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چکیده
در این پژوهش به تحلیل فراوانی رودبادهای مرتبط با رخداد طوفانهای حوضه آبریز ارمند با بهرهگیری از
رویکرد محیطی به گردشی پرداخته شده است .در این راستتا از پایگتاه داده بتار

روزانته ایگتتگاههتای

سینوپتیک چهارمحال و بختیاری استفاده شده است طی ستالهتای ( 6333-6331طتی  66363روز) روی
یاختههایی به ابعاد  64*64کیلومتر به رو

کریجینگ میانیتابی و ترستیش شتد و فراگیرتترین بار هتای

منطقه بر اساس شاخص پایه صدک  99ام برای تحلیل گزینش شد .فراوانی رودبادهتا و موععیتت آنهتا در
محتتدوده وستتیعی از صتتفر تتتا  611درجتته شتترعی و صتتفر تتتا  31درجتته شت اری در  1تتتراز  131و 311
هکتوپاسکال طی  4دیتدهبانی ه دیتد در ستا تهتای  61:11 11:11 11:11و  63:11گرینتوی بررستی
گردید .نتایج نشان میدهد که رودبادها از نظر زمانی در تراز  131هکتوپاسکال در ستا ت  11:11فراوانتی
بارایی را نشان میدهد؛ در تراز  311هکتوپاسکال

دتاً در سا ت  63:11بر روی منطقه مطارعاتی ن تودی

آشکار دارند .در ینحال میانگین سر ت رودبادها روی نقشهها در این سا تها که از یک سو منطبت بتر
رخداد بیشینه فراوانی رودبادها و از دیگر سو مقارن با وعوع بیشتینه ستر ت رودبادهتا در پهنته مطارعتاتی
است؛ بیانگر عرارگیری ربع چهارم هگته رودباد (که باافزایش تتاوایی مببتت و ه ینتین واگرایتی ستطو
فوعانی و ه گرایی سطو پایین جو ه راه است) بر روی حوضه آبریز ارمند است .بتهطورکلی کشتیدگی
رودباد در تراز  311هکتوپاسکال در اغلب موارد در سا ت  63:11نشان از ضخامت رایه ناپایتدار دارد کته
میتواند بار های حدی و فراگیر را در حوضه آبریز ارمند ایجاد ن اید.
واژگان کلیدی :تحلیل فراوانی ناپایداری رودباد بار های حتدی ه گرایتی واگرایتی حوضته آبریتز
ارمند
 6نویگنده مگئول19631363134 :
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 -7مقدمه

در ه ه نقشههای هوا بدون استبنا ک ربندها یا نوارهای باد با سر ت زیاد دیده میشوند که تا مگتافتهایی بگتیار
طورانی کشیده شدهاند .بنابه تعریف سازمان هواشناسی جهانی هرگاه سر ت این نوارهای سر ت بتیش از  31متتر بتر
ثانیه باشد جریان رودباد به وجود میآید ( لیجانی و کاویانی  .)6339این در حاری است که بنتا بته تعریتف آمتده در
فرهنگ واژگان هوا و اعلیش به بادهای افقی بگیار شدید با سر ت بیش از  31گره یاحدود  11متر بر ثانیته کته در بارتاتر
از بادهای سیارهای میوزند رودباد اطلاق میشود (گیر  .)6916در واعع رودبادها هگتتههایی از ستر ت هگتتند کته
در بگتر امواج کوتاه و بلند حرکت میکننتد و ه اننتد آنهتا دارای منتاط ه گرایتی و واگرایتی هگتتند ( لیجتانی
 .)6336سر ت هگتههای رودباد نیز از مرکز هگته به اطراف کاهش مییابد که این کاهش به طرف عطتب چرخنتدی
یا مببت و به طرف استوا واچرخندی یا منفی استت .هگتتههای ستر ت یکتی در حاشتیه استتوایی بادهتای غربتی و
دیگری بر روی جبهه عطبی منطقه برون حاره بیش از نواحی دیگر حرکت میکنند؛ درنتیجه دو بگتتر نگتبتاً مت تایز را
به وجود میآورند که رودباد جبهه عطبی و رودباد جنب حارهای نامیده میشوند ( لیجانی و کاویتانی  .)6339رودبتاد
جبهه عطبی در رضهای میانه و بارا در محل جبهه عطبی و در ارتفتاع  9تتا  61کیلتومتری و رودبتاد جنتب حتاره در
فاصله مداری  11تا  31درجه در ارتفاع  61تا  64کیلومتری حلقههای ناپیوستهای به دور کره زمتین تشتکیل متیدهنتد
(مگعودیان  .)6391محل تشکیل رودبادها منطب بر ک ربند حداکبر شیب وردیگتت استت؛ یعنتی منطبت بتر محلتی
است که شیب دما و ه ینین انتقال انرژی از استوا به عطب به حداکبر میرسد.
خوشبختانه ادبیات اعلیششناسی در باب نقش و اه یت رودبادها در توزیتع مکتانی و شتدت بتار

غنتی استت.

دراینارتباط (وینرت  )6913با مطارعه آمارههای رودباد جنب حتاره بتر روی استتراریا آشتکار ستاخت کته موععیتت
رودباد مذبور در میانگین درازمدت بین متدارهای  11تتا  31درجته جنتوبی بتوده استت( .پریزراکتوس و ه کتاران
 )1111با بررسی موردی رابطه میان رودباد جبهه عطبی و رودباد جنب حاره در چرخنتدزایی شترق مدیترانته بته ایتن
نتیجه رسیدند که هرگاه رودباد جبهه عطبی نگبت به موععیت مع وری فصلی خود به طترف جنتوب کشتیده شتود بتا
رودباد جنب حاره که نگبت به موععیت مع وری خود به طترف شت ال گگتتر

یافتته استت در هتش آمیتزد فرآینتد

چرخندزایی تشدید میگردد .آنان با بررسی چرخندهای  63متارس  6993ناحیته عبترس بته ایتن نتیجته رستیدند کته
مجاورت رودباد جبهه عطبی و رودباد جنب حاره با یک افزایش ناپایداری هیدرودینامیکی ه راه است و ایتن موضتوع
نقش مه ی در فرآیند چرخندزایی این ناحیته دارد( .ارتانتتایی  )6311ضت ن بررستی نقتش رودبتاد جنتب حتاره در
شکلگیری ابرهای تراز بارا در منطقه خاورمیانه به این نتیجه رسید که ارتباط آشکار و معنیداری میان موععیتت رودبتاد
جنب حاره و شکلگیری ابرها در این گگتره جغرافیایی وجود دارد( .هرون و تورگتوی  )6913در پژوهشی با نتوان
((مگیریابی رودبادها با استفاده از سیگنالهای فشار سطح زمین)) متوجه ه بگتگی میان فشارهای ثبت شده بتا جهتت
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و سر ت باد در رودبادها شدند( .جانگون و دانیل  )1111در پژوهشی با نوان ((بار های مرتبط بتا رودبادهتا)) بته
این نتیجه رسیدند که توزیع میانگین بار

در چهتار ایگتتگاه انگلگتتان متتاثر از رودبادهاستت و تتاوایی در عگت ت

ورودی و واتاوایی در عگ ت خروجی رودباد دریافت متفاوت بتار

را بته ه تراه خواهتد داشتت( .دگیرمتریتک و

ویبیگ  )1113نگبت به طبقهبندی ارگوهای رودباد روی اروپا در طی بازه زمانی  6931 -1116و توصتیف آمارههتای
اساسی آنها نظیر :فراوانی تداوم و تغییرات روزبهروز ساختاری آنها اعدام ن ودند .از میان چهار ارگتوی شناستایی شتده
در این پژوهش یک ارگو تغییرات دمایی شدید در بخشهتای غربتی اروپتا و سته ارگتوی دیگتر وز

دمتایی عابتل

ملاحظهای را در بخشهای شرعی و مرکزی اروپا تبیین ن ودند( .فترج زاده و ه کتاران  )1113ارتبتاط بتین موععیتت
رودبادها و چرخندهای غرب ایران را در دوره زمانی  6933 -6999مطارعه ن ودند .نتایج پژوهش آنها آشتکار ستاخت
که رخداد بار های سنگین در هنگام انحنای چرخندی مگیر رودبتاد و رویتداد بار هتای ستبک در زمتان انحنتای
واچرخندی مگیر رودبتاد میگتر شتده استت( .استترانگ و دیتوی

 )1113نیتز تغییرپتذیری در موععیتت و شتدت

هگتههای رودباد زمگتانه را در ارتباط با شاخصهای پیوند از دور نی کره ش اری بررسی کردند .به نظتر آنتان فراوانتی
و موععیت رودبادها ارتباط آشکاری با شاخص نوسان اطل
رودباد اطل

ش اری دارد( .جیاکایتان و ه کتاران  )1166ارتبتاط بتین

ش اری و فرارفت حارهای روی هند و اعیانوس غربی را بررسی کردند و بته ایتن نتیجته رستیدند کته در

مقیاس زمانی دههای افزایش دهای در فراوانی رخداد بتار

طتی ستالهای  6933تتا  6939و  6931تتا  1116بتر

روی اعیانوس آرام غربی بروزکرده است( .ویلنگز و ه کاران  )1119بتا بررستی تغییرپتذیری جتو در بختش شت اری
اطل

تغییرات رودبادها را در ارتباط با رض جغرافیایی و سر ت آنها تبیین میکننتد .در ینحتال آنهتا معتقدنتد کته

بررسی تغییرات شاخصهای مذبور بترای تحلیتل فیتایی رودبادهتا و ستر ت آنهتا ضتروری استت( .انتدروهول و
ه کاران  )1161ارگوی اصلی بار های اعیانوس هند را طی دوره سرد ستال (از نتوامبر تتا آوریتل  )6939-1113در
دو مقیاس زمانی فصلی و سارانه با بهرهگیری از تحلیل توابع متعامد تجربی و شاخص پیوند از دور بررسی کترده و بته
این نتیجه رسیدند که ارگوی بار

در مقیاس زمانی سارانه با نوسان مادن جوریان و در مقیاس زمتانی فعلتی بتا نوستان

جنوبی -آل نینو مرتبط است .در بخش منتابع داخلتی نیتز (حلبیتان و ه کتاران  )6393بته مطارعته تحلیتل فراوانتی
رودبادهای مرتبط با بار های حدی و فراگیر در کرانههای غربی خزر پرداختند .در این مطارعته فراوانتی رودبادهتا و
موععیت آنها در محدوده وسیعی از صفر تا  611درجه شرعی و صفر تتا  31درجته شت اری در چهتار تتراز 311 131
 411و  311هکتوپاسکال طی چهار دیدهبانی ه دید بررسی گردید .نتایج بیانگر عرارگیری ربتع چهتارم هگتته رودبتاد
(که با افزایش تاوایی مببت و ه ینین واگرایی سطو فوعانی و ه گرایی سطو پتایین جتو ه تراه استت) بتر روی
کرانههای غربی خزر است .این موضوع میتواند به انبگاط تودههوا در سطح بارا یتا حرکتت عتاصش صتعودی بیانجامتد.
(رسوری باباصیان عاص ی و زواررضا  )6396به بررسی تحلیل سریهای زمانی فشار مراکز ارگوهتای ستینوپتیکی متثثر

634

ش اره بیگت و هشتش

جغرافیا و مخاطرات محیطی

بر بار های فصلی ایران پرداختند .در این پژوهش روند تغییرات سریهای زمانی فشار سطح دریای مراکتز مهشتترین
ارگوهای سینوپتیکی تاثیرگذار بر بار های فصلی ایران مورد بررسی عرار گرفته است .ارگوهای مورد بررستی در ایتن
تحقی شامل پرفشار سیبری و کش فشارهای مدیترانه دریای ستیاه و ستودان در فصتول بارشتی زمگتتان (دستامبر تتا
فوریه) و بهار (مارس تا می) و کش فشارهای مونگون و خلیجفارس در فصل تابگتان (جورای تتا آگوستت) میباشتند.
با تحلیل سریهای زمانی انجام شده این منطقه اکبر ارگوهای سینوپتیکی بهاستبنای پرفشار ستیبری در فصتل بهتار در
حال تیعیف هگتند .نتایج نشان میدهند که در طتی دورهی یتاد شتده میتانگین فشتار در ارگتوی زمگتتانی پرفشتار
سیبری تقریباً ثابت وری در ارگوی بهاره حدود  1میلیمتر افزایش یافته استت( .مفیتدی زریتن و جانبازعبتادی )6396
به بررسی تبیین لل کاهش یافتن مقدار و شدت بار های زمگتانه در عیاس با بار های پتاییزه در ستواحل جنتوبی
دریای خزر ساختار گرد

جو و برخی مثرفههای مهش در عیاس منطقهای پرداختنتد .بررستیهای انجتام شتده نشتان

میدهد که در ه هی ارگوهای ه دیدی بار

زا مرکز پرفشار دینتامیکی واعتع در شت ال یتا غترب دریتای ختزر در

زمگتان در مقایگه با پاییز بهشدت تقویت میشود؛ بهطوریکه فشار هوا در مراکز پرفشار در ارگوی پرفشتار و زوجتی
در عیاس با پاییز به ترتیب حدود  3و  3هکتوپاسکال افزایش مییابد و در ینحال در زمتان اوج بار هتا بته ترتیتب
منحنیهای هش فشار  6131و  6113هکتوپاسکال تا نوار ستاحل جنتوبی دریتا گگتتر

مییابتد( .خوشتحال )6331

ض ن تحلیل و اراصه مدلهای سینوپتیک -اعلی ی برای بار هتای بتیش از  611میلیمتتر در ستواحل جنتوبی دریتای
خزر نشان میدهد که برخلاف آنیه عبلاً تصور میشد اوراً ریز
روی این دریا انجام ن یگیرد و ثانیاً مقدار ریز

این بارانها بر اثر فرارفت هوای سترد از ستیبری بته

باران در دامنههای ش اری اربرز با ارتفاع کاهش نیافتته بلکته افتزایش

مییابد .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که این بارانها بر اثتر ورود جبهتههای تقویتت شتده نگتیش دریتا توستط
سیگتشهای سینوپتیکی به ساحل ریز

میکند( .فرج زاده وه کاران  )6334ض ن تحلیل موععیتت رودبتاد در رابطته

با سامانههای بارشی غرب کشور به این نتیجه رسیدند که هگتههای سر ت در روزهای آغاز و حتداکبر بتار

در دو

عگ ت مت رکز شدهاند .منطقه مطارعاتی در حارت اول و در متورد هگتته اطتراف دریتای سترق در عگت ت خروجتی
هوای سرد (ناحیه چپ خروجی یا ربع دوم) هگته عرار گرفته و در مورد هگته مگتقر در جنوب غربتی دریتای ختزر
در ناحیه ورودی هوای گرم (ناحیه راست ورودی یا ربع چهارم) عرار گرفتته استت( .مفیتدی و ه کتاران  )6331در
پژوهشی نگبت به تعیین ارگوهای ه دیدی بار های شدید و حدی پاییزه در ستواحل جنتوبی ختزر اعتدام کردنتد.
یافتهها نشان داد که بار های شدید و حدی سواحل جنوبی خزر در سه ارگوی ه دیدی اصلی جتا متیگیترد .نی ته
جنوبی خزر دتاً تحت تاثیر گرد

واچرخندی دارای تاوایی منفی استت امتا بتار

حاصتله ناشتی از ه گرایتی

جریانهای چرخندی و واچرخندی روی دریاست( .خگتروی  )6336بته مطارعته پدیتده انگتو و تغییرپتذیری اعلتیش
جنوب شرعی ایران پرداخته است .در این مطارعه مگیر رودبادهای جنب حتارهای و جبهته عطبتی بتر روی نقشتههای
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سر ت و جهت ترازهای  311 111و  311هکتوپاسکال تعیین و ترسیش شده است .بر این اساس با توجه بته مقایگته
بین فازها تغییرپذیری معنی دار در مگیر و شدت این رودبادها در فازهای گرم به تقویت انتقال رطوبتت ناپایتداری و
بار

بر روی منطقه منجر میگردد( .مگعودیان و مح دی  )6391به تحلیل رودبادهای مرتبط بتا رختداد بار هتای

ابر سنگین ایران پرداختهاند .نتیجه بررسی آنها نشان میدهد که هرچنتد رودبادهتا در خلیجفتارس و در جنتوب غترب
ایران دارای فراوانی عابل ملاحظهای هگتند؛ اما بخشهای ش اری ربگتان محل اصتلی استتقرار و ت رکتز رودبادهتا در
زمان رخداد بار های ابر سنگین و فراگیر بوده است.
از آنجایی که ارگوی پراکنش جغرافیایی بار

وشدت آن در مقیاس سیارهای لاوه بر ارگوهتای ستامانهای فشتار

محل استقرار ک ربند ه گرایی حارهای جریانهای اعیانوسی متاثر از آرایش رودبادهتا موععیتت و گگتتر

آنهتا نیتز

هگت در این نوشتار کوشش شده است با بررسی فراوانی رودبادهای مثثر در رخداد طوفانهای حوضه آبریتز ارمنتد
فرآیندی از وامل مثثر در رخداد این بارشها شناسایی گردد تتا زمینته بترای استتفاده بهینته از ایتن بار هتا در عل ترو
مطارعاتی مهیا گردد .به بیان دیگر تعیین موععیت و فراوانی رودبادهتا و نیتز میتانگین ستر ت آنهتا در هنگتام رختداد
طوفانهای حوضه آبریز ارمند هدف این مقاره بوده است.
 -6دادهها و روش پژوهش

اساساً در هر مطارعه ه دید نیاز به دوپایگاه داده یکی پایگاه داده رویداد محیطی (ستطحی) و دیگتری پایگتاه داده
جوی که چگونگی جریانهای جوی را مشخص مین ایند ضرورت مییابتد .بتر ایتن استاس پایگتاه دادههتای ایتن
پژوهش که رویکرد محیطی به گردشی دارد (دریل استفاده از این رو

آن است که تغییترات زمتانی و مکتانی بتار

شدید است و این رویکرد به محق این امکان را میدهد تا تنها روی بار هایی مت رکز شود که عصتد مطارعته آنهتا را
دارد) ازدو گروه متغییر تشکیل گردیتد .ابتتدا دادههتای بتار

روزانته ایگتتگاههای ستینوپتیک استتان چهارمحتال و

بختیاری از سال  6331تا  6333به نوان پایگاه داده رویداد محیطی تهیه و انتختاب گردیتد .دومتین گتروه از متغییرهتا
مشت ل بر دادههای مثرفته بتاد متداری و نصتف ارنهتاری بتود کته بته منظتور ترستیش رودبادهتا در تتراز  131و 311
هکتوپاسکال از آنها بهره گرفته شد .متغیرهای گروه اول از سازمان هواشناسی کشتور وگتروه دوم متغیرهتا از تارن تای
 www.cdc.noaa.govبه صورت دیدهبانی شش سا ته ( 61:11 11:11 11:11و  63:11به وعتت گرینتوی ) اختذ
و تهیه گردید.
با توجه به پایگاه داده رویداد محیطی بار

روزانته حوضته آبریتز ارمنتد در  66363روز بتا بهرهگیتری از رو

کریجینگ میانیابی شد .بدین منظور به هنگام میانیابی بار

هر روز پهنه مورد مطارعه به  43یاختته بته انتدازه 64*64

کیلومتر تبدیل شد که حاصل آن تشکیل آرایهای از پایگاه داده بار

روزانه حوضه آبریتز ارمنتد بته ابعتاد 66363*64
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بود .سپ

برای هر روز بیشینه (رابطه  )6و درصد پهنه زیتر بتار

ش اره بیگت و هشتش

(رابطته  )1محاستبه و در انتهتا پایگتاه داده متذبور

برحگب شدیدترین و فراگیرترین بار ها از بزرگ به کوچک مرتب گردید.
) =Max PJ =Max (PIJبیشینه بار

رابطه )6

هر روز

 6 = iتا  43یاخته مکانی
 66363 =jروز بار
رابطه )1
× 100

تعداد یاخته کههایی در روز مورد نظر بار

بیش از  0.1میلیمتر داشتند

تعداد کل یاخته حاصلهای از میانیابی) 48یاخته(

= درصد پهنه زیری بار

منطقه در یک روز معین

به منظور بررسی بار های حدی و فراگیر حوضه آبریز ارمند از میان شاخصهایی که غاربتاً توستط پژوهشتگران
برای تعیین بار های حدی استفاده شده ( -6شاخص آستانه مطل یا آستانه اختیاری؛  -1شتاخص مگتاحت منحنتی
هش بار

خاص؛  -3شاخص آستانه درصدی و  -4شاخص پایته صتدک) از شتاخص پایته صتدک کته هتش اکنتون

رایجترین رو
گردید .این رو

محاسبه و تعیین بار های حدی محگوب میشود (مفیدی و ه کتاران  633 :6331و  )634استتفاده
دتاً برای تعیین تعداد روزهای دارای بار

شدید خیلی شدید و حدی بر مبنتای آستتانه صتدک

خاص استفاده میشود (پترسن و ه کاران  1116ارکگاندر و ه کاران  .)1111بر اساس تواف بین ار للتی از تعتداد
کل روزهای بارشی روزهای برابر یا باراتر از صدک  93ام و  99ام به ترتیب به نوان روزهتای دارای بتار
بار

شتدید و

حدی تلقی میشوند (نیکورز و ه کاران  1111پترسن و ه کاران  1116زانگ و ه کتاران  1113ارکگتاندر

و ه کاران  .)1111بر این اساس از تعداد کل روزهای بار
 99ام به نوان روزهای دارای بار
که بیشینه بار

در حوضه آبریز ارمند روزهای برابر یا بارتاتر از صتدک

حدی در نظر گرفته شد .بدین ترتیب روزهایی به نتوان ن ونته انتختاب شتدند

آنها برابر یا بیش از  91/13میلیمتر بود؛ بته بتارت دیگتر روزهتایی کته دارای شتدیدترین و ستپ

فراگیرترین بار ها بود مرتب شده و به نوان ن ونه مورد مطارعه در این پژوهش انتخاب گردید.
 -7-6نقش رودباد در ایجاد ناپایداری

هگتههای رودباد در بگتر موجهای کوتاه و بلند حرکت میکنند .بر استاس شتکل  6خطتی کته تود بتر محتور
رودباد ترسیش شده است رودباد را به دو بخش ترسیش متیکنتد :منطقته ورودی در ست ت چتپ و منطقته خروجتی
درس ت راست .در واعع براساس مدل دایره هگته سر ت به چهار بخش ترسیش میشود :بخشهتای ورودی راستت
وخروجی چپ واگرایی و بخشهای ورودی چپ و خروجتی راستت ه گرایتی دارنتد (شتکل  .)6ربعهتای دوم و
چهارم با افزایش تاوایی مببت و ه ینین واگرایی سطو فوعانی و ه گرایی سطو پتایین جتو ه راهنتد؛ درحاریکته
بر ک

ربعهای اول وسوم با افزایش تاوایی منفی و ه ینین ه گرایی سطو فوعانی و واگرایی ستطو پتایین جتو
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ه راهند؛ بنابراین مناط مگتعد چرخندزایی در زیر س ت چپ منطقه خروجی و زیر ست ت راستت منطقته ورودی
هگته رودباد عرار دارد .عرارگیری هر یک از بخشهای چهارگانته رودبتاد بتر روی پهنته مطارعتاتی متیتوانتد شترایط
پایداری و یا ناپایداری را به دنبال داشته باشد.
اساساً شیو سر ت باد در ترازهای بارا نگبت به ترازهای پایین جو شدیدتر استت .ایتن شتیو تتابعی از دمتای جتو
است .اگر به لت برعراری وز

افقی بزرگی ک یتی چون ( ∇ Tشیو دما) افزایش مییابد به دنبال آن چیتنش بتاد و

تندی باد در هگته رودباد نیز افزایش خواهد یافت .تقویت رودباد موجب افتزایش تتاوایی متیشتود افتزایش تتاوایی
موجب افزایش واگرایی در شاره میشود و با افزایش واگرایی حرکات عاصش نیز افزایش مییابد.
در منطقه ورودی رودباد که  aug/ax>0و درنتیجه  QgST>0است یک گرد
در منطقه خروجی رودباد که  aug/ax<0و درنتیجه  QgST<0است یتک گترد

گرمایی ادی شکل میگیترد ورتی
گرمتایی غیر تادی شتکل متیگیترد.

 DVMن اینده حرکتات عتاصش نزورتی و  UVMن اینتده حرکتات عتاصش صتعودی استت (متارتین  1111برگتردان از
مگعودیان ( )119 :6333شکل .)1

شکل  -7ساختمان افقی هسته رودباد .منحنیهای پیوسته خطوط هم سرعت هستند .دو خط بریده بریده مسیر
بسته هوا را در شمال و جنوب هسته سرعت نشان میدهند .خط پررنگ افقی مسیر حرکت هسته سرعت را نشان
میدهد .خط  ACمحل بیشترین شیب سرعت است (علیجانی.)89 :7981 ،
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شکل  -6گردش عمودی در منطقه ورودی و خروجی یک رودباد راستخط DVM .و  UVMبه ترتیب نماینده
حرکات عمودی صعودی و نزولی هستند (مارتین ،6112 ،برگردان از :مسعودیان.)623 :7988 ،
 -6-6تحلیل فراوانی و میانگین سرعت رودبادها

در این بخش فراوانی رودبادها و سر ت آنها در روزهای ن ونه انتخابی بر استاس شتاخص پایته صتدک  99ام در
دوتراز  131و  311هکتوپاسکال در زمانهای چهارگانه ه دید ( 61:11 11:11 11:11و  63:11گرینتوی ) بررستی و
تحلیل گردید .در این مقوره بادهایی با سر ت بیش از  31متر بر ثانیه بر اساس تعریف ستازمان هواشناستی جهتانی بته
نوان رودباد در نظر گرفته شد .به دریل اینکه رودبادها در دو تراز  131و  311هکتوپاستکال از فراوانتی عابتل تتوجهی
برخوردار بودند به جهت ن ایش بهتر پهنههای بیشینه وجود رودبادها در این ترازها به ترتیب تنها فراوانتیهتای بارتای
 41 31و  31درصد در ترسیش نقشهها نشان داده شده استت .در ایتن پتژوهش در صتورت موععیتت ه اننتد رختداد
رودبادها در سا ات چهارگانه ه دید در ترازهای جوی مورد بحث تنها وضعیت رودبادها در ستا اتی کته منطبت بتر
وعوع بیشینه فراوانی رودبادها است اراصه شده است.
 -9-6تحلیل فراوانی و میانگین سرعت رودباد در تراز  911هکتوپاسکال

نقشههای ترسی ی فراوانی رودباد در تراز  311هکتوپاستکال نشتان متیدهتد کته در طتی ستا ت ه دیتد 11:11
بیشترین فراوانی رودبادها برروی ربگتان صعودی مشاهده میشود .دو فراوانی رودبتاد خیلتی کوچتک نیتز مشتاهده
میشود که یکی برروی ازبکگتان و دیگری در ش ال دریاچه خزر و برروی عزاعگتتان عترار گرفتته استت .درستا ت
 11:11بیشترین فراوانی رودباد برروی ش ال ربگتان تا خلیجفتارس وجنتوب استتان فتارس مشتاهده متیشتود .در
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سا ت  61:11حیور فراوانی رودباد مگتقر براین منطقه خیلی ک رنگ میباشد و دراین ستا ت بترروی نقشته هتوای
آرامی را مشاهده میکنیش.

شکل  -9فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،11:11تراز  911هکتوپاسکال

شکل  -4فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،12:11تراز  911هکتوپاسکال
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شکل  -1فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،76:11تراز  911هکتوپاسکال

در سا ت  63:11یک فراوانی رودباد کوچک در استان فارس و فراوانی رودباد کوچک دیگتری بترروی ربگتتان
تشکیل شده است .به بتارتی در ایتن تتاری پهنتههای واعتع در ایتن محتدوده در بتیش از  31درصتد متوارد محتل
شکلگیری و استقرار رودباد بوده است .به سبب توضیع فیایی ه گن و موععیت ه انند رخداد رودبادهای ایتن تتراز
جوی در سا ات فوق تنها وضعیت رودبادها در سا ت  11:11منطب بر وعوع بیشینه فراوانی رودباد میباشد.
تحلیل میانگین سر ت رودباد در سا تهای ه دید در این تراز جوی نشان میدهد که میانگین ستر ت رودبادهتا
بیش از  41متر بر ثانیه میباشد .در این میان بیشینه سر ت در عل رو مورد بحتث مربتوط بته دیتدهبانی ستا ت 11:11
است که هگته مرکزی آن با سر ت  33متر بر ثانیه بر روی خلیجفارس و ربگتان و جنتوب غترب کشتور کته پهنته
مطارعاتی را نیز در برمیگیرد واعع شده است .نقشه میانگین سر ت رودباد برای سا ت فوق که منطب بر وعتوع بیشتینه
فراوانی رودبادها و مصادف با رخداد بیشینه سر ت آنها در محدوده مطارعتاتی متیباشتد بیتانگر ایتن استت کته ربتع
چهارم (که با افزایش تاوایی مببت و ه ینین واگرایی ستطح فوعتانی و ه گرایتی ستطو پتایین جتو ه تراه استت)
برروی محدوده مطارعاتی واعع شده است .این امر میتواند انبگاط تودههوا در سطح بارا یا حرکت عتاصش صتعودی را بته
دنبال داشته باشد .به نظر میرسد این موضوع میتوانتد بگتتر رتازم بترای وعتوع ناپایتداری در زمتان رختداد ستیل و
طوفانهای حوضه در عل رو جغرافیایی مورد بحث را آماده ن اید.
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شکل  -2فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،78:11تراز  911هکتوپاسکال
 -4-6تحلیل فراوانی و میانگین سرعت رودبادهای تراز  611هکتوپاسکال

تحلیل فراوانی رودبادها در تراز  131هکتوپاسکال نشان میدهد که طی سا ت  11:11بیشتترین فراوانتی رودبادهتا
در گگترهای از دریای سرق تا خلیجفارس و جنوب و غترب کشتور را در بتر متیگیترد .در ستا ت  11:11بیشتترین
فراوانی رودبادها از روی ربگتان تا خلیجفارس و غرب و جنوب و مرکز کشور تا کشور عزاعگتان (بتین دریاچته آرال
و دریاچه بارخا ) را دربرمیگیرد .در سا ت  61:11حیور فراوانی رودباد در محتدودههای عبتل خیلتی ک رنتگتتر
شده و فراوانی رودباد در این سا ت در محدوده کوچکی برروی غرب کشور و محدوده کتوچکی از خلیجفتارس تتا
مرکز کشور مشاهده میشود.

شکل  -1فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،11:11تراز  611هکتوپاسکال

641

جغرافیا و مخاطرات محیطی

ش اره بیگت و هشتش

شکل  -8فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،12:11تراز  611هکتوپاسکال

شکل  -3فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،76:11تراز  611هکتوپاسکال

در سا ت  63:11بار دیگر فراوانی رودباد در گگتره بیشتری از محدوده مطارعاتی ما عابل مشاهده میباشتد .درایتن
سا ت گگتره فراوانی رودباد از روی ربگتان تا خلیجفارس و غرب تا مرکز کشور گگتترده شتده استت .بته بتارتی
پهنههای واعع دراین محدوده در بیش از  31درصد موارد محل شکلگیری و استقرار رودباد بتوده استت .در طتی ایتن

سال هفتش
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سا تهای چهارگانه ه دید در رخداد رودبادهای این تراز جوی تنها وضعیت رودبادها در ستا ت  11:11منطبت بتر
وعوع بیشینه فراوانی رودباد میباشد .در سا ت  11:11محدوده زیرنفوذ رودباد گگتر

چش گیری یافتته و رودبادهتا

ض ن دربرگیری گگتره وسیعی از ایران به ویژه نی ه غربی و جنوبی ایران ن ودی کاملاً آشتکار دارنتد .رختداد بیشتینه
فراوانی رودباد مربوط به ه ین سا ت است که بامیزان بیش از  %11منطب بر پهنه غربتی کشوراستت .درایتن ستا ت
فراوانی رودبادها درکرانه غربی کشور نیز بیش از  %31بوده است .بررستی میتانگین ستر ت رودبادهتا در ستا تهای
ه دید در این تراز جوی نیز حاکی از استقرار هگتههای سر ت در طی سا تهای مصادف با رختداد مقتادیر بیشتینه
فراوانی رودباد ( 11:11 11:11و  )63:11بر روی پهنه مطارعاتی بود .بر این اساس میانگین ستر ت رودبادهتا در ایتن
 3دیدهبانی بیش از  31متر بر ثانیه بوده است .در این میان بیشینه سر ت مربوط به دیدهبانی ستا ت  11:11استت کته
مرکز آن با سر ت  13متر برثانیه بر روی جنوب غرب کشور و خلیجفتارس واعتع شتده استت .در ینحتال میتانگین
سر ت رودباد بر روی محدوده مطارعاتی ما و حوضه کارون بیش از  33متر بتر ثانیته در ستا ت مزبتور بتوده استت.
نقشههای میانگین سر ت رودباد برای سا تهای فوق به ویژه سا ت  11:11که از یک سو منطب بتر رختداد بیشتینه
فراوانی رودبادها و از دیگر سو مقارن با وعوع بیشینه سر ت رودبادها در پهنه مطارعاتی است .بیانگر این بتود کته ربتع
چهارم (که با افزایش تاوایی مببت و ه ینین واگرایی سطو فوعانی و ه گرایتی ستطو پتایین جتو ه تراه استت)
برروی حوضه کارون عرار گرفته است .این امر میتواند به انبگاط تودههتوا در ستطح بارتا یتا حرکتت عتاصش صتعودی
بینجامد .این موضوع میتواند زمینه را برای ایجاد ناپایداری در زمان رخداد سیل و طوفان در عل ترو جغرافیتایی متورد
بحث مهیا سازد.

شکل  -71فراوانی سرعت رودبادها در ساعت  ،78:11تراز  611هکتوپاسکال
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ش اره بیگت و هشتش

 -9جمعیندی

تحلیل فراوانی رودبادها در تراز  131هکتوپاسکال آشکار ساخت کته در طتی ستا تهای ه دیتد 11:11 11:11
 61:11و  63:11فراوانی رودبادها روی ربگتان تا خلیجفارس مرکز و غرب کشور گگترده شده است .بته بتارتی در
این محدوده در بیش از  31درصد موارد محل شکلگیری و استتقرار رودبتاد بتوده استت .در طتی ایتن ستا تهتای
چهارگانه ه دید در رخداد رودبادهای این تراز جوی تنها وضعیت رودبادها در سا ت  11:11منطب بر وعتوع بیشتینه
فراوانی رودباد میباشد .در سا ت  11:11محدوده زیر نفتوذ رودبتاد گگتتر

چشت گیری یافتته و رودبادهتا ضت ن

بهرهگیری گگتره وسیعی از ایران بهویژه نی ه غربتی و جنتوبی ایتران ن تودی آشتکار دارنتد .رختداد بیشتینه فراوانتی
رودبادها مربوط به ه ین سا ت است که به میزان بیش از  % 11منطب بر پهنه غربی کشور استت .بررستی نقشتههای
فراوانی رودبادها در تراز  311هکتوپاسکال نیز حاکی از این بود که گگتره رودبادها در ستا تهای چهارگانته ه دیتد
در مقایگه با تراز باراتر کاهش چش گیری یافته است .در ینحال منطقه ت رکز رخداد رودبادها در ایتن تتراز جتوی و
در سا ت  63:11در استان فارس و فراوانی رودباد کوچک دیگری بر روی ربگتان تشکیل شده است .بته بتارتی در
این تاری پهنههای واعع در این محدوده در بیش از  31درصد مواعع محل شکلگیری و استتقرار رودبتاد بتوده استت.
بررسی و تحلیل میانگین سر ت رودباد برای سا تهایی که منطب بر رختداد بیشتینه فراوانتی رودبادهتا و مقتارن بتا
وعوع بیشینه سر ت رودبادها (سا ت  11:11برای تتراز  131هکتوپاستکال وستا ت  63:11بترای تتراز  )311درپهنته
مطارعاتی است نیز آشکار ساخت که ربع چهارم (یا ناحیه راستت ورودی کته بتا افتزایش تتاوایی مببتت و ه ینتین
واگرایی سطو فوعانی و ه گرایی سطو پایین جو ه راه است) در ت امی ترازهای متورد بررستی بتر روی حوضته
آبریز ارمند عرار گرفته است .به نظر میرسد این موضوع متیتوانتد زمینته را بترای ایجتاد ناپایتداری در زمتان رختداد
بار های حدی در عل رو جغرافیایی مورد بحث به سبب انبگاط تودههوا در سطو بارا یا حرکت عاصش صتعودی مهیتا
سازد .بهطورکلی کشیدگی تراز رودباد در تراز  311نشان از ضخامت رایه ناپایدار دارد که میتوانتد بار هتای حتدی
و فراگیر را در حوضه آبریز ارمند سبب گردد .نقش حرکت رودباد در فصتول مختلتف؛ بته ویتژه پتاییز بتا جریانهتای
ه رفت وزشی نیز نیازمند پژوهش بیشتر و استفاده از متغییرهای جوی دیگری لاوه بتر متغییرهتای متورد استتفاده در
این پژوهش است که برای پژوهشهای آینده پیشنهاد میگردد.
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