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 چكيده

ررق خوزستان و غرب ( كه در 2011نوامبر  20) 1390آبان  29 ببه منظور واكاوي همديد سيالپژوهش حاضر در 

روز  دو ازهكتوپاسكال  500 ترازهاي سطح زمين و  همديد در نقشه تغييرات الگوهاي، رخ داد كقگيلويه و بويراحمد

داد كه تشاكيل و گساترش   هاي انجام رده نشان  بررسي پس از آن واكاوي رد. تا ي  روز برخداد سيالاز  پيش

رارق   اي جناوب  دليل قرارگيري بين مراكز پرفشار اروپا و پرفشار جناب حااره   سوداني به -فشار مديترانه مراكز كم

راود. وجاود دو مركاز پرفشاار يادراده       ربستان، سبب تشكيل كمربند همگرايي روي سودان و درياي سرخ ميي

راود و   ترتيب سبب فرارفت هواي سرد و گرم به درون كمربند همگرايي دريااي سارخ و ساامانة ساوداني ماي      به

ور آن از ررق مديترانه تا رامال  كه مح رمال آفريقاوجود ناوه يميق  همچنين، كند. موجبات تقويت آن را فراهم مي

قرارگياري   .سبب تشديد تضاد دمايي در ترازهاي باالي جوّ و پويايي بيشتر ايان ساامانه راد   سودان امتداد دارد، 

سوداني و  -يترانهفشار مد اي نقش مقمي در تقويت و يميق ردن كم حاره جنب 1باد منطقة پژوهش در خروجي جت

ورود رطوبات از   نحوي بود كه منجر به آرايش الگوهاي همديد به اين رراي  سوي آن دارته است. در حركت ررق

نوامبر در  بيستمتا در روز  به منطقة پژوهش رد و سبب رد خليج فارسو  درياي سرخ ،منابع رطوبتي درياي يرب

 .درخ ده بسيالدر نقايت و  رديدبارش  منطقة پژوهش

 غربي ايران. جنوب، حاره فشار سوداني، پرفشار جنب وهوارناسي همديد، سيالب، كم آب ها: كليدواژه

 

 مقدمه

 يهرا  يژگر يوسرو و   كير از زا  براران  يجروّ  يها ت سامانهياز فعال ياست كه رخداد آن ناش يعيطب ياياز جمله بال باليس

وكار و سراز ق ير شناخت دق .ستها حوضه ير برفيز وجود ذخايگر و نيد ياز سو زيآبر يها حوضه يوگرافيزيو ف يتوپوگراف

د يرات شرد يير ژه آنكه تغيو هت است، بيار حائز اهميل بسيمؤثر در رخداد س يجوّو عناصر  هواگردش  يالگوها عمل ةنحو

د آمردن  ير و پد يجروّ گرردش   يالگوهرا در ر يير ر منجرر بره تغ  ير اخ يهرا  در سال نيزم ةرم شدن كرژه گيو هب ييوهوا آب

ر يثأتر  ران، تحتيا يبارش يالگوها (.61: 1386ي و صمدي، زيعز) در اكثر نقاط جهان شده است يمياقل يها يناهنجار

 (. 4: 1385ي، لنگ خواجه يميدارد )كر جوّ يشه در گردش عموميها ر از آن يكه برخ ي استرونيو ب يعوامل محل
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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انردت و نوسرانات    ةسراالن  يها متنوع است. بارش ييوهوا آب ي، داراييايت خا  جغرافيل موقعيران به دليكشور ا

(. 2: 1385عربري،  د )ير آ يران بره شرمار مر   ير ا يهرا  م برارش ير ات بارز رژيها، از خصوص مدت بارش و كوتاه يد رگباريدش

وهوايي و اقليمري   هاي آب هاي خا  براي كشوري مانند ايران با ويژگي در زمان غیرعادیآساي  هاي شديد و سيل بارش

نراطق مختلرف جغرافيرايي از نظرر مرالي و جراني آثرار        خا  خود بسيار مهم و همواره يكري از عرواملي اسرت كره در م    

: 1389برايگي و اشررف،    همراه داشته و انسان و طبيعت را در سطح وسيع متأثر سراخته اسرت )موسروي    ناپذيري به جبران

 يهواهرا  و تروده  يغربر  ير بادهرا يزاگرس و در مس يها باد كوه به رو يها دامنهران كه در يا يغرب جنوب ةمنطق. (1036

د را ين و شرد يسرنگ  يها مختلف، بارش يجوّ يگردش ير الگوهايتأث است كه تحت يزا قرار گرفته، از جمله مناطق انبار

 يهرا  اسرتان كره در   1390آبران   29برابر با  2011نوامبر  20ل يدهد. س يدر آن رخ م يمخرّب يها ليكند و س يافت ميدر

بره   يفراوانر  يو مرال  يل باعث وارد آمدن خسارات جانين سيت. ارخ داد از آن جمله اس راحمديه و بويلويخوزستان و كهگ

اد بره  ير ، وارد آمردن خسرارات ز  ن هرالل احمرر  يمورأك تن از مر ياز جمله  نفر   از دهيب جان باختنمناطق مذكور شد. 

 ،ينآبرسرا  يهرا  ، قطع شبكهيكشاورز يها نيو زم يمسكون يب واحدهايانتقال نفت، تخر يها و لوله ييربنايسات زيتأس

الب ين سر ير ا يو مرال  يخسارات جران ب از جمله اليسمحاصره شدن روستاها در  و يارتباط يها برق و مخابرات، قطع راه

رامهرمز به حدود  -بهبهان يالب در محور ارتباطين سي، ارتفاع رواناب حاصل از ا1وقت يها به نقل از روزنامه است.بوده 

 ده است.يمتر رس 2

به عمرل آمرده    يا قات گستردهيتحق آسا لين و سيسنگ يها در رخداد بارش يجوّردش گ ير الگوهايدر خصو  تأث

 ييبراال  يا و ترازهايسطح در يها ران را بر اساس نقشهيا يها جاد بارشيد مؤثر در اي( عوامل همد1366)ي جانيعل است.

جاد برارش مطررح كررده    يا يل اصلتابستان عام يرا در تمام فصول سال به استثنا يغرب يها يو آشفتگ كرد ي، واكاوجوّ

 يفشرار مونسرون   كرم ة ت سرامان ير د فعاليت و تشديتقو ةجيران را نتيا يغرب د جنوبيشد يها ( بارش1375) ياست. لشكر

نجارسرليقه  دانسته اسرت.   يكيناميو ترمود يكيناميد يها ها به سامانه ل آنيسرخ و تبد يايدر ييهمگرا ةو منطق يسودان

فشار موسمي از سمت شرق در ترازهاي زيرين وردسپهر را عامل انتقال رطوبت از اقيرانوس هنرد و    ( نفوذ زبانة كم1377)

اسردي و مسرعوديان    دانرد.  هاي مياني و رخداد بارش رگباري در جنوب شررق ايرران مري    خليج بنگال و صعود آن به اليه

ن ير و زر يدير مف اند. سيالب در شيراز دانسته را عامل بروز سرخ يايدر -يو سودان يا ترانهيمد شيبار يها ( سامانه1383)

ران يا يفشار رو ن كميرخداد ا ين فراوانيشترينشان دادند كه ب يبا منشأ سودان طوفان هجده يديهمد ي( با واكاو1384)

 يغربر  د جنوبيشد يها ( معتقد است بارش1386دوار )يام سپس فصل زمستان است. ،اول مربوط به ماه دسامبر ةدر درج

 رد. يپذ ير ميسرخ تأث يايدر ييهمگرا ةفشار سودان و منطق ست و از دو مركز كمين يا ترانهيمد يها متأثر از سامانهكشور 

 يا افتند كه وجود ناوهيالن دريدر مازندران و گ 1382مرداد  28الب يد سيهمد ي( در بررس1386) يو صمد يزيعز

و  شرود  مري خرزر   ياير در يبه رو يسرد قطب يسبب فرارفت هوا خزر، يايدر يشرق اروپا و امتداد محور آن رو در شمال

در شررق نراوه، منجرر بره رخرداد       يا جنوب در غرب ناوه و چرخند جبهه -غرب شمال يدگيحضور واچرخند مهاجر با كش
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   (13900901000728 ةمار)ش فارس نيوز ةروزنام .1
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 ةك روزير ن ياَبَرسرنگ  يها د آمدن بارشيكه در پد معتقد است( 1387ان )يده است. مسعودشه ين ناحيآسا در ا ليبارش س

 خلريج فرارس   نراوه اه و گسرترش  يسر  يايدر يك پرفشار روياول با استقرار  ينق  دارند. الگو يگردش يران، دو الگويا

ران همراه ياه به درون ايس -يبريپرفشار س يها زبانه ةعراق و رخن يرو ناوه يريگ دوم با شكل يشود و الگو يمشخص م

 فشرار  كرم  يهوا ت و گسترش تودهيران، تقويا يغرب جنوب ل دربا بررسي يك نمونه سي( 1389و همكاران ) يزياست. عز

( وجود پرفشرار آزورز در  1389و همكاران ) ين دانستند. كرميبارش سنگ يسرخ را عامل اصل يايسودان واقع در غرب در

به درون  ن دو مركز پرفشاريسرد و گرم از ا يفرارفت هوا ةعربستان و نحو يشرق غرب اروپا و پرفشار عربستان در جنوب

 اند.  دانستهدر پلدختر آسا  ليشدن و رخداد بارش س يكيناميرا باعث ترمود يفشار سودان مركز كم

و معتقد است  داند مي يدانرا سامانة سو ي جنوبي بوشهرد در نواحيشد يها بروز بارش ي( عامل اصل1389) گندمكار

ل ير ( برا تحل 1389) يجران يو عل ي. قرادر شرود  ها مري  د بارشاي منجر به تشدي هاي مديترانه همراهي اين سامانه با سامانه

فصرل سررد، در   در د يشرد  يهرا  ثر در برارش ؤفشار م يدند كه الگوهايجه رسين نتيد الرستان به ايشد يها د بارشيهمد

پرفشرار   ينينشر  ، عقرب يفشرار موسرم   و در فصرل گررم، نفروذ كرم     يفشار سودان ، كميغرب ين ورود چرخندهايسطح زم

به همرراه گسرترش    يغرب يد است و در سطوح باال نفوذ بادهايشد يداريجاد ناپايو ا ييفشار گرما استقرار كمحاره،  جنب

به  يو شمال يشدت بارش در خراسان رضو يديهمد ي( در واكاو1390) ي. نبواستمرطوب  يق و فرارفت هوايناوه عم

و  1بنردالي  يدو الگرو  يوسرط اسرت كره دارا   د و متيشرد  يهرا  برارش  يافت كه وجود ناوه عامل اصرل يجه دست ين نتيا

 . است 2غيربندالي

جره دسرت   ين نتير ران بره ا يا يغرب ر در شماليد بارش تگرگ فراگيهمد ي( با واكاو1391) اخالق و همكاران خوش

سلند با حركرت بره   يفشار ا به سمت شرق، كم يبريسمت غرب و پرفشار سبه مركز پرفشار آزورز  ينينش افتند كه با عقبي

پرفشرار   ةهسرت  ينينشر  برا عقرب   ،نيرسد. همچن يخزر م ياي  تا جنوب دريها تر شدن، زبانه يت شرق و جنوب و قوسم

 يبررا  يط مناسرب ين باز و شررا يالنهر نيسرخ به سمت ب يايدر يفشارها ر حركت كمياز شمال عربستان مس يا حاره جنب

 ةرير جز آسرا در شربه   ليس يها چند نمونه از بارش يواكاو( با 1983) يان و آبرامسكيد. داشو يد فراهم ميجاد بارش شديا

 ياير حراره در شرمال در   باد جنب محور جت يا نوع انحنايت و شكل يافتند كه موقعيجه دست ين نتيانه به اينا و خاورميس

شردن   ب در فعرال ين ترتيمنطقه و به هم يآسا رو ليس يها جاد بارشيدر ا يانه، نق  اساسيدر خاورم يكل طور هسرخ و ب

 سرخ بر عهده دارد.  يايدر ييهمگرا

ن و يترر  كره مهرم   به اين نتيجه رسريدند  نقب يبزرگ صحرا يها ليد سيهمد بررسي( در 2002كاهانا و همكاران )

( 2004) و آرانرامي  كراتو اسرت.  سررخ   ياير در يياز همگرا يناش يفشارها زا مربوط به كم ليد سيهمد ين الگويتر فراوان

كره   نرد جره گرفت يو نت ي كردنرد بررسر  2004ه يزدهم و هجدهم ژوئيس يما را در روزهايكوش يگاتا فواين يةناح يها بارش

خشرك سرطح براال بروده      ين و هواييمرطوب سطح پا ياز هوا يناش يهمرفت يداريد ناپايها تشد ن بارشيا يعامل اصل

 ي، با اسرتفاده از الگوهرا  يشرق شمال يايحاره در آس برون يرات چرخندهاييتغ ي( در بررس2009وانگ و همكاران )است. 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Blocking 

2. Non Blocking 
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درجره   50ترا   40ها نيز در عرر    بهار بيشتر است و توزيع فضايي آنن چرخندها در فصل يا يافتند كه فراوانيد دريهمد

دالكي،  ةآبريز رودخان ةبارش شديد منجر به سيالب در حوض بیست( با بررسي 2010پرور و همكاران ) سبزيشمالي است. 

رطوبرت از   ةزمان با آن تغذي فشار حرارتي سودان و هم هاي شديد در پي تقويت مركز كم رسيدند كه سيالببه اين نتيجه 

الگوهرا و   ييهرا شناسرا   ن پرژوه  ير ا هدف اكثرر دهد  دهد. بررسي منابع نشان مي اقيانوس هند و درياي مديترانه رخ مي

 فنرون  يريكرارگ  هبر آن است ترا برا بر    يز سعيژوه  نن پي. در ااستز يآم مخاطره يها منجر به رخداد بارش يها سامانه

قبل از وقوع حوادث و مخراطرات،   يهماهنگد. شو ييپژوه  شناسا ةالب در منطقيد علت رخداد سيهمد يوهواشناس آب

ت بهترر  يريهرا سربب مرد    به موقرع آن  ينيب  يزا و پ ليس يالگوها ييشناسا ،رو نياز ا .ت بحران استيريت مديرمز موفق

 رساند. ميرا به حداقل ممكن  يعيطب ياين بالياز ا يناش يو مال يو خسارات جان شود مي ي رخدادهاه بحران

 

 مورد مطالعه ةمنطق

كرك  يت شهر ليبه مركز يخوزستان و شهرستان بهمئ يشرق شهرستان بهبهان واقع در جنوبن پژوه  يا ياتمطالع ةپهن

و زهرره   يجراحر  يرودهرا ز ير آبر ةحوضر  وجز يدرولوژياز لحاظ ه ن منطقهي. ااستاحمد ريه و بويلويكهگ يغرب در شمال

انرد و برا    زاگررس قررار گرفتره    يها هيا در كوهپايمتر ارتفاع از سطح در 673كك با يو ل 313شود. بهبهان با  يمحسوب م

 يتوپوگراف يماين مناطق را همراه با سيا ييايت جغرافيموقع 1 . شكلمرتفع قرار داردن مراكز، زاگرس ياز ا ياندك ةفاصل

 دهد. يآن نشان م

 

 
 پژوهش ةمنطقو توپوگرافي موقعيت  .1 ركل
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 ها مواد و روش

. بره  شكل گرفتكشور  يغرب و جنوب يغرب يها در قسمت ديشد طوفانرخداد  يدر پ پژوه  ةرخ داده در منطق باليس

و  يسطح ي، دمايا، جهت باد سطحيز درمربوط به فشار ترا يها ن رخداد، دادهيمنجر به ا يديهمد يالگو يمنظور واكاو

هراي براد    پ، دادهه .  700و  850 يژه و جهرت براد ترازهرا   ي، مقدار نم و2هكتوپاسكال 500، تراز 1متر ليارتفاع ژئوپتانس

  از يدو روز پر  يمربوط بررا  يها افت و نقشهيدر NCEPر اُمگا از مركز يمقادپ و ه .  200النهاري تراز  مداري و نصف

)صعودي( برر   3براي نشان دادن حركات فرازشي د.شم يترس GrADSافزار  ك روز پس از آن با استفاده از نرمي الب تايس

ها علل رخداد  د نقشهيهمد يواكاو ترسيم شد. در نهايت با GrADSمُولر در محيط  فراز منطقة پژوه ، نمودارهاي هاف

 .شدالب مشخص يس

 پژوهش ةسايته در منطق 24بارش  زانيد و ميهمد يها ستگاهيمشخصات ا 1جدول 
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3/150 3 0 673 30/39 50/09 ليكك  1/13  4/166  

4/3 1 810 30/79 50/56 دهدشت  8/107  5/43  7/155  

6/0 0 313 30/6 50/23 بهبهان  4/79  6/17  6/97  

2/0 4/0 2200 30/86 51/45 سختسي  6/59  6/53  8/113  

3/0 5/1831 30/83 51/68 ياسوج  01/0  6/50  5/48  41/99  

5/699 30/43 50/76 دوگنبدان  0 0 8/47  2/14  62 

9/17 0 1457 31/71 50/26 دهدز  36 9 9/62  

2/1 0 27 30/76 49/66 اميديه  1/33  1/10  4/44  

5/150 31/26 49/6 رامهرمز  0 4/4  23 5/3  9/30  

5/320 31/93 49/28 مسجدسليمان  0 0 8/15  31 8/46  

3/19 0 767 31/85 49/86 ايذه  4/14  1/1  8/34  

4/24 0 67 32/05 48/83 شوشتر  4/13  0 8/37  

9/82 32/26 48/41 آباد صفي  0 6/46  9/6  0 5/53  

00/48 بستان  31/71 8/7  0 9/31  2/0  0 1/32  

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 نوشته شده است.« ژ.پ.م»صورت  به نویسي جهت كوتاه« متر ژئوپتانسیل»در ادامه واژة . 1

 نوشته شده است.« .پ ه»صورت  به نویسي جهت كوتاه« هكتوپاسكال»در ادامه واژة . 2

3. ascending 
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 ديهمد يواكاو

سرخ  يايپ در غرب دره .  1008 يفشار با فشار مركز ك مركز كمي( 2)شكل نوامبر 18روز در  دریافشار سطح  ةدر نقش

ل شده اسرت كره   ياروپا تشك يپ روه .  1026 يك پرفشار با فشار مركزين روز ي. در اشتقرار دا يوپيسودان و ات يرو

 ةدرجر  70پ آن تا طول ه .  1020فشار  كه هم يبه نحو ،یافت يتوجه گسترش قابل يالنهار و نصف يمدار يدر راستا

كشرور را   يغربر  يو نرواح  شد به كشور وارد يغرب ن پرفشار از جهت شماليپ اه .  1018فشار  ت و همداشامتداد  يشرق

قرا نفروذ كررده اسرت.     يبره شرمال آفر   مدیترانده  طریدق از آن  يها ز زبانهين يالنهار نصف ي. در راستاگرفتر نفوذ خود يز

ن روز يپ بسته شده است. در اه .  1015فشار  ك مركز پرفشار وجود دارد كه با هميز ين ربيع يايدر در شمال ،نيهمچن

 . كند از منطقة پژوه  گذر مي په .  1016و پربند  حاكم است يپرفشاربالنسبه زبانة  ایرانمناطق  ةهم در

فشرار   كرم  ةباال به پشت سامان يها سرد از عر  يسو هوا كيفشار سبب شده است كه از  يها   سامانهيآرا ةنحو

گررم و   يهروا  ربري ع يايدر يپرفشار مستقر رو ةسامان يگر حركت واچرخنديد يابد و از سويان يجر يسودان -مدیترانه

دریدای سدرو و    در مركز 1دماو يد شين حالت در تشديانتقال دهد كه ا فشار سوداني سرخ و كم ریایدطرف مرطوب را به 

هوا  يواچرخند حركت ةجيدهد كه در نت ي( نشان م3)شكلي ان سطحيجر هم ةثر بوده است. نقشؤم سواحل جنوبي ایران

سررخ و   ياير سرودان، در  يرو جریاندات ن ير در محل برخرورد ا  یيهمگرا پهنةك يعمان،  يايدر مراكز پرفشار اروپا و در

ر يثأتر  ةجر يسرخ نت يايدر ةه در منطقياول يي  مناطق همگرايداي. پگیرد ميره عربستان شكل يجز شبه يغرب يها قسمت

 يها ين روز با توجه به عبور منحني(. در ا72:1383،يدي)مف است يتوپوگراف يها يژگيو و يوردسپهر يها انيمتقابل جر

 500ط با فشار تراز ين شرايان دارد. ايجر فارس خليجبه سمت  پژوه  ةكشور، هوا در منطق يغرب جنوب ةپرفشار از منطق

آن  يد كره قسرمت غربر   شو مي دیدهتا مصر  دریای سیاهفرعي در راستاي كه ناوه  ي( تطابق دارد، به نحو4ة پ )نقشه. 

ارتفراع  مركرز پر  ،نيشده اسرت. همچنر  سوداني فشار  سرخ و كم دریایسوي باال به  يها سرد عر  يسبب فرارفت هوا

 يهوا شارشآن منجر به  يعربستان مستقر است كه حركت واچرخند ةريجز و شرق شبه ربيع يايدر يرو .پ.مژ 5880

. منطقرة پرژوه  در   ایران گسدترش دارد آن به سمت شمال  ةگسترش یافت ةو پشت شود ميناوه  يبه جلوو مرطوب گرم 

. در 3استپ  ه . 500حاره در تراز  پرارتفاع جنب ةحاشیژ.پ.م قرار دارد كه عدد دوم معرف  5800 تا 5760 2پربندهاي زیر

هروا در   يچنردان قرو   از صعود نره  ي( حاك5)شكل  يشمال ةدرج 30 ييايعر  جغرافبراي  اُمگاشاخص مولر  هافنمودار 

 يران حركرت صرعود  ير ا جروّ ن زمان در يكه در هم در صورتي است،پ ه.  500تا  850عراق در تراز  يجنوب يها قسمت

 د.شو ينم دیده

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. temperature gradient 

2. countors 

 .مراجعه شود« های سینوپتیکي های فراگیر ایران با استفاده از تحییل سالي تحقیق در خشک»اخالق با عنوان  به رسالة دكتري فرامرز خوش .3
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 نوامبر 18. جقت باد و دماي سطح زمين در 3 ركل               نوامبر     18فشار سطح زمين در  نقشة. 2 ركل

   

 نوامبر 18 ةدرج 30مولر اُمگا يرض  هاف. نمودار 5 ركل               نوامبر      18پ در ه .  500تراز  ة. نقش4 ركل          

 
قرا  يدر شمال آفر يتر نييپا ييايجغراف يها تا عر  قبل روز به مركز پرفشار اروپا نسبت يها زبانه نوامبر 19 در روز

 سروي  گسترش جنوب ي. در پ(6)شكل  افته استيدرجه گسترش  15پ آن تا عر  ه.  1015فشار  كرده و هم يشرويپ

ت يتقو مدیترانه -يفشار سودان كم ةقا، سامانيآفر شرق باال به شمال يها از عر  سرد يهوا فرارفتو  يپرفشار يها زبانه

 يايبه شرق درجدا شده و فشار سودان  از مركز كم يكه سلول يطور هافته است، بيگسترش  يشرق شده و در جهت شمال

عمران   ياير در يكه روز قبل رو اي حاره جنب پرفشار ةیاختعربستان قرار گرفته است.  ةريجز شبه يروو  شده سرخ منتقل

 ،نيعربسرتان بسرته شرده اسرت. همچنر      ةرير جز افته و در شرق شبهيانتقال  يتر يت غربين روز به موقعيقرار داشت در ا

 گسرترش  خليج فرارس كرده و به موازات سواحل ي رو  يكشور به سمت جنوب پ يشمال يها پرفشار از قسمت يها زبانه

 . است افتهي

ز تمام كشرور  ين روز نيشده است. در ا ایران تا شرق مدیترانه از جنوب يو فشاريد شيبب تشدط سين شرايمجموع ا

ي ان سرطح ير جر هرم  ة. نقشر از منطقة پژوه  گذر كررده اسرت   په.  1014و پربند  قرار دارد يپرفشارزبانة  ةطرير سيز



 516 1393 زمستان ، 4رماره ، 46دورة ، طبيعيهاي جغرافياي  پژوهش 

و بره دنبرال قرارگررفتن سرلول     افتره  ي يشترينسبت به روز قبل گسترش ب ييكمربند همگراكه دهد  ينشان م (7)شكل 

گررم و مرطروب از    يهروا  ،نيد شده است. همچنين قسمت تشديز در اين ييعربستان، همگرا ةريجز شبه يرو يفشار كم

 ةريجز شبه يرو ييهمگرا ةگذر كرده و در منطق خليج فارس يصورت ساعتگرد رو هعربستان ب يا حاره مركز پرفشار جنب

 دیدده در تدراز بداال   پایدداری  ولي در منطقة پژوه  نا است باال، همگرا شده يها از عر افته يشارش  يعربستان با هوا

قرا  ين الگو ناوه شمال آفريكه در ا ي، به نحواستمنطبق ( 8)شكل پ ه.  500تراز  يفشار يط با الگوين شراي. اشود مي

و سررخ   ياير در شمالمناطق واقع در ن ژ.پ.م به طرف هندوستا 5880واسطة انتقال پرارتفاع  بهده و شتر  قيت و عميتقو

 ةدرج 30عر  در اُمگا شاخص مولر  هاف. نمودار است ژ.پ.م خارج شده  5800پربند  زیراز ران يا يغرب عربستان و جنوب

ن روز ير . امرا در ا اسرت خوزسرتان  پ برر فرراز   ه .  300ترا   850 هراي رازتر دصعود هروا  آغاز د يز مؤين (9ي )شكل شمال

 يمنراطق غربر  در  ناپایددار  ةالید است. بره دنبرال گسرترش     ي(صعودفرازشي )وزستان فاقد حركت خ يشرق يها قسمت

و دهردز   19ذه ير ، ا24، شوشتر 31، بستان 46آباد دزفول با  يصف يها ستگاهيب در ايبه ترت ينيخوزستان بارش نسبتاً سنگ

 .گزارش شده استمتر  يليم 17

 

 نوامبر 19جقت باد و دماي سطح دريا در  .7 ركل نوامبر               19فشار سطح دريا در  نقشة. 6 ركل  

     

 نوامبر19درجه  30مولر اُمگا يرض  هوف. نمودار 9 ركل               نوامبر    19پ در ه .  500تراز  ة. نقش8 ركل       
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 ا )شكليفشار سطح در ي، الگواست پژوه  ةكه مصادف با اوج بارش در منطقنوامبر  20روز  UTC 12ساعت در 

 يخرود نرواح   يشررق  ده و برا حركرت شرمال   يگسرترش خرود رسر    ةنيشيبه ب يفشار سودان كم ةدهد كه زبان ي( نشان م10

گرذر كررده و سربب اُفرت      پژوه  ةمنطق يپ آن از روه.  1012فشار  كه هم يبه نحو ،هرا متأثر كرد ایران يغرب جنوب

 تقریباً در سراسر ایران گسترش یافتده فشاري  زبانة كم نهایيبه منزلة مرز  په.  1014و منحني ده شن منطقه يفشار در ا

عربسرتان حراكم    ةرير جز شربه  يپ در مناطق شررق ه.  1015فشار  ز همچنان با هميعربستان ن يا حاره است. پرفشار جنب

 يمنراطق شرمال   يااستثنه ران بيشتر مناطق ايا سبب شده است كه بيدر سطح در يفشار ين الگويچن يريگ . شكلاست

حركرت  روز  ایدن در دهد كه  ي( نشان م11 )شكل يسطح يان و دمايجر هم ةرد. نقشيفشار قرارگ كم ةكشور، تحت سامان

فارس و نده   طریق خییجفشاري مركز عربستان از  و زبانة كمعربستان شرق از مراكز پرفشار زیرین و دریا در ترازهاي هوا 

 ۀدهندد  یو شدید دما روی منطقده نشدان  شوجود . بوده استكشور  يغرب اقع در جنوبفشار و مركز كم يسوسرخ به  دریای

فرارس بره همرراه     خیدیج مرطروبي از  ان ير ن جريچنر جوّ منطقه اسرت.   مستعدتر شدن شرایط ناپایداری در ترازهای زیرین

 يشده است. الگو ه پژو ةمنطق يرو يبارش ةت سامانيمنجر به تقوپ( ه.  700هاي مرطوب ترازهاي باال )مثالً  شارش

 ةارتفاع تراز یادشدده در منطقد   . همچنین،دهد تر شدن ناوه به ایران را نشان مي نزدیک( 12 پ )شكله.  500تراز  ارتفاع

 يخرود رو  يسرو  قا با حركت شرقيمحور ناوه شمال آفرروز  ایندر است.  ژ.پ.م کاهش یافته 5760تا  5720 هپژوهش ب

غربري مناسرب برراي     جنروب  - شرقي صورت شمال به هند - عربستان ارتفاعمركز پرالگوي  افته است.يسرخ استقرار  يايدر

ه و امتدداد یافتد  امگای منفي تا سطح زمدین   پهنةشود که  قائم امگا دیده مي ةنمای 13در شكل  .ار استیدهاي ناپا فرارفت

 فارس به ترازهاي باالتر شده است.  این حالت سبب صعود هوای مرطوب خییج

ها به خاورميانره   جايي و انتقال آن فشارهاي منطقة درياي سرخ و جابه نكته كه تكوين و گسترش كم اینوجه به با ت

 14حاره در شكل  باد جنب محور جت قعیت(، مو1383بستگي دارد )مفيدي،  نیزحاره  جتي جنب جریانبه موقعيت و شدت 

مترر برر    65باد با سرعت مركرزي   جت ةبیشیندر روز بارش  شود، مي دیدهطوري كه  چين ارائه شده است. به صورت خط به

مترر   35شرقي خروجي آن با سررعت   و منطقة پژوه  در بخ  شمال داشتههاي شمالي آفريقا گسترش  ثانيه در قسمت

ه واقع شده است. استقرار چنين وضعيتي منجر به واگرايي شديد هوا در ترازهاي بااليي جوّ در منطقة پژوه  شد نیهبر ثا

ن ير اغربي كشور قرار دارد. بارش  هاي جنوب كرده است كه در قسمت تقویتفشاري  و همگرايي هوا را به درون مركز كم

 47دوگنبردان   و 50اسروج  ي، 59سرخت   ي، سر 79، بهبهران  107، دهدشرت  153كك يل يها ستگاهيابراي  تیببه ترروز 

تنرد   هراي  بيشر وجرود  . برا شردت كمترري رخ داده اسرت     یزنبارش ر مناطق خوزستان يساالبته، در  بوده است.متر  يليم

 یژگدي و. ه اسرت الب شرد يسر  نهایتداً برارش و  رخرداد  هروا و   یدداری ناپا تشدیدسبب پژوه   پهنةكوهستان زاگرس در 

 لذا دچارو  شودالب ياز س يمحل تجمع رواناب ناشتر،  ارتفاع پست یللد بهبهبهان  شهرسبب شد تا منطقه  شناختي ریخت

 . شود ي ميبیشترخسارات 
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 نوامبر UTC 20 12. جقت باد و دماي سطح زمين سايت11ركل       نوامبر  UTC 20 12. نقشة فشار سطح زمين سايت10ركل 

  
 نوامبر UTC 20 12درجه سايت 30. نمودار هوف مولر اُمگا 13ركل    نوامبر    UTC 20 12پ سايته .  500. نقشة تراز 12ركل 

 

 
 نوامبر UTC 20 12سايت در هكتوپاسكال  200اي تراز  حاره باد جنب منطقة پژوهش نسبت به محور جت عیتق. مو14ركل 



 هاي بقبقان و ليك  در رقرستان 1390ماه  آبانب سيالرخداد واكاوي همديد 

  

519 

است و  يمركز پرفشار شمال اروپا همچنان قونوامبر  21دهد كه در روز  ي( نشان م15 ا )شكليفشار تراز در يالگو

زبانرة آن بره   شده و بره   تر فيضعپ  ه.  4 يفشار سودان كم ةاما سامان ،دهد يانتقال م يبارش ةسرد را به پشت سامان يهوا

شرتر  يگرذرد و ب  يت مر يكو يپ آن از روه.  1012فشار  كه هم يكرده است، به نحو يرو عربستان پس ةريجز شبه سوي

 يمركز پرفشار عربستان نسبت به روز قبرل انردك   ،نيهمچن قرار دارد. بیشترو  1016فشار پربند  ةطريس كشور تحت سطح

سررد   يدهد كه هوا ي( نشان م16 سطح )شكل يان و دمايجر هم ةشرق حركت كرده است. نقش يف شده و به سويتضع

 يغرب يها ده و بارش در قسمتشن آدر  جوّ يداريوارد شده و منجر به پا و شمال غرب به منطقة پژوه از سمت غرب 

عربسرتان بره سرمت شررق حركرت       ارتفاعكز پر( مر17 پ )شكله.  500تراز  يخوزستان كامالً قطع شده است. در الگو

روی  پس ةواسط هنیز بكرده و  تغییري آن نسبت به روز قبل گیر و جهتو ارتفاع )فشار( آن كاسته شده يزان شيكرده و از م

كاسرته شرده    ایراندر سراسر غرب  500ارتفاعي تراز  شیوغرب کشور، از  شمالخزر از مرکز به سمت ژ.پ.م  5600پربند 

 است. 

از و فرازش هدوا  ناپایداری پهنة ناوه،  يسو دهد كه به دنبال حركت شرق ي( نشان م18 مولر اُمگا )شكل هافنمودار 

پ ه.  800تا ترراز   پژوه  ةدر منطقطوري كه  بهز كاسته شده ينآن ه و از شدت فتیا انتقال باالجدا شده و به تراز  زمین

هنروز  براالتر   ياما در ترازها ،شده استبارشي قطع  ةفارس به سامان خییجورود رطوبت  ،رو از این نزولي شده است.حركت 

 يولر  قطع شود، ها خوزستان بارش يغرب يها ستگاهيط سبب شده در اين شرايشود. مجموع ا يمشاهده م يحركت صعود

مترر   يلر يم 43دهدشرت   و 48اسروج  ي، 53سخت  ين روز سيد. در اموجود باشن هنوز يبارش سنگ يشرق يها ستگاهيدر ا

 يبارش ةسامان يسو اند. با حركت شرق متر داشته يليم 20كمتر از  يها عمدتاً بارش ستگاهير ايسا ياند، ول افت كردهيباران در

منطقره   جوّنوامبر  23در منطقه مشاهده شد و سرانجام در روز  يپراكنده و اندك يها نوامبر بارش 22ف آن در روز يو تضع

 ده است.  نش دیدهپژوه   ةر منطقد يشو بار دهشدار يكامالً پا

  
 نوامبر 21جقت باد و دماي سطح زمين در  .16 ركل               نوامبر 21فشار سطح زمين در  نقشة. 15 ركل
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 مبرنوا 21درجه در  30مولر اُمگا يرض  هوف. نمودار 18 كلر            نوامبر     21پ در ه .  500تراز  ة. نقش17 ركل          

 

 بارش يمنابع رطوبت

هراي   شود، بلكه فرارفرت  صرفاً با ترازنامة تابشي و رطوبتي محلي كنترل نمي یک جایگاه جغرافیایيوهواشناسي بارش  آب

رژیم بدارش   ،رو از اینگذارد.  النهاري بر آن تأثير مي نصف یاويژه در مقياس زناري  گوناگون از نواحي مختلف جغرافيايي به

منشأ و  مشخص كردن براي دين منظوربدارد.  یا همدیداي  هاي جوّي منطقه ارتباط تنگاتنگي با سامانه یيمناطق جغرافیا

ك ير  يپ طه.  700و  850 يترازها ةژيجهت باد و مقدار نم و يبيترك ة، از نقشيبارش ةانتقال رطوبت به سامان چگونگي

با توجره بره    (19)شكل  نوامبر 19پ روز ه.  850تراز  ةنقش د. درشت استفاده يتا زمان اوج فعال طوفان  از رخداد يروز پ

 ي. وزش بادهرا شود مين منطقه مشاهده يهوا در ا ي، وزش واچرخنديعرب يايدر يپرفشار عربستان رو ةت سامانيحاكم

 عربسرتان شرده   ةريجز شبهشرقي  و جنوب يرطوبت به مناطق شرق يادير زين سامانه سبب انتقال مقاديدر جنوب ا يشرق

 رسد.  يم 1لوگرمير كبگرم  10به  ين نواحيكه مقدار آن در ا است

 يا بره گونره  اسرت و   یياز ترازهاي باال ثیر توپوگرافي متغیرترأتواسطة  بهپ ه.  850تراز ان هوا در يجرگفتني است 

و  دشرو  يت مر يران هردا ير ا يغرب جنوب يرطوبت به سوفارس  خییجو  عربي و عربستان مركزي طریق دریایاز است كه 

 په.  700ترراز   ةنقشر در  ه اسرت. شرد  ایجداد خوزستان  يجنوب  ةميندر  .ب.تگ 6مرطوب با رطوبت  ياز هوا يا هسته

 ياز هروا  يا سربب انتقرال زبانره    يانين جريت چني. حاكماست يغرب جنوب پژوه  ةجهت وزش باد در منطق (20)شكل 

زمان ( در 21)شكل پ ه.  850تراز  ةنقش يده است. واكاوكشور شتا شرق  يغرب جنوب يسرخ به نواح يايمرطوب از در

 يهرا  عربستان سبب انتقال هستهشرق  جنوبپرفشار  يدهد كه تداوم حركت واچرخند ينشان م يبارش ةت سامانياوج فعال

 نفروذ  ایرانكه نسبت به روز قبل در شده پژوه   ةبه منطق فارس خليجو  ي، عربستانعرب يايدر طریقمرطوب از  يهوا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .شده استنوشته  "گ.ب.ت"صورت  هب نویسي هاجهت كوت «کییوگرمگرم بر » ةدر ادامه واژ .1
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منراطق   يسررخ بره سرو    ياير بر فراز در يغرب جنوب يتداوم وزش بادها ،ني. همچنبه سمت شمال داشته است یبیشتر

ن زمان مقدار رطوبت هوا برر  يداشته است. در ا يپ سرخ به منطقه را در يايمرطوب از در يكشور، انتقال هوا يغرب جنوب

ز برر اثرر ترداوم    ين( 22)شكل پ ه.  700. در تراز است يهتوج كه مقدار قابل سیدهر .ب.تگ 10به  پژوه  ةفراز منطق

كشور  يغرب مناطق جنوب گ.ب.ت 6سرخ با رطوبت  يايمرطوب از در ياز هوا يا بادها، زبانه يغرب ان جنوبيجر يالگو

 يب واكراو ير ن ترتير افتره اسرت. بره ا   ي  يافزا گ.ب.ت 7ت شده و به يفارس تقو جيرا فراگرفته كه بر اثر گذر آن از خل

 يايدرسپس فارس و  جي، خليعرب ياي، درتر پایینو  په .  850دهد كه در تراز  يژه نشان ميان هوا و نم ويجر يها نقشه

 يبارشر  ةسرامان  ين رطوبرت بررا  يمنبع ترأم  فارس خليج نهایتدر سرخ و  يايدرعربي،  دریایپ ه .  700سرخ و در تراز 

 اند. بوده یادشده

    

 
 

  
  

 

 

پ ه. 850تراز  ة. الگوي جريان و مقدار نم ويژ21 ركل

 نوامبر 20در 
پ ه. 700تراز  ة. الگوي جريان و مقدار نم ويژ22 ركل

 نوامبر 20در 

 

پ .ه 850تراز  ة. الگوي جريان و مقدار نم ويژ19 ركل

        نوامبر 19در 

پ ه. 700تراز  ة. الگوي جريان و مقدار نم ويژ20 ركل

 نوامبر 19در 
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 يريگ هجينتبحث و 

د از دو روز ير همد يها ، نقشهپژوه  ةالب در منطقيد منجر به رخداد سيهمد يالگو يدر پژوه  حاضر به منظور واكاو

ا، نق  چند سرامانه را  يسطح در يهوا يها د نقشهيهمد ي. واكاوشد بررسيك روز پس از آن يالب تا ي  از رخداد سيپ

و یقدا  شرمال آفرر   -ن مراكز پرفشرار اروپرا  يسودان ب -مدیترانهفشار  كمكز ادهد. واقع شدن مر يالب نشان ميدر رخداد س

شرده   ایدران تا سرواحل جنروبي   سرخ  يايسودان و در از ييل كمربند همگرايعربستان، سبب تشك ةريجز شرق شبه جنوب

رارفرت  عربسرتان سربب ف   يا حراره  باال و مركز پرفشار جنب يها سرد عر  ياست. مركز پرفشار اروپا سبب فرارفت هوا

 يسرد شمال يهوا يي. همگراشود مي گفته پیشبه درون سامانه  زیریناز ترازهاي ن ييپا يها گرم و مرطوب عر  يهوا

. تشدکیل داده اسدت  در مناطق یادشدده  را خط ناپایداری هوا ه و را به دنبال داشت ت آنين كمربند، تقويدر ا يو گرم جنوب

فشار و ژرف شردن   اي منجر به تقويت سامانة كم حاره باد جنب وجي جتاستقرار منطقة پژوه  در بخ  شمال شرقي خر

ران مستقر يا يغرب جنوب ينواح يرو همگرايي كمربند آن، يشرق ت سامانه و حركت شماليج با تقويبه تدرشود و  آن مي

 . ه استشد

 فشار -و دمايد شيتشد ببسدهد كه  ينشان متا عراق  یترانهمد شرقق را در يك ناوه عميز يپ نه.  500تراز  ةنقش

. ضرمناً نقر    سرخ قرار گرفته اسرت  يايدر يتر شده و رو ژرفت سامانه، محور آن يشده و با تقو جوّ ييباال يدر ترازها

 ةباال به پشت سامان يها سرد عر  ي. فرارفت هواها بوده است بارش افزایشژ.پ.م  5600ژ.پ.م كاه  و  5800پربند 

 دادژه نشران  ير و ان هوا و نميجر يها نقشه يآسا شد. واكاو ليو س يهوا و رخداد بارش رگبار فرازش تشدیدزا سبب  شبار

سررخ، سرپس    دریدای و  عربي يايپ دره.  700سرخ و در تراز  يايو در فارس خليج، يعرب يايپ، دره.  850كه در تراز 

فدارس در   رطوبت خیدیج  ،این ترتیب. به دان بودههاي مشابه  و بارش بارش اینرخداد  ين رطوبت برايمنبع تأمفارس  خییج

دریای سرو )با  سویویژه از  هب په.  700هاست و فرارفت رطوبت تراز  و تداوم بارش ثرتر از زمان تشدیدؤها م آغاز بارش

اگدر   ،عبارتي دیگدر  هب .فارس است ثرتر از خییجؤهای سنگین یا شدید منطقه و ایران م دریای عربي( در بارش سهم بیشتر

های شدید و استثنایي در نواحي جنوبي ایران سدهم دریدای    ، برای بارششودیکسان فرض یادشده ار تبخیر دریاهای مقد

 است.تر  و مهمتر از دو دریای دیگر، بیشتر  سطح بزرگ ةواسط هعربي ب
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