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  ...بررسی رابطه کم فشار سودانی و بارش دهم   

  93بهار مجله مخاطرات محیطی، سال سوم، شماره چهارم، 
  22/09/92: تاریخ دریافت مقاله
  06/03/93: تاریخ پذیرش مقاله

در استان  1383بررسی رابطه سامانه کم فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 
  کرمانشاه

  
  2محمود خسرويدکتر  ،  1علیرضا موقري

 
  چکیده

در استان کرمانشاه، از رویکرد محیطی به  1383اردیبهشت  10در این پژوهش به منظور شناسایی عامل بارش شدید رخ داده در 
ي همدیدي در واقع انتخاب این رویکرد به محقق امکان می دهد تا تنها بر روي بارشها و درنتیجه تیپ ها. گردشی استفاده شده است

هاي فشار سطح زمین و سطوح فوقانی جو، سامانه کم فشار سودانی الگوي با  بررسی نقشه .متمرکز شود که قصد مطالعه آنها را دارد
. زاي غرب کشور پرداخته شدهاي عمده بارانکه به بررسی نقش این سیستم به عنوان یکی از سامانه شناسایی شد منجر به بارش

هاي فشار در با بررسی نقشه. درجه طول شرقی منظور گردید 90تا  10درجه عرض شمالی و  60تا  10براي تمام نقشه ها محدوده مطالعاتی 
ترازهاي پایینی و باالیی جو مشخص گردید که شروع بارندگیها با استقرار ناوه مدیترانه برروي ترکیه و عراق و قرارگیري منطقه مورد 

وجود سامانه پرفشار بر روي . افتدازهاي باالیی، با همراهی کم فشار سودان در سطح زمین اتفاق میمطالعه در قسمت جلوي آن در تر
بررسی نقشه هاي امگا و چرخندگی نیز حکایت از . شبه جزیره عربستان و شمال غرب اقیانوس هند، به تقویت این سامانه می انجامد

 850نقشه هاي رطوبتی و جهت جریان، بیشترین رطوبت در ترازهاي دریا و  همچنین با توجه به. ناپایداري هوا در روز بارش دارد
هکتوپاسکال منبع عمده  700اما در تراز . هکتوپاسکال از دریاي مدیترانه تامین می شود که از سمت غرب به منطقه وارد می شود

  .ه می رسداست که توسط جریانات جنوب غربی به منطقه مورد مطالع مربوط به دریاي سرخ رطوبتی
  

  کرمانشاه، کم فشار سودانی، بارش شدید، امگا، چرخندگی: کلید واژه ها
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 1393بهار ،چهارمچاپ  ،سومسال  مجله مخاطرات محیطی،

 
  مقدمه

یکی از اساسی ترین عوامل در ساختار سیاره زمین اقلیم است که بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات 
در سطح گسترده اي متاثر از شرایط اقلیمی می باشند و بدون شناخت مکانیسم هاي موثر در آن فعالیت انسان در 

رمانشاه، محصوالت کشاورزي همچون مناطق با توجه به اینکه در استان ک . محیط طبیعی دچار اختالل می شود
دوره رشد و نمو خود را طی می کنند و از طرفی کشت محصوالت بهاره در این فصل ) دوره گرم(دیگر در فصل بهار

هاي بهاره نقش تعیین کننده اي در رویش این محصوالت و همچنین بازدهی بیشتر انجام می گیرد،  بنابراین بارش
تواند هاي شدید نیز میاز سوي دیگر بارش. ش گیاهی و سرسبزي جنگلها و مراتع داردمحصوالت و تقویت پوش

زا در ایران هاي بارانسامانه کم فشار سودانی از جمله سامانه. خسارات جبران ناپذیري به محصوالت باغی وارد نماید
ي در نیمکره شمالی در محدوده این سامانه منشاء حاره اي داشته و زمانی که منطقه همگرایی حاره ا. می باشد
درجه شرقی به طرف عرضهاي باال کشیدگی پیدا می کند، سلولی از این سامانه جدا شده و به  35تا  20طولهاي 

در این شرایط سینوپتیکی، سلول کم فشار برروي شمال اتیوپی و جنوب . طرف عرضهاي باالتر حرکت می کند
این سامانه حتی گاهی به عنوان  ).113: 1381لشکري، (ی معروف است سودان شکل می گیرد که به کم فشار سودان

. شناخته شده است) 2004، کاهانا 2004آلپرت (زا در برخی از مناطق شرق مدیترانه مهم ترین ساز و کار بارش
د که در پژوهشی به مطالعه بارشهاي سنگین خاورمیانه پرداختند و نتیجه گرفتن) 1138: 1983(دایان و آبرامسکی 

حاره اي آفریقاي شرقی و (جریان جت جنب حاره در شمال دریاي سرخ هواي گرم و مرطوب را از نواحی جنوبی
در ترازهاي میانی و فوقانی وردسپهر برروي خاورمیانه منتقل می کند و نقش اساسی در ایجاد این ) خلیج عدن

در بررسی توفان هاي همرفتی مقیاس کوچک  )281: 2000(کیدرون و پیک . ها و فعال شدن دریاي سرخ داردبارش
که در غرب بیابان هاي نقوه رخ می دهد،  بیان می کنند که ناوه فشاري دریاي سرخ در فصل پاییز و بهار سبب 

از . درصد می باشد 100تا  5/83رخداد توفانهاي شدید و کوتاه مدت در آن منطقه میشود و سهم این سامانه بین 
مورد بررسی قرار داده می توان به کار )  در ایران(ژه این سامانه را  قی که به طور ویجمله جامع ترین تحقی

ایشان وقوع بارشهاي سنگین و سیل آسا در جنوب غرب ایران را نتیجه تقویت و . اشاره داشت) 504: 1375(لشکري
سیستم دینامیکی و تشدید مراکز کم فشار مونسونی سودان و منطقه همگرایی دریاي سرخ و تبدیل آنها به 
هاي جنوب و جنوب ترمودینامیکی می داند و مکانیسم تکوین، تقویت و توسعه این مرکز کم فشار و نقش آن بر بارش

نقش اصلی در تشکیل و گسترش کم فشار سودانی را به ) 113: 1384(مفیدي . غرب ایران را تشریح نموده اند
به عنوان منبع اصلی تاوایی براي پیدایش الگوي گردش ناهنجار و  هکتوپاسکال 500کشیده شدن تاوه قطبی در تراز 

ایشان همچنین مطالعات انجام گرفته . تقویت سلول هدلی و جت جنب حاره برروي مدیترانه و شمال آفریقا می داند
ونسون زاي کم فشار مدرباره کم فشارهاي منطقه دریاي سرخ را به سه دوره تقسیم می کند که ساز و کارهاي بارش

سودانی در آن به عنوان اولین دوره مورد توجه قرار گرفته و بارشهاي سیل آساي فصل پاییز در خاورمیانه را ناشی از 
سبزي پرور شرایط الزم براي تقویت سامانه سودانی را ). 71: 1382(گسترش زبانه کم فشار سودانی می داند 

اي و ایجاد سیستم چرخندي، خارج شدن جت جنب دیترانهدینامیکی شدن چرخند سودان و ادغام آن با سامانه م
درجه و پایین آمدن محور جت قطبی و عمیق  30حاره اي از حالت مداري و انتقال محور آن به عرضهاي بیش از 
درجه و پایین تر و بلوکه شدن سیستم کم فشار  25شدن ناوه سطح باالي مربوط به کم فشار اطلس شمالی تا عرض 
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در تحلیل شرایط   )81: 1386(امیدوار ).3: 1370سبزي پرور،( ه برروي اروپا به مدت چهار روز می داندشرق مدیتران
سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد بارش در منطقه شیرکوه نشان می دهد که از سه نوع سیستم سینوپتیکی که 

: 2010(حسنی ها و مقدادي . نی می باشدمنطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، الگوي نوع اول مربوط به کم فشار سودا
میلی  10و   5با بررسی و تحلیل بارش بهاري مناطق نیمه خشک در ایران نتیجه گرفتند که بارش با بیش از ) 69

همچنین در . با این حال تعداد روزهاي با بارش افزایش یافته است. متر در ماه آوریل کاهش تدریجی داشته است
سال آینده پیش بینی کرده  30با توجه به مدل آریما کاهش تدریجی این بارشها را در طی پیش بینی بارش بهاره 

با بررسی سینوپتیکی طوفانهاي شدید منجر به بارشهاي سیل آسا در قم بیان می دارد که ) 1376(رئوفی فرد . اند
ادغام این سامانه با مرکز کم  این طوفانها نتیجه تقویت و تشدید فعالیت مرکز کم فشار مونسونی سودان بوده و با

فشار مدیترانه اي و تاثیر منطقه همگرایی دریاي سرخ روي آنها تبدیل به سیستم دینامیکی و ترمودینامیکی گردیده 
در چند سال اخیر نتایج حاصل از پایان نامه هاي متعدد، حاکی از نقش سامانه کم فشار سودانی به عنوان مهم . اند

می ) 1382(و انصاري ) 1378(سیل زا در مناطق جنوب غرب ایران دارد که از آن جمله امیري هاي ترین عامل بارش
هاي سینوپتیکی سامانه کم فشار سودانی جهت شناسایی نقش آندر هدف از این پژوهش،مطالعه برخی از جنبه. باشد

خسارتهاي احتمالی این سامانه  بارشهاي بهاره استان کرمانشاه است تا بتوان ضمن باال بردن دقت پیش بینیها، از
  .کاست

  روش پژوهش
در این . »محیطی به گردشی«و » گردشی به محیطی «: در همه مطالعات همدید دو رویکرد اصلی وجود دارد

دلیل انتخاب این روش این . پژوهش از رویکرد محیطی به گردشی و روش تحلیل سنوپتیکی کمی استفاده شده است
در واقع انتخاب این رویکرد به . زمانی بارش بسیار شدیدتر از سایر متغیرهاي اقلیمی است است که تغییرات مکانی و

ها و درنتیجه تیپ هاي همدیدي متمرکز شود که قصد مطالعه آنها را دارد محقق امکان می دهد تا تنها بر روي بارش
 10براي روز   مین و سطوح فوقانی جوهاي الگوهاي فشار سطح زبه همین منظور ابتدا نقشه. )51: 1385مسعودیان، (

که  شدیدترین و فراگیرترین بارش بهاره در طول دوره آماري در پهنه استان کرمانشاه  به وقوع  1383اردیبهشت 
با توجه به اینکه . استخراج و تحلیل گردید و الگوي سودانی عامل بارش این روز شناسایی شد) 1جدول (پیوسته 

انجام نگرفته، ) به ویژه کرمانشاه(وجهی درباره ارتباط سامانه سودانی با بارشهاي غرب کشور تاکنون مطالعه شایان ت
ساعت قبل از بارش تا پایان  48هاي الگوهاي فشار از نقشه.در این پژوهش به بررسی و تحلیل این الگو پرداخته شد

 700،  850راکنش امگا براي ترازهاي هاي پهکتوپاسکال و نقشه 500و 700،  850روز بارش براي ترازهاي دریا، 
 5/2شناسی و آب و هواي آمریکا به صورت رقومی و با دقت مکانی هکتوپاسکال از سایت مرکز ملی اقیانوس 500و

درجه  90تا  10درجه عرض شمالی و  60تا  10محدوده مطالعاتی براي تمام نقشه ها . درجه تهیه و تحلیل گردید
براي متغیرهاي مربوط به  NCEP/NCARهاي واکاوي شده چنین با استفاده از دادههم. طول شرقی منظور گردید

هکتوپاسکال  700، 850، 1000و نم ویژه در ترازهاي  )v-wind( ، مولفه باد نصف النهاري)u-wind( مولفه باد مداري
قبل از بارش و نقشه ساعت  48و دریک برش قائم از جو، نقشه هاي ترکیبی جهت و سرعت جریان باد با رطوبت از 

هکتوپاسکال و همچنین یک برش مقطعی از  500و  700، 850، 1000هاي چرخندگی براي روز بارش در ترازهاي 
  .جو براي امگا در منطقه مورد مطالعه ترسیم و تحلیل گردید
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  )ب( 1383اردیبهشت  10و پراکنش بارش در ) الف(موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور   :1شکل  

  
  1383اردیبهشت  10مشخصات ایستگاههاي مورد مطالعه و میزان بارش در روز  :1جدول 

  
  )بارش(میلیمتر )متر(ارتفاع  طول جغرافیایی جغرافیایی عرض ایستگاه

 31 1318.6 1/47 31/34  کرمانشاه

 15 1348.8 5/46 10/34 آباد غرباسالم
 32 1468 48 5/34 کنگاور
 15 1379.7 65/46 7/34 روانسر

  هاي تحقیقیافته

  )ساعت قبل از بارش 48( 1383اردیبهشت  8دینامیکی در روز  - شرایط سینوپتیکی 
مالحظه می . ساعت قبل از بارش نشان می دهد 48شرایط سینوپتیکی حاکم در تراز دریا را در  2شکل شماره 

هکتوپاسکال بر روي شمال دریاي خزر بسته شده و  1302شود که مرکز واچرخند روي روسیه با منحنی هم فشار 
و با انتقال هواي سرد عرضهاي باالتر برروي زبانه جنوبی آن با نفوذ به عرضهاي پایین تر تمام کشور را دربرگرفته 

شمالی تا  - این در حالی است که مرکز کم فشار سودانی با راستاي جنوبی. کشور جو آرامی را حاکم ساخته است
شمال شرق مصر و غرب دریاي سرخ را دربرگرفته و زبانه آن ضمن عبور از عراق و اردن، سوریه و مدیترانه شرقی تا 

به این ترتیب جریانات جنوب و جنوب شرقی در اثر گرادیان فشار ایجاد شده بین . تداد یافته استشرق اوکراین ام
توده هواي سرد سیبري و توده هواي گرم سودان برقرار شده و زمینه الزم براي انتقال هواي مرطوب دریاهاي جنوبی 

بنابراین انرژي پتانسیل الزم . شده است از طریق شبه جزیره عربستان به غرب ایران، عراق و شرق مدیترانه فراهم
با توجه به . براي تقویت سامانه هاي چرخندي ورودي به منطقه مورد مطالعه در طی روزهاي آینده فراهم خواهد شد

ژئوپتانسیل متر در اطراف  1605هکتوپاسکال، مرکز واچرخندي نسبتا قوي با پربند  850در تراز  3شکل شماره 
خش شمال غربی روسیه و نیمه شمالی دریاي مازندران و بخشهایی از شرق اروپا را در برگرفته مسکو بسته شده که ب

ژئوپتانسیل متر کمی باالتر از موقعیت چرخندي تراز دریا بر  1455از طرفی مرکز چرخند بسیار قوي با پربند . است
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 1530ه عربستان با پربند همچنین مرکز واچرخندي بر روي شبه جزیر. روي شمال شرقی مصر بسته شده است
به این ترتیب وجود یک هسته سرد در پشت چرخند تراز دریا سبب ریزش هواي سرد  . ژئوپتانسیل متر وجود دارد

این تراز به پشت چرخند تراز دریا شده و باعث تقویت هرچه بیشتر چرخند تراز دریا در طی روزهاي آینده خواهد 
  .شد

  
  ساعت قبل از بارش 48هکتوپاسکال در  850فشار تراز  :3شکل    بارش             ساعت قبل از 48فشار تراز دریا در  :2شکل 

  
ژئوپتانسیل متر در موقعیتی باالتر و کمی  3075مرکز چرخندي با پربند ) 4شکل (هکتوپاسکال  700در تراز 

از بخش شمال شرقی مصر تا نیمه جنوبی دریاي ) بر روي شرق مدیترانه(هکتوپاسکال 850تر از چرخند تراز عقب 
 -ژئوپتانسیل متر در راستاي غربی 3175در مقابل مرکز واچرخندي با منحنی هم ارتفاع . سیاه بسته شده است

پشته حاصله از این واچرخند تمام ایران . شرقی شبه جزیره عربستان و خلیج فارس و دریاي عمان را در برگرفته است
به این ترتیب با فرارفت هواي گرم و مرطوب عرضهاي پایین به جلو چرخند موجب گرادیان حرارتی . را فراگرفته است

در تراز . بر روي عراق شده و باعث تقویت هر چه بیشتر چرخند و عمیق شدن آن در طی روزهاي آینده خواهد شد
همانطور . نیز شرایط بسیار خوبی براي تقویت سامانه در طی روزهاي آینده فراهم است) 5شکل (هکتوپاسکال  500

 700که مشاهده می شود پدیده غالب در این روز مرکز چرخندي است که در موقعیتی عقب تر از چرخند تراز 
به این ترتیب الگوي . است ژئوپتانسیل متر بسته شده 5650هکتوپاسکال بر روي شرق اروپا و دریاي سیاه با پربند 

ناوه . قرارگیري مراکز چرخندي در تراز قائم به گونه اي است که شرایط بسیار مناسبی براي تقویت سامانه فراهم است
همچنین مرکز واچرخندي با پربند . این مرکز چرخند با گذر از دریاي مدیترانه تا شمال سودان نیز پیش رفته است

شمال شرقی شبه جزیره عربستان، خلیج فارس، دریاي عمان و  - راستاي جنوب غربیژئوپتانسیل متر با  5875
  .استانهاي جنوبی کشور را فراگرفته است
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  هکتوپاسکال     500آرایش الگوهاي فشار تراز  :5شکل                  هکتوپاسکال    700آرایش الگوهاي فشار تراز  :4شکل        
  

  )ساعت قبل از بارش 48( 1383اردیبهشت  8در ) حرکت قائم(شرایط ترمودینامیکی 
غرب ایران در این . هکتوپاسکال را نشان می دهد 850پراکنش میزان امگاي محاسبه شده در تراز  6شکل شماره 

در حالی که هسته اي با راستاي جنوب . پاسکال بر ثانیه می باشد 075/0روز تحت تاثیر امگاي مثبت به میزان 
محدوده شمال دریاي سرخ تا غرب و مرکز ترکیه پاسکال بر ثانیه  -1/0شمال شرقی با امگاي منفی به میزان - غربی

به این ترتیب غرب کشور و منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر امگاي مثبت از جو پایداري برخوردار . را در بر گرفته است
ولی بر روي عراق تا شرق مدیترانه هسته امگاي منفی قرار دارد که نشان از ناپایداري هوا در این محدوده می . است
  .                                               دباش

غرب کشور همانند تراز زیرین : به این شکل است که)7شکل (هکتوپاسکال  700پراکنش مقادیر  امگا در تراز 
 1/0شمالی می باشد که حداکثر میزان امگا در مرکز آن به  - تحت تاثیریک هسته با امگاي مثبت با راستاي جنوبی

ولی شمال غرب عربستان، شرق مصر . ثانیه می رسد که همچنان بیانگر پایداري هوا در این تراز می باشد پاسکال بر
پاسکال بر ثانیه است که نشان از واگرائی شدید  -275/0تا شمال عراق تحت تاثیر یک هسته با امگاي منفی به میزان 

  .هوا در این محدوده می باشد

  
  ساعت قبل بارش 48هکتوپاسکال در  700فشار تراز  :7شکل              شساعت قبل بار 48کتوپاسکال در ه 850فشار تراز  :6شکل 

در این تراز یک پهنه گسترده با . هکتوپاسکال نشان می دهد 500پراکنش مقادیر امگا را در تراز  8شکل شماره 
امگاي مثبت از دریاي عمان در امتداد شرق به غرب تا غرب خلیج فارس و شرق اردن و از جنوب نیمه شرقی شبه 
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با شمال غرب و سپس به سمت شرق، بخش شمالی  جزیره عربستان را در بر گرفته و در ادامه نیمه غربی ایران را
به این ترتیب بخش اعظم کشور ایران تحت تاثیر امگاي مثبت بوده و به تجمع از پایداري . کشور را در برگرفته است

در مقابل . به این ترتیب در تمام ورد سپهر پایینی و میانی، جوي پایدار بر روي کشور حاکم است. هوا برخوردار است
در مقابل . ست هوا بر روي آبهاي گرم خلیج فارس همرفت گرم و مرطوب را براي غرب کشور فراهم می کندبا نش

هسته بسیار گسترده اي با امگاي منفی، محدوه وسیعی از غرب شبه جزیره عربستان تا مرکز لیبی و از جنوب تا 
راین را در برمی گیرد که باالترین مقدار شمالی تا شمال اوک -مرکز سودان و در ادامه این هسته با امتداد جنوبی

  .پاسکال بر ثانیه برروي شمال دریاي سرخ واقع شده است -2/0امگاي منفی به میزان
  

     
  هکتوپاسکال 1000خطوط جریان و مقادیر نم ویژه در تراز  :9شکل          ساعت قبل بار 48هکتوپاسکال در  500فشار تراز  :8شکل

  
  )ساعت قبل از بارش 48( 1383اردیبهشت  8بررسی نقشه هاي ترکیبی رطوبت و باد در 

. نحوه انتقال رطوبت در سامانه سودانی از نقشه هاي باد و نم ویژه توامان استفاده گردیدبه منظور تعیین منشاء و 
چرخش . هکتوپاسکال می باشد 1000نشان دهنده وضعیت جریان جو به همراه نم ویژه در تراز  9شکل شماره  

دریاي عرب و شمال واچرخندي گسترده اي با تندي مناسب بویژه در بخش شرقی واچرخندي، برروي دریاي عمان، 
غرب اقیانوس هند را در برگرفته است که این جریان هواي گرم و مرطوب دریاهاي گرم جنوبی را در ضلع غربی 

هسته گرمی با دماي بسیار باالتر از دریاي عرب برروي جنوب دریاي . برروي شبه جزیره عربستان منتقل می نماید
این در حالی است که جریانات شمال سوي قوي . به چشم می خورد g/kg  24سرخ و غرب اتیوپی، با مقدار نم ویژه

با . متر بر ثانیه می رسد 10برروي شرق اروپا و دریاي مدیترانه حاکم است که برروي این دریا و شمال آفریقا به 
جنوب انتقال این هواي سرد به شمال آفریقا و مدیترانه شرقی و همرفت گرم و مرطوب از عرضهاي پایین برروي 

همچنین هسته . عراق و جریان چرخندي در جنوب عراق و شمال غرب شبه جزیره عربستان در حال تکوین می باشد
برروي  g/kg 14رطوبتی از شرق مدیترانه در امتداد غرب به شرق تا مرکز ایران کشیده شده که بیشینه آن به میزان 

جریان ) 10شکل (هکتوپاسکال  850در تراز . ر داردنیمه جنوبی دریاي مازندران و استانهاي شمالی کشور قرا
چرخندي برروي دریاي عمان و عرب تا حد زیادي ضعیف شده است و برعکس تراز دریا با فرارفت گرم و مرطوب 

اما هسته . قوي، در این تراز  هسته نسبتا سردي برروي دریاي عرب و بخصوص عمان و غرب پاکستان حاکمیت دارد
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فرارفت سرد . همچنان فعال است g/kg 16مال غرب اتیوپی و جنوب شرق سودان به میزان گرم و پر رطوبت ش

برروي مدیترانه و اروپا توسط جریانات شمالی همچنان ادامه دارد و هسته سرد و خشکی را برروي جنوب صحرا تا 
در این تراز قدري  جریان چرخندي تراز دریا. شمال غرب عربستان، اردن، جنوب سوریه و عراق حاکم کرده است

جریان چرخندي ) 6شکل (هکتوپاسکال  700در تراز . و سوریه حاکم است) قبرس(عقب تر برروي مدیترانه شرقی
در این تراز موج عمیقی برروي . روي دریاي عمان کمی به سمت غرب جابجا شده و هسته آن برروي ریاض قرار دارد

که با فرارفت سرد خود برروي بخش مرکزي و غربی صحرا، مدیترانه و شرق صحراي آفریقا به چشم می خورد 
هسته گرم . جریانات جنوب غربی را برروي مصر و شمال غرب عربستان تا عراق و بخش غربی ایران حاکم نموده است

مرکز . شمال اتیوپی در این تراز گسترده تر شده و زبانه این هسته مرطوب تا مرکز عربستان تداوم پیدا کرده است
ندي این تراز باز هم قدري متمایل به غرب و شمال می باشد و هسته مرکزي آن برروي شمال قبرس و غرب چرخ

  .این آرایش چرخندي در تراز زیرین وردسپهر نشان از توسعه و تقویت چرخند در روزهاي آینده دارد. ترکیه قرار دارد

  هکتوپاسکال 700خطوط جریان و مقادیر نم ویژه در تراز  :11شکل       هکتوپاسکال 850ویژه در تراز  خطوط جریان و مقادیر نم :10شکل 
  

  )ساعت قبل از بارش 24( 1383اردیبهشت  9شرایط سینوپتیکی در روز 
واچرخند سیبري به . صورت زیر می باشد جابجائی انجام شده در هر یک از سامانه ها به)12شکل (درتراز دریا 

ولی کم فشار سودانی حرکت قابل مالحظه اي . سمت شرق جابجا شده اما همچنان سراسر ایران را در بر گرفته است
بنابراین ایران تحت تاثیر . به سمت شمال داشته، بطوریکه زبانه این کم فشار تا جنوب ترکیه گسترش پیدا کرده است

نیز مرکز چرخندي ضمن قوي تر ) 13شکل(هکتوپاسکال 850در تراز . پایداري را تجربه می کنداین واچرخند جو 
مرکز واچرخندي روي روسیه . شدن به سمت شمال و سپس شرق جابجا شده و در غرب سوریه قرار گرفته است

ه و تمام ایران را به سمت شرق جابجا شده و زبانه هاي جنوبی آن از سمت شمال شرق وارد کشور شد) اطراف مسکو(
مجموع این شرایط موجب گرادیان فشار بین توده هواي سرد روسیه و توده گرم حاره اي سودان . در بر گرفته است

شده و  جریانات جنوب، جنوب شرق را سبب شده؛ که به خوبی نشان دهنده انتقال هواي گرم و مرطوب دریاهاي 
  .ها می باشددید ناپایداريجنوبی به درون سامانه بارش زا و در نتیجه تش
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  هکتوپاسکال 850آرایش الگوهاي پربندي تراز  :13آرایش الگوهاي فشار تراز دریا                                  شکل :12شکل     

جابجایی به این شکل است که مرکز چرخندي به سمت شرق جابجا شده ) 14شکل (هکتوپاسکال  700در تراز 
به روز قبل گسترده تر و عمیق تر شده و زبانه جنوبی آن به سمت عرضهاي پایین گسترش پیدا کرده  ولی نسبت

با جابجایی مرکز چرخندي به سمت شرق ناوه نیز به سمت شرق جابجا شده و در نتیجه غرب ایران در طی  .است
مورد مطالعه در این روز تحت تاثیر  منطقه .روزهاي آینده تحت تاثیر فرایند ناپایداري جلو ناوه قرار خواهد گرفت

پشته حاصل از پرارتفاع روي عربستان می باشد که ضمن گسترده تر شدن، نقش تغذیه رطوبت به درون سامانه 
هکتوپاسکال تغییرات شکل گرفته در موقعیت سامانه ها به شکل  500تراز  15در شکل . سودانی را انجام می دهد

حرکت به سمت عقب به طرف عرضهاي باال کشیده شده است و پشته حاصل از  زیر است که مرکز واچرخندي ضمن
همچنین مرکز چرخندي با جابجایی به سمت جنوب با امتداد . آن تا شمال دریاي مازندران را در برگرفته است

در شمال شرق عالوه بر دریاي سیاه دریاي آدریاتیک اژه و سواحل شمالی دریاي مدیترانه را نیز  -جنوب غرب
  .برگرفته است

  
  هکتوپاسکال   500آرایش الگوهاي پربندي تراز  : 15شکل              هکتوپاسکال           700از آرایش الگوهاي پربندي تر :14شکل     
  

  )ساعت قبل از بارش 24( 1383اردیبهشت  9در ) حرکت قائم(شرایط ترمودینامیکی 
هسته امگاي مثبتی که روز قبل . هکتوپاسکال نشان می دهد 850پراکنش مقادیر امگا را در تراز  16شکل شماره 

غرب ایران را متاثر ساخته بود با جابجایی به سمت جنوب، خلیج فارس، بخشی از شرق شبه جزیره عربستان و 
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با این جابجایی هسته امگاي منفی که روز گذشته شمال دریاي سرخ تا مرکز . استانهاي جنوبی را در برگرفته است

جنوبی از شمال شبه جزیره عربستان تا  -ترکیه را در برگرفته بود به سمت شرق متوجه شده و با راستاي شمال
وي شمال عراق پاسکال بر ثانیه برر -2/0شمال ترکیه گسترده شده است که باالترین مقدار امگاي منفی آن به میزان 
قسمت شرقی امگا، غرب و شمال غرب . واقع شده است در نتیجه ناپایداري شدید هوا را در این مناطق شاهد هستیم

ایران را نیز پوشش می دهد که نشان از خروج جو پایدار می باشد و رفته رفته ناپایداري هوا را در این قسمت از 
  .کشور بدنبال دارد

مالحظه می شود که جابجایی شکل گرفته همانند تراز زیرین است به این ) 17شکل ( هکتوپاسکال 700در تراز 
هسته امگاي مثبتی که روز گذشته تمام نیمه غربی ایران و شرق عراق را فراگرفته بود ضمن ضعیف تر : شکل که

ن و با گذر از پاسکال بر ثانیه رسیده و با حرکت به سمت شرق از بخش شمال شرقی عربستا 05/0شدن به مقدار 
خلیج فارس و مرکز ایران تا شمال دریاي مازندران گسترده شده است که نشان از نشست هوا در این محدوده می 

در مقابل هسته امگاي منفی که روز گذشته بر روي شمال دریاي سرخ و منطقه شرق دریاي مدیترانه قرار .باشد
  - 35/0اي پیشرفته به طوري که هسته این امگا به میزان  داشت با حرکت به سمت شمال شرق به طور قابل مالحظه

پاسکال بر ثانیه بر روي شمال عراق و جنوب ترکیه واقع شده است که بیانگر ناپایداري شدید و صعود هوا در این 
  .غرب ایران در این تراز تا حدودي متاثر از قسمتهاي شرقی این هسته امگاي منفی می باشد. محدوده است

  

  
  ساعت قبل بارش 24هکتوپاسکال در  700فشار تراز  :17شکل       ساعت قبل بارش   24وپاسکال در هکت 850فشار تراز  :16شکل     
  

هسته : جابجایی در موقعیت و شدت هسته هاي امگا به شرح زیر است) 18شکل  (هکتوپاسکال  500در تراز 
اما ایران . گسترده شده بود، به سمت شرق جابجا شده استامگاي مثبتی که روز گذشته از شرق ایران تا غرب عراق 

به استثناي شمال غرب و قسمت باریکی از غرب، همچنان تحت تاثیر امگاي مثبت قرار دارد و جو پایداري را تجربه 
در مقابل مرکز هسته گسترده با امگاي منفی که بر روي شمال دریاي سرخ واقع شده بود با حرکت به . می کند
 -/.05منحنی . پاسکال بر ثانیه افزایش یافته است - 45/0مال بر روي شمال عراق قرار گرفته و میزان آن به سمت ش

اما منطقه مورد مطالعه هنوز به طور کامل . شمالی از غرب ایران می گذرد -پاسکال برثانیه این هسته با امتداد جنوبی
  .ناپایداریها در حدي نیست که سبب صعود هوا و بارندگی گرددتحت تاثیر این امگاي منفی قرار نگرفته است بنابراین 
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  )ساعت قبل از بارش 24( 1383اردیبهشت  9بررسی نقشه هاي ترکیبی رطوبت و باد در 
مالحظه می . دهنده پراکنش هسته هاي رطوبتی و خطوط جریان در تراز دریا می باشدنشان) 19(شکل شماره 

ر جنوب عراق و شمال غرب شبه جزیره عربستان شکل گرفته بود؛ در این روز شود جریان چرخندي که روز گذشته د
همچنین هسته مرطوب . تقویت یافته و هواي مرطوب شرق مدیترانه را به روي سوریه، اردن و عراق همرفت می کند

 g/kg 22جنوب دریاي سرخ با کاهش رطوبت به سمت شمال جابجا شده که بیشترین میزان آن در مرکز هسته به 
اما چرخش واچرخندي برروي دریاي عمان و دریاي عرب همچنان هواي گرم و مرطوب این دریاها را با . می رسد

  .جریانات جنوب، جنوب شرقی برروي شبه جزیره عربستان انتقال می دهد
  

  
  هکتوپاسکال 1000خطوط جریان و مقادیر نم ویژه در تراز  :19شکل         ساعت قبل بارش    24ر هکتوپاسکال د 500تراز  :18شکل   
  

نحوه پراکنش هسته هاي رطوبتی و جهت و سرعت جریانات با تغییر نسبت ) 20(هکتوپاسکال شکل 850در تراز 
به روز گذشته به این شرح است که هسته گرم و مرطوب جنوب سودان و شمال اتیوپی به سمت غرب جابجا شده 

ند روز گذشته به فعالیت خود ادامه جریان چرخندي مستقر برروي دریاهاي جنوبی و شبه جزیره عربستان همان. است
این در حالی است که جریان چرخندي درست در همان . می دهد اما نسبت به تراز زیرین بسیار ضعیف شده است

متر بر ثانیه، هواي نسبتا  20موقعیت تراز زیرین نسبت به روز قبل تقویت شده و جنوب غرب آن با سرعت نزدیک به 
هکتوپاسکال مشاهده می  700در تراز  21آنچه که در نقشه شماره . فرارفت می کند مرطوب را به سمت غرب ایران

غرب و جنوب غرب کشور به همراه خلیج فارس را فرا گرفته که  g/kg 3شود هسته سرد و خشکی است که با مقدار 
ی با سرعتی جریانات واچرخندیبرروي شبه جزیره عربستان و دریاهاي جنوبی از یک طرف و جریانات جنوب غرب

متر بر ثانیه، ناشی از موج مستقر بر شمال آفریقا، شمال غرب عربستان و عراق از طرف دیگر بر این  20معادل 
جهت جریانات در این روز در منطقه . اما هسته گرم و مرطوب برروي سودان همچنان فعال است.خشکی می افزایند

  .جنوب غربی می باشد



 

 
 

 
   

  
 

 
           

  

 

 
٧٢ 

 
 1393بهار ،چهارمچاپ  ،سومسال  مجله مخاطرات محیطی،

 

  
  هکتوپاسکال 700خطوط جریان و مقادیر نم ویژه در تراز  :21شکل  هکتوپاسکال  850خطوط جریان و  مقادیر نم ویژه در تراز  :20شکل
  

  )روز بارش( 1383اردیبهشت  10شرایط سینوپتیکی و دینامیکی در روز 
شمال غربی از روي شبه  –شود که زبانه کم فشاري در امتداد جنوب شرقیمالحظه می ) 22شکل (در تراز دریا 

مرکز . جزیره عربستان و خلیج فارس بر روي عراق، غرب ایران گسترش پیدا کرده و تا جنوب دریاي سیاه امتداد دارد
ین ترتیب به ا. هکتوپاسکال برروي شرق ترکیه و شمال عراق بسته شده است 1006.5چرخندي با منحنی هم فشار 

هواي گرم عرضهاي جنوبی به غرب و جنوب غرب ایران همرفت کرده و شیو حرارتی را برروي منطقه مطالعاتی 
مرکز چرخندي قوي و گسترده اي محدوه بین ترکیه، ) 23شکل (هکتوپاسکال  850در تراز . تشدید نموده است

منطقه مورد مطالعه به همراه سایر مناطق نیمه .  تدریاي مازندران و جنوب عراق تا جنوب اوکراین را در برگرفته اس
نیز ) 24شکل (هکتوپاسکال  700در تراز . ي این چرخند قرار داردغربی ایران تحت تاثیر فرایند ناپایداري جلو ناوه

هکتوپاسکال قرار گرفته و منطقه مطالعاتی به خوبی در قسمت واگرائی  850سیستم چرخندي در همان موقعیت تراز 
مرکز پر ارتفاع روي عربستان و دریاهاي جنوبی با . ه قرار گرفته و ناپایداري ترازهاي زیرین را سبب شده استناو

چرخش ساعتگرد خود رطوبت الزم را به درون سامانه چرخندي شارش میکند و موجب تشدید هرچه بیشتر 
در این روز  به این شرح می باشد که با ) 25شکل (هکتوپاسکال  500شرایط سینوپتیکی تراز . ها می گرددناپایداري

جابجایی پشته حاصل از پرارتفاع عربستان به سمت شرق مرکز چرخندي نیز به سمت شرق جابجا شده و غرب ایران، 
دراین تراز همچون ترازهاي زیرین در قسمت جلوي سامانه و قطاع گرم ناوه قرار گرفته و ناپایداري ترازهاي زیرین 

نبال دارد که با فرارفت هواي گرم و مرطوب عرضهاي پایین و انتقال آن به درون سامانه بارشی ورد سپهر را به د
  .توسط پرارتفاع عربستان بر تقویت سامانه افزوده می شود
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  هکتوپاسکال 850آرایش الگوهاي پربندي تراز  :23شکل                 راز دریا             آرایش الگوهاي فشار ت :22شکل            

  

  
  هکتوپاسکال 500آرایش الگوهاي پربندي تراز  :25شکل                      هکتوپاسکال   700آرایش الگوهاي پربندي تراز  :24شکل     

  
  )روز بارش( 1383اردیبهشت  10در ) حرکت قائم(شرایط ترمودینامیکی 

هسته اي که با امگاي منفی بر روي عراق ) 26شکل (هکتوپاسکال  850همانطور که مشاهده می شود در تراز 
شمالییک پهنه گسترده  -این امگا با امتداد جنوبی. قرار داشت با حرکت به سمت شرق تا مرکز ایران پیش رفته است

ب دریاي را در برگرفته که از مرکز عربستان تا جنوب غربی روسیه شامل می شود و در امتداد شرق به غرب از غر
پاسکال بر  - 125/0باالترین مقدار امگاي منفی در این هسته به .سیاه تا شرق دریاي مازندران را در برگرفته است

به این ترتیب در این محدوه که منطقه مورد مطالعه را هم در بر دارد شاهدواگرائی شدید و صعود هوا . ثانیه می رسد
نیز همانند تراز زیرین غرب و مرکز ایران تحت تاثیر یک هسته با ) 27شکل (هکتوپاسکال  700در تراز . می باشیم

پاسکال بر ثانیه  -175/0شمالی می باشد که حداکثر میزان امگا در مرکز این هسته به  - امگاي منفی با امتدادجنوبی
ناپایداري همراه به این ترتیب در تمام الیه هاي زیرین وردسپهر جو . می رسد که بر روي شرق ترکیه واقع شده است
  .با صعود هوا در منطقه مورد مطالعه حاکم است
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  هکتوپاسکال در اولین روز بارش 700فشار تراز  :27هکتوپاسکال در اولین روز بارش                           شکل  850فشار تراز  :26شکل 

  
نشان می دهد که هسته ي با امگاي منفی  28هکتوپاسکال درشکل  500چگونگی موقعیت و میزان امگا در تراز 

که روز گذشته از مرکز مصر تا شمال ترکیه گسترده شده بود ضمن کاهش در میزان آن به سمت شرق جابجا شده و 
. غربی و شمالی ایران را نیز شامل می شوداز شمال عربستان تا شمال دریاي مازندران را پوشش می دهد که نیمه 

پاسکال بر ثانیه بر روي آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته  -25/0باالترین مقدار امگاي منفی در مرکز هسته به میزان 
به این ترتیب غرب کشور و منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر هسته امگاي منفی قرار دارد که نشان از ناپایداریو . است
  .د هوا در تمام وردسپهر میانی و پایینی می باشدصعو

  
  هکتوپاسکال در اولین روز بارش 500فشار تراز  :28شکل 

  
 میزان امگا در برش مقطعی از جو در روز بارش

) عرض جغرافیایی منطقه مورد مطالعه(درجه شمالی  34مقادیر امگا را برروي عرض جغرافیایی  29شکل شماره 
در این شکل مقادیر امگا در جهت قائم براي روز بارش نمایش . درجه شرقی نشان می دهد 90تا  10و بین طولهاي 
هکتوپاسکال  300هکتوپاسکال تا تراز  1000از مالحظه می شود که برروي منطقه مورد مطالعه از تر. داده شده است

پاسکال بر ثانیه و به تدریج به ارتفاعات باالتر و تقریبا  -15/0میزان امگا در تراز دریا . مقادیر امگاي منفی حاکم است
امگا هکتوپاسکال به باال مقدار  500در تراز . پاسکال بر ثانیه می رسد - 25/0تا  -2/0هکتوپاسکال به  650از تراز 
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این پدیده نشان دهنده واگرائی شدید حاکم، بخصوص در الیه هاي باالتر جو . پاسکال بر ثانیه است - 25/0کمتر از 
  .می باشد، که همگرائی و صعو شدید هوا در الیه هاي زیرین را سبب شده است

  
  
  
  
  
  
  

                
  

  درجه عرض شمالی براي امگا در روز بارش 34برش مداري در   :29شکل 
  

  )روز بارش( 1383اردیبهشت  10تحلیل نقشه هاي ترکیبی رطوبتی و باد در 
مشاهده می شود که در تراز دریا جریان چرخندي مستقر برروي مدیترانه شرقی، سوریه،  30با توجه به شکل 

یاه نسبت به روز گذشته تقویت یافته و رطوبت این دریاها را به صورت شمال غرب عربستان، عراق، ترکیه و دریاي س
تا  12رطوبت موجود در این روز در منطقه از . جریانات غربی، به غرب کشور و منطقه مورد مطالعه منتقل می کند

شده  چرخش واچرخندي برروي دریاي عرب و شمال غرب اقیانوس هند قوي تر. گرم برکیلوگرم متغیر می باشد 15
و رطوبت را به شکل جریانات جنوبی برروي شبه جزیره عربستان و خلیج فارس می فرستد و در ادامه توسط جریان 

همچنین منطقه با نم ویژه باال برروي دریاي سرخ در محدوه منطقه . چرخندي فوق الذکر به منطقه تزریق می شود
این منطقه شمالی بوده و نقش چندانی در انتقال  جریانات حاکم برروي. همگرائی دریاي سرخ به چشم می خورد

  .رطوبت برروي جریانات عبور ندارد

  
  هکتوپاسکال850خطوط جریان و مقادیر نم ویژه تراز  :31شکل       هکتوپاسکال 1000خطوط جریان و مقادیر نم ویژه تراز  :30شکل  
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، نسبت به تراز زیرین )31شکل(هکتوپاسکال 850مالحظه می شود در پراکنش هسته هاي با نم ویژه باال در تراز 

تغییرات چشمگیري صورت گرفته است؛ به طوري که از هسته مرطوب دریاي عرب و عمان خبري نیست، اما هسته 
مرطوبی برروي شمال غرب ایران در  در مقابل هسته نسبتا. مرطوبی برروي اتیوپی و سودان به چشم می خورد

با . می رسد g/kg12محدوده سامانه چرخندي حاکم در این تراز دیده می شود که بیشترین تراکم آن به میزان 
توجه به جریانات حاکم بر منطقه بخشی از رطوبت مورد نیاز براي غرب کشور از دریاي مدیترانه از طریق جریانات 

ند و بخشی از رطوبت مورد نیاز از هسته مرطوبی سودان و دریاي سرخ، از طریق غربی حاکم در ضلع غربی چرخ
 700نقشه رطوبتی تراز .  جریانات جنوبی حاکم برروي غرب شبه جزیره عربستان تامین شده است

بخوبی نشان می دهد که منابع رطوبت در این تراز عمدتا دریاي سرخ و مناطق حاره اي ) 32شکل (هکتوپاسکال
شرق افریقا می باشد که از جنوب غرب کشور و پس از گذر از گوشه شمالی خلیج پارس توسط جریان شمال 

که سرعت آن برروي عراق و (چرخندي گسترده اي که بر منطقه حاکم است به شکل جریانات جنوبی، جنوب غربی
ت موجود در منطقه در این تراز رطوب. ، به غرب کشور فرارفت می شود)متر بر ثانیه میرسد 20منطقه مورد مطالعه به 

آنچه که .گرم بر کیلوگرم می باشد که بیشترین تراکم آن به قسمتهاي شمال شرقی استان مربوط می شود 6تا  4بین 
  .در ترازهاي باالیی پیداست نقش بارز دریاي سرخ در فرستندگی رطوبت به منطقه است

  

  
  

  هکتوپاسکال 700خطوط جریان و مقادیر نم ویژه در تراز  :32شکل
 میزان رطوبت و خطوط جریان در برش مقطعی از جو در روز بارش

درجه شرقی و عرض جغرافیایی  90تا  10برش قائم رطوبت و جهت و سرعت باد را بین طولهاي  33شکل شماره 
درجه جغرافیایی که  50تا  40همانطور که مالحظه می شود در محدوده طول جغرافیایی . نشان می دهددرجه  34

در برگیرنده محدوده مورد مطالعه می باشد؛ همرفت رطوبت از الیه هاي زیرین به الیه هاي باالیی جو در حال انجام 
این رطوبت در یک فرایند جوي . گرم می باشدگرم بر کیلو 14هکتوپاسکال حدود  1000مقدار نم ویژه در تراز . است

هکتوپاسکال همچنان ادامه دارد که با توجه به جهت جریانات قائم برروي منطقه مطالعاتی به  500همرفتی تا الیه 
گرم بر کیلوگرم می رسد که به خوبی همرفت  6تا  4هکتوپاسکال به  700مقدار نم ویژه در تراز . خوبی مشهود است

  .الیه زیرین نشان می دهد رطوبت را از
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  درجه عرض شمالی براي جریان هوا و رطوبت در روز بارش 34برش مداري در   :33شکل

  
  هاي تاوائی در روز بارشبررسی نقشه

هکتوپاسکال در روز  500و  700،  850، 1000مقدار تاوائی نسبی حاکم در ترازهاي  37تا  34اشکال شماره 
یک هسته با تاوائی مثبت ) 34شکل (هکتوپاسکال  1000در تراز . بارش را برروي منطقه مورد مطالعه نشان می دهد

زبانه تاوایی مثبت بخش شمال غرب و غرب ایران را تا جنوب . بر ثانیه برروي آذربایجان بسته شده است 2×5-10
منحنی هم تاوائی صفر از منتهی الیه جنوبی خوزستان و ساحل شمال غربی خلیج پارس . خوزستان در برگرفته است

ي منطقه تشدید نموده و به دلیل شرایط کژفشاري وجود تاوائی مثبت برروي منطقه، همگرائی را بر رو. عبور می کند
. حاکم بر روي منطقه و تزریق تاوائی مثبت از عرضهاي باالتر ناپایداري را بر روي منطقه مطالعاتی تشدید نموده است

- 5در محدوده جغرافیایی مرکز چرخندي همین تراز هسته ي با تاوائی مثبت  ) 35شکل (هکتوپاسکال 850در تراز 

ثانیه به چشم می خورد که پهناي پوشش این هسته تا جنوب خوزستان و نیمه شمالی ایران را در برگرفته بر 4×10
با تزریق تاوائی از عرضهاي باالتر . منحنی هم تاوائی صفر از منتهی الیه جنوب عراق و خوزستان عبور می کند. است

مالحظه می شود که بر ) 36شکل (هکتوپاسکال  700در تراز .شرایط ناپایداري در الیه زیرین جو تشدید شده است
بر ثانیه رسیده، که نشان از  2×10- 5شدت تاوائی نسبی مثبت در منطقه مورد مطالعه افزوده شده و مقدار آن به 

این پدیده با شرایط امگاي منفی حاکم در همین روز به خوبی . جریانات سیکلونی و در نتیجه همگرایی هوا می باشد
یک هسته با ) 37شکل (هکتوپاسکال 500در تراز . و نشان از ناپایداري و صعود هوا در این روز می باشدمنطبق بوده 

منحنی هاي هم تاوائی این هسته به خوبی محدوده . برروي شمال عراق بسته شده است 5×10-5تاوائی مثبت  
یایی چرخند موجود در همین تراز با حاکمیت این هسته که منطبق بر محدوده جغراف. مطالعاتی را پوشش می دهند

  .می باشد، همگرایی در منطقه تشدید شده و با تزریق تاوائی به تراز هاي زیرین بر شدت ناپایداریها می افزاید
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  هکتوپاسکال 850نقشه چرخندگی روز بارش تراز  : 35شکل           هکتوپاسکال 1000نقشه چرخندگی روز بارش تراز  : 34شکل    

  
  هکتوپاسکال               500نفشه چرخندگی روز بارش تراز  : 37شکل           هکتوپاسکال   700تراز نفشه چرخندگی روز بارش  : 36شکل    

  
  نتیجه گیري

با توجه به نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که در سطح زمین مرکز پرفشار قوي برروي روسیه از دو 
جنوبی با در برگرفتن سرزمین ایران تا خلیج فارس و دریاي عمان  –روز قبل از شروع بارش در راستاي شمالی

با . نفوذ زبانه هاي این پرفشار موجب تقویت گردش واچرخندي بر روي دریاهاي جنوبی می شود. گسترده شده است
نزدیک شدن به شروع بارش ها این پرفشار با حرکت به سمت شرق جاي خود را به سیستم کم فشاري می دهد که 

ساعت قبل از بارش برروي سودان و مصر بسته شده بود و در این روز از سمت غرب به منطقه مورد مطالعه وارد  48
. در ترازهاي باالیی نیز در روز بارش، منطقه مورد مطالعه به خوبی در قسمت واگرائی ناوه قرار می گیرد. می شود

عرب و شمال غرب اقیانوس هند به عنوان یکی از  همچنین پرارتفاع مستقر بر روي شبه جزیره عربستان، دریاي
با فرارفت هواي گرم و مرطوب به   )134: 1381لشکري، (شروط الزم براي تکوین و تقویت و توسعه کم فشار سودان 
به این ترتیب می توان اینگونه بیان داشت . زا کمک می کنددرون سامانه بارشی به تقویت هر چه بیشتر سامانه بارش

ها با استقرار ناوه عمیق بر روي ترکیه، عراق و شمال عربستان و قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در ع بارندگیکه شرو
قسمت جلو آن، با همراهی کم فشار سودانی در سطح زمین اتفاق می افتد و پرفشار عربستان با شارش رطوبت 

. و گسترش کم فشار سودانی ایفاء می کنددریاهاي جنوبی به درون سامانه بارشی نقش قابل توجهی در تکوین 
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  ...بررسی رابطه کم فشار سودانی و بارش دهم   

: 1370(ایزد نگهدار. بررسی نقشه هاي امگا و تاوائی نیز حاکی از جو ناپایدار همراه با صعود هوا در روز بارش می باشد
نیز در مطالعه خود عمیق شدن ناوه در شرق مدیترانه تا منطقه دریاي سرخ را در تقویت یک کم فشار سودانی و ) 1

به سمت شمال شرق الزم می داند و پرفشار مستقر برروي عربستان را عامل اصلی انتقال رطوبت دریاي  حرکت آن
وقوع بارشهاي سنگین و سیل آسا در جنوب غرب ) 1375(همچنین لشکري . عمان بدرون کم فشار سودانی می داند

ایی دریاي سرخ و تبدیل آنها به ایران را نتیجه تقویت و تشدید مراکز کم فشار مونسونی سودان و منطقه همگر
از نقطه نظر منابع تامین رطوبتی و مسیر ورودي آنها؛ در تراز دریا . سیستم دینامیکی و ترمودینامیکی می داند

رطوبت اولیه از مناطق حاره اي شمال شرقی آفریقا و دریاي سرخ توسط سامانه کم فشار سودانی از دو روز قبل از 
نتقال داده می شود که در طول مسیر با رسیدن به شرق مدیترانه به میزان زیادي تقویت بارش به سمت شمال غرب ا

شده که توسط جریان چرخندي حاکم در منطقه به شکل جریانات غربی از سمت غرب به منطقه مورد مطالعه 
خندي همچنین هواي گرم و مرطوب شمال غرب اقیانوس هند و خلیج عدن توسط جریان واچر. فرارفت می شود

هکتوپاسکال نحوه  850در تراز . حاصل از پرفشار مستقر بر روي این مناطق به درون سامانه بارشی منتقل می شود
فرا رفت رطوبت همانند تراز دریا می باشد با این تفاوت که دریاي سیاه در تزریق رطوبت به سامانه بارشی و تقویت 

هکتوپاسکال برخالف ترازهاي  700در تراز . هند می شودآن جایگزین هواي گرم و مرطوب شمال غرب اقیانوس 
زیرین مدیترانه شرقی نقش آنچنانی در تامین رطوبت ندارد بلکه منابع عمده در واگرائی رطوبت، دریاي سرخ، مناطق 
حاره اي شمال شرق آفریقا می باشند که با گذر از عربستان و خلیج پارس تقویت شده و به شکل جریانات جنوب 

از جمله پژوهش هایی که سامانه کم فشار سودانی را  به عنوان مهم . به منطقه مورد مطالعه فرارفت می شود غربی
هاي سیل زا در مناطق جنوب غرب و غرب ایران معرفی کرده اند می توان به کارهاي امیري ترین عامل بارش

  .اشاره نمود) 1382(و انصاري ) 1378(
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