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 چکیده

 داشته همراهرا به  نفر 6و جان باختن  های شهریتخریب گسترده منازل و زیرساختسابقه بوده که بیسال اخیر  100استان ایالم و لرستان در  1394سیل آبان 

رابطه الگوهای  یبرای تحلیل همدید است. 94استان ایالم و لرستان در آبان ماه سال  سیالب شناسایی و تحلیل الگوهای گردشیهدف از انجام این پژوهش  است.

هکتوپاسکال،  500سطح زمین تا های نقشهلرستان، و  دو استان ایالم منتخب ایستگاه سینوپتیک 12روزانه بارش  هااز داده و لرستان ایالم سیالبیارش گردشی با ب

دریای سرخ تقویت ثیر دریای عرب و أناوه عمیق تحت ت نتایج نشان داد که. است شدهمورد استفاد  2015نوامبر  1اکتبر تا  27برای روزهایامگا  و زش رطوبتیو

از یک سو چرخندهای  .شده استفشار مستقر در مرزهای غربی ایران شده و تا شمال کشور عراق و مرزهای غربی ایران گسترش یافته و باعث تقویت سامانه کم

های و از سوی دیگر استقرار واچرخند بر روی دریای عرب سبب برقراری جریان قطاع گرم و مرطوب به قطاع گرم سامانه شدهای به قلمرو ایران وارد مدیترانه

 و ناپایدار سامانه حرکت کندی باعث کشور میانی هایدشت و ارتفاعات البرز روی مستقر بر پرفشار وضعیت این با همزمان. شده استزا و احیای آن باران

فرود دریای سرخ با استقرار در تراز میانی جو همراه بوده و امکان صعود عمیق و تشکیل ابر و بارش را فراهم کرده و ایجاد  .شد سامانه این بیشتر ماندگاری

ی فوق و شرایط همرفتی هابیشترین حجم بارش سامانه مذکور در روز دوم فعالیت بوده که با توجه به ویژگیآسا در غرب را به همراه داشته است. های سیلبارش

 .گزارش شده استساعت  8در طی  متر بارندگیمیلی 4/188میزان 7/8/94در مورخ . ایمبودهسابقه در نوع خود بی که شاهد بارش سنگین و وقوع سیل

 ایالم و لرستان ،سیالب دینامیک، -الگوهای گردشی، بارش، تحلیل همدید :کلمات کلیدی
 

 مقدمه

های سنگین و فراگیر حجم زیادی از رطوبت جو را بارش

دهند که این امر در یک زمان کوتاه به سطح زمین انتقال می

خاك شده و در این هنگام نفوذ آب در  ذموجب پرشدن مناف

کند. اهمیت خاك کاهش یافته و سیل و سیالب را ایجاد می

یک مکان  ی بارش، زمانی آشکارتر است کهبررسی پدیده

توجه و یا ناگهانی حجم زیادی از شاهد ریزش ناچیز یا قابل

بارش باشد. ایران ازجمله مناطقی است که شاهد رفتار ناهنجار و 

توجه به  قاعده بارش است. در میان رویدادهای اقلیمی، بابی

ای های اقلیمی دیگر اهمیت ویژهنقش حیاتی آن نسبت به پدیده

فالت  یرتری برخوردار است.رفتاری چشمگ دارد و از پیچیدگی

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود در نقطه انتقالی 

 نسبت به الگوهای بزرگ مقیاس گردش عمومی وردسپهر

های برون حاره، )تروپوسفری( قرار دارد و محل استقرار سامانه

ای است. این ویژگی همراه با توپوگرافی جنب حاره و حاره

زا در ایران، ردیده تا سازه و کارهای بارشپیچیده آن موجب گ

میانگین  از تنوع و تفاوت زمانی و مکانی زیادی برخوردار است.

متر است اما بارش میلی 250ساالنه بارش ایران نزدیک به 

. در عوض استمتر هم کمتر میلی 50دریافتی مناطق کویری از 

 1800 های غربی خزر بارش ساالنه نزدیکدر برخی نقاط کرانه

های غربی و جنوب زاگرس بر سامانهرشته کوه  متر است.میلی

ها را وادار به صعود کرده و سبب تقویت و آن داشتهغربی اثر 

شوند. به همین دلیل با نزدیک شدن به چکادهای آنها می

ها نشان داده شود. بررسیزاگرس بر مقدار بارش افزوده می
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های ی سامانهذیهاست که نقش رطوبتی دریای عرب در تغ

. از یک سو چرخندهای باشدمیزای ایران بسیار مهم باران

و از سوی دیگر استقرار  شدهای به قلمرو ایران وارد مدیترانه

واچرخند بر روی دریای عرب سبب برقراری جریان قطاع گرم 

ها زا و احیای آنهای بارانو مرطوب به قطاع گرم سامانه

هایی که بر روی ایران راگیرترین بارشترین و فشود. سنگینمی

در پیوند هستند. چرخندهای  وکار اند با چنین سازرخ داده

 بارشاند از منابع اصلی ای که به این ترتیب تقویت شدهمدیترانه

آیند. در صورتی که واچرخند دریای عرب کشور به شمار می

گرد و های برقرار نباشد و تغذیه رطوبتی انجام نپذیرد طوفان

 .گیردغبار منطقه را فرا می

  

 پیشینه تحقیق

دینامیکی الگوهای  -یهمدیدشناسایی و تحلیل در زمینه 

تحقیقات بسیاری در داخل و خارج  های سنگینبارشگردشی 

ها اشاره است که در ادامه به تعدادی از آن شدهانجام  از کشور

 45( طی یک دوره آماری 2005) 1ماتلیک و پست .شودمی

اند. نتایج نشان های سنگین استونی پرداختهساله به بررسی بارش

های سنگین این ناحیه به علت عبور دهد که بیشتر بارشمی

ای بوده است و در های جبهههای کم فشار متعدد و سامانهسامانه

 های همرفتی از اهمیت کمتری برخوردار است.این ناحیه بارش

ایستگاه کشور و  90های روزانه به کمک بارش )2007 (2یارنال

های زمین آماری مبادرت به تحلیل مکانی با استفاده از روش

 20و نشان دادند که بیش ازکرده شدت و تمرکز بارش در ایران 

های فرین قرار دارد؛ به طوری درصد کشور در معرض بارندگی

مناطق کشورآسیب  از سایر یکه مناطق ساحلی شمال و جنوب

رژیم بارش (، 2012) 3شییووانگ رابرت گیلیس وپذیرترند. 

فصل زمستان در ایالت یوتا برای اولین بار، با استفاده از 

و داده  روزانه، بارش، دمایبندی مشاهدات مبتنی بر شبکه

                                                 

1- Matlik and post 
2- Yarnal 
3- Robert R. Gillies and Shih-Yu Wang 

آستانه باران  دمایو همچنین با استفاده از روش  سنجش از دور

 نتایج حاکی از. شدندبرف اقلیمی، رژیم بارش یوتا بررسی 

درصد در طول نیم قرن گذشته  9 شکل برف به ارشب کاهش

ترکیب افزایش قابل توجهی در میزان حاکی از  نتیجه .است

در همین حال،  .بارندگی وکاهش جزیی در بارش برف است

عمق برف مشاهده در سراسر یوتا کاهش یافته و با کاهش 

 .باشدمیسطح همراه  امواج در مداوم در پوشش برف و بازتاب

تجزیه و تحلیل هواشناسی از ( 2015و همکاران )4 لچاد فور

طوفان گرمسیری هرمینه و جاری شدن سیل تگزاس مرکزی در 

های بارش بارانرا مورد بررسی قرار دادند.  2010ماه سپتامبر 

سنگین و جاری شدن سیل در ارتباط با طوفان گرمسیری هرمینه 

در سراسر تگزاس مرکزی رخ داده  2010سپتامبر سال  8-7در 

شمال با و بالفاصله  بارش در آستین، تگزاس بیشترین. است

به ساله  500دوره بازگشت ساعت در چندین محل با 24تجمع

جریان سازی برای شبیه مدل تحلیل هیدرولوژیک وقوع پیوست.

برای تجزیه و تحلیل هیدرولوژی سیالب استفاده  این رویداد و

در طول دوره  طوفاندهد که سازی مدل نشان میشبیه .شد

 جریان است. هایشرایط سطح و ویژگی ثر ازأبارش شدید مت

های همدید (، به بررسی و ارائه مدل1379) باشکنداشجعی 

متر شمال غرب ایران میلی 30های سنگین بیش از بارش

های متفاوتی که پرداخت. او معتقد است که از میان سامانه

های کم فشار سامانهدهند، ثیر قرار میأمنطقه را تحت ت

باشند بیش از ای به دلیل این که حاوی رطوبت زیاد میمدیترانه

اند و ثر بودهؤهای سنگین منطقه مهای دیگر بر روی بارشسامانه

ای ترازهای باال در منطقه استقرار چاله در مواقعی که سرد

های سنگین همراه با تگرگ خواهد طوالنی داشته باشند بارش

ی کم فشار مدیترانه با سامانه الوه زمانی که سامانهعه بود. ب

واچرخند اروپا از روی قفقاز و شمال غرب ایران نفوذ کند، 

آید و گرایی به وجود میزایی و همشدیدترین حالت جبهه

( به 1384) مسعودیان. بارش سامانه چشمگیرتر خواهد بود

                                                 

4- Chad Furl 
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ر های بزرگ دشناسایی الگوهای گردشی پدیدآورنده سیالب

های ارتفاع ژئوپتاسیل کارون پرداخت و نشان داد که ناهنجاری

بینی تواند ابزار سودمندی برای پیشهکتوپاسکال می 500 تراز

ب باشد. الگوهای کم بینی سیالبه تبع آن پیش متغیر بارش و

ارتفاع در فصل تابستان  در زمستان و الگوهای پر ارتفاع عمدتاً

 امیدوار .بسیار ناچیزی همراه دارندشوند و بارش مشاهده می

( به بررسی و تحلیل شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی 1384)

رخداد بارش در منطقه شیرکوه پرداخت و نشان داد سه نوع 

دهد. الگوی نوع سیستم سینوپتیکی منطقه را تحت تأثیر قرار می

 اول همراه با استقرار کم فشار سودانی روی شبه جزیره عربستان

 _های ترکیبی سودانی باشد. الگوی نوع دوم سیستممی

باشند. این دو الگو به سبب تغذیه خوب رطوبت ای میمدیترانه

جنوب کشور و شرایط سینوپتیکی و  های آبیو دما از پهنه

های زیادتری را در منطقه تر، بارشترمودینامیکی جوی مناسب

ای دیترانههای مالگوی نوع سوم سیستم .آورندفراهم می

 .دباشند که از رطوبت، ناپایداری و بارش کمتری برخوردارنمی

 500(، به بررسی الگوهای گردشی تراز 1388) عطایی

های کم بارش ایران پرداخت. در این هکتوپاسکال در سال

ای انجام گرفته لفه مبنا و تحلیل خوشهؤپژوهش که از تحلیل م

ت که در زمان الگوی غالب شناسایی گردیده اس 7است 

-ها به طور چشمگیری کاهش میاستقرار این الگوها بارندگی

های رژیم بارش در ایران، شرایط اقلیمی از جمله نوسان یابد. 

های مخربی را های کوتاه مدت و رگباری، سالیانه سیالببارش

(، تحلیل همدیدی بر 1389) محمدیبر جای گذاشته است. 

های این پژوهش انجام داد. یافتههای سنگین ایران روی بارش

کم فشار عراق در رویداد -نشان داد که الگوهای پرفشار اروپا

ها مؤثر بوده است. همچنین ادغام رودبادهای جنب این بارش

حاره و جبهه قطبی بر روی عراق، فرود عمیق بر روی قبرس، 

تغذیه رطوبتی خلیج فارس، دریای سرخ، مدیترانه و سیاه در 

 .شودهای سنگین ایران میباال منجر به رخداد بارشترازهای 

(، در پژوهشی با عنوان تحلیل 1392) امینی و همکاران

زا در حوضه های همراه با بارش سنگین و سیلسینوپتیک سامانه

رودخانه کشکان به این نتیجه رسیدند که سیستم به وجود 

های شدید منتخب یکسان است و الگوی آورنده طوفان

سودانی باالترین بارش را ایجاد  - های ادغامی مدیترانههسامان

تحلیل سینوپتیکی  (1394) مصطفایی و همکاران .کرده است

این را بررسی کردند. در  های شدید و فراگیر در ایرانبارش

گوهای گردش جوی بندی الپژوهش با هدف شناسایی و طبقه

ی های میانگین روزانهداده از های شدید بر روی ایرانبارندگی

ی هکتوپاسکال و فشار سطح دریا طی دوره 500ارتفاع تراز 

روش  S یبا استفاده از آرایهاستفاده شد.  9801-2009 آماری

تالقی مورد مطالعه به  609( تعداد PCAهای اصلی )تحلیل مؤلفه

درصد از کل واریانس  63/77اصلی که مجموعاً ی پنج مؤلفه

دهند، کاهش داده شد. سپس به کمک ها را توضیح میداده

ی روزهای ( همهCluster Mean -Kای )بندی چند هستهخوشه

ی ترکیبی هر گروه بندی و نقشهمورد مطالعه به پنج گروه دسته

های شدید و ی بارشبه عنوان الگوی گردشی کنترل کننده

اگیر ایران، ترسیم و ارائه شد. نتایج این بررسی گویای وجود فر

های هوا و مسیر اختالف در آرایش الگوها، فراوانی تیپ

سیل هر ساله درگوشه و کنار . ها به سوی ایران استحرکت آن

گیرد و هزاران متر مکعب ها را میکشور جان تعدادی از انسان

از دسترس خارج آب شیرین و هزاران تن خاك ارزشمند را 

 94سیل آبان  .گذاردهای فراوانی برجای میساخته و خرابی

تخریب سابقه بوده که سال اخیر بی 100استان ایالم و لرستان در 

را به نفر  6و جان باختن  های شهریگسترده منازل و زیرساخت

. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تجزیه است داشته همراه

گردشی بارندگی سیالبی استان ایالم و و تحلیل الگوهای 

  .است 94لرستان در آبان ماه سال 
 

 منطقه مورد مطالعه

درجه و  34تا دقیقه  58درجه و  31با مختصات ایالم  ستانا

 10درجه و  48تا دقیقه  24درجه و  45عرض شمالی و دقیقه  15

رق ش شمال و شمالبطورکلی نواحی . استطول واقع دقیقه 

غرب استان از  استان ایالم کوهستانی و نواحی جنوب غرب و

 هوای غربی از توده.کم ارتفاع تشکیل یافته است ست واراضی پ

http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2533-fa.pdf
http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2533-fa.pdf
http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2533-fa.pdf
http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2533-fa.pdf


 و همکارانهرمزی                                                                    های ایالم و لرستاندر استان 1394دینامیکی الگوهای جوی سیالب آبان  -شناسایی و تحلیل همدیدی   12

 

 های پائیزی وبارندگی  باعث سیاه دریای دریای مدیترانه و

دریای سرخ و  جریانات سودانی و و شوندزمستانی دراستان می

 و بهاری مؤثرند های زمستانی وبارش در صحرای عربستان نیز

 اساس اطالعات و شود. بریم تابستان سبب گرم شدن هوا در

 دمامطلق  ایستگاه سینوپتیک ایالم حداکثر ثبت شده در آمار

درجه  -6/12 دماحداقل مطلق  و لسیوسدرجه س 6/40

 595بارندگی ساالنه این ایستگاه یانگین م بوده و لسیوسس

 در روز27ایالم به  روزهای یخبندان شهر تعداد. استمترمیلی

دقیقه تا  37درجه و  32 با مختصات استان لرستان .رسدسال می

 50دقیقه تا  51درجه و  46و  شمالیعرض دقیقه  22درجه و  34

لرستان سرزمینی  اشد.بطول واقع می دقیقه شرقی 30درجه و 

کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را 

متر ارتفاع  4050است. اشترانکوه با  های زاگرس پوشاندهکوه

ترین ناحیه ترین نقطه آن در جنوبیبلندترین نقطه استان و پست

 .متر از سطح دریا ارتفاع دارد 500استان واقع شده و حدود 

و هواشناسی یک استان چهار فصل است و لرستان به لحاظ اقلیم 

هوای متنوعی است، این تنوع از شمال به جنوب و  دارای آب و

محسوس است. حداکثر دمای ثبت شده  از شرق به غرب کامالً

درجه  -31حداقل دمای مطلق  و لسیوسدرجه س 4/47

 است.ثبت شده  میالدی( 1992در الیگودرز در سال )سلسیوس 

متر به میلی 600تا  550استان لرستان با بارش میانگین ساالنه 

سرد  ،طور کلی در استان لرستان سه ناحیه مشخص آب و هوایی

موقعیت  .شوددیده می گرم جنوبی ،متعدل مرکزی ،کوهستانی

نشان داده شده است. 1جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شکل 

     
 های ایالم و لرستانی استانموقعیت جغرافیا -1 شکل

 

 هاو روشها داده

در  94ی که در آبان گطبق آمار سازمان هواشناسی بارند

نظیر بوده است به سال گذشته بی 100غرب کشور رخ داد در 

های طوری که منجر به رخداد سیالب و وارد آمدن خسارت

جلوگیری و یا جانی و مالی زیادی به این منطقه گردید. برای 

کاهش خسارات ناشی از این بالیای طبیعی نیاز به شناسایی 

هنگام بروز  باشد تا درالگوهای جوی این نوع رخدادها می

مردم، نهادها و حوادث مشابه در آینده با آمادگی کامل 

ها با این حوادث برخورد کرد و از بروز خسارات سازمان

کی دو رویکرد اصلی در همه مطالعات سینوپتی جلوگیری شود.

توان رویکرد گردش به محیط وجود دارد این دو رویکرد را می

و محیط به گردش نامید. تفاوت این دو رویکرد با یکدیگر در 

روشی است که الگوهای گردشی و محیط سطحی با یکدیگر 

های محیطی شوند. در رویکرد گردش به محیط، دادهمرتبط می

شوند اما در رویکرد ابی میبر اساس الگوهای گردشی ارزی

محیطی به گردشی، الگوهای گردشی باید معیارهایی را که بر 

در این . مین کنندأشوند، تاساس متغیرهای محیطی تعیین می

  .تحقیق از روش همدیدی گردش به محیط استفاده شده است
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و  سینوپتیکی هایسیستم شناساییدر این پژوهش جهت  

های دادهابتدا ایالم و لرستان،  سیالبیبارش الگوهای گردشی 

در دو استان ایالم و  منتخب ایستگاه سینوپتیک 12بارش روزانه 

از  500، 850ترازهای  ،زمین سطح هاینقشههمچنین و  لرستان

های امگا همچنین نقشه اخذ گردید. سازمان هواشناسی کشور

با  سایت نواهای با استفاده از دادهUTC  00و  12در ساعت 

 .و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت افزار گردس ترسیمنرم

ل از رخداد بای یک روز قبر های تراز زمین و ترازهای باالشهنق

و روز سیالبی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت و  بارندگی

در ادامه جهت شناسایی منابع . شدها شناسایی الگوهای آن

های وزش است نقشهرطوبتی که این سامانه را تغذیه کرده 

هکتوپاسکال مربوط به هر روز با استفاده از  850رطوبتی سطح 

های مورد نیاز برای افزار گردس ترسیم گردیده است. دادهنرم

. به این طوبتی منطقه، گرفته شده استوزش رهای ترسیم نقشه

 های محیطی آمریکابینیمرکز پیشاز سایت ها صورت که داده

(NCEP)  سپس اسکریپت مربوط به وزش رطوبتی دریافت و

های گردید. نقشه تهیهبرای هر روز افزار گردس در نرمتهیه و 

 70تا  10ای به طول و عرض جغرافیایی در محدودهتهیه شده 

ها ترسیم شده است. این نقشههکتوپاسکال  850برای تراز درجه 

د و در روزهای فعالیت سامانه بارشی رسم گردی 12برای ساعت 

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 

 نتایج تحقیق

الی  27زا از باران سامانهتوقف چند روزه یا حرکت کند 

در غرب کشور باعث ایجاد سیالب در دو استان  2015اکتبر  31

های بارش روزانه در دو با توجه به دادهایالم و لرستان گردید. 

در دوره های همدیدی و تحلیل نقشه (1)جدول  مذکوراستان 

 نتایج ذیل حاصل گردید. بارش سیالبی
 

 

 (مترهای ایالم و لرستان )میلیهای استانآمار بارندگی ایستگاه -1جدول 
 ایستگاه

 تاریخ

 تجمعیبارش  اکتبر 31 اکتبر 30 اکتبر 29 اکتبر 28 اکتبر 27

 325.8 0 1.8 73.7 188.4 61.9 ایالم

 39.4 0 0.6 23.2 ــــــ 15.6 مهران

 79.3 0 20.3 7.7 25.3 26 دهلران

 112.2 0 24 21.8 ــــــ 66.4 دره شهر

 209.9 0 10 42.6 121.8 35.5 ایوان

 207.2 5.1 3.7 64.1 105 29.3 سرابله

 142.9 0.6 46.8 18.9 60.4 16.2 آبدانان

 205.1 0 12.4 61.3 131.4 ــــــ لومار

 66.2 4.2 39.7 20.8 1.5 0 الیگودرز

 74.8 8.8 25.8 10.7 14.9 14.6 خرم آباد

 79.1 13.2 30.3 26.8 8.7 0.1 درود

 79.9 4.3 24.8 27.7 23.1 ــــــ بروجرد
       

هکتوپاسکال و وزش  500و  850سطح دریا، تراز  وضعیت فشار

 2015نوامبر  1اکتبر تا  27رطوبتی طی رویداد بارش از 
دهند که یک اکتبر نشان می 27های همدیدی در روز نقشه

هکتوپاسکال بر روی کشور  1008کم فشار جنوبی با هسته 

عربستان و عراق مستقر بوده که زبانه آن با خطوط هم فشار 

هکتوپاسکال تا جنوب و غرب ایران گسترش یافته است  1012

این دهد. در قرار میثیر خود أرا تحت تو کم کم کل ایران 

هکتوپاسکال در  1024شکل همچنین یک پرفشار با منحنی 

هکتوپاسکال( در شمال اروپا  1008مرکز اروپا و یک کم فشار )

(، که این کم فشار با ناوه عمیقی در 2دهد )شکل را نشان می

باشد. در این روز گرادیان دما هکتوپاسکالی همراه می 850تراز 

رسد )شکل درجه سلسیوس می 5ایران به بین شمال و جنوب 

3.) 
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 2015اکتبر  27روز  UTC 12نقشه سطح زمین ساعت  – 2شکل 

 
 

 
 یوس(سسل و دما برحسب درجه ژئوپتانسیل متر)ارتفاع بر حسب  2015اکتبر  27 روز UTC 12ساعت  هکتوپاسکال 850 تراز نقشه -3شکل 

 

 

متر در سطح  5840با ارتفاع  پشتهاکتبر(  27در این روز )

و از  (5)شکل  بر روی ایران بسته شده است هکتو پاسکال 500

درجه  60نسبتاً عمیق در عرض  یناوهطرفی بادهای غربی با 

 20درجه شرقی قرار گرفته که زبانه آن تا عرض  50شمالی و 

درجه و اختالف  40دارد. عمق این فرود حدوددرجه امتداد 

 (.3)شکل  باشدمتر می 560ارتفاع آن 
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 2015 اکتبر 27روز   12UTCساعت  هکتوپاسکال 850تراز  ش رطوبتینقشه وز -4 شکل

 

)شکل اکتبر  27رطوبت روز  فرارفتهمانطور که در نقشه 

بر روی دریای عمان واچرخندی شود یک مرکز مشاهده می (4

و خلیج فارس تشکیل شده است که رطوبت را از روی دریای 

ایران هدایت  جنوب و جنوب غربی ه سمتبعمان و عرب 

چرخندی دیگری بر روی مدیترانه کند همچنین مرکز می

تشکیل گردیده است که رطوبت دریای مدیترانه و سیاه را به 

یعنی این دو مرکز فرستد. و جنوب غرب ایران می سمت غرب

غربی و شمال غربی کشور را بر روی  رطوبت دریاهای جنوبی،

های جوی از لحاظ رطوبتی ها متمرکز کرده و سیستماین استان

 اند.تغذیه شده کامالً
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 (ژئوپتانسیل مترارتفاع بر حسب ) 2015اکتبر  27روز  UTC 12هکتو پاسکال در ساعت  500نقشه سطح  – 5شکل 

اکتبربر روی نقشه سطح زمین از جنوب کشور  28در روز 

فشاری با درجه شرقی( کم 40درجه شمالی و  10عربستان )

ثیر دریای عرب و أهکتو پاسکال تحت ت 1008خطوط هم فشار 

عراق و مرزهای دریای سرخ تقویت شده و تا شمال کشور 

غربی ایران گسترش یافته و باعث تقویت سامانه کم فشار مستقر 

 پر وضعیت این با همزمان گردد.در مرزهای غربی ایران می

 کشور میانی هایدشت و البرز ارتفاعات روی برمستقر  فشار

 این بیشتر ماندگاری و ناپایدار سامانه حرکت کندی باعث

 در مذکور سامانه بارش حجم بیشترین بطوریکه گردید. سامانه

 شرایط و فوق هایویژگی به توجه با که بوده فعالیت دوم روز

فشار بر روی  پر بودیم. سنگین بارش وقوع و سیل شاهد همرفتی

ثیری بر أاروپا حرکت شرق سوی خود را ادامه داده و همچنان ت

( 7)شکل  هکتوپاسکالی 850 (. نقشه6)شکل روی ایران ندارد

بند  پر) دهد.های شمالی را نشان میریزش هوای سرد از عرض

 درجه در نوار شمالی(. 10 همدمای

 

 

 
 2015اکتبر  28روز  UTC 12نقشه سطح زمین در ساعت  – 6شکل 
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 (یوسسسل و دما برحسب درجه ژئوپتانسیل مترارتفاع بر حسب ) 2015اکتبر  28 روز UTC 12ساعت  هکتوپاسکال 850 تراز نقشه -7شکل 

   

 
 2015اکتبر 28روز   UTC 12ساعت  هکتوپاسکال 850تراز  ش رطوبتیزنقشه و -8 شکل

 
 

هم شبیه روز قبل  (8 )شکل اکتبر 28نقشه رطوبتی روز 

شرق منتقل  ها کمی به طرفاست با این تفاوت که مراکز آن

های بارشی این روز هم دریای اند. منبع رطوبتی سامانهشده

عمان، خلیج فارس، دریای عرب، دریای مدیترانه و سیاه هستند. 

ها باعث شده است که رطوبت موقعیت قرارگیری این سامانه

ها برسد و باعث بارندگی سنگین در این زیادی به این استان

)شکل اکتبر  28توپاسکالی روز هک 500نقشه   در مناطق شود.

حال تضعیف شدن است و  فراز قرار گرفته بر روی ایران در( 9

از طرفی ناوه بر روی کشور ترکیه، مدیترانه و شمال عراق در 

حال پیشروی بوده بطوریکه زبانه آن از شمال غرب کشور در 

باشد. ناوه در حال تقویت با خطوط حال وارد شدن به ایران می

و شرق سوی به سمت شمال و شمال غرب کشور  568کنتوری 

درجه شمالی گسترش دارد. 22حرکت کرده که امتداد آن تا 
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 (ژئوپتانسیل متر ارتفاع بر حسب) 2015اکتبر  28روز  UTC 12هکتوپاسکال در ساعت  500نقشه سطح  -9 شکل

 

شمال و شمال  فشار به اکتبر پر 29در نقشه سطح زمین در 

 1004غربی نفوذ کرده و از طرفی کم فشار جنوبی با همان هسته 

)شکل  فعال است 1012و  1008بر روی غرب کشور و با زبانه 

هکتوپاسکالی  850(. که این کم فشار با ناوه عمیقی در تراز 10

درجه  15همراه بوده و گرادیان دما بین شمال و جنوب ایران به 

 (.11رسد )شکل سیلسیوس می

 

 
 2015اکتبر  29روز  UTC 12نقشه سطح زمین در ساعت  -10شکل 

 

 



 19                                                                                )دو فصلنامه( 1396، بهار و تابستان 97-96شماره     مجله علمی و ترویجی نیوار                                                       

 

 

 
 یوس(سو دما برحسب درجه سل ژئوپتانسیل متر)ارتفاع بر حسب  2015اکتبر  UTC 29 12ساعت  هکتوپاسکال 850 تراز نقشه -11شکل 

 

هکتوپاسکالی در این روز حاکی از  500توپوگرافی نقشه 

آن است که ناوه با تغییرات کم نسبت به روز قبل در حال 

جنوب  باشد. درتقویت بوده و حرکت سیستم آنچنان سریع نمی

 (.13)شکل  باشدغرب کشور فراز همچنان حاکم می

 

 
 اکتبر 29روز   12ساعت  هکتوپاسکال 850تراز  ش رطوبتیزنقشه و -12 شکل

 

دهد که نشان می (12 )شکلاکتبر 29نقشه رطوبتی روز 

رانه و سیاه بر روی نواحی و مدیت ررطوبت دریاهای جنوبی کشو

ها متمرکز شود و این استان اًجنوب غربی کشور خصوصغربی 

 کند.های جوی را سرشار از رطوبت سامانه
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 (ژئوپتانسیل متر ارتفاع بر حسب) 2015 اکتبر 29روز  UTC 12هکتو پاسکال در ساعت  500نقشه سطح  – 13شکل 

 

 1036اکتبر در سطح زمین پرفشار با خطوط هم فشار  30

تحت  نفوذش به نواحی شمالی کشور بیشتر شده و آنرا کامالً

دهد و به همراه خود و با ریزش سرما ثیر فعالیت خود قرار میأت

)شکل  شودهای باال سبب افت دما در شمال کشور میاز عرض

 15هکتو پاسکال این روز گرادیان دما حدود  850در تراز  (.14

تر منتقل های جنوبیبوده و هوای سرد به عرض لسیوسدرجه س

ژئوپتانسیل دکامتر( که  151) گردیده و ناوه در غرب ایران

ژئوپتانسیل دکامتر( بر روی شمال شرق مدیترانه  136) مرکز آن

 (15)شکل  بسته شده است.

 

 
 2015اکتبر  30روز UTC 12نقشه سطح زمین در ساعت  –14شکل 
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 یوس(سو دما برحسب درجه سل ژئوپتانسیل متر)ارتفاع بر حسب  2015اکتبر   30 روز 12ساعت  پاسکالهکتو 850های نقشه -15شکل 

 

ثیر أهکتو پاسکالی ناوه در حال حرکت و ت 500در سطح 

 گذاری روی نیمه شمالی بوده و در جنوب غرب کشور یک پر

 هکتوپاسکالی 850های )فراز( قرار گرفته است. نقشه ارتفاع

 دهد.قرار توده هوای سرد را در نیمه شمالی کشور نشان میتاس

دو مرکز در  (16)شکل اکتبر 30رطوبتی روز  فرارفتدر نقشه 

روی تنگه هرمز و ایران مرکزی شکل گرفته و رطوبت دریای 

عمان و خلیج فارس را به سمت جنوب غرب کشور ارسال 

بر روی  دیگرییای سیاه و رکند و یک مرکز هم بر روی دمی

مدیترانه شکل گرفته و رطوبت این دریاها و دریای سرخ هم به 

ها را سرشار از رطوبت شود و سامانهطرف غرب روانه می

کند.می

 

 
 2015 اکتبر 30روز  12ساعت هکتوپاسکال  850تراز  ش رطوبتیزنقشه و -16 شکل
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 (ژئوپتانسیل متر ارتفاع بر حسب ) 2015اکتبر 30روز  UTC 12هکتو پاسکال در ساعت  500نقشه سطح  – 17شکل 

 

فشار بر روی اروپا تقویت  اکتبر در سطح زمین پر 31روز 

و با گرادیان هکتوپاسکال  1044شده و با خطوط هم فشار 

و  1024های فشاری شدیدتر بر روی نیمه شمالی کشور با زبانه

اشته و نیمه شمالی و غرب ایران را قرار دهکتوپاسکال  1028

ثیر خود قرار داده است. در نوار جنوبی زبانه کم فشار أتحت ت

 .(18)شکل همچنان فعال است

 

 
 2015اکتبر  31روز UTC 12نقشه سطح زمین در ساعت  –18شکل 
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هکتوپاسکال نسبت به روز قبل  500آرایش توپوگرافی 

تغییر کرده و حرکت شرق سوی خود ادامه داده و  فراز در 

 ثیرات آن کاسته شده استأجنوب غرب کشور تضعیف و از ت

.(19)شکل

 

 
 (ژئوپتانسیل مترارتفاع بر حسب ) 2015اکتبر  31روز  UTC 12هکتو پاسکال در ساعت  500نقشه سطح  –19 شکل

 

 
 هکتوپاسکال. 850اکتبر تراز  31ش رطوبتی روز زنقشه و -20 شکل

 

مرکز این   (20)شکلاکتبر 31در نقشه وزش رطوبتی روز 

شود. در این روز هم بر روی ها به طرف استوا کشیده میسامانه

طوبتی وجود دارد ولی با شدت مناطق مورد مطالعه وزش ر

نوامبر در سطح زمین پرفشار با خطوط هم فشار  1 در روزکمتر.

های فشاری قوی نیمه شمالی ایران را در بر با گرادیان 1040

گرفته و سبب افت دما شده است از طرفی سامانه کم فشار از 
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 850در سطح  (.21)شکل  فعالیتش کاسته شده است

هکتوپاسکالی فراز بر روی اروپا  850هکتوپاسکال در سطح 

شده و سبب ایجاد گرادیان شدید دمایی در شمال ایران تقویت 

و افت محسوس و استقرار ایزوترم صفر درجه و پایداری هوا 

 . (22)شکل گردیده است

 

 
 2015نوامبر  1 روز UTC 12نقشه سطح زمین در ساعت  –21شکل 

 

 
 یوس(سو دما برحسب درجه سل ژئوپتانسیل مترارتفاع بر حسب ) 2015نوامبر  12ساعت  هکتو پاسکال 850تراز  نقشه -22 شکل

 

هکتوپاسکال تمرکز فعالیت ناوه بر روی  500در سطح 

 هایی از جنوب غرب بوده و شمال شرقی و شرق کشور بر بخش

 (.23)شکل در حال گذر از ایران است
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 (ژئوپتانسیل مترارتفاع بر حسب ) 2015نوامبر  1روز   UTC 12هکتوپاسکال در ساعت  500نقشه سطح  –23 شکل

 

 

 

 
 2015نوامبر 1روز هکتوپاسکال  850تراز  ش رطوبتیزنقشه و -24 شکل
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رطوبتی غالب بیشتر از شمال کشور  فرارفت نوامبر 1در روز

به سمت جنوب است و از شدت کمی برخوردار است و از 

 سمت دریاهای جنوب کشور و غرب کمتر به مناطق مورد نظر 

شود. در این روز چون از مقدار رطوبت بر روی این ارسال می

 ها کاسته شده است میزان بارش هم کم شده استاستان

 .(24)شکل

 

 گیرینتیجه

ناوه قطبی به سمت  نتایج این پژوهش نشان داد که

های پایین کشیده شده است و باعث ریزش هوای سرد عرض

های باالیی بر روی ایران و مناطق غربی کشور شده است عرض

ثیر دریای عرب و دریای سرخ أناوه عمیق تحت ت از طرف دیگر

تقویت شده و تا شمال کشور عراق و مرزهای غربی ایران 

ار مستقر در باعث تقویت سامانه کم فشاین ش یافته و گستر

از یک سو چرخندهای  .ه استدیگرد مرزهای غربی ایران

شوند و از سوی دیگر استقرار ای به قلمرو ایران وارد میمدیترانه

واچرخند بر روی دریای عرب سبب برقراری جریان قطاع گرم 

شود. ای آن میزا و احیهای بارانو مرطوب به قطاع گرم سامانه

 البرز و ارتفاعات روی مستقر بر پرفشار این وضعیت با همزمان

 و ناپایدار سامانه حرکت کندی باعث کشور میانی هایدشت

فرود دریای سرخ با استقرار  گردید. سامانه این بیشتر ماندگاری

در تراز میانی جو همراه بوده و امکان صعود عمیق و تشکیل ابر 

آسا در های سنگین و سیلکرده و ایجاد بارشو بارش را فراهم 

در نقشه وزش رطوبتی مشاهده غرب را به همراه داشته است. 

شود یک مرکز واچرخندی بر روی دریای عمان و خلیج می

فارس تشکیل شده است که رطوبت را از روی دریای عمان و 

کند عرب به سمت جنوب و جنوب غربی ایران هدایت می

چرخندی دیگری بر روی مدیترانه تشکیل همچنین مرکز 

گردیده است که رطوبت دریای مدیترانه و سیاه را به سمت 

فرستد. یعنی این دو مرکز رطوبت غرب و جنوب غرب ایران می

دریاهای جنوبی، غربی و شمال غربی کشور را بر روی این 

های جوی از لحاظ رطوبتی ها متمرکز کرده و سیستماستان

بیشترین حجم بارش سامانه مذکور در روز  اند.شده تغذیه کامالً

های فوق و شرایط دوم فعالیت بوده که با توجه به ویژگی

در نوع خود  که همرفتی شاهد بارش سنگین و وقوع سیل

متر میلی 4/188میزان  7/8/94در مورخ باشد. میسابقه بی

این  .به وقوع پیوست در شهر ایالم ساعت 8در طی  بارندگی

سابقه بوده بطوریکه در بررسی رندگی در نوع خود بیبا

ساعته  24آمارهای موجود مشخص گردید که بیشترین بارش 

متر بوده که این میزان بارش میلی 8/182در شهر ایالم تاکنون 

وقوع پیوسته است. ه ب 14/11/84ساعت و در تاریخ  24در طول 

بارندگی به  مترمیلی 4/188میزان  7/8/94در حالیکه در مورخ 

با  94وقوع پیوست اما اختالف میزان بارش روز هفتم آبان ماه 

باشد بطوریکه در زمان بارندگی می 84چهاردهم بهمن 

ساعت بوده اما  24چهاردهم بهمن ماه میزان بارندگی در طول 

ساعت به وقوع  8روز هفتم آبان ماه کل بارش روزانه در طی 

متر بارش میلی 50بیش از بطوریکه در طول دو ساعت  .پیوست

حادث گردید. لذا به علت شدت بارش زیاد در مدت کم سیل 

 .شهر ایالم به وقوع پیوست
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