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شناسایی سامانههای کم فشار جنوبی
محبوبه پورآتشی* ،1محمد مرادی ، 2ابراهیم

فتاحی3

 -1دانشجوی دکتری هواشناسی ،پژوهشکده هواشناسی
 -2استادیار ،پژوهشکده هواشناسی
 -3دانشیار ،پژوهشکده هواشناسی
تاریخ وصول1331/5/22:

تاریخ پذیرش1331/12/93 :

چکیده
سامانه جنوبی یکی از سامانه های بارشی است که در آن کم فشار بسته ای از ناوه فشاری وارون دریای سرخ جدا می شود و در حین حرکت
شرق سوی خود از مناطق جنوبی ایران عبور میکند و سبب ریزش بارشهای متوسط و سنگین در این مناطق میشود .در این مقاله با نگاهی
کوتاه به مبانی نظری ،یک الگوریتم مناسب برای شناسائی سامانههای یاد شده در دوره آماری  ،0891-5102طراحی شد که اجرای آن منجر به
شناسائی  029سامانه جنوبی در این دوره آماری گردید .نتایج نشان داد که الگوریتم طراحی شده به دلیل در نظر گرفتن ساختار دینامیکی این
سامانهها ،در شناسائی سامانههای جنوبی از توانائی باالئی برخوردار است .همچنین دیده شد که در سال  ، 0881دوازده مورد سامانه جنوبی از
منطقه مطالعاتی عبور کرده است ولی در سالهای  5118 ،5111 ،5111 ،0880 ،0881 ،0891و  5101این تعداد سه مورد بوده است .بعالوه
ماههای آوریل با فراوانی  09/1درصد بیشترین تعداد رخداد و اکتبر با  3/9درصد کمترین فراوانی رخداد سامانه جنوبی را به خود اختصاص
میدهد .بررسی همدیدی و دینامیکی دو حالت موردی نشان داد که نحوه شکل گیری و ساختار سامانههای جنوبی مشابه سامانههای عرضهای
میانی است و کژفشاری شدید ،فرارفت دمایی زیاد ،هسته سرد و حرکت چرخندی در راستای قائم از مهمترین ویژگیهای این سامانه می باشد.

واژگان کلیدی :کم فشار جنوبی ،کم فشار گرمایی ،جنوب غرب ایران
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مقدمه
بارشهای سیل آسا در مناطق جنوبغرب ،غرب و جنوب کشور
هر ساله خسارات زیادی به بار آورده است .بررسی
پژوهشهای موردی نشان می دهد که در سالهای اخیر فراوانی
رخداد این پدیده های حدی افزایش یافته است (نوحهگر و
همکاران .)1331 ،از نمونه های بارز بارشهای سنگین که با
سامانه های جنوبی همراه است ،میتوان به بارشهای ماه
نوامبر سالهای  2915 ،2912 ،2913و  2911اشاره کرد.
از دیدگاه این پژوهش سامانههای جنوبی به سامانههایی گفته
میشود که مرکز کم فشار سطح زمین بطور بسته از ناوه
فشاری وارون دریای سرخ جدا میشود .این سامانه در شرق
ناوه تراز میانی در اثر حرکت چرخندی و ایجاد همگرایی
سطوح زیرین جو تشکیل میشود و سپس با ناوه ارتفاع تراز
میانی به صورت یک چرخند ،در جهت شرق حرکت میکند
و از جنوب یا جنوب غرب کشور وارد ایران میشود و سبب
ریزش بارشهای شدید در این مناطق میگردد .بررسی و
پیش بینی به موقع این سامانهها نقش مهمی در کاهش
خسارات جانی و مالی ناشی از بارشهای سیلآسا در جنوب
و جنوب غرب کشور دارد.
بررسی نحوه شکل گیری سامانه های همرفتی میان مقیاس و
بر هم کنش شارش های همدیدی بزرگ مقیاس با آنها،
شناسایی نحوه انتقال هوای گرم و مرطوب الیه های زیرین
وردسپهر به سوی این نوع سامانه ها و شناخت دینامیک و
ترمودینامیک آنها از جمله عوامل موثر در پیش بینی فعالیت
بارشی سامانههای جنوبی می باشد .بعالوه برخورد این نوع
سامانه ها با ناهمواریها و بازخورد متوالی آنها با عوامل
جغرافیایی بنا به موقعیت ،سبب تشدید یا تضعیف این سامانه
هامیشود .در نتیجه آگاهی از این نوع رخدادها در شناسایی
پدیده های همرفتی بسیار مهم است.
بررسی سامانه های بارشی و تحلیل بارشهای سنگین آن،
همواره مورد توجه پژوهشگران هواشناسی و اقلیم شناسی
قرار گرفته است .برخی از این پژوهشگران چرخند زائی و
برخی نیز شناسائی سامانه های بارشی و نحوه فعالیت آنها را
بررسی کرده اتد که در زیر به چند نمونه اشاره می شود.
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جانسا و همکاران ( )2991در بررسی نقش دریای مدیترانه در
چرخندزائی و بارشهای سنگین ،نشان دادند که بارانهای
سنگین در مدیترانه در نزدیکی مرکز چرخند مریزش میکند.
ماتلیک و پیاپوست ( )2992بارش های سنگین و رابطه این
بارش ها را با انواع الگوهای آب و هوایی در استونیا در دوره
زمانی  1311تا  2995بررسی کردند .در این پژوهش با به
کارگیری روش های تحلیل دستی و طبقه بندی موقعیت های
سینوپتیکی و همچنین مشخص کردن مسیرهای چرخندی و
جبهه ها شرایط منجر به بارش های سنگین را مشخص کردند
.آنها در پایان نتیجه گرفتند که اغلب بارش های سنگین در
منطقه مورد مطالعه توسط کم فشارهای جبهه ای به وقوع
پیوسته است.

رومم و همکاران ( )2992نحوه توسعه چرخندهای مدیترانه
را بر مبنای تحلیل داده های  NCAR/NCEPبررسی کردند.
آنها نشان دادند که دریای مدیترانه یکی از مناطق چرخندزایی
در جهان است .چرخندها در طول سواحل شمالی متمرکز
میشوند و مسیر آنها از غرب به شرق متمایل میشود و با
چندین مسیر ثانویه آنها را به اروپا و افریقای شمالی ارتباط
میدهد.
آلپرت و همکاران ( )1339چرخندهای مدیترانه ای را از
دیدگاه اقلیمی بررسی نمودند .در این مطالعه با استفاده از
تحلیل داده های  ECMWFاز  ،1322-1322فراوانی ماهانه
چرخند ،مسیر حرکت چرخند و تغییر قائم میانگین تاوایی
نسبی بررسی شد .نتایج حاکی از آن بود که مدیترانه به ویژه
در فصل زمستان یکی از مناطق مهم چرخندزایی می باشد.
مشکواتی و مرادی ( )1323به بررسی ناوه فشاری دریای
سرخ از دیدگاه دینامیکی پرداختند .براساس پژوهش آنها
چنانچه فرارفت تاوائی نسبی مثبت در شرق دریای مدیترانه
یا شمال دریای سرخ صورت گیرد ،ناوه فشاری دریای سرخ
به سوی شرق دریای مدیترانه حرکت میکند و سامانه آب و
هوایی که شکل میگیرد غرب و شمال غرب ایران را متاثر
مینماید و چنانچه فرارفت تاوائی نسبی مثبت درشمال شرق
دریای سرخ صورت گیرد ،سلولهای کم فشار کوچکی از
ناوه فشاری دریای سرخ جدا شده و به سوی شمال شرق
حرکت میکند ،غرب ،جنوب غرب و جنوب ایران را تحت
تاثیر قرار میدهند.
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بررسی و شناسایی چرخندهای ممکن است در نگاه اول کاری

سامانه ها می باشد .برای شناسائی کم فشارهای جنوبی بر پایه

ساده به نظر برسد ولی اینکار بسیار چالش برانگیز است .به

ساختار دینامیکی این سامانه ها ،ابتدا الگوریتمی طراحی شد

همین دلیل ،الگوریتمهای چرخندیابی متعددی به کارگرفته

و در دوره آماری انتخابی ،روی داده های یک شبکه منظم

شده است که می توان به پژوهش های سرز ( ، )1335لینال و

انتخابی اجرا شد .اجرای این الگوریتم منجر به شناسائی 152

همکاران ( ،)2992هانسن و همکاران ( ،)2992بارتلی و

سامانه جنوبی شد که تغییرات ماهانه و ساالنه آن بررسی شد

همکاران ( ، )2992کلمن و همکاران ( )2912اشاره کرد.

و دو سامانه جنوبی به عنوان حالتهای موردی انتخاب و از

عمده این پژوهش ها برای شناسایی چرخند از میانگین فشار

دیدگاه همدیدی و دینامیکی بررسی گردید .این سامانهها در

سطح متوسط دریا ( )MSLP1استفاده می کنند ،در ان

روزهای دهم و یازدهم مارس  2915و شانزدهم و هفدهم

الگوریتمها از کمینه فشار روی نقطه شبکه ای برای پیدا کردن

ژانویه  2999با عبور از نوار جنوبی ایران ،سبب ریزش بارش

مرکزچرخند استفاده میشود .همچنین الگوریتم های

شدید باران در استانهای واقع در جنوب کشور شده اند.

محاسباتی دیگری برای یافتن چرخندها نیز وجود دارد،

مواد و روش ها

پیکورن و همکاران ( ،)2991جانسا و همکاران ( )2991از
گرادیان میانگین فشار سطح متوسط دریا برای پیدا کردن مرکز
چرخند استفاده کردند .موری و سیموند ( )1331الپالسین
میانگین فشار که به عنوان تاوایی نسبی شبه زمینگرد (پینتو و
همکاران  )2995در نظر گرفته می شود ،را برای تعیین مرکز
کم فشار سطحی بکار بردند .در کنار میانگین فشار سطح زمین
و تاوایی نسبی ،ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  1999هکتوپاسکال
نیز برای شناسایی چرخندها به کار میرود (تریگو و همکاران،
1333و2999؛ آلپرت و همکاران .)1339
نیتو( )2335و ریوتا( )2919برای شناسائی کم فشارهای بریده
از الگوریتمی استفاده کردند که بتواند مرکز کم ارتفاع بسته را
تشخیص دهد .در این الگوریتم عالوه بر تعیین مرکز کم
ارتفاع در سطح  299هکتوپاسکال ،از تغییر عالمت مولفه
مداری باد آن تراز برای آشکار کردن مرکز بسته نیز استفاده
شد.
در همه روش های تشخیص مرکز چرخند ،مطالعه نقاط
همسایهی نقاط مشخص معمول ترین روش می باشد .در
بسیاری از روش ها فقط  2نقطه مجاور به هر نقطه شبکه
مورد بررسی قرار میگیرد (آلپرت و همکاران1339،؛ ماهراس
و همکاران2991،؛ هانسن و همکاران2992 ،؛ تریگو و
همکاران.)1333،
هدف از این پژوهش بررسی اقلیمی و همدیدی سامانه های
جنوبی در فصل سرد سال در دوره آماری  1321-2915برای
آشکار کردن ارتباط بارش مناطق جنوبی ایران و عبور این
1. Mean Sea Level Pressure

در این پژوهش برای شناسائی کم فشارهای جنوبی از داده
های فشار سطح متوسط دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل در ترازهای
 1999و  599هکتوپاسکال ،باد مداری سطح 1999
هکتوپاسکال و دمای ترازهای  299 ،259 ، 1999و 599
هکتوپاسکال و برای بررسی همدیدی و دینامیکی حالتهای
موردی نیز از میدان ارتفاع ،باد و دمای ترازهای پایین و میانی
جو استفاده شد .این داده ها که در بایگانی NCEP/NCAR

با گام شبکه ای  2/5درجه افقی در دسترس قرار دارد ،در
محدوده  19تا 19درجه عرض جغرافیایی شمالی و صفر تا
 29درجه طول جغرافیایی شرقی با گام زمانی  12ساعته برای
ماه های اکتبر ،نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارچ ،آوریل و
مه دوره آماری  1321-2915گرفته شد.
الگوریتم شناسائی کم فشارهای جنوبی با استفاده از میدان
ارتفاع ،دما و مولفه مداری باد سطح  1999هکتوپاسکال و نیز
ارتفاع تراز  599هکتوپاسکال و بر اساس ساختار سامانههای
دینامیکی با هسته سرد ،در محدوده  15تا  32/5درجه عرض
جغرافیایی شمالی و  32/5تا  52/5درجه طول جغرافیایی
شرقی به شرح زیر کم فشارهای جنوبی را آشکار می کند:
 .1ارتفاع سطوح  1999و  599هکتوپاسکال نسبت به  2نقطه
مجاور مقایسه شد .در صورتیکه ارتفاع تراز 1999و599
هکتوپاسکال حداقل از شش نقطه مجاور کمتر باشد آن نقطه
به عنوان مرکز کم فشار مشخص شد.
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مولفه مداری باد تراز  1999هکتوپاسکال در نقاط

شمالی نقطه مورد نظر مقایسه شد .در صورتیکه این مولفه
نسبت به نقاط فوق تغییر عالمت داشته باشد ،آنگاه نقطه مورد
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در این معادالت  uو  vبه ترتیب مولفه های مداری و نصف

نظر به عنوان یک مرکز کم ارتفاع بسته سطحی مشخص

النهاری باد افقی بر حسب متر بر ثانیه φ ،و  λبه ترتیب زاویه

گردید.

عرض و طول جغرافیایی بر حسب درجه a ،شعاع متوسط

 .3دمای ترازهای  299 ،259 ،1999و  599هکتوپاسکال

زمین بر حسب متر ζ ،مولفه قائم تاوائی نسبی بر حسب s-1

نسبت به  2نقطه مجاور مقایسه شد در صورتیکه دمای این
نقطه حداقل از شش نقطه مجاور کمتر بود نقطه فوق به عنوان
هسته سرد سامانه معرفی شد.
پس از طراحی ،آزمایش و صحت سنجی کیفی الگوریتم
طراحی شده ،این الگوریتم برای ماه های فصل سرد دوره
آماری انتخابی اجرا شد و  152سامانه جنوبی شناسائی گردید.
از این تعداد سامانه ،بر پایه تحلیل بارش ایستگاه های معرف
در مناطق جنوبی ،دو حالت موردی برای تحلیل همدیدی و
دینامیکی انتخاب شد .در این مطالعه ایستگاه های معرف در
جنوب ایران ،بندرعباس ،کیش ،بوشهر و آبادان هستند که
فعالیت آنها در دوره آماری انتخابی قرار داشته است.
برای تحلیل همدیدی و دینامیکی حالتهای موردی از داده
های فشار سطح متوسط دریا ،دما ،ارتفاع ،باد و کمیتهای
واگرایی (همگرائی) و تاوایی در سطوح زیرین ،میانی و زبرین
جو در ترازهای  599 ،299 ،259 ،1999و  299هکتوپاسکال
استفاده شد .برای محاسبه کمیتهای واگرایی (همگرائی) و
تاوایی در شبکه منظم  33در  21نقطه ای ،از روش های
عددی متداول در مختصات کروی استفاده شد .در این دستگاه
فراسنج های تاوایی و واگرایی بر اساس معادالت زیر بدست
میآیند (کوفییر: )2911،

و ∇. Vواگرایی (همگرائی) بر حسب  s-1است.
در ادامه با بکارگیری برنامه های رایانه ای ،واگرایی و تاوایی
محاسبه شد و نتایج به صورت الگوهای همدیدی بوسیله نرم
افزارهای مناسب رسم و تحلیل شد.

نتایج و بحث
با استفاده از الگوریتم طراحی شده و اجرای آن برای دوره
مورد مطالعه  ،1321-2915مجموعا  152مورد از سامانه کم
فشارجنوبی مطابق تعریف ارائه شده ،شناسایی شد .شکل 1
تعداد رخداد سامانه جنوبی در دوره مورد مطالعه در هر سال
را نشان می دهد .در شکل  2فراوانی ماهانه سامانه های
جنوبی نشان داده شده است .از این شکلها دیده می شود که
سال  1332با  12مورد به عنوان بیشترین تعداد رخداد سامانه
های جنوبی و سالهای ،2992 ،2999 ،1331 ،1339 ،1322
 2993و  2919با تعداد  3مورد ،به عنوان کمترین تعداد رخداد
سامانه های جنوبی شناسائی شد .همچنین ماه آوریل با
فراوانی  12/2درصد بیشترین تعداد رخداد و اکتبر با حدود
 3/2درصد کمترین فراوانی رخداد سامانه جنوبی را به خود
اختصاص میدهد.

شناسایی سامانههای کم فشار جنوبی
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14
12
10

6

تعداد هر سال

8

4
2
0

سال
شکل  -1تعداد ساالنه رخداد سامانه جنوبی از سال .1891-2112

30
25

15
10

فراوانی (درصد)

20

5
0

دسامبر

نوامبر

اکتبر

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

ماه
شکل  -2فراوانی سامانه در ماههای سال

برای بررسی همدیدی در این پژوهش ،نقشه های سطح زمین

بررسی همدیدی و ساختار سامانه جنوبی
بررسی کیفی سامانههای جنوبی شناسائی شده ،نشان داد که
فعالیت بارشی برخی از آنها نسبت به دیگری در ایستگاههای
معرف بیشتر است .بنابراین با تحلیل بیشترین بارش  22ساعته
ایستگاههای معرف ،از بین سامانههای آشکار شده ،دو حالت
موردی به شرح زیر برای تحلیل همدیدی انتخاب شد :
-

مورد اول ،روز  11مارس 2915

-

ورد دوم ،روز  12ژانویه 2999

و سطوح فشاری  299 ،599 ،259هکتوپاسکالی و برای
بررسی دینامیکی میدان همگرایی سطح  1999هکتوپاسکال،
میدان واگرایی سطح  599هکتوپاسکال و میدان تاوایی سطوح
 599و  299هکتوپاسکال در محدوده مطالعاتی تحلیل شد.
این تحلیل در روزهای قبل از بارش با گام زمانی دوازه ساعته
انجام شد و برای کاهش حجم مطالب ،فقط به شکلهای
کلیدی اشاره می شود.

مورداول :روز  11مارس 2112
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در ساعت  12روز  19مارس ( 2915شکل  )3دیده شد که

به کم فشار جنوبی نامیده می شود .پرفشار روی دریای خزر

در سطح زمین ناوه فشاری دریای سرخ روی جنوب مصر

در شمال شرقی ایران قرار دارد و به سمت شرق حرکت کرده

قرار دارد که ناوه آن در راستای شمالشرق-جنوبغرب به سوی

است ،مرکز این سامانه در این روز  1932هکتوپاسکال است.

شرق دریای سرخ امتداد یافته است و مناطق اطراف تنگه

در تراز  259هکتوپاسکال (شکل  )2مرکز کم ارتفاع روی

هرمز را نیز در تحت تاثیر قرار داده است .یک ناوه فشاری

مدیترانه ،به صورت یک زبانه کم ارتفاع در روی مدیترانه

نیز در شرق مدیترانه است .در روی دریای خزر پرفشاری با

تبدیل شده است .مشابه الگوی ارتفاعی قبلی ،روی دریای

مرکز  1935هکتوپاسکال وجود دارد و زبانه پرفشار ناشی از

خزر همچنان پرارتفاع  1529ژئوپتانسیل متر وجود دارد و

آن تا روی دریای سیاه و شرق اروپا توسعه یافته است .در

پشته ناشی از آن تا عربستان امتداد دارد .کم ارتفاع روی خلیج

تراز  259هکتوپاسکال (شکل  )2دیده شد که کم ارتفاع روی

فارس در حین تقویت ،به سمت جنوب و شرق حرکت کرده

دریای مدیترانه قرار دارد و ارتفاع مرکز آن  1529ژئوپتانسیل

است و مرکز آن به  1599هکتوپاسکال تغییر کرده است .در

متر است .پرارتفاعی که مرکز بسته آن  1529ژئوپتانسیل متر

روی خلیج فارس نیز زبانه کم ارتفاع دیده میشود .همچنان

است روی دریای خزر مشاهده میشود .پشته ناشی از آن از

گرادیان شدید دمایی در جنوب ایران وجود دارد .در روی

غرب دریای خزر تا سوریه و شمال عربستان امتداد دارد .کم

خلیج فارس و غرب آن ،فرارفت هوای سرد مشاهده میشود.

ارتفاعی هم در جنوب ایران با مرکز  1529ژئوپتانسیل متر

از بررسی میدان ارتفاع تراز  599هکتوپاسکال این روز(شکل

قرار دارد .از این شکل دیده می شود که گرادیان دمایی مناسبی

 )3دیده شد که الگوی کم ارتفاع مدیترانه و ناوه آن مانند

در روی ایران وجود دارد .در این تراز فشاری دیده میشود که

دوازده ساعت قبل است .همچنین پشته ارتفاعی در غرب

در روی عربستان و خلیج فارس فرارفت هوای سرد و در

دریای خزر تا روی دریای سرخ امتداد یافته است .ناوه

جنوب شرقی ایران فرارفت هوای گرم وجود دارد .از بررسی

ارتفاعی هم از شمال شرقی ایران تا جنوب شرقی امتداد دارد.

میدان ارتفاع تراز  599هکتوپاسکال (شکل  )5دیده شد که

بررسی میدان باد تراز  299هکتوپاسکال در این روز (شکل

یک مرکز کم ارتفاع بسته روی مدیترانه قرار دارد و ناوه آن

 )19نشان میدهد که محور جت حاره نسبت به روز قبل

تا شمال آفریقا و لیبی امتداد یافته است .پشته ارتفاعی از روی

تغییر چندانی نداشته است و فقط انحنای چرخندی محور آن

دریای سرخ تا روی دریای سیاه کشیده شده است و در شرق

در نوار جنوبی ایران کمی بیشتر شده است.

کم ارتفاع مدیترانه قرار دارد .ناوه کم ارتفاع شرق دریاچه

در ساعت  12روز  11مارس ( 2915شکل  )11زبانه کم فشار

آرال در جهت شمال شرق -جنوب غرب از شرق آن دریاچه

شرق مدیترانه همچنان وجود دارد .مرکز کم فشار جنوبی در

تا غرب ایران کشیده شده است .از بررسی میدان باد تراز

جنوب خلیج فارس است و مرکز آن همچنان 1911

 299هکتوپاسکال در این روز (شکل  )1دیده شد که محور

هکتوپاسکال است .پرفشار شمال شرقی ایران به سمت شرق

جت جنب حاره در اطراف مدار  25درجه به به سمت شرق

حرکت کرده است و پشته فشاری آن تا جنوب ایران کشیده

شارش یافته است و در مناطق منطبق بر سامانه های کم ارتفاع

شده است .در تراز  259هکتوپاسکال (شکل  )12دیده شد که

دارای انحنای چرخندی می باشد .سرعت باد در محور جت

در شمال مدیترانه و روی دریای سیاه مجددا یک کم ارتفاع

هفتاد و شش متر بر ثانیه ثبت شده است .جت جنب قطبی

تشکیل شده است و مرکز آن  1219ژئوپتانسیل متر میباشد.

نیز در شمال دریای خزر دیده می شود.

پرارتفاع روی دریای خزر کمی به سمت شرق حرکت کرده

در ساعت  99روز  11مارس ( 2915شکل  )2ناوه فشاری

است و مرکز بسته آن  1529ژئوپتانسیل متر است که نسبت

شرق دریای مدیترانه با ناوه وارون دریای سرخ ترکیب می

به قبل تقویت شده است .کم ارتفاع خلیج فارس گسترش

شود .بخش شمالشرقی ناوه فشاری دریای سرخ در جنوب

یافته و نیز تقویت شده و مرکز آن  1239ژئوپتانسیل متر است.

خلیج فارس به یک مرکز کم فشار بسته با خط هم فشار

از بررسی میدان دما و ارتفاع در این تراز دیده شد که در غرب

 1911هکتوپاسکال تبدیل شده است .این مرکز از این به بعد

ایران ،خلیج فارس و غرب آن فرارفت هوای سرد و در جنوب

شناسایی سامانههای کم فشار جنوبی
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شرقی ایران فرارفت هوای گرم وجود دارد .از بررسی میدان

ست .ناوه این سامانه تا دریای سیاه امتداد دارد .پرارتفاع روی

ارتفاع تراز  599هکتوپاسکال (شکل  )13دیده شد که کم

خزر به سمت شرق حرکت کرده است و ارتفاع مرکز آن به

ارتفاع روی مدیترانه به یک کم ارتفاعی عمیق تبدیل شده

 1539ژئوپتانسیل متر رسیده است .در خلیج فارس و دریای

است و از روی مدیترانه تا شمال افریقا کشیده شده است.

عمان کم ارتفاع  1239ژئوپتانسیل متر قرار دارد که نسبت به

روی دریای سرخ تا دریای خزر یک پشته ارتفاعی وجود دارد

قبل به سمت شرق حرکت کرده است .گرادیان شدید دمایی

که نسبت به قبل کمی به سمت شرق جابجا شده است .در

در نیمه جنوبی ایران وجود داشته است .بررسی میدان دما و

نیمه شرقی ایران همچنان ناوه کم ارتفاع قرار دارد .سرعت

ارتفاع در این تراز بیانگر آن است که در غرب دریای سرخ

باد در محور جت در تراز  299هکتوپاسکالی در این

فرارفت هوای سرد و در روی عربستان فرارفت هوای گرم

روز(شکل  )12نسبت به قبل کاهش یافته است.

وجود دارد .در غرب و جنوب غرب ایران هم فرارفت هوای

در ساعت  99روز  12مارس ( 2915شکل  )15ناوه فشاری

سرد دیده می شود .از بررسی میدان ارتفاع تراز 599

از دریای سرخ تا سوریه امتداد یافته است .این ناوه دارای دو

هکتوپاسکال (شکل  )12دیده شد که در شمال دریای مدیترانه

بخش است .بخش شمالی آن با کم ارتفاع شرق دریای

یک کم ارتفاع بریده وجود دارد که مرکز آن  5239ژئوپتانسیل

مدیترانه معرف یک سامانه چرخندی است و بخش جنوبی

متر است .پشته ارتفاعی از دریای سرخ تا دریای خزر امتداد

آن با پشته ارتفاعی تراز میانی معرف یک کم فشار گرمائی

یافته است .مرکز بسته کم ارتفاعی با مرکز  5159ژئوپتانسیل

میباشد .در اثر گسترش پشته فشاری ناشی از پر فشار سیبری

متر در مرکز ایران قرار دارد و ناوه ارتفاعی ناشی از آن تا

که در روی دریاچه بالخاش قرار گرفته است ،کم فشارجنوبی

جنوب تنگه هرمز کشیده شده است .منطقه این سامانه با

نیز به عرضهای پایین جابجا شده است و فشار مرکز آن به

منطقه کم فشار جنوبی منطبق می باشد .از بررسی میدان باد

 1912هکتوپاسکال رسیده است .در تراز  259هکتوپاسکال

در این روز در تراز  299هکتوپاسکال (شکل  )12دیده می

(شکل  )11دیده شد که کم ارتفاع روی دریای سیاه کمی

شود که سرعت محور جت نسبت به قبل کاهش یافته است.

تقویت شده است و مرکز آن به  1239ژئوپتانسیل متر رسیده

انحنای چرخندی نیز در دریای عمان افزایش یافته است.

شکل -3میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1211گرینویچ 11
مارس .2112

شکل -4میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر
تراز  921هکتوپاسکال در ساعت  1211گرینویچ 11
مارس .2112
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شکل -2میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -1میدان باد ( )m/sدر تراز 211هکتوپاسکال ساعت

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1211گرینویچ 11

 1211گرینویچ  11مارس 2112

مارس .2112

شکل -7میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1111گرینویچ 11

شکل -9میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

مارس .2112

تراز  921هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ  11مارس
.2112

شکل -8میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -11میدان باد ( )m/sدر تراز  211هکتوپاسکال

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ 11

ساعت  1111گرینویچ  11مارس 2112

مارس .2112

شکل -11میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1211گرینویچ

شکل -12میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

 11مارس .2112

تراز  921هکتوپاسکال در ساعت  1211گرینویچ  11مارس
.2112

00
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شکل -13میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -14میدان باد ( )m/sدر تراز 211هکتوپاسکال

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1211گرینویچ 11

ساعت  1211گرینویچ  11مارس 2112

مارس .2112

شکل -12میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1111گرینویچ

شکل -11میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

 12مارس .2112

تراز  921هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ  12مارس
.2112

شکل -17میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -19میدان باد ( )m/sدر تراز  211هکتوپاسکال

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ 12

ساعت  1111گرینویچ  12مارس 2112

مارس .2112

از بررسی میدان همگرایی تراز  1999هکتوپاسکال در تاریخ

زمین و ناوه فشاری سطح زمین نیز در جنوب خلیج فارس

 19مارس  2915ساعت ( 99شکل  )13دیده شد که هسته

منطبق می باشد ،گویای وجود یک سامانه فشاری عرضهای

بیشینه این کمیت با مقدار  9.2×19-5 s-1در روی خلیج فارس

میانی میباشد .از معادله گرایش فشار سطحی (هولتون)2992

قرار گرفته است .همچنین دیده شد که هسته بیشینه همگرایی

دیده شد که فشار سطحی نسبت به زمان کاهش یافته ،بنابراین

تراز زیرین بر منطقه ناوه فشاری وارون سطح زمین منطبق می

مرکز کم فشار در سطح زمین تقویت شده است.

باشد .از بررسی میدان واگرایی تراز میانی جو (شکل  )29هم

این بحث نشان میدهد که ساختار این سامانه فشاری مشابه

دیده شد که در شرق ناوه ارتفاع این تراز مقادیر بیشنه واگرایی

یک کم فشار دینامیکی میباشد .از بررسی میدان تاوایی تراز

تراز میانی وجود دارد .جایگاه این منطقه که با همگرایی سطح

 599هکتوپاسکال در تاریخ 19مارس  2915ساعت ( 99شکل
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 )21دیده شد که زبانه کم ارتفاع در غرب ،شمال غرب و

غربی ایران وجود دارد .سلول کم فشار در سطح زمین روی

شمال ایران بر بیشته تاوایی نسبی مثبت منطبق میباشد که با

خلیج فارس در شرق محور بیشنه تاوایی مثبت قرار دارد .از

مبانی نظری همدیدی نیز مطابقت دارد .در تراز 299

بررسی میدان تاوایی تراز  599هکتوپاسکال در تاریخ 11

هکتوپاسکال (شکل  )22مقادیر بیشنه تاوایی نسبی در نیمه

مارس  2915ساعت ( 12شکل  )25دیده شد که با حرکت

غربی ایران وجود دارد .اگرچه که نسبت به تراز 599

زبانه کم ارتفاع به سمت جنوب ،بیشته تاوایی نسبی مثبت

هکتوپاسکال به دلیل کم بودن انحنای ناوه ارتفاع در این تراز

منطبق با آن به سمت جنوب حرکت کرده است .در تراز 299

مقادیر کمتری نسبت به تراز  599هکتوپاسکال دارد .بررسی

هکتوپاسکال (شکل  )21نیز مقادیر بیشنه تاوایی نسبی در

میدان تاوایی تراز  599هکتوپاسکال در تاریخ  11مارس

جنوب ایران دیده شد .سلول کم فشار در جنوب خلیج فارس

 2915ساعت ( 99شکل  )23نشان داد که بیشته تاوایی نسبی

نیز در شرق محور بیشنه تاوایی مثبت قرار دارد .با خارج شدن

مثبت همچنان منطبق بر زبانه کم ارتفاع می باشد و مانند آن

سامانه کم فشار جنوبی از محدوده مورد مطالعه ،در ترازهای

به سمت جنوب و شرق در حرکت است .در تراز 299

 599و  299هکتوپاسکال ،بیشینه تاوایی مثبت نسبت به قبل

هکتوپاسکال (شکل  )22مقادیر بیشنه تاوایی نسبی در جنوب

در جنوب و جنوب غرب ایران تضعیف شده است.

شکل -18میدان همگرایی در ساعت  1111گرینویچ 11

شکل -21میدان واگرایی در تراز  211هکتوپاسکال در

مارس .2112

ساعت  1111گرینویچ  11مارس .2112

شکل -21میدان تاوایی در تراز  211هکتوپاسکال در

شکل -22میدان تاوایی در تراز  711هکتوپاسکال در

ساعت  1111گرینویچ  11مارس .2112

ساعت  1111گرینویچ  11مارس .2112

شناسایی سامانههای کم فشار جنوبی
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شکل -23میدان تاوایی در تراز  211هکتوپاسکال در

شکل -24میدان تاوایی در تراز  711هکتوپاسکال در

ساعت  1111گرینویچ  11مارس .2112

ساعت  1111گرینویچ  11مارس .2112

شکل -22میدان تاوایی در تراز  211هکتوپاسکال در

شکل -21میدان تاوایی در تراز  711هکتوپاسکال در

ساعت  1211گرینویچ  11مارس .2112

ساعت  1211گرینویچ  11مارس .2112

مورد دوم :روز  17ژانویه 2111
در ساعت  99روز  11ژانویه ( 2999شکل  )22دیده شد که
در سطح زمین در جنوب خلیج فارس ناوه وارون فشاری
ناشی از مرکز کم فشار جنوب غرب دریای سرخ وجود دارد
بطوریکه محور آن در راستای جنوب غربی -شمال شرقی
قرار میگیرد و کشور ایران را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
همچنین پشته فشاری ناشی از پرفشار سیبری به سمت دریای
عمان امتداد پیدا کرده است .در تراز  259هکتوپاسکال (شکل
 )22کم ارتفاع روی ایران بطور مشخص تری از شرق دریای
مدیترانه تا شرق ایران را تحت تاثیر قرار داده است .گرادیان
دمایی شدیدی از جنوب دریای خزر تا جنوب خلیج فارس
وجود دارد .از بررسی میدان ارتفاع و دمای این تراز مشاهده
شد که فرارفت هوای سرد از جنوب دریای سیاه به شمال
شرق دریای سرخ و فرارفت هوای گرم از شرق عربستان به
روی خلیج فارس و تنگه هرمز وجود دارد .از بررسی میدان
ارتفاع تراز  599هکتوپاسکال (شکل  )23دیده شد که مرکز
کم ارتفاع در غرب دریای خزر وجود دارد .مرکز بسته آن
 5259ژئوپتانسیل متر میباشد .این سامانه با هسته سرد (خط

همدمای  229کلوین) به کم فشار بریده معروف است و
شمال ،شمال غرب ،غرب و جنوب غرب ایران را تحت تاثیر
قرار داده است .در این روز محور جت تراز  299هکتوپاسکال
(شکل  )39انحناء زیادی ندارد و بطور مداری با عبور از
شمال دریای سرخ و نوار جنوبی ایران ،از غرب به شرق
شارش یافته است.
در نقشه سطح زمین روز  12ام (شکل  )31دیده شد که ناوه
وارون جنوب دریای سرخ به دو بخش شمالی و جنوبی تبدیل
شده است .بخش شمالی آن در روی دریای سرخ بسته شده
است و ناوه آن تا روی بوشهر امتداد یافته است .همچنین این
ناوه در امتداد جنوب غرب -شمال شرق به سوی شمال شرق
نیز امتداد یافته است .در روی شمال غرب ایران نیز مرکز
پرفشار قرار گرفته است .در نقشه تراز  259هکتوپاسکال این
روز (شکل  )32الگوی ارتفاعی نسبت به روز قبل اختالف
فاحشی دارد بطوریکه محور غربی -شرقی کم ارتفاع روی
ایران به جنوب غربی -شمال شرقی تغییر یافته است .همچنان
فرارفت هوای سرد از شمال غرب ایران به سوی شرق
عربستان و فرارفت هوای گرم از جنوب تنگه هرمز به سمت
شرق ایران وجود دارد .این شرایط کژفشاری معرف وجود
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جبهه های جوی در مناطق فوق می باشد .نقشه تراز 599

مورد نظر از کشور ایران خارج شده است .فرارفت هوای سرد

هکتوپاسکال همین روز (شکل  )33نشان میدهد که کم فشار

بخشهای جنوب شرق و جنوب ایران را تحت تاثیر قرار داده

بریده به سمت شرق حرکت کرده و ناوه آن از شرق دریای

است .بررسی میدان ارتفاع تراز  599هکتوپاسکال (شکل )32

خزر به سوی جنوب عراق امتداد یافته است .بیشتر مناطق

نیز در این روز نشان میدهد که کم ارتفاع شرق دریای خزر

کشور تحت تاثیر این ناوه ارتفاع قرار دارند .در بررسی الگوی

به سمت عرض های باالتر جابجا شده است ولی در نیمه

باد تراز  299هکتوپاسکال همین روز (شکل  )32دیده می

جنوبی ایران گرادیان ارتفاعی مناسبی همچنان در این روز

شود که در محور جتی جنب حاره ای در روی عراق انحناء

وجود دارد که می تواند ناپایداری هایی را در این مناطق ایجاد

چرخندی ایجاد شده است .شایان ذکر است که جت قطبی از

نماید .در تراز  299هکتوپاسکال همین روز (شکل )32

عرض  19درجه به سوی مرکز مدیترانه نیز شارش یافته است.

مشاهده شد که انحنای چرخندی جت جنب حاره در روی

در نقشه سطح زمین ساعت  99روز 12ام ( 2999شکل )35

غرب ایران قرار گرفته است .از آنجاییکه جت جنب قطبی از

ناوه فشاری وارون تحت بررسی در روی تنگه هرمز قرار

شمال به سوی دریای مدیترانه شارش یافته است شرایط برای

گرفته است و تمامی مناطق دیگر نیز تحت تاثیر سامانه پرفشار

تشکیل یک سامانه چرخندی فراهم شده است.

قرار دارد .در تراز  259هکتوپاسکال (شکل  )31کم ارتفاع

شکل -27میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1111گرینویچ

شکل -29میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

 11ژانویه .2111

تراز  921هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ  11ژانویه
.2111

شکل -28میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -31میدان باد ( )m/sدر تراز  211هکتوپاسکال

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ 11

ساعت  1111گرینویچ  11ژانویه 2111

ژانویه .2111
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03

شکل -31میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1111گرینویچ

شکل -32میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

 17ژانویه .2111

تراز  921هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ  17ژانویه
2111

شکل -33میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -34میدان باد ( )m/sدر تراز 211هکتوپاسکال ساعت

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ 17

 1111گرینویچ  17ژانویه .2111

شکل -32میدان فشار ( )hpaدر ساعت  1111گرینویچ

شکل -31میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

 19ژانویه .2111

تراز 921هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ  19ژانویه

ژانویه .2111

.2111

شکل -37میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )kدر

شکل -39میدان باد ( )m/sدر تراز  211هکتوپاسکال

تراز  211هکتوپاسکال در ساعت  1111گرینویچ 19

ساعت  1111گرینویچ  19ژانویه .2111

ژانویه .2111
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از بررسی میدان همگرایی تراز  1999هکتوپاسکال در تاریخ

از بررسی میدان تاوایی تراز  599هکتوپاسکال در تاریخ 11

 11ژانویه  2999ساعت ( 99شکل  )33دیده شد که مرکز

ژانویه  2999ساعت ( 99شکل  )23دیده شد که بیشینه تاوایی

بیشینه همگرایی با مقدار  9.2×19-5 s-1در غرب خلیج فارس

نسبی مثبت منطبق بر زبانه کم ارتفاع در غرب ،شمال غرب

وجود دارد و بر منطقه ناوه فشاری وارون سطح زمین منطبق

ایران می باشد .در تراز  299هکتوپاسکال (شکل  )22مقادیر

میباشد .در روز  12ژانویه ساعت ( 99شکل  )21نیز هسته

بیشنه تاوایی نسبی در غرب ایران وجود دارد .در روز  12ام

بیشینه همگرایی به سمت شرق حرکت کرده است و مقدار

در تراز  599هکتوپاسکال (شکل  )25بیشینه تاوایی به سمت

آن  1.2×19-5 s-1میباشد .از بررسی میدان واگرایی تراز میانی

شرق حرکت کرده و منطبق بر زبانه کم ارتفاع در شمال ،غرب

جو در روز 11ام (شکل  )29هم دیده شد که مقادیر بیشنه

و جنوب غرب ایران میباشد .همچنین کم فشار سطح زیرین

واگرایی تراز میانی با مقدار  9.1×19-5 s-1در شرق ناوه ارتفاع

در جلوی مقدار بیشینه تاوایی قرار دارد .در روز  12ام در

این تراز وجود دارد و در روز  12ام (شکل  )22نیز هسته

تراز  599هکتوپاسکال (شکل  ،)22با خارج شدن سامانه کم

بیشینه واگرایی به سمت شرق حرکت کرده است .جایگاه

فشار جنوبی از جنوب و جنوب غرب ایران ،بیشینه تاوایی

منطقه واگرایی تراز میانی که با همگرایی سطح زمین و ناوه

مثبت نسبت به قبل در جنوب و جنوب غرب ایران تضعیف

فشاری سطح زمین نیز در جنوب و غرب خلیج فارس منطبق

شده است.

می باشد این شرایط نیز مشابه حالت موردی اول می باشد.

شکل -38میدان همگرایی در ساعت  1111گرینویچ 11
ژانویه .2111

شکل -41میدان واگرایی در تراز  211هکتوپاسکال در
ساعت  1111گرینویچ  11ژانویه .2111

شکل -41میدان همگرایی در ساعت  1111گرینویچ 17

شکل -42میدان واگرایی در تراز  211هکتوپاسکال در

ژانویه .2111

ساعت  1111گرینویچ  17ژانویه .2111

شناسایی سامانههای کم فشار جنوبی
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شکل -43میدان تاوایی در تراز  211هکتوپاسکال در

شکل -44میدان تاوایی در تراز  711هکتوپاسکال در

ساعت  1111گرینویچ  11ژانویه .2111

ساعت  1111گرینویچ  11ژانویه .2111

شکل -42میدان تاوایی در تراز  211هکتوپاسکال در

شکل -41میدان تاوایی در تراز  711هکتوپاسکال در

ساعت  1111گرینویچ  17ژانویه .2111

ساعت  1111گرینویچ  17ژانویه .2111

شکل -47میدان تاوایی در تراز  211هکتوپاسکال در

شکل -49میدان تاوایی در تراز  711هکتوپاسکال در

ساعت  1111گرینویچ  19ژانویه .2111

ساعت  1111گرینویچ  19ژانویه .2111

بررسی این دوحالت موردی نشان میدهد که اگرچه الگوهای

با استفاده از فراسنج های ارتفاع ،دما و باد در ترازهای مختلف

همدیدی معرف سامانه های جنوبی یکسان هستند ولی

فشاری ،الگوریتمی طراحی شد که برای اولین بار در

تفاوت های قابل توجهی دارند .در حالت موردی اول (حالت

آشکارسازی سامانههای جنوبی بکار برده شد .با این الگوریتم،

موردی دوم) تغییرات سرعت باد شدید (ضعیف) است و

تعداد  152مورد سامانه کم فشار جنوبی در هشت ماهه سرد

ارتفاع ناوه تراز میانی زیاد (کم) است .بنابراین تغییرات انرژی

سال در دوره آماری  1321-2915در منطقه مطالعاتی

جنبشی و پتانسیلی این دو سامانه باهم تفاوت دارند .این

شناسایی شد .بررسی کیفی این موارد نشان داد که الگوریتم

تفاوت در انرژی ایجاد شده توسط گرمای نهان است که در

طراحی شده برای این سامانهها به درستی عمل میکند .بر پایه

سامانه اولی کمتر از سامانه دومی میباشد.

مطالب ارائه شده در بندهای پیش ،موارد زیر به عنوان نتایج

جمعبندی و نتیجهگیری

این پژوهش ارائه میشود :
 -1نتایج بررسی دینامیکی این دو حالت موردی نشان میدهد
که همگرایی تراز زیرین و واگرایی تراز میانی جو در منطقه
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تحت تاثیر سامانه جنوبی وجود دارد و بیشینه واگرایی تراز
میانی جو با ناوه ارتفاع این تراز و نیز بیشینه همگرائی سطح
، هکتوپاسکال با ناوه فشاری سطح زمین منطبق است1999
بنابراین ساختار این دو سامانه کم فشار جنوبی مانند ساختار
.سامانه های عرضهای میانی است
 هکتوپاسکال نشان259  بررسی همدیدی نقشههای تراز-2
دهنده گرادیان شدید دمایی و وجود سیملولههای قوی در هر
 بنابراین وجود فرارفت هوای سرد.دو سامانه انتخابی میباشد
 بیانگر حالت،و گرم در مناطق تحت تاثیر سامانههای جنوبی
-کژفشاری جو در زمان تشکیل این سامانههای فشاری می
.باشد
 بررسیها نشان داد که ساختار سامانه های جنوبی با-3
ساختار کم فشارهای گرمایی کامال تفاوت دارند بطوریکه
 هسته سرد و حرکت، فرارفت دمایی زیاد،کژفشاری شدید
چرخندی در راستای قائم از مهمترین ویژگیهای سامانههای
.جنوبی است که در این پژوهش آشکار شد
 هکتوپاسکال بیشینه599  مطابق نقشه های تاوایی تراز-2
 در تراز.تاوایی نسبی مثبت منطبق بر زبانه کم ارتفاع میباشد
. هکتوپاسکال نیز به همین صورت میباشد299
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