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 منطقه نیای برای داریناپای الگو ارائه و رانیا غرب نیفری هابارشی کینامیترمود لیتحل

 

 3فاطمه قادری، 2شهاب شفیعی، *1غالمعلی مظفری

 دانشیار آب و هواشناسی گروه جغرافیای دانشگاه یزد -1

 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه یزد -2

 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه تبریز -3

 (12/06/96، تاریخ پذیرش: 21/09/95)تاریخ دریافت: 

 ده:یچک

 نیا وقوعی کینامیترمود طیشرایی شناسای برا و کشور غرب در آن ازی ناش خسارات کاهش جهت نیفری هابارش سکیر تیریمد بهی ابیدست منظور به

 و شد. استفاده کایآمر نگیومیوا دانشگاه تیسا وب از شده استخراج Skew-T log Pی میاقل نمودار از (،1961-2010) ساله 50ی آمار دورهی ط دهیپد

 21 به )مربوط منطقه( کامل پوشش منظور )به کرمانشاه ستگاهیا سطح PWC و SI، LI، SW، KI، C.T، V.T، T.T مانندی جوی داریناپای هاشاخص نیهمچن

 نیا در گرفت. قراری ابیارز و سهیمقا موردی جوی داریناپای استانداردها با فوقی هاشاخص هیکل از حاصل جینتا و شد محاسبه ن(یفر بارش وقوع مورد

 ،SI≤20.71، LI≤16.63 صورت: نیا به منطقهی داریناپای هاشاخص تاًینها و دیگرد مالحظه شده،یی شگویپ ارقام وی مشاهدات ارقام نیبیی هارتیمغای بررس

16.25≤SW، 1.23≤KI، 8.50≤C.T 18.90 و≤T.T≤33 شیافزا شدند. نییتع SW، KI، C.T، V.T و T.T اعداد بهی جوی هایداریناپا استاندارد ریمقاد از 

 طیشرا که داد نشان حاصل جینتا .باشدیم نیفر بارش وقوع احتمال شیافزا وی داریناپا شدت شیافزا نشانگر ترکوچک اعداد به LI و SI کاهش و تربزرگ

 فشارکم سامانه کی با نیفر بارشی هادوره دری غربی هاسامانه نیهمچن و بود گشتهی مستول جو میقا مرخین بر نیفر بارش رخداد هنگام در بالقوهی داریناپا

 کند.یم نیتام را بارشی برا الزم رطوبت و بوده نیفر بارشی برای مناسبی الگو که است، همراهی فوقان سطح ناوه و نیزم سطحی رو دری اترانهیمد

 .یداریناپای هاشاخص ن،یفر بارش ،یکینامیترمود لیتحل :یدیکل کلمات

 مقدمه

 جادیا باعث کهی دیهمدی هامدل و الگوهایی شناسا

یی باال تیاهم از شوند،یم منطقه کی در بارش وی داریناپا

 ساختاری دارا هاسامانه نیا چنانچه است. برخوردار

 داشتن با باشد، ادیز آنی داریناپا و مناسبی کینامیترمود

 در رای توجه قابلی هابارش ازین موردی گرما و رطوبت

 طیشرا به توجه با کشور غرب در .]1[ کندیم جادیا منطقه

 سردِی ها)جبههی دیهمدی هاسامانه بر عالوه آن،یی ایجغراف

 رگبار موجب زینی محلی هایداریناپا فشار( کمی هاسامانه

 عامل مرطوبی هوا صعود هم هایداریناپا نیا )در شوندیم

 دهیپد دو هر وجود علت بهی گاه و است( بارش جادیا

 باران دیشدی رگبارها (یمحلی داریناپا وی دیهمد )سامانه

ی برا زینی داریناپا طیشرایی شناسا ن،یبنابرا دهند.یم رخ

 جهت موقع به اخطار و رگبارها وقوع زمانی نیب شیپ

 لیدل به رانیا غرب یمنطقه .]4[ دارد ضرورت ،یآمادگ

 گسترش و دیتشد یبرا یمناسب هیناح ها،کوهستان بودن دارا

 ریتاث رایز باشدیم لیس شدن یجار یگاه و یبارندگ

 در را یمهم نقش هوا، رطوبت جذب در هاکوهستان

 حاضر، حال در کند.یم فایا یجو یهازشیر شیافزا

 و یقاتیتحق یهامبحث نیترمهم ازی کی به بارش یواکاو

 شده لیتبد جهان یعلم محافل در زیبرانگ چالش یگاه

 و آب با مرتبط یهاحوزه در یادیز شمندانیاند و است

 ییهاپژوهش مانند اند؛نموده مطالعه نهیزم نیا در یهواشناس

 -یزمان یهاوردش یواکاو نۀیزم در گسترده طور به که

 رانیا و جهان مختلف مناطق در آن روند و بارش یمکان

 میاقل رییتغ تیاهم بر ها،آن همۀ در و است شده انجام

 نکته است شده دیتأک بارش، عنصر مورد در ژهیو به ؛یجهان

 و آب حوزه محققان اغلب که است نیا تیاهم حائز

 دیهمد یالگوها با بارش ارتباط یواکاو به یهواشناس

 یسطح طیمح راتییتغ یهمزمان ییشناسا یبرا یجو اسیمق

 از یدیهمد مطالعات در .]9[ دارند فراوان عالقه باال جو با

 طیمحی کل یهایژگیو و شودیم استفاده یاسیق دگاهید
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 هدف که یطوره ب شوند.یم مطالعه زمان هم بطور ستیز

 سطح یطیمح طیشرا راتییتغ استدالل و استناد آن یاصل

 و دنیک .]15[ است فشار یالگوها راتییتغ یرو از نیزم

 بزرگ یالگوها اثر نیهمچن و ارتباط ،]14[ 2008 ،1نیاسک

 را ایکتوریو هیناح یدیهمد یالگوها فرکانس بر اسیمق

 ،]12[ (2008 همکاران، و 2کی)ماتل دادند. قرار مطالعه مورد

 یدوره در را یاستون التیا نیسنگ بارش یگردش یالگوها

 داد نشان یبررس نیا کردند، یبررس 2005 تا 1961 یزمان

 عبور اثر بر است داده یرو که ینیسنگ یهابارش اغلب که

 یهابارش و شده جادیا یاجبهه یهاسامانه و فشارها کم

 (2008 همکاران و 3ی)ل اند.نکرده فایای چندان نقشی همرفت

 را یجنوب کُره در روزه 18 نیسنگ بارش دادیرو کی ،]10[

 و اسیمق دیهمد یهایژگیو فهم و درک منظور به

ی بررس مدت، یطوالن دادیرو نیا شیدایپ یسازوکارها

 یاقاره یفشارها کم که داد نشان آنها قیتحق جهینت .کردند

 آرام انوسیاق غرب یقو پرفشار و ،یجنوب کُره شمال یقطب

 مستقر ژاپن جنوب در و کرده دایپ یسوغرب گسترش که

 طیشرا جهینت در و کرده جادیا یلیطو یموسم جبهه شده،

 آنها اعتقاد به .است آمده دیپد یاروزه 18 دگرفشار

 در یاعمده نقش انباشته، رطوبت و دگرفشاری داریناپا

 18ی آسا لیس بارش سبب و داشته جو یداریناپا شیدایپ

 در ،]13[ (2011 همکاران، و 4)مسترانجلو است. شده روزه

 که دادند نشان ایتالیا شرقجنوب نیسنگ یهابارشی بررس

 طیمح اس،یمق بزرگ یالگو از شده منتج نییپا سطح جت

 بارش عیوقا یتمام در و کندیم ابقاء را یهمرفت داریناپا

 سطوح در مرطوب یهوا توده فرارفت موجب ن،یسنگ

 رابطه در زین ،]11[ (2012 ،5دالگوی)ه .است شده نییپا یلیخ

ی بریا رهیجز شبه دری گردشی الگوها وی حدی هابارش با

ی الگوها ،]8[ (1375 ،ی)لشگر است. داده انجامی مطالعات

ی بررس را رانیا غرب جنوب زیخ لیسی هابارشی دیهمد

 در نیسنگی هابارش وقوع که ردیگیم جهینت و است نموده

 فشار کم مرکز تیفعال دیتشد جهینت رانیا غرب جنوب

 به آن لیتبد و سرخی ایدریی همگرای منطقه وی سودان

 )جهانبخش، است.ی کینامیترمود-یکینامید سامانه کی

 با باال جوی گردشی الگوهای رابطهی بررس در ،]2[ (1391

 که کندیم انیبی شرق جانیآذربای آسالیسی هابارش

ی الگو و ترانهیمد شمال-اهیسی ایدر غرب پرفشاری الگو

 نیسنگ ابری هابارش با را ارتباط نیشتریب اهیسی ایدر پرفشار

 یهابارش ضخامت یالگو دیهمد لیتحل در اند.داشته منطقه

 طیشرا نمودن فراهم در ضخامت یاصل یالگو چهار نیسنگ

 یجنوب زاگرس یهیناح ریفراگ و نیسنگی هابارش مناسب

 یایدر شرق هیالیمنته فرود هاآن یهمه در که مؤثرند

 جنوب یرو و شده دهید تیموقع رییتغ یکم با ترانهیمد

 است دهکر جادیا را یدیشد یکژفشار یمنطقه رانیا غرب

 کندمی یباز را یمهم نقش هابارش گونهنیا رخداد در که

 –دیهمد لیتحل بهی قیتحق در ،]3[ همکاران و خشبجهان

 رانیا غرب شمال نیابرسنگی هابارش کینامیترمود

 طیشرا که دندیرس جهینت نیا به مطالعه نیا در که پرداختند

 مرخین بر نیابرسنگ بارش رخداد هنگام در بالقوهی داریناپا

 ق،یتحق نیا هدف نیبنابرا ،]9[ است. گشتهی مستول جو قائم

 موجب )کهی نامکیترمود طیشرا و الگو شناخت و مطالعه

 منظور به شود(یم منطقه نیا نیفری هابارش و هایداریناپا

 .است آن با مواجه وی زیربرنامهی برای آمادگ کسب

 
 هاروش و هاداده

 بارش رخداد استخراج ویی شناسای برا پژوهش نیا در

 و دش استفاده افتهی میتعم نیفر ریمقاد عیتوز از ن،یفر

 و بوده متریلیم 22 از شتریب ای برابر آنها بارش کهیی روزها

ی هابارش عنوان به است داده پوشش را هااختهی درصد 30

 دوره طول در اساس نیا بر شدند، انتخاب ریفراگ نیفر

 مورد 119 کشوری غرب استان پنج در 1961 -2010ی آمار

یی ایجغراف پهنه پژوهش نیا در شد. انتخاب نیفر بارش

 گاهیپا (.1)شکل باشدیم رانیای غرب مناطق مطالعه مورد

 داردی گردش بهی طیمحی کردیرو که پژوهش نیای هاداده

 69 روزانه بارشی هاداده ابتدا باشد.یم ریمتغ گروه دو شامل

ی هااستان )از رانیا غربی شناسمیاقل وی دیهمد ستگاهیا

ی زمان بازة در لرستان( و المیا کرمانشاه، کردستان، همدان،

 سازمان ازی طیمح دادیرو داده گاهیپا عنوان به 2010-1961

1- D. kidden and A. skein 4- Masterangelo, D 

2- Olga, matlik  5- Hidalgo, G 
3- Lee, dong 
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 هاستگاهیا تمام نکهیا لیدل به د.یگرد اخذ کشوری هواشناس

 غرب روزانه بارش نبودندی کسانی یآمار دوره طولی دارا

 1نکیجیکر روش ازی ریگبهره با روز 18.624 در رانیا

 نیای اصل یالگوها کردن مشخصی برا شد.ی ابیانیم

 با ادشدهی یاشبکهی هادادهی بندگروه به اقدام هابارش

 محاسبۀ ای وی اخوشه لیتحلی آمار آزمون از استفاده

 شد (Matlab) متلب افزارنرم در واردی دوسیاقل فواصل

 (.2)شکل

 

 نیفر بارشی روزهای بندخوشه درخت نمودار -2 شکل  پژوهش در مطالعه موردی هواشناسی هاستگاهیا و منطقهیی ایجغراف تیموقع -1شکل

 

ی هاگروه ندهینمای روزها انتخاب منظور به ادامه در

 لوند روش از ایدر سطح فشاری هانقشهی بندطبقه از حاصل

 یندهینما روز انتخاب در بیترت نیا به است. شده استفاده

 یعضاا غالب با را شباهت نیترشیب که یروز گروه، هر

 معرف یهمبستگ بیضر است. شده انتخاب داشته گروه

 روش در گرند.یکدی با نقشه دو یالگوها یهمانند درجه

 استفاده رسونیپی گشتاوری همبستگ روش از لوندی شنهادیپ

 بیضر عنوان به 5/0 مقدار منظور نیهم به .]9[ شودیم

 با طبقه هر ندهینما نیبنابرا .دیگرد انتخاب آستانه یهمبستگ

 آن افراد نیترشیب با که تر،شیب و 5/0 یهمبستگ بیضر

 خواهد را گروه یندگینما یستگیشا ؛باشدیم هیشب طبقه

 نیفری هابارش ندهینما عنوان به روز چهار تینها در داشت.

 (.1)جدول شدندی بررس منطقه

 

 

 لوندی همبستگ از حاصل ندهینمای روزها -1جدول

 درصد روز ماه سال هاگروه

 31.9 17 3 1998 اول گروه ندهینما روز

 32.7 6 1 2000 دوم گروه ندهینما روز

 20.3 11 2 2009 سوم گروه ندهینما روز

 15.1 26 3 2003 چهارم گروه ندهینما روز

یی هوای کینامیترمود اتیخصوص مطالعهی برا ادامه در

 قرار تهاجم موردی داریناپا وی داریپا نظر از را منطقه که

 تیتقو امکان نظر ازی کینامیدی هایژگیوی بررس و دهدیم

ی هاداده منطقه، در هاجبهه وی فشاری هاسامانه فیتضع و

 در خود نوع از ستگاهیا )تنها کرمانشاه ستگاهیای باال جو

 موردی آمار دورهی ط گرفت. قرار استفاده مورد منطقه(

 30 که نیفر بارش دهیپد روز 119 (،1961-2010)ی بررس

 وقوع به کشور غرب در بدهد، پوشش را مطالعه مورد منطقه

 4 همراه بهی تصادف شکل به آن از مورد 17 که است. وستهیپ

 قرار انتخاب مورد هاخوشه ندهینما بارشِ روز از مورد
1 Kriging 
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 و Skew-T log Pی میاقل نمودار استخراج منظور به گرفت.

ی روزها در مذکور ستگاهیا صعودِ ی داریناپای هاشاخص

 بهره کایآمر نگیومیوا دانشگاه تیسا وب از ده،یپد وقوع

 شاخص 8 را قیتحق از بخش نیای هاداده است. شده گرفته

 (PWC و SI، LI، SW، KI، C.T، V.T، T.T)ی جوی داریناپا

 مورد 33 به مربوط مذکوری هاستگاهیا در خبندانی سطح و

 فصل منتخبِ روز 21 از تیسا در موجود نیفر بارش وقوع

 ازی برخ جدول نیا در (.2 )جدول اندداده لیتشک سرد،

-یم مسئله نیا است. مربوطه ریمقاد ذکر بدون هاشاخص

ی ریگاندازه عدم و وسوندهایراد در اشکال ازی ناش تواند

 باشد. بودهی ریگاندازهی هادستگاهی حسگرها حیصح

 (1961-2010) کرمانشاه ستگاهیا ؛یمحلی جوی داریناپای هاشاخص -2 جدول

 سطح

 خبندانی

(mm) 

PWC 

(mm) T.T V.T C.T KI SW LI SI سال ماه روز ساعت 

 1991 هیفور 26 00 23/5 07/5 3/134 9/27 5/19 7/23 2/43 06/19 2700

 1991 هیفور 26 12 29/2 25/2 8/140 5/31 1/22 9/25 48 85/18 2814

 1993 هیژانو 8 00 -59/0 -49/0 9/241 35 2/24 3/27 5/51 96/20 3157

 1993 هیژانو 8 12 7/8 73/8 1/70 19 9/12 9/24 8/37 65/7 2849

 1993 هیفور 3 00 16/1 9/1 4/147 47/20 87/21 87/30 73/52 04/8 1507

 1993 هیفور 3 12 29/7 36/7 98/76 4/20 7/18 7/24 7/43 82/7 2186

 1993 هیفور 21 00 09/4 07/4 2/134 6/28 21 1/24 1/45 36/16 2627

 1993 هیفور 21 12 11 73/10 9/110 5/10 5/8 5/24 33 16/5 1979

 1994 هیفور 1 00 56/10 16/10 * 8/19 7/15 9/18 6/34 17/14 1943

 1994 هیفور 1 12 78/6 84/6 99/83 2/17 9/15 9/26 8/42 5/6 2003

 1995 هیفور 5 12 58/1 55/1 119 9/28 5/21 5/30 52 89/11 1402

 1998 هیژانو 5 12 74/8 23/8 * 4/21 3/18 1/21 4/39 92/14 1721

 1998** مارس 18 12 24/4 93/3 * 90/26 80/22 10/25 90/46 81/13 1424

 2000** هیژانو 6 12 96/6 46/6 7/108 40/21 20/20 50/23 70/43 84/10 1452

 2000 دسامبر 1 12 93/2 56/2 74/42 7/26 1/17 1/31 2/48 31/10 2824

 2001 مارس 25 12 1 06/1 9/128 3/31 1/22 1/30 2/52 34/13 1964

 2003** مارس 26 12 03/6 08/6 07/99 33/1 30/12 30/30 60/42 67/3 2120

 2003 مارس 27 12 47/7 55/7 7/77 3/18 9/14 9/25 8/40 67/7 2249

 2003 نوامبر 11 12 28/7 74/6 53/83 5/15 5/14 5/25 40 2/9 1520

 2005 مارس 25 00 32/4 98/3 1/116 6/26 9/18 9/25 8/44 74/17 2694

 2005 مارس 25 12 58/3 24/3 2/184 29 3/19 3/25 6/44 48/18 2675

 2006 هیفور 3 00 63/5 97/4 5/98 2/24 1/17 1/26 2/43 83/15 1777

 2006 هیفور 3 12 77/9 1/9 4/118 7/18 9/13 9/21 8/35 52/14 1469

 2007 هیفور 4 00 73/0 8/0 6/169 6/31 3/22 3/30 6/52 37/13 1976
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 2 جدولادامه 

 سطح

 خبندانی

(mm) 

PWC 

(mm) T.T V.T C.T KI SW LI SI سال ماه روز ساعت 

 2007 هیفور 4 12 95/1 75/1 137 6/27 5/24 7/28 2/53 34/10 1405

 2007 مارس 27 00 54/2 42/2 5/124 3/31 9/21 5/25 4/47 43/18 2568

 2007 مارس 27 12 08/3 93/2 3/102 1/24 9/21 9/26 8/48 82/11 1897

 2009** هیفور 11 00 81/8 90/8 40/74 60/21 30/18 90/20 20/39 09/14 1664

 ** هیفور 11 12 59/2 13/2 9/113 20/26 40/25 50/27 90/52 64/9 1323

 2009 نوامبر 17 00 56/2 * * 7/27 7/21 7/25 4/47 99/16 2572

 2009 نوامبر 17 12 97/0 85/0 * 33 9/22 5/27 4/50 54/18 2784

 2009 نوامبر 18 00 38/2 25/2 5/141 41/24 04/22 04/28 07/50 23/12 807

 2009 نوامبر 18 12 29/2 16/2 * 7/23 7/23 7/28 4/52 06/9 1451

 حداقل - - - -59/0 -49/0 74/42 33/1 5/8 9/18 33 67/3 807

 حداکثر - - - 11 73/10 9/241 35 4/25 1/31 2/53 96/20 3157

 نیانگیم - - - 66/4 57/4 8/117 99/23 33/19 18/26 48/45 77/12 5/2045

 .University of Wyoming مآخذ:

ی هاتیفعالی کینامید لیتحلی برا مطالعه نیا در نیهمچن

 ریز شرح به متداول کینامیترمود شاخص چند ازی همرفت

 است: شده استفاده

 (1LI)ی باالرو شاخص -الف

 2C.T، V.T3، T.T4 بیضرا -ب

 (SI5) صعود شاخص -ت

 6SW بیضر -ث

 KI7 شاخص -ج

 PWC بارش قابل آب شاخص -چ

 جینتا لیتحل

 به مربوطی جوی داریناپای هاشاخص حاضر قیتحق در

 شده استخراج کشور، غرب نیفری هابارش وقوعی روزها

 با 3 شکل مانند به مربوطه،ی وتیاسکی نمودارها از

ی هواشناس مراکز و هادانشگاهی جوی داریناپای استانداردها

 است. گرفته قراری ابیوارز سهیمقا مورد (3 )جدول کایآمر

 
 

 ستگاهیا در نیسنگ بارش وقوع روز به مربوطی وتیاسک نمودار -3 شکل

 (2009 نوامبر 17) کرمانشاه
 

 مراکز و هادانشگاه توسط که ،یجوی داریناپای هاشاخص

 آنیی هوا و آب طیشرا به توجه با و کایآمری هواشناس

 نقاط ترشیب در حاضر حال در که اندشده نییتع کشور

 باشد:یم ریز شرح به رندیگیم قرار استفاده مورد جهان

  

1- Lifted index  5- Showalter index 
2- Cross Totals Index  6- Sweat Index 

3- Vertical Totals Index 7- K index 
4- Total totals Index 
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 ]4[ یجوی داریناپای استانداردها -3 جدول

S<4 

Ohio State University 

Atmospheric sciences program 

C.T>17 
V.T>25 
T.T>43 
K>15 
LI<0 

SW>272 

S<3 

College of Dupage 

Next Generation Weather Lab 

K>20 
T.T>60 

LI<0 
SW>250 

S<0 

The Weather Prediction.Com 

The grand site of Weather analysis and Forecasting education 

K>15 
T.T>44 

LI<0 
SW>150 

S<3 
NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) 

National Weather Service forecast office 

T.T>44 
K>15 
LI<0 

SW>300 

 

 و LI و SIی هاشاخص رقم نیتربزرگ سهیمقا نیا در

 SW و C.T، V.T، T.T، KIی هاشاخص رقم نیترکوچک

 به است. گرفته قرار توجه مورد مذکور جدول داخل ارقام از

ی هواشناس مرکز و دانشگاه چهار SW مورد در مثال طور

 و SW، 250<SW، 150<SW>272 بیترت به گفته

300<SW 150 دیبا و اندکرده دیقی داریناپا شرط را<SW 

 و 272 ،250 ریمقاد که چرا شود. داده قرار سهیمقای مبنا

 هاآن همه در SW>150 و هستند 150 از تربزرگ 300

 مرکز و دانشگاه چهار زین SI مورد در کند.یم صدق

 SI<3 و SI، 3>SI، 0>SI<4 بیترت به شده گفتهی هواشناس

 سهیمقای مبنا SI<4 دیبا و اندکرده دیقی داریناپا شرط را

 4 از ترکوچک صفر و 3 ریمقاد که چرا شود، داده قرار

 اگر حال کند.یم صدق هاآنی همه در SI<4 و هستند

 ترکم بیترت به بارش وقوع روز در SI و SW مقدار چنانچه

ی استانداردها از خارج در باشد بوده 4 از ترشیب و 150 از

ی هاشاخص سهیمقای مبنا نیبنابرا است. قرارگرفته مذکور

 بهی جهانی هاشاخص با سهیمقا در منطقهی جوی داریناپا

 باشد:یم 4 جدول شرح

 

 

 

 ]4[ یجوی داریناپای جهانی هاشاخص -4 جدول

T.T V.T C.T KI SW LI SI 

43< 25< 17< 15< 150< 0> 4> 

 

 2 جدولی داریناپای هاشاخص سهیمقا و یبررس در

 حاصل ریز جینتا غرب در بارش وقوعی روزها به مربوط

 است: شده

ی روزها جز بهی بررس مورد یروزهای همه در SI ریمقاد -

 ،UTC 00 1993 هیژانو UTC 12، 8 ساعت 1991 هیفور 26

 دسامبر UTC 12، 1 1995 هیفور UTC 00، 5 1993 هیفور 3

2000 UTC 12، 25 2001 مارس UTC 12، 1 2005 مارس 

UTC 12، 4 2007 هیفور UTC 00 2007 مارس 427 ،12 و 

UTC 00 2009 هیفور 11 ،12 و UTC 12 2009 نوامبر 17 و 

UTC 00 منتخب،ی روزها %از 5/51 حدودی عنی 12 و 

 هستند. 4 از تربزرگ

 8 روز بجزی بررس موردی روزهای همه در LI ریمقاد -

ی عنی است. بوده صفر از تربزرگ UTC 00 1993 هیژانو

 ارقام با % 9/96 حدود در منتخبی روزهای مشاهدات ارقام

 است. داشته رتیمغای جهانی هاشاخصی شنهادیپ
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 8ی روزها جزء به مربوطهی روزها همه در SW ریمقاد -

 هیفور 4 و UTC 12 2005 مارس UTC 00، 1 1993 هیژانو

2007 UTC 00، ی بررس موردی روزها از % 9/90 حدود

 باشند.یم 150 از ترکم

 8ی روزها به مربوط T.T شاخص 43 از ترکم ریمقاد -

 UTC 12، 1 1993 هیفور UTC 12، 21 ساعت 1993 هیژانو

 و UTC 12، 21 1998 نوامبر 5 ،12 و UTC 00 1994 هیفور

 UTC 12، 3 2003 نوامبر UTC 12، 11 2003 مارس 26

 بوده UTC 00 2009 هیفور 11 و UTC 12 2006 هیفور

 از % 3/30 حدود که نمود انیب توانیم گرید عبارت به است.

 داریناپای های با شاخصبررس موردی روزها مشاهدات

  است. داشته رتیمغای جهان

 5 جدول مشاهدات با منتخبی روزها از % 9/93 حدود -

 زین ،15 از ترکم KI بای روزها تنها است. داشتهی همخوان

 باشد.یم UTC 12 2003 مارس 26 و 1993 هیفور 21 شامل

ی بررس موردی روزها از % 2/24 حدود در C.T ریمقاد -

 1993 هیفور UTC 12، 21 1993 هیژانو 8ی روزها شامل

UTC 12، 1 1994 هیفور UTC 12، 26 2003 مارس 27 و 

UTC 12، 11 2003 نوامبر UTC 12 2006 هیفور 3 و UTC 

 است. بوده 5 جدولی شنهادیپ رقم از ترکم 12

 26ی روزها شامل زین V.T شاخص 25 از ترکم ریمقاد -

 هیفور UTC 12، 3 1993 هیژانو UTC 00، 8 1991 هیفور

1993 UTC 12، 21 هیفور UTC 00 1994 هیفور 1 ،12 و 

UTC 00، 5 1998 هیژانو UTC 12، 6 2000 هیژانو UTC 

 UTC 00 2009 هیفور 11 و UTC 12 2006 هیفور 3 ،12

 موردی روزها از % 3/30 حدود گرید عبارت به باشد.یم

 است. داشته رتیمغای جهانی هاشاخص ارقام با مطالعه

 و 11 با برابر بیترت به LI و SI ریمقاد نیتربزرگ

 در کرمانشاه در بارش نیفر بارش وقوع به مربوط 73/10

UTC 12 نیهمچن باشد.یم 1993 هیفور 21 خیتار به و 

 با برابر بیترت به V.T و SW، KI ریمقاد نیترکوچک

 UTC 12، 33/1 2000 دسامبر 1 روز به مربوط 74/42

 به مربوط UTC 12، 9/18 2003 مارس 26 روز به مربوط

-کوچک نیهمچن باشد.یم UTC 12 1994 هیفور 1 روز

 به مربوط 33 و 5/8 با برابر بیترت به T.T و C.T مقدار نیتر

 که طور همان است. بوده UTC 12 1993 هیفور 21 روز

 ،یجوی داریناپای هاشاخص نیای سهیمقا گشت مالحظه

 ارقام وی مشاهدات ارقام نیب مواردی برخ در رایی هارتیمغا

 است. داده نشان ،یجهانی شدهیی شگویپ

 هادانشگاه استفاده موردی داریناپای هاشاخص واقع در

 ویی ایجغراف طیشرا به توجه با کایآمری هواشناس مراکز و

 مطلق طور به توانندینم و اندشده نییتع کایآمریی هوا و آب

 وی )زاهد رندیبگ قرار عمل مالک کشورها ریسا در

ی هایژگیو به توجه با نیبنابرا (.37 ،1386 چوبدار،

 لیپتانس بودن دارا به منجر که رانیا غربی میاقل ویی ایجغراف

 به باشد،یمی جو خاصی هادهیپد ازی برخ وقوعی برا باال

 کرمانشاه ستگاهیای داریناپای هاشاخصی بررس و سهیمقا

 به است. شده پرداخته ق(یتحق نیا در مطالعه مورد دوره )در

 ،SW≥74/42 بیترت به SW مورد در نمونه عنوان

65/11≤SW 99/19 و≤SW بوده منطقه جوی داریناپا شرط 

 که چرا شود. داده قرار سهیمقای مبنا SW≥65/11 دیبا و

 و هستند 65/11 از تربزرگ 99/19 و 74/42 ریمقاد

65/11≤SW مورد در کند.یم صدق هاآن همه در SI به زین 

ی داریناپا شرط را SI≤71/20 و SI، 12/7≥SI≤11 بیترت

 داده قرار سهیمقای مبنا SI≤71/20 دیبا و است شده دیق

 هستند 71/20 از ترکوچک 11 و 12/7 ریمقاد که چرا شود،

 اگر حال کند.یم صدق هاآنی همه در SI≤71/20 و

 به غرب نیفر بارش وقوع روز در SI و SW مقدار چنانچه

 در باشد بوده 71/20 از ترشیب و 65/11 از ترکم بیترت

 نیبنابرا خواهدگرفت. قرار مذکوری استانداردها از خارج

 5 جدول شرح به کشور غربی جوی داریناپای هاشاخص

 است. شده نییتع

 کشور غرب منطقهی جوی داریناپای هاشاخص -5 جدول
T.T V.T C.T KI SW LI SI 

33≤ 90/18 ≤ 50/8 ≤ 33/1 ≤ 65/11 ≤ 63/16 ≥ 71/20 ≥ 

 که استی محلی داریناپا حداقل نشانگری تساو حالت

 و دارد وجود طیشرا آن دری جو خاص دهیپد وقوع احتمال

 در شده درج ریمقاد از T.T و SW، KI، C.T، V.T شیافزا
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 اعداد به LI و SI کاهش و تربزرگ اعداد به جدول

 احتمال شیافزا وی داریناپا شدت شیافزا نشانگر ترکوچک

 باشد.یم نیفر بارش وقوع

 مورد دوره به مربوطی بارشی روزها در خبندانی سطح

 700 تا 800 نیب (،2010-1961) غرب جوی مطالعه

 هیفور 4)ی متر 3157 تا (1993 هیفور 3) هکتوپاسکال

 سرد دوره در واقع در (.2 )جدول باشدیم نوسان در (2007

 طرف بهی احارهجنب میاستر جتی پسرو دنبال به سال

 ازی شرویپ نیا شوند.یم وارد رانیا بهی غربی بادها جنوب،

 بری غربی بادها زمستان شروع تا و شودیم آغاز زییپا لیاوا

 بای غربی بادها گسترش اند.شده مستقر رانیای جا همه

 جت خودشان با جهینت در و است همراه هاآن سرعت دیتشد

 ناوه بیترت نیبد آورند.یم همراه به رای قطب جبهه میاستر

 طرف به حاره برون کینوپتیسی هاسامانه تیهدا با ترانهیمد

 کند.یم کنترل را رانیا سرد دورهی هوا و آب ران،یا

 ترانهیمد بلند موج همراه کوتاهی هاموج فصل نیترفراوان

 شده دیتشد ترانهیمد ناوه جلو در هاموج نیا است. زمستان

 آمده بوجودی داریناپا کنند.یم دیتولی ترشیبی داریناپا

 داشتن صورت در و گرددیم هاموج ریزی هوا صعود سبب

 از حاصل جینتا .]6[ کندیم باران و ابر جادیای کاف رطوبت

ی هادوره دری غربی هاسامانه که داد نشان حاضر قیتحق

 سطحی رو دری اترانهیفشارمد کم سامانه کی با نیفر بارش

ی مناسبی الگو که است همراهی فوقان سطح ناوه و نیزم

 نیتام را بارشی برا الزم رطوبت و بوده نیفر بارشی برا

 کند.یم

-ماه به )نسبت سرد فصل در خبندانی سطح بودن نییپا

 در زین بارشی فراوان نیباالتری دارا که گر(ید گرمی ها

 وی جوی هاسامانه تؤام اثرات ازی ناش تواندیم بوده، منطقه

ی انهیم تا اکتبری انهیم ازی بریس پرفشار باشد.ی محل عوامل

ی مهم ویی دما نقش پرفشار نیا است. حاکم ایآس بر لیآور

 شرق شمال از عمدتاً کهی طور به کند.یمی باز رانیا در هم

 اریبسی هوا و کندیم نفوذ رانیا در غرب شمال ازی گاه و

 کند.یم ریسراز کشور ازیی هابخش بر را خشک و سرد

 سرد، دوره در رانیا تمام در صعود سمیمکان نیترفراوان

 با سامانه نیا کشور غرب در که باالست سطح اغتشاشات

 نهیشیب دوم منطقه کند.یمی برابر نیزم سطح اغتشاشات

 زاگرس ارتفاعاتی رو بر غرب در ران،یا بارشی روزها

 به رانیا غربی کوهستان منطقه از .]5[ شودیم مشاهده

 رطوبت نفوذ کاهش علت به بیترت به جنوب، و شرق سمت

 شود.یم کاستهی بارندگ زانیم از صعود عامل کاهش زین و

 دری بارندگ بودن باال که داشت اشاره توانیم نیبنابرا

 هم با عملکرد جهینت ها،خبندانی نییپا سطح با همراه غرب

 زین وی غربی بادها داریناپای هاسامانه نفوذ ،یمحل عوامل

 پرفشار مانند رانیا مجاوری نواح فشاری هاسامانه گسترش

ی ادامنه همرفت ژهیو بهی همرفت عامل در است. بودهی بریس

 عامل با است کشور غربی کوهستان طیمحی اقتضا که

 استقرار اثر بر کوتاهی هاموج مانند به باال سطح اغتشاشات

 عوامل نیترمهمی غربی بادها همراه ترانهیمد بلند ناوه

 است. بوده منطقه جوی داریناپا

 کم وجود با شود،یم مالحظه 6 جدول در که طور همان

 در موجود آب )مقدار بارش قابل آب PWC مقدار بودن

ی بارندگ زانیم مطالعه، موردی روزهای برا مکان( کی جو

 به توجه با است. داشته وجود روزها همان دری توجه قابل

 به رطوبت نییپا شیگنجا و کشور غرب بودنی کوهستان

 موجود رطوبتی بررس موردی روزها در هوای سردی لیدل

ی هابارش وجود نیا با است. نبوده توجه قابل چندان جو در

ی ایدر ،یغرب هیهمسا ارمغان ازی حاک روزها نیا نیسنگ

 با سرد فصل در که است اطرافش،ی هانیسرزم و ترانهیمد

 ترانه،یمد مرطوبیی هوای هاتوده اعزام و کلونیس جادیا

 در نیبنابرا کنند.یم فراهم را غربی هایبارندگ وی داریناپا

 طیشرا از متأثر سو کی از جوی هایداریناپا غرب

 است.ی غربی هاسامانه ازی ناش گریدی سو از وی ناهموار
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 (2010-1961) بارش منتخبی روزها در غربی بارندگ با PWCی داریناپا شاخص زانیم سهیمقا -6 جدول

 .1392 کشور،ی هواشناس سازمان و University of Wyoming مآخذ:

 

 4 شکلی نمودارها طبقی داریناپای هاشاخصی بررس در

 است. شده افزوده جوی داریناپا شدت بر ریاخی هاسال در

 صفر مقدار به هاسال نیا در LI و SI شاخص کهی طور به

 رای کنواختی روند باًیتقر ها،شاخص ریسا و شده کینزد

  .اندکرده تجربه

 

Y= -0.138X+280.61; R2= 0.0812
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 کرمانشاه

(mm) 

PWC 

(mm) 
 سال ماه روز ساعت

 1991 هیفور 26 00 06/19 31 2003 مارس 27 12 67/7 13

 1991 هیفور 26 12 85/18 31 2003 نوامبر 11 12 2/9 38

 1993 هیژانو 8 00 96/20 13 2005 مارس 25 00 74/17 14

 1993 هیژانو 8 12 65/7 13 2005 مارس 25 12 48/18 14

 1993 هیفور 3 00 04/8 4 2006 هیفور 3 00 83/15 25

 1993 هیفور 3 12 82/7 4 2006 هیفور 3 12 52/14 25

 1993 هیفور 21 00 36/16 25 2007 هیفور 4 00 37/13 39

 1993 هیفور 21 12 16/5 25 2007 هیفور 4 12 34/10 39

 1994 هیفور 1 00 17/14 24 2007 مارس 27 00 43/18 16

 1994 هیفور 1 12 5/6 24 2007 مارس 27 12 82/11 16

 1995 هیفور 5 12 89/11 6 2009 هیفور 11 00 09/14 33

 1998 هیژانو 5 12 92/14 21 2009 هیفور 11 12 64/9 33

 1998 مارس 18 12 81/13 23 2009 نوامبر 17 00 99/16 27

 2000 هیژانو 6 12 84/10 5/22 2009 نوامبر 17 12 54/18 27

 2000 دسامبر 1 12 31/10 10 2009 نوامبر 18 00 23/12 10

 2001 مارس 25 12 34/13 26 2009 نوامبر 18 12 06/9 10

 2003 مارس 26 12 67/3 29 - - - - - -

       حداقل - - - 67/3 4

       حداکثر - - - 96/20 39

       نیانگیم - - - 77/12 
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ی هاسال به نسبتی داریناپای هاشاخصی پراکندگ نمودار -4 شکل

 (1961-2010) کشور غرب در وقوعشان،

 یریگ جهینت

 در نیفر بارش یفراوان بایی امنطقه عنوان به کشور غرب

 ده،یپد نیا وقوع ازی آگاه شیپ .است شده شناخته رانیا

 وارده خسارات کاهش و مدت بلند یهایزیربرنامه یبرا

-یم منظور نیبد .باشدیمی ادیز تیاهم یدارا آن توسط

 را دهیپد نیا وقوع هنگام دری جو ژهیو طیشرا ستیبا

 آمده دست به یداریناپا یهاشاخص قیتلف با .نمودی بررس

 متعدد یرهایمتغ با (Skew-T) نمودار و جو یعمود هینما از

 مانندی مخربی هادهیپدی هاینیبشیپ صحت توانیم ،گرید

 نیا داد. شیافزای ادیز حد تا را لیس و توفان ن،یفر بارش

 واقع در کندیم رییتغ گرید کشور بهی کشور از هاشاخص

 و هادانشگاه استفاده موردی داریناپای هاشاخص نییتع

 ویی هوا و آب طیشرا به توجه با کایآمری هواشناس مراکز

 ریسا در توانندینم و اندشده نییتع کایآمریی ایجغراف

 نییتعی برا نیبنابرا رند.یگ قرار سنجش مالک کشورها

ی باال جوی هاداده کشور غرب شمالی داریناپای هاشاخص

 قرار لیتحل مورد نیفر بارش وقوع مورد 21 در منطقه

  گرفتند.

 شده درج ریمقاد از T.T و SW، KI، C.T، V.T شیافزا

 اعداد به LI و SI کاهش و تربزرگ اعداد به جدول در

 احتمال شیافزا وی داریناپا شدت شیافزا نشانگر ترکوچک

 با غرب ارتفاعات در واقع در باشد.یم نیفر بارش وقوع

 تعداد جنوب طرف به زییپا دری غربی بادهای شرویپ

 لیدل به زمستان در و است افتهی شیافزا هم بارشی روزها

-شیب فصل نیای بارندگی غربی بادها تیفعال اوج و انسجام

 غرب دری بارندگ بودن باال نیبنابرا است. گرید فصول از تر

 عوامل هم با عملکرد جهینت ها،خبندانی نییپا سطح با همراه

 گسترش زین وی غربی بادها داریناپای هاسامانه نفوذ ،یمحل

 عامل در است. بوده رانیا مجاوری نواح فشاری هاسامانه

 طیمحی اقتضا کهی ادامنه همرفت ژهیو بهی همرفت

 به باال سطح اغتشاشات عامل با است کشور غربی کوهستان

ی غربی بادها همراه ترانهیمد بلند ناوه کوتاهِی هاموج مانند

 کم وجود با است. بوده منطقه جوی داریناپا عوامل نیترمهم

 کی جو در موجود آب )مقدار بارش قابل آب مقدار بودن

 قابلی بارندگ زانیم مطالعه، موردی روزهای برا مکان(

 به توجه با است. داشته وجود روزها همان دری توجه

 به رطوبت نییپا شیگنجا و کشور غرب بودنی کوهستان

 موجود رطوبتی بررس موردی روزها در هوای سردی لیدل

ی هابارش وجود نیا با است. نبوده توجه قابل چندان جو در

ی ایدر ،یغرب هیهمسا ارمغان ازی حاک روزها نیا نیسنگ

 با سرد فصل در که است اطرافش،ی هانیسرزم و ترانهیمد

 ترانه،یمد مرطوبیی هوای هاتوده اعزام و کلونیس جادیا

 در نیبنابرا کنند.یم فراهم را غربی هایبارندگ وی داریناپا

 طیشرا از متأثر سو کی از جوی هایداریناپا غرب

 است.ی غربی هاسامانه ازی ناش گریدی سو از وی ناهموار

 دری غربی هاسامانه که داد نشان حاصل جینتای بطورکل

 دری اترانهیفشارمد کم سامانه کی با نیفر بارشی هادوره

ی الگو که است همراهی فوقان سطح ناوه و نیزم سطحی رو

 را بارشی برا الزم رطوبت و بوده نیفر بارشی برای مناسب

 کند.یم نیتام

 منابع

 و یکینوپتیس طیشرا لیتحل (،1386) کمال، دوار،یام .1

ی هاپژوهش رکوه،یش منطقۀ در بارش رخداد یکینامیترمود

 .81-98 ص ،59 شماره ،ییایجغراف

 (،1380) حسن، ،یذوالفقار و دیسع اصل، جهانبخش .2

 غرب در روزانهی هابارش یکینوپتیس یالگوها یبررس

 .234-258 ص ،64 و 63 شماره ،ییایجغراف قاتیتحق ،رانیا

Y= 0.2376X-429.93; R2= 0.0726

30

35

40

45

50

55

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

سال

T.T



 و همکاران مظفری غالمعلی                                                  منطقه این برای ناپایداری الگوی ارائه و ایران غرب فرین هایبارش ترمودینامیکی تحلیل 60

 

 معصومهی نیتد و دیحم ،یرهاشمیم د،یسع جهانبخش، .3

 نیابرسنگی هابارش کینامیترمود ـ دیهمد لیتحل (،1394)

 و ایجغراف هینشر (یشرق جانیآذربا )استان رانیا غربشمال

 .125-107 ص 51 شماره 19 دوره ،یزیربرنامه

 ،16 سال ،یزیربرنامه و ایجغرافی پژوهش-یعلم هینشر .4

 .113ص ،42 شماره

ی سهیمقا ،1386 اصغر، چوبدار، و دیمج ،یزاهد .5

 بای چای آج زیآبری حوضهی جوی داریناپای هاشاخص

 حوضه، نیای برا الگو نییتع وی جوی داریناپای استانداردها

 .23-44 ،9 شماره ،یاهیناحی توسعه و ایجغراف

 تهران، ک،ینوپتیسی شناس میاقل ،1388 بهلول، ،یجانیعل .6

 .1 -257 سمت، انتشارات سوم، چاپ

 دهم، چاپ ران،یای هوا و آب ،1389 بهلول، ،یجانیعل .7

 .1 -221 تهران، نور، امیپ نشر

ی هاشاخص کاربرد ،1390 وسف،ی ،یمیرح دلیقو .8

 توفان کینامید لیتحل وی آشکارسازی برای جوی داریناپا

-یعلمی فصلنامه ز،یتبر 1389 بهشتیارد 5 روزی تندر

 .182- 208 ،34 شماره ،ییایجغرافی فضای پژوهش

 یهابارش یکینوپتیس یالگو (،1375) حسن ،یلشکر .9

 استاد .یدکتر نامه انیپا ران،یا غرب جنوب و جنوب دیشد

 مدرس، تیترب دانشگاه ،یقائم هوشنگ دکتر راهنما:

 .ایجغراف گروه ،یانسان علوم دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1393) نهیسک کارساز، و ابوالفضل دیس ان،یمسعود .10

ی هیناح نیسنگی هابارش ضخامتی الگوها دیهمد لیتحل
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