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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و نهم/ پاییز 
  

 *خراسان رضوياستان  1386فروردین  9سنگین  ارزیابی همدیدي بارش
  

  2، عبدالرضا کاشکی*1عباسعلی داداشی رودباري
  شهید بهشتی تهراندانشجوي دکتري آب و هواشناسی شهري دانشگاه 1

  استادیار اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواري2
  17/8/95 ؛ تاریخ پذیرش: 2/3/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
اسـتان خراسـان    سـنگین و محیط سطحی و کشف الگوهاي گردشی موجد بارش  هوا سپهرتبیین اندرکنش بنیادین  منظور به

داده بارش آفرودیت   يا اختهیمبتنی بر برونداد پایگاه  یک روز شاخص انتخاب گردید. عنوان بهمیالدي  29/03/2007رضوي بارش 
، یـی زا جبهه يها تابعالگوهاي همدید  نییمنظور تع به برآورد گردید. متر یلیم 43/66این روز شرق درگز با  يها زشیرکانون اصلی 

ــت، چرخنــدگی،  ــین و ســطوح   يهــا نقشــهشــار رطوب ــهه.پ  850و  700، 500فشــار ســطح زم ــاه  6 صــورت ب ســاعته از پایگ
 NCARNCEP در هنگـام رخـداد بـارش     هوا سپهرالگوي که نتایج نشان داد . اخذ و با رویکرد محیط به گردش تحلیل شدند/

ن منبـع اصـلی ایـ    عنـوان  بـه و دریاي سـرخ   قرارگرفتهسنگین ناوه ژرف مدیترانه است که محور فرود آن در شرق دریاي مدیترانه 
تـا  روي شمال ایران مستقر و باعث خواهد شـد   زمان حدوث چنین شرایطی یک سیستم مانع بر در .دینما یمایفاي نقش  ها بارش

میزان رطوبـت   ،در چنین شرایطی کشور کشیده شود. یغرب ینواحبه  فارس جیخلو  دریاي عربشاخه جنوبی سامانه غربی از روي 
به نواحی  سرخ و عرب مکیده واست که رطوبت را از دریاي  يا گونه بهنحوه وزش باد نیز  باالست و سرخ يایو در سودان ینواحدر 

بـه   ما پس از ورود بـه ایـران مسـیر آن   ا ،شرقی بوده -در بدو تشکیل غربی  ادشدهیمسیر کلی سامانه  .کند یمغربی ایران هدایت 
  .باشند یمبر سازوکار نامبرده  يدییتأ یخوب بهنیز  يا ماهوارهتصاویر  .داد جهت خواهدسمت شمال شرق تغییر 

  
  ، مودیس، خراسان رضوي.سنگین يها بارشسودانی،  فشار کم، همدیدالگوهاي : هاي کلیدي واژه

  
  12بیان مسئله مقدمه

بــارش از متغیرتــرین عناصــر اقلیمــی اســت. ایــن  
تغییرات هم در بعد زمـان در قالـب   عد مکان و هم در ب

تـرین   عنصر یکی از مهـم  نیا دهد. اقلیم منطقه رخ می
زاده  قلی( هاي هیدرولوژیکی هاي ورودي به سامانه داده

ــ .)61-53: 1388، دارنــدو  ت ابــه لحــاظ ایجــاد جریان
عنـوان   هاي آب زیرزمینـی و بـه   سطحی، تأثیر بر سفره

هــا از اهمیــت  منبـع مهــم در تغذیــه رودهــا و چشــمه 
ــژه ــت.  وی ــوردار اس ــال   در اي برخ ــف س ــول مختل فص

زاي متفاوتی بر روي ایران فعال بـوده  هاي باران سیستم
ند منشأ بارشـی متفـاوت   چ ،و در مناطق مختلف ایران

                                                             
این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که توسط *

مرکز پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواري مورد حمایت مالی قرار 
 گرفته است.

 dadashiabbasali@gmail.com  نویسنده مسئول:*

همین دلیل در اکثر نقـاط ایـران عـدم     به وجود دارند؛
 کنـد  مود زیادي پیـدا مـی  ثبات زمانی و مکانی بارش نُ

 اعظمی از بخش ).114: 1391جهانبخش و همکاران، (
هـاي   کشور فاقد منابع رطوبتی عمده براي تأمین بارش

منـاطقی از کشـور   در  حـال  نیبـاا  باشـد.  ابرسنگین می
 یم.هـاي بسـیار سـنگین و رگبـاري هسـت      شاهد بارش

اخـص اسـتان خراسـان     طـور  بـه شـرق ایـران و    شمال
رضوي به دلیل موقعیـت جغرافیـایی و وسـعت زیـاد و     

ــاهمواري هــاي  هــاي آن در مــاه همچنــین گســترش ن
تحـت سـیطره    سـرد خصـوص فصـل    مختلف سـال بـه  

شـود.   الگوهاي گردشگري مختلـف جـو بـاال واقـع مـی     
ازآنجاکه بین رابطه الگوهـاي گردشـی و بـارش رابطـه     

؛ 114:1381 داري وجــــود دارد (علیجــــانی، یمعنــــ
 سـامانه  همدیـد  مطالعـه  نیا از )،99: 1390علیجانی، 

 صیدر تشــخ مهمــی نقــش توانــد یمــ آن مولــد هــاي
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 و يشـهر  يهـا  یگرفتگـ  آب سـیالب،  و کنترل موقع به
 در. باشد داشته بیو تخر ضایعات کاهش و آبخیزداري

 مکانیسـم  تقویـت،  تکوین، چگونگی شناخت ،راستا نیا
 همدیـدي  الگوهاي پرحرکت حاکم قانونمندي فعالیت،

 بـراي  الزم زمینه زا، لیو س نیسنگ يها بارش به منجر
عزیـزي  کنـد (  یم فراهم را ییها توفانچنین  ینیب شیپ

  .)2: 1388و همکاران، 
 اقلیمـی  شـرایط  ،رانیـ در ا بـارش  رژیم يها نوسان

 رگبــاري، ســالیانه و مــدت کوتــاه يهــا بــارش ازجملــه
 سـیل . گذاشـته اسـت   جـاي  برابـر  مخرب يها البیس

 ها انسان از يتعداد کشور جان کنار وه گوش در هرساله
 تن هزاران ون شیری آب مترمکعب هزاران و ردیگ یم را

و  ســـاخته خـــارج دســـترس از را خـــاك ارزشـــمند
ــ ــی يهــا یخراب ــ برجــاي فراوان لشــکري و گــذارد ( یم

ــاران،  ــه  )182: 1387همک ــهک ــب ب ــاي  موج آن فض
  .گردد یمملی اتالف  يها هیسرماجغرافیاي ناپایدار و 

عقیده اصلی آمایش سـرزمین، پایـداري اسـت، بـه     
محیطـی   ازنظـر این معنا که فضاي مورد مطالعـه بایـد   

طوالنی پایدار و استمرار داشـته باشـد.    زمان مدتبراي 
فرین آب هوایی یکی از عوامل اصلی درآمد  يرخدادها

از محرومیـت   يا شـبکه کم، فقر و انحطاط محیطی بـه  
لـذا   ؛شـود  یمـ ه و محرومیت اجتماعی منجـر  چندجانب

بایسته است فرین هاي آب و هوایی شـناخته شـوند و   
دقیق مورد واکاوي قرار گیرند تـا   طور به ها آنسازوکار 

مقابله و پیشـگیري متناسـب بـا آن     يها استیسبتوان 
  رخداد را ارائه داد.

بـــه بررســـی ) 285: 2001( و همکـــاران 1پـــالت
اي آلپ و ارتباط آن با  هاي سنگین نواحی حاشیه بارش

در طـی دوره آمـاري    اسیـ مق بـزرگ الگوهاي گردشـی  
از بررســی  بعــد مــیالدي پرداختنــد. 1995تــا  1971
هکتوپاسکال و مشـخص نمـودن    700هاي سطح  نقشه

ها را به روش برونسو  الگوهاي بارش سنگین تعداد گروه
 به دسـت اي که از پژوهش آنان  بررسی کردند و نتیجه

مقیـاس روزانـه    آمد با مشـخص شـدن گـردش بـزرگ    
و 2روبرتــو یابــد. احتمــال بــارش ســنگین افــزایش مــی

                                                             
1. Plaut 
2. Roberto 

هاي سنگین شمال  بارش) رویداد 61: 2004( همکاران
مقیـاس   غرب ایتالیا و رابطه آن با الگوهاي جوي بـزرگ 

پژوهش آنـان   جینتا و متوسط مقیاس را مطالعه کردند.
مقیـاس جـوي در    هاي بزرگ نشان داد که شکل جریان

هاي سـنگین نقـش    ارتباط با توپوگرافی در ایجاد بارش
 2007( همکـاران  و 3سـیبرت کنـد.   مهمی را ایفـا مـی  

 الگوهـاي  يا خوشـه  تحلیـل  از روش اسـتفاده  با) 139:
ــد ــارش همدی ــاي ب ــریش ه ــه را ات ــت ب ــه هف  خوش

 در نـامبرده  روش آن باهم سپس و کردند بندي تقسیم
 سـنگین  هـاي  بارش ،گانه هفت ياز الگوها هریک درون

 را هرکــدام همدیــد وضــعیت و کردنــد بنــدي طبقــه را
بـر   متعـددي  هـاي  پـژوهش  نیـز  رانیدر ا. نمود بررسی

 هاي بارش آسا، سیل هاي بارش بارشی، هاي سامانه يرو
 مورداشـاره  چنـد  بـه  که است شده انجام... و ابرسنگین

ــد ــد ش ــاران .خواه ــی و همک ــه 611: 2012(4دورک ) ب
 2010تحلیل همدیدي بارش سـنگین اول و دوم مـی   

آمریکــا  متحــده االتیــاجنــوب غربــی  يهــا بخــشدر 
 بخارآبپرداختند آنان نتیجه گرفتند که تزریق مستمر 

 نیتـر  مهـم ) ITCZآرام (از بخش گرمسیري اقیـانوس  
 لیـ وتحل هیتجز عامل در رخداد بارش حاضر بوده است.

ــارش ــا ب ــی ســنگین يه ــه غرب ــا منطق ــوان  هیمالی عن
) بـدان  2015( 5پژوهشی اسـت کـه یـاداو و همکـاران    

پرداختند نتایج پژوهش آنان نشان داد که شارش غرب 
در وردسپهر میـانی در شـمال پاکسـتان     هوا تودهسوي 

فصـل زمسـتان    نیابرسـنگ  يهـا  بارشعامل  نیتر مهم
گـارگ و   در منطقه هیمالیا غربـی بـوده اسـت.    2011

به ارزیابی بارش سـنگین اقیانوسـی    )2016( 6همکاران
گرفتنـد همرفـت در منـاطق گـرم      پرداختند و نتیجـه 

ــر مهــماقیانوســی  ــارشدلیــل در  نیت ســنگین  يهــا ب
  اقیانوسی هستند.

 تحلیـل  با عنوان خویش رساله در )1378( نصیري
 يهـا  حوضـه در  بـارش  یکینامیو د سینوپتیکی الگوي
 تفـاوت  کـه  کـرد  دایپ دست نتیجه این به دز، و کرخه

 سـیالب  وقـوع  و فراوانـی  تـداوم  شدت، ازنظر بارندگی

                                                             
3. Seibert 
4. Durkeeand et al. 
5. Yadav and et al. 
6. Gargand et al. 
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 ایـن  کـه  است سینوپتیکی يها سامانه تفاوت به مربوط
  .سازد یممتأثر  را دو حوضه

ــکري ( ــارش ) 17: 1382لش ــی ب ــی بررس ــاي  ط ه
سنگین جنـوب و جنـوب غـرب چهـار الگـوي کلـی را       

هـاي   بـارش ) 71: 1383( يدیـ مف معرفی کرده اسـت. 
فشـار   هـاي کـم   آساي خاورمیانـه و نقـش سـامانه    سیل

گیري این بارش بررسـی کـرده    شکلدریاي سرخ را در 
هاي وردسپهر میـانی در   معتقد است که ناوه يو است.

هـا   فشارها و جابجایی و انتقـال آن  تکوین دینامیکی کم
 یوسـف یو  اي دارنـد. عزیـزي   در خاورمیانه نقش عمـده 

 پرفشـار  فعالیـت  آغـاز  یابیـ زمـان   مطالعه به )1384(
 هـا  آن .پرداخـت  خزر دریاي جنوبی سواحل به سیبري

 دهـه  بـا  برابـر  اکتبـر  دوم دهه که اند دهیرس نتیجه این
 بـه  فراوانـی  نیشـتر یب بـا  مهـر  – عنوان به 1980سوم 

 آغــاز 1971 آمــاري دوره در طــول درصــد 50 میــزان
مسـعودیان و   اسـت.  منطقه در سیبري پرفشار فعالیت

زایـی را در   در پژوهشی فراوانی جبهه) 1391محمدي (
 ابرسنگین ایران بررسی کردنـد.  هاي زمان رخداد بارش

ــا ــاي    جینت ــه ترازه ــان داد ک  1000و  925، 850نش
هـاي   عنوان محل بیشـینه فعالیـت   هکتوپاسکل ایران به

  شده است. زایی دیده جبهه
در اسـتان خراسـان    نیابرسنگسنگین و  يها بارش

بـه  را  يشـمار  یبخسارات جانی و مالی  هرسالهرضوي 
حاصــله از  يهـا  گـزارش . در آخــرین آورنـد  یمـ  وجـود 

 14در اسـتان خراســان رضــوي در   داده رخ يهــا لیسـ 
 149فقــط  دیرگبـار و طوفـان شـد    1394اردیبهشـت  

مشهد اتفاق افتاده است کـه منجـر بـه     مورد حادثه در
مختلـف شـهر    يهـا  بخـش قطعی آب، بـرق و گـاز در   

 آسـا  لیسـ  يها بارش 1395فروردین  30تا  26گردید. 
ــتان 13 ــوع از شهرس ــتان 28 مجم ــتانرا  شهرس در اس

 امـاکن  زیربنـایی،  شهري، ساتیتأس مختلفي ها بخش
شـدیدي   خسـارت  دچـار  کشاورزي و يتجار مسکونی،

ــد ( ــر، کردنـ ــزاري مهـ ــرورد 30خبرگـ ). 1395 نیفـ
سیل خسارات بسـیاري   هرسالهکه پیداست  طور همان

 نیتـر  مهـم اسـتان خراسـان رضـوي کـه یکـی از      به را 
لذا در  ؛دینما یمگردشگري کشور است وارد  يها قطب

ســرزمین و توســعه  يا منطقــهراســتاي طــرح آمــایش 

در کشور نیازمند است تا فرین آب  يا منطقه روزافزون
ــا بتــوان ضــمن   مطالعــه مــوردهــوایی  ــرار گیرنــد ت ق

انطبـاق بهنجـاري را    يهـا  اسـت یس ،تر قیدق ینیب شیپ
  مطابق با این شرایط ارائه داد.

ارتبـاط بـین    نهیزم درقبول  دستیابی به نتایج قابل
 هــاي ابرســنگین منطقــه بــا بــارش ي گردشــیالگوهــا
را تشـکیل   رو که هدف اساسی پژوهش پـیش  خراسان

 يا مـاهواره هاي همدید و  دهد، نیازمند تحلیل نقشه می
-یر هم آمیخـتن الگوهـاي متفـاوت مکـان    د بااست تا 

در کدام نقـاط از  زمانی روشن شود که در چه زمانی و 
با چـه نـوع    ابرسنگین يها بارشمطالعه  محدوده مورد

  .کنند نمود پیدا می سازوکاري
  

  روش تحقیق
ــت ا  ــر جه ــژوهش حاض ــدي و  در پ ــابی همدی رزی

هاي ابرسنگین استان خراسان رضـوي   بارش يا ماهواره
ــین داده ــی روز   از ب ــاي بارش ــیالدي  29/3/2007ه م

یـک روز   عنوان بههجري شمسی  9/1/1386مصادف با 
 درصـد  100شـده اسـت. در ایـن روز      شاخص گزینش

پهنه استان خرسان رضوي بارش را تجربه کرده اسـت؛  
آب بـیش از   نیتأمو منابع  ها شبکهدر اثر این بارندگی 

ه روستاي استان آسـیب اساسـی دیـده اسـت کـ      100
را بـه ارمغـان آورده    میلیارد ریال 20خسارتی بیش از 

سـازمان جهـاد کشـاورزي     يها گزارشاست. بر اساس 
ــور بــه بخــش  ،اســتان خراســان رضــوي بارنــدگی مزب

 يهـا  بخششهرستان خسارتی جزئی در  14کشاورزي 
 يهـا  بخـش در  يصددرصـد جنوبی استان تا خسـارت  

همچنـین  شهرستان درگـز) زده اسـت؛   استان (لی شما
واحـد مسـکونی روسـتایی از     300آسـیب بـه بـیش از    

و جاري شدن سیل مزبور بـوده  دیگر صدمات بارندگی 
 نیتـر  شیبـ مسکونی کالت و درگز  يواحدهااست که 

سـازمان مـدیریت بحـران    اند ( شده متحملرا  ها بیآس
  .)1386استانداري خراسان رضوي، 

مساحت باالي استان خراسان رضـوي و   به با توجه
همدید و نوسان مکانی و زمانی  يها ستگاهیاپراکندگی 

؛ در دسـت  نیازاعنصر بارش و افزون بر مشکالتی  ،زیاد
آبگیـر   يهـا  کـانون متر ( 2600نواحی با ارتفاع بیش از 
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بـارش   يریـ گ اندازههاي سنجش و کشور) فاقد ایستگاه
ــت ــتگاه   ( میهسـ ــوي ایسـ ــان رضـ ــتان خراسـ در اسـ

متر بیشـینه ارتفـاعی را بـین     8/1450با  هیدریح تربت
در ایـن   رو نیـ ازا)؛ باشـد  یمـ سایر ایستگاه اسـتان دارا  

) از APHRO_MEهاي منطقه خاورمیانه (داده مطالعه
آخـرین محصـول پایگـاه داده آفرودیـت تحـت عنــوان      

v1101  ،با قدرت تفکیک ).2012(یاتاگانی و همکاران ،
 nc" NetCDF."درجه قوسی بـا فرمـت    25/0×  25/0
اخـذ گردیـد.   ) http://www.chikyu.ac.jpتارنماي (از 

در  یســینو برنامــههــاي ســپس بــا اســتفاده از قابلیــت
ــرم ــا نــ ــوردنظر روز  Matlabو  Grads يافزارهــ مــ

ــل  ) از29/03/2007( ــا دادهکـ ) APHRO_ME( يهـ
  انتخاب شد.

آفرودیت  يا اختهی يها دادهصحت سنجی  منظور به
اسـتان   یسـنج  بارانهمدید و  يها ستگاهیا يها دادهاز 

صحت سـنجی   يها آمارهطی روز نامبرده استفاده شد. 
ن شـرح اسـت؛   وبـد  آمده دست بهو مقادیر  مورداستفاده

ــین ــا 2R)971/0ضــریب تعی ــق خط ــانگین مطل  )، می
MAE)772/1 میانگین ،(اریب خطMBE)950/0 (

). RMSE)801/0و ریشه دوم میانگین مربعات خطـا  
دقـت   از ،استفاده مورد يها دادهکه پیداست  طور همان

 مـورد ) موقعیت منطقه 1شکل ( د.و صحت باالیی دارن
  است. شده  دادهنشان  مطالعه

  

  
  پایگاه داده بارش آفرودیت يا درجه 25/0در  25/0 يها اختهیو  مطالعه موردموقعیت منطقه  :1شکل 

  
بـاد   مؤلفـه بـاد مـداري،    مؤلفهمربوط به  يها داده

 يهــا دادهنیـز  و و رطوبـت   دمـاي هـوا   ،يالنهـار  نصـف 
در ترازهـاي   یـی زا جبههبراي ترسیم تابع  مورداستفاده

ــکال  1000و  925، 850، 700، 600، 500 هکتوپاســ
نیـــــز از تارنمـــــاي  يهـــــا دادهبودنـــــد. ایـــــن 

www.esrl.noaa.gov يهــا  یبــان دهیــدصــورت  بــه 
  اخذ گردید. ساعته شش

اسـتفاده از   يها تیمحدودو  ها ییتوانادر خصوص 
تابع همگرایی رطوبـت تحقیقـاتی بـه نقـل از نـوري و      

بـه   تـوان  یمـ است کـه   شده انجام) 2: 1392همکاران (
) و 1988( 2)، بوســول1982( 1دوســول يهــا پــژوهش

                                                             
1. Doswell 
2. Bothwell 

) انجـام شـد. در برخـی مطالعـات،     1989( 3والسترایخز
 يهـا  اسیـ مقدر  هـا  بـارش نقش این تـابع در تخمـین   

ی دیگـــر در خـــ)، در بر1965، 4فرانکهـــازوربـــزرگ (
و همکاران  5اولیه پیترسن يها همرفتمحل  ینیب شیپ
ــدادي دی2000( ــ) و در تع ــر در گ ــیب شیپ ــطح  ین س

 ییاسـتوا پوشیده آسمان از ابرهاي همرفت در منـاطق  
قرار گرفت اشـاره   یموردبررس) 1968، 6کریشنامورتی(

ــرد ــت آشــنایی .(ک ــا جزئجه ــاتب ــبه ، ی و روش محاس
مراجعه شود بـه منبـع   نامبرده  يها روش يگذار ارزش

  ).15شماره 

                                                             
3. Waldstreicher 
4. Frankhauser 
5. Petersen 
6. Krishnamurti 
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اقـدام بـه    ازیموردن يها تابعبعد از مشخص نمودن 
نامبرده در محیط اسکریپت نویسـی   يها تابعبازنویسی 
GRADS   ــت و ــده اس ــهش ــا نقش ــیم گ ه ــتند.ترس  ش

اسـت در پـژوهش    شده اشارهنیز  تر شیپکه  طور همان
 شـده   استفاده يا ماهوارهحاضر از دو روش همدیدي و 

مـیالدي   2007مارس  29 روز يا ماهوارهتصاویر است. 
  گردید. اخذ ladsweb.nascom.nasa.gov يتارنمااز 

غیـر ابـري از تصـویر مربوطـه      يهـا  کسلیپسپس 
و همکـاران   1حذف گردید براي این کار از مدل آکرمن

که براي تصاویر مودیس ارائه کردنـد   5) نسخه 2006(
  استفاده شده است.

از نسـبت تابنـدگی    ابرهـا محاسبه دمـاي   منظور به
),(یفی یـک جشـم در راسـتاي   ط   تحـت عنـوان ،
),( B   آن  يدمـا  هـم با تابش طیفی جسم سـیاه

ybbBجسم یعنی  تابش طیفـی سـمتی یـا     تیقابلرا  ,
),,(جسم نامیده و با  یلندگیگس   نشـان داده

  ).24: 1385مباشري، شود ( یم

ybbB
B

,

),(),,(                                   (8) 

),,(   یطورکل به   تقریباً مستقل از دما اسـت و
تفـاوت در   حال نیباا. تنها به طبیعت ماده بستگی دارد

تـا بـا    سـازد  یمـ ، ما را قادر دما هممیزان تابش اجسام 
به نوع ماده تـابش کننـده پـی     ها سنجاستفاده از اشعه 

مـدل   ابـراز در پژوهش حاضـر بـراي دمـاي     لذا ببریم؛
LSE     و بر اساس تحقیقات مختلفی کـه روي ابرهـا بـا

استفاده از سنجنده مـودیس صـورت گرفتـه اسـت بـا      
ــد  ــه مجــاورت دو بان ایــن ســنجنده  32و  31توجــه ب

شـده   ضبرابر فربا یکدیگر گسلیمندي ابرها در دو باند 
  .)23: 2010و همکاران،  2مازلاست (

سنجده مودیس تصـاویر   يها دادهسپس با استفاده از 
 يهـا  تیـ قابلو بـا اسـتفاده از    اخذشدهمربوطه  يا ماهواره

  .شدندتصاویر مربوطه پردازش  ENVI افزار نرم
  

  تایج و بحثن
سـنگین در یـک دوره زمـانی     يهـا  بـارش  که یوقت

به وقوع بپیونـدد   خشک مهینکوتاه در منطقه خشک و 
                                                             

1. Akerman 
2. Mazel 

شـدت و بـازدهی    ؛وقوع بالقوه سیل وجـود دارد امکان 
بـه آب   بخـارآب به معنی میزان توانایی تبـدیل  بارش (

ر ایجاد ک سلول) عواملی هستند که دیقابل ریزش در 
 1کـه نمـودار    طـور  همـان  .مؤثرنـد یک بارش سنگین 

اســت منــاطق مرتفــع مقــدار بــارش  شــده دادهنشــان 
محلـی   عوامـل  توجـه  قابـل که به نقـش   دارندبیشتري 

ـ  آنچـه اشاره کرد ولـی   توان یم پیداسـت   شیازپـ  شیب
 بـر  هیـ تکبـا   صـرفاً  ییهـا  بـارش رخداد چنین بـارش و  

و الزم  باشـند  ینمـ محلـی قابـل ارزیـابی     يها مشخصه
 است تا شرایط همدیدي نیز مورد واکاوي قرار بگیرنـد. 

سـنگین اسـتان    يهـا  بـارش تحلیـل آمـاري    منظـور  به
خراسان رضوي دو شاخص تعداد روزهاي داراي بـارش  

) و تعداد روزهاي داراي بـارش خیلـی   10Rسنگین (
در  Climdex افـزار  نـرم با اسـتفاده از  ) 20Rسنگین (

، گلمکـان  قوچـان،  يهـا  سـتگاه یا يبرا Rمحیط برنامه 
، کاشـمر و طـبس طـی    هیـ دریح تربـت مشهد، سبزوار، 

شاخص تعـداد   اجرا شدند. 2014تا  1987دوره آماري 
ــنگین (  ــارش س ــاي داراي ب ــتگاه 10Rروزه ) در ایس

تعداد  روند افزایش داشته است. 109/0قوچان با شیب 
) ایسـتگاه  20Rروزهاي داراي بارش خیلی سـنگین ( 

روز بـارش   48روز و ایستگاه قوچـان   59 هیدریح تربت
ــنگین   ــی س ــخیل ــر شیب ــی  نیت ــتهرا فراوان ــد داش . ان

تعــداد روزهــاي داراي بــارش ســنگین در  یطــورکل بــه
شـی  سبزوار، قوچان و گلمکـان رونـد افزای   يها ستگاهیا

که اشاره گردیـد در تـاریخ    طور همان داده است؛نشان 
ــا   29/03/2007 ــادف بـ ــیالدي مصـ  09/01/1386مـ

درصــد پهنــه اســتان خراســان  100هجــري شمســی 
بخصوص بـراي  ( یتوجه قابلرضوي شاهد ریزش بارش 
 227این مقـدار بـر اسـاس     مناطق شمالی) بوده است.

 اسـت.  شـده  محاسبهبارش آفرودیت -یاخته پایگاه داده
 متـر  یلـ یم 43/66این اساس بیشینه بارش با مقـدار   بر

در شرق شهرستان درگـز   37/37و  37/59با مختصات 
افتاده است. به همین ترتیب کمینه بارش نیز بـا  اتفاق 

در  63/33و  37/57بــا مختصــات  متــر یلــیم 2مقــدار 
در این روز مقـدار   شهرستان فردوس اتفاق افتاده است.

 متـر  یلـ یم 93/21استان خراسان رضوي  يا پهنهبارش 
کـه    يا اختـه یضـریب تغییـرات   اسـت.   شـده   محاسبه
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بـه خـود اختصـاص     2007مارس  29بیشینه بارش در 
 35/218خــود  بلندمــدتداده اســت؛ نســبت بــه دوره 

درصد بوده؛ همچنین ضریب تغییرات کل پهنه اسـتان  
درصد و انحراف از  65/36خرسان رضوي در ماه مارس 

  محاسبه گردید. متر یلیم 87/5گین همین ماه میان
 يهـا  سـتگاه یااطالعـات   تـر  قیـ دقارزیابی  منظور به

همدیــدي اســتان خراســان رضــوي نیــز بررســی قــرار 
ایسـتگاه منتخبـی کـه     12. از این )1نمودار ( دندیگرد

ـ ایسـتگاه قوچـان   داراي آمار روزانه بودند   46ا مقـدار  ب
بیشینه بارش در این روز و ایستگاه گنابـاد بـا    متر یلیم

کمینـه بارشـی اسـتان را در بـین      متر یلیم 3/1مقدار 
از سـایر   .انـد  دادهایستگاه همدید بـه خـود اختصـاص    

 36، نیشـابور بـا   متـر  یلـ یم 40ایستگاه نیز سـبزوار بـا   
 متـر  یلـ یم 31چناران) بـا مقـدار   گلمکان (و  متر یلیم

  .اند نمودهفت یابارش در یتوجه قابلمقدار 

  

  
  29/03/2007ي همدید منتخب خراسان رضوي در روز ها ستگاهیامقدار بارش  :1 نمودار

  

 
  )SLP) (29/03/2007: فشار تراز دریا (2شکل 

  
حاکم بـر تـراز دریـا را     همدیديشرایط  )2(شکل 

کـه مرکـز واچرخنـد     شـود  یم مالحظه .دهد یمنشان 
هکتوپاسکال بـر   1030 فشار همروي روسیه با منحنی 

 بـانفوذ و زبانه جنـوبی آن   شده بستهشمال دریاي خزر 
پایین تا جنوب استان خراسـان و شـمال    يها عرضبه 

نتقـال هـواي   او با  برگرفتهرا در شمالی  درجه 32مدار 
کشور جو آرامی را حـاکم  باالتر بر روي  يها عرضسرد 

 فشـار  کـم ساخته است. این در حالی اسـت کـه مرکـز    
تـا شـمال مصـر و     شـمالی -سودانی با راستاي جنـوبی 

ضمن  يها زبانهاست و  برگرفتهغرب دریاي سرخ را در 
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عبور از کشور عراق و سـوریه تـا مدیترانـه شـرقی نیـز      
جریانات جنوب و جنوب  بیترت نیا به است. افتهیامتداد

بنـدالی   سـامانه  نیب جادشدهیافشار  شیوشرقی در اثر 
گـرم   يهـوا  تودهو  در شمال دریاي خزر و دریاي سیاه

سودان برقرار شـده و زمینـه الزم بـراي انتقـال هـواي      
عربسـتان   رهیجز شبهمرطوب دریاهاي جنوبی از طریق 

  است. شده  فراهم ایرانشمال شرق به 
ــراز  ــکل  700در تـ ــکل (شـ ــز 4هکتوپاسـ ) مرکـ

ژئوپتانسیل متر در مـوقعیتی   3050چرخندي با پربند 
ــا ــر نییپ ــی  ت ــبو کم ــر عق ــراز   ت ــد ت  850از چرخن

شرق دریـاي مدیترانـه)    ي(بر رو)5(شکل  هکتوپاسکل
ایـن   بـه  شمال شرق مصر بسـته شـده اسـت.    بخش زا

ندي در تـراز قـائم   خگیري مراکز چرترتیب الگوي قرار
است که شرایط بسیار مناسبی بـراي تقویـت    يا گونه به

بررسی الگوهـاي مختلفـی    سامانه نامبرده فراهم است.
ــین در  ــاســطح زم ــکال  500و  700 يترازه هکتوپاس

نشان داده است که از سه روز قبل از حدوث این بارش 
دمـاي سـطح زمـین     2007مـارس   28تـا   26یعنی از 

دمـاي سـطح زمـین در     که يطور به است افتهی شیافزا
بـوده و در روز   یوسـ یسلسدرجه  8/10، مارس 27روز 
درجه سلسیوس رسیده است، ولی در  13به  مارس 28

 تشـکیل که کانون مطالعه حاضر را نیـز   مارس 29روز 
قبـل کـاهش    روز بـه نسبت دماي سطح زمین  دهد یم

درجه سلسیوسی داشته اسـت و بـه    3حدود  باره کی به
است که  داکردهیپسلسیوس کاهش  درجه 4/10مقدار 

دماي ناشی و کاهش  فشار کمعبور سامانه  دهندهنشان 
همچنـین وضـعیت دمـا بـراي      از جبهه سرد آن است؛

هکتوپاسکال بـه صـورت کـاهش     500و  700ترازهاي 
 يهـا  عـرض هواي سرد در  دهنده نشانکه  باشد یمدما 

ا همـان  یـ مارس  29حال روز اوج بارش که است باالتر 
بـدین   همدیـدي شـرایط   باشـد  یمـ  1386فروردین  9

هکتوپاسـکال   500. نقشه تـراز  شرح قابل ارزیابی است
دهد که در شرق می ) نشان3مربوط به این روز (شکل 

تشکیل شـده اسـت کـه    دریاي مدیترانه پشته عمیقی 
شدن ناوه مستقر بر روي غـرب و مرکـز    تر قیعمباعث 

زمان حدوث چنین شـرایطی یـک    در ایران شده است.
سیستم مانع بر روي شمال ایران مستقر شد که باعـث  

تا شاخه جنـوبی سـامانه غربـی از روي    این امر گردید 
غربی کشـور   يها قسمتو دریاي عمان به  فارس جیخل

که در نقشه سطح زمین (شکل  طور همان. دوکشیده ش
 1010فشـــار مرکـــزي   ایـــن روز در داســـتیپ )2

ــکال در نــواحی شــرقی و مرکــزي کشــور      هکتوپاس
و سبب ایجاد بارش در ایران مرکزي شـده   مستقرشده

ناپایداري در ایران با توجـه بـه اسـتقرار     تیوضع است.
سـامانه پرفشـار در نیمـه شـمالی کشـور بـه        يها زبانه

 يهـا  سـازمان  يها گزارشنواحی مرکزي رسیده است. 
را بـراي   یتـوجه  قابـل  يها بارشبراي این روز  مختلف

 شـده  گـزارش  درگز و قوچـان  یسنج باران يها ستگاهیا
 هـا  سـتگاه یا) شرح برخی از این 1در جدول ( ؛ کهاست

  آمده است.
  

  )یسنج بارانمنتخب  يها ستگاهیا( يالدیم 2007مارس  29براي  شده گزارشبارش  :1جدول 
  )متر یلیمشده ( گزارشمقدار بارش   نام ایستگاه

  2/53  درگز)( رگانیت
  2/47  قوچان)( ییدوقا

  46  درگز)آباد ( حسن
  36  قوچان)شورچه (

  3/35  درگز)( نایم
  32  قوچان)برسالن (

  3/24  درگز)آباد ( لطف
  24  درگز)نوخندان (

  14  قوچان)( یقلامام 
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  2007 مارس 29هکتوپاسکال  700نقشه تراز  :4شکل        2007 مارس 29هکتوپاسکال  500نقشه تراز  :3شکل 

  

  
  2007 مارس 29هکتوپاسکال  850نقشه تراز  :5شکل 

  
ــکل ــا ش ــا  6 يه ــوبتی را در روز  9ت  29وزش رط

ــراز   ــارس در تـ ــکال  850مـ ــههکتوپاسـ ــورت بـ  صـ
بـر اسـاس    .دهنـد  یمـ نشان  ساعته شش يها یبان دهید

میزان رطوبت در نواحی مدیترانه و  شده ارائه يها شکل
اسـت کـه    يا گونـه  بـه ست؛ نحوه وزش بـاد  سودان باال

هکتوپاسـکال رطوبـت را از    850جریان بـاد در سـطح   

 .کننـد  یمـ ایـران هـدایت    به نواحی غربیسرخ دریاي 
وجود پشته در شرق ایران و حرکـت سـیکلونی جلـوي    

بـه   ربدریـاي عـ   ناوه، سبب تزریق رطوبـت دریـافتی  
. الزم بـه  گردد یمداخل ایران و بخصوص ایران مرکزي 

تا حوالی مرزهاي غربـی   ذکر است این رطوبت دریافتی
.رود یمـ نیز پـیش  خراسان رضوي و جنوبی  يها استان

  

              
  چینویگر 06ساعت  850تراز وزش رطوبتی  :7شکل            چینویگر 00ساعت  850تراز وزش رطوبتی  :6شکل 
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  چینویگر 18ساعت  850تراز وزش رطوبتی : 9شکل           چینویگر 12ساعت  850تراز وزش رطوبتی  :8شکل 

  
ــا 10 يهــا شــکل ــراز  نقشــه 13 ت  850چرخنــدگی ت

ــراي  29هکتوپاســکال در روز  ــارس ب ــدم ــان دهی ــا یب  يه
ناهنجـاري شـمال دریـاي     کـه  دهد یمنشان  ساعته شش

 یچرخنـدگ سرخ و اروپا منطبق با پشـته سـیکلون اسـت و    
ــ ــی ایــران مثبــت ر رومســتقر ب و  باشــد یمــي نــواحی غرب

مــانع منطبــق اســت و داراي  مچرخنــدگی مثبــت سیســت
کـه در   طـور  همـان ؛ باشـد  یمـ ناپایداري و بارش  نیتر شیب

 16) نیـز آمـده اسـت مقـدار بـارش از      1جدول و نمـودار ( 

شـرق اسـتان    در متـر  یلـ یم 40در گاریز یـزد بـه    متر یلیم
 متـر  یلـ یم 40سـبزوار   خراسان رضوي و ایسـتگاه همدیـد  

شرایط براي مناطق شـمالی افـزایش    نیا است. شده گزارش
ــهداشــته  ــد قوچــان در  کــه يطــور ب  46ایســتگاه همدی

قطب بیشینه بارشی اسـتان خراسـان    در نهایتو  متر یلیم
مقــدار رضـوي در ایــن روز در شــرق شهرســتان درگــز بــا  

  برآورد گردیده است. متر یلیم 43/66

  

            
  چینویگر 06ساعت  2007مارس  29نقشه چرخندگی روز  :11شکل      چینویگر 00ساعت  2007مارس  29نقشه چرخندگی روز  :10شکل 

  

                   
 چینویگر 18ساعت  2007مارس  29نقشه چرخندگی روز  :13شکل       چینویگر 12ساعت  2007مارس  29نقشه چرخندگی روز  :12شکل 
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یـک هسـته    2007مـارس   29در روز  یطـورکل  به
 قرارگرفتـه نزول هوا بر روي مناطق جنوب غرب کشور 

ــمال   ــا ش ــو ت ــارس جیخل ــه  ف ــپادام ــت،  داکردهی اس
جنوب غربی هوا کامالً نزول  يها قسمتدر  که يطور به
بارشی صورت نگرفته اسـت.   گونه چیهاست و  داکردهیپ

این در حالی است کـه یـک هسـته صـعودي بـر روي      
در . شــود یمــاخلــی و مرکــز ایــران مشــاهده نــواحی د

منطقه بیشـینه چرخنـدگی در قسـمت    فوق  يها شکل
کـه خطـوط    ییدرجـا جلوي محـور فـرود سـطح بـاال     

قرار دارد و در سطح زمین  ترند کینزدبه هم  ارتفاع هم
 فشـار  کـم باد را در انتهاي زبانـه   یکالنیسهم چرخش 

گفتـه شـد    تـر  شیپـ بـر آنچـه    افـزون  .دهـد  یمنشان 
 یخـوب  بـه نیـز   13تـا   10 يهـا  شـکل که در  طور همان

نـدگی  تـراکم شـدید و افـزایش چرخ    باشـد  یمنمایان 
که این امـر نزدیکـی    است فارس جیخلمثبت در شمال 

 .کند یمسیکلون را بیان مرکز به 
 500تـراز   ییزا جبههنقشه فراوانی تابع  يها یبررس

 یطورکل بهنشان داد که  00,00هکتوپاسکال در ساعت 

بـر شـرایط ایـن     توانند یمکه  فعال ییزا جبههدو مرکز 
از: نیمـه   اند عبارتباشند  رگذاریتأثروز خاص از منطقه 

این شرایط تـا  غربی دریاي سرخ و جنوب دریاچه آرال 
نیــز تــا  12,00و  06,00 يهــا ســاعتحــدودي بــراي 

حدودي تکرار شده است. یکی از دالیلـی کـه توانسـته    
بـر روي   یـی زا جبهـه است شرایط مناسب براي را براي 

برخـورد   تـوان  یمـ منطقه دریاي سـرخ فـراهم آورد را   
هواي سردي که از نیمه غربـی فـرود مدیترانـه ریـزش     

دانســت. از طــرف دیگــر جنــوب دریاچــه آرال   ،کــرده
انه کـه از ادغـام دو سـام    اسـت  محـل فـرازي   عنوان به
 است. لـذا هـواي   گرفته شکلو دریاي سرخ  يا ترانهیمد

در  ژهیو بهشرقی دریاي خزر  مهینگرمی که در راستاي 
سـرد برخـورد کـرده     يهوا تودهه جنوب دریاچه آرال ب

 تـوان  یمـ  ادشـده یمنطقـه   ناز ایـ  بیـ ترت نیـ ا به است
را بـراي ایـن روز    ییزا جبههدو منطقه بیشینه  عنوان به

 يهــا یبــان دهیــد 17تــا  14 يهــا شــکل توجیــه کــرد.
نشـان   را ه.پ 500تـراز   یـی زا جبهـه تـابع   ساعته شش

  .دهند یم
  

             
  چینویگر 06ساعت  2007مارس  29روز  ییزا جبههنقشه  :15شکل      چینویگر 00ساعت  2007مارس  29روز  ییزا جبههنقشه  :14شکل 

  

               
  چینویگر 18ساعت  2007مارس  29روز  ییزا جبههنقشه  :17شکل        چینویگر 12ساعت  2007مارس  29روز  ییزا جبههنقشه  :16شکل 
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 کـه  یزمانهمدیدي نشان داد که  يها لیتحلنتایج 
سامانه سودانی روي شمال سودان و جنوب مصر شکل 

شـمالی بـه سـمت     –گیرد و سپس در امتداد جنـوبی  
ت ایـن سـامانه در سـم    نکـه یبعدازا ؛ال حرکت کندمش

و همچنـان بـه حرکـت     مصر قرار گیـرد  کشور شمالی
طـرف دیگـر نـاوه عمیـق      از ؛شمالی خود ادامـه دهـد  
روي دریاي سـرخ مکـان    که آنمدیترانه و محور شرقی 

سـبب صـعود رطوبـت ایـن منطقـه و       دینما یمگزینی 
. بـه  دیـ نما یمـ فراهم  باالتر يها عرضرا به  فرارفت آن

کـه رطوبـت و   را  و سازوکار اصلی بارشعبارتی این الگ
رطوبـت دریـاي    ،. در ادامـه دینما یمفراهم  عود باشدص

 -غربـی بعد از آن در امتداد سرخ طی سازوکار نامبرده 
اما بعد از ورود بـه   ،دهد یمشرقی به حرکت خود ادامه 

در  کـه  يطـور  بـه ایران این شرایط ادامه نخواهد داشت 
 ي سـامانه (بـین اسـتان یـزد و اصـفهان)     ایران مرکزي 

برخـی از  . کنـد  یمـ متفاوتی را طـی   يرهایمس ادشدهی
 یسـادگ  بـه در ایران مرکزي نابوده شده و  ها سامانه این
 هـا  سامانهاما بخشی از این ؛ باشند ینمقابل تعقیب  نیز

در امتـداد شـمال   اسـت   توجـه  قابـل که تعدادشان نیز 
خراسـان  شرق ادامه مسـیر داده و بعـد از رسـیدن بـه     

خراسـان رضـوي و    يها استانعموماً در مناطق شمال (
؛ دهند یمدر همان مسیر به حرکت خود ادامه شمالی) 

 9یـا   2007/ 29/03همین سازوکار همدیدي در روز  و
در  يمتـر  یلـ یم 40باعث ایجـاد بـارش    1386فرودین 
 43/66 در نهایـت و  در قوچـان  يمتر یلیم 46سبزوار، 

سـودانی از   يهـا  سامانه در درگز شده است. يمتر یلیم
بدو تشکیل تا ورود به ایران در شرایط متعارف معمـوالً  

اول عمومـاً روي   ریمسـ  .کننـد  یمـ از دو مسیر حرکت 
و بعد از تشکیل با جابجایی جنوبی  شده لیتشکسودان 

از ســمت شــرق دریــاي ســرخ وارد بــه شــمالی خــود 
-ربغـ مسـیر   رییـ تغعربستان شده و بعـد   رهیجز شبه

و سـپس ادامـه مسـیر    شمال شرق وارد کشـور کویـت   
امـا مسـیر دوم؛ در    ؛ ودهنـد  یمـ خود را در ایران ادامه 

این سازوکار سامانه از همـان ابتـدا در سـواحل شـرقی     

شـمال   -قرار دارد و در مسیر جنوب غربدریاي سرخ 
کـه در   يا نکتـه اما  دهد یمشرق به حرکت خود ادامه 

اینجا اشاره به آن الزم است این مسیر به سمت شـمال  
و طـی خواهـد شـد     تر منظمشرق نسبت به مسیر اول 

 دینما یمهمان مسیر را طی  فارس جیخلرود به بعد از و
دریـاي   در صورت ایجـاد سـازوکار نـامبرده    تیدرنها و

در  یتـوجه  قابـل  يهـا  بـارش شـاهد   تـوان  یممدیترانه 
خراسـان   يها استاناستان یزد) و ( يمرکزبخش ایران 
بـا مرکـز بیشـینه     هـم  آنخراسان شـمالی  رضوي و تا 

  باشیم.مناطق شمالی 
وجود رودباد جبهه قطبـی در سـطوح    که ییآنجا از

سـنگین   يهـا  بارشدر رخداد  رگذاریتأثفوقانی یکی از 
ه.پ مورد ارزیابی  300است در ادامه نقشه رودباد تراز 

) پیداسـت  18شـکل ( کـه در   طـور  همـان قرار گرفـت.  
استان خراسان رضوي و منبع رطوبتی دریاي سـرخ در  

متر بـر ثانیـه و یـا     30و بیشتر از  پرسرعتزیر جریان 
بـه دلیـل    چراکه. است قرارگرفتهرودباد  گرید یعبارت به

 جـه ینت دراختالف فشار و دماي زیاد در محل نـامبرده  
باال به هـواي گـرم    يها عرضنزدیک شدن هواي سرد 

  پایین است. يها عرض
هکتوپاسـکالی روز   500) ناهنجاري تراز 19شکل (

ــروردین  9 ــانگین آن نشــان   1386ف ــه می را نســبت ب
یـک   باشد یمدر نقشه نمایان  که يطور همان. دهد یم

مرکز ناهنجاري منفی بر روي سیبري قـرار دارد یعنـی   
از  تـر  يقـو نفوذ ناوه حاصل از تاوه قطبی در این مکان 

هنجاري منفـی نیـز بـر    . یک هسته ناباشد یممیانگین 
روي غرب و جنوب غرب ایران وجود دارد که نشـان از  
ناپایداري در این مکان است و هسته ناهنجـاري منفـی   

است. یـک مرکـز    گرفته شکلدیگري در غرب مدیترانه 
ناهنجاري مثبت قوي در شمال اروپا شکل گرفته است 
بدین معنی که سامانه پـر ارتفـاع واقـع در ایـن مکـان      

از میانگین است. مراکز ناهنجاري مثبت دیگري  تر يقو
بر روي شرق ایران و بـر روي دریـاي سـرخ بـه وجـود      

  آمده است.
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  .پ)ه 300تراز ( دیشدمتوسط سرعت باد به متر بر ثانیه در هنگام وقوع بارش  :18شکل 

  

  
  بلندمدتنسبت به دوره  1386فروردین  9هکتوپاسکالی روز  500ناهنجاري تراز : 19 شکل

  

  
  2007مارس  29: عمق نوري ابرهاي هاي مایع و یخی در روز 20شکل 
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 یخـوب  بـه نیـز   يا مـاهواره  يهـا  دادهنتایج حاصـل  
ق ) عمـ 20شـکل ( . باشند یمبر سازوکار حاضر  يدییتأ

در ایـن   دهـد  یمـ مایع و یخـی را نشـان     ابرهاي نوري
ابرهـاي   10صـفر الـی   عـددي   بـاارزش شکل مناطقی 

میانـه و   نـوري ابرهـایی بـا عمـق     35الی  10، عمق کم
 35باالتر از  ها آن نوريمناطقی که ارزش عددي عمق 

حاضـر   نقشـه  .دهـد  یمـ را ابرهاي عمیق تشکیل است 
از مقـدار و مـدت بـارش ارائـه     بهترین توجیـه را   )20(
براي مثال در میبد ارزش عددي عمـق نـوري   . دهد یم

قرار دارد و مقـدار بارشـی کـه بـراي      25تا  20بین ابر 
بوده است. این  متر میلی 5است  شده  ثبتگاه این ایست

 45تـا   40در حالی است که قوچان با عمق نوري بین 
 تیـ درنها ؛ وبوده است متر یلیم 46ن آ شده ثبتبارش 

ابر عمق نوري  نیتر شیبقطعاً  متر یلیم 43/66درگز با 
  ) را به خود اختصاص داده است.50مقدار بیشینه (

ي مایع و یخـی را  ابرها) مسیر طی شده 21شکل (
 شـده  ادي بـر سـازوکار یـ   دییـ تأ ؛ کـه دهـد  یمـ نشـان  

  .باشد یم
  

  
  2007مارس  29در روز ابرهاي هاي مایع و یخی  شدهمسیر طی  :21شکل 

  

  يریگ جهینت
 ینیسـنگ  يهـا  بارشجو، همچون  فرین يها دهیپد

از عوامل اصلی درآمد کم، فقر و انحطـاط محیطـی    که
ــه  ــبکهب ــت   يا ش ــه و محرومی ــت چندجانب از محرومی

فـرین و   يهـا  دهیـ پد چراکـه  ؛زننـد  یم دامن یاجتماع
غالباً منفـی،   راتیتأث واسطه به هوا سپهر یناگهانعمدتاً 

. دهنـد  یمـ بـه ناپایـداري سـوق     بلندمدتمحیط را در 
 زمـان  هـم هدف اصلی پژوهش حاضر را بررسی شرایط 

در مقیـاس  استان خراسان رضوي  سنگین يها بارشبا 
ارتباط با  دررا  ها بارشهمدید و چگونگی توزیع مکانی 

بـه ایـن منظـور پـس از      .دهـد  یمتشکیل این شرایط، 
 29/03/2007صـورت گرفتـه بـارش روز     يهـا  یبررس

شاخص انتخاب گردیـد. در  یک روز  عنوان بهمیالدي را 
این روز صـد درصـد از پهنـه اسـتان خراسـان رضـوي       

بـارش   –بارش داشته است. این مقـدار از پایگـاه داده   

 يهـا  پهنـه در ایـن روز میـانگین    آفرودیت اخذ گردید.
و همچنـین  محاسـبه گردیـد    متـر  یلـ یم 93/21رش با

ــا  نهشــیبمرکــز  در شــرق  متــر یلــیم 43/66بارشــی ب
ــا    ــز ب ــدار بارشــی نی  2شهرســتان درگــز و کمینــه مق

شهرستان فردوس برآورد گردید که توسط  در متر یلیم
 قرارگرفتـه  دیتائسازمان هواشناسی نیز مورد  يها داده

ــارز منظــور بــه اســت.  يهــا تــابع همدیــدي يهــا یابی
فشـار   يهـا  نقشـه ، شار رطوبت، چرخندگی، ییزا جبهه

هکتوپاسـکالی   850و  700، 500سطح زمین و سطوح 
مــاهوره اي نیــز از  يهـا  لیــتحلبـراي   بررسـی شــدند، 

با بررسی دو تابع عمـق نـوري    تصاویر سنجده مودیس
بـا  کـه  نشـان داد   جینتـا  .مسیر ابر استفاده گردیدابر و 

ناپایـداري جـو و    جـه یدرنت  ترانهیمداوه شدن ن تر قیعم
که بـا   دینما یمعود سریع هوا وقوع بارش را متحمل ص

یکـی از چهـار محـل     ) کـه 1377( اخـالق  خوشنتایج 
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گیري محور نـاوه مدیترانـه را شـرق دریـاي     اصلی قرار
. باشـد  یمـ منطبـق   مدیترانه و شمال دریاي سرخ است

دینامیکی دریاي سرخ نیز یکی از  فشار کمفعال بودون 
بنیـادین سـازوکار حاضـر اسـت. لشـکري       يهـا  شالوده

در سراسـر   فشـار  کم) عنوان کرده است که این 1375(
مت شـمال و جنـوب   دوره سرد سال فعال است و از س

دریاي سـرخ فرارفـت کـرده و بـا     روي  را هوا اناتیجر
و باعث  گرفته شکلی برخورد با یکدیگر منطقه همگرای

که  شود یمآن به بادهاي غربی  قیتزرصعود رطوبت و 
سـوي   از حاضر نیـز همخـوانی بـاالیی دارد.    ساز کاربا 

ال سـودان و  سامانه سـودانی روي شـم   که یزماندیگر 
در امتـداد   از حرکـت  پـس جنوب مصر شـکل گیـرد و   

درجه شمالی  30تا  20در بین مدار ، شمالی –جنوبی 
بـه سـمت شـرق حرکـت      که  يا ترانهیمد قیعمناوه با 

 -و بعـد از آن در امتـداد غربـی    شـده  ادغامکرده است، 
خواهد داد و پس ورود به ایـران  شرقی به حرکت خود 

مرکزي مسیري شـمال شـرقی را طـی خواهـد کـرد و      
فرود بلند مدیترانه و دریـاي   یزمان هم( همین سازوکار

 29بـارش   دلیـل اصـلی   منبع رطـوبتی)  عنوان بهسرخ 
و  اخـالق  خـوش کـه   میالدي بوده اسـت  2007مارس 

 يها لیتحل .اند داشته) نیز بدان اذعان 1391همکاران (
سـه   يبنـد  میتقسـ نیز یک  عمق نوري ابرها يا ماهواره

چگـونگی  ارائـه داد کـه بـا مقـدار و      ا راگروهی از ابره
توزیع مکانی بارش این روز بخصـوص تطـابق کامـل را    

  نشان داده است.
  

  تشکر و قدردانی
ایـن پــژوهش بــا حمایــت مــادي و معنــوي مرکــز  

اسـت کـه    شده انجامپژوهشی دانشگاه حکیم سبزواري 
جا دارد از زحمات مرکز نامبرده نهایت تقدیر را تشـکر  

  .میآور عملرا به 
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