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چکیده
سالهای ناگهانی ناشی از بارشهای شدید کوتاهمدت از مهمترین مخاطرات طباعی میسوب میشود .تیقاک
حاضر با هدف تیمال سازوکار همدیدی و ترمودینامادی بارش شدید منجر به سال  28تاکر  1394در اسکتان
البرز صورت گریت .براساس ایستگاههای بارانسنجی ساجان ،کندر و ایستگاه همدید کرج ،ویژگیهکای بکارش
و رخداد بارشهای یصل گرح من قه مشخص شد .در ادامه ،دادههای آنومالی ،ارتفاع ژئوپتانسال ،سکروت قکائم
(اُمگا) و تاوایی در روزهای قبل تا زمان رخداد بارشی در تراز 500و 850هدتوپاسدال و تکراز دریکا اسکتخراج و
براساس نرحایزار گرادس ترسام شد .شاخصهای ناپایکداری و نمکودار ترمودینکامادی اسکداو  -تکی برمبنکای
ایستگاه همدید تهران تیمال شد .وغود هوای سرد در غو باال ،ایجکاد نکاوة شکبهپایکا ،تزریک و تک مان مکداوح
رطوبت از پهنۀ آبی خزر ،کمیشار س ح زمان و غریانهای شمال غربی ،مشخصههای ومدة همدیکدی حکاکم
بر رخداد بارشی مذکور میسوب میشوند .الگوی غالب در تراز دریا در قبل و زمکان رخکداد بکارش ،حاکماکت
کمیشار حرارتی پاکسکتان اسکت .سکروت قکائم (اُمگکا) در زمکان رخکداد بارشکی تقویکتشکده و در تکراز850
هدتوپاسدال باشتر از تراز  500هدتوپاسدال مشاهده شد .در روز رخداد بارشی بر اثکر حرککت نصک النهکاری
غریانهای تراز باالی غو مازان تاوایی مثبت به  +9رساده است .رخداد بارشی مکذکور بکا شکاخص شکوالتر در
شرایط ناپایداری شدید و با شاخص مقکدار آب قابکل بکارش ،از بخکار آب الزح بکرای بکارش شکدید در من قکه
برخوردار بوده است .اختالف حرارتی زیاد بان س ح باالی غو و س ح زمان در یصل گرح موغکب بکارشهکای
شدید میشود .بنابراین ،آگاهی از شرایط همدیدی بارشهای شدید منجر به سال میتوانکد بکهونکوان سکامانۀ
معتبر اخ ار سال در قبل از وقوع بیران حایز اهمات باشد.
واژههای کلیدی :البرز ،رخداد بارشی شدید ،سال ،ناپایداری ،همدید.
* نویسندة مسئول ،تمفن09189419163 :

Email: hamzehahmadi2009@gmail.com
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مقدمه
ساالبها از مهمترین مخاطرات خسارتزا در بان مخاطرات طباعی میسوب میشوند .سکاالبهکای
ناگهانی والوهبر اینده رتبۀ باالیی در ماان بالیای طباعکی دارنکد ،بکر غکان و مکال انسکانهکا بسکاار
ت ثارگذارند [ .]15در سالهای اخار رخدادهای بارشی منجر به سال ایزایش یایته است .حکدود 169
ماماون نفر از ساکنان کرة زمان در باش از  90کشور بهطور متوسط هرسکاله بکا یکی سکال مخکرب
مواغه میشوند [ .]19بدون شی سکاالب هکم از ن کر تمفکات غکانی و هکم از ن کر خسکارات مکالی،
مهابترین بالی طباعی در غهان میسوب میشود [ .]4رخدادهای بارشی یرین یدی از یاکتورهکای
اصمی برای ساالبهای شدید میسوب میشود [ .]13سازمان هواشناسکی غهکانی ( )WMOحکدود
 10نوع سال مختم بر مبنای ،یصل ،مدکان ،شکرایط غکوی و نتکایا پاامکدهای آن ،طبقکهبنکدی و
شناسایی کرده است .در ماان آنها سالهای ناگهانی متکداولترنکد [ .]25یدکی از مهکمتکرین مسکائل
میا ی پاشبانی ساالبهاست .با شناسایی الگوهای گردشی میتوان یی یا دور روز قبل ،الگوهکای
مختوح به ایجاد سال را پاشبانی کرد [ .]8بررسی بارشهکای شکدید در خامکی از برنامکهریکزیهکا،
بهخصوص م العات شهری و هادرولوژیدی حایز اهمات است [.]23
تیمال ومت بارشهای شدید منجر به سال مورد بررسی خامی از م العات و تیقاقات حوزة هکوا
و اقمام بوده است .نتموس 1و همداران ( )2007با تیمال تویانهای تندری منجر به سال ناگهکانی در
من قۀ بالتامور ،مشخص کردند که بکان رخکداد تویکانهکای تنکدری و سکالهکای ناگهکانی ارتبکا
معناداری وغود دارد [ .]22سادالسدی )2009( 2شکاخصهکای ناپایکداری در بکارشهکای شکدید در
اروپا را بررسی کرد [ .]24کامسوی و سکمای ( )2013بکا تیماکل سکال روزهکای  7تکا  10سکتتامبر
 2009در ترکاه مشخص کردند که اصمیترین ومت غوی وقوع سال ،یراوانی هوای سرد در غکو بکاال
و وغود یی ناوة وما است [ .]19احسکان و ککان )2013( 3رخکداد بارنکدگی منجکر بکه سکال 29
غوالی  2010در شمال غربی پاکستان را با اسکتفاده از مکدل  WRFبررسکی کردنکد [ .]13زنک و
همداران ( )2013با بررسی یراوانی رخداد مخاطرة سال شهری در شهرهای چان ،ایکزایش وقکوع آن
در آینده ناشی از پاامدهای تراارات اقمامی را هشدار دادهانکد [ .]27دویکن 4و همدکاران ( )2014بکا
بررسی رخدادهای غوی منجر به سالهکای ناگهکانی در  11-14غکوالی  2014در من قکۀ کاشکو،
مشخص کردند که الگوهای بزرگمقااس و ناهنجاریهکا ،الگوهکای بکالقوه بکرای یکی رخکداد یکرین
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بارشیاند [ .]16زن  1و همداران ( )2014با بررسکی توزیک زمکانی – مدکانی بکارشهکای یکرین در
مناط کوهستانی چان ،مشخص کردند که مانسونهای تابستانی ت ثار بسزایی در بکارشهکای یکرین
دارند [ .]26مانتازارکاو 2و همداران ( )2015روشهای مختم برآورد آستانههای بارندگی سکاالبی را
بررسی کردند [ .]20متسن گکورس 3و همدکاران ( )2016بکا تیماکل رخکداد تورنکادو در  25مکارس
 2009مشخص کردند که در رخداد این پدیده ،باشترین آنومکالیهکا در سک و  850 ،700 ،500و
 925هدتوپاسدال رخ میدهد [ .]21رولفوا 4و همداران ( )2016با تیمال یراوانی بکارشهکای یکرین
مشخص کردند که در دورة گرح سال ،بارشهای یرین باشتر رخ خواهد داد [ .]23وزیکزی و صکمدی
( )1386با تیمال الگوی سکانوپتادی سکال  28مهکر  1382اسکتانهکای گکاالن و مازنکدران ،باکان
داشتند که وغود ناوة وما در شمال شرق اروپا و امتداد میور آن روی دریای خزر ،موغب یراریکت
هوای سرد ق بی از ورضهای شمالی بر روی خزر شده است [ .]7رحامی ( )1388تک ثار رگبارهکای
منفرد بر مدیریت بیران سال (نمونۀ موردی حوضۀ یارسان) را بررسی کردند [ .]5گنکدمدار ()1391
در بررسی مدیریت بیران وقوع سال در شهر اصفهان مشخص کرد که وامل اصمی بکروز بکارشهکای
سالزا در شهر اصفهان ،ورود سامانۀ کمیشار سودانی از غنوب غرب و شرایط صکعود میمکی من قکه
است [ .]11امانی و همداران ( )1392تیمال همدید سامانههای همراه با بارش سنگان و سکالزا در
حوضۀ رودخانۀ کشدان برای دورة آمکاری  1350-1384را بررسکی کردنکد [ .]3اماکدوار و همدکاران
( )1392با بررسی بارشهای سنگان در غنوب غرب و نواحی مرکزی در اثر سردچال غوی مشخص
کردند که ماکزان ناپایکداری بکرای بکارش سکنگان در حکد چشکمگاری بکوده اسکت [ .]2صکالحی و
والیغهان ( )1392با تیمال سانوپتادی مخاطرات اقمامی شهرستان یاسوج از طری رخداد بارشکی
 20اسفند  1389مشخص کردند که کمیشارهای مستقر روی سکودان و غنکوب شکرق آسکاا سکبب
ناپایداریهای شدید در من قه شده است [ .]6احمکدی و غعفکری ( )1394بکارش یکوقسکنگان 23
اسفند  1392در شهرستان بندروباس را با رویدرد همدیدی در س ح زمان و تراز باالیی غو واککاوی
کردند [ .]1اکبری و همداران ( )1393تراارات شاخصهای دینامادی همزمان با تویانهکای حوضکۀ
آبریز کارون را بررسی کردند .آنها بکا بررسکی چنکد نمونکه از سکاالبهکا ،شکاخصهکای دینکامادی و
ترمودینامادی را واکاوی کردند [ .]4وماجانی و رضکایی ( )1393بکا بررسکی توزیک زمکانی – مدکانی
تاوایی نسبی در ایران با ت کاد بر بارش ،مشخص کردند که در یصل تابسکتان تمکاح ایکران در سکا رة
تاوایی منفی قرار دارد [.]9
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رخدادهای بارشی شدید منجر به سال با توغه به یراوانی وقوع آنها در کشور ،یدی از دغدغههکای
اصمی مسئوالن و مدیران در زمانۀ مدیریت بیران میسوب میشود .وقوع رخدادهای بارشکی شکدید
در ایاح گرح سال خسارتهای غبرانناپذیری را بههمراه دارد .من قۀ تیقا بهونوان یدکی از منکاط
غاذب غمعات بهدلال نزدیدی به تهران و وغود میور مواصالتی چالوس از اهمات خاصی برخکوردار
است .ازآنجا که یدی از ووامل مؤثر در مدیریت بیران بالیای طباعی ،شناخت چگونگی وقوع و ریتکار
مخاطرات اقمامی است ،این تیقا در ن ر دارد وضعات بارش روزانۀ دورة گرح را تیماکل ککرده و در
ادامه سازوکار همدیدی و ترمودینامادی س و باالی غو و س ح زمان موغد رخکداد بارشکی شکدید
 19غوالی  ،2015برابر با  28تار  1394در استان البرز را واکاوی کند.
روش تحقیق و تحلیل
بارش شدید در شامگاه  28تار  ،1394برابر با  19غوالی  2015ماالدی ،در دامنههای غنکوبی
رشتهکوه البرز منجر به وقوع یدی از مهابترین سالهای ناگهانی در من قۀ ساجان در حوضکۀ
آبخاز ارنگه در غرب استان البرز و من قۀ کن در استان تهران شد .ایکن رخکداد بارشکی شکدید
بهمدت یی ساوت 13/4 ،مامیمتر بارش بهغای گذاشت .ساالب غاریشده با حداکثر دبی 30
متر مدعب در ثاناه در روستای ساجان 10،ساوت تداوح داشکت و حجکم آن  ./58ماماکون متکر
مدعب برآورد شد .تمفات غانی این ساالب  8نفر بود [ .]10استان البرز با وسعت تقریبی 5142
کامومتر مرب بان  35درغه و 31دقاقه تا  36درغه و  21دقاقۀ وکرض شکمالی و  50درغکه و
 10دقاقه تکا  51درغکه و 30دقاقکۀ طکول شکرقی واقک شکده اسکت .در ایکن تیقاک از آمکار
ایستگاههای بارانسنجی ساجان و کندر بهونوان تنها ایستگاههای میل رخکداد بارشکی مکذکور
استفاده شد .با توغه به نبود آمار طوالنیمدت در این ایستگاهها ،از آمار ایستگاه همدیکد کککرج
ناز استفاده شد (غدول .)1
جدول  .1مشخصات ایستگاههای بررسیشده
ایستگاههای
بررسیشده
ساجان
کندر
کرج

طول جغرافیایی
º
E
º
51 ٌ07
51º ٌ07
ٌ 51º 2

عرض جغرافیایی
º
N
º
35 57
35º 51
35º 48

ارتفاع
m
2100
2100
1321

نوع ایستگاه
بارانسنجی
بارانسنجی
همدید
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در تیقا حاضر با رویدرد میا ی به گردشی در ابتدا ،ویژگیهای آماری رخکداد بکارش من قکه
بررسی شد و ستس یراوانی رخداد و شدیدترین بارشهای روزانۀ یصکل گکرح من قکه مشکخص شکد.
بهمن ور شناسایی ومت رخداد بارشی منجر به سکال  19غکوالی  2015برابکر بکا  28تاکر  1394در
من قۀ ساجان استان البکرز ،از الگوهکای همدیکدی و ترمودینکامادی اسکتفاده شکد .در ایکن زمانکه،
نقشههای ارتفاع ژئوپتانسال ،سروت قائم (اُمگا) و تکاوایی بکرای ترازهکای  500و 850هدتوپاسکدال و
س ح دریا از دو روز قبل از زمان رخداد بارشی استخراج و ترسام شد .این نقشهها با تفداکی یضکایی
 2/5در  2/5درغه برای میدودة غررایاکایی  10-80درغکۀ وکرض شکمالی و  0 -100درغکۀ طکول
شرقی ،براساس دادههای تیمال مجدد پایگاه نووا [ ]28و با استفاده از امدانات برنامهنویسی نکرحایکزار
گرادس 1استخراج و ترسام شد.
اطالع از وضعات پایداری و ناپایداری هوا از موضوعهای مهکم و اساسکی م العکات ترمودیناماکی
غو بهحساب میآیکد .یدکی از روشهکای ککاربردی در ایکن زمانکه ،اسکتفاده از نمودارهکای بکی درو
ترمودینامادی و میاسبۀ شاخصهای ناپایداری است [ .]12این شاخصها بهمن کور آگکاهی دادن بکه
پاشبانها دربارة وضعات پایداری و ناپایداری غو توسعه پادا کردهاند [ .]17 ،24در تیقاک حاضکر،
شرایط ناپایداری در روز رخکداد بارشکی مکورد م العکه براسکاس شکاخصهکای ناپایکداری حاصکل از
کاوشگری غو باال توسط رادیوسوند برای ایستگاه تهران (مهرآبکاد) ،بکهونکوان نزدیکیتکرین ایسکتگاه
دارای کاوشگری س ح باالی غو به من قۀ تیقا ارزیابی شد .شاخصهای ناپایداری برای روز واقعکه
از سایت دانشگاه وایومان [ ]29دریایت شد .این شاخصهای ناپایداری بعد از دریایت تیمال شد.
بحث
تحلیل آماری وضعیت بارش منطقه براساس ایستگاه همدید کرج

نتایا ارزیابی شاخصهای آماری بر روی پارامترهای بارش ماهانه ،بارش باشتر از  10مامیمتر و
باشترین بارش در روز برمبنای ایستگاه کرج در غدول  2مشخص شده است .واریانس ،انیکراف
خ اها و چولگی پارامتر بارش ماهانه نسبت به دیگر پارامترهای بارشی در سک ح بکاالتری قکرار
دارد که نشان میدهد تراارات بارش ماهانه باشتر است .ضکریب ترااکرات بکارش باشکتر از 10
مامیمتر در روز باشتر از دیگر پارامترهای بارشی مشاهده میشود .حد بکاالی بکارش ماهانکه در
صککد  90 ،75و  95بککهترتاککب  343 ،259و  379مامککیمتککر را شککامل مککیشککود .بککاالترین
صد های بارش باشتر از  10مامیمتر در من قه به صد  90و  ،95بهترتاب بکهماکزان  11و

1. Grads
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 12/3مامیمتر بارش اختصاص دارد .باشترین بارش در روز تا  96مامکیمتکر در صکد
ایستگاه کرج مشاهده شد.

 95در

شاخص آماری

پارامتر بارشی

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

انحراف خطا

چولگی

صدک 75

صدک 90

بارش ماهانه
mm
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>P
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جدول  .2ویژگیهای آماری پارامترهای بارشی منطقه برمبنای ایستگاه همدید کرج
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وضعیت رخداد بارشهای روزانۀ فصل گرم منطقه

رخدادهای بارش روزانۀ یصل گرح من قه برای ماههای تار ،مرداد و شکهریور از سکال  1363تکا
 1394برابر با  1984تا  2015ماالدی برای دورة آماری 32ساله ،براساس ایستگاه همدید ککرج
در غدول  3مشخص شده است .بررسی سری زمانی بارش روزانه نشان میدهکد ککه باشکترین
رخداد بارشی یصل گرح در تار و کمترینِ آن ،در شهریور رخ داده است .در کل دورة آماری 39
رخداد بارشی مربو به ماه تار بوده است .در ماههای مرداد و شهریور بهترتاب  22و  26رخداد
بارشی مشاهده شد.
شدیدترین بارشهای یصل گرح در ماه تار سالهای  1383 ،1378 ،1367و  1391بهترتاکب
بهمازان  8/3 ،8/9 ،8و  12مامیمتر در روز ،در مرداد  1378بهمازان  12مامکیمتکر و در شکهریور
1390بهمازان  28/5مامکیمتکر در روز ثبکت شکده اسکت .نکادرترین بکارش روزانکه در من قکه در
 1390/6/7بهمازان  28/5مامیمتر در روز در شهریور رخ داده است .بهطور کمی ،بارشهای باشتر
از  8و  10مامیمتر در تار باشتر از دیگر ماههای گرح مشاهده میشکود و باشکترین بکارش روزانکه
هم در روزهای آخر تار ثبکت شکده اسکت .بنکابراین رخکداد بارشکی مکذکور یدکی از شکدیدتکرین
بارشهای یصل گرح من قه میسوب میشود.
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جدول  .3رخدادهای بارشی شدید روزانۀ فصل گرم در ایستگاه همدید کرج از سال  1363تا 1394
برابر با  1984تا  2015میالدی
تیر

شهریور

مرداد

زمان رخداد

زمان

بارش mm

زمان

بارش mm

زمان

بارش mm

1367

1367/4/19
1367/4/28

6
*8

-

-

-

-

1371

1371/4/19

0/8

-

-

-

-

1377

-

-

1377/5/12

*12/4

-

-

1378

1378/4/24

*8/9

-

-

-

-

1383/4/22

*8/3

-

-

-

-

1385

1385/4/11

3/5

-

-

-

-

1390

-

-

-

-

1390/6/4
1390/6/7

15/4

1391

1391/4/11
1391/4/26
1391/4/27

5
7/4

-

1383

12

-

-

28/5
-

تحلیل شرایط همدید سطوح باالی جو در زمان رخداد بارشی
بررسی نقشۀ ارتفاع ژئوپتانسال و آنومالی تراز  500هدتوپاسدال برای روزهای  17تا  19غوالی
 2015برابر با  26تا  28تار 1394در (شدلهای  1ال  1 ،ب و  1پ) مشخص شکده اسکت .در
روز  17غوالی ،موج بمندی با ناوه و پشتهای آشدار در ورضهای  50تا  70درغۀ ورض شمالی
بهصورت غربی – شرقی مشاهده میشود .در این روز دو هستۀ ککمارتفکاع هکر ککداح بکا ارتفکاع
 5400و  5440متر در ورض  70درغه مشاهده میشود .استقرار ناوة بهنسکبت وماک بکر روی
شمال غرب دریای خزر با گرادیان 240متر شاب یشار مالیمی دارد.
در روز  18غوالی ،با حرکت شرقسوی ناوه زبانههای آن بر روی نامۀ شمالی دریکای خکزر
مشاهده میشود ،بهطوری که منینی 5800متری کامالً بر روی دریای خزر قکرار گریتکه اسکت.
در این روز گرادیان یشار ناوه  280متر است که نشاندهندة وما تر شدن نکاوه اسکت .در ایکن
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روز غموی یرود یا واگرایی با تاوایی مثبت کامالاً روی دریای خزر قرار گریته که با شرایط صعود
و ناپایداری ،آغازگر بارشها در مناط غمگۀ خزری بوده است.
در روز  19غوالی ،با وغود حرکت شرقسوی موج بهدلال برخورداری از تقویت هستههکای
کمارتفاع و یراریت هوای سرد ورضهای باالتر ،میور ناوه وما تر شده که زمانهسکاز صکعود و
سروت قائم است .آنومالی در تراز  500هدتوپاسدال بهصورت آنومالی منفی ،تیت تک ثار هکوای
سرد ورضهای باال نامۀ شمالی کشور را در بر گریته است .حرکت شرقسوی مکوج سکبب شکد
هستۀ کمارتفاع بهسمت شرق کرة زمان غابهغا شده و بر روی من قۀ غنکوب سکابری مسکتقر
شود .گسترش ساختار نص النهاری ناوه موغب یراریت هوای سرد در ارتفاع  500هدتوپاسکدال
شد .این موج توانست هوای سرد را به مناط نامۀ شمالی کشور بهخصوص اطراف دریای خکزر
برساند و با توغه به حجم زیاد رطوبت در ایاح گرح سال در تاکر و قرارگاکری غمکوِ ایکن نکاوه یکا
واگرایی روی دریای خزر ،موحب ریزشهای شدید در روز  19غوالی شد.
الگوی یشار و آنومالی تراز  850مامیباری برای روزهای  17تا  19غوالی برابر با  26تکا 28
تار در (شدلهای 1ت 1 ،ث و  1ج) مشخص شده است .در الگکوی روز  17غکوالی ،حاکماکت
کمیشار پاکستان روی بخشهای زیادی از کشور الگوی بارز است .یشار مرککزی ایکن ککمیشکار
 1395هدتوپاسدال بود که منینیهای 1425و 1440بخشهای نامۀ شرقی و مرکزی کشور را
تیت ت ثار قرار داد .همچنان در ورضهکای بکاالتر دو حمقکۀ ککمیشکاری در وکرض  70درغکۀ
شمالی بر روی روساه و غرب اروپا با یشار مرکزی  1320هدتوپاسدال قرار گریکت .پهنکۀ نفکوذ
هوای سرد ورضهای باال با ارتفاع  1480و  1520متری بهصکورت غربکی – شکرقی در من قکۀ
شمال غرب کشور و دریای خزر مشاهده میشود .در ورضهای 60و  55درغه با قرارگاری غموِ
یرود و باشانه تاوایی در ارتفاع  1440متری ،نفوذ هوای سرد با غهت نصک النهکاری بکهسکمت
شمال دریای خزر مشاهده میشود.
در الگوی روز  18غوالی ،کمیشار پاکستان تقویت شده و باشتر مناط کشور بهغز مناط
حاشاۀ دریای خزر و گوشۀ شمال غربی را پوشش داده است .در این روز با تقویت و نفوذ هکوای
گرح ورضهای غنوبی ،حمقۀ کمیشاری با ارتفاع  1450روی نکوار غربکی و کشکور وکراق شکدل
گریت .در ورضهای باالتر با تراار مدان موج بهسمت شرق ،نفوذ هوای سرد در ورضهکای 40
درغه شمالی از سمت دریای سااه و کشور ترکاه مشاهده میشود که منینیهای آن از ارتفاع
 1480تا  1520متری برخوردارند .در ورضهای باالتر از  50درغۀ شمالی حمقههای کمیشاری
تراار مدان دادند و میور یرود با ارتفاع 1400متری به مناط شمالی دریای خزر در حال نفوذ
بود.
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در روز  19غوالی ،کمیشار پاکستان کامالً کشکور را تیکت تک ثار قکرار داد ،بکهطکوری ککه
حمقهای با ارتفاع  1395متری در نامۀ غنوبی و غنوبشرقی کشور مشاهده میشود .در واقک
در این روز حتی من قۀ حاشاه دریای خزر و بخشهایی از شمال غرب تیت ت ثار غریکانهکای
گرح غنوبی قرار گریت .در ورضهای باالتر حمقههای کمارتفاع به وکرضهکای  60و  65درغکه
غابهغا شد و مرکز یرود با غهت نص النهکاری بکا  1440متکر ارتفکاع ،حمقکهای را روی شکمال
دریای خ ر ایجاد کرد .در واق میور یرود بر روی شمال دریای خزر واق شده که بکا شکرای ی
بهنسبت پایا و قرارگاری غموِ یرود بر روی دریای خزر و من قۀ البکرز ماکانی ،شکرایط صکعود و
رخداد بارش را یراهم کرد .آنومالی منفی تراز  850هدتوپاسدال نفوذ غریانهای گرح غنکوبی و
همچنان گرمایش س یی را تداوی میکند.
تحلیل همدید تراز دریا

در روز  17غوالی در تراز دریا الگوی یشار از  999مامیبار در مناط غنوبی کشکور تکا 1014
مامیبار بر روی دریای خزر مشاهده میشود .در ورض  70درغۀ شکمالی دو مرککز ککمیشکاری
یدی در غرب روساه و شمال شرقی اروپا با هستهای با یشکار مرککزی  1009مامکیبکار و مرککز
دیگر در من قۀ سابری و باالتر با یشار مرکزی  1003مامیبار شکدل گریتکه اسکت .در من قکۀ
پاکستان و ایرانستان هستۀ کمیشار حرارتی با یشار  997مامیبار و در کشور وربستان و خمکاا
یارس ناز یی هستۀ کمیشار حرارتی با یشار مرکزی برابر بکا  994مامکیبکار شکدل گریکت ککه
نشاندهندة گسترش غریانهای گرح از مناط غنوبی به کل ایران است (شکدل  1چ) .بکهطکور
کل الگوی کمیشار حرارتی ،الگوی غالکب در سک ح زمکان بکوده و شکرایط صکعود و ناپایکداری
همریتی را یراهم کرده است.
در روز  18غوالی ،مرکز کمیشاری با هستۀ  1011مامیباری در ورضهای  50تا  60درغۀ
شمالی در شرق روساه و شمال شکرقی اروپکا واقک شکد .در من قکۀ غنکوب سکابری و کشکور
ترکمنستان و قزاقستان هستۀ کمیشاری با یشکار  999مامکیبکار بکهصکورت شکمال – غنکوبی
مشاهده میشود .هستۀ کمیشاری ناز در من قۀ ایرانسکتان بکهسکمت منکاط شکرقی و شکمال
ایرانستان گسترش یایت ،بهطوری که در این روز ،گسترش این زبانه بکهسکمت منکاط آسکاای
ماانه موغب تقویت غریانهای گرح به آن مناط شد .در غکرب ترکاکه و شکمال غکرب کشکور،
کمیشاری با هستۀ  1005مامیبار و در مناط غنوب و غنوب شرق کشور هستههای بکا یشکار
 999مامیباری مشاهده میشود (شدل .) 1
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در روز  19غوالی ،نفوذ غریانهای سرد شمالی بر روی من قه مشهود است .در این روز دو
هستۀ ومدة یشار یدی بر غنوب روساه در نامۀ غربی و دیگری بر روی نامۀ شکرقی روسکاه در
من قۀ سابری و مجاور آن واق شد .در بخکش شکرقی در من قکۀ سکابری هسکتهای بکا یشکار
مرکزی  999مامیبار بهصورت غربی – شرقی روی وکرضهکای  55تکا  65درغکه شکمالی قکرار
گریت .مرکز کمیشاری با یشار  999مامیبار ناز روی خماا یارس و وراق مسکتقر شکد .هسکتۀ
پریشاری با یشار  1015مامیبار روی شمال دریای سااه و دریای خزر مشاهده میشکود (شکدل
 2خ) .بهطور کل ،الگوی غالب در س ح زمان برابر با حاکمات کمیشکار پاکسکتان بکا دو هسکتۀ
شرقی و غربی روی پاکستان و خماا یارس با یشار مرکزی بهترتاکب  1000و  997مامکیبکاری
است .در تراز دریا ،آنومالی کل کشور بهصورت منفی مشاهده میشود.
نقشههای سرعت قائم ( اُمگا)

شاخص اُمگا ،در تیمالهای همدیدی رخدادهای یرین مانند بارشهای شکدید و ناگهکانی حکایز
اهمات است .در واق با این پارامتر مکی تکوان سکروت صکعود یکا نکزول را در ترازهکای مختمک
مشخص کرد (شدلهای  2د 2 ،ذ 2 ،ر) .وضکعات سکروت قکائم (اُمگکا) در روزهکای  17تکا 19
غوالی در تراز  500هدتوپاسدال را نشان مکیدهکد .در روز  17غکوالی باشکتر منکاط کشکور
شرایط اُمگای مثبت و پایدار داشت ،اما در مناط شمال غرب کشور و غنوب غرب دریای خزر،
مادان اُمگای منفی با ارزش  -0/15شدل گریکت .در روز  18غکوالی ،بکر وسکعت ماکدان اُمگکا
ایزوده شد ،بهطوری که من قۀ غرب کشور را ناز پوشش داد .ایکن ماکدان بکا غهکت شکمالی –
غنوب غربی از ارزش اُمگای  -0/1تا  -0/2برخوردار بود .در  19غوالی مادان اُمگا وسا تر شد
و همچنان با غهت شمالی – غنوبی در مناط مرکزی کشور و دامنکههکای غنکوبی رشکتهککوه
البرز بهمازان  -0/2مشاهده شد .باشترین هستۀ اُمگکای منفکی بکهارزش  -0/3بکر دامنکههکای
غنوبی البرز مرکزی وغود داشت.
وضعات اُمگا در س ح  850هدتوپاسدال برای روزهای  17تا  19غوالی در شکدل 2ز 2 ،ژ،
 2س مشخص شده است .در روز  17غوالی مادان اُمگا کوچیتر از روزهای دیگر بکود و یقکط
در نامۀ شمالی کشور بهخصوص البرز مرکزی با هستۀ اُمگایی بان  -0/3تا  -0/35برقکرار بکود.
در  18غوالی مادان اُمگا گسترش یایت و به مناط نامۀ غنوبی البرز و ایران مرکزی غابهغکا
شد .در این روز مازان اُمگا به  -0/2تا  -0/25رساد .در  19غکوالی ،ماکدان اُمگکا بکه بکاالترین
وسعت خود رساد و با روندی شمالی – غنوب غربی مناطقی از نامۀ غربی کشور را ناز پوشکش
داد .مازان اُمگای این مادان  -0/2تا  -0/3و هستۀ اصمی اُمگای منفکی در دامنکههکای غنکوبی
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البرز واق بود که شرایط صعود و ناپایداری باال در زمان رخداد بارشی منجر بکه سکال را نشکان
میدهد .بهطور کل ،در تراز  850مامیباری مازان صعود و شرایط ناپایداری باشتر از تکراز 500
مامیباری مشاهده میشود.
تاوایی نسبی

تاوایی نسبی یدی از مهمترین پارامترهای غوی است که در دینامای پدیکدههکای غکوی تک ثار
زیادی دارد .در واق تاوایی ارتبا سامانههکای یشکار سک ح زمکان را بکا سک و بکاالی غکوی
مشخص میکند .در شدلهای  2ش 3 ،و  3ظ ،الگوهای تاوایی در س ح  500هدتوپاسکدال
مشخص شده است .در کل کشور غکوی یرازمنکد بکا تکاوایی منفکی مشکاهده مکیشکود .در روز
17غوالی با نزدیی شدن ناوه مازان تاوایی مثبت یا سادمونی بهتدریا ایکزایش یایکت و در روز
 19غوالی م اب با زمان رخداد بارشی به اوج خود رساد .در روز  17غوالی هستۀ تکاوایی در
شمال و شمال غرب ایران بهمازان  +1تا  +3بر روی شرق دریای سااه قرار گریت (شدل  2ش).
در  18غوالی با حرکت شرقسوی موج ،مادان تاوایی با روندی شمالی – غنوبی و با هسکتهای
بهمازان  +2تا  +5روی بخشهای شمالی دریای خزر قرار گریت (شدل  .) 3در  19غوالی دو
هستۀ تاوایی مشاهده میشود :یدی با حداکثر تاوایی مثبت بکهماکزان  +9در بخکشهکای غربکی
نامۀ شمالی دریای خزر و دیگری روی نامۀ غربی و نوار مرزی کشور با تاوایی مثبکت بکهماکزان
 +4تا  ( +5شدل  3ظ) .اوج تاوایی در زمان رخداد بارشی در غموِ ناوه و در نامۀ شمالی دریکای
خزر مشاهده میشود .در دورة گرح سال مازان چرخنکدگی منفکی باشکتر اسکت ،ککه در واقک
یراوانی سامانههای پریشاری و شدلگاری یصل خشی را تداوی میکند.
در تراز  850مامیباری بهدلال حاکمات کمیشار پاکستان روی باشکتر بخکشهکای کشکور،
مازان تاوایی نسبی بهصورت مثبت در نامۀ غربی و غنوبی کشور مشاهده میشود .هستۀ اصمی
این تاوایی مثبت بهمازان  +4تا  +5یقط در نامۀ غربی کشور قرار گریت .وغکود تکاوایی نسکبی
مثبت از دو روز قبل از رخداد بارشی در این س ح از غو بهدلال برقراری کمیشار پاکستان بوده
است؛ با نفوذ و گسترش تراز باالیی غو بهتدریا تاوایی نسبی ناز ایزایش یایت.
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برای روزهای  17تا  19جوالی  ،2015آنومالی و فشار تراز دریا نقشههای ( 1چ و  1ح) برای روزهای  17و  18جوالی 2015

شکل  .1الگوی فشار HGTو آنومالی  Anomalyتراز 500هکتوپاسکال نقشههای ) 1الف 1 ،ب و 1پ ) و  850هکتوپاسکال نقشههای ( 1ت 1 ،ث و  1ج)
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و نقشههای ( 2ز 2 ،ژ 2 ،س) در تراز  850میلیباری برای روزهای  17تا  19جوالی  ،2015برابر با  26تا  28تیر 1394

شکل  .2الگوی فشار و آنومالی تراز دریا در روز  19جوالی  2015نقشه (2خ) ،سرعت قائم (اُمگا) نقشههای ( 2د 2 ،ذ و  2ر) در تراز  500میلیباری
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شکل  .3الگوی فشار و تاوایی نسبی تراز  500میلیباری در روزهای  18و  19جوالی  ،2015برابر با  27و
 28تیر  ،1394نقشههای ( 3ط و  3ظ)

شاخصهای ناپایداری

ناپایداری شدید غو یدی از واملهای مهم در ظهور و بکروز رخکدادهای بارشکی شکدید در دورة
گرح سال میسوب میشود [ .]18در شدل  ،4شاخصهای ناپایداری مختم و نمکودار Skew-T
وصرگاهی برای روز  19غوالی همزمان با وقوع رخداد بارشی حاصل از کاوشگری سک ح بکاالی
غو روی ایستگاه تهران (مهرآباد) مشخص شده است .این نمودار درغکۀ حکرارت را بکر میورهکا
بهصورت اریبی از پایانترین تا باالترین مقدار نشان میدهد .میور ومودی مقدار یشار بهصورت
لگاریتمی است ،بهطوری که یشار از پایان به باالی نمودار کاهش مییابد [.]17
این نمودار ستون ناپایدار هوا بر روی س ح و درون تراز ماانی غو را نشان میدهکد .شکرایط
غوی ناپایدار موغب شده تا ستون هوای ناپایدار و مرطوب در من قه تا  10920متکری ارتفکاع
یابد و این نشاندهندة یی الیۀ همریتی وما و قوی در زمان رخداد بارشی شکدید در من قکه
بوده است .در وصرگاه روز واقعه ،شاخصهای ناپایداری در باشتر موارد باالتر از حدود مورد ن ر
بود و باشتر شاخصها بر ناپایداری وما در این روز داللت دارند.
با توغه به معاار شاخص ناپایداری شوالتر [ ]12این مقدار بهدستآمکده در طبقکۀ احتمکال
ناپایداری شدید ST<-3 ،قرار میگارد .بنابراین در روز رخداد بارشی مذکور ناپایداری شکدید رخ
داده است .مقدار باالی شاخص  SWETبهمازان  ،250/9نوسان باالیی در غهات بکاد در سک ح
زمان و هم در س و باالی غکو و همچنکان وضکعات ناپایکداری بکدون خ کر تویکان را نشکان
میدهد .نتایا شاخص  ،Index Liftedبهمازان  -2/54نشاندهندة س ح باالی صعود یا بکاالروی
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بستۀ هواست .مقدار شاخص بهدستآمکده از ایکن شکاخص براسکاس م العکات [ ]16در طبقکۀ
احتمال وقوع تویان قرار میگارد .براساس شاخص  KINXناپایداری و همریت بهمازان  35/50از
همریت پتانسال متوسط برخوردار است؛ این شرایط احتمال 20تا  40درصکد تویکان تنکدری را
نشان میدهد .شکاخص  ،CTCTککه ککل نامکرخ ورضکی را نشکان مکیدهکد بکهمقکدار15/50
نشاندهندة شرایط ناپایداری و صعود وما است .مقکدار شکاخص  CAPEنشکان مکیدهکد ککه
انرژی پتانسال برای وضعات همگرایی در سک ح متوسکط قکرار دارد PWAT .مقکدار آب قابکل
بارش به  23/47مامیمتر نشان میدهد که مقدار بخار آب الزح برای رخکداد بارشکی شکدید در
من قه یراهم بوده است.
نتایا شاخصهای ناپایداری حاصل از کاوشگر س ح باال روی ایستگاه تهران نشان میدهد ککه
شرایط ناپایداری و باالروی یا صعود و همگرایی برای رخداد بارشی در من قه یراهم بوده اسکت .در
واق س ح ناپایداری و صعود در من قه بهنسبت شدید و نزدیی به تویان تندری بوده ،امکا شکرایط
تویان در آن شدل نگریته است .با استناد به نتایا کاوشگری س ح باال میتوان باان کرد که وامکل
ایجاد این رخداد بارشی شرایط میمی و س و باالی غو در ارتبکاطی متقابکل بکوده اسکت ،یکا بکه
طریقی دیگر یراریت هوای سرد ورضهای باال و گرمایش س ح زمان در من قکه در انکدرکنش بکا
هم ،موغب ناپایداری و صعود ناگهانی هوا و شدلگاری بارش شدید در من قه شده است.

شکل  .4نمودار  Skew –tایستگاه تهران (فرودگاه مهرآباد) ساعت  12عصر بهوقت گرینویچ ساعت 15
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بارشهای شدید موغد ساالبهای ناگهانی از مهمتکرین مخکاطرات طباعکی در اسکتان البکرز
میسوب میشود .ازآنجا که شرایط غوی وامل اصمی بکارشهکای شکدید منجکر بکه سکال اسکت،
شناخت ریتار غو در قالب م العات همدید حایز اهمات است .بررسکی و آگکاهی از شکرایط غکوی
رخداد بارشهای شدید ،میتوانکد برنامکهریکزان و مکدیران را در زمانکۀ شکناخت باشکتر و اومکال
برنامههای پاشگارانه یاری دهد ،زیرا زیربنای مدیریت بیران ،پاشگاری قبل از وقوع بیران است.
من قۀ تیقا  ،با وغود راه مواصالتی چالوس و قرارگاری در مجاورت شکهر تهکران یدکی از
مناط متراکم غمعاتی میسوب میشود .نبود پوشش گااهی و شکاب زیکاد آن را بکه یدکی از
مناط مستعد ساالب تبدیل کرده است .تعرض به حریم رودخانهها ،تراار کاربریها و تخریکب
مناب طباعی در غهت اهداف توریستی -اقتصادی از یی طرف و نبود م العات پایۀ غررایاکایی
و ومرانی الزح بر روی مسارهای منتهی به سدونتگاهها ،مهمترین مسائل انسکانی تشکدیدکنندة
وقوع ساالبها در من قه میسوب میشوند .تجربه نشان داده که در زمان وقکوع سکال در ایکن
من قه ،باشتر روستایاان و ساکنان شهرهای کوچی در منکاط مرتفک و صکعبالعبکور آسکاب
میبانند؛ زیرا زیرساختهای ضعا از قبال غاده ،پل و غاره و همچنان بار ترایادی شکدید در
مسار غادة اصمی ،مان و موغب ت خار در کمکیرسکانی بکهموقک مکیشکود .بنکابراین ،اغکرای
برنامه های مختم با رویدرد پاشگارانه و قبل از وقوع بیران مؤثرترین راهدار در زمانۀ ککاهش
خسارات احتمالی سال میسوب میشود.
میور راهدارهای کاهش آثار مخاطرات طباعی ،آگاهسازی ومومی و اطالعرسانی در راستای
اقدامات پاشگارانه قبل از وقوع بالیا و بیرانهای طباعی است .ازآنجا که بارش شدید مقدمکه و
بنااد سال است ،ومم و آگاهی از شرایط غوی در س ح زمکان و سک و بکاالی غکو مکیتوانکد
بهونوان سامانۀ معتبر اخ ار سال در کاهش و مدیریت ریسی چنان مخکاطرات اقمامکی مکؤثر
واق شود .اومال برنامههای مدیریت آبخاز ،م العات غررایاایی و اقمامی ،غمکوگاری از چکرای
مفر داح ،غموگاری از تعرض به حریم رودخانکههکا و اومکال برنامکههکای سکاختمانی بکر روی
مسالهای یروی و اصمی و تجهاز پایگکاههکای امکداد و نجکات در منکاط پرخ کر را مکیتکوان
مهمترین راهدارهای آمادگی در برابر مخاطرة سال در من قۀ تیقا دانست .شایان ذکر اسکت
که رخدادهای طباعی هماشه مخرب ناستند و یقط نبود برنامهریزی الزح و تراار کاربریهکای
طباعی بر دامنۀ خسارات این رخدادها میایزاید.
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نتیجهگیری
وغود هوای سرد در غو باال ،ایجاد ناوة وما و شبهپایا ،غریانهای شمال غربی ،مشخصکههکای
ومدة همدیدی حاکم بر رخداد بارشی مذکور در س و باالی غو میسکوب مکیشکوند .الگکوی
غالب در تراز دریا ،حاکمات کمیشار پاکستان با دو هسکتۀ غربکی و شکرقی بکر روی پاکسکتان و
خماا یارس است که شرایط صعود همریتی در آن یراهم بوده است .شاخص سروت قائم (اُمگا)
منفی در روز بارشی شرایط صعود و ناپایداری شدید را نشان میدهکد .ماکزان تکاوایی نسکبی در
ایاح گرح سال باشتر منفی است و تنها سامانههای مهاغر در قالب الگوهکای سک و بکاالی غکو
میتوانند در ایجاد چرخندگی مثبت مؤثر باشند .مازان تاوایی نسبی در س ح  850مامکیبکاری
خامی کمتر از س ح  500مامیباری است ،این نشان میدهد که س و باالی غو تک ثار زیکادی
در صعود و ارتبا با سامانههای س ح زمان دارد .اختالف حرارتی زیاد بان س ح بکاالی غکو و
س ح زمان در یصل گرح موغب بارشهای شدید میشود .کاوشگری س ح بکاالی غکو و نتکایا
شاخصهای ناپایداری ،نشاندهندة وضعات ناپایداری بهنسبت شدید و مهاای شکرایط صکعود و
بخار آب الزح برای چنان رخدادی از س ح  500تا  1000مامیباری بوده است .س ح ناپایداری
و صعود در من قه بهنسبت شدید و نزدیی به تویان تندری بوده ،اما شرایط تویان در آن شکدل
نگریته است .با استناد به نتایا کاوشگری س ح بکاالی غکو ،وامکل ایجکاد ایکن رخکداد بارشکی،
شرایط میمی و س و باالی غو در ارتباطی متقابل بوده یا به طریقی دیگر ،یراریت هوای سکرد
ورضهای باال و گرمایش س ح زمان در من قه در اندرکنش با هم موغکب ناپایکداری و صکعود
ناگهانی هوا و شدلگاری بارش شدید در من قه شده است .واکاوی بارشهای شکدید منجکر بکه
ساالب ناگهانی اهمات زیکادی در آگکاهیبخشکی ،آمکادگی و پاشکگاری قبکل از وقکوع چنکان
بیران های طباعی دارد .ومم و آگاهی از شرایط هوا و اقمام در س ح زمان و س و بکاالی غکو
بهونوان سامانۀ معتبر اخ ار سال در مدیریت ریسی اینگونه مخاطرات اقمامی اهمات دارد.
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