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  چكيده
هاي غرب و ، بخش٢٠١٦آوريل  ١٤و  ١٣كه در روزهاي  MCSدر اين پژوهش، تحليل ديناميكي از ساختار دروني يك رخداد 

در . د، ارائه شده استشدن سيل در اين مناطق شهاي سنگين و جاري تأثير قرار داد و منجر به بارشغرب ايران را تحتجنوب
كيلومتر براي بررسي برخي از  ١.٣٣و  ٤، ١٢، ٣٦هاي تو با تفكيكدربا چهار دامنة تو WRFمدل  سازياين راستا، از شبيه

هاي دامنة چهارم كه داراي توان تفكيك بااليي بدين منظور، خروجي. پارامترهاي ديناميكي اين سامانه استفاده شده است
منتخب از جمله الگوي افقي آن  MCSمقياس هاي مياننتايج نشان داد كه مدل در نمايش ويژگي. رفته شدكار گاست، به

يافته و صعود مورب آن به سوي عقب سامانه، ساختار قائم گيري الية تكاملشامل خط همرفتي و بخش بارش پوشني، شكل
MCSثير فرايندهاي سرمايشي در زير پايه ابر پوشني موفق شارش عقبي و فرود آن به سطح زمين تحت تأ، تشكيل جت درون

  .عمل كرده است
  

  ، صعود موربWRFشارش عقبي، ، همرفت، پوشني، جت درونMCS: هاي كليديواژه
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Abstract 
In this study, the dynamical analysis of a mesoscale convective system (MCS) event that occurred during 13 and 
14 April 2016 over the west and southwest of Iran and resulted in heavy rainfall and flood in these areas has 
been presented. In this regards, the simulation of WRF model with four meshes of 36, 12, 4 and 1.33-km 
horizontal resolution has been used in the study of some dynamical parameters of this system. So, the model 
simulations obtained from the innermost domain with the high resolution were used. Results show that the 
model was able to display some features of the selected MCS such as the horizontal pattern of the MCS 
including the convective line and stratiform precipitation region, the formation of an elevated layer and its 
slantwise ascending to the rear of the system, vertical structure of MCS, the formation of a rear inflow jet and its 
descent to the surface under the influence of cooling processes below the stratiform cloud base. 
 
Keywords: Mesoscale Convective System (MCS), Convection, Stratiform, Rear inflow jet, Weather Research 
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  مقدمه    ١
به هم  ياكه منطقه اندشده يلاز ابرها در مراحل مختلف چرخه عمر تشك اييافتهسازمان  از مجموعه هاMCS يف،طبق تعر

د در عرض نتوانياست كه م ١٠٠ km ،هاMCS يحداقل گسترش افق. كننديم يدرا تول ١يو پوشن ياز بارش همرفت يوستهپ
، آسايلسسنگين  هايبارش رخداد همراه با ها اغلبسامانهاين . )١٩٩٣ ٢هاوز(د نبرس يگستردگ ينساعت به چن ينچند

بيني دقيق زمان پيش سازي وشبيه .دنوشميو در مناطق مستعد حتي منجر به بارش تگرگ بوده  هاي تندري، توفانذرخشآ
بهبود مديريت منابع آب ضروري مي و هاهاي احتمالي ناشي از آنبه منظور مقابله با خطرات و آسيب هاMCS و مكان وقوع

ها آن و فرايندهاي فيزيكي و ديناميكي حاكم بر هاMCS شناخت ساختار درونيسازي دقيق مستلزم ارائه يك شبيه. باشد
در جهان انجام شده  در اين راستا تحقيقات زيادي. است و پژوهش حاضر به منظور دستيابي به اين هدف انجام شده است

  ). ٢٠١١و چويي و همكاران؛  ٢٠١٥، لو و چن؛ ٢٠١٦همكاران؛  جونگ و( است
  

  روش تحقيق    ٢
غربي ايران هاي واقع در غرب و جنوبهاي سنگين و جاري شدن سيل در استانشاهد رخداد بارش ٢٠١٦آوريل  ١٤و  ١٣در 

شده  هاي ذكردر تاريخ) INSAT3Dاره هاي ماهوداده(اي ماهواره فروسرخ تصاوير .رات فراواني به همراه داشتبوديم كه خسا
بررسي از  نتايج حاصل. شرايط شديد آب و هوايي بودندچنين در اين منطقه بود كه مسبب ايجاد  MCSحاكي از وقوع چندين 

 بود كهاي و سوداني دهندة حضور تركيبي از دو سامانه مديترانهنشان ،هاي مورد نظرشرايط همديدي حاكم بر منطقه در زمان
  .اندفعال در منطقة مورد مطالعه داشته و شرايط رشد و تكامل اين سامانه را فراهم نموده MCSاي با برهمكنش سازنده

-ميان دلم ٣.٨.١ه از نسخ آوريل با استفاده ١٤و  ١٣هر يك از روزهاي  برايها، MCSبه منظور مطالعه ساختار ديناميكي      

 spinزمان ( ل اجراي مدلساعت او ١٢نتايج  از هادر تحليل كهساعت انجام شد  ٣٦ هايي با دورهسازي، شبيهWRF٣مقياس

up ( شده  انجاميلومتر ك ٣٣/١و  ٤، ١٢، ٣٦ افقي هايبا تفكيك ،شبكه تو در تو ٤ها با سازيشبيهاين  .شده استصرفنظر
تفكيك ه دليل ولي دامنه چهارم ب ده شدهاستفا GF٤ همرفت از طرحواره پارامترسازيتر سه دامنه بزرگ در). ١شكل( است

فشار در  كهشده  در نظر گرفتهقائم  در راستاي تراز ٤٠در تنظيمات مدل، تعداد .نداردطرحواره همرفت  نياز به افقي باال
هاي داده همچنين. بودثانيه  ٢١٦گيري براي دامنه بيروني گام زماني انتگرال .در نظر گرفته شد hPa٥٠ آن برابر باالترين تراز

FNL٦با تفكيك مكاني يك درجه و گام زماني  ٥ ساعته، به عنوان شرايط اول مدل به كار گرفته ليه و شرايط مرزي در دامنه او
، Monin-Obukhov (MM5)هاي فيزيكي به كار رفته در پيكربندي مدل شامل طرحواره اليه سطحيساير طرحواره. شدند

 NOAH ، طرحواره سطح زمينLinطرحواره خردفيزيك  ،Yonsei University scheme (YSU)ايطرحواره اليه مرزي سياره

land surface model، طرحواره تابش موج بلندRapid Radiative Transport Model(RRTM) كوتاه و طرحواره تابش موج
Dudhia است.  
ئم و تاوايي در سطوح ارتفاعي مختلف، كمك هاي قاارز، سرعت، دماي پتانسيلي هم٦هايي مانند بازتابندگيكميت بررسي

هاي هواشناسي ها در ايستگاهاين كميت. كنندها ميMCSمؤثري در آشكارسازي و شناخت ساختار ديناميكي و ترموديناميكي 
 ابراينبن. ندباشهاي سطوح فوقاني نميشوند و در صورت وجود نيز فاقد تفكيك افقي مناسب بوده و شامل دادهگيري نمياندازه

كه داراي تفكيك بااليي مدل  دامنه چهارم سازي شدههاي شبيههاي ديناميكي از رخداد مورد مطالعه از دادهبراي ارائه تحليل
نشان دهندة  ترسيم شد كه سازي شده در منطقهي بازتابندگي شبيههايي از الگودر ابتدا نقشه. استفاده شده استباشد؛ مي

  .آوريل بودند ١٤و  ١٣زهاي در طي رو MCSحضور چندين 
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 WRFهاي مدلسازيتصويرچهاردامنه تودرتوي استفاده شده درشبيه ١شكل

  

 تاگيري، بلوغ و ميرايي آن در طي ساعها كه مراحل شكلMCSدر اين مطالعه به تحليل ديناميكي ساختار دروني يكي از اين 
UTCتا  ١٣UTCبه صورت نواري با  خط همرفتهاي بازتابندگي، در نقشه. اق افتاده، پرداخته شده استآوريل اتف ١٣روز ١٦

 ، تعريف شده و منطقةخود جاي داده را در ٥٠ dBZبازتابندگي بيش از  تري باكه مناطق كوچك ٤٠ dBZاز  زتابندگي بيشبا
 در نظر گرفته شده است MCSش پوشني است، به عنوان بخ dBZ٤٠تا  ٢٥متّصل به خط همرفت كه بازتابندگي آن بين 

مورد نظر از نوع پوشني  MCSتوان نتيجه گرفت كه با توجه به موقعيت بخش پوشني نسبت به خط همرفت مي .)الف-٢شكل(
 نيز رديابي مسير حركت سامانه .فت و به موازات آن قرار داردموازي است چراكه بخش پوشني آن تقريباً در امتداد نوار همر

  .به سوي شمال شرقي منطقه است MCSدهندة پيشروي نشان
توان شرايط ديناميكي يك بستة هوا را در جو مرطوب ارز كميتي ترموديناميكي است كه به كمك آن ميدماي پتانسيلي هم
 شود، در تحليلو ميبا انتقال هواي گرم و مرطوب باعث افزايش ناپايداري ج از آنجايي كه فرارفت . مورد بحث قرار داد

هاي دماي پتانسيلي نقشهبررسي  .اي برخوردار استهاي همرفتي، بررسي آن در ترازهاي پايين از اهميت ويژهديناميكي سامانه
باشد كه باعث فرارفت هواي گرم و مرطوب از در منطقه مي) LLJ٧( جت تراز پايين وجود بيانگر ٨٥٠ hPaارز و باد در تراز هم

منطقه در مقايسه ) غربيبه ويژه در جنوب(هاي جنوبي در نتيجه هواي بخش. )ب- ٢شكل( به درون منطقه شده استجنوب 
بين اين دو بخش و ايجاد  د بوده كه باعث به وجود آمدن گراديان شدي هاي شمالي آن داراي مقادير باالتري از با بخش

هاي حاصل از همراه با پريشيدگي د وجود گراديان شدي. شودباال مي ا شارش هوا بمرز درونهاي حرارتي در پريشيدگي
 در نقشه .فراهم كند MCSتواند شرايط مطلوبي را براي شروع و تكامل هاي همرفتي شده و اين امر ميآن باعث توسعة فراهنج

با صعود مورب  از هواي گرم و مرطوب ايالية تكامل يافتهگيري شكلو مؤلفه افقي سرعت،  رسم شده از سطح مقطع قائم 
هاي همرفتي جديد در ياخته الية بالقوه ناپايدار كه منشأ ايجاداين . )ب-٣شكل( به وضوح مشاهده شد MCSبه سوي عقب 

  سمت عقب مسير حركت خود را به شاخهيك  .شودميفوقاني به دو شاخه تقسيم  باشد با رسيدن به سطوحجلوي سامانه مي
  

            
  )ب(                                                                            ) الف(

براي دامنه چهارم در   hPa٨٥٠و بردار باد افقي تراز  )پربندهاي رنگي(ارز دماي پتانسيلي هم) ب( ٣ kmميدان بازتابندگي در ارتفاع  نقشه )الف( ٢شكل
  ٢٠١٦آوريل  ١٣روز  UTC١٤ساعت 

                                                           
7 Low Level Jet 
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MCS اي از هواي ها همچنين اليهدر اين نقشه. كندادامه داده و شاخة ديگر با تغيير جهت، رو به جلوي سامانه حركت مي
 ٣بوده و تقريباً در ارتفاع  مقادير كمي از  كه داراي شودمشاهده مي) RIJ٨(شارش عقبي سرد و خشك موسوم به جت درون

شناخته  اي با مقادير كم به عنوان منطقه RIJ، هاMCSسازي در تحليل شبيه. قرار گرفته است MCSكيلومتري عقب  ٦تا 
فرايندهاي تبخير، ذوب و تصعيد رو  شده و تحت تأثير سرمايش ناشي از MCSشود كه از عقب و از زير پاية ابر پوشني وارد مي

در  ٢ kmبه عمق ) استخر سرد(اي از هواي سرد اليه. آيد و سرعت آن نسبت به سامانه همواره مثبت استبه پايين فرود مي
وجود دارد كه به دليل فرونشست هواي سرد ناشي از سرمايش فرايندهاي  ١/٤٨تا  ٨/٤٧هاي جغرافيايي حد فاصل بين طول

پس از فرود با استخر سرد  RIJجريان هواي . بخير ذرات بارش و انتشار آن بر روي سطح زمين تشكيل شده استذوب و ت
 MCSتواند سرعت انتشار شود و افزايش عمق استخر سرد، ميگسترش يافته در سطح ادغام شده و باعث افزايش عمق آن مي

شود كه ناشي از فرارفت هواي گرم و مرطوب باال مشاهده مي  اليه هوايي با  RIJو در زير  MCSدر پشت . را افزايش دهد
  .باشدبه منطقه مي LLJتوسط 

  

             

         
  )ب(                                                                            ) الف(

سطح مقطع قائم دماي ) ب. (است MCSتا حدودي نشان دهندة مسير حركت  ABخط . هاي سطح در دامنة چهارم مدلمواريناه) الف( ٣شكل 
، مقادير مثبت با خطوط ٥ m/sفاصله بين پربندهاي سرعت افقي . آوريل ١٣روز  ١٤ UTCو مؤلفه افقي سرعت ) پربندهاي رنگي(ارز پتانسيلي هم

  .دهندة طول جغرافيايي استو اعداد روي آن نشان ABمحور افقي خط . اندن نمايش داده شدهتوپر و مقادير منفي با خط چي

  
  گيرينتيجه    ٣

در دامنة چهارم  ٣٣/١ kmبا تفكيك افقي و  WRFمدل  با استفاده از منتخب MCSيك  سازيشبيهحاصل از  نتايج بررسي
كه شامل خط  MCSنمايش الگوي افقي . مقياس اين سامانه استنهاي ميابه خوبي قادر به نمايش ويژگينشان داد كه مدل 

تشكيل جت  صعود مورب آن به سوي عقب سامانه وگيري اليه تكامل يافته و باشد، شكلهمرفتي و بخش بارش پوشني مي
هايي هستند كه درون شارش عقبي و فرود آن به سطح تحت تأثير فرايندهاي سرمايشي در زير پايه ابر پوشني از جمله ويژگي

  .ها شده استسازي آنمدل موفق به شبيه
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