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چکیده
در روزهای یک تا شش فوریه  2014توفان بزرگ برف در ایران ،خصوصا نواحی شمال کشور اتفاق افتاد .بارش برف در شمال ایران بهگونه ای
بود که در  30سال گذشته بی سابقه بوده و منجر به خسارات فراوان گردید .بررسی همدیدی پدیده توفان برف نشان داد که یک سامانه پرفشار
سطحی در شمال و یک کمفشار دینامیکی در شرق و جنوب شرقی ایران در نقشه فشار سطح دریا و یک ناوه عمیق در تراز  500 hPaوجود
دارد .در نقشه باد تراز  925hPaبادهای شمال و شمال غربی در سراسر ایران نشان داده شده که سبب ورود هوای سرد از عرضهای باالتر
میگردد ،در تراز  300hPaهسته یک جت غربی در مرکز ایران واقع شده و یک جت شمالی در شمال مرزهای ایران وجود دارد که از بیهنجاری
بزرگی برخوردار است .نقشههای بیهنجاری فشار سطح دریا نشاندهنده افزایش بی سابقه فشار در شمال ایران است ،همچنین بیهنجاری دمای
سطحی نیز کاهش دمای شدیدی در سراسر ایران و بویژه شمال شرقی آن را نشان میدهد .بررسی سطح مقطعهای مولفه نصفالنهاری باد ،دما
و رطوبت نسبی نشان داد که عالوه بر عوامل بزرگ مقیاس و ترمودینامیکی ،وجود یک جبهه سرد در شرق ایران دلیل دیگری بر بارش در این
منطقه است .مقایسه خروجی مدل  WRFبا نقشههای مربوط به تاریخ مذکور نشان می دهد که مدل ،الگوی همدیدی حاکم بر منطقه در این
نمونه را به خوبی شبیه سازی کرده ،البته شدت سامانه ها اندکی کمتر از میزان حقیقی برآورد شده است .با بررسی خروجی بارش مدل میتوان
نتیجه گرفت که اگرچه مدل ارتفاع برف و گستردگی مناطق تحت پوشش آن را به مراتب کمتر از مقادیر حقیقی محاسبه کرده است اما عمده
خطای آن در تعیین نوع بارش است.

کلید واژهها :توفان برف ،بررسی همدیدی ،جبهه سرد ،کاهش دما ،مدل .WRF

* .نویسنده مسوول02144878664 :

Email: nasim_hh@yahoo.com

شبیه ¬سازی و تحلیل عوامل موثر بر توفان برف در شمال ایران

مقدمه
پیشبینی دقیق پدیدههای بارش برف و باران و میزان این
بارش ¬ها از موضوعات مورد توجه پژوهشگران است که
عالوه بر کاهش خسارت در پدیده توفانهای شدید ،در
مدیریت منابع آب و روان ¬آبها نیز نقش قابل توجهی دارد.
تاکنون مدلهای زیادی به منظور شبیهسازی توزی ع برف در
مکانهایی با پوشش گیاهی و کوهساری مختلف در مقیاس
کوچک ارائه شده است ;(Pomeroy et al. 1997
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سنگین در غرب و شمال کشو ر با استفاده از مدل NOAH
-MPجفت شده با مدل منطقهای  WRFپرداختند .نتایج این
بررسی نشان دهنده موفقیت مدل  NOAHMP-WRFدر
پیشبینی حداقل دمای هوا در تمام نواحی است .درحالیکه
هنوز هم در پارامترهسازی کسر پوشش برف و عمق برف در
نواحی کوهستانی دارای عدم قطعیت باالیی است.
فریدمجتهدی و همکاران( ) 1396با استفاده از مدل منطقهای
WRFبرف سنگین در جلگه گیالن را در  3سال متفاوت
بررسی کردند .آنها نتیجهگیری کردند که خروجی مدل دقت

;Liston and Sturm 1998; Purves et al. 1998
Gauer 1998; Essery et al. 1999).از آنجایی که

قابل قبولی در شبیهسازی مقادیر بارش و آشکارسازی دو هسته

بارش برف همچون باران و حتی بیشتر از آن ،دارای

بیشینه ارتفاع برف یکی در جلگه مرکزی گیالن و دیگری

تغییرپذیری زمانی و مکانی زیاد ناشی از واداشتهای جوی و

حوالی تاالب انزلی دارد.

برهمکنش آن ها با ناهمواری و پوشش گیاهی منطقه میباشد؛

همچنین بررسیهای بسیاری همدیدی در زمینه توفانهای

(Elder et al.1991, Bloschl1999, Black and
Elder2000, Liston and Sturm 2002,Liston et
)al.2002,Essery and Poomeroy2004پیشبینی آن

برف در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است .یکی از

کاری دشوار است .بنابراین عالوه بر در نظرگرفتن عوامل
محلی مانند پوشش گیاهی و ناهمواری ،بررسی عوامل
همدیدی و ترمودینامیکی حاکم بر منطقه در زمان وقوع بارش
امری ضروری است .
یکی از روشهای بررسی پدیده توفان برف و بارش برف،
استفاده از مدلهای عددی است .آیکدا و همکاران () 2010
پدیده برف فصلی را در کلرادو شبیهسازی کردهاند .نتایج آنها
نشان داد که شبیهسازی زمانی و مکانی صحیح پدیده بارش
برف ،با انتخاب صحیح تفکیک مدل و پارامترسازی فیزیکی
امکانپذیر است .یو ( ) 2012پدیده برف در شمال چین را با
استفاده از مدل  WRFشبیهسازی کرد .تفکیک افقی و
طرحوارههای فیزیکی مدل  WRFرا نیز مورد بررسی قرار
دادو نشان داد که مدل ،توزی ع زمانی و مکانی برف را به درستی
شبیهسازی کرده است و با دادههای مشاهداتی همخوانی
مناسبی دارد .لیو و همکاران ( ) 2018به بررسی عملکرد مدل
WRFدر طرحوارههای الیه سطحی مختلف و شرایط اولیه
و مرزی متفاوت در ناحیه تبت در مارس  2017پرداختند.
بارش هنگامی دقیقتر به دست آمد که از طرحواره  CLMو
دادههای  ERA-Interimاستفاده شد .در ایران نیز مطالعات
زیادی درباره شبیهسازی پدیده توفان برف صورت گرفته
است .خدامراد و همکاران ( ) 1396به بررسی یک مورد برف

آنها ،بررسی این پدیده از دیدگاه همدیدی است .فتاحی و
شیراوند ( ) 1391به بررسی سامانههای همدیدی حاکم بر
بارش سنگین در منطقه غرب ایران پرداختند و در دستهبندی
این الگوها از روش خوشهبندی استفاده نمودند .گاهی وقوع
حوادث نادر جوی مانند وقوع همزمان برف و گردوخاک در
کشور نیز مشاهده شده است که ناشی از وجود جبهه در غرب
کشور بوده است ( کرمی و همکاران .) 2020 ،خالدی و
همکاران ( ،) 1392به بررسی بارش سنگین در استان گیالن در
بهمن  1392پرداختهاند .بررسی همدیدی آنها نشان داد که یک
مرکز پرفشار قوی در بخشهای شمالی اروپا شکل گرفته و
جریانات جنوب سوی آن بر روی دریاچه خزر مستقر شده
است .همچنین به علت ایجاد اختالفات شدید دمایی بین آب
دریا و توده هوای ورودی ،همرفت شدید و صعود هوا بر روی
منطقه مورد مطالعه و بارش ¬های شدید و مخاطره آمیز در
سواحل جنوبی خزر بویژه جلگه گیالن رخ داده است .باغبانان
و حسینی ( ) 1397به بررسی برف سنگین بهمن ماه سال 1396
پرداختهاند که در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران رخ
داد و صدمات و خسارات فراوانی را به بار آورد .بررسی
همدیدی نشان داد که در تراز  500هکتوپاسکال ناوه ¬ عمیقی
بر روی مدیترانه مستقر است که محور آن از دریای سیاه تا
غرب دریای سرخ امتداد دارد و ایران در نیمه شرقی آن قرار
دارد .محور فرود این ناوه جنوب غربی – شمال شرقی است
و یک مرکز کم ارتفاع در ارتفاعات شمالی زاگرس تشکیل
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داده است .جریان ¬های جوی در ترازهای میانی در این سامانه

ابتدا توفان برف  1تا  6فوریه  2014با استفاده از دادههای

نصف ¬النهاری شده و هوای مرطوب مدیترانه را به سوی ایران

ERA5با دقت  0/5درجه ،از نظر همدیدی و ترمودینامیکی

انتقال داده است .رضایی و جانباز ( ) 2012بارش برف در استان

بررسی میشود .مرکز اروپایی پیش ¬بینی ¬های آب و هوایی

گیالن را برای چند نمونه مختلف از دیدگاه همدیدی در نظر
گرفته و با بر رسی نقشه ¬های فشار سطح زمین و ارتفاع
ژئوپتانسیلی تراز  hPa 500نتیجه گرفتند که در زمان این
بارشها پرفشار قطبی در سطح زمین و یک ناوه در ترازهای

)(ECMWFپیش ¬بینیهای خود را در  37تراز فشاری از
سطح ( 1000هکتوپاسکالی ) تا  1هکتوپاسکال ارائه میدهد.
دادههای بازتحلیل  ERA-Intermبا دادههای ERA5

میانی جو وجود دارد .

جایگزین شد که تجزیه و تحلیل جدید کمیت ¬های جوی را

در روزهای یک تا شش فوریه  2014توفان بزرگ برف در

با کیفیت باالتر ارائه میدهد (دی و همکاران 2011 ،؛ فرانسیس

ایران ،خصوصا نواحی شمال کشور اتفاق افتاد .بارش برف در

و همکاران .) 2019 ،در این مطالعه ،از میانگین فشار سطح

شمال ایران بهگو نهای بود که در  30سال گذشته بیسابقه بوده
و منجر به تعطیلی مدارس و ادارات ،بسته شدن راهها ،قطع
شدن گاز و برق ،از بین رفتن محصوالت کشاور زی و
خسارات فراوان گردید تا جایی که گروههای امداد و ارتش
برای کمک به مردم و همچنین توزی ع آب و غذا ،به این مناطق
اعزام شدند .همچنین در برخی مناطق جنوبی کشور پس از
سال ها مردم شاهد بارش برف بودند .در این مقاله عوامل
همدیدی و ساختارهای دینامیکی و ترمودینامیکی توفان برف

دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز hpa850 ، hPa 500وhpa
925همراه با بادهای مداری و نصف-النهاری در چندین
سطح با وضوح مکانی  0/5درجه استفاده شد.
همچنین دادههای بارش برف ،دمای بیشینه و کمینه چند
ایستگاه همدید واقع در شمال ایران از گزارشهای سینوپ
آن ها بدست آمده که به خوبی نشاندهنده شدت توفان و

سال  2014بررسی میشود .در این بررسی ،ضمن بررسی

گستردگی آن میباشد .سپس به منظور شبیهسازی این رخداد،

همدیدی و شبیهسازی توفان برف بیسابقه شمال کشور که در

مدل  WRFبا دقت افقی  km30و  30تراز قائم از ساعت

 30سال اخیر بیسابقه بوده است ،پروفایل قائم کمیتهای

 UTC 00روز  1فوریه تا ساعت  UTC 00روز  6فوریه

هواشناسی باد نصف النهاری ،دما و رطوبت نسبی جهت
بررسی جبهه بندآمده رخ داده با استفاده از خروجی مدل مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است

 2014اجرا شده است که برای شرایط اولیه و مرزی مدل ،از
دادههای آنالیز  GFSبا دقت  0/5درجه استفاده شده است.

مواد و روشها
جدول  - 1طرحواره های به کار رفته در مدل WRF

طرحوارههای مورد استفاده در مدل
میکروفیزیک
تابش موج کوتاه
تابش موج بلند

لین (لین و همکاران)1983 ،
گودارد (ویلد و همکاران)2000 ،
( RRTMویلد و همکاران)2000 ،

الیه سطحی
تابش سطح -زمین

مونین  -ابوخو (ابوخو)1993 ،
نوا (چن و دودهیا 2001 ،و اک و همکاران )2003

همرفت کومهای
طرحواره الیه مرزی

کاین وفریتچ (کاین)1993 ،
( YSUهونگ2006 ،و)2010
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شکل  -1تصویر رنگ حقیقی سنجنده مودیس ماهواره ترا در الف –  1فوریه  2014ب 3 -فوریه 2014

نتایج و بحث
شکل  1تصویر رنگ حقیقی سنجنده مودیس ماهواره ترا در روزهای

رشت در روزهای  1تا  6فوریه  2014در شکل  2نمایش داده

 1فوریه و  3فوریه  2014را نشان می دهد .همانگونه در هر دو شکل

شده است که نشان میدهد بیشترین میزان بارش در روز

نمایان است ،پوشش ضخیم ایر در کل منطقه مورد مطالعه نمایان

پانزدهم در شهر رامسر گزارش شده است که حدود 120

است.نمودار ارتفاع برف برای ایستگاههای رامسر ،نوشهر و

سانتیمتر است.

شکل  -2نمودار زمانی بارش برف روز انه برای ایستگاههای رامسر ،نوشهر و رشت در روزهای  1تا  6فوریه 2014

در جدول  1میانگین بیشینه و کمینه دما و بارش برف کل در

گسترش یافته است ،از طرف دیگر یک مرکز کم فشار از سمت

روزهای  1تا  6فوریه  2014برای  4ایستگاه ارائه شده است

جنوب شرقی وارد ایران شده و مناطق جنوبی ایران را کامال

که بخوبی نشان دهنده شدت بیسابقه بارش برف نسبت به

پوشش میدهد .در نتیجه گرادیان فشاری شدیدی در مناطق

میانگین  30ساله در این مناطق کشور است.

مرکزی ایران حاکم است .در شکل 3ب که میانگین بیهنجاری

در شکل  3الف میانگین فشار سطح دریا برای روزهای  1تا 6
فوریه  2014نشان داده شده است .یک مرکز پر فشا ر در شمال
ایران وجود دارد که زبانه های آن تا نواحی مرکزی ایران نیز

فشار برای همان تاریخ نسبت به میانگین  30ساله از 1980تا
 2010است ،افزایش فشار در مناطق شمالی و مرکزی ایران
مشاهده میشود ،که در شمال ایران به  9تا  12 hPaمی رسد.
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جدول -1میانگین دمای بیشینه ،دمای کمینه و مجموع بارش برف در روزهای  1تا  6فوریه  2014و میانگین مجموع بارش برف 30
ساله از سال  1982تا سال 2012

ارتفاع ایستگاه

بیشینه دما

کمینه دما

بارش برف

میانگین بارش

نام ایستگاه

کد ایستگاه

)(m

)(°c

)(°c

)(cm

برف)(cm

1/62

-1/7

406

3/28

رامسر

40732

-20

-2

209

2/2972

نوشهر

40734

-20/9

1/82

242

2/698

رشت

40719

-8/6

-0/22

-2

64/4

4/859

بندرانزلی

40718

-23/6

0/72

-0/75

الف)

ب)

شکل -3الف) میانگین فشار سطح دریا ) (hPaروزهای  1تا  6فوریه  2014ب) میانگین بی هنجاری فشار سطح دریا ) (hPaهمان
روزها نسبت به میانگین  30ساله از  1980تا .2010

به منظور بررسی بیشتر سامانههای سطح زمین حاکم بر منطقه

بسته شده است .به تدریج با تقویت سامانه پرفشار در روز 2

شکل  4نقشه های فشار سطح دریا را از تاریخ روزهای 31

فوریه (شکل -4ج) زبانه های آن به جنوب ایران رسیده و کم

ژانویه تا  3فوریه  2014مربوط به ساعت  12ارائه میدهد .در

فشار را به عقب می راند ،همچنین راستای گردش خطوط

روز  31ژانویه (شکل -4الف) زبانههای یک سامانه پرفشار

هم فشار در شمال افغانستان نشان دهنده وجود جبهه بندآمده

قوی که مرکز آن در شمال کشور ایران و روی اروپا واقع شده

در این منطقه و به دنبال آن وجود یک جبهه سرد در نیمه

به سواحل دریای خزر رسیده است ،از سوی دیگر یک سامانه

شرقی ایران و عامل بارش در این منطقه است .با حرکت سامانه

کم فشار دینامیکی از سمت جنوب شرقی وارد ایران شده و

پرفشار به سمت شرق ،این سامانه تضعیف میگردد ،اما

نواحی جنوب شرقی ایران را به طور کامل پوشش میدهد .در

همچنان تا روز  3فوریه(شکل -4د) بخشهایی از شمال شرقی

روز  1فوریه ( 2014شکل  -1ب) سامانه پرفشار قویتر شده

ایران را در برگرفته است که سبب سرمای شدیدی در این

و دامنه آن تا نواحی مرکزی ایران می رسد و سامانه کم فشار

مناطق میشود.

نیز تقویت شده و مرکز  1015 hPaدر جنوب شرقی ایران

شبیه ¬سازی و تحلیل عوامل موثر بر توفان برف در شمال ایران
الف)

ب)

ج)

د)
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شکل  -4فشار سطح دریا ) (hPaدر ساعت  12 UTCروزهای ( الف)  31ژ انویه ب)  1فوریه ج)  2فوریه د)  3فوریه 2014

در شکل  5ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  850 hPaنشان داده شده

پرارتفاع قوی از روی دریای خزر همراه با استقرار سامانه کم

است .در این شکل سامانه پرارتفاع قوی در شمال دریای سیاه

ارتفاع در غرب و نیمه جنوبی ایران ،می تواند شرایط مساعدی

قرار گرفته و زبانه پراتفاع آن ضمن گسترش بر روی دریای

را برای ایجاد گرادیان ارتفاعی شدید در نوار شمالی کشور

خزر و نواحی شمالی ایران  ،بخشی از نواحی مرکزی ایران

فراهم سازد.

را تحت تأثیر قرار داده است .سامانه کم ارتفاع نیز بر روی
مناطق وسی عی از جمله کشور عراق ،مناطق جنوبی و غربی
ایران گسترده شده است(شکل -5الف) .نفود زبانه سامانه
الف)

ب)
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شکل -5الف) میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  850 hPaدر روزهای  1تا  6فوریه  2014ب) بی هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح
 850hPaهمان روزها نسبت به میانگین  30ساله از  1980تا .2010

همچنین استقرار سامانه کم ارتفاع قوی در روی روسیه و

بسته به شدت آن ها ممکن است سبب بارندگی شود ،زیرا ناوه

شمال شرق دریای خزر و گسترش ناوه آن تا بخشهایی از

در سطح باال سبب ریزش هوای سرد از عرضهای باالتر شده

شمال شرقی دریای خزر می تواند سبب ریزش هوای سرد در

و پرفشار سطحی ،این هوای سرد را به سطح زمین می رساند،

بخش شرقی این ناوه (دریای خزر) و در نتیجه افزایش رطوبت

از طرفی رطوبت موجود در شمال ایران به دلیل مجاورت با

در بخش جنوبی دریای خزر گردد .در نقشه بیهنجاری ارتفاع

دریای خزر به شرط وجود شرایط مناسب برای صعود آن تا

ژئوپتانسیلی نیز بیهنجاری مثبت قابل توجه ارتفاع

ترازهای باالتر جو ،باعث ابرناکی و بارندگی در این مناطق

ژئوپتانسیلی نسبت به میانگین  30ساله در شمال دریای سیاه

میشود .ولی در توفان برف اخیر شدت این سیستمها به حدی

تا روی دریای خزر و بخشهای شمالی ایران به ویژه سواحل

بوده که نه تنها سبب بارش برف و افت دمای بیسابقه در

دریای خزر مشاهده میگردد.

شمال ایران شده ،بلکه با وجود رشته کوههای البرز در شمال

در شکل  6ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  500 hPaدیده میشود.

ایران مناطق مرکزی آن را نیز تحت تاثیر قرارداده است و

وجود یک سیستم پرفشار در سطح و یک ناوه در تراز hPa

بی هنجاری ناوه در شمال شرق ایران نسبت به میانگین سی

 500پدیدهای متداول در زمستانهای شمال ایران است که

ساله بسیار زیاد است.
ب)

الف)

شکل -6الف) میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  500 hPaاز روز  1تا  6فوریه  2014ب) بی هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 hPa
همان روزها نسبت به میانگین  30ساله از  1980تا .2010

شکل  7باد و بی هنجاری آن را در تراز  925 hPaنشان

حدود  7 m/sمی رسد و جهت باد نیز در سراسر ایران ،شمالی

میدهد .سرعت باد در کلیه مناطق ایران ،بویژه مناطق مرکزی

و شمال شرقی میباشد ،که سبب ورود هوای سرد از عرض

به دلیل گرادیان فشار زیاد بوده و کلیه مقادیر بیهنجاری نیز

های باالتر و کاهش دما میشود.

مثبت است تا جایی که در نواحی مرکزی بیهنجاری آن به

شبیه ¬سازی و تحلیل عوامل موثر بر توفان برف در شمال ایران

الف)
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ب)

شکل -7الف ،میانگین باد تراز  925 hPaاز از روز  1تا  6فوریه  2014ب ،بی هنجاری باد سطح  925 hPaهمان روزها نسبت به
میانگین  30ساله از  1980تا .2010

باد در تراز  300 hPaو بیهنجاری آن در شکل  8نمایش داده

شمالی خیلی زیاد نیست ،ولی از بیهنجاری باالیی برخوردار

شده است .هستهی جت در حدود عرض جغرافیایی  28درجه

است که نشان میدهد پدیدهای متداول نیست .همچنین جت

واقع شده که مناطق جنوبی و مرکزی ایران را دربرگرفته و باد

غربی واقع در نواحی جنوبی ایران نیز از بیهنجاری مثبت

غالب در این مناطق باد غربی است .از طرف دیگر در شمال

نسبتا بزرگی بویژه در غرب کشور برخوردار است که نشان از

مرزهای ایران ،یک جت شمالی وجود دارد ،که بخش هایی از

شدت آن دارد.

شمال ایران را نیز پوشش میدهد .اگرچه شدت این جت
ب)

الف)

شکل -8الف ،میانگین باد تراز  300 hPaاز روز  1تا  6فوریه  2014ب ،بیهنجاری باد تراز  300 hPaهمان روزها نسبت به میانگین
 30ساله از  1980تا .2010

برای بررسی وجود جبهه سرد در نیمه شرقی کشور ،نقشه

سرد در این مناطق به خوبی قابل مشاهده است که همگی از

 850hPaدر

نشانه های وجود جبهه است .از طرف دیگر شکستگی خطوط

شکل  9مشاهده میشود .در نیمه شرق و شمالشرقی ایران

همدما و ارتفاع ژئوپتانسیلی در شمال افغانستان ،محل جبهه

گرادیان دما زیاد است و پربندهای ارتفاع ژئوپتانسیلی با شیب

بندآمده را نشان میدهد .به منظور بررسی بیشتر سطح مقطع

قابل توجهی خطوط همدما را قطع میکنند و فرارفت هوای

برخی کمیت ها در منطقه مورد نظر رسم میشود.

ارتفاع ژئوپتانسیلی و خطوط همدمای تراز
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شکل -9ارتفاع ژئوپتانسیلی (خطوط مشکی) برحسب متر و پربندهای دما (خطوط رنگی) برحسب کلوین تراز 850 hPa
در شکل  ،10طول جغرافیایی  57درجه شرقی استفاده شده در مدل

نسبی را نشان داده است  .این منطقه نواری از شرق و شمال شرق

 WRFبرای نمایش نیمرخ قائم باد نصف النهاری ،دما و رطوبت

ایران را شامل میشود .

شکل -10طول جغرافیایی  57درجه شرقی

د ر شکل 11سطح مقطع قائم سرعت باد نصف النهاری در طول

توجه به شیب شدید پربندهای همدما ،آن را نیز میتوان یکی

جغرافیایی  57درجه شرقی نشان داده شده است .نکته جالب

دیگر از عالئم جبهه به حساب آورد .بیهنجاری دما نیز،

توجه این است که در عرضهای جغرافیایی بین  30تا 40

کاهش دمای شدیدی را تا ترازهای باالی جو نشان میدهد

درجه شمالی ،گرادیان شدید سرعت نصف النهاری باد و تغییر

بویژه در عرضهای جغرافیایی بین  30تا  40درجه شمالی که

جهت آن از باد جنوبی به شمالی دیده میشود که میتواند از

بیهنجاری دما ،کاهشی تا حدود  -14درجه را در پایین تراز

نشانههای وجود جبهه سرد باشد .در ادامه ،به بررسی سطح

 850hPaارائه میدهد.

مقطع قائم دما و رطوبت نسبی نیز میپردازیم.

در شکل  13سطح مقطع قائم رطوبت نسبی نشان داده شده

سطح مقطع قائم دما که در شکل  12نمایش داده شده ،در

است .مجددا در عرضهای جغرافیایی بین  30تا  40درجه

عرضهای جغرافیایی بین  30تا  40درجه شمالی ،گرادیان

شمالی گرادیان شدید رطوبت نسبی مشاهده میشود که آن نیز

شدید و همچنین کاهش قابل توجه دما را نشان میدهد که با

تایید کننده وجود جبهه در این مناطق است

شبیه ¬سازی و تحلیل عوامل موثر بر توفان برف در شمال ایران

الف
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ب

شکل -11الف ،سطح مقطع میانگین مولفه نصف النهاری باد در طول جغرافیایی  57درجه شرقی از روز  1تا  6فوریه  2014ب ،بی
هنجاری سطح مقطع مولفه نصف النهاری باد در طول جغرافیایی  57درجه شرقی همان روزها نسبت به میانگین  30ساله از  1980تا
.2010
الف

ب

شکل -12الف ،سطح مقطع میانگین دما در طول جغرافیایی  57درجه شرقی از روز  1تا  6فوریه  2014ب ،سطح مقطع بی هنجاری
میانگین دما در طول جغرافیایی  57درجه شرقی همان روزها نسیت به میانگین  30ساله از  1980تا .2010

الف

ب
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شکل -13الف ،سطح مقطع میانگین رطوبت نسبی در طول جغرافیایی  57درجه شرقی از روز  1تا  6فوریه  2014ب ،بی هنجاری سطح
مقطع میانگین رطوبت نسبی در طول جغرافیایی  57درجه شرقی همان روزها نسبت به میانگین  30ساله از  1980تا .2010

با توجه به شکل های ارائه شده که نشان دهنده گرادیان شدید

سامانه پرفشار در شمال ایران دیده میشود ،البته شدت آن از

باد ،دما و رطوبت در حدود عرض جغرافیایی  35شمالی است

مقادیر واقعی کمتر برآورد شده ،به گونهای که در دادههای

میتوان نتیجه گرفت که بارندگیهای شدید این منطقه ناشی

آنالیز شده ،میانگین فشار  6روزه در شمال ایران بین hPa

از وجود جبهه است.

 1030تا  1032hPaنشان داده شده ،در حالیکه در خروجی

در اینجا به مقایسه نتایج حاصل از اجرای مدل  WRFبا
نقشههای ارائه شده میپردازیم .شکل  14میانگین فشار سطح
دریا بدست آمده از مدل  WRFرا نشان میدهد .در اینجا نیز

 WRFفشار سطح دریا بین  1026تا  1029هکتوپاسکال
بدست آمده است .همچنین مدل وجود کم فشار دینامیکی در
نیمه جنوبی ایران را به خوبی شبیهسازی کرده است و گرادیان
فشار در مناطق مرکزی کشور دیده میشود.

شکل  -14میانگین فشار سطح دریا ) (hPaمدل  WRFروزهای  1تا  6فوریه .2014

در شکل  15الف میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 850 hPa

شمال غربی ایران به مراتب کمتر از مقادیر حقیقی ،محاسبه شده

نشان داده شده است .اگرچه در اینجا نیز زبانههای ناوه از

است .در نقشههای حقیقی مقادیر میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی

سمت شمال غربی وارد ایران شدهاند ،اما ارتفاع در شمال و

در شمال ایران بین  1520تا  1530متر نشان داده شده ولی در

شبیه ¬سازی و تحلیل عوامل موثر بر توفان برف در شمال ایران
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اینجا این ارتفاع بین  1480تا  1490متر میباشد .ارتفاع

ناوه را در شرق و شمالشرقی ایران نشان میدهد ،همچنین

ژئوپتانسیلی تراز  500 hPaکه در شکل 13ب نمایش داده

کج شدگی محور ناوه به سمت شرق نیز در خروجی مدل

شده ،دارای تشابه بیشتری با نقشههای حقیقی است و به خوبی

مشاهده میشود.
ب)

الف)

شکل  -15میانگین خروجی های مدل  WRFبرای روزهای  1تا  6فوریه  2014برای ارتفاع ژئوپتانسیلی (متر) الف ،سطح 850hPa
ب ،سطح 500hPa
شکل 16الف باد را در تراز  925 hPaنشان میدهد .به دلیل

است .باد در سطح  300 hpaکه در شکل 15ب دیده میشود،

وجود رشته کوه های البرز و زاگرس ،سرعت باد در این تراز

تشابه زیادی با مقادیر حقیقی دارد و جت شمالی در شمال

در نواحی مرکزی ایران به خوبی نشان داده نشده است ،اما در

مرزهای ایران و جت غربی در جنوب ایران به خوبی قابل

سواحل دریای خزر باد شمالی و شمال شرقی بدست آمده

مشاهده هستند.

الف)

ب)

شکل -16میانگین خروجی های مدل  WRFبرای روزهای  1تا  6فوریه  2014برای باد الف ،تراز  925 hPaب ،تراز 300 hPa
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در شکل  17الف و ب به ترتیب سطح مقطع دما و باد در طول

شیب خطوط همدما در طول جغرافیایی بین  30تا  40درجه

جغرافیایی  57درجه شرقی ارائه شده است .به دلیل وجود

شمالی و همچنین تغییر جهت باد از جنوبی به شمالی قابل

رشته کوه های البرز در شمال ایران ،در برخی قسمتها در

مشاهده است.

سطوح پایینتر ،اطالعاتی مشاهده نمیشود ،اما با این وجود،
ب

الف

شکل  -17میانگین خروجی های مدل  WRFبرای روزهای  1تا  6فوریه  2014برای پروفایل قائم الف ،دما ) (kب ،مولفه نصف
النهاری باد )(m/s

در شکل  18مجموع ارتفاع برف نشان داده شده است .بیشتر

نوع بارش خطا داشته و به جای برف ،باران پیشبینی کرده

بارش ها برای مناطق شمالی و غربی کشور بدست آمده ،در

باشد نقشه میانگین مجموع میزان بارش برف و باران در شکل

حالی که هم گستردگی بارش برف و هم شدت آن به مراتب

 18مشاهده میشود.

کمتر ،پیش بینی شده است .از آنجایی که ممکن است مدل در

شکل  -18مجموع ارتفاع برف ) (cmخروجی مدل  WRFبرای روزهای  1تا  6فوریه .2014

شکل  ،19مجموع بارش برف و باران خروجی مدل را از  1تا

توجهی نشان میدهد .در این حالت نیز بیشترین بارشها در

 6فوریه  2016نشان میدهد .با در نظر گرفتن مجموع برف و

سواحل دریای خزر مشاهده میشود ،البته از آنجایی که این

باران ،هم میزان بارندگی و هم گستردگی آن افزایش قابل

شبیه ¬سازی و تحلیل عوامل موثر بر توفان برف در شمال ایران
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مقادیر مجموع بارش  6روزه هستند میتوان نتیجه بدست آمده
را قابل قبول ار زیابی کرد.

شکل  -19مجموع بارش برف و باران ) (mmخروجی مدل  WRFبرای روزهای  1تا  6فوریه .2014

نتیجه گیری

در تراز  300hPaهسته یک جت غربی در مرکز ایران واقع
شده و یک جت شمالی در شمال مرزهای ایران وجود دارد

در سال  2014بین روزهای  1تا  6فوریه بارش سنگین برف،

که بی هنجاری قابل توجهی دارد و پدیدهای کمیاب در این

سراسر ایران و به ویژه مناطق شمالی کشور را تحت تاثیر قرار

عرضهای جغرافیایی میباشد .نقشههای بیهنجاری فشار

داد .بررسی نقشه همدیدی سطح زمین نشان میدهد که یک

سطح دریا نشاندهنده افزایش بیسابقه فشار در شمال ایران و

سامانه پرفشار سطحی در شمال و یک کم فشار دینامیکی در

قدرت بسیار زیاد سامانه پرفشار است ،همچنین بیهنجاری

شرق و جنوبشرقی ایران واقع شده است ،که با گذشت زمان

دمای سطحی نیز افت دمای شدیدی در سراسر ایران و بویژه

پرفشار سطحی تقویت شده و زبانههای آن تا مرکز ایران

شمالشرقی آن را نشان میدهد تا جایی که کاهش دما در این

کشیده شده و کم فشار را به عقب می راند ،همچنین وجود یک

مناطق به  -10درجه کلوین نیز می رسد.

جبهه بندآمده در شمال کشور افغانستان و به دنبال آن یک
جبهه سرد در شرق ایران بهخوبی قابل شناسایی است .در
سطح  500 hPaیک ناوه عمیق وجود دارد که سبب انتقال
هوای سرد از عرض های جغرافیایی باالتر و پرفشار سطحی
موجب ریزش این هوای سرد به سطح زمین میگردد ،از طرفی
مجاورت با دریا نیز چنانچه رطوبت تا ترازهای میانی جو
صعود کرده باشد ،میتواند رطوبت الزم برای بارش را تامین
کند .همچنین ،یک ناوه عمیق در محدوده شمال دریاچه آرال
قرار دارد .بیهنجاری ناوه در شمال شرق دریاچه آرال نسبت
به میانگین سی ساله بسیار زیاد (بیش از 100متر) بوده و با
شدت کمتری ایران بویژه نواحی شمال شرق کشور(بین  50تا
 ) 100را تحت تاثیر قرار داده است.

وجود جبهه سرد در شرق کشور ،با بررسی نقشه همدیدی
تراز  850hPaو تقاطع پربندهای ارتفاع ژئوپتانسیلی و همدما
و همچنین سطح مقطعهای مولفه نصفالنهاری باد ،دما و
رطوبت نسبی تایید شد .تغییر جهت باد از باد جنوبی به
شمالی ،گرادیان شدید دما ،شیب خطوط همدما و گرادیان
شدید رطوبت نسبی ،همگی از نشانههای وجود جبهه میباشند
که در شرق ایران مشاهده شده است .بنابراین میتوان
نتیجهگرفت که عالوه بر عوامل بزرگ مقیاس و ترمودینامیکی،
وجود یک جبهه سرد نیز میتواند دلیل دیگری بر بارشها
باشد .دو ویژگی مهم این سامانه ،ماندگاری طوال نی و وجود
ناوه کج با جهت شمال شرقی به جنوب غربی که انتهای آن
در محدوده شمال غربی ایران قرار میگیرد که این وضعیت با
نفوذ زبانه پرفشار روی خزر و نوار شمالی کشور همراه شده
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که شرایط مساعدی برای تشدید تغذیه رطوبت به مناطق

همچنین خروجی پروفایل قائم دما و باد مدل WRFبه خوبی

جنوبی دریای خزر و ریزش هوای سرد در بخش شمالی کشور

وجود جبهه را در این مورد مطالعاتی آشکار کرده است که با

میشود .براین اساس مناطق واقع در جلو ناوه و همچنین اثرات

مطالعه نگاه و همکاران( ) 1393در برف شدید مارس 2012در

کوهساری شرایط مساعدی برای بارش دارند که با توجه به

استان گیالن در شمال کشور به خوبی همخوانی دارد .در

سردی هوا و ماندگاری ناوه در بخش شمالی کشور ریزش

بررسی نگاه و همکاران نیز ،مدل  WRFبه خوبی پروفایل

برف سنگین رخ خواهد داده است.

قائم دما و بارش را در منطقه مورد مطالعه را نمایش داده است

مقایسه خروجی مدل  WRFبا نقشههای مربوط به تاریخ
مذکور نشان میدهد که مدل ،الگوی همدیدی حاکم بر منطقه
در این نمونه را به خوبی شبیهسازی کرده است .خروجی مدل
در نقشه سطح زمین ،پرفشار سطحی در شمال کشور و کم
فشار واقع در نیمه شرقی وجنوبی کشور را بدست آورده و
گرادیان فشار در مرکز ایران را به خوبی نشان داده است.
همچنین مدل ،مراکز کم ارتفاع و پر ارتفاع ژئوپتانسیلی سطوح
فشاری مختلف را مشابه نقشههای حقیقی نشان داده و ناوه
سطح  500 hPaو حتی کجشدگی محور آن به سمت شرق را
نیز به خوبی بدست آورده است .البته از مقایسه نقشهها میتوان
نتیجه گرفت که شدت پرفشار سطحی ،پرارتفاع تراز hPa
 850و ناوه تراز  500hPaاندکی کمتر از میزان حقیقی برآورد
شده است.
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