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 چکیده

های ناپایداری شاخص شهر بر مبنایهدف از این پژوهش، الگویابی تگرگ در مشکین      

-ر سالد( 99و  96، 86، 27ترمودینامیک است. بدین منظور، کدهای هواشناسی مربوط به تگرگ )

های شاخص لگویابی تگرگ، ازابرای صورت آماری بررسی شد. استخراج و به 2015تا  1995های 

ها صاستفاده شد. این شاخ SWEATو  CAPE ،LI ،KI ،TTI ،L.C.L ،PWناپایداری ترمودینامیکی 

ردبیل( شهر و ار مشکینبرای روز وقوع تگرگ از نمودار اسکیوتی ایستگاه تبریز )عدم رادیوسوند د

ادغام  و روشسلسله مراتبی با استفاده از تحلیل ها بندی تگرگ بر مبنای این شاخصمحاسبه و خوشه

 صورت همدیدیبه با فاصله اقلیدسی انجام شد. در ادامه، از هر خوشه یک روز نماینده انتخاب ووارد 

گ در د تگربیشترین رخدا ولی داشته وبررسی شد. نتایج نشان داد که رخداد ساالنه تگرگ سیر نز

 ست. نتایجماه و کمترین در پاییز بوده که تگرگ رخ نداده افصل بهار و اردیبهشت بعد از ظهرساعات 

، بندی نشان داد رخدادهای تگرگ در سه طبقه )الگو، خوشه( جای گرفتند. در الگوی اولخوشه

ر دنوپتیک اتفاق افتاده است. قرارگیری گ در مقیاس سیهای ناپایداری ضعیف بوده و تگرشاخص

ن ر سطح زمیفشار دریای سیاه و پرفشار غرب ایران دجلوی ناوه مدیترانه در ترازهای باالیی جو و کم

ر دشهر شده است. در الگوی دوم، شرایط ناپایداری ترمودینامیکی باعث رخداد تگرگ در مشکین

ا هوای دهند. آنتی سیکلون اروپر منطقه را نشان مید هوا  بستهاتمسفر منطقه رخداد تگرگ و صعود 

اعث ، بعهموردمطالسرد را به اتمسفر شمال غرب ایران ریخته که در برخورد با هوای گرم منطقه 

تزریق  جه بهتشکیل جبهه سرد و خط تندر شد؛ هوای گرم منطقه به ارتفاعات جو رانده شده و با تو

 یتدر نهاشده که  یدار، موجب تسریع سرعت صعود و شدت بادناپا هوای  بستهرطوبت مدیترانه به 

های ناپایداری شدت توفان تندری و شهر شد. در الگوی سوم، شاخصباعث ریزش تگرگ در مشکین

ناوری شژول رسیده که قدرت  1000دهند. مقدار انرژی پتانسیل به بیش از رخداد تگرگ را نشان می

هکتوپاسکال و وجود  500وز نماینده، تشکیل سردچال در تراز کند. در رو صعود هوا را بازگو می

 شهر شد.عث ریزش تگرگ در مشکینفشار جنوب شرق ایران باکم

 شهر، تحلیل همدید.های ناپایداری ترمودینامیک، مشکینالگویابی، تگرگ، شاخص :کلیدی کلمات
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 مقدمه و بیان مسئله -1-1

ه هند، بدتهاجم قرار داده و به سمت ناپایداری سوق می اکثر مخاطرات طبیعی که محیط را مورد

ترین ، فراوانترینمهمهای تندری از توفانهای افراطی جوی اختصاص دارد. ت طبیعی ناشی از پدیدهمخاطرا

و  اورزیو شدیدترین مخاطرات جوی هستند که هرساله عالوه بر نابود کردن مقدار زیادی محصوالت کش

 (.1390، شوند )قویدل رحیمیتأسیسات عمرانی، موجب تلفات انسانی در اقصی نقاط کرة زمین می

( micro brustها )اند. خطوط تندوزه، خردپکشهای متفاوتی شناسایی شدههای تندری با شدتتوفان

لومتر، ها چند ده کیتوفانطور میانگین گسترة افقی این شوند. بههمراهی می هاآنهای عمیق با و همرفت

-توفان. (1393ن، )خزایی و همکارا دقیقه است 30 هاآنمتر و طول عمر  000/10حدود  هاآنگسترة قائم 

هستند و در زیر  ( همراهtcu( و برجی شکل )cbزا )ای باران(، کومهcuای )های تندری اغلب با ابرهای کومه

رناک که با های جوی خطخورد. پدیده( کم ارتفاع و غلطان به چشم میstها، ابرهای پوششی )توفاناین 

گین های سنزدگی، کاهش دید، آذرخش، تگرگ و بارش، چینش باد، یخها همراه هستند شامل: تالطمتوفان

 40فت گیرد که تا مسا، حرکات تالطمی شدیدی در اطراف آن شکل میتوفاناست. با ایجاد یک سلول 

 (.1390نیز وجود دارد )فالح قالهری،  توفانکیلومتر در پیش روی مسیر حرکت 

 اندآوردهدست  را بهی یترهام، پاراتندری هایتوفان یریگشکلزمان در مدت جو بررسیبا  هواشناسان

 یاو  داری جوچگونگی ناپای و همچنین توفانتشکیل ط برای یشرا مناسب بودن یا نبودن پارامترها ینکه ا

همگی  ،رطوبتنی او فراویین گرم ترازهای پا هوای، البا ترازهایدهند. هوای سرد احتمال همرفت را نشان می

ابطی رو، اندناپایداری معروفهای که به شاخص ارزیابی پایداریهای شاخصایداری جو است. از عوامل ناپ

ها در شاخص د. اینمختلف جو را بررسی کراطق من ناپایداری همرفتی توان،می هاآن کمککه به  هستند

ین ا انتخاب یللد که اندنشان داده بسیاری از محققاناستفاده کرد. همرفتی تگرگ های بینی فعالیتپیش

. در کندمی تغییر موردبررسی محلبا  مقدار بارش مناسببینی ا پیشیفت همر بینیها برای پیششاخص

 ینچند دارد. همرفتی وجود هایسامانهو  بررسی ناپایداریدرباره نی فراوا ترهایمها و پاراشاخص حقیقت

 .گیرندیمرد استفاده قرار وم همرفتیهای فعالیت بینیدارد که در پیش وجودتداول مشاخص 
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های هپدید . تگرگ یکی ازی از مخاطرات اقلیمی مهم در محیط طبیعی و انسانی، پدیده تگرگ استیک

گرگ شود. بارش تهای مختلف همچون کشاورزی میهای بسیار در بخشجوی مخرب است که باعث خسارت

ویژه در ، بهبرق ورعد ا بشکل رگبار و عموماً همراه  گیرد. غالباً بهمعموالً از ابرهای کومولونیمبوس انجام می

-ن تندری یافت میتگرگ محصول همرفت شدید هواست که در یک توفا طور کلی بهدهد. فصل بهار رخ می

اینکه  ؛ یکیشود و برای اینکه یک توفان تندری به توفان تگرگ تغییر شکل دهد دو شرط اساسی نیاز است

 ای قوی درکم بادها دستیباالی سطح یخبندان رشد کند و شرط دوم وجود یک رودباد  کافی اندازهبهباید ابر 

ایداری ها از ناپ(. این نوع بارش1389)لشکری و امینی،  استمتری،  12000الی  6000ترازهای بین 

شود. د تر از هوای مجاور خو، باید در یک سطح معین، گرمهوا تودهشود که در این حالت همرفتی حاصل می

ه د. اول اینکدهنسبت به محیط اطراف آن، در نزدیکی سطح زمین به دو روش رخ می هوا تودهگرم شدن 

ند و ای وسیع، انرژی تابشی بیشتری نسبت به اطراف کسب کممکن است یک قسمت از زمین در منطقه

د ور خود کنتر از هوای مجامی باالیش را گرهوا تودهتا آنجایی گرم شود که گرمای آن، قسمت زیرین  جیتدربه

 مای چنینبور کند. گردر مسیر حرکت خود از مناطق گرم ع هوا تودهو هوا را ناپایدار گرداند. دوم اینکه 

-االییهای بتر از قسمتشود و قسمت زیرین آن را گرممناطقی از طریق رسانش به هوای گذرنده منتقل می

اد ب، رعد و برق ها در فصل بهار و اوایل تابستان همراه باارش(. رخداد این ب1384کند )علیجانی، اش می

-د )خوشآورهای فراوانی به بار میشدید و رخداد سیل سبب آسیب به محصوالت کشاورزی شده و خسارت

 (.1391اخالق و همکاران، 

تر از بیشرخداد آن در نواحی کوهستانی  طور کلی بهرخداد تگرگ تغییرات زمانی و مکانی زیادی دارد. 

های ناشی از رخدادهای تگرگ در قبرس مطالعه توزیع جغرافیایی خسارت کهطوری  بهجاهای دیگر است. 

چنین هم(. 2008، 1)میکائیلدهد که نواحی مستعد تگرگ، عمدتاً در نواحی کوهستانی قرار دارد نشان می

منطقة کوهستانی غرب ایران قرار دارد، دهد که ایستگاه مریوان که در بررسی تگرگ در غرب ایران نشان می

(. در استان آذربایجان 1394ترین رخداد تگرگ در غرب ایران را تجربه کرده است )لشکری و همکاران، بیش

غربی ایران، پدیدة تگرگ در جنوب غرب استان )شهر مراغه( حداکثر و در شمال غرب )شهر جلفا( حداقل 

های مختلف جغرافیایی، رخداد زمانی در مکان از نظر(. 1388اکبر زاده، افتد )موسوی وتعداد تگرگ اتفاق می

                                                           
1. Michaelides 
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های فروردین و در ماه 15و  12ترین رخداد تگرگ در ساعات تگرگ متنوع است. در غرب ایران، بیش

ماه اتفاق ترین رخداد تگرگ در فصل بهار و فروردینافتد. در استان لرستان ایران، بیشاردیبهشت اتفاق می

موهوویچ و دهد )تر در فصل تابستان رخ می(. در اروپا، تگرگ بیش1394افتد )درگاهیان و همکاران، می

صورت فصل تابستان به بعد از ظهرهای (. در کشور تایلند، بیشترین رخداد تگرگ در مواقع 2013پالکو، 

 (.2015، 2چانتراکت و همکاران)افتد همرفتی و شدید اتفاق می

 های مختلف اقتصادی قابلهای آن بر بخشهای مخرب جوی است که خسارتدهتگرگ یکی از پدی

 کندساله بر این بخش خسارت وارد می های اقتصادی است که تگرگ هرتأمل است. کشاورزی یکی از جنبه

، بیش از یک میلیارد دالر 2004خسارت تگرگ بر بخش کشاورزی کشور چین در سال (. 2011، 3)وانگ

تگرگ بر بخش وسیعی از محصوالت پنبه در ایالت آریزونای آمریکا  (.2011، 4نگ و همکاران)دا بوده است

میالدی،  1948-2009های بین طور میانگین در سالخسارت وارد کرده است؛ در شهر پینال این ایالت، به

در همین ایالت چنین در شهر ماریکوپا دالر براثر تگرگ بر مزرعه پنبه خسارت وارد شده است؛ هم 716/504

وانگ، دالر بر مزرعه پنبه خسارت وارد شده است ) 787/415میالدی(  1948-2009طور میانگین )به

 10در استان فارس خسارت تگرگ بر بخش کشاورزی گزارش شده است. در بارش تگرگ (. 2011

مرکبات، انار و  تن از محصوالت کشاورزی شهرستان فسا از قبیل گندم، جو، 2600، به 1388ماه فروردین

از  شیب 1392فصل بهار بارش باران و تگرگ در (. 1392ها خسارت وارد شد )امیدوار و همکاران، سبزی

به  فصل بهار ترین خسارت در سه ماهبیش ؛میلیارد تومان به استان اردبیل خسارت وارد کرده است ۳۱۰

خسارت  ،شهرمشکین 1392ول مردادماه ادر سیل  ؛شهر وارد شده استویژه مشکینمناطق شمال استان به

 50شهر بیش از به برخی از مناطق مشکینو  ای به اماکن روستایی، دامی، کشتزارها و باغات وارد شدعمده

 .یارد ریال خسارت به تأسیسات زیربنایی، کشاورزی و دامداری وارد شدمیل

 اهداف پژوهش -1-2

ر ب شهرمشکین شهرستان درتگرگ و تحلیل همدید آن  دیدیشناسایی الگوهای هم ،پژوهش هدف از انجام این

 ترمودینامیک و ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این مخاطره جوی است. پایداریان هایمبنای شاخص
                                                           

2. Chantraket et al 

3. Wang 

4  . Dong et al 
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 سؤال پژوهش -1-3

 چگونه است؟ شهرهای ناپایداری به هنگام بارش تگرگ در شهرستان مشکینتغییرات شاخص -

 شود؟یموهای همدیدی متأثر الگاز کدام  شهرر شهرستان مشکینبارش تگرگ د -

 فرضیات پژوهش -1-4

 افتد.بیشترین رخداد تگرگ در فصل بهار اتفاق میرسد به نظر می -

 کنند.شهر از الگوهای متفاوتی پیروی میدر شهرستان مشکین دادهرخ های تگرگ -

 پیشینه پژوهش -1-5

عنی که صورت موردی بوده است. بدین متر بهالمللی، بیشلی و بینمطالعات در زمینة تگرگ در سطح م

 آماریصورت که پدیدة تگرگ را بهده است؛ یا اینصورت همدیدی بررسی شتنها یک الی دو رخداد تگرگ به

ت ز تحقیقامورد ا اند. چندکدام به استخراج الگوهای همدیدی مولد تگرگ نپرداختهاند؛ اما هیچبررسی کرده

 توان عنوان کرد.وهشگران در زمینة تگرگ را میپژ

-1993شناسی بارش تگرگ در کانادا طی دوره )ای با عنوان اقلیممطالعه (2001) 5اتیکن و براون 

 کند.( انجام دادند و نشان دادند که توپوگرافی نقش موثری در توزیع مکانی بارش تگرگ ایفا می1977

ایتالیا، مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که  7ا در دشت گیولیاتگرگ ر (2003) 6گیایوتی و همکاران

 تر( برای رخداد تگرگ مهم است.متر و کم 1500میزان بخارآب در ترازهای پایینی جو )

( به بررسی همدید بارش تگرگ در شمال یونان پرداختند و نشان دادند 2003) 8سیوتاس و فلوکاس 

 افتد که موج بادهای غربی با تراف همره باشد.نی اتفاق میترین فراوانی تگرگ زماکه بیش

را بررسی نمودند و نشان دادند که عبور جبهة سرد  9توفان تگرگ در کراتا (2013موهوویچ و همکاران )

رسیدن بادهای گرم و مرطوب غرب دریای مدیترانه علت  هاآنقوی و جریان بادهای جنوب غربی و در کنار 

 بودند. در ایران نیز در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است.اصلی رخداد تگرگ 

                                                           
5. Etkin and Brun 

6. Giaiotti et al 

7. Giulia 

8. Sioutas and Flocas 

9. Croata 
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( به بررسی صدمات بارش تگرگ بر محصوالت کشاورزی پرداخته و به این نتیجه 1351هاشمی )

های مختلف های جدید و تدابیر هواشناسی کشاورزی و اتخاذ روشآوریتوان با استفاده از فنرسیده که می

 ش خسارات ناشی از این پدیده اقدام کرد.زدایی، به امر کاه تگرگ

ه ده است کو سینوپتیکی پرداخته و نشان دا آماریهای ( به بررسی پدیده تگرگ با روش1375سیف )

-کم وترین فراوانی تگرگ در شمال غرب، غرب، شمال شرق و جنوب شرقی دریای خزر محتمل است بیش

ر شمال ی شدید دهاشود، عامل اصلی ناپایداریهمراه می هوای گرم و مرطوبفرارفت فشارهای غربی را که با 

 داند.ایران می

 رسیده که ( در رابطه با تحلیل همدید بارش تگرگ در استان اصفهان، به این نتیجه1375قربانی )

شار فود کمهای میانی جو در شمال غرب کشور و وجفعالیت مرکز پرفشار سرد و ریزش هوای سرد به الیه

ابرهای  ث رشدکند، باعیه زیرین جو که جریانات گرم و مرطوب عربستان را به منطقه وارد میجنوبی در ال

 کند.کومولونیمبوس شده و بارش تگرگ را ایجاد می

با توجه به شرایط  در غرب کشور رعد و برقها و توفانمنظور بررسی ( به1379حجازی زاده ) 

صورت سال به ره سردهای ژانویه و فوریه از دوه گرم سال و ماهسینوپتیک حاکم بر منطقه در ماه ژوئن از دور

ز مثبت ترا ای و چرخندگیحارهساله( نوسان دو مولفة مهم گردش عمومی جو یعنی پرفشار جنب 30نرمال )

رب و غایستگاه شمال  18آمده را با بارندگی دستهکتوپاسکال را در اولویت مطالعه قرار داده و نتایج به 500

ور در ة مذککشور برحسب عرض جغرافیایی مورد مقایسه قرار داده است. وی با بررسی نوسان دو مولف غرب

های لدر سا قرعد و برهای توأم با توفاندوره گرم و سرد سال، شرایط پایداری و ناپایداری جوی تعداد 

دوره گرم به سرد سال،  به این نتیجه رسیده که با آغاز وتحلیل قرار داده ورا مورد تجزیه 1985-1971

جود وستقیمی مبا عرض جغرافیایی رابطه  در نهایتنشینی پرفشار مجاور مداری و افزایش بارندگی با عقب

 دارد.

های کانم در که همرفتی نشان داده سیستم ( با بررسی انرژی پتانسیل در دسترس یک1379امینی ) 

 نبشیجانرژی  به نآ از مقداری و است تربیش خشک حالت به انرژی پتانسیل نسبت نشد آزاد مرطوب،

 افقی هایمؤلفه جهت در صرفم جایبه زیرا است؛ نهان ىامگر صورتبه تر آنبیش درصد که شودمی یلتبد

 شود.می صرفم بارش ایجاد و تولید ابر قائم، سرعت شیافزا در جهت باد
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 .تاس داده رارق عهلطام ردموهای جوی ( نقش فرایندهای فیزیکی را در تشدید ناپایداری1382عزتیان )

 لیلد به نىامی هایالیه تا مینز سطح از وجود رطوبت مناسب ابر، تالطم متوسط از ناشی ابر عمودی رشد

 حرکات ىبرا یتولید انرژ و نهان ىامگر نشد آزاد سبب که هوا مالیم صعود قبل، ىزهاور پراکنده ىهابارش

 .است ابر وندر ىهاقطرک صعودی و نزولی

ی از آن را های ناشزمانی و مکانی و خسارت از نظر( وضعیت بارش تگرگ را 1382صناعی و همکاران )

ش وانی ریزین فراترعنوان بیشدر ایران موردبررسی قرار داده و نواحی شمال غربی و شمال شرقی کشور را به

 بار آن معرفیو کاهش اثرات زیان تگرگ در کشور شناسایی کرده و راهکارهایی برای مقابله با این پدیده

 اند.کرده

ین پژوهش مورد ریزش تگرگ در شهر تهران پرداخته است. نتایج ا 15( به مطالعه 1383عبدمنافی )

خداد بارش طی ترین احتمال ردارای بیش 18تا  06ترین ریزش و ساعات نشان داد که فصل بهار دارای بیش

 ساعات روز را دارند.

س منطقه شمال غرب کشور ایران پ رعد و برقهای بارش مکانی -در پی تحلیل زمانی( 1385) جاللی 

این  ایستگاه سینوپتیک شمال غرب کشور ایران به 16گرفته بر روی و تحلیل انجام آماریهای از بررسی

یع وزتد که اننتیجه رسیده است که اثرات کلی الگوهای سینوپتیک و پارامترهای فیزیوگرافیک باعث شده

 تندرها در ناحیه شمال غرب کشور ایران از سالی به سال دیگر تغییر کرده است.

نفوذ زبانه  سازی نموده وهای رگباری شدید را شبیهبارش MM5( با استفاده از مدل 1385قندهاری )

ب رغوی جنوب فشار و گرم آفریقا بر رهای کمچنین تأثیر زبانهپرفشار سرد سیبری از شمال شرقی و هم

 داند.های رگباری شدید در منطقه میکشور را دلیل بارش

های ناپایداری و پتانسیل بارورسازی ابرهای ( تعدادی از شاخص1385صادقی حسینی و رضائیان )

تعیین آستانه مناسب برای بارورسازی ابر بود. نتایج  هاآنهمرفتی منطقه اصفهان را بررسی نمودند. هدف 

، گرادسانتیدرجه  2، شاخص شولتر مترمیلی 9آستانه برای شاخص آب قابل بارش  نشان داد که این هاآن

 J.kg 100-1و برای شاخص انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی برابر با  گرادسانتیدرجه  24برابر  Kشاخص 

ژوهش از هایی که در استفاده از شاخص ناپایداری در این پچنین با توجه به محدودیتبه دست آمده است. هم

یادشده، شاخص آب قابل بارش ابر در حکم بهترین شاخص انتخاب شده است. البته مقادیر باالی  هاآن
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تواند و شاخص انرژی در دسترس همرفتی همراه با مقادیر منفی و کم شاخص شولتر نیز می Kشاخص 

 دهنده بارندگی شدید باشد.نشان

ر حوضه جنوبی رود ارس های رگباری دهمدید بارشمنظور بررسی ( به1388ساری صراف و همکاران )

های گاهبه ایست های رگباری که درنتیجه ورود جبهه سردهای همدید، آن دسته از بارشکارگیری نقشهبا به

مربوط به  skew-tک برگ از نمودار یعنوان نمونه چنین بهوتحلیل نمودند. هممنطقه باریده بودند، تجزیه

 و به این سی قرار دادههای محلی مورد بررهای رگباری ناشی از ناپایداریبررسی بارش منظورشهر تبریز به

ر ی محلی )دامل ناپایدارهای رگباری در این منطقه عمدتًا دو ععلل وقوع بارش ترینمهماند که نتیجه رسیده

در  مطالعهی موردهاچنین در بین ایستگاهفصل گرم سال( و ورود جبهه سرد )در فصل سرد سال( است. هم

مقادیر  غربی از ی جویهااین حوضه، ایستگاه ماکو به دلیل ارتفاع زیاد و نیز قرار گرفتن در مبدأ ورود سامانه

 تری برخوردار بوده است.بارش رگباری بیش

ستگاه های ناپایداری را در تشکیل تگرگ در ای( تأثیر شاخص1388موسوی و اکبر زاده ) میر 

 3000ر از تان کمبررسی نمودند و نتیجه گرفتند که در ایستگاه تبریز هراندازه سطح یخبندهواشناسی تبریز 

 قوع تگرگوتمال متر باشد، احتمال وقوع تگرگ کم و هرچقدر فاصله سطح یخبندان تا قله ابر زیاد باشد، اح

 تر خواهد شد.بیش

، اطق اردبیلنشان داد که در منهای تندری استان اردبیل را بررسی نموده و توفان( 1389صالحی ) 

ماه ژوئن  آباد متعلق بهدر منطقه پارس وها متعلق به ماه می توفانشهر فراوانی وقوع این خلخال و مشکین

شی و در تندری دارای روند افزای توفانشهر وقوع چنین در مناطق اردبیل، خلخال و مشکیناست. هم

 آباد روند کاهشی است.پارس

دهند شان میساز کرمانشاه را بررسی نمودند و ن های تندری سیالبتوفان( 1389ان )خالدی و همکار

ه ب قرار گرفته کساعت قبل از وقوع بارش، زبانه واچرخندی بر روی دریای عر 24ها از توفانتر که در بیش

های غربی شده است، همین امر سبب شده رطوبت به سمت غرب کشور و جلوی ناوهفرارفت موجب 

 و بارش شدید باشد. رعد و برقها همراه با پایدارینا
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صورت ا بهرمشهد  1388مرداد  6و تگرگ  توفان( پدیده همرفتی محلی 1389نژاد و همکاران )ثنائی

نمودار  خرج ازهای ناپایداری مستترمودینامیکی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شاخص

Skew-T سازند.روز مذکور نمایان می احتمال باالی وقوع تندر را در طور روشن و واضحبه 

ورزی های تندری غرب کشور را با رویکرد کاهش خسارات کشاتوفان( 1391صالحی و همکاران ) 

مشخص  ای تندریهتوفان، رخداد زمانی و مکانی آماریهای در این پژوهش با استفاده از روشبررسی نمودند. 

عیین غرب کشور ت سینوپتیکی، خاستگاه و علل رخداد آن در هاینقشهی جوی از روی هاو با تحلیل سامانه

وند ری اخیر هاتندری در سال توفانها نشان داد که در کرمانشاه تعداد روزهای وقوع . نتایج بررسیشد

هی سی که گاهواشنا ترین تعداد وقوع را دارد. این پدیدهیشهای فروردین و اردیبهشت بافزایشی داشته و ماه

. علت وقوع را دارد ترین فراوانیو اوایل شب بیش بعد از ظهرشود در ساعات هم ظاهر می مخاطرهصورت به

نشأ ری با مها در غرب کشور به دلیل نفوذ چرخندهای کم ارتفاع فشاتوفاناصلی رخداد سینوپتیکی این 

رکت حطرف ایران ی حرکت شرق سوی خود بهها در راستاکه این سامانه استدریای مدیترانه و دریای سیاه 

طح زمین گر در ساهای غربی را فرا گرفته و هماهنگ با این چرخندها جنوبی آن استان شاخه کرده و معموالً

 .شوندبا وزش باد می فراوانهای فشارها حاکم باشند موجب بارندگیکم

 شان دادند کهنس را بررسی نمودند و ( سه رخداد تگرگ شدید در استان فار1392امیدوار و همکاران ) 

چال( در  فشار بریده )سرددر هر سه دوره انتخابی، ریزش تگرگ در استان به دلیل اثر تشکیل و تقویت کم

 ر سطح دریا است.فشار و ناپایداری دهکتوپاسکال و ایجاد کم 500سطح 

ب ایران را هستانی شمال غری مناطق کورعد و برقهای ( توزیع مکانی بارش1393رسولی و همکاران )

 با TRMMدهد که بارش رادار نشان می هاآنازی نمودند. نتایج س( را مدل2010-2012در بازه زمانی )

ع، ا افزایش ارتفاهمبستگی مثبت نشان داد؛ یعنی در منطقه موردمطالعه ب 63/0مدل ارتفاعی منطقه به میزان 

 وردار است.تابستان از شدت زیادی برخ ها در بهاربارشچنین این افزایش یافت. هم 63/0میزان بارش 

مقیاس با های همرفتی میان( در تحقیقی با عنوان بررسی سامانه1393زاده و همکاران ) حجازی

ترین تعداد این یر دمای درخشندگی در جنوب غرب ایران به این نتیجه رسیدند که بیشواستفاده از تصا

ها از شرایط توپوگرافی تأثیر پذیرفته، گیری این سامانهاست؛ شکل دادهرخ مورد(  54ها در ماه دسامبر )سامانه

ها در ماه نداشته است. فراوانی رخداد این سامانه هاآنگیری ولی دامنه رو به باد نقش خیلی مهمی در شکل
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از توپوگرافی کمتر شده از توپوگرافی منطقه تبعیت کرده، اما با افزایش سرما میزان تبعیت  کامالًآوریل و می 

 ها با توپوگرافی منطقه مشاهده نشده است.و تا آنجا که در ماه ژانویه همبستگی بین فراوانی رخداد این سامانه

صورت همدیدی بررسی های تندری شمال غرب کشور ایران را بهتوفان( 1393کمریان و همکاران )

 آماری دوره طی ،(حاضر هوای هایداده قالب در) همدید هایستگا 16 روزانه هایبدین منظور از دادهنمودند. 

 موردنظر پهنة درصدی 50 پوشش و متوالی روز دو در توفان تداوم شرط؛ دو از. شد استفاده 1988-2009

 مشخص ایروز استخراج شد. بر اساس تحلیل خوشه 26 در نهایتبرای استخراج روزها استفاده گردید و 

 فشارکم ،در نهایت و سیبری پرفشار -قطبی فشارکم سیبری، پرفشار -سودانی فشارکم ة،گردید که سه سامان

. است اشتهد تندری هایتوفان رخداد در را نقش ترینبیش اسکاندیناوی پرفشار -سیبری روی بر مستقر

ساعت ، بیشینه در مقیاس ساعتی در. شد حاصل ماهدی در نیز کمینه و خرداد و اردیبهشت در تندرها بیشینه

گرینویچ(  06محلی ) وقتبهصبح  30/9گرینویچ( و کمینه نیز، در ساعت  وقتبه 15محلی ) وقتبه 30/18

 دست آمد.هب

 500سینوپتیک سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  ( الگوهای1394جهان ) صالحی و عالی

ار الگو ین و چهالگو در سطح زم چهارو  تندری دشت اردبیل را استخراج و تحلیل نمودند توفان هکتوپاسکال

رهایی بر روی فشاگیری کمشکل (۱ :. الگوهای سطح زمین شاملندآورد دستهکتوپاسکال را به 500در تراز 

هایی بر روی فشارگیری کمشکل( ۲چین؛  شمالی و غرب هندوستان و سیبری و پرفشارهایی بر روی اروپای

فشارهایی ری کمگیشکل (۳شارهایی بر روی سیبری و غرب چین؛ و پرف اروپا شمالو  فارسخلیجدره گنگ، 

در آسیای  گیری پرفشارشکل (۴و پرفشارهایی بر روی سیبری و غرب چین؛  فارسخلیجبر روی هند و 

سکال شامل هکتوپا 500مرکزی و رخداد جبهه در شمال غرب کشور است. الگوهای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 

گیری بلوکینگ شکل( 2ناوه بر روی شرق مدیترانه و قرارگیری اردبیل در شرق ناوه؛ گیری شکل (1الگوهای 

فشار بر ده کمرخداد بلوکینگ بری (3امگایی شکل بر روی شمال خزر و قرارگیری اردبیل در جنوب غرب آن؛ 

دوقطبی در نگ رخداد بلوکی (۴روی مرکز و شرق ترکیه و قرارگیری اردبیل در شرق ناوه ایجاد شده از آن؛ 

 .در شرق ناوه است شدهبررسیاروپای مرکزی و قرارگیری منطقه 

، ترمودینامیکی و آماریصورت ( پدیدة تگرگ را در استان لرستان به1394درگاهیان و همکاران )

نشان داد  هاآنرخداد تگرگ را به دو خوشة گرم و سرد تقسیم کردند و نتایج  هاآنهمدیدی بررسی نمودند؛ 



18 

 

-تر است. همهای دینامیکی مقادیر ناپایداری در خوشة گرم نسبت به خوشة سرد بیششاخص اساسبر که 

هکتوپاسکال را بررسی نمودند و نشان دادند که بین این دو سطح  500چنین دمای سطح زمین و سطح 

 اختالف دمایی وجود دارد، اما در فصل گرم این اختالف مشهودتر است.

صورت همدیدی بررسی کردند و نشان بارش تگرگ فراگیر غرب ایران را به (1394لشکری و همکاران )

 فشار دریای سرخ و سودان است.دادند که بارش تگرگ در منطقه، نتیجة گسترش سامانة کم

دیده تگرگ کـه بیـشتر مواقـع پ است زیادی کشاورزی هایباغات و زمین دارای شهرشهرستان مشکین

 ه تگرگ دری در مورد پدیدکـه تحقیقـات کافکند. با توجه به اینها وارد میبخش بر این توجهیقابلخسارات 

 یبرا کهنجاییازآ .رسدضروری به نظر می ای دقیق در این زمینـهاین منطقه صورت نگرفته، انجام مطالعه

-شاخص و یاختنشمیمطالعه اقل نیبرسد، بنابرا یخاص یهاتا آستانه دیبا یداریناپا یهاشاخص ،وقوع تگرگ

هر  در تگرگ دمنجر به رخدا یداریاز ناپا ییهابه آستانه یابیمنظور دستمؤثر بر رخداد آن به یکینامید یها

 .برخوردار است یانیشا یتاز اهم ط،یشرا ریمتفاوت بودن سا یلطور جداگانه به دلبه همنطق

 هامواد و روش -1-6

غربی فالت ایران قرار دارد و یک درصد مساحت  شمالکیلومترمربع در  17953استان اردبیل با وسعت 

(. این استان در شرق فالت آذربایجان واقع شده که 1389آرا، دهد )طاووسی و دلکل کشور را تشکیل می

درصد آن دارای بافت کوهستانی با اختالف ارتفاع زیاد بوده و بقیه را مناطق هموار و پست تشکیل  75حدود 

طور عمده تحت تأثیر چهار عامل ارتفاع، عرض . اقلیم استان اردبیل به(2-1و  1-1 اشکالداده است )

های مهاجر قرار دارد و عوامل دیگری نظیر پوشش گیاهی، فعالیت هوای تودهجغرافیایی، منابع آبی و 

، هاآنپذیرند. عالوه بر کشاورزی، صنعتی و معدنی در مقیاس کوچک بر اقلیم تأثیر داشته و یا تأثیر می

ای، عامل همسایگی و عامل محلی پذیرد که شامل عامل سیارهازآنجاکه اقلیم ایران از عوامل مختلفی تأثیر می

 است، استان اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آباد مغان( بیشتر از ای است که متوسط دمای ساالنه در شمال استان )پارسگونهاقلیم استان اردبیل به

درجه حرارت در استان از  دیگر عبارت بهق و در جنوب استان )خلخال( کمتر از سایر نواحی است؛ سایر مناط
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یابد. میانگین بارش ساالنه در شمال استان کم است و در نواحی جنوبی جنوب به سمت شمال افزایش می

 رسد.یابد و به حداکثر میافزایش می

 40 و درجه 47عرض شمالی و  دقیقه 23و  درجه 38با موقعیت جغرافیایی  شهرشهرستان مشکین

رجه . میانگین د(2-1متر از سطح دریا در استان اردبیل قرار دارد )شکل  5/1568 طول شرقی با ارتفاعدقیقه 

، میانگین حداقل دمای مترمیلی 368، بارش ساالنه گرادسانتیدرجه  6/10حرارت ساالنه این شهرستان، 

متوسط مجموع  درصد و 59، میانگین رطوبت نسبی ساالنه گرادسانتیدرجه  4/15و حداکثر  8/5ساالنه 

یمی کوپن، بندی اقل(. بر اساس طبقه49:1389آرا، روز در سال است )طاووسی و دل 98روزهای یخبندان 

بندی خشک، در طبقهرتن دارای اقلیم نیمهبندی دماای، در طبقهحارهشهر دارای اقلیم مرطوب جنبمشکین

ن منبع، رد )همابندی ایوانف در طبقه استپی قرار دامرطوب سرد است و در طبقه برژه دارای اقلیم نیمهآم

51.) 

 

 : موقعیت جغرافیایی استان اردبیل1-1شکل 
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 شهر: الف( نقشه توپوگرافی استان اردبیل ب( موقعیت جغرافیایی شهرستان مشکین2-1 شکل

های بر مبنای شاخص شهردر مشکین گوهای رخداد تگرگمنظور استخراج الدر این پژوهش به

سال ساله از  21طی بازه زمانی  شهرهایی که بارش تگرگ در شهرستان مشکینناپایداری، ابتدا آمار روز

، از سازمان هواشناسی هجری شمسی به وقوع پیوسته 1394ا ت 1374میالدی مصادف با  2015تا  1996

های هواشناسی که کد مربوط به پدیده 100بود که از بین  ایبه گونهش تگرگ استخراج آمار بار دریافت شد.

که مربوط به تگرگ  99و  96، 89، 87، 27رسد، کدهای هر سه ساعت در ایستگاه سینوپتیک به ثبت می

های مربوط به وقوع تگرگ، . پس از مدیریت و کنترل دادهعنوان کد تگرگ شناسایی شدو به جداهستند، 

تگرگ ماهانه و ساعتی نیز وقوع صورت نمودار، سری زمانی تگرگ ساالنه در بازه زمانی مربوطه بهروند 

شهر، از ترسیم و بررسی شد. جهت الگویابی بارش تگرگ در مشکین Minitabافزار صورت گراف در نرمبه

 در روز قبل و روز ی جودینامیکترمو ناپایداریهای ناپایداری ترمودینامیک استفاده شد؛ بدین منظور، شاخص

، (10CAPEدسترس )ناپایداری از قبیل انرژی همرفتی قابل هایشاخص ترینمهم کمک تگرگ به وقوع

، شاخص برای محاسبه میزان همرفت، شاخص باالبری (12SIشاخص شولتر ) (،11KIشاخص ویتینگ )

                                                           
10  .  Convective Available Potential Energy 

11. K Index 

12. Showalter Index 
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(13LI)شاخص مجموع مجموع ،( 14هاTTI) ،( 15سطح تراکم صعود همرفتیL.C.Lو )  آب قابل بارش

(16PW) نمودار های مذکور، ازو استخراج شاخص قائم صورتبه هوا  بسته تحول چگونگی بررسی. انجام شد 

. علت است اخذ قابل 18این نمودار از سایت دانشگاه وایومینگ که ایستگاه تبریز استفاده شد 17اسکیوتی

شهر، عدم وجود رادیوگمانه و جای مشکینیز بههای جو باالی ایستگاه تبراستفاده از نمودار اسکیوتی و داده

ترین ایستگاه به منطقه موردمطالعه شهر و اردبیل است و تبریز نزدیکنمودار اسکیوتی در ایستگاه مشکین

 های ایستگاه تبریز استفاده شد.بوده که به این دلیل از داده

شهر اتفاق افتاده بود، در مشکینکه تگرگ  روزی های ناپایداری برای هرتمام این شاخصدر ادامه، 

سلسله بندی های خوشه، انواع روشتگرگ بندی و استخراج الگوهای ترمودینامیکیبرای طبقه. محاسبه شد

، بهترین روش 20با فاصله اقلیدسی 19بندی وارد، بر اساس نتایج روش خوشهدر نهایتو  شد آزمایشمراتبی 

 گردید.و نتایج آن در پژوهش پیشرو منعکس  شناخته

بندی بر اساس متوسط شهر، یک گروهمنظور استخراج الگوهای ترمودینامیکی مولد تگرگ در مشکینبه

های فاصله اقلیدسی و به روش ادغام وارد انجام شد. به این دلیل که بررسی و آزمون این روش نسبت به روش

ها صورت ول در فواصل بین خوشههای ظاهری منطقه و دقت در انتخاب آن با حداقل طگوناگون با واقعیت

ها دارای مقادیر پذیرفته است. از مزایای ضریب متوسط فاصله اقلیدسی آن است که اگر ماتریس داده

بندی حداقل واریانس وارد در چنین، روش دستهتوان از آن استفاده نمود و همای باشد، بازهم میرفتهازدست

های مختلف طبقاتی (. از بین روش563:1380فر،  ا دارد )فرشادهتری نسبت به سایر روشعمل کاربرد بیش

ها مورد توجه تر از بقیه روشبندی حداقل واریانس وارد بیشروش ادغام برحسب متوسط گروه و روش دسته

(. در روش وارد، هر فرد یا عضوی 38:1392شناسان قرار گرفته است )موحدی و همکاران،و استفاده اقلیم

گروهی به حداقل گیرد که مجموع انحرافات درونوقوع تگرگ( در گروهی جای می هرروزش، )در این پژوه

                                                           
13. Lift Index 

14. Total Total Index 

15. Lifting Condensation Level 

16. Precipitation Water 

17. Skew- T 

18. University of Wyoming 

19  .  Ward 

20  .  Euclidean 

http://weather.uwyo.edu/wyoming/
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آید )گونگ و به دست می زیرضریب فاصله اقلیدسی از رابطه  (.70:1384رسیده باشد )مسعودیان، 

 (:60:1996ریچمان،

(1                                                                      )                                                                                                                                                             

  jو kهای ستون های، ا دادهkو  jهای ناپایداری دو روز تگرگ( شاخص)دو فرد  یعنی برای محاسبه

آید، به دست می هاآنشود و صفت به صفت تفاوت مقادیر های استانداردشده استفاده میماتریس اصلی داده

 گردد.ها محاسبه میسپس مجموع مجذور مربع تفاوت

ستفاده خطا ا های ناپایداری روزهای تگرگ( از مجموع مربعاتدر روش وارد برای ادغام افراد )شاخص

ک ه در یشود. افرادی کهر دسته مجموع مربعات خطا یک جفت دسته یا گروه ممکن تعیین می شده و در

ز روش اتفاده گیرند. با اسها دارای حداقل مجموع مربعات خطا باشند، در یک دسته قرار میجفت از دسته

 آید.به دست می زیروارد مجموع مربعات خطا از رابطة 

 (2)                                                                                                                      

افراد در هر تعداد  ها در هر مرحلهبوده و تعداد کل دسته در دسته  امتیاز فرد  در این رابطه

: 564، فر فرشادگویند )است. این مجموع مربعات خطا را نمایه مجموع مربعات یا واریانس نیز می دسته 

1380.) 

دند، ه هم بوهای ناپایداری ترمودینامیکی شبیشاخص ازلحاظپس با این روش، روزهای وقوع تگرگ که 

 صورت دندروگرام نشان داده شد.بندی بهوهدر یک گروه مجزا قرار گرفتند. نتایج این گر

عنوان نمونه که بیشترین همبستگی را پس از مشخص شدن الگوها، از هر الگو یک مورد بارش تگرگ به

 مطالعات از صورت همدیدی مورد بررسی قرار گرفت. هدفبا اعضای گروه خود داشت انتخاب شده و به

 الگوهای میان رابطه کشف ،دیگر عبارت به و سطحی محیط و جو میان کلیدی هایاندرکنش تبیین همدید،

 منظوربه(. 1385 مسعودیان،: برگردان ،10:1993 یارنال،)است  محیطی رویدادهای با جوی هایجریان

 هاینقشه از شهر شده بود،مشکین سینوپتیک ایستگاه در بارش تگرگ به منجر که جوی هایسامانه بررسی
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 بدین شد. استفاده( 21NCEP)محیطی  مرکز مجدد تحلیل روزانه هایداده و فشاری معیار سطوح هواشناسی

 و دریا سطح به شدهتبدیل فشار قبیل از تگرگ وقوع در مؤثر اقلیمی هایفراسنج روزانه هایداده منظور،

 نم وزش تاوایی و جریان باد، ،(OMEGA) قائم حرکت جو، دمای اتمسفر، مختلف سطوح ژئوپتانسیل میدان

 شناسیاقیانوس و جو ملی سازمان به وابسته NCEP/ NCAR هایداده پایگاه از نسبی و همگرایی رطوبت

 طراحی شد. هانقشه Grads 22در محیط گرافیکی و استخراج متحده ایالت

 

 

 

 

 

 
                                                           
21. National Center for Environmental Prediction 

22. Grid Analysis and Display System 
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 دوم فصل

 پژوهش نظری مباني     

 

 

 

 توفان تندری -2-1

د که در شونشناخته می ایة هوای ترمودینامکیبست ،یرعد و برقهای های تندری و سیستمتوفان

چند  لولی،سشرایط خاص اتمسفر زمین ایجاد و در صورت وجود فاکتورهای مؤثر و مساعد محیطی در حاالت 

ی هاارشب، وزش بادهای شدید، گردباد، ریزش تگرگ و نزول رعد و برقسلولی و سوپرسلولی باعث وقوع 

حاصل از  ای است که در آن انرژی پتانسیل از گرمای نهانترمودینامیکی تندری، ماشین توفانشود. شدید می

های یانسرعت به انرژی جنبشی از جرجائی قائم هوا بهتراکم رطوبت در شرایط رطوبت یا ناپایداری جابه

-فر هماخل اتمسشرایط محیطی در دتندر، شود. به عبارت بهتر، برای وقوع پدیدة شدید قائم هوا تبدیل می

 (.1393چنین سطح زمین، توأم موردنیاز است )رسولی و همکاران، 

 تندری به سه عامل وابسته است: توفاناحتمال رخداد 
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ر کیلوگرم بگرم  7هوای مرطوب در مجاورت سطح زمین وجود داشته باشد، مثالً نم مخلوط بیش از  -1

 باشد؛

 های میانی تروپوسفر ناپایداری وجود داشته باشد؛در الیه -2

یرد ای یا یک جبهه صورت گطحی و ترکیب چندین ابر کومهسوسیله گرمایش ها بهتوفانه این توسع -3

 (.1393، خزایی و همکاران)

-توسطگرایی مپتیک یا مناطق همهایی در مقیاس سینوتنهایی یا با جبههتندری ممکن است به توفان

انی و مکانی در ابعاد زم هاآنبینی پیش قابل های تندری وقوع غیرتوفانهای اصلی مقیاس اتفاق بیفتد. ویژگی

جه، رفتی است. درنتیهای سامانه هم، حرکت عمودی در اتمسفر کلید بسیاری از ویژگیطور کلی بهاست. 

 شدن دآزاگیرد. تراکم بخارآب در جریان هوا صورت می در نهایتحرکت صعودی، انبساط، سرد شدن و 

تشکیل  اولیه بنابراین شرایط فت از طریق افزایش ناپایداری هواست؛عامل مهم در تسریع همر گرمای نهان

عود ازوکار صنی و سهای تندری، رطوبت زیاد، دمای باال، اتمسفر ناپایدار، ساختار مناسب بادهای فوقاتوفان

 .(1996)رسولی،  برای تحریک فعالیت همرفتی است

 

 تگرگ -2-2

 امراه بتگرگ ههای کومولونیمبوس است. درون ابر تگرگ حاصل حرکات عمودی شدید و مکرر هوا در

 ر نوعهچند که ره، شودیم یناش کینوپتیس سایدر مق کلینیک باروجو  یداریبوده و از ناپا یتندر یهاتوفان

نوع  نیاختالف ا .دشویبرسد، نم نیمناسب که به زم یبا اندازه ه تگرگمنجر بی، تندر توفانو  یداریناپا

 یاهشد دانهر طیاست که شرا یسو است و آن به حدالبا یهاتدرشدت حرک ،یتندر یهاوفانت رگیدا ب توفان

 مرفت شدیدمحصول ه بوده و رعد و برقار و عمومًا همراه با برگ لًا به شکبغالتگرگ زد. سایم همتگرگ را فرا

 .شودهواست که در یک توفان تندری یافت می

از یک دانه تگرگ کوچک  هاآنمی مات هستند که دامنة اندازة های تگرگ قطعاتی از یخ شفاف تا کدانه

-گرد و بعضی دیگر دارای اشکال نامنظم می هاآنشوند. بعضی از تر را شامل میبال یا بزرگتا یک توپ بیس

در نبراسکا گزارش شد. این دانه تگرگ دارای  2003در ژوئن  متحده ایاالتترین دانة تگرگ در باشند. بزرگ
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متر بود. هرچند تخمین وزن دقیق آن مشکل است، احتماالً دانه سانتی 6/47متر و محیط سانتی 8/17قطر 

گرم بوده است. دانة تگرگ دیگری در اوت  800تگرگ )تقریباً به بزرگی توپ فوتبال( دارای وزنی بیش از 

تر بود. هرگاه در یک ابر سانتیم 10گرم و قطر  290از کانادا گزارش شد. این دانه تگرگ دارای وزن  1973

عنوان جنین عمل نمایند و از طریق تجمع های بزرگ منجمد باران یا هر ذره دیگری بهکومولونیمبوس قطره

میلیون قطرک ابر برای تشکیل یک  شود. حدود یکهای مایع فوق سرد رشد کنند، تگرگ تولید میقطرک

بال اندازه یک توپ بیسبر برای تشکیل یک دانه تگرگ بهمیلیارد قطرک ا 10قطره باران الزم است، اما حدود 

دقیقه در ابر باقی بماند.  10تا  5که یک دانه تگرگ تا این اندازه رشد کند، بایستی بین الزم است. برای این

نمایند. وقتی حرکات های کوچک را به باالی سطح انجماد حمل میجریانات شدید هوا در داخل ابر جنین

دهد که عرض و شیب شوند. مطالعات نشان میها در میان ابر حرکت داده میشوند، جنیندار میباالسو شیب

صورت افقی اصلی برای رشد دانه تگرگ خیلی مهم هستند. بهترین حالت، قرار گرفتن به یحرکات باالسو

از یخ در اطراف کنند، روکشی ها از میان مناطق با محتوای آب متفاوت عبور میطور که جنیناست. همان

اندازه بزرگ  از نظرطور محسوسی شوند. وقتی ذرات یخ بهتر میبزرگ و بزرگ هاآنشود و تشکیل می هاآن

صورت تگرگ شروع به شوند و بهشوند که توسط هوای در حال صعود حمایت نمیقدری سنگین میشدند، به

 یحرکت باالسونشینند، ممکن است در یک می های تگرگ به آهستگی فروطور که دانهکنند. همانریزش می

طرف باال حمل شوند. حالت دیگر آن است که ممکن است شدید گرفتار شده و مجدداً برای تکرار چرخه به

های کوچک زیرین شروع به ذوب شدن کنند. دانه ترگرمهای تگرگ در میان ابر ریزش نمایند و در هوای دانه

های های تندری شدید تابستانه، دانهتوفاناما در  شوند؛ن به زمین ذوب میتگرگ اکثر اوقات قبل از رسید

ترین بنابراین ما بزرگ قدر کافی بزرگ شوند؛تگرگ ممکن است برای رسیدن به زمین و قبل از ذوب کامل به

 (.1390کنیم )فالح قالهری، ترین زمان سال مشاهده میشکل بارندگی را در گرم

 ينمودار اسکیوت -2-3

امیکی جهت نمودارهای ترمودین ،(Rawinsonde) های ایستگاه راوین سوندبانیپس از پیدایش دیده

م کنون ترسیا .ار گرفتندارزیابی پایداری جو، مورد استفاده قر منظوربهترسیم داده عمل کاوش )سوندینگ( و 

 NWP یهادلمائه شده توسط و تحلیل سونداژها به نحو مطلوبی از راوین سوندهای سنتی به سونداژهای ار

 ت.های سنجش از راه دور، توسعه یافته اسو مشاهدات ماهواره
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 نمودارهای ترمودینامیکی مستعمل جهت تحلیل کاوش در تحقیقات و عملیات علوم جوی شامل نمودار

Stüveنمودار ، emagramنمودار ، tephigram و نمودار Skew-T/ P-Log باشند.می 

بینی آب و دی در تحلیل و پیشنمودار ترمودینامیک کاربر 4یکی از  P-gT/Lo-Skew نمودار

رخ قائم دما و باشد که نیمرسیم سونداژ رادیوسوند میت P-T/ log-Skew نمودار ةعمد ةهواست. استفاد

 آورد.می فراهم زمین روی برمشخص  ةشبنم را در سرتاسر جو باالی یک نقط ةنقط

 هایی ازطارای خد اسکیوتی یابد، نمودارارتفاع در جو لگاریتمی کاهش میاز آنجا که فشار با افزایش 

 هایدما skew-tخطوط  وربم ظاهر و همچنین بوده (Log-P) یبا فاصله لگاریتم (isobars) فشار ثابت

 انس هواشناسی ایران(.ت )آژشده اس skew-T/log-P سبب نامیده شدن آن به نمودار (isotherms) ثابت

ز یک نمایش گرافیکی ا یک نمودار ترمودینامیکی استاندارد است و این نمودار (skew-t) اسکیوتی

ست. این ایده شده ای جو به تصویر کشای که در آن تحوالت انرژی پایهدر شیوه بخارآبفشار، چگالی، دما و 

مقابل  ما دردتن های تروپوسفر ترسیم شده است. با داشنمودار برای یک نقطه بر روی زمین تا تمام الیه

های اخصش -4-2توان متغیرهای بسیاری را بدون محاسبات طوالنی و با یک نگاه محاسبه کرد. فشار، می

 ناپایداری جو

ائم و شود، جهت بررسی ساختار قهای ناپایداری که از روی نمودار اسکیوتی محاسبه میشاخص

خرب نشان های مدیدهبودن شرایط را برای تشکیل پرفته و مناسب بودن یا ن کارچگونگی ناپایداری در جو به

 دهند.می

 (SIشاخص شولتر )-2-4-1

ر ارائه شده و بر اساس ضرایب مختلف موجود در تغییرات اب شولتراین شاخص توسط آلبرت 

بر  ین شاخصاگذاری شده است. اساس چنین بر مبنای مفهوم ناپایداری پتانسیل پایهکومولونیمبوس و هم

و با  هکتوپاسکال قرار داشته 500و دمای خشک تراز  850ن دمای خشک و نقطة شبنم تراز رابطة بی

 (:1390گیرد )قویدل رحیمی، موردمحاسبه قرار می زیراستفاده از رابطة 

                                                                         )3( 

 'Tهکتوپاسکال و  500دمای بستة هوا در تراز  T500، شولترص ناپایداری شاخ SIدر معادله فوق: 

)سطحی  L.C.Lهکتوپاسکال با خطی که از سطح تراکم صعود همرفتی  500مقدار دما در محل تالقی تراز 
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موازات منحنی آدیاباتیک اشباع در شود( بهاست که تراکم بخارآب براثر حرکات همرفتی هوا در آن دیده می

( هستند. این شاخص تفاوت دمای محیط و هوا  بستهدار ترمودینامیک اسکیوتی رسم شده )دمای حقیقی نمو

هکتوپاسکال  850هکتوپاسکال در شرایطی که فرض شود بستة اولیه در سطح  500دمای بستة هوا در تراز 

 500تا  850ین سطوح بر این است که ناپایداری در ب شولترقرار داشته باشد، است. لذا فرض اساسی شاخص 

های هوا بیان کرده و امکان ناپایداری را دهد. شاخص مذکور پایداری کلی را برای تودههکتوپاسکال روی می

و قرائت دمای تراز  'Tدهد. پس از محاسبه هکتوپاسکال را موردمحاسبه قرار می 500تا  850بین ترازهای 

 هکتوپاسکال که از کاوشگر  500
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Abstract 

The purpose of this research is modeling of hail in station of mehkinshahr using 

theThermodynamic instability indices. For this purpose,at first the meteorological 

codes related to the hail (27, 86, 96 and 99)in synoptic station of mehkinshahr was 

obtainedduring years 1995 to 2015; And as was statistically analyzed.So thatthe 

modeling of hail, used by the thermodynamic instability indices as CAPE ،LI ،KI ،

TTI ،L.C.L ،PWandSWEAT.The indices calculated for the day of hail from theskew-t 

charts of station of Tabriz (lack of radiosonde in Meshkinshahr and Ardebil) and 

clustering of hailbased onthese indices was performed by using hierarchical analysis 

with Euclidean distance and Ward method.Then, one day a representative from each 

cluster selected and interpreted of synoptic.The results showed that the annual of 

events of hail decreased andthemaximum ofevents of hail has occurredin the afternoon 

of April month in the spring and the minimum of events of hail has occurred in the 

autumn that did not event of hail. Resultsof Clustering showed that events of hail 

placed on three clusters (pattern).In the first of pattern,instability indices are weak and 

hail occurred in the Synoptic-scale.Located in front of the trough in the Mediterranean 

sea in the upper levels of the atmosphere (500 hpa) and low pressure in the Black Sea 

and high pressure in the West of Iran at ground level is causing the occurrence of hail 

in theMeshkinshahr.In the second of pattern, the conditions of thermodynamic 

instability in the atmosphere showed the occurrence of hail and lifting ofair mass in 

the region. The cold of air from the Anticyclone of Europe's North West come intothe 

atmosphere of study of area andencountred with Warm airregion thatcaused the 

formed of the cold front and the Thunderline.then, Warm air of the region lifted to 

upper of level atmosphere and according to the injected the humidity into the unstable 

of air mass caused the increased the speed of lifting and intensity of the wind which 

eventually, caused event of hail in the Meshkinshahr.In the third pattern, instability 

indices showedthe severe of thunderstorms and hail event in the study of area.The 

amount of CAPEWas more than 1,000 J/KG-1 that showed the ability to lifting the air 

mass.In the representative, form of cut-off low in the upper of level in the atmosphere 

with low pressure in the Southeastof Iran caused to the event of hail in this region. 

Keywords: Modeling, Hail, Thermodynamic instability indices,Meshkinshahr, Synoptic 

analysis. 
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