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چکیده
توفانهای تندری جزو پدیدههای مخرب آبوهوایی محسوب میشوند .شناخت سازوکار ،تکوین و توسعة اینن
توفانها ،در کاهش خسارت آنها بسیار راهگشا خواهد بود .در پژوهش حاضر ،توفانهای تندری با بنارش بنیش
از  10میلیمتر ایستگاه سینوپتیک اهواز در یک دورة آماری چهاردهساله ( 2013ن  )2000بررسی شده اسنت.
ابتدا کدهای مربوط به رخداد پدیدة توفان تندری و سپس بارشهای بیشتر از  10میلیمتر مربنوط بنه پدیندة
مذکور استخراج شده و در ادامه دادههای روزاننة مینانگین فشنار تنراز درینا از سنری دادههنای بازکناویشندة
 NCEP/NCARدر  32روز مورد نظر برداشت شد .در نهاینت بنا روش تحلینل مؤلفنة مبننا ( )PCAو تحلینل
خوشهای ،الگوهای گردشی تراز دریا کنه در ایجناد بنارشهنای تنندری منؤرر بودنند ،طبقنهبنندی شندند .بنا
بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که بارشهای تندری اهنواز از دو الگنوی کلنی پینروی کنرده اسنت .در
الگوی اول ،در فشار تراز دریا ،سامانة کمفشار سودان با زبانة  1012میلیبناری هنوای گنر و مرطنوب درینای
سرخ و خلیج فارس را به منطقة تحقیق تزریق کرده و در تراز  850و  500میلیباری بهترتیب منطقة اهنواز در
جلوِ ناوههایی با ارتفاع  1480-1500ژئوپتانسیلمتر و  5760ژئوپتانسیلمتر واقع شده است .در بارشهای اینن
الگو ،ناپایداریها تا تراز  500میلیباری ادامه داشته است .در الگوی دو  ،زبانة  1016میلنیبناری واچرخنندی
که از سمت شرق گسترش یافته با عبور از روی دریای عمان و خلیج فارس موجب فرارفت رطوبنت بنهسنمت
منطقة تحقیق روانه شده و در تراز  850میلیباری منطقنة تحقینق در جلنوِ نناوهای بنا ارتفناع  1510ن 1500
ژئوپتانسیلمتر قرار گرفته است .در بارشهای هر دو الگو ،منبع اصلی تأمین رطوبت ،دریاهنای گنر جننوبی و
عامل اصلی صعود از طریق ناوههای غربی فراهم شده است.
واژههای کلیدی :اهواز ،تحلیل همدیدی ،تحلیل مؤلفههای مبنا ،توفان تندری.
* نویسندة مسئول ،تلفن09195567129 :

Email: m.khazaei14@ut.ac.ir
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مقدمه
توفانهای تندری از پدیدههای شدید و البته زودگذر جویانند کنه در برخنی از فلنول سنال سنبب
خسارات شدیدی به مزارع ،باغها و غیره میشوند .این پدیدة مخنرب جنوی ،حجنم زینادی از بنارش
(باران یا تگرگ) را در مدت کوتاهی از درون ابر تخلیه میکند .در فلول انتقالی سنال بنهوینژه فلنل
بهار که ابتدای فلل رشد گیاهان و جوانهزنی ،گلدهی و مینوهدهنی بسنیاری از درختنان اسنت ،اینن
پدیده ممکن است خسارات سننگینی را بنه محلنوزت زراعنی و بناغی کشناورزان وارد آورد .توفنان
تندری اغلب با آذرخش همراه است .یکی از فواید آذرخش این اسنت کنه سنبب تتبینت اکسنیژن و
نیتروژن خاک میشود و از این لحاظ در افزایش حاصلخیزی خاک مؤرر است؛ اما در مقابنل آذرخنش
در ارتفاعات کم ،سبب تولید ازن میشود که برای انسان مضنر اسنت  .]32در بسنیاری از کشنورها،
آذرخش ناشی از فعالیت توفنان تنندری ،از عوامنل اصنلی آسنیبهنا و منرگومینر ناشنی از عوامنل
آبوهوایی بهشمار میرود ،بهطوری که در ایازت متحدة آمریکا ،بهطور متوسط سبب منرگومینر 62
نفر و صدها آسیبدیدگی در هر سال میشود  .]22تحقیقی با استفاده از تلاویر مناهوارهای در طنی
سالهای  2002ن  1995نشان داد که بیشنترین آذرخنش در ننواحی حنارهای و بنین مندارهای 15
درجة عرض شمالی و  30درجة عرض جنوبی رخ داده است .همچنین بیشترین فراواننی توفنانهنای
تندری در سراسر جهان بین ساعتهای  12تا  21به وقنت محلنی و حنداقل آن در سناعت  3اتفناق
میافتد  .]24برآوردها نشان میدهد که در هر روز بیشنتر از پنجناههنزار توفنان تنندری در سراسنر
جهان رخ میدهد که برابر با حدود  18میلیون توفان تندری در هر سنال اسنت .در منطقنة اسنتوایی
بهطور متوسط از هر سه روز ،یک روز همراه با توفان تندری است  .]20ارتباط بنهنسنبت قنوی بنین
فراوانی رخداد توفانهای تنندری در منناطق مختلنک کشنور بنا الگوهنای پیونند از دور وجنود دارد،
بهطوری که بررسیها نشان میدهد فراوانی توفانهای تندری روزانه در ماههای می ،ژوئن و اکتبنر در
مناطق غربی ،جنوبی و شرق کشور ،ارتباط قوی با دمنای سنط آب اقینانوس آرا  ،شناخص انسنو و
نوسان جنوبی دارد  .]31مطالعة توفانهای تندری زمستانی در اروپنای مرکنزی در گذشنته و حنال
نشان میدهد که فراوانی رخداد این توفانها در ماههای دسامبر و فوریه در سالهنای اخینر در حنال
افزایش است  .]31اغلب توفانهای تندری که در تابستان رخ میدهند ،معمولی و ضعیکاند؛ به اینن
توفانها ،توفانهای تندری تودة هوا میگویند ،زیرا در هنوای گنر و مرطنوب تنودة هنوا و بنه دور از
جبهههای جوی شکل میگیرند .این توفانها بهطور معمول حیات کوتاهی دارند و بهنندرت ،بادهنای
شدید و تگرگ بزرگ ایجاد میکنند .در مقابل توفانهنای تنندری شندید (جبهنهای) تواننایی تولیند
بادهای شدید ،سیالبهای ناگهانی ،تگرگهای مخنرب و تورنادوهنا را دارنند  .]20متوسنط حرکنت
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صعودی در توفانهای تندری به میزان  10متر در رانیه اسنت و در حندود ینک سناعت بیشنتر دوا
ندارند  .]23توسعة توفانهای تندری در مناطق حارهای نیازمند چینش باد عمودی بنزرگتنر از 30
متر بر رانیه است ،درحالی که برای رخداد توفانهای تندری منطقنه عنرضهنای میاننه چیننش بناد
عمودی بزرگتر از  10متر بنر رانینه کنافی اسنت  .]37دربنارة ارتبناط بنین پدیندههنای تنندری و
توپوگرافی نیز ،بارشهای ایستگاههای سراسر پژوهشها نشان میدهند کنه حوضنة درینای مدیتراننه
بهطور منظم متنأرر از جرینانهنای هنوایی شندید ناشنی از همرفنتهنای عمینق قنرار دارد .اگرچنه
سامانههای همرفتی بهطور معمول در حوالی ارتفاعات نزدیک به ساحل رخ منیدهنند ،امنا برخنی از
توفانهای تندری شدید در سراسر دریای مدیترانه توسعه مییابند  .]26مقادیر بنارشهنای تنندری
 51ایستگاه آمریکا در طی سالهای  1950 -1994توسط چنگنون بررسی شند .او ضنمن اشناره بنه
اهمیت اینگونه بارشها ،تغییرات سازنه و فللی بنارشهنای تنندری را در مقیناس زمنانی– مکنانی
بهدست آورد  .]25میکائیل و همکاران به ارزیابی همدیندی ،ترمودیننامیکی و آگروکلیمنایی تگنرگ
شدید در قبرس پرداختند .آننان تگنرگهنای شندید رخداده در قبنرس را در طنول مندت  10سنال
ارزیابی و به دو خوشة ناپایداری حرارتی و کژفشاری 1جبههای تقسیم کردند و سپس به بررسی سنیر
تغییرات زمنانی -مکنانی مشخلنههنای همدیندی ،دینامینک و ترمودینامینک تگنرگهنای رخداده
بهصورت موردی پرداختند  .]33همچنین برخی محققان برای پیشبینی و شنناخت هرچنه بیشنتر
فعالیت توفانهای تندری در تالش برای توسعة شاخصهای ناپایداری و طبقنهبنندی مقنادیر عنددی
بهدستآمدة هر یک از آنها برآمدهاند .از جملة این مطالعات میتوان به شناخص شنوآلتر ینا ،]35 SI
گالوی در شاخص  ،]28 LIجرج در شاخص  ]29 Kو میلر در شاخص  .]34 TTاشاره کرد.
بیشترین فراوانی رخداد توفانهای تندری در کشور در طی دورة آمناری  2010ن  1960در
ماههای آوریل ،می ،ژوئن و اکتبر (فلول بهار و پاییز) به وقوع میپیوندد .همچنین روند رخنداد
توفانهای تندری در ایستگاههای منتخب در کنل دورة آمناری افزایشنی بنوده اسنت  .]14در
بررسی توفانهای تندری غرب کشور و مقایسة آن با توفانهای تندری شمال غرب مشخص شد
که بیشتر توفانهای تندری در نیمة غربی در فلل سنرد سنال رخ منیدهند و بنرعکس اغلنب
توفانهای تندری در شمال غربی کشور در دورة گر سنال اتفناق منیافتند  .]4تمرکنز اصنلی
رخداد توفانهای تندری بهارة کشور در شمال غرب و غرب کشور است  .]13جاللی بارشهای
تندری شمالغرب کشور را مطالعه کرد و دریافت که اغلب بارشهای تندری در شمالغنرب در
بهار و تابستان و طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ میدهند .]3
1. Depression
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بیشتر بارشهای تندری شمال غرب کشور در بهنار و تابسنتان و طنی سناعات بعندازظهر و
اوایل شب رخ میدهد .عامل اصلی این بارشها ،تأریر مشترک سامانههنای جنوی سنینوپتیک و
عوامل فیزیوگرافیک است  .]8همچنین بیشترین توفانهنای تنندری شندید همنراه بنا بنارش
سنگین ،تگرگ و حداکتر بارش  24ساعته در تبریز در مناه منی و در دامننة فلنلی ،در بهنار و
تابستان رخ میدهد .همبستگی بارشهای شدید یادشده در فلنل بهنار و تابسنتان  0/6درصند
است  .]7بررسی توفانهای تندری سیالبساز استان کرمانشاه نشان میدهد کنه منبنع اصنلی
تأمین رطوبت این توفانها دریای عرب است  .]5در بررسی شاخصهای ناپاینداری مربنوط بنه
توفان تندری  5اردیبهشت  1389مشخص شد که بهتنرین شناخص در ارزینابی شندت توفنان
رخداده در این روز شاخص  SIاست .همچنین بهدلیل تشدید ناپایداریهنا در ترازهنای  750تنا
 650میلیباری ،مشخص میشود که رخداد این توفان تندری بهدلیل ورود جبهة سرد و عوامنل
سینوپتیک دیگر صورت گرفته است  .]12رخداد توفانهای تندری تبریز نشان میدهد کنه بنا
ادغا دو سلول کمفشار سودانی و مدیترانهای بر روی کویت و جنوب عراق و با امتنداد زباننة آن
به سمت شمال غرب ایران و همچنین وجود یک سلول کمفشار بنر فنراز تنگنة هرمنز و شنمال
عربستان و انتقال گرما و رطوبت دریای عمان و خلیج فارس بر روی منطقه ،شنرایط زز بنرای
ناپایداری بیشتر و ایجاد رعدوبرق در شمال غرب فراهم آمنده اسنت  .]15بررسنی توفنانهنای
تندری شیراز طی یک دورة  25ساله ( 2008ن  )1984نشان میدهد که سامانههای حرارتنی از
قبیل جریانهای واچرخندی واقع در شرق کشنور و سنامانة سنودان ،در ترازهنای زینرین جنو،
کارکرد اصلی تأمین رطوبت و ایجاد گرادیان حرارتی روی منطقه را دارند و در ترازهنای  850و
 500میلیباری ،محور ناوة بادهای غربی ،تأریر اصلی را در تشدید ناپاینداری منطقنه داشنتهانند
 .]16بررسی توفانهای تندری استان تهنران در طنی ینک دورة آمناری دوازدهسناله ( 2007ن
 )1996نشان میدهد که ایستگاه مهرآبناد بیشنترین و ایسنتگاه چیتگنر کمتنرین نوسنان را در
رخداد توفان تندری داشتهاند .همچنین در همة ایستگاههای منتخب بهجنز ایسنتگاه چیتگنر و
ژئوفیزیک ،توفانهای تندری روندی افزایشی داشته انند  .]1مهنمتنرین منبنع تنأمین رطوبنت
توفانهای تندری استان اصفهان و تهران ،دریاهای گر جنوبی از قبینل خلنیج فنارس ،درینای
عمان ،دریای سرخ و دریای عرب هستند  .]6 ، 17بدین ترتیب هدف اینن تحقینق ،شناسنایی
الگوهای موجد بارش تندری شدید در ایستگاه اهواز بهمنظور اجرای راهکارهای عملیناتی بنرای
کاهش مخاطرات ناشی از آن است.
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روشها و دادهها
دو رویکرد عمدة مطالعات آبوهواشناسی همدید ،رویکردهای گردشی به محیطی و محیطی بنه
گردشی است که بهمنظور استخراج الگوهای رخداد بارش تندری اهواز از رویکنرد محیطنی بنه
گردشی استفاده میشود .]2
در پژوهش حاضر به بررسی بارشهای تندری بیشتر از  10میلیمتر اهنواز پرداختنه شنده
است .ابتدا کدهای  90تا ( 99کدهای مربوط به بارشهای تندری) ایستگاه اهنواز در ینک دورة
آماری چهاردهساله ( )2000- 2013و سپس بارشهای بیشتر از  10میلیمتر مربوط به کدهای
یادشده استخراج شد.
بهمنظور تبینین الگوهنای گردشی این روزها ،مقادیر روزانة میانگین فشار تراز دریا بهکمنک
دادههای بازکاویشدة  NCEP/NCARدر محدودة  0تننا  100درجنة طنول شنرقی و  0تنا 60
درجة عرض شمالی محاسبه و ماتریسی به ابعاد  32 × 1025سنلول بنا  32روز و  1025نقطنة
 2/5درجه شکل گرفت .در مرحلة دو  ،برای کاهش حجنم دادههننای تننراز دریننا و بنهدسنت
آوردن تینپ الگوهای گردشی ،از تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد.
بهمنظور طبقنهبنندی الگوهنای نقشهای پراکندگی فشار در مناتریسِ بنا آراینش  ،sاز مناتریس
همبسنتگی استفاده میشود  .]11بنابراین بهمنظور تحلینل مؤلفنة مبننا ( ،)PCAاز تحلیل مناتریس
همبستگی استفاده شد .سپس برای تعیین تعداد عاملها ،مقادیر ویژة بزرگتنر از  1انتخنناب شندند
 .]9میزان دقت و تبیین پراش (وارینانس) عامنلهنای هنر ینک از مناتریسهنا در جندول  1نشنان
داده شده است .بعد از ایجاد عاملها ،مهمترین مرحلة تعیینکننده ،دوران و نوع دوران اسننت؛ ازآنجنا
که در طبقنهبنندی الگوهنای نقشهای باید خروجی مؤلفة مبنا را وارد تحلیل خوشهای کرد ،اسنتفاده
از دوران متعامد گزینة بهتری است ]2؛ بنابراین دادههنا بنا دوران متعامند واریمناکس چنرخش داده
شدند و در نهایت با ضرب ماتریس ضرایب عامنلهنا ،در منناتریس اسنتانداردشندة دادههنای اصنلی،
ماتریس  n × pنمرههای عاملی ( nتعداد روزهنا و  pتعنداد عامنلهنا) بنهدسنت آمند .بنرای انتخناب
عاملهای اصلی ،تبیین پراش بیشتر از  1درصد مقدار بردارهای ویژه انتخناب شند .بنر ایننن اسنناس
بردارهنای ویژهای که کمتر از  1درصد پراش کل را نشان میدادند ،حذف شدند .نتایج در جنندول 1
نشنان داده شنده است؛ بنابراین برای بهدست آوردن تیپ الگوهای گردشنی ،تحلینل خوشننهای بننا
محاسنبة فواصنل اقلیدسنی (رابطنة  )1و روش ادغا (گروهبنندی) وارد (رابطنة  )2روی مؤلفنههنای
اصلی ماتریس  n × pبه عمل آمد .]10
()1

2
k
di, j   k 1 w k  x i,k  x j,k  
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که در آن d i, j ،فاصلة اقلیدسی دو بردار  x i,kو  x j,kبا مشخلة سطر و سنتون  kا و ، w k
ضریب وزنی متناسب با هر سطر و ستون است.

w   x i  x g    x i,k  x g,k 
k

()2

ng

G

g 1 i 1 k 1

ng

G

g 1 i 1

در این رابطه w ،کمینة واریانس وارد g ،مشخلة گروه  ng ،بیانگر تعداد گروه x i ،بینانگر
iامین متغیر و  x gبیانگر میانگین متغیرهای گروه

است.

یافتههای پژوهش
همانطور که در جدول ( 2نتنایج تحلینل مؤلفنة مبننا (منناتریس چرخننهزدایننیشننده) روی
ماتریس فشار تراز دریا در روزهای بارش تندری) دیده میشود ،منناتریس اولیننة اسنتفادهشنده
ماتریسی  32 1025بود که  29مقدار ویژة بیشتر از  1بهعنوان عامل اصنلی بهدست آمد و اینن
عامنلهنا در کنل  0/99پراش کنل دادهها را تبیین میکنند .از بین اینن  29عامنل 12 ،عامنل
بیش از  1درصد پراش کل دادهها را تبیین میکنند و  0/93پراش دادهها را نشان میدهند کنه
به منزلة عوامل نهایی انتخاب شدند .در نهایت ماتریس بار نمرههای عاملی بنهصنورت ماتریسنی
بنا ابعناد  32 × 12حاصل شد .در مرحلة بعد ،اجرای تحلینل خوشنهای روی ماتریس مورد نظر
نشان داد که دادهها از دو خوشنة اصلی در فشار تراز دریا تبعیت میکند .در یک خوشه الگنوی
سودانی و در خوشة دیگر ،الگوی واچرخندی در بارشهای تندری اهواز اررگذار بودهانند .هنر دو
الگو در فشار تراز دریا بههمراه جریانهای تراز  850و  500میلیباری بهتفلیل بررسی میشود.
جدول  .1مقادیر بارشهای بیشتر از  10میلیمتر ایستگاه اهواز طی دورۀ آماری  2013ـ 2000
روز
28
10
11
14
4
20
7
25
1
4

ماه
ژانویه
دسامبر
دسامبر
دسامبر
دسامبر
دسامبر
ژانویه
نوامبر
دسامبر
آوریل

سال
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2004

بارش بر حسب میلیمتر
13
19/8
23
14/2
11/3
32
24/6
10/7
23
12

کد
97
پدیده
95
95
95
95
95
95
95
95
95

ساعت وقوع
0
21 ،15،18 ،06،12
0
15
21
3
3
12
15
6
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ادامۀ جدول  .1مقادیر بارشهای بیشتر از  10میلیمتر ایستگاه اهواز طی دورۀ آماری  2013ـ 2000
روز
15
25
12
16
25
26

ماه
دسامبر
دسامبر
مارس
نوامبر
دسامبر
ژانویه

سال
2004
2004
2005
2005
2005
2006

بارش بر حسب میلیمتر
18
27
24
17/9
18/4
12/5

8

فوریه

2006

14

12

آوریل

2007

36

30
3
6
7
18
31
26
9
25
20
25
2

نوامبر
نوامبر
دسامبر
دسامبر
دسامبر
دسامبر
ژانویه
فوریه
فوریه
نوامبر
دسامبر
می

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2012
2012
2012
2013

15
28/2
10/2
39
26
22
26
38/3
10
15/4
19
26

18

نوامبر

2013

19

20

نوامبر

2013

13

ساعت وقوع
0
06 ، 03
18 ،12 ،03
6
18
9
3
9
18
21
0
3
0
15
3
9
15
0
18
0
21
6
12
15
3

کد
94
پدیده
95
95
95
95
95
91
97
95
92
95
92
92
95
97
95
95
95
95
95
95
97
95
95
95

جدول  .2مشخصات بهدستآمده از تحلیل مؤلفۀ اصلی (مبنا)
نمرات
32×12

درصد

مقادیر ویژۀ بیش از 1

درصد

مقادیر ویژۀ

ماتریس

تبیین

درصد تبیین

تبیین

بزرگتر از 1

اولیه

0/93

12

0/99

29

32×1025
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شکل  .1دارنمای خوشههای فشار تراز دریا در بارشهای تندری اهواز

الگوی سودانی (بارش  4آوریل )2004

شکل  2الک نقشة فشار تراز دریا در روز بارش را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشنود،
زبانة مرکز کمفشار سودانی با فشار  1012میلیبار ،هوای گر و مرطوب خلیج فارس را بهسمت
منطقة پژوهش شارش میدهد .گسترش نلکالنهاری این سامانه امکان ایجاد بارشهای تندری
را در منطقة اهواز فراهم آورده است .در مقابل در تنراز  850میلنیبناری (شنکل 1ب) ،سنامانة
کمفشاری با پربند مرکزی  1320ژئوپتانسیلمتر بر فراز شمال دریای خنزر بسنته شنده اسنت.
زبانة پربند بیرونی این سامانه  1440ژئوپتانسیلمتر ارتفاع دارد؛ گرادیان فشنار در اینن سنامانه
بسیار شدید است .این سامانه با حرکت پادساعتگرد خود هوای سرد عرضهای جنبقطبی را به
پشت ناوة غربی شارش داده و سبب عمیقتر شدن ناوة غربی شده است؛ بنه همنین دلینل نناوة
غربی عمیقتر شده و در جهت جنوب گسترش یافته است .در این تراز منطقة تحقینق در بنین
دو پربند  1480تا  1500ژئوپتانسیلمتنر نناوة یادشنده قنرار گرفتنه اسنت .عمینق شندن نناوة
پیشگفته در این تراز ،سبب گسترش سامانة سودانی بهسمت عنرضهنای شنمالیتنر از جملنه
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ایران شده است .شکل  1پ نقشة فشار تراز  500میلنیبناری را در روز  4آورینل  2004نشنان
میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،نقشة این تراز با نقشة فشار تراز  850میلیباری و فشار
تراز دریا هماهنگ است .ناپایداریهای شدید در این تراز همچنان مشهود است ،بنهطنوری کنه
غرب و جنوب غرب کشور در جلوِ ناوههای غربی قرار گرفتهاند .در این تراز ،منطقنة تحقینق در
جلوِ ناوهای با ارتفاع  5760ژئوپتانسیلمتر قرار گرفته است .شکل  1ت مقادیر نم ویژه و امگنا را
در فشار تراز دریا نشان میدهد .در این تراز مقدار بیشنینة ننم وینژه ،در غنرب و جننوب غنرب
کشور به  10تا  12گر بر کیلوگر میرسند .مقندار امگنا در اینن تنراز در حندود  0تنا -0/05
پاسکال بر رانیه است .مقدار این پارامتر نشان میدهد که شرایط ناپایداری از فشار تراز دریا آغاز
شده است .شکل  1ث مقادیر نم ویژه و امگا را در فشار تراز  850میلیباری نشان منیدهند .در
این تراز بیشینة نم ویژه در منطقة تحقیق به  6تا  8گر بر کیلوگر میرسند و مقنادیر امگنای
 -0/15تا  -0/2پاسکال بر رانیه در منطقة پژوهش حاکم است .همانطور که مالحظه منیشنود،
نم ویژة زیاد و شرایط صعود مناسب ،سنبب شنده اسنت کنه ناپاینداریهنای رخداده ،همنراه بنا
رعدوبرق و بارشی بهمقدار  12میلی متر باشد .همچنین بیشترین فرارفت رطوبنت بنا توجنه بنه
اینکه جهت جریانها جنوبی است ،از طریق دریای سرخ و خلیج فنارس تنأمین شنده اسنت .در
مقابل در تراز  500میلیباری (شکل  1ج) بیشینة نم ویژه روی منطقنة تحقینق بنه  2گنر بنر
کیلوگر میرسد .مقدار حرکت قائم جو در این تراز هم ،مانند تنراز  850میلنیبناری  -0/15تنا
 -0/2پاسکال بر رانیه است .مقدار منفی این پارامتر نشان میدهد که ناپایداریها تنا تنراز 500
میلیباری و بازتر از آن هم گسترش یافته است.
الگوی واچرخندی (بارش  6دسامبر )2009

شکل  2چ نقشة فشار تراز دریا را در روز  6دسامبر  2009نشان میدهد .همانطنور کنه مشناهده
میشود ،چندین مرکز واچرخندی روی نلکالنهارهای  70تا  100درجة شرقی و مدارهای  30تنا
 45درجة شرقی شکل گرفته است .زبانة بیرونی این جریانهای واچرخندی بنا منحننی هنمفشنار
 1016میلیباری با جهت جنوبشرقی – شمالغربی ،عالوه بر تشدید محدود ناپایداری ،با عبنور از
شمال دریای عمان ،هوای گر و مرطوب این پهنة آبی را به جنوب ،جننوب غنرب و غنرب کشنور
تزریق میکند .شکل  2ح نقشة فشار تراز  850میلیباری را نشان میدهد .در این تراز ،زبانة مرکنز
واچرخندی که در نقشههای فشار سط دریا مشاهده میشد ،در جهت شرق عقبنشینی میکنند
و فقط زبانة بیرونی آن با ارتفاع  1510ژئوپتانسیلمتنر جننوب شنرق کشنور را تحنت تنأریر قنرار
میدهد .در مقابل مرکز چرخندی قوی با ارتفاع  1420ژئوپتانسیلمتر روی مرکز مدیترانه بسته
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شکل ( .2الف) فشار تراز دریا؛ (ب) ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 850؛ (پ)  500میلیباری؛ (ت) نم ویژه و
امگا در تراز دریا؛ (ث) 850؛ (ج)  500میلیباری در روز  4آوریل 2004
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شده است .این سامانه با حرکت پادساعتگرد خود هوای به نسبت سرد شمال دریای مدیتراننه را
به پشت ناوههای غربی تزریق کرده و سبب عمیقترشدن این ناوهها و جنوبی شدن مسنیر آنهنا
شده است .همانطور که مالحظه میشود ،منطقة تحقیق در جلوِ ناوة یادشده با ارتفناع  1500و
 1510ژئوپتانسیلمتر قرار گرفته است؛ این ناوه با عبور از فراز دریای سرخ و خلیج فارس عالوه
بر فرارفت گر  ،ناپایداری را در این تراز بر روی منطقة تحقیق تشدید میکند .شکل  2خ نقشنة
فشار تراز  500میلیباری را نشان میدهد .در این تراز همچنان مرکز چرخنند بنا ینک منحننی
بسته با ارتفاع  5560ژئوپتانسیلمتر روی مرکز دریای مدیترانه بسنته شنده اسنت .نناوة 5720
ژئوپتانسیلمتر با جهت غربی ن شرقی منطقة تحقیق را تحت تأریر قرار منیدهند .بنا توجنه بنه
جهت غربی ن شرقی ناوة یادشده ،از میزان ناپایداری در این تراز کاسته شده است.
شکل  2د مقادیر امگا و نم ویژه در تراز دریا را نشان میدهد .همانطنور کنه مشناهده منیشنود،
بیشینة نم ویژه روی نواحی جنوبی ،جنوب غربی و منطقة تحقیق به مقدار  12گر بر کیلوگر دینده
میشود .این مقدار از نم ویژه ،در این فلل از سال بسیار زیناد بنوده و شنرایط رطنوبتی زز را بنرای
رخداد توفان تندری فراهم کرده است .در مقابل بیشنینة امگنا روی منطقنة تحقینق بنه  0تنا -0/05
پاسکال بر رانیه میرسد که نشاندهندة شرایط بهنسبت مناسب برای شروع ناپایداری از سط زمنین
است .شکل 2ذ مقادیر نم ویژه و امگا در فشار تراز  850میلیباری را نشان میدهند .همنانطنور کنه
مشاهده میشود ،بیشینة نم ویژه روی نواحی جنوبی کشور به  8گر بر کیلوگر میرسد .در منطقنة
تحقیق این مقدار به  7گر بر کیلوگر میرسد .در مقابل بیشینة امگنای منفنی کنه مقندار حرکنت
صعودی را نشان میدهد ،در جنوب غرب کشور و منطقة تحقیق به  0/1پاسکال بنر رانینه منیرسند.
همچنین مقادیر امگا منفی در غرب کشور با امگا متبت در شرق کشنور کنه حرکنت نزولنی را نشنان
میدهد ،جایگزین میشود .شکل  2ر ،مقادیر نم ویژه و امگا را در تراز  500میلیباری نشان منیدهند.
در این تراز منطقة تحقیق ،نم ویژه  0/5گر بر کیلوگر را تجربه میکند .در مقابنل ،همچننان مقندار
حرکت قائم جو ،همانند فشار تراز  850میلیباری  -0/1تا  -0/15پاسکال بر رانیه است .مقندار منفنی
این پارامتر نشان میدهد که حرکت صعودی هوا همچنان در این تراز مشهود است.
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شکل ( .2چ) فشار تراز دریا؛ (ح) ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 850؛ (خ)  500میلیباری؛ (د) نم ویژه و امگا
در تراز دریا؛ (ر) 850؛ (ز)  500میلیباری در روز  6دسامبر 2009
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نتیجهگیری
با بررسی توفانهای تندری اهواز مشخص شد که بیشترین توفانهای این ناحیه در فلنل سنرد
سال رخ داده است ،بهطوری که بنیش از نیمنی از توفنانهنای تنندری بنا بنارش بیشنتر از 10
میلیمتر ،در ماه دسامبر رخ داده و در مقابل از ماه می تا اکتبر هیچ توفان تندری که بنارش آن
بیشتر از  10میلنیمتنر باشند در طنی دورة آمناری ( 2013ن  )2000اتفناق نیفتناده اسنت .بنا
بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که توفانهای تندری اهواز تحت تأریر دو الگوی همدیدی
عمل کردهاند.
در هر دو الگو که یکی سامانة کمفشار سودان و دیگری الگوی واچرخنندی (کنه مرکنز آن
کمی دورتر از مرزهای شرقی کشور قرار گرفته است) بوده ،منابع اصلی تأمین رطوبت بارشهای
تندری منطقة پژوهش ،دریای سرخ ،خلیج فارس و دریای عمان بوده اسنت .در مقابنل شنرایط
صعود و ناپایداری در هر دو الگو از طریق ناوة غربی فراهم شده است .بهعبارت دیگر ،قرارگینری
مرکز چرخندی روی نواحی مرکزی دریای خزر یا دریای مدیتراننه در بسنیاری از مواقنع سنبب
عمیق شدن ناوههای غربی و جنوبی شدن مسیر آنها میشود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت کنه
منبع اصلی تأمین رطوبت بارشهای تندری اهواز ،دریاهای گر جنوبی و همچنین عامل اصنلی
صعود و ایجاد ناپایداری از طریق ناوة غربی صورت گرفته است.
منابع
 .]1احمدی ،محمود؛ قویدل رحیمی ،یوسک؛ جانتاری ،محدره ( .)1394تحلیل زمانی -مکنانی
سازنة توفان های تندری استان تهران ،فللنامة جغرافیای طبیعی ،سال هشتم ،شنمارة :28
 100ن .87
 .]2برنت ،یارنال ( .)1993اقلیمشناسی همدید و کاربرد آن در مطالعات محیطی ،ترجمة سنید
ابوالفضل مسعودیان ،اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.
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