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چکیده
حوضۀ قره سو یکی از زیرحوضه های رودخانۀ کرخه است که در استان کرمانشاه در غرب ایران قرار دارد .بهرغم
سیلخیز نبودن حوضه از لحاظ فیزیوگرافی ،سیالبهای شدیدی در این حوضه رخ داده است .مهم ترین هدف
این پژوهش ،دستیابی به دیدی کلی از شرایط همدید ـ ترمودینامیک مؤثر بر بارشهای موجد دبیهای حـدی
است .بر این اساس از دو پایگاه داده شامل :الف) دادههای دبی و بارش روزانۀ اندارهگیریشده در سطح حوضـه
با پوشش زمانی  ،1351-1389و ب) دمای هـوا ،فشـار هـوا ،ارتفـا ژئوپتانسـیل ،سـرعت بـاد مـداری و بـاد
نصفالنهاری ،نم ویژه و نم نسبی ترازهـای  150 ، 250 ، 300 ، 400 ، 600، 500 ،700 ، 850،1000و 100
هکتوپاسکال نگاشتهشده در مرکز  NCEP/NCARبهصورت پایشهای ششساعته استفاده شـد .در ادامـه ،بـا
کاربرد روش توزیع احتماالتی حد نهایی تیپ یک با دورة بازگشـت دههـزار سـالۀ آسـتانه دبـی  247/02متـر
مکعب بر ثانیه در روز بهعنوان معیار تشخیص دبیهای استثنایی شناسایی شد که در نهایت پنج سیالب بـرای
تبیین استخراج شد که از میان آنها به تحلیل یک نمونه پرداخته شد .نتایج نشان داد که در طی ایـن روزهـای
بارشی ،سامانه های بندالی همچون سامانۀ رکس ،اُمگا ،کم ارتفا بریده و پشتۀ پرفشار در ترازهای میانی جو بـر
منطقۀ خاورمیانه ـ مدیترانه حاکم اند که این الگوها خود گویـای بـرهم خـوردن حالـت بهنجـار جـو هسـتند.
همچنین بررسی شاخصها و نمودارهای ترمودینامیک حاکی از نبود همنهشت بیشـینۀ شـاخصهـا و بیشـینۀ
ناپایداریهای شرطی با بیشینۀ بارشهاست .بنابراین آگاهی از شرایط همدیدی سـامانههـایی کـه بـه سـیالب
منجر میشوند میتواند در اخطار سیل قبل از وقو بحران حائز اهمیت باشد.
واژه های کلیدی :تحلیل ترمودینامیک ،تحلیـل همدیـد ،حوضـۀ قـره سـو ،سـامانۀ بنـدال ،سـامانۀ سـودانی،
شاخصهای ناپایداری.


نویسندة مسئول 09163618907

Email: karampoor.m@lu.ac.ir
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مقدمه
سیل معمولیترین خسارت محیطی است .هرساله سیالبها بیش از  2000نفر را از بـین مـیبرنـد و
بر  75میلیون نفر از جمعیت مردم جهان تأثیر میگذارند [ .]12سـیل بـهعنـوان یکـی از مهـمتـرین
بالیای طبیعی در کـشور مـا مطـرح است و آنچه از این بالی طبیعی فاجعه میسـازد ناآگـاهی بـرای
مقابله با عواقب آن و پیشگیری از تأثیر سـوء وقــایع طبیعــی بــر ارکــان تندرسـتی ـ اقتصـادی و
محیطی است [ .]26نکتۀ نگرانکننده در این زمینـه ،رونـد افزایشـی تلفـات و خسـارات سـیالب در
جهان در دهههای اخیر اسـت .تلفـات جـانی تندسـیالبهـا کـه در حوضـههـای کوچـک بـهوقـو
میپیوندند ،اغلب بیشتر از تلفات جانی سیالبهای رودخانههای بزرگ است .ایـن امـر ممکـن اسـت
ناشی از واکنش سریعتر حوضههای کوچک به بارش ،بهویژه بارشهای شدید باشد .در دهههای اخیـر
با توجه به تغییر اقلیمی که در اثر فعالیت های غیرمتعارف انسانی بهوجود آمـده ،پدیـدههـای حـدی
سیر صعودی داشتهاند که یکـی از مهـمتـرین آنهـا ،بـارش و دبـی اسـت .در ایـن زمینـه ،شناسـایی
بارشهای حداکثری و پیرو آن شناسایی دبـیهـای حـداکثر منـتج از آن در هـر منطقـه الزم اسـت.
محققان زیادی در داخل و خارج ایران در ایـن زمینـه مطالعـاتی انجـام دادهانـد ،از جملـه ویالنـووا و
همکاران [ ]25برای بررسی حداکثر واکنش سیالب به بارش همرفتی کوتـاهمـدت ،توفـان رخداده در
تاریخ  2ژوئن  2008را که سبب ایجاد سیل در حوضۀ رودخانه استارزل 1در جنوب غرب آلمان شـد،
بررسی کردند .آنان در نهایت آشکار کردند که حرکت توفان اثر زیادی بر افـزایش اوج سـیالب تـا 13
درصد داشته است .کاوالکانتی [ ]15الگوهای همدیدی بزرگمقیاس مـرتبط بـا بـارشهـای سـنگین
آمریکای جنوبی را طی دهۀ اول قرن بیستویکم بررسی کرد .یافتههـای وی نشـان داد کـه کمربنـد
همگرایی حارهای و اغتشاشات شرقی مهمترین سامانههاییاند کـه بـر روی منطقـۀ شـمال شـرب بـه
بارشهای سنگین منجر میشوند .سن چن و همکاران [ ]16به بررسی تأثیرات ناهمواریها بر رخـداد
بارشهای سنگین در جنوب غرب تایوان ،در طول فصل گرم پرداختند .آنها بـه ایـن نتیجـه رسـیدند
که صعود تودة هوای مرطوب از کوهستان ،علت بارشهـای سـنگین در ایـن منطقـه اسـت .گاریـ
[ ]14در مطالعهای با استفاده از مدل  MM5به شبیهسازی بارش همرفتی ناشـی از جزیـرة گرمـا بـر
روی آتالنتا پرداخت .خروجیهای مدل وی نشان داد که رابطـهای قـوی بـین جزیـرة گرمـای شـهر،
همگرایی و سرعت فرازش وجود دارد .سبزیپرور و همکاران [ ]24بـا بررسـی بیسـت بـارش شـدید
منجر به سیالب در حوضۀ آبریز رودخانۀ دالکی به این نتیجه رسیدند که سیالبهـای شـدید در پـی
تقویت مرکز کمفشار حرارتی سودان و همزمان با آن تغذیۀ رطوبت از اقیانوس هند و دریای مدیترانـه
1. Starzel
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رخ میدهد .سیبرت و همکـاران [ ]22بـرای بـارشهـای سـنگین روزانـه در اسـترالیا ،هفـت الگـوی
سینوپتیک معرفی کردند .آنان معتقدند نتـایج بـهدسـتآمـده مـیتوانـد اطالعـات زیـادی در مـورد
اقلیمشناسی همدید بارشهای سنگین اتریش بهدست دهد .لیـو لیپینـ [ ]19سـامانۀ بـارشهـای
سنگین رخداده بر روی رودخانۀ یان تسه در طی فصل مایو را بـا اسـتفاده از سـامانۀ راداری دوپلـر-
دوگانه و تصاویر ماهوارهای مطالعه کرد .نتایج مشاهدات وی نشان داد که بـارشهـای شـمال شـرب و
شمال غرب با طول  100کیلومتر شامل تعدادی از سلولهای همرفتی  βمتوسط بـا ابعـاد  20تـا 50
کیلومتر بوده است .رحیمی [ ]10در پژوهشی به بررسی تأثیر رگبارهای منفـرد بـر مـدیریت بحـران
سیل در حوضۀ فارسان پرداخت .در نهایت با توجه به مقادیر شدت بارش و دبـی ،راهکارهـای اعمـال
مدیریت بحران مانند عملیات بیولوژیک در ارتفاعات ،احداث سد مخزنی ،ساحل سازی رودخانـه بـرای
جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از سیالب به اقتصاد کشاورزی حوضه را پیشنهاد کرد .خوشـحال و
علیزاده [ ]4با رویکرد ترمودینامیکی و همدیدی بارش موجد سیالب تاریخ  1388/6/24شـهر درگـز
را مطالعه کردند .آنها با کاربرد شاخصهای ناپایداری دریافتند که این رگبـار در اثـر ناپایـداری شـدید
همرفتی در ناحیۀ مورد نظر ایجاد شده است .همچنین کشـیده شـدن تـاوة قطبـی تـا شـمال شـرب
کشور ،سبب جابهجایی پرفشار آزور بر روی ایران شده که شرایط برای صعود کمفشار حرارتـی گنـ
مهیا شده و در مدت کوتاهی موجب ریزش رگبار شدیدی شـده اسـت .احمـدی و همکـاران [ ]2بـه
مطالعۀ نارسایی الگوهای سـینوپتیک بـارش سـنگین مولـد سـیالب مخـرب در شهرسـتان جیرفـت
پرداختند نتایج نشان داد که وجود کمفشار چندهستهای بـا محـور شـمالی -جنـوبی بـر روی ایـران
مرکزی ،کشیده شدن فرود بسیار عمیق با محور شمال شرب -جنوب غـرب بـر روی روسـیه ،ترکیـه،
عراب ،عربستان و دریای سرخ و قرار گرفتن منطقۀ تحقیق در زیـر منطقـۀ واگرایـی بـاالیی ،اسـتقرار
هستۀ منفی پیچانه در همۀ سطوح جوی روی جیرفت ،باالسـو بـودن هـوا در همـۀ سـطوح موجـب
صعود هوا و ناپایداری شده و مقادیر تاوایی گویای جریان واگرایی و صعودی هـوا بـرای همـۀ سـطوح
جو است .دارند [ ]7به مطالعۀ واکاوی بسامد رخداد رودبادها هنگام بـارشهـای سـیلآسـای اسـتان
کردستان پرداخت .نتایج مطالعۀ وی نشان داد که بـههنگـام بـارشهای سـنگین اســتان در فــصل
مرطوب ،رودبادها تا تراز  700هکتوپاسکال کشیده شدهاند .هستۀ بیشینۀ فراوانی رخـداد رودبــاد بـر
روی شمال و شمال شرب عربستان قرار دارد .در تمام دیـدبانیهـا ،اسـتان کردسـتان در قطـا چـپ
خروجی رودباد قرار دارد .براساس تحقیق خوشاخالب و همکاران [ ،]5قرارگیری منطقۀ پـژوهش در
خروجی جت باد جنب حارهای ،تأثیر مهمی در تقویت و عمیق کردن کمفشـار مدیترانـه -سـودانی و
حرکت شربسوی آن داشته است .دارند [ ،]8بـه تحلیـل همدیـد بـارشهـای سـیل آسـای اسـتان
کردستان پرداخت و دریافت که بیشترین شار همگرایی رطوبت برای بـارشهـای سـیلآسـای فصـل
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مرطوب در ترازهای زیرین جـو ( 925 ،1000و  )850اتفـاب افتـاده اسـت و در ترازهـای بـاالی جـو
( 600،500و  ،)700میزان شار همگرایی کمتر است .هدف اساسی ایـن مطالعـه ،شـناخت همدیـد-
ترمودینامیک سیالبهای لحظهای مناطق کوهستانی (حوضۀ قرهسو) است که نتایج آن به شناسـایی
سامانههای سیلآسا و مخرب در این مناطق کمک میکند.
موقعیت جغرافیایی حوضۀ آبخیز قرهسو

منطقۀ مطالعاتی این تحقیق ،زیرحوضۀ قرهسو ،یکی از بزرگترین حوضههـای غـرب کشـور و از
زیرحوضههای حوضۀ کرخه است که در شمال غرب آن قرار گرفته است .مسـاحت ایـن حوضـه
 5354کیلومتر مربع است .حوضۀ آبریز قرهسو مطابق شکل  1در محدودة جغرافیایی طولهـای
شرقی  46ْ 22′تا  47ْ 01′و عرضهای شمالی  34ْ 02′تا  34ْ 57′قرار گرفتـه اسـت .رودخانـۀ
قرهسو از شاخههای مهم و اولیۀ رودخانه سیمره است و جریان آب قسمتهـایی از اسـتانهـای
کرمانشاه و کردستان را جمعآوری و به رودخانۀ سیمره هدایت میکند.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق
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روش تحقیق
نخست آمار بلندمدت بارش و دبی ایستگاههای دبیسنجی و بارانسـنجی پـلکهنـه و قورباغسـتان و
آمار بارش و دمای ایستگاه همدیـد کرمانشـاه ،از سـازمان هواشناسـی و شـرکت آب منطقـۀ اسـتان
کرمانشاه در طی دورة زمانی  1389ـ  1351اخذ شد .سپس بـرای آگـاهی از وضـعیت قـائم جـو ،از
دادههای ایستگاه رادیو گمانه کرمانشاه که معرف وضعیت دینامیکی ـ ترمودینـامیکی حـاکم بـر جـو
حوضۀ قرهسوست و از پایگاه اینترنتی دانشگاه وایومین  1در دسترسانـد ،اسـتفاده شـد .بـهمنظـور
تحلیل و ترسـیم نمودارهـای مربـوز از نـرمافـزار  RAOBاسـتفاده شـد .در پایـان ،بـرای شناسـایی
سامانههای مؤثر در وضعیتهای هواشناختی حوضه ،از دادههای ارتفا ژئوپتانسـیل (برحسـب متـر)،
سرعت باد مداری و نصفالنهاری (برحسب متر بر ثانیه) نم ویژه (برحسب گـرم بـر کیلـوگرم) دمـای
هوا (برحسب کلوین) مرکز ملی محیطی و اقیانوسشناسی ایاالت متحدة آمریکا اسـتفاده شـد کـه بـا
تفکیــک  2/5در  2/5درجــه قــوس مکــانی بــا پوشــش زمــانی شــشســاعته در نشــانی اینترنتــی
 www.cdc.noaa.govدر دسترساند .همچنـین بـرای ترسـیم نقشـههـای ایـن دادههـا از نـرمافـزار
 GRADSبهره گرفته شد.
بعد از مشخص شدن سیالبهای استثنایی و تعیین روزهای بارشی تأمینکنندة حجـم آب آنهـا،
نمودارهای ترمودینامیکی این روزهای بارشی توسط نرمافزار  RAOBترسیم و تحلیل شـد .در نهایـت
برای تحلیل همدید و شناسایی سامانههای همدید ایجادکنندة این بارشهای سـیالبی ،الگـوی فشـار
روزهای بارشی از زمان شرو تا پایان بارش ،در مقیاس مکانی با طول  30درجۀ غربی تا  100درجـۀ
شرقی و عرض  10درجۀ شمالی تا  80درجۀ شمالی تحلیل شد .برای شناسایی منـابع رطـوبتی ایـن
بارشها ،با استفاده از معادلۀ همگرایی شار رطوبتی 2ارائـهشـده توسـط بنـاکوس و شـولز ،همگرایـی
رطوبت در همان محدودة تحقیق محاسبه شد .آنها معادلۀ همگرایی شـار رطـوبتی را براسـاس اصـل
پیوستگی بخار آب در دستگاه مختصات فشار بهشرح زیر محاسبه کردند:
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 u, vو  مؤلفههای سهبعدی استاندارد باد در دستگاه مختصـات فشـار ،و  qرطوبـت ویـژه
1. weather.uwyo.edu/upperair
)2. Moisture flux convergence (MFC
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است S .مبین ذخیرة بخار آب است که برابر با اختالف بین منابع و اتـالف بخـار آب همگـام بـا
حرکت بستۀ هواست .بهطور معمول در اینجا  Sاز  E-Cاتخاذ میشود که ) E(Cعبارت اسـت از
آهن تبخیر (تراکم) به درون بستۀ هوا.
یافتهها
در این بخش پس از اعمال روش آماری توزیع احتماالتی گامبل با دورة بازگشت دههزارسـاله بـر روی
دادههای دبی ایستگاه قورباغستان ،آستانۀ دبی  247/02متر مکعب بر ثانیـه در روز بـهعنـوان معیـار
تشخیص سیالبهای استثنای حوضۀ قرهسو تعیین شد .در این خصوص پنج دبی شامل سیالبهـای
اسفند  ،1383آذر  ،1373اسفند  ،1366اسفند  1352و فـروردین  1353و در نهایـت سـیالبهـای
اسفند  1376و فروردین  1377که میزان آنها برابر یا فراتر از آستانۀ حاصل بود بهعنوان سیالبهـای
استثنای حوضۀ قرهسو شناسایی شد و سپس برای آگاهی از نیمرخ قائم جو و شناسـایی سـامانههـای
مؤثر در رخداد بارشهای ایجادکنندة این سیالب و چگونگی شار رطوبـت تـالش شـد بـا اسـتفاده از
نمودارهای ترمودینامیک و نقشههای همدید این مجموعه اهداف مشخص شوند .در ادامه بـه بررسـی
سیالب اسفند  1383پرداخته شد.
سیل اسفند  1383با بیشینۀ میانگین روزانـۀ  519متـر مکعـب بـر ثانیـه ،یکـی از شـدیدترین
سیالبهای رخداده در حوضۀ قرهسو در  50سال اخیر است .بـارشهـای حوضـه از هجـدهم اسـفند
شرو شد و تا بیستودوم اسفند ادامه داشت .مقایسۀ بیشینۀ دبـی بـا بیشـینۀ بـارش نشـاندهنـدة
تأخیری دوروزه در بیشینۀ دبی نسبت به بیشینۀ بارش است (شـکل  )2کـه نشـان مـیدهـد زمـان
تمرکز حوضه دستکم بیش از  4روز است.

شکل  .2آبنمود سیالب اسفند 1383
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نقشۀ تراز  500هکتوپاسکال روز هجدهم اسفند (شکل 3الف) ،نشان میدهد کـه در ایـن
روز یک سامانۀ بلوکین از نو رکس بر روی اقیانوس اطلس تشـکیل شـد کـه پشـتۀ متعاقـب
پرارتفا آن تا عرضهای قطبی امتداد یافت که موجب ورود هوای گرم به عرضهای قطبی شد؛
زبانۀ آن بهسمت عرض های جنوبی در جهت شمال شـرقی ـ جنـوب غربـی بـا عبـور از اروپـای
مرکزی و دریای مدیترانه تا شمال آفریقا امتداد یافت .از طرفی پشتهای از پرارتفا جنبحارهای
بر روی شبهجزیرة عربستان با جهت شمال شرقی تا سواحل جنوب شـرقی خـزر کشـیده شـد.
غرب ایران در کنارة پیشباد این پرارتفا قرار دارد .با توجه به شیب فشاری بسیار ضعیف قـادر
نیست ناپایداری شدیدی در نواحی غربی ایران بهوجود آورد .بررسی نقشۀ تراز سطح دریا (شکل
 3د) حاکی از آن است که منطقۀ خاورمیانه ـ مدیترانه و ایران تحت تأثیر سامانههـای فشـاری
همچون پرفشار جنبحاره ای بر روی اقیانوس اطلـس ،کـمفشـار قطبـی روی شـمال روسـیه و
چندین سلول پرفشار روی آسیای مرکزی و مغولستان بود .ازاینرو الگوی غالب سـطح دریـا بـر
روی ایران در این روز پرفشار بود.
در روز نوزدهم اسفند ،در تراز  500هکتوپاسکال (شکل 3ب) سامانۀ رکس با تغییـر انـدکی
نسبت به روز پیش ،همچنان روی اقیانوس اطلس تداوم داشت .از سویی پیشروی همزمان پشتۀ
آن بهسمت شرب و پیشروی پشتۀ جنبحارهای قرارگرفته در امتداد شبۀ قـارة هنـد ـ دریاچـۀ
بالخاش بهسمت غرب ،سبب فشرده شدن ناوة قطبـی و شـمالی ـ جنـوبی شـدن امتـداد آن تـا
جنوب دریای سیاه شد .سپس بهعلت جابهجایی شربسو و قویتر شـدن پشـتۀ جنـبحـارهای
شرب کمارتفا سامانۀ رکس ،دچار یک جایگشت شربسو نسبت به روز قبل ،از دریای سـیاه تـا
شمال آفریقا شد .ریزش هوای سرد توسط بخش پشتباد پشتۀ جنبحـارهای و پـیشبـاد نـاوة
قطبی بر روی مدیترانه و همگرایی بادهای گرم جنوب غربی و بادهـای سـرد شـمال شـرقی بـر
روی مدیترانۀ شرقی و بخشهای غربی ایران سبب افزایش گرادیان فشار و ناپایـداری شـدید در
این مناطق شد .از طرفی بررسی شار رطوبت در تراز  700هکتوپاسـکال (شـکل  4الـف) نشـان
میدهد که بیشتر رطوبت غرب ایران بهخصوص حوضۀ قرهسو توسط بادهـای غربـی از دریـایی
مدیترانه وارد می شود .در تراز سطح دریا (شکل  3ه) زبانههای پرفشار از ایران خارج شدند و در
مرز شرقی ایران قرار گرفتند .ایران و بهخصوص غرب کشور ،در این روز تحت تأثیر زبانههایی از
کمفشار تشکیلشده بر روی دریای خزر از شمال ،کمفشـار سـودانی از جنـوب و زبانـۀ پرفشـار
جنبحارهای از غرب قرار گرفت .آرایش این مراکز ،منطقهای تا حدی شبیه یک گردنۀ همفشـار
در بخشهای غربی ایران و شرب مدیترانه بهوجود آورد .در بیسـتم اسـفند (شـکل 3ج) سـامانۀ
رکس از بین رفت و از گسترش شمالسوی پرارتفا جنبحارهای کاسته شد ،اما ایـن پشـته بـا
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پیشروی بهسمت شرب در امتداد اسـکاندیناوی بـا پشـتۀ دریاچـۀ بالخـاش کـه در ایـن هنگـام
بهسمت غرب پیشروی کرد ،ادغام شد .در این حالت تاوة قطبی ضـمن عقـبنشـینی بـهسـمت
شمال ،ارتباطش با بخش جنوبی ناوه قطع شد و یـک کـم فشـار بریـده روی اروپـای شـرقی در
شمال دریای سیاه تشکیل شد که ناوة متعاقب آن در امتداد شبهجزیرة بالکان تا شمال دریاچـۀ
چاد امتداد یافت .از طرفی پشتۀ جنبحارهای قرارگرفته روی عربستان بهسمت شـرب جابـهجـا
شده و امتداد محور آن از ایران خارج شد .ازاینرو شمال دریای سرخ ،مدیترانۀ شرقی و مرکزی
و نیمۀ غربی ایران تحت تأثیر وزش تاوایی مثبت ناشی از ناوة کمفشار بریده و بخـش پـیشبـاد
پشتۀ عربستان قرار گرفت.
سامانههای تراز سطح دریا (شکل  3ز) نیز دچار تغییراتی همسو با تراز باال شدند ،بهطـوری
که مرکز کمفشار حارهای روی سودان در غرب دریای سرخ قرار گرفت و ناوة سطح باالی مستقر
در شرب مدیترانه سبب تشدید فعالیت آن شد ،چنانکه این سامانهها در تراز دریـا در امتـداد بـا
ناوة تراز باال در جهت شـمال و شـمال شـرب حرکـت کردنـد و ضـمن ادغـام بـا کـمفشـارهای
تشکیلشده در شرب مدیترانه وارد نواحی جنوب غربی و غرب ایران شدند .بررسـی نقشـۀ تـراز
 700هکتوپاسکال (شکل  4ب) نشان میدهد که بیشتر رطوبت این بارشها از مدیترانۀ مرکزی
و شمال دریای سرخ توسط بادهای جنوب غربی وارد حوضۀ قرهسو شد.

شکل  .3نقشۀ ارتفاع ژئوپتانسیل و ارتفاع تراز دریا در روزهای هجدهم ،نوزدهم و بیستم اسفند 1383
بهترتیب از راست به چپ
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شکل  .4نقشۀ شار رطوبتی روزهای نوزدهم و بیستم اسفند  1383بهترتیب از راست به چپ

روز بیستویکم اسفند (شکل  5الف) ،یک کمفشـار بریـده در جنـوب اسـکاندیناوی تشـکیل و از
طرف شرب با کمارتفا بریدة اروپای شرقی مرتبط شد .ناوة کمارتفا بریده با جهت شمالی  -جنـوبی
در امتداد مدیترانۀ شرقی قرار گرفت .بنابراین ریزش هوای سرد توسط ناوة کـمارتفـا بریـده بـر روی
مدیترانۀ شرقی و دریای سرخ که در این هنگام دارای گرمایش نسبی بودنـد ،گرادیـان دمـایی بسـیار
شدیدی ایجاد کرد و در نتیجه ،منطقۀ جبههزایی کـه در روزهـای قبـل در مدیترانـۀ مرکـزی شـکل
گرفته بود ،ضمن تشدید فعالیت به مدیترانۀ شرقی منتقل شد .همچنین در تراز سطح دریا (شـکل 5
ب) ،کمفشارهای سودانی و کمفشارهای مدیترانۀ شرقی از این اندرکنشهای تراز بـاال متـأثر شـدند و
با حداکثر فعالیت بـهسـمت شـرب و شـمال شـرب حرکـت کردنـد و غـرب ایـران را تحـت فعالیـت
ناپایداریهای شدیدی قرار دادند .با افزایش گرادیان دمایی ،سرعت باد در کلیۀ ترازهـا افـزایش یافـت.
تشدید سرعت باد در تـراز  700هکتوپاسـکال نیـز سـبب ورود رطوبـت بیشـتری از دریـای سـرخ و
مدیترانه به حوضۀ قرهسو شد (شکل  5ج) .در روز بیستودوم اسفند کمارتفا هـای آسـیای شـرقی و
اسکاندیناوی ادغام شدند و یک کمارتفا با محور شرقی ـ غربی از غرب اروپا تا غرب اوراسـیا تشـکیل
دادند .از طرفی ارتباز بین کمارتفا و ناوة متعاقب آن قطع شـد و پشـتۀ جنـبحـارهای نیـز ضـمن
تضعیف بسیار شدید به شمال دریای خزر انتقال یافت.
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شکل  .5نقشۀ ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال ،فشار تراز دریا و شار رطوبتی تراز 700
هکتوپاسکال بیستویکم اسفند 1383

شوالتر [ ،]23شاخصی بهنام خودش شاخص شوالتر  ،1گالوی ]17[ 2شاخص صعود 3(LI) ،جـرج
[ ]18شاخص  ، Kمیلر [ ]20شاخص خطر هوای مخرب  4 SWEATو شاخص مجمـو مجمـو هـا
 ،TT5و میلر و مانکریف  ]21[ 6شاخص جامع و بسیار باارزش انرژی پتانسیل در دسـترس همرفتـی
)7(CAPEرا معرفی کردند که نشاندهندة میزان احتمال فعالیت توفان تندری است .این شـاخصهـا
برای پیشبینی همرفت یا پیشبینی مقدار بارش ،متناسب با محل مورد بررسی تغییـر مـیکننـد .در
ادامه ،به معرفی برخی از ایـن شاخصها میپردازیـم .در شاخص  Kاز سه تراز مشخص 850 ، 700و
 500میلیبار برای محاسبــۀ آن استفاده میشود .ایــن شــاخص امکان توفان تندری را برپایۀ آهن
کاهش دما و محتوای رطوبتی جو پایین و گسترش قائم الیۀ مرطوب اندازهگیری میکند .مقادیر
بیشتر از  25درجۀ سلسیوس برای  Kنشاندهندة رگبار و مقادیر بیشتر از  30درجۀ سلسیوس،
نشاندهندة توفان تندری است .مقادیر مثبت و بزرگ  Kنشاندهندة آهن کاهش دما با ارتفا بـین
ترازهای  850تا  500میلیبار و میزان رطوبت در  850میلیبار و نشاندهندة احتمـال رخـداد توفـان
تندری است .مقادیر با عالمت منفی نشاندهندة خشکی هوا در تراز  700میلیباری است .اگر مقـدار
 <K 15باشد .پتانسیل بسیار کم و احتمال رعدوبرب خیلی کم اسـت؛ اگـر مقـدار  Kبـین  15تـا 25
باشد .پتانسیل همرفتی در حد کم است و احتمال رعدوبرب وجود دارد و اگـر بـین  26تـا  39باشـد،
)1. Showalter Index (SI
2. Galway
)3. Lifted Index(LI
)4. Severe Weather Treat Index(SWEAT
)5. Total Total Index (TT
6. Miller, and Moncrieff
)7. Convective Available Potential Energy (CAPE
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پتانسیل همرفتی در حد متوسط است و احتمال رعدوبربوجـود دارد .مقـدار  Kبـیش از  ،40بیـانگر
پتانسیل همرفتی زیادو احتمالرعدوبرب نزدیک به  100درصد است.
شاخص انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی ) (CAPEحداکثر انرژی جنبشی ممکن بسته هوای
ناپایدار را صرفنظر از اثر بخار آب و آب چگالیدهشده در شناوری نشان میدهد .بسته بدون مخلوز
شدن با محیط باال میرود و فوراً بــــــا فشار محلی محیط ســــــازگار میشود .این شاخص یکی از
شاخصهای عمده برای پیشبینیهای یک یا دوروزة ناپایداری و فقط نشاندهندة ناپایداری است.
مقادیر زیاد  CAPEگویای اختالف بیشتر بین دمای محیط و دمای بسته هوای باالرونده است .وقتی
مقدار  CAPEدر گسترة  2000تــا  3500ژول بـر کیلــوگرم باشـد ،احتماالً مناسبترین زمــان برای
رویداد توفان تندری است .اگر مقدار CAPEبین  1تـا  1500باشـد ناپایـداری متوسـط ،و اگـر بـین
 1500تا  2500باشد ناپایداری زیاد است .اگر مقدار  CAPEبزرگتر از  2500باشد ناپایـداری خیلـی
زیاد است.
شاخص صعود ) (LIFTED INDEXمهمترین شـاخص تجربـی در بـاالروی و صـعود محسـوب
میشود .اگر مقدار آن مساوی  -4تا صفر باشد ناپایداری کم است ،اگـر از  -7تـا  -4باشـد ناپایـداری
زیاد است و اگر مساوی  -8یا کمتر باشد ناپایداری خیلی زیاد است جدول  1این مقادیر شاخصهـای
فیزیکی را برای منطقۀ تحقیق نشان میدهد.
بررسی دما و نم نسبی و فشار ایستگاه حاکی از آن است که در این روزهای بارشی ،حوضـۀ
قرهسو تحت تأثیر یک سامانۀ کمفشار توفانی همراه با جبهه بوده است ،بهطوری کـه از هفـدهم
تا بیستویکم اسفند ،دما ،نمنسبی و فشار بهترتیب روند کاهشی ،افزایشـی و کاهشـی داشـتند؛
دما از  14درجۀ سلسیوس به  7درجۀ سلسیوس ،نم نسبی از  44درصد به  95درصد و فشار از
 868هکتوپاسکال به  865هکتوپاسکال رسید .در روز بیستودوم دما به  17/8درجۀ سلسیوس،
فشار به  868و نم نسبی به  20درصد رسید که نشاندهندة عبور سامانه از حوضۀ قرهسو است.
مالحظۀ شاخصها (جدول  )1و نمودارهای ترمودینامیک مبین آن است که در روز هفـدهم
ناپایداری شدیدی از سطح زمین تا تراز  763هکتوپاسکالی وجـود داشـت ،بـهطـوری کـه افـت
آهن محیطی برابر به  11/8درجۀ سلسیوس در هر  1000متر رسید؛ اما از ایـن تـراز بـه بعـد
افت آهن محیطی کاهش یافت و به مقدار بیدرروی اشبا نزدیک شـد .از طرفـی رونـد قـائم
دمای پتانسیل معادل بیانگر نبود ناپایداری پتانسیل بـر جـو حوضـه اسـت .در روز ( 18شـکل6
الف) نیز نمودار بیدرروی خشک خارجشده از ایستگاه نشاندهندة پایداری خشک است؛ امـا از
تراز  850تا تراز  758هکتوپاسکال چندان شدید نبود و مـیتـوان گفـت جـو تقریبـاً در حالـت
پایداری خنثی بود؛ از این تراز به بعد جو دارای پایداری مطلق بود .ازاینرو ایجاد بارش در ایـن
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روز تنها با دخالت عامل دینامیکی و صعود همدیدی ممکن بوده است .در روز نـوزدهم (شـکل6
ب) شرایط قائم جو دچار تغییر بهنسبت شدیدی شد ،بهطوری که سطح پایۀ ابر فرارفتی نسبت
به روز قبل  800متر پایینتر آمد و دمای همرفتی با  4درجه کاهش به  15/4درجۀ سلسـیوس
رسید؛ ناپایداری پتانسیلی از سطح ایستگاه تا تـراز  700هکتوپاسـکال شـکل گرفـت ،یعنـی در
صورت صعود جمعی الیۀ مذکور ناپایداری شدیدی تشکیل شد؛ با ایـنحـال ناپایـداری خشـک
همچنان وجود نداشت و از طرفی ناپایداری اشبا بر جو حاکم شد.
جدول  .1میزان شاخصهای فیزیکی سیالب اسفند 1383
شاخص
زمان
1383/12/17
1383/12/18
1383/12/19
1383/12/20
1383/12/21

KI

TTI

SWEAT

BI

MJI

LI

CAPE

19/7
23/8
23/6
29
20/7

42/8
38/6
41/6
44/6
38/5

63
88/8
126
184/6
135/6

3/4
2/7
3/8
2/5
3

26
25
26
29
24

1/6
6/8
3
0/9
6

2
0
40
90
0

در روز بیستم اسفند همچنانکه از شاخصها پیداسـت وضـعیت جـو بـا دیگـر روزهـای بارشـی
متفاوت بود ،بهطوری که بهنظر میرسد این روز یک فاصلۀ گذار از یک تودة هوای بهنسبت شدید بـه
تودة هوای بسیار شدید بود .اما نکتۀ شایان توجه ،تأثیر ناپایداری گرمـایی در ایـن روز اسـت کـه وزن
بیشتری را نسبت به روزهای دیگر در تعیـین بـارش بـه خـود اختصـاص داد .در ایـن روز ناپایـداری
خشک تنها در الیۀ  159متر اولیه از سطح زمین وجود نداشت .ناپایداری پتانسیل نیز بهشدت کمتـر
نسبت به روز قبل از سطح زمین تا تراز  700هکتوپاسـکال وجـود داشـت؛ ولـی ناپایـداری مشـروز
نسبت به روز قبل شدیدتر شد .ازاینرو در اینجـا تـأثیر عامـل دینـامیکی در توزیـع بـارش در سـطح
حوضه بیشتر میشود (شکل 6ج) .روز بیستویکم اسفند دما درحدود  7درجۀ سلسیوس افـت کـرد.
نم نسبی و فشار نیز بهترتیب افزایش و کاهش یافت .ناپایداری خشک ،اشبا و مشروز بهکلی از بـین
رفت و ناپایداری پتانسیل به  100متر اولیۀ جو معطوف شد .از طرفی میزان شاخصها نسبت بـه روز
قبل کاهش زیادی یافتند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همرفت حرارتـی تـأثیری در ایجـاد ایـن
بارشها نداشته است ،بلکه عامل همدیدی سبب رخداد این بارشها شده است .بهطـور کلـی ،مقـادیر
متغیرها و روند نمودار ترمودینامیک (شکل  6د) حاکی از این است کـه در ایـن روز حوضـۀ قـرهسـو
تحت تأثیر یک توده هوای سرد و بسیار مرطوب بوده است.
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شکل .6نمودارهای اسکیوتی رزوهای هجدهم ،نوزدهم ،بیستم و بیستویکم اسفند 1383

نتیجهگیری
این پـژوهش ضــمن تأییــد بسـیاری از نظرهـای محققـان قبلـی آشـکار کـرد کـه تـراز 500
هکتوپاسکال شرایط بهینۀ رخداد بارشهای منجر به سیالبهای استثنایی را فراهم کرده است،
بهطوری که در این روزهای بارشی ،الگوی جریانهای مداری از بین رفت و الگوی نصفالنهـاری
همراه با سامانههای بلوکین جایگزین آن شد که این رخـداد بـهسـبب تغییـرات مراکـز فشـار
جنبحاره و قطبی بهوجود آمد .در این زمینه مشاهده شد که در اکثر روزهای بارشی ،پرارتفـا
جنبحارهای بهسمت عرضهای باال کشـیده شـد و متعاقبـاً زبـانـهای از نـاوة قطبـی بـهسـمت
عرضهای پایین کشیده شد که این وضعیت سبب افزایش گرادیان مداری دما و فشار و کـاهش
گرادیان نصف النهـاری متغیرهـای مـذکور شـد .ازایـنرو الگـوی جریـان بـاد بیشـتر از الگـوی
نصفالنهاری تبعیت میکرد .از طرفی بیشتر این روزهای بارشی همراه بـا تشـکیل سـامانههـای
بلوکین از نو رکس یا امگا یا کمارتفا بریده در محـدودة مدیترانـه ــ خاورمیانـه مـیشـوند،
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بهطوری که سامانههای بندال با شـکل گیـری در منـاطق مـذکور و حرکـت بـهسـمت شـرب و
قرارگیری در نیمۀ شرقی مدیترانه ،هم سبب تقویت سـامانههـای دریـای سـرخ و حرکـت آنهـا
بهسمت شمال شرب و هم تقویت و تشکیل سامانههای چرخندزایی در شرب مدیترانه و هـدایت
آنها بهسمت شرب و سپس غرب ایران میشوند .در بیشتر مواقع ،دو سامانۀ چرخندی مدیترانـه
و دریای سرخ در مسیر حرکت خود در کشور عراب ادغـام مـیشـوند و ضـمن تشـدید فعالیـت
بهطرف غرب ایران حرکت میکنند و موجب بارش سیلآسا در حوضۀ قرهسو مـیشـوند .گـاهی
نیز مشاهده شده است که مراکز چرخندزایی مدیترانه و سودانی ،بـهطـور جداگانـه بـارشهـای
سیلآسای حوضۀ قرهسو را بهوجـود مـیآورنـد .مطالعـه و شناسـایی سـامانههـای ایجادکننـدة
سیالبهای مخرب اهمیت زیادی در آگاهیبخشی ،آمادگی و پیشگیری قبل از وقـو ایـنگونـه
بحرانهای طبیعی دارد .آگاهی از شرایط اقلیمی سطح زمین و سطوح باالی جو بهعنوان سامانۀ
معتبر اخطار سیل در مـدیریت ریسـک ایـنگونـه مخـاطرات اقلیمـی اهمیـت دارد .توجـه بـه
مخاطرات ناشی از وقو سیل در منطقۀ تحقیق ،حتی در دورههایی با بازگشت کوتاهمدت تلفات
انسانی و خسارت های اقتصادی زیادی در پی خواهـد داشـت کـه در ایـن زمینـه بایـد مـدیران
سیاستهای الزم را اتخاذ کنند.
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