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با توجه به نحوه قرارگيريش نسبت به كمفشار سطحي نقش مهمي در توسعه ناپايداري ايفا كرده است .در روز بعد از وقوع بارش سنگين سامانه
كمفشار در حال خارج شدن از سمت شمالشرق ايران است و سامانه پرفشار با طي مسير شمالشرق -جنوبغرب برروي درياي مديترانه
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كه شرايط حاكم بر شكلگيري اين نوع بارش در استان

مقدمه
بارش پديدهاي حاصل از برهمكنشها و اندركنشهاي
پيچيده جوي است .اين پديده در ميان رويدادهاي جوي از
اهميتي ويژه و پيچيدهگي رفتاري بيشتري برخوردار است.
ايران كشوري خشك و نيمه خشك مي باشد كه ميانگين
نزوالت جوي آن به كمتر از يك چهارم ميانگين نزوالت
جوي جهان ميرسد .يكي از ويژگيهاي بارز اين نزوالت
زماني

توزيع

و

مكاني

غير

يكنواخت

آنها

است(.حجتي )1331،استان فارس نيز با توجه به وسعت
زياد ،مجاورت با رشته كوههاي زاگرس در غرب و نواحي
كويري در شرق و نزديكي به خليج فارس و تنوع اقليمي
داراي رژيم بارشي متغيري در مقياس زماني ماهانه ،فصلي و
ساالنه است كه نتيجه آن تفاوت زياد در بارش دريافتي
استان ميباشد( .صداقتزاده )1331 ،ميانگين بارش ساالنه
در نواحي مختلف استان بين  111ميليمتر در شرق و جنوب
تا  111ميليمتر در نواحي غربي متغير ميباشد كه بيشتر آن
در فاصله ماههاي آبان هر سال تا ارديبهشت سال بعد رخ
ميدهد.
دو عامل مهم در فرايند بارش رطوبت و صعود هوا مي-
باشند .صعود هوا بسته به ويژگيهاي هر سامانه به طرق زير
صورت ميگيرد :صعود توده هوا روي سطوح جبهه ،صعود
توسط همگرايي در مركز طوفان و صعود توسط عوارض
سطحي مانند موانع کوهستاني .اگر پايداري ايستايي جو به
گونهاي باشد که توده هوا بتواند صعود کند و به تراز ميعان
فرازش برسد ابر شكل ميگيرد و بارش ميتواند صورت
بگيرد.

1

اما در ميان بارشهايي كه در هر منطقه رخ ميدهند بارش-
هاي سنگيني را ميتوان مشاهده كرد كه شرايط محيطي
ويژهاي را موجب ميشوند .اين بارشها حتي در نوع جبهه-
اي در شرايط همديدي و ديناميكي خاصي رخ ميدهند لذا
شناخت ساز و كار شكلگيري آنها براي هر منطقه از
اهميت بسيار زيادي برخوردار است .بررسي نشان ميدهد
2. Regional Atmospheric Modelling System

فارس به طور كامل انجام نشده است .از ديگر عواملي كه
نقش مهمي در چگونگي شكلگيري اين نوع بارش دارد
فصل است .معموال اين نوع بارش در فصول گذر ،از شانس
وقوع بيشتري برخوردار است .همچنين بررسيهاي اوليه
نشان داد كه عليرغم خشكسالي گستردهاي كه در طي دوره
انتخابي در كشور رخ داده استان فارس بارش ساالنهاي
بيشتر از ميانگين بلند مدت داشته است.
به موجب شناخت ساز و كار شكلگيري سامانههاي بارشزا
و الگوهاي گردش جوي آنها در نقاط مختلف دنيا
مطالعاتي صورت گرفته است كه از جمله ميتوان به بررسي
الگوهاي گردش جوي بارشهاي سنگين كاالبرياي
ايتاليا) ، (Feederico et al, 2008الگوهاي گردش جوي
در زمان رخداد بارشهاي سنگين در بلغارستان
) (Tsonevsky et al, 2010و تحليل سينوپتيكي و ارزيابي
بارش فرين  21فوريه  2111در ماديرا 2پرتغال (Fragoso et
) al, 2012اشاره كرد .فدريكو و همكاران (Feederico et

) al, 2008براي مطالعه همديدي گردشهاي جوي از داده-
هاي ميدانهاي ژئوپتانسيل 325و 511هكتوپاسكال سامانه
مدل سازي جو منطقهاي  (RAMS) 2استفاده كردند .آنها
3

به اين نتيجه رسيدند طوفانهاي همراه با بارش سنگين در
كاالبريا به چهار دسته تقسيم ميشوند)1 :طوفانهايي كه در
پشت به باد كوه آلپ شكل ميگيرند)2 .طوفانهايي كه در
شرق مديترانه توسعه مييابند)3 .طوفانهايي كه در شمال
آفريقا توسعه مييابند و از طريق كاالبريا وارد حوزه مديترانه
ميشوند )4 .طوفانهايي كه از بالكان و اروپاي شرقي به
سمت مركز مديترانه حركت ميكنند .طوفانهاي نوع اول
بيشترين فراواني را دارند .طوفان نوع دوم باعث فرارفت
تودههاي هوا از جنوبشرق بهطرف كاالبريا ميشود و
صعود توسط موانع كوهستاني نقش اساسي در رخداد بارش
دارد .در طوفان نوع سوم تبادل بخار آب ميان دريا و توده
هواي باالي آن يك فاكتور فيزيكي مهم است .شكلگيري
1. Madeira
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ناپايداري همرفتي توسط فرارفت هواي سرد برروي درياي

پرفشار سيبري ،كمفشار منطقه سودان در بارش و دما در

گرم از ويژگيهاي طوفان نوع چهارم است .تسونفسكي و

نيمه جنوبي ايران پرداخته و به نتايج زير رسيده است:

همكاران ) (Tsonevsky et al, 2010ميدانهاي جوي

الف) سامانهها پس از ايجاد و توسعه برروي درياي مديترانه

ارتفاع در ترازهاي 1111و 511هكتوپاسكال ،دما در تراز

و همچنين پر فشار سيبري با نفوذ به داخل ايران قسمت

 351هكتوپاسكال را مورد استفاده قرار دادند .سپس الگو-

هاي جنوبي را نيز تحت تاثير قرار ميدهند.

هاي جوي توسط آناليز مولفه اصلي (PCA)1و تحليل

ب) به طور كلي سامانه سوداني روي استانهاي خوزستان،

خوشهاي (CA)2طبقه بندي شدند .برخي بارشهاي سنگين

لرستان ،فارس و نواحي مركزي تاثير بيشتري دارد.

كه در همه فصول اتفاق ميافتند در ارتباط با چرخندهاي

غفاريان و همكاران( )1333به منظور تعيين ساختار الگوي

تراز پايين و برخي ديگر كه در فصل گرم اتفاق ميافتند در

همديدي بارشهاي فرين در شمال غرب ايران ،برخي

ارتباط با چرخندهاي تراز باال بودند .فراگوسو و همكاران

كميتهاي هواشناسي از قبيل فشار سطح دريا ،ارتفاع تراز

) (Fragoso et al, 2012در بررسي سيل  21فوريه 2112

 511هكتو پاسكال ،رودباد  311هكتوپاسكال و دماي سطح

در مادريا نشان دادند كه در اين روز شرايط رطوبتي غير

آب را بررسي كردهاند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه برهم

عادي حاكم بوده است و شرايط ديناميكي كه دسترسي به

كنش دو رودباد جنبحاره و قطبي باعث چرخندزايي در

چنين رطوبتي را منجر شده است مورد مطالعه قرار دادند.

شمال شرق درياي مديترانه ميشود و همچنين بيهنجاري

آنها نشان دادند كه واداشتهاي بزرگ مقياس شرايط را

فشار سطح متوسط دريا ،ارتفاع تراز  511هكتوپاسكال و

براي همرفت عميق نزديك مادريا فراهم ميكنند .هنگامي

دماي سطح آب ميتواند به عنوان ابزاري براي پيشبيني

كه چرخند جبههاي به سمت ناحيه حركت ميكند فعاليت

بارشهاي شديد استفاده شوند .ياراحمدي و همكاران

آن افزايش يافته و واگرايي قوي سطوح باال مربوط به ناحيه

( )1331به تحليل الگوي ديناميكي و همديدي بارشهاي

خروجي جت تراز باال است كه حركات باال رونده قوي را

سنگين در جنوبغرب خزر و غرب ايران (مطالعه موردي-

باعث ميشود .همچنين در سطوح پايين همگرايي رطوبت

بارش مورخ  )1333/3/14پرداختند و نشان دادند كه در اين

صورت ميگيرد .در كنار اين شرايط توپوگرافي نيز برروي

روز در جنوبغرب خزر سامانه كمفشاري در سطح زمين

حركات باال رونده اثر ميگذارد.

گسترده شده و همچنين شكلگيري ناوه در ترازهاي مياني

در ايران نيز پژوهشهاي مختلفي در زمينه شرايط همديد و

جو و فرارفت هواي سرد نيز مشاهده شده است .مولفه

ديناميكي در زمان رخداد بارش سنگين شده است .اطالع از

نصفالنهاري باد باعث افزايش شيو افقي فشار شده كه خود

اين شرايط جهت شناخت و پيشبيني شرايط محيطي الزم

موجب افزايش همرفت و ايجاد تاوايي مثبت شده است.

است .لشكري()1335در تحليل همديدي بارشهاي شديد

وضعيت همگرايي و تاوايي تراز  511هكتوپاسكال نشان-

جنوب غرب ايران به اين نتيجه رسيد كه وقوع اين بارشها

دهنده شرايط مساعد جريانهاي صعودي در جنوبغرب
3

نتيجه تقويت و تشديد مركز كم فشار سوداني و منطقه

خزر و نوار مرزي غرب كشور است.

همگرايي درياي سرخ و تبديل آنها به سامانه ديناميكي مي-

بارشهاي سنگين به عنوان عاملي مخاطره انگيز در اثر بروز

باشد .صادقي()1333عالوه بر بررسي پرفشار جنبحاره ،اثر

حوادث طبيعي مانند سيل مطرح ميباشند و همچنين
سامانههاي بارشزا در تامين منابع آب نقش عمدهاي دارند،

2. Cluster Analysis
2

1. Principal Cluster Analysis
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از اينرو شناخت ويژگيهاي آنها مانند نحوه شكلگيري،

كه در آن  Nتعداد روزهاي همراه با بارش در فصل پاييز

منابع تامين رطوبت و حركت آنها از اهميت زيادي

است.

برخوردار است.

با توجه به نتايج دسته اول كه فقط مقدار  35ميليمتر را در
خود جاي داده است اين عدد به عنوان بارش سنگين فصل

مواد و روشها

پاييز در نظر گرفته شد .اين مقدار بارش در روز  31آذر

منطقه مورد مطالعه

 21( 1331دسامبر  )1332رخ داده است.

شيراز در جنوب غربي كشور با مختصات جغرافيايي 32
درجه و  5دقيقه طول شرقي و  31درجه و  3دقيقه عرض
شمالي در ارتفاع بيش از  1511متر از سطح دريا و تقريبا در
مركز استان قرار دارد و وسعت آن معادل  341كيلومتر مربع
است .ميانگين ساليانه بارش شيراز  324/2ميليمتر است.
شهر شيراز يك منطقه كوهستاني به شمار ميرود و اقليم آن
با توجه به روش دمارتن گسترش يافته نيمه خشك معتدل
است(.سايت اداره هواشناسي شيراز)

براي تعيين گردش جوي حاكم بر آنها به روش
همديدي توزيع توزيع كميتهاي دما ،فشار ،رطوبت و
تغييرات آنها برروي سطح زمين ،سطوح  511 ، 351و 311
هكتوپاسكال و در منطقهاي مابين طول جغرافيايي  21درجه
غربي تا  31درجه شرقي و عرض جغرافيايي  11تا 31
درجه شمالي مورد بررسي قرار گرفته است.
در تحليل ديناميكي ،توزيع ميدانهاي فشار ،دما ،باد،
رطوبت و ارتباط بين آنها با استفاده از كميتهايي مانند
ارتفاع ژئوپتانسيل ،واگرايي باد افقي و تاوايي نسبي مورد
بررسي و تحليل قرار گرفتند .توزيع كميتهاي فوق شرايط

دادههاي مورد استفاده
دادههاي مربوط به بارش روزانه در سالهاي  1331تا

جوي را مشخص مينمايد كه چگونگي تغييرات آنها با

 ) 1332-2111( 1333ايستگاه شيراز از سازمان هواشناسي

زمان

بيانگر چگونگي شكلگيري ،تقويت و تضعيف

كشور دريافت گرديد .دادههاي مربوط به پارامترهاي

سامانهها و گردشهاي جوي است.
نقشهها از يك روز قبل تا يك روز بعد از وقوع بارش

هواشناختي از سايت مركز ملي پيشبينيهاي محيطي امريكا

سنگين در ساعتهاي  00UTCو  12UTCتهيه و مورد

 (NCEP)1استخراج شد.

تحليلي قرار گرفت .نقشهها با برنامهنويسي در محيط
 GRADSدر محدوده جغرافيايي مورد نظر تهيه شدند.

روش تحقيق

0

در اين پژوهش با استفاده از روش آماري
بروكس21بارشهاي سنگين شيراز براي سال هاي 1331تا

بحث و نتايج

 1333در فصل پاييز تعيين گرديدند .در اين روش بارشها

تعيين و تحليل الگوهاي گردش جوي روز 13

را طبق روابط ( )1و ( )2به دستههاي مختلف تقسيم ميكنند

دسامبر 2991

كه بارشهاي اولين دسته به عنوان بارش سنگين در نظر

در ساعت  00UTCبا توجه به شكل -1الف مشاهده ميكنيم

گرفته ميشوند(.حجام)1333 ،

كه يك سامانه كمفشار برروي عربستان و درياي سرخ

( )1

 = 5LogNتعداد دستهها

شكلگرفته است و يك سامانه پرفشار نيز كه مركز برروي

( )2

تعداد دستهها  /مينيمم بارش  -ماگزيمم بارش

اروپا قرار دارد قسمتهايي از ايران را فرا گرفته و تا منطقه

=فاصله دستهها
1. De Martone

2. National Centers for Environmental Prediction

1. Brooks

2

3
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مورد نظر پيشروي داشته است .همچنين يك سامانه پرفشار

سطح  511هكتوپاسكال مقدار واگرايي تقريبا صفراست كه

برروي غرب چين قرار دارد كه تاثيري بر ناپايداري در

اين با ايجاد شرايط ناپايدار برروي منطقه مخالفت ميكند.

منطقه ندارد .الگوي دما و ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 351

نقشه رطوبت نسبي در ترازهاي  351و  511در شكل-

هكتوپاسكال در شكل -1ب نشان ميدهد كه برروي جنوب

هاي -1ر و  -1ز به ترتيب مقادير  41و 31درصد را

ايران جو بهشدت كژفشار است و فرارفت هواي گرم داريم.

برروي شيراز نشان ميدهد .الگوي سرعت قائم با توجه به

از نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل سطح  511هكتوپاسكال در

شكلهاي  -1و و  -1ه در ترازهاي  351و 511
-1

شكل-1ج ميتوان ديد كه كمارتفاع بستهاي بيشتر مناطق

هكتوپاسكال مقادير  1/1و صفر)  (PaSرا برروي منطقه

ايران را دربر گرفته و زبانههاي آن تا جنوب درياي سرخ

نشان ميدهد كه با الگوي واگرايي همخواني دارد ،يعني در

پيشروي نموده و با توجه به كژفشار بودن جو در بهوجود

سطح  351هكتوپاسكال حركت نزولي(مقادير مثبت  )ωو

آمدن ناپايداري نقش اساسي دارد .نحوه قرارگيري آن و

در سطح  511هكتوپاسكال هيچگونه حركتي نداريم .در

فرارفت تاوايي مثبت در جلو محور ناوه باعث تقويت

شكل  -1ي مربوط به نقشه سرعت باد در تراز 311

حركات صعودي و تقويت كمفشار سطحي مقيم روي

هكتوپاسكال مشاهده ميكنيم كه خروجي جت استريم و

عربستان ميشود .شكل -1د و -1ذ نقشه واگرايي در

منطقه همگرايي آن برروي جنوبغرب ايران قرار دارد .با

سطوح  351و  511هكتوپاسكال را نشان ميدهد كه در

توجه به نحوه قرار گيري جتاستريم شرايط براي توسعه

سطح  351هكتوپاسكال برروي استان فارس واگرايي داريم

كمفشار سطح زمين قرار گرفته روي عربستان مهيا است.

كه مقدار آن برروي شيراز حدود  1/5*11-5 s-1است .البته

شرايط نشان ميدهد كه در طي اين ساعت جوي پايدار و

در روي عربستان همگرايي جريان هوا صورت ميگيرد .در

بدون بارش برروي جنوبغرب كشور داريم.

 -2الف

 -2ب

 -2ج

 -2د
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-2ذ

 -2ر

 -2ز

 -2و

 -2ي

-2ه

شكل . 2الف) الگوي فشار تراز دريا برحسب هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز  13دسامبر ،ب) الگوي دما (خطچين) برحسب
درجه سلسيوس و ارتفاع ژئوپتانسيل (خط ممتد) تراز 053

هكتوپاسكال بر حسب متر در ساعت  00UTCروز  13دسامبر ،ج) الگوي

ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  533هكتوپاسكال برحسب متر در ساعت  00UTCروز 13دسامبر ،د) الگوي واگرايي در تراز  053هكتوپاسكال
در ساعت  00UTCروز  13دسامبر( ،)×23-5ذ) الگوي واگرايي در تراز  533هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز  13دسامبر(،)×23-5
ر) الگوي رطوبت نسبي تراز  053هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز 13دسامبر ،ز) الگوي رطوبت نسبي تراز 533هكتوپاسكال در
ساعت  00UTCروز  13دسامبر ،و) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  053هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  00UTCروز 13
دسامبر ،ه) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  533هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  00UTCروز  13دسامبر ،ي) الگوي سرعت باد
تراز  033هكتوپاسكال برحسب) (m/sدر ساعت  00UTCروز 13دسامبر.
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ساعت  12UTCكم فشار قرار گرفته برروي عربستان مطابق

صورت ميگيرد و مقدار آن برروي شيراز تقريبا صفر است،

شكل  -2الف كمي به سمت شمالشرق متمايل شده و

شكل  -2د .الگوي واگرايي سطح  511هكتوپاسكال در

زبانههاي آن تا خليج فارس پيشروي كرده است .پرفشار

شكل -2ذ نيز همگرايي در اين سطح(حدود  )-1/2*11-5را

اروپا نيز تا داخل آفريقا كشيده شده و همچنين تا شمال

نشان ميدهد .شكلهاي-2ر و  -2ز رطوبت نسبي در تراز-

ايران نفوذ كرده است .با توجه به شكل -2ب مربوط به

هاي  351و  511هكتوپاسكالي را نشان ميدهد و نمايانگر

الگوي همزمان دما و ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 351

رطوبت باالي  35و  31درصد در اين ترازها است كه نسبت

هكتوپاسكال مشاهده ميكنيم كه مانند گذشته جو بهشدت

به ساعتهاي قبل افزايش چشمگيري داشته است .الگوي

كژفشار است و كمارتفاعي كه تا مركز عربستان كشيده شده

سرعت قائم در تراز  351هكتوپاسكال مقدار صفر را نشان

باعث فرارفت هواي گرم به داخل غرب ايران ميشود .از

ميدهد ،يعني حركت صعودي صورت نميگيرد اما در تراز

نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  511هكتوپاسكال در شكل-2

 511هكتوپاسكال منفي(حدود  )-1/2است بنابراين حركات

ج ميتوان مشاهده كرد كه كمارتفاع قرار گرفته برروي ايران

صعودي داريم ،شكلهاي -2و و  -2ه .الگوي سرعت باد

كه تا جنوب درياي سرخ كشيده شده مانند قبل باعث

در تراز  311هكتوپاسكال در شكل -2ي نشان ميدهد كه

تقويت كمفشار مقيم روي عربستان ميشود .نقشه واگرايي

هنوز خروجي جت برروي ايران قرار دارد و شرايط براي

سطح  351هكتوپاسكال نشان ميدهد كه يك منطقه

توسعه چرخند سطح زمين فراهم است .بنابراين با وجود

همگرايي قوي برروي عربستان قرار دارد و نسبت به

چنين رطوبت بااليي و شرايط حاضر احتمال بارش وجود

ساعتهاي قبل شدت بيشتري پيدا كرده است .همچنين در

دارد كه مقدار كمي بارش در پايان اين روز گزارش شده

طي اين ساعت برروي استان فارس همگرايي با شدت كمي

است.

 -1الف

 -1ب

 -1ج

 -1د
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 -1ذ

 -1ر

 -1ر

 -1و

 -1ه

 -1ي

شكل . 1الف) الگوي فشار تراز دريا برحسب هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز  13دسامبر ،ب) الگوي دما (خطچين) برحسب
درجه سلسيوس و ارتفاع ژئوپتانسيل (خط ممتد) تراز  053هكتوپاسكال بر حسب متر در ساعت  12UTCروز  13دسامبر  ،ج) الگوي
ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  533هكتوپاسكال برحسب متر در ساعت  12UTCروز 13دسامبر ،د) الگوي واگرايي تراز  053هكتوپاسكال در
ساعت  12UTCروز  13دسامبر( ،)×23-5ذ) الگوي واگرايي تراز 533هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز  13دسامبر( ،)×23-5ر)
الگوي رطوبت نسبي تراز  053هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز 13دسامبر ،ز) الگوي رطوبت نسبي تراز  533هكتوپاسكال در
ساعت  12UTCروز 13دسامبر ،و) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  053هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  12UTCروز 13
دسامبر ،ه) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  533هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  12UTCروز  13دسامبر ،ي) الگوي سرعت باد
تراز  033هكتوپاسكال برحسب) (m/sدر ساعت  12UTCروز 13دسامبر.
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ما همگرايي ( )-1/3*11-5و بهتبع آن صعود هوا را داريم و
-5

در تراز باال واگرايي جريان هوا(تقريبا  )1/4*11به صعود

دسامبر 2991
در ساعت  00UTCروز  21دسامبر با توجه با الگوي فشار
تراز دريا در شكل -3الف مشاهده ميكنيم كه سامانه كم-
فشار شكلگرفته برروي عربستان شدت بيشتري پيدا كرده و
تا مركز ايران نيز نفوذ كرده است .همچنين مركز پرفشار
اروپا به سمت جنوب حركت كرده و برروي درياي مديترانه
قرار گرفته و زبانههاي آن هنوز روي شمال ايران قرار دارد
و از اثر آن برروي منطقه كاسته شده است .نقشه همزمان دما
و ارتفاع ژئوپتانسيل سطح  351هكتوپاسكال در شكل -3ب
نشان ميدهد  .سامانه كمفشار با توجه به شكل -3ج دقيقا
در زير و سمت راست و در قسمت واگرايي ناوه 511
هكتوپاسكال قرار دارد و باعث توسعه اين كمفشار سطحي
وتقويت حركات صعودي برروي جنوبغرب كشور مي-
شود .الگوي واگرايي در شكلهاي -3د و  -3ذ ودر
ترازهاي  351و  511هكتوپاسكال به ترتيب همگرايي و

هوا در ترازهاي پايين كمك ميكند .شكل -3ر نقشه
رطوبت نسبي در تراز  351هكتوپاسكال را نشان ميدهد كه
مقدار آن باالي  31درصد است و رطوبت كافي براي بارش
وجود دارد .در سطح  511هكتوپاسكال نيز با توجه به
شكل -3ز رطوبت  35درصد را مشاهده ميكنيم .نقشه
امگا ترازهاي  351و  511هكتوپاسكال با توجه به شكلهاي
 -3و و  -3ه مقادير تقريبي  -1/2را در هر دو سطح نشان
ميدهد ،شكل -3ي مربوط به سرعت باد در تراز 311
هكتوپاسكال نشان ميدهد كه جنوبغرب ايران باالخص
شيراز دقيقا در زير منطقه خروجي جت و قسمت واگرايي
قوي آن قرار دارد و حركات صعودي سطوح زيرين را
تقويت ميكند .تمام موارد باال از قبيل رطوبت باال ،تقويت
حركات صعودي ،و كمفشار قرارگرفته برروي جنوب ايران
شرايط را براي وقوع يك بارش سنگين فراهم ميكند.

واگرايي جريان هوا را نشان ميدهند ،يعني در سطوح پايين

 -0الف

 -0ب

 -0ج

 -0د
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 -0ذ

 -0ر

 -0ز

 -0و

 -0ه

 -0ي

شكل . 0الف) الگوي فشار تراز دريا برحسب هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز  12دسامبر ،ب) الگوي دما (خطچين) برحسب
درجه سلسيوس و ارتفاع ژئوپتانسيل (خط ممتد) تراز  053هكتوپاسكال بر حسب متر در ساعت  00UTCروز  12دسامبر ،ج) الگوي
ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  533هكتوپاسكال برحسب متر در ساعت  00UTCروز 12دسامبر ،د) الگوي واگرايي تراز  053هكتوپاسكال در
ساعت  00UTCروز  12دسامبر( ،)×23-5ذ) الگوي واگرايي تراز  533هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز  12دسامبر( ،)×23-5ر)
الگوي رطوبت نسبي تراز  053هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز 12دسامبر ،ز) الگوي رطوبت نسبي تراز  533هكتوپاسكال در
ساعت  00UTCروز 12دسامبر ،و) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  053هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  00UTCروز 12
دسامبر ،ه) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  533هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  00UTCروز  12دسامبر ،ي) الگوي سرعت باد
تراز  033هكتوپاسكال برحسب) (m/sدر ساعت  00UTCروز 12دسامبر.
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در ساعت  12UTCروز  21دسامبر با توجه به نقشه

ساعتهاي آينده چون واگرايي در سطوح باال از همگرايي

فشار تراز دريا در شكل -4الف ميبينيم كه كمفشار شكل

در سطوح پايين خيلي كمتر است حركات صعودي هوا با

گرفته برروي عربستان تا شمال ايران پيشروي كرده و

شدت كمتري صورت ميگيرد .با توجه به الگوهاي رطوبت

همچنين پرفشار اروپا كامال روي درياي مديترانه قرار گرفته

نسبي ترازهاي  351و  511هكتوپاسكال در شكلهاي -4ر

و اثر آن برروي ايران كاهش يافته است .ارتفاع ژئوپتانسيل

و  -4ز مشاهده ميكنيم كه در تراز  351هكتوپاسكال

تراز  351هكتوپاسكال در شكل -4ب نسبت به ساعات قبل

رطوبت نسبي هنوز باالي  31درصد است و در تراز 511

تغيير خاصي نداشته و همچنان نشاندهنده كژفشاري جو

هكتوپاسكال حدودا  51درصد است .الگوي سرعت قائم

است و با توجه به خطوط ارتفاع ژئوپتانسيل باعث فرارفت

ترازهاي  351و  511هكتوپاسكال در شكلهاي  -4و -4ه

هواي گرم به داخل جنوب غربي ايران ميشود .الگوي ناوه

نشان ميدهد كه در هر دو تراز مقادير امگا منفي و بهترتيب

 511هكتوپاسكال نيز گستردهتر شده و تا جنوب درياي

برابر با  -1/3و  -1/4است ،بنابراين در هر دو تراز حركت

سرخ پيش رفته است .قويتر شدن ناوه 511هكتوپاسكال

صعودي هوا صورت ميگيرد كه در تراز  511هكتوپاسكال

باعث ميشود كمفشار سطحي كه درست در زير سمت

اين حركت صعودي كمي قويتر است .موقعيت جت جنب

راست ناوه قرار دارد نيز تقويت شود ،شكل -4ج .شكلهاي

حاره نسبت به ساعتهاي قبل تغيير مشخصي نداشته و

 -4د و  -4ذ مربوط به الگوي واگرايي ترازهاي  351و

خروجي جت دقيقا برروي سامانه كمفشار سطح زمين قرار

 511هكتوپاسكال به ترتيب مقادير  -2و 1در  11-5را در

دارد ،شكل -4ي .تمامي موارد باال باعت ايجاد ناپايدار

ترازهاي مذكور نشان ميدهند كه همگرايي در سطح زمين با

برروي استان فارس و شهر شيراز در طي اين روز شدهاند و

واگرايي در سطوح باال جفت شده و باعث تقويت حركت

طبق گزارشات تا پايان اين روز مقدار  35ميليمتر بارش

صعودي شده است و همانطور كه انتظار ميرفت اما در

داشتهايم.

 -4الف

 -4ب

 -4ج

 -4د
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 -4ذ

 -4ر

 -4ر

 -4و

 -4ه

 -4ي

شكل -4الف) الگوي فشار تراز دريا برحسب هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز  12دسامبر ،ب) الگوي دما (خطچين) برحسب
درجه سلسيوس و ارتفاع ژئوپتانسيل (خط ممتد) تراز  053هكتوپاسكال بر حسب متر در ساعت  12UTCروز  12دسامبر ،ج) الگوي
ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  533هكتوپاسكال برحسب متر در ساعت  12UTCروز 12دسامبر ،د) الگوي واگرايي تراز  053هكتوپاسكال در
ساعت  12UTCروز  12دسامبر( ،)×23-5ذ) الگوي واگرايي تراز 533هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز  12دسامبر( ،)×23-5ر)
الگوي رطوبت نسبي تراز  053هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز 12دسامبر ،ز) الگوي رطوبت نسبي تراز  533هكتوپاسكال در
ساعت  12UTCروز 12دسامبر ،و) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  053هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  12UTCروز 12
دسامبر ،ه) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  533هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  12UTCروز  12دسامبر ،ي) الگوي سرعت باد
تراز  033هكتوپاسكال برحسب) (m/sدر ساعت  12UTCروز 12دسامبر.
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تعيين و تحليل الگوهاي گردش جوي روز  11دسامبر

پايين است بنابراين حركات صعودي تضعيف ميشود.

در ساعت  00UTCروز  22دسامبر كه روز بعد از

شكلهاي -4ر و  -4ز ،نقشه رطوبت نسبي در ترازهاي

بارش سنگين است ،الگوي فشار تراز دريا در شكل -5الف

 351و  511هكتوپاسكال را نشان ميدهند و بيانگر اين

نشان ميدهد كه كمفشار شكلگرفته برروي عربستان به

مطلب هستند كه در تراز  351هكتوپاسكال هنوز رطوبت

سمت شمال شرق متمايل و مركز آن به روي خليج فارس

هوا باالي  31درصد و در تراز  511هكتوپاسكال حدودا 11

انتقال يافته است و بيشتر مناطق ايران را دربر گرفته است.

درصد است .اين رطوبت باال همراه با حركات صعودي هوا

همچنين دما در منطقه به دليل فرارفت هواي گرم ،نسبت به

به احتمال زياد بارش بهدنبال دارد .مقدار امگا هم با توجه به

همين ساعت در روز قبل افزايش يافته و به مقدار حدود 11

شكلهاي -4و و  -4ه در هر دو تراز  351و511

درجه سانتيگراد رسيده است .ناوه  511هكتوپاسكال با

هكتوپاسكال مقادير منفي را برروي منطقه نشان مي-

توجه به شكل -5ج هنوز برروي منطقه حاكم و نسبت به

دهد( ،)-1/2يعني در هر دو تراز حركات صعودي هوا داريم

روز قبل تغيير خاصي نداشته است .الگوي واگرايي تراز

اما نسبت به ساعتهاي قبل كمتر است .نقشه سرعت باد در

 351هكتوپاسكال ،همگرايي در اين سطح را نشان ميدهد(

تراز  311هكتوپاسكال در شكل -4ي نشان ميدهد كه جت

حدود  )-1*11-5اما نسبت به ساعتهاي قبل كمتر است

جنبحاره كمي به سمت شرق نقلمكان كرده است .شرايط

بنابراين حركات صعودي ضعيفتر است .با توجه به شكل-

باال همچنان بر وقوع شرايط ناپايدار داللت دارد اما به دليل

هاي -4د و  -4ذ نقشه واگرايي در سطح  511هكتوپاسكال،

تضعيف حركات صعودي و افزايش دما در منطقه ،بنابراين

واگرايي در اين سطح را بيان ميكند( )1/3*11-5اما به دليل
اينكه واگرايي در سطوح باال كمتر از همگرايي در سطوح

ميزان بارش كمتري نسبت به ساعتهاي قبل صورت مي-
گيرد.

 -5الف

 -5ب

 -5ج

 -5د
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 -5ذ

 -5ر

 -5ز

 -5و

 -5ه

 -5ي

شكل .5الف) الگوي فشار تراز دريا برحسب هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز  11دسامبر ،ب) الگوي دما (خطچين) برحسب
درجه سلسيوس و ارتفاع ژئوپتانسيل (خط ممتد) تراز  053هكتوپاسكال بر حسب متر در ساعت  00UTCروز  11دسامبر ،ج) الگوي
ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  533هكتوپاسكال برحسب متر در ساعت  00UTCروز 11دسامبر ،د) الگوي واگرايي تراز  053هكتوپاسكال در
ساعت  00UTCروز  11دسامبر( ،)×23-5ذ) الگوي واگرايي تراز 533هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز  11دسامبر( ،)×23-5ر)
الگوي رطوبت نسبي تراز  053هكتوپاسكال در ساعت  00UTCروز 11دسامبر ،ز) الگوي رطوبت نسبي تراز  533هكتوپاسكال در
ساعت  00UTCروز 11دسامبر ،و) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  053هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  00UTCروز 11
دسامبر ،ه) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  533هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  00UTCروز 11دسامبر ،ي) الگوي سرعت باد
تراز  033هكتوپاسكال برحسب) (m/sدر ساعت  00UTCروز 11دسامبر.
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ساعت  12UTCالگوي فشار تراز دريا در شكل -1الف

حركات صعودي توده هوا را تضعيف ميكند .با توجه به

نشان ميدهد كه كمفشار سطح زمين از سمت شمالشرق در

الگوي رطوبت نسبي ترازهاي  351و  511هكتوپاسكال در

حال خارج شدن از كشور ميباشد و تاثير سامانه پرفشار

شكلهاي -4ر و  -4ز مشاهده ميكنيم رطوبت نسبي در

اروپايي بر غرب ايران بيشتر شده است كه ريزش هواي

سطوح پايين كمتر شده است و حدود  35درصد است ،اما

سرد را به درون كشور به دنبال دارد .شكل -1ب مربوط به

در سطوح باال رطوبت نسبي نسبت به ساعتهاي قبل

نقشه دما و ارتفاع ژئوپتانسيل در تراز  351هكتوپاسكال

افزايش داشته است .الگوي سرعت قائم نيز با توجه به

بيان ميكند كه جو همچنان كژفشار ميباشد و با توجه به

شكلهاي -4و و  -4ه در ترازهاي  351و 511

نحوه قرارگيري خطوط ژئوپتانسيل و دما فرارفت هواي سرد

هكتوپاسكال حركات صعودي هوا را با مقادير  -1/2و -1/4

را در منطقه داريم .ناوه  511هكتوپاسكال نيز با توجه به

نشان ميدهد .اما اين حركات صعودي نسبت به روز قبل در

شكل -4ج همچنان برروي غرب ايران مستقر است و پشته-

همين ساعت در سطوح پايين كمتر است و با الگوي

ها و ناوه نسبت به روز قبل تغيير مكان خاصي نداشتهاند.

واگرايي همراهي ميكند .نقشه سرعت باد در تراز 311

الگوي واگرايي سطوح  351و  511هكتوپاسكال در شكل-

هكتوپاسكال نشان ميدهد كه جت جنبحاره به سمت

هاي  -4د و  -4ذ نشان ميدهد كه در سطح  351ما

شرق جابجا شده و تقريبا مركز آن برروي ايران قرار دارد و

همگرايي در جريان هوا را داريم(حدود  )-1/2*11-5كه

بنابراين تاثيري در ناپايداري برروي منطقه ندارد ،شكل-4

البته نسبت به روز قبل در همين ساعت كمتر است .همچنين

ي .تمام تفاسير باال بيان ميكند كه هنوز حركات صعودي

در تراز  511هكتوپاسكال واگرايي در جريان هوا صورت

هوا صورت ميگيرد اما با توجه به كاهش حركات صعودي،

ميگيرد( )1/3*11-5كه اين واگرايي در تراز باال كمتر از

رطوبت نسبي و افزايش دما بارش كمتري در اين روز شاهد

همگرايي درسطوح پايين است و مانند ساعتهاي قبل

هستيم و مقدار آن  11ميليمتر ميباشد.

 -6الف

 -6ج

 -6ب

 -6د

ساختار گردش جوي در طي بارش سنگين  12دسامبر  2991برروي شيراز ( 03آذر )2042

77

 -6ذ

 -6ر

 -6ز

 -6و

 -6ه

 -6ي

شكل .6الف) الگوي فشار تراز دريا برحسب هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز  11دسامبر ،ب) الگوي دما (خطچين) برحسب
درجه سلسيوس و ارتفاع ژئوپتانسيل (خط ممتد) تراز  053هكتوپاسكال بر حسب متر در ساعت  12UTCروز  11دسامبر ،ج) الگوي
ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  533هكتوپاسكال برحسب متر در ساعت  12UTCروز 11دسامبر ،د) الگوي واگرايي تراز  053هكتوپاسكال در
ساعت  12UTCروز  11دسامبر( ،)×23-5ذ) الگوي واگرايي تراز  533هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز  11دسامبر( ،)×23-5ر)
الگوي رطوبت نسبي تراز  053هكتوپاسكال در ساعت  12UTCروز 11دسامبر ،ز) الگوي رطوبت نسبي تراز  533هكتوپاسكال در
ساعت  12UTCروز 11دسامبر ،و) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  053هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  12UTCروز 11
دسامبر ،ه) الگوي سرعت قائم(امگا) تراز  533هكتوپاسكال برحسب) (PaS-1در ساعت  12UTCروز  11دسامبر ،ي) الگوي سرعت باد
تراز  033هكتوپاسكال برحسب) (m/sدر ساعت  12UTCروز 11دسامبر.
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نتيجهگيري
در روز  21دسامبر يك روز قبل از رخداد بارش
سنگين ،يك سامانه كمفشار برروي عربستان و درياي سرخ
شكلگرفته است و يك سامانه پرفشار نيز كه مركز آن
برروي اروپا قرار دارد در برخورد با كمفشار روي عربستان
دو زبانه از آن به سمت جنوب امتداد يافته كه يكي از آنها
قسمتهايي از ايران تا منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته
است .در اين روز با توجه به به الگوي دما و ارتفاع
ژئوپتانسيل تراز  351هكتوپاسكال فرارفت هواي گرم
برروي منطقه داريم .همچنين در سطح  511هكتوپاسكال
كمارتفاع بستهاي ديده ميشود كه زبانههاي آن تا جنوب
درياي سرخ كشيده شده است و منطقه واگرايي آن برروي
غرب ايران قرار دارد .با توجه به كژفشار بودن جو اين الگو
موجب ناپايداري در سطوح پايين ميشود و به دليل فرارفت
تاوايي مثبت در جلو ناوه  511هكتوپاسكالي حركات
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غرب كمفشار سطحي برروي منطقه جنوبغرب منجر به
-1

-5

واگرايي در سطح  511هكتوپاسكال به مقدار 1*11 s
ميشود .بنابراين حركات صعودي نيز قويتر و مقادير  -3و
 (PaS-1) -4را در هر دو سطح دارا ميباشند و ناپايداري
شدت يافته و با توجه به رطوبت نسبي باال در هر دو سطح
( 31و  35درصد) بارش سنگيني را در اين روز شاهد
هستيم .در روز بعد از رخداد بارش سنگين سامانه كمفشار
در حال خارج شدن از سمت شمالشرق ايران است و
سامانه پرفشار همچنان برروي درياي مديترانه مستقر است
و تاثير آن برروي شمالغرب ايران بيشتر شده است .به دليل
كمتر بودن همگرايي در سطوح پايين نسبت به واگرايي در
سطوح باال در روز قبل حركات صعودي در اين روز
تضعيف شده است .دما در اوايل روز نسبت به روز قبل
افزايش يافته است و با توجه به تضعيف حركات صعودي
در اين روز بارش كمتري صورت ميگيرد.

صعودي هوا و توسعه كمفشار سطحي را بهدنبال دارد .با
توجه به نقشه واگرايي سطح  351هكتوپاسكال مشاهده مي-
كنيم كه يك منطقه همگرايي قوي برروي عربستان قرار
دارد كه مربوط به توسعه كمفشار سطحي و حركات
صعودي قوي در آن منطقه است .البته در اين روز برروي
استان فارس و شهر شيراز همگرايي با شدت كمي صورت
ميگيرد و مقدار آن برروي شيراز تقريبا صفر است .اما در
سطوح باال واگرايي با مقدار  1/2*11-5 s-1صورت ميگيرد.
همچنين تنها در تراز  511هكتوپاسكال برروي جنوبغرب
ايران حركات صعودي آن هم با شدت كمي صورت مي-
گيرد .جت جنبحاره نيز خروجي آن( قسمت واگرايي
شديد) برروي جنوبغربي ايران قرار دارد و در چرخندزايي
سطحي تاثير بهسزايي دارد .در روز  21دسامبر سامانه كم-
فشار با حركت به سمت شمالشرق به داخل ايران نفوذ
كرده و در برخورد با پرفشار مستقر برروي اروپا كه به
سمت جنوبغرب حركت كرده و مركز آن برروي درياي
مديترانه قرار گرفته باعث افزايش همگرايي در سطوح پايين
به ميزان قابل توجه  -2*11-5 s-1و استقرار ناوه در سمت

سپاسگزاري
در پايان از سازمان هواشناسي كشوري و همچنين اداره
هواشناسي شيراز ،جهت همكاري و ارائه آمار و اطالعات
كمال تشكر و قدرداني را داريم.
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