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شناسایی الگوهای سینوپتیکیِ بارش های سیل خیزِ غرب ایران

سمیه ناصرپور ،1دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هوایی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
لیلی آرزومندی ،دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ،دانشکده ،علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

دریافت مقاله1395/07/25 :

پذیرش نهایی1396/02/14 :

چکیده
یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین رخدادهای حدی  ،بارش های سنگین است که هر ساله خسارات فراوانی را به دنبال دارد.
از اینرو در پژوهش حاضر این رخداد در غرب ایران بررسی شده است .ابتدا با داده های روزانه بارش در ایستگاههای سینوپتیک
منتخب برای دوره ( ) 2015-2000چندین بارش حدی در منطقه شناسایی شد ،در ادامه نقشه های مربوط به فشار های تراز دریاا،
ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500و  850هکتوپاسکالی این الگوها در نرم افزار  SPSSبا استفاده از تحلیل مولفهی اصلی) ،)PCIبارای
شناسایی مولفه های اصلی مورد پردازش قرار گرفت نتایج نشان داد تنها یک مولفه  99.99درصد واریانس این الگو ها را تببین و
توجیه می کند .بنابراین الگوی مولد تمامی این رخداد ها شرایط مشابهی را دارا بوده است .سپس از بین این الگو های مشاابه دو
الگوی بسیار شدید انتخاب و مورد آنالیز سینوپتیکی و ماهواره ای قرار گرفت نتایج نشان داد در روزهای همراه با باارش حادی
امگای منفی (از سطح 1000تا  200هکتوپاسکالی و با هسته بیشینه  -0.3پاسکال بر ثانیه) بر روی غرب ایران قرار داشاته اسات،
عالوه بر آن رطوبت باالی  70درصد ،قرارگیری در جلوی تارا هاایی کاه از کام ارتفااع ژئوپتانسایل تاراز  850و باویژه 500
هکتوپاسکالی بر منطقه نفوذ داشته ،رودبادهایی با سرعت باالی  30متر بر ثانیه در تراز  200هکتوپاسکال ،سرعت بااد ساطحی
باالی  10متر بر ثانیه و هسته های تاوایی مثبت همگی شرایط موجود را به نفع تشکیل سیکلون قوی فراهم کرده اناد .در نهایات
پردازش تصاویر رادار هواشناسی این نتایج را تآیید نمود.
واژگان کلیدی :الگو های سینوپتیکی ،بارش سنگین ،تحلیل نقشه ها ،تحلیل ماهوار های ،غرب ایران.
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مقدمه
سيل یكي از پدیده هاي پيچيده و مخرب طبيعي است كه هر ساله خسارات فراواني را به دنبال دارد ،مطابق آماار تهياه
شده توسط سازمان ملل متحد در ميان بالیاي طبيعي ،سيل و طوفان بيشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشري وارد
در كشور ما نيز صادق است .خسارات ناشي از سيل كشور در پنج دهه گذشته رشد  250درصادي داشاته اسات(وطان
فدا .)1۳۸1 ،بارش تنها یک فرایند حياتي در چرخهي هيدرولوژي جهاني نيست بلكه شاخص مهمي از تغييرات اقليمي
بشمار مي رود (. )Fu et al., 2016تغييرات الگوي فضایي ،زماني بارش بطور بالقوه ممكان اسات سابش خشكساالي یاا
سيل شود( .)Jiang et al., 200۸بارش هاي سنگيني كه منجر به سيالب هاي مخرب ميشوند ،تأثيرات مستقيم و غيار
مستقيم فراواني بر روي زندگي انسان دارند ) .( Li et al.,2016بطور جهاني و با بررسي روند باارش هاا مشاخص شاده
است بارش ها در باند بارشي استوایي افزایش ،در جنش حاره كه منطقه نزول دائمي هواست كاهش و در عرض هاي باال
بدليل انتقال رطوبت افزایش داشته اند( .)Huang et al.,201۳افزایش بارش ها بطور غير قابل انكاري مرتبط با گرمایش
جهاني است(  ،)Tan et al.,2015البته مكانيزم هاي مختلفي براي این كاهش یا افزایش بارش ها و سيل هااي ناگهااني
تشخيص داده شده است این كه ادعا شده در عرض هاي متوسط یا باال جز براي آسياي شرقي مقدار بارش  0.5تا یاک
درصد در دهه افزایش یافته است هنوز مكانيزم آن بطور درستي درک نشاده اسات ( .)Zhang et al.,2007سايلهااي
ناگهاني ،اغلش توسط سيستم هاي همرفتي شبه ساكن ،توليد ميشوند كه بارندگي سانگيني را در یاک ناحياه ایجااد
ميكنند( ) .Li et al.,2016; Dong et al.,2016; Fu et al.,2016توپاوگرافي ،خااک و كااربري ارا اي باا ممانعات در
مقابل نفوذ و جذب رطوبت توسط خاک ،در توليد این سيل ها مشاركت ميكنند (ذوالفقاري .)1۳90 ،اما نكتاهي مهام
در رخداد بارش ها ي سنگين اهميت عوامل صعود و بویژه دسترسي به بخار آب است و بعباارت دیگار تغييارات باارش
توسط چرخه انتقال رطوبت كنترل مي شود( .)Rodwell and Hoskins,2001
اگر الگو هاي گردشي به وجود آورنده سيل شناسایي شوند ميتوان از حداقل یک یاا دو روز قبال باا رویات آغااز
توالي الگو ها ي مختوم به ایجاد سيل ،وقوع سيالب را پيش بيني كرد در این صورت فرصت كافي باراي ایجااد آماادگي
هاي الزم وجود دارد(عليجاني.)1۳92،
در زمينه سيل و بارش مطالعات متعددي در ایران و جهان صورت گرفته است كه بطور مثال مي توان به موارد زیر
اشاره كرد :روبرت ( 62) Robert,199۳سيل را كه در غرب ایاالت متحده آمریكا رخ داده مورد بررسي قارار داده اسات
كه رخداد  41سيل در پي و عيت حركت كند امواج كوتاه سطح  500هكتوپاسكال رخ داده است امن آنكاه در ایان
مطالعه چهار الگو براي ایجاد این سيل ها ارائه شده است .كوتروني و همكاران )  (Kotroni,199۸بارش رگباري یازدهم
و دوازدهم ژانویة  1997در یونان كه در ارتباط با جبهة سرد رخ داده بود را با استفاده از مدل  WRFماورد بررساي قارار
دادند و از تحليل این مدل نتيجه گرفتند كه در پيدایش همرفت هاي عميق ،سه عامل ناپایداري ،منبع رطوبت و تااوایي
قائم باال رو كه قبل از ورود جبهة قطبي در محل وجود دارند ،مؤثر است .بررسي الگو هاي جوي رخداد هاي بارش هااي
سنگين در جزایار بالئاار

( ،)Lana& et,2007و همچناين تحقيقاي مشاابه در یوناان كاه توساط

(Hosson& et

) al,200۸صورت گرفت نتایج مشابهي داشت بطوریكه در هر دو مورد یک ارتبااط قاوي باين رویادادهاي باارش هااي
سنگين با فعاليت سيكلوني مشاهده شد .تحليال باارش سانگين  26جاوالي

 2005در بمبئاي هندوساتان( Kumar, ،
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) ،200۸بارش هاي سنگين نواحي مدیترانه و جزایر بالئار  ،(Lana, 2007 ) 2تحليل دینااميكي و ساينوپتيكي باارش
سنيگين  ۸۳/۸/14در جنوبغرب خزر و غرب ایران (یاراحمدي و مریانجي )1۳90،و بررسي بارندگي هاي سنگين جنوب
شرق ایاالت متحده امریكا،)Konrad,1997( ،ازجمله تحقيقات دیگر است.
بارش هاي سنگين جنوب و جنوبغرب ایران مطالعه نموده است .وي وقوع بارش هاي سانگين و سايل آساا در جناوب
غرب ایران را نتيجه تقویت و تشدید مركز كمفشار موسمي سودان و منطقه همگرایاي دریااي سارخ مايداناد .تحليال
سينوپتيكي الگوهاي گردشي بارش هاي موسمي جوالي  1994در ایران ،با اساتفاده از داده هااي باارش روزاناه تعاداد
 152ایستگاه هواشناسي براي یک دوره پایه ۳4ساله ( ،)200۳-1970نشان مي دهد وردش هاي ماهانه و سال به ساال
بارش تابستانه جنوب شرق ایران با تغييرات شدت موسمي تابستانه جنوب آسيا ،بویژه با فراواني وقاوع كام فشاار هااي
موسمي در منطقه دریاي عرب ارتباطي بسيار نزدیک دارد .در دوره شدید موسمي سال  1994تعاداد كام فشاار هااي
موسمي بطور محسوسي افزایش یافته ،پرفشار جنش حاره قوي تر و جریانات جنوب غربي دریاي عارب و خلايج بنگاال
نيز به ميزان قابل مالحظ هاي شدیدتر بوده است)عليجاني و همكاران .)1۳۸6 ،نتاایج تحليال همدیاد باارش سانگين
ششم ژانویه  200۸در جنوب شرق ایران بيانگر آن است كه ،رخداد بارش سانگين در جناوب شارق كشاور باا مهياایي
شرایطي نظير وجود رطوبت زیاد در تراز پایين جو بخصوص تخليه رطوبتي شدید از خليج فار  ،ناهنجاري هاي منفاي
شادید در تاراز هااي ميااني جاو و اساتقرار رودبااد جناش حااره اي در غارب منطقاه مارتبط ماي باشاد(عليجاني و
همكاران .)1۳۸9،بررسي بارش هاي سنگين روزانه منطقه شمالي خليج فار

نشان داد كه در بارش ایان منطقاه كام

فشار هاي شرق  ،شمال و جنوب دریاي خزر نقش كليدي دارند( بلياني و سليقه .) 1۳95،
آرزومندي( )1۳91 :1۳0در بررسي سيل فروردین  1۳۸۸قم به این نتيجه رسيد كه وجود ساردچال بااالیي و كام
فشار هاي مهاجر اروپایي و نزول هواي سرد سيبري و عقش نشيني پرفشار جنش حاره اي باعث این سيل شده است.
تحليل بارش حدي حو ه آبریزگرگانرود نشان داد در روز بارش سنگين كه نيمه غربي ایران و بخش هاي جناوبي
و مركزي ایران تحت حاكميت الگوهایي از قبيل الگوهاي كم فشاري حاكم بر منطقه در سطح زمين و كم ارتفاع هاایي
در سطوح  ۸50و  500هكتوپاسكال مي باشد و جهت جریانات از دریاي عدن خليج فار

و همچناين دریااي ساياه و

مدیترانه مي باشند (آرزومندي. )1۳96 ،نتایج تحليل سينوپتيكي بارش سنگين دوره  7تا  14مار

 2005غرب كشور

ایران نيز نشان مي دهد سيستم كم فشار دریاي مدیترانه و زبانة كم فشار سوداني باعث بارندگي هااي ایان دوره شاده
كه دریاي مدیترانه ،دریاي سياه و دریاي سرخ در تقویت این سيستم ها در ساطح زماين نقاش داشاته اناد(عزیازي و
همكاران)1۳۸۸ ،
تحليل سينوپتيک بارش هاي شدید و فراگير ایران نشان داد در زمان رخداد بارش سنگين بر روي منطقه ي مورد
مطالعه همواره در تراز  500هكتوپاسكال یک ناوه در غرب از دریاي مدیترانه تا ایاران قارار دارد كاه جریاان هاا را باه
صورت نصف النهاري در مي آورد و آن ها با جهت غربي و جنوبغربي به روي ایران روانه مي كند و همچناين در ساطح
زمين همواره یک مركز كم فشار یا زبانه اي از آن بر روي منطقه ي مورد مطالعه تشكيل مي شاود كاه ایان مركاز كام

2 . Balearic islands
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فشار با هواي سرد عرض هاي شمالي تشكيل جبهه مي دهد .بنابراین مي تاوان گفات رخاداد باارش هااي سانگين باا
سيستم هاي سيكلوني همراه است ( مصطفایي و همكاران )1۳94 ،
منطقة غرب ایران به دليل دارا بودن كوهستان ها ،شرایط مساعدي براي تشدید و گسترش بارندگي و گاهي جااري
صعود كرده و سبش تقویت آن ها ميشوند(مسعودیان .)1۳۸7،در حقيقت وجود و نقاش كوهساتان ماي تواناد كنتارل
كننده اصلي بارش باشد كه به بارش هاي اروگرافيک معروفند ( .)Robert and Houze.,2012با توجاه باه مطاالبي كاه
گفته شد همچنين قرارگيري غرب ایران در مسير ورود سيستم هاي سينوپتيكي منجر به بارش هااي سانگين در ایان
پژوهش ،تالش شده است تا من شناسایي الگو هاي سينوپتيكي منجر به بارش هاي سيالبي مخارب در غارب ایاران
(شكل ، )1شرایط سينوپتيكي فراگيرترین و فرین ترین این رخداد ها مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
داده ها و روش کار
به منظور بررسي بارش هاي سيل خيز غرب ایران ،داده هاي بارش روزانه ایساتگاه هااي كرمانشااه ،ایاالم ،خارم آبااد،
اليگودرز ،مسجدسليمان ،اهواز و آبادان( ،شكل  1و جدول  )1براي یک دوره  15ساله (سال  2000تا  )2015از سازمان
هواشناسي كشور دریافت و مورد تحليل قرار گرفت.

شکل  :1موقعیت منطقه مطالعه در کشور ایران

نخست براي شناسایي بارش سنگين ،بارش روزهایي انتخاب شد كه در طي دوره مطالعه ،آساتانه اي مسااوي یاا بااالي
صدک  99ام (نود و نهم) در منطقه داشته اسات( ساتوده و عليجااني 1۳94 ،؛ حسايني و اكباري قمصاري ،)1۳95 ،
انتخاب این صدک بر مبناي آزمون و خطا بوده و با توجه به شامل بودن ایستگاه هاي كم بارش نظير اهواز و آبادان ،این
آستانه بر دیگر ایستگاه ها نيز تحميل شد .به این ترتيش تاریخ هاي زیر بعنوان بارش سانگين شناساایي شاد كاه ایان
موارد من دارا بودن باالترین بارش ،در تمامي ایستگاه هاي منطقه مشاترک اسات ،ایان تااریخ هاا عبارتناد از 24
مار

 1 ،2000دسامبر  1۳ ،2001ژانویه  25 ،2004دسامبر  ۳،2004و  4فوریاه  ۳0 ،2006ناوامبر  2 ، ،200۸ماي

 29 ،2010ژانویه  ۳0، 201۳اكتبر  2015و آستانه هاي بارشي این صدک در جدول  2ارایه شده است.
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بر سامانه هاي غربي و جنوبغربي اثر دیناميكي دارند و آن ها را وادار به
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جدول  :1مشخصات ایستگاه های منطقه مطالعه
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صدک 99ام
ایستگاه
ها()mm

همانطور كه آستانه ها نشان مي دهند ایستگاه هاي خرم آباد ،ایالم و كرمانشاه باالترین مقدار باارش را در تااریخ هااي
مورد نظر ثبت نموده اند در صورتيكه این مقدار بارش در چهار ایستگاه دیگر با شدت كمتري رخ داده اسات كاه البتاه
همين مقدار به ظاهر كم نيز براي منطقه اي بدون بارش كه تحت سلطه تقریبا دائمي پرفشار جنش حاره اسات رویاداد
حدي تلقي مي شود .سپس الگوهاي فشار در سطح تراز دریا و ارتفاع ژئو پتانسيل در دو تاراز بسايار مهام  500و ۸50
هكتوپاسكال براي طول جغرافيایي  20تا  75درجه شرقي و عرض جغرافياایي  15تاا  50درجاه شامالي باراي  9دوره
روزانهي كه منجر به رخداد بارش حدي شده اند از از سایت  www.cdc.noaa.govدریافت و با استفاده از آن الگوهااي
سينوپتيكي حاكم بر این بارش ها در منطقه شناسایي شد .بر اسا

تحليل و بررسي نقشه هاي فشاار روزاناه هام ماي

توان نواحي استقرار و حاكميت سيستم هاي فشار را شناسایي نمود و هم دوره هاي اساتيالي هار كادام از الگاو هااي
متوسط فشار را مشخص نمود (عليجاني  ،)1۳90،سپس به منظور حذف داده هااي همبساته ایان پاارامتر هاا در نارم
افزار ،SPSSبا روش تحليل مولفه اصلي ( )PCAاقدام به شناسایي مولفاه هااي اصالي شاد(حميدیان پاور و همكااران ،
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1۳۸9؛ فتاحي و شيراوند  )1۳9۳ ،و با استفاده از نتایج حاصل از به كاارگيري روش تحليال مولفاه اصالي روي نقشاه
هاي فوق ،تاریخ هاي حدي منطقه شناسایي شد و در ادامه نقشه هاي امگا ،تااوایي ،رطوبات نسابي ،رودبااد ،خطاوط
جریان ،فشار و هاومولر براي دو رخداد شاخص (1۳ژانویه  )2004و (  29اكتبر )2015در نرم افازار گارد

ترسايم و

ایستگاه هاي منطقه بود) و در پایان از تصاویر ماهواره  TRMM۳به منظور نمایش رخداد بارش حدي در دو تاریخ ماورد
نظر در منطقهي مطالعه استفاده شده است.امروزه سيستم هاي مااهواره اي فرصات براباري از از پاایش فرایناد هااي
جوي-زميني و پارامترا هاي ان ها بطور مداوم فراهم ميكنند ( ، )Thies and Bendix.,2011یكي از محصول هاي ایان
ماهواره ،محصول  ۳b42است كه داده هاي روزانه بارشي مي باشد ایان مااهواره از تخماين سانجنده هااي ،SSM/I4
 AMSR5و  AMSU6استفاده مي كند و تصاویر با و وح  0.25در  0.25درجه و با واحد ميليمتر در ساعت در اختياار
كاربران قرار مي دهد .از اهداف مهم استفاده از این تصاویر در منطقه مورد مطالعه این است كاه باا توجاه باه پاراكنش
ایستگاه هاي سينوپتيک ،رخداد این بارش ها ممكن است تنها محدود به همين نقاط ایستگاهي باشد اما با توجاه باه
تصاویر با و وح باالي  0.25درجه (حدود  25كيلومتر) مي توان گستردگي ساز وكار الگو هاي پدیدآورنده این سيساتم
ها را در و وح بسيار باالتر از پراكنش ایستگاه ها مشاهده نمود كه امروزه ماهواره ها از ایان نقطاه نظار باه محققاان
كمک باالیي كرده اند.
شرح و تفسیر نتایج
تحليل مولفه اصلي كه به منظور شناسایي مولفه هاي اصلي درگير در رخداد بارش هاي حدي اساتفاده شاد نشاان داد
تنها یک عامل توجيه كننده الگو هاي فشار منجر به بارش هاي سنگين در منطقهي مورد مطالعه مايباشاد ،كاه ایان
عامل به تنهایي توانسته است  99.99درصد واریانس كل پراكندگي الگوهاي فشار طي روز هاي مورد بررسي را توجياه
نماید .در حقيقت مي توان گفت بارش هاي سنگين رخ داده در منطقه مطالعه تنها مي تواند با یک عامال ساينوپتيكي
اصلي توجيه شود ،همانطور كه در شكل ،2مشاهده مي شود در این خوشه بنادي كاه باا اساتفاده از روش وارد و مرباع
فاصله اقليدسي و نمودار درختي بدست آمده تنها الگوهاي فشار سطح دریا و الگو هااي ارتفااع ژئوپتانسايل تاراز هااي
 500و  ۸50عملكرد مجزا از یكدیگر دارند كه نشان مي دهد در  2طبقه مجزا قابل طبقه بندي ميباشند .بدليل تشاابه
الگوها طي دوره مورد مطالعه دو الگوي بسيار حادي تار ایان صادک انتخااب و ماورد تجزیاه و تحليال اقليماي قارار
گرفت.شكل ۳بصورت نمونه پيک بارش در روزهاي  1۳ژانویه  2004و  29اكتبر  2015را نمایش مي دهد .پيک بارش
در تاریخ اول بخوبي نشان دهنده بارش حداكثر در ساعت  6مي باشد .اما در تاریخ دوم پياک در ایساتگاههاي مختلاف
متفاوت مي باشد.

۳. Tropical Rainfall Measuring Mission
)4. Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I
5.Advanced Microwave Scanning Radiometer
6 .Advanced Microwave Sounding Unit
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شکل:3الف-پیک بارش روز  13ژانویه  ،2004ب -پیک بارش روز 29اکتبر2015



تحلیل نقشه های هوا

 .1بررسی سینوپتیکی بارش سیل آسای  13ژانویه ( :2004تحلیل نقشه های امگا ،تاوایی ،رطوبت نسبی ،رودبااد ،خطاوط
جریان ،فشار و هاومولر)

همانطور كه در نقشهي امگاي مربوط به رخداد بارش سنگين در  1۳ژانویه سال  2004مشاهده ميشود( شاكل4الاف)،
تمام نيمهي غربي ایران را یک هستهي امگاي منفي با هسته  -0/۳5پاسكال بر ثانيه فرا گرفته كه نشان از صعود هاوا (
سرعت قایم باالسو) و ناپایداري در منطقه دارد و بيشينه امگاي منفي بر بيشينه بارش منطبق است .عالوه بر آن مقادار
امگا در خليج فار

و دریاي خزر نيز منفي ميباشد .نقشاهي تااوایي مرباوط باه ایان باارش سانگين در ( شاكل4ب)

مشاهده ميشود .این نقشه نشان ميدهد كه سه هسته تاوایي مثبت یكي در شرق دریاي خزر و دیگري در مرز ایاران و
عراق و تركيه و آخري در شرق دریاي سياه قرار گرفته است و غرب ایران در بين این هساته هااي تااوایي مثبات قارار
گرفته كه نتيجهي بيشينه تاوایي مثبت جریان واگرایي در سطوح فوقاني جو و به دنبال آن رخاداد باارش سانگين در
منطقهي مطالعه بوده است.
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شکل :4نقشه امگا تراز  500هکتوپاسکال (الف) و تاوایی نسبی (ب) 13:ژانویه سال .2004
همانطور كه در نقشه رطوبت نسبي  1۳ژانویه سال  2004مشاهده ميشود( شكل 5الف) ،در نيمه غربي ایران بویژه در
منطقهي مطالعه رطوبت نسبي سطحي به ميزان صد درصد رسيده كه نشان دهنده شرایط بسيار مناسش باراي رخاداد
یک بارش سنگين مي باشد .عالوه بر آن ترافي كه در غرب ایران استقرار پيدا كرده است حكایات از بساته كام ارتفااع
واقع در ارتفاعات اروپا دارد كه با پرارتفاع تشكيل شده در روي مناطق افغاستان ،شمالشارق ایاران و همچناين منااطق
دریاي عمان شرایط تضاد دمایيِ مناسش منجر به بارش را ایجاد ميكند .بررسي نقشهي رود باد تراز  200هكتوپاساكال
مربوط به این رخداد( شكل5ب) ،نشان ميدهد هسته رودبادجناش حااره اي باا سارعت  60متار بار ثانياه در عارض
جغرافيایي  25تا  20درجه شمال بر روي غرب عربستان و دریاي سرخ قرار گرفته است كاه ایاران در خروجاي سامت
چپ این روباد واقع است ،كه نتيجهي آن ایجاد واگرایي در سطوح باال و ناپایداري هاي سطح زمين اسات و در نهایات
منجر به تشكيل سيكلون و بارش مي شود.

الف

ب

شکل :5نقشه رطوبت نسبی تراز سطحی(رنگی) و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  850هکتوپاسکال(منحنی) (الف) و

نقشه رودباد تراز  200هکتوپاسکال (رنگی) و خطوط جریان (منحنی) (ب) 13:ژانویه سال .2004
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سرعت باد سطحي نشان از حاكميت باد هاي با قدرت  7تا  10متر بر ثانيه است ،خطوط جریان سطحي حاكميات بااد
هاي غربي وارد شده به منطقه را به نمایش مي گذارد( شكل  6الف) .بررساي رودبااد خطاوط جریاان  1۳ژانویاه ساال
 ،2004نشان از شكلگيري یک مركز همگرایي در تركيه دارد من آنكه دو جریاني كه در شرق و جنوب ایاران شاكل
ایران در مسير همگرایي جریاني كه از دریاي خليج فار

عبور مي كند (از جنوب به شامال) و جریااني كاه از دریااي

سرخ عبور مي كند قرار گرفته است .این همگرایي باعث صعود هوا و ایجاد زمينهي مساعد براي رخداد بارش در غارب
ایران شده است.

الف

ب

شکل :6سرعت باد سطحی و خطوط جریان سطحی (الف) و نقشه تراز دریا(رنگی)
و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال(منحنی)(ب) 13:ژانویه سال ،2004

در نقشهي فشار تراز دریا ،پربناد  1015هكتوپاساكال قابال مشااهده اسات و ایاران در زباناه كام فشاار شابه جزیاره
اسكاندیناوي قرار دارد و در تراز  500هكتوپاسكال ناوه عميقي كه عرض آن از  57درجه شمالي تا  20درجه شامالي و
با محور تقریبي كه در طول جغرافيایي  ۳0تا  40درجه شرقي قرار دارد كه این محور از دریاي سرخ و دریاي سياه عبور
مي كند و منطقه غرب ایران در جلوي این ناوه قرار دارد ،به سبش قرار گرفتن منطقهي مطالعه در سمت جلاوي نااوه،
ناپایداري هوا در منطقه شكل گرفته است( شكل  6ب) .هاومولر امگاي منفي نيز نتایج ناپایداري شدید حاكم بر دو روز
منتخش تحليل نقشه ها را تایيد مي كند انچه كه مشخص است نمایش دهنده این امگاي منفي از تراز سطحي تاا 200
هكتوپاسكال است كه بخوبي نمایش دهنده ناپایداري جو در تمامي سطوح جوي در این دو روز است حداكثر ان نيز در
عرض  ۳5درجه منطبق به ناحيه مورد مطالعه قابل بحث است نهایتآ هاومولر امگاي منفي  1۳ژانویه ساال  2004نياز
نتایج ناپایداري شدید حاكم بر این روز را تایيد مي كند در واقاع امگااي منفاي از تاراز ساطحي تاا  200هكتوپاساكال
بخوبي نمایش دهنده ناپایداري جو در تمامي سطوح در این روز است و حداكثر آن نيز در عرض  ۳5درجه منطباق بار
ناحيه مورد مطالعه ميباشد( شكل.)7
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تا  75درجه در تراز ( 1000سطح) تا  200هکتوپاسکالی  13ژانویه سال ،2004

 .2بررسی سینوپتیکی بارش سیل آسای  29اکتبر ( :2015تحلیل نقشه های امگا ،تاوایی ،رطوبت نسبی ،رودبااد ،خطاوط
جریان ،فشار و هاومولر)

در نقشهي مربوط به امگاي  29اكتبر سال  2015مالحظه ميشود كه هسته امگاي منفي در مرز ایران و عراق با مقدار
 -0/۳پاسكال بر ثانيه تشكيل شده است و در تمام گسترهي ایران بجز جنوبشرق امگاا منفاي اسات كاه نشاان دهناده
صعود هوا و تقویت ناپایداري دارد و بيشينه امگاي منفي بر بيشينه بارش منطبق است ،من آنكه در بخشاي از خلايج
فار

و تمام دریاي سرخ امگا منفي مي باشد( شكل ۸الف) .براي نتيجه گيري مقایسهي نقشه هاي امگا مربوط به این

دو رخداد بارش سنگين تشابه الگوي مولد آن را به خوبي نشان مي دهد .نقشاهي تااوایي ایان روز ( شاكل  ۸ب) یاک
هسته بيشينه تاوایي در شمالشرق و شرق ایران تشكيل شده و هسته بيشينه تاوایي دیگر بر غرب خلايج فاار

و مارز

عراق و عربستان قرار دارد كه بخشي از جنوب غرب ایران را در برگرفته است و دیگري بر روي شرق دریاي مدیتراناه و
مرز سوریه مستقر شده كه این هسته شمالغرب ایران را هم پوشش داده اسات .بيشاينه تااوایي مثبات باعاث جریاان
واگرایي در سطوح فوقاني جو و به تبع آن بارش سنگين در منطقه مطالعه شده است ،امن آنكاه در بيشاتر منااطق
ایران تاوایي منفي مي باشد.

الف

ب

شکل :8نقشه امگا تراز  500هکتوپاسکال (الف) و تاوایی نسبی (ب) 29:اکتبر .2015
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در نقشه رطوبت نسبي رخداد بارش سنگين روز  29اكتبر سال  ،2015مشاهده ميشاود رطوبات نسابي در شامالغرب
ایران به صد در صد رسيده و نيمه غربي ایران نيز رطوبت نسبي باالیي ( رطوبت نسش باالي  ۸0درصاد ) در ساطح دارا
ميباشد (

شكل  9الف).

شکل :9نقشه رطوبت نسبی تراز سطحی(رنگی) و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  850هکتوپاسکال(منحنی) (الف)29 :اکتبر سال 2015
و رودباد تراز  200هکتوپاسکال (رنگی) و خطوط جریان (منحنی) (ب)

پس از بررسي نقشه جهاني این روز (بدليل بررسي دقيقتر ) ،مشخص شد الگویي مشابه با تاریخ سيزدهم ژانویاه 2004
در این روز نيز حاكم بوده است و تنها كمي جابجایي را نسبت به موقعيت تاریخ  1۳ژانویه سال  ،2004نشان مي دهد،
بنابراین تشابه الگوي مولد این دو رخداد در این نقشه ها هم بخوبي قابل مشاهده است .در شكل 9ب ،رودباد تاراز 200
هكتوپاسكال روز  29اكتبر سال  2015نشان داده شده استدر این شكل ایران بين دو هسته رودباد یكي رودبااد جناش
حاره اي در عرض  25تا  ۳0درجه شمالي و بر روي عربستان و دریاي سرخ و شمال آفریقا قرار گرفتاه و سارعت مركاز
آن  40تا  45متر بر ثانيه است كه غرب ایران در خروجي سمت چپ آن قرار دارد باعث ایجاد واگرایي در سطوح باال و
ناپایداري هاي سطح زمين كه منجر به تشكيل سيكلون و بارش مي شود و دیگري در عرض  45تا  50درجاه شامالي
بر روي دریاچه آرال و تركمنستان و قزاقستان قرار گرفته كه سرعت هسته مركزي آن به بيش از  45متار برثانياه ماي
رسدكه شمالغرب ایران در بخش ورو دي سمت راست این رودباد قرار گرفته است كه در این قسامت واگرایاي بصاورت
تدریجي افزایش مي یابد.
در نقشه تراز دریاي  29اكتبر سال  2015مالحظه ميشود كه؛ پربناد  1015هكتوپاساكال از غارب ایاران عباور
ميكند و ایران در یک زبانه كم فشار كه از عرض هاي جنوبي ،عربستان و شرق آفریقا عبور ميكند قرار گرفته اسات و
زمينه ایجاد سيكلون هاي سطح زمين فراهم است .در تراز  500هكتوپاسكال ناوه بسيار عميقاي در عارض  75درجاه
شمالي تا  20درجه شمالي قرار دارد كه سبش ریزش هواي بسيار سرد عرض هاي باالیي به این قسمت هاي جنوبي تار
شده است .ایران در جلوي این ناوه قرار گرفته است ،بنابراین شرایط محياي ناپایداري و رخداد این بارش سانگين باوده
است ،شكل 10الف .نقشه مربوط به رودباد خطوط جریان  29اكتبر سال  2015است هم نشاان دهنادهي یاک جریاان
همگرایي در شمالشرق است ،من آنكه شمالغرب و غرب ایران در مساير همگرایاي جریاناات شامالي جناوبي (كاه از
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دریاي خزر متصاعد شده ) و جریاني كه از جنوب به شمال( كه از دریاي عمان مي آید) ،قرار گرفته اسات  ،ایان ماوارد
سبش صعود هوا در این قسمت شده است،

الف

شکل :10نقشه تراز دریا(رنگی) و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال(منحنی) (الف) و
سرعت باد سطحی و خطوط جریان سطحی (ب) 29:اکتبر .2015

شكل  ،10ب .من آنكه در قسمت دریاي عمان و خليج فار

یک بلوكينگ اتفاق افتاده كه جلوي حركت ناوه مذكور

را گرفته و سبش ایجاد هواي سرد و ناپایداري در مدت طوالتي تري را فراهم آورده ،ایران در جبهاه حاصال از برخاورد
هواي گرم بلوكينگ دریاي عمان و خليج فار

و ناوه اي كه در غرب ایران و بر روي دریاي سياه و مدیتراناه و دریااي

سرخ است قرار گرفته و زمينه براي ایجاد جوي ناپایدار و نهایتآرخداد بارشي سيل آسا در غرب ایران فراهم شده اسات.
هاومولر امگاي منفي نيز مشخص مي كند كه در این روز ناپایداري شدیدي وجود داشته و امگاي منفي از تراز سطحي تا
 200هكتوپاسكال بخوبي نمایش دهنده ناپایداري جو در تمامي سطوح جوي در این روز است حداكثر ان نيز در عارض
 ۳5درجه منطبق بر منطقه مطالعه است(شكل.)11

شکل :11هاو مولر امگای منفی برای طول جغرافیایی ثابت  45درجه برای عرض های
 15تا  75درجه در تراز ( 1000سطح) تا  200هکتوپاسکالی  29اکتبر .2015
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تحلیل تصاویر ماهواره ای

تصاویر رادار بارشي ماهواره  TRMMبا واحد ميليمتر در ساعت و با و وح فضاایي  0.25درجاه نشاان ميدهاد در ایان
تاریخ هاي حدي منتخش ،وقوع بارش تنها به بخش هایي از سواحل دریاي خزر و تماامي غارب ایاران محادود اسات و
و قابل توجه تر است  ،این تصاویر اشكار مي كند كه در ایران تنها غرب كشور و نقاط منطبق بر ارتفاعات زاگر

باارش

هاي حدي باالیي را تا مقدار  100ميلميتر در ساعت به ثبت رسانده اند كه نشان از نقش پيچيده ارتفاعات ایان منطقاه
بر وقوع این بارش ها است.گرچه سر تاسر غرب كشور وقوع بارش مشاهده مي شود اما ذكر نكته روري است كه هسته
هاي اصلي آن منطقهي مورد مطالعه را پوشش مي دهد .در این تاریخ ها دیگر نقاط كشور بویژه نقااط شارقي ،مركاز و
جنوبي ،بارشي را ثبت نكرده اند .تصاویر این روزها به روشني نشان مي دهند كه تماامي رطوبات انتقاال یافتاه در ایان
نقاط مورد بررسي تخليه شده است در صورتيكه نواحي همسایه بدالیل خاص طبيعي نظير قرار نداشتن در مسير تاوده
هاي پيچيده كوهستاني از این بارش ها محروم مانده اند همانطور كه نقاط بادپناهي داخلي ایران نيز شارایط الزم باراي
كسش این رطوبت را نداشته اند و بعبارت دیگر این رطوبت ها در دامناه هااي باادگير (ناواحي صاعودي) تخلياه شاده
است(شكل  .)12شكلهاي  1۳و 14در ساعتهاي مختلف نتایج بارش ماهواره  TRMMرا تنها براي منطقه مورد مطالعاه
نمایش مي دهد .در تاریخ  1۳ژانویه  2004بيشترین بارش همانطور كه در نمودارهاي مربوط باه آن نياز نماایش داده
شده در ساعت  6رخ داده است و بيشتر نقاط این منطقه آن را نمایش مي دهند كه در ساعت بعدي آن یعني سااعت 9
بارش در اكثر نقاط منط قه به صفر ميليمتر در ساعت نزول مي یابد .البته باید دقت شود بارشاهاي قبال از آن و بعاد از
آن محاسبه نشده و بارش مربوط به سه ساعت مورد نظر ( 4:۳0تا  )7:۳0كه به عنوان  6معرفي مي شود مي باشاد .در
تاریخ  29اكتبر  2015نيز بيشترین بارش مربوط به این ساعت است كه قسمتهاي شمالي منطقه را در برگرفته است.

شکل :12تصاویر ماهواره  TRMMمربوط به رخداد های بارش سنگین در غرب ایران.
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روز  13ژانویه( 2004بدلیل بارش صفر از ساعتهای دیگر صر نظر شده است ،پیک سیالب این روز در ساعت  6اتفاق افتاده است).

شکل :14بارش(میلیمتر در ساعت) در طی ساعتهای مختلف با استفاده از نتایج محصول ساعتی
 3B42ماهواره TRMMدر روز  29اکتبر .2015

نتیجه گیری
هدف از این پژوهش بررسي الگوهاي سينوپتيک منجر به رخداد بارش هاي حدي در غرب ایران بوده است نتایج نشاان
داد رخداد بارش سنگين در  1۳ژانویه سال  ،2004ناشي از استقرار تمامي پارامترهاي روري براي رخداد هایي از این
دست در نيمه غربي ایران و بویژه منطقه ي مطالعه بوده است .همانطور كه پيش از ایان نياز اشااره شاد یاک هساتهي
امگاي منفي با هسته  -0/۳5پاسكال بر ثانيه در نيمهي غربي ایران شكل گرفتاه باود كاه باه دنباال آن صاعود هاوا و
ناپایداري صورت گرفته ،عالوه بر آن قرار گرفتن غرب ایران در بين هسته هاي تاوایي مثبت سابش جریاان واگرایاي در
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سطوح فوقاني جو و به دنبال آن رخداد بارش سنگين در منطقهي مطالعه بوده است ،در طي این رخداد رطوبت نسبي
سطحي منطقه به ميزان صددرصد رسيده كه نشان دهنده شرایط بسيار مناسش براي شكلگياري یاک باارش سانگين
است .عالوه بر این موارد تراف مستقر در غرب كشور و قرار گيري ایران در خروجي سامت چاپ رودبادجناش حااره اي
بارش شده است .خطوط جریان سطحي حاكميت بادهاي غربي وارد شده به منطقه را نشاان مايدهاد .بررساي رودبااد
خطوط جریان نيز نشانگر همگرایي در غرب ایران ،صعود هوا و ایجاد زمينهي مساعد باراي رخاداد باارش شاده اسات.
نقشهي فشار تراز دریا و تراز  500هكتوپاسكال نيز مشخص ميكند كه منطقه غرب ایران در جلاوي محاور نااوه قارار
دارد ،هاومولر امگاي منفي نيز ناپایداري شدید حاكم بر منطقه را به خوبي مشخص نموده ( امگاي منفي از تراز سطحي
تا  200هكتوپاسكال بخوبي نمایش دهنده ناپایداري جو در تمامي سطوح جوي در این رخداد است) .در مورد تاریخ 29
اكتبر سال  2015نيز مشاهده شد كه بيشتر گسترهي ایران زیر سلطهي امگا منفي اسات (یعناي صاعود و ناپایاداري)،
انچه جالش توجه ميباشد این است كه مقایسهي نقشه هاي امگا مربوط به این دو رخداد بارش سانگين تشاابه الگاوي
مولد آن را به خوبي نشان مي دهد .هسته بيشينه تاوایي مثبت در این روز باعث جریان واگرایي در سطوح فوقاني جاو
و به تبع آن بارش سنگين در منطقه مطالعه شده است ،بررسي و عيت رطوبت نسابي رخاداد باارش سانگين روز 29
اكتبر سال  2015نيز نشان داد كه رطوبت نسبي در شمالغرب ایران صد در صد و در نيماه غرباي ایاران نياز رطوبات
نسبي باالي  ۸0درصد بود .بنابراین تشابه الگوي مولد این دو رخداد در این نقشه ها هام بخاوبي قابال مشااهده اسات.
رودباد تراز  200هكتوپاسكال این روز نشان داد كه غرب ایران در خروجي سمت چپ رودباد جنش حاره اي قارار دارد
كه سبش ایجاد واگرایي در سطوح باال و ناپایداري هاي سطح زمين و به تبع آن تشكيل سيكلون و بارش شاده اسات،
در نقشه تراز دریاي مربوط به این رخداد فراهم شدن زمينه مناسش براي ایجاد سيكلون هاي سطح زمين مشاهده شاد.
در تراز  500هكتوپاسكال شرایط محياي ناپایداري و رخداد این بارش سنگين بوده است .نقشه مربوط به رودباد خطوط
جریان هم نشان دهندهي یک جریان همگرایي و صعود هوا است .هاومولر امگاي منفي نيز حاكي از ناپایداري شادید و
امگاي منفي از تراز سطحي تا  200هكتوپاسكال در تمامي سطوح جوي در این روز است نتيجه آنكاه مقایساهي نقشاه
هاي سينوپتيكي مربوط به این دو رخداد بارش سنگين تشابه الگوي مولد آن را به خوبي نشان مي دهد ،آنااليز تصااویر
ماهوار هاي این نتایج را به خوبي تآیيد نموده است .با وجود اهميت باالي تحليل رخداد بارشهاي سنگين در غرب ایاران
تا كنون مطالعات اندكي پيرامون بررسي همه زوایاي این مخاطره آب و هوایي صورت گرفته است و مطالعه حا ر پاسخ
به این نياز مطالعاتي در حوزهي اقليم شناسي بارشهاي منجر به سايل و پيامادهاي بسايار نااگوار آن در ایان بخاش از
گسترهي كشور ایران ميباشد ،با این حال در همين راستا به برخي مطالعات موردي همسو با مطالعه حا ار (از جهات

نحليلهاي دیناميكي و سينوپتيكي صورت گرفته در آن) اشاره ميشود :از جمله مطالعاتي كه براي شناسایي ساازوكار

حاكم بر رخداد بارشهاي حدي براي منطقه غرب ابران صورت گرفته است مي توان به تحليل دینااميكي و ساينوپتيكي
بارش سنيگين  ۸۳/۸/14در جنوبغرب خزر و غرب ایران اشاره كرد :نتایج این مطالعه نشان داد در این روز شكل گياري
ناوه و فرارفت هواي سرد قابل مشاهده است من آنكه مولفه نصف النهاري باد باعث افزایش شيو افقي فشار و به دنبال
آن افزایش همرفت و ایجاد تاوایي مثبت شده است ،این شرایط با تشدید سرعت قاائم ،مولفاه ازمينگارد بااد را تقویات
كرده كه موب تشدید ناپایداري ،كژفشاري و افزایش جریان صعودي شده است ،همچناين و اعيت همگرایاي و تااوایي
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تراز  500هكتوپاسكال نيز نشان دهنده ي شرایط مساعد ججریانهاي صعودي در منطقه مطالعه بوده است(یاراحمادي و
مریانجي .)1۳90،عالوه بر آن عزیزي و همكاران( ،)1۳۸۸در مقاله اي با عنوان تحليل سينوپتيک بارش هاي سنگين در
غرب كشور به بررسي بارش دوره  14 – 7مار

 2005در غرب كشور پرداختند ،نتایج ایان مطالعاه نشاان داد در روز

غرب به كشور نزدیک شده اند و در روز اوج بارش ادغام این دو سيستم باعث بارش سانگين در منطقاه شاده اسات در
سطوح باال نيز در روز شروع بارندگي محور ناوه در امتداد تركيه ،عراق و خليج فار

و در غرب مرزهااي منطقاه ،واقاع

شده است .با جابجایي موج كوتاه و تغيير موقعيت محور آن بطارف شارق و نزدیكتار شادن آن باه منطقاه ،كام فشاار
مدیترانه در سطح زمين به طور همزمان پيشروي كرده است .در این حالت ،تمام منطقه غرب كشور ،در زیر شرق محور
ناوه موج كوتاه قرار گرفته و باعث تشدید ناپایداري و صعود هواي مرطوب مي شود.
منابع
آرزومندي ،ليلي  .1۳91 .تحليل سينوپتيكي سيل فروردین  1۳۸۸قم .دانشگاه خوارزمي  .دانشكده جغرافيا گاروه آب و
هواشناسي.
آرزومندي  ،ليلي ؛ زهرا حجازي زاده  ،ابراهيم فتاحي  .1۳96 .مقایسه عملكرد مدل اماري و مدل دینااميكي در شابيه
سازي بارش حدي .فصلنامه اكوهيدرولوژي.۳01-۳1۳: ) 2 (4 ،
بلياني ،سعيد؛ محمد سليقه. 1۳95 .تحليل و استخراج الگوهاي جوي منجر به بارش هاي سنگين روزانه منطقه شامالي
خليج فار

مورد مطالعه :حو ه هاي آبریز حله و مند ،نشریه تحليل فضایي مخاطرات محيطي.79-9۸: 2 ،

حسيني علير ا  ،اكبري قمصري  ،هدیه  ،1۳95،شناسایي الگوهاي سينوپتيكي پدید آورنده بارش هاي سنگين حو اه
آبخيز طالقان در استان البرز .نشریه تحليل فضایي مخاطرات محيطي ،سال سوم.۸9 -100 : 4 ،
حميدیان پور  ،محسن ؛ بلول عليجاني ؛ علير ا صادقي  .1۳۸9 .شناسایي الگوهاي همدید باارش هااي شادید شامال
شرق ایران .مطالعات جغرافيایي مناطق خشک .1-16 :1 ،
عليجاني ،بهلول؛ زین العابدین جعفرپور ،علي اكبار بيادختي و عباا

مفيادي .1۳۸6.تحليال ساينوپتيكي الگاو هااي

گردشي بارش هاي موسمي جوالي  1994در ایران .نشریه علوم جغرافيایي ،ج .۳۸-7 :10 ،7
عزیزي ،قاسم ؛ معصومه نيري و شيما رستمي جليليان .1۳۸۸.تحليل سينوپتيک بارش هاي سانگين در غارب كشاور.
فصل نامه جغرافياي طبيعي ،سال اول.1۳-1 : 4 ،
عليجاني ،بهلول؛ محمود خسروي و مرتضي اسمعيل نژاد .1۳۸9.تحليل همدیدي بارش سنگين ششم ژانویاه  200۸در
جنوب شرق ایران .نشریه پژوهش هاي اقليم شناسي .سال اول 3 .و ( 4دو فصلنامه).12-1:
عليجاني ،بهلول .1۳۸0 .شناسایي تيپ هاي هوایي باران آور تهران براسا

محاسبه چرخندگي ،فصل ناماه تحقيقاات

جغرافيایي 64 ،ا  114 :63ا .1۳2
عليجاني ،بهلول .1۳92 .اقليم شناسي سينوپتيک ،چاپ ششم .انتشارات سمت ،تهران.
شلتون ،مارلين .1۳90.هيدروكليماتولوژي ،ترجمهي حسن ذوالفقاري .چاپ اول .انتشارات دانشگاه رازي.
عليزاده،امين .1۳۸2.اصول هيدرولوژي كاربردي ،چاپ شانزدهم .انتشارات آستان قد

ر وي.
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