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چکیده
توفانهای تندری از جمله پدیدههای جوی محسوب میشوند که در برخی از فصول ،بهویژه فصول انتقاالی پااییز و بهاار
در عرضهای میانی بسیار روی میدهند .این توفانها یکی از مخاطرات جوی محسوب میشوند که همهسااله خساارات
فراوانی را به بخشهای کشاورزی ،باغات و غیره وارد میسازند .شناخت سازوکار ،تکوین و توسعۀ ایان توفاانهاا کماک
شایانی در جهت مقابله و یا کنترل آنها میکند .در این پژوهش به بررسی توفانهای تندری شدید اصفهان در یاک باازة
زمانی نوزدهساله (1990ا  )2008پرداخته شده است .در ابتدا کدهای مربوط به توفان تنادری کاه باارش بایش از 10
میلیمتر داشتهاند استخراج و سپس با دریافت دادههای فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  850و  500میلایبااری
در روز بارش از پایگاه دادههای  NCEP/NCARسازمان ملی جو و اقیانوسشناسی آمریکاا ،نقشاههاای ماورد نیااز در
محیط نرمافزاری  Gradsترسیم و الگوهای موجد بارش شناسایی شد .در این پژوهش دو الگوی کلی بارای باارشهاای
تندری اصفهان شناسایی شد .در الگوی اول ( 12نوامبر  )1993در فشار تراز دریا زبانۀ واچرخنادی کاه از سامت شار
گسترش یافته با عبور از شمال دریای عمان و خلیج فارس ،موجب فرارفت رطوبت به سمت منطقاۀ تحقیا شاده و در
تراز  850میلیباری ،چرخندی با پربند  1500ژئوپتانسیل متر بر روی منطقه قرار گرفته است .در تاراز  500میلایبااری
هم منطقۀ تحقی کامالً در جلوِ ناوة عمی غربی قرار گرفته که عالوه بر تأمین رطوبت ،ناپایداری را تاا تارازهاای بااییی
تشدید کرده است.در الگوی دوم ( 26آوریل  )2006مرکز کمفشار بزرگی با فشار  1008میلیباری بار روی کشاور قارار
گرفته است .جهت جریانات در این سامانه به گونهای است که هوای مرطوب را بهسمت کشور شارش میدهد و در تاراز
 850میلیباری منطقۀ تحقی کامالً در جلوِ چرخندی با منحنی پربندی1470ژئوپتانسیل متار قارار گرفتاه اسات کاه
عالوه بر فرارفت رطوبت خلیج فارس به مرکز کشور ،ناپایداری را در ایان تاراز هام تشادید کارده اسات و در تاراز 500
میلیباری ،همچنان ناوههای عمی غربی با عبور از کشور و منطقۀ تحقی  ،ناپایداری را تا ترازهاای فوقاانی فاراهم کارده
است.
واژههای کلیدی :ارتفاع ژئوپتانسیل ،اصفهان ،توفان تندری ،سامانههای سینوپتیک ،مخاطرات جوی.

* نویسنده مسئول

Email: M.khazaei14@ut.ac.ir
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مقدمه
مخاطره را میتوان پدیده یا واقعهای دانست که رخداد آن برای فرد ،جامعه و محیط زیان جدی
داشته باشد؛ ویژگی یک مخاطره از طری برد مکانی ،اندازه ،فراوانی ،احتمال وقاوع و همچناین
جمعیتی که تحت تأثیر قرار میدهد ،تشخیص داده میشود [ .]17اثر بالیاای محیطای ،هار دو
مؤلفۀ طبیعی و انسانی را دارند .مثالً پدیدههاایی همچاون رخاداد سایل ممکان اسات بار اثار
نوسانات اقلیمی ،مانند افزایش فراوانی توفان ،فعالیتهای انسان مانند زهکشی زمین و تخریب و
نابودی جنگل تشدید شود [ .]15بارشهای تندری از جمله مخاطرات جوی است که در هنگاام
وقوع ،خسارات فراوانی را به محصویت کشااورزی وارد مایساازد .بناابراین شاناخت ساازوکار،
تکوین و توسعۀ این پدیده در جهت کاهش خسارات وارد به محصاویت کشااورزی ،باا هاا و ...
ضروری است .عملکرد همزمان این توفانها با رگبارهای باران ،برف ،تگرگ و نقاش ماؤثر آن در
ایجاد سیلها ی ناگهانی هم از جنبه کشاورزی هم از نظر خسارات مالی و جاانی هماواره ماورد
توجه محققان بوده است .پدیده تگرگ تنها به وسیله توفان تندری ایجاد مایگاردد و خساارت
اصلی تگرگ به اموال بهویژه محصویت کشاورزی است [ .]16در منطقۀ اصفهان پدیادة تگارگ
بهوسیلۀ توفانهای تندری یک امر معمول است که در فصول انتقالی بهویژه فصل بهار به وقاوع
میپیوندد .رخداد پدیدة تگرگ بهویژه در ماههای آوریل و می خسارات فراوانی به سردرختیهاا
و مزارع وارد میسازد .در این پژوهش به بررسای ساازوکار رخاداد ایان توفاانهاای مخارب در
منطقۀ اصفهان پرداخته میشود .در این زمینه ،مطالعاتی در ارتباط با این توفانهای کوتاهمادت
در کشورهای مختلف انجام گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.
توفانهای تندری اغلب بر اثر گرم شدن زیاد سطح زماین ،در داخال تاودههاای هاوا یاا در
جبهههای هوا ،بهویژه در جبهۀ سرد بهوجود میآیند .در هر دو نوع تندر ،باید تودة هوای گرم و
مرطوب با رطوبت نسبی بیش از  75درصد و ناپایداری کافی وجود داشته باشد و ارتفااع ساطح
تراکم نیز باید آنقدر کم باشد که ضخامت ییۀ ابر به بیش از  3000متر برساد [ .]14برآوردهاا
نشان میدهد که روزانه بیش از  50هزار توفاان تنادری و سااینه بایش از  18میلیاون توفاان
تندری در سطح کرة زمین بهوقوع میپیوندد .وجود هوای گرم و مرطوب در منطقۀ استوا سبب
شده از هر سه روز ،یک روز همراه با توفان تندری باشد [ .]19عمر این توفانها ،خیلی کوتااه و
توسعه و بسط و اضمحالل آنها سریع است .همچنین ایجاد و تکوین آنها بهتنهاایی توساط یاک
عامل جوی امکانپذیر نیست ،زیرا ترکیبی از عوامل مختلف سبب تکوین و توساعۀ ایان پدیادة
جوی می شود [ .]12بارندگی سنگین همراه با رعدوبر از ابر تندری ناشی میشود .دییل ایجاد
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چنین بارندگی سنگینی در یک مدل ابار ،در صاورتی مایتواناد بررسای شاود کاه فراینادهای
خردفیزیکی بهطور صحیح در نظر گرفته شوند [.]4
احتمال رخداد توفانهای تندری به سه عامل وابسته است:
 .1هوای مرطوب در مجاورت سطح زمین وجود داشته باشد ،ماثالً نام مخلاوط بیشاتر از 7
گرم بر کیلوگرم باشد؛
 .2در ییههای میانی تروپوسفر ناپایداری وجود داشته باشد؛
 .3توسعۀ این توفانها بهوسیلۀ گرمایش سطحی یا همرسی و ترکیب چندین ابر کومهای یاا
یک جبهه صورت گیرد [.]22
این توفانها مقدار زیادی از انرژی را از طری تراکم بخار آب به سطوح بااییی وردایسات
منتقل میکنند و بدین طری است که ابرها امکان گسترش تا سطوح باییی وردایسات را پیادا
میکنند [ .]25در سطح جهانی حداکثر فراوانی رخداد توفانهای تندری بین ساعت  12تاا 21
به وقت محلی و حداقل آنها در ساعت  3بامداد اتفا میافتد [.]20
رابرت 1و همکاران [ ]4توفانهای تندری شدید در آمریکا را بررسی کردهاند .آنها باا بررسای
مدلهای عددی شبیهسازیشده پی بردند که جو عرضهای بااییی باهدلیال افازایش گازهاای
گلخانهای گرمتر شده و بهموجب آن ناپایداریهای ناشی از آن هام بیشاتر شاده و سابب شاده
فعالیتهای همرفتی هم در این نواحی افزایش پیدا کند.
پاتانایک 2با بررسی تغییرپذیری دورة فعالیت توفانها در شمال اقیانوس هناد در یاک دورة
113ساله ( ،)1891-2003بیشینۀ فراوانی رخداد توفانها را در ماههای اکتبر ،نوامبر و دساامبر
و برعکس فراوانی اندک رخداد این توفانهاا را در مااههاای ژوئان ،ژوئیاه ،آگوسات و ساپتامبر
مشخص کرده است .این تغییرپذیری ناشی از تغییرپذیری دمای سطح آب بر روی ایان منطقاه
است [ .]23فراوانی رخداد توفانهای تندری حارهای در کشاور بانگالدش نشاان مایدهاد کاه
فراوانترین و شدیدترین رخداد این توفانها در طی دورة بینموسمی یعنی در ماههای آوریال و
می ،اکتبر و نوامبر بهوقوع میپیوندد [.]21
بررسیهای بهنسبت زیادی در زمینۀ توفانهای تندری کشور انجام گرفته است که به برخی
از آنها اشاره میشود:
بارشهای رعدوبرقی در منطقۀ شمال غارب کشاور ،اغلاب در فصاول بهاار و تابساتان و طای
ساعات بعدازظهر و اوایل شب اتفا میافتد .مدلهای شبیهساازیشادة نظریاۀ احتماال ،تاأثیرات
1. Robert
2. Pattanaik
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مشترک سیستمهای جوی سینوپتیک و عوامل فیزیوگرافیک بر توزیع بارشهای شدید و باه تباع
آن ،وقوع سیالبهای مخرب را تقویت میکند [ .]7این باارشهاا اغلاب در جناوب غارب منطقاۀ
تحقی و کوهستانها فعال است و در نواحی پست داخلی کمتر رخ میدهد [ .]2همچنین بررسای
توفانهای تندری در محدودة شهرستان اهر نشان میدهد که باارشهاای تنادری ایان ناحیاه در
دورة گرم سال یا متأثر از سامانههای تندری تودة هوایی هستند که در خاود ناحیاه در اثار تاابش
مستقیم خورشید بهوجود میآیند یا با عبور هوای سرد بر روی سطوح گرم و افزایش دماا ،ناپایادار
شده و بهطور محلی موجب بارندگی میشوند و در طی فصول انتقالی باهویاژه فصال سارد ،عباور
جبهۀ سرد در مقیاس سینوپتیک از روی منطقه سبب ریزش بارشهای تندری بهصورت گساترده
میشوند [ .]3صاادقی حساینی و رضاائیان [ .]9باا بررسای شااخصهاای ناپایاداری و پتانسایل
بارورسازی ابرهای همرفتی اصفهان مشخص کردند که از بین شاخصهای آب قابل بارش ،شاولتر،
 Kو انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی ،بهتارین شااخص آب قابال باارش اسات .میرموساوی و
اکبرزاده [ ]18به مطالعۀ شاخصهای ناپایداری در تشکیل تگارگ در ایساتگاه هواشناسای تبریاز
پرداختهاند .یافتههای آنان نشان میدهد که در این ناحیه هر چه سطح یخبنادان کمتار از 3000
متر باشد ،احتمال وقوع تگرگ کمتر و هر چه فاصلۀ سطح یخبندان تا قلۀ ابر زیاد باشاد ،احتماال
وقوع تگرگ بیشتر خواهد شد .بیشترین فراوانی رخداد توفاانهاای تنادری در تبریاز در مقیااس
زمانی ماهانه در اردیبهشت و در بازة فصلی بهار است [.]7
تاجبخش و همکاران [ ]1دو مورد از توفانهای تندری تهران را بررسی کردهاناد .یافتاههاای
آنان نشان میدهد که شاخصهای صعود ،بهویژه  Sweat ،KI ،Liو  Capeو آستانههاای عاددی
این شاخصها ،راهنمای مناسبی برای پیشبینی وقوع توفان در منطقۀ تهران است.
بررسی توفانهای تندری استان اردبیل نشان میدهد که در مناط اردبیل ،مشکینشاهر و
خلخال ،فراوانی وقوع این توفانها متعل به ماه می و در منطقۀ پارسآباد متعل باه مااه ژوئان
است .همچنین در مناط اردبیل ،خلخال و مشکینشهر وقوع توفانهای تنادری دارای رونادی
افزایشی و در منطقۀ پارسآباد دارای روندی کاهشی بوده است [ .]10مطالعۀ توفانهای تنادری
سیالبساز استان کرمانشاه نشان میدهد که در بیشتر توفانها از  24ساعت قبل از وقوع بارش،
زبانۀ واچرخندی بر روی دریای عرب قرار گرفته که موجب فرارفت رطوبت به سمت غرب کشور
و جلوی ناوههای غربی شده است همین امر سبب شده ،ناپایداریها همراه با رعد و بر و بارش
شدید باشد [ .]5بررسی رخداد توفانهای تندری نیماۀ غربای ایاران در مقیااس سااینه نشاان
میدهد که فراوانی این توفانها از شمال به سمت جنوب کاهش ماییاباد و در مجماوع رخاداد
فصلی و ساینه این توفانها دارای روند افزایشی است [.]8
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بررسی توفان تندری روز  5اردیبهشت  1389در شاهر تبریاز نشاان مایدهاد کاه از باین
شاخصهای ناپایداری  Sweat ،Soi ،Li ،TTi ،Ki ،SI ،CIN ،Capeو  ،PWشاخص شوآلتر یا Si
نتایج بهتری نسبت به دیگر شاخصها بهدست آورده است [.]13
اصفهان یکی از مناط مهم کشور در بخش کشاورزی است کاه هماهسااله پدیادة توفاان
تندری بهویژه در فصل بهار خساراتی را به بخشهای کشاورزی و با های آن وارد مایساازد .تاا
کنون مطالعات اندکی در مورد پدیدة توفان تندری در اصافهان صاورت گرفتاه اسات .تحقیا
حاضر میتواند به شناخت سازوکار تکوین این توفانها در این ناحیه از کشور کمک کند.
مواد و دادهها
برای بررسی توفانهای تندری شدید و مخاطرهآمیز اصفهان ،ابتدا دادههای مربوط باه پدیادههاای
خاص در یک دورة آماری نوزدهساله ( )1990-2008برای ایستگاه اصفهان از ساازمان هواشناسای
کشور دریافت شد .سپس با استخراج کدهای اختصاصیافته از طرف ساازمان هواشناسای جهاانی
که شامل کدهای  97 ،29ا  91و  99است ،توفانهای تندری کاه بایش از  10میلایمتار باارش
داشتهاند استخراج شد .همچنین دادههای فشار در تراز دریا و ارتفااع ژئوپتانسایل ترازهاای 850و
 500میلایبااری در روز وقاوع باارش از پایگااه دادههااای  NCEP/NCARساازمان ملای جااو و
اقیانوسشناسی ایایت متحدة آمریکا استخراج شد .نقشههای روزهای بارشی مورد نظار در محایط
نرمافزار  Gradsترسیم و الگوهایی که به بارشهاای شادید در اصافهان منجار شاده ،شناساایی و
بررسی شد .بررسی دادههای بارش نشان میدهد که هفت نمونه توفان تندری با بارش بیش از 10
میلیمتر در دورة آماری پیشگفته رخ داده است .با ترسیم و بررسی نقشاههاا مشاخص شاد کاه
توفانهای تندری شدید اصفهان از دو الگوی کلی تبعیت کارده اسات .در ایان بررسای ،دو نموناه
بارش  12نوامبر  1993و  26آوریل  2006انتخاب و بهتفصیل بررسی میشود.
دادههای جو بایی اصفهان در روزهای بارشی مورد نظر ،ثبت نشده یا ناقص بوده اسات ،بادین
دلیل شاخصهای ناپایداری که شرایط ناپایداری در ییههای میانی جو را نشاان مایدهاد بررسای
نشده و تنها اسکیوتی هر یک از دو الگوی مورد بررسی در روزهای بارشی تحلیل شده است.
جدول  .1مختصات ایستگاه سینوپتیک اصفهان
طول جغرافیایی

40

51

عرض جغرافیایی

ارتفاع بر حسب متر

32 37

1550/4
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جدول .2مقادیر بارش در ساعات وقوع توفان تندری در ایستگاه سینوپتیک اصفهان طی دورۀ آماری
()1990 -2008
ردیف

1
2
3
4
5
6
7

روز

ماه

سال
آماری

 12نوامبر 1993
 7اکتبر 1994
 4مارس 1996
می 1996
7
 3آوریل 2002
 26آوریل 2006
 17می 2007

بارش
(میلیمتر)

37
14
21
11/8
16
23
21

ساعت و کد وقوع پدیده

( 12کد( 15 )95کد ( 18 )95کد )97

( 06کد)97
( 15کد)95
( 00کد )95
( 12کد)96
( 00کد (06 )95کد )95
( 06کد )97
( 15کد )96

کد 95ا رعدوبر همراه با باران یا برف ،با شدتی مالیم یا متوسط.
کد 96ا رعدوبر همراه با تگرگ ،با شدت مالیم یا متوسط.
کد 97ا رعدوبر همراه با باران یا برف ،بهصورت شدید.

همانطور که در جدول 1مشاهده میشود ،از هفت توفان تندری شدید ،دو ماورد باا باارش
تگرگ همراه بوده ( 7می  1996و  17می  )2007و در دو مورد دیگر ،رعدوبر با بارش شادید
( 12نوامبر  1993و  26آوریل  )2006و در سه مورد دیگر ،رعدوبر هماراه باا باارش مالیام و
متوسط گزارش شده است .بنابراین با توجه به اینکه بیشتر این توفانهاا در فصال بهاار (مای و
آوریل) به وقوع میپیوندند ،در این زمان که فصل رویاش محصاویت زراعای ،بااغی و  ...اسات،
حساسیت زیادی به بارشهای شدید ،بهویژه پدیدة تگارگ وجاود دارد .بادین منظاور در ایان
پژوهش به بررسی سازوکار و الگوهای موجد این توفانهای مخرب که علت اصلی پدیدة تگارگ
و همچنین بارشهای شدید در فصل بهار است ،پرداخته میشود.
بحث و نتایج
پدیدة رعدوبر (توفان تندری) هرساله موجب خسارات جانی و ماالی در نقااط مختلاف ایاران
میشود .از سال  1991تا ( 2006باه اساتثنای ساالهاای  2000و  79 )2004توفاان تنادری
مخرب گزارش شده است کاه خساارات جاانی و ماالی داشاتند ،باهطاوریکاه در دورة آمااری
پیشگفته بر اثر این پدیده در سطح کشور 94 ،تن کشته و  13تن زخمی شدند و به  139خانه
خسارت وارد شد .با توجه به آمار گزارششده در طی چهارده سال یادشده ،بهطاور متوساط در
هر سال در حدود  6تن بر اثر این پدیده در سطح کشور جان خود را از دست دادهاند .در طاول
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دورة  1991تا  ،2006منطقۀ اصفهان ،بعد از ایذة خوزستان ،بیجار و بندر گناوه ،یکی از مناط
پرمخاطره از لحاظ رخداد توفان تندری بوده است [ .]11در ایان پاژوهش باه تعیاین الگوهاای
جوی رخداد این توفانهای مخاطرهآمیز در منطقۀ اصفهان پرداخته شده است.
ایستگاه اصفهان در دورة آماری بررسیشاده ( )1990-2008هفات باارش تنادری بایش از 10
میلیمتر را تجربه کرده است .با بررسی نقشههای فشار تراز دریا ،ارتفااع ژئوپتانسایل ترازهاای  850و
 500میلیباری ،هفت توفان تندری شناسایی شد ،این هفت توفان از دو الگوی کلی پیروی کاردهاناد
که در اینجا برای نمونه ،دو توفان تندری  12نوامبر  1993و  26آوریل  2006بررسی شده است.
الگوی نوع اول (توفان تندری  12نوامبر )1993

شکل.1الف شرایط همدیدی حاکم بر فشار تراز دریا را نشان میدهد .مرکز واچرخند بسایار قاوی باا
فشار مرکزی بیشتر از  1040میلیباری در طول جغرافیایی  90درجۀ شرقی و عرض جغرافیاایی 35
درجۀ شمالی شکل گرفته است .زبانۀ این واچرخند با فشار  1016میلیبااری در جهات سااعتگرد باا
عبور از قسمتهای شمالی دریای عمان و تنگه هرمز هوای باهنسابت سارد و مرطاوب را باه ناواحی
جنوبی ،منطقۀ تحقی  ،شر و شمال شر کشور تزری میکند و سپس با جهت شرقی ا غربای ،تاا
شمال غرب کشور ادامه مییابد و با جهت شمال شرقی ا جنوب غربی از کشور خارج میشود.
شکل.1ب نشان میدهد که در فشار تراز  850میلیباری ،چرخندی با یک منحنی همفشاار
بسته با فشار  1500ژئوپتانسیل متر تمامی کشور به جز نواحی جنوبی و جنوب شرقی کشور را
در بر گرفته است .با توجه به اینکه ضلع شمالی این سامانه بر روی دریای خزر قرار گرفته است،
موجب فرارفت جریانهای بهنسبت سرد و مرطوب این دریا به سمت شمال غرب ،غرب ،مرکز و
شمال شر کشور شده است.
شکل .1پ شرایط حاکم بر تراز  500میلیباری را نشان میدهد .نقشۀ این تراز باا فشاار تاراز
 850میلیباری هماهنگی دارد .در این تراز چرخندی با سه منحنی پربندی بسته با فشار مرکازی
 5400ژئوپتانسیل متر بر روی دریای سیاه بسته شده است ،این چرخند نسابت باه چرخناد تاراز
 850میلیباری ،قدری در جهت غرب و شمال غربی آن واقع شده است .ایان چرخناد باا حرکات
پادساعتگرد خود هوای سرد عرضهای بایتر را باه درون نااوههاای غربای تزریا کارده و سابب
عمی تر شدن آنها شده است .همین امر سبب شده این نااوههاا مسایر جناوبیتاری را بپیمایناد،
بهطوریکه این ناوهها با عبور از مدیترانۀ مرکزی و شرقی ،تمامی کشور به جز نیمۀ جنوب شارقی
را تحت تأثیر قرار میدهند .منطقۀ تحقی در این تراز در جلاوِ پربناد نااوههاای  5640تاا 5720
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ژئوپتانسیل متر قرار گرفته است .به همین دلیل است که ناپایداریهای صاورتگرفتاه در ایان روز
بسیار شدید و همراه با تندر و بارش شدید بهمقدار  37میلیمتر بوده است.
شکل.1ت نمودار اسکیوتی روز  12نوامبر  1993در ساعت  12را نشان میدهد .هماانطاور
که در این نمودار مالحظه میشود ،منحنیهای دما و دمای نقطۀ شبنم از تراز  850میلیبااری
بسیار به هم نزدیک شده است ،بهطوریکه این دو منحنی در جهت قائم به موازات هم حرکات
کرده و در تراز  600میلیباری یکدیگر را قطع کردهاند .در این تراز بیشاترین چگاالش رخ داده
است؛ با این حال تا تراز  500و حتی  400میلیباری همچنان مقادیر دما و نقطۀ شبنم باه هام
نزدیکاند که نشاندهندة جوی سرشار از رطوبت در این روز است.

شکل .1الف .فشار سطح دریا در روز  12نوامبر 1993

شکل.1پ .فشار تراز  500میلیباری در روز  12نوامبر
1993

شکل .1ب .فشار تراز  850میلیباری در روز  12نوامبر 1993

شکل.1ت .نمودار اسکیوتی روز  12نوامبر  1993ساعت 12
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الگوی نوع دوم (توفان تندری  26آوریل )2006

شکل.2الف شرایط همدید حاکم بر فشار تاراز دریاا را در روز باارش ( 26آوریال  )2006نشاان
میدهد .همانطور که مالحظه میشود سامانۀ کمفشار بزرگی با فشار  1008میلیبااری جناوب
و جنوب غربی آسیا را فرا گرفته است .این سامانۀ کمفشار تمامی کشور به جاز ناواحی شامالی،
شمال غرب و بخشها ی محدودی از نواحی مرکزی را در بر گرفته اسات .حرکات پادسااعتگرد
این سامانه سبب شده ضلع شمالی آن با جهت شمالی ا جنوبی با عباور از شار دریاای خازر،
منطقۀ تحقی را تحت تأثیر قرار دهد.
شکل.2ب نشان میدهد که نقشۀ فشار تراز  850میلیباری باا نقشاۀ تاراز دریاا همااهنگی
دارد .چرخندی با دو منحنی همفشار بسته با فشار  1440ژئوپتانسیل متر بر روی جنوب ترکیه
و شمال دریای خزر بسته شده است .منحنی بیرونی این چرخند با فشار  1470ژئوپتانسیل متر
با حرکت پادساعتگرد خود هوای مرطوب دریای سایاه ،مدیتراناه شارقی و خلایج فاارس را باه
سمت منطقۀ تحقی تزری میکند .همچنین در این تراز منطقۀ تحقی کامالً در جلوِ چرخناد
پیشگفته قرار گرفته و شرایط یزم برای ناپایداری شدید فراهم شده است.
شکل.2پ شرایط همدیدی حاکم در تراز  500میلیباری را نشان میدهد .نقشۀ این تاراز هام
با نقشۀ تراز  850میلیباری و نقشۀ فشار تراز دریا در هماهنگی کامل است .در این تراز چرخنادی
با دو منحنی پربندی بسته با فشار مرکزی  5480ژئوپتانسیل متر بر روی دریای سیاه بساته شاده
که نسبت به چرخند تراز  850میلیباری اندکی جهت غربیتر یافته است .محور نااوههاای عمیا
غربی در این تراز فشاری ،بر روی قسمتهای مرکزی و شمالی عربستان واقع شاده و جلاوی نااوه
تمامی کشور به جز جنوب شرقی را فرا گرفته است .جهت جریانات در این تراز باه گوناهای اسات
که عالوه بر تشدید ناپایداری ،سبب فرارفت هوای مرطوب مدیترانه شرقی ،دریاای سارخ و خلایج
فارس به سمت کشور و منطقۀ تحقی شده است .همین امر سبب شاده ناپایاداریهاا ،هماراه باا
رعدوبر و بارش شدید بهمقدار 23میلیمتر در منطقۀ اصفهان رخ دهد.
شکل.2ت نمودار اسکیوتی روز  26آوریل  2006در ساعت  12را نشان میدهد .در ایان روز
منحنیهای دما و دمای نقطۀ شابنم در تاراز  700میلایبااری ( 3054متار) یکادیگر را قطاع
میکنند؛ یعنی در این روز بیشترین چگالش رطوبت در این تراز رخ داده و شاناوری بساته هاوا
مثبت بوده و در جهت قائم بستۀ هوا صعود کرده است .البته این دو منحنی بعد از دور شادن از
تراز فشاری پیشگفته ،دوباره در نزدیکی محدودة  400میلیباری به یکدیگر نزدیک شدهاند که
احتمایً نشان از دو اوج بارشی در این روز بوده است.
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شکل.2الف .فشار تراز دریا در روز  26آوریل
2006

شکل.2ب .فشار تراز  850میلیباری در روز  26آوریل

شکل .2پ .فشار تراز  500میلیباری در روز 26

شکل .2ت .نمودار اسکیوتی روز 26آوریل 2006

آوریل 2006

ساعت 12

نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی توفانهای تندری شدید و پرمخااطرة اصافهان پرداختاه شاده اسات.
همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،فراوانی توفانهای تندری شدید در فصاول انتقاالی
بهویژه فصل بهار مشاهده شده است .با توجه به جدول  ،1دو مورد از توفانها باا رخاداد تگارگ
( 7می  1996و  17می  )2007و دو مورد دیگر همراه با رعدوبر و بارش شدید گازارش شاده
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است ( 12نوامبر  1993و  26آوریل  .)2006بنابراین با توجه به اینکه در این فصل ،بسایاری از
محصویت زراعی ،باغی و غیره کشت میشود ،ضروری اسات تمهیادات یزم باهمنظاور کااهش
مخاطرات ناشی از این توفانها صورت گیرد .در این بررسی دو الگوی کلی در رخداد توفانهاای
تندری پرمخاطره اصفهان شناسایی شد:
در الگوی اول ( 12نوامبر  )1993زبانۀ واچرخندی با منحنی همفشار  1016میلایبااری باا
حرکت بهسوی غرب ،با عبور از روی دریای عمان و خلیج فاارس رطوبات را باه سامت منطقاۀ
تحقی تزری میکند و در تراز  850میلیباری ،چرخندی با یک منحنی بسته با ارتفااع 1500
ژئوپتانسیل متر بر روی منطقه قرار گرفته است و در تاراز  500میلایبااری هام غارب و مرکاز
کشور کامالً در جلوِ ناوههای عمی غربی قرار گرفته که سبب شده ناپایداریهای رخداده هماراه
با رعدوبر و بارش شدید باشد.
در الگوی دوم ( 26آوریل  )2006سامانۀ کمفشار بزرگی با فشار  1008میلایبااری بار روی
کشور قرار گرفته است که عالوه بر تأمین رطوبت سبب ناپایداری هوا شده اسات .همچناین در
فشار تاراز  850میلایبااری ،چرخنادی باا پربناد بیرونای  1470ژئوپتانسایل متار باا حرکات
پادساعتگرد خود عالوه بر ناپایداری شدید در ایان تاراز ،باا عباور از روی خلایج فاارس سابب
فرارفت رطوبت به سمت منطقۀ تحقی شده است و در تراز  500میلیباری هام تماامی کشاور
بهجز جنوب شر  ،در جلوِ ناوههاای عمیا غربای واقاع شاده اسات .هماین امار سابب شاده
ناپایداریها تا ترازهای میانی جو کامالً گساترش یاباد .باه هماین دلیال اسات کاه در رخاداد
بارشهای تندری ،عالوه بر فرارفت رطوبت در فشار تراز دریا و  850میلیباری ،صاعود هاوا نیاز
در هر سه تراز بهویژه ترازهای  850و  500میلیباری کاامالً مشاهود باشاد .باه هماین دلیال،
ناپایداریهای رخداده در اصفهان همراه با رعدوبر و بارش شدید بوده است.
منابع
[ .]1تاجبخش ،سحر؛ غفاریان ،پروین؛ میرزایی ،ابراهیم ( .)1388روشی برای پیشبینی رخاداد
توفانهای تندری با طرح دو بررسی موردی ،مجلۀ فیزیک زمین و فضا ،دورة  ،35شامارة :4
.147-166
[ .]2جاللی ،اورج ( .)1385تحلیل زمانی ا مکانی باارشهاای رعادوبرقی منطقاۀ شامال غارب
کشور ،پایاننامۀ دکتری ،دانشگاه تبریز.
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[ .]3جاللی ،اورج؛ رسولی ،علیاکبر؛ ساری صراف ،بهروز ( .)1385توفانهای تندری و بارشهای
ناشی از آن در محدودة شهر اهر ،نشریۀ دانشکدة علوم انساانی و اجتمااعی دانشاگاه تبریاز:
.19-33
[ .]4جوانمرد ،ساهیال؛ بادا جماالی ،جاواد ( .)1381پارامترساازی فراینادهای خردفیزیکای و
دینامیکی بارش در مدل ابرتندری ،مجلۀ پژوهش فیزیک ایران ،جلد  ،3شامارة  ،3زمساتان
.185-198 :1381
[ .]5خالدی ،شهریار؛ خوشاخال  ،فرامرز؛ خزایی ،مهدی ( .)1389تحلیل همدیدی توفاانهاای
تندری سیالبساز استان کرمانشاه ،مجلۀ چشماناداز جغرافیاایی ،ساال پانجم ،شامارة :13
.21-41
[ .]6خوشحال دستجردی ،جواد؛ قویدل رحیمی ،یوسف ( .)1386شناسایی ویژگیهای ساوانح
محیطی منطقۀ شمال غرب ایران (نمونۀ مطالعااتی :خطار توفاانهاای تنادری در تبریاز)،
فصلنامۀ مدرس علوم انسانی ،ویژهنامۀ جغرافیا.101 -115 :
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