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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی عوامل دما و باد در سامانه کم فشار جنوبی و بارش ناشی از آن سامانه در مناطق
جنوبی ایران میباشد .سامانه کم فشار جنوبی با عبور از مناطق جنوبی ایران سبب ریزش بارشهای متوسط و
سنگین در این مناطق میشود .در این مقاله دو سامانه کم فشار جنوبی که سبب ریزش باران شدید در تاریخ
 11مارس 2015و  17ژانویه  2000در مناطق جنوبی ایران شده ،انتخاب و پس از تحلیل همدیدی ،با استفاده از
مدل عددی  WRFشبیه سازی گردید .از آنجاییکه میدان باد و دما درتغییرات سامانههای کم فشار جنوبی
نقش موثری دارند ،با استفاده از چهار آزمایش شبیه سازی اثر تغییرات دما و باد در تقویت و تضعیف سامانه
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کم فشار جنوبی بررسی شد .نتایج شبیهسازیها نشان داد که افزایش (کاهش) دمای ورودی مدل نسبت به
دمای اولیه سبب تضعیف (تقویت) کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه شده است .این نتیجه نشان داد که
در هر دو مورد ،ساختار قائم کم فشارهای جنوبی و خصوصیات فیزیکی آن مشابه چرخندهای عرض های
فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه تقویت (تضعیف) گردید .بررسی نتایج خروجی بارش مدل نشان داد در
مورد اول 10-12 ،مارس  2015که سیستم با کم فشارهای بریده همراه بود ،کاهش دما سبب تقویت سامانه
مورد نظر شد و با کاهش پذیرش بخار آب موجود در جو میزان بارش در مدت کوتاه به مقدار زیادی افزایش
یافت .در مورد دوم 16-18 ،ژانویه  2000با وجود تقویت سامانه چرخندی در اثر کاهش دما ،اما به دلیل جریان
های جنوبی شرق ناوه فشاری در سطح زمین و فرارفت هوای گرم در ایستگاههای مورد نظر ،دمای منطقه
مطالعاتی افزایش یافته و در نتیجه فعالیت سیستم سرد کاهش و میزان بارش در این شبیه سازی تغییر
زیادی نداشت .در هر دو مورد با افزایش سرعت باد ،سامانه تقویت و مقدار بارش بیشتر شده است .در مورد
دوم به دلیل وجود شرایط برای فرارفت نم ویژه ،با افزایش سرعت باد ،مقدار فرارفت نم ویژه افزایش یافته و
میزان افزایش بارش بسیار بیشتر شد.
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میانی است .افزایش (کاهش) سرعت باد ورودی مدل نیز سبب افزایش (کاهش) حرکت چرخندی شد و کم

کلید واژگان :بارش شدید باران ،کمفشارجنوبی ،مدل  ،WRFجنوب و جنوب غرب ایران ،چرخندهای جنوبی
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. 1نویسنده مسئول :تهران ،بزرگراه شهید همت (غرب) ،بزرگراه شهید خرازی ،بلوار پژوهش ،پژوهشکده هواشناسی
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مقدمه

 ARSTبا سیلهای مخرب در شمال شرق افریقا تا جنوب شرق مدیترانه همراه است و یک تهدید جدی برای
جامعه بشری در مناطق ذکر شده است .بابوو 4و همکاران ( ،)2011اقلیم بارندگی در منطقه خاورمیانه و
تغییرات آن را بررسی کردند .آنها نشان دادند که اقلیم بارندگی ساالنه در خاورمیانه ،دو منطقه یکی در مصر،
اردن و منطقه متصل به این دو و دیگری در بخش جنوبی عربستان است .همچنین بر اساس تحلیل بارش
روزانه نشان دادند که در مناطق شمالی بارندگی در زمستان و بهار همراه با عبور سیستم کم فشار مدیترانهای
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مدیترانه بیان کردند ناوه دریای سرخ گاهی با ناوه وردسپهر باالیی که از شمال به روی شرق مدیترانه گسترش
دارد ،همراه میباشد .این ناوه "ناوه دریای سرخ فعال ( ")ARST3شناخته میشود .نتایج انها نشان داد که

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.9.2

مطالعه بارشهای سیل اسا در جنوب و جنوب غرب ایران که به عنوان یکی از مهمترین حوضه های ابریز کشور
هستند ،اهمیت ویژه ای دارد .الگوهای بارش در جنوب و جنوب غرب ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی است.
یکی از این عوامل سامانه کم فشار جنوبی میباشد .سامانه کم فشار جنوبی به سامانههایی اطالق میشود که
مرکز کم فشار سطح زمین بطور بسته از ناوه فشاری 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 وارد ایران میشود و
سبب ریزش بارشهای شدید و رگباری در این مناطق میگردد (مشکواتی و همکاران.)54 :1383 ،
کم فشار های جنوبی همانند کم فشارهای عرض های میانی دارای ویژگی های زیادی هستند .افزایش فرارفت
تاوایی مثبت ،فرارفت هوای سرد با ارتفاع ،اختالف دما بین الیههای زیرین بویژه  850-500هکتوپاسکال،
ناپایداری شدید ،گسترش قائم ابرهای کومهای ،هستهی سرد الیههای میانی وردسپهر و حرکت چرخندی در
راستای قائم از مهمترین ویژگیهای این سامانهها است (بولشتاین .)1993 ،به عالوه انتقال هوای گرم و مرطوب
توسط پرفشار جنب حاره غرب اقیانوس هند و انتقال نم ویژه از الیه های زیرین وردسپهر به سوی نواحی کم
فشار سبب افزایش رطوبت سامانه مزبور میشود ،در نتیجه بارانهای شدید رگباری در نواحی غرب ،جنوب
غربی و جنوب ایران ریزش میکند .سامانه های جنوبی معموال موجب بارشهای سیلآسا و افزایش فراوانی
توفانهای گرد و خاک در مناطق جنوبی ایران هستند و در نیمه جنوبی ایران خسارات زیادی را به بار میآورد
(مشکواتی و همکاران .)54 :1383 ،به عنوان نمونه میتوان به بارشهای ماه نوامبر سالهای ،2014 ،2013
 2015و  2016در مناطق جنوبی و غرب ایران اشاره کرد .بررسی و پیش بینی به هنگام این سامانه ها سبب
میشود تا خسارات ناشی از بارشهای سیل آسا در مناطق جنوب و جنوب غرب کشور به حداقل برسد .سامانه-
های چرخندی و عوامل موثر بر آنها همواره مورد توجه پژوهشگران هواشناسی قرار گرفته است که در زیر به
چند نمونه اشاره می شود.
کریچاک 2و همکاران ( ،)2012در تحقیقی درخصوص رخدادهای مربوط به ناوه دریای سرخ در جنوب شرق
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است ،در صورتیکه در مناطق جنوبی عربستان بارش به علت مانسون ،شار استوایی و آثار سیستم کم فشار
همراه با مانسون در فصل تابستان است .لیونلو 5و همکاران ( ،)2007چرخندها و بارش های زمستانی در منطقه

همکاران ( ،)2007سناریوی توسعه چرخندهای مدیترانه را بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که
چرخندها در طول سواحل شمالی مدیترانه ایجاد میشوند و سپس با حرکت شرق سوی خود از غرب این دریا
به شرق ان حرکت میکنند و در طول مسیر حرکت در راستای نصف النهاری توده هوای اروپا را به شمال افریقا
منتقل مینمایند .بارت و استینکوهل ،)2004( 7منشا بارش های زمستانی در سواحل عربستان را بررسی
کردند .در این مطالعه نشان دادند که عالوه بر کم فشارهای مدیترانه ای شناخته شده حداقل سه موقعیت
جوی وجود دارد که بارندگی را در استان های شرقی عربستان ایجاد میکند .از این رو چهار منشا بارش برای
استانهای شرقی عربستان وجود دارد -1 ،چرخندهای مدیترانهای  -2سلولهای همرفتی  -3شکلگیری کم
فشار در جلوی کوههای زاگرس روی عراق و ایران  -4جریانات از مناطق استوایی در سودان و اتیوپی .جانسا 8و
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مدیترانه را بررسی کردند .آنها بیان کردند که تصاویر آینده اقلیم ،بارش زمستانی (دسامبر ،ژانویه ،فوریه)
زیاد/کم در منطقه مدیترانه شمالی /جنوبی را نسبت به وضع حاضر نشان میدهد .در این پژوهش افزایش
فعالیت چرخند زمستانی در سناریوهای آینده اقلیم در اروپای غربی ،مسئول بارش های بیشتر در ساحل
شمالی مدیترانه است ،اگرچه عمده تغییر در خارج مدیترانه واقع می شود .کاهش فعالیت چرخند درون
مدیترانه در سناریوی آ ینده مسئول بارش های کمتر در جنوب و شرق ساحل مدیترانه میباشد .رومم 6و

همکاران ( ،)2001در بررسی نقش دریای مدیترانه در چرخندزائی و بارشهای سنگین ،نشان دادند که علت
اصلی بارانهای سنگین در مدیترانه در نزدیکی مرکز چرخند است .آلپرت 9و همکاران ( ،)1990تحلیل های
فراوانی ماهانه چرخند ،مسیر چرخندی و تغییر قائم میانگین تاوایی نسبی را نشان دادند .نتایج حاکی از آن بود
که مدیترانه به ویژه در فصل زمستان یکی از مناطق مهم چرخندزایی است .در ایران نیز پژوهشهایی در این
زمینه انجام شده است .مشکواتی و مرادی ( ،)1383ناوه فشاری دریای سرخ از دیدگاه دینامیکی را بررسی
کردند .محققان نتیجه گرفتند که 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 .نصر اصفهانی و
همکاران ( ،)1382یک سامانه مدیترانه ای را با استفاده از مدل  MM5شبیه سازی کردند .نتایج شبیه سازی
نشان داد که شدت مرکز سامانه در آزمایش کنترل که اثر همه عوامل فیزیکی موثر در سامانه های جوی را
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اقلیمی چرخندهای مدیترانه ای با استفاده از تحلیل داده های  ECMWF10بررسی نمودند .در این مطالعه
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دما و باد در تقویت و یا تضعیف سامانه جنوبی و بارش ناشی از آن سامانه با استفاده از شبیه سازیهای مختلف
بررسی شد .نتایج شبیه سازیها شامل فشار سطح زمین ،ارتفاع و دمای  500هکتوپاسکال جهت بررسی اثر
تغییرات دما و باد در تقویت و تضعیف سامانه جنوبی و بارش ناشی از آن در مناطق جنوبی ایران تحلیل گردید.
روش تحقیق

رابطه()1
در سمت راست رابطه( )1در سمت راست جمله اول فرارفت تاوایی مطلق  500هکتوپاسکال با باد 500
هکتوپاسکال ،جمله دوم الپالسین افقی فرارفت دمای سطح  700هکتوپاسکال بوسیله باد  700هکتوپاسکال،
جمالت سوم و چهارم به ترتیب الپالسین افقی گرمایش و سرمایش بی دررو در سطح  700هکتوپاسکال است.
در غیاب عبارت داخل کروشه ،مثبت (منفی) بودن فرارفت تاوایی مطلق در سطح  500هکتوپاسکال با باد 500
هکتوپاسکال باعث افزایش (کاهش) حرکت چرخندی در سطح زمین میشود که در نتیجه منجر به تقویت
(تضعیف) مرکز کم فشار (پرفشار) سطح زمین میشود .در غیاب جمله های اول و سوم ،مثبت (منفی) بودن
فرارفت دمای سطح  700هکتوپاسکال با باد  700هکتوپاسکال باعث افزایش (کاهش) حرکت چرخندی در
سطح زمین می شود و در نتیجه مرکز کم فشار (پرفشار) سطح زمین تقویت (تضعیف) میگردد.
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The Weather Research and Forecasting (WRF) model
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در تشکیل ،تقویت و تضعیف سامانه های جوی عوامل مختلفی موثر هستند که بیان کامل آنها بسیار مشکل
است .اهمیت عوامل تاثیرگذار بر پدیده های جوی در سامانه های مختلف با یکدیگر یکسان نیست ،با استفاده
از مدل هواشناسی  WRFمی توان با تغییر بعضی از پارامترها به اهمیت و تاثیر آنها پی برد و به این ترتیب با
دقت بیشتری به تحلیل وضعیت جو پرداخت .پارامترهای باد و دما از عوامل مهمی در تقویت و تضعیف سامانه-
های چرخندی میباشند .برای بررسی تقویت یا تضعیف سامانه های چرخندی از مدل توسعه در سطح 500
هکتوپاسکال بر مبنای تئوری توسعه ساکلیف -پترسون (کارلسون )185 :1998 ،استفاده شد .این تئوری با
اعمال فرضیه های مختلف بر معادله گرایش تاوایی نسبی ژئوستروفیک در سطح  1000هکتوپاسکال بنا شده
است رابطه(:)1
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درنظر میگیرد ،با نقشه های واقعی اختالف دارند .با حذف رطوبت از مدل مشاهده شد که سامانه سطحی به
شدت تضعیف میشود ،ولی بر خالف انتظار ناوه سطوح فوقانی نه تنها ضعیف نشده بلکه قویتر نیز شده است.
هدف از این پژوهش بررسی اثر دما و باد در سامانه کم فشار جنوبی و بارش ناشی از آن سامانه در مناطق
جنوبی ایران میباشد .در این تحقیق دو سامانه کم فشار جنوبی که در تاریخهای  10-12مارس  2015و -18
 16ژانویه  2000با عبور از نوار جنوبی ایران ،سبب ریزش بارش شدید باران در استانهای واقع در جنوب ایران
شدند ،انتخاب و پس از تحلیل همدیدی ،با استفاده از مدل عددی  WRF11شبیه سازی شدند .اثر تغییر عوامل
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مدل  WRFیک مدل پیش بینی عددی جوی است که توسط موسسات و مراکز 12مختلفی در ایاالت متحده
ایجاد شده است .مدل  WRFیک مدل غیرهیدروستاتیک و تراکم پذیر (با گزینه هیدروستاتیک) است و شبکه
بندی مدل  Cآراکاوا 13میباشد .طبقه بندی فیزیک مدل شامل خرد فیزیک ،پارامترسازی همرفت ،الیه مرزی

 /rrtm17و طرحواره الیه مرزی سیارهای  ، Mellor-Yamada-Janjicمیباشد .انتخاب پارامترسازی های مدل
براساس تجربیات قبلی استفاده از مدل  WRFمی باشد .مدل برای مدت  48ساعت در هر مورد اجرا شده است.
داده های ورودی مدل شامل دادههای  ECMWF18با گام شبکه ای  0.75درجه افقی میباشد.
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برای هر مورد به جهت بررسی اثر تغییر عوامل دما و باد در تقویت و تضعیف سامانه جنوبی ،پنج آزمایش شبیه
سازی عددی با استفاده از مدل  WRFانجام شد .در آزمایش اول مدل  WRFبدون هیچ تغییری در دادههای
ورودی به آن اجرا گردید .در آزمایش دوم با افزایش دمای ورودی ،آزمایش سوم با کاهش مقدار دمای ورودی
اجرا شد ،همچنین آزمایش چهارم با توجه به افزایش سرعت باد و آزمایش پنجم کاهش مقدار سرعت باد
ورودی مدل اجرا شد .میزان تغییر در دما به اندازه  5درجه و برای باد ورودی به مقدار  25درصد مقدار اولیه
افزایش و کاهش در نظر گرفته شد .برای بررسی نتایج اثر تغییر دما و باد در سامانه جنوبی ،اجرای مدل بدون
هیچ تغییری در داده های ورودی ،به عنوان کنترل قرار داده شد (آزمایش اول).
ابتدا سامانههای انتخابی به صورت همدیدی تحلیل شدند .برای این منظور از داده های باز تحلیل شده
 ECMWFاستفاده شد .نقشه های فشار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل  500هکتوپاسکال با گام زمانی 12
ساعته رسم و تحلیل شد .سپس مدل پیش بینی عددی  WRFبرای آزمایشهای نام برده شده اجرا شد .نقشه-
های فشار سطح زمین ،ارتفاع و دمای  500هکتوپاسکال و بارش در فواصل زمانی  12ساعته رسم و با نقشه-
های کنترل مقایسه ،سپس نتیجه تغییرات تحلیل گردید .از داده های بارش برخی ایستگاههای هواشناسی واقع
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سیارهای ،مدل سطح و تابش میباشد .استفاده از مدل  WRFبرای مقاصد عملیاتی روز به روز در حال گسترش
است.
در این تحقیق از نسخه  3.7.1مدل  WRFاستفاده شده است .منطقه مورد مطالعه برای شبیه سازی مدل
 WRFدر محدوده  10-55درجه عرض جغرافیایی شمالی و  10-65درجه طول جغرافیایی شرقی193*197 ،
نقطه شبکه ،با تفکیک افقی  30کیلومتر میباشد .الیه های قائم مدل  30الیه و تا  50هکتوپاسکال است.
طرحوارههای مورد استفاده برای شبیه سازی ،طرحواره خردفیزیک  ، Kesslerهمرفت Kain-Fritsch (new
 ،Eta) 14الیه سطحی ) ،Monin-Obukhov (Janjicزمین سطح  ،Ufiednoah15و تابش جوی Didhia16

12

NCAR, NCEP, FSL, AFWA, and OU
Arakawa C
14
Kain, 2004
15
Chen and Dudhia, 2001
16
Dudhia, 1989
17
Iacono et al., 2008
18
ERA Interim reanalysis data
13
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در جنوب و جنوبغرب ایران استفاده شد که موقعیت آنها در جدول( )1ارائه شده است .داده های بارش از
سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید.
جدول( .)1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در جنوب و جنوب غرب ایران
بندرعباس

56.37

27.21

رودان

57.18

27.46

میناب

48.48

31.8

قشم

55.89

26.75

بوشهر

51.03

29.22

جم

52.35

27.81

رامهرمز

49.6

31.27

اهواز

48.74

31.34
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نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نتایج
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برای تحلیل همدیدی سامانه های انتخابی ابتدا حالت موردی مربوط به  10-12مارس  2015بررسی میشود.
این سامانه در روز یازدهم مارس  2015با عبور از نوار جنوبی ایران ،سبب ریزش  110میلیمتر باران در ایستگاه
بندرعباس 56 ،میلیمتر در ایستگاه رودان و  55میلیمتر در ایستگاه میناب در مدت  24ساعت شده است .در
تحلیل همدیدی برای کاهش حجم مطالب فقط به چند شکل کلیدی اشاره میشود.
در ساعت  12روز  10مارس  ، 2015در سطح زمین ناوه فشاری دریای سرخ روی جنوب عربستان قرار دارد که
ناوه آن در راستای شمالشرق -جنوبغرب به سوی شرق دریای سرخ امتداد یافته است و مناطق اطراف تنگه
هرمز را نیز تحت تاثیر قرار داده است .در روی دریای خزر پرفشاری با مرکز  1036هکتوپاسکال وجود دارد و
پشته آن تا روی دریای سیاه و شرق اروپا توسعه یافته است .از بررسی میدان ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال در
این روز دیده شد که یک پشته ارتفاع عمیق از جنوب غرب دریای سرخ تا شمال دریای سیاه امتداد یافته است.
در طرفین این پشته ،دو سامانه کم ارتفاع قرار گ رفته است .در غرب این پشته ،در روی دریای مدیترانه یک کم
ارتفاع بسته فعال و در شرق آن ،یک ناوه کم ارتفاع عمیق وجود دارد که از شرق دریاچه آرال در جهت شمال
شرق -جنوب غرب تا غرب ایران کشیده شده است .در ساعت  00روز  11مارس  2015شکل( )1بخش شمال
شرقی ناوه فشاری در یای سرخ در جنوب خلیج فارس به یک مرکز کم فشار بسته با خط هم فشار 1012
هکتوپاسکال تبدیل شده است .این مرکز در این پژوهش کم فشار جنوبی نامیده می شود .پرفشار روی دریای
خزر با حرکت به سوی شرق ،در شمال شرقی ایران جای گرفته است .از بررسی میدان ارتفاع تراز 500
هکتوپاسکال در این روز شکل( ،)2دیده شد که الگوی کم ارتفاع دریای مدیترانه در غرب پشته مشابه حالت
قبل است .ولی ناوه ارتفاعی واقع در شرق پشته ،کمی تغییر کرده است و از شمال شرقی تا جنوب شرقی ایران
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امتداد دارد .از بررسی میدان فشار سطح متوسط دریا در ساعت  12روز  11مارس  2015دیده شد که زبانه کم
فشار شرق دریای مدیترانه همچنان وجود دارد .مرکز کم فشار جنوبی در جنوب خلیج فارس است و مرکز آن
 1012هکتوپاسکال است .پرفشار شمال شرقی ایران به سمت شرق حرکت کرده و پشته فشاری آن تا جنوب
ایران کشیده شده است .از بررسی میدان ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال در این روز ،دیده شد که کم ارتفاع
بسته روی دریای مدیترانه به یک کم ارتفاع عمیق تبدیل شده است و از روی آن دریا تا شمال افریقا کشیده
شده است .پشته ارتفاع عمیق نیز نسبت به قبل کمی به سمت شرق جابجا شده است و همچنان در نیمه
شرقی ایران ناوه کم ارتفاع قرار دارد .در ساعت  00روز  12مارس  2015ناوه فشاری دریای سرخ تا سوریه
امتداد یافته است .این ناوه دارای دو بخش است .بخش شمالی آن با کم ارتفاع شرق دریای مدیترانه معرف یک
سامانه چرخندی است و بخش جنوبی آن با پشته ارتفاعی تراز میانی معرف یک کم فشار گرمائی میباشد .در
اثر گسترش پشته فشاری ناشی از پر فشار سیبری که در روی دریاچه بالخاش قرار گرفته است ،کم فشارجنوبی
نیز به عرضهای پایین جابجا شده است .از بررسی میدان ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال دیده شد که در شمال
دریای مدیترانه یک کم ارتفاع بریده وجود دارد که مرکز آن  5460ژئوپتانسیل متر است .پشته ارتفاعی از
دریای سرخ تا دریای خزر امتداد یافته است .مرکز بسته کم ارتفاعی با مرکز  5650ژئوپتانسیل متر در مرکز
ایران قرار دارد و ناوه ارتفاعی ناشی از آن تا جنوب تنگه هرمز کشیده شده است.
حالت موردی دوم مربوط به  16-18ژانویه  2000است .این سامانه نیز با عبور از نوار جنوبی ایران ،سبب ریزش
 134میلیمتر در ایستگاه جم 93 ،میلیمتر در ایستگاه بندرعباس 54 ،میلیمتر در ایستگاه میناب 34 ،میلیمتر
در جزیره قشم 33 ،میلیمتر در ایستگاه بوشهر و  19میلیمتر در ایستگاه رامهرمز در مدت  24ساعت شده
است.
در ساعت  00روز  16ژانویه  2000در سطح زمین در جنوب خلیج فارس ناوه 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 .بررسی میدان ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال نشان داد که مرکز کم
ارتفاعی در غرب دریای خزر وجود دارد .مرکز بسته آن  5440ژئوپتانسیل متر میباشد .شمال و شمال غرب
ایران تحت تاثیر این سامانه قرار دارد .در نقشه سطح زمین ساعت  00روز  17ام شکل( ،)3ناوه وارون جنوب
دریای سرخ به دو بخش شمالی و جنوبی تب دیل شده است .بخش شمالی آن در روی عربستان 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 ایران نیز امتداد یافته است .در روی شمال غرب ایران نیز مرکز پرفشار قرار گرفته است .از بررسی
میدان ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال این روز شکل( )4دیده شد که محور کم فشار بریده کمی به سمت شرق
حرکت کرده و ناوه آن از شرق دریای خزر به سوی جنوب عراق امتداد یافته است .بیشتر مناطق کشور تحت
تاثیر این ناوه ارتفاع قرار دارند .در ساعت  00روز 18ام  2000ناوه وارون فشاری تحت بررسی در روی تنگه
هرمز به سوی شرق ایران جابجا شده است و تمامی مناطق دیگر نیز تحت تاثیر سامانه پرفشار قرار گرفته است.
میدان ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال نیز در این روز نشان میدهد که کم ارتفاع شرق دریای خزر به سمت
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عرض های باالتر جابجا شده است ولی در نیمه جنوبی ایران گرادیان ارتفاعی مناسبی همچنان در این روز
وجود دارد که میتواند ناپایداریهایی را در این مناطق ایجاد نماید.

شکل ( .)3میدان فشار ( )hpaدر ساعت  00روز  17مارس

شکل ( .)4میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )cدر تراز

.2000

 500هکتوپاسکال در ساعت  00روز  17مارس .2000

شبیهسازی عددی
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برای شبیه سازی هر دو سامانه جنوبی انتخابی ،مدل پیش بینی عددی  WRFاجرا و الگوی میدان ارتفاع تراز
میانی و فشار سطح متوسط دریا با الگوهای بخش تحلیل همدیدی مقایسه شد .نتایج نشان داد که بصورت
کیفی تفاوت قابل توجهی در این الگوها مشاهد نشد .از اینرو چنین به نظر رسید که اجرای مدل موفقیت آمیز
است .چهار شبیه سازی دیگر با استفاده از مدل  WRFجهت بررسی اثر دما و باد در سامانه جنوبی اجرا گردید.
اجرای اول مدل به عنوان ازمایش کنترل در نظر گرفته شد .در اجرای دوم (سوم) مدل ،دمای ورودی پنج
درجه افزایش (کاهش) یافت و مدل با مقادیر جدید اجرا گردید .در اجرای چهارم (پنجم) سرعت باد ورودی به
اندازه  %25افزایش (کاهش) یافت و مدل با مقادیر جدید اجرا گردید .سپس نتایج هر آزمایش شبیه سازی مدل
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 500هکتوپاسکال در ساعت  00روز  11مارس .2015
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شکل( .)1میدان فشار ( )hpaدر ساعت  00روز  11مارس

شکل( .)2میدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )cدر تراز
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با حالت کنترل مقایسه و تحلیل شد .شبیه سازی در مورد اول از ساعت  00روز  10مارس  2015و در مورد
دوم از ساعت  00روز  16ژانویه  2000به مدت  48ساعت اجرا شد.
تحلیلهای تغییر دما
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مقایسه نتایج اجرای مدل افزایش دما با اجرای کنترل در شکل( )5نشان می دهد که در 12ساعت اول شبیه
سازی در ساعت  12روز  10مارس  ،2015در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع روی دریای مدیترانه تضعیف
شده است و مرکز آن  80ژئوپتانسیل متر افزایش یافته است .از نظر مکانی مرکز کم ارتفاع جابجایی نداشته
است .زبانه پرارتفاع که از روی دریای سرخ تا شرق دریای سیاه کشیده شده است نسبت به کنترل در حدود
 100ژئوپتانسیل متر تقویت شده و مقایسه مقادیر ارتفاع ژئوپتانسیل در روی خلیج فارس و غرب آن همین
مقدار افزایش ارتفاع را نشان داد .همچنین زبانه کم ارتفاع در شمال شرقی ایران نیز تضعیف شده است .در
سطح زمین مرکز کم فشار روی خلیج فارس و دریای عمان که در شبیه سازی کنترل نشان داده شده است،
دیده نشد و بسیار ضعیف شده است .ناوه فشاری روی دریای سرخ هم ضعیف شده است .در پیش بینی 48
ساعته کم ارتفاع مدیترانه در سطح  500هکتوپاسکال نسبت به مدل کنترل در حدود  120ژئوپتانسیل تضعیف
شده است .همچنین تقویت زبانه پر ارتفاع روی عربستان در حدود  120ژئوپتانسیل متر است .در سطح زمین
کم فشار جنوب خلیج فارس نسبت به کنترل تضعیف شده و وسعت ناوه فشاری دریای سرخ کمتر شده است
که نشان دهنده تضعیف آن نسبت به کنترل می باشد.
در مورد دوم هم مقایسه نتایج گرم شدن در شکل( )6نشان می دهد که در 12ساعت اول شبیه سازی در
ساعت  12روز  16ژانویه  ،2000در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع غرب دریای خزر تضعیف شده است و
مرکز آن  120ژئوپتانسیل متر افزایش یافته است .در سطح زمین مرکز کم فشار روی عربستان و غرب خلیج
فارس نسبت به کنترل ضعیف شده است و ناوه فشاری روی دریای سرخ نیز ضعیف شده است .در پیش بینی
 48ساعته در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع مدیترانه نسبت به مدل کنترل در حدود  120ژئوپتانسیل متر
تضعیف شده است .در این مدت در سطح زمین نیز کم فشار جنوب ایران بسیار تضعیف شده و از بین رفته
است .پرفشار غرب ایران تقویت شده و به طور گسترده ایران را دربرگرفته است.
مقایسه نتایج کاهش دما با ازمایش کنترل در شکل( )5نشان می دهد در 12ساعت اول شبیه سازی در ساعت
 12روز  10مارس  ،2015در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع مدیترانه در حدود  80ژئوپتانسیل متر تقویت
شده و زبانه پرفشار روی دریای سرخ در حدود  100ژئوپتانسیل متر تضعیف شده است .در روی خلیج فارس
هم در حدود  120متر ارتفاع کاهش یافته است .در سطح زمین نتیجه شبیه سازی ،تقویت مرکز کم فشار روی
جنوب خلیج فارس نسبت به کنترل را نشان داد .ناوه فشاری روی دریای سرخ نیز نسبت به کنترل تقویت شده
و گستره بیشتری یافته است .مرکز پرفشار در شمال ایران نیز تضعیف شده است .در پیش بینی  48ساعته کم
ارتفاع تقویت شده است و تضعیف زبانه پرارتفاع نسبت به مدل کنترل دیده شد .در سطح زمین تقویت مرکز
کم فشار سطح زمین در جنوب خلیج فارس و تقویت ناوه فشاری دریای سرخ دیده شده است .از نظر جابجایی
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پیش بینی  12ساعته در ساعت  12روز  10مارس 2015
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مکانی ناوه فشاری و مراکز فشاری نسبت به کنترل تغییر مکانی نداشته و فقط کاهش فشار دیده شد که در
نتیجه آن کم فشار تقویت شده است.
در مورد دوم در  12ساعت اول شبیه سازی همانطور که شکل( )6نشان میدهد در ساعت  12روز  16ژانویه
 ،2000در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع غرب دریای خزر در حدود  110ژئوپتانسیل متر تقویت شده
است .در سطح زمین ،تقویت مرکز سامانه جنوبی در جنوب خلیج فارس نسبت به کنترل را نشان داد .ناوه روی
دریای سرخ نیز نسبت به کنترل تقویت است .در پیش بینی  48ساعته در سطح  500هکتوپاسکال تقویت کم
ارتفاع نسبت مدل کنترل دیده شد ..ارتفاع ژئوپتانسیل در روی خلیج فارس و منطقه مورد مطالعه کاهش
بیشتری داشته است .در همین ساعت در سطح زمین دیده شد که مرکز کم فشار سطح زمین در قسمتهای
شرقی ایران تقویت شده و در حال خروج از ایران است .در غرب ایران مرکز نیز پرفشار تضعیف شده است.
تحلیل نتایج فوق در این دو حالت موردی نشان داد که افزایش و کاهش دمای ورودی مدل نسبت به دمای
اولیه به ترتیب سبب تضعیف و تقویت کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه شده است .این موضوع نشان
میدهد که ساختار قائم این سامانه و خصوصیات آن مشابه کم فشار های عرض های میانی می باشد و با کم
فشارهای گرمایی متفاوت است .زیرا کم فشار های عرض های میانی دارای هسته سردی هستند و کاهش دما
سبب کاهش دمای هسته این سامانهها میشود و در نتیجه سبب تقویت سامانه کم فشار میگردد .در صورتیکه
درکم فشار های گرمایی ،هسته گرم دارند و افزایش دما سبب تقویت این سامانه ها میشود .بنابراین سامانه کم
فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه خصوصیات فیزیکی مشابه سامانه عرض های میانی دارد و از نوع سامانه
کم فشار گرمایی نمی باشد.
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233

بررسی اثر تغییر دما و باد در سامانههای کم فشار جنوبی...

پیش بینی  48ساعته در ساعت  00روز  12مارس 2015

)(l

)(k

)(j

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

)(f

)(e

)(d

شکل ( .)5خروجی مدل برای مورد اول ،نقشه سمت راست برای کاهش دما ،نقشه های وسط برای کنترل و نقشه های سمت چب برای
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شکل ( .)6خروجی مدل برای مورد دوم ،نقشه سمت راست برای کاهش دما ،نقشه های وسط برای کنترل و نقشه های سمت چب برای
افزایش دما (a,b,c,d,e,f) ،میدان فشار ( )hpaو ) (g,h,i,j,k,lمیدان ارتفاع ژئوپتانسیل ( )gpmو دما ( )cدر تراز  500هکتوپاسکال
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مقایسه نتایج افزایش باد افقی با ازمایش کنترل در شکل( )7نشان میدهد که در 12ساعت اول شبیه سازی در
ساعت  12روز  10مارس  ،2015در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع روی مدیترانه حدود  20ژئوپتانسیل
متر تقویت شده است .زبانه پرارتفاعی که از دریای سرخ تا شرق دریای سیاه امتداد دارد تضعیف شده و ارتفاع
کاهش یافته است .همچنین در غرب خلیج فارس و روی عربستان که محل تشکیل سامانه جنوبی می باشد
کاهش ارتفاع وجود دارد .در نقشه سطح زمین مرکز کم فشار بسته نسبت به کنترل تقویت شده است  .مراکز
پرفشار هم در مقایسه با کنترل تضعیف شده اند .در پیش بینی  48ساعته مدل در ساعت  00روز  12ام جنوب
ایران و عربستان همچنان تحت تاثیر سامانه جنوبی مورد بررسی میباشند در صورتیکه در کنترل سامانه
جنوبی از این منطقه عبور کرده است.
در مورد دوم مقایسه نتایج افزایش باد افقی در شکل( )8نشان میدهد که در 12ساعت اول شبیه سازی در
ساعت  12روز  16ژانویه  ،2000در سطح  500هکتوپاسکال کم ارتفاع روی غرب دریای خزر حدود 20
ژئوپتانسیل متر تقو یت شده است .در روی خلیج فارس و غرب آن ارتفاع ژئوپتانسیل کاهش یافته است.
همچنین در غرب خلیج فارس و روی عربستان که محل تشکیل سامانه جنوبی میباشد کاهش ارتفاع
ژئوپتانسیل وجود دارد .در نقشه سطح زمین سامانه کم فشار جنوبی روی عربستان تقویت شده است .در پیش
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بینی  48ساعته مدل در ساعت  00روز  18ام جنوب و مرکز ایران همچنان تحت تاثیر سامانه جنوبی مورد
بررسی میباشند و نسبت به مدل کنترل تقویت شده است.
در مورد اول مقایسه نتایج شبیه سازی کاهش سرعت باد افقی در پیش بینی های  12تا  48ساعته با آزمایش
شبیه سازی کنترل در منطقه مورد بررسی در شکل( )7نشان داد که حرکت چرخندی کاهش یافته است و در
نتیجه کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه تضعیف شده است .در مورد دوم نیز سامانه کم فشار در سطح
زمین در جنوب خلیج فارس در شکل( )8تضعیف شده است .در سطح  500هکتوپاسکال ارتفاع ژئوپتانسیل
افزایش یافته و کم ارتفاع تضعیف شده است .همچنین در پیش بینی  48ساعته کاهش سرعت باد افقی ،سبب
کاهش حرکت چرخندی شده و درنتیجه کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه تضعیف شده است به طوریکه
در این ساعت از منطقه مورد بررسی خارج شده است.
بررسی نقشه های سطح زمین و  500هکتوپاسکال در مورد افزایش (کاهش) سرعت باد در شبیه سازی سبب
افزایش (کاهش) حرکت چرخندی شده است و در نتبجه کم فشار جنوبی را در منطقه مورد مطالعه تقویت
(تضعیف) و تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده است .همچنین افزایش (کاهش) سرعت باد باعث شده حرکت
واچرخندی (چرخندی) کاهش (افزایش) یافته و در نتیجه پرفشارها (کم فشار) را در سطح زمین تضعیف
(تقویت) کرده است.
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بارش
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اشکال ( )9و ( )10نمودارهای بارش تجمعی  24ساعته برای شبیه سازی سامانه جنوبی در منطقه مورد مطالعه
به عنوان تابعی از دما و باد در نقاط مختلف با عرض جغرافیایی  29درجه شمالی و طول جغرافیایی از 55-40
درجه شرقی را نشان میدهند.
اشکال ( )9aو ( )9bنتایج بارش تجمعی  24ساعته برای شبیه سازی به عنوان تابعی از دما در موردهای
انتخابی را نشان میدهد .در هر دو مورد افزایش دما سبب کاهش بارش و کاهش دما سبب افزایش بارش شده
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شکل ( .)8خروجی مدل برای مورد دوم ،نقشه سمت راست برای کاهش سرعت باد ،نقشه های وسط برای کنترل و نقشه های
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است .در حالت موردی  11مارس  ،2015کاهش دما سبب شد تا سامانه مورد نظر تقویت گردد و به دلیل
فرارفت هوای سرد یا کاهش دما که باعث کاهش پذیرش بخار آب موجود در جو شد میزان بارش در مدت
کوتاه افزایش یافت .به همین دلیل بارش در شبیه سازی کاهش دما به مقدار زیادی افزایش یافته است .افزایش
دما در این سیستم باعث تضعیف سامانه سرد شده است و در نتیجه بارش کم شده است ،شکل ( .)9aدر حالت
موردی دوم  17ژانویه  2000با افزایش دما ،میزان بارش نسبت به حالت کنترل تغییرات قابل توجهی نشان
نداد .در حالیکه مطابق ساختار فیزیکی سامانه های جنوبی باید مقدار بارش نسبت به حالت اولیه کمتر گردد.
این شرایط میتواند به سبب غالب شدن شرایط محلی و افزایش بارش همرفتی ناشی از آن باشد .در این مورد
کاهش دما سبب تقویت سامانه چرخندی شده است .اما به دلیل وجود جریانهای جنوبی شرق ناوه فشاری در
سطح زمین و فرارفت هوای گرم در ایستگاههای مورد نظر ،دمای منطقه مطالعاتی افزایش یافته است .در نتیجه
موجب کاهش فعالیت سیستم سرد و تغییر کم میزان بارش در این شبیه سازی شده است ،شکل (.)9b
مقایسه این دو مورد نشان میدهد که در حالت دوم هسته بیشینه نم ویژه در مرکز دریای سرخ قرار گرفته
است که بوسیله بادهای قوی این تراز فشاری به منطقه مطالعاتی انتقال مییابد .این فرارفت نم ویژه در این
حالت نسبت به حالت موردی اول تفاوت قابل توجهی دارد .به طوریکه سرعت باد در جنوب منطقه مطالعاتی به
گونه ای نیست که نم ویژه را از مناطق جنوبی تر به سمت منطقه مطالعاتی انتقال دهد .این شرایط در ساعت-
های بعدی نیز دیده شد  .به همین دلیل میزان بارش واقعی سامانه دوم نسبت به مورد اول خیلی بیشتر است.
از آنجاییکه گسترش فرارفت نم ویژه به سوی منطقه مطالعاتی در مورد دوم خیلی زیاد است از این رو میزان
بارش واقعی در همه ایستگاههای منطقه مطالعاتی قابل توجه تر است.
در تحلیل باال ن قش بادهای جنوبی در فرارفت نم ویژه به منطقه مطالعاتی مشخص شد .هنگامیکه مقدار سرعت
باد در شبیه سازی سامانه موردی دوم افزایش مییابد مقدار فرارفت نم ویژه که شدیدا به اندازه سرعت باد
وابسته است نیز افزایش مییابد .بنابراین میزان بارش در این حالت پس از شبیه سازی نسبت به قبل از آن
بسیار بیشتر شد .شکل ( )10bنشان میدهد که با کاهش سرعت باد ،میزان بارش در نقاط مختلف نسبت به
حالت کنترل کمتر میباشد .این شرایط در اثر کاهش فرارفت نم ویژه به درون سیستم ایجاد میشود .در حالت
موردی اول شرایط به گونه ای دیگر است بطوریکه افزایش (کاهش) باد در این حالت نقشی در افزایش (کاهش)
فرارفت نم ویژه به درون سیستم نداشته است و از طریق افزایش(کاهش) سرعت باد در حرکت چرخندی،
سامانه بارشی را تقویت (تضعیف) کرده است ،شکل (.)10a
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نتیجه گیری
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در این پژوهش برای بررسی اثر تغییر دما و باد در سامانه کم فشار جنوبی دو سامانه جنوبی بر اساس ریزش
میزان باران در نوار جنوبی ایران انتخاب شد .این دو سامانه ابتدا از دیدگاه همدیدی بررسی گردید و سپس با
استفاده از مدل  WRFشبیه سازی شدند .پس از مقایسه نتایج اجرای مدل با الگوهای همدیدی و اطمینان از
صحت خروجی مدل ،میدان باد و دما که به طور مستقیم درتغییرات سامانه های جنوبی نقش موثری دارند،
تغییر داده شد .چهار آزمایش شبیه سازی با مدل  WRFبر اساس افزایش و کاهش این دو کمیت طراحی
گردید و سپس نتایج با حالت کنترل مقایسه شد .نتایج همدیدی نشان داد که در هر دو حالت موردی ناوه
فشاری دریای سرخ همراه با ناوه ارتفاع تراز میانی نقش بارزی در میزان ریزش بارشهای جنوب ایران دارند .از
بررسی نتایج شبیه سازی دیده شد که افزایش و کاهش دمای ورودی مدل به ترتیب سبب تضعیف و تقویت کم
فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه شده است .این نتیجه نشان داد که در این دو حالت موردی ،ساختار قائم
کم فشارهای جنوبی و خصوصیات فیزیکی آن مشابه چرخندهای عرض های میانی است و این سامانه ها با کم
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 همچنین بررسی آزمایش های مختلف شبیه سازی نشان داد که افزایش دما.فشارهای گرمایی متفاوت هستند
 به عالوه بررسی حاصل از تغییرات سرعت باد و.سبب کاهش بارش و کاهش دما سبب افزایش بارش شده است
 سبب افزایش حرکت چرخندی و در نتیجه،مقایسه آن با حالت کنترل نشان داد که افزایش باد ورودی مدل
 همچنین کاهش سرعت باد افقی سبب کاهش.تقویت کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه شده است
 از یررسی تغییرات سرعت باد بر.حرکت چرخندی و تضعیف کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه شده است
روی میزان بارش دیده شد که افزایش سرعت باد از طریق افزایش مقدار فرارفت نم ویژه میتواند سبب افزایش
 آنگاه میزان بارش،بارش شود و در صورتیکه شرایط برای فرارفت نم ویژه فراهم نباشد یا سرعت باد کاهش یابد
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