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  چکیده

هاي ماهواره نسل دوم هواشناسی ساختار توفان همرفتی  در این مقاله با تکیه بر فرضیه ارگادیسیتی و با استفاده از داده

دهد هنگام وقوع این توفان، بر روي  نتایج نشان می. گیرد تهران مورد تحقیق قرار می 1393خرداد  12گردوخاك 

همچنین ارتفاع پایه ابر همرفتی این توفان . حاوي ذرات ریز یخ استاي شکل گرفته که قله آنها  منطقه ابرهاي همرفتی

هواي محیط زیر . هاي درون آن قوي نبوده است نسبت به معمول در ارتفاع باالتري از سطح زمین قرار گرفته و فراهنج

ط براي تبخیر بیشتر درنتیجه شرای. ابر عالوه بر عمق زیاد، کامال گرم و در سطوح زیرین داراي رطوبت اندکی بوده است

سو، وزش بادهاي شدید سطحی و درنتیجه رخداد پدیده  شارش پایین تر قطرات باران، تشدید جریان برون و سریع

  . بوده است  فروپکش خشک فراهم

 هاي ماهواره  شارش، فروپکش، داده ارگادیسیتی، توفان همرفتی گردوخاك، فراهنج، برون :کلمات کلیدي
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Abstract 
In this paper  the Characterization of the convective dust storm that occurred in Tehran on 3 
June 2014 with emphasize on the ergodicity hypothesis and using meteorological second 
generation satellite data is investigated. The results show that during the storm, the size of 
particles in the top of the convective cloud was small. Also, the base of the convective cloud 
formed in higher than normal height above surface with no strong updraft inside the cloud. The 
ambient layer air below the convective cloud, was very deep, warm and slightly humid at the 
lower levels. As a result, the atmospheric conditions were favorable for organized dry 
downburst with more and faster evaporation of raindrops below the cloud layer, intensification 
of the outflow and the strong surface winds. 
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  مقدمه

اي بارا که موجب وزش بادهاي  شارش شدید هوا در زیر ابر کومه بصورت برون (downburst)بطورکلی پدیده فروپکش 

اي بارا و فرونشینی آن  سرمایش هواي زیر ابرکومه. شود، تعریف شده است شدید بر روي و یا مجاورت سطح زمین می



  

 

فروپکش ي یخ نیز به عنوان یکی از سازوکارهاي فیزیکی اصلی منجر به رخداد هادر اثر تبخیر قطرات باران یا بلور

سرمایش حاصل از تبخیر بخصوص وقتی که الیه هواي محیط زیر . شناخته شده است) با مقدار بارش ضعیف(خشک 

هاي هوا، افزایش نیروي  تر شدن بیشتر بسته تر است موجب سرمایش و چگال عمیق) از سطح زمین تا پایه ابر(ابر 

این پدیده با توجه به چینش باد . شود هاي سطحی میشناوري منفی، افزایش شتاب فرونشینی و درنهایت تشدید باد

آمیز هوانوردي بخصوص هنگام نشست و  هاي مخرب و مخاطره کند به عنوان یکی از پدیده شدیدي که ایجاد می

در محیطی که مستعد تشکیل این ). 2016؛ ماهیل و ژانگ، 1985فوجیتا، (برخاست هواپیماها نیز شناخته شده است 

رطوبت در ترازهاي میانی جو زیاد، در ترازهاي زیرین جو و مجاور سطح زمین کم و افت آهنگ دما با  نوع توفان است،

در این حالت پایه ابر همرفتی نسبت به معمول، در . درروي خشک است ارتفاع در هواي محیط زیر ابر موازي خطوط بی

  ). 2017بورالندو و همکاران، (گیرد  ارتفاع باالتري از سطح زمین قرار می

توفانی در تهران رخ داد که در اثر آن سرعت باد ) میالدي 2014دوم ژوئن (شمسی  1393خرداد  12در بعدازظهر 

هاي  بنابر گزارش. متر کاهش یافت 50رسید و دید افقی به کمتر از  ℎ110/��جستی در سطح زمین به حدود 

نفر مجروح شدند و خسارتهاي قابل توجهی هم به  40کم پنج نفر کشته و حدود  رسمی در اثر این توفان دست

بر همرفتی و ارتفاع پایه ا (updraft)  در این مقاله سعی شده است تا با تحلیل شدت فراهنج. تاسیسات شهري وارد شد

معموال . منجر به این توفان شرایط تشدید بادهاي سطحی حاصل و ارتباط آن با پدیده فروپکش خشک بررسی شود

از  .شود استفاده می هاوگمانهیرادسنجش  از حاصل رطوبت و دماهاي  داده قائمبراي برآورد ارتفاع پایه ابر از نیمرخ 

را  يامکان بهترتواند  می اي ماهواره يهادادهها، استفاده از  هاي زمانی و مکانی این داده با توجه به محدودیت طرفی

البته با توجه به . اي استفاده شده است هاي ماهواره در این مقاله هم براي انجام کار از داده .فراهم آورد این کار يبرا

بر است، سعی شده است تا با تکیه بر فرضیه ارگادیسیتی، اطالعات خردفیزیک هاي ماهواره مربوط به قله ا اینکه داده

 ).2006 و روزنفلد، لنزکی(از ابرها استخراج شود  اي مجموعهدرون ابر، از اطالعات مربوط به قله 

  

  مبانی نظري

قله آن بر حسب دما، به هاي  ساختار قائم یک ابر همرفتی در حال رشد، با توجه به چگونگی تغییرات شعاع موثر قطرك

. آمیزي، بارش، فاز آمیختگی و انجماد رشد پخشی، رشد هم: این مراحل بترتیب عبارتد از. شود پنج مرحله تقسیم می

ها حین  تر باشد، قطرك هاي درون یک ابر رشد یافته قوي نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که هر چه فراهنج

راحل مختلف نیافته و درنتیجه شعاع آنها هنگام رسیدن به قله ابر، چندان رشد صعود فرصت زیادي براي طی این م

همچنین ضخامت کم ابر بدلیل تشکیل آن در محیط گرمی که سطوح زیرین ). 1998روزنفلد و لنزکی، (نخواهد کرد 

کوچک بودن شعاع موثر  گیرد، از دیگر عوامل موثر در آن داراي رطوبت کمی است و پایه ابر در ارتفاع باالتري شکل می

کنند و درنتیجه شعاع  تري را تا رسیدن به قله ابر طی می در این حالت قطرکها مسافت کوتاه. ها در قله ابر است قطرك

  .یابد آنها بقدر کافی افزایش نمی

شود  اده میهاي ماهواره از فرضیه ارگادیسیتی استف هاي درون ابر با استفاده از داده براي محاسبه شعاع موثر قطرك

که در هر لحظه با استفاده از ) یا دما(ها با ارتفاع  طبق این فرض توزیع شعاع موثر قطرك). 2006لنزکی و روزنفلد، (



  

  

3

هاي یک  شود، با تحول زمانی شعاع موثر قطرك از ابرها سنجیده می (Ensemble) همادي یک هاي ماهواره براي داده

در قله یکی از ابرها، با شعاع موثر  T1هاي با دماي  ن شعاع موثر قطركهمچنی. ابر داده شده از آن مشابه است

است برابر است مشروط به اینکه در الیه از کف ابر تا  T1ر ارتفاعی که دماي آن دهاي هر یک از ابرهاي دیگر  قطرك

عات خردفیزیک درون با توجه به این فرضیه براي استخراج اطال. است بارش رخ ندهد T1ارتفاعی از ابر که دماي آن 

سپس دماي درخشندگی و شعاع موثر . شود انتخاب می  ي از ابرها وجود داردا مجموعهاي که در آن  یک ابر، ابتدا منطقه

در بین تمام پیکسلهایی که دماي آنها یکسان است، شعاع . آید ها براي تمام پیکسلهاي محتوي ابر، بدست می قطرك

 scatter) نگاشت پراکنشمرتب شده، میانه و سایر چارکها محاسبه و از روي آنها ها از کوچک به بزرگ  موثر قطرك

plot) ذراتشعاع موثر -دما )� − توان برآوردي از شدت  ها می با تحلیل شیب این منحنی. شود رسم میابر  )����

حرکات باالسوي ابرها داشت بطوریکه هر چه شیب منحنیها تندتر باشد، شعاع موثر ذرات قله ابر کوچکتر و درنتیجه 

فاع پایه ابر بر شود بیانگر ارت ها مشاهده می ترین دمایی که در این منحنی همچنین پایین. حرکات باالسو شدیدتر است

 . است) به عنوان مختصه قائم(حسب دما 

 داده ها و روش تحقیق

، بترتیب از )2006(نفلد زو رو، با تکیه بر روش لنزکی ذرات ابرشعاع موثر -دما نگاشت شترسیم پراکن در این مقاله براي

اطالعات فاز شیمیایی و شعاع موثر میکرومتر حاوي  9/3کانال . میکرومتر استفاده شده است 8/10و  9/3هاي  کانال

همچنین براي شناسایی ابرهاي همرفتی، محصول . میکرومتر بیانگر دماي درخشندگی است 8/10ها و کانال  قطرك

در این  .استفاده شده است  METEOSATهاي از نسل دوم ماهواره  METEOSAT9همرفت ماهواره  RGBترکیبی

تفاضل دو . شود همرفت استفاده می  RGB اصلی در محصول ترکیبیمحصول از سه کانال براي تبیین سه رنگ 

  که در رنگ قرمز بکار گرفته شده است، براي توزیع قائم رطوبت جو، تفاضل دو کانال  WV6.3-WV7.3کانال

IR3.9-IR10.8 شود، براي اطالعات خردفیزیک ابر شامل ضخامت نوري، فاز شیمیایی و  که با رنگ سبز مشخص می

هم با توجه به مقادیر بزرگ و منفی آن بیانگر فاز  NIR1.6-VIS0.6هاي قله ابر و تفاضل دو باند  ثر قطركشعاع مو

در این ). 2008لنزکی و روزنفلد، (شیمیایی یخ ذرات ابر و مقادیر بزرگ و مثبت آن مربوط به عوارض سطح زمین است 

این محصول امکان پایش . شوند د، با رنگ زرد دیده میتصویر ترکیبی قله ابرهاي همرفتی که حاوي ذرات ریز یخ هستن

هاي آژانس فضایی اروپا  هاي این ماهواره از مرکز داده داده. آورد ابرهاي همرفتی را در طول روز فراهم می

(www.eumetsat.int) دریافت شده است.  

  نتایج

�نگاشت  همرفت ماهواره همراه با پراکنش RGBتصویر ترکیبی  − روز دوم  UTC1300و  12هاي  براي ساعت ����

شود که مفهوم آن  در این تصویر بر روي منطقه ابرهایی با رنگ زرد دیده می. در شکل آورده شده است 2014ژوئن 

 نگاشت هاي پراکنش از طرفی با توجه به شیب مالیم منحنی. وجود ابرهاي همرفتی با قله محتوي ذرات ریز یخ است

� − عالوه دیده می شود که پایه ابر  به. هاي قوي درون ابر نسبت داد ان این موضوع را به وجود فراهنجتو نمی ����

 بنابراین. شکل گرفته است) تقریبا در ترازهاي میانی(همرفتی سرد و درنتیجه در ارتفاع تقریبا باالیی از سطح زمین 

  حیط کامال گرم و در ترازهاي زیرین داراي رطوبتهنگام رخداد این توفان و با توجه به زمان رخداد آن که هواي م



  

 

    

شکل سمت چپ براي ساعت . شعاع موثر ذرات ابر- دما نگاشت شهمراه با پراکن Meteosat9همرفت ماهواره  RGBتصویر ترکیبی  1شکل 

 . 2014دوم ژوئن  UTC1300و شکل سمت راست براي ساعت  1200

بقدر کافی ضخیم و درنتیجه شرایط براي تبخیر سریع ) از سطح زمین تا کف ابر(کمی بوده، الیه هواي محیط زیر ابر 

درنتیجه این فرآیند تبخیر، سرمایش هواي محیط زیر ابر شدت یافته که موجب تقویت . قطرات باران فراهم بوده است

همچنین . اي سطحی و رخداد پدیده فروپکش خشک شده استسو و درنتیجه تشدید باده شارش پایین هاي برون جریان

توان به باال بودن پایه ابر نسبت داد که درنتیجه آن قطرکهاي ابر  قله ابر را هم می ذراتکوچک بودن شعاع موثر 

ساعت  SKEW-Tبررسی نمودار . اند که بتوانند بقدر کافی رشد کنند اي را تا رسیدن به قله طی نکرده مسافت طوالنی

UTC1200  دهد که از سطح زمین تا حدود تراز  فرودگاه مهرآباد تهران هم نشان می 2014ژوئن  2روزhPa600  جو

. گرم و داراي رطوبت اندکی بوده و در این الیه خط دماي محیط نیز کامال به موازات خطوط بی درروي خشک است

  .واقع شده است hPa550هم در میانه جو و در حدود تراز ) ربه عنوان معیاري از پایه اب(همچنین تراز میعان همرفتی 

  نتیجه گیري

ابر  ذراتشعاع موثر -دما نگاشت شو تحلیل پراکن) 2006(روزنفلد  لنزکی و در این مقاله با تکیه بر فرضیه ارگادیسیتی

نتایج . ه استبررسی شدتهران  1393خرداد  12هاي توفان   ، برخی از ویژگیMeteosat9هاي ماهواره  حاصل از داده

هاي مالیم درون  وجود فراهنج و توفان اینکوچک بودن شعاع موثر ذرات قله ابر همرفتی که با توجه به  دهد مینشان 

زیر ابر شرایط را محیط گرم هواي بودن الیه  تر ضخیمدرنتیجه و شکل گرفته ارتفاع باالتري از سطح ، پایه ابر در آن

 . سرمایش و فرونشینی شدید هوا در زیر ابر و رخداد پدیده فروپکش خشک فراهم آورده استبارش، بیشتر براي تبخیر 
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