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چکیده
ریزش برف سنگین فصل سرد زاگرس مرکزی مشابه دیگر رخدادهای جوی ،تحت تأثیر الگوهای گردش جو و
پراکندگی فشار سطح زمین است .بهمنظور تعیین الگوهای جوی و شرایط دینامیکی در محور کوهستانی ،دادهای
روزانه ایستگاه همدید بروجن ،شهرکرد ،کوهرنگ و لردگان برای سال  2010-1987از سازمان هواشناسی دریافت
شد .روز برف سنگین با معیار بارش بیش از  15میلیمتر با دمای زیر صفر و کد دیدبانی ( 75-70کد برف) ،تعیین و
تعداد  136برف سنگین سینوپتیک ،مبنای مطالعه گردید .الگوهای جوی با تحلیل مؤلفه اصلی بر روی دادههای
ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  500هکتوپاسکال تعیین شد .هفت الگوی سینوپتیک ،ریزش برف سنگین زاگرس مرکزی
را موجب میشوند .قرارگیری ناوه شرق دریای مدیترانه در غرب ایران و نزدیکی منطقه به محور ناوه ،ناپایداری
شدید را موجب گردید .شیب شدید فشار سطوح پایین جو با تاوایی منفی قوی قفقاز در شمال و شرق دریای عمان
در جنوب و زاگرس مرکزی با تاوایی مثبت قوی میباشد .کمفشار در مرکز و شمالشرق ایران و پرفشار قوی
سیبری تا مرز شرقی ایران ،موجب تداوم شرایط دینامیک فوق میگردد .در روزهای بارش برف سنگین ،پرفشار قوی
سیبری از شمال ایران و دریای خزر با پرفشار روی ترکیه ترکیب و در ارتباط با تاوه قطبی در سطوح میانی جو،
 -1استادیار اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2کارشناسیارشد اقلیم شناسی سینوپتیک دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3استادیار اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

E- mail: doostan@um.ac.ir
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مدیترانه با حرکت چرخند در غرب ایران با گذر از خلیجفارس به منطقه کوهستانی زاگرس مرکزی میرسند .در
همه الگوها ،هم دمای صفر درجه خلیجفارس ،ورود تودههای سرد و مرطوب تا عرضهای پایین ،ریزش برف
سنگین بر بام ایران را حکایت دارد.
کلید واژهها :برف سنگین ،الگوی جوی ،تحلیل مؤلفه اصلی ،زاگرس مرکزی.
مقدمه
تغییرات آب و هوایی سطح زمین از طریق حرکات عمودی اتمسفر کنترل و الگوهای گردش عمومی جو ،پراکندگی
فشار سطح زمین و به تبع آن اقلیم مناطق مختلف را تعیین میکنند .اغلب محققان پراکندگی الگوهای فشار روی
زمین را تبیین و بر اساس این الگوها با روشهای آماری عناصر دیگر را بررسی میکنند (یارنال .)1993 ،4تغییرات
فشار هوا و سیستمهای سینوپتیک ،مهمترین عوامل کنترلکننده ریزشهای جوی کشور ایران میباشند .مطالعات
محققان نشان داد ،الگوهای همدید و تودههای هوا از مناطق سیبری ،دریای سیاه و دریای مدیترانه اقلیم فصل سرد
ایران را کنترل میکنند (علیجانی و دوستان .)255 :1391،بهطور کلی اقلیم فالت ایران در جنوب مناطق معتدل و
شمال منطقه جنب حاره بهترتیب در دو نیمه گرم و سرد سال ،تحت تأثیر الگوهای جنب حاره و برون حاره قرار
دارد .بهترتیب الگوهای جنب حاره ،با تابش شدید ،گرما و گردوغبار از بیابانهای شمال عربستان ،آفریقا و بعضاً
رطوبت از عمان همراه بوده و الگوهای برون حاره در نیمه سرد سال با تودههای سرد و مرطوب ،اغتشاش ،یخبندان
و بارش برای ایران به ارمغان میآورند .فالت ایران ،دو رشته کوه بزرگ در شمال و غرب و ارتفاعات پراکنده در
دیگر نقاط را در خود جای داده که این شرایط جغرافیایی و موقعیت ایران در ارتباط با ورود تودههای سرد و
مرطوب موجب شده تا بخشی از بارشهای ایران ،خصوصا در مناطق کوهستانی به شکل برف ریزش کند (علیجانی،
 .)1385بارش برف ،مقدار آن ،روزهای برفی و طول دوره ماندگاری ،اهمیت زیادی در ارتباط با ذخیره منابع آب
سطحی و زیرزمینی ،کشاورزی ،تفریحی-ورزشی و غیره در ایران دارند .از طرفی اثرات ناشی از بارش برف سنگین
شامل سقوط بهمن ،تخریب مساکن و مزارع روستایی ،ایجاد اختالل در حملونقل جادهای و ارتباطات ،فعالیتهای
روزمره و پیامدهای متعدد دیگر ،خصوصا در مناطق کوهستانی ،محیط طبیعی و انسانی را با مشکل همراه میسازد.
چنانکه هزینه خدمات سالمت ناشی از تصادفات جادهای ایران در سال  2952 ،1388میلیارد ریال برآورد شده و
حجم باالیی از منابع جامعه و نظام سالمت ،صرف انتقال و درمان مصدومان ناشی از تصادفات جادهای شد (رضایی
و همکاران .)192 :1392 ،ریزش بارش برف ،در بخش عمدهای از جادههای ایران در مناطق کوهستانی شمال و
غرب در نیمه سرد سال موجب تصادفات جادهای ،ترافیک و غیره ،میشود؛ بنابراین برنامهریزی و مدیریت ریسک و
4-Yarnal
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از  2000متر از سطح دریا در زاگرس میانی واقع شده ،چنانکه یکی از مناطق با پایینترین دما در ماههای سرد سال
میباشد .در نیمه سرد سال با ورود سیکلون های مدیترانهای از غرب ایران ،بارش برف سنگین در این منطقه با تداوم
زیاد همراه بوده و احتمال رخداد ریزش برف از آبان ماه تا نیمه فرودین وجود دارد .این شرایط موجب شده تا این
منطقه یکی از مناطق مرتبط با بحران جادهای برف و بهمن در ایران باشد ،چنانکه آمار تصادفات جادهای ناشی از
شرایط ریزش برف نشان میدهد ،بهترتیب ،استان چهارمحال بختیاری رتبه اول و استانهای زنجان و تهران در
رتبههای بعدی رخداد مرتبط با این پدیده اقلیمی قرار دارند (حبیبینوخندان .)186 :1388 ،بارش برف و طوفان
برف آثار متعددی با خود به همراه دارند ،چنانکه خسارات جانی ،تصادفات وسایل نقلیه ،آتشسوزی ،گازگرفتگی و
سرمازدگی نمونههایی از پیامدهای این رخداد طبیعی میباشد .توفان برف در برخی موارد ساعتهای متمادی به
طول میانجامد و غالباً با بادهای شدید و بارش برف و درجه حرارت بسیار پایین همراه است ،در این شرایط ماندن
در هوای باز میتواند برای بسیاری از افراد مشکالت جسمی ایجاد کند .این پدیده در هنگام وقوع ،شهرها و مناطق
یک کشور را از تحرک انداخته و مسافران را سرگردان ،جریان عرصه کاال را کند و خدمات اورژانسی و ایمنی را با
مانع جدی مواجه میسازد .همچنین کاهش دید افقی به هنگام بارش برف ،انباشتگی برف ،کوالک برف ،یخبندان و
لغزندگی سطح جادهها ،از عوامل بازدارنده ناوگان درونشهری و برونشهری است ،که برطرف کردن آنها به
واکنشهای سریع و عملیات اصالحی نیاز دارد .بارش برف سنگین بر روی سطوح شیبدار و انباشتگی الیههای
مختلف آن ،به رخداد بهمن منجر شود (بهیار و همکاران .)1 :1383 ،براساس مطالعات انجام شده در مرکز
مخاطرات محیطی تهران در سال  2008بر روی اثرات برف ،بیش از  70درصد تلفات انسانی ناشی از تصادفات
وسایل نقلیه بهخصوص در جادههای بینشهری و نزدیک به  25درصد ناشی از گیر افتادن افراد در برف است
(مدیریت بحران شهرداری تهران)1390 ،؛ بنابراین مطالعه شرایط جوی رخداد برف و بوران از دیدگاه همدیدی
بخصوص در جادههای مهم ،امری ضروری در ارتباط با مدیریت ریسک و پیشبینی این پدیده اقلیمی میباشد .در
این ارتباط مطالعات زیادی در مناطق مختلف انجام شده است ،از جمله بیرکلند )281 :1996( 5بهمنظور شناسایی
الگوهای گردش جوی مرتبط با بارش برف سنگین در موناتا آمریکا از دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500
هکتوپاسکال و روش تحلیل مؤلفهی اصلی ( )PCAاستفاده و نشان داد که در تمامی الگوهای روزهای برف سنگین،
منطقه مطالعه در عقب یک ناوه عمیق و تحت تأثیر جریانات شمال غربی قرار دارد .در ادامه ارتباط سینوپتیک اقلیم
زمستان و تغییرات برف در نیوانگلند آمریکا از  1992-1950بررسی شد .نتایج سینوپتیک نشان داد ،وقوع ریزش
برف در این منطقه در ارتباط با حرکات نصفالنهاری باد غربی ،فاز منفی نوسان اطلس شمالی ،کم ارتفاع سطح 700
هکتوپاسکال در شرق آمریکا ،توده سرد کانادا و عبور سیکلون از جنوب منطقه مطالعه و عکس شرایط سینوپتیک
فوق ،کاهش برف در این منطقه را به همراه دارند .همچنین در کل ،کاهش و افزایش ریزش برف در ارتباط با دمای
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 )319با روش تحلیل مؤلفه اصلی و خوشهبندی با داده ارتفاع برف و ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال در طی دوره
آماری  ،2001-1986الگوی های گردشی مربوط با بارش برف سنگین در آندورا را بررسی و هفت الگوی گردش
جوی را شناسایی کرد .این الگوها غالباً در ارتباط با مؤلفه باد از اقیانوس اطلس و فرارفت هوای مدیترانهای
میباشند .همچنین فاجعه بارش برف ژانویه  ،2008موجب خسارات زیاد به بخش انسانی و اقتصادی در کشور چین
گردید که فرضیات مبتنی بر وقوع پدیده النینا بوده ،اما تحلیلها حاکی است ،در سالهای با بارش برف خیلی
سنگین ،پرفشار سیبری قویتر و تاوه قطبی شمالی دارای عمق بیشتری است .پرفشار سیبری و تاوه قطبی نقش
مهمی در اقلیم کشور چین بازی کرده و تاوه قطبی در زمستان نیمکره شمالی ،منبع امواج سرمایی است (هویی،8
 .)2191 :2009همچنین شرایط سینوپتیک وقوع برف شدید و تداوم آن در جلگه اروپای مرکزی بررسی شد .در این
مطالعه ابتدا 4 ،منطقه همگن برفی در اروپا شناسایی و در ادامه نقشه ترکیبی برای روزهای برفی با عمق مساوی و
بیش از  5سانتیمتر و تداوم  3روز برای فشار سطح زمین و ارتفاع  500هکتوپاسکال تهیه شد .نتایج حاکی است،
عامل وقوع برف جنوب غربی اروپا ،جبهه سرد سیکلونها همراه با ناوه و کمفشار روی دریای بالتیک ،عبور
سیکلونها از اروپای مرکزی ،ضعیف بودن کمفشار ایسلند و استقرار پرفشار در اطلس شمالی میباشد .همچنین
تداوم برف در اروپا در ارتباط با پرفشار اروپا بهجز جنوبغرب اروپا و همزمان پرارتفاع اطلس شمالی و
اسکاندیناوی است (بدنورز .)1108 :2011 ،9عوامل کنترلکننده اقلیم زمستان و کاهش بارش برف در فنالند با
استفاده از سری  100ساله دادههای اقلیمی در سه ایستگاه در جنوب ،مرکز و شمال فنالند بررسی شد .نتایج حاکی
است ،ریزش بارش زمستان فنالند در ارتباط یا شاخصهای اطلس شرقی-روسیه غربی ،نوسان قطبی و آرام غربی
میباشد .همچنین کاهش ریزشهای جوی فنالند مرتبط با افزایش  4درجه دما در طی این قرن بوده است (ایراننژاد
و همکاران .)110 :2015 ،در ایران نیز بخشی از مطالعات مرتبط با پدیدههای اقلیمی–جادهای میباشد .از آن جمله،
پدیده یخبندان و لغزندگی در جاده هراز و فیروزکوه از ارتفاعات البرز نشان میدهد ،با آغاز دوره سرد سال در اکتبر،
احتمال وقوع یخبندان در این جاده و در مناطق کم ارتفاع و مشرف به ساحل افزایش و احتمال افزایش وقوع
لغزندگی وجود دارد (عزیزی و حبیبینوخندان .)51 :1384 ،همچنین توزیع زمانی و مکانی پدیده مه در ایران و اثر
آن بر حملونقل جادهای بررسی شد ،در این مطالعه با تاکید بر اینکه دیگر پدیدههای جوی از جمله برف ،باد
شدید ،طوفان گردوغبار ،قابل پیشبینی و کاهش خسارات بوده ،اما مه غیرقابل پیشبینی است .با استفاده از دادههای
میزان دید کمتر از  1000متر در  120ایستگاه هواشناسی ایران ،مناطق خوزستان ،اردبیل و سیستان و بلوچستان
بحرانیترین مناطق از نظر پدیده مه بودند (حبیبی نوخندان .)19 :1384 ،بخشی از مطالعات نیز مرتبط با تحلیل
سینوپتیکی برف در مناطق مختلف ایران میباشد .از آن جمله ،امینینیا و همکاران ( )135 :1389در تحلیل سینوپتیک
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روش تحلیل مؤلفه اصلی ،شش الگوی سینوپتیک را شناسایی کردند که در اکثر آنها نفوذ جریانات مرطوب جنوبی
بهواسطه فعال شدن سامانه چرخند سودانی و ترکیب آن با سیکلون مدیترانهای ،عامل اصلی بارش برف سنگین در
منطقه شمالغرب معرفی گردید .همچنین صفری و صالحی ( )43 :1382بهمنظور تحلیل سینوپتیک بارش برف
سنگین کرمانشاه از داده ایستگاهی در دوره آماری  2007-1987استفاده و دورههای ریزش برف سنگین و نوسانات
آن را با روند خطی و پلی نومیال مرتبه  6نشان دادند .همچنین تحلیل همدیدی این پژوهش حاکی است ،غالباً
ریزش برف سنگین با زبانههای پرفشار و فراز موج باد غربی مرتبط میباشد .چنانکه شکلگیری پرفشار دریای خزر
و گسترش ناوه مورب اسکاندیناوی تا شرق مدیترانه و غرب و شمالغربی ایران ،سبب ریزش برف در منطقه مورد
مطالعه میشود .در ادامه تحلیل سینوپتیک توفان برف گیالن در فوریه  2005با استفاده از دادههای روزانه ارتفاع
ژئوپتانسیل متر در دوره آماری  2005-1995با روش تحلیل خوشهای ،نشان داد ،سه الگوی فشار بهترتیب :الگوی
زبانه پرفشار بالکان ،الگوی پرفشار سیبری و الگوی ترکیبی (زیانه پرفشار بالکان و زبانه پرفشار سیبری) در سطح
زمین ،این پدیده را موجب میشوند).
فهیمی نژاد و همکاران .)281 :1391 ،همچنین تحلیل سینوپتیک بارش برف سنگین در شمالغرب ایران از -1989
 2010با داده روزانه دما و بارش  12ایستگاه و دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  500هکتوپاسکال با روش تحلیل
مؤلفۀ اصلی انجام شد و مراکز فعالیت مرتبط با این بارش بهترتیب سیبری ،اروپای جنوبی ،حاشیه شرقی دریای
خزر ،شمال دریای سیاه و شرق ترکیه معرفی گردید (شکیبا .)65 :1392 ،از طرفی اثر بالکینگ بر رخداد برف
سنگین و تداوم آن در ایران با داده رقومی  2/5درجه برای دوره  60ساله تعیین گردید .در این مطالعه با استفاده از
روش تحلیل مولفه اصلی و خوشهبندی 4 ،الگوی بالکینگ مؤثر در وقوع بارش شناسایی شد .الگوی بالکینگ امگا با
موقعیت ناوه در سمت راست ،منجر به ریزش هوای سرد از عرضهای باال ،کاهش دما و سرعت سیستم شده و
بارش برف مداوم و سنگین را موجب میشود (درگاهیان و علیجانی .)1 :1392 ،در ادامه کارهای گذشته و با توجه
به پیامدهای بارش برف سنگین در یکی از مهمترین جادههای مواصالتی در زاگرس میانی و در راستای هدف
تحقیق ،تعیین الگوهای جوی و شرایط دینامیکی مؤثر بر شکلگیری بارش برف سنگین ،در محدوده مورد مطالعه
بررسی گردید.
مواد و روشها
بهمنظور شناخت الگوهای جوی مؤثر ریزش برف سنگین در جاده چلگرد-شهرکرد-لردگان از زاگرس میانی مراحل
زیر انجام شد .در ابتدا نزدیکترین ایستگاههای سینوپتیک نزدیک یا بر روی منطقه مطالعه مشخص شد (جدول ،1
شکل )1؛ بنابراین دادهای روزانه ایستگاه سینوپتیک کوهرنگ ،شهرکرد ،بروجن ولردگان در استان چهارمحال و
بختیاری از بدو تأسیس تا سال  2010از سازمان هواشناسی ایران دریافت شد.
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ایستگاه

عرض (درجه)

طول (درجه)

ارتفاع (متر)

شهرکرد

'32º 20

'50º 51

2066

بروجن

32º

'51º 08

2197

کوهرنگ

'32º 26

'50º 07

2285

لردگان

'31º 31

'50º 49

1564

بهمنظور تعیین روزهای برفی از دادههای دمای حداقل روزانه ،بارش روزانه و کدهای اعالم برف در دیدهبانی
ایستگاه استفاده شد (الزم به ذکر است آمار طوالنی ارتفاع برف در ایستگاهای مورد مطالعه موجود نیست) .در ادامه
بارش برف سنگین با تعیین روزهای بارش بیش از  15میلیمتر و دمای حداقل صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد از
دادههای روزانه استخراج گردید .در نهایت از بین روزهای برفی تعیین شده در مرحله قبل ،روزهای با ثبت کد دیده
بانی  75-70جهت تمایز دقیقتر برف از سایر نزوالت آسمانی مشخص شد .همچنین بهمنظور تعیین روز برفی
سینوپتیک ،روز بارش برف سنگین سینوپتیک روزی تعریف شد که بارش روزانه در  2ایستگاه و بیشتر ،مساوی یا
بیشتر از  15میلیمتر ثبت شد .تعداد  136روز مشترک برف سنگین بر روی منطقه مطالعه مبنای تحقیق و شناخت
الگوهای جوی قرار گرفت .بررسی زمانی روز برفی در منطقه حاکی است ،بیشتر روزهای برفی طی ماهای ژانویه،
فوریه ،مارس ،آوریل ،نوامبر و دسامبر حادث میگردد؛ بنابراین دوره زمانی مطالعه برف سنگین در جاده کوهسنانی،
 6ماه از سال انتخاب گردید.

شکل  :1نقشه ایستگاه سینوپتیک و منطقه مطالعه (چهارمحال و بختیاری)
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تفکیک مکانی  2/5درجه در پنجره جغرافیایی  80-20درجه طول شرقی و  65-15درجه عرض شمالی دریافت شد.
این دادهها شامل ،ارتفاع سطح  500و  1000هکتوپاسکال ،مؤلفۀ باد مداری و نصفالنهاری سطح  850هکتوپاسکال،
نم ویژۀ سطح  850هکتوپاسکال ،دمای سطح  1000هکتوپاسکال و سرعت قائم هوا (اُمگا) در سطوح مختلف جوی
میباشد؛ بنابراین این دادهها برای روزهای برف سنگین ( 136روز) از دادههای رقومی باز تحلیل شده مراکز
پیشبینی محیطی و تحقیقات جوی آمریکا از سایت  www.cdc.noaa.govدریافت گردید .الزم به ذکر است ،به
ترتیب واحد اندازهگیری ارتفاع ژئوپتانسیل (برحسب متر  ،)mفشار تراز دریا (برحسب هکتوپاسکال  ،)hPaباد
مداری و نصفالنهاری (برحسب متر بر ثانیه  ،)m/sنم ویژه (برحسب گرم برگرم  ،)g/gدمای هوا (برحسب درجه
کلوین) و اُمگا (برحسب متر بر ثانیه  )m/sمیباشند.
 در این مطالعه بهمنظور کاهش ابعاد دادههای رقومی و تعیین الگوهای همگن جوی از روش تحلیل مؤلفۀ اصلی،گروهبندی الگوهای تکرارپذیر و حذف الگوها با تکرارپذیری بسیار پایین (ریچمن )293 :1986 ،10و خوشهبندی
استفاده گردید؛ بنابراین در این روش جهت تشکیل ماتریس اولیه ،دادهها روزانۀ ارتفاع زئوپتانسیل متر ( )hgtسطح
 500هکتوپاسکال مربوط به روزهای منتخب استفاده شد .در روش تحلیل مؤلفۀ اصلی ،اولین مرحله ،انتخاب حالت
مناسب از تحلیل مؤلفۀ اصلی با توجه به هدف مطالعه میباشد؛ بنابراین در این مطالعه با توجه به هدف ،دادهها با
ماتریس اولیه از حالت  Sتحلیل مؤلفۀ اصلی تنظیم گردید .در این ماتریس سریهای زمانی (روزهای منتخب)
بهعنوان ردیفها و تالقیها (گریدپوینت ها) بهعنوان ستونهای ماتریس بوده و دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز
 500هکتوپاسکال بهعنوان متغییر میباشند؛ بنابراین در نهایت ماتریس اولیه با ابعاد  136ردیف (روز برفی) و 525
ستون (تالقی) با تفکیک  2/5×2/5درجه طول و عرض جغرافیایی تشکیل شد (در پنجرۀ جغرافیایی  80-20درجه
طول شرقی و  65-15درجهی عرض شمالی) و تحلیل مؤلفۀ اصلی انجام گردید .خروجی تحلیل مؤلفۀ اصلی شامل
سه بخش است ،به ترتیب :ماتریس همبستگی (در حالت  ،Sهمبستگی بین تالقیها) ،ماتریس بارگویۀ ها (ارزش هر
تالقی در عامل جدید) و ماتریس نمرات عاملی یا سری زمانی (ارزش هر روز در عامل جدید) میباشد .نتیجه نهایی
تحلیل مؤلفۀ اصلی (نمرات عاملی) مبنای خوشۀ بندی و تعیین الگوهای جوی قرار گرفت .الزم به ذکر است،
عاملهای با حداقل  5درصد واریانس ،برای خوشهبندی روزهای برف سنگین انتخاب گردید .در این مطالعه از
روش خوشهبندی سلسله مراتبی وارد (فرانکل و رومر )379 :1999 ،11برای طبقهبندی الگوهای جوی استفاده شد.
فرآیند خوشهبندی تمام مشاهدات را به تناسب اندازه فاصله آنها گروهبندی میکند .بدین ترتیب که ابتدا مشاهدات
نزدیک باهم و در مرحله بعد مشاهدات یا خوشههای نزدیکتر بعدی باهم ادغام میشوند .در مرحلهی آغازین
فرآیند خوشهبندی به تعداد مشاهدات خوشه وجود دارد و در آخرین مرحله همه مشاهدات در یک خوشه جمع
میشوند و نمایش ترسیمی مراحل ترکیب مشاهدات و خوشهها به یک درخت شباهت داشته که شاخههای ریزتر در
10- Richman
11- Frankel & Romer
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کاهش تنوع یا واریانس درونگروهی و افزایش واریانس بین گروهی است (علیجانی.)1385 ،
 بعد از تعیین الگوهای همگن برای روزهای برفی مورد مطالعه ،با توجه به تعداد روز در هر الگو ،نقشههای ترکیبیبرای متغییر های ذکر شده شامل :نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  500و  1000هکتوپاسکال ،نقشه تاوایی
تراز  850هکتوپاسکال ،نم ویژه و خطوط جریان تراز  850هکتوپاسکال ،دمای سطح  1000هکتوپاسکال ،نیمرخ
اُمگا از سطح  1000تا تراز  100هکتوپاسکال تهیه گردید ،این الگوهای ترکیبی برای هر متغییر تفسیر و تحلیل
گردید .این متغییرها در یک قالب در کنار همدیگر قرار گرفت و به شکل جامع نشان میدهد ،در هر الگو چه شرایط
سینوپتیک و دینامیکی وقوع برف سنگین در منطقه را موجب میشوند .همچنین بهمنظور تعیین رفتار زمانی هر کدام
از الگوها ،فراوانی هر الگو در طی دهه ( )2000-90-80و طی  6ماه سال ،تعیین و نمودار آن ترسیم گردید .در ادامه
اندازۀ هر متغییر برای هر الگو در روزهای برف سنگین بر روی جادۀ مورد مطالعه در جدول جداگانه مشخص
گردید .برروی نقشههای موقعیت منطقه مورد مطالعه با دایره سیاه تعیین شد .همچنین الگوهای جوی بر اساس
موقعیت ناوه بادهای غربی ،بهعنوان مهمترین ویژگی باد غربی در ریزشهای جوی نیمه سرد سال ،نامگذاری گردید.
یافتهها و بحث
نتایج تحلیل مؤلفۀ اصلی حاکی است ،هفت عامل با همدیگر  82درصد از واریانس دادههای اولیه را تبیین کرده
(جدول  )2و نتایج خوشهبندی نشان داد 7 ،الگوی همگن جوی ،روزهای همراه با ریزش برف سنگین در جاده
چلگرد-شهرکرد-لردگان را موجب میشوند (شکلهای  2تا  .)8فراوانی این الگوها حداقل ( 14الگوی  )6و حداکثر
( 26الگوی  4و  )5روز برفی را نشان میدهند .الگوهای بهترتیب:
جدول  -2درصد واریانس هر مؤلفه اصلی
ردیف

مولفه اصلی

واریانس

واریانس تجمعی

1

اول

21/4

21/4

2

دوم

18/2

39/6

3

سوم

12/7

52/3

4

چهارم

9/6

61/9

5

پنجم

7/6

69/5

6

ششم

9/5

76

7

هفتم

5/6

81/6

الگوی ناوه اریب دریای سرخ :بیشترین روزهای این الگو مربوط به ماه دسامبر با  9روز بارش برف سنگین است و
یک الگوی پاییزه-زمستانه میباشد که بیشتر در شروع فصل سرد ،ریزش برف سنگین را بر روی جاده کوهستانی
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شرایط سینوپتیک این الگوی نشان میدهد ،ناوه عمیق بادهای غربی از شمالغرب ایران تا غرب دریای سرخ ادامه
دارد .این ناوه ،واگرایی باالیی را به همراه داشته و سبب صعود هوا در جلوی ناوه میگردد .در نقشه ارتفاع
ژئوپتانسیل متر تراز  1000هکتوپاسکال ،نیز زبانه کمفشار از روی شبه جزیره عربستان و خلیجفارس به جنوبغرب
ایران وارد شده و همزمان مرکز پرفشار حرارتی-دینامیکی روی ترکیه و دریای سیاه با چرخش آنتی سیکلونی ،هوای
سرد عرضهای شمالی را به ایران منتقل میکند (شکل  .)a-2همچنین درنقشه تاوایی نسبی در غرب منطقه ،تاوایی
مثبت با مرکز  +0/16متر بر ثانیه (تراز  ،)850با حرکت سیکلونی و صعود هوا و منطقه با تاوایی منفی با مرکز -0/18
متر بر ثانیه در جنوب خلیجفارس ،باعث تشدید شیو فشار در خلیجفارس و سرعت باد میشود (شکل  .)b-2وزش
رطوبتی از سمت غرب و جنوبغرب از دریای مدیترانه به سمت شرق ،با عبور از عراق و خلیجفارس ،تقویت و با
رسیدن به زاگرس با صعود آدیاباتیکی مرطوب ،ریزش را موجب میشود .همچنین وجود محدوده گردش واگرایی
در خطوط جریان غرب ایران و محدود همگرایی بر روی کشور عمان مشاهده میشود و جریانات بین این دو مرکز
بسیار فشرده میباشد (حداکثر شیو فشار) .مقدار رطوبت در تراز  850هکتوپاسکال برای این الگو  6-4گرم بر
کیلوگرم است (شکل  .)c-2نقشه سرعت قائم جو ،صعود شدید دینامیکی هوا به مقدار  -0/12متر بر ثانیه در طول
حدود طول  51درجه از تراز  900تا  200هکتوپاسکال را نشان میدهد (شکل  )e-2و دمای تراز سطح 1000
هکتوپاسکال ،حاکی از عبور همدمای  -4از منطقه میباشد .این شرایط جوی و دمایی مجاور زمین ،نزول برف در
منطقه را موجب میشود (شکل .)d-2

شکل  :2نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و خطوط
جریان تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا از سطح  1000تا تراز  100هکتوپاسکال ( ،)eفراوانی دهه و
ساالنه ( )fالگوی 1
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است .این الگو ریزش برف اواخر پاییز و زمستان را موجب میشود .همچنین روند دههای حاکی است ،این الگو در
دو دهه  90و  2000غالب بوده و ریزش برف سنگین بر روی جاده را به همراه دارد (شکل  .)f-3در نقشه فشار تراز
 500هکتوپاسکال این الگو ،ناوه ضعیف بادهای غربی در نوار مرزی غرب ایران واقع شده و خطوط فشار این تراز
با الگوی منظم و موازی ،حالت مداری دارند .این ناوه ضعیف که از نظر نصفالنهاری به منطقه نزدیک است ،صعود
هوا و ناپایداری را سبب شده ،اما در نقشه تراز  1000هکتوپاسکال ،کمفشار حرارتی وسیع با فشار مرکزی  140متر
در فالت ایران واقع شده و یک جبهه در جنوبغربی ایران با جاده شرقی-غربی و همچنین پرفشار روی ترکیه با
مرکز  175متر مشاهده میشود .در این شرایط چرخش آنتی سیکلونی موجب انتقال هوای سرد عرضهای باالتر به
منطقه شد (شکل  .)a-3در نقشه تاوایی نسبی منطقه چرخند مثبت دو هستهای ،بر فراز منطقه مطالعه و خراسان
باعث صعود هوا و ایجاد اغتشاش و ناپایداری میگردد که علت این جدا افتادگی فشار تاوایی منفی ترکیه و بادهای
شدید جنوب سو است .عالوه بر آن یک منطقه تاوایی نسبی منفی قوی روی عمان ،موجب تشدید سرعت بادها
خلیجفارس و جنوبغرب ایران با جهت شمال سو میگردد (شکل  .)b-3در این الگو رطوبت با خطوط جریان از
دریای مدیترانه و خلیجفارس به منطقه و محدود چرخندی خطوط جریان به روی دریای عمان قرار دارند .چنانکه
مقدار رطوبت در تراز  850هکتوپاسکال برای این الگو  6-4گرم بر کیلوگرم است (شکل  .)c-3نیمرخ سرعت قائم
جو این الگو ،مرکز صعود در سمت شرق (محل تاوایی نسبی مثبت در نقشه تاوایی) با مقدار ( -0/12شکل ،)e-3
همزمان در نقشه همدما از الگوی دوم خط همدمای  -8درجه سانتیگراد از منطقه گذشته است .در نتیجه هوای
سطح زمین سرد تر از الگوی اول و شرایط دمای سطحی برای وقوع برف وجود دارد (شکل .)d-3

شکل  :3نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و جریان تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای
سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا ( ،)eفراوانی دهه و ساالنه ( .)fالگوی 2
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سنگین بوده و احتمال وقوع این الگو در اوایل زمستان غالب است .وقوع این الگو در دهه  ،90کاهش و در دهه
 2000افزایش دارد (شکل  .)f-4در نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  500هکتوپاسکال ،ناوه طوالنی و عمیق از
عرض شمالی تا سودان و شرق افریقا ادامه دارد .این ناوه در عرض  40تا  30درجه شمالی در غرب ایران ،واقع و
منطقه در جلوی محور ناوه ،منطقه صعود و ناپایدار شدید هواست .در سطح  1000هکتوپاسکال ،دو مرکز کمفشار
قوی ،در خراسان با فشار  980متر ،موجب چرخش سیکلونی قوی ایران شده و دیگری در جنوب خلیجفارس با
فشار مرکزی  990متر مشاهده میشود .همزمان دو جبهه هوا در غرب ایران و شرق دریای مدیترانه ،سبب ناپایداری
هوا گردید (شکل  .)a-4در نقشه تاوایی نسبی این الگو ،مرکز تاوایی نسبی مثبت در نیمه غربی ایران تا شرق دریای
مدیترانه با هسته عراق قرار داشته که این شرایط موجب صعود دینامیک هوا و حرکات چرخندی در غرب ایران
میگردد .همچنین مرکز تاوایی نسبی مثبت دیگر با قدرت بیشتری منطقه شمالشرق ایران را فرا گرفته و این دو
همگرایی هوا در سطح  850هکتوپاسکال را موجب میشوند (شکل  .)b-4رطوبت الزم برای این الگو مانند دو
الگوی پیشین از دریای مدیترانه و دریای سیاه به منطقه وارد شده است .همزمان دو مرکز همگرایی در خطوط
جریان در منطقه شرق دریای خزر و شمالغرب ایران مشاهده شده که مقدار رطوبت تراز  850هکتوپاسکال برای
این الگو  6-4گرم میباشد (شکل  .)c-4در نقشه سرعت قائم هوا بر فراز منطقه (طول  51درجه شرقی) صعود
گسترده و عمیق در وردسپهر وجود دارد (شکل  .)e-4شرایط دمایی این الگو در منطقه ،دمای زیر صفر درجه و خط
دمایی  -7درجه سانتیگراد از استان چهارمحال و بختیاری میگذرد (شکل .)d-4

شکل  :4نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و خطوط جریان
تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا ( ،)eفراوانی دهه و ساالنه ( .)fالگوی 3
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سنگین و در اوایل زمستان غالب است .همچنین در سه دهه اخیر ،وقوع این الگو ،روند مثبت دارد (شکل  .)f-5در
نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال ناوه شرق دریای خزر تا عربستان ادامه و خلیجفارس و غرب ایران
در جلوی ناوه قرار دارد .محل واگرایی هوا در وردسپهر ،صعود دینامیک و محل ورود جبهه سیکلونهای مدیترانهای
در چهارمحالوبختیاری میباشد .همچنین چگونگی قرارگیری کنتورهای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  1000هکتوپاسکال،
مرکز پرفشار با مرکزیت  180متر در شمالغرب ایران و از جنوبشرق و خلیجفارس زبانه کمفشار به منطقه وارد
شد (شکل  .)a-5همزمان در نقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ،چرخندگی مثبت دو هسته با دو مرکز قوی به
ترتیب بر روی خلیجفارس تا خراسان و مرکز تاوایی نسبی منفی بسیار شدید در ترکیه مشاهده گردید .شیو شدید
فشار در فالت مرکزی ایران و منطقه مطالعه مشهود است؛ بنابراین منطقه ،تحت سلطه تاوایی مثبت
جنوبغرب ایران و چرخش پادساعتگرد ،صعود هوا و ناپایداری جو میباشد .همچنین وجود دو منطقه تاوایی
منفی در شمال و جنوب این منطقه موجب باال رفتن شیو فشار و سرعت وزش باد میگردد (شکل  .)b-5در نقشه
رطوبت  ،850مسیر و منشأ بیشینه رطوبت از مدیترانه بوده که بر روی خلیجفارس تقویت میشود .مقدار رطوبت در
تراز  850هکتوپاسکال برای این الگو  6-4گرم است (شکل  .)c-5در نیمرخ سرعت قائم در طول  51درجه شرقی،
در تراز  900هکتوپاسکال هیچ نوع صعودی انجام نگرفته و جو پایین به دلیل سردی هوا پایدار ،اما در باالی این
تراز صعود شدید هوا وجود دارد (شکل  .)e-5نقشه دمای تراز هکتوپاسکال  ،1000خط همدمای  -1درجه
سانتیگراد از منطقه عبور و ریزش برف در سطح زمین را تأیید میکند (شکل .)d-5

شکل  :5نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و خطوط جریان
تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا ( ،)eفراوانی دهه و ساالنه ( .)fالگوی 4
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اواخر فصل پاییز میباشد .همچنین روند دههای وقوع این الگو حاکی است ،در دهه  90این الگو کاهش و دهه
 2000افزایش زیادی دارد (شکل  .)f-6در این الگو ،ناوه بادهای غربی در غرب دریای خزر از عرض جغرافیایی 45
درجه شمالی تا شمال دریای سرخ در تراز  500هکتوپاسکال مشهود است که ایران با قرارگیری در جلوی ناوه ،در
منطقه صعود و ناپایداری هوا قرار دارد (شکل  .)a-6همزمان مرکز پرفشار بر روی دریای سیاه و زبانه کمفشار از
دریای عرب و خلیجفارس تا جنوبغرب ایران در تراز  1000هکتوپاسکال ادامه دارد ،هجوم این کمفشار از سمت
جنوب و پرفشار سیبری از شمال ،افزایش شیو فشار در نیمه غربی ایران و منطقه و ناپایداری هوا در تراز پایین جو
را موجب میشود .جبهه هوا در شمال خلیجفارس تا شمال افریقا قرار دارد (شکل  .)a-6در این الگو ،تاوایی مثبت
وسیع با دو مرکز روی دریای مدیترانه ،عراق و جنوبغرب ایران با چرخش سیکلونی در تراز  850هکتوپاسکال،
باعث صعود دینامیکی هوا در منطقه میگردد (شکل  .)b-6همزمان در نقشه نم ویژه ،همگرایی جریان و منشأ
رطوبت دریای مدیترانه و دریای سرخ است که جریانات با عبور از خلیجفارس ،با رطوبت باال از سمت جنوب وارد
منطقه میشوند .چنانکه ،رطوبت در تراز  850هکتوپاسکال برای این الگو  6-4گرم است (شکل  .)c-6نیمرخ
سرعت قائم جو ،منطقه نزول در جلوی منطقه قرار داشته ،اما صعود هوا در تراز باالیی از طول  50تا  70درجه
شرقی ،باعث مکش هوا به سمت باال میگردد (شکل  .)e-6همچنین در نقشه دمایی این الگوی در تراز 1000
هکتوپاسکال ،همدمای صفر درجه سانتیگراد از چهارمحال و بختیاری گذشته و بارش برف را نشان میدهد (شکل
.)d-6

شکل  :6نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و خطوط جریان
تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا ( ،)eفراوانی دهه و ساالنه ( .)fالگوی 5
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عکس دیگر الگوها در اواخر زمستان غالب است .وقوع این الگو در دهه  80و  90ضعیف و در دهه  2000افزایش
دارد (شکل  .)f-7شرایط سینوپتیک الگوی ناوه غرب ایران ،در تراز  500هکتوپاسکال ،ناوه موج کوتاه بادهای غربی
از عرض  50درجه شمالی با محور شمالشرقی-جنوبغربی تا جنوب عربستان ادامه دارد .موقعیت منطقه در مرکز
این ناوه ،صعود دینامیک هوا را نشان میدهد .همزمان فشار تراز  1000هکتوپاسکال ،حاکی از ورود پرفشار سیبری
در بخش عمده ایران ،زبانه کمفشار از جنوبغرب ایران به منطقه و بیشینه شیب فشار در غرب ایران مشهود است
(شکل  .)a-7مقادیر بیشینه تاوایی مثبت تراز  850هکتوپاسکال در جنوبغرب ایران ،موجب صعود قوی هوا
میگردد .همزمان منطقه بیشینه تاوایی منفی از شمال تا شمالغرب ایران و منطقه مطالعه در محدوده با تاوایی مثبت
و بیشینه شیب تاوایی قرار دارد .چنانکه بادهای شدید با جهت شرقی و شمالشرقی در منطقه میوزند (شکل .)b-7
در این الگو منبع رطوبت تودههای هوا ،دریای مدیترانه با گذر از خلیجفارس است .الگوی جریان حاکی از همگرایی
در شمالغرب ایران و منطقه دارد .چنانکه مقدار رطوبت این الگو  8-6گرم ،در تراز  850هکتوپاسکال که بیشترین
مقدار رطوبت را در بین الگوها داراست (شکل  .)c-7در نیمرخ سرعت قائم در طول  50جغرافیای درجه شرقی در
تراز پایین ،نزول هوا ،اما در سطوح باالیی جو صعود هوا مشاهده میشود که این صعود دینامیکی ناپایداری جوی را
به همراه دارد (شکل  .)e-7در نقشه دمایی خط  -10درجه سانتیگراد از منطقه ،حاکی از سرمای شدید است (شکل
.)d-7

شکل  :7نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و خطوط جریان
تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا از سطح  1000تا تراز  100هکتوپاسکال ( ،)eفراوانی دهه و ساالنه
( .)fالگوی 6
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روند دههای نیز کاهش این الگو در دهه  2000و افزایش آن را در دهه  90نشان میدهد (شکل  .)f-8در این الگو،
ناوه عمیق از جنوب ترکیه تا شرق افریقا ادامه دارد .چنانکه الگوی مانع در شمال دریای خزر ،موجب ایجاد
سردچال بر فراز دریای سیاه ،ریزش هوای سرد و مرطوب به ایران را به همراه دارد .مرکز کمفشار دریای مدیترانه تا
جنوب ایران ادامه و منطقه مطالعه در تراز  1000هکتوپاسکال را پوشش میدهد .این شرایط موجب حرکت
سیکلونی و جو ناپایدار از شرق دریای مدیترانه تا غرب ایران میگردد (شکل  .)a-8همزمان بیشنه تاوایی مثبت با
چرخندی  0/10متر بر ثانیه ،در غرب ایران و چرخش سیکلونی ،صعود هوا را موجب میشود (شکل  .)b-8منشأ
رطوبت این الگو عالوه بر دریای مدیترانه ،شمال خلیجفارس بوده و جریانات مرطوب با حرکت چرخندی از دریای
مدیترانه و شمال خلیجفارس به منطقه میوزند ،مقدار رطوبت در تراز  850هکتوپاسکال برای این الگو  6-4گرم
است (شکل  .)c-8نیمرخ سرعت قائم جو در زیر تراز  900هکتوپاسکال ،پایداری ،اما در باالی این تراز ،صعود
بسیار شدید تا تراز  200هکتوپاسکال مشهود است (شکل  .)e-8خط همدمای  -2درجه سانتی گراد از منطقه
گذشته و حاکی از ریزش برف است (شکل .)d-8

شکل  :8نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  1000هکتوپاسکال ( ،)aنقشه تاوایی تراز  850هکتوپاسکال ( ،)bنم ویژه و خطوط جریان
تراز  850هکتوپاسکال ( ،)cدمای سطح  1000هکتوپاسکال ( ،)dنیمرخ امگا از سطح  1000تا تراز  100هکتوپاسکال ( ،)eفراوانی دهه و ساالنه
( .)fالگوی 7
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در سطوح میانی جو (سطح  500هکتوپاسکال) خط هم ارتفاع  5320تا  5650متر از منطقه گذشته که نشان از
ناپایداری و ریزش هوای سرد در جو باال در جاده کوهستانی زاگرس مرکزی دارد و همزمان در سطح زمین
زبانههای کمفشار از روی خلیجفارس و دریای مدیترانه در منطقه مطالعه مشاهده میشود .در تمام الگوها تاوایی
نسبی در سطح  850هکتوپاسکال برروی منطقه مطالعه ،مقادیر مثبت از  0/10تا  0/16متر بر ثانیه و منطقه مطالعه در
ناحیه بیشینه ناپایداری هوا قرار دارد .جهت باد در منطقه مطالعه در سطح  850جنوبغربی–شمالشرقی و جهت
ورود تودهها و جبهه گرم سیکلون از دریای مدیترانه با گذر از خلیجفارس در حرکت چرخندی را نشان میدهد .در
روزهای برفی در منطقه ،نیمرخ سرعت قائم جو مقادیر منفی و حکایت از صعود شدید هوا دارد .همچنین دمای
هوای این روزها در همه سطوح اتمسفری مقادیر منفی و نشان از شرایط دمایی ریزش برف در تمام سطوح جو
دارد.
جدول  -3مقدار شاخصهای هر الگو در منطقه مطالعه
شاخص

تعداد

ارتفاع ژئوپتانسیل

تاوایی

جهت باد

رطوبت

نیمرخ امگا

دما در سطوح مختلف

تراز

روز

500

1000

850

850

850

مرکزیت 500

1000

850

500

الگوی 1

19

5650

135

0/16

جنوبغربی-شمالشرقی

6-4

-0/12

-4

-12

-34

الگوی 2

16

5570

170

0/10

غربی-شرقی

6-4

-0/12

-7

-16

-42

الگوی 3

16

5540

100

0/14

غربی -شرقی

6-4

-0/16

-8

-13

-44

الگوی 4

26

5600

150

0/14

جنوببی-شمالشرقی

6-4

-0/12

-2

-10

-36

الگوی 5

26

5640

155

0/14

جنوبغربی-شمالشرقی

6-4

-0/12

0

-9

-36

الگوی 6

14

5600

175

0/14

جنوبغربی-شمالشرقی

8-6

-0/12

-10

-18

-42

الگوی 7

19

5320

130

0/10

جنوبغربی-شمالشرقی

6-4

-0/12

-12

-10

-33

نتیجهگیری
الگوهای ریزش برف سنگین در زاگرس مرکزی در دهه  2000افزایش داشته و برف سنگین در جاده کوهستانی در
ماهای دسامبر ،ژانویه و فوریه بیشترین وقوع را دارد .این ریزشها در جادههای کوهستانی زاگرس مرکزی در
ارتباط با قرارگیری موقعیت قرارگیری ناوه شرق مدیترانه در نزدیکی منطقه مطالعه است که برخی الگوها مرتبط با
سردچال ها در منطقه قفقاز میباشند .در سطوح میانی جو تاوه قطبی باهم ارتفاع  5480متر در شمال ایران و جنوب
دریای خزر قرار دارد و گاهاً تا منطقه مطالعه نفوذ میکند .با استقرار ناوه بادهای غربی در غرب ایران و نزدیک به
منطقه ،محدوده با حداکثر تاوایی مثبت بر روی زاگرس مرکزی قرار دارد .همزمان مناطق با تاوایی منفی شدید در
دریای عمان و شرق خلیجفارس و ترکیه ،بهترتیب موجب شیو فشار قوی در جنوب و شمال منطقه مطالعه شده و
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خزر با پرفشار منطقه قفقاز بر روی دریای سیاه ،ترکیه و شمالغرب ایران ادغام شده و ریزش هوای سرد به منطقه
مطالعه را سبب میگردد .همزمان با این شرایط ،کمفشار در شرق و مرکز ایران در تقابل با پرفشار سیبری در مرز
شرقی ایران ،موجب شیب فشار این منطقه میشوند .این شرایط جوی در مرکز و شرق ایران ،ماندگاری و تداوم
شرایط دینامیکی فوق ،صعود هوا و برف سنگین در زاگرس میانی ،ریزش دارد .نقش مهم پرفشار سیبری در اقلیم
زمستانه ایران در مطالعات دیگر نیز تایید شد (علیجانی .)241 :1369 ،منابع رطوبت برف سنگین ،دریای سیاه ،شرق
دریای مدیترانه در تراز  850هکتوپاسکال است که با حرکت چرخندی ،غالب تودهها در خلیجفارس تقویت شده و
از جنوب ،جنوبشرقی و جنوبغربی به منطقه مطالعه میوزند .چنانکه میزان رطوبت تودههای هوا ،به طور متوسط
 6تا  10گرم بر کیلوگرم است که ریزش بارش سنگین در منطقه با ضخامت رطوبت (تا تراز  )850وجود دارد.
دریای احمر در بارش برف سنگین زاگرس مرکزی نقش چشمگیری ندارد .دریای مدیترانه نقش اصلی و خلیجفارس
نقش تقویت کننده غالب تودههای مرطوب با جهت غربی و جنوبغربی جریانات جوی را دارد .در مطالعه دیگر نیز
منبع اصلی رطوبت بارشهای ایران ،دریای سیاه برای نوار شمالی و دریای مدیترانه و خلیجفارس برای نوار جنوبی
کشور است (مسعودیان و همکاران .)47 :1389 ،خط همدمای صفر درجه بر روی خلیجفارس قرار داشته و این
نشان از ورود تاوه قطبی به ایران و تودههای سرد تا عرضهای پایین بر روی غرب ایران در روز برف سنگین دارد.
چنانکه دمای کمتر از صفر و همارتفاع کمتر از  5600متر در همه الگوها در زاگرس مرکزی قرار دارد؛ بنابراین
مدیریت ریسک و بحران وقوع برف سنگین جاده چلگرد-شهرکرد–لردگان در اواخر پاییز و اوایل زمستان ،آمادگی
برای پیشبینی دقیقتر الگوی جوی روزانه ،آگاهی ،کنترل ،کاهش پیامدهای ناشی از برف سنگین را موجب میگردد.
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