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 ) 2008 ژانویه 13 سنگین استان گیالن(مطالعه موردي روز ماهواره اي وقوع برف –همدیدي  لیتحل

  2 ريلشکحسن  ،1 آرش شادپور                                               
  

 چکیده
 2008ژانویه 13سنگین استان گیالن(مطالعه موردي روز ماهواره اي وقوع برف –در این پژوهش تالش شده است تا به تحلیل همدیدي 

طی ، ستاناروزانه ایستگاه سینوپتیک  ،عمق برف و دماي، آمار بارندگیاستانمنظور شناسایی الگوهاي بارش برف  ) پرداخته شود.به
انتخاب شدند.  با عمق برف باالروزهاي  ام99بر اساس شاخص صدك شده و تهیه هواشناسی سازمان از) 1986–2017دوره ي آمار(

. سپس نقشه تعیین شد استان گیالنبراي روزهاي برفی 2008ژانویه  13الگوي بارش برف عاملی(واریمکس)با استفاده از روش تحلیل 
و پوشش برف آن از لحاظ ماهواري   NDSIهمدیدي و نقشه دماي سطح زمین ونمودار شاخص هاي ترکیبی این الگو از لحاظ 

نتایج تحقیق حاکی از آن است که عامل اصلی اغتشاشات جوي و تشدید جریانات باال سودر استان گیالن در  .ترسیم و تحلیل گردید
سلونیدالی در الیه زیرین وردسپهر است.رطوبت مورد  این الگوي بارشی غلبه نسیم دریا و چینش قائم شدید و شکل گیري شرایط

نیاز این سامانه از طریق جریانات شمال شرقی و شرقی واز روي دریاي مازندران تامین شده است.علت ماندگاري سامانه در این الگو 
ز نوع شکیل یک بلوکینگ اشمال شرقی  از روي آفریقا تا شمال دریاي مازندران و ت_وجود یک پشته عمیق با راستاي جنوب غربی 

امگایی بر روي دریاي سیاه و اروپاي شرقی می باشد.بنابراین در این الگو  عامل اصلی بارش برف سنگین بر روي استان گیالن یک 
پدیده بزرگ مقیاس نمی باشد بلکه عامل اصلی این بارش سنگین تشدید نسیم دریا و اغتشاشات محلی ناشی از تشدید شرایط 

  و چینش قائم شدید می باشد. سلونیدالی
  همدید، ماهواره، برف سنگین، استان گیالن ها: کلیدواژه

 
 

                                                           
  دانشجوي دکتري تخصصی آب و هواشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  1
  ) Email; h-lashkari@sbu.ac.ir  ، تهران، ایران نویسنده مسئول:(دانشگاه شهید بهشتیدانشیار اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین  . 2
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 مقدمه

 به مربوط مباحث از یکی است قرارگرفته موردبحث بیشتر اقلیم تغییر موضوع جهان علمی محافل در اخیر هایدرسال 

 متوسط هایعرض ویژهبه جهان گیربرف مناطق از بسیاری در برف بارش کاهش و هابارش نوع تغییر موضوع، این

 اشاره زیر کارهای به توانمی است گرفتهانجام جهانی سطح در برف بارش به مربوط تحقیقات از دسته آن. است

 بهترین که گرفت نتیجه(باران یا برف) بارش نوع تعیین برای کننده بینیپیش عامل شش مقایسه با ،1312 بویدن.کرد

 ؛1312 بویدن،)است هکتوپاسکال 305-1555 الیه ضخامت فشار از ترکیبی ، ازآنپس و یخبندان تراز ارتفاع عامل

 همدید الگوهای ساعت، 12 مدت در تریمسانتی 15 برف بارش آستانه گرفتن نظر در با ،که1313 یانکین(.810-808

 شناسایی را آمریکا غرب در 1311 تا  1318 زمانی دوره برای ضخامت هاینقشه از استفاده با را آن

 برای هکتوپاسکال 055 تراز چرخشی الگوهای توصیف ضمن ،1331 ماک بیرکلندو(.308-301؛1313یانکین،)کرد

 هاییبارش چنین نزدیک بسیار ارتباط ، آمریکا مونتانای ایالت در برف بارش سانتیمتری 82 حداقل با همراه روزهای

 و بیرکلند همچنین. نمودند اثبات را هکتوپاسکال 055 تراز غیرمتعارف ارتفاع با شوندمی بهمن وقوع به منجر که را

 در شدید بهمن دادهایرخ با ارتباط در و هکتوپاسکال 055 تراز برای را ترکیبی غیرمتعارف هاینقشه ،2551همکاران

 مطالعات جمله از.نمودند استخراج آن هایبندیگروه و PCA روش از استفاده با آمریکا غرب در واقع ایستگاه چهار

 و برین)  ؛(111 ؛2552 کنت، و کونراد)چون محققینی کارهای به میتوان کشور از خارج در گذشته دهه در شده انجام

 ؛2511، بدنورز) ؛(1؛2515همکاران،  و سینکلر) ؛(2553 بدنزر،)  ؛(2550همکاران،  و استبان) ؛(1 ؛2552 همکاران،

. کرد اشاره... و(2 ؛2511همکاران، و سینچنگما) ؛(1115؛2511همکاران، و استر) ؛(2512 همکاران، و مرینو) ؛(1153

 سال چند باریده تازه برف ارتفاع مدتبلند آمار اینکه دلیل به است یافتهانجام برف بارش درزمینه که تحقیقاتی ایران در

 که تحقیقاتی کشور داخل در طورکلیاست به بوده همراه زیادی مشکالت با و محدودیت با است نداشته وجود پیش

 کلی طور به که کرد تقسیم زیر موارد به توانمی را است گرفتهدر نیمه شمال و شمال غربی انجام برف ریزش درزمینه

 کارها جمله از است شده استفاده هم دور از سنجش های روش از برخی در و همدیدی و آماری شتربی کارها اکثر در

 و موسوی میر)؛(1833همکاران، و لشکری) چون کارهایی به توان می ایران غرب شمال در برف زمینه در

 و ورکشی) ؛(1830همکاران، و لشکری)؛(1832همکاران، و دوستان)؛(1832همکاران، و شکیبا)؛(1838صبور،

 به توان می گیالن استان در برف درزمینه ،(1 ؛1830کاشکی، و محمدی حاجی)کشور شمال ؛در(1831همکاران،

 ؛1832همکاران، و زاده جمالی) ؛(231؛1832همکاران، و نژاد فهیمی) ؛(1833همکاران، و رضایی)چون کارهایی

در این پژوهش سعی خواهد شد با استفاده از  .کرد رهاشا (1831؛ )عزیزی و همکاران،(1830همکاران، و غفاریان)؛(21

 .ی سنگین شناسایی شودهابرفی جوی زمینی و ترازهای مختلف الگو یا الگوهای جوی منجر به ایجاد هاداده

 مورد مطالعه  منطقه

 88درجه و  81 هزارکیلومتر مربع مساحت دارد. این استان در 12یکی از استان های شمالی کشور بالغ بر  ،استان گیالن

دقیقه طول شرقی از نصف النهار  81درجه و  05دقیقه تا  82درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  21درجه و 83دقیقه تا 

کیلومتر تغییر  150تا  20کیلومتر و پهنای آن ، از  280قرار گرفته است.در ازای آن از شمال باختری به جنوب خاوری، 

متر ، همانند دیواری در باختر و جنوب گیالن کشیده شده و این  8555اع متوسط میکند.رشته کوههای البرز با ارتف

منطقه جزاز راه دره منجیل، راه شوسه دیگری به فالت ایران ندارد.این استان، از شمال به دریای خزر، و کشور 

مازندران محدود میگردد.بر  آذربایجان، از غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان

دهستان ،  153بخش،  28شهر، 02دارای  1832استان گیالن در سال  1835اساس تقسیمات بازسازی شده سال 
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آبادی خالی از سکنه بوده است)سالنامه  881آبادی دارای سکنه و  2035آبادی بوده است که از این تعداد 2321

 (.1832آماری،

 
 استان گیالنمطالعه در  مورد موقعیت منطقه: 9شکل 

 استان گیالنهاي سینوپتیک مورد مطالعه در : مشخصات ایستگاه9جدول 

 ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس عرض طول نوع ایستگاه نام شهر

 23.6- 1327 37.28 49.27 سینوپتیک بندرانزلی

 8.6- 1330 37.19 49.37 بخش بین المللی رشت

 21.1- 1363 38.21 48.51 سینوپتیک آستارا

 338.3 1371 36.43 49.24 سینوپتیک منجیل

 منبع: سازمان هواشناسي استان گیالن

 روش تحقیق

ی محیط هادادهبه منظور دستیابی به اهداف این تحقیق از دو پایگاه داده )محیطی و جوی( بهره گرفته شد: یکی 

ی جو باال هاداده از بارش ها استفاده گردیدوی محیط سطحی برای شناسایی هادادهی جوی، از هادادهسطحی، دوم 

ی گردشی سطوح مختلف هادادهبرای شناسایی و منشأیابی الگوهای همدید منجر به برف سنگین در استان گیالن 

 2511تا  1331ایستگاه همدیدی در بازه زمانی  4ی عمق برف روزانه هادادهی گردیده است.در این پژوهش آورجمع

ام روزهایی به عنوان نمونه انتخاب  33با استفاده از صدک  انتخاب شدند. های همدید استان گیالناهمیالدی از ایستگ

سانتیمتر باشد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی با  85شدند که بیشینه عمق برف آنها به ترتیب برابر یا بیش از 

درجه ای از  2.0در  2.0برای تالقی های  برروی داده های فشار سطح دریا  SPSSروش واریماکس در محیطی 

)مرکز مطالعات و پیش بینی محیطی آمریکا(دریافت گردید.به گونه  NCEP/NCARمجموع داده های بازسازی شده 

ای که شبکه انتخاب شده تمامی سیستم های همدید موثر بر استان گیالن را پوشش می دهد. این محدوده شامل 

گیرد. بر اساس مقدار عامل ها در محیط  درجه شرقی را در بر می 35تا  5طول درجه شمالی و  35تا  20عرض 
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Matlab (به عنوان عامل اول 2553ژانویه  18بر روی آنها خوشه بندی انجام شد. و در نهایت نمونه مورد مطالعه )

 درصد از رفتار اقلیمی برف استان را توجیه میکند. 35.33انتخاب گردید که 

النهاری، نم ویژه، دما، ارتفاع ژئوپتانسیلی و ی ترکیبی مربوط به مولفه باد مداری و مولفه باد نصفدرنهایت نقشه ها

درجه طول شرقی  80تا  0درجه عرض شمالی و  60تا  25در محدوده جغرافیایی  NCEP/NCARامگا از سایت 

 ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفته است. gradsدر محیط 

 ، دما و عمق برف درروز انتخابي هاي: مشخصات بارش2جدول

 بارش  دما  عمق برف زمان وقوع )میالدی( ردیف

1 18/51/2553 35 1.2- 81.55 

و پوشش برف و  NDVIضریب شاخص  2553ژانویه  18در بخش ماهواره پس از انتخاب نمونه مطالعاتی برای روز 

ترسیم و  /https://app.climateengine.org سایت دمای سطح زمین و حداقل دمای آن برای هر چهار ایستگاه از

 LSTای های ماهوارهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.به منظور استخراج دمای سطح زمین استان گیالن، ابتدا داده

(MOD11A1, A2) به فرمت  2553ژانویه  18برای روزHdF  از سایتWIST  دریافت گردید، این تصاویر

می باشد. انتخاب این دو شیت به این جهت می باشد که   WISTاز سایت H22V05و  H21V05مربوط به شیت 

 تمامی سطح استان را در بر می گیرد.

 
 2002ژانویه  95: اخذ تصویر دماي سطح زمین براي روز 2شکل

برای تبدیل فرمت با توجه  LSTداده ها فراخوانی شده و بعد از انتخاب گزینه  ArcGISسپس در محیط نرم افزار 

ضرب و با فرمت دیگری 5.52در  RASTER CALCULATOR در محیط SCALING FACTORه ی

و دوباره با نام دیگری ذخیره گردید و در نهایت برای تبدیل به  -2150ذخیره شده و سپس برای تبدیل به کلوین 

 کم شده که در نهایت خروجی نهایی نقشه به سانتیگراد می باشد. -218.10سانتیگراد از 

 نشان می دهد. LSTمراحل تبدیل فرمت را در داده های  8شکل 
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 LST: مراحل تبدیل فرمت را در داده هاي 5شکل

 بحث و نتایج

 تحلیل همدید

در این بخش بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی انجام شده برروی داده های برف سنگین یک عامل به عنوان 

ن انتخاب شده اند که در این بخش شرایط همدیدی و ترمودینامیکی الگوهای حاکم در شرایط برف سنگین استان گیال

گیرد. این الگو  ساعت قبل از شروع ریزش برف تا روز مورد نظر به عنوان الگو مورد بررسی قرارمی 22این الگوها از 

که در  همدیدی از الگوهای همراه با ریزش برف سنگین و طوالنی مدت در ساحل شمالی ایران می باشد. به طوری

صحبت کرده اند. همچنین در  1831بیشتر روزنامه ها در باره این بارش سنگین برف و خسارات ناشی از آن در سال 

بررسی های صورت گرفته در بسیاری از مقاالت که به بررسی ریزش برف سنگین جلگه گیالن پرداخته اند ژانویه 

ر این استان تجربه کرده است. در مورد سایر نمونه های یکی از سردترین و سنگین ترین بارش های برف را د 2553

که نتایج مشابه با این مطالعه را دارد. شرایط همدیدی حاکم در دوره غلبه این سامانه همدیدی در ترازهای مختلف 

 جوی بصورت زیر می باشد.

ار می گیرد.همان طور که در این الگوی همدیدی مرکز واچرخندی در الیه زیرین وردسپهربرروی دریای مازندران قر

شرقی تمام محدوده آسیای میانه تا نوارشمالی دریای  –دیده می شود زبانه های این مرکز واچرخندی با گستره غربی 

مدیترانه و پهنه دریای سیاه و اروپای شرقی را در برگرفته است .گردش واچرخندی حاصل از این الگوی همدیدی 

قی در ضلع شرقی و جنوبی دریای مازندران شده است.این جریانات باعث سبب غلبه جریانات شرق و شمال شر

فرارفت هوای سرد از جنوب دریاچه آرال برروی ساحل شرقی و جنوبی دریای مازندران گردیده است . این جریان 

را برروی  سرد ضمن گسترش برروی آبهای نسبتاً گرم دریا بتدریج گرمتر شده وگرادیان قائم دما و به طبع چینش قائم

درجه سانتی گراد رسیده است.الگوی جوی حاکم  -0منطقه افزایش می دهد . دمای هوا در این روز برروی منطقه به 

–هکتوپاسکال همچنان استقرار یک مرکزواچرخندی  برروی دریای مازندران با راستای غالب  غربی  320در تراز 

هوای سرد از چاله هوایی سردی که برروی شمال شرقی دریاچه شرقی نشان می دهد.در این تراز نیز همچنان فرارفت 

آرال قرار گرفته است به چشم میخورد.هسته مرکزی واچرخند نسبت به تراز زیرین خود قدری شرقی تر و شمال سو 

درجه سانتیگراد رسیده است.همان طور که  -3تر شده است . دما ی هوا در این تراز برروی منطقه مورد مطالعه  به 

 305دیده می شود در این تراز از تندی باد به مقدار زیادی کاسته شده است.الگوی جوی حاکم از تراز دریا تا تراز 

هکتوپاسکال )وردسپهر زیرین تا الیه مرزی(کامالً شبیه هم بوده و یکپارچگی حاکم در الیه زیرین وردسپهر را نشان 
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رخند بر روی مدیترانه و اروپای شرقی کاسته شده است.در می دهد.در عین حال از پهنه گسترش زنانه غربی واچ

مقابل چاله سردی که بر روی دریاچه آرال قرار دارد در حال تقویت می باشد. این پدیده بدلیل تداوم و تشدید 

 درجه سانتی گراد رسیده است. -18فرارفت سرد عرض های جنی قطبی بر روی منطقه است. دما در این الیه به 

هکتوپاسکال آرایش کلی الیه زیرین وردسپهر کامال به هم خورده است. مرکز  155دیده می شود در تراز  همان طور

هکتوپاسکال بر روی دریاچه مازندران استقرار داشت اضمحالل پیدا کرده است. در مقابل  305واچرخندی که تا تراز 

هکتوپاسکال بر روی دریاچه آرال استقرار داشت در  305مرکز کم ارتفاع بریده ای که از الیه زیرین وردسپهر تا تراز 

این تراز بدلیل تداوم و تشدید فرارفت سرد جنب قطبی کامال تقویت شده و بر روی دریاچه مازندران گسترش یافته 

است. در ادامه این ناوه با زبانه کم فشاری که در ترازهای زیرین وردسپهر از روی سودان بر روی غرب ایران گسترش 

شته است یک پارچه شده است.پدیده جدیدی که در این تراز کامال تظاهر پیدا کرده است گسترش پشته عمیقی از دا

شمال شرقی بر مدیترانه شرقی ،دریای سیاه و شمال دریای مازندران گسترش  –روی آفریقا با راستای جنوب غربی 

چه آرال خمیده شده و محور آن با یک راستای یافته است. . این الگوی گسترش سبب شده است ناوه روی روی دریا

جنوب غربی ،برگشت به عقب قابل مالحظه ای پیدا کند. در نتیجه جابجایی رو به شرق سامانه با  –شمال شرقی 

کندی زیادی همراه گردد. توقف طوالنی مدت ناوه بر روی دریاچه آرال و تداوم ریزش سرد جنب قطبی بدرون ناوه 

یجاد کرده است. این شرایط گرادیان دمایی و بدنبال آن چینش قائم را بر روی دریای مازندران چاله سرد قوی را ا

 تشدید نماید.

 
 21) 2002ژانویه  12هکتوپاسکال روز 700 -9000پراکنش مقادیر جریان، دما و ارتفاع ژئوپتانسیلي ترازهاي : 1شکل 

 ساعت قبل از شروع ریزش برف سنگین(

هکتوپاسکال عمیق شدن پشته از روی آفریقا به سمت عرض های باالدر راستای جنوب  055در تراز  0Aدر شکل 

شمال شرقی سبب کژفشاری شدیدی برروی ناوه شکل گرفته برروی شمال شرقی دریاچه آرال شده که در  -غربی
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باال را برروی الیه های زیرین شکل گرفته بود و در این الیه به شدت تقویت شده و فرارفت هوای سرد عرض های 

منطقه مورد مطالعه با ریزش های جوی به شکل برف را برروی منطقه به وجود آورده است  دما برروی منطقه مورد 

درجه سانتیگراد رسیده است چنین دمایی سبب ریزش بارش به صورت برف برروی منطقه را فراهم  -88مطالعه به 

هکتوپاسکال را نشان می دهد .همان طور که 155و  055ی تراز نقشه ترکیبی ارتفاع و امگا 5Cو5Bنموده است .شکل

دیده می شود چون اصوال باالترین جریان باال سو در جلو ناوه اتفاق می افتد منطقه باالترین مقادیر امگای منفی با 

وب منطقه حداکثر بارش برف انطباق چندانی ندارد . میدان حداکثر امگای منفی بر روی شمال افغانستان و جن

تاجیکستان واقع شده است. در حالی که منطقه مورد مطالعه در این تراز در پشت ناوه استقرار دارد.جریانات بر روی 

منطقه شمالی و حاکی از فرارفت سرد جنب قطبی بر روی منطقه است. بنابر این عامل اصلی بارش برف سنگین بر 

عامل اصلی این بارش سنگین تشدید نسیم دریا و روی استان گیالن یک پدیده بزرگ مقیاس نمی باشد بلکه 

 اغتشاشات محلی ناشی از تشدید شرایط سلونیدالی و چینش قائم شدید می باشد.

 
امگاي تراز Cهکتوپاسکال، 700امگاي تراز B، 500پراکنش مقادیر جریان، دما و ارتفاع ژئوپتانسیلي ترازهايA: 5شکل

 ساعت قبل از شروع ریزش برف سنگین( 21) 2002ژانویه  12توپاسکال روزهک 9000نم ویژه تراز  Dهکتوپاسکال، 500

هکتوپاسکال نشان می دهد. همان طور که دیده می شود با توجه به  1555پراکنش رطوبت را در تراز های  5Dشکل 

شد.به این نقشه جریان بر روی نوار جنوبی دریای مازندران تمرکز رطوبت در ضلع جنوب غربی دریای مازندران می با

ترتیب منبع رطوبتی سامانه های بارشی منجر به برف های سنگین از دو منبع اصلی تامین می شود. بخش عمده از این 

رطوبت از طریق جریانات جنوبی از روی دریاهای گرم جنوبی عمان و عرب و بخشی از آن از طریق جریانات شرقی 

زیرین وردسپهر تامین می شود.این رطوبت بتدریج از الیه در ساحل جنوبی دریای مازندران و بخصوص در تراز 

زیرین بدرون جریانات سلونیدالی شکل گرفته در ساحل بدرون سامانه فرارفت شده و در جریانات بال سوی 

{ در الیه زیرین وردسپهر و فرارفت سرد  -8سلونیدالی صعود کرده و متراکم میگردند.با توجه به دمای پایه پایین }

 یانی وردسپهربصورت برف ریزش می نماید.الیه م
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 )روز ریزش برف سنگین( 2002ژانویه  95روز 

 ر اساس محاسبات و گزارش هواشناسی، از هر سانتیمتر برف تازه به صورت میانگین جهـانی،ب

 در برف گیالن در ازای هر سانتیمتـر صورتی کهمیلیمتر آب حاصل میشود، در 5.1به طور متوسط 

 ی برابر میـانگین جهـانی آب حاصـل گردیـد، کـه نشـان دهنـده8میلی متر، یعنی 2.1برف، معادل 

سانتیمتربرف ثبت شده که 11ژانویه  18(.در این الگو در روز 1831)فهیمی نژاد و همکاران،سنگینی برف گیالن است

سانتیمتر  38به  2553ر ژانویه میلیمتر بارش می باشد .در حالی که ارتفاع برف د 125.1این مقدار در این روز معادل 

 (.1832در رتبه دوم قرار دارد)منبع؛ غفاریان و همکاران، 2550ثبت شده استو بعد از برف سال 

در الیه زیرین وردسپهر در دوره حاکمیت این الگوی همدیدی مرکز واچرخندی با ویژگی حرارتی برروی دریای 

شرقی تمام  –زبانه های این مرکز واچرخندی با گستره غربی  مازندران قرار می گیرد.همان طور که دیده می شود

محدوده آسیای میانه تا نوارشمالی دریای مدیترانه و پهنه دریای سیاه و اروپای شرقی را در برگرفته است .گردش 

واچرخندی حاصل از این الگوی همدیدی سبب غلبه جریانات شرق و شمال شرقی در ضلع شرقی و جنوبی دریای 

ران شده است.این جریانات باعث فرارفت هوای سرد از چاله هوایی سردی که برروی جنوب دریاچه آرال قرار مازند

داردبرروی ساحل شرقی و جنوبی دریای مازندران گردیده است . این جریان سرد ضمن گسترش برروی آبهای نسبتًا 

دهد .این شیو حرارتی شدیدو چینش قائم  گرم دریا بتدریج گرمتر شده و چینش قائم را برروی منطقه افزایش می

 حاصل از آن بتدریج شرایط سلونوئیدال را برروی منطقه ساحل و بخصوص بخشهای پایکوهی ساحل تشدید میکند.

هکتوپاسکال )وردسپهر زیرین تا الیه  305همانطور که دیده می شود الگوی جوی حاکم از تراز دریا تا تراز 

یکپارچگی حاکم در الیه زیرین وردسپهر را نشان می دهد. در تمام این الیه پدیده غالب  مرزی(کامالً شبیه هم بوده و

حاکمیت یک مرکز واچرخندی با ماهیت حرارتی می باشد.در تمام ضخامت این الیه جریانات در بخش شرقی دریای 

الیه جنوبی می باشد.این مازندران شمالی و بتدریج شرقی و برعکس در بخش غربی و ساحل غربی آن جریان در تمام 

گردش واچرخندی شیو حرارتی را بخصوص در بخش جنوبی دریای مازندران تشدید میکند. وجود سد کوهستانی 

البرز در بخش جنوبی این گردش واچرخندی مانع از گسترش این جریانات به سمت جنوب شده و شیو حرارتی و 

آن با دامنه های شمالی البرزگردش سلونوئیدال را در الیه  فشاری حاصل از فرارفت سرد عرض های شمالی و برخورد

 زیرین وردسپهر تشدید می کند.
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  2002ژانویه  95هکتوپاسکال روز 700 -9000پراکنش مقادیر جریان، دما و ارتفاع ژئوپتانسیلي ترازهاي : 1شکل

سترش پیدا کرده تا شمال دریای سیاه هکتوپاسکال پشته بسیار عمیقی از روی آفریقا به عرض های باال گ 155از تراز 

را در برمیگیرد. گسترش شمال سوی این پشته و تقویت آن در الیه های باالتر سبب ایجاد یک بالکینگ قوی از نوع 

هکتوپاسکال(. این شرایط همدیدی ضمن کندی حرکت  155تراز 1بالکینگ امگا برروی منطقه شده است)شکل 

النهاری شدن جریانات برروی ساحل غربی دریای مازندران و شرق دریای سیاه و جریانات امواج غربی بدلیل نصف 

فرارفت سرد حاصل از آن مرکز کم ارتفاع بریده ای رابرروی شمال عراق ایجاده کرده است.این شرایط همدیدی در 

ست توقف چند روز تمام الیه وردسپهر میانی حاکمیت دارد و باعث تداوم فرارفت سرد برروی دریای مازندران شده ا

این مرکز کم ارتفاع بریده و سردچال حاصل از آن شیو حرارتی و فشاری را بخصوص برروی ساحل جنوبی دریای 

 (.7Aمازندران تشدید نموده است)شکل 

همان طور که در بحث تحلیل میدان امگا در روز قبل از اوج برف نیز بیان شد هسته میدان باالترین  7Cو7Bشکل 

ی منفی یا باالترین میدان جریانات باالسو در این الگو بارشی بر روی منطقه مطالعاتی قرار نگرفته است . مقدار امگا

بلکه منطقه اوج امگای منفی یا منطقه باالترین جریانات باال سو با فاصله زیادی از منطقه اوج ریزش برف قرار دارد.در 

روی شمال غربی ایران شکل گرفته است که منطقه مورد مطالعه در این روز در امتداد ناوه دریاچه آرال ناوه دومی بر 

حاشیه میدان امگای منفی یا جریانات باال سو قرار دارد.این آرایش سامانه ای همچنان بیانگر غلبه و حاکمیت پدیده 

باشد. های کوچک مقیاس محلی و تقویت جریانات نسیم دریا بدلیل شرایط خاص توپوگرافیکی و فیزیکی منطقه می 

 و پدیده های بزرگ مقیاس بستر این اغتشاشات را فراهم نموده اند.

بخشی از رطوبت این سامانه از طریق  2553ژانویه 18هکتوپاسکال روز 305پراکنش مقادیر نم ویژه تراز 7Dشکل 

ش قابل جریانات جنوبی واچرخند بتدریج بر روی ایران و سپس بر روی منطقه فرارفت شده است . در عین حال بخ
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توجهی از رطوبت سامانه بارشی از طریق جریانات شرقی حاکم در ساحل شرقی و جنوبی دریای مازندران بدرون 

سامانه فرارفت شده است. ولی بدلیل مقیاس عمل کرد این جریانات بخوبی بر روی نقشه های رطوبتی مشهود نمی 

 باشد.

 
امگاي تراز Cهکتوپاسکال، 700امگاي تراز B، 500نسیلي ترازهايپراکنش مقادیر جریان، دما و ارتفاع ژئوپتاA: 7شکل

  2002ژانویه  95هکتوپاسکال روز  250نم ویژه تراز  Dهکتوپاسکال، 500

 MODISتحلیل تصاویر ماهواره اي سنجنده  

برای روز  NDSIدر این بخش از تحقیق تغییرات دمای حداقل، دمای سطح زمین ، پوشش برف و ضریب شاخص 

 مورد بررسی قرار گرفته است .2553نویه ژا 18

 NDSI: تغییرات دماي حداقل، دماي سطح زمین ، پوشش برف و ضریب شاخص 5جدول

 

 ایستگاه بندر انزلي  ایستگاه آستارا ایستگاه رشت  ایستگاه منجیل 

 دمای حداقل 
-13.85 -20.15 -28.65 -12.45 

 NDSI 0.68 0.81 0.7 0.8شاخص 

 71 66 71 79 شاخص پوشش برف 

 2.39- 19.25- 6.29- 14.49- دمای سطح زمین 

 منبع : نگارنده
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ژانویه  95و ضریب شاخص پوشش برف براي تاریخ  NDSI: پوشش برف، دماي سطح زمین ، شاخص ضریب 2شکل

2002 

شت همانطور که دیده می شود نواحی کوهستانی و مناطق د 2553ژانویه  18در بررسی پوشش برف روز  3شکل 

موید این مسئله می باشند. در ادامه شکل  255-105واقع در محدوده جلگه گیالن پوشیده از برف می باشد که کد 

و مقدار پوشش برف را در ایستگاههای استان نشان می دهد .ضریب  NDSIوضعیت ضریب شاخص  3شماره 

متغیر  5.3تا  5.0ر همه روزها از روز برفی در ایستگاه وضعیت ضریب شاخص را نشان میدهد که د 0شاخص برای 

درصد می باشد در حالی که این ضریب  13ژانویه  18می باشد.ضمن اینکه پوشش برف برای ایستگاه منجیل در روز 

درصد  11درصد رسیده است.همچنین در ایستگاههای رشت و بندر انزلی پوشش برف به  11در ایستگاه آستارا به 

 ه در تمامی ایستگاهها این مقدار از میانگین دوره بیشتر می باشد.رسیده است .این در حالی است ک
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 در ایستگاههاي استان گیالن 2002ژانویه  NDSI: دماي سطح زمین و شاخص ضریب 1شکل

تغییرات دمای سطح زمین نسبت به دمای حداقل در دو ایستگاه رشت و بندر انزلی تغییرات قابل توجهی 15شکل 

اختالف بسیار مشهود است.در حالیکه تغییرات این پارامترها در ایستگاه منجیل و آستارا  را نشان میدهند و این

دارای اختالف کمتری می باشند. در حالیکه از لحاظ پوشش برف و شاخص دو ایستگاه بندر انزلی و رشت تغییر 

 دهد. چندانی را نشان نمی
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 ستگاههاي استان گیالندر ای 2002: دماي سطح زمین و دماي حداقل ژانویه 90شکل

 گیرينتیجه

سانتیمتر  05مقدار عمق برف ، بارش و دما برای هر دو عامل مورد بررسی قرار گرفت و عمق برف در این عامل باالی 

،این الگوی همدیدی از الگوهای همراه با ریزش برف سنگین و طوالنی مدت در ساحل   2553ژانویه  18بود. روز 

روزادامه داشته است طوری که در بیشتر روزنامه ها درباره این بارش سنگین برف و خسارات  شمالی ایران بود و پنج

مطالبی بیان شده است. همچنین در بررسی های صورت گرفته در بسیاری از مقاالت که به  1831ناشی از آن در سال 

سنگین ترین بارش های برف را  یکی از سردترین و 2553بررسی ریزش برف سنگین جلگه گیالن پرداخته اند ژانویه 

 در این استان تجربه کرده است.

الگوی همدیدی و ترمودینامیکی این الگو به شرح زیر بوده است : در این الگو  مرکز واچرخندی در الیه زیرین  

و  وردسپهر برروی دریای مازندران شکل میگیرد که نتیجه آن غلبه جریانات شمالی در بخش شمالی دریای مازندران

جریانات شرق و شمال شرقی درضلع جنوبی دریای مازندران میگردد.این شرایط سبب می شود فرارفت سرد از 

عرض های شمالی بر روی دریا غالب شود. این جریانات ضمن عبور از روی آب های گرم دریا ،بخصوص در بخش 

ساحل جنوب غرب شیو دمایی و شیو  جنوبی آن ،بتدریج گرم و مرطوب شده و با انتقال آن در وزش واچرخندی به

فشاری را هم در جهت افقی و هم در جهت عمودی تشدید نماید . گرمایش هوا در الیه زیرین و فرارفت سرد در 

الیه باالتر چینش قائم را در ساحل جنوبی تشدید می نماید. تشدید چینش قائم منجر به شکل گیری سلول های 

گرس میگردد.  .توقف طوالنی مدت ناوه برروی دریاچه آرال و تداوم ریزش هوای سلونیدالی در دامنه های شمالی زا

سرد جنب قطبی به درون ناوه چاله سرد و قوی را ایجاد کرده است . در الیه میانی وردسپهرمرکز واچرخندی از روی 

ی شود . این ناوه در جنوب غربی تشکیل م –دریای مازندران عقب نشینی کرده و ناوه عمیقی با راستای شمال شرقی 
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امتداد ناوه عمیقی که با همین راستا بر روی آسیای میانه و سیبری تشکیل شده است قرار میگیرد. در این شرایط نیمه 

جنوبی دریای مازندران در دامنه شمالی مرکز کم ارتفاع بریده ناوه دوم قرار میگیرد. در نتیجه جریانات در این تراز 

ار کمی دارند. در نتیجه عامل اصلی اغتشاشات جوی و تشدید جریانات باال سودر استان گیالن بسیار آرام و تندی بسی

در این الگوی بارشی غلبه نسیم دریا و چینش قائم شدید و شکل گیری شرایط سلونیدالی در الیه زیرین وردسپهر 

دریای مازندران تامین شده است.رطوبت مورد نیاز این سامانه از طریق جریانات شمال شرقی و شرقی واز روی 

شمال شرقی  از روی آفریقا _است.علت ماندگاری سامانه دراین الگو وجود یک پشته عمیق با راستای جنوب غربی 

تا شمال دریای مازندران و تشکیل یک بلوکینگ از نوع امگایی بر روی دریای سیاه و اروپای شرقی می باشدنتایج این 

و غفاریان و  1831؛ خالدی و همکاران،1831؛ فهیمی نژاد و همکاران،1832و همکاران، تحقیق با مطالعات جمالی زاده

همخوانی دارد. بنابراین در این الگو  عامل اصلی بارش برف سنگین بر روی استان گیالن یک پدیده  1830همکاران،

محلی ناشی از تشدید بزرگ مقیاس نمی باشد بلکه عامل اصلی این بارش سنگین تشدید نسیم دریا و اغتشاشات 

 شرایط سلونیدالی و چینش قائم شدید می باشد.
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