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 چکیده 

هدف اصلی این پژوهش بررسی سازوکارهای وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران می باشد. برای این    

رت تفکیک مناسب، جهت و داده های شبکه بندی شده رقومی با قد RegCM4ای های مدل منطقهمنظور از خروجی

 5های مکانیکی کوهستان برای روز های دینامیکی، ترمودینامیکی و واداشتمطالعه نقش عوامل مختلف از جمله واداشت

ربی ی موج غبهره گرفته شد. نتایج بیانگر آن است که در روز معرف بارش همرفتی، علیرغم تسلط یک ناوه 3002ژوئن 

های گرمایی و مکانیکی های میان مقیاس، واداشتدر وردسپهر میانی، بر اساس تحلیلو تداوم فرارفت تاوایی مثبت 

نماید. بنابراین سازوکار مسئول های مرتفع نقش مهمی را در ایجاد رخداد بارش همرفتی بازی میحاصل از استقرار کوه

های گرمایی و اس )واداشتمقیکنش فرآیندهای میان، حاصل برهم3002ژوئن  5گیری بارش همرفتی روز در شکل

های شمالغرب ایران( و فرآیندهای دینامیکی مقیاس همدید )استقرار ناوه/کم ارتفاع تراز مکانیکی حاصل از ناهمواری

باشد. به عبارتی، هیچ یک از عوامل یادشده، به تنهایی و در غیاب سایر عوامل قادر به ایجاد میانی( بر روی منطقه می

 اره با مشخصات همرفتی در شمال غرب ایران نخواهند بود. های سنگین بهبارش

 RegCM4، مایش درروغرب ایران ، گرمقیاس، شمالتحلیل میان ،: بارش همرفتیهای کلیدیواژه
 

Identification the Mechanism for occurrence of Convective 

Precipitation in the North West of Iran (Case Study June 5th, 2003) 
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Abstract 

The main goal of this study is identifying the mechanism for the occurrence of convective 

precipitation over North West of Iran. For this purpose, synoptic station data, reanalysis data 

(NCEP/NCAR, ERA-Interim) and outputs of Regional Climate Model (RegCM4) were used to 

study the role of various factors such as dynamics and thermodynamics forcing and mechanical 

forcing of the mountain on June 5, 2003. Results show that on convective precipitation of the 

case's study, despite has dominated the western wave and the continuation of positive vorticity 

advection in the middle troposphere, based on mesoscale analyzes thermal and mechanical 

impacts from the establishment of high mountains play an important role in causing the 

occurrence of convective precipitation. Therefore, the responsible mechanisms for the occurrence 

of convective precipitation on June 5, 2003, are the result of the interactions between the 

mesoscale processes (thermal and mechanical forcing caused by mountains) and the dynamic 

processes of the synoptic scale (Trough/Mid-level Cut-off low) on the region. In other words, 

none of the above-mentioned factors, alone and in the absence of each other, will not be able to 

produce heavy spring precipitation with convective characteristics in the North West of Iran. 

Keywords: Convective Precipitation, Diabetic Heating, Meso-Scale Analysis, North West of 

Iran, RegCM4 
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 مقدمه - 0

مکانی بارش در این منطقه زیاد است. مهمترین -غرب ایران، تغییرات زمانیدلیل کوهستانی بودن منطقه شمالبه  

با وجود آنکه این غرب ایران، سهم چشمگیر مقادیر بارش بهار از مجموع بارش ساالنه است. مشخصه رژیم بارش شمال

جاد باعث ای با رخدادهای فرین کنند، در برخی مواقعتأمین منابع آب مورد نیاز منطقه ایفا میها نقش بسزایی در بارش

مسعودیان، ؛ 9278بنابر مطالعات سابق )علیجانی، د. نگرددر فصل بهار میسیل و وارد آمدن خسارات جانی ت مالی فراوانی 

غرب ایران، همرفتی لهای بهاره در شماهای بارشههای در دسترس، یکی از مشخص( و ارزیابی داده9215؛ آزرم، 9210

صل در فکه  همرفتی هستندهای ی ناپایدارینماینده های تندری،و توفان تندر هاست. پدیده)رگباری و تندری( بودن آن

عمده غرب ایران، های بهاره در محدوده شمالدر بررسی سازوکارهای بارش. گرددبهار به دفعات در منطقه مشاهده می

-ولفهای و تحلیل مهای تحلیل کمّی )تحلیل همبستگی، تحلیل خوشهها با روشمقیاس همدید بارش مطالعات بر تحلیل

اند. در این رابطه، عمده تمرکز پژوهشگران بر بررسی الگوهای های اصلی( و روش تحلیل دستی )چشمی( تمرکز یافته

ها بوده است. بنابراین، اطالعات موجود در رابطه با نقش در وقوع بارش هاهمدیدی در وردسپهر میانی بویژه بر نقش ناوه

 ها در بعد میان مقیاس ناکافیهای دینامیکی و ترمودینامیکی، همچنین نقش مکانیکی ارتفاعات در وقوع بارشواداشت

وجه خود قرار داده باشد و ای که بطور توامان دو مقیاس همدید و میان مقیاس را مورد تمطالعهو اندک است. از این رو 

دینامیکی، ترمودینامیکی های ای بارش را در ترکیب و ارتباط بین واداشتدر عین حال سعی نماید سازوکارهای منطقه

یمی های اقلامروزه با گسترش بکارگیری مدلصورت نگرفته است.  های مکانیکی مورد بررسی قرار داده باشد،و واداشت

ضمن بررسی  پژوهش حاضر در ،بر این اساسالعه بهتر این سازوکارها به وجود آمده است. منطقه محدود، امکان مط

گردد سازوکارهای میان ، سعی میRegCM4ای های مدل منطقهگیری از خروجیالگوی گردش مقیاس همدید، با بهره

کی، همچنین واداشت مکانیکی های دینامیکی و ترمودینامیاز جمله نقش واداشت بهارههای مقیاس حاکم بر وقوع بارش

 غرب ایران بررسی شود. ناشی از وجود ارتفاعات در شمال

  روش تحقیق داده ها و -0

و  ایو تعیین خصوصیات دینامیکی، گردش منطقهغرب ایران در شمالهای بهاری وقوع بارش سازوکاردر این تحقیق   

ا ترکیبی ب ایاز مطالعه عه موردی بررسی شد. برای این منظوربه صورت مطال هابارش این جو در زمان وقوع مقیاسمیان

و خروجی درجه  5/3قدرت تفکیک با NCEP-NCAR تحلیل شده  باز های رقومیهای ایستگاهی، دادهگیری از دادهبهره

. سازی بهره گرفته شدمدل میان مقیاس و ،با رویکردی از جنبه های مقیاس همدید (RegCM4)ای های منطقهمدل

(، 3000-3001سال ) 90بندی بارش در طول های شبکههای سینوپتیک و دادهابتدا با بررسی آمار بارندگی ایستگاه

ارش های با بها، سامانهبندی آنو شواهد همرفتی انتخاب شدند. سپس با دسته های با بارش قابل توجه با مشخصهسامانه

تقسیم شدند. یک دسته از روزهای انتخابی تحت  ر باشند، به سه دستههای مورد نظای از سامانههمرفتی که نماینده

واداشت سینوپتیکی شدید، دسته دوم تحت واداشت سینوپتیکی متوسط و دسته سوم نیز تحت واداشت سینوپتیکی 

-ایستگاه ربندی شدند. معیار انتخاب روزهای بارشی انتخابی، ناپایداری همرفتی ثبت شده دضعیف رخ داده بودند، تقسیم

ای هباشند. به منظور بهتر نمایان شدن نقش واداشتهای تندری میهای سینوپتیک شامل، تگرگ، رعد و برق و توفان

های همرفتی سعی بر این شد روزی به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردد که حداقل وادشت ای در رخداد بارشمنطقه

تقریباً در تمامی روزهای بارشی با مشخصات همرفتی به نوعی حداقل  همدیدی در آن دخالت داشته باشد. از آنجا که

های همدید از قبیل ناوه تراز میانی دخالت داشتند و روزهای با عدم دخالت این ناوه، بارش چشمگیر و مهمی رخ واداشت

که  به صورت تصادفی نداده بود، در این تحقیق پس از کنترل کیفی مجموع روزهای با ناپایداری شدید همرفتی، یک روز

ای مهم هتحت سلطه واداشت سینوپتیکی متوسط و با شواهد همرفتی بود جهت تحلیل ساختار قائم جو و دیگر مؤلفه

های مشاهداتی شد و سپس تحلیل همدیدی روز انتخابی های بارش از دادهانتخاب و مطالعه شد. ابتدا اقدام به ارائه نقشه

های تالش شد به سازوکارهای بارش RegCM4ای های مدل منطقهگیری از خروجیهصورت گرفت و در نهایت با بهر

 غرب ایرانای و همچنین نقش ارتفاعات در شمال)همرفتی( از جمله نقش عوامل دینامیکی و ترمودینامیک منطقه بهاره
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 د. و روش پژوهش استفاده گردی در داده "بینیقیف پیش"در بعد میان مقیاس پرداخته شود. در واقع از رویکرد مبتنی بر 

ه که ب استگزینی یک طرفه یک مدل اقلیمی منطقه محدود، غیر هیدروستاتیک و با سامانه النه RegCM4مدل     

شود )پال و همکاران، ای از آن استفاده میسازی شرایط موجود در مقیاس منطقهمنظور ریزگردانی دینامیکی و شبیه

کیلومتر اجرا شد، زیرا  30با تفکیک افقی  RegCM4در این تحقیق مدل (. 3093؛ جیورجی و همکاران، 3007

دهد )الیگوندی و همکاران، کیلومتر را نمی 30از  باالتراجازه اجرا با تفکیک افقی   RegCM4هیدروستاتیک بودن مدل 

ره انتخابی در تحقیق نیز بر اساس طرحوا kuoکو (. اجرای مدل با طرحواره پارامترسازی همرفت از نوع3092

-ERAهای های شرایط مرزی ثانویه و آغازین از داده(، بود. جهت بکارگیری داده9215خورشیددوست و همکاران )

interim   9شکل و تحقیق حاضر  یمشخصات پیکربندی مدل در اجرا 9 درجه استفاده شد. جدول 5/9با تفکیک افقی 

 دهد.را نشان می مدل در اجرای محدوده مطالعاتی و جزئیات توپوگرافینیز 
 

 RegCM4-1های مدل پیکربندی اجزاء و طرحواره -9جدول 

Simplified Kuo Cumulus parameterization 

scheme 

20.0, km horizontal resolution 

Central Lat. and Lon. 35.00 

°N, 45.00° 

160 (Lat.) 192 (Lon.) 

 

 

Domain 
Holtslag 

Planetary boundary layer 

scheme 

BATS  Land surface model Lambert conformal Map projection 

23 sigma  Vertical layers  2003020100 -2003063000  Simulation period 

SUBEX  Resolved scale precipitation OI_WK SST 

Modified CCM3  Radiative transfer ERA-Interim (EIN15) Boundary data 

 
 کیلومتر 30 افقی و جزئیات توپوگرافی در سه اجرای مدل با تفکیک اتیمحدوده مطالع -0شکل 

 

 غرب ایران از گرمایشبه منظور تبیین شرایط ترمودینامیکی حاکم بر هوای در حال صعود و نزول بر روی منطقه شمال  

های گرمایی ها و چاههآمد جهت شناسایی چشمهاستفاده شد. شایان ذکر است که گرمایش دررو یکی از ابزارهای کار 9درو

مانده از معادله انرژی ترمودینامیک، در برگیرنده مجموع باشد. از نظر محاسباتی، گرمایش دررو به عنوان جمله باقیمی

 تواند ناشی از نقش مجزا و یا ترکیبی گرمایش محلیباشد که میمقادیر گرمای موجود در یک سطح و یا یک سامانه می

(. به عبارتی معادله گرمایش دررو 21، 9219، نیزر)منشأ محلی(، فرارفت قائم گرما و فرارفت افقی گرما باشد )مفیدی و 

  : (9گردد )رابطه در برگیرنده سه جمله، شامل گرمایش محلی، جمله فرارفت قائم و جمله فرارفت افقی گرما می

(2)    

دمای  1004/67J.kg-1.k-1 ،گرمای ویژه در فشار ثابت هوای خشک برابر با  cpیانگر گرمایش دررو، ب Qدر معادله باال 

فشار تراز مورد نظر بر حسب هکتوپاسکال،  Pسرعت باد افقی بر حسب متر بر ثانیه،  Vزمان بر حسب ثانیه،  tپتانسیل، 

P0 ( 9000فشار در تراز مرجع  ،)هکتوپاسکالk  برابر است باk = R/cp  کهR  ،ثابت گازها  سرعت قائم بر حسب

(. 9113های گرمایی کاربرد دارد )یانای و همکاران، ها و چاههباشد. این معادله برای تعیین چشمههکتوپاسکال بر ثانیه می
_____________________________________________________________________________________ 

1 - Diabatic heating 
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)در معادله فوق جمله اول 
Ə

Ət
با ( برابر V.∇تغییرات محلی دما )گرمایش محلی( در طی زمان، جمله دوم )  (

(u
∂θ

∂x
+ v

∂θ

∂y
−)بوده و بیانگر فرارفت افقی دما و جمله سوم  (

Ə

Əp
باشد. به عبارت دهنده فرارفت قائم دما مینشان (

گردد )رادول و دیگر، مقدار گرمایش دررو از تغییرات محلی و فرارفت افقی و قائم گرما در یک محل حاصل می

ری از گرمایش دررو، ضمن بارزسازی نحوه فرارفت گرما بر روی منطقه، گی(. بهره3003؛ زانگ و وو 3009هاسکینز

 (.9219زرین، سازد )مفیدی و های اصلی حاکم بر توزیع گرمایش کلی را آشکار میفرایند
 

 نتایج و بحث  - 6

( و  0RPSCHIهای مشاهداتی )های بارش به مقایسه خروجی بارش از دادهی نقشهدر این بخش از تحقیق با ارائه   

ساعته  93بارش تجمعی  b-3بارش تجمعی مشاهداتی و شکل  a3–سازی شده پرداخته شد. شکل خروجی بارش مدل

دهد. غرب را نشان میگرینویچ برای منطقه شمال 08ژوئن تا ساعت  5گرینویچ روز  93سازی شده از ساعت شبیه

بارش مشاهداتی در تطابق نسبتآ خوبی با هم قرار دارند  سازی شده در مقایسه باهای کمینه و بیشینه بارش شبیهپهنه

های آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین هسته غربی ی اصلی در استانسازی شده بر روی پهنهاما، مقدار بارش شبیه

ش رمنطبق بر غرب دریاچه اورمیه در مقایسه با بارش مشاهداتی به نسبت بیشتر است. به طوری که بیشینه مقدار با

ی غرب دریاچه ارومیه باشد. در پهنهمتر میمیلی 37متر و بارش مشاهداتی میلی 23سازی شده در پهنه اول بالغ بر شبیه

 95بالغ بر  RegCM4سازی شده توسط رسد در حالی که بارش شبیهمتر میمیلی 8نیز مقدار بارش مشاهداتی به 

های توپوگرافی، خشکی و دریا در ارتباط با هم به برآورد نسبتاً داشتبا تعامل خوب وا RegCM4گردد. مدل متر میمیلی

های خوبی از بارش ارتفاعات همچنین سواحل دریای خزر دست پیدا کرده است در حالی که در خروجی بارش داده

 خورد.  مشاهداتی این خالء به چشم می
 

 
 3002 ژوئن 5گرینویچ روز  98تا ساعت  00عت ( از ساbسازی شده )( و مدلaبارش تجمعی مشاهداتی ) -0شکل 

 

 هایدر این بخش به تحلیل همدید این سامانه از یک روز قبل از رخداد بارش پرداخته شد. عبور یک موج غربی از عرض

ای موجبات وقوع بارش سنگین با های منطقهای از این موج به شکلی گذرا در تعامل با واداشتمیانی و عمیق شدن ناوه

غرب ایران را فراهم نموده است. از نکات جالب این الگو عدم مشاهده یک سامانه کم فشار خصات همرفتی در شمالمش

رسد عمیق شدن یک ناوه برون حاره (. به عبارتی به نظر می3های هوای سطح زمین است )شکل مقیاس همدید در نقشه

لی  وقوع بارش در این الگو بوده است. با در نظر گرفتن و تحریک شرایط همگرایی محلی به شکل دینامیکی سازوکار اص

باشد. استقرار یک مرکز پرفشار بر جانب در این روز، دریای خزر می الگوی جریان و شار رطوبت، منبع اصلی رطوبت بارش

ین سنگ شمالی دریای سیاه و انتقال رطوبت دریای خزر به واسطه گردش واچرخندی حاصل از این سامانه فشاری، بارش

توان گفت در روز انتخابی مورد مطالعه فرارفت اند(. بنابراین میها ارائه نشدهروز انتخابی را در پی داشته است )شکل

 مقیاس در ترازهای میانی جو یکی از سازوکارهای اصلی رخداد بارش بوده است.  تاوایی مثبت بزرگ

_____________________________________________________________________________________ 
1 - Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data  
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دهد. با توجه هکتوپاسکال نشان می 835در تراز  3002ژوئن  5های گرمایش دررو را برای مقادیر متوسط جمله 1شکل 

رض ترن عتا پایین (، متوسط بیشینه گرمایش به ترتیب از باالترین عرضa-1به شکل، در جمله گرمایش محلی )شکل 

های ر عرضپیوندد. در واقع بیشینه گرمایش محلی دکلوین در روز به وقوع می 1/3کلوین در روز تا  1/9جغرافیایی بین 

 اند.های موجود در منطقه، توزیع یکسان گرمایش را مختل کردهپیوندد. ناهمواریتر جغرافیایی به وقوع میپایین
 

 
( وضعیت متوسط ارتفاع ژئوپتانسیل )کنتورها برحسب ژئوپتانسیل متر( و تاوایی a. )05/08/3002وضعیت متوسط همدیدی در روز  -6شکل 

(  وضعیت متوسط فشار تراز دریا )کنتورها برحسب هکتوپاسکال(  و تاوایی نسبی bهکتوپاسکال. ) 500( در تراز s 5-10-1نسبی )رنگها برحسب 
 (. s 5-10-1هکتوپاسکال )رنگها برحسب  850تراز 

های گرمایی های غربی و جنوبی و چاهههای گرمایی به ترتیب بر روی دامنه(، چشمهb-1در جمله فرارفت افقی )شکل 

 هایغیر  پهنهشوند. در جمله فرارفت قائم گرما نیز تمامی پهنه مورد نظر به های شرقی و شمالی مشاهده میر دامنهد

( گرما در تراز c-1دهد. بر این اساس در جمله فرارفت قائم )شکل کوچک گرمایش حاصل از جریانات باالسو را نشان می

نند کب مقادیر بیشینه گرمایش را ناشی از جریانات باالسو تجربه میغرب به ترتیهکتوپاسکال، فالت مرتفع شمال 835

 کنند. در مقابل بیشینه گرمایش قائم بر رویکه با توجه به شکل مزبور، این گرما را از سطح فالت زیرین خود دریافت می

محلی و فرارفت افقی این  دهد. به واسطه ناچیز بودن دو جمله گرمایشبرخی از قلل ارتفاعی به واسطه نزول هوا رخ می

 شود.انطباق دیده می

 
( فرارفت b( گرمایش محلی. )aهکتوپاسکال بر حسب کلوین در روز. ) 835در تراز  3002ژوئن سال  5مقادیر گرمایش دررو در روز  -4شکل 

 ( گرمایش کلی.d( فرارفت قائم گرما. )cافقی گرما. )
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غرب ایران و بخصوص گردد این است که ارتفاعات شمال( حاصل میd-1ای که از جمله گرمایش کلی )شکل نتیجه

های جنوبی آن به عنوان یک منبع گرمای محسوس در وردسپهر زیرین عمل نموده و با گرمایش در سطح زمین، دامنه

فشارهای کوچک گرمایی در سطح فالت گرما مستقیماً به وردسپهر میانی منتقل شده و زمینه گردش چرخندی و کم

 گردد.فراهم می

های صعودی شدید در ترازهای زیرین وردسپهر است، نیمرخ از آنجا که الزمه رخداد همرفت در یک ناحیه وقوع حرکات  

. بر (8و  5)شکل  ترسیم گردید شدهسازی مدلهای و دادهبازتحلیل های برای داده سوقائم مقادیر سرعت باالسو و پایین

 500تا  800، بیشینه سرعت قائم با حرکات باالسو )امگای منفی( در ترازهای ERA-Interimاساس داده بازتحلیل 

ها، فرارفت تاوایی مثبت در ترازهای باالی دهد عامل اصلی و اولیه این ناپایداریباشد که نشان میهکتوپاسکال می

سازی شده توسط سرعت قائم مدل (. اما با مشاهده مقادیر5وردسپهر و آزاد شدن گرمای نهان ناشی از میعان است )شکل

RegCM هکتوپاسکال( شروع شده و  115شود که بیشینه حرکات باالسو از ترازهای نزدیک به سطح زمین )آشکار می

های بازتحلیل، مقادیر بیشینه (. در مقایسه با داده8هکتوپاسکال( جو کشیده شده است )شکل 800تا ترازهای میانی )

های واداشتی کوهستانی نقش زیادی در ایجاد در وردسپهر پایین بیانگر این است که حرکتسرعت قائم )امگای منفی( 

های سطحی های مدل، اثر واداشتاز آنجا که در ترسیم نیمرخ قائم از سرعت قائم خروجی اند.و تشدید ناپایداری داشته

حرکات صعودی شدید در وردسپهر پایین در توان گفت؛ اعم از توپوگرافی و کاربری اراضی لحاظ شده است، بنابراین می

ها و سطح تواند به دلیل همراهی گرمایش ناشی از دامنهدرجه شرقی می 18درجه شمالی و طول  28تا  27حدود عرض 

 . مقیاس در ترازهای میانی وردسپهر باشدبا فرارفت تاوایی مثبت ناشی از حرکات بزرگ

 
 (اندگیری شدهها میانگینها طول و عرضدر نیمرخ)ERA-Interim های بازتحلیلبرای داده میزان سرعت قائم در نیمرخ قائم -9 شکل

 
 (اندگیری شدهها میانگینها طول و عرضدر نیمرخ) RegCM4میزان سرعت قائم در نیمرخ قائم برای خروجی  -3شکل
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در ترازهای پایین جو در نتیجه گرمایش منشأ ناپایداری، شناوری گرما است، هم گرمای نهان و هم گرمای محسوس که 
شوند. فارغ از عوامل دینامیکی و بزرگ مقیاس موثر بر خورشیدی و تبخیر و تعرق از بخار آب در وردسپهر تولید می

های زیرین وردسپهر ویژه در الیهبارش، عوامل میان مقیاس نظیر شارهای سطحی از قبیل شار گرمای نهان و محسوس به
دهد در طول روز ها بر بارش همرفتی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی مقادیر شارهای سطحی نشان میمیتو اثر این ک

 .باشندهای بیشینه بارش میژول بر متر مربع منطبق بر پهنه -8هسته بیشینه شار گرمای نهان با مقدار 
 

 
 12z5jun2003سوس در زمان آغاز بارش ( شار گرمای محb( شار گرمای نهان و )aسطحی. )مقادیر شارهای  -9شکل 

  
غرب ایران نسبت به مناطق همجوار خود بیشینه شار گرمای محسوس های بارشی در شمال(. همچنین پهنهa -8)شکل 

 .(b -8کنند )شکل ژول بر متر مربع تجربه می 2را با مقدار 
 

 نتیجه گیری و جمع بندی -4

غرب ایران یکی از شواهدی است که های بهاره شمالبارش .تانی داردغرب آن سرزمینی کوهسایران و بخصوص شمال

ها و توپوگرافی پیچیده وجود کوه سازد.ای و محلی آشکار میهای منطقهنقش برجسته و ممتاز کوهستان را در مقیاس

 غربمرفتی شمالهای هدر بررسی سازوکار بارشباشد. های اصلی سازوکار بارش در منطقه مذکور میآن یکی از مؤلفه

 های دینامیکیاند. لذا سامانهغرب ایران خارج نشدهشمالتوان گفت: در فصل بهار بادهای غربی به طور کامل از ایران می

محرک ناپایداری جو به طور غالب در منطقه وجود دارند. به طوریکه در روز انتخابی مورد مطالعه نیز در مقیاس همدید 

باال بر  هایته بر روی اروپا به شکلی گذرا امکان گسترش و نفوذ ناوه موج غربی را از عرضگیری و تقویت یک پششکل

پذیر ساخته است. اگرچه در رخداد بارش با مشخصات همرفتی در روز مورد نظر، علیرغم تسلط یک روی منطقه امکان

، توان گفتهای میان مقیاس میس تحلیلی موج غربی و تداوم فرارفت تاوایی مثبت در وردسپهر میانی، اما بر اساناوه

همگرایی های مرتفع و همچنین مقادیر شارهای سطحی از قبیل های گرمایی و مکانیکی حاصل از استقرار کوهواداشت

روند. ها به شمار میشار گرمای محسوس و نهان در طول روز از عوامل اصلی تشدید و رخداد این ناپایداری ،شار رطوبت

مقیاس فرآیندهای میان کنش، حاصل برهم3002ژوئن  5گیری بارش همرفتی زوکار مسئول در شکلبنابراین سا

های( و فرآیندهای دینامیکی مقیاس همدید )استقرار ناوه/کم ارتفاع های گرمایی و مکانیکی حاصل از ناهمواری)واداشت

دشده، به تنهایی و در غیاب سایر عوامل قادر به ایجاد باشد. به عبارتی، هیچ یک از عوامل یاتراز میانی( بر روی منطقه می

 غرب ایران نخواهند بود. های سنگین بهاره با مشخصات همرفتی در شمالبارش
 

 منابع  -9

، دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا، های همرفتی در شمال غرب ایرانبارش ختیشنااقلیممطالعه (: 9215آزرم، ک.، ) -

 صفحه.. 910رساله دکتری، 

به  RegCM4(: ارزیابی میزان حساسیت مدل 9218، رسولی، ع ا.، آزرم، ک.، ).ع مفیدی، ،.م ع، خورشیددوست -

(. 3001غرب ایران: )مطالعه موردی سال های بهاره شمالسازی بارشهای پارامترسازی همرفت در مدلطرحواره
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