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پدیده «برف دریاچهای» و نقش آن در رخداد برفهای سنگین کرانه جنوبغربی دریای خزر
تاریخ دریافت3030/80/80 :

تاریخ پذیرش3030/80/08 :

چکیده
در این مطالعه برای اولین بار عوامل موثر در پیدایش پدیده برف دریاچهای و اثر آن بر رخداد برفهای سنگین در
حاشیهی جنوبغربی دریای خزر طی سالهای  3300-0830مورد سنجش قرار گرفت .بدین منظور با استفاده از
آمارهای بارش روزانه و ارتفاع برف ،مجموعاً  7موج بارش برف سنگین شناسایی و به کمک دادههای مرکز ملی
پیشبینی محیطی آمریکا ( ،)NCEP/NCARمیادین فشار ،دما ،ارتفاع ژئوپتانسیلی ،مولفههای مداری باد و مولفه

 -3استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
 -0کارشناس ارشد آبوهواشناسی ،اداره کل هواشناسی استان گیالن.
 -0دانشجوی دکتری هواشناسی ،اداره کل هواشناسی استان گیالن.
 -4کارشناس ارشد هواشناسی ،اداره کل هواشناسی استان گیالن.
 -5کارشناس ارشد فیزیک دریا ،اداره هواشناسی بندرانزلی.

 -0دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی ،اداره کل هواشناسی استان گیالن.

E-mail: fkhosh@ut.ac.ir
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گرمای نهان ،شار گرمای محسوس ،دمای هوای  0متری ،میدان باد  38متری و دادههای روزانهی دمای سطح آب
( )SSTدریای خزر ،استخراج و نقشههای مربوط به آنها و همچنین تفاضل دمای آبوهوای مجاور ،طی دورهی
بارش برف رسم و تبیین گردید .نتایج نشان میدهند در تمامی موارد زبانهی تودهی هوای پرفشار با منشاهای
مختلف که دارای هسته قوی و سرد میباشند در الیههای زیرین وردسپهر از روی سطح خزر عبور کرده و به
سواحل جنوبغربی خزر وارد میشوند .عالوه بر سازوکار میان مقیاس و دینامیک حاکم بر ساختار سامانههای ذکر
شده ،دمای سطح دریا ( )SSTو به تبع آن میزان شارهای سطحی (شار گرمای نهان و شار رطوبت) مبادله شده بین
سطح آب و تودهی هوای عبوری ،نقش تعیین کنندهای در شدت بارش برف ایفا میکند .همچنین طول مسیر پیمایش
تودهی هوا از روی پهنهی آبی و منشای توده هوای سطحی نیز روی مقادیر کمی بارش موثر میباشند .در برخی
موارد ،شکلگیری الگوی بندال در الیههای میانی وردسپهر موجب بندآیی سامانهی بارشی ،تداوم انتقال شارهای
سطحی و ماندگاری چندین روزهی بارش برف در منطقه میگردد.

کلید واژهها :پدیده برف دریاچهای ،دمای سطح دریا ،شار گرما ،شار رطوبت ،دریای خزر.

مقدمه
عوامل جغرافیایی بهطور مستقیم به وجود آورنده برخی پدیدههای آبوهوایی هستند و یا بهصورت غیرمستقیم در
بخشیدن افزایش یا کاهش شدت پدیدههای جوی موثر میباشند .گاهی این عوامل نقش دوگانهای را در برهمکنش با
این سامانهها نشان میدهند .یکی از این عوامل جغرافیایی ،دریاچهها یا پهنههای بستهی آبی کوچک تا متوسط ،درون
قارهها است که اثرهای گوناگونی بر شرایط جوی اطراف خود دارند که از دیر باز شناخته شده است .اثر دریاچه بر
آبوهوا ،از مقیاس خرد تا همدیدی را در برمیگیرد و با وسعت ،عمق و شکل دریاچه ،سرعت و جهت بادها،
وجود پوشش یخ زمستانی و شرایط کلی آبوهوایی که دریاچه با آن مواجه است ،تغییر میکند .بنابراین دریاچههای
بزرگ و عمیق تغییرهای بیشتری را نسبت به دریاچههای کمعمق و کوچک بر محیط اطراف خود اعمال میکنند.
یکی از این پدیدههای متاثر از دریاچهها ،پدیدهی برف دریاچهای 7است .این پدیده یکی از دالیل شکلگیری برف،
عالوه بر واداشت کوهستانی ،فعالیت جبههای و همگرایی است (دواله و همکاران .)00 :0880 ،برف دریاچهای یک
7- Lake effect snow
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زمستان رخ میدهد (لیوو همکاران .)0530 :0884 ،آب دریاچههای بزرگ پنجگانه آمریکای شمالی نسبت به هوای
سرد و خشک قطبی که از شمال و شمالغرب جریان مییابد ،همواره گرمتر هستند و وقتی این هوای سرد از روی
دریاچهها عبور میکند ،از طریق سطح آب و الیه مرزی مجاور آن رطوبت و گرما را بهدست آورده و ناپایدار شده و
از اینرو در ادامه مسیر بر روی دریاچه بهصورت ناپایداری همرفتی فرازش 0مییابد .بسته به درجهی ناپایداری هوا
ناشی از میزان گرمای سطح دریاچه ،نوارهای ابرهای پوششی و فراز کومهای یا کومهای متراکم بر روی دریاچه شکل
گرفته و در جهت باد به سمت درون کرانهها کشیده میشود .وقتی که رطوبت به اندازه کافی متراکم شد غالباً به
شکل برف بر روی کرانهی بادگیر دریاچهها ریزش میکند (الیس و همکاران .)470 :0884 ،توزیع برف دریاچهای
به عوامل و عناصر گوناگونی وابسته است که تعدادی از آنها با وضعیتهای جوی غالب همراه است ،در حالیکه
موارد دیگر به عملکرد عوامل جغرافیایی در نواحی مجاور دریاچه بستگی دارد .مهمترین عوامل جوی عبارتند از
اختالف بین دمای سطح دریاچه و هوای روی آن ،سرعت و جهت باد ،پایداری ،گرمای نهان ،نم نسبی .عالوه بر
شرایط جوی ،شرایط محیط جغرافیایی مانند گسترهی پوشش یخ (کوردییرا و همکاران ،)0747 :0880 ،مسیرگذر،3
ویژگیهای خط ساحلی همچون درجهی ناهمواری و فرازش واداشته 38نیز نقش اساسی دارند .رخداد توفانهای
برف و برفهای سنگین خسارتهای فراوانی بر جای میگذارند ،از جمله میتوان به قطع خطوط ارتباطی و
لطمههای سنگین به سازههای انسانی (تاسیسات ،ساختمانها ،خطوط انتقال نیرو) ،کشاورزی (باغهایمرکبات)،
منابعطبیعی (جنگل) و حیاتوحش اشاره کرد (استینبرگ و همکاران .)783 :0888 ،رخداد برفهای سنگین
دریاچهای ،مطالعههای فراوانی را از دهه  48میالدی تاکنون در پی داشته است .بیشتر برفهای سنگین و توفانهای
برف شدید که در نواحی شرقی دریاچههای پنجگانه ایاالت متحده رخداد ،تاثیر دریاچههای پنجگانه را بهعنوان منبع
گرما و رطوبت برای هوای سرد قطبی یا شمالگان که به سوی این ناحیه حرکت میکند ،نشان میدهد (پیس3300 ،؛
بولسینگ3330 ،؛ ریچاردز ،3300 ،شریدان ،3343 ،دِوی ،3375 ،ایچنلوب .)3378 ،برف دریاچهای فقط مختص به
دریاچههای پنجگانه ایالت متحده نیست .شکلگیری چنین رخدادهایی عالوه بر این منطقه در برخی پهنههای آبی
دیگر در مناطق مختلف جهان ،از جمله دریاچه نمک بزرگ (کارپنتر ،3330 ،استینبرگ و همکاران ،0888 ،استینبرگ
و اونتون )0883 ،دریاچه فینگر (کاسگرو و همکاران ،3330 ،واتسون و همکاران ،3330 ،سوباش و همکاران،
 )0885دریاچه چامپلین (تاردی ،0888 ،پیر و همکارن ،0887 ،لرید و همکاران )0883 ،و دریاچههای کوچک در
8- Ascending – Lifting – Upward Motion
9- Fetch
10- Mechanical Ascending
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 ،)3300کرهجنوبی ،خلیج فنالند و خلیجهای هودسن ،33سنتلورنس 30در کانادا و دریای سیاه (کیندَپ و همکاران،
 )0880شناسایی شده است .مطالعات برف دریاچهای در ایاالتمتحده ،هم مطالعات موردی و هم مطالعات
آبوهوایی بلندمدت را در برمیگیرد .مطالعه لدرز و همکاران ( )3337 :3330تعداد  3الگوی همدیدی بارش
برفهای سنگین را در سواحل بادگیر دریاچه ایری

30

و انتاریو

34

آشکار کرد که پنج الگوی آن ،مشخصههای

همدیدی برف دریاچهای را نشان میدهد و چهار الگوی باقیمانده ناشی از اثر چرخند میباشند .در مطالعه دیگر،
الیس و همکاران ( )030 :3330با استفاده از روش همدیدی آبوهوایی به تشخیص الگوهای جوی مقیاس همدیدی
مسبب بارش برف سواحل بادگیر دریاچه های ایری و انتاریو در ایاالت نیویورک و پنسلوانیا از نوامبر تا مارس
پرداخت .پنج الگوی همدیدی بهعنوان تولید کننده بارش برف سنگین ناشی از اثر دریاچه در غرب نیویورک و
شمالغرب پنسیلوانیا شناسایی شد .وضعیت همدیدی بزرگ مقیاس برای همه الگوهای برف دریاچهای مشابه است.
هرچند هر یک از این الگوها را بهطور آشکار میتوان بهوسیله مولفه باد ترکیبی که عامل مهمی در الگوی فضایی و
شدت بارش برف ناشی از برف دریاچهای است ،متمایز کرد .تغییرها در الگوهای فشار سطح دریا و ارتفاع ترازهای
مختلف ،فصل ،مسیر گذر روی دریاچه ،اندازه و فراوانی بارش برف همراه با این الگوها را نشان میدهد .کیندَپو
همکاران ( ،)0880اثر دریای سیاه بر برف سنگین روی سواحل جنوبی ترکیه را برای اولین بار مطالعه کردند و نشان
دادند که قبل از شکلگیری برف دریاچهای در استانبول ،بادهای سرد از عرضهای باال از پرفشارهای شمالی بهویژه
پرفشار حرارتی سیبری بهسوی جنوب و غرب میوزند .در زمینهی بارشهای سنگین کرانه جنوبی دریای خزر
مطالعاتی صورت پذیرفته است (جانباز قبادی و همکاران ،00 :3038 ،مفیدی و همکاران )303 :3000 ،و درباره
برفهای سنگین گیالن نیز چند مطالعه موردی انجام شده است( .فرید مجتهدی و همکاران ،3000 ،فهیمینژاد و
همکاران )003 :3033 ،که بیشتر مربوط به مطالعه موردی رخدادها و الگوهای همدیدی مرتبط با آن بوده است .در
این مطالعه سعی شده با استفاده از دادههای جوی ،دریایی و خشکی به مطالعهی نقش دریای خزر در بارش
برفهای سنگین جلگهی گیالن پرداخته شود و به این سوال پاسخ داده شود که آیا سازوکار پدیدهی برف دریاچهای
در برفهای سنگین جلگهی مرکزی گیالن نقش دارد؟
منطقهی مورد مطالعه سواحل پست کرانه جنوبغربی دریای خزر در استان گیالن است .جلگهی مرکزی گیالن

11- Hudson Bay
12- Gulf of St. Lawrence
13- Erie
14- Ontario
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(شکل  ،)3این جلگه ناشی از رسوبگذاری رودخانهی سفیدرود در طی اواخر دوران سوم زمینشناسی تا کنون و
رسوبهای ساحلی ناشی از پیشروی و پسروی دریای خزر است .جلگهی گیالن دارای آبوهوایی معتدل و
مرطوب است ،با این حال گاهی در برخی زمستانها تحت تاثیر برفهای سنگین قرار میگیرد که سبب بهوجود
آمدن شرایط بحرانی در منطقه میگردد .بهطوری که برفهای سنگین یکی از مخاطرههای جوی منطقه است .بهطور
نمونه در برف سال  0885خساراتی بالغ بر  4888میلیارد ریال به منطقه وارد شد و تلفات جانی و مالی زیادی را
برای استان گیالن در برداشت.

شکل  :1منطقه مورد مطالعه و گستره مکانی پوشش برف دریاچهای در تاریخ  11ژانویه  8002سنجنده مودیس

مواد و روشها
در این پژوهش ،بهمنظور آزمون شرایط وقوع برف دریاچهای در حاشیه جنوبغربی دریای خزر بهعنوان پدیدهای
شناخته شده که دارای سازوکاری مشخص در ایجاد و تقویت شرایط مناسب بارش برفهای سنگین در مناطق
معتدلهی مجاور پهنههای آبی وسیع (دریا و دریاچه) است ،عوامل تاثیرگذار بر شکلگیری و تحول سامانههای منجر
به وقوع بارش برف سنگین در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از دادههای جوی ،محیطی و دریایی برای اولین
بار مورد سنجش قرار گرفت .بدین سبب پژوهش دو بخش اصلی ساماندهی شده است:
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شناسایی الگوهای همدیدی-دینامیکی رخداد مخاطرهی برفهای سنگین جلگهی گیالن از روش همدیدی «محیطی
به گردشی ( »)environment to circulationاستفاده شده است .برای تعیین روزهای همراه با بارش سنگین برف
برای دورهی آماری  08ساله ( ،)3300-0830به آمارهای ثبت شدهی ارتفاع برف در ایستگاه هواشناسی رشت
بهعنوان ایستگاه شاخص که دارای دادههای دراز مدت است مراجعه شد .بر اساس شاخص آستانه اختیاری
(گریوسمن و همکاران )3333 ،و مبتنی بر تجربههای محلی ،مرور منابع تاریخی و آمارهای درازمدت و با توجه به
فراگیر شدن بحران در ابعاد مختلف جامعه ،ارتفاع برف تجمعی  48سانتیمتر در  04ساعت بهعنوان برف سنگین
جلگهی گیالن انتخاب شد .در طی  08سال اخیر جلگهی گیالن 7 ،سال همراه با برف سنگین را در  7موج بارش
برف سنگین تجربه کرده است (شکل  0و جدول .)3

شکل  :1نمودار ارتفاع برف طی سالهای 1828-8018
جدول  -1تاریخ وقوع برفهای سنگین طی سالهای 8018-1828
مارس

فوریه

ژانویه
3300

 30و 37

3305

4و0
4و0
 30و 35

3303
3330

 07و 00
 30و  33و  38و  3و  0و 7

0883
0885

 34و  7و 4

0880
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ثبتشده در ایستگاه همدیدی رشت ،دادههای دوباره تحلیل شده روزانه میادین فشار سطح دریا و میادین دما ،ارتفاع
ژئوپتانسیلی ،مولفههای مداری باد ،مولفه نصفالنهاری باد و سرعت قائم ترازهای زیرین ،میانی و زبرین جو ،از
مرکز ملی پیشبینی محیطی آمریکا  NCEP/NCARروی شبکهای منظم شامل کشور ایران با تفکیک افقی  0/5درجه
مورد استفاده واقع شده است .با بهکارگیری دادههای فوق و اسکریپتنویسی به کمک نرمافزار گرافیکی گردس اقدام
به نمایش و تحلیل روزانهی این فراسنجها در ترازهای استاندارد جو گردید .عالوه بر موارد فوق ،فرارفت دما و
رطوبت به کمک دادههای دما ،نم ویژه و مولفههای مداری و نصفالنهاری باد تراز  3888هکتوپاسکالی و الگوی
جریان سطحی با استفاده از مولفههای مداری و نصفالنهاری باد  38متری و میدان دمای  0متری و رطوبت ویژه 0
متری ترسیم و تأثیر آنها بر روند افزایش بارش بررسی شد.
در بخش دوم ،برای اثبات تاثیر دریای خزر روی سامانه های عبوری از منطقه و نمایان شدن نقش ویژگیهای
فیزیکی و ترمودینایکی آن در تشدید بارش برف ،دادههای روزانه دمای سطح آب ()SST

دریای خزر از بانک

دادههای سنجندهی  AVHRRماهوارهی سازمان ملی جو و اقیانوس امریکا ( )NOAAدر مقیاس  8/05درجه که
اطالعات روزانه دمای سطحی پهنههای آبی جهان را دارا است ،استخراج شد .این دادهها با استفاده از روش
درونیابی ایدهآل ( )Optimum Interpolationاز نوارهای مایکروویو و فروسرخ حسگر و دادههای ثبت شده با
کشتیها و ایستگاههای شناور دریایی بهدست آمده و از لینک زیر قابل دستیابی است.35
بدین ترتیب نقشههای پهنهبندی دمای سطح آب و تفاضل دمای آب وهوای مجاور سطح بهصورت میانگین روزانه و
ماهانه و همچنین ناهنجاری دمای سطح آب برای سامانههای یاد شده ،با استفاده از نرمافزار ساج تولید و
موردبررسی قرار گرفت .عالوه بر این ،بهمنظور بررسی اثر شارهای سطحی ،بهعنوان یکی از واداشتهای مهم در
بودجهی انرژی جو ،دادههای مربوط به شار گرمای محسوس ،شار گرمای نهان ،الگوی باد  38متری ،از مرکز ملی
پیشبینی محیطی آمریکا  NCEP/NCARروی شبکهای منظم شامل کشور ایران با تفکیک افقی  0/5درجه استخراج
و مورد مطالعه قرار گرفت.
یافتهها و بحث
سامانههای یادشده با توجه به منشای اصلی توده هوا در سطح زمین که سامانه از آنجا ناشی میشود به دو دسته
اصلی الگوی ترکیبی کمفشار و پرفشار و الگوی پرفشار دستهبندی شده و در مرحله بعدی این دو دستهبندی بر
15- ftp://eclipse.ncdc.noaa.gov/pub/OI-daily-v2/NetCDF
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و بررسی شد که عبارتند از -3 :الگوی ترکیبی کمفشار و پرفشار (فوریه  -0 ،)0885الگوی پرفشار که شامل3-0 :
الگوی پرفشار سیبری (مارس  ،3305ژانویه  0-0 )0883الگوی پرفشار قطبی اروپایی (جنوبشرقی اسکاندیناوی)
(فوریه  ،3330ژانویه  0-0 ،)0880الگوی پرفشارهای مهاجر غرب اروپا (ژانویه  ،3303فوریه  )3300است .در
مجموع در تمامی  7مورد موج بارش برف سنگین در منطقه ،تودهی هوای پرفشار با منشاهای گوناگون از قبیل
قطبی ،اقیانوسی و قارهای حضور دارند که میتواند از سمت عرضهای باالتر بهتنهایی و یا بهصورت جفت شده با
کمفشارهای عرضهای پایینتر (کمفشارهای مدیترانه) که شار گرما و رطوبت مناسب با خود حمل میکنند با
سازوکارهای دینامیکی و ترمودینامیکی موجب بارش برف سنگین در سواحل جنوبی دریای خزر شوند .در واقع در
سازوکار میان مقیاس این سامانهها ،نفوذ تودهی هوای پرفشار و در واقع واچرخندهای عرضهای میانی در مقیاس
همدیدی و با منشا شکلگیری متفاوت (توده قطبی و زبانه سرد توده هوای پرفشار سیبری و یا پرفشارهای مهاجر از
سمت غرب اروپا) حضور داشتند .الگوی اول ماحصل برهمکنش میان دو توده هوای کمفشار از سمت عرضهای
پایین و پرفشار از سمت عرضهای باال است (شکل  .)0چرخند مدیترانهای قوی با حرکت به سمت شرق تا بخش
های جنوبی البرز امتداد مییابد .این چرخندهای دینامیکی که با گردش پادساعتگرد (تاوایی مثبت) قوی همراه بوده
و گسترش قائم قابلتوجهی در عمق وردسپهر دارند از سمت غرب ،شمالغرب و جنوبغرب وارد کشور میشوند؛
بنابراین حامل شارهای گرما و رطوبت به حاشیه جنوبی دریای خزر هستند .در سازوکار این الگو ،نفوذ زبانهی
واچرخند نیمه دائمی (سیبری) به منطقه و همراهی آن با گسترش جنوب سوی توده هوای پرفشار سرد قطبی از
عرضهای باالتر ،موجب فرارفت هوای سرد و گردش واچرخندی (تاوایی منفی) قوی در ترازهای زیرین وردسپهر
در سواحل خزر جنوبی میشود .حرکت جنوب سوی پرفشارهای عرضهای باال و حرکت شمالشرق سوی
کمفشارهای دینامیکی عرضهای پایینتر موجب افزایش قابل مالحظه شیو فشاری در بخشهای شمالغرب کشور
و حاشیهی جنوبغربی دریای خزر میشود .عالوه بر این ،عبور و حرکت شرقسوی امواج ناپایدار غربی در
ترازهای میانی وردسپهر نقش برجستهای در تشدید ناپایداری تودهی هوا درالیههای زیرین وردسپهر ایفا میکند .در
چنین شرایطی حرکت مداری ناوههای عمیق ارتفاعی و دمایی که از سمت غرب و شمالغرب کشور را تحت تأثیر
قرار میدهند ،بسیار حائز اهمیت است .عبور این ناوههای ارتفاعی با تاوایی مثبت قوی و گردش پادساعتگرد قابل
مالحظه در ترازهای میانی و فوقانی وردسپهر موجب تقویت حرکتهای صعودی در الیههای زیرین و میانی
وردسپهر و به دنبال آن همگرایی بیشتر تودهی هوا میگردد (شکل  7الف).
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 1فوریه (مرحله شکلگیری) ،ب :روز  8فوریه (مرحله اوج فعالیت).

گرچه در این الگو ،منابع رطوبتی مانند دریای مدیترانه که تودهی هوای کمفشار از آنجا منشا گرفته شده و یا با
استقرار بر روی آن تقویت می شود ،در انتقال رطوبت به غرب و مرکز فالت ایران حائز اهمیت است؛ اما نقش
دریای خزر بهعنوان منبع رطوبتی که موجب افزایش رطوبت و تقویت ناپایداری تودهی هوا سرد و خشک که از
سمت عرضهای باال به سواحل جنوبی خزر نفوذ کرده ،انکارناپذیر است .بدین منظور الگوی دمای  0متری،
جریانهای سطحی ،میدان باد  38متری ،رطوبت ویژه تراز  3888هکتوپاسکالی روی پهنه آبی خزر و سواحل جنوبی
دریای مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  :1الف :جریانهای سطحی  8متری (خطوط هم مقدار) ،الگوی فشار سطح دریا بر حسب هکتوپاسکال (رنگی شده) ،ب :مقادیر نم ویژه
سطحی بر حسب کیلوگرم بر کیلوگرم (رنگی شده) ،میدان دمای  8متری بر حسب درجه سلسیوس ،میدان باد  10متری

الگوی فرارفت دما در تراز  058هکتوپاسکالی ،گسترش مقادیر منفی این کمیت (فرارفت سرد) را از سمت غرب
خزر شمالی نشان میدهد .از طرفی فرارفت مثبت رطوبت از سمت عرضهای پایین (جنوب البرز) به سمت استان
گیالن ،نیز تاییدی بر اثرگذاری منابع رطوبتی و دریاهای اطراف نظیر دریای مدیترانه در الیههای میانی و فوقانی
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خردمقیاس نظیر شارهای سطحی بهویژه در الیههای زیرین وردسپهر در تقویت بارش را نمیتوان نادیده گرفت؛
بنابراین با توجه به اهمیت شار گرمای نهان بهعنوان مولفهای مهم در بودجهی انرژی در سطح زمین و در واقع شار
گرمایی که در اثر فرآیندهای فیزیکی مانند تبخیر از سطح آب اقیانوس ها و دریاها و پس از آن تراکم بخار آب به
درون جو منتقل میشود و همچنین شار گرمای محسوس بهعنوان انرژی گرمایی که تحت عنوان فرآیندهای فیزیکی
هدایت و همرفت از سطح زمین به جو انتقال مییابد ،اثر این کمیتها بر بارش برف در موارد منتخب مورد مطالعه
قرار گرفت .پهنهبندی مقادیر شارهای سطحی روی خزر نشان میدهد در طول دورهی نفوذ و استقرار سامانه،
هستهی بیشینهی شار گرمای نهان و شار گرمای محسوس روی خزر میانی و متمایل به خزر جنوبی قرار دارد (شکل
 5الف) ،جایی که بیشترین دمای سطح آب ( )SSTوجود دارد .بهعبارت دیگر پهنهبندی دمای روزانهی سطح آب،
وجود پهنهی آبی گرم را در نیمه جنوبی خزر تایید میکند که با هستهی بیشینهی شارهای سطحی مطابقت دارد
(شکل  5ج) .بررسی الگوی تباین دمای دو متری و دمای سطح آب نشان میدهد که با نفوذ و استقرار تودهی هوای
سرد ،به دلیل وجود اختالف دما میان این دو سیال ،همچنان روند تزریق و انتقال شارها از سوی تودهی آب به تودهی
هوا در طی مدت بارش برف تداوم دارد (شکل  5د).

شکل  :2الف :شار سطحی گرمای نهان (رنگی شده) بر حسب وات بر مترمربع ،شار گرمای محسوس (خطوط هم مقدار) بر حسب وات بر
مترمربع ،ب :فرافت رطوبت تراز  220هکتوپاسکالی ( رنگی شده) بر حسب گرم برگیلوگرم بر ثانیه ،فرارفت دماتراز  220هکتوپاسکال (خطوط
هم مقدار) بر حسب درجه سلسیوس بر ثانیه ،ج :پهنهبندی دمای روزانه سطح دریای خزر بر حسب درجه سلسیوس روز  7فوریه  ،0885د :نقشه
تباین دمایی دمای سطح آب و دمای هوای  0متری برحسب درجه سلسیوس روز  7فوریه 0885

به نظر میرسد وجود تفاوت مابین دمای توده هوای عبوری و دمای سطح آب در حاشیه جنوبغربی خزر منجر به
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مثبت قوی در سطوح میانی و فوقانی جو ،نقش مهمی در همگرایی تودهی هوا در الیههای زیرین و تقویت سرعت
قائم ایفا میکند .نفوذ زبانه ی واچرخندهای قوی (توده هوای پرفشار قطبی ،پرفشار سیبری ،پرفشار مهاجر اروپایی)
از سمت غرب ،شمال و شمالشرق روی خزر موجب سرمایش شدید توده هوا در مجاورت سطح آب میشود
(شکل  .)0تسلط جریانهای شمالی و شمالشرقی قوی ناشی از گردش پادساعتگرد تودهی هوای پرفشار ،فرارفت
سرد ناشی از ریزش هوای سرد عرضهای شمالی به سمت حاشیه جنوبغربی دریای خزر و همچنین مقادیر باالی
شارهای سطحی روی نیمهی جنوبی خزر طی روزهای قبل از استقرار کامل واچرخند سطحی عوامل تشدید کننده
ناپایداری در سطوح زیرین وردسپهر است.
نکتهی حائز اهمیت در مورد شرایط تراز  588هکتوپاسکالی در دو سامانهی فوریه  0885و ژانویه  ،0880در مقایسه
با سایر سامانهها ،شکلگیری الگوی بندال به شکل امگا ( )Ωروی منطقه است (شکل  .)7در این دو الگو ،یک منطقه
کم ارتفاع با هستهی سرد روی مرکز اروپا و ناوهی ارتفاعی و دمایی عمیقی روی شرق دریای خزر واقع و همزمان
استقرار مرکز پر ارتفاع روی شرق اروپا موجب ماندگاری و بندآیی این شرایط در منطقه شده است .طی این مدت
نیمهی شمالی کشور متاثر از کمارتفاع عمیق شاخه شرقی امگا بوده و به دلیل ماندگاری ناپایداری ترازهای فوقانی
جو ،حرکتهای صعودی در ترازهای زیرین و به دنبال آن بارش تداوم مییابد؛ بنابراین شکلگیری الگوی بندال
عامل مهمی در کندی حرکت امواج شرق سوی این تراز در منطقه است که نقش مهمی در تداوم چندین روزهی
بارش در منطقه ایفا میکند.

شکل  :6الگوی فشار سطح دریا برحسب هکتوپاسکال (رنگی شده) ،جریانهای سطحی (خطوط هم مقدار) الف :الگوی پرفشار سیبری (ژانویه
 ،)8001ب :الگوی پرفشار قطبی شمال اروپا (ژانویه )8002
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شمالشرقی ،شمالی و شمال غربی را بر حسب منشا و موقعیت واچرخندها در الگوی دوم نشان میدهد عمدتاً
تودهی هوای پرفشار قطبی شمال اروپا بیشترین مسیر را از جانب شمال خزر تا جنوب آن پیموده و با جریانهای
قوی شمالی همراهی میکند (شکل  .)0هستهی بیشینهی نم ویژه منطبق بر هستهی بیشینهی دمایی ،روی خزر جنوبی
واقع شده که با توجه به غلبهی جریانهای شمالی و شمالشرقی میدان باد  38متری به سمت جلگهی گیالن ،انتقال
رطوبت به سمت استان گیالن را تایید میکند (شکل  .)3نکته ی حائز اهمیت ،کاهش قابل مالحظه مقادیر کمی دمای
هوای  0متری و سرمایش شدید هوای مجاور سطح روی پهنهی آبی خزر در سامانههای قطبی (ژانویه) در مقایسه با
دو الگوی دیگر پرفشار نشان میدهد که این شرایط میتواند موجب تباین شدید بین دمای هوای مجاور سطح و
دمای سطح آب شود.

شکل  :7آرایش جوی الگوی میدان ژئوپتانسیل تراز  200هکتوپاسکال بر حسب دکامتر (خطوط هم مقدار) ،میدان دما تراز  200هکتوپاسکال بر
حسب سلسیوس (رنگی شده) ،الف :بارش فوریه  ،8002ب :بارش ژانویه  ،8002ج :بارش مارس 1822
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 ،8002ب :سامانه ژانویه 1828

شکل  :8الگوی نم ویژه سطحی (رنگی شده) ،میدان دمای  8متری (خطوط هم مقدار) و میدان باد  10متری روزهای اوج بارش برف ،الف:
سامانه ژانویه  ،1828ب :سامانه ژانویه  ،8001ج :سامانه ژانویه 8002

شکل  :10آرایش جوی الگوی میدان ژئوپتانسیل تراز  220هکتوپاسکال بر حسب دکامتر (خطوط هم مقدار) ،میدان دما تراز  220هکتوپاسکال
بر حسب سلسیوس (رنگی شده) ،الف :روز  87ژانویه  ،8001ب :روز  7فوریه 8002

بررسی شرایط دمایی تراز  058هکتوپاسکالی در سامانههای یاد شده ،وجود ناوهی دمایی با محور
شمالشرقی-جنوبغربی ناشی از ریزش هوای سرد از سمت عرضهای شمالی را به وضوح نشان میدهد .در
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نوسان بوده است که بیانگر سرمایش تودهی هوا در الیههای زیرین جو میباشد (شکل  .)38پهنهبندی مقادیر
شارهای سطحی نشان میدهد هستهی بیشینهی مقادیر شارهای سطحی (شارگرمای نهان و شار گرمای محسوس)
روی پهنهی خزر میانی و جنوبی قرارگرفته که مبین تبادل گرما و رطوبت از جانب تودهی آب با دمای بیشتر به
تودهی هوا با دمای کمتر و اندرکنش میان این دو سیال در الیههای زیرین وردسپهر است .از نظر کمی ،بیشینهی شار
سطحی در هنگام عبور توده هوای قطبی (ژانویه  )0880از روی پهنهی خزر بیش از سایر الگوهای پرفشار بوده که
تقویت روند تزریق و انتقال گرما و رطوبت از سوی تودهی آب به تودهی هوا و تشدید ناپایداری در طی مدت
بارش برف را نشان میدهد (شکل .)33

شکل  :11پهنهبندی شار سطحی گرمای نهان (رنگی شده) بر حسب وات بر مترمربع ،شار گرمای محسوس (خطوط هم مقدار) بر حسب وات بر
مترمربع ،الف :سامانه ژانویه  ،1828ب :سامانه ژانویه  ،8001ج :سامانه ژانویه 8002

شکل  :18الف) پهنهبندی دمای سطح آب برای روز قبل از بارش برف ،ب) پهنهبندی تباین دمای هوای دومتری و دمای سطح آب برای روز
همراه با بارش برف
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شرایط نزدیک به میانگین درازمدت ماه ژانویه (شکل  30الف) و وجود پهنهی آبی گرم روی نیمه جنوبی خزر را
نشان میدهد؛ بنابراین علیرغم نزدیک بودن مقادیر کمی دمای آب به شرایط میانگین درازمدت که در پهنهبندی
ناهنجاری دمای سطح آب ماه ژانویه (شکل  30ب) نیز به وضوح قابل مشاهده است ،وجود تباین دمایی باال روی
جنوبغرب خزر در مدت فعالیت سامانه بارشی را میتوان ناشی از انتقال و حضور هوای بسیار سرد دانست.
بهعبارتدیگر سرمایش هوای مجاور سطح در الیههای زیرین وردسپهر نقش مهمی در ایجاد تفاوت دمایی ایجاد
میکند که موجب اندرکنش میان ویژگیهای دمایی و رطوبتی دو سیال و انتقال شارهای سطحی به توده هوای
عبوری از روی آن میشود .علیرغم وجود تفاوت در منشای شکلگیری تودهی هواهای نامبرده ،مشابهتهای زیادی
در سازوکار و عملکرد این سامانهها مشاهده میشود به نظر میرسد وجود پهنهی آبی گستردهی خزر تاثیر
چشمگیری در انتقال رطوبت به هوای عبوری و افزایش درجه ناپایداری آن ایفا میکند (شکل .)34

پهنهبندی میانگین درازمدت ماه ژانویه دمای سطح آب ،ب) آنومالی دمای سطح آب برای ماه ژانویه  8002در مقایسه با میانگین
شکل  :13الف) 
درازمدت

شکل  :11طرحواره برف دریاچهای دریای خزر
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برف دریاچهای یکی از مهمترین پدیدههایی است که در مناطق مختلف دنیا ،در محدودهی عرضهای میانی تا
مناطق قطبی به ویژه در فصول سرد سال شکل گرفته و ماحصل برهم کنش میان سطح آب با دمای باالتر و هوای
سرد مجاور آن است .در واقع این پدیده در نتیجه تبادل شارهای دما و رطوبت میان پهنههای آبی گرم و توده هوای
سرد عبوری از روی آن در مجاورت دریاچهها و در بخش رو به باد جریانها ،در سواحل اتفاق میافتد .وجود
پهنهی آبی خزر بهعنوان بزرگترین دریاچهی جهان با طول  3088کیلومتر بهعنوان ذخیرهگاه گرما و رطوبت
به ویژه در فصول سرد سال و عبور تودهی هوای سرد قطبی و جنبقطبی از سمت عرضهای باال ،شرایط خاصی را
در منطقه ایجاد میکند تا سامانههای آبوهوایی عبوری ،جدای از سازوکار دینامیکی حاکم برآنها ،تحتتاثیر تزریق
گرما و رطوبت و تبادالت شارهای سطحی بین دو محیط آبوهوای مجاور قرار گیرند .به منظور بررسی شرایط
وقوع این پدیده در کرانهی جنوبغربی دریای خزر ،در این پژوهش تالش شده است بر اساس آمارهای موجود
ارتفاع برف در ایستگاه رشت بهعنوان ایستگاه شاخص در منطقه ،طی بازه زمانی  ،0830-3300تعداد  7سامانهی
منجر به وقوع برف سنگین بر اساس معیارهای معرفی شده در بخش روش کار ،شناسایی شده و پس از دستهبندی
این سامانهها با توجه به منشای توده هوای عبوری ،عالوه بر علل و عوامل میانمقیاس و بزرگمقیاس و همچنین
شرایط دینامیکی حاکم بر الیه های مختلف وردسپهر در هنگام عبور این سامانهها در منطقه ،شرایط و عوامل محلی
برای شکلگیری و وقوع پدیده برف دریاچهای دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) واکاوی عوامل جغرافیایی
همچون دیگر دریاچههای عرضهای میانی ،قرارگیری دریای خزر در حاشیه رو به قطب مناطق جنبحاره ،آن را
در معرض توده هواهای سرد قطبی و جنب قطبی قرار داده است .بنابراین شرایط محیطی ،بستر مساعدی جهت
شکلگیری پدیدهی برف دریاچهای فراهم آورده است .با توجه به شرطهای جغرافیایی الزم در شکلگیری پدیدهی
برف دریاچهای ،موقعیت ساحل جنوبغربی دریای خزر و جهت خط ساحل در جلگهی مرکزی گیالن ،نسبت به
جهت ورود سامانه های جوی ،جهت جریان و باد و همگرایی شرایط را جهت رخداد این پدیده و بارش برفهای
سنگین منحصر به جلگهی گیالن فراهم کرده است .هرچند در مواردی نادر در جلگهی شرق گیالن و غرب
مازندران چنین رخدادهای با فراوانی و شدت کمتر مشاهده میشود .با مطالعه منابع تاریخی ،گزارشها و مستندات،
آمارهای هواشناسی و اطالعات پرسشنامهای به همراه پایش بانک  34سالهی تصاویر سنجنده مودیس ،سه الگوی
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بار در شکل ( )30نمایش داده شده است.

شکل  :12طرح واره مسیر عبور جریان در سامانههای مختلف

شکل  :16الگوی مکانی برفهای سنگین گیالن در کرانه جنوبی دریای خزر

در طی  08سال اخیر محدودهی مکانی بارش برفهای سنگین دریاچهای در کرانهی جنوبی دریای خزر سه الگو با
فراوانی رخداد متفاوت دارد .الگوی مکانی الف .منطبق بر جلگه ی مرکزی گیالن است .این الگو به شکل هندسی
مثلث ،میان شهرهای الهیجان در شرق و رشت در غرب با راس مثلث به سمت دره سفیدرود است .نمونهی اخیر
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مرکزی گیالن ،دارای تمایل به سمت غرب است .این تمایل دارای دو جهت ،یکی به سمت شمال در تاالب انزلی و
دیگری در جنوب به سمت جلگهی جنوب فومن است .نمونهی اخیر این رخداد برف ژانویه  0880است .الگوی
سوم که با فراوانی کمتر از دیگر موارد رخ می دهد مربوط به شرق گیالن و غرب مازندران است .در این الگو عالوه
بر جلگهی مرکزی گیالن ،در شرق گیالن از رودسر تا حوالی چابکسر و از رامسر تا چالوس برفهای سنگین
میبارد .نمونهی اخیر این الگوی مکانی برف فوریه  0834است .شکلگیری جلگهی مرکزی گیالن که در اثر
رسوبگذاری دلتای سفیدرود به وجود آمده بستر مکانی مساعدی جهت تظاهر مکانی این پدیده بهوجود آورده
است .در برف دریاچهای وجود جلگهی گیالن متغیری زمینه ساز است که هموارکننده راه برای اثرگذاری متغیرهای
اصلی (شرایط همدید-دینامیکی و دریا) است .شکل دریای خزر و گسترش نصفالنهاری آن بهگونهای است که در
مواردی با توجه به نحوهی مسیر حرکت سامانههای پرفشار قطبی ،جنب قطبی امکان فرارفت هوا بر روی این دریا
در راستای نصفالنهاری که طولی برابر با  788تا  3888کیلومتر است .برای سواحل جنوبغربی دریای خزر فراهم
میشود .مسافت گذر جریان از روی دریای خزر نسبت به تمامی پهنههای آبی موجود در مناطق نیمکره شمالی
بیشتر است .شاید بتوان این شرایط را یکی از مهمترین دالیل فراوانی رخداد برفهای سنگین ( 00موج در طی 58
سال (مومنپور و همکاران ))30 :3030 ،نسبت به مورد مشابه در دریای سیاه دانست.

شکل  :17نیمرخ از دریای خزر به سمت کوههای تالش در جلگه مرکزی گیالن

شرایط فیزیکی و آبشناسی دریای خزر درهمتنیده با دیگر ویژگیهای توپوگرافی منطقه ،شرایط جغرافیایی را
تسهیل مینماید .ژرفای بیشتر این دریا در قسمتهای مرکزی و جنوبی ،متفاوت با مناطق شمالی آن ،مانع از
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حذف می کند .عالوه بر این به دلیل گرمای ویژه آب ،دمای این بخش در طی سال در ماههای ژانویه و فوریه به
ترتیب  38/5و  38درجه سلسیوس است که این مسئله دریا را بهعنوان منبعی از گرما و رطوبت جهت انتقال
شارهای سطحی و ناپایداری جریان هوای انتقالی آماده میکند .وجود رشته کوههای البرز در پسکرانه سواحل و
جلگهی پست دریای خزر به همراه روند و کشیدگی آن در بخش مرکزی گیالن دارای جهتی شمالغربی-
جنوبشرقی در موازات ساحل دریای خزر عمود بر جریان های ورودی است .عالوه بر این ،شکل ناهمواریهای
گیالن در غرب و شرق جلگهی مرکزی گیالن به شکل کاو و کوژ ،شرایط را جهت بندایی سامانه در جلگهی مرکزی
گیالن نسبت به دیگر مناطق حاشیه دریا مهیا میکند.
ب) واکاوی وضعیت جوی
در همه  7مورد سامانه شناسایی شده ،توده هوای پرفشار با هستهی قوی و فشار مرکزی بیش از  3848هکتوپاسکال
و با منشاهای گوناگون از قبیل اقیانوسی و یا قارهای نقش اصلی را در سازوکار شکلگیری بارش در منطقه ایفا
میکنند که زبانههای آنها با گردش ساعتگرد در الیههای زیرین وردسپهر از جهتهای مختلف از روی دریای خزر
عبور کرده و با پیمایش مسیرهای مختلف از روی پهنه آبی خزر ،به جلگهی گیالن وارد میشوند .به جز سامانهی
فوریه  0885که بهعنوان نمونهای منحصر بهفرد و در نتیجه برهمکنش میان دو توده هوا ،یکی چرخند (کمفشار)
مدیترانه ای مرطوب از جانب جنوب البرز که حامل شارهای گرما و رطوبت بوده و دیگری زبانه توده هوای پرفشار
(واچرخند) سیبری میباشد ،در سایر سامانهها طول مسیر پیمایش توده هوا از روی پهنهی آبی بر حسب جهت نفوذ
سامانه ،روی مقادیر کمی بارش موثر بوده است بهگونهای که سامانههای سرد قطبی با جهت نفوذ شمالی ،با بیشینهی
ارتفاع برف مرتبط هستند .بهنظر میرسد در سامانهی  ،0885عالوه بر اثر عوامل محیطی و ویژگیهای دمایی و
رطوبتی دریای خزر بر ناپایداری توده هوای پرفشار نفوذی از سمت عرضهای باالتر ،انتقال شارهای رطوبی از
جانب منابع رطوبتی دورتر از منطقه مانند دریای مدیترانه و شیب قوی دما و فشار روی جلگهی گیالن ،موجب
تشدید ناپایداریها شدند .بررسی میدان دمای  0متری و باد  38متری ،انتقال هوای سرد از جانب عرضهای باالتر
به سمت سواحل جنوبی دریای خزر و سرمایش هوا را در الیههای زیرین وردسپهر طی استقرار سامانهها را نشان
میدهد .پهنهبندی میانگین روزانه و ماهانهی دمای سطح آب ( )SSTخزر ،وجود پهنهی آبی گرم ،منطبق بر بیشینهی
نم ویژه روی خزر جنوبی را نشان میدهد که با توجه به جریانهای جنوبسو ،موجب فرارفت رطوبت به سمت
منتهیالیه جنوبغربی خزر میشود .نقشهی تفاضل دمای هوای  0متری و دمای سطح آب ( )SSTروی خزر ،به طور
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سامانهی ژانویه  0880است .الگوی شارهای سطحی (شار گرمای نهان و شار گرمای محسوس) مقادیر بیشینهی این
دو فراسنج فیزیکی را روی پهنهی خزر جنوبی نشان میدهد که مبین تبادل مشخصههای گرما و رطوبت در الیههای
زیرین وردسپهر میان توده هوای سرد نفوذی از سمت عرضهای باال و توده گرم آب میباشد .مقادیر کمی شارهای
سطحی مبادله شده میان سطح آب و هوای مجاور در سامانه های مختلف تا حد زیادی به میزان سرمایش ناشی از
نفوذ زبانهی واچرخند سطحی و ا ختالف دمای بین سطح آب و توده هوا نیز بستگی دارد بهگونهای که سامانهی
ژانویهی  0880با بیشترین تباین دمایی ،باالترین شارهای سطحی مبادله شده را نشان میدهد .در مجموع سنجش
عوامل موثر بر شکلگیری پدیده برف دریاچهای ،از قبیل دمای سطح آب ،دمای هوای  0متری ،تباین دمای سطح
آب وهوای مجاور سطح ،مسیر و جهت پیمایش توده هوای سرد از روی پهنه آبی ،مقادیر شارهای سطحی
(شارگرمای نهان و شار گرمای محسوس) ،فرارفت رطوبت و عوامل جغرافیایی و توپوگرافی حاکم بر منطقه بر
وقوع این پدیده در حاشیهی جنوبغربی دریای خزر داللت دارد .شرایط یاد شده در طرحواره شکل  34بهخوبی
دیده میشود که با نفوذ هوای سرد و پرفشار از سمت عرض های باال مطابق رابطه پایستگی جرم ،هوای نزول یافته
در مرز خشکی و دریا در الیه های پایین واگرا شده و با ریزش به سمت عرضهای پایینتر و عبور از پهنه آبی
گرمتر شده و ناپایدار میشود (جدول .)0
جدول  -8فراسنجهای محیطی موثر در برف دریاچهای برای موارد مطالعاتی
بیشینه تفاضل

فشار

دمای هوا و آب

سامانه

55

شمال غربی

488

0

3848

پرفشار اروپایی مهاجر

58

شمال شرقی

588

30

3845

پرفشار سیبری

4و0

40

شمال غربی

488

08

3848

پرفشار مهاجر اروپایی

4و0

ژانویه

78

شمالی

3888

03

3855

پرفشار قطبی شمال اروپا

 37و 30

فوریه

3330

40

شمال شرقی

588

04

3858

پرفشار سیبری

 07و 00

ژانویه

0883

345

شمال شرقی

588

30

3855

5 -30

فوریه

0885

30

شمالی

3888

05

3808

7 -34

ژانویه

0880

برف
()cm

جهت جریان

طول مسیر عبور
جریان

()km

توده هوا

روز

ماه

سال

 30و 37

فوریه

3300

مارس

3305
3303

ترکیبی کمفشار مدیترانهای و
پرفشار سیبری
پرفشار قطبی شمال اروپا
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