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 چکیده
در ايان  . گيارد هااي سانگين قارار ماي    باشد اما در برخي مواقع از سال دستخوش باارش اي کم بارش مياستان خوزستان واقع در جنوب غرب ايران منطقه

باه   تشاخي   در مهماي  نقا   آب و هوايي باران زا کاه  هايگيري، مسير حرکت و محتواي رطوبت همراه با سامانهکار شکل و شناخت سازمطالعه به منظور 

ميلاي متار    70هاي سنگين بي  از بارش ابتدا تاريخ رخداددارند،  تخريب و ضايعات کاه  و آبخيزداري و شهري هايآبگرفتگي سيالب، کنترل و موقع

سااختار  ، NCEP\NCAR  هاي بازياابي در تارنمااي  داده اده ازاستف با هاي همديدي استان خوزستان استخراج واز ايستگاه 2000تا  1996هاي در طي سال

گياري و سااختار   هااي مشاابه مياانگين   هکتوپاسکال( براي هر بارش بررسي شد. ساس  از گرتاه   500سطحي و ارتفاع ژئوپتانسيل سطح  همديدي )گرته فشار

هااي سانگين ايدااد نماياد،     توانند در جنوب غرب ايران باارش تفاوت ميهاي همديدي مبه طور کلي پنج گروه گرته ترکيبي همديدي آن ها ارائه شده است.

 اند.  اي نام گذاري شدهاي، شمال آفريقا و مديترانهمديترانه -هاي سوداني، حالت خاص سوداني )گسترش به شرق مديترانه(، سودانيکه به ترتيب سامانه

هااي  توانناد در جناوب غارب اياران باارش     اي نيز ميهاي مديترانههاي سوداني، سامانهسامانه دهد که عالوه برنتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان مي

ها کاه در شامال غارب آفريقاا شاکل گرفتاه و       هاي سوداني است. همچنين برخي از سامانهسنگين ايداد نمايند اگرچه تعداد وقوع آن ها بسيار کمتر از سامانه

هاي سنگين اين منطقاه نقا  دارناد. باا توجاه باه  اهميات        نيز در بارش شوند،رياي سرخ به عربستان و ايران نزديک ميسس  با عبور از شمال شرق آفريقا و د

 هاي خوزستان دقت بيشتري نمود.هاي موثر در بارشهاي سنگين، بايد در تعيين نوع سامانهها در بارشگيري و محل عبور سامانهمنطقه شکل

  

 .ي، بارش هاي سنگين، استان خوزستانگرته همديد کلیدی: واژگان

 

 مقدمه 

 وقوع حوادث ،سنگين هاياز جمله اثرهاي بارش

گيري، شناخت سازوکار شکل باشد.سيل مي طبيعي مثل

 تواندها ميمسير حرکت و محتواي رطوبت همراه با آن

 سيالب، وکنترل موقع به بينيدر پي  نق  مهمي

 و ضايعات کاه  و و آبخيزداري هاي شهريآبگرفتگي

 داشته باشد.  تخريب

منطقه شرق هاي ( توفان2001دايان و همکاران )

ها نشان داد ژرف ررسي نمودند که نتايج آنمديترانه را ب

شدن ناوه ارتفاعي تراز مياني جو و امتداد آن به سمت 

تر مندر به تقويت ناوه فشاري درياي هاي جنوبيعرض

هايي را ( نيز سيل2002)شود. کاهانا و همکاران سرخ مي

 1965-1994در منطقه فلسطين در طي دوره آماري 

ها با درصد اين سيل 38بررسي نموده و نشان دادند که 

درصد ديگر نيز با قرار  33گرته ناوه فشاري درياي سرخ و 

گرفتن چرخند مديترانه بر روي سوريه همراه هستند. دايان 

هاي فشاري رته( با بررسي يک دوره پنج ساله گ1986)

هاي چرخندي هکتوپاسکال سامانه 850سطح زمين و سطح 

فلسطين را با ش  مسير حرکت تعيين نمودند که يکي از 

جنوبي  -ها ناوه درياي سرخ است که در محور شماليآن

توسعه يافته و شمال منطقه فلسطين را تحت تاثير قرار 

(، خليلي 1360دهد. در ايران نيز گرچه فرجي )مي

( با بررسي مسيرهاي عبور 1370و سبزي پرور ) (1370)

 30تا  20چرخندهاي باران زا به اين نتيده رسيدند که 

زا از شمال آفريقا و درياي سرخ هاي باراندرصد توده

سرچشمه گرفته و پ  از عبور از روي عربستان و خليج 

( نتيده 1377) شوند، اما خوش اخالقفارس وارد ايران مي

هاي آب و هوايي در فاصله ه طور کلي سامانهگرفت که ب
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 همکاران

شوند. زماني پاييز تا اواخر بهار از سه مسير وارد ايران مي

 درصد از مسير سوريه، اردن و 64هاي مديترانه با سامانه

خليج  هاي درياي سرخ از مسير عربستان وعراق؛ سامانه

 هاي درياي سياه از مسيردرصد و سامانه 22فارس با فراواني 

درصد به نواحي غربي ايران نزديک  12ترکيه و قفقاز با

 همديدي و شرايط (،1386) شوند. اميدوارمي

 را يزده شيرکو منطقه در بارش رخداد ترموديناميکي

 سامانه نوع سه رسيد که به اين نتيده کرد و مطالعه

 کم دهد؛ استقرارمي قرار تاثير تحت را منطقه همديدي

 هايعربستان؛ سامانه يجزيره شبه روي سوداني فشار

 .ايمديترانه هاي سامانه و ايمديترانه و سوداني ترکيبي

( توده هواي سوداني را که 1377ناظم السادات )

هايي شبيه توده هواي گرم و دريايي دارد را عامل ويژگي

( 1378) داند. نصيريهاي جنوب غرب ايران ميمهم بارش

ه کرخه و دز ناشي از هاي حوضگيرد که بارشنتيده مي

هاي سوداني است که به دليل داشتن رطوبت زياد و سامانه

شوند. مسير دماي باال موجب بارش در اين حوضه ايداد مي

ها شمال عربستان، خليج فارس و جنوب غرب اين سامانه

 ايران مي باشد.

هاي ( در بررسي همديدي بارش1375لشگري )

اي توفان هاي شديد هجنوب غرب ايران، يکي از ويژگي

اين منطقه را گسترش شمال وشمال شرق سوي ناوه فشاري 

 نمايد. در تکميل اين نظريه مراديدرياي سرخ ذکر مي

هاي درياي ( نيز ساختار همديدي، ديناميکي سامانه1385)

ها بر ايران را بررسي نموده گذاري آنسرخ و نحوه تاثير

قال فرارفت تاوايي است. براساس نتايج به دست آمده با انت

نسبي مثبت به شرق درياي مديترانه يا شمال درياي سرخ، 

ناوه فشاري درياي سرخ به سوي شرق مديترانه به حرکت 

در آمده و غرب و شمال غرب ايران را تحت تاثير قرار 

( نيز نتايج پي  گفته را 1388دهد. رضيئي و همکاران )مي

 غربي موج ناوه دنش با عميق تاييد نموده اند به طوري که

 نيمه تا ايران غرب فاصل حد در مثبتي تاواي افزاي  و

 پرفشار تقويت و گيري شکل همراه به سرخ شمالي درياي

 درياي مياني هايبخ  تا عربستان شرق فاصل حد در

 در را مالحظه قابل و فراگير هايوقوع بارش امکان عرب

 فراهم ايران غرب جنوب و غرب از وسيعي هايبخ 

 شديد هاي( بارش1375) مطالعه لشکري آورد. براساسمي

 ايمديترانه هايسامانه تأثير تحت ايران غرب جنوب

 و سودان فشار کم مرکز دو تأثير از ناشي بلکه نيست،

 باشند.مي سرخ درياي همگرايي منطقه

 هاي( معتقدند که سامانه1389) اميدوار و همکاران

 رطوبت کشور، جنوبي هايآب روي از حرکت غربي با

 داخل به غرب جنوب سمت از و کرده کسب را زيادي

 جنوب هاياستان نمايند به اين ترتيب درمي نفوذ کشور

  رخ مي دهد.  توجهي قابل هاي بارش مرکزي، و غربي

، از شمال لرستان استان خوزستان از شمال بهاستان 

، از شمال محال و بختياريچهار شرقي و شرق به استان

استان  و جنوب شرقي به شرق ، ازايالم غربي به استان

، و از غرب خليج فارس ، از جنوب بهبويراحمد کهگيلويه و

از نظر  خوزستان استان .شودمحدود مي عراق کشور به

 تقسيم و کوهستاني ايجلگه دو قسمت ها بهناهمواري

 و غرب جنوب در قسمت خوزستاناي جلگه شود. ناحيهمي

 تشکيل حيو جرا ، کرخهکارون رودهاي از آبرفتهاي استان

و  شمال در قسمت خوزستان کوهستاني. ناحيه است شده

 کوه رشته جنوبي و جزء بخ  شده واقع استان شرق

و  کوهستاني در مناطق خوزستان ستانا. باشدمي زاگرس

 سرد و در نواحي هايو زمستان معتدل هايتابستان مرتفع

و  پست دارد. در نواحي بياباني نيمه و هواي آب ايکوهسايه

و  آب خصوصيات شرقي و جنوب جنوب طرف به ايجلگه

شود. مي تبديل ايکناره بياباني به بياباني هوا از نيمه

 آن هايتابستان و معتدل و ، کوتاهناحيه اين هايزمستان

 64057استان خوزستان با مساحتي  .است و گرم طوالني

 47غرب ايران و در فاصله بين  کيلومتر مربع در جنوب

دقيقه طول شرقي از  39درجه و  50دقيقه تا  31درجه و 

درجه  33دقيقه تا  58درجه و  29نصف النهار گرينويچ و 
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 دقيقه عرض شمالي از خط استوا قرار گرفته است 4و 

 ( . 1)شکل

اي استان خوزستان واقع در جنوب غرب ايران منطقه

باشد اما در برخي مواقع از سال دستخوش کم بارش مي

رسي گيرد، در اين مطالعه به برهاي سنگين قرار ميبارش

 هاي سنگين در اين استانشرايط همديدي همراه با بارش

ر هاي پيشين مورد مقايسه قراپرداخته شده و با مطالعه

 گيرد.مي
 

 داده ها و روش کار

هاي همديدي همراه با يابي به ساختاربه منظور دست

هاي بارش هاي سنگين در استان خوزستان، ابتدا دادهبارش

هاي هواشناسي استان خوزستان از ثبت شده در ايستگاه

هاي وقوع سازمان هواشناسي کشور تهيه شده و تاريخ

تا  1996هاي ميلي متر در طي سال 70هاي بي  از بارش

ر مرحله بعد از هاي مورد نياز داستخراج شد. داده 2000

استخراج  NCARموجود در تارنماي  1هاي بازتحليلداده

هاي ها شامل ارتفاع ژيوپتانسيل، مولفهاند. اين دادهشده

مداري و نصف النهاري باد، نم ويژه و سرعت قائم باالسو 

 درجه افقي، از 5/2تراز و فشار سطحي تفکيک  17در 

 باشند.کنون در دسترس ميتا 1948 سال

ان موقعيت جغرافيايي استان خوزستان را در اير 1 شکل

هاي دهد. سامانهو نسبت به کشورهاي مداور نشان مي

اند. ارائه شده 1جدول  منتخب به همراه با مقدار بارش در

گي در مربوط به مقدار بارند 1اعداد داخل پرانتز در جدول 

تا  N º15 باشد. محدوده جغرافيايي موردنظر ازروز بعد مي

شود، اين محدوده شرق انتخاب مي 55تا  E º5 و 55

  گيرد.مديترانه تا غرب ايران را در بر مي

 

 
 

: موقعيت استان خوزستان1شکل
  

 2000تا  1996استان خوزستان، بازه زماني  )ميلي متر( در هاي شديدهاي منتخب همراه با بارش: سامانه1جدول 

 نوع سامانه ماه روز سال

 تر()میلی م بارش

 آبادان
 بندر

 ماهشهر
 دزفول رامهرمز اهواز بستان امیدیه

 مسجد

 سلیمان

199

6 
 

199

7 

51)13 4 (23)5 (30)0 2 مديترانه اي ژانويه 5

) 

 

96(26

) 

 

12(17

) 

 

29(60

) 
  16 53 (6) 24 (7) 37 49 شمال آفريقا آوريل 14

26(39

) 

34 
(10) 

19 

 50 99 30 53 44 14 38 19 شمال آفريقا مارس 29

 (43) 7  23 (10)0 107 28 (43) 3 9 23 سوداني نوامبر 11

 31 39 36 سوداني دسامبر 20
(10) 

35 44  

14(39

) 

20 39 
199

8 
 59 49 48 68 27 85 49 29 سوداني ژانويه 5

199

8 
 30 24 8 20 13 7 11 0 يسودان-خاص ژانويه 12

199

9 
17)45 18 15 39 23 18 ايمديترانه -سوداني ژانويه 9

) 

641 71 

 39 74 13 0 4 78 70 11 ايمديترانه -سوداني ژانويه 17
(21) 

 14 17 24 51 25 54 44 42 سوداني فوريه 5

 13 39 19 21 23 34 39 53 يامديترانه -سوداني دسامبر 11
 

                                                 
1. Reanalysis 
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هاي همديدي مندر به ها پنج گروه از سامانهبررسي

دهند. را نشان مي هاي سنگين در جنوب غرب ايرانبارش

 ها اشاره خواهد شد.که در ادامه به آن

 هاي باال ساختار همديدي )گرته فشارداده با استفاده از

هکتوپاسکال( براي  500سطحي و ارتفاع ژئوپتانسيل سطح 

هاي همديدي مشابه هر بارش بررسي شده و سس  گرته

فشار و ارتفاع  گرته ،(. پ  از آن1 )جدول تعيين شدند

 و هاي با سازهکتوپاسکال در سامانه 500سطح وپتانسيل ژئ

گيري ناوه فشاري، توسعه ناوه کار مشابه در سه روز شکل

فشاري و در وقوع بارش متوسط گيري شدند. با اين روش 

ها به دست آمده براي هر گروه از سامانه 1هاي ترکيبيگرته

ين ترتيب ترسيم شدند. به ا Surfer و با استفاده از نرم افزار

گيري هايي که مندر به شکلهاي مختلف سامانهگروه

اند، تعيين هاي استان خوزستان در اين دوره زماني شدهبارش

 چهار شوند. در بيشتر موارد بيشينه توسعه سامانه بيست ومي

 دهد. ساعت پي  از وقوع بارش رخ مي

 

 نتیجه و بحث

ش در هاي وقوع بارش، مقادير بارتاريخ 1در جدول 

هاي همديدي همراه با شهرهاي استان خوزستان و نوع سامانه

ژانويه  12ها به جز ها ارائه شده است. در اين سامانهآن

ميلي متر را  50هاي بي  از ، بيشتر نقاط استان بارش1998

 107 نمايند. بيشترين بارش مربوط به شهر اهوازتدربه مي

 باشد.ميلي متر مي

ون پرانتز معرف مدموع بارش در اعداد در 1در جدول 

 ماهشهر در روز پندم روز بعد هستند. به طور مثال در بندر

 30ژانويه مقدار بارش صفر بوده اما در روز ششم ژانويه 

 ميلي متر بارندگي ثبت شده است. 

 

 های سودانیسامانه

ساختار همديدي اين گروه به عنوان سامانه کم فشار 

سطحي و الف گرته فشار -1شود. شکلسودان ناميده مي

ناوه ارتفاعي را پي  از توسعه کم فشار سودان نشان 

روي سودان و  دهد. اين شکل حضور ناوه فشاري را برمي

دهد که با پشته ارتفاعي بخشي از درياي سرخ نشان مي

باشد. ناوه ارتفاعي هکتوپاسکال همراه مي 500سطح 

پشته فشاري  شود.ضعيفي نيز درغرب ايتاليا مشاهده مي

سيبري تا ميانه مديترانه و اروپا امتداد دارد. اين شرايط چهار 

روز پي  از وقوع بارش در جنوب غرب ايران شکل 

روز با نزديک شدن ناوه ارتفاعي غرب  گيرد. پ  از دومي

)مصر(، ناوه  ايتاليا به شرق مديترانه تا شمال شرق آفريقا

مال شرق گسترش فشاري سودان توسعه يافته و به سمت ش

يابد به طوري که بخ  هايي از شمال عربستان را در بر مي

ب( و از گسترش غرب سوي پشته  -1)شکل گيردمي

شود. در روز وقوع بارش، ناوه فشاري سيبري کاسته مي

هکتوپاسکال به سمت شرق انتقال يافته  500ارتفاعي سطح 

شود، و با عبور از درياي سرخ به سمت عربستان نزديک مي

در نتيده آن ناوه فشاري سودان نيز به سمت شمال شرق 

 1015 يابد به طوري که خط هم فشارانتقال مي

نمايد. اين هکتوپاسکال از جنوب غرب ايران عبور مي

شرايط با توسعه پشته فشاري سيبري در راستاي جنوب شرق 

به سمت جنوب شرق ايران وشرق عربستان همراه بوده و 

شود. گراديان فشار در جنوب غرب ايران مي مندر به تشديد

همچنين پشته فشاري آزورز به ساحل شمالي آفريقا 

پ(. در اين شرايط پشته  -1)شکل گسترش يافته است

 مي يابد. 1فشاري آزورز تا شمال ايران امتداد

 

 اییترانهمد -های سودانیسامانه

 کم فشاري همراه با ناوه ارتفاعي بر روي مديترانه و بر

روي سودان و جنوب درياي سرخ نيز کم فشار سوداني 

شود. گسترش غرب سوي پشته فشاري سيبري و مشاهده مي

اند شرق سوي آزورز دو کم فشار را از همديگر جدا نموده

 ت(.  -1)شکل

                                                 
1. Composite 
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 کار توسعه کم فشار سوداني و ساز  سوداني-ايوکارتوسعه کم فشار مديترانه ساز

 

 

  

 
 

هاي سوداني؛ (؛ سامانهm-)خط نازك هکتوپاسکال 500( و ارتفاع ژئوپتانسيل سطح hPa-)خط پر سطح درياي آزاد : ساختار ترکيبي فشار1 شکل

ايي مديترانه -هاي سودانيهاي الف تا پ اما براي سامانها ج مشابه شکلهاي ت تالف( شرايط آغازين، ب( توسعه ناوه فشاري و پ( روز بارشي؛ شکل شکل

 ج(روز بارشي توسعه ناوه فشاري و شرايط آغازين، ث( شکل ت(
 

اين شرايط تقريبا به طو متوسط ش  روز پي  از وقوع 

شود. پ  از سه بارش در جنوب غرب ايران مشاهده مي

تقال يافته و به ناوه ارتفاعي به سمت جنوب شرق ان ،روز

  شودشرق مديترانه تا شمال شرق آفريقا )مصر( نزديک مي

که به توسعه کم فشارسودان مندر مي شود به طوري که اين 

هاي شمالي گسترش مي يابد و با به سمت عرض کم فشار

-1 )شکل شودکم فشار تضعيف شده مديترانه ترکيب مي

فشارسودان اين ث(. به دليل ترکيب کم فشار مديترانه با کم 

شوند اي ناميده ميمديترانه -فشارهاي سودانيها کمسامانه

هکتوپاسکال  500(. ناوه ارتفاعي سطح 1385)مرادي، 

هاي سوداني اي نسبت به سامانهمديترانه -هاي سودانيسامانه

 باشد. تر بوده و خميدگي آن شديدتر ميقوي

در روز وقوع بارش ناوه  ارتفاعي با حرکت شرق سو به 

يابد، در نتيده آن ناوه فشاري سمت عربستان انتقال مي

سوداني نيز با عبور از درياي سرخ به سمت شمال عربستان و 

 يابد به طوري که ناوه فشاريجنوب غرب ايران گسترش مي

 نمايدهکتوپاسکال از جنوب غرب ايران عبور مي 5/1012

ج(. گسترش پشته فشاري سيبري به سمت شرق  -1شکل)

ايران و عربستان گراديان فشار را در جنوب غرب ايران 

نمايد. از طرفي پشته فشاري آزورز به شمال تشديد مي

 الف(

 ب(

 پ(

 ت(

 ث(

 ج(
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آفريقا گسترش يافته است. شرايط همديدي در روز وقوع 

هاي اي مشابه با سامانهمديترانه -هاي سودانيبارش در سامانه

تر ي است اما باتوجه به اين که ناوه ارتفاعي قويسودان

است، ناوه فشاري سطحي نيز مقادير کمتري دارد به طوري 

از جنوب غرب ايران عبور  5/1012 فشار که خط هم

 نمايد.مي

  

 

 
  (،hPa) (، خط پر فشار سطح درياي آزادm) هکتوپاسکال 500: خط نازك ارتفاع ژئوپتانسيل سطح 2شکل 

 1998ژانويه  12تا  7مورد خاص سامانه سوداني، 

 

 مورد خاص سامانه سودانی 

، گسترش پرفشار آزورز تا 1998در روز هفتم ژانويه 

هاي جنوبي منطقه ايران مشاهده شده و ناوه فشاري در بخ 

مورد مطالعه بر روي آفريقا همراه با پشته ارتفاعي سطح 

الف(. با  -2)شکل باشداه ميهکتوپاسکال همر 500

هکتوپاسکال به  500نزديک شدن ناوه ارتفاعي سطح 

شمال شرق آفريقا و شرق مديترانه ناوه فشاري سوداني به 

ب( که با -2)شکل يابدسمت عرض درياي سرخ توسعه مي

فرآيند پي  گفته شده در توسعه کم فشار سوداني هماهنگ 

فاعي ديگري از غرب باشد. اما با نزديک شدن ناوه ارتمي

ناوه فشاري  روسيه به جنوب درياي سياه و شرق ترکيه،

گسترش يافته و مرکز بسته  هاي باالترسودان به عرض

 گيردهکتوپاسکال بر روي سوريه شکل مي 1015

هکتوپاسکال  500پ(. ناوه ارتفاعي سطح  -2)شکل

تقويت شده و به مرکز بسته کم ارتفاع بر روي سوريه تبديل 

سطحي بر روي عراق همراه  شود که با تقويت کم فشارمي

فشار از ت(. در اين شرايط خطوط هم -2)شکل باشدمي

نمايند. توسعه هاي غربي ايران و خليج فارس عبور ميبخ 

سطحي با گسترش پشته فشاري سيبري به سمت  کم فشار

که در نتيده  باشدجنوب ايران و خليج فارس هماهنگ مي

شود. هاي غربي ايران تشديد ميشار در بخ آن گراديان ف

شرايط اين سامانه خاص در نواحي غربي ايران بارش  در

هاي وداني و ثبت شده است. تفاوت اين مورد با سامانه

اي در اين است که ناوه فشاري به مديترانه -سوداني

هاي جنوبي و به سمت عربستان و درياي سرخ انتقال عرض

گيرد.  کم فشار در شرق مديترانه شکل مييابد، بنابراين نمي

شود که بارش ثبت شده در اين سامانه همين امر موجب مي

 مقادير کمتري باشدشده نسبت به دو گروه پي  گفته 

 (.1 )جدول

 

00(UTC) 7 Jan 00(UTC) 9 Jan 

00(UTC) 11 Jan 00(UTC) 12 Jan 

(ب الف(  

(پ (ت   
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هاي شمال آفريقا؛ (؛ سامانهm -)خط نازك هکتوپاسکال 500نسيل سطح ( و ارتفاع ژئوپتاhPa -)خط پر : ساختار ترکيبي فشارسطح درياي آزاد3 شکل

 الف( شرايط آغازين، ب( توسعه ناوه فشاري و پ( روز بارشي  شکل

 

 های شمال آفریقاسامانه

ها با نزديک شدن ناوه ارتفاعي سطح در اين سامانه

مال ش جنوب ايتاليا و) هکتوپاسکال به ميانه مديترانه 500

ايي از کم فشار گرمايي آفريقا به سمت آن مناطق ليبي( ناوه

الف(. در شرايطي که ناوه  -3)شکل يابدگسترش مي

 تر گسترش يافته وهاي جنوبيارتفاعي به سمت عرض

هاي شمالي افريقا کم فشاري شکل تقويت شود، در بخ 

گيرد که به کم فشار آفريقا يا کم فشار صحرا مشهور مي

ب(. با  -3)شکل با ناوه فشاري سودان متفاوت است بوده و

 هکتوپاسکال به سمت شرق 500انتقال ناوه ارتفاعي سطح 

)عربستان و درياي سرخ( کم فشار يا ناوه فشاري شمال 

آفريقا به سمت شمال عربستان، جنوب عراق و جنوب غرب 

توسعه پشته  پ(. با -3)شکل يابدو غرب ايران انتقال مي

هاي شرقي ايران و خليج فارس، ي به بخ فشاري سيبر

اين  يابد. درگراديان فشار در نواحي غربي ايران شدت مي

هاي سنگيني در جنوب غرب ايران گزارش شرايط بارش

در شهر دزفول  1996مارس  29شود. به طوري که در مي

ميلي متر رخ داده است. گرچه اين سامانه با عبور  90بارش 

ت شرق انتقال يافته و مسير حرکتي از درياي سرخ به سم

مشابه با سامانه هاي سوداني دارد، اما ماهيت شکل گيري آن 

باشد. از طرفي به دليل آن که نسبت به متفاوت مي

هاي باالتر قرار دارد، در هاي سوداني در عرضسامانه

تر ها سنگينهاي شمالي استان خوزستان بارشبخ 

هاي آفريقايي اين است سامانههاي باشند. از ديگر ويژگيمي

)مارس،  هاي فصل بهارها در ماهکه بيشترين تعداد وقوع آن

( در 1 )جدول مورد سامانه مشاهده شده آوريل( است. دو

هاي ها در ماهاند. در حالي که ديگر سامانهاين دو ماه بوده

 شوند.)ژانويه، فوريه و دسامبر( مشاهده مي سرد سال

هاي سنگين جنوب هاي پيشين بارشطالعهبر اساس نتايج م 

توان هاي سوداني است در حالي که ميغرب متاثر از سامانه

توانند در جنوب هاي شمال آفريقا نيز ميدريافت که سامانه

هاي سنگيني ايداد نمايند. همچنين بايد غرب ايران بارش

هاي در روزهاي بارشي دقت نمود که گرچه اين سامانه

(ب الف(  

(پ  
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منطقه  کار و و هاي سوداني هستند اما سازمانهمشابه با سا

 ها متفاوت است.گيري آنشکل

 

 سامانه کم فشار مدیترانه

آخرين سامانه معرفي شده به عنوان کم فشار مديترانه 

 هکتوپاسکال بر 1005 الف کم فشار -4باشد. در شکل مي

روي جنوب يونان و غرب ترکيه همراه با ناوه ارتفاعي سطح 

پاسکال که از سمت اروپا به مديترانه گسترش هکتو 500

سه روز پي  از  -1996 )سوم ژانويه شوديافته، مشاهده مي

 شودجا ميبارش(. روز بعد کم فشار به سمت شرق جابه

هاي بعد در حالي که کم ب(.  اما در طي ساعت -4)شکل

فشار در موقعيت پيشين خود قرار دارد دستخوش تضعيف 

فشار همراه با آن با عبور از درياي سرخ شود. خطوط هم مي

 )شکل گذرندهاي غربي ايران ميو خليج فارس از بخ 

پ(. با گسترش پشته فشاري سيبري به سمت ايران و -4

هاي جنوب غرب ايران خليج فارس، گراديان فشار در بخ 

 پ(. در روز پندم ژانويه ساعت  -4 )شکل يابدافزاي  مي

12 (UTC) مرکز کم فشار کاه  يافته اما  گرچه فشار در

هکتوپاسکال از نزديکي ايران  1010 با عبور خط هم فشار

شدت  هکتوپاسکال در جنوب ايران، بر 1015و بسته شدن 

ت( و در اين ساعت در  -4)شکل گراديان فشار افزوده شده

جنوب غرب ايران بارندگي ثبت شده است. اين سامانه 

د شده در مباحث پيشين اي با چهار گروه ياتفاوت عمده

دارد. به طوري که ناوه ارتفاعي از سمت اروپا همراه با کم 

يابد. در حالي که فشار مديترانه به شرق مديترانه انتقال مي

در هر چهار گروه پيشين ناوه ارتفاعي از سمت روسيه و با 

جنوب غربي به شمال افريقا و شرق  -امتداد شمال شرقي

همچنين گسترش جنوبي سوي ناوه  شد.مديترانه نزديک مي

هاي مديترانه نسبت به چهار گروه پيشين ارتفاعي در سامانه

هاي باالتر قرار دارد.  عرض کم فشار در کمتر بوده و

هاي سنيگن هاي پيشين بارشمهمترين نکته آن که در مطالعه

دانند، هاي سوداني ميجنوب غرب را صرفا متاثر از سامانه

اي هاي مديترانهتوان مشاهده نمود که سامانهدر حالي که مي

هاي سنگين ايداد نمايند توانند در جنوب غرب بارشنيز مي

هاي سوداني ها بسيار کمتر از سامانهاگرچه تعداد وقوع آن

 است.
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 1996ژانويه  5تا  3(، کم فشار مديترانه، hPa) زاد(، خط پر فشار سطح درياي آm) هکتوپاسکال 500: خط نازك ارتفاع ژئوپتانسيل سطح 4 شکل

 

 

 نتیجه گیری

هاي همديدي متفاوت به طور کلي پنج گروه گرته

د هاي سنگين ايداتوانند در جنوب غرب ايران بارشمي

 هاي سوداني، حالت خاص سودانيکه به ترتيب سامانهنمايند

ل اي، شمامديترانه -)گسترش به شرق مديترانه(، سوداني

اي نام گذاري شده اند. گرچه در و مديترانه آفريقا

هاي سنيگن جنوب غرب کشور را هاي پيشين بارشمطالعه

دانند، اما نتايج اين هاي سوداني ميصرفا متاثر از سامانه

توانند اي نيز ميهاي مديترانهدهد که سامانهمطالعه نشان مي

رچه هاي سنگين ايداد نمايند اگدر جنوب غرب بارش

هاي سوداني است. ها بسيار کمتر از سامانهتعداد وقوع آن

ها که در شمال غرب آفريقا شکل همچنين برخي از سامانه

گرفته و سس  با عبور از شمال شرق آفريقا و درياي سرخ به 

هاي شوند. نيز موجب بارشعربستان و ايران نزديک مي

ب در شوند. به اين ترتيسنگين در جنوب غرب ايران مي

هاي سنگين بايد دقت هاي موثر در بارشتعيين نوع سامانه

 بيشتري نمود. 

ايي با چهار گروه اي تفاوت عمدههاي مديترانهسامانه

ديگر دارد. به طوري که ناوه ارتفاعي از سمت اروپا همراه با 

يابد. در حالي کم فشار مديترانه به شرق مديترانه انتقال مي

پيشين ناوه ارتفاعي از سمت روسيه و  که در هر چهار گروه

جنوب غربي به شمال افريقا و شرق  -با امتداد شمال شرقي

شوند. همچنين گسترش جنوبي سوي مديترانه نزديک مي

هاي مديترانه نسبت به چهار گروه ناوه ارتفاعي در سامانه

 هاي باالتر قرار دارد.عرض کم فشار در پيشين کمتر بوده و

هاي شمال آفريقا در روزهاي پاياني عمر عملکرد سامانه

خود که با بارش در جنوب غرب ايران همراه هستند مشابه با 

کار و منطقه  و هاي سوداني است در حالي که سازسامانه

 باشد.گيري آن ها متفاوت ميشکل

به طور کلي ساختار همديدي در سه گروه سوداني، 

زهاي بارشي در اي وشمال آفريقا، در روسوداني مديترانه

باشد. با حضور ناوه جنوب غرب ايران به شرح زير مي

هکتوپاسکال در شرق مديترانه تا  500ارتفاعي در سطح 

)مصر و سودان( ناوه فشاري يا کم  شمال شرق آفريقا

يابد که بادهاي فشاري در نزديکي سطح زمين توسعه مي

خ ها بر روي عربستان، درياي سرجنوبي در شاخه شرقي آن

شکل گرفته و هواي گرم و مرطوب را از خليج عدن، 

درياي سرخ و در بعضي موارد خليج فارس  به جنوب غرب 

هاي شديد فراهم ايران انتقال داده و شرايط براي بارش

شود. از طرفي با نزديک شدن پشته فشاري سيبري به مي

سمت ايران و خليج فارس گراديان فشار در غرب و جنوب 

يابند. اما شديد شده و بادهاي جنوبي توسعه ميغرب ايران ت

در گروه مديترانه و حالت خاص سوداني، کم فشار در شرق 

 500راه ناوه ارتفاعي مديترانه، سوريه يا عراق به هم

 قرار دارد.  هکتوپاسکال
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