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سیاوش غالمی ،*1الهه اوالد

 1و  -2دانشجوی دکتری پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جو
(تاریخ دریافت ،95/11/06 :تاریخ پذیرش)96/05/25 :
چکیده
همگرایی (واگرایی) تراز باال از طریق حرکات نزولی (صعودی) و واگرایی (همگرایی) تراز پایین با یکدیگر برهمکنش دارند و این حرکات منجر به
تشدید یا تضعیف گرادیان دمای سطوح پایین (جبههزایی یا جبههزدایی) میشوند .در این تحقیق چرخند جبههای که در  18نوامبر  2009بر روی ایران مستقر
بوده است ،برای مطالعه انتخاب شد .در مرحله اول مدل  WRFبا استفاده از دادههای  GFSبرای منطقه مورد نظر اجرا شد .در مرحله بعد کمیتهایی مانند
ارتفاع ژئوپتانسیلی و مؤلفههای افقی سرعت باد برای ترازهای  500هکتوپاسکال به باال در ورودی مدل تغییر داده شد ،به این صورت که برای این ترازها به
جای دادههای اصلی از دادههای  24ساعت قبل استفاده و از  500هکتوپاسکال به پایین همان دادههای ساعت مورد نظر استفاده و مدل اجرا شد .جمالت تابع
جبههزایی مانند جمالت همشاری و چینشی برای هر دو اجرای مدل محاسبه و ترسیم شد .مقایسه دو اجرای مدل اختالفهایی را به وضوح در مقادیر تابع
جبههزایی و جمالت آن نشان داد .اختالف بیشتر در جبهه سرد مشاهده شد که دارای گرادیان دمایی بزرگتری است .در نهایت دریافتیم که همزمانی
حرکات قائم ترازهای پایین با حرکات قائم ترازهای باال در فرایند جبههزایی تأثیر مستقیم دارد و اگر سرعت جریان جتی تراز باال در اجرای مدل از طریق
مولفههای افقی سرعت دچار تغییر شود ،این تغییر در تک تک جمالت تابع جبههزایی نیز دیده میشود که نشان از تأثیر به سزای تراز باال روی جبههزایی
سطحی دارد.
کلمات کلیدی :جبههزایی ،همشاری ،چینش.

مقدمه
پدیدههای جوی با اینکه از پیچیدگی خاصی
برخوردارند اما همگی پیرو قوانین فیزیکی هستند که بر
آنها حکمفرماست و اگر وضعیت کنونی متغیرهای اصلی
جو از قبیل مؤلفه افقی باد یعنی باد مداری و باد نصف
النهاری ،مؤلفه قائم باد ،دما ،فشار ،ارتفاع ژئوپتانسیل و
رطوبت مشخص باشد ،از طریق تدوین روابط ریاضی
برگرفته از دینامیک و فیزیک پدیدهها میتوان به وضعیت
آینده دست پیدا کرد (مارتین.)2006 ،
یکی از پدیدههای مهم جوی ،جبهه است که پیشبینی
آن بر اساس تابع جبههزایی در هواشناسی اهمیت فراوانی
دارد و محاسبه روزمره این تابع کمک شایانی در پیشبینی
مخاطرات جوی و دریایی مینماید .سادهترین مدل جبههای
تحت عنوان مدل مارگولس توسط هواشناس استرالیایی
ماکس مارگولس )1906( 1ارائه شد که در آن یک جبهه
* نگارنده رابط:

سرد ایدهآل در نظر گرفته شد و توانست شیب جبهه را به
دست آورد .در تمایز بین جبهههای سرد و گرم مکتب
برگن2

نقش اساسی ایفا کرده است .جبهه گرم با تحلیل

دقیق همدیدی توسط

برکنس)1919(3

شناسایی شد.

جیدل4

( )1978نشان داد که معموالً جبهه سرد سریعتر از جبهه گرم
منتشر میشود و این حالت با فرایند جبههزایی مطابقت دارد.
مطالعات

بایرز5

( )1974نشان داد که سطح جبههای هر دو

جبهه سرد و گرم در سطح زمین گسترش مییابند و در
راستای قائم دچار کجشدگی به سمت هوای سرد میشوند.
در مدل چرخندی برکنس و

سولبرگ6

( 1921و )1922

ابرهای پوشنی 7جلوی جبهه گرم و ابرهای کومهای 8پشت
جبهه سرد به نمایش درآمده است .مطالعات بعدی برای
نمونه کارهای هاوز 9و هابز )1982( 10این مدل را تصحیح
کردند ،بطوریکه نوار بارشی را در بر میگیرد اما هنوز
اختالف در نوع ابرها را لحاظ نمیکند .آخرین تفسیر این
اختالفها تأکید بر تغییر در جهت انتشار دارد.
3 – Bjerknes
6- Solberg
9- Houze

2 – Bergen
5 – Byers
8 – Cumulus
11- Bergron

برگرن11

s.gholami@inio.ir
1- Max Margules
4- Gidel
7 – Stratus
10- Hobbs
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( )1937نشان داد که این اختالفات در حضور اصطکاک

پایین و باال و همچنین بارش سنگین همراه با جبهه را به

سطحی منجر به ایجاد جبهههای سرد شدیداً شیبدار میشود

درستی شبیهسازی نمودند .گسکن 7و همکاران ،2015 ،از

بال1

مدل  WRFبرای شبیهسازی عوامل همرفت عمیق در رویداد

( )1960از این اثر یک مدل تحلیلی برای جبهههای ساکن

حدی برف مادرید در سال  2011استفاده نمودند و نتیجه

ارائه داد اما هاسکینز 2و هکلی )1981( 3نشان دادند که این

گرفتند که این همرفت عمیق همراه با جبههزایی شدید بوده

مدل تنها برای جبهههای سرد کارایی دارد .بعالوه مدلهای

است.

عددی دارای گسترش جبههای (ویلیامز 4و همکاران

مواد و روشها

ولی در مقابل جبهه گرم با شیب کمتر را نتیجه میدهد.

()1981؛ هاسکینز و هکلی ( )1981اثبات کردند که ساختار
جبههای نسبت به جهت انتشار نسبتاً حساس است.
ویلیامز و همکاران ( )1981پیشنهاد دادند که جبهههای
گرم از تغییر شکل افقی از نوع برگن ( )1928نشأت می
گیرند و جبهههای سرد از جریانهای چینشی ایجاد میشوند
در حالیکه همانطور که پترسن )1956( 5اشاره کرد حرکت
چینشی برآیند تغییر شکل خالص و چرخش است و شدت
جبههزایی جریانهای افقی مستقل از مؤلفه افقیاش است.
پس از نقطه نظر جبههزایی یک تغییر شکل چینشی همارز با
یک تغییر شکل کششی است .الیاسن )1962( 6نشان داد که
عامل اصلی اختالف ساختاری جبهههای سرد و گرم
اختالف در تغییرات دمایی در طول آنها است و میدان تغییر
شکل آزمینگرد برای جبهههای سرد شدیدتر است .جیدل
( )1978نشان داد که جبهههای سرد شبیهسازی شده نسبت به
جبهههای گرم شبیهسازی شده قویتر ،کجشدگی شدیدتر و

برای انجام این تحقیق از دادههای  8GFSکه یک مدل
عددی برای پیشبینی وضعیت آب و هوا است و توسط
 9NOAAاجرا میشود ،استفاده شد .قابلیت این دادهها در
مستندسازی مناطق جبههای در مطالعات پیشین بر روی ایران
توسط میرزایی در ( 2006تحلیل و بررسی جبهههای
ترازهای باال) و باستانفرد در ( 2008تحلیل و بررسی جبهه
های ترازهای پایین) به اثبات رسیده است.
برای این منظور کمفشاری که در  17نوامبر  2009بر
روی عراق و عربستان شکل میگیرد (شکل  )1و در 18
نوامبر  2009روی ایران مستقر میشود (شکل  ،)2تحلیل می
شود .اولین عامل ،در شکلگیری این جبههها نقش عمده
ترازهای پایین در تقویت این جبههها است (برای نمونه کار
باستانفرد در  .)2008عامل دوم خصیصه ترازهای باال
(وردسپهر) در شکلگیری و رشد جبههها است.

دارای سرعت انتشار بیشتر است درحالیکه مدل جبهههای

تحقیق حاضر با هدف بررسی فرآیندهای درگیر در رشد

گرم در یک واداشت بزرگمقیاس جبههزدا ایجاد میشود.

جبهههای مشاهده شده در طول دوره  17و  18نوامبر انجام

میرزایی ( )1385با مطالعه جبههزایی سطوح باالی سه سامانه

شده است .بنابراین بایستی توجه ویژهای به پیامدهای بالقوه

چرخندی بر روی ایران نشان داد که جمالت کجشدگی و

فرآیندهای ترازهای باال در تشدید جبههزایی شود و

تغییر شکل مؤلفه نردهای بردار جبههزایی نقش بسزایی در

فرآیندهای جفتشدگی بین جت تراز باال و گردش

جبههزایی دارند و جمله واگرایی تأثیر کمی در جبههزایی

آزمینگرد جبهه تراز پایین از طریق اعمال تغییرات در مؤلفه

دارد .باستانفرد ( )1387با مطالعه جبههزایی سطوح پایین سه

های باد ترازهای باال و نشان دادن این تغییرات بر شیو دمای

سامانه چرخندی بر روی ایران ،نشان داد که گرمای نهان

پتانسیلی و مؤلفههای باد تراز پایین چگونه منجر به تغییرات

آزاد شده در فاز شکلگیری جبهه در جبههزایی نقش مثبت

در معادله جبههزایی و به تبع خود جبهه میشود .در این مقاله

دارد و سبب تشدید جبهه میشود .یو و همکاران  ،2015از

ابتدا موقعیت همدیدی  18نوامبر  2009به طور خالصه

مدل  WRFبرای شبیهسازی توفان در منطقه چین استفاده

معرفی و بررسی میشود .سپس نتایج اجرای مدل

نمودند و با استفاده از مدل ویژگیهای توفان را در سطوح

نسخه  3.4.1با هسته دینامیکی ARWبرای سامانه مورد نظر

4 - Williams
5 - Petterson
6 - Eliasse

1 - Ball
2- Hoskins
3 – Heckly

WRF

7- Gascón
8 - Global Forecast System
9 - National Oceanic and Atmospheric Administration
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که درونداد آن دادههای ( GFSبرای پیشبینی  72ساعته)

 1و  .)2در ساعت  UTC00هفدهم نوامبر کمفشار در حال

است تحت سه شبکه تو در تو به ترتیب با فاصله شبکهای

شکلگیری بر روی عربستان است و در ساعت  UTC 12به

 15 ،45و  5کیلومتر برای سه حوزه و همچنین گام زمانی

مرزهای غربی ایران میرسد .در ساعت  UTC 00هیجدهم

 270ثانیه اجرا میشود .طرحوارههای  WRFمورد استفاده

بر روی ایران استقرار مییابد و در  UTC 12به اوج فعالیت

در این مطالعه عبارتند از :برای الیه مرزی سیارهای طرحواره

خود میرسد.

،YSU

برای

الیه

سطحی

طرحواره

همانندی

( ،MM5)Similarityبرای خردفیزیک روش  ،Linبرای
تابش موج بلند طرحواره  ،RRTMبرای تابش موج کوتاه
طرحواره  ،Goddardبرای همرفت طرحواره

Kain-Fritsch

و برای سطح زمین طرحواره پخش گرمایی پنج الیهای (–5

 )layer Term Diffusionکه برای جزئیات بیشتر این
طرحوارهها به مقاله وانگ و همکاران ( )2014مراجعه شود.
در گام بعد به منظور اثر ترازهای باال بر جبههزایی سطحی
کمیتهایی مانند ارتفاع ژئوپتانسیلی و مؤلفههای باد افقی از
دادههای ورودی مدل تغییر داده میشود به این صورت که

شکل  -1نقشه سطح زمین برای ساعت  UTC 12هفدهم نوامبر
(سازمان هواشناسی ایران)

در ترازهای  500هکتوپاسکال به باال از دادههای  24ساعت
قبل استفاده میشود و بعد از اعمال این تغییرات بار دیگر
مدل اجرا میشود .در نهایت برای درک نقش تراز باال بر
جبههزایی سطحی جمالت تابع جبههزایی سطحی برای هر
دو اجرا محاسبه و ترسیم میشود و این دو اجرا با هم مقایسه
میشود .بر اساس قرارداد ،اجرایی که بدون دستکاری
ترازهای باال صورت میگیرد را اجرای اولیه و اجرایی که با
استفاده از تغییر ترازهای باال صورت میگیرد ،اجرای ثانویه
نامگذاری میشود.
نتایج و بحث

شکل  -2نقشه سطح زمین برای ساعت  UTC 12هجدهم نوامبر
(سازمان هواشناسی ایران)

در شکل  3واضح است که بیشینه ارتفاع ژئوپتانسیل در

موقعیت همدیدی  18نوامبر  2009را میتوان چنین

پشت جبهه سرد (غرب کمفشار سطحی) افت پیدا میکند

خالصه کرد :چرخند جبههای مربوط به کمفشاری است که

(ناحیهای که بیشینه فرارفت هوای سرد رخ میدهد) .نیم

روی عراق به طرف شرق در حال حرکت است .در

طول موجهای بین صعودهای ارتفاع بیشینه و افتهای ارتفاع

هیجدهم نوامبر این کمفشار دوره تعمیق خود را بین

نسبت به الگوی نیم طول موج اولیه ارتفاع به سمت کوتاهتر

ساعت UTC 00تا  UTC 12تجربه نمود .این کمفشار در

شدن میل میکند .بنابراین تغییرات در خمشدگی ناوه و پشته

ساعت  UTC 12هجدهم نوامبر با فشار متوسط سطح دریا

ها نشاندهنده چرخندزایی و به تبع آن جبههزایی ترازهای

 1005هکتوپاسکال در مرکز ایران استقرار یافت .اولین

پایین وردسپهر است.

اطالعات ما از ساختار دینامیکی و ترمودینامیکی این کم
فشار را میتوان در نقشههای همدیدی پیدا کرد (شکلهای
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شکل  4الگوی پربندهای همتندی تحت اجرای مدل
( WRFشبکه  45کیلومتری) بر حسب متر بر ثانیه را نشان
میدهد که خطوط پر رنگ برای ساعت  UTC 12هفدهم و
خطچینها برای ساعت  UTC 12هجدهم نوامبر 2009
است.

شکل 3

شکل  3الگوی موجی ارتفاع ژئوپتانسیل تحت اجرای
مدل ( WRFشبکه  45کیلومتری) بر حسب دکامتر در 500
هکتوپاسکال را نشان میدهد که خطوط پر رنگ برای
ساعت  UTC 12هجدهم نوامبر و خطچینها برای ساعت
 UTC 12هفدهم نوامبر  2009است.

شکل  -5نیمرخ قائم منطقه جبههای تحت اجرای مدل ( WRFشبکه 45
کیلومتری) در  18 ،UTC 12نوامبر  2009که خطوط پر رنگ دمای
پتانسیلی و خطچینها دما بر حسب کلوین هستند.

کاهش ارتفاع  500هکتوپاسکال در غرب مرکز کمفشار
سطحی همراه با افزایش در شیو (گرادیان) ارتفاع
ژئوپتانسیلی بین افت منطقهای با ارتفاع  500هکتوپاسکال و
بخش گرم جایی که در آن تغییرات ارتفاع اندک است ،به
وقوع میپیوندد .در نتیجه افزایش در سرعت بادهای
زمینگرد غربی در غرب مرکز کمفشار سطحی خواهد بود،
که منجر به تشکیل هسته جریان جتی (جت استریم)
(شکل )4در آن بخش از موج خواهد شد .توجه شود که
سرعت ،یک متغیر شمال شرقسو است.

نیمرخ قائم باد زمینگرد  18نوامبر
در مناطق جبههای گرادیان دمای پتانسیلی ( )بزرگ
است و بنابراین در نیمرخ قائم دمای پتانسیلی به وضوح باید
دیده شود .رابطه باد گرمایی ایجاب میکند که چینش قائم
باد زمینگرد در این مناطق بزرگ باشد.
شکل  5نیمرخ قائم منطقه جبههای  18نوامبر در عرض
جغرافیایی  33شمالی (ساعت  )UTC 12را نشان میدهد و
مشاهده میشود که بزرگی گرادیان دمای پتانسیلی در
نزدیک سطح و تا تراز  700هکتوپاسکال بیشینه است.
جمالت تابع جبههزایی
تابع جبههزایی دو بعدی (مارتین )2006 ،که شامل
جمالت همشاری و چینشی است را میتوان به صورت زیر
نوشت:
1
 u 
v 
[(
()

)
x x x
x y


شکل 4

()1

F2D 

 u 
v 
()

])
y y x
y y

(
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برای اینکه دینامیک جبهه  18نوامبر بررسی شود،

مداری نسبت به طول جغرافیایی در این نواحی دیده میشود

ضروری است که تک تک جمالت تابع جبههزایی با

و در استان گیالن نیز این گرادیان مشاهده میشود .بر

استفاده از خروجیهای مدل محاسبه شود و از مقایسه

خالف این نواحی بر روی استان فارس واشاری بزرگی

جمالت مشابه اجرای اولیه و ثانویه با استفاده از ترسیم آنها

داریم .با اینکه در این مناطق  u xکمترین مقدار را دارد

تأثیر ترازهای باال بر جبههزایی ترازهای پایین نمایان شود.

اما مقادیر   xبه گونهای رفتار میکند که منجر به

برای این منظور تابع جبههزایی دو بعدی و جمالت تابع جبهه

واشاری شدید میشود .در نواحی شرقی ایران وضعیت خنثی

زایی در تراز  700 hPaبرای هر دو اجرای اولیه و ثانویه در

است و مقادیر همشاری تقریباً صفر است زیرا در این نواحی

ساعات  UTC 00هیجدهم نوامبر  2009محاسبه و ترسیم می

تغییرات دمای پتانسیلی نسبت به طول جغرافیایی تقریبا صفر

شود .جمالت تأثیرگذار بر تابع جبههزایی دوبعدی شامل

است .یک واشاری نیز بر روی دریای خزر مشاهده میشود

جمالت همشاری و چینشی است.

که بر اثر گرادیان سرعت مداری نسبت به طول جغرافیایی

اثر جمالت همشاری یا واشاری بر تابع جبههزایی

است.

در رابطه ( )1جمالت

 u  
  x x 



و

 v  


 y y 

نشان

شکل -6ب اثر جمله همشاری یا واشاری در جهت x

y

برای اجرای ثانویه مدل در ساعت  UTC 00نشان میدهد.

دهنده اثر همشاری یا واشاری به ترتیب در جهت  xو

هستند .همشاری در جهت  xبه این معناست که مؤلفه
مداری سرعت خطوط همآنتروپی را در جهت مداری
فشرده میکند و نیز همشاری در جهت  yمؤلفه نصف
النهاری سرعت خطوط همآنتروپی را در جهت نصف
النهاری فشرده میکند .مقادیر مثبت روی شکلها مبین
همشاری و مقادیر منفی مبین واشاری هستند.

برخالف اجرای اولیه که روی استان خوزستان و عراق
مقادیر بزرگ همشاری وجود داشت ،در این نواحی صفر
شدهاند و روی قسمت شمالی خلیج فارس مقادیر منفیاند در
حالیکه در اجرای اولیه در این ناحیه شاهد همشاری بودیم.
همچنین روی استان فارس مقادیری از واشاریهای بزرگ
که در اجرای اولیه دیده شد ،تقریباً به حالت خنثی درآمده
اند .مقادیر بزرگ همشاری به صورت مورب استانهای

شکل -6الف اثر جمله همشاری در جهت  xدر ساعت

اصفهان ،یزد وکرمان را فرا گرفته در حالیکه در اجرای اولیه

 UTC 00هیجدهم نوامبر در اجرای اولیه را نشان میدهد .در

مدل مقادیر صفر همشاری را در این نواحی به دست می

نیمه غربی استان خوزستان مرز ایران و عراق همشاری

آورد .در نیمه شرقی مقادیر کوچک واشاری ظاهر شدهاند

مقادیر بزرگی دارد زیرا از نقشههای بردارهای باد (در اینجا

درحالیکه برای اجرای اولیه صفر بودند.

نیاوردهایم) مشاهده میشود که بیشترین گرادیان سرعت

ب) اجرای ثانویه

الف) اجرای اولیه
-1 -1

-10

شکل  -6اثر جمله همشاری و واشاری در جهت  xروی تابع جبههزایی از مرتبه  10 km sبرای ساعت  18 ،UTC 00نوامبر 2009

8

اثر دینامیکی ترازهای باالی جو بر جبههزایی در ترازهای پایین

شکل -7الف اثرجمله همشاری یا واشاری

در جهت y

برای اجرای اولیه ساعت  UTC 00نشان میدهد .در استان
های غربی ایران همشاری در جهت  yوجود ندارد .زیرا در
این ناحیه گرادیان سرعت نصفالنهاری نسبت به  yتقریباً
صفر است .اما یک همشاری بزرگ روی استان بوشهر،
قسمتهایی از استان شیراز و یاسوج وجود دارد که ناشی از
گرادیان بزرگ سرعت نصفالنهاری در راستای  yاست.
یک واشاری بزرگ روی استان مرکزی وجود دارد که
ناشی از گرادیان منفی سرعت نصفالنهاری است .در
نواحی شرقی همشاری صفر است چرا که در این ناحیه
گرادیان سرعت نصفالنهاری نسبت به  yصفر است .در
نهایت یک واشاری روی استان گرگان و دریای خزر وجود

الف) اجرای اولیه

سیاوش غالمی ،الهه اوالد

دارد که همچنان ناشی از گرادیان نصفالنهاری است .در
سایر نقاط ایران اثر جمله همشاری صفر است.
شکل -7ب همشاری یا واشاری در جهت  yدر ساعت
 UTC 00برای اجرای ثانویه را نشان میدهد .در این ساعت
بجز در نواحی غربی (استان کرمانشاه) یک واشاری بزرگ
دیده میشود (که ناشی از گرادیان سرعت نصفالنهاری
نسبت عرض جغرافیایی است) تقریباً در سایر نواحی هم
شاری صفر است که به دلیل عدم وجود گرادیان سرعت
است .در حالیکه در اجرای اولیه روی استان فارس همشاری
قوی و روی استان مرکزی واشاری مشاهده گردید .نتیجه
کلی از مقایسه اجرای اولیه و ثانویه اثر همشاری در جهت y

تضعیف اجرای ثانویه است.

ب) اجرای ثانویه

شکل  -7اثر همشاری و واشاری در جهت  yروی تابع جبههزایی از مرتبه برای ساعت  18 ،UTC 00نوامبر 2009

اثر جمالت چینشی بر تابع جبههزایی
در رابطه  1جمالت

 u  


 y x 

و

 v  


 x y 

شرقی این جمله مقادیر صفر به خود میگیرد ،زیرا سرعت
به ترتیب

اثر چینش نصفالنهاری و چینش مداری را نشان میدهد.

مداری نسبت به عرض جغرافیایی تغییر چندانی ندارد.
شکل -8ب اثر چینش نصفالنهاری روی تابع جبهه
زایی در ساعت ( UTC 00اجرای ثانویه) نشان میدهد .در

شکل -8الف اثر جمله چینش نصفالنهاری را روی تابع

این شکل دیده میشودکه نسبت به اجرای اولیه در مجموع

جبههزایی برای ساعت ( UTC 00اجرای اولیه) نشان می

اثر جمله چینش به مراتب ضعیفتر است .در مرکز ایران

دهد .در مرزهای غربی (استان ایالم) یک چینش قوی به

مقادیر چینش منفی دیده میشود که از گرادیان دمای

دلیل چینش سرعت مداری وجود دارد .این چینش به مرکز

پتانسیلی نشأت میگیرد و باالتر از آن چینش منفی شاهد

و شمال ایران نیز کشیده میشود .نواحی جنوبی استان

هستیم که ناشی از گرادیان سرعت مداری نسبت به عرض

اصفهان و شمال استان فارس به دلیل چینش نصفالنهاری

جغرافیایی است .در شمال شرق مقادیر منفی چینش دیده

باد مداری جمله چینش دارای مقادیر منفی است .در نیمه

میشود که در اجرای اولیه مشاهده نمیشود.
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الف) اجرای اولیه

9

ب) اجرای ثانویه

شکل  -8اثر چینش نصفالنهاری روی تابع جبههزایی از مرتبه برای ساعت  18 ،UTC00نوامبر 2009

شکل -9الف اثر جمله چینش مداری روی تابع جبهه

جغرافیایی منتج شده است .چینش در ناحیه شرقی ایران به

زایی را در ساعت  UTC 00برای اجرای اولیه نشان میدهد.

جز در شمال شرق که یک چینش منفی دیده میشود ،تقریباً

در این حالت در استانهای خوزستان ،ایالم و لرستان یک

صفر است زیرا در مجموع عملکرد گرادیان دمای پتانسیلی

چینش مداری که هسته آن روی عراق است ،مشاهده می

نسبت به عرض جغرافیایی و گرادیان سرعت مداری نسبت

شود .زیرا اوالً گرادیان دمایی نسبت به عرض جغرافیایی

به طول جغرافیایی به گونهای است که نتیجه آن چینش

باالست و دوماً گرادیان مداری سرعت نصفالنهاری بزرگ

صفراست.

است .بر روی استان فارس جمله چینش منفی است زیرا
دمای پتانسیلی دارای گرادیان شدید نسبت به طول
جغرافیایی است (با اینکه سرعت نصفالنهاری نسبت به

شکل -9ب اثر چینش مداری جبههزایی در ساعت 00
 UTCبرای اجرای ثانویه است .در کل اثر این جمله در این
حالت روی ایران منفی است در حالیکه در اجرای اولیه

طول جغرافیایی تغییرات چندانی ندارد) .بر روی استان

مقادیر بیشتر مثبت بود .این چینش منفی بیشترین مقدار خود

اصفهان و شهرکرد نیز یک چینش مثبت دیده میشود که

را در جنوب شرق ایران داراست در حالیکه در اجرای اولیه

بیشتر از گرادیان دمای پتانسیلی به عرض جغرافیایی ناشی

صفر است .از مقایسه شکل ( 9الف و ب) میتوان نتیجه

میشود و باالتر از این چینش مثبت یک چینش منفی برقرار

گرفت که اثر جمله چینش مداری در ساعت 00

است که از تغییرات سرعت نصفالنهاری نسبت به طول

(اجرای ثانویه) در کل منفی شده است.

الف) اجرای اولیه

ب) اجرای ثانویه

شکل  -9اثر چینش مداری روی تابع جبههزایی از مرتبه برای ساعت  18 ،UTC00نوامبر 2009

UTC

10

سیاوش غالمی ،الهه اوالد

اثر دینامیکی ترازهای باالی جو بر جبههزایی در ترازهای پایین

شکل -10الف تابع جبههزایی دو بعدی را برای اجرای

شکل -10ب تابع جبههزایی دو بعدی برای ساعت 00

اولیه و ثانویه در ساعت  UTC 00نشان میدهد .مقادیر مثبت

 UTCدر اجرای ثانویه است .برخالف اجرای اولیه که مطابق

این تابع در مرزهای جنوبی ایران و عراق مثبت است و

انتظار در جبههسرد گرادیان دما با زمان در حال افزایش

جبههزایی وجود دارد .این مقادیر مثبت جبههزایی به صورت

است ولی در اجرای ثانویه بینظمی در تابع جبههزایی دیده

مورب از این مرزها غربی شروع شده و تا ناحیه غربی دریای

میشود به گونهای که در مرزهای غربی یک جبهه زدایی

خزر ادامه دارد (بیشترین مقدار آن روی مرز غربی استان

بزرگ و شمال آن نیز جبههزایی بزرگی دیده میشود .بر

خوزستان و روی کشور عراق شکل گرفته است) .روی

روی جبهه گرم جبههزایی مشاهده میشود در حالیکه در

استانهای بوشهر و فارس و قسمتهای جنوبی اصفهان

اجرای اولیه این حالت مشاهده نمیشود .در جنوب شرق

جبههزدایی شدید دیده میشود که روی ایران بیشترین مقدار

ایران نیز یک جبههزدایی مشاهده میشود در حالیکه در

را به خود اختصاص میدهد.

اجرای اولیه جبههزایی صفر است.

الف) اجرای اولیه

ب) اجرای ثانویه

شکل  -10تابع جبههزایی دو بعدی از مرتبه برای ساعت  18 UTC 00نوامبر 2009

الف) ساعت  18 ،UTC00نوامبر 2009

ب) ساعت  18 ،UTC12نوامبر .2009

شکل  -11برهمنهی تابع جبههزایی دوبعدی (نواحی هاشور خورده) و دمای پتانسیلی (پربندهای سیاه) سطح  900هکتوپاسکال
در پایان برای تأیید مدعا (به ویژه برای ساعت UTC 00

 UTCو  UTC 12محاسبه گردید ،که بهترین سطح فشاری

که نتایج تابع جبههزایی آن آوردهایم) با استفاده از دادههای

بدون اجرای مدل برای منطقه مورد مطالعه سطح فشاری 900

( GFSبدون اجرای مدل) تابع جبههزایی نیز برای ساعات00

هکتوپاسکال بود (شکل  11الف و ب) زیرا مقادیر تابع
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جبههزایی با گرادیان دمای پتانسیلی همخوانی باالیی دارد،

تغییر در تک تک جمالت تابع جبههزایی نمایان میشود و

به ویژه برای ساعت  UTC 12که کامالً جبهه روی ایران

چنانچه دیده شد با لحاظ کردن این تغییرات به صورت

استقرار پیدا کرده است.

مصنوعی در شرایط اولیه و مرزی مدل ،نتایج متفاوت نسبت

نتیجهگیری

به حالت طبیعی به دست میآید .این نتایج نه تنها به لحاظ

به منظور درک بهتری از عملکرد و اثرات ترازهای
باالی جوی بر جبههزایی یا جبههزدایی در ترازهای پایین،
تغییراتی در شرایط اولیه و مرزی مدل  WRFلحاظ گردید
که نتایج آن برای یک چرخند جبههای ( 18نوامبر )2009
تحلیل و بررسی شد .این تغییرات در هریک از جمالت تابع
جبههزایی کامالً مشهود بود و در مجموع اختالف تابع جبهه
زایی در دو اجرای اولیه و ثانویه به این صورت خالصه می
شود :در ساعت  UTC 00اجرای اولیه در نیمه غربی ایران
(جبهه سرد) شاهد جبههزایی هستیم که بزرگترین مقادیر آن
روی مرزهای جنوب غربی ایران و کشور عراق دیده می
شود و همچنین در نیمه غربی شمال ایران نیز این اتفاق رخ
میدهد .در حالیکه در اجرای ثانویه تقریباً در این مناطق
جبههزایی صفر است و در نیمه شمالی ایران یک هسته جبهه
زا شکل گرفته است که در اجرای اولیه این ناحیه جبههزدا
بود .در اجرای اولیه یک هسته جبههزدا بر روی استان فارس
دیده میشود که در اجرای ثانویه این هسته ناپدید شده است
و باالخره چنانچه انتظار میرفت بیشترین تغییرات در نیمه
غربی دیده میشود ،جایی که جبهه سرد حاکم است و
گرادیان شدید دمایی رخ میدهد.
در نهایت این چنین نتیجه گرفته میشود که تغییرات در
ترازهای باال ،بر جبههزایی ترازهای سطحی تأثیر بسزایی
دارد (فرآیندهای عمدة درگیر در رشد چرخند قوی،
فرآیندهای جفتشدگی بین جت تراز باال و گردش
آزمینگرد جبهه تراز پایین) ،که این تأثیر در معادله جبههزایی
به وضوح دیده میشود .همزمانی حرکات قائم و افقی
ترازهای پایین ،با حرکات قائم و افقی ترازهای باال ،در
فرایند جبههزایی تأثیر مستقیم دارد و اگر سرعت جریان
جتی تراز باال ،در اجرای مدل از طریق مولفههای افقی
سرعت دچار تغییر شود (که در اینجا از طریق تغییر در عدم
همزمانی فرایندهای تراز پایین با باال اعمال شده است) ،این

کیفی در شکلهای مرتبط به تابع جبههزایی و جمالت آن
(شکلهای  1الی  )10دیده میشود ،بلکه از نظر کمی هم
کامالً ملموس است .به عنوان نمونه در ساعت 00

UTC

مقدار تابع جبههزایی در غرب استان خوزستان و نوار مرزی
با کشور عراق مقدار این تابع در اجرای اولیه
 8 1010 km 1s 1است ،در حالیکه این مقدار در اجرای
ثانویه صفر میشود.
با توجه به اینکه کار حاضر تاکنون دقیقاً انجام نگرفته است،
ضرورت اجرای آن به صورت عملیاتی تأکید میشود .زیرا
میتواند به بهبود پیشبینیها به ویژه برای پدیدههای حدی نظیر
سرمای شدید ،برف سنگین و توفانهای میانمقیاس کمک
شایانی نماید.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از راهنمایی
بیدریغ جناب آقای مهندس حسین اردکانی در ارائه ایده
نوشتن این مقاله قدردانی و سپاسگزاری نمایند.
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