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 ایران تهران،، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور دانشیار،1
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  دهیچک

 و دسـتخوش تغییـر   را زندگی مختلف ابعاد بشري حیات تاریخ طی همواره محیطی مخاطرات از یکی عنوان به دیشد يهابارش

ـ از ا .انـد شده جهان در زیادي جانی حتی و مالی باعث خسارات و نموده تهدید ـ ا ییهـدف غـا   ن رو،ی ن یـی د، تبیـ همد ۀن مطالعـ ی

 ۀمنطقد در یشد يهاموجد بارش یگردش يهاان الگویکشف رابطه م یو به عبارت یط سطحیان جو و محیم يدیکل يهااندرکنش

د یشـد  يهـا بـارش  یگردشـ  يل الگوهـا یو تحل ییبه منظور شناسا. ل استیمنجر به س يوقوع رگبارها ینیب شیمنظور پ به فارس

 ين الگوهـا یـی منظـور تع  بـه  ،در ادامـه . دیاستفاده گرد یسنجبارانستگاه یا 24فارس از آمار  ۀمنطقدر  1391ن یفرورددر  زالیس

و نصـف  ) U( يمولفـه بـاد مـدار   ژه، یـ ل، نم ویا، ارتفاع ژئوپتانسیفشار تراز در يها، دادهلیس ةد آورندیپد دیشد يهاد بارشیهمد

کرد محیطی یاز رو يریگروز قبل از بارش اخذ و با بهره دواز  NCEP/NCARساعته از  6صورت  مختلف به يدر ترازها) V( يالنهار

 سـامانه اسـتقرار  فـارس   ۀمنطقـ  ياوج بارش بر رو يدر روزهاکه  دادن پژوهش نشان یج حاصل از اینتا. دیل گردیبه گردشی تحل

د یشـد  يهارخداد بارشن است که یاز ا یحاکها افتهی ن حال،یدر ع. زندیرا رقم مرخداد بارش  یسازوکار اصل یکینامیدفشار  کم

 يهانقشه .استجو  یانیدر تراز مترانه یاه و شرق مدیس يایدر يق بر رویار عمیبس ياز حضور فرود یفارس ناش ۀمنطقزا در لیس

 يایـ و درعـرب   يایـ در ،ج فارسیخل یرطوبت يهااز اثر پهنه ید منطقه ناشیشد يهاز نشان داد که بارشیشار رطوبت ن ییهمگرا

 .باشدیمسرخ 

  

  شار رطوبت، فارس ییضخامت، همگرا ي، الگوهایگردش يد، الگوهایل همدی، تحلبارش شدید: کلیدي هاي واژه

  

  1طرح مسالهو  مقدمه

همدیـد،  هاي مهم علم اقلیم شناسی یکی از شاخه

هـاي محیطـی ماننـد    هاي فرین ویژگیشناسایی حالت

هاي شدید منجـر  هاي شدید، حدوث موج بارشطوفان

و نیـز تعیـین   ...  و هـا به سـیل، آتـش سـوزي جنگـل    

این نـوع مطالعـات   . گردشی مسبب آنها است الگوهاي

هـاي  اساسـا، مـوج  . تواند مـوردي یـا اقلیمـی باشـد    می

 بـروز  در عنوان عـاملی مخـاطره انگیـز    به شدید یبارش

 ایـن رو  از .باشـد سیل مطرح مـی  طبیعی مثل حوادث

توانـد نقـش   هاي مولد آن مـی همدیدي سامانه مطالعه

آب  سـیالب، کنتـرل   مهمی در تشـخیص بـه موقـع و   

ــهري،  ــی ش ــزداري و گرفتگ ــایعات و  آبخی ــاهش ض  ک

 هرگـاه  شناسـی، اقلـیم  دیـدگاه  از .تخریب داشته باشد

                                                 
  halabian_a@yahoo.com  :نویسنده مسئول*

 سـبب  کـه  باشـد  حدي به) اقلیمی عنصر( بارش میزان

 رودخانه طغیان و خود اصلی مجراي از آب سرریزشدن

، عناصــر بنــابراین. اســت افتــاده اتفــاق ســیل شــود،

اسـت   سیل ایجاد اصلی عامل )بارش رگبارهاي(یمیاقل

 یم یبه عبارت). 128 :1386حجازي زاده و همکاران، (

ک یـ اد آب در یـ ل بـاال آمـدن نسـبتاً ز   یتوان گفت، س

 ینسـب  ین باال آمـدن حـالت  یا. ل استیا مسیرودخانه 

ده یا نرمال سـنج ی يم عادینسبت به رژ داشته و اصوالً

ــ ــود یم ــغ(ش ــع،  ).102: 1375ور، ی ــی از در واق یک

هـاي بارشـی   مسائل محیطـی بررسـی مـوج    مهمترین

هـاي متـداول    براساس روش. ینی سیالبهاست شدید و 

هیدرولوژیستها بررسی و پیش بینـی سـیالبها پـس از    

پذیر است کـه معمـوال وقـت کـافی     شروع رگبار امکان

ارد؛ امـا اگـر الگوهـاي    براي عملیات آمادگی وجـود نـد  
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ایی هاي بارشی شـدید شناسـ  گردشی پدید آورنده موج

توان از حداقل یـک یـا دو روز قبـل از رویـت      شوند می

آغاز توالی الگوهاي مختوم به ایجاد سـیل، وقـوع آن را   

 از یکی امروزه). 156: 1385علیجانی، ( بینی کرد پیش

هـاي  مـوج  با پدیـده  رابطه در مطرح هايروش و ابزارها

 هــابــارش ایـن  سـینوپتیکی  بررســی ،زالیســی بارشـ 

 عمـل  و نحوه ساز وکار دقیق شناخت که چرا ؛باشد می

ن نـوع  یـ ا وقوع در موثر عناصر و جوي گردش يهاالگو

 نوع این که آن ویژه به؛ است اهمیت حائز بسیارا هبارش

 را سـیل  پدیـده  آب روان بـه  تبـدیل  بـا  تواندمی بارش

 بـار  بـه  را فراوانـی  مالی و جانی خسارات که کند ایجاد

علل و عوامل موجـد آن و  ن رو، شناخت یاز ا .آورندمی

زمـان و شـدت وقـوع آن     ینـ یب شیدر صورت امکان پـ 

الب را نـه تنهـا بـا در    یس. ر استیناپذ اجتناب یضرورت

در روز رخـداد، بلکـه بـا     یگردشـ  ينظر گـرفتن الگـو  

داد یــش از رویچنــد روز پــ یگردشــ يالگوهــا یبررســ

ک سـو  یـ ن موضوع از یا. توان شناختیالب بهتر میس

ش از رخـداد  یپـ  یگردش يهادارد که الگون ینشان از ا

 يمحتــوا ط وین شــرایــیدر تع یالب نقــش مهمــیســ

ن یــیدارنــد و بــه ســبب تع یقلمــرو مطالعــات یرطــوبت

ان منطقه یب جریدر ضر یاساس ین نقشیشیرطوبت پ

ن نکته است کـه در  ین ایگر سو مبید و از دنکن یفا میا

هـا و  البیسـ هاي بارشی شدید منجـر بـه   موج یبررس

ــاگز یعوامــل هواشــناخت ــه ردیموجــد آنهــا ن ــر ب  یابی

ان یـ زا از سرچشمه تا محـل پا د بارانیدهم يها سامانه

-ق به شناخت جـامع ین طریم تا از ایآنها هست تیفعال

ها دسـت  البیو س یگردش ين الگوهایاز ارتباط ب يتر

د یـ د پدیهمد يالگوها ییگر، شناسایبه عبارت د .میابی

الب نـه تنهـا سـاز و    یسهاي شدید موجد بارش ةآورند

 شیپـ  يسـازد بلکـه بـرا   یش آنها را آشکار میدایکار پ

  .ز سودمند استیارو شدن با آنها نیرو یو آمادگ یآگاه

  

  قینه تحقیشیپ

قـات  یتحق زالین و سـ یسـنگ  يهـا بارش ۀنیدر زم

ن یـ ران انجام شده اسـت، بـا ا  یدر جهان و ا ياگسترده

نـه در  ین زمیـ د در ایـ همد يهـا پـژوهش  ۀوجود سابق

ن مطالعـات در دو  یـ ندارد و اغلب ا يادیران قدمت زیا

کس یارنـال و فـر  ی. ر صورت گرفته استیا سه دهه اخی

)Yarnal & feriqse, 1994 (ــ ــ ۀرابط ــایب  ين الگوه

 یساسکوانا در جنوب غرب ۀضوح يها انیو طغ یگردش

ن یـ ج اینتـا . ا را مورد مطالعه قرار دادندیلوانیالت پنسیا

 ين الگـو ین و مهمتـر یتـر پژوهش نشان داد که فراوان

 يفشـارها  مزبور کـم  ۀحوض يهاالبیجاد سیدر ا یتوال

 د دارنـد یسرد و گـرم شـد   ياههستند که جبهه يقو

و و همکـــاران یوســـکیکمو ).157: 1385، یجـــانیعل(

)Komuscu et al., 1998 (عوامل  یل هواشناسیبه تحل

سوم و چهـارم   يبزرگ روزها يهاالبیس هجاد کنندیا

بـر اسـاس   . ه پرداختنـد یـ ر ترکیشهر ازم 1995نوامبر 

چـون   ییهـا دهیـ اس متوسـط پد یآنها در مق يهاافتهی

 یــیمثبــت و همگرا ین، چرخنــدگییوزش ســطوح پــا

د یشـد  يهـا  د در سطوح باال از عوامل بروز توفـان یشد

چاك و یکر. باشدیمرانگر یو يهاالبیسوقوع منجر به 

نـوامبر   2د یشد يهاتوفان یبا بررس )2000( همکاران

دند یجـه رسـ  ین نتیـ ترانه به ایمد یجنوب شرق 1994

د یشـد ک یـ اباتیرآدیغ ۀجیها نت ن توفانیشرفت ایکه پ

 ياد گرمـا و رطوبـت موجـود در هـوا    یاز مقدار ز یناش

 ,.Rohli et al( و همکـاران  یروهلـ . باشـد یمـ  ياحاره

 ۀحوضــ یو دبــ یگردشــ ين الگوهــایبــ ۀرابطــ )2001

. قـرار دادنـد   یکا را مورد بررسـ یبزرگ امر يهااچهیدر

رات روانـاب در  ییـ قات آنها نشان داد کـه تغ یج تحقینتا

ل تـراز  ین ماهانه ارتفاع ژئوپتانسیانگیه مذکور با میناح

ا بر یاما با فشار تراز در ،فیضع ۀهکتوپاسکال رابط700

بـاال   یهمبسـتگ ز ینـو  یلـ یو ا يسوریم يهاالتیا يرو

در بررســـی ) Kahana et al., 2002( کاهانـــا. دارد

هـاي بـزرگ در بیابـان    سـیل  سینوپتیکی کلیماتولوژي

مورد سیل در منطقه پرداخته است  52به مطالعه  قبن

 37ن پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه در     یکه نتایج ا

: سته دو الگو وجـود دارد هاي به وقوع پیومورد از سیل

فشـار  بر فـراز دریـاي سـرخ و دیگـري کـم      قیعم ناوه

ــوریه ــترو .س ــاتو  یوکی ) Teruyuki Kato, 2004(ک

 يما را در روزهــایکوشــ يه ناگاتــافویــناح يهــا بــارش

جه گرفته یکرده و نت یبررس 2004زدهم و هجدهم یس

ـ  یا یکه عامل اصل  يداریـ د ناپایتشـد  ،هـا رشان نـوع ب

 ين و هـوا ییمرطوب سـطح پـا   ياز هوا یناش یهمرفت
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 Ziv et( و و همکـاران یـ ز .خشک سطح باال بوده است

al., 2005( بـزرگ   يهـا البیس ةجادکنندیا يهاتوفان

 يل را در روزهایزمستان جنوب اسرائ ۀانیدر م ياحاره

قات یج تحقینتا. کردند یبرررس 1993دسامبر  23-20

 يایـ فعـال در  ةصـل نـاو  هـا حا ن توفانیآنها نشان داد ا

-Lee Dong(و و همکـاران  یک دونگلی  .باشدیسرخ م

Kyou et al., 2009 (ز ن هجده روزه، ایسنگ يهابارش

را بـا   یجنـوب 1988تـا هفـدهم اگوسـت     يسوم جـوال 

مطالعه  يدیاس همدیبا مق یگسترش یاستفاده از روش

ن علـت  یتـر دند کـه مهـم  یجـه رسـ  ین نتیکردند و به ا

مـدت   بوده کـه بـه   یموسم يهاها استقرار جبههبارش

ره کــره یــن و شــبه جزیمرکــز چــ يروز بــر روســت یب

ــحاکم ــتیـ ــته اسـ ــاران. ت داشـ ــا و همکـ  کاراللیمـ

)Carla Lima et al., 2009(   ضمن بررسی رویـدادهاي

هــاي گــرم و مرطــوب در بــارش ســنگین در تابســتان

جنوب شرقی برزیل نشان دادند که این رویدادها اکثراً 

در (سرد  ۀجبه: ناشی از دو نوع آشفتگی جوي هستند

ــدادها 53حــدود  ــ) درصــد از روی ــی  ۀو منطق همگرای

از رویـدادهاي را در بـر   درصـد   48(آتالنتیک جنـوبی  

 ,.Mastrangelo et al( همکاران و ماتسرانگلو .)گیردمی

 هـاي بـارش  رخـداد  مطالعـه سـازوکارهاي   بـه  )2009

 .پرداختنـد  ایتالیـا  شـرق  جنـوب  مدت طوالنی سنگین

 در همدید الگوهاي با مرتبط هاي فرین بارش ،همچنین

 و مـونز  – هیـدالگو  توسط نیز ایبري جزیره شبه جنوب

ــاران ــورد) Hidalgo-Munoz et al., 2001( همک  م

   .گرفت قرار واکاوي

 یضــمن بررســ  )1372( يبــاقرز یــن ایــراندر 

ن یـ ران به ایزا در شمال الیس يهاستمیس یکینوپتیس

حضـور   ۀجـ یزا نتلیسـ  يهـا د کـه بـارش  یجه رسـ ینت

 يایـ است که در شمال و شـمال شـرق در   يواچرخند

د، یشـد  يهـا همزمان با بـارش . خزر مستقر شده است

 .ز در منطقه حضـور داشـته اسـت   یرودباد جنب حاره ن

ز یـ خ لیل و مناطق سـ یس یضمن بررس) 1375( وریغ

 ییایـ ع جغرافیـ الب، توزیش سیدایران به عوامل پیدر ا

ران و ســرانجام یــالب در ایســ یع مکــانیــل و توزیســ

کاویـانی و  . ل پرداختـه اسـت  یبـا سـ   مقابلـه  يها روش

ــی زاده ــه تحل) 1380( حجتـ ــبـ ــیـ و  یکینوپتیل سـ

 ۀدر حوضـ  1371ل اسـفندماه  یس ۀواقع یکینامیترمود

دند کـه  یجـه رسـ  ین نتیآنان به ا. کارون پرداختند یآب

 ةریـ شـرق شـبه جز   يفشار بر روک مرکز کمیاستقرار 

عربستان سبب انتقال رطوبت و گرما بـه درون سـامانه   

زان رطوبـت را بـه   یشده و مران یفشار جنوب غرب اکم

 ضـمن  )1380( مرادي .ش داده استیافزا يادیز مقدار

در  1375آبان ماه سال  21الب یک سینوپتیس یبررس

وقوع بارش  یعامل اصل ،استان مازندران يمرکز ینواح

حضور نـاوه   ن ویدر سطح زمت پشته پرفشار یرا حاکم

ان یو مسـعود  ياسـد . دانـد یجـو مـ   ییباال يدر ترازها

هـاي وارد شـده بـه    هدف بررسـی سیسـتم  با ) 1383(

هـاي  منطقه و مطالعه سینوپتیکی بارنـدگی و سیسـتم  

الـی   17هاي سنگین طی روزهـاي  جوي موجب بارش

 ، نشـان دادنـد کـه   در شـیراز  1380دي ماه سـال   22

 دریـاي  –اي، سـودانی  زاي مدیترانـه هاي بارانسیستم

 500فشــار در ســطح کــم حاکمیــت صــورت در ســرخ

 .بـوده اسـت  هکتوپاسکال از عوامل ایجاد ایـن سـیالب   

هـا بـر اسـاس    البیسـ  ینـ یبشیبه پـ  )1383( يمراد

ران یـ د در شـمال شـرق ا  یـ همد يهـا  ت سـامانه یموقع

جـاد  یده اسـت کـه در ا  یجـه رسـ  ین نتیپرداخته و به ا

ــارش ــاب ــ يه ــزا در الیس ــار ی ــه چه ــو ن منطق  يالگ

 يفشــارها، کــمییاروپــا یقطبــ مهــاجر يفشــارها کــم

ســرخ و  يایــدر -یســودان يفشــارها، کــمياترانــهیمد

 .مــؤثر هســتند يبریســ یمهــاجر قطبــ يفشــارها کــم

 یشناسـ میاقلـ  هـدف بـا   یپژوهش در )1383( يدیمف

 يایـ در ۀمنطقـ  أزا با منشـ لیس يها بارش یکینوپتیس

ن یدترید که شـد یجه رسین نتیبه ا انهیسرخ در خاورم

افتد که یاتفاق م یسرخ هنگام يایدر ۀبارش در منطق

جو به سـمت شـرق    یانیم يدر ترازها یامواج غرب ةناو

سـرخ نفـوذ    يایدر ۀترانه حرکت نموده و به منطقیمد

اي تحـت  در مطالعـه ) الـف  -1384( انیمسـعود . دینما

 ةدآورنـــدیپد یگردشـــ يالگوهـــا ییشناســـاعنـــوان 

شـش الگـوي گردشـی     بـزرگ در کـارون،   يها البیس

شناسـایی  بزرگ در کـارون را   يهاالبیس ةجاد کنندیا

اداري ارتفاع، ارتباط معن و نشان داد که الگوي کم نمود

-1384( انیمسـعود  ،نیهمچنـ  .با بارش و رواناب دارد

اسـتان   يهـا البیسـ  ینـ یب شیبـه پـ   یدر پژوهش )ب
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ن یج اینتا یبررس. پرداخته است ياریچهارمحال و بخت

 ییشناسـا  یگردشـ  يالگـو  17از  نشان داد که قیتحق

 يایـ در ةنـاو  يالگـو  هکتوپاسکال چهار 500تراز  ةشد

شـرق   ةنـاو ه و یسـور  ةنـاو ترانـه،  یغـرب مد  ةناواه، یس

ان ن اسـت یـ ا يهـا ا با بـارش ن ارتباط ریشتریترانه بیمد

ــد ــژوهش در ) 1386(زاده و همکــاران يحجــاز .دارن پ

 یکینوپتیسـ  يالگوها ییو شناسا یرسخود با عنوان بر

ر یمخرب و فراگ يهابالیهکتوپاسکال مولد س 500تراز 

بـه   1370-84دوره  یطـ  هیـ اروم چهایدر ۀضسطح حو

 يهـا البیبـه هنگـام وقـوع سـ     دند کهیجه رسین نتیا

 ییایـ جغراف يهـا مذکور محور تراف بـه سـمت عـرض   

ه یـ اچـۀ اروم یحوضۀ درت یتر شده و موقعقین عمییپا

ا در ی بوده که يابه گونه نسبت به اغتشاشات سطح باال 

مـوج کوتـاه    يهـا جلو تـراف  ییباال ییواگرا ۀر منطقیز

 ير قسـمت جلـو  یـ ا در زیـ قـرار گرفتـه،    یغرب يبادها

 نیا ایواقع شده و  ییسردچال باال یکینوپتیستم سیس

 یر جنـوب یمسـ  یغربـ  يبادها ير قسمت جلویکه در ز

 يو لشکر یپرنده خوزان. ستم مانع قرار گرفته استیس

زا در لیس يها ستمیس یکینوپتیس یبه بررس )1389(

انـد  دهیجه رسـ ین نتیآنان به ا. اند ران پرداختهیجنوب ا

 يهـا د که منجـر بـه وقـوع بـارش    یشد يهاکه طوفان

ت یتقو هجیاند نت قه شدهن منطیآسا در الین و سیسنگ

 یـی همگرا ۀسـودان و منطقـ   فشار مرکز کم و گسترش

از ادغـام مرکـز    یهـم ناشـ   يسرخ و در مـوارد  يایدر

   .استبوده  ياترانهیفشار مدکم فشار سودان با مرکز کم

 یبارشـ مـوج   ين پژوهش بـه صـورت مـورد   یدر ا

صـورت   اسـتان فـارس بـه    1391ن مـاه  ید فـرورد یشد

ایـن  در واقـع  . د مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    یهمد

ــر ایــن  گردشــی کــه الگوهــاي  داردپــژوهش ســعی ب

 1391ن یدرفـرو  يزالید سیشد يها بارش ةدآورندیپد

تا در صورت امکان از  کنددر استان فارس شناسایی را 

ن نوع الگوها، قبـل از وقـوع سـیل    یطریق پیش بینی ا

گیرانه الزم را جهـت جلـوگیري از    بتوان اقدامات پیش

  .آوردعمل ه را ب یخسارات احتمال

  

  

  

  روش تحقیق

 ۀیـ ته یهـر پژوهشـ   یح و اصـول یانجام صـح  ۀالزم

ز ید نین مطالعه همدیباشد، در ایمناسب م گاه دادهیپا

 ةگـاه داد یپا یکی :ابدی یت مرگاه داده ضرویاز به دو پاین

ــرو ــمــورد نظــر کــه در ا) یســطح( یطــیداد محی ن ی

 يجـو  هگاه دادیپا يگریپژوهش، بارش روزانه است و د

بـه  . کند یرا مشخص م يجو يهاانیجر یکه چگونگ

 رین پژوهش از دو گروه متغیگاه داده ایگر، پایعبارت د

 يجو يهارها و دادهیگروه متغک ی :ل شده استیتشک

هکتوپاسـکال   500تراز  1لیمشتمل بر ارتفاع ژئوپتانس

و بـاد نصـف    2ي، بـاد مـدار  )ل متـر یبرحسب ژئوپتانس(

برحسـب  ( 4ژهیو نم و) هیبر ثان بر حسب متر( 3يالنهار

، 06:00، 00:00 يهـا  سـاعت  یطـ ) لـوگرم یگرم بـر ک 

درجـه   80تـا   0وده چ در محدینویگر 18:00و  12:00

 یک مکـان یـ تفک با یدرجه شرق 120تا  0و  یشمال ي

ــ 5/2×5/2 ــ ۀدرجــ ــه از پا یقوســ  ةگــــاه دادیکــ

)NCEP/NCAR(5   ــازمان ــه س ــته ب ــوابس ــو و  یمل ج

کـا برداشـت شـده    یمتحده آمراالت یا یانوس شناسیاق

 يهـا  سـتگاه یا ۀبارش روزان يهاگر دادهیاست و گروه د

 ن مـاه یفرورد 14تا  7 يروزها یمنطقه ط یسنجباران

ــ 26( 1391 ــارس ال ــآپر 2 یم ــ) 2012ل ی  باشــد یم

   .)1جدول (

ــا  ــور شناس ــه منظ ــا ییب ــ يالگوه ــوج  یگردش م

اسـتان فـارس در   ل در یموجـد سـ   دیشـد  يهـا  بـارش 

بـه   یطـ یکـرد مح ی، ابتـدا در قالـب رو  1391ن یدرفرو

اسـتخراج   یل در قلمرو مطالعاتیخ وقوع سیتار یگردش

 يســتگاههایا ۀروزانــ يهــاســپس بــارش . دیــگرد

 ییب، روزهـا ین ترتیو بد يمنطقه گردآور یسنج باران

، هدر قلمرو مـورد بحـث حـادث شـد     نیسنگ که بارش

 یگردشـ  يالگوها يهات نقشهیدر نها. دیمشخص گرد

ــراز در ــفشــار ت ــراز ا، ی  يهکتوپاســکال، الگوهــا 500ت

هکتوپاسکال و تـابع   500-1000 يضخامت جو ترازها

 1391 نیدرفـرو  14تـا   7شار رطوبت از روز  ییهمگرا

                                                 
1- Hgt 
2- Uwnd 
3- Vwnd 
4- Shum 
5-National Center for Environmental Prediction/ 
National Center for Atmospheric Research 



 35                                                                                                   هاي شدید موجد سیل در منطقه فارسشناسایی الگوهاي گردشی بارش

ساعت قبل از شـروع  48منطبق بر  یمیکه از نظر تقو(

بـا  ) باشـد یت طوفان مـ یان فعالیتا پا مذکور يها بارش

 یگــاه اطالعــاتیاخــذ شــده از پا يهــااســتفاده از داده

NCEP/NCAR يهـا بـارش د یـ ط همدیشـرا و م یترس 

  .گرفت ر قراریو تفس یمورد بررس ،در منطقه مزبور

ــراز    ــاب تـ ــت انتخـ ــژوهش، علـ ــن پـ  500در ایـ

نی بر این واقعیت اسـت کـه   تهکتوپاسکال از یکسو مب

میانی جو نقش  ۀعنوان الی هاي این تراز جوي بهجریان

اي در آرایـش فشـار سـطحی دارنـد و از     تعیین کننده

اي اسـت کـه   دیگر سو به سـبب نقـش تعیـین کننـده    

ــراز در تغییــرات  الگوهــاي جریــان هــاي جــوي ایــن ت

از . کننـد ایفا مـی ) دما و بارش(هاي اصلی اقلیمی  نهاده

آن جایی که مراکز کنش جوي از لحاظ مداري و نصف 

ایـن  النهاري تعـامالتی نسـبت بـه یکـدیگر دارنـد، در      

ــد     ــار همدی ــأثیر رفت ــر ت ــین بهت ــت تبی ــژوهش جه پ

هاي شـدید منجـر بـه    بارشهاي فشار بر رخداد  سامانه

محـدوده  هاي ادغامی  و توجه به الگوها و هستهسیالب 

درجـه شـرقی بـه     120تـا   0درجه شـمالی و   80تا  0

هاي میانـه و حاکمیـت   سبب قرارگیري ایران در عرض

هاي سامانه ۀتا کلیهاي غربی انتخاب شده است جریان

دهنـد  فشار که منطقه مطالعاتی را تحت تأثیر قرار مـی 

  .بتوان مطالعه کرد

هـاي یـک و دو، در روزهـاي اوج    با توجه به جدول

میزان رطوبت نیز نسـبت بـه   ) فرودین 12تا  9(بارش 

روزهاي قبل و بعد از بارش، افزایش چشمگیري داشته 

هـا را   وبت بارشکننده رط توان منبع تأمیناست که می

ـ  ۀواسطه ب محاسـبه و   ،همگرایـی شـار رطوبـت    ۀمعادل

ــود ــابی نم ــول. ارزی ــاکوس و ش  Banacos and( تبن

Schulta, 2004( اي از مطالعاتی ضمن بررسی تاریخچه

که بر روي همرفـت رطوبـت انجـام شـده، بـه معرفـی       

 همگرایی شار رطوبت ۀهاي مناسب جهت محاسبروش

)MFC( مزبور بـه   ۀصورت برداري معادلاند که پرداخته

  ): Banacos and Schulta, 2004( صورت زیر است

  ) 1رابطه 

,VqqV)Vq(MFC hhh




  
  

  )              2رابطه 
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 :   ،همگرایی شـار رطوبـتqVh 


 :

hVqوزش رطوبتی، 

 رطوبت : qهمگرایی رطوبت، : 

ــژه،  ــانی؛  : yو  xویـ ــتقل مکـ ــاي مسـ : vو  uمتغیرهـ

  .باشدهاي مداري و نصف النهاري باد می مؤلفه

  

  
  استان فارس یسنجباران يها ستگاهیت ایموقع  -1 شکل

  

  

 جمله وزش جمله همگرایی
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  یاصل بحث

ترتیـب در   ، بیشـینه بـارش بـه   1 اساس جـدول  بر

فـروردین،   8در روز  متـر  میلـی  3/0هاي الر با  ایستگاه

فـروردین، بوانـات    9در روز  متر میلی 4/22استهبان با 

 8/67دین و اقلید بـا  رفرو 10در روز  متر میلی 6/42با 

ــی ــر میل ــ 8/43و  مت ــاي   یمیل ــر در روزه  12و  11مت

  .فروردین به وقوع پیوسته است

هدف پژوهش، الگوهاي فشـار تـراز    يدر این راستا

هکتوپاسکال، الگوهاي  500دریا، الگوهاي گردشی تراز 

هاي هکتوپاسکال، نقشه 500-1000ضخامت ترازهاي 

و  925، 850، 700، 600، 500شار رطوبـت ترازهـاي   

الزم به ذکـر اسـت   . هکتوپاسکال ترسیم گردید 1000

هاي ترسیم شده براي الگوهاي فشار تراز دریا، که نقشه

هـاي  الگوهاي گردشی و الگوهاي ضخامت جو در تاریخ

هـاي شـار   مورد نظر به صورت میانگین روزانه و نقشـه 

ت شدید سـاعت بـه سـاعت، بـه     علت تغییرا رطوبت به

، 06:0، 00:00ي هـا  صورت شش سـاعت طـی سـاعت   

. به وقت گرینویچ ترسیم شـده اسـت   18:00و  12:00

 ۀهاي همگرایـی شـار رطوبـت بـه واسـط     بررسی نقشه

هاي فراوانی رطوبت، نشان از اهمیت تـراز   تحلیل نقشه

در تـأمین   18هکتوپاسکال طی سـاعت   925و  1000

مـورد   ۀاي موجد سـیل در منطقـ  ه رطوبت براي بارش

  .پردازیمنظر داشت که در ادامه بدان می

  

  )1391فروردین  14تا 7ایستگاه استان فارس طی روزهاي  24(بارش روزانه  :1جدول 

ف
دی

ر
  

  روز

  ایستگاه

7  

  فروردین

8   

  فروردین

9  

  فروردین

10  

  فروردین

11  

  فروردین

12  

  فروردین

13  

  فروردین

14  

  فروردین

 - - 17,6 14,1 6,6 4,7 - - آباده  1

 - - 27,9 49,1 20,3 18,8 - - اردکان  2

 - - 9,7 5,5 7,6 10,5 - - ارسنجان  3

 - - 17,4 - 6,9 22,4 - - استهبان  4

 - - 43,8 67,8 24,6 8,3 - - اقلید  5

 - - 21,3 2,6 1,1 7,5 - - ایزدخواست  6

 - - 31,6 30 42,6 3 - - بوانات  7

 - - 13,8 12,9 7,8 6,5 - - تخت جمشید  8

 - - 8,1 - 0,9 8,6 - - جهرم  9

 - - 3,1 - 0,8 9,2 - - داراب  10

 - - 27 21,8 23,8 5,5 - - درودزن  11

 - - 16,9 14,9 3,5 7,4 - - زرقان  12

 - - 6,5 - - 1,9 - - زرین دشت  13

 - - 11,6 8,9 4,4 8,6 0,1 - شیراز  14

 - - 12,1 24,4 10,3 5,1 - - صفاشهر  15

 - - 7,7 - 2,4 6,8 - - فراشبند  16

 - - 4,8 - 5,3 21,2 - - فسا  17

 - - 15,8 0,4 3,4 14,9 - - فیرزآباد  18

 - - 11,2 - 0,9 10,6 - - قیرو کارزین  19

 - - 11 9,2 2,9 4,8 - - کازرون  20

 - - 2,9 - - - 0,3 - الر  21

 - - 0,5 - - 0,4 - - المرد  22

 - - 14,9 15,8 6,2 9,2 - - نورآباد ممسنی  23

 - - 7,5 - 2,5 8,1 - - نی ریز  24

  اداره هواشناسی استان فارس: منبع* 
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هـاي  بـا توجـه بـه نقشـه    : الگوهاي فشار تراز دریـا 

در روزهـاي مـورد   ) 2 شـکل (الگوهاي فشار تراز دریـا  

فروردین، در دو سوي شمال غـرب و   7بحث، در تاریخ 

هــاي پرفشــار قــوي دیــده شــمال شــرق ایــران هســته

هکتوپاسکال مابین  1025یک هسته با میزان . شود می

هاي آرال و بالخـاش و دیگـري در غـرب اروپـا      دریاچه

 1035مرکـزي آن   ۀحضور دارد که میزان فشار هسـت 

بـین ایـن دو هسـته پرفشـار      ما. باشدهکتوپاسکال می

 ۀهســت) محــدوده بــین دریــاي خــزر و دریــاي ســیاه(

هاي آن ایران را در بـر   فشاري مستقر است که زبانه کم

فشـار نیـز در جنـوب     کـم  ۀالبته یک هست. گرفته است

 ۀهاي آن تا میانـ غرب دریاي سرخ حضور دارد که زبانه

 در روز بعــد ایــن. دریــاي ســرخ کشــیده شــده اســت 

هاي فشار به سمت مناطق شـرقی خـود حرکـت     هسته

  .فشار است کم ةنموده؛ ضمن این که ایران زیر سیطر

  

  1391فروردین  14تا  7هاي استان فارس ایران طی روزهاي  همیزان رطوبت روزانه ایستگا :2جدول 

  ردیف
 روز

  ایستگاه

7  

  فرودین

8  

  فرودین

9  

  فرودین

10  

  فرودین

11  

  فرودین

12 

  فروردین

13 

  فروردین

14 

  فروردین

 92 95 97 80 65 65 36 36 آباده  1

 89 54 100 98 100 92 37 28 اردکان  2

 0 63 86 93 98 78 38 37 ارسنجان  3

 79 32 73 63 91 80 48 91 استهبان  4

 81 86 97 97 80 69 31 35 اقلید  5

 86 53 92 75 87 73 25 30 ایزدخواست  6

 78 53 70 84 78 29 22 32 بوانات  7

 81 81 95 98 91 84 67 64 تخت جمشید  8

 82 83 74 69 96 78 44 87 جهرم  9

 74 63 93 80 94 93 67 67 داراب  10

 88 84 95 95 93 88 62 72 درودزن  11

 83 86 93 87 87 67 59 65 زرقان  12

 87 61 47 83 78 74 46 80 زرین دشت  13

 79 78 98 91 98 98 78 51 شیراز  14

 88 77 95 72 81 80 42 53 صفاشهر  15

 88 77 95 72 81 80 85 66 فراشبند  16

 88 79 98 85 98 98 80 70 فسا  17

 64 64 91 64 98 61 46 77 فیرزآباد  18

 69 62 77 85 92 59 50 80 قیرو کارزین  19

 85 66 93 90 86 82 65 50 کازرون  20

 60 52 65 51 79 95 91 93 الر  21

 59 74 46 47 76 96 96 96 المرد  22

 92 74 92 96 96 87 78 51 نورآباد ممسنی  23

 61 61 64 65 89 71 51 65 نی ریز  24

  اداره هواشناسی استان فارس: منبع* 

  

فشـار مسـتقر در    کـم  ۀفـروردین هسـت   9در تاریخ 

ــه ســمت عربســتان حرکــت نمــوده و  شــرق  آفریقــا ب

یک . هاي این هسته، خلیج فارس را نیز در بر دارد زبانه

. فشار هم بر روي ایران مرکزي مستقر اسـت  کم ۀهست

پرفشاري که بـر روي تبـت    ۀهاي هستاز دیگرسو زبانه

جنـوبی کشـور امتـداد یافتـه و      ۀنیمـ شود تا  دیده می
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ترتیــب بــر روي عربســتان و ایــران مرکــزي دیــده  

ــ ــم ۀشــود، در منطق ــاتی ه ــرایط مطالع ــان ش چن

  .دگرفشاري حاکم است

  
  فروردین 8الگوي فشار تراز دریاي 

  
  فروردین 10الگوي فشار تراز دریاي 

  
  فروردین 12الگوي فشار تراز دریاي 

  
  فروردین 14الگوي فشار تراز دریاي 

  )بر حسب هکتوپاسکال( 

فشـار   کـم  ۀهسـت . خلیج فارس را نیز در بر گرفته است

دیگر بر روي شمال دریاي سـرخ مسـتقر اسـت کـه از     

شمال غرب آفریقا تا سواحل شمال شرقی دریاي سرخ 

سال /مجله آمایش جغرافیایی فضا                                                                                          

شاهد ایجاد شرایط  توان گفت در محدوده مطالعاتی

فــروردین بــا وجــود  10در روز . 

فشـار و پرفشـار کـه    تقریبا ضعیف کم

ترتیــب بــر روي عربســتان و ایــران مرکــزي دیــده   بــه

ــی ــ م شــود، در منطق

دگرفشاري حاکم است

  
الگوي فشار تراز دریاي ) ب  فروردین 7الگوي فشار تراز دریاي 

  
الگوي فشار تراز دریاي ) د  فروردین 9الگوي فشار تراز دریاي 

  
الگوي فشار تراز دریاي ) و  فروردین 11الگوي فشار تراز دریاي 

  
الگوي فشار تراز دریاي ) ح  فروردین 13دریاي الگوي فشار تراز 

 1391فرودین  14تا  7هاي الگوهاي فشار تراز دریا در تاریخ نقشه

فشـار در اطـراف   کم ۀفروردین سه هست

هـاي جنـوبی   کرانـه شود، یک هسته در 

خزر و دیگري بر روي عربسـتان کـه تـا شـمال غـرب      

خلیج فارس را نیز در بر گرفته است

دیگر بر روي شمال دریاي سـرخ مسـتقر اسـت کـه از     

شمال غرب آفریقا تا سواحل شمال شرقی دریاي سرخ 

38                                                  

توان گفت در محدوده مطالعاتی می

. هســتیم تبــاین فشــار

تقریبا ضعیف کم ۀحضور دو هست

  

الگوي فشار تراز دریاي ) الف

الگوي فشار تراز دریاي ) ج

الگوي فشار تراز دریاي ) هـ

الگوي فشار تراز ) ز

نقشه :2 شکل 

  

فروردین سه هست 11در روز 

شود، یک هسته در ایران دیده می

خزر و دیگري بر روي عربسـتان کـه تـا شـمال غـرب      



                                                             39 

روي ایـران   چند بر فروردین هر 13در روز 

شود ولی  هکتوپاسکال دیده می 1015

هاي پرفشار مستقر بر روي فالت تبت 

ها تـا دریـاي   فروردین این زبانه 14باشد که در روز 

  ).2 شکل(سیاه نیز گسترده شده است 

  
  فروردین 8هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  
  فروردین 10هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  
  فروردین 12هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  
  فرودین 14هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  )بر حسب ژئوپتانسیل متر( 1391فرودین 

                                           هاي شدید موجد سیل در منطقه فارسشناسایی الگوهاي گردشی بارش

فــروردین مــاه،  12در روز . را زیــر ســیطره خــود دارد

 ۀتـر شـده و هسـت   بـه هـم نزدیـک   

فشاري که طی روزهـاي قبـل بـر روي شـرق اروپـا      

هاي آن در این روز تا جنـوب شـرق   

فشـار  همچنـین مرکـز کـم   . ایران پیشروي نموده است

تــر گشــته و اســتان فــارس را نیــز 

در روز . پوشاند می

1015فشار خطوط هم

هاي پرفشار مستقر بر روي فالت تبت این خطوط زبانه

باشد که در روز می

سیاه نیز گسترده شده است 

  
الگوي گردشی تراز ) ب  فروردین 7هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  
الگوي گردشی تراز ) د  فروردین 9هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  
الگوي گردشی تراز ) ب  فروردین 11هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

  
الگوي گردشی تراز ) د  فرودین 13هکتوپاسکال  500الگوي گردشی تراز 

فرودین  14تا  7هکتوپاسکال در تاریخ  500هاي الگوهاي گردشی تراز 

شناسایی الگوهاي گردشی بارش

را زیــر ســیطره خــود دارد

بـه هـم نزدیـک   فشار هاي کمهسته

فشاري که طی روزهـاي قبـل بـر روي شـرق اروپـا       کم

هاي آن در این روز تا جنـوب شـرق   شد، زبانه دیده می

ایران پیشروي نموده است

تــر گشــته و اســتان فــارس را نیــز عربســتان گســترده
   

الگوي گردشی تراز ) الف

الگوي گردشی تراز ) ج

الگوي گردشی تراز ) الف

الگوي گردشی تراز  )ج

هاي الگوهاي گردشی تراز نقشه : 3شکل 
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: هکتوپاسـکال جـو   500الگوهاي گردشـی تـراز   

 500که نمایانگر الگوهاي گردشی تـراز   3براساس شکل 

تـوان  باشد، میهکتوپاسکال در روزهاي مورد بررسی می

فروردین یک سـردچال   7در روز : چنین تحلیل نمود که

هـاي آن بـه   شود کـه زبانـه  بر روي دریاي کارا دیده می

ق دریـاي مدیترانـه بـه    صورت فرود نیمه عمیق تـا شـر  

. محور شمال شرقی، جنوب غربـی کشـیده شـده اسـت    

آرایش خطـوط ژئوپتانسـیل در ایـن روز بـر روي ایـران      

فـروردین بـر    8در روز . بیانگر حضـور جـوي آرام اسـت   

عمق این فرود افزوده گشته که تا شمال دریاي سـرخ را  

در بر دارد و همچنین از لحاظ موقعیت مکانی بـا تغییـر   

تر جا به جا شـده  جنوبی به مناطق شرقی - شمالی محور

در این روز هر چند ایـران در جلـو فـرود مسـتقر     . است

گر حضور جوي آرام بر ایران  است ولی خطوط فشار بیان

فروردین، شرایط ناپایداري بر روي ایـران   9در روز . است

شدیدتر گشته و فرود بسیار عمیق شده و تا شمال غرب 

. این فرود داراي دو محـور اسـت  . گیردمیفریقا را در بر آ

جنوبی که مستقر برروي سیبري بوده و از - محور شمالی

شمال غرب دریاي خـزر تـا حـدودي محـور آن شـمال      

غربـی ایـران    ۀدر نیمـ . جنوب غربی گشته است - شرقی

باشند که بیـانگر قـدرت   تر میخطوط ژئوپتانسیل فشرده

باشـد کـه ایـن    ناپیوستگی و افزایش شدت ناپایداري می

شـرقی   ۀحضـور فـراز در نیمـ    ۀتواند نتیجـ  ناپایداري می

  . کشور نیز باشد

فروردین هر چند حضـور فـرود در شـمال     10در روز 

تر شـده، امـا در غـرب ایـران فـرودي نیمـه       رنگایران کم

شود که از دریـاي سـیاه تـا شـمال شـرق       عمیق دیده می

مسـتقر روي   ۀفرازي کـه از هسـت  . گیردآفریقا را در بر می

تر شده که حضور این دو دریاي عرب نشأت گرفته، عمیق

ــداري و      ــب ناپای ــران، موج ــرب ای ــرق و غ ــده در ش پدی

غربـی   ۀاغتشاشات شدیدتري نسبت بـه روز قبـل در نیمـ   

ماه، هـر چنـد فـرود     فروردین 11در روز . کشور شده است

تـر گشـته؛   حرکتی به سوي شرق داشته و به ایران نزدیک

غربـی   ۀبـا ایـن وجـود نیمـ    . کمتر شده است اما عمق آن

 12(در روز بعـد  . کشور، در شرق این فرود مسـتقر اسـت  

این فرود کامالً بر روي ایـران قـرار گرفتـه و در    ) فروردین

غربـی کشـور    ۀعین حال از عمق آن بسیار کم شده و نیم

آرایش خطوط در جنوب . شوددر غرب این فرود دیده می

ي است که بیانگر آرامش نسبی جو غرب ایران تقریبا مدار

فرودین فـرود کـامالً از    13در روز . باشددر این منطقه می

ایران خـارج شـده و بـر روي ایـران خطـوط ژئوپتانسـیل       

  .دهندآرایشی مداري را نشان می

فروردین فرودي دیگر بـر روي   14هر چند در روز 

دریاي سیاه تـا دریـاي سـرخ مسـتقر گشـته و انتظـار       

رود، ولـی ایـن روز پایـان    اشات جدید مـی حضور اغتش

بارشی مورد بررسی اسـت و ایـران تقریبـاً جـوي      ةدور

  ).3شکل (دهد آرام را نشان می

-1000ترازهـاي   در الگوهاي ضخامت جـو  لیتحل

ــکال 500 ــ: هکتوپاس  یررســو ب 5 ر اســاس شــکلب

ن یفـرورد  14تا  7 يروزها یضخامت جو ط يها نقشه

ش یـ مـاه، آرا  نیفرورد 7در روز مشخص شد که  1391

بـوده کـه    يباً مداریران تقریا يخطوط ضخامت، بر رو

 8در روز . باشــدیآرام مــ يحضــور جــو ةنشـان دهنــد 

ران یـ ق در شـمال غـرب ا  یمه عمیک فرود نین یفرورد

ترانه را در یه تا شرق مدیشود که از شرق روسیده مید

سرد از سـمت شـمال    يزش هوایانگر ریرد و بیگیمبر 

گـر  یاز د .اسـت  یشـمال  يدرجه  30به عرض  يبریس

گـرم و مرطـوب از    يکشـور، هـوا   یشـرق  ۀمیسو، در ن

ـ     يایسمت در خـزر و   يایـ ن دریعمـان تـا محـدوده ب

ده سـبب  یـ ن دو پدیرد که ایگیآرال را در بر م ۀاچیدر

ه و عـراق گشـته و   یـ ترک يبـر رو  کاهش ضخامت جـو 

و حضـور جبهـه در    یوستگیانگر ناپیتر بخطوط فشرده

فـروردین عمـق فـرود     9در روز  .باشـد ین محـل مـ  یا

غربی ایـران   ۀبیشتر شده و هواي سرد از دو سو به نیم

هـاي  نفوذ زبانه. شمال سیبري و غرب اروپا: وارد گشته

گرم و مرطوب از سمت دریاي عمان و دریاي عرب بـه  

شرق ایران، سبب فشـردگی شـدید خطـوط در غـرب     

اپیوسـتگی و تشـکیل جبهـه در ایـن     ایران و حضـور ن 

 ۀدر این روز غـرب ایـران، در نیمـ   . محدوده شده است

قرار گرفته که این محل همراه ) جلو فرود(شرقی فرود 

با صعود هوا و واگرایی باالیی بوده که نتیجه آن حضور 

فرود دریـاي  ) فروردین 10(در روز بعد . باشدجبهه می

ر آن شـمال  سیاه به سمت شرق حرکت نموده و محـو 

جنــوب غربــی گشــته و خطــوط ضــخامت در  -شــرقی
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روز دوازدهـم فـروردین فـرود تغییـر     

جنوب شرقی شده که با این -محور داده و شمال غربی

مطالعـاتی منطبـق    ۀامالً بـر منطقـ  آرایش، محور آن ک

گشــته و اســتان فــارس کــامالً در شــرق فــرود دیــده  

آرایش خطوط ضخامت جـو در روزهـاي بعـد    

بیانگر اسـتقرار جـو آرام بـر روي    ) فروردین

باشـد کـه گویـاي خـروج جبهـه و سیسـتم       

  .باشدمطالعاتی می ۀزا از روي منطق

  
  فروردین 8الگوي ضخامت جو 

  
  فروردین 10الگوي ضخامت جو 

  
  نیدرفرو 12الگوي ضخامت جو 

  
  نیفرورد 14الگوي ضخامت جو 

  1391ن یفرود

                                           هاي شدید موجد سیل در منطقه فارسشناسایی الگوهاي گردشی بارش

تر شده و از ضـخامت جـو در   جنوب غرب ایران فشرده

شرقی ایـران بـا    ۀنیمدر . این منطقه کاسته شده است

در روز یـازدهم  . افزایش ضـخامت جـو روبـرو هسـتیم    

 جنوبی شـده و هـر   -فروردین محور فرود کامالً شمالی

ولـی در جنـوب غـرب    تـر گشـته   

ایران از ضخامت جـو کاسـته شـده کـه ایـن افـزایش       

گرمی اسـت کـه   هواي هاي ضخامت ناشی از نفوذ زبانه

از سمت دریاي عمان و اقیانوس هند بـه شـرق ایـران    

روز دوازدهـم فـروردین فـرود تغییـر     . وارد شده اسـت 

محور داده و شمال غربی

آرایش، محور آن ک

گشــته و اســتان فــارس کــامالً در شــرق فــرود دیــده  

آرایش خطوط ضخامت جـو در روزهـاي بعـد    . شود می

فروردین 14و  13(

باشـد کـه گویـاي خـروج جبهـه و سیسـتم       ایران مـی 

زا از روي منطق بارش

  
الگوي ضخامت جو ) ب  فروردین 7الگوي ضخامت جو 

  
الگوي ضخامت جو ) د  فروردین 9الگوي ضخامت جو 

  
الگوي ضخامت جو  )و  نیفرود 11الگوي ضخامت جو 

  
الگوي ضخامت جو ) ح  نیفرورد 13الگوي ضخامت جو 

فرود 14تا  7هاي الگوهاي ضخامت جو در تاریخ هشنق  :5شکل 

شناسایی الگوهاي گردشی بارش

جنوب غرب ایران فشرده

این منطقه کاسته شده است

افزایش ضـخامت جـو روبـرو هسـتیم    

فروردین محور فرود کامالً شمالی

تـر گشـته   چند به ایران نزدیک

ایران از ضخامت جـو کاسـته شـده کـه ایـن افـزایش       

ضخامت ناشی از نفوذ زبانه

از سمت دریاي عمان و اقیانوس هند بـه شـرق ایـران    

الگوي ضخامت جو ) الف

الگوي ضخامت جو ) ج

الگوي ضخامت جو  )هـ

الگوي ضخامت جو  )ز
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در ارزیـابی  : تحلیل تابع همگرایـی شـار رطوبـت   

همگرایی شار رطوبت و شناخت منابع رطـوبتی   ۀمعادل

هاي مورد مطالعـه، تـابع همگرایـی    براي تاریخها بارش

 ۀهـاي چهارگانـ  شار رطوبت در شش تراز طـی سـاعت  

 ۀهمدید، تحلیل گردید و سپس براي هر روز یک نقشـ 

ســپس بــراي تــک تــک ترازهــا . میــانگین تهیــه شــد

هاي رطوبتی ترسـیم گردیـد و   هاي فراوانی هسته نقشه

 ها، مشـخص گردیـد کـه ترازهـاي    پس از بررسی نقشه

ــاعت   1000و  925 ــی سـ ــکال طـ ، 18:00هکتوپاسـ

ترازهایی هستند که اهمیت زیادي در تـأمین رطـوبتی   

آن چـه در پـی   . براي بارش در منطقه مورد نظر دارند

هـاي رطـوبتی ایـن دو تـراز اسـت      آید تحلیل نقشهمی

  ).5و  4ي ها شکل(

 

    
  فروردین 8تابع همگرایی شار رطوبت ) ب  فروردین 7شار رطوبت تابع همگرایی ) الف

    
  فروردین 10تابع همگرایی شار رطوبت ) د  فروردین 9تابع همگرایی شار رطوبت ) ج

    
  نیفرورد 12تابع همگرایی شار رطوبت ) و  نیفرود 11تابع همگرایی شار رطوبت ) هـ

    
  نیفرورد 14تابع همگرایی شار رطوبت ) ح  نیفرورد 13تابع همگرایی شار رطوبت ) ز

 5g.kg-1.s-1-10بر حسب  18:00هکتوپاسکال ساعت  925هاي تابع همگرایی شار رطوبت تراز نقشه :4شکل 
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همگرایی شار رطوبت ترسیم شده  ۀتوجه به نقش با

هکتوپاسکال براي در اولـین روز مـورد    925براي تراز 

رطوبتی در شرق ایران  ۀیک هست) فروردین 7(بررسی 

هـاي آن بـا رطوبـت بسـیار کـم      شود که زبانهدیده می

آرایــش . قســمتی از اســتان فــارس را نیــز در بــر دارد

 بردارهاي سرعت و حضـور ایـن هسـته بیـانگر تزریـق     

 ۀیـک هسـت  . باشـد رطوبت از سمت دریاي عمـان مـی  

شـود کـه تـا    بسیار قوي نیز بر روي عربستان دیده می

شرق مدیترانه نیز امتداد دارد و از سوي خلیج فـارس،  

دریاي عرب، مدیترانه و دریـاي سـرخ تـأمین رطوبـت     

در روز . قوي اثري بر منطقه نـدارد  ۀاین هست. نمایدمی

رطوبتی کـم   ۀاین هست گسترش ةبعد هر چند محدود

شده؛ اما به سمت جنوب غـرب خلـیج فـارس حرکـت     

هاي آبی اطرافش نموده و به جز مدیترانه از دیگر پهنه

رطـوبتی   ۀهمچنین، یک هسـت . شودتأمین رطوبت می

شمالی کشور حضـور دارد کـه از سـمت     ۀقوي در نیم

خلیج فارس، دریاي سیاه و دریاي خزر رطوبت تـأمین  

  .  نمایدمی

 

   
  فروردین 8تابع همگرایی شار رطوبت ) ب  فروردین 7تابع همگرایی شار رطوبت ) الف

    
  فروردین 10تابع همگرایی شار رطوبت ) د  فروردین 9تابع همگرایی شار رطوبت ) ج

    
  فروردین 12شار رطوبت  تابع همگرایی) و  فرودین 11تابع همگرایی شار رطوبت ) هـ

    
  فروردین 14تابع همگرایی شار رطوبت ) ح  فروردین 13تابع همگرایی شار رطوبت ) ز

 5g.kg-1.s-1-10بر حسب  18:00هکتوپاسکال ساعت  1000هاي تابع همگرایی شار رطوبت تراز نقشه :5شکل 
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فروردین  9تابع همگرایی شار رطوبت در روز  ۀنقش

رطوبتی قـوي بـر روي عربسـتان     ۀنشانگر حضور هست

هاي رطـوبتی آفریقـا ادغـام گشـته و     است که با هسته

یک کمربندي از رطوبـت را از غـرب آفریقـا تـا شـرق      

جهت بردارهاي سـرعت، نشـان   . پوشاندعربستان را می

در روز . اسـت از ورود این رطوبت به جنوب غرب ایران 

ــوي   10 ــتان ق ــوبتی عربس ــته رط ــروردین هس ــر و ف ت

تر شده و تا حدودي جنوب غرب ایـران را نیـز   گسترده

یک هسته نیز در شـرق ایـران مسـتقر    . گیرددر بر می

  . مطالعاتی ندارد ۀاست که البته تأثیري بر روي منطق

فروردین به دنبال افزایش سـرعت بـاد،    11در روز 

شــکیل شــده اطــراف محــدوده هــاي رطــوبتی تهسـته 

هـاي آبـی   مطالعاتی نیز بیشتر شده که از تمامی پهنـه 

اند البته منابع رطوبتی اطراف ایران تأمین رطوبت شده

اثرگذار بر روي اسـتان فـارس بـا توجـه بـه بردارهـاي       

هـاي رطـوبتی، دریـاي عـرب و خلـیج      سرعت و هسته

فــروردین بــا واگرایــی شــدن  12در روز . فـارس اســت 

رطـوبتی بـه    ۀهاي سرعت و عقـب نشـینی هسـت   بردار

سمت مرکز عربستان، شاهد خـروج رطوبـت از اسـتان    

 ۀفارس هستیم؛ هر چند رطوبت اندکی از سمت هسـت 

شمالی کشور وارد این منطقـه   ۀرطوبتی مستقر در نیم

  .شودمی

فروردین یک هسته در شرق ایران دیده  13در روز 

هر چنـد  . نداردشود ولی اثري بر محدوده مطالعاتی می

هاي رطوبتی تقویـت گشـته و   در روز بعد دوباره هسته

اند ولـی ایـن روز انتهـاي دوره بارشـی     تر شدهگسترده

باشـد کـه اثرگـذار بـر روي محـدوده      مورد بررسی مـی 

 10و  9هـاي شـماره   با توجه به شکل. مطالعاتی نیست

هاي تـابع همگرایـی رطوبـت روزهـاي مـورد      که نقشه

ــراز ــی در ت ــاعت  1000 بررس ــکال در س  18هکتوپاس

هکتوپاسـکال حـاکم    925باشد؛ همان شرایط تـراز   می

باشد و تنها تفاوت آن قـدرت بیشـتر و گسـتردگی    می

آن  .باشدهاي رطوبتی مستقر در اطراف ایران میهسته

ها چشمگیرتر اسـت افـزایش سـرعت    چه در این نقشه

 ۀنقش .باشدبردارهاي باد و تغییر جهت ناگهانی آنها می

ــه خــوبی نشــان   10روز  ــن تغییــرات را ب ــروردین ای ف

  .دهد می

  يریگ جهینتو  يبند جمع

اوج  يا در روزهایفشار تراز در يهابا توجه به نقشه

ران، خصوصـاً  یـ اجنوب غرب ) نیفرورد 11تا  9(بارش 

 .باشـد یفشـار مـ  کم يهازبانه ةطریر سیز منطقه فارس

ــراز  یگردشــ يالگوهــا يهــانقشــههمچنــین،   500ت

 دیشـد  يهـا رخـداد بـارش  نشان داد ز ینهکتوپاسکال 

 يبـر رو ق یعم اریبس از حضور فرود یناش استان فارس

که بـه دنبـال پشـته     ترانه بودهیاه و شرق مدیس يایدر

ایـن   .ه استدیترانه ظاهر گردیغرب مد يمستقر بر رو

از این حیث که منطقه مطالعاتی زیـر  تواند میموضوع 

 موید تحقیقات اسـدي و مسـعودیان  فشار بوده نفوذ کم

در صـورت حاکمیـت   نشـان دادنـد   کـه   باشد) 1380(

هــاي سیســتم هکتوپاســکال 500فشــار در ســطح  کــم

دریاي سـرخ از عوامـل    –اي، سودانیزاي مدیترانهباران

بـر  البتـه   .بوده اسـت  شیراز 1380سیالب سال ایجاد 

بر روي فرودي بسیار عمیق اساس این پژوهش استقرار 

تواند میدر تراز میانی جو  دریاي سیاه و شرق مدیترانه

در منطقـه   سـیل  ةپدید آورنـد هاي عامل رخداد بارش

 ضـخامت جـو   يهـا نقشـه  ،عالوه بـر ایـن  . قلمداد شود

ن مطلـب  یـ انگر ایب هکتوپاسکال 1000-500 يترازها

و غـرب   يبریسرد از سـمت شـمال سـ    يهوا که است

گـرم   يهـا زبانـه  ران شـده و بـا  یا یغرب ۀنیماروپا وارد 

عـرب بـه سـمت     يایعمان و در يایدر ياز سو ينفوذ

ن دو توده یدر محل برخورد ا رفته و کشور یشرق ۀنیم

ـ  ۀنیمـ (گرم و سـرد   يهوا ضـخامت جـو   ) رانیـ ا یغرب

جو و اغتشاشات سبب رخـداد   يداریناپاکاسته شده و 

ن یا .شده است دیزش بارش شدیو متعاقب آن رجبهه 

 یدر طول دوره مورد بررسـ  لیسرخداد  موجد موضوع

شـار   ییتابع همگرا يهال نقشهیتحلبا ن یهمچن .است

ها ن نوع بارشیمؤثر در رخداد ا یمنابع رطوبت ،رطوبت

 :ت عبارتنـد از یـ ب اهمیـ کـه بـه ترت   گردیـد  ییشناسا

  .ج فارسیعرب و خل يایسرخ، در يایدر یآب يها پهنه

  

  منابع

 یبررس. 1383 .انیمسعودسیدابوالفضل  .، اشرفياسد .1

 ین کنفــرانس ملــیدومــ، رازیالب شــیســ یکینوپتیســ

  .، شیرازمنابع آب و خاك ییدانشجو
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