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 چكیده  

دهد. در اين میرا تحت تاثیر قرار  ی بارشغرب ايران تشممكیل و توزيا انواع سممازوکارهاشمممالدرتوپوگرافی پیچیده  
های گرمايی و مكانیكی  ها و واداشممتتر نقش کوهجهت تبیین دقیق  RegCM4ای  منطقه  گیری از مدلپژوهش با بهره

با حذف   تايج نشمان دادنط کوه و بدون کوه صمورت گرفت.  سمازی در شمرايهای بهاره شمبیهحاصمل از آن در وقوع بارش
غرب ايران  گیری از بارش در پهنه داخلی شممالسمهم چشممعالوه بر اينكه های توپوگرافی در شمرايط حذف کوه،  واداشمت

افقی گرمما کمه نقش مهمی نسمممبمت بمه بقیمه  بمه ويژه فرارفمتدررو بماگرممايش    مقماديرای  الگوی منطقمه،  کنمدکماهش پیمدا می
. در واقا با هموارسمازی ارتفاعات، از تامادهای گرمايی نشمگت گرفته از گرددمیدسمتووش تیییر اسماسمی ها دارد نیز جمله

توان بنابراين می  های بهاری نیز متگثر گرديدند.توزيا فامايی و مقدار بارشو  شمده  ارتفاعات به طور محسموسمی کاسمته 
همای هممديمد و  واداشمممت  هما نقشمممی مهمی در سمممازوکمارهمای گرممايشمممی و مكمانیكی رخمداد بمارش بمه همراهوهکگفمت،  
 خواهند داشت. مقیاسبزرگ

 RegCM4، درروباگرمايش   فرارفت افقی، غرب ايران،، شمالبارشهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

Complex topography in the North West of Iran (NWI) affects the formation and distribution 
of various precipitation mechanisms.  In this study, regional climate model (RegCM4) is used to 
evaluate the role of mountains and their thermal and mechanical forcing in distribution of spring 
precipitation. For this purpose, two experiments with the topographical features and with the 
smoothing mountain ranges of the region are conducted. The results showed that by smoothing 
the topography, in addition to decreasing the significant share of precipitation in the interior NWI, 
the regional pattern of the amounts of diabatic heating in particular the horizontal advection of 
heat, which plays an important role in compared the rest of terms, also were changed 
fundamentally. In fact, with the removing of topography, the thermal contrasts from the 
mountains significantly reduced; also, the spatial distribution and the amount of spring 
precipitation affected. Therefore, it can be say that the mountains along with large-scale synoptic 
forcing will play an important role in the heating and mechanical mechanisms of this region 
precipitation event. 
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 مقدمه      1
های  اسممت که نقش برجسممته و ممتاز کوهسممتان را در مقیاس يكی از شممواهدی  غرب ايرانهای بهاره شمممالبارش

اگر   ،توان گفتغرب ايران در منطقه عرض میانه میبا توجه به گسممتردگی شمممال  .سممازدای و محلی آشممكار میمنطقه
متفاوت    غرب ايران از بعد مقیاس همديد ناشمممی از الگوهای همديدیهای بهاره شممممالقسممممت قابل توجهی از بارش

های  ها، فرودها، رودبادها و دمای سممطد دريا باشممند، در بعد میان مقیاس نیز متاثر از همرفتهمچون چرخندها، جبهه
های اخیر  باشمند. در سمالمیها، و در نهايت سمازوکارهای دينامیكی و ترمودينامیكی محلی  بارشمحلی، توپوگرافی و کوه

های کمتر شمناخته شمده سمازوکار وقوع كارسمازی جنبهآشمنقش بسمزايی در قومی منطقه محدود  های ربكارگیری مدل
ای فقط با به کارگیری های منطقهآشممكارسممازی واداشممتبه طوريكه  اسممت. ها در مناطق موتلف جهان داشممته  بارش
وقعیت،  ها و موانا مرتفا کوهسممتانی، با توجه به مرشممته کوه  .(1990پذير اسممت يجیورجی،  ی امكاناهای منطقهمدل

توانند بطور همزمان هم به عنوان يك واداشمت مكانیكی و  جهت، گسمتردگی، ارتفاع و سماير خصموصمیات هندسمی خود می
بر شمرايط اقلیمی و جوی محیط پیرامون خود تگثیر گذار باشمند يمفیدی    و دينامیكی  هم به عنوان يك واداشمت گرمايی

های  ها و ارتفاعات بر سمازوکار وقوع بارشکوهمقیاس  میانیین نقش (. در اين تحقیق به منظور تب1395پور، و حمیديان
سمازی در شمرايط کوه و بدون کوه صمورت گرفت تا از اين طريق اقدام به تحلیل نقش  غرب ايران، شمبیهبهاره در شممال

ک بهتری از ای، به درهای منطقهمقیاس شممده و با شممناخت واداشممتها در بعد میانتوپوگرافی در سمماختار اين بارش
 ها رسید.فرايندهای آب و هوايی تاثیرگذار بر اين بارش

 روش تحقیق      2
از توانايی    بهارههای  در زمان وقوع بارش  ارتفاعاتمقیاس  های میانکنش در اين تحقیق به منظور تبیین اثرات و برهم

بهره گرفته شد. بدين منظور با يكسان نگاه داشتن شرايط مرزی اولیه و ثانويه    RegCM4سازی در مدل دينامیكی  شبیه
غرب ايران، مدل دو بار اجرا شد. دو اجرا در شرايط  های شمالو همه اجزای مدل، فقط با تیییر و هموارسازی ناهمواری

به    2004ژوئن( سال    تا   يمارس  ر کوه( به صورت انتوابی برای بها  سازی يبدونکنترل يا مرجا يبا کوه( و شرايط شبیه
 دهد را نشان می  RegCM4 های مدل پیكربندی اجزاء و طرحواره 1 جدولاجرا درآمد. 

 
 .RegCM4  های مدلپیكربندی اجزاء و طرحواره  .1جدول 
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غرب  باشد، با اين تفاوت که ارتفاعات پهنه شمالپیكربندی مدل در اجرای با حذف توپوگرافی همانند اجرای مرجا می
پايه   ارتفاع  به  تیییر کدهای ورودی مدل  متر(    1500يايران  زير   RegCM4هموارسازی شدند. در مرحله  مالحظات 

وجود نداشته باشد. عالوه بر آن توپوگرافی به   در حذف توپوگرافی مناطق پرتگاهی  رعايت گرديد به طوری که سعی شد
ها بر روی منطقه  صورت تدريجی و بر اساس ارتفاع پايه در منطقه تیییر داده شود. در اين تحقیق جهت تمرکز تحلیل

محدوده مطالعاتی و   ، 2سازی صورت گرفت. شكل  دوده مدلها در محدودة کوچكتری از کل محغرب ايران، تحلیلشمال
 دهد. کیلومتر را نشان می  20سازی با تفكیك افقی توپوگرافی در دو اجرای مرجا و شبیهجزئیات 
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 (.bي سازیشبیه( و اجرای  aي کنترلمحدوده و جزئیات توپوگرافی در دو اجرای . 1شكل  

منفی و    های با تفاضلصورت گرفت و پهنه  سازیشبیهدر اجرای مرجا و    مقدار بارشمقايسه و آشكارسازی  ابتدا  
های گرمايش سطحی در رخداد بارش  با توجه به نقش و اهمیت واداشت سپس. ند تحلیل گرديد مثبت بارش شناسايی و 

دررو در دو شرايط با های معادله گرمايش  گیری از جملهها با بهرهو به ويژه بارش همرفتی، در ادامه ماهیت اين واداشت
به منظور تبیین شرايط    (Diabatic Heatingي  رورد با ار گرفت. گرمايش  سازی مورد بررسی و تحلیل قرکنترل و شبیه 

کارگیری آن، غرب ايران تحلیل شد. منظور از به ترمودينامیكی حاکم بر هوای در حال صعود و نزول بر روی منطقه شمال
شرايط مبادله آزاد   در نظر گرفتن گرمايش يافزايش دما( حجم نسبتاً عظیمی از هوا در يك مقیاس مكانی گسترده و در

دررو، تیییرات دمايی هوا  باجرم، تكانه و انرژی در جو زمین يبدون لحاظ نمودن مرز( است. به عبارتی در فرايند گرمايش  
ارتباطی با جابجايی قائم بی  درو اغلب به طور همزمان در جو به وقوع  دررو و بیبادرو هوا ندارد. فرايند  يافزايش دما( 

های گرمايی  ها و چاههدررو يكی از ابزارهای کارآمد جهت شناسايی چشمهبا ن ذکر است که گرمايش  پیوندند. شايامی
مانده از معادله انرژی ترمودينامیك، در برگیرنده مجموع دررو به عنوان جمله باقیباباشد. از نظر محاسباتی، گرمايش می

،  ا ترکیبی گرمايش محلیتواند ناشی از نقش مجزا و يمیباشد که مقادير گرمای موجود در يك سطد و يا يك سامانه می
دررو در برگیرنده سه  با(. به عبارتی معادله گرمايش  1391ی گرما باشد يمفیدی و زرين،  فرارفت قائم گرما و فرارفت افق

 با جملهبه ترتیب    1رابطه  که در  باشد  و جمله فرارفت افقی گرما می   جمله، شامل گرمايش محلی، جمله فرارفت قائم 

/t  ،�⃗� .  و- /p 2002؛ زانگ و وو 2001يرادول و هاسكینز  اندمعرفی شده) : 
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کم بر توزيا گرمايش  های اصلی حا با مقايسه جمالت اين معادله در دو شرايط با کوه و بدون کوه، ضمن بارزسازی فرايند 

 شد. ها آشكار منطقه، نقش توپوگرافی و ناهمواری در توزيا اين مؤلفه  کلی بر روی

 گیری نتیجه      3
توان میخروجی مدل در شمرايط مرجا  و    TRMM  بارشمشماهداتی    هایفصمل بهار از دادهمجموع بارش با مقايسمه 

بارش با هم تفاوت جزئی   نهیشممیباشممد، فقط مراکز دريافت بشممبیه به هم می در منطقهگفت، الگوی کلی توزيا بارش  
(،  2شمكل يينقشمه ارائه نشمده اسمت(.   باشمدمیمنطقه ارتفاعات    روی  بیشمینه بارش دريافتی بر  خروجی،در هر دو دارند.  

  غرب ايراندهد. بوش اعظمی از پهنه شممالرا نشمان می سمازیشمبیهبارش فصمل بهار در شمرايط مرجا و   مقدار تفاضمل
ای از قابل مالحظه  به صورتدر شرايط حذف توپوگرافی در واقا  .  می باشدمتر میلی  -250بارش تا    دارای تفاضل منفی
 از نواحی داخلی خارجبارش تفاضمل مثبت ی بیشمینه  هسمتهاما  ،  اسمت  ايران کاسمته شمدهغرب ی شممالبارش در پهنه داخل
 جنوبی و مقداری هم منطبق بر ارتفاعات قفقاز  ، زاگرس میانیبر روی ارتفاعات البرز و سمواحل خزری  شممال غرب ايران

بارش مازاد در پهنه داخلی بیشتر به سمت شرق منطقه مورد ذف توپوگرافی،  ين امر بیانگر اين است در شرايط حااست. 
 .است  جابجا شده مذکورمطالعه منطبق بر ارتفاعات  
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 . سازیو شبیه کنترلبارش فصل بهار در شرايط  مقدار تفاضل. 2شكل  

برای دررو باگرمايش  معادله  از  گرمايش کلی  در نهايت  فرارفت قائم و   ،فرارفت افقی،  مقادير جمالت گرمايش محلی   
. شايان ذکر است که مقدار گرمايش در ماه مه نسبت به ماه  تهیه شمدسمازی کنترل و شمبیه  اجرایدر   2004ماه مه سمال 

، گرمايش مشماهده نمودتوان نقش و اثر ارتفاعات را بر روی مقادير  گیری شمده اسمت. در يك نگاه کلی میمارس تفاضمل
اجرای  باشمممد و با  درسمممت منطبق بر توزيا توپوگرافی می کنترلمحلی در شمممرايط   به طوری که توزيا مقدار گرمايش

منحنی های گرمايش نیز هموارسمازی ارتفاعات،    باتوزيا مقادير گرمايش محلی نیز دسمتووش تیییر شمده و   سمازیشمبیه
شمممكل ،  تر و برعكس(جیرافیايی پايینهای  يمقادير باالتر گرمايش محلی منطبق بر عرض به تبعیت از عرض جیرافیايی

های مربوط به مقادير فرارفت افقی نیز بیانگر همین شمكل  ها ارائه نشمده اسمت(.يشمكل  گیرندبه خود میتری  همگنبسمیار 
اند، در ی گرمايی عمل نمودهغربی به عنوان چشمممههای جنوب، دامنهکنترلدر اجرای  به طوری که اثرگذاری هسممتند. 

يدر نمايند.  های شممرقی و شمممالی به طور نسممبی از سممرمايش رنج برده و به عنوان چاهه گرمايی عمل میهدامنمقابل،  
اين در حالی    باشمند(.ی گرمايی میی گرمايی و خطوط ممتد بیانگر چاههها معرف چشممهجمله فرارفت افقی، خط چین
تامادهای گرمايی از   مالً دسمتووش تیییر گشمته و، کاسمازیزی ارتفاعات در اجرای شمبیهاسمت که اين توزيا با هموارسما

به عبارتی ديگر، وجود کوه ها و ناهمواری در شممال غرب ايران، الگوی نسمبتا پیچیده ای از (.  3يشمكل  بین رفته اسمت
 گردد.   افقی را در وردسپهر زيرين سبب میفرارفت 

  
  شكل .كال بر حسب کلوين در روزهكتوپاس 870در تراز  2004سال   هدر ماه م  درروبااز گرمايش   مقادير جمالت فرارفت افقی گرما .3شكل  

 .سازیدر اجرای شبیهسمت راست  در اجرای کنترل و شكل سمت چپ 
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 های های دچار تیییر شده و جابجايی پهنه، با تیییر در ناهمواریسازی شدهدر اجرای شبیهمقادير فرارفت قائم گرما  
گرمايی ناشمی از صمعود و نزول هوا را موجب شمده اسمت. با هموارسمازی ارتفاعات، گرمايش ناشمی از فرارفت قائم در بیشمتر 

مقاديرگرمايش کل برای . يشمكل مربوطه ارائه نشمده اسمت(  باشمدغرب ايران به دلیل حرکات نزولی هوا میی شممالپهنه
ها، الگوی تیییر در ناهمواری  بادهد.  را در اين منطقه نشممان می  ا، نقش بسممیار برجسممته فرارفت افقی گرمدوره مشممابه

گردد. در واقا با هموارسمازی ارتفاعات، از تامادهای گرمايی نشمگت ای گرمايش کلی دسمتووش تیییر اسماسمی میمنطقه
ها و  به وجود کوه، تامادهای گرمايی موجود در منطقه به شمدت  زيراشمود.  گرفته از ارتفاعات به طور محسموسمی کاسمته می

 ارتفاعات منطقه وابسته است.  

های مكانیكی يصمعود هوا در دامنه در واداشمت  واسمطه نقشمی کهبه ها  کوهسمتان نتايج تحقیق بیانگر اين اسمت که،
به ويژه در سمازوکارهای    ی همفشمارها در دامنه بادپناه( دارند نقشمی مهمگیری و تقويت کمبادگیر( و دينامیكی يشمكل

های غرب ايران در ترکیب با واداشتهای بهاره در شمالسازوکار بارش  رخداد بارش خواهند داشت.يشی و در نتیجه  گرما
گرمايشممی يهمرفتی( و    هایمتاثر از واداشممت ،های منطقهمقیاس با تگثیرپذيری از ارتفاعات و ناهمواریهمديد و بزرگ
يند و ترکیب و نزول جريان هوا در منطقه هم حاصممل برآ ها و صممعودحرکت در واقا  .باشممدنیز میبارش( مكانیكی يکوه

دررو نشان  باهای گرمايش  نتايج حاصل از تحلیل جمله  ،سمازوکار گرمايشمی  ارتباط بادر   باشمد.اشماره می دهای مورواداشمت
رمايش کلی دسمممتووش تیییر دررو و به تبا آن گباهای گرمايش  ای جملهها، الگوی منطقهداد که با تیییر در ناهمواری

گردد. در واقا با هموارسازی ارتفاعات، از تاادهای گرمايی نشگت گرفته از ارتفاعات به طور محسوسی کاسته اساسی می
کند و  تری توزيا پیدا میشمود. به طوريكه توزيا مقادير گرمايش در شمرايط هموارسمازی ارتفاعات، به شمكل همگنمی

شمرقی در فرارفت افقی به طور کلی از بین غربی و شممالهای جنوبيی ناشمی از وجود دامنههای گرماها و چاههچشممه
اند. در ی ناشمی از صمعود و نزول هوا در جمله فرارفت قائم دچار تیییر و جابجايی شمدهشمهای گرمايرفته و همچنین پهنه

اين عامل نیز خود ت منطقه وابسمته اسمت.  ها و ارتفاعاواقا، تامادهای گرمايی موجود در منطقه به شمدت به وجود کوه
را به تیییر در شرايط متیییرهای در ارتباط با همرفت از قبیل، تبویر و تعرق، شار گرمای محسوس و دمای سطد زمین 

ايران    غرباين اسمت که ارتفاعات شممال  ،گرددحاصمل می  بادرروگرمايش   هایای که از جملهنتیجه.  دنبال خواهد داشمت
آن به عنوان يك منبا گرمای محسممموس در وردسمممپهر زيرين عمل نموده و با    و غربی های جنوبیو بوصممموا دامنه

همگرايی و صمعود  ،منتقل شمده و زمینه گردش چرخندیهای باالتر جو  اليهگرمايش در سمطد زمین، گرما مسمتقیماً به 
را ناشی از کوه  کوهساری، سازوکار  جدا از سمازوکار گرمايشمی  هاهکو  گردد.در سمطد فالت فراهم میهوا در مقیاس محلی  

های مكانیكی در شمرايط حذف کوه، سمهم چشممگیری از بارش کاهش  . به طوری که با حذف واداشمتشموندموجب می
غرب توسممط عوامل توان گفت، در صممورت فرارفت رطوبت به منطقه شمممالکند. در توضممید اين سممازکار میپیدا می

ها ناپايدار شمممده و در صمممورت امكان بارش را به وجود و هممديد، هوای مرطوب با صمممعود اجباری از کوه  مقیماسبزرگ
بمه همراه فرارفمت رطوبمت از منمابا خمارجی از فماکتورهمای کلیمدی در رخمداد   هم  سممماریکوهواداشمممت    بنمابراينآورد.  می

غرب ايران اثر هما در شمممممالبما حمذف نماهمواریبماشمممنمد. بنمابراين،  می ايران  غربهمای بهماره بر روی منطقمه شمممممالبمارش
 .متگثر گرديد توزيا فاايی و مقدار بارشو  خوش تیییر شده های گرمايشی و مكانیكی به کلی دستواداشت
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