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  چكيده 
اين  ينيب شيپمنظور مديريت بحران حاصل از بارش سرد فرين،  به .جامد در فصل سرد سال است  ، بارشنيفر بارش سرد

اي و  هاي مديترانه شدگي سامانه ر اثناي جفتد ديسازوكار همد در پژوهش حاضر،. است يضروري در مناطق كوهستان رخداد
هاي همديدي منطقة زاگرس و  هاي ايستگاه بدين منظور، از داده .مورد بررسي قرار گرفته است در مناطق غربي ايران سوداني

. اند دهترسيم ش  GrADSهاي همديدي با استفاده از نرم افزار  نقشه. استفاده گرديده است  NCEP/NCARهاي بازتحليل  داده
اي و سوداني  هاي مديترانه شدگي سامانه هاي سرد فرين حاصل جفت دهد كه وقوع بارش هاي همديدي نشان مي بررسي نقشه

شود، كه  شدگي اين دو سامانه مقادير زياد رطوبت همگرا شده و سبب تجمع مقادير زياد رطوبت مي در اثناي جفت. هستند
  .آسا است هاي سيل نتيجه آن بارندگي

  
  اي، سامانة سوداني  شدگي، سامانة مديترانه بارش سرد فرين، فصل سرد، سازوكار همديد، جفت :هاي كليديواژه
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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.  
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  مقدمه    ١
از  نكهيد تا انداري ا حاره تيخصوص شتريب ترانهيدر مد يجو يندهايفرا. جامد در فصل سرد سال است  ، بارشنيفر بارش سرد

 ةناو ميمستق راتيتأث يطور فصل به رشيمتغ يهواو با آب ترانهيمد ةمنطق]. ١[كند  يرويپ يانيم يها عرض يكژفشار نيقوان
در بخش  يو حركت صعود اديمثبت ز ينسب يبه سمت استوا با مقدار تاوائ يقطب سردي هوا ةتود زشيصورت ر را به يفوقان
ل حاص سال سرد ةها در دور عامل صعود بارش]. ٢[ كند يرا تجربه م نيسطح زم يها يآشفتگ دنيناوه و به دنبال كش ييجلو

 زمستان فصل در خصوص به چرخندزايي مهم مناطق از يكي مديترانه،]. ٣[ شود مي تأمين مديترانه درياي مهاجر هاي سامانه از

مرطوب  يهوا ةتود تيتقو]. ٤[دارند  اي مديترانه چرخندهاي ديناميك در را اصلي نقش نهان و گرماي محسوس شارش كه بوده



 ٢٨٢                                                                                                             اي و سوداني هاي مديترانه شدگي سامانه هاي سرد در اثناي جفت بررسي بارش

 يمهم اريدر فصل سرد سال نقش بس زاگرس يها كوه اثر رشته زيدر كشور عراق و ن يارفتفر يها تيبه علت فعال يا ترانهيمد
  .]٤[دارند  رانيبارش در ا يو مكان يزمان راتييدر تغ

را كه وارد  يمختلف يها سامانه يها يژگيآمار بارش روزانه، و وي ديهمد يها جهانبخش اصل و همكاران با استفاده از نقشه
 رانيغرب ا به شمال يورود يها درصد موارد سامانه ٥٠كه در  دادند قرار داده و نشان يمورد بررس شوند يم رانيشمال غرب ا

  .]٥[ ندهست يا ترانهيمد يفشارها كم حاصل
 بارش در منطقه جاديدرصد موارد، موجب ا ٢١و شمال اروپا در  قايشمال افر يفشارها كم ،يا ترانهيمد يفشارها بعد از كم

 نيورود ا يفراوان نيشتريسرد سال، ب ةدر دور انهيخاورم چرخندهاي يرقوم يابيريمس با عنوان يقيدر تحق .]٦[ شوند يم
  .]٧[ دارند ياعالم م غرب ها را از جانب غرب و شمال سامانه

هاي سرد فرين در مناطق غربي  اي و سوداني در بارش هاي مديترانه شدگي سامانه هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش جفت
  .بخش پاياني شامل نتايج است. آيد تحليل در بخش سوم مي. شوند ها و روش كار معرفي مي در بخش بعدي داده. ران استاي

  روش تحقيق    ٢
. استفاده گرديده است NCEP/NCARهاي بازتحليل  هاي همديدي منطقة زاگرس و داده هاي ايستگاه در اين پژوهش از داده

متر بوده استخراج گرديد سپس با  سانتي ٢٠برف در ايستگاه شاخص روزهايي كه بارش برف بيش از ابتدا، با بررسي آمار ارتفاع 
هاي مختلف جو براي مدت سه سال متوالي  هاي تراز نقشه GrADSو نرم افزار  NCEP/NCAR   هاي بازتحليل  استفاده از داده

ها در  هاي همديدي الگوي وقوع اين بارش از آمار ايستگاهدست آمده  هاي به ها با داده ترسيم شد با مطابقت دادن اين نقشه
  .دست آمد منطقه به

  
   .اي و سوداني هاي مديترانه شدگي سامانة جفت. ١شكل 

  گيرينتيجه    ٣
و انتخاب شدند  منطقههاي سرد فرين در  گرفته و پوشش ابرناكي چندين نمونه از بارش با توجه به الگوهاي همديدي شكل

ها  سازوكار همديدي حاكم بر اين بارش. ها تا منطقه مورد نظر مورد بررسي قرار گرفتند گيري و مسير حركت سامانه نحوه شكل
در پژوهش حاضر، وضعيت  .هاي هواشناختي بررسي شدند كمك بررسي تغييرات كميت هاي فوقاني جو به در سطح زمين و تراز

هاي  گيري بارش فازهاي مناسب اين دورپيوندها براي شكل. نه مورد مطالعه قرار گرفتنددورپيوندهاي موثر بر روي اين دو ساما
هاي فصلي زمستانه در ايستگاه همديدي  سري زماني مجموع بارش ،در ادامه .دست آمد فرين در سطح منطقه مورد مطالعه به

  .ساله منطقه است ٣٠ر دوره آماري هاي سرد فرين د دهنده كاهش ميزان بارش اين نمودار نشان. كوهرنگ بررسي شد
هاي سرد فرين در سطح منطقه مورد مطالعه  هاي كه موجب وقوع بارش گيري و حركت سامانه منظور بررسي روند شكل به

هاي همديدي از جمله ميزان ابرناكي، سرعت قائم، خطوط جريان، تاوائي پتانسيلي و فرارفت رطوبت در  شوند، نقشه مي
ها در زماني است كه دو سامانه  دهند شرايط وقوع اين بارش ها مي بررسي نقشه. اري بررسي و ترسيم شدندترازهاي مختلف فش



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                             ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                         ٢٨٣

اي قبل از رسيدن به مرزهاي غربي ايران با هم جفت شده و تغذيه رطوبتي مناسب در ترازهاي پائين جو  سوداني و مديترانه
چنين در برخي از اين  هم). ١شكل (كند  ي فوقاني جو همراهي ميشدگي با يك ناوه عميق در ترازها ايجاد گشته و اين جفت

هاي شمالي به منطقه  هاي شمالي كشور كه موجب ريزش هواي سرد از عرض ها اسقرار يك سامانه پرفشار در قسمت سامانه
 براي شناسايي. ستجامد در فصل سرد سال ا  ، بارشنيفر بارش سرد .نمايد ها را تقويت مي گردد اين بارش مورد مطالعه مي

هاي  هاي  ايستگاه اي و سوداني در مناطق غربي ايران از داده هاي مديترانه شدگي سامانه ي در اثناي جفتديسازوكار همد
دهد كه وقوع  هاي همديدي نشان مي بررسي نقشه. استفاده شد NCEP/NCARهاي بازتحليل  همديدي منطقة زاگرس و داده

  .اي و سوداني هستند هاي مديترانه شدگي سامانه هاي سرد فرين حاصل جفت بارش
اي قبل از رسيدن به مرزهاي غربي ايران با  ها در زماني است كه دو سامانه سوداني و مديترانه بهترين شرايط وقوع اين بارش

ترازهاي شدگي با يك ناوه عميق در  هم جفت شده و تغذيه رطوبتي مناسب در ترازهاي پائين جو ايجاد گشته و اين جفت
هاي شمالي كشور كه  ها اسقرار يك سامانه پرفشار در قسمت چنين در برخي از اين سامانه هم. كند فوقاني جو همراهي مي

 .ها را تقويت مي نمايد گردد اين بارش هاي شمالي به منطقه مورد مطالعه مي موجب ريزش هواي سرد از عرض
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