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 چكیده 

فوريه    26  تا   25  زمانیدرجه برای بازه    5/0  تفكیك افقیبا    GFSجهانی    مدلخروجی  های  در اين مطالعه با استفاده از داده     
ناشی  عددی  نوفه  برای کاهش    . محاسبه شدتفاضل متناهی مرتبه دوم مرکزی    عددیبا روش  ( و همگرايی آن  Q)کیو    بردار،  2020

دهنده حرکات  نشانهمگرايی بردار کیو که  نقشه های مربوط به  شد.    استفاده  پااليه عددیاز يك  ،  کاررفتهبه شبكه  باالی  تفكیك  از  
با مقادير بارش تجمعی با   دست آمده بهشده مقايسه شد. نتايج گزارشبندی مقادير بارش تجمعی ترسیم و با پهنهاست،  صعودی جوّ

برای مناطق غرب کشور و امتداد زاگرس در    بردار کیودقت خوبی مطابقت داشت. با توجه به گستره فعالیت سامانه مشخص شد که  
های  همگرايی باالتری داشته و با نقشههكتوپاسكال    700جنوبی البرز در سطح    های توپاسكال و برای مناطق دامنههك  500سطح  

 بارش تجمعی مشاهده شده تطابق بیشتری دارد.
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Abstract 

In this study, using the global GFS model output data with a horizontal resolution of 0.5 degrees for the 
period of 25 to 26 February 2020, the Q vector and its convergence were calculated using the central second-
order finite difference method and the numerical noise arising from high spatial resolution was reduced 
using a discrete spatial filter. Convergence maps of the Q vector representing the upward motion were 
plotted and compared with the reported accumulated precipitation maps. The results were in good 
agreement with the accumulated precipitation values. Regarding the scope of the system activity, it was 
found that the convergence of Q vector at the level of 500 hPa  for the western regions of the country and 
along the Zagros and at the level of 700hPa for the southern areas of Alborz mountains was more consistent 
with the observed accumulated precipitation maps. 
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 مقدمه  1

زمان    در فشار  سطوح هم  بر روی  یارتفاع ژئوپتانسیلهای  با داشتن داده  زمینگرد، معادله گرايش زمانی ژئوپتانسیلبرای حالت شبه     

و با    یمكانی مقادير ارتفاع ژئوپتانسیلبا داشتن توزيع  کند.  يابی می دررو  پیشزمانی را برای حالت ترمودينامیكی بی  لتحومشخص،  

  شونديابی میپیش   یو ارتفاع ژئوپتانسیلزمینگرد  شبهتاوايی  و    دما و باد افقی فرايابیزمینگرد،  شرايط شبه   درتوجه به معادالت حاکم  

    (.2004)هولتون، 

باد افقی است. معادله اُمگا با داشتن توزيع مكانی    زمینگردناشی از همگرايی يا واگرايی قسمت آ  قائم  کتحر  ،زمینگردشبه  مدلدر       

های ديگر محاسبه سرعت  . معادله اُمگا عالوه بر اينكه نسبت به روشکندفرايابی میرا    سرعت قائم  ، توزيع مكانی لیارتفاع ژئوپتانسی

؛  1992؛ سو،  1978)ترنبرت،    کند می  فرايابی را    مقدار اُمگا،  ین توزيع مكانی ارتفاع ژئوپتانسیلدارد، تنها با داشت  ی قائم دقت خوب

که تا    لهمعادجمالتی در   ترکیبتری باشد و همچنین برای برای اينكه معادله اُمگا دارای توصیف و تحلیل مناسب (. 2004هولتون، 

  ،ترتیببه  بردار  اينتعريف و در معادله جايگزين شده است. همگرايی و واگرايی    (Q)  کیو  کنند، بردارحدودی همديگر را خنثی می

   (.2007، و همكاران ، يَنگ1991جونز، -؛ ديويس 1980)هاسكینز و پدر،  دهندودی و نزولی جو را نشان میحرکات صع

 

 کیو اُمگا و بردار معادله   2 

با استفاده    ، پیوستگی جرم و پايستگی انرژی است.ايستايیآبزمینگرد شامل پايستگی تكانه، توازن  معادالت حاکم بر حرکات شبه     

معادله   (. 2004)هولتون،   آيدو پايستگی انرژی ترمودينامیكی، معادله اُمگا به دست می یاز معادالت گرايش زمانی ارتفاع ژئوپتانسیل

سرعت قائم در  با  معادله متناسب  اين  دهد. طرف چپ  دست میتوزيع مكانی اُمگا را به  ،یاُمگا با داشتن توزيع مكانی ارتفاع ژئوپتانسیل

است. اگرچه جمالت سمت راست    ترتیب بیانگر حرکات صعودی و نزولی جوّمقدار مثبت و منفی آن به  که( است  w)ع  ارتفا  صهمخت

به همین کنند.  قابل توجهی همديگر را خنثی می  میزانای هستند اما به  کننده اثرات فرايندهای فیزيكی مشخص و جداگانهبیان

 با رابطه  کیوتر فرايندهای فیزيكی منجر به حرکات قائم، بردارتفسیر و تحلیل مناسبدلیل برای 
 

                         (1 ) 

  Rدما،   Tفشار،  p ،زمینگردبردار باد  gV ،(1)رابطه در شود. اس همديد به کار برده میمعرفی و معادله آن برای تحلیل حرکات مقی

با جايگزينی    .شودفشار در نظر گرفته میسطح افقی همها روی  عملگر شیو است که همه اين کمیتبیانگر  نماد ثابت جهانی گازها و  

اٌمگا،     (.2004)هولتون،    در نظر گرفتودی  عرا معادل حرکت ص  کیو  توان همگرايی برداربا تقريب خوبی میبردار کیو در معادله 

 آيد.  دست میبه  کیو دررو به راحتی با داشتن الگوی برداربنابراين حرکات صعودی و نزولی در حالت بی

 

 ه موردی مطالع  3

فوريه    26و    25شامل  زمانی  برای بازه  ساعته    3بینی  و گام زمانی پیشدرجه    5/0  تفكیك افقی با    GFS  مدلخروجی  های  داده    

برای خروجی2020 بردارو هم پیش تحلیل  های  ، هم  برای محاسبه  از    استفاده شد.  آنو همگرايی    کیو  يابی  اطالعات ثبت شده 

، مناطقی از کشور   2020فوريه    26  تا  25دهد که در بازه زمانی  ای نشان می های ماهوارههواشناسی سطح زمین و نقشههای  ايستگاه

بارشی به همراه ورود    سامانهحاکی از ورود  های هواشناسی نیز  مدل   همديدهای  تحلیل نقشهاند.  داشته  قابل توجهیدريافت بارشی  

تر  های پايینعرضمناسب برای بارش نیز از    انتقال رطوبتاز کشور است.  های سرد و گرم  از غرب و عبور جبهه  دينامیكی   ناوه فعال 

دهد در بازه  الف نشان می-1شكلدهد.  ساعته را برای اين دو روز نشان می   24بندی بارش تجمعی  پهنه  1شكلشود.  مشاهده می

رای بارش سنگین بوده ا د  مناطقی از غرب کشور  2020فوريه    26روز  گرينويچ    6تا ساعت    2020فوريه   25  روز  گرينويچ  6ساعت  

تا   2020فوريه    26  روز  گرينويچ  6ت  ساع زمانی  بازه    های البرز نیز، درتهران و مناطقی از دامنهکه  دهد  ب نشان می-1شكلاست.  

مقادير  ،    GFS  از خروجی مدل   ،برای اين دو روز  اند.نسبت زيادی داشتهبه، دريافت بارشی  2020فوريه    27  روز  گرينويچ  6ت  ساع 

( )1 2, . , .
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متناهی  تفاضل  عددی  با استفاده از روش    کیور بردار( مقادي1استفاده ازرابطه )استخراج شد. با    یشبكه برای دما و ارتفاع ژئوپتانسیل

تر، سويه استفاده شد. برای داشتن خروجی واضحمتناهی مرتبه اول يكتفاضل  از روش    مرتبه دوم مرکزی محاسبه شد. برای مرزها

 شد.  کاستهشبكه تفكیك باالی ناشی از عددی از نوفه  با دقت عددی مرتبه دوم  يك پااليه عددیبا استفاده از 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روز  گرينويچ  6ت  تا ساع  2020فوريه    25  روز  گرينويچ  6از ساعت  (الف)،  متر( روی ايران )میلی  ساعته 24بندی بارش تجمعی  پهنه  .1شكل 

)مرکز ملی خشكسالی هواشناسی    2020فوريه    27  روز  گرينويچ  6ساعت  تا    2020فوريه    26  روز  گرينويچ  6از ساعت  (ب)،  2020فوريه    26

 . کشور(
 

  هكتوپاسكال  700و    500های فشاری  در سطح  یارتفاع ژئوپتانسیلخطوط هم  آن وهمگرايی    ،کیو  خروجی محاسبه بردار  2شكل     

 روز   گرينويچ  21ت  به ترتیب برای ساع هكتوپاسكال    500تراز  در  را    کیو  ب همگرايی بردار-2الف و  -2های  لشكدهد.  نشان می  را

مطابق اين دو شكل  الف هستند.  -1وط به بارش تجمعی شكلها مربد که اين زمان ندهفوريه نشان می  26  روز  00فوريه و ساعت    25

الف  -1شود که با بیشینه بارش تجمعی شكلمشاهده می  کیو  ای در قسمت غربی و نواحی امتداد زاگرس برای بردارهمگرايی بیشینه

  26  روز  گرينويچ  3ت  هكتوپاسكال برای ساع   700را در سطح    کیو  ترتیب همگرايی بردارد به-2ج و  -2های  شكلهمخوانی دارد.  

روز  گرينويچ  6ت  فوريه و ساع  بارش تجمعی شكل-2شكل  .دهد نشان می  همان  به  مربوط  بارش   د-2الف و شكل-1ج  به  مربوط 

 . با مقادير بارش تجمعی گزارش شده مطابقت دارند کیو در هردوی اين موارد، همگرايی بردارب است. -1تجمعی شكل

 

 نتايج  4

در اين مطالعه بردار کیو و همگرايی آن محاسبه و ترسیم شد. نتايج نشان داد مقادير همگرايی بردار کیو که بیانگر حرکات قائم       

است،   2020فوريه    26و    25بارش تجمعی دارد. در مطالعه موردی که مربوط به  باالسوی جوی است، مطابقت خوبی با مقادير  

بینی نسبتا  تواند با توجه به خروجی مدل، پیشهكتوپاسكال می  500  ترازر و امتداد زاگرس در  همگرايی برای مناطق غرب کشو

دامنه مناطق  برای  دهد.  ارائه  بارش  مقادير  برای  سطح  دقیقی  در  همگرايی  تهران،  استان  و  البرز  کوه  رشته  جنوبی    700های 

 .  دهدبینی مقادير بارش نشان میهكتوپاسكال نتايج بهتری برای پیش

-کوهها و رشتهبررسی موارد بیشتر مانند شرايط هر منطقه شامل ارتفاع از سطح درياهای آزاد، منابع رطوبتی، موقعیت ناهمواری     

 ب الف 
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 دهد. بینی بارش تجمعی توسط همگرايی بردار کیو را بهبود تواند برآوردپیش های موجود، می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  500فشاری  تراز  در    هيفور  25  روز  چينويگر  21ساعت  یبرا   ، )الف(کیوو بردار    یارتفاع ژئوپتانسیل، خطوط همکیوهمگرايی بردار    .2شكل 

در   فوريه  26گرينويچ روز    03ت  برای ساع  ، )ج(  هكتوپاسكال  500فشاری  تراز  در    فوريه  26گرينويچ روز    00برای ساعت)ب(    ،هكتوپاسكال

 . هكتوپاسكال  700فشاری  تراز  در    فوريه  26گرينويچ روز    06ت  برای ساعو )د(    هكتوپاسكال  700فشاری  تراز  
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