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بهمنظور بررسي ويژگيهاي همديدي ـ ترموديناميکي سازوکار ابر در منطقه آذربايجان در دوره
آماري  9000-9002با استفاده از دو شاخص بارش متوسط  51ميليمتر و بارش فراگير 51 ،روز
شاخص انتخاب شد .براي بررسي نحوه تکوين سامانههاي همديدي از ميدان فشار سطح دريا و
ارتفاع ترازهاي  010و  100هکتوپاسکال استفاده شد .از مقدار نمويژه  010و  000هکتوپاسکال
براي بررسي فرايند تشکيل ابر و نحوه انتقال بخار آب به منطقه مورد مطالعه ،استفاده شد .براي
بررسي حرکتهاي باالسو که سبب شکلگيري و افزايش رشد عمودي يا ضخامت ابرهاي همرفتي
ميشود ،از مؤلفه قائم سرعت باد در دستگاه مختصات فشاري در تراز  100هکتوپاسکال استفاده
شد .همچنين شرايط پايداري و ناپايداري جو نيز بر اساس نمودار اسکيوتي تبريز تحليل شد .نتايج
همديدي نشان داد که در نمونههاي موردمطالعه ،مکانيسم تشکيل سامانههاي کمفشاري که از
منطقه عبور کردهاند ،به عوامل مختلفي بستگي دارند .در اثر تعميق ناوه ارتفاع تراز مياني از
عرضهاي جغرافيائي جنب قطبي بهسوي جنوب درياي مديترانه ،ناوه وارون فشاري درياي سرخ در
راستاي نصفالنهاري بهسوي جنوب درياي مديترانه توسعه مييابد .بخش شمالي اين ناوه با ناوه
ارتفاع تراز مياني ،يک سامانه کمفشار تشکيل ميدهند که هواي سرد آن از عرضهاي مياني و
5ـ عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ،گروه جغرافياي طبيعي.
9ـ دانشجوي دکتراي آبوهواشناسي (تغييرات اقليمي) دانشگاه تبريز (نويسنده مسئول)Email:yousef.zarei20@gmail.com .

1ـ معاون پيشبيني سازمان هواشناسي کشور.
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رطوبت آن از عرضهاي جنوبي تأمين ميشود .اين سامانه که با جبهههاي جوي گرم و سرد همراه
است ،با حرکت شرق سوي خود از روي آذربايجان عبور ميکند و عامل ايجاد بارش در منطقه
ميشوند .نتايج ترموديناميکي نشان داد که بين ضخامت ابر و شدت و مقدار بارش ارتباط مثبت
غيرخطي وجود دارد يعني بين مقدار و شدت بارش بهغيراز ضخامت ابر ،عوامل ديگري مؤثرند
همچنين نتايج بررسي شاخصهاي ترموديناميکي نشان دادند که صعود همرفتي در فصلهاي بهار
و پاييز بههمراه جبهه سرد و گرم باعث بارشهاي سنگيني در منطقه ميشوند.
مکانيسم ابر ،آذربايجان ،تحليل همديد ـ ترموديناميکي.

کليه پديدههاي که آن را تغييرات وضع هوا ميناميم ،از يک نسيم بسيار ماليم گرفته تا
توفانهاي شديد ،و يا از يک آسمان صاف تا هواي ابري و باراني ،همگي ناشي از توزيع
نامساوي گرما در جو است .بيشتر حرکات هوا و تغييراتي که در آن به وجود ميآيد بر اين
اصل ساده استوار است که هواي گرم و مرطوب سبک بوده بهطرف باال صعود ميکند ،و
بالعکس هواي سرد به علت سنگيني به سمت پايين نزول مينمايد (عليزاده و همکاران،
.)66 :5101
آبوهوا مهمترين عاملي است که زندگي بشر را بهطور مستقيم يا غيرمستقيم تحت
تأثير قرار ميدهد .شناخت اجزا و ويژگيهاي آن ضرورتي انکارناپذير است .در اين خصوص
منطقه آذربايجان ايران به سبب تنوع توپوگرافيکي و قرارگيري در عرضهاي مديترانهاي
داراي شرايط آب و هوايي ويژهاي است .بهطوريکه اين منطقه در برخي از فصول سال از
سامانههاي ناپايداري همچون سامانههاي مديترانهاي ،ادغامي ـ مديترانهاي و سوداني
(لشکري ،)511 :5105 ،سيبري (فتاحي و صالحي پاک( ،)510 :5100 ،عزيزي و همکاران،
 )5 :5100و گاهي از سيستم واچرخند اروپا (محمدي و مسعوديان )00 :5102 ،متأثر
ميشود .اين سامانهها به سبب اندرکنش با شرايط محلي موجب رخداد بارشهاي شديد و
رگباري ميشوند .در اين راستا ،از آنجاي که ابرها تعيينکننده شدت ،مقدار و نوع بارشها
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هستند (رسولي و همکاران ،)19 :5121 ،و ميزان ابرناکي آسمان ،مقدار رطوبت ورودي و
درصد احتمال بارش را نشان ميدهد و بدينجهت که نوع ،شدت و مقدار بارش يک سامانه
بارشي به منشأ سامانه و درنهايت به مکانيسم ابر بستگي دارد بدينسان شناسايي سازوکار
ابرهاي هر يک از سامانهها يادشده از لحاظ ترموديناميکي و همديدي ما را در شناخت
ميزان عملکرد سامانهها و شدت بارش آنها ياري خواهد کرد.
از سويي در فصول مختلف ،بارشها در منطقه آذربايجان از بُعد مقدار و شدت داراي
تفاوتهاي شايان توجهي ميباشند بر اساس مطالعه صورت گرفته توسط عليجاني ( :5105
 )959عوامل همديدي و همرفتهاي محلي که متأثر از شرايط توپوگرافيکي منطقه هستند،
بهصورت توأمان سبب تشکيل ابر و بارش بهاره در منطقه آذربايجان ميشوند بهنحويکه در
اين فصل از سال ابرها بهطور ناگهاني رشد کرده و موجب رخداد بارش سـنگين و رگباري
ميشود در اين خصوص اگر با توجه به سازوکار عملکرد ابر و منشأ رطوبتي آن بتوان شدت
بارش را از قبل (حتي کوتاهمدت) پيشيابي کرد ميتوان از شدت خسارتهاي وارده به منابع
انساني و طبيعي کاست.
بهطورکلي هدف از اين مطالعه بررسي همديدي ـ ترموديناميکي سازوکار ابر تشکيلشده
در منطقه آذربايجان است تا بر اين اساس چگونگي عملکرد سامانههاي همديد ورودي به
منطقه که باعث رخداد بارشهاي بيش از  51ميليمتر ميشوند مورد شناسايي قرار گيرند.
در خصوص مطالعات صورت گرفته در مورد سامانههاي همديدي ترموديناميکي موجد
بارش مطالعات متنوعي در ادبيات ايران و جهان صورت گرفته است ،از جمله ميتوان به
مطالعه قويدل رحيمي ( ،)509 :5120عزيزي و همکاران ( ،)5 :5100خوشحال دستجردي و
عليزاده ( ،)5102تايگي ( )9055ميتوان اشاره نمود.
لشکري ( )20 :5101الگوهاي سينوپتيکي بارشهاي سنگين جنوبغرب ايران را
مطالعه کرده است .و به اين نتيجه رسيدند که وقوع بارش سنگين و سيلآسا در جنوب غرب
ايران نتيجه تقويت و تشديد فعاليت مرکز کمفشار مونسون سوداني و منطقهاي همگرايي
درياي سرخ و تبديل آنها به سيستم ديناميکي و ترموديناميکي ميباشد .اشجعي باشکند
( )0 :5102الگوهاي سينوپتيکي بارشهاي سنگين شمال غرب ايران را موردمطالعه و
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بررسي قرار داداند که به اين نتيجه ميرسد که بيشتر بارشهاي سنگين در شمال غرب در
فصلهاي روي ميدهد ،که عوامل بارشها ،بارشهاي رگباري ايجاد ميکنند عليجاني و
زاهدي ( )5105براي تحليل آماري و سينوپتيکي بارندگي آذربايجان ،از آمار روزانه بارش
ايستگاه تبريز بهعنوان نماينده منطقه آذربايجان به اين نتيجه رسيدند که بيشترين توالي
بارشها دو روزه است و شدت بارشهاي اکثر روزها  5تا  1ميليمتر است و بيشترين بارش
ها يک روزه در دوره گرم سال رخداده است ،در صورتيکه فصل بارش طوالنيتر ،زمستان
است .همچنين قويدل رحيمي ( )5120در مطالعات خود نشان داد که احتمال وقوع
توفانهاي تندري در تبريز با دورههاي کوتاهمدت امري اجتنابناپذير است و وجود
توفانهاي تندري در تبريز يک خطر دائمي محسوب ميشود .مسعوديان و همکاران ()5120
بارش شمال غرب و غرب را بهروش تحليل خوشهاي پهنهبندي کرده است که به اين نتيجه
رسيدهاند که اين منطقه برحسب مقدار و زمان دريافت بارش ،سه ناحيه بارشي متمايز در
منطقه ايجاد ميکند ،که مناطق مذکور شامل منطقه کم بارش ،پر بارش و متوسط ميباشد.
فخاري واحد ( )1 :5125در پاياننامه خود تحت عنوان مکانيسم ابر در جنوب غرب ايران به
تشکيل مکانيسم ابر در اين منطقه پرداخته است و کريچک و الپرت )599 :5221( 1در
مديترانه شرقي براي کمفشارهاي بدون جبهه که از منطقه درياي سرخ و سودان به سمت
شرق مديترانه گسترش پيدا کرده و موجب بارشهاي سيلآسا ميشوند نام جديدي تحت
عنوان ،زبانه کمفشار درياي سرخ برگزيدهاند .يوکاري و کازوايسا )9001( 1در مقالهاي تحت
عنوان ويژگيها و ابعاد راندمان بارش از ابرهاي کومولونيمبوس در جنوب شرق آسيا در
جنوب جبهه مييو ،6به اين نتيجه رسيدند که اندازه متوسط ابرهاي کومولوس به تعداد
همگرايي سلولها در ابر و مجموع سلولها و دوام و استمرار در مدت زندگي ابرهاي
کومولونيمبوس بستکي دارد .يونغان چوي 0و همکاران (  )50 :9059مقالهاي را تحت عنوان
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ويژگي و رشد غيرخطي بردار منفرد بارش بارانهاي سنگين در شبهجزيره کره را بررسي
کردهاند.
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق منطقه آذربايجان است که بين  11درجه و  10دقيقه
تا  12درجه و  12دقيقه عرض شمالي و  11درجه و  1دقيقه تا  10درجه و  12دقيقه طول
جغرافيايي گسترده شده است .شکل ( )5موقعيت منطقه مورد مطالعه و محدوده پراکندگي
ايستگاههاي مورد مطالعه را نشان ميدهد.

نظر به اينکه رويکرد اصلي اين پژوهش مبتني بر بررسي همديد ـ ترموديناميک سازوکار
تشکيل ابر در روزهاي بارشي منطقه آذربايجان است .لذا نخست آمار بارش  52ايستگاه واقع
در منطقه آذربايجان که داراي آمار پيوسته از سال  9000تا  9002بودند گردآوري شد ،آنگاه
با اتخاذ دو معيار بارش فراگير و بارش متوسط روزانه اقدام به شناسايي روزهاي شاخص
بارشي جهت تحليل همديد و ترموديناميک ميگردد .در اين مطالعه بارش متوسط بهعنوان
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بارشي تلقي ميشود که مقدار بارش هر ايستگاه در طي  91ساعت مساوي يا بيشتر از 51
ميليمتر باشد و بارش فراگير بارشي است که حداقل  %10از ايستگاههاي تحت بررسي در
آن روز بارشي مقدار بارشي مساوي يا بيشتر از بارش متوسط ( 51ميليمتر يا بيشتر) را
ثبت کرده باشند.
در ادامه ،بعد از تعيين روزهاي شاخص بارشي ،سازوکار همديد ـ ترموديناميک ابرهاي
تشکيل شده در اين روزها مورد مطالعه قرار ميگيرد .بدين منظور اطالعات مربوط به
مشخصات ابرهاي از دفاتر سينوپتيک سازمان هواشناسي بهصورت دستي استخراج ميشود
و مشخصات ميدان فشار سطح دريا و ارتفاع ژئوپتانسيل ترازهاي  010و  100هکتوپاسکال
جهت بررسي چگونگي عملکرد و تکوين سامانههاي همديد فعال در اين روزهاي شاخص و
نقشههاي نمويژه ترازهاي ارتفاعي  010و 000هکتوپاسکال جهت بررسي نحوه انتقال بخار
آب به منطقه و براي بررسي حرکتهاي باالسو که سبب شکلگيري و افزايش رشد عمودي
يا ضخامت ابرهاي همرفتي ميشود ،از مؤلفه قائم سرعت باد در دستگاه مختصات فشاري
در تراز  100هکتوپاسکال .مورد استفاده قرار ميگيرد .همچنين شرايط پايداري و ناپايداري
جو نيز بر اساس نمودار اسکيوتي تبريز تحليل شد.
از سوي براي بررسي وضعيت ترموديناميکي نيمرخ قائم جو و روشنتر شدن زوايايي
سامانههاي همديد فعال در روزهاي شاخص ،از اطالعات ايستگاه راديوگمانه تبريز به همراه
نمودارهاي اسکيوتي نگاشته شده در اين ايستگاه استفاده ميشود .همچنين جهت بيان
رقومي و ارائه يک معيار کلي از وضعيت فيزيکي و ناپايداري جو از شاخصهاي فيزيکي ـ
ديناميکي شوالتر ( ،)SIشاخص  ،TTشاخص  kو آب قابل بارش که چگونگي محاسبه آنها
در ذيل تشريح ميشود استفاده شد.
شاخص شوالتر ( :)SIشاخص مذکور توسط البرت شوالتر ارائهشده و بر اساس ضرايب
مختلف موجود در تغييرات ابر کومولونيمبوس و همچنين بر مبناي مفهوم ناپايداري پتانسيلي
پايهگذاري شده است .اساس اين شاخص بر رابطه بين دماي خشک و نقطه شبنم تراز 010
هکتوپاسکال قرار داشته و با استفاده از معادله ( )5مورد محاسبه قرار ميگيرد:
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معادله ()5

SI  T500  TR

در معادله فوق SI :شاخص ناپايداري شوالتر T100 ،دماي بسته هوا در سطح 100
هکتوپاسکال و  TRمقدار دما در محل تالقي سطح  100هکتوپاسکال با خطي که از سطح
تراکم صعود همرفتي به موازات بيدرو مرطوب در نمودار ترموديناميک رسم شده (دماي
حقيقي بسته هوا) هستند.
مقياس طبقهبندي شاخص شوالتر براي تعيين ميزان ناپايداري و پايداري و نيز احتمال
وقوع توفان بهشرح جدول ( )9ميباشد (قويدل رحيمي.)502 :5120،

5
9
1
1

مساوي يا بيشتر از 1
 1تا 5
 5تا منفي 9
کمتر از منفي 1

عدم وقوع بارش همرفتي
احتمال وقوع رگبار
احتمال وقوع توفان تندري
احتمال وقوع تورنادو

شاخص ناپايداري  :KIشاخص مذکور براي محاسبه و آشکارسازي ناپايداري و همرفت
در سطوح فوقاني جو بهشرح معادله ( )9مورد استفاده قرار ميگيرد.
معادله ()9

)KI  (T950  T500)  TD950(T700  TD700

در معادله فوق حـرف  Tمعرف دما و انـديسها گوياي تـرازهاي فوقاني جو و TD

نشاندهنده دماي نقطه شبنم هستند (زاهدي و چوبدار .)5106 ،تعيين کم و کيف ناپايداري
و درصد احتمال وقوع توفانهاي تندري بر اساس شاخص  KIبهشرح زير در جدول ()1
امکانپذير است.
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KI

5

 0تا 51

 0درصد

9

 51تا 90

 90درصد

1

 95تا 91

 90تا  10درصد

1

 91تا 10

 10تا  60درصد

1

 10تا 11

 60تا  00درصد

6

 11تا 10

 00تا  20درصد

0

بيشتر از 10

 500درصد

شاخص مجموع مجموعهها  :TTشاخص ناپايداري و نشاندهنده شدت توفان است
براي محاسبه اين شاخص از معادله ( )1استفاده ميشود.
معادله ()1

)TT  (T950  T500)  (TD950  T500

در معادله فوق نيز همچنين حرف  Tنشاندهنده دما و انديسها ترازهاي فوقاني جو را
نشان ميدهد و  TDنشاندهنده دماي نقطه شبنم است .وضعيت احتمالي ناپايداري جوي در
جدول ( )1نشان داده شده است.
آب قابل بارش
بنابه تعريف آب چگاليده شده موجود در يک ستون هواي نمناک را آب قابل بارش
گويند (قويدل رحيمي .)5120 ،در واقع آب قابل بارش جرم بخار آب در ستوني از هوا است
که با معادله ( )1به دست ميآيد.
معادله ()1

1 PEL
rdp) *101

PCCL
g

pw 
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در معادله فوق  rمقدار نسبت اختالط بين سطوح فشاري  pcclو  ( Pelفشار در پايه و قله
ابر) هستند.
وانگهي ضخامت ابر براي هريک از روزهاي شاخص بارشي با اتخاذ معادله  1بدين
صورت بهدست ميآيد که ارتفاع پايين و باالي ابر با استفاده از ارتفاع ترازهاي موجود در
نمودارهاي ترموديناميکي درونيابي و آنگاه ضخامت ابر محاسبه ميشود.
معادله ()1

HC  LC
 (C X  LCH )  LC
HL

C

در معادله فوق  Cارتفاع ابر برحسب متر ،HC ،ارتفاع تراز بااليي برحسب متر LC ،ارتفاع
تراز پاييني برحسب متر HL ،اختالف ارتفاع بين تراز بااليي و پاييني برحسب مترC X ،
ارتفاع تراز مورد نظر برحسب هکتوپاسکال LCH ،ارتفاع تراز پاييني برحسب هکتوپاسکال.

با در نظرگيري دو شرط متوسط روز بارشي و بارش فراگير 51 ،روز شاخص بارشي در طي
دوره  50ساله  9000ـ  9002در منطقه آذربايجان شناسايي شد .بررسي همديد روزهاي
شاخص نشان ميدهد که به سبب قرارگيري يک سيستم واچرخندي در تراز 010
هکتوپاسکال بر روي شبهجزيره عربستان ـ درياي عمان و عرب رطوبت اين پهنههاي آبي
با گردش ساعتگرد با عبور از تنگه باب بابالمندب به سمت درياي سرخ حرکت کرده و در
آنجا از طريق بادهاي جنوب غربي ناوه کمفشار به سمت شمال شرق و بهتبع به منطقه
مورد مطالعه منتقل ميشود .از سويي نقشههاي تراز  000هکتوپاسکال نشانگر انتقال
رطوبت از روي درياي مديترانه و سرخ بر روي منطقه است .بررسي ميدان فشار ترازهاي
مختلف در روزهاي شاخص بارشي مبين آن است با حرکت ناوه تراز  100هکتوپاسکال
شرق مديترانه به سمت شرق نيمه غربي ايران در جهت وزش تاوايي چرختدي و ناپايداري
شديد حاصل از آن قرار ميگيرد .سامانه کمفشار تراز دريا نيز به تبعيت از ناوه تراز 100
هکتوپاسکال به سمت شمال شرق حرکت کرده و به منطقه مورد وارد ميشود و موجبات
ناپايداري شديد و صعود هوا را فراهم ميکند.
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براي تحليل همديدي بهخاطر اينکه حجم تحليل تمام نمونههاي موردي بسيار زياد
ميشد لذا يکي از نمونهها در اينجا آورده شده است
تحليل نمونه مربوط به يازدهم نوامبر سال 9001
بررسي نقشههاي  SLPروز نهم نوامبر ( 10ساعت قبل از وقوع بارش) نشان داد که در
اين روز يک ناوه فشاري وارون از روي سودان و درياي سرخ ،با محور جنوب غرب ـ شمال
شرق بهسوي شمال غرب ايران امتداد يافته است اين سامانه فشاري که شرق درياي
مديترانه را نيز در برميگيرد ،در بين دو پشته فشاري قرار دارد که اولي در سمت چپ بر اثر
گسترش پرفشار روي اروپا و دومي در سمت راست ناوه به سبب قرارگيري سامانه پرفشار
روي درياچه بالخاش ميباشد .ناوه فشاري درياي سرخ بهتدريج به سمت شرق کج ميشود.
در ساعت  0000گرينويچ مورخ دهم نوامبر ،پشته شرق ناوه به سمت مناطق غربي ايران
گسترش مييابد و متعاقباً ناوه فشاري درياي سرخ به سمت شرق جابهجا شده و محدودي از
شرق مديترانه تا سواحل درياي خزر را پوشش ميدهد .در روز شاخص (شکل  )9ناوه مذکور
با خط همفشار  5050هکتوپاسکال در شرق درياي مديترانه بسته شده است و پشته فشاري
ناشي از پرفشار روي درياچه بالخاش بهسوي شرق عقبنشيني کرده است .اين مرکز
کمفشار ،بيشتر نقاط منطقه مورد مطالعه را تحت تأثير قرار داده است.
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بررسي آرايش توپوگرافي ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  100هکتوپاسکال  10ساعت قبل از
وقوع بارش نشان ميدهد که مرکز کم ارتفاعي با پربند  1100ژئو پتانسيل متر بر روي
شمال درياي خزر بسته شده است که ناوه حاصل از اين چرخند با راستاي شمال غربي
جنوب شرقي غرب ايران و عراق تا مديترانه شرقي را در برگرفته و انتهاي جنوبي ناوه تا
جنوب سودان گسترش يافته است .منطقه مورد مطالعه در شرايط بسيار مناسبي از جلو ناوه
قرار دارد .در روز دهم نوامبر  9001انحناي چرخندي ناوه افزايش يافته بهطوري که منطقه
شمال غرب و نيز ن وار غربي ايران در شرق ناوه ارتفاعي اين تراز قرار گيرد .در ساعت 0000
گرينويچ روز يازدهم نوامبر ( 9001شکل  .)1در شرق درياي مديترانه يک کم ارتفاع بريده
شکل مي گيرد .اين سامانه شمال غرب ايران را تحت تأثير فعاليت خود قرار ميدهد .از
آنجائي که در اين گونه سامانهها جبهههاي جوي ميتوانند در اطراف آن وجود داشته
باشد(باقري ،)5102،از اين رو عبور جبهه گرم سبب تشکيل ابرهاي پوششي و بارشهاي
مداوم و عبور جبهه سرد سبب تشکيل ابرهاي جوششي و بارشهاي رگباري در منطقه
شمال غرب ايران ميشود.
الگوي نمويژه (گرم بر کيلوگرم) و بردار باد(متر بر ثانيه) در تراز  000هکتوپاسکال در
ساعت  0000گرينويچ روز نهم نوامبر  9001نشان ميدهد که در اين ساعت خط هممقدار 1
واحدي در منطقه شمال غرب قرار گرفته است و شرايط براي ايجاد ابرهاي پوششي فراهم
شده است .و بادهاي جنوب غربي از شرق درياي مديترانه مقادير نم ويژه کم را
بهسوي منطقه مورد مطالعه را منتقل ميکند در ساعت  0000گرينويچ روز دهم نوامبر
 9001اگرچه مقادير نم ويژه در منطقه مورد مطالعه کاسته شده است ،ولي مجدداً مقادير نم
ويژه زياد با بادهاي تقريباً جنوبي از منطقه غرب درياي سرخ بهسوي منطقه شمال غرب
ايران انتقال مييابند .در ساعت  0000گرينويچ روز يازدهم (شکل  )1ديده ميشود که نم-
ويژه تراز  000هکتوپاسکال در شمال غرب ايران افزايش يافته است به گونه اي که منطقه
درون خط هممقدار بيش از  1واحد قرار گرفته است .اين وضعيت ميتواند براي تشکيل
ابرهاي متفاوت و بارش در منطقه شمال غرب مناسب باشد.

 929

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 12

H

H

بررسي الگوي نمويژه (گرم بر کيلوگرم) در تراز  010هکتوپاسکال در ساعت 0000
گرينويچ روز نهم نوامبر  9001نشان ميدهد .که هستهاي با نم ويژه باال بر روي درياي
سرخ قرار دارد که زبانهاي با امتداد جنوبي ـ شمالي پس از عبور از روي عربستان و عراق تا
منطقه مورد مطالعه امتداد دارد  .در روز يازدهم نوامبر ( 9001شکل  )6زبانهاي از نم ويژه
باال از روي جنوب درياي سرخ با امتداد جنوبي شمالي با عبور از روي عربستان و عراق تا
منطقه مورد مطالعه امتداد يافته است .در اين روز خط هممقدار  0گرم بر کيلوگرم از روي
منطقه مورد مطالعه عبور کرده است .درواقع نم ويژه از درياي گرم و مرطوب عمان ،عرب و
سرخ از طريق کمفشار سوداني بر روي منطقه مطالعاتي منتقل شده است.
نقشه ميدان حرکت باالسو در تراز  100هکتوپاسکال ساعت  0000گرينويچ نهم نوامبر
 9001نشان ميدهد که در اين تراز حرکت باالسوي قوي در شمال غرب ايران رخ داده
است .در ساعت  0000گرينويچ روز دهم نوامبر  9001اين حرکت باالسوي قوي تضعيف
شده است و مقادير کمينه اين کميت که معرف حرکت باالسوي شديدي ميباشد ،در شرق
درياي مديترانه و شرق درياي سرخ قرارگرفته است اين مقادير کمينه در ساعت 0000
گرينـويچ روز يازدهم نوامبر  9001بـهسوي نيـمه غربي ايران منتقل مـيشود و هـسته
بيشترين سرعت باالسوي اين تراز فشاري منطقه شمال غرب ايران را در برميگيرد و
ناپايداري بر روي اين منطقه را تشديد کرده است (شکل .)0
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شکل ( )0نيمرخ قائم ميدان دما و دماي نقطه شبنم را برحسب درجه سلسيوس در
ساعت  0000گرينويچ روز يازدهم نوامبر سال  9001در ايستگاه کاوش جو تبريز نشان مي
دهد .از بررسي اين شکل ديده ميشود که شاخص ناپايداري  Kبرابر  92/9درجه سلسيوس
و شاخص مجموع مجموعها برابر  10/9درجه سلسيوس است  .بنابراين شرايط براي
ناپايداري و تشکيل ابر کومولونيمبوس در منطقه شمال غرب کشور فراهم شده است .از
سويي مقدار آب قابل بارش در اين ايستگاه 56/1ميليمتر بوده که بيانگر زياد بودن محتواي
آب ابر در منطقه ميباشد .بدينسان منطقه شمال غرب ايران در روز يازدهم نوامبر ،9001
تحت تأثير يک سامانه بارشي است که به سبب مقادير نمويژه باال و حرکت باالسوي شديد،
ابرهاي همرفتي از نوع کومولوس و کومولونيمبوس ميتوانند تشکيل شوند .اين ابرها
بارشهاي رگباري با وزش باد در منطقه ايجاد ميکنند .رشد عمودي اين ابرها از رشد افقي
آنها بيشتر ميباشد.
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نتايج حاصل از محاسبه هر کدام از شاخصهاي سنجش ناپايداري جوي براي همرفتي
بودن بارشها در جدول ( )1آورده شده است .با توجه به نتايج بهدست آمده مندرج در جدول
( )1ميتوان به نکات زير اشاره کرد.

5
9
1
1
1
6
0
0
2
50
55
59
51

50/55/9002
59/9/9000
1/9/9000
1/9/9006
1/9/9001
1/1/9001
5/1/9001
91/1/9001
96/1/9001
55/55/9001
50/55/9005
56/1/9001
91/1/9000

si

Ki

TT

pw

9/90
2
0
50
55
1/20
1/65
5/00
0/02
9/00
5/61
فاقد اسکويتي
فاقد اسکيوتي

90/20
50/00
95
56/20
51/10
91/20
96
90/1
99/50
92/9
92/10

12
19
11/0
10/50
16/50
11/60
11/0
10/9
12/10
10/9
15/00

51/11
55/1
55/51
59/10
55/10
50/25
50/1
56
51/91
56/10
59/50
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با توجه به مقدار عددي شاخص شوالتر ( )SIدر ساعت  0000بهوقت گرينويچ احتمال
وقوع توفانهاي تندري در فصلهاي بهار و پاييز در منطقه مورد مطالعه قابل پيشبيني
است با اينکه اسکيوتي شهر تبريز در ساعت  0000به وقت گرينويچ است و بارشهاي
منطقه آذربايجان در فصول مذکور عمدتاً در بعد از ظهرها اتفاق ميافتد ،لذا احتمال افزايش
اين شاخص تا زمان وقوع بارش افزايش مييابد .ولي در فصل زمستان شاخص شوالتر عدم
احتمال وقوع توفانهاي تندري را نشان ميدهد.
با توجه به مقادير عددي شاخص  )KI( Kاحتمال وقوع توفانهاي تندري در ايستگاه
تبريز در تمام نمونههاي فصول بهار و پاييز بين  10تا  60درصد ميباشد که احتمال وقوع
توفانهاي تندري را در اين بازه زماني تأئيد ميکند و احتمال افزايش شاخص  KIدر بعد از
ظهرها نيز بيشتر ميباشد.
بررسي مقادير عددي شاخص  TTدر ساعت 0000به وقت گرينويچ براي نمونههاي
مورد مطالعه نشان ميدهد که در پاييز در تمام نمونهها  TTبيشتر از  10بوده است که
نشانگر وجود حرکات باال روي همرفتي در حد امکان وقوع توفانهاي تندري بوده که براي
فصل بهار با اينکه شاخص مذکور احتمال همرفتي بودن ابرها را نشان ميدهد ولي به
نسبت پاييز از مقادير پاييني برخوردار است .اين شاخص نيز مثل شاخص  SIو  KIبراي
فصل زمستان عدم احتمال وقوع طوفانهاي تندري را تأئيد ميکند.
آب قابل بارش در فصل بهار بيشترين مقدار بوده است با مقدار بيش از  51گرم در
مترمکعب در حالي که فصل پاييز داراي مقادير کمتري بوده و فصل زمستان داراي کمترين
مقدار بوده است.
از سويي نتايج حاصل از درونيابي ارتفاع ابر نشان ميدهد که در روز بارش ابر
بهصورت واحد يکپارچه و ضخيم بوده است .با استخراج ضخامت ابر براي نمونههاي مورد
مطالع ه و مقايسه آن با مقدار بارش مشخص شد که بين ضخامت ابر و شدت بارش يک
معادله غير خطي درجه  1ميباشد (معادله  )6رابطه مثبت ولي غيرمستقيم وجود دارد و
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همبستگي بين مقدار بارش و ضخامت ابر  0/0ميباشد بهعبارت ديگر ،عالوه بر ضخامت
ابر عناصري که در شدت بارش تأثيرگذار بودند ،سرعت باالي سوي قوي در جو باال (امگاي
منفي) و رطوبت موجود در منطقه بوده است .بهطوري که وجود سرعت قائم باالسوي قوي
در منطقه ،بهشرط موجود بودن رطوبت باال بارشهاي شديدتري را ايجاد ميکرد .فخاري
واحد ( ،)510 :5125در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده است که عدم رابطه مستقيم بين
ضخامت ابر و شدت بارش را تائيد ميکند،
()6

R2  0.6366Y  2E  07 X 3  0.0026 X 2  11.622 X  17521

hp

5
9
1
1
1
6
0
0
2
50
55

50/55/9002
59/9/9000
1/9/9000
1/9/9006
1/9/9006
1/1/9001
5/1/9001
91/1/9001
55/55/9001
96/1/9001
50/55/9005

1611
1010
1520
1100
1012
1210
1121
1909
1200
1606
1906

111
110
105/6
116
101
100
122/1
119/0
101/9
111
110

-/1
-/9
-/1
-/11
-/1
-/11
-/91
-/91
-/1
-/01
-/1

1
1
1
1
1/1
1
1/1
1
1/1
1
1

hp

0
1
1
1
1
0
2
55
0
0
0

در اين مطالعه با توجه به شاخص بارش متوسط و بارش فراگير  51روز شاخص جهت
تحليل همديدـ ترموديناميکي مکانيسم ابر در منطقه آذربايجان شناسايي شد.
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تحليل نقشههاي ميدان باد و نمويژه تراز  000و  010مبين آن است که بيشترين فرا
رفت رطوبت از درياي سرخ با امتداد جنوب غربي و شمال شرقي بر روي منطقه صورت
گرفته است .بهعبارتي رطوبت از درياي عرب و درياي عمان با حرکت ساعتگرد سامانه
ساعت کردي که در اين هنگام بر روي درياي عرب و شبهجزيره عربستان قرار گرفته به
سمت درياي سرخ منتقل ميشود و از آن طريق توسط ناوه مستقر بر روي درياي سرخ به
سمت شمال شرق و منطقه مورد مطالعه منتقل ميشود .همچنين از مقايسه نقشه فرار فت
رطوبت در ترازهاي مختلف مشخص شد که بيشترين فرا رفت رطوبت از منطقه همگرايي
درياي سرخ در تراز  010هکتوپاسکال صورت گرفته است .در تراز  000هکتوپاسکال نيز
رطوبت قابل توجهي از درياي سرخ به همراه درياي مديترانه بر روي منطقه فرا رفت شده
است .وانگهي از بررسي ميزان نمويژه ترازهاي مختلف ارتفاعي مستفاد ميشود که در فصل
بهار ،ميزان رطوبت موردنياز برخي از بارش ها از خود منطقه که حاصل از رطوبت موجود از
بازش ماي قبلي است تأمين ميشود.
از سويي پرفشار عربستان مشخصکننده جهت جريان باد بر روي درياي عرب در تراز
پايين است و باعث انتقال رطوبت از درياي عرب به درياي سرخ و منطقه جنوب غرب ايران
ميشود .ايزدنگهدار ( ،)5100لشکري ( .)5101در مورد نقش پرفشار عربستان در انتقال
رطوبت بر جلو سامانه کمفشار ،منطقه همگرايي درياي سرخ مطالعاتي انجام داده است که
نتايج اين پژوهش يافتههاي آنها را تأئيد ميکند .فخاري واحد ( )5125در مورد انتقال
رطوبت از درياي عرب به روي درياي سرخ و انتقال اين رطوبت در جلو سامانه کمفشار بر
نيمه غربي ايران نيز به نتايج مشابهي رسيده است.
براي الگو يابي سينوپتيکي ابرهاي شمال غرب ايران از نقشههاي سامانههاي فشار
سطوح تراز 010،5000و  100هکتوپاسکال استفاده شد .در روزهاي شاخص ناوه سامانههاي
کم فشار با امتداد شمالي ـ جنوبي قرار گرفته بودند که منطقه مطالعاتي در جلو ناوه قرار
داشت و هسته ناوهها در بين عرضهاي جغرافيايي ،تقريباً  11تا  11درجه بسته ميشوند
زماني که در روزهاي شاخص ناوه از حد معمول عميقتر در جلوي ناوه حرکت باالسو (امگا)
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شديد بود ولي با افزايش عمق ناوه بارش افزايش نمييافت بهعبارتي ديگر عمق ناوه با
امگا ارتباط مستقيم دارد ولي با مقدار بارش ارتباط خاصي را نشان نميدهد ،بلکه نمويژه و
رطوبت درون سامانه تعيينکننده شدت بارش ميباشد .معادالت ديناميکي نشان ميدهند که
هر چقدر عمق ناوه زياد باشد ،ميزان فعاليت سامانههاي فشاري بهشدت افزايش مييابد .در
صورتي که نمويژه در منطقه براي بارش مهيا باشد ،آنگاه افزايش عمق ناوه سبب افزايش
ميزان بارش ميشود .در حالتي که رطوبت کم باشد و شرايط براي بارش فراهم نباشد،
انرژي سامانه به صورت انرژي جنبشي تخليه ميشود .در اين صورت سرعت وزش باد
افزايش مييابد.
مطالعه ترموديناميکي نوع ابرهاي بارشزا در شمال غرب با اين پيشفرض که ابرهاي
همرفتي بيشترين بارش را ايجاد ميکنند نشان داد که احتمال بارش از ابرهاي همرفتي در
بهار و پاييز با توجه به شاخص هاي ناپايداري در منطقه وجود دارد ولي اين شاخصها
آنچنان زياد نيستند ،بلکه با ورود جبهههاي سرد و گرم و همچنين قرارگيري منطقه مورد
مطالعه در زير منطقه واگرايي بااليي ميتواند باعث تشديد ناپايداريها شود ولي در فصل
زمستان عمده بارشها ديناميکي بوده است و با ورود جبههها ايجاد ميشوند.
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