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  چکیده
فراگیر تابسـتانه   اَبرسنگینهاي ی رخداد بارشپویش –هدف این پژوهش شناسایی و واکاوي الگوهاي همدید 

ایسـتگاه   126و  همدیـد ایسـتگاه   14هـاي بـارش   شرق ایران است. براي نیل به هدف ذکر شـده، داده در جنوب
 در ایـن پـژوهش، معیـار بـارش    ) مورد بررسی قـرار گرفـت.   1989-2014ساله ( 26سنجی در دورة آماري باران

درصد  50باالتر و از نظر مکانی  و 99صدك  ساعت میزان آن 24فراگیر تابستانه، بارشی است که طی  اَبرسنگین
شرق در جنوب اَبرسنگینروز بارش  22و بیشتر از پهنۀ مورد بررسی را پوشش دهد. با توجه به شرایط مورد نظر 

هاي ادهد اَبرسنگینهاي ه به منظور استخراج الگوهاي همدید مؤثر در رخداد بارشماایران شناسایی گردید. در اد
هکتوپاسکال؛ مؤلفۀ  200و  500، 700، 850درجه شامل فشار تراز دریا؛ ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهاي  75/0×75/0
، 1000ترازهـاي   ویـژه هکتوپاسـکال و نـم   200و  500، 700، 850باد در ترازهاي  شارشالنهاري اري و نصفزن

مدت براي هر روز بارشی دریافت و در هاي جوي میانبینیهکتوپاسکال از مرکز اروپایی پیش 500و  700، 850
نشان داد کـه سـه    یادشدهي همدید در ترازهاي هاواکاوي نقشهترسیم گردید. در نهایت،  GrADSبرنامه محیط 

 اَبرسـنگین هـاي  فشار موسمی نقش اصـلی را در رخـداد بـارش   الگوهاي ناوه، پرارتفاع و کم ؛الگوي همدید شامل
 20تـا   10اهمیت در الگوهاي شناسایی شده مقدار نم بین  دارايشرق ایران به عهده دارند. نکتۀ تابستانۀ جنوب

گرمـایی یـا   ( فـرازش هکتوپاسکالی است که در صورت مهیایی شـرایط   850دریا و  هايگرم در کیلوگرم در تراز
 .سازدرا فراهم می اَبرسنگینهاي مکان رخداد بارش) اپویشی

  
  شرق ایران.ویژه، جنوبفشار موسمی، نمفراگیر، صدك، کم و اَبرسنگین: بارش هاي کلیديواژه

  
  1مقدمه

 اسـت  يي جوپیچیده هايبرهمکنشبارش پدیدة 
اي اهمیـت ویـژه  از  محیطـی دادهاي خـ در میـان ر  که

جـوي و  هـاي  و نسبت بـه سـایر پدیـده    برخوردار بوده
اقلیمی، پیچیدگی بیشتري دارد. اهمیت پژوهش بارش 

 هـاي جغرافیـایی  در جایگـاه زمانی آشکارتر اسـت کـه   
توجه و یا ناگهانی حجـم زیـادي از   ریزش ناچیز یا قابل

د. ایران از جمله مناطقی است کـه شـاهد   رخ دهبارش 

                                                   
   mhmahoutchi@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

قاعــدة بـارش اســت (محمــدي و  رفتـار ناهنجــار و بـی  
 از یکی عنوانهب بارش). در واقع 48 :1389مسعودیان، 
ـ  و زمانی تنوع از ي،جو هايپدیده پرنمودترین  یـمکان

 شـرهمکنــب. است برخوردار ایران در ايمالحظه قابل
 و حـاره جنـب  حـاره، بـرون ی گردش هايسیستم مداوم
ــران، در حــاره ــ ســال طــول در ای  و برجســته طــورهب

 اســت گردیــده موجــب را تنــوعی چنــین ايگســترده
ــانی،( ــوع). 42، 1374 علیج ــارش وق ــايب ــدید ه  و ش

 جنوبشرق در تابستانی بارشکم و گرم ةدور در رگباري
 از الـح عین در و بارش تنوع ۀبرجست مظاهر از کشور
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 ایـران  اقلیمی مطالعات ةحوز در انگیزبربحث موضوعات
 .)10 :1386(علیجانی و همکاران،  گرددمی محسوب

توان بـه  می اَبرسنگیندر ارتباط با بارش سنگین و 
هارنـاك و   آید توجه کرد:هایی که در ادامه میپژوهش

ــا  ۀرابطــ. )701 :1998( 1همکــاران شــرایط جــوي را ب
در  2تـا یوایالـت  هـاي سـنگین تابسـتان  رخـداد بـارش

مسـتقیم و  نقـش عوامـل    ، وانـد بررسی نمودهامریکا را 
را مهـم دانـسته و همچنــین بـه    همدیدغیرمـستقیم 

کـه انتقـال رطوبـت از اقیـانوس      انـد هاین نتیجه رسید
ـــا ــس در ایج ـــارشاطل ـــت  د ب ـــنگین اهمی ـــاي س ه

کـه در ارتبــاط    همدیددر بررسی  اي دارد.هالعـادفـوق
شرقی آفریقــا انجــام   هـاي فـصل گـرم شمالشبـا بار
 رخـداد  ر اثـر بـ هـا  که این بارش شده ، مـشخصگرفته

نوس اافتنـد و اقیــ  اتفـاق مـی   موسـمی  ةالنینو و پدید
 ثر اســتؤهــا مــبــارش اطلــس هـــم در ایجـــاد ایـــن 

ــرلین( ــینهم .)773 :1995، 3کمبـ ــادوکس و  چنـ مـ
ــاران ــه  )375 :1978( 4همک ــا مقایس ـــین  ب ــه  ب اي ک

 6و راپیدســیتی 5گین بیـگ تامپــسون نهـاي سـسـیل
هـا  آنکه عامـل   دریافتند، اندانجام داده همدیدز نظر ا

فراوانـی را   کـه رطوبـت هستندجو پـائین  ترازبادهاي 
و عامـل نـاهمواري    نـد اهکـرد  ترابـرد به این دو منطقه 

هــاي  رطوبـت و ایجــاد بــارش    )صعودفرازش (باعث 
مـادوکس  که  همدیددر بررسی . سـنگین شـده اسـت

 ) در ارتبـاط بـا خــصوصیات   1866 :1980( و همکاران
ایـاالت متحـده امریکـا انجـام      هاي سنگین غـرب سیل

 رخـداد  61ه از تعـداد  ند کـ رسـید  به این نتیجه ندداد
سـیل در   41گرفته، تعـداد   قرارواکاوي سیل که مورد 
ــت کُ  ــر حرک ـــاه   اث ـــواج کوت ـــد ام ــرازن پ ه. 500 ت

رخ داده و چهـار الگـو را بـراي ایجـاد    )پاسـکالـوکته(
 :2008( 7لیـک و پسـت  مات .دنـد کرهـا ارائـه   این سیل

بــه بررســی   1961-2005 آمــاري ةطــی دور) 195
اند. نتـایج مطالعـات   هاي سنگین استونی پرداختهبارش

                                                   
1. Harnack & et al 
2. Utah 
3. Camberlin   
4. Madox& et al 
5. Bigthompson 
6. Rapid city 
7. Matlic & post 

هـاي سـنگین ایـن    د که بیشـتر بـارش  داایشان نشان  
فشـار متعـدد و    هـاي کـم  ر سـامانه گـذ ناحیه به علـت  

-و در این ناحیه بـارش  ،اي بوده استهاي جبههسامانه
هاي شـدید  بارش د.نداراهمیت کمتري  ،هاي همرفتی

 گردشی موسمی است. ۀشمال چین در ارتباط با سامان
هـاي  بارش ،کندهنگامی که این سامانه توسعه پیدا می

شــدید بــه ســمت شــمال چــین گســترش و بــرعکس  
د کـه  ندهها در شمال چین هنگامی رخ میخشکسالی

ت شـمال  گسترشی بـه سـم  موسمی تضعیف و  ۀسامان
 ).29 :2010، دانگتیو و (د ندارن

شـرق ایـران   ها در جنـوب در ارتباط با رخداد بارش
 8اسـنید هـاي مختلفـی انجـام گردیـده اسـت:      پژوهش

 بلوچسـتان  ۀمنطق تابستانه بارشرخداد ) 316 :1968(
 اول ۀدرج در را ایران شرقی جنوب سواحل و پاکستان

 از ناشـی  سـپس  و همرفتـی  هـاي توفـان  وقوع از ناشی
ـ  هند موسمی فشارهايکم سويغرب گسترش  ستهـدان

 فعالیــت تقویــتمعتقــد بــود  همچنــین . ایشــاناســت
 پرفشـار  زیر در رطوبت صعود میزان افزایش و همرفتی

 به را وارونگی الیه کف ،شرق ایراندر جنوب حارهجنب
 هـاي بارش وقوع به درنهایت و داده انتقال باالتر ارتفاع

در  )26 :1366( زادهیتقـ . شـد  خواهـد  منجر همرفتی
بـه نقـش انـدرکنش     1366مـرداد مـاه    شتحلیل بـار 

هـاي میـانی و   ري عرضهاي فشادینامیکی بین سامانه
هاي شبا مطالعۀ بار )1370( پایینی اعتقاد دارد. پروند

ــیل ــرداد  س ــاي م ــمی  1335آس ــش موس ــا را در نق ه
گیـري  د. وي چنـین نتیجـه  کرهاي ایران مطالعه بارش

هـاي  گسـترش موسـمی  ها به دلیـل  کرد که این بارش
گسـترش بـا    کـه ایـن  غربی هند صورت گرفتـه  جنوب

نرمـال   تغییر مکان پرفشار تبت به سمت غـرب محـلِ  
خود همراه بوده است. این وضعیت موجب شـده تـا در   

زیرین جریانات شرقی موسوم بـه  (تروپوسفر) وردسپهر 
ــاوهد و نموســمی بــه درون ایــران کشــیده شــو هــاي ن

هـاي  ی کـه مربـوط بـه سیسـتم    وردسپهر میانی و باالی
هـاي جغرافیـایی بـاال هسـتند،     چرخندي بسته عـرض 

ایستا در غرب دریاي خـزر  بلوکه شده و به صورت شبه
باقی بمانند. الگـوي امـواج غربـی وردسـپهر بـاالیی در      
                                                   
8. Snead 
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هاي میانی نیز به صورتی بودند که موجب ایجـاد  عرض
ی شده و هواي موسمی بر فـراز  باالیواگرایی در سطوح 

نمایـد.  ي سازوکار دینامیکی، صعود مـی ایران به وسیله
هـاي شـمالی باعـث    به عالوه نفوذ هواي سردتر عـرض 

لغزیدن هواي موسمی گـرم و مرطـوب بـر روي هـواي     
هـاي بـاالتر گردیـده و بـا کمـک صـعود       سردتر عرض

 ده است. سـلیقه کمک کردینامیکی به تشدید بارندگی 
 1374به منظور بررسی بـارش مردادمـاه    )14 :1377(
کشـور   شـرق ) در جنوب و جنوب1374مرداد  4 تا 1(

به این نتیجه رسید که بـه دلیـل مجـاورت بـا منطقـۀ      
هـاي موسـمی تابسـتانه از سـمت     هندوستان سیسـتم 

-جنوب از روي اقیانوس هند و دریاي عمان به جنـوب 
-هاي تابستانه را باعث مـی شرق کشور وارد و بارندگی

تیرمـاه   26تا  21همدید بارندگی دورة  گردند. پژوهش
ــان داد   1378 ــران نش ــه در ای ـــوذ  ک ـــسترش و نف گ

از ســـمت جنـــوب و  مونســونیفـــشار سیــستم کـــم 
هـاي پرفشار مهـاجر از طـرف   ـشرق و سیـستمجنوب

 شمال باعث وقوع بارنـدگی در ایـن دوره شـده اسـت.
، امواج بادهاي غربی نقش بسـیار  جو در سـطوح بـاالي
ده اســت. سیســتم پرفشــار ســبب کــرمهمــی را ایفــاء 

فشـار  ه داخل کشور و سیستم کـم ریـزش هواي سرد ب
 موسمی باعث ورود رطوبت اقیـانوس هنـد بـه داخــل    

غربی نیز بـر روي ایـران حرکـت     ناوهکشور شده است. 
 حاره بلوکـه شـده اسـت   کرده و به وسیله پرفشار جنب

 .  )2 :1385(عربی، 
شرق کشـور تحـت تـأثیر    مکانیسم بارش در جنوب

اولـین سـامانه   گیـرد.  سینوپتیکی قـرار مـی   ۀسه سامان
 ۀیی هستند که همراه بادهـاي غربـی منطقـ   چرخندها

 5/57کننـد و  معتدله از سمت غرب به منطقه نفوذ می
آورنـد.  هاي این ناحیه را بـه وجـود مـی   صد از بارشدر

هاي کوتاه بادهاي غربی هستند که دومین سامانه موج
 گردندموجب میهاي منطقه را درصد از  بارش 68/33

هندوسـتان  مونسـونی  فشـار  و سومین سامانه زبانه کم
است که در یک چرخش وسیع رطوبت اقیانوس هند را 

هـاي منطقـه را   درصد از بارش 8/8به منطقه رسانده و 
هـاي  توزیع بارش). 1 :1385، سلیقه(آورد به وجود می

ــا توزیــع ســکونتگاه  ۀهــاي روســتایی ناحیــموســمی ب

ی دارد بـه طـوري کـه    شرق کشور ارتباط نزدیکجنوب
هـاي  هاي روستایی در اندازههاي اصلی سکونتگاهکانون
هاي اصـلی و  خانوار عمدتاً بر کانون 999تا  400بزرگ 

، سـلیقه و بریمـانی  (هاي تابستانه قرار دارد فرعی بارش
ران نیمـه جنـوبی ایـ    ۀهـاي تابسـتان  بارش ).25، 1386

الگوي نوع گیرند، در می تحت تأثیر دو الگوي کلی قرار
اول حرکت چرخندي سامانه موسمی رطوبت اقیـانوس  
هند و دریاهاي مجـاور را بـه سـطوح پـایین تروپسـفر      

غربی به سمت نیمه  ةانتقال داده و در سطوح میانی ناو
هاي این الگو وبی ایران گسترش و سبب وقوع بارشجن
موسـمی بـه سـمت     ۀشود. در الگوي نوع دوم سامانمی

ــران  ــوبی ای ــ  نیمــه جن ــان ب ــه و همزم ا گســترش یافت
پرارتفاع جنب حاره شـرایط صـعود    ۀنشینی سامانعقب

هـاي  هواي مرطوب موسمی فراهم و سبب ایجاد بارش
). 84 :1389 ،نیـا سـلیقه و صـادقی  (شـود  همرفتی می

ــاران ( ــانی و همکـــ ) 205 :1390و  7: 1386علیجـــ
هـاي  منظـور درك سـازوکار حـاکم بـر وقـوع بـارش      به

شرق ایران به تعیین ساختار گردش جو تابستانه جنوب
و شناسایی الگوهاي همدید حاکم در دهۀ اول جـوالي  

هاي ایشان بیانگر این است که اند. یافتهپرداخته 1994
اي در حـاره سـوي مرکـز پرفشـار جنـب    گسترش شرق

ترازهاي میانی وردسپهر و افزایش گردش واچرخنـدي  
 جـایی غـرب  هقاره و پاکستان، جاببر جانب شمالی شبه

هـا بـه منطقـۀ    فشـارهاي موسـمی و ورود آن  سوي کم
 پـذیر شـده اسـت. در پـی آن کـم     دریاي عرب امکـان 

فشارهاي موسمی با ایجاد و یا تقویت مراکز همگرایـی  
شرق کشـور، در افـزایش گـردش    روي جنوب و جنوب

ــارش نقــش داشــته  ــوع ب ــد. تحلیــل چرخنــدي و وق ان
و بلوچسـتان   هاي سـنگین سیسـتان  سینوپتیکی بارش

در فصل تابستان بیانگر این است کـه زبانـۀ چرخنـدي    
فشار جنوب آسیا رطوبت را به منطقۀ مورد ناشی از کم

بر  500و  850مطالعه فرارفت و قرارگیري ناوه در تراز 
کنـد (لشـکري و   فراز منطقه شرایط صعود را تأمین می

  ).70 :1393خزائی، 
) در 31 :1394حلبیـان ( پـژوهش  از نتایج حاصـل     

هـاي شـدید   رابطه با شناسایی الگوهاي گردشی بـارش 
نشان داد که در روزهـاي  موجد سیل در منطقه فارس 
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اوج بارش بر روي منطقه فـارس اسـتقرار سـامانه کـم     
فشار دینامیکی سازو کار اصلی رخداد بارش را رقم می 

هـا حـاکی از ایـن اسـت کـه      زند. در عین حال، یافتـه 
زا در منطقه فارس ناشـی  ید سیلهاي شدرخداد بارش

از حضور فرودي بسیار عمیـق بـر روي دریـاي سـیاه و     
هـاي  شرق مدیترانه در تـراز میـانی جـو اسـت. نقشـه     
هـاي  همگرایی شار رطوبـت نیـز نشـان داد کـه بـارش     

ــه    ــر پهن ــی از اث ــه ناش ــدید منطق ــوبتی  ش ــاي رط ه
. باشـد فارس، دریـاي عـرب و دریـاي سـرخ مـی     خلیج

 20همدیـد رخـداد تگـرگ روز     -ترمودینامیکتحلیل 
دسـتجردي و   (خوشحالدر شهر گرگان  1389مهرماه 

بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه      ) 225 :1395همکاران، 
سامانه موجد رگبار مذکور ناوه کم فشار و تـاوه قطبـی   
بود که پس از تشکیل به یک موج کوتاه تبدیل گردید 

ي آبی، مسـیر  هاگیري از پیکرهدر ضمن تکامل و آبو 
مرطوب را بر روي منطقه منتقـل و   هواي سرد و نسبتاً

تضاد حرارتی شدیدي بین بسته هواي گرم و مرطـوب  
ایجـاد و   ايجنوبی ایجـاد نمـود کـه در اثـر آن جبهـه     

توسط این جبهه، هواي گرم و مرطوب بـه سـرعت بـه    
ارتفاعات بـاال رانـده و ابرهـاي کومولونیمبـوس شـکل      

 1386فروردین  9ید بارش سنگین ارزیابی همد گرفت.
) 75 :1397رودبـاري،  (داداشـی  استان خراسان رضوي
سپهر در هنگام رخـداد بـارش   وردنشان داد که الگوي 

ناوه ژرف مدیترانه است که محور فـرود آن در   ،سنگین
شرق دریاي مدیترانه قـرار گرفتـه و دریـاي سـرخ بـه      

ایـد.  نمها ایفاي نقـش مـی  عنوان منبع اصلی این بارش
چنـین شـرایطی یـک سیسـتم مـانع       رخـداد در زمان 
بر روي شمال ایـران مسـتقر و باعـث خواهـد     (بندالی) 

شد تا شاخه جنوبی سامانه غربی از روي دریاي عرب و 
خلیج فارس به نواحی غربـی کشـور کشـیده شـود. در     
چنین شـرایطی، میـزان رطوبـت در نـواحی سـودان و      

اي نیـز بـه گونـه   دریاي سرخ باالست و نحوه وزش باد 
است که رطوبت را از دریاي سـرخ و عـرب بـه نـواحی     

کند. مسیر کلی سامانه یادشـده  غربی ایران هدایت می
شرقی بوده، اما پـس از ورود بـه    -در بدو تشکیل غربی

شـرق تغییـر جهـت    ایران مسـیر آن بـه سـمت شـمال    
 خواهد داد.

 اَبرسـنگین هاي سـنگین و  در رابطه با رخداد بارش
بایست یا هاي متفاوت، میبه دلیل اهمیت آنها از جنبه

دادهاي خـ ایـن ر  مسـبب به شناسایی شـرایط همدیـد   
با توجه ها پرداخت. فرین و یا به پیامدهاي ناشی از آن

شده هـدف از ایـن پـژوهش شناسـایی      به مطالب بیان
مـؤثر بـر وقـوع    (پویشی) الگوهاي همدید و دینامیکی 

شـرق ایـران و بـه    ابستانۀ جنوبت اَبرسنگینهاي بارش
عبارتی شناخت سـاختار گـردش جـو در زمـان وقـوع      

و  يواکـاوي شـرایط همدیـد   اسـت.   اَبرسنگینبارهاي 
الگوهاي گردش جوي در شناسایی عوامل مؤثر  پویشی

، بسیار حائز اهمیت است؛ اَبرسنگینهاي بر وقوع بارش
توانـد  یروانـاب، مـ   ایجادبا  که این نوع بارشویژه آنبه

باري شـود؛ بنـابراین   مصیبت مخاطراتسبب سیالب و 
، حرکت اَبرسنگینهاي الزم است الگوهاي موجد بارش

زا را شـناخت و از آثـار   هـاي  بـارش  و گسترش سامانه
بار آن دوري کـرد  مثبت آن سود جست و از نتایج زیان

ــه حــداقل ممکــن رســاند و  ــا آن را ب (یاراحمــدي و  ی
). بــــه دلیــــل پیامــــدهاي 107 :1390مریـــانجی،  

هیدرولوژیک، اقتصادي و اجتماعی کـه ایـن رخـدادها    
هـا ارزشـمند (علیجـانی و همکـاران،     دارند شناخت آن

شـدن ابعـاد    طور مسـلم مــشخص  به ) و 210 :1390
برداري از منـابع  مدیریت و بهره مختلف این موضوع در

هــا بـــه   آب و کنتــرل و مهــار ایــن گونــه بــارش    
هــا نقـش مهمـی را ایفــاء   بهینـه از آن  ةمنظــوراستفاد 

بـا توجـه بـه اهمیـت     . بـه عبـارت دیگـر،    دکـر خواهد 
و بـا توجـه بـه     اَبرسـنگین هاي پژوهش پیرامون بارش

هاي وهواشناسی همدید به تبیین سامانهکه علم آباین
فضایی اقـالیم روي زمـین بـر اسـاس الگوهـاي غالـب       

ــت ــانی،  حرکـ ــفري (علیجـ ــاي اتمسـ ) 45 :1374هـ
منظور کاهش خسارات وارد شده به جـان  پردازد، بهمی

 ،هـا ...) انسـان هـا و مال (محصـوالت کشـاورزي، بـاغ    و
 اَبرسـنگین هـاي  ضروري است تا الگوهاي رخداد بارش

توان به چند مورد از میشناسایی شود. به عنوان نمونه 
در منطقـه مـورد مطالعـه     اَبرسـنگین هاي رخداد بارش
رخداد بارش سـنگین در سـراوان در تـاریخ    اشاره کرد: 

سبب تخریب برخی دیوارهـاي   1394تیرماه  12و  11
منازل مسکونی و خسارت بـه برخـی تاسیسـات شـده     
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بارش باران و وقـوع   .)1394تیرماه  13ست (پارسینه، ا
» سـیب و سـوران  «و » ایرانشهر«شهرستان  2سیل در 

ــی 45سیســتان و بلوچســتان  ــر را ب ــردنف  ؛خانمــان ک
رأس  250بر اثر سیالب در شهرسـتان زرنـد   همچنین 

هاي نخیالت این باغ از سیالب به برخیو گوسفند تلف 
ــرانشهرســتان خســارت زد  ــن، (ای ــاه  6آنالی مــرداد م

 اَبرسـنگین بـارش   1396تیرمـاه   22در تاریخ  .)1395
تـا   40رخ داده در شهرستان ایرانشهر موجب تخریـب  

تیـر   50گردیـد و   واحـد مسـکونی   1000درصديِ  90
). 1396تیرمـاه   23برق را شکست (خبرگزاري تسنیم، 

گونه که بیان گردید از مسـائل حـائز اهمیـت در    همان
الگوهاي همدیـد و  شرق کشور شناخت ارتباط با جنوب

هـاي  تابسـتانه بـه ویـژه بـارش     ی مؤثر بر بـارش پویش
لـذا بـا توجـه بـه     باشـد.  فراگیر تابستانه می اَبرسنگین

هاي جدید این موضـوع میسـر   امکان دسترسی به داده
بخـش از  هاي مرتبط با ایـن  گردیده و نیازمند پژوهش

ــران ــی   ای ــاهده م ــان مش ــا کماک ــت ام ــه اس ــردد ک گ
ــون     ــۀ پیرام ــه مطالع ــدانی ب ــل چن ــگران تمای پژوهش

 هاي انجـام ي پژوهششرق کشور ندارند و عمدهجنوب
اسـت؛   اي نـه چنـدان نزدیـک   هگردیده مربوط به سال

شرق در ارتباط با منطقۀ جنوبحاضر  پژوهش بنابراین
بـودن)، روش   اَبرسـنگین هـا ( ایران از حیث نوع بـارش 

هاي مورد استفاده جدیـد  (صدك) و داده انتخاب بارش
تــوان ایـن پــژوهش را بـه منظــور   در واقــع مـی اسـت.  

هـاي بسـیاري دارد در   اي که ناشـناخته شناخت منطقه
زیـرا تـاکنون    یادي در نظر گرفـت هاي بنزمرة پژوهش

کـه مشـکل   ایـن  بـاوجود منطقـه   اَبرسنگینهاي بارش
هاسـت  شرق ایران همین بارشها در جنوبعمدة بارش

این امـر  به دقت مورد مطالعه قرار نگرفته بود؛ بنابراین 
هـا و الگوهـاي   به نوبـۀ خـود موجـب شـناخت سـامانه     

آن  شـود و در پـی  مـی  پژوهشهمدید مؤثر بر منطقه 
هـاي  توان در فصـل تابسـتان بـا مشـاهدة وضـعیت     می

و آمـادگی   اتخـاذ هاي مناسـبی را  شدة تصمیمشناخته
بیشتري براي اقدامات بهینه در جهت کاهش خسارات 

 داشت. هاي بعديهشدار و اگاهیو 
  

  هامواد و روش

شرق ایران است کـه منظـور   جنوب پژوهشمنطقۀ 
 56:30النهار نصف، شرق شرق در این پژوهشاز جنوب

درجـۀ   31مدار درجۀ شرقی تا مرزهاي شرقی و جنوب
 جنـوبی ایـران کـه شـامل اسـتان      تـا مرزهـاي  شمالی 

هــاي هــایی از اســتانسیســتان و بلوچســتان و بخــش
 ).1باشد (شکل کرمان و هرمزگان می

هاي اقلیمی، تعـاریف متعـدد و مقـادیر    در پژوهش
ارائه شـده و   ي)فرین (حدمتفاوتی براي بارش شدید و 

هایی که تاکنون در این زمینه در کشور صورت پژوهش
اي را از جهـت معیـار   هاي قابل مالحظـه گرفته، تفاوت
د نــدهنشــان مــی فــرینهــاي شــدید و تعیــین بــارش

هایی کـه توسـط   ). شاخص1386(مفیدي و همکاران، 
هـاي حـدي و شـدید    پژوهشگران، براي تعیـین بـارش  

: دسـته  4تـوان در  انـد، را مـی  فتهمورد استفاده قرار گر
ي مطلق یا اختیـاري (علیجـانی و   شاخص آستانه الف)

ــاران  ــوش1389همک ــاران،  ؛ خ ــالق و همک ؛ 1391اخ
؛ 1394؛ براتــی و همکــاران، 1393لشــکري و خزائــی، 

شـاخص مسـاحت    ب)) ؛ 1388خوشحال و همکـاران،  
ــم ــی ه ــعودیان،  منحن ــدي و مس ــاص (محم ــارش خ ب

شـــاخص آســـتانه درصـــدي (مفیـــدي و  ج) ؛)1389
پایــه یــا   شــاخص  د)  ) و1391و  1386همکــاران، 

 ؛5 :2015، 1ســــورلند و ســــورتبرگ (» صــــدك«
) جاي داد. شـاخص  1395خورشیددوست و همکاران، 

ایـن شـاخص کـه در حـال حاضـر      »: صـدك «پایه یـا  
هـاي شـدید و   ترین روش محاسبه و تعیین بـارش رایج
شـود، عمـدتاً بـراي تعیـین تعـداد      محسوب مـی  فرین

، فــرینروزهـاي داراي بــارش شــدید، خیلـی شــدید و   
براساس آستانۀ صـدك خـاص، کـاربرد دارد. براسـاس     

روزهاي ل روزهاي بارشی المللی، از تعداد کتوافقی بین
ام به ترتیب به مثابۀ 99ام یا 95برابر یا باالتر از صدك 

روزهاي داراي بـارش شـدید و حـدي در نظـر گرفتـه      
ــی ــاران،   م ــدي و همک ــوند (مفی ــاس 1386ش ). براس

هــاي یــک توزیــع (دهـک یــا صــدك)، نــوعی  چنـدك 
پـذیر  بنـدي کلـی بـراي عناصـر اقلیمـی امکـان      تقسیم

گــردد. بــراي مثــال در یــک مجموعــه مشــاهدات مــی
ارش سـیالبی، سـال   ها، بها، ترسالیتوان خشکسالیمی

                                                   
1. Sørland & Sorteberg 
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ها بـرآرود  سرد، سال گرم و ... را با استفاده از این نمایه
  ).  1390نمود (عساکره، 

بدین ترتیب یکسري معیارهایی به منظور استخراج 
  شرق ایران تعریف گردید:در جنوب اَبرسنگینبارش 

ــه منظــور تبیــین و شناســایی   -1 ــژوهش ب ــن پ در ای
فراگیـر در   اَبرسـنگین هـاي  الگوهاي همدید بـارش 

شـرق ایـران تـالش گردیـد تـا دورة آمـاري       جنوب
مشترك تعریف گردد که هم از نظر زمانی طـوالنی  

هـاي مناسـبی را در برگیـرد.    و هم تعداد ایسـتگاه 

هـــاي موردنیـــاز از ســـازمان ترتیـــب دادهبـــدین
هواشناسی کل کشور و مـدیریت منـابع آب ایـران    

ن اراو بـ  همدیـد هـاي  که به ترتیب شامل ایسـتگاه 
گردید. در ادامـه بـا بررسـی     دریافتجی است، نس

، دورة یادشـده هاي دریافتی با توجه به شرایط داده
ایستگاه  14) شامل 1989-2014ساله ( 26آماري 
سـنجی انتخـاب شـد    ایستگاه بـاران  126و  همدید
 ).  1(شکل 

 

  
  .پژوهشموقعیت و ایستگاههاي منطقۀ  - 1شکل 

  
شـرق ایـران روزي اسـت کـه     روز بارشی در جنوب -2

سـاعت، حـداقل    24حداقل یک ایستگاه در مـدت  
 متر بارش دریافت کرده باشد. میلی 1/0

حداقل در یک ایستگاه طی  اَبرسنگینمیزان بارش  -3
ام بـارش  99ساعت برابـر یـا بیشـتر از صـدك      24

 ایستگاه در فصل تابستان باشد.
درصـد و   50فراگیري بـارش زمـانی اسـت کـه در      -4

ــۀ  ــژوهشبیشــتر از پهن ــراکنش   پ ــه پ ــا توجــه ب ب
متـر) رخ داده  میلـی  1/0ها حداقل بـارش ( ایستگاه

ا هـ باشد. این در حالی است که برخـی از پـژوهش  
علیجـانی و همکـاران،   ؛ 1386(مفیدي و همکاران، 

هاي درگیر ) معیار فراگیري را تعداد ایستگاه1389
و یا یک  پژوهشهاي منطقۀ درصد از ایستگاه 30(

دانسـتند کـه بـه نظـر     ...) مـی هـا و سوم از ایستگاه
 باشد،معیار تعداد ایستگاه چندان مناسب نرسد می

قط در یـک بخـش   هاي درگیر فزیرا گاهی ایستگاه
از منطقه قرار دارند و فراگیـري بـه معنـاي واقعـی     

 .دهدرخ نمیخود 
هـاي  ، تمامی بارشگفتهپیشبا توجه به معیارهاي 

متـر مربـوط بـه    میلـی  1/0ساعته با آستانۀ حداقل  24
ــازة  ایســتگاه ــه در ب ــود در منطق ــاي موج ــاله  26ه س

اســتاندارد و  zاسـتخراج و سـپس بـا اسـتفاده از روش     
هـایی  رشهاي بارشی به نمرة استاندارد، بـا تبدیل داده
گرفـت، بـه عنـوان    ام و باالتر را در بر می99که صدك 

شـرق ایـران شناسـایی و    جنـوب  اَبرسـنگین هاي بارش
استخراج گردید. در ادامه معیار مکـانی (فراگیـري) در   
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هـايِ اسـتخراج شـده اعمـال و     رابطه با تمـامی بـارش  
را  پـژوهش درصد و بیشتر از منطقه  50ی که یهابارش

توجـه بـه معیـار    پوشش داده بودند، شناسایی شـدند.  
ها محلی نیستند؛ بلکه مکانی بیانگر این است که بارش

با گردش عمومی جـو پیونـد داشـته و امکـان بررسـی      
هاي همدید ي جوي در ترازهاي مختلف با روشپدیده

ــی  ــراهم م ــی و  ف ــردد (برات ــاران، گ ؛ 81 :1394همک
ــعودیان،   ــدي و مس ــد در  50 :1389محم ــه بای ). البت

بــه نقـش مسـلم تشـدید و یــا     اَبرسـنگین هـاي  بـارش 
تضعیف بارش بر اثر عوامل محلی توجه داشـت و از آن  

  ).50: 1389غافل نبود (محمدي و مسعودیان، 
شرق در جنوب اَبرسنگیندر نهایت منظور از بارش 

مقدار آن حداقل در یک ایستگاه  ایران بارشی است که
 50ام و در 99ساعت برابر یا بیشـتر از صـدك    24طی 

 1/0حـداقل بـارش (   پزوهشي درصد و بیشتر از پهنه
ــا میلــی کــارگیري بمتــر) رخ داده باشــد. در مجمــوع ب

 اَبرســنگینکــه بــارش  روز 22 گفتــهپــیشمعیارهــاي 
  رخداده استخراج گردید.

در  اَبرسـنگین اي هـ باید توجـه داشـت کـه بـارش    
مطالعـه ایـن   لـذا  دهنـد.  اي رخ میشرایط همدید ویژه

بینـی شـرایط   شرایط همدیـد جهـت شـناخت و پـیش    
ترتیـب بـه منظـور شناسـایی     بدینمحیطی الزم است. 
هـاي  ی مؤثر در رخـداد بـارش  پویشالگوهاي همدید و 

درجـه شـامل فشـار     75/0 × 75/0هـاي  داده یادشده،
 500، 700، 850تراز دریا؛ ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهاي 

 شـارش النهـاري  اري و نصـف زني ؛ مؤلفهپ ه.  200و 
ــاي   ــاد در ترازهــ و  په.  200و  500، 700، 850بــ

طـی   په.  500و  700، 850، 1000ویژه ترازهـاي  نم
ــازه 4 ــانی (ب ــز UTC 18و  12، 06، 00ي زم ) از مرک

بـراي هـر روز    2مدتهاي جوي میانبینیاروپایی پیش
ترسیم شد.  GrADS برنامه بارشی دریافت و در محیط
هاي ترسیمی، الگوهاي مـؤثر  در نهایت با واکاوي نقشه

ــارش  ــنگیندر رخــداد ب ــوب اَبرس ــران در جن شــرق ای
هر روز با اسـتفاده از   بندي بارشمشخص و نقشۀ پهنه

  گردید.  ترسیمIDW یابی روش میان

                                                   
2. ECMWF (European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts) 

 هایافته
، شـرایط جـويِ   فرینهاي شدید و در مطالعۀ بارش

ـ اي را دارمالحظههمدیدمقیاس نقش قابل د؛ بنـابراین  ن
به منظور آشکار سـاختن برخـی از خصوصـیات اصـلی     

اي هاي همدید از اهمیت ویژههاي شدید، بررسیبارش
). در 135 :1386برخوردارنــد (مفیــدي و همکــاران،   

  بـر ایـن    مطالعات همدید، مبنا قرار دادن گـردش جـو
توانـد  می اصل استوار است که هر الگوي گردش در جو

یک ویژگی اقلیمی خاصی را در سطح زیرین خود رقـم  
در  گردشـی جـو   غالببزند؛ بنابراین استخراج الگوهاي 

هـاي  هـا و ویژگـی  هر منطقه امکـان شناسـایی پدیـده   
آن منطقه را به راحتی فراهم خواهـد  خاص اقلیمی در 

). پـس  56: 1395ساخت (خورشیددوست و همکاران، 
فراگیر تابستانه در  اَبرسنگین روز بارش 22از استخراج 

ي همدید مختلف در هاشرق ایران، واکاوي نقشهجنوب
ترازهاي متفاوت انجام و در نهایت سه الگـوي همدیـد   

 12ی الگوي نـاوه،  روز بارش پنج مؤثر شناسایی گردید.
 روز بارشـی الگـوي کـم    5روز بارشی الگوي پرارتفاع و 

گردد بوده است. در ادامه تالش می چیرهفشار موسمی 
  یک روز نمونه از هر کدام از الگوها تشریح گردد.

 23نقشۀ فشار تراز دریا روز : فشار موسمیالگوي کم
ه.  5/1002دهـد کـه منحنـی    نشان می 1995جوالي 

شـرق هندوسـتان    3فشار موسمیاز سامانۀ کمناشی پ 
ر از غــرب گــذتــا شــرق مدیترانــه را در برگرفتــه و بــا 

عربستان به سمت هندوسـتان برگشـته اسـت. سـامانۀ     
فشار است که کم یاخته (سلول)داراي چندین  یادشده

شرق عمان بـا فشـار   ها بر فراز شمالیاختهیکی از این 
ه از روز خته یادشـد یا البتهه است. شدواقع پ ه.  995

موقعیت فعلی مسـتقر   در غرب به طرفقبل با حرکت 
  1000و  5/997هاي که زبانه شوددیده میشده است. 

فشـاري واقـع بـر فـراز عمـان      کمیاخته ناشی از پ ه. 
را در برگرفته و بـدین ترتیـب شـرایط     پژوهشمنطقه 

شـرق ایـران بـا    ناپایداري و تأمین رطوبت را در جنـوب 
 2آورد (شـکل  حرکت چرخنـدي فـراهم مـی    توجه به

ویژه تراز دریا میزان نـم در  الف) که با توجه به نقشه نم
 20تـا   16شرق ایران بـین  هاي وسیعی از جنوببخش

                                                   
3. Monsoon Low 
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غرب منطقـه بـه   گرم در کیلوگرم و در بخشی از جنوب
رسد و این در حالی اسـت کـه   گرم هم می 20بیش از 

ــه از  در بخــش ــاي شــمالی منطق ــا  8ه ــرم در  12ت گ
  .ب)-2(شکل کیلوگرم متغیر است 

  

  

  
  

ویژه ، ت: نمپه.  850ویژه تراز دریا؛ پ: ارتفاع ژئوپتانسیل، شارش باد و رودباد تراز الف: فشار و شارش باد تراز دریا، ب: نم: 2شکل 
؛ ح: ارتفاع ژئوپتانسیل، په.  700ویژه تراز ، ج: نمپ ه.  700هکتوپاسکال؛ ث: ارتفاع ژئوپتانسیل، شارش باد و رودباد تراز  850تراز 

  .په.  200؛ د: ارتفاع ژئوپتانسیل، شارش باد و رودباد تراز په.  500ویژه تراز ، خ: نمپه.  500شارش باد و رودباد تراز 
 



  193                                                                                                                                            و همکاران                 اخالقفرامرز خوش

  
  
 

  
، ت: په.  850باد و رودباد تراز شارش ویژه تراز دریا؛ پ: ارتفاع ژئوپتانسیل، باد تراز دریا، ب: نمشارش الف: فشار و  :2 شکلادامه 
؛ ح: ارتفاع په.  700ویژه تراز ، ج: نمپ ه.  700باد و رودباد تراز شارش هکتوپاسکال؛ ث: ارتفاع ژئوپتانسیل،  850ویژه تراز نم

  .په.  200باد و رودباد تراز شارش ؛ د: ارتفاع ژئوپتانسیل، په.  500ویژه تراز ، خ: نمپه.  500باد و رودباد تراز شارش ژئوپتانسیل، 
  

جـوالي   23روز پ ه.  850ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 
بسته را بـر فـراز   یاخته ارتفاعی با دو سامانۀ کم 1995
ارتفـاع  دهـد. سـامانۀ کـم   نشـان مـی   غرب آسـیا جنوب

بسـته اسـت کـه یکـی از ایـن      یاخته یادشده داراي دو 
ها بر فراز غرب ایران، شرق عراق و جنوب ترکیـه  یاخته

متـر  ژئوپتانسیل 1375دیگر با پربند یاخته واقع شده و 
شـرق  در حاشیۀ جنوبی ایران بـر فـراز امـارات، شـمال    

ارتفـاع  کم یاخته. عمان و دریاي عمان قرار گرفته است
فشـار  کـم یاخته مورد بحث بر فراز دریاي عمان بر فراز 

تراز دریا واقع و با توجه به حرکت چرخندي موجود در 
شـرق  ارتفاع، ناپایداري و رطوبت را به جنوبسامانۀ کم

 850ویژه تراز پ). نم 2ایران تزریق خواهد کرد (شکل 
لـوگرم در  گرم در کی 20تا  12از  1995جوالي  23 در

  ت).-2نوسان است (شکل 
ــراز   ــیل ت ــاع ژئوپتانس ــوالي  23پ ه.  700ارتف ج

ارتفاع با چنـد پربنـد بسـته را بـر     سه یاخته کم 1995
غرب آسیا به تصویر کشیده اسـت.  فراز جنوب و جنوب

ارتفاعی بـا  ي کمشود سامانهگونه که مالحظه میهمان
متـر  یلژئوپتانس 2975سه پربند بسته و پربند مرکزي 

بر فـراز کشـور عمـان واقـع شـده اسـت. بـا دقـت در         
یابیم که سـامانۀ  و تراز دریا در می 850هاي تراز نقشه

فشار موسمی اسـت کـه   ارتفاع مورد بحث یاخته کمکم
 3000هـاي  کشیده شده است. زبانهپ ه.  700تا تراز 

 متـري ناشـی از ایـن سـامانۀ کـم     ژئوپتانسیل 3025و 
ارتفاع منطقه پژوهش را متأثر سـاخته و بـا توجـه بـه     

ارتفـاع،  در کـم چیره نقشۀ وزش باد، شارش چرخندي 
 2کنـد (شـکل   فرازش و فرارفت رطوبت را تشدید مـی 

ه.  700ویژه، میزان نم در تـراز  ث). با توجه به نقشه نم
 12هاي مرکزي منطقـه پـژوهش بـیش از    در بخشپ 

 ج). 2شکل گرم در کیلوگرم رسیده است (
ــراز   ــیل ت ــاع ژئوپتانس ــوالي  23پ ه.  500ارتف ج

ارتفاعی با دو پربند بسـته کـه پربنـد    سامانۀ کم 1995
متر ارتفاع دارد را بر فراز ژئوپتانسیل 5700مرکزي آن 

. دهـد کشور و دریاي عمان در جنوب ایران نشـان مـی  
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متري ناشی از سـامانۀ یادشـده   ژئوپتانسیل 5725زبانۀ 
شرق ایران را در برگرفته که با توجـه بـه   منطقۀ جنوب

ارتفاع ناپایداري در سامانه کمچیره حرکت پادساعتگرد 
و تزریق رطوبت به نحو مطلـوبی بـه منطقـه پـژوهش     

 500ویژه در تراز ح). میزان نم 2گیرد (شکل انجام می
گرم در کیلوگرم  6تا  4بر فراز منطقه پژوهش از پ ه. 

  .خ) 2در تغییر است (شکل 
 1995جـوالي   23پ ه.  200ارتفاع ژئوپتانسیل تـراز  

 ژئوپتانسـیل  12352سامانۀ پرارتفاعی با پربند مرکزي 
غرب هندوستان، بیشـتر  دهد که شمالمتر را نشان می

درجـه عـرض    35تـر از مـدار   هاي ایـران پـایین  بخش
شرق عربستان را در برگرفتـه و شـارش   شمالی و شمال

منطقـه چیـره کـرده اسـت      واچرخندي را بر جـو ایـن  
 1995جـوالي   23بندي بارش . نقشۀ پهنهد) 2(شکل 

ه را بـه تصـویر کشـیده اسـت     پراکنش بارش در منطق
  ).3(شکل 

  

  
  1995جوالي  23بندي بارش پهنه :3 شکل

  
، 2013آگوست  12روز در تراز دریا : الگوي پرارتفاع

ــم  ــامانۀ ک ــی  س ــا منحن ــاري ب ــرق پ ه.  1005فش ش
هندوستان تا شـرق مدیترانـه را در برگرفتـه و در ایـن     

 5/997فشار با منحنـی فشـاري   میان هسته سامانۀ کم
شرق عربستان واقع گردیده و زبانـۀ  بر فراز جنوبپ ه. 

شرق ایران را نیز در برگرفته ناشی از این سامانه جنوب
با توجه به حرکت چرخندي شرایط بسـیار مناسـبی   و 

به منظور ایجاد ناپایداري و فرارفـت رطوبـت از منـابع    
-4رطوبتی جنوب کشور فراهم گردیده اسـت (شـکل   

ویـژه میـزان نـم در ناحیـۀ     الف). با توجه به نقشـه نـم  
گرم در کیلوگرم و  24تا  16از  پژوهشساحلی منطقه 
تـا   8یـزان نـم از   م پـژوهش هاي منطقۀ در سایر بخش

-4گرم در کیلوگرم در نوسان خواهد بـود (شـکل    16
  ب).

 12روز پ ه.  850نقشه ارتفـاع ژئوپتانسـیل تـراز    
ارتفـاع بـا   اي کـم ، بیانگر تشکیل سامانه2013آگوست 

و  پـژوهش متر در غرب منطقه ژئوپتانسیل 1425پربند 
ارتفاع کـه مرکـز   همچنین زبانۀ ناشی از یک سامانه کم

هـاي شـرقی   شـده بخـش  در جنوب افغانستان واقعآن 
 14اي که سرعت بـاد تـا   منطقه را در نوردیده به گونه

متر بر ثانیه نیز در این بخش از منطقـه رسـیده اسـت.    
 ،بـر فـراز منطقـه   چیـره  در مجموع شرایط چرخنـدي  

گیري بارش را رطوبت و شکل فرازشو  شیپویفعالیت 
ویژه موجود بـر  نمدر پی داشته است (شکل پ). میزان 

گـرم در کیلـوگرم    16تا  8از  850فراز منطقه در تراز 
  ت). 4است (شکل 
بــه پ ه.  700در تــراز  2013آگوســت  12در روز 

ي به پایین سامانهپ ه.  500دلیل ریزش هوا از از تراز 
متـر بـه   ژئوپتانسـیل  3150پرارتفاعی با پربند مرکـزي  

غـرب  راز شـمال هکتوپاسکالی بر فـ  500تبعیت از تراز 
ي مـورد بحـث   هاي ناشی از سامانهآفریقا ایجاد و زبانه

ــد     ــذا پربن ــوده ل ــت نم ــرق حرک ــه ســمت ش  3080ب
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را پژوهش متري ناشی از این سامانه منطقۀ ژئوپتانسیل
و  چیرهدر برگرفته و حرکت واچرخندي بر فراز منطقه 

هـوا در ایـن ناحیـه از ایـران گردیـده       فرازشو مانع از 
بـر   یادشـده ویـژه در تـراز   ث). میزان نم 4است (شکل 
گرم در کیلـوگرم   12تا  8شرق ایران عمدتاً فراز جنوب
گـرم   8تـا   4غرب منطقه بـه  هایی از جنوبو در بخش

  ج).  -4در کیلوگرم هم رسیده است (شکل 
بــر پ ه.  500در تــراز  2013آگوســت  12در روز 

ي پرارتفـاعی تشـکیل   غـرب آفریقـا سـامانه   از شمالفر

بـا   گفتـه پـیش هـاي ناشـی از سـامانه    گردیده که زبانه
ــه ســمت شــرق  ــر ســاعتشــارش حرکــت ب گــرد را ب

انـد.  کـرده چیره هاي زیادي از جو در مسیر خود بخش
ــه ي متــري ناشــی از ســامانهژئوپتانســیل 5775ي زبان

شـارش  شرق ایران را نیز در برگرفتـه و  پرارتفاع جنوب
 4کرده اسـت (شـکل    چیرهرا  فرونشینیواچرخندي و 

در پژوهش ویژه بر فراز منطقه ح). در این روز میزان نم
گرم در کیلوگرم در نوسـان   6تا  4بین پ ه.  500تراز 

  خ).  4است (شکل 
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ویژه ، ت: نمپه.  850باد و رودباد تراز شارش ویژه تراز دریا؛ پ: ارتفاع ژئوپتانسیل، باد تراز دریا، ب: نمشارش الف: فشار و  : 4شکل 
؛ ح: ارتفاع ژئوپتانسیل، پ ه.  700ویژه تراز ، ج: نمپه.  700باد و رودباد تراز شارش هکتوپاسکال؛ ث: ارتفاع ژئوپتانسیل،  850تراز 

  .په.  200باد و رودباد تراز شارش ؛ د: ارتفاع ژئوپتانسیل، پ ه.  500ویژه تراز ، خ: نمپه.  500رودباد تراز باد و شارش 
  

ســـامانۀ  2013آگوســـت  12روز پ ه.  200در تــراز  
متـر  ژئوپتانسـیل  12860پرارتفاعی بـا پربنـد مرکـزي    

غـرب هندوسـتان را در   نیمۀ جنـوبی ایـران تـا شـمال    
فرونشـینی بـر فــراز   شـارش  برگرفتـه و بـدین ترتیـب    

ایجاد و این در حالی اسـت کـه میـزان     پژوهشمنطقه 

متر بر ثانیه نیز رسیده  20سرعت باد بر فراز منطقه تا 
آگوسـت   12بندي بـارش  د). نقشۀ پهنه 4است (شکل 

دهـد (شـکل   پراکنش بارش در منطقه نشان می 2013
5.(  

  

  
  2013آگوست  12بندي بارش پهنه :5شکل 
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 1997جـون   24نقشۀ فشار تراز دریا روز : الگوي ناوه
دهد سامانۀ موسمی بخش وسـیعی از جنـوب   نشان می
اي کـه زبانـۀ   غرب آسیا را در برگرفته به گونهتا جنوب

بــا حرکــت  پیشــگفتهناشــی از ســامانۀ پ ه.  5/1002
شمال عراق رسیده و سپس  بهچرخندي از غرب ایران 

ر و در نهایـت بـه   گـذ در جهت جنـوب از غـرب عـراق    
داراي چندین  یادشده سمت هند برگشته است. سامانۀ

هـا در  یاختـه فشاري است کـه یکـی از   بستۀ کمیاخته 
فشـار دیگـري نیـز کـه     کـم ه یاختشرق منطقه و شمال

غربی اسـت بـر فـراز    شمال –شرقی داراي جهت جنوب
از دریـاي عمـان بـه     گذرخلیج فارس قرار گرفته که با 

ــه   ــوب منطق ــژوهشجن ــین   پ ــت؛ همچن ــیده اس رس
هـاي مرکـزي و   قرارگیري سامانۀ پرفشار بر فراز بخش

غربی ایران گرادیان فشاري مناسبی را به منظور ایجـاد  
ناپایداري بر فراز منطقه ایجاد نموده است. بایـد توجـه   

بـر منطقـه بـا    چیـره  فشـاري  هاي کمیاختهداشت که 
گرد خود نقش بسیار مهمـی  توجه به حرکت پادساعت

را در ایجاد شرایط ناپایدار و تزریق رطوبت بـه منطقـه   
الف) که ناشی از ایـن موضـوع    6د داشت (شکل خواهن

و  10تـا   4هاي وسیعی از منطقه از میزان نم در بخش
ــا   گــرم در  18در نــواحی ســاحلی و جنــب ســاحلی ت

 ب).  6کیلوگرم در نوسان خواهد بود (شکل 
ــیل روز    ــاع ژئوپتانس ــۀ ارتف ــون  24نقش  1997ج
سـامانۀ  پ ه.  850نمایانگر این مطلب است که در تراز 

متـر در جهـت   ژئوپتانسـیل  1400ارتفاعی با پربنـد  مک
غربی از شرق هند حرکت و بـا گـذر از ایـران تـا     شمال

عراق رسیده و سپس به سمت جنوب آسیا تغییر مسیر 
یاختـه  داده است. در درون سامانۀ مورد بحث چنـدین  

یاختـه  توان بـه  ارتفاع واقع شده که از آن جمله میکم
متـر بـر فـراز    ژئوپتاسـیل  1390ارتفـاعی بـا پربنـد    کم

یاختـه  اشـاره کـرد.    پـژوهش هاي غربی منطقـه  بخش
با توجه به حرکت چرخندي خود که در نقشـۀ  یادشده 
بــاد بــه خــوبی مشــهود اســت، ایجــاد شــرایط شـارش  

ناپایداري و تزریق رطوبت به منطقه را بر عهده خواهـد  
ي ایـن تـأثیر میـزان    پ) که در نتیجه 6داشت (شکل 

گـرم   8تـا   پژوهشهاي منطقه ر بیشتر بخشویژه دنم
 ت).  6در کیلوگرم رسیده است (شکل 

 24روز پ ه.  700نقشۀ ارتفـاع ژئوپتانسـیل تـراز    
متـر را  ژئوپتانسـیل  3030اي با پربند ، ناوه1997جون 

کشـد.  به تصـویر مـی   پژوهشدر جنوب و غرب منطقه 
بـر   یادشـده شود جلوي ناوة گونه که مالحظه میهمان

فراز منطقه قرار گرفته و بدین ترتیب واگرایـی بـاالیی   
و  پویشـی هـاي  گیري ناپایداري و تشدید فعالیـت شکل

شدید را به دنبال داشته که با توجـه   فرازشدر پی آن 
به تزریق رطوبت مناسب از ترازهاي زیرین بارش پیامد 

ویـژه در  ث). میـزان نـم   6نهایی آن خواهد بود (شکل 
 4از  پـژوهش هاي منطقـه  در بیشتر بخش یادشدهتراز 

  ج). 6گرم در کیلوگرم متغیر است (شکل  6تا 
جـون   24روز پ ه.  500ارتفاع ژئوپتانسـیل تـراز   

متـر را نشـان   ژئوپتانسیل 5700اي با پربند ، ناوه1997
ــی ــمال   م ــت ش ــور آن در جه ــه مح ــد ک ــیده  -غرب

شرقی کشیده شده و جلوي ناوه دقیقاً بـر مرکـز   جنوب
واقع گردیده است؛ بنـابراین قرارگیـري    پژوهشمنطقه 

بسـیار مناسـبی را بـر فـراز     شـی  پویجلوي ناوه شرایط 
منطقه مهیا و لذا ناپایداري را تشدید و موجـب رخـداد   

 6شرق ایران شده است (شـکل  بارش فراگیر در جنوب
روز مورد بحث در پ ه.  500ویژه در تراز ح). میران نم

 4تـا   1از  پـژوهش شرق، شمال و غرب و مرکز منطقۀ 
گرم در کیلوگرم در نوسان است و این در حـالی اسـت   

ویژه به کمتـر  غرب منطقه میزان نمکه جنوب و جنوب
  خ). 6رسد (شکل گرم در کیلوگرم می 1از 

جـون   24روز پ ه.  200ارتفاع ژئوپتانسـیل تـراز   
قرارگیـري ســامانۀ پرارتفـاعی بـا پربنــد    بیـانگر   1997

متر بر فراز تبت که دریـاي  ژئوپتانسیل 12275مرکزي 
شـرق کشـور عمـان را نیـز در برگرفتـه      عمان و شمال

کشـور  پ ه.  200گردد که در تـراز  است. مشاهده می
در جلوي ناوه واقع شده  پژوهشایران و به ویژه منطقۀ 

 10رعت بـاد از  باد میزان سـ شارش و با توجه به نقشۀ 
متـر بـر ثانیـه در شـمال      35متر بر ثانیه در جنوب تا 

در تغییر خواهد بود و این مطلب نقش  پژوهشمنطقه 
در رخداد بارش در الگوي ناوه پوبشی  فراسنجهايمهم 

ــی  ــوبی روشــن م ــه خ ــکل را ب ــازد (ش د). نقشــه  6س
پـراکنش بـارش در    1997جـون   24بندي بـارش  پهنه

  ).7گذاشته است (شکل منطقه را به نمایش 
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  .په.  200باد و رودباد تراز شارش ؛ د: ارتفاع ژئوپتانسیل، پ ه.  500ویژه تراز ، خ: نمپ ه.  500رودباد تراز 

  

  
  1997جون  24بندي بارش پهنه :7شکل 

  
  گیرينتیجه

 اَبرسـنگین مطالعۀ انجام شده در رابطـه بـا بـارش    
شرق ایـران نشـان داد کـه در    ي جنوبفراگیر تابستانه

) بـا توجـه بـه    1989-2014دورة آماري مورد بررسی (
روز بارشـی وجـود    22معیارهاي در نظر گرفته شـده،  

مختلـف   هايفراسنجهمدید هاي دارد که واکاوي نقشه
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در ترازهاي متفـاوت نقـش سـه الگـوي همدیـد را در      
سـازد. الگوهـاي همدیـد    ها نمایان میرخداد این بارش

فشار موسـمی، پرارتفـاع و نـاوه کـه بـه      مؤثر شامل کم
ــارش  5و  12، 5ترتیــب  ــه خــود  اَبرســنگینروز ب را ب

  اند.اختصاص داده
  دي حاصل گردید:با انجام این پژوهش چند نکتۀ کلی

سوي خـود  فشار موسمی با گسترش غربکم . سامانۀ1
فراگیـر   اَبرسـنگین هـاي  از عوامل مـؤثر بـر بـارش   

فشـار  شرق ایران است. الگوي کمي جنوبتابستانه
فشاري است کـه بـا   کمیاخته دهندة موسمی نشان

ــار  ــا  5/992فش ــاي  پ ه.  1000ت ــوالی دری در ح
فشـارهاي موسـمی بـا    کـم عمان واقع شده اسـت.  

ایجاد و یا تقویـت مراکـز همگرایـی روي جنـوب و     
شرق کشور، در افزایش گردش چرخنـدي و  جنوب

و به دلیل شدت زیاد تـا   اندوقوع بارش نقش داشته
شـود و بـه تنهـایی    نیز کشیده مـی پ ه.  500تراز 

حجم زیادي از رطویت را به منطقۀ مـورد مطالعـۀ   
ید، شـرایط تخلیـه   شد فرازششارش و با توجه به 

نمایـد  فـراهم مـی   اَبرسـنگین  شباران و رخداد بار
). نتایج حاصله در ارتباط با نقـش سـامانۀ   2(شکل 

 )1965راماسـوامی ( هـاي  موسمی با نتایج پژوهش
 )؛1377b( یقهسـل  )؛1370، پروند ()1968اسنید (

یقه ســـل )؛1380( ســـلیقه ؛)1378( خوشـــحال
)1380b(؛ سلیقه و صادقی) و علیجـانی  1389نیا (

  هماهنگ است. )1390و 1386، (و همکاران
ویژه نشان داد مقـدار نـم بـین    هاي نم. واکاوي نقشه2 

ــا  15 ــا در     20ت ــراز دری ــوگرم در ت ــرم در کیل گ
اي بیانگر تـأمین  شرق وجود دارد که به گونهجنوب

شرق ایـران ناشـی از    رطوبت بسیار مناسب جنوب
منابع رطوبتی جنوب کشور است، به عبـارت بهتـر   

ماننـد  ها منابع رطوبتی جنـوب کشـور   منبع بارش
است و این فارس دریاي عمان، دریاي عرب و خلیج

ــه در  ــوامی حــالی اســت ک ــیج )1965( راماس : خل
: اقیانوس )1380b؛ 1380؛ 1377b( یقهسلبنگال؛ 

: اقیانوس هند )1385( هند و خلیج بنگال و سلیقه
داننـد امـا بـه نظـر     هـا مـی  را منابع رطوبتی بـارش 

رسد نتیجۀ این پژوهش با توجه بـه اسـتفاده از   می

در صـورت   تر اسـت. بخشهاي متنوع اطمینانداده
)، به دلیل گرمایی و پویشی( فرازشی شرایط مهیای

امکـان  پ ه.  850ویژه باال در تراز دریـا و  تـراز   نم
  دور از انتظار نیست. اَبرسنگینهاي رخداد بارش

. از دیگر نتایج جالب این پـژوهش نقـش ویـژة نـاوه     3
فراگیــر  اَبرســنگینهــاي بادهــاي غربــی در بــارش

در الگوي ناوه قرارگیري ناوه بر فراز تابستانه است. 
زمینـــۀ ناپایـــداري و رخـــداد  پـــژوهشمنطقـــه 

) شـدید و در  به ویـژه فـرازش  ( پویشیهاي فعالیت
) 6آورد (شـکل  را فراهم می اَبرسنگیننهایت بارش 

  ) همخوانی دارد.1385که با نتایج عربی (
شـده در تـراز دریـا    در مجموع در سه الگوي شناسـایی 

مطلق داشـته  چیرگی ا سامانۀ موسمی بدون استثن
به جز در الگوي نـاوه در  پ ه.  200است و در تراز 

فشار موسمی و تمامی روزهاي مربوط به الگوي کم
ــاع،  ــاع و یاختـــه الگـــوي پرارتفـ شـــارش پرارتفـ

  واچرخندي جو ایران را پوشانده است.  
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