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چکیده
هدف این تحقیق بررسی تغییرات همدید سامانه مونسون جنوبشرق ایران است .از آنجائیکه بارش
مبین ناپایداری و ورود رطوبت است ،بارشهای فراگیر منطقه به عنوان مبنایی برای گسترش
مونسون به داخل ایران در نظر گرفته شد .دادههای تحقیق شامل دادههای بارش ایستگاههای
سینوپتیک و بارانسنجی و دادههای  NCEP-NCARمیباشند .برای ترسیم نقشهها از نرمافزار
 Gradsاستفاده شد .نتایج نشان داد که در سطح زمین استقرار کمفشار گستردهای روی خلیج-
فارس و پاکستان و گسترش زبانهی پرفشار ترکیه به صورت یک تراف در امتداد زاگرس بانی
گسترش مونسون میباشد .در تراز  055ه پ در رخدادهای  2 ،1و  4ایجاد تراف و قرارگیری نواحی
شرقی کشور در جلوی آن و در رخداد سوم گسترش زبانهی کمارتفاع روسیه به صورت سردچال بر
روی افغانستان سبب نفوذ سامانه مونسون به داخل ایران شدهاست .نیمرخ اُمگای منطقه نیز بیانگر
استقرار اُمگای منفی در این هنگام است .خطوط جریان رخدادهای  2 ،1و  4استقرار سامانه
چرخندی بر روی اقیانوس هند و رخداد  3تشکیل مرکز چرخندی بر روی افغانستان را زمینهساز
گسترش سامانه مونسون نشان داد .رخدادهای  2 ،1و  4از سامانههای رطوبتی مشترکی که از هند
سرچشمه میگیرند ،تغذیه شدهاند در حالیکه رطوبت رخداد  3از افغانستان تأمین شده که در واقع
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زبانه رطوبتی است که از طریق هند به آسیای میانه نفوذ کرده است .همچنین گسترش مونسون
همراه با تاوایی مثبت در سطح زمین و تاوایی منفی در تراز  055ه پ است.
واژگان کلیدی :سامانه مونسون ،تغییرات همدید ،بارش تابستانه ،جنوبشرق ایران.
مقدمه

تعریف سنتی مونسون تابستانه هند به بارش ماههای ژوئن ،جوالی ،اوت و سپتامبر گفته
می شود .موسمی تابستانه هند ممکن است به جابجایی فصلی منطقه همگرایی بین حارهای
) (ITCZباالتر از  15درجه عرض شمالی اطالق شود و فصل بارانهای مونسون با استقرار
منطقه همگرایی بین حارهای در باالتر از مدار  15درجه عرض شمالی شناخته میشود
) .(Xavier et al., 2007: 749ناحیه اقیانوسی حارهای ،بهویژه دریای عرب ،خلیج بنگال و
اقیانوس هند مهمترین منبع دمایی و رطوبتی هستند که انرژی الزم برای ادامه گردش
مونسون بزرگمقیاس و فعالیت پیوسته آن بر روی شبهقاره هند را فراهم میکند
) .(Mohanty et al., 1996: 243در تابستان با یکی شدن کمفشارهای محلی جنوبشرق
ایران و کمفشار پاکستان ،یککمفشار وسیع منطقهای شکل میگیرد که توسط حرکت
چرخندی آن ،انتقال رطوبت سامانه مونسون میسر میشود .در این زمان پرفشار جنب حاره
به سطوح باالی تروپوسفر محدودشده و رطوبت زبانه مونسون در سطوح پایینی و میانی
تروپوسفر قادر به نفوذ به سمت غرب و ایران میشود .در این حالت رطوبت اقیانوس هند و
دریای عرب درون چرخش سیکلونی کمفشار پاکستان از طریق دامنههای جنوبی کوههای
هیمالیا و بهموازات این کوهها حرکت نموده ،با جهت شرقی ـ غربی از طریق پاکستان به
جنوب شرق ایران وارد میشود .جریانات جنوبشرقی روی شرق ایران با یک موج کمفشار
شرقی همراه است .در این هنگام کمفشارهای سطح زمین باید بهاندازهای قوت داشته باشند
تا بتوانند سطح زیرین پرفشار جنب حاره مستقر در سطوح میانی جو را به سطوح باالتر
منتقل کنند تا جریانهای مرطوب در زیر این پرفشار به سمت غرب حرکت نمایند(نجار
سلیقه .) 3 :1330 ،در ایران سامانه مونسون در فصل تابستان بخش زیادی از منابع آب در
نواحی تحت تأثیر را تأمین میکند .نزوالت این سامانه نقش زیادی در استقرار سکونتگاهها،
و گسترش فعالیتهای کشاورزی دارد .تغییرپذیری سامانه موسمی همانند سایر پدیدههای
جوی اثرات مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی بشر دارد .این اثرات می تواند به صورت
افزایش یا کاهش بارش ،تغییرات رطوبتی ،تغییرات دمایی ،تغییرات در میزان دریافت تابش
خورشیدی و همچنین برونداد انرژی زمینتاب و  ...بروز پیدا کند .بنابراین بررسی این
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تغییرات در درازمدت به شناسایی رفتار آن کمک میکند .چون تغییرات سامانه مونسونی
سبب تغییرات ذخایر آبی نواحی تحت تأثیر میشود بررسی و تحلیل نفوذپذیری آن به
داخل ایران بسیار ضرورت دارد .در رابطه بارشهای مرتبط با این سامانه مطالعات داخلی و
خارجی نسبتاً گستردهای نیز انجام شدهاست .در داخل ایران غیور و خسروی ( )1335اثرات
و نشانههای پدیده النینو ـ نوسان جنوبی ) (Ensoبر میزان بارش جنوبشرق ایران در
فصول تابستان و پاییز مطالعه کردند .نتایج نشان داد که میزان بارش در فازهای گرم طی
فصل پاییز به طور معناداری بیشتر از شرایط عادی و فازهای سرد انسو میباشد .طی
فازهای گرم در تابستان شرایط خشکی تابستانی رخ میدهد و در فازهای سرد بر خالف
فصل پاییز شرایط مرطوب حاکم است .نجار سلیقه ( )1335با بررسی بارشهای تابستانه
جنوب شرق ایران نتیجه گرفت که دو الگو در زمان رخداد مونسون در ایران وجود دارد .در
الگوی اول به سبب برخورد و تقابل زبانه مونسون با پرفشار شمالغرب ایران جبهه نیمه
ساکن روی ایران مستقر ،و نفوذ هوای سرد شمالی به سمت کمفشار موسمی باعث صعود
آن می شود .در الگوی دوم رطوبت زبانه مونسونی از طریق کمفشار حرارتی سطح زمین
صعود کرده و بارش ایجاد می کند .خوش اخالق ( )1331ورود جریان مونسون به افغانستان
را بررسی کرد و دریافت که در افغانستان بارش موسمی به طور اندک محدود به بخش
شرقی است .ورود مونسون به افغانستان تا حدودی شبیه غرب افریقا است و به دلیل وجود
سلسله کوههای هندوکش این پدیده پیچیدهتر نیز میگردد .سلیقه ( )1333با بررسی بارش
دوره گرم جنوب ایران نتیجه گرفت که هماهنگی بین پرفشار جنب حاره و چرخند موسمی
سبب تقویت ناپایداری و نفوذ رطوبت از نیمه جنوبشرقی ایران میشود .از طرفی هماهنگی
بین این دو سیستم در جنوب هیمالیا نوعی همگرایی را سبب شده که جریانهای شرقی ـ
غربی حاشیه قطبی سلول مونسون با سرعت بیشتری حرکت نمایند و رطوبت سریعتر و با
حجم بیشتری وارد جنوب ایران شود .عربی ( )1330با روش همدید به بررسی بارندگی
دوره  21تا  22تیر ماه  1333پرداخت .نتایج نشان داد که گسترش و نفوذ سیستم کمفشار
مونسون از سمت جنوب و جنوبشرق و سیستمهای پر فشار مهاجر از طرف شمال باعث
وقوع بارندگی در این دوره شده است .بنیواهب ( )1332با بررسی و تحلیل الگوهای
سینوپتیکی بارشهای سیلآسای تابستانه در خراسان شمالی و رضوی دریافت که مهمترین
الگوهایی که با وقوع سیل هماهنگی دارند شامل پرفشار دریایخزر ،تراف سطوح فوقانی جو،
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کمفشار دشت کویر و تلفیق رودبادهای جنبقطبی و جنب حارهای میباشند .سلیقه و
بریمانی ( )1332اثر سامانه مونسونی را بر کشاورزی و منابع آب بلوچستان بررسی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که کانونهای جمعیتی و کشاورزی منطبق بر کانونهای اصلی
بارش مونسونی هستند و همچنین اهالی از هوتکها برای ذخیره آب بارشهای تابستانه
استفاده میکنند .سلیقه و صادقینیا ( )1331با بررسی ارتباط پرارتفاع جنبحاره و بارش-
های تابستانه جنوب ایران نتیجه گرفتند که دو الگوی متفاوت در بارش تابستانه نیمه
جنوبی ایران نقش دارند .خسروی و همکاران ( )1315اثر تغییرات دمای دریای عمان بر
بارش دوره سرد سال جنوبشرق ایران را بررسی کردند و دریافتند زمانیکه خطوط جریان
مسیر طوالنی تری بر روی دریا طی کنند .شرایط برای بارندگی مهیاتر است .علیجانی و
همکاران ( )1315به منظور درک شرایط همدید بارشهای تابستانه جنوبشرق ایران از یک
روش همدیدی مبتنی بر تحلیل جریان استفاده کردند .نتایج نشان داد که منطقه اصلی
بارش جنوبشرق کشور ،محدودهای مثلثی شکل در استان سیستان و بلوچستان در
محدوده طول  03/0درجه شرقی و  23/0درجه شمالی است .فرهادی و همکاران ()1313
بارش تابستانه محدوده زاگرس جنوبی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که این بارشها هیچ
ارتباط معناداری با سامانه مونسون هند ندارند .بلکه وابسته به الگویی مشابه الگوهای فصل
سرد میباشند .خدام و همکاران ( )1314با بررسی ارتباط مونسون هند با اقلیم تابستانی
ایران دریافتند که افزایش ارتفاع ژئوپتانسیلی در سطوح باالی جو با افزایش شدت موسمی
هند همراه است .همچنین افزایش حرکات نزولی و تقویت جریانهای شرقی روی ایران با
افزایش شدت موسمی هند هماهنگ است .یاراحمدی ( )1314با بررسی همدیدی ـ
ترمودینامیکی بارش فراگیر نیمه شمالی ایران را سه الگوی اصلی مسبب این بارشها را
شناسایی کرد .که الگوی اول با گسترش کمارتفاع مدیترانه ،الگوی دوم با ایجاد سردچال و
الگوی سوم با شکلگیری سامانه اُمگایی (بلوکینگ) بین عرضهای  30-25درجه شمالی به
وجود میآیند .آبخرابات و همکاران ( )1310با روش خوشهبندی چهار الگوی سینوپتیکی
بارشهای تابستانه جنوبشرق ایران را شناسایی کردند .رضایی بنفشه و همکاران ()1310
چهار الگوی همدید بارش تابستانه جنوبشرق ایران را با آزمون خوشهبندی شناسایی
کردند .نتایج نشان داد که این بارشها همزمان با گسترش زبانهای از کمفشار گنگ بر روی
شرق ایران از سطح زمین تا تراز  305ه پ صورت میگیرد .در همة الگوها سه هستة
واگرایی شار رطوبت بر روی شمال دریای عرب ،غرب دریای عرب ،و خلیج فارس شکل
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گرفت .راماسوامی )1120( 1با بررسی بارش سیل زای ژوئیه  1102در مناطق مرکزی و
شمالی ایران دریافت که این بارش سیلزا ناشی از گسترش غرب سوی سامانه موسمی هند
بوده است .گسترش غرب سوی پرفشار تبت در تراز باال و در پی آن گسترش غرب سوی
کمفشار موسمی و انتقال رطوبت خلیج بنگال در ترازهای زیرین جو به همراه عمیق شدن
یک ناوه شبه ایستا در غرب دریای خزر عامل اصلی این سیل بودهاست .اسنید )1123( 2در
تعیین تیپ بارشهای جنوبغرب پاکستان ،وقوع بارش تابستانه منطقه بلوچستان پاکستان
و سواحل جنوب شرقی ایران را در درجه اول ناشی از وقوع توفانهای همرفتی و سپس
ناشی از گسترش غرب سوی کمفشارهای موسمی هند دانسته است .تقویت فعالیت همرفتی
و افزایش میزان صعود رطوبت در زیر پرفشار جنبحارهای ،کف الیه وارونگی را به ارتفاع
باالتر انتقال میدهد و درنهایت به وقوع بارشهای همرفتی منجر میشود .کله 3و همکاران
( )1114با مطالعه سیالب در رودخانه نارمادا و تاپی هند در فصل بارش مونسون نقش
عوامل ژئومرفولوژیکی و پوشش گیاهی را تعیین کننده معرفی کردند .اخالق 4و همکاران
( )2550با مطالعه سامانه مونسون در پاکستان نتیجه گرفتند که بارشهای مونسون غرب
این کشور همراه با گردوغبار بوده است .همچنین بارشهای مونسون در بلوچستان
پاکستان هماهنگ با سایر نقاط سند میباشد .گاسوامی و زاوییر )2550( 0دریافتند که
مکانیزم های مؤثر در تغییرات ساالنه مونسون ها بهطور آشکار شناسایی نمیشوند .بنابراین
با استفاده از مدل گردش عمومی جو ،تغییرات دینامیک درونی مونسون تابستانه هند مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که ناهنجاری ساالنه مونسون ها ارتباط معناداری با
ناهنجاری فصلی مونسون ها دارد و حدود  05درصد از تغییرپذیری فصلی این سامانه را
تبیین میکند .آیهارا 2و همکاران ( )2553ارتباط بین بارش تابستانه هند ،شاخص انسو و
دمای سطحی اقیانوس هند را بین سالهای  1331تا  1113میالدی بررسی کردند.
نقشه های ترکیبی بارش سطح زمین نشان داد که همبستگی بین شاخص وزش بادی و
بارش مونسون تابستانه هند در هنگام وقوع النینو معنادار است .همچنین بررسی ارتباط
1. Ramaswamy
2. Snead
3. Kale
4. akhlaq
5. Goswami and Xavier
6. Ihara

401

مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون/...آرمش ،خسروی ،سلیقه

بین شاخص  SSTو بارش مونسون تابستانه هند ،رابطه معناداری را نشان نداد .نیوگی 1و
همکاران ( )2515با استفاده از دادههای ماهوارهای سطح زمین ،بارش روزانه و ماهانه و
ترکیب روش های آماری به همراه الگوریتم ژنتیک ،تابع متعامد تجربی و الگوریتم اکتشافی
علّی ،شواهد افزایش فعالیتهای کشاورزی و تغییر کاربری اراضی که ممکن است سبب
کاهش بارش مونسون تابستانه هند شود را بررسی کردند .نتایج نشان داد که در ابتدا بارش
مونسون در این منطقه هیچ کاهشی نداشته ولی با افزایش  NDVIروی شبهقاره و شمال
هند بارشها بهطور معناداری کاهشیافته است .تامورا و کویک )2515( 2ارتباط بین
مونسون تابستانه آسیا با وارونگی دمایی نصفالنهاری در امتداد فالت تبت و اقیانوس در
فراز تروپوپاز را بررسی کردند .فرونشینی آدیاباتیک در ارتباط با ماتسونو ـ گیل 3که نوعی
واکنش اتمسفری است نشان داد که گرمایش تروپوسفر در اطراف تروپوپاز در فالت تبت در
فاز آغازی مونسون تابستانه آسیا میباشد .گرمایش همرفتی فالت تبت عامل ضروری در
گرمایش فصلی سطح باالیی اطراف فالت تبت و پیشروی فصلی مونسون تابستانه آسیا
است .میورالیدران 4و همکاران ( )2513با بررسی عوامل مؤثر در دورههای وارونگی دمایی
در زما ن مونسون های تابستانه هند به این نتیجه رسیدند که وقوع وارونگی تروپوسفری
همراه با تضعیف رود باد سطح پایین میباشد .همچنین در زمان تضعیف این الیه وارونگی
در سطوح باالتر ،وارونگی ثانویه قوی در ارتفاع  0تا  2کیلومتری ظاهر میشود .پیدایش هر
دو الیه وارونگی نتیج ه جابجایی افقی هوای تراز باال از سرزمینهای گرم و خشک عربستان
و ایران است .سرسوات 0و همکاران( )2514با بررسی سامانه مونسون هند در دوره کواترنر
دریافتند که در دورههای یخچالی این سامانه نسبت به دورههای بین یخچالی ضعیفتر
بودهاند و بین مونسون های حارهای و فرآیندهای جوی عرضهای باال ارتباط وجود دارد .فی
و همکاران ( )2510اثر پارامترهای تبدیل انرژی آتمسفری بر بارش سنگین مونسون سال
 2511پاکستان و سند بررسی کردند .نتایج نشان داد که زمانیکه ارزش انرژی مساوی یا
بیشتر از  3است جو ناپایدار شده و به بارش سنگین منجر میشود .نیر و همکاران)2510( 2
با استفاده از شاخصهای جوّ باال حرکت جنوبغربی ـ شمالشرقی سامانه مونسون را
1. Niyogi
2. Tamura and Koike
3. Matsuno - Gill
4. Muraleedharan
5. Saraswat
6. Nair et. al

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

بررسی کردند .نتایج نشان داد که قبل از شروع موسمی شمالشرقی شاخصهای ،CAPE
 LWPو  PWافزایش یافته و در جریان گسترش مونسونها تقویت شدهاند .روشیت و
همکاران )2512( 1اثر جت سطوح پایین مونسونی بر بارش ایستگاه حارهای هند را بررسی
کردند و دریافتند که دو رژیم وزشی در زیر و باالی ارتفاع  4/0کیلموتر بر قرار است .در
جریانات زیر  4/0کیلومتر در دوره مونسون حداکثر سرعت باد بین ارتفاع  1/0تا  3کیلومتر
است که نشاندهنده جت مونسون سطح پایین میباشد .جِنگ و پارک )2513( 2اثر
تغییرات مونسون زمستانی بر غلظت آئروسل در شرق آسیا را بررسی کردند .تجزیه و تحلیل
نتایج شبیه سازی نشان داد که حرکت رو به جنوب ذرات معلق هوا یک فرایند کلیدی برای
بررسی ارتباط کنترل تغییرات در غلظت آئروسل شرق آسیا و مونسون زمستانه شرق آسیا
است .تغییرات مونسون زمستانه شرق آسیا تغییرات آینده کیفیت هوا در شرق آسیا را به
درستی شبیهسازی میکند .هدف از این تحقیق بررسی تغییرات نفوذپذیری سامانه مونسون
به جنوب شرق ایران است .طی دهههای اخیر تغییرات اقلیمی نظام سامانههای اقلیمی را
برهم زده و الگوهای غالب همدید در نواحی جغرافیایی دستخوش تغییراتی شدهاند .از
آنجائی که تغییرات سامانههای همدید سبب نوسان در مخاطرات اقلیمی (خشکسالی،
گردباد ،یخبندان و  )...و عناصر اقلیمی (دما ،بارش و  )...شده ،زندگی جوامع انسانی نیز
متأثر از این تغییرات بوده است .سامانه بارش زای مونسون تحت تأثیر این تغییرات طی
دهه های اخیر نوساناتی را تجربه کرده که نفوذپذیری آن به داخل ایران را تحت تأثیر قرار
داده است ،بطوریکه در برخی سالها اثری از نفوذ آن به ایران نبوده و در برخی سالها
فعالیت آن بهاندازهای بوده که تا دامنههای جنوبی البرز نیز پیشروی کرده است .در این
تحقیق با استفاده از تحلیلهاب همدیدی نفوذپذیری سامانه مونسون بررسی خواهد شد.
روش تحقیق

این مطالعه با رویکرد محیطی به گردشی انجام شد .از آنجائیکه ورود سامانه مونسون همراه
با رطوبت و ناپایداری است به همین دلیل از دادههای بارشهای فراگیر به عنوان معیاری
برای گسترش سامانه مونسون به داخل ایران بهره گرفته شد و از آمار روزانه  05ایستگاه
1. Ruchith et. al
2. Jeong and Park
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بارانسنجی و سینوپتیک استانهای سیستانوبلوچستان ،کرمان ،هرمزگان و خراسانجنوبی
طی بازه زمانی  35ساله ( 1132تا  )2510استفاده شد (شکل  .)1از بین ایستگاههای مورد
بررسی  31ایستگاه دارای بیش از  0رخداد بارش بودند که در گزینش رخدادهای منتخب
به آمار این ایستگاهها استناد شد .در طول دوره آماری تحقیق  131روز با حداقل  0رخداد
بارش استخراج شد (ماتریس  )131×31و بر مبنای حجم بارش هر رخداد و درصد فراگیری
(بارش در بیش از یکسوم ایستگاهها)  4رخداد انتخاب شد (جدول  .)1مقادیر بارش
ایستگاه های منتخب در زمان رخداد بارش و سه روز قبل رخداد بارش در جدول  2نشان
دادهشدهاست.
جدول  .1درصد فراگیری رخداد بارش ،تعداد ایستگاههای همراه با بارش و حجم بارش
رخدادهای منتخب
پارامتر گزینش
زمان رخداد
1133/53/11
1110/53/21
2550/52/11
2513/53/54

سه روز قبل رخداد
رخداد
سه روز قبل رخداد
رخداد
سه روز قبل رخداد
رخداد
آغاز رخداد
اوج رخداد

درصد فراگیری
بارش در منطقه
40/40
32
01/21
33/31

ایستگاههای
همراه با بارش

مجموع بارش
ایستگاهها

تعداد کل
ایستگاهها

صفر

صفر

22

15

132/3

22

1

3

20

1

34/2

20

صفر

صفر

31

12

135/2

31

0

35/0

31

12

104/3

31

2

جهت ترسیم نقشهها از دادههای مرکز ملی پیشبینی محیطی 1و مرکز ملی مطالعات جوی
ایاالت متحده آمریکا استفاده شد و در محیط نرمافزار  Gradsنقشهها ترسیم شد .به منظور
بررسی نفوذ سامانه مونسونی به داخل ایران نقشههای فشار سطح دریا ،تراز  055ه پ ،نم
ویژه و نم نسبی تراز  355ه پ ،خطوط جریان تراز  355ه پ ،تاوایی تراز  1555و  055ه
پ برای محدوده صفر تا  05درجه عرض شمالی و  20تا  15درجه طول شرقی ترسیم شد.
همچنین نیمرخ اٌمگای بین  1555تا  255ه پ ،برای عرض  23/0درجه شمالی و طول

)1. NCEP(National Center Environmental Prediction
)2. NCAR(National Center Atmospheric Research

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

 20-15درجه شرقی جهت نمایش شرایط جوی ترسیم شد .انتخاب عرض  23/0درجه
شمالی به سبب تمرکز غالب بارش تابستانه جنوبشرق ایران در این عرض جغرافیایی می-
باشد.

شکل  .1موقعیت ایستگاههای مورد استفاده
جدول  .2آمار سه روز قبل رخداد بارش و زمان رخداد بارش در ایستگاههای منتخب
رخداد دوم

رخداد اول

رخداد چهارم

رخداد سوم

1133/53/12

1133/53/11

1110/53/13

1110/53/21

2550/52/53

2550/52/11

2513/53/51

چابهار

5

10/3

5

12

5

5

5

5

2513/53/54

ایرانشهر

5

22/0

5

5

5

1/3

2/3

3/3

ایستگاه

خاش

5

5

5

1/3

5

1

5/1

2/3

نیکشهر

5

5

5

5

5

21/0

5

31/1

سراوان

5

31/3

5

15/3

5

5

5

4

زاهدان

5

5

5

5/2

5

5/4

5

5

کرمان

5

5

5

5

5

0

5

5

بم

5

5

5

5

5

3

1/33

5

سیرجان

5

2

5

5

5

5

5

5

بافت

5

5

5

5

5

5

1/0

1

کهنوج

5

5

5

5

5

2

5

5
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جیرفت میانده

5

5

5

5

5

3

5

5

ادامه جدول  .2آمار سه روز قبل رخداد بارش و زمان رخداد بارش در ایستگاههای منتخب
الله زار

5

5

5

5

5

5/0

5

5

بندرعباس

5

5

5

5

5

5

5

5

جاسک

5

5

5

5

5

5

5

5

میناب

5

5

5

5

5

5

5

5

بندر لنگه

5

5

5

5

5

5

5

5

حاجی آباد
هرمزگان

5

5

5

5

5

5

5

5

اسفندک سراوان

5

5

5

2

5

5

5

31

نصرت آباد

5

5

5

5

5

5/0

5

5

سد بمپور

5

10/0

5

5

5

1

25

5

هوشک

5

20/3

5

0/4

5

5

5

4/0

تنگ سرحه

5

5

5

5

5

13

5

5

جالق

5

12

5

3

5

5

5

12

هیان

5

11

5

5

5

5

5

1

پیشین

5

5

5

12/0

5

3

5

5

پیردان

5

5

5

5

5

5

5

0

جکیگور

5

5

5

5

5

3

5

5

کجدر

5

21/0

3

13

5

15

5

23

الدیز

5

5

5

5

5

5

5

5

تخت ملک

5

15

5

5

5

33

5

0/0

نتایج و بحث

پس از ترسیم خروجیها در محیط  ،Gradsهر یک از  4رخداد بارش فراگیر و سه روز قبل
از آن جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
رخداد اول :سه روز قبل از بارش فراگیر ( )1811/70/11و زمان بارش فراگیر
()1811/70/18

نقشه فشار سطح زمین نشان میدهد که سه روز قبل از بارش ،چند هسته کمفشار روی
جنوبشرق عربستان ،خلیجفارس ،پاکستان و شمالغرب هند تشکیل شدهاند .فشار هسته-
های روی خلیجفارس و جنوبشرق عربستان به ترتیب به  114و  113ه پ میرسد و سایر
هستههای کمفشار ضعیف تر از این دو هسته هستند .در مرکز ایران هسته پرفشاری از زبانه
پرفشار ترکیه منشعب شدهاست .این زبانه پرفشار با محور شمالغربی ـ جنوبشرقی در

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

امتداد رشتهکوه زاگرس شیب زیادی با کمفشار خلیج فارس ایجاد کردهاست .از طرفی کم-
فشار پاکستان با  113ه پ در مرزهای جنوبشرق ایران مستقر است.

شکل  .2نقشه فشار سطح زمین سه روز

شکل  .3نقشه فشار سطح زمین در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش

در زمان رخداد بارش کمفشار پاکستان به شمال کرمان منتقل شده و به صورت موج
اًمگایی در محدود عرض  32و طول  03درجه قرار گرفته است .این مرکز کمفشار با گردش
سیکلونی هوای گرم و مرطوب دریای عمان و خلیجفارس را به سمت جنوبشرق ایران
هدایت می کند .در این هنگام هسته شرقی پرفشار روی ترکیه تضعیف شده و جای خود را
به زبانه کمفشار خلیجفارس داده است (شکل  2و .)3

شکل  .4نقشه ارتفاع  077ه پ سه روز قبل

شکل  .0نقشه ارتفاع  077ه پ در زمان

از رخداد بارش

رخداد بارش
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نقشه تراز  055ه پ مرکز پرارتفاع گستردهای در سه روز قبل از بارش روی شمال
آفریقا را نشان میدهد که هسته مرکزی آن  0115ژئوپتانسیلمتر ارتفاع دارد .زبانهی
گسترده این پرارتفاع روی ایران گسترش یافته است .دو هسته نسبتاً کمارتفاع با 0315
ژئوپتانسیلمتر بر روی هند مستقرند.

شکل  .1نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

شکل  .0نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

پ برای عرض  20/0درجه شمالی سه روز

پ برای عرض  20/0درجه شمالی در زمان

قبل از رخداد

رخداد بارش

هسته کمارتفاع دیگری با  0355ژئوپتانسیلمتر در شمال دریایخزر قرار دارد که به
سمت جنوب سبب تشکیل تراف با محور شمالی ـ جنوبی در غرب ایران میشود .با آغاز
بارش کمارتفاع هند گسترش بیشتری یافته و نواحی جنوبشرق ایران را فرا گرفته است.
تراف غرب ایران عمیقتر شده و تا خلیجفارس امتداد یافته است .نواحی مرکزی و شرقی
ایران با قرارگیری در جلوی این تراف شرایط جو ناپایدار پیدا کردهاند (شکل  4و  .)0نقشه
اًمگا برای نشاندادن صعودی یا نزولیبودن جریانهوا در ترازهای مختلف بکار میرود.
مقادیر منفی دال بر صعود جریانهوا و تقویت همرفت است در حالیکه مقادیر مثبت نشان-
دهنده نزول جریانهوا و تقویت واگرایی میباشد (قویدل رحیمی .)132 :1331 ،نیمرخ سه
روز قبل از رخداد بارش در امتداد عرض  23/0درجه شمالی نشان میدهد که در ایران بین
طول  05تا  25درجه شرقی تقریباً از تراز  155تا  355ه پ شرایط ناپایداری حاکم است.
دو هسته ناپایداری دیگر در محدوده  33تا  43درجه شرقی و  30تا  34درجه شرقی از تراز
 1555تا  255ه پ مشاهده میشود .در زمان بارش هسته ناپایداری بسیار قوی در محدوده
 20تا  30درجه شرقی از تراز  155تا  055ه پ شکل گرفته است که در ترازهای باالتر

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

محور آن به سمت غرب اریب شدهاست .در محدوده  00تا  25درجه شرقی از تراز  1555تا
 355ه پ شرایط ناپایداری ضعیفی وجود دارد (شکل  2و .)3

شکل  .1نقشه خطوط جریان سه روز قبل

شکل  .8نقشه خطوط جریان در زمان

از رخداد تراز  077ه پ

رخداد بارش تراز  077ه پ

نقشه خطوط جریان تراز  355ه پ در سه روز قبل رخداد بارش نشان میدهد که دو
حلقه گردشی در شمال شرق و غرب ایران ،یک حلقه گردشی روی افغانستان و یک حلقه
گردشی بر روی امارات جریانات هوای ایران در این سطح را کنترل میکنند .گردش هوا در
سامانه مستقر بر روی شمالشرق ایران و امارات آنتیسیکلونی (ساعتگرد) و دو سامانه دیگر
گردش سیکلونی (پادساعتگرد) دارند .این سامانهها سبب وزش شمالغربی ـ جنوبشرقی
در جنوبشرق ایران شده اند .در زمان رخداد بارش حلقه گردشی سیکلونی بر روی شمال
خلیجفارس هوای گرم و مرطوب خلیجفارس را به نواحی داخلی ایران هدایت میکند .هسته
آنتیسیکلونی شرق افغانستان سبب وزش شمالشرقی ـ جنوبغربی در جنوبشرق ایران
شده است .وزش این هسته با هسته سیکلونی خلیجبنگال همراه شده و سبب نفوذ رطوبت
خلیجبنگال به جنوبشرق ایران میشود (شکل  3و .)1
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شکل  .17نم ویژه و رطوبتنسبی سه روز

شکل  .11نم ویژه و رطوبتنسبی در زمان

قبل از رخداد تراز  077ه پ

رخداد بارش تراز  077ه پ

مقادیر نمویژه و نمنسبی در سه روز قبل رخداد بارش نشان میدهد که میزان نمنسبی
در ایران  35درصد و مقدار نم ویژه  4تا  2گرم در هر کیلوگرم هوای خشک است .در این
هنگام محدوده گستردهای از شمال آفریقا ،اقیانوسهند ،پاکستان و هند دارای نمنسبی 35
تا  155درصد و نم ویژه  15تا  12گرم در هر کیلو هوای خشک است که در زمان رخداد
بارش زبانه ای از هوای مرطوب از طریق هند و سپس اقیانوس هند وارد جنوبشرق ایران
شده و رطوبت رخداد بارش در این روز را تأمین میکند (شکل  15و .)11

شکل  .12توزیعمکانی و وزشتاوایی تراز

شکل  .13نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی

 1777ه پ سه روز قبل از رخداد

تراز  077ه پ سه روز قبل از رخداد

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

شکل  .14توزیعمکانی و وزشتاوایی تراز

شکل  .10نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی

 1777ه پ در زمان رخداد بارش

تراز  077ه پ در زمان رخداد بارش

در سه روز قبل رخداد بارش محدوده تاوایی مثبت نسبتاً ضعیفی در تراز  1555ه پ در
جهت مداری از شمالغرب هند تا نواحی جنوبایران و عراق گسترش یافتهاست که زمینه
همگرایی در سطح زمین را فراهم کردهاست .این مرکز سبب مکش هوای اطراف میشود .از
طرف دیگر در تراز  055ه پ شرایط تاوایی منفی از جنوب خلیجفارس تا شمالشرق ایران
سبب واگرایی در این تراز شده و در سطوح زیرین سبب تقویت ناپایداری میشود (شکل 12
و  .) 13در زمان رخداد بارش در سطح زمین مرکز تاوایی مثبت قوی در جنوب ایران مستقر
شده که توسط سه مرکز تاوایی منفی بر روی پاکستان ،عربستان و دریای خزر احاطه شده
و هوای پخششده این مراکز را میمکد .در همین هنگام در تراز  055ه پ شرایط تاوایی
منفی حاکم است .در این سطح واگرایی هوا ،سبب مکش هوای زیرین شده و شرایط
ناپایداری و بارش را فراهم کردهاست (شکل  14و .)10
رخداد دوم :سه روز قبل از بارش فراگیر ( )1880/70/11و زمان بارش فراگیر
()1880/70/21

قبل از آغاز بارش کمفشار حرارتی گستردهای بر روی خلیجفارس و خشکیهای مجاور آن،
پاکستان و هند مستقر است .در شمالغرب دریای خزر مرکز پرفشاری مستقر است که
زبانهای از آن به صورت یک تراف تا نواحی مرکزی ایران گسترش یافتهاست .با آغاز بارش
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کمفشار روی خلیجفارس قویتر شده و فشار مرکزی آن به  112ه پ رسیده است از طرفی
زبانهای از این کمفشار تا کرمان گسترش یافته است .قرارگرفتن زبانه کمفشار گرم و
مرطوب در جلوی تراف ناشی از زبانه پرفشار دریای خزر سبب ناپایداری و بارش در این
منطقه شده است(شکل  12و .)13

شکل  .11نقشه فشار سطح زمین سه روز

شکل  .10نقشه فشار سطح زمین در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش

شکل  .11نقشه ارتفاع  077ه پ سه روز

شکل  .18نقشه ارتفاع  077ه پ در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش

در تراز  055ه پ و قبل از رخداد بارش زبانهای از پرارتفاع مستقر روی شمال آفریقا به
سمت ایران گسترش یافتهاست .در شرق هند نیز مرکز کمارتفاعی با دو هسته مستقر است
که به سمت غرب گسترش بیشتری دارد .همچنین مرکز کمارتفاع دیگری بر روی ترکیه

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

قرار است که تر اف آن با محور شمالی ـ جنوبی تا شمال دریای سرخ امتداد دارد .با شروع
بارش هسته کمارتفاع هند بخش جنوبشرق ایران را فرا گرفتهاست.
هسته پرارتفاع روی ایران با  0335ژئوپتانسیلمتر تقویت شده و زبانهای از آن به صورت
تراف عمیقی تا جنوب خلیجفارس گسترش یافتهاست و نواحی جنوبشرق ایران با
قرارگیری در جلوی این تراف ناپایدار شدهاند (شکل  13و .)11
نقشه ناپایداری قبل از رخداد بارش نشان میدهد که در محدوده طول  43تا  25درجه
شرقی از تراز  1555تا  255ه پ تقریباً شرایط جوّ پایدار حاکم است و فقط بر روی شمال
عربستان و هند ش رایط حرکت صعودی هوا و ناپایداری وجود دارد .همزمان با شروع بارش از
تراز  1555تا  255ه پ ناپایداری قوی از طول  00تا  20درجه شرقی مشاهده میشود.
هسته بیشینه ناپایداری بین تراز  355تا  005ه پ قرار دارد (شکل  25و .)21

شکل  .27نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

شکل  .21نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

پ برای عرض  20/0درجه شمالی سه روز

پ برای عرض  20/0درجه شمالی در زمان

قبل از رخداد

رخداد بارش

قبل رخداد بارش نقشه خطوط جریان استقرار سامانه ساعتگرد در شمالشرق ایران را
نشان میدهد که سبب وزش شمالی ـ جنوبی و شمالشرقی ـ جنوبغربی در نواحی
جنوبشرق ایران شده است .سامانه پادساعتگرد دیگری بر روی هند مستقر است که رطوبت
اقیانوس را به خلیجبنگال پمپاژ میکند .گسترش شرقسوی هسته پادساعتگرد هند و
گسترش آن تا جنوبشرق ایران همراه با شروع بارش در این منطقه میباشد .این هسته
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عالوه بر انتقال رطوبت هند به ایران ،از طریق اقیانوس هند و دریایعمان نیز تقویت می-
شود .از طرفی سامانه ساعتگرد شرق دریایخزر در مجاورت با این سامانه و همسوئی با آن
سبب تقویت آن میشود (شکل  22و .)23
تراکم رطوبت و بیشینه نم نسبی قبل از رخداد بارش در ایران بر روی هند و منطقه
شاخ آفریقا مشاهده می شود .رطوبت هند تا منطقه پاکستان گسترش یافته است و رطوبت
نسبی به بیش از  35درصد رسیده است .با گسترش شرقسوی زبانه رطوبتی هند در نواحی
جنوب شرقی ایران افزایش رطوبت و بارش بوقوع پیوسته است و نم نسبی در این نواحی تا
 15درصد نیز افزایش یافته است (شکل  24و .)20
قبل از شروع بارش در سطح زمین نواحی جنوب و جنوبشرق ایران سه هسته تاوایی
مثبت تشکیل شدهاست که در واقع زبانهای از تاوایی مثبت در دریایعرب و جنوبشرق
عربستان میباشد .در شمالشرق ایران شرایط تاوایی منفی حاکم است و سایر نواحی دارای
تاوایی مثبت هستند.

شکل  .22نقشه خطوط جریان سه روز قبل

شکل  .23نقشه خطوط جریان در زمان

از رخداد تراز  077ه پ

رخداد بارش تراز  077ه پ

در تراز  055ه پ بجزء جنوب و جنوبشرق ایران شرایط تاوایی منفی وجود دارد .هسته
تاوایی قوی دیگری در اقیانوس هند قرار دارد و در جنوبشرق عربستان تاوایی منفی حاکم
است (شکل  22و .)23

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

شکل  .24مقادیر نم ویژه و رطوبت نسبی

شکل  .20مقادیر نم ویژه و رطوبت نسبی

سه روز قبل از رخداد تراز  077ه پ

در زمان رخداد بارش تراز  077ه پ

شکل  .21نقشه توزیع مکانی و وزش

شکل  .20نقشه توزیع مکانی و وزش

تاوایی سطح زمین سه روز قبل از رخداد

تاوایی  077ه پ سه روز قبل از رخداد
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شکل  .21نقشه توزیع مکانی و وزش

شکل  .28نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی

تاوایی سطح زمین در زمان رخداد بارش

تراز  077ه پ در زمان رخداد بارش

با شروع بارش در سطح زمین هسته تاوایی مثبت عربستان با هسته تاوایی مثبت
جنوب شرق ایران ادغام شده و جنوب ایران را کامالً تحت سیطره خود در آورده است .این
هسته با چرخش سیکلونی سبب انتقال رطوبت و همچنین افزایش ناپایداری در جنوبشرق
ایران شدهاست .در تراز  055ه پ تاوایی مثبت جنوبشرق ایران اندکی تضعیف شده و به
نواحی داخلی ایران نفوذ کرده و جای خود را به هسته قویتر تاوایی مثبت اقیانوس هند
دادهاست .در این تراز نواحی جنوبغربی و شمالی ایران دارای تاوایی منفی میباشند (شکل
 23و .)21

رخداد سوم :سه روز قبل از بارش فراگیر ( )2770/71/71و زمان بارش فراگیر ()2770/71/11

سه روز قبل رخداد بارش هسته کمفشار گستردهای بر روی خلیجفارس تشکیل شده
است .هستههای کمفشار دیگری نیز بر روی پاکستان و شمالغرب هند مشاهده میشوند.
در نواحی جنوب و جنوبشرق ایران زبانه ای از پرفشار مستقر بر روی غرب دریای خزر به
صورت یک تراف با محور شمالغربی ـ جنوبشرقی مستقر است.
در زمان رخداد بارش دو هسته کمفشار با فشار مرکزی  113ه پ در مرکز و جنوبشرق
ایران مستقر شدهاست که سبب ناپایداری این مناطق شدهاند (شکل  35و .)31

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

در تراز  055ه پ قبل از رخداد بارش مرکز پرارتفاع گستردهای طبق معمول بر روی
عربستان و شمالشرق آفریقا شکل گرفتهاست .زبانهای از کمارتفاع روسیه به صورت یک
سردچال در شرق دریای خزر گسترش یافته و تا سواحل جنوبی آن امتداد دارد .با آغاز
بارش این سردچال به افغانستان و شرق ایران منتقل شده و چون دارای تاوایی مثبت می-
باشد زمینه ناپایداری و بارش را فراهم نموده است (شکل  32و .)33

شکل  .37نقشه فشار سطح زمین سه روز

شکل  .31نقشه فشار سطح زمین در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش

شکل  .32نقشه ارتفاع  077ه پ سه روز

شکل  .33نقشه ارتفاع  077ه پ در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش
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نقشه ناپایداری قبل از رخداد بارش نشان میدهد که از تراز  155تا  205ه پ در
محدوده طول  01تا  21درجه شرقی شرایط ناپایداری ضعیف وجود دارد در سایر نواحی و
سطوح در ایران شرایط پایداری برقرار است .با شروع بارش وضعیت ناپایداری در تراز 355
تا  055ه پ بین طول  43تا  03درجه شرقی با شدت بیشتر و در سطوح باالتر از تراز 305
ه پ در سایر نواحی ایران با شدت کمتر مشاهده میشود (شکل  34و .)30

شکل  .34نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

شکل  .30نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

پ برای عرض  20/0درجه شمالی سه روز

پ برای عرض  20/0درجه شمالی در زمان

قبل از رخداد

رخداد بارش

شکل  32هسته ساعتگردی را بر روی عربستان نشان میدهد که تأثیر عمدهای بر جهت
وزش در تراز  355ه پی نیمه غربی ایران دارد و سبب وزش شمالغربی ـ جنوبشرقی
شده است .سامانه ساعتگرد دیگری بر روی قزاقستان قرار دارد که زبانه آن به سمت ایران
ابتدا سبب وزش شمالشرقی ـ جنوبغربی و سپس وزش شمالغربی ـ جنوبشرقی در
نیمه شرقی ایران شدهاست .با آغاز بارش دو هسته ساعتگرد در غرب دریایخزر و دریای
عمان و یک هسته پادساعتگرد بر روی افغانستان مشاهده میشود.

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

هسته پادساعتگرد افغانستان ناشی از سردچال جوّی در تراز باالتر است که بخشی
از رطوبت جنوبشرق ایران در زمان بارش را از افغانستان تأمین میکند .هسته ساعتگرد

شکل  .31نقشه خطوط جریان سه روز قبل

شکل  .30نقشه خطوط جریان در زمان

از رخداد تراز  077ه پ

رخداد بارش تراز  077ه پ

دریایعمان نیز از سبب انتقال رطوبت دریایعمان و خلیجفارس به نواحی جنوبشرق ایران
میشود (شکل .)33
سه روز قبل رخداد بارش مقادیر رطوبت ویژه ناچیز و رطوبت نسبی در غالب نواحی
ایران حدود  25درصد است .ل یکن بر روی هند ،اقیانوس هند و منطقه شاخ آفریقا تمرکز
باالی رطوبت ویژه و همچنین رطوبت نسبی باالیی مشاهده میشود (شکل  )33که زبانهای
از کانون رطوبتی شبهقاره هند در زمان رخداد بارش نواحی جنوبشرق ایران را متأثر
ساخته است و سبب افزایش رطوبت نسبی به بیش از  35درصد و میزان رطوبت ویژه هم
به  15گرم رسیده است که این شرایط تغذیه مناسبی برای بارش میباشد (شکل .)31
نقشه اُمگا قبل از رخداد بارش در تراز  1555ه پ نشان میدهد که نواحی شرقی و
جنوبی تحت سیطره تاوایی منفی هستند که سبب پایداری در این بخش شدهاند .بر روی
غرب ایران و پاکستان و جنوبشرق عربستان نیز شرایط تاوایی مثبت و ناپایداری مشاهده
میشود .در نقشه تراز  055ه پ تاوایی منفی در غالب نواحی ایران بجزء بخش کوچکی از -
شرق و نواحی شمالی ایران مشاهده میشود (شکل  45و  .)41در زمان آغاز بارش در سطح
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زمین هسته تاوایی منفی به نواحی شمالشرقی ایران محدود شدهاست و نواحی جنوب و
جنوب شرقی ایران با گسترش سه هسته تاوایی مثبت پاکستان ،غرب ایران و جنوبشرق
عربستان ناپایدار شده است .در تراز  055ه پ در شمالشرق و جنوبغرب ایران مرکز
تاوایی مثبت وجود دارد .در این هنگام چند هسته تاوایی منفی بر روی عربستان ،دریایخزر
و جنوبشرق ایران مشاهده میشود(شکل  42و .)43
نقشه تراز سطح زمین قبل از شروع بارش نشاندهنده تشکیل مرکز کمفشار گسترده بر
روی خلیجفارس و خشکیهای مجاور آن میباشد .این مرکز کمفشار گسترده به سمت شرق
و بر روی پاکستان و شمال هند دارای چندین هسته بسته است .در امتداد رشتهکوه زاگرس
زبانهای از پرفشار مستقر بر روی غرب دریایخزر به صورت یک تراف در جهت شمالغرب ـ
جنوبشرق تا محدوده غرب کرمان نفوذ کردهاست .با شروع بارش مرکز پرفشار غرب
دریایخزر تقویت شده و قسمت جلوی تراف اندکی به سمت شرق جابجا شده است .سامانه
کمفشار بر روی هند و پاکستان تضعیف شده ولی در خلیجفارس همچنان پرقوت فعّال
است .هسته کمفشاری منشعب از کمفشار گسترده خلیجفارس بر روی بیرجند مستقر شده
که با گردش پادساعتگرد رطوبت عرضهای پایینتر را به داخل ایران میمکد(شکل  44و
.)40

شکل  .31مقادیر نم ویژه و رطوبت نسبی

شکل  .38مقادیر نم ویژه و رطوبت نسبی

سه روز قبل از رخداد تراز  077ه پ

در زمان رخداد بارش تراز  077ه پ
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شکل  .47نقشه توزیع مکانی و وزش

شکل  .41نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی

تاوایی سطح زمین سه روز قبل از رخداد

تراز  077ه پ سه روز قبل از رخداد

شکل  .42نقشه توزیع مکانی و وزش

شکل  .43نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی

تاوایی سطح زمین در زمان رخداد بارش

تراز  077ه پ در زمان رخداد بارش

نقشه تراز  055ه پ قرارگیری یک تراف گسترده با محور شمالغرب ـ جنوبشرق از
شمال دریایسیاه تا غرب خلیجفارس را نشان میدهد .در این هنگام زبانه پرارتفاع شمال
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آفریقا به صورت یک هسته با ارتفاع  0315ژئوپتانسیلمتر ایران را در بر گرفته است .کم-
ارتفاع گستردهای با  0335ژئوپتانسیلمتر بر روی هند مستقر است که زبانه آن تا جنوب-
شرق ایران ،دریای عمان و جنوب عربستان گسترش یافتهاست .وقوع بارش همراه با استقرار
سه هسته پرارتفاع بر روی مصر ،ایران و شمال هند است .کمارتفاع بسیار قوی در شمال
دریای سیاه مستقر است که زبانه آن به صورت یک تراف بین پرارتفاع ایران و مصر قرار
گرفته است .کمارتفاع دیگری با  0325ژئوپتانسیلمتر در دریای عرب مستقر است که
شمال آن نواحی جنوبشرق ایران را پوشش دادهاست .قرارگیری این مرکز کمارتفاع در
جلوی تراف هسته پرارتفاع ایران سبب ناپایداری شدهاست (شکل  42و .)43
رخداد چهارم :سه روز قبل از بارش فراگیر ( )2713/71/71و زمان بارش فراگیر
()2713/71/74

شکل  .44نقشه فشار سطح زمین سه روز

شکل  .40نقشه فشار سطح زمین در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش

نقشه اُمگا قبل آغاز بارش وجود پایداری از تراز  1555تا  255ه پ بین طول  05تا 25
درجه شرقی را نشان میدهد .سلول قوی ناپایداری از تراز  1555تا  455ه پ در غرب هند
قرار دارد .در غرب ایران نیز از تراز  255تا  355ه پ ناپایداری مشاهده میشود .با آغاز
بارش بین طول  04تا  21درجه شرقی از تراز  1555تا  305ه پ شرایط ناپایداری وجود
دارد و باالتر از این تراز شرایط پایداری حاکم است (شکل  43و .)41

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

شکل  .41نقشه ارتفاع  077ه پ سه روز

شکل  .40نقشه ارتفاع  077ه پ در زمان

قبل از رخداد بارش

رخداد بارش

شکل  .41نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

شکل  .48نیمرخ قائم اُمگا تراز  277-1777ه

پ برای عرض  20/0درجه شمالی سه روز

پ برای عرض  20/0درجه شمالی در زمان

قبل از رخداد

رخداد بارش

411

مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون/...آرمش ،خسروی ،سلیقه

شکل  .07نقشه خطوط جریان سه روز قبل

شکل  .01نقشه خطوط جریان در زمان

از رخداد تراز  077ه پ

رخداد بارش تراز  077ه پ

شکل  .02مقادیر نم ویژه و رطوبت نسبی

شکل  .03مقادیر نم ویژه و رطوبت نسبی

سه روز قبل از رخداد تراز  077ه پ

در زمان رخداد بارش تراز  077ه پ

قبل از آغاز بارش دو سامانه گردشی جریانات تراز  355ه پ ایران را کنترل میکند.
هسته ساعتگرد شمالشرق ایران که سبب وزش شمالیجنوبی در جنوبشرق ایران و وزش
شرقی ـ غربی در شمال ایران میشود .هسته ساعتگرد دیگری بر روی شرق تنگه هرمز قرار
دارد که سبب وزش جنوبی ـ شمالی و جنوبشرقی ـ شمالغربی در نیمه غربی ایران می-
شود .شروع بارش همراه با فعالیت دو سامانه گردشی در تراز  355ه پی ایران است .سامانه
پادساعتگرد جنوب دریای عمان با تقویت رطوبتی از اقیانوس هند و انتقال آن به خشکی-
های عرض های باالتر بخش عمده رطوبت بارش این روز را تأمین کردهاست .همچنین

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

سامانه ساعتگرد غرب افغانستان با همسوئی با این سامانه سبب تقویت آن شدهاست (شکل
 05و .)01
نقشه نم ویژه و نم نسبی قبل از رخداد بارش وجود دو کانون بزرگ رطوبتی بر روی هند
و آبهای اطرافش و دیگری بر روی آفریقای مرکزی را نشان میدهد .هسته رطوبتی منفردی
بر روی شمال غرب هند مستقر است که زبانه آن در امتداد سواحل دریایعمان به سمت
غرب گسترش یافته است .با آغاز بارش این هسته تقویت شده و هسته مرکزی آن دارای
رطوبت بیش از  12گ رم در هر کیلوگرم هوای خشک و رطوبت نسبی آن به بیش از 15
درصد رسیده است .این سامانه تا پاکستان و جنوبشرق ایران گسترده شدهاست (شکل 02
و .)03
نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی در تراز  1555ه پ پیش از شروع بارش از پاکستان تا
غرب ترکیه سه سلول تاوایی مثبت مستقر است .سلول تاوایی مثبت پرقدرت دیگری بر
روی جنوب شرق عربستان قرار دارد .هسته تاوایی مثبت قوی دیگری بر مرکز هند قرار دارد.
در این هنگام مرکز تاوایی منفی قوی بر روی دریایخزر مستقر است که شمال ایران را
تحت تأثیر قرار دادهاست .در تراز  055ه پ شرایط تاوایی منفی در ایران و عربستان وجود
دارد .در این تراز فقط بر روی هند و دریایعرب و همچنین شمالخزر شرایط تاوایی مثبت
مشخص میشود (شکل  04و .)00
با آغاز بارش در تراز  1555ه پ شمال و شمالشرق ایران تحت تأثیر سلول تاواییمنفی
قرار دارد .در این هنگام در جنوب ایران مرکز تاوایی مثبت در ارتباط با دو سلول تاوایی
مثبت روی غرب ایران و جنوب شرق عربستان استقرار دارد .این مرکز نقش مهمی در
ناپایداری و مکش هوای اطراف بویژه هوای گرم و مرطوب خلیج فارس و دریای عمان دارد.
در تراز  055ه پ بجزء در شمال دریایسیاه در سایر مناطق شرایط تاوایی منقی وجود
دارد .دو هسته تاوایی منفی قوی بر روی مرکز ایران و مصر قرار دارد که سبب پراکنش هوا
به اطراف شده و این امر اجازه صعود هوای ترازهای زیرین را میدهد (شکل  02و .)03
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شکل  .04نقشه توزیع مکانی و وزش تاوایی

شکل  .00نقشه توزیع مکانی و وزش

سطح زمین سه روز قبل از رخداد

تاوایی تراز  077ه پ سه روز قبل از رخداد

شکل  .01نقشه توزیع مکانی و وزش

شکل  .00نقشه توزیع مکانی و وزش

تاوایی سطح زمین در زمان رخداد بارش

تاوایی تراز  077ه پ در زمان رخداد بارش

نتیجهگیری

در تراز سطح زمین از عوامل ناپایداری در جنوبشرق ایران در فصل تابستان استقرار پرفشار
بر روی ترکیه و گسیل زبانه ی آن به صورت تراف تا محدوده کرمان و در امتداد رشتهکوه
زاگرس است .از طرفی نفوذ زبانه کمفشار خلیجفارس و ادغام آن با کمفشار پاکستان که به

دگرگونی ها و مخاطرات آب و هوایی

سمت غرب جابجا شده و قرار گیری این کمفشار در قسمت جلوی تراف ناشی از زبانه
پرفشار ترکیه عامل اصلی ناپایداری در سطح زمین است .در تراز  055هکتوپاسکل بجزء
رخداد سوم در سایر رخدادهای بارش تشکیل و گسترش تراف در غرب ایران و قرارگیری
نواحی شرقی ایران درجلوی این تراف نقش اصلی در ناپایداری را ایفا کردهاست .در رخداد
سوم سردچالی از کم ارتفاع روسیه منشعب شده و پس از عبور از روی دریایخزر بر روی
افغانستان و شرق ایران مستقر و سبب افزایش تاوایی مثبت و ناپایداری شدهاست .ترسیم
نیمرخ اُمگا برای عرض  23/0درجه شمالی از تراز  1555-255ه پ نشان دهنده ناپایداری
از سطح زمین ت ا تراز میانی جو در زمان رخداد بارش است در حالیکه قبل از رخداد بارش
شرایط اُمگا مثبت و جوّ پایدار مستقر است .در نقشه خطوط جریان رخدادهای  2 ،1و 4
استقرار سامانه چرخندی بر روی اقیانوس هند و سواحل غربی هند سبب انتقال رطوبت
اقیانوس به جنوبشرق ایران شدهاست در حالیکه در رخداد  3یک هسته پادساعتگرد بر
روی افغانستان تشکیل شده که سبب انتقال رطوبت از طریق افغانستان به جنوبشرق ایران
شدهاست .نقشه های نم ویژه و نم نسبی نیز نشان داد که رخدادهای  2 ،1و  4از سامانههای
رطوبتی مشترکی که از هند سرچشمه میگیرند ،تغذیه شدهاند در حالیکه سامانه  3رطوبت
خود را از سردچال مستقر بر روی افغانستان تأمین نموده است .البته این سردچال نیز
رطوبت خود را از زبانه مونسونی دریافت کرد که توانسته تا آسیای میانه گسترش یابد .نقشه
تاوایی ترازهای  1555و  055ه پ نیز نشان داد که در زمان رخداد بارش ،در سطح زمین
جنوبشرق ایران تاوایی مثبت و در تراز  055ه پی تاوایی منفی برقرار است .تاوایی منفی
تراز میانی جوّ با پراکنش هوا به اطراف سبب افزایش مکش هوا از ترازهای زیرین میشود
که در نتیجه ناپایداری در این منطقه رخ میدهد.
منابع
 .1آبخرابات ،شعیب؛ رضاییبنفشه ،مجید؛ جهانبخش اصل ،سعید؛ کریمی ،مصطفی و
علیاکبر رسولی ( ،)1310تحلیل دینامیکی ـ سینوپتیکی سازوکار بارشهای تابستانه
جنوبشرق ایران ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،سال چهل و هشتم ،شماره
 ،13صص .330-341
 .2بنیواهب ،علیرضا ( ،)1332بررسی الگوهای سینوپتیکی وقوع بارش های سیل آسای
تابستانه در خراسان شمالی و رضوی ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،شماره .41-03 ،13
431

مطالعه همدید نفوذ سامانه مونسون/...آرمش ،خسروی ،سلیقه

.3

.4

.0
.2

.3
.3
.1
.15

.11
.12
.13
.14

.10

.12
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برنامهریزی ،سال  ،12شماره  ،33صص .01-31
خوش اخالق ،فرامرز ( ،)1331مطالعه آب و هواشناسی سینوپتیکی موسمی تابستانه
آسیا در کشور افغانستان ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  23و .130-212 ،24
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فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دوره  ،43شماره .330-341 ،3
سازمان هواشناسی استانهای سیستانوبلوچستان ،کرمان ،خراسان جنوبی و هرمزگان.
سایت مرکز پیشبینی محیطی آمریکا
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سلیقه ،محمد ( ،)1333هماهنگی مراکز فشار جنب حارهای در بارشهای سیلآسای
منطقه جنوب و جنوبشرق ایران مطالعه موردی :بارش جوالی  ،1132فصلنامه
جغرافیایی سرزمین ،سال اول ،شماره .152-112 ،1
سلیقه ،محمد و علیرضا صادقینیا ( ،)1331بررسی تغییرات مکانی پرفشار جنبحاره در
بارشهای تابستانه نیمهی جنوبی ایران ،جغرافیا و توسعه ،شماره .33-13 ،13
سلیقه ،محمد و فرامرز بریمانی ( ،)1332اثرات سیستمهای آب وهوایی موسمی
درکشاورزی بلوچستان ،جغرافیا و توسعه ،شماره  ،1صص .3-20
عربی ،زهرا ( ،)1330تحلیل سینوپتیکی بارندگی دوره  21تا  22تیرماه  1333در ایران،
فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی ،سال سی و هشتم ،شماره  ،02صص .1-12
علیجانی ،بهلول؛ مفیدی ،عباس و عباسعلی علی اکبری بیدختی ( ،)1315الگوهای
گردش جو بارشهای تابستانه جنوبشرق ایران در ماه ژوئیه  ،1114فصلنامه فیزیک
زمین و فضا ،سال سیوهفتم ،شماره  ،3صص .250-223
غیور ،حسنعلی و محمود خسروی ( ،)1335تأثیر پدیده انسو بر نابهنجاریهای بارش
تابستانی و پاییزی منطقه جنوبشرق ایران ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،دوره ،12
شماره ( 3پیاپی .141-134 ،)22
فرهادی ،نصرت؛ گندمکار ،امیر؛ عساکره ،حسین و مجید منتظری ( ،)1313تحلیل
شرایط جوی توام با بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی مطالعه موردی :بارش 2-12
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