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 چكیده  

موجب که    را درنورديد  منطقه تهران  1396ماه سال  در روز هشتم بهمنهای اخیر  های برف سالترين توفانيكی از قوی

-شكل  مختلفعوامل    اين مطالعه،  در  های تهران و انسداد مسیرهای مواصالتی جنوب و غرب استان شد.تعطیلی فرودگاه

استفاده  با  اين رخداد  ابتدا  ،  منظور  دينب.  است  شدهبررسی    مقیاساز ديدگاه همديدی و میان  توفان برف  و گسترش گیری

1با تفكیك افقی   FNLهای بازتحلیل  داده  از 1   مدل  با استفاده از   توفان اين    ، سپس  . شد  در مقیاس همديدی تحلیل

WRF    لیبازتحل  ی هاداده  به کمكو  ERA5  ط يبه عنوان شرا  النهاریو نصف  یمدار  یدرجه در راستاها  25/0  كیبا تفك 

  داد نشان  تحلیل همديدی اين توفان نتايج شد. سازی شبیه لومتریک 3و  9 كیدر دو حوزه تودرتو با تفك یو مرز نيآغاز

هوای سرد و    فرارفتهمراه با    با ايجاد فرارفت تاوايی مثبت  ناوه تراز میانی وردسپهر  و  سطحیچرخند    عواملی همچون

باال نشان داد  همچنین نتايج شبیه  . اندهرطوبت سبب بارش سنگین برف در منطقه تهران شد   هنگام سازی با تفكیك 

پتانسیلی  مقادير منفی تاوايی  با  میانی وردسپهر همراه    سطوح زيرين وزايی قوی در  گسترش و اوج توفان برف، جبهه 

از    هایدر اليه   (EPV)  ارزهم زايی قوی جبهه و  منفی    EPVبنابراين همراهی دو میدان    .وجود دارد  وردسپهرعمیقی 

 .را داردمقیاس برف میان توفانگسترش چگونگی   نمايش توانايیخوبی به

    

 WRF ارز،هم  یلیپتانس  يیتاوا ،يیزاجبهه ،برف توفان: کلیدی  های واژه 
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Abstract 

One of the most severe snowstorms in recent years occurred in Tehran region on 28 January 2018 

and led to closure of airports and roadblocks. In this study, various factors of the formation and 

development of the snowstorm have been investigated through synoptic and mesoscale analyses. 

At first, a synoptic analysis was carried out using the reanalysis FNL data with horizontal 

resolution of 1 1  . Then, the snowstorm was simulated utilizing WRF model configured for 

two nested domains with horizontal resolutions of 9 and 3 km using ERA5 data as initial and 

boundary conditions. The synoptic analysis showed that the surface cyclone and mid-tropospheric 

trough causing positive vorticity advection, associated with cold air and moisture advections are 

important factors in developing the snowstorm. The high-resolution simulation results also 

illustrated that the strong frontogenesis in the lower and middle troposphere coincided with a deep 
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layer of negative equivalent potential vorticity (EPV) in the troposphere during the development 

and maturity stages of the snowstorm. Therefore, the main conclusion is that the intense 

frontogenesis accompanied with a deep layer of negative EPV can explain the evolution of the 

meso-scale snowstorm. 
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 مقدمه      1

پديدهتوفان پیچیدههای برف  شود. اين  گیری و میزان تاثیر آنها با عوامل متعددی تعیین میای هستند که شكل های 

شناختی يك ناحیه برای رخداد توفان برف، مقدار و آهنگ ريزش برف، تندی باد، دما، مدت  عوامل شامل ظرفیت اقلیم

هستند سال  طول  در  توفان  رخداد  زمانی  بازه  و  کوهساری  توفان،  يوسلینی)  زمان  و  بارش  نوارهای    .(2004  ،کاکین 

ج گرانی در مجراهای جوّی، امواهای زمستانه ممكن است حاصل فرايندهای متعدد از جمله انتشار مقیاس در توفانمیان

جبهه  واداشت  مرزی،  اليه  گردشهمگرايی  جبهه زايی،  در  های  قائم  چینش  ناپايداری  و  شرطی  متقارن  ناپايداری  ای، 

 ناپايداری  و  زايیجبهه   واداشت  ،. از اين میان(1991شیلدز و همكاران،  )ای سرد باشند  میانی بر فراز نواحی جبهه  وردسپهر

   .هستند  مقیاسمیان بارش نوارهای  رخداد در شناخته شده دينامیكی غالب سازوکار شرطی دو متقارن

شاری يا  ، همچینش افقی باد آن،  ربمؤثر  همدعوامل ع  و شودزايی گفته میبه فرايند تشكیل و تقويت جبهه، جبهه 

)  .(1993بلواشتاين،  )  استبادررو  گرمايش  شدگی و  واشاری، کج ناپايداری 1992مارتین و همكاران  بیان کردند که   )

  جوّ  از ایاليه کههنگامیارزيابی کرد.  EPV)1( ارزکمیتی به نام تاوايی پتانسیلی هم توان با محاسبه متقارن شرطی را می

  حرکت و اشباع شرايط بايد اليه  شرطی، ناپايداری يا  و شرطی متقارن ناپايداری شدن آزاد  برای است، منفی EPV دارای

  بر   شرطی  ناپايداری  از  ناشی   قائم  همرفت  شرطی،  ناپايداری  و  شرطی  متقارن  ناپايداری  حضور  در.  باشد  داشته  صعودی

 حضور  در EPV پايین  مقادير  (.1999  گرام،   و  نیكوزيا)  است  غالب  شرطی  متقارن  ناپايداری  از  ناشی   مورب  همرفت

  حرکت (.  1985  امانوئل،)  شود  تشديد  و  متمرکز  تریکوچك  مكانی   مقیاس  در  صعودی  حرکت  شودمی  باعث  زايیجبهه 

  دما هم  خطوط  بر  عمود   باال،-تراز  واگرايی  و  پايین-تراز  بیشتر  همگرايی  به  منجر  دماهم خطوط  موازات  به  ترقوی   صعودی

  (.1999 گرام، و  نیكوزيا) شودمی زايیجبهه   شدن ترقوی موجب دما  گراديان  بر همگرايی  اين تاثیر. شد خواهد

با   ارتباط  تهران،    دادهرخ  برفهای  نفاتودر  )  ساالری وخاندر منطقه  عامل شامل  (  1396همكاران  تأثیر چهار 

در رويداد بارش سنگین برف    وردسپهر و دو رشته کوه البرز و زاگرس  و میانی تاوايی پتانسیلی ترازهای زبرين    هنجاریبی

 ،. نتايج اين مطالعه نشان داد که در بارش اين روزدادندمورد بررسی قرار    را  2008  ه تهران در روز ششم ژانوي  ه منطق

از آن سهم  ادارای بیشترين تدرصد    5/76با  (  Potential Vorticity streamer)کشانه تاوايی پتانسیلی   ثیر بوده و پس 

از میانی وردسپهر ناچیز بوده هنجاری تاوايی پتانسیلی ترکوه زاگرس و بیکوه البرز قرار دارد و اثر رشته رشته  مشارکت

ها از ديدگاه  ، مطالعه دقیق اين پديدهدر منطقه شهری بزرگ مانند تهران  برف  هایبا توجه به اهمیت رخداد توفاناست.  

های مختلف گیری آنها بسیار ضروری است. شناخت جنبهمقیاس و تعیین سازوکارهای مؤثر در شكلهمديدی و میان

در ادامه اين نوشتار، روش تحقیق    تر آنها داشته باشد.بینی دقیقسزايی در پیشتواند کمك بههای فرين میاين نوع پديده 

 دوم و نتايج در بخش سوم ارائه خواهد شد. در بخش 
 

 روش تحقیق    2
  FNLهای بازتحلیل  های ترسیم شده حاصل از دادهدر اين پژوهش، برای تحلیل الگوی همديدی حاکم بر منطقه از نقشه 

1با تفكیك افقی 1   تهیه شده از سازمان هواشناسی های وضع هوای واقعی  ساعت و همچنین نقشه 6به فواصل زمانی
و دقت    درستیهای واقعی،  های رسم شده با نقشه سعی شده است با مقايسه نقشه عالوه  به  کشور استفاده شده است.

برای انجام    . سازی شدشبیه   2WRFسامانه مورد مطالعه با استفاده از مدل    سپس ارزيابی شود.  FNLهای  خروجی داده

_____________________________________________________________________________________ 
1 equivalent potential vorticity 
2 Weather Research and Forecasting 
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النهاری  در راستاهای مداری و نصف  درجه  25/0تفكیك   با  1ECMWF (ERA5)های بازتحلیل  سازی از داده اين شبیه 
در دو    2018ژانويه    29تا    26برای روزهای    با اجرای مدل   سازیستفاده شده است. شبیهاشرايط آغازين و مرزی    برای
دو بعدی  برای بررسی اثر سازوکارهای مورد نظر در توفان، تابع    .کیلومتر انجام شده است  3و    9با تفكیك    تودرتو  حوزه
 با استفاده از روابط زير و به کمك خروجی مدل محاسبه شد:  (1995کن، )مك EPVو  (1956 پیترسن،)زايی جبهه 
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 î ،ĵ  باد، النهارینصف و  مداری  هایترتیب مولفه به vو  u،ارزدمای پتانسیلی هم e،  دمای پتانسیلی    وابطاين ر در
راستا  k̂و در  يكه  نصفمولفه  gو  gu ،gvو   -pو  x ،y  یهابردارهای  مداری،  زمینگرد  و  النهاریهای  باد    ، قائم 

2 cosjf =    2و sinkf =  هستندکوريولیس  پارامترهای مؤلفه. 
 گیری نتیجه      3

دهد يك چرخند در سطح زمین با همراهی ناوه تراز  نشان می  2018ژانويه    29تا    25بازه زمانی    برایتحلیل همديدی  

. فرارفت هوای سرد و همچنین رطوبت  )شكل آورده نشده است(  ايران را تحت تاثیر قرار داده استمیانی وردسپهر، کشور  

.  هايی از نیمه شمالی ايران از جمله منطقه تهران شدژانويه در بخش 28و  27ويژه سبب بارش سنگین برف در روزهای 

هكتوپاسكال در    1060پرفشار بسیار قوی با فشار بیش از  مرکز  حضور    دهندة نشاندريا در اين روزها    ترازهای فشار  نقشه 

زبانه و گسترش  روزهای  جنوب سیبری  ايران طی  نیمه شمالی  به  آن  به   2018ژانويه    29تا    26های  توجه  با  است. 

وايی  که منطقه تهران از فرارفت تا  هبودای  گونههكتوپاسكال، مسیر گذر ناوه به  500های ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  نقشه 

 .)شكل آورده نشده است( استشده مثبت در طول فعالیت اين سامانه جوّی برخوردار 

  های منطقههای مشاهداتی ايستگاه دادهبا  کیلومتر    3برای حوزه با تفكیك    WRFسازی مدل  نتايج شبیهمقايسه  
خروجی  داد  دو متر، فشار تراز دريا و بارش نشان  تراز  ده متر، دمای  تراز  هايی چون تندی باد  کمیتمربوط به    تهران

  ، 1شكل  .  )شكل آورده نشده است(  داشته استولی  بقابل قهر چهار کمیت نتايج  برای  ،  ERA5های  اجرای مدل با داده

 UTCساعت در  را  کیلومتر   3برای حوزه با تفكیك    سازیحاصل از شبیه  hPa  850در تراز    ارزتاوايی پتانسیلی هممیدان  
هايی از نیمه  در بخش  EPVمقادير منفی  در اين شكل  .  دهد نشان می زمان با اوج بارش برف  هم   2018ژانويه    28روز    00

در  ارز هم  پتانسیلیو دمای   زايیجبهه تابع، EPV قائم برش  همقايسشود. شمالی کشور به ويژه استان تهران مشاهده می

  27روز    UTC  18ساعت  های قبل و بعد از اوج بارش بیانگر آن است که در  در ساعت  1واقع در شكل    ABامتداد خط  

و  منفی    EPVمیان  مستقیمی  ارتباط  اند و  گسترش يافته  وردسپهرزايی در اليه عمیقی از  منفی و جبهه   EPV،  ژانويه

ساعت  زايیجبهه  در  و  تدريج  به  است(.  نشده  آورده  )شكل  است  مشاهده  بارشقابل  اوج  منفی   ،های  و    EPV  مقادير 

و با عبور   (2)شكل است  ا بیشتر شده آنه  شدتوردسپهر محدود اما  زايی همبسته با آن به ترازهای میانی و زيرينجبهه 

در ناپايداری متقارن شرطی    همچنین  )شكل آورده نشده است(.  شوندمیشدت تضعیف  موج از منطقه هر دو کمیت به

از وردسپهر در ساعتاليه ها کمك کرده است در اين اليه  EPVهای فعالیت موج وجود دارد که به منفی شدن  هايی 

گیر  چشمبا مقادير    وردسپهر  زايی در ترازهای میانی و زيرينبا توجه به همراهی بیشینه جبهه )شكل آورده نشده است(.  

EPV    ای در  اين دو عامل نقش عمده  توان گفتمی  ،اندهبودترين ريزش برف  سنگین دارای  که  منفی در نزديكی مناطقی

 اند. های بارش برف سنگین در اين توفان داشتهگیری تودهشكل

_____________________________________________________________________________________ 
1 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
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6با فاصله پربندی  )  hPa  850  ترازدر  ارز  تاوايی پتانسیلی هم  .1شكل   2 1 10.5 10 m K s  kg− − −)  سازی مدل  حاصل از شبیهWRF    برای حوزه با

 . 2018ژانويه  28روز  UTC 00در ساعت  کیلومتر 3تفكیك 

 

 

 

9فاصله پربندی با   پربندهای نارنجی زايی )شامل تابع جبهه  1در شكل  ABقائم منطبق بر خط توپر سیاه  برش  .2 شكل 1 13 10 Km s− − −،)   دمای
6 روشن رنگی با يكای -سايه )   ارزتاوايی پتانسیلی همو  (  1Kمشكی با فاصله پربندهای  )  پتانسیلی 2 1 110 m K s  kg− −   82روز   UTC  00در ساعت    (−

 . 2018ژانويه 
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