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چكيده

بارش سرد فرين ،بارش جامد در فصل سرد سال است .بهمنظور مديريت بحران حاصل از بارش سرد فرين ،پيشبيني اين
رخداد در مناطق كوهستاني ضروري است .در پژوهش حاضر ،سازوكار همديد در اثناي جفتشدگي سامانههاي مديترانهاي و
سوداني در مناطق غربي ايران مورد بررسي قرار گرفته است .بدين منظور ،از دادههاي ايستگاههاي همديدي منطقة زاگرس و
دادههاي بازتحليل  NCEP/NCARاستفاده گرديده است .نقشههاي همديدي با استفاده از نرم افزار  GrADSترسيم شدهاند.
بررسي نقشههاي همديدي نشان ميدهد كه وقوع بارشهاي سرد فرين حاصل جفتشدگي سامانههاي مديترانهاي و سوداني
هستند .در اثناي جفتشدگي اين دو سامانه مقادير زياد رطوبت همگرا شده و سبب تجمع مقادير زياد رطوبت ميشود ،كه
نتيجه آن بارندگيهاي سيلآسا است.
واژههاي كليدي :بارش سرد فرين ،فصل سرد ،سازوكار همديد ،جفتشدگي ،سامانة مديترانهاي ،سامانة سوداني
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Abstract
The extreme cold precipitation is solid precipitation in cold season. In order to manage of disaster resulted from
extreme cold precipitation, forecasting of this event is essential in mountainous regions. At present research,
synoptical mechanism during coupling Mediterranean and Sudanian systems are investigated in Iranian western
regions. For this purpose, synoptical stations at Zagros region and NCEP/NCAR reanalysis data are used. Using
GrADS software, synoptic maps are plotted. Investigation of the synoptic maps shows that occurring of the
extreme cold precipitations resulted from coupling Mediterranean and Sudanian systems. During the coupling of
the Mediterranean and Sudanian systems, a lot of humidity converges that causes the aggregation of the
humidity.
Keywords: extreme cold precipitation, cold season, synoptic mechanisms, coupling, Mediterranean system,
Sudanian system

 ١مقدمه
بارش سرد فرين ،بارش جامد در فصل سرد سال است .فرايندهاي جوي در مديترانه بيشتر خصوصيت حارهاي دارند تا اينكه از
قوانين كژفشاري عرضهاي مياني پيروي كند ] .[١منطقة مديترانه با آبوهواي متغيرش بهطور فصلي تأثيرات مستقيم ناوة
فوقاني را بهصورت ريزش تودة هواي سرد قطبي به سمت استوا با مقدار تاوائي نسبي مثبت زياد و حركت صعودي در بخش
جلويي ناوه و به دنبال كشيدن آشفتگيهاي سطح زمين را تجربه ميكند ] .[٢عامل صعود بارشها در دورة سرد سال حاصل
از سامانههاي مهاجر درياي مديترانه تأمين ميشود ] .[٣مديترانه ،يكي از مناطق مهم چرخندزايي بهخصوص در فصل زمستان
بوده كه شارش گرماي محسوس و نهان نقش اصلي را در ديناميك چرخندهاي مديترانهاي دارند ] .[٤تقويت تودة هواي مرطوب
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مديترانهاي به علت فعاليتهاي فرارفتي در كشور عراق و نيز اثر رشته كوههاي زاگرس در فصل سرد سال نقش بسيار مهمي
در تغييرات زماني و مكاني بارش در ايران دارند ].[٤
جهانبخش اصل و همكاران با استفاده از نقشههاي همديدي و آمار بارش روزانه ،ويژگيهاي سامانههاي مختلفي را كه وارد
شمال غرب ايران ميشوند مورد بررسي قرار داده و نشان دادند كه در  ٥٠درصد موارد سامانههاي ورودي به شمالغرب ايران
حاصل كمفشارهاي مديترانهاي هستند ].[٥
بعد از كمفشارهاي مديترانهاي ،كمفشارهاي شمال افريقا و شمال اروپا در  ٢١درصد موارد ،موجب ايجاد بارش در منطقه
ميشوند ] .[٦در تحقيقي با عنوان مسيريابي رقومي چرخندهاي خاورميانه در دورة سرد سال ،بيشترين فراواني ورود اين
سامانهها را از جانب غرب و شمالغرب اعﻼم ميدارند ].[٧
هدف پژوهش حاضر ،بررسي نقش جفتشدگي سامانههاي مديترانهاي و سوداني در بارشهاي سرد فرين در مناطق غربي
ايران است .در بخش بعدي دادهها و روش كار معرفي ميشوند .تحليل در بخش سوم ميآيد .بخش پاياني شامل نتايج است.
 ٢روش تحقيق

در اين پژوهش از دادههاي ايستگاههاي همديدي منطقة زاگرس و دادههاي بازتحليل  NCEP/NCARاستفاده گرديده است.
ابتدا ،با بررسي آمار ارتفاع برف در ايستگاه شاخص روزهايي كه بارش برف بيش از  ٢٠سانتيمتر بوده استخراج گرديد سپس با
استفاده از دادههاي بازتحليل  NCEP/NCARو نرم افزار  GrADSنقشههاي ترازهاي مختلف جو براي مدت سه سال متوالي
ترسيم شد با مطابقت دادن اين نقشهها با دادههاي بهدست آمده از آمار ايستگاههاي همديدي الگوي وقوع اين بارشها در
منطقه بهدست آمد.

 ٣نتيجهگيري

شكل  .١جفتشدگي سامانةهاي مديترانهاي و سوداني.

با توجه به الگوهاي همديدي شكلگرفته و پوشش ابرناكي چندين نمونه از بارشهاي سرد فرين در منطقه انتخاب شدند و
نحوه شكلگيري و مسير حركت سامانهها تا منطقه مورد نظر مورد بررسي قرار گرفتند .سازوكار همديدي حاكم بر اين بارشها
در سطح زمين و ترازهاي فوقاني جو بهكمك بررسي تغييرات كميتهاي هواشناختي بررسي شدند .در پژوهش حاضر ،وضعيت
دورپيوندهاي موثر بر روي اين دو سامانه مورد مطالعه قرار گرفتند .فازهاي مناسب اين دورپيوندها براي شكلگيري بارشهاي
فرين در سطح منطقه مورد مطالعه بهدست آمد .در ادامه ،سري زماني مجموع بارشهاي فصلي زمستانه در ايستگاه همديدي
كوهرنگ بررسي شد .اين نمودار نشاندهنده كاهش ميزان بارشهاي سرد فرين در دوره آماري  ٣٠ساله منطقه است.
بهمنظور بررسي روند شكلگيري و حركت سامانههاي كه موجب وقوع بارشهاي سرد فرين در سطح منطقه مورد مطالعه
ميشوند ،نقشههاي همديدي از جمله ميزان ابرناكي ،سرعت قائم ،خطوط جريان ،تاوائي پتانسيلي و فرارفت رطوبت در
ترازهاي مختلف فشاري بررسي و ترسيم شدند .بررسي نقشهها ميدهند شرايط وقوع اين بارشها در زماني است كه دو سامانه
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سوداني و مديترانهاي قبل از رسيدن به مرزهاي غربي ايران با هم جفت شده و تغذيه رطوبتي مناسب در ترازهاي پائين جو
ايجاد گشته و اين جفتشدگي با يك ناوه عميق در ترازهاي فوقاني جو همراهي ميكند )شكل  .(١همچنين در برخي از اين
سامانهها اسقرار يك سامانه پرفشار در قسمتهاي شمالي كشور كه موجب ريزش هواي سرد از عرضهاي شمالي به منطقه
مورد مطالعه ميگردد اين بارشها را تقويت مينمايد .بارش سرد فرين ،بارش جامد در فصل سرد سال است .براي شناسايي
سازوكار همديدي در اثناي جفتشدگي سامانههاي مديترانهاي و سوداني در مناطق غربي ايران از دادههاي ايستگاههاي
همديدي منطقة زاگرس و دادههاي بازتحليل  NCEP/NCARاستفاده شد .بررسي نقشههاي همديدي نشان ميدهد كه وقوع
بارشهاي سرد فرين حاصل جفتشدگي سامانههاي مديترانهاي و سوداني هستند.
بهترين شرايط وقوع اين بارشها در زماني است كه دو سامانه سوداني و مديترانهاي قبل از رسيدن به مرزهاي غربي ايران با
هم جفت شده و تغذيه رطوبتي مناسب در ترازهاي پائين جو ايجاد گشته و اين جفتشدگي با يك ناوه عميق در ترازهاي
فوقاني جو همراهي ميكند .همچنين در برخي از اين سامانهها اسقرار يك سامانه پرفشار در قسمتهاي شمالي كشور كه
موجب ريزش هواي سرد از عرضهاي شمالي به منطقه مورد مطالعه ميگردد اين بارشها را تقويت مي نمايد.
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