردایست برونحارهای در این منطقه بسیار پایین است که نفوذ هرچه بیشتر تودة هواهای گرم
پوشنسپهری به الیههای پایینتر جو را تسهیل میکند .در این ارتباط باالبودن مقادیر دمای پتانسیل تراز 58هکتوپاسکالی
این مسئله را تأیید میکند .الگوی تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل در سطح همآنتروپی  998کلوین نیز گویای آن است که
مقادیر  pvدر نیمة شمالی کشور بیش از نیمة جنوبی است .بدین شکل که مقادیر  pvدر نیمة شمالی در جهت شمالی-
جنوبی مقادیری مابین  1/5 pvuتا  7را نشان میدهد؛ درحالیکه در نیمة جنوبی این مقدار بین  7 pvuتا  8/5میرسد .در
نتیجه ،میتوان گفت فعالیت سامانة بارشی در نیمة جنوبی کشور به حدی نبوده که ارتفاع وردایست در این نواحی را کاهش
دهد .شایان ذکر است که بیهنجاریهای مثبت  pvسطح همآنتروپی  998کلوین نیز همانند تراز فشاری 58هکتوپاسکالی
بیشتر بر روی وردسپهر زبرین تأثیرگذار است .الگوی حاکم بر دمای پتانسیل تراز 588هکتوپاسکالی در ساعت 7188
گرینویچ نشان از افزایش مقادیر دمای پتانسیلی در نیمة شرقی کشور و کاهش مقادیر در نیمة غربی دارد .این در حالی است
که در تراز 58هکتوپاسکالی مقادیر در جهت غربی -شرقی کاهش مییابد که در نیمة شرقی کشور برجستهتر است .ازاینرو،
تغییرات قائم دمای پتانسیل با ارتفاع همواره در نیمة شرقی در حال افزایش و در نیمة غربی در حال کاهش است .همچنین،
نقشههای همگرایی تراز 7888هکتوپاسکالی نیز منطقة همگرایی را نشان میدهند که نواحی از شرق و مرکز کشور را دربر
میگیرد که بخش جنوبی آن با منطقة واگرای تراز میانی جو منطبق است .اما از آنجا که هر دو منطقة واگرایی و همگرایی
چندان قوی نیستند ،آنگونه که میدانهای سرعت قائم جو در تراز  588و 7888هکتوپاسکالی نشان میدهند ،حرکات
باالسوی دینامیکی خاصی در این ناحیه انجام نمیگیرد .بااینحال ،حرکات صعودی هوا در نیمة غربی کشور همواره در حال
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اجراست که تحت تأثیر همرفت ناشی از شرایط محیطی و جریانهای چرخندی سطح زمین شکل میگیرد .تحت چنین
وضعیتی مشاهده میشود که در این ساعت شدت ناپایداریها در نیمة غربی کشور بیشتر است و بارشها در این نواحی از
نوع همرفتی است .همچنین ،تحت تأثیر هستة بیشینة تاوایی نسبی شمال دریای سرخ ،که منطبق بر بخش شرقی ناوة
نصفالنهاری است ،در نواحی غربی و شمال غربی ایران جایی که متأثر از حرکات باالسوی جوی ستون هوا باریکتر و
چرخش تودة هوا بیشتر میشود ،مقادیر تاوایی نسبت به  71ساعت گذشته افزایش مییابد که مقدار آن بین  7تا  8/5واحد
( )10-5 s-1متغیر است .در مقابل ،بخشهای جنوب شرقی مقادیر کاهش محسوسی را نشان میدهند .مقادیر تاوایی مطلق
تراز 588هکتوپاسکالی نیز همسو با میدانهای تاوایی نسبی در مناطق شمال غربی و غرب کشور افزایشی و در نواحی
جنوب شرقی کاهشی است .در این حالت بیشینة مقادیر تاوایی مطلق در شمال غرب و غرب کشور به  78واحد ()10-5 s-1
میرسد .الگوی حاکم بر تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل تراز فشاری 588هکتوپاسکال همچنان مقادیر مثبتی را در سطح
کشور نشان نمیدهد .این در حالی است که در تراز 58هکتوپاسکالی مقادیر  pvدر نیمة غربی کشور افزایش و در نیمة
شرقی کشور کاهش مییابد .علت این سیر افزایشی و کاهشی را میتوان به افزایش و کاهش تاوایی مطلق و پایداری
ایستایی در این مناطق نسبت داد .در سطح همآنتروپی  998کلوین نیز این وضعیت حاکم است .درمجموع ،میتوان گفت که
عامل اصلی آشفتگیهای مشاهدهشدة این روز در سطح زمین بیشتر به فعالیتهای سیستمهای چرخندی و واچرخندی
ترازهای زیرین و میانی وردسپهر مربوط میشود .تغییرات دینامیکی پوشنسپهر بیشتر سطوح فوقاتی وردسپهر را تحت تأثیر
قرار میدهد .همچنین ،همانطورکه در مباحث گذشته نیز اشاره شده ،بارشهای دریافتی در این روز بیشتر از نوع همرفتی
است که در نیمة غربی کشور از شدت باالیی برخوردارند.
درساعتهای۱۱۱۱و15۱۱گرینویچ(روزرخدادبارشسنگینفراگیر) 

تحلیلروزپنجمدسامبر1991

همانطورکه در شکل  7دیده میشود ،مقادیر دمای پتانسیل تراز 588هکتوپاسکالی در روز پنجم دسامبر  7311ساعت
 8888گرینویچ نسبت به روز گذشته در همین ساعت در نیمة شرقی کشور افزایشی و در نیمة غربی کاهشی است .در تراز
58هکتوپاسکالی نیز مقادیر در راستای غربی -شرقی بر فراز کشور کاهش مییابند؛ بهگونهایکه مقدار دمای پتانسیلی جو در
سراسر کشور بین  135تا  138کلوین متغیر است .ازاینرو ،تغییرات قائم دمای پتانسیلی در نیمة شرقی کشور در حال افزایش
و در نیمة غربی در حال کاهش است .الگوی همگرایی تراز 7888هکتوپاسکالی نیز گویای آن است که ،در راستای تقویت
ناوة وارون دریای سرخ در شرق دریای مدیترانه و نفوذ آن به نوار غربی کشور ،یک منطقة همگرایی در نوار غربی کشور
شکل میگیرد که مقدار آن به  -8/9پاسکال بر ثانیه میرسد .این در حالی است که هستة همگرایی که در شمال شرق
کشور استقرار یافته بود به قوّت خود در این محل باقی است .در چنین حالتی ،آنگونهکه میدانهای واگرایی تراز
588هکتوپاسکالی نمایش میدهند ،تنها هستة همگرای شمال شرق کشور با واگرایی تراز میانی جو همسوست (شکل .)1
در این ارتباط مؤلفة منفی سرعت قائم هوای تراز 588هکتوپاسکالی در بخش شمالی این هسته ،که نزدیک به دریای
کاسپین است ،جریانهای باالسویی را نشان میدهد .در نتیجه ،با توجه به نم ویژة مناسبی که در این نواحی وجود دارد ،این
نواحی از بارشهای دینامیکی مناسبی برخوردار میشوند .همچنین ،منطبق بر جریانهای جنوب غرب -شمال شرق بخش
شرقی ناوة شرق دریای مدیترانه ،هستة قوی جریان باالروندهای در غرب کشور تشکیل شده که همراستا با جریانهای
بخش شرقی ناوه تا شمال شرق کشور کشیده میشود (شکل  .)1مؤلفة قائم تراز 7888هکتوپاسکالی نیز جریانهای
باالسویی را در نیمة غربی کشور نشان میدهند که با جریانهای چرخندی بخش شرقی ناوة وارون دریای سرخ در این تراز
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انطباق دارد (شکل  .)5از آنجا که این جریانهای باالسو با مناطق همگرایی پایینی -واگرایی باالیی انطباق ندارند ،میتوان
اظهار کرد که این جریانها تحت تأثیر فرایندهای همرفتی انجام میگیرند .ازاینرو ،بارشهای دریافتی این ساعت بیشتر از
نوع همرفتی است که در راستای فعالیت جریانهای چرخندی ناوة وارون دریای سرخ در سطح زمین و جریانهای شرقی
ناوة شرق دریای مدیترانه در تراز میانی جو شکل یافتهاند و بهشدت از پیکربندی ناهمواریها تأثیر میپذیرند .بدینصورت
که سامانههای بارشی که از سوی نوار غربی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند در راستای حرکت شرقسوی خود با کوههای
پیوستة زاگرس برخورد میکنند و در اثر صعود اجباری تودههای هوا حرکت باالسوی سیستم افزایش مییابد .در نتیجه ،تودة
هواهای ورودی در دامنة بادگیر کوههای زاگرس بخش بزرگی از رطوبت خود را از دست میدهند .ازاینرو ،شدیدترین
بارشها در این نواحی رخ میدهد .به همین دلیل ،در نواحی بادپناه رشتهکوه زاگرس ،که حرکت پایینسوی سیستم افزایش
مییابد ،پتانسیل بارشهای همرفتی بهشدت کم میشود .بهاینترتیب ،افزایش بارش همرفتی در غرب رشتهکوه زاگرس
سبب کاهش محتوای آب قابل بارش ابر و در نتیجه کاهش بارش در شرق رشتهکوه زاگرس میشود .این شرایط درمورد
رشتهکوههای البرز نیز صدق میکند .با این تفاوت که ،برخالف دامنههای بادگیر زاگرس که با افزایش ارتفاع بارش نیز
افزایش مییابد ،از سوی نواحی ساحلی دریای کاسپین تا بخش بزرگی از دامنههای شمالی البرز با افزایش ارتفاع بارش
کاهش مییابد .دلیل این امر ،آنگونهکه مسعودیان ( )7938به آن اشاره میکند ،این است که در کرانههای دریای کاسپین
فرارفت هوای سرد و خشک شمالی (پُرفشار دریای سیاه) یا شرقی (پُرفشار سیبری) و رویارویی آن با هوای گرم و مرطوب
جنوب دریای کاسپین یک کمربند ناپیوستگی ایجاد میکند .فرارفت بخار آب به انباشت رطوبت در پشت این کمربند
میانجامد و بهدلیل کاهش چگالی ناپایداری تقویت میشود .مقدار بارش در راستای این ناپایداری بیشینه است .به همین
دلیل ،با دورشدن از کرانه ،مقدار بارش کاهش مییابد .این تضاد نشان میدهد اساساً الگوی خطی بارش بیشتر تابع آرایش
ناهمواری است تا ارتفاع .مقادیر تاوایی نسبی تراز 588هکتوپاسکالی نیز حاکی از افزایش مقادیر مثبت تاوایی در نوار غربی
کشور است که منطبق بر بخش شرقی ناوة فشاری شرق دریای مدیترانه ،جایی که با حرکات باالسوی قوی همراه است،
قرار دارد .مقادیر یادشده بین  7واحد ( )10-5 s-1در غربیترین نقاط و  8/5واحد ( )10-5 s-1در نواحی شرقیتر متغیرند (شکل
 .)1مقادیر تاوایی مطلق نیز در ارتباط با افزایش تاوایی نسبی در نوار غربی کشور افزایش مییابد؛ بهگونهایکه مقدار تاوایی
مطلق در بخشهایی از غرب و شمال غرب کشور به  78واحد ( )10-5 s-1میرسد (شکل  .)1تحت چنین وضعیتی (افزایش
تاوایی مطلق و نسبی در نیمة غربی کشور) واگرایی تراز میانی جو تشدید میشود و فشار هوا بر روی این نواحی در سطح
زمین کاهش مییابد؛ در نتیجه ،حرکات صعودی بیش از پیش تقویت میشوند .همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود،
الگوی حاکم بر تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل تراز فشاری 588هکتوپاسکال نیز همانند روز گذشته است و مقادیر مثبتی را در
سطح کشور نشان نمیدهد .بنابراین ،همانطورکه قبالً هم به آن اشاره شد ،اغتشاشات سطح زمین در این ساعت به
الگوهای گردشی حاکم بر ترازهای زیرین و میانی وردسپهر مرتبط میشوند .بنابراین ،خصوصیات جغرافیایی محلی و
تغییرات همدیدی سطوح زیرین و میانی وردسپهر از عوامل مؤثر در رخداد بارشهای همرفتی و دینامیکی این ساعت در
سطح کشور بهشمار میروند .از سوی دیگر ،الگوی تاوایی راسبی -ارتل در تراز فشار 58هکتوپاسکالی مبین آن است که
مقادیر تاوایی در نیمة غربی کشور در ارتباط با افزایش مقدار تاوایی مطلق در این نواحی افزایش مییابد .افزونبراین ،در
نواحی جنوب شرق و شرق کشور نیز این مقادیر تحت تأثیر تقویت شیو قائم دمای پتانسیلی افزایشی است .تحت چنین
شرایطی مشاهده میشود که مقدار تاوایی پتانسیلی پوشنسپهری در نیمة غربی کشور در شمالیترین نواحی برابر با

PVU

 9/1E-885و در جنوبیترین ناحیه به  1E-885 PVUمیرسد .در نیمة شرقی نیز این عدد بین  1/3E-885 PVUتا

PVU
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 1/1E-885متغیر است (شکل  .)3در تراز همآنتروپی  998کلوین نیز مقادیر  PVفقط در نوار غربی کشور افزایش مییابند و
در سایر نواحی سیری نزولی را طی میکنند؛ بهگونهایکه بیشینة مقادیر در بخشهای شمال غربی به مقدار 9 PVU
میرسد (شکل  .)78بهطور کلی ،اثر بیهنجاریهای مثبت تاوایی پتانسیلی در این ساعت به سطوح فوقانی وردسپهری
معطوف میشود.




شکل.1الگویدمایپتانسیلتراز2۱۱هکتوپاسکالبرحسب

شکل.5الگویدمایپتانسیلتراز2۱هکتوپاسکالبرحسب

کلویندرساعت۱۱۱۱گرینویچروز 1991/15/2

کلویندرساعت۱۱۱۱گرینویچروز 1991/15/2





(پهنههایرنگدی)و شددکل.1مقددادیرمنفددیمؤلفددةقددا مسددرعتبددادتددراز

شکل.1همگراییتراز1۱۱۱هکتوپاسکال
واگراییتراز2۱۱هکتوپاسدکال(خطدوههدممقددار)بدر
حسبs-1

ساعت۱۱۱۱گرینویچروز 1991/15/2



2۱۱هکتوپاسکالبرحسبپاسکالبرثانیه،ساعت۱۱۱۱
گرینویچروز 1991/15/2



شکل.2مقادیرمنفدیمؤلفدةقدا مسدرعتبدادتدراز 1۱۱۱شکل .۹توزیعمکانیتاوایینسبیتراز2۱۱هکتوپاسکالبدر
هکتوپاسکالبرحسبپاسکالبدرثانیده،سداعت ۱۱۱۱
گرینویچروز 1991/15/2

حسب،10-5 s-1ساعت۱۱۱۱گرینویچروز 1991/15/2

دینامیکیوترمودینامیکیبارشهایسنگینفراگیرزمستانةایراندربازۀزمانی...5۱1۱-19۹۱

شناختالگوهای



 1۱1



2۱۱
توزیعمکانیتاواییپتانسیلیراسبی-ارتلتراز 

شکل .9توزیعمکانیتاواییمطلقتراز2۱۱هکتوپاسکالبدر شکل.9
حسددددب10-5 s-1درسدددداعت۱۱۱۱گرینددددویچروز

هکتوپاسکالبرحسب10-5 s-1درساعت۱۱۱۱گرینویچ

 1991/15/2

روز 1991/15/2





توزیعمکانیتاواییپتانسیلیراسبی–ارتدلسدطح

شکل .9توزیعمکانیتاواییپتانسدیلیراسدبی– ارتدلتدراز شکل.1۱
2۱هکتوپاسددددکالدرسدددداعت۱۱۱۱گرینددددویچروز

همآنتروپدی11۱کلدوین،درسداعت۱۱۱۱گریندویچروز


 1991/15/2

 1991/15/2

مقادیر دمای پتانسیلی تراز 588هکتوپاسکالی در ساعت  7188گرینویچ نیز تحت تأثیر عمیقترشدن ناوة نصفالنهاری و
فرارفت هوای گرمتر عرضهای پایین نسبت به روز گذشته در همین ساعت در سراسر کشور به غیر از بخشهایی از نوار غربی
افزایش مییابد (شکل  .)77کاهش دمای پتانسیلی نوار غربی به عمیقشدن ناوه و انتقال هوای سردتر به این نواحی برمیگردد.
در تراز 58هکتوپاسکالی هم مقادیر در نوار جنوبی و نوار غربی کشور سیر صعودی و در سایر مناطق سیر نزولی را طی میکنند
(شکل  .)71قابل توجه است که افزایش دمای پتانسیلی در نوار غربی کشور تحت تأثیر نفوذ تودة هواهای گرم پوشنسپهری
انجام گرفته است .در چنین حالتی دیده میشود که گرادیان قائم دمای پتانسیل در سراسر کشور به غیر از نوار جنوبی کشور
افزایش مییابد .این امر با افزایش سرعت جنبحاره در سراسر کشور بهویژه در نوار غربی و کاهش سرعت در نوار جنوبی همراه
بوده است .البته باید توجه کرد که کاهش سرعت جت جنبحاره در نوار جنوبی کشور به حدی نیست که فعالیت سیستمهای
بارشی در این نواحی را مختل کند .بنابراین ،در راستای افزایش گرادیان قائم دمای پتانسیل و افزایش سرعت جت جنبحاره،
که در مقایسه با روزهای گذشته به حداکثر سرعت خود میرسد ،سیستمهای بارشی با شدت باالیی سراسر کشور را تحت تأثیر
قرار میدهند .ازاینرو ،میتوان گفت که افزایش گرادیان قائم پتانسیل یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر بارش سنگین این روز
است (شکل بهدلیل کاهش حجم مطالب ارائه نشده است) .الگوی همگرایی تراز 7888هکتوپاسکالی نیز بیانگر همگرایی قوی
در سطح کشور است که بیشتر نیمة شمالی را پوشش میدهد .در این ارتباط مشاهده میشود که منطقة همگرای یادشده در
بخشهای غربی ،شمال غربی ،شمال ،و مناطقی از مرکز و شمال شرق کشور از شدت بیشتری برخوردار است؛ بهگونهایکه
مقدار آن در این نواحی بین  -7/1تا  -8/1پاسکال بر ثانیه متغیر است .رقم کمینة  -7/1پاسکال بر ثانیه در شمال دریاچة ارومیه
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در شمال غرب کشور قرار دارد که به لحاظ جغرافیایی منطقهای کوهستانی و با ارتفاع باال محسوب میشود (شکل .)79
همچنین ،براساس میدانهای واگرایی تراز 588هکتوپاسکالی دیده میشود که منطقة همگرای یادشده در مناطقی از شرق،
مرکز ،جنوب غرب ،و شمال غرب کشور با منطقة واگرایی تراز میانی جو انطباق دارند (شکل  .)79تحت چنین شرایطی،
براساس آنچه مؤلفة منفی سرعت قائم باد تراز  7888و 588هکتوپاسکالی نشان میدهد ،صعود دینامیکی هوا در بیشتر نواحی
کشور در حال اجراست (شکلهای  71و  )75که در نیمة غربی بهویژه در دامنة بادگیر رشتهکوههای زاگرس از شدت بیشتری
برخوردار است .این امر بدان علت است که تودههای بارانزا در برخورد با این سد کوهستانی بهاجبار صعود میکنند و با توجه به
رطوبت باالیی که در این نواحی وجود دارد ،بارشهای سنگینی را در این نواحی موجب میشوند .مقادیر تاوایی نسبی تراز
588هکتوپاسکالی نیز منطبق بر جریانهای بخش شرقی ناوه در جهت جنوب غرب -شمال شرق از سوی نوار غربی تا نواحی
شمالی کشور افزایش مییابد که مقداری بین  9تا  8/5واحد ( )10-5 s-1را نشان میدهد (شکل  .)71بیشینة مقدار  9واحد متعلق
به بخشهای غربی کشور است .قابل توجه است که این افزایش تحت تأثیر نزدیکشدن ناوه به سمت نوار غربی کشور و
افزایش سرعت جریانها در این نواحی انجام گرفته که تقویت حرکات صعودی در سطوح زیرین و افزایش چرخندگی تودههای
هوا را همراه داشته است .این روند در مقادیر تاوایی مطلق همین تراز نیز دنبال میشود (شکل  .)71مقادیر تاوایی پتانسیلی نیز
بهسبب عواملی چون افزایش گرادیان دمای پتانسیل ،تاوایی مطلق ،و همچنین زیاد شدن پایداری ایستایی در سطوح فوقانی جو
در نوار غربی کشور افزایش مییابد؛ بهگونهایکه مقدار  pvدر نواحی یادشده به  8/5 PVUمیرسد (شکل  .)71این بدان معنی
است که در این ساعت ارتفاع متوسط وردایست برونحارهای در این نواحی به حدی کاهش یافته که کشانة  PVپوشنسپهری
تا تراز میانی جو هم نفوذ میکند .نقشههای تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل در تراز 58هکتوپاسکالی نیز این مسئله را تأیید
میکنند؛ بدین شکل که مقدار  PVدر سراسر کشور بین  9 PVUتا  1/1متغیر است (شکل  .)73تحت چنین شرایطی پایداری
ایستایی سطوح زیرین وردسپهر در مناطق یادشده کاهش مییابد و جریانهای همرفتی در این نواحی تسریع میشوند .الگوی
تاوایی پتانسیل راسبی -ارتل در سطح همآنتروپی  998کلوین نیز مشابه تراز فشاری 58هکتوپاسکالی است؛ بهگونهایکه مقادیر
 pvمنطبق بر بخش شرقی ناوه جایی در نوار غربی کشور افزایش یافته است (شکل  .)18بهطور کلی ،بررسی الگوهای تاوایی
پتانسیلی راسبی -ارتل در ترازهای فشاری  588و 58هکتوپاسکالی و سطح همآنتروپی  998کلوین آشکار میکنند که ،برخالف
زمانهای گذشته ،در بارشهای سنگین دریافتی نوار غربی کشور این ساعت ،عالوهبر تغییرات دینامیک سطوح میانی و زیرین
وردسپهر ،تغییرات دینامیک پوشنسپهری نیز نقش مهمی ایفا میکنند .در سایر نواحی نیز عوامل مؤثر دینامیکی در رخداد
بارشهای سنگین بیشتر به تغییرات دینامیکی و همدیدی الیههای میانی و زیرین وردسپهر مرتبط میشود.




شکل.11الگویدمایپتانسیلتراز2۱۱هکتوپاسکالبر

شکل.15الگویدمایپتانسیلتراز2۱هکتوپاسکالبرحسب

حسبکلویندرساعت15۱۱گرینویچروز 1991/15/2

کلوینساعت15۱۱گرینویچروز 1991/15/2

دینامیکیوترمودینامیکیبارشهایسنگینفراگیرزمستانةایراندربازۀزمانی...5۱1۱-19۹۱

شناختالگوهای



 1۱2



پهنههای رنگی) شددکل.11مقددادیرمنفددیمؤلفددةقددا مسددرعتبددادتددراز
شکل .11همگراییتراز 1۱۱۱هکتوپاسکال( 
و واگراییتراز2۱۱هکتوپاسکال(خطوههدممقددار)بدر
حسبs-1

ساعت15۱۱گرینویچروز 1991/15/2

2۱۱هکتوپاسکالبرحسدب پاسدکالبدرثانیده،سداعت
15۱۱گرینویچروز 1991/15/2





شددکل.12مقددادیرمنفددیمؤلفددةقددا مسددرعتبددادتددراز شکل.1۹توزیعمکانیتاوایینسبیتراز2۱۱هکتوپاسکالبر
2۱۱هکتوپاسکالبرحسبپاسکالبدرثانیده،درسداعت

حسب10-5 s-1درساعت15۱۱گرینویچروز 1991/15/2

15۱۱گرینویچروز 1991/15/2




شکل.19توزیعمکانیتاواییمطلقتراز2۱۱هکتوپاسکالبر

توزیعمکانیتاواییپتانسیلیراسبی-ارتلتراز

شکل.19

حسب10-5 s-1درساعت15۱۱گرینویچروز 1991/15/2

2۱۱هکتوپاسکالدرساعت15۱۱گرینویچروز 1991/15/2





توزیعمکانیتاواییپتانسیلیراسبی-ارتدلسدطح

توزیعمکانیتاواییپتانسیلیراسبی-ارتلتراز 2۱شکل.5۱

شکل.19
هکتوپاسکالدرساعت15۱۱گرینویچروز1991/15/2

همآنتروپدی11۱کلدویندرسداعت15۱۱گریندویچروز

 1991/15/2

1۱۹
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ساعتهای۱۱۱۱و15۱۱گرینویچ

تحلیلروزششمدسامبر1991در

بررسی دمای پتانسیل تراز 588هکتوپاسکالی در روز ششم دسامبر ساعت  8888گرینویچ نشان میدهد که نسبت به روز
گذشته در همین ساعت مقادیر دمایی در راستای نفوذ هوای سرد ناشی از ناوة کمارتفاع شرق اروپا در نیمة غربی کشور
کاهش مییابد .در مقابل در نیمة شرقی همچنان روند افزایشی دما ادامه دارد .الگوی دمای پتانسیلی تراز
58هکتوپاسکالی نیز گویای افزایش مقادیر دمایی در نوار غربی و جنوب شرق کشور است .این در حالی است که مقادیر
دمایی در بخشهایی از شمال ،مرکز ،و بهویژه در شمال شرق کشور شیبی کاهشی را نشان میدهند .ذکر این نکته الزم
است که روند کاهشی مقادیر در نواحی یادشده به افزایش ارتفاع وردایست حارهای مرتبط است ،که صعود گستردة هوا و
جرم در مناطق حارهای پوشنسپهر را به دنبال دارد و با سرمایش بیدررو در این نواحی همراه بوده است .تحت چنین
شرایطی ،گرادیان قائم دمای پتانسیل در نوار غربی ،نواحیای از شمال ،شمال شرق ،و مرکز کشور زیاد و در نواحی جنوب
شرقی کم میشود .نقشههای همگرایی تراز 7888هکتوپاسکالی نیز حاکی از تضعیف محسوس مناطق همگرای سطح
زمین در نوار غربی کشورند؛ بهگونهایکه فقط بخشهایی از شمال غرب کشور مقادیر همگرایی منفی را نشان میدهند
که با واگرایی تراز میانی جو هم منطبق است .در نتیجه ،آنگونهکه مؤلفة سرعت قائم هوا در ترازهای  7888و
588هکتوپاسکالی نشان میدهد ،حرکات باالسوی دینامیکی را در این نواحی شاهد هستیم .این در حالی است که منطقة
همگرای شمال شرق کشور تقویت شده است؛ بهطوریکه کمینة مقدار آن در این نواحی به  -7/5پاسکال بر ثانیه
میرسد .بااینحال ،مالحظه میشود که منطقة همگرای یادشده با مناطق واگرای تراز میانی جو مطابقت ندارد .اما آنچنان
که میدانهای سرعت قائم هوا تراز 588هکتوپاسکالی نشان میدهند ،جریانهای باالروندة مناسبی در این منطقه در
جریان است که منشأ همرفتی دارند و ،با توجه به رطوبت موجود در جو ،رخداد بارش در این نواحی را در پی دارند .بهطور
کلی ،در این ساعت ،حرکات باالسوی جوی در سطح کشور کاهش قابل مالحظهای نشان میدهند که به کاهش بارش
منتهی میشود .توزیع مکانی تاوایی نسبی و تاوایی مطلق تراز 588هکتوپاسکالی نیز مشابه  71ساعت گذشته است.
بااینحال ،تغییراتی را نیز نشان میدهند .بدین شکل که تحت تأثیر نفوذ ناوة کمارتفاع شرق اروپا از سوی بخشهای
شمال غربی به کشور ،که افزایش سرعت جریانهای چرخندی در نیمة غربی کشور را به دنبال دارد ،مقادیر تاوایی در این
نواحی افزایش یافته است .این روند افزایشی در بخشهای شمالی نیمة شرقی کشور هم دیده میشود که ،عالوهبر تأثیر
تغییرات چینشی جریانها ناشی از ناوة یاشده ،افزایش حرکات باالسوی جوی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنند.
نقشههای تاوایی پتانسیل راسبی -ارتل تراز فشاری 588هکتوپاسکالی نیز الگوی مشابه  71ساعت گذشته را نمایش
میدهند؛ با این اختالف که همانند نوار غربی در مناطقی از شمال و شمال شرق کشور نیز مقادیر مثبتی برابر با 8/5 pvu
مشاهده میشود .ذکر این نکته الزم است که روند افزایشی مقادیر تاوایی در این نواحی بیشتر به افزایش مقادیر تاوایی
مطلق مربوط میشود .در مقابل الگوی تاوایی پتانسیلی تراز 58هکتوپاسکالی بیانگر کاهش مقادیر در نوار غربی کشور و
افزایش آن در بخشهای جنوب شرقی است .کاهش مقادیر تاوایی به تضعیف کشانة پوشنسپهری و به تبع آن افزایش
ارتفاع وردایست برونحارهای میانجامد .در تراز همآنتروپی  998کلوین نیز تحت تأثیر افزایش تاوایی مطلق و افزایش
گرادیان قائم دما در نواحیای از شمال ،شمال شرق ،و مرکز کشور بر مقدار تاوایی پتانسیلی این مناطق افزوده شده است.
بررسی دمای پتانسیل تراز 588هکتوپاسکالی در ساعت  7188گرینویچ نیز آشکار میکند که همانند  71ساعت گذشته
روند کاهشی دمای هوا در راستای شمال غربی -جنوب شرقی ادامه مییابد؛ بهگونهایکه مقادیر دمای پتانسیل در بیشتر
نواحی به غیر از بخش محدودی از جنوب شرق کشور بهطور محسوسی کاهش یافته است .این در حالی است که در تراز
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58هکتوپاسکالی ،برخالف تراز 588هکتوپاسکالی ،مقادیر دمای پتانسیل در راستای شمال غرب -جنوب شرق در حال
افزایش است .در نیمة شرقی کشور هم مقادیر دارای روندی نزولی است .ازاینرو ،مشاهده میشود که گرادیان قائم دمای
پتانسیل در نیمة غربی کشور افزایش و در نیمة شرقی کاهش مییابد .مناطق همگرایی تراز 7888هکتوپاسکالی و مناطق
واگرای تراز 588هکتوپاسکالی در سطح کشور نیز نسبت به روز گذشته در همین ساعت تضعیف میشوند که با کاهش
حرکات باالسوی جوی و به تبع آن کاهش ناپایداریها در سطح کشور همراه است .نقشههای تاوایی نسبی تراز
588هکتوپاسکالی نیز الگویی مشابه  71ساعت گذشته را نمایش میدهند .با این تفاوت که در راستای شمال غرب-
جنوب شرق همچنان بر مقادیر تاوایی افزوده میشود .در این حالت مشاهده میشود که سه هستة بیشینة تاوایی با مقدار
بیشینه برابر با  1متر مربع در ثانیه در سطح کشور شکل میگیرد که بر روی شمال غرب ،شمال شرق ،و جنوب غرب
کشور جای دارند .ذکر این نکته الزم است که ،همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد ،افزایش مقادیر تاوایی در سطح کشور
در ارتباط با افزایش سرعت جریانها در تراز میانی جو انجام میگیرد .مقادیر تاوایی مطلق تراز یادشده نیز مشابه مقادیر
تاوایی نسبی همین تراز ،در راستای شمال غرب -جنوب شرق افزایش مییابد .تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل تراز
588هکتوپاسکالی نیز مبیّن کاهش مقادیر  PVدر سطح کشور است .در تراز 58هکتوپاسکالی نیز وضعیت به همین شکل
ادامه مییابد؛ بهگونهایکه از مقادیر تاوایی پتانسیلی در سراسر کشور کاسته میشود .این روند کاهشی در جهت کاهش
تاشدگی وردایست و افزایش ارتفاع متوسط آن انجام میپذیرد که تضعیف سامانههای بارشی در سطح کشور را در پی
دارد .وضعیت تاوایی پتانسیلی در سطح همآنتروپی  998کلوین نیز به همین منوال است.

نتیجهگیری 

بحث و
بررسی کمیتهای ترمودینامیکی و دینامیکی در زمان رخداد بارش سنگین نمونة موردی فصل زمستان در بازة زمانی
 1878-7318نشان میدهد که در روز رخداد بارش سنگین ،یعنی روز پنجم دسامبر  ،7311شدت کمیتهای مذکور در
ساعت  7188گرینویچ بیش از ساعت  8888گرینویچ است .ازاینرو ،میتوان گفت که اوج بارشهای سنگین فراگیر این
روز در ساعت  7188بوده که تغییرات کمیتهای دینامیکی و ترمودینامیکی حاکم بر آن به شرح زیر است:
 افزایش گرادیان قائم دمای پتانسیل در سراسر کشور که افزایش سرعت جت جنبحاره و همچنین افزایش
مقادیر تاوایی پتانسیلی در سطوح فوقانی جو را سبب میشود.
 شکلگیری منطقة همگرایی قوی در سطح کشور و انطباق آن با مناطق واگرایی تراز میانی جو (تراز
588هکتوپاسکال) که صعود دینامیکی هوا را در بیشتر نواحی در پی داشته است .حجم باالی حرکات باالسوی
جوی در این ساعت در نیمة غربی بهویژه در دامنة بادگیر رشتهکوههای زاگرس انجام پذیرفته است.
 افزایش مقادیر تاوایی نسبی و تاوایی مطلق تراز 588هکتوپاسکالی منطبق بر جریانهای جنوب غرب -شمال
شرق بخش شرقی ناوه .در زمان رخداد بارش سنگین ،هستة بیشینهای منطبق بر جریانهای بخش شرقی ناوة
نصفالنهاری بر روی عراق وجود دارد که با پیشروی شرقسوی ناوه در جهت جنوب غرب -شمال شرق از سمت
نوار غربی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و مقادیر تاوایی در این نواحی را افزایش میدهد.
 افزایش مقادیر تاوایی پتانسیلی راسبی -ارتل ترازهای فشاری  588و 58هکتوپاسکالی و سطح همآنتروپی 998
کلوین در نوار غربی کشور بهسبب عواملی چون افزایش گرادیان دمای پتانسیل ،افزایش تاوایی مطلق ،و
همچنین زیادشدن پایداری ایستایی در سطوح فوقانی جو .این شرایط نشان میدهد که در رخداد بارشهای
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سنگین این نواحی ،عالوهبر تغییرات دینامیک سطوح میانی و زیرین وردسپهر ،تغییرات دینامیک پوشنسپهری
نیز نقش مهمی ایفا میکنند.

سپاسگزاری 

این مقاله با حمایت و پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تدوین شده است .از حمایتهای بیدریغ
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بینهایت سپاسگزاریم.
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