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 چكيده

نهه،  عملیها    جها مهی  ی فیزیکی و روحی هریک از اعضاء و افراد نظامی بهه هاجنبهی اثراتی که اقلیم بر بر تمامعالوه 

کهم بهاراو و بها     های سنگین در مناطق خشهک  بیابهانی و  بارش گردد.تأثر میعامل و غیرعامل نیز از شرایط اقلیمی م پ،افن،

سهاهه خاهارا    شهون، و همهه  منجر مهی  ریناپذینیبشیپهای سنگین و پوشش گیاهی تنک در اغلب موارد به رخ،اد سیالب
م،یه،ی  هبهه بررسهی   . هذا در این پژوهش گذاردیمزیربنایی  عمرانی و کشاورزی برجای  اا یتأسهای سنگینی در بخش

ر از رابر یا بیشهت بب،ین منظور برای هر ایاتگاه  بارشی که های سنگین در مناطق بیابانی و سواحل مکراو پرداخته ش،. بارش
 متهر یله یم 16تر از ههای برابهر و بیشه   بارش تیدرنهابارش سنگین آو ایاتگاه در نظر گرفته ش، و  عنواوبهباش،  95ص،ک 

در  دادهرخههای  ارشبآوردو اهگوهای بارشی  از بین  تههبه دسمنطقه انتخاب ش،ن،. در ادامه جهت بارش سنگین  عنواوبه

فوریهه   5روز  تیه درنهال منطقهه اسهتخراش شه،ن، و    های فراگیر در ک( بارش1987-2015ی )بررس موردطول دوره آماری 
ههای  نماین،ه بارش عنواوبهروز قبل از آو  4اه با توجه به گاترش آو در سطح منطقه به همر 1371بهمن  16برابر با  1993

 ر غهرب ایهراو  نتایج حاصل نشاو داد که قرارگیهری مرکهز نهاوه د    سنگین منطقه انتخاب و مورد تحلیل هم،ی، قرار گرفتن،.
 کهه طورینگین منطقه است بهساهگو در رخ،اد بارش  نیمؤثرترعنواو ی بارشی م،یترانه و سودانی بههاسامانهناشی از ادغام 

بر روز  مؤثرانیه در جنوب منطقه مطاهعاتی و قرارگیری تاوایی مثبت ناوه پاسکال بر ث -5/1هاته بیشینه امگای منفی برابر با 

ریای عهرب   ددریای سرخ  ) آبیمنابع اوش بارش بر روی منطقه مطاهعاتی باعث تش،ی، ناپای،اری و صعود هوا ش،ه است و 
 .در رخ،اد بارش سنگین منطقه هاهتن،  مؤثر عنواو منابع رطوبتیم،یترانه و دریای عماو( به ی دریایتا ح،ودو  فارسجیخل

ی سهیل و مه،یریت   آگهاه شیپهای آبخیزداری و در طراحی مخازو ذخیره آب  طرحتواو از نتایج حاصل از این پژوهش می

 منابع آب استفاده نمود.
 

 یفشار سودانکم   سیل بارش سنگین اهگوی فشار اقلیم   :های کليدیواژه
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 مقدمه

پیروزی و شکات نیروهای نظامی در یک صحنه نبرد  کنن،هنییترین عوامل تعازجمله مهم

ها  آو بر جابجایی نیروها  پرواز جنگن،ه ریوهوا و تأثواقعی را بایاتی شناخت کامل آب

کارشناساو ها توسط ونقل تجهیزا  سنگین  عملکرد سالحدریایی  حمل یهاحرکت ناوگاو

. بایاری از ته،ی،ا  مطرح علیه جوامع بشری از نیروهای مالح دو طرف جنگ دانات

ی داشته و تیرامنیغگیرن،. این ته،ی،ا   هرچن، ظاهری ی سرچشمه میطیمحاتیزماائل 

امنیت ملی  جهیدرنتنماین،  هیکن در عمل امنیت جامعه و ته،ی،اتی طبیعی جلوه می صرفاً

قرار داده و گاهی آثار و تبعا  بایار بیشتر و  ریتأثع را تحت کشورهای محل وقو

 2010آورن،. آثار و تبعا  حوادثی مانن، سیل سال ها را به همراه میی از جنگرتریگچشم

 توجهقابل  طوفاو کاترینا و... بر امنیت کشورهای محل وقوع بایار 2004پاکاتاو  سونامی 

ان، بودههای به وقوع پیوسته در این کشورها ار و تبعا  جنگبوده و در اغلب موارد فراتر از آث

ی برخوردار است. امالحظهقابلبارش ایراو از تنوع زمانی و مکانی  (.1390هطفی و همکاراو )

ی چنین اگاتردهبرجاته و  طوربهی گردش اتمافری در طول سال هاسامانهم،اوم  کنشبرهم

های زیادی از ایراو بخش نکهیباوجودا(. 1372ی  جانیعلاست )تنوعی را موجب گردی،ه 

 نیتأمی برای اعم،هبوده و همچنین فاق، منابع رطوبتی  خشکمهیندارای اقلیم خشک و 

ی بایار سنگین و رگباری هابارشهای سنگین است؛ گاهی مناطقی از ایراو شاه، بارش

 (.1377ماعودیاو  است )هآومتغیر بودو زماو و مکاو  هابارشهاتن،. ویژگی اصلی این 

در  جهتنیازاشود و ب،وو شک سیل یکی از عوامل مخرب در مناطق مختلف محاوب می

تلفا   ازنظرفهرست بالیای طبیعی منظور گردی،ه است. شای، بتواو گفت در عمل  سیالب هم 

گردد. بالیای طبیعی در جهاو محاوب می نیتربیمهخاارا  ماهی   ازنظرجانی و هم 

ی زماو و ش،  وقوع آو نیبشیپ  شناخت علل و عوامل موج، آو و در صور  امکاو رونیازا

هگوی گردشی در روز رخ،اد  با در نظر گرفتن ا تنهانهها است. سیالب ریناپذاجتنابضرورتی 

بررسی اهگوهای گردشی پیش از رخ،اد سیالب نقش مهمی در تعیین شرایط و محتوای  بلکه 
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ای در سطح (. تحقیقا  گاترده1391اتی دارن، )حلبیاو و همکاراو  رطوبتی قلمرو مطاهع

است. در اینجا ادبیاتی از کارهای گذشته  ش،هانجامجهاو و در ایراو بر روی بارش سنگین 

با یک رویکرد آماری  تأثیر چرخن،های غرب  (2001همکاراو )و  1جناا .شودیماشاره 

 100بارش ابرسنگین بیش از  259و  متریلیم 60 بارش سنگین بیش از 948م،یترانه بر روی 

 بود را مطاهعه کردن،. ش،هثبتدر غرب م،یترانه  1996تا  1992سال  از  5که در طی  متریلیم

درص، موارد  مراکز چرخن،ی در مجاور  و  90ها نشاو داد که در نتایج پژوهش آو

 (2007همکاراو )و  2هنا .ان،ش،هواقعهای سنگین غرب م،یترانه هماایگی محل وقوع بارش

و به این  های سنگین جزایر باهریک را مطاهعه کردن،بارش وجود آورن،هبه  اهگوهای جوی

 در مرکز چرخن،ی یک که بود دادهرخ یدرزمان سنگین هایبارش درص، 87 نتیجه رسی،ن، که

   یت استفاده از( قابل2014همکاراو )و  3بود. اسکاکن ش،هواقع جزایر کیلومتری 600 شعاع

در نامیبیا ارزیابی کرده و  آسالیسی خطر بارش بن،پهنه منظوربههای ماهواره هن،ست را داده

و  4ی بهره برد. کارالهیمابن،پهنهاز این  تواویمنشاو دادن، که در مناطق فاق، اطالعا  زمینی 

در  مرطوب و رمگ هایتاباتاو در سنگین بارش روی،ادهای بررسی ضمن (2009همکاراو )

 :هاتن، جوی آشفتگی نوع دو از ناشی اکثراً روی،ادها این که دادن، نشاو برزیل شرقی جنوب

درص، از  48جنوبی ) آتالنتیک همگرایی روی،ادها( و منطقه از درص، 53 ح،ود درسرد ) جبهه

کرد.  روزهای بارن،گی را در سوداو واکاوی (2010) 5(. االگیپردیگیبرمروی،ادها را در 

تزریق  همرفتی و یههشافت محلی رطوبت و افزاهبررسی وی نشاو داد اهگوی بارش از بازی

( به بررسی 2016همکاراو ) و 6پذیرد. کویتریها و گازها در ارتفاعا  اتیوپی اثر مییوو

به این نتیجه رسی،ن، که آب و هوای رومانی  رومانی پرداختن، و در بارش هایفرین تغییرا 

هیم  در مناطق شماهی نمود بیشتری داشته است. خصوصبهر ش،ه است  این امر تمرطوب

                                                                                                                                                    
1 Jansa 

2 Lana 
3 Skakun 
4 Carla lima 
5 Elagib 
6 Croitoru 
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های و تغییرپذیری مجموع بارش بلن،م، ( به بررسی رون،های 2016همکاراو )و  1زاکول

فرین در تایلن، پرداختن، و به این نتیجه رسی،ن، که در بیشتر مناطق تایلن،  تع،اد وقوع بارش 

بیشتر ش،ه است. یکی از نتایج این تغییرا  افزایش فراوانی  هاآو کمتر بوده است  وهی ش، 

 نیز کشور داخل در باش،.ی در بیشتر مناطق تایلن، مشهود است  میتازگ بهو ش،  سیل که 

 (1380) قهیسلنجار ان،. داده قرار مطاهعه مورد را سیالب یشناسمیاقل متع،دی پژوهشگراو

جنوب شرق ایراو را مطاهعه کرد. وی نقش واگرایی در  نههای تاباتااهگوهای هم،ی، بارش

جوی منطقه ضروری  یهازشیهکتوپاسکال را در ر 500ارتفاع  هکتوپاسکال و کم 200سطح 

 فشار موسمی رطوبت را به ایراو حمل کن، اما کمی کماست که چنانچه زبانه و معتق، دان،یم

ا رخ هکتوپاسکال وجود ن،اشته باش، ریزشه 200هکتوپاسکال و واگرایی  500ارتفاع تراز 

های هم،ی، در شمال ها بر اساس موقعیت سامانهسیالبی نیبشیپ( به 1383) یمراددهن،. نمی

چهار اهگوی  زا در این منطقهلیهای سکه در ایجاد بارش. نتایج نشاو داد شرق ایراو پرداخت

دریای سرخ  -سودانی  یفشارهاای  کمهم،یتران یفشارهامهاجر قطبی اروپایی  کم یفشارهاکم

در جنگ  2. ژنرال ویلیام. سی. وست مورهن،مهاجر قطبی سیبری مؤثر هاتن، یفشارهاکم و

این  موجببهداد. قرار می مورداستفادهی موسمی را بررسی و هاطرحسری ویتنام ساالنه یک

و زمانی که  ام شناساییطرح فصول خشک و باراو در هر طرف از مناطق کوهاتانی اصلی ویتن

های ساحلی را به هجنزار تب،یل بادهای موسمی شمال شرق از نیمه اکتبر تا اوایل مارس جلگه

گرفتن، و همچنین زمانی که نمای، کشورهای الئوس و کامبوش در حاهت خشک قرار میمی

ارونه بادهای موسمی جنوب غربی از ماه می تا سپتامبر غاهب گردی،ن، یک رژیم اقلیمی و

کار گن،م(. 1386  یجانیعلش، که در جنگ کاربرد فراوانی داشت )احم،ی و تشکیل می

های ش،ی، در نواحی جنوبی استاو بوشهر پرداخت و به این ( به بررسی هم،ی،ی بارش1389)

زا در نواحی جنوبی استاو بوشهر های ش،ی، و سیلنتیجه رسی، که عامل اصلی بروز بارش

سودانی از جنوب و جنوب غرب کشور به این منطقه است که اهبته اگر با  فشارکمورود سامانه 

                                                                                                                                                    
1 Limsakul 
2 William C.wast.Morelanel 
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همکاراو . حلبیاو و ده،یمهای ش،ی،تری رخ ای همراه باشن،  بارشی م،یترانههاسامانهورود 

نتایج نشاو داد که در قم پرداختن،.  زا لیسهای به بررسی و تحلیل هم،ی، سامانه (1391)

. باهک و سادا  گیرن،فشار نشأ  میکم منطقه غاهباً از ادغام دو سامانه های سیل زا دربارش

های سنگین پاییزه و زماتانه شهرستاو بارشای به بررسی ( در مطاهعه1391) یاحم،

که ش،  و گاترش پرداختن، و به این نتیجه رسی،ن،  آو بر توسعه پای،ار ریو تأث هی،ریحتربت

 فشار در سطوح مختلف جو که عموماً منشأ یهاگاترش سامانه های سنگین در منطقه بهبارش

توان، در ها میبیرونی دارن، واباته است. شناسایی شرایط سینوپتیک به وجود آورن،ه این بارش

( به واکاوی 1394) یجعفر. احم،ی و آمادگی الزم مفی، باش، زماو وقوع و ایجاد ینیبشیپ

پرداختن، و به این نتیجه رسی،ن، که  بن،رعباستاو شهرس 1392اسفن،  23بارش فوق سنگین 

و در  راویجنوب ا یبر روشمال شرقی  -محور جنوب غربی با یفشار سودانوجود کم

 راو یا یبر رو یجنوب -ماهیبا محور ش قیعم اریجو گاترش ناوه با الییو با یانیم یترازها

سو در البا قائمکا  حر ناوه و لجدر  قیتحق ۀسرخ و قرار گرفتن منطق یایعراق  عرباتاو و در

( به 1395پور و همکاراو )ت. کرمش،ه اس ی،اریسطوح که موجب صعود هوا و ناپا یتمام

ی هاسامانههای رگباری مناطق کوهاتانی پرداختن،. نتایج نشاو داد که استقرار مطاهعه بارش

 و بر منطقه خاورمیانهجی بن،اهی چوو رکس  امگا  کم ارتفاع بری،ه و پشته فشار در تراز میان

بنابراین با توجه به موارد فوق ه،ف این ؛ ان،م،یترانه سبب برهم زدو حاهت بهنجار جو ش،ه

در منطقه  آسالیسهای سنگین و بارش اهگوهای هم،ی،ی موجب ها وتحقیق شناسایی سامانه

 .باش،یم موردمطاهعه

 موردمطالعهمنطقه 

از سرزمین ایراو شامل مناطق کویری و بیابانی در  بخش وسیعی   ما موردمطاهعهمنطقه 

های سیاتاو و بلوچاتاو  که استاو ردیگیبرمدر  را کشور جنوب شرقشرق  مرکز و 

ماهی و هجنوبی استاو خراساو رضوی  نیمه ش مهینهرمزگاو  کرماو  یزد  خراساو جنوبی  قم  

شود. موقعیت جغرافیایی مل میدرص، استاو سمناو را شا 90شرقی استاو اصفهاو و بیش از 
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( آورده 1) شماره ج،ول در های مطاهعاتی( و ایاتگاه1)شماره در شکل  موردمطاهعهمنطقه 

 ش،ه است.
 

 

 موردمطالعه منطقه جغرافیایی موقعیت. 1 شماره شکل

 های مطالعاتی و میانگین بارش ساالنه آنهاستگاهیا . 1شماره جدول 

میانگین 

 بارش

نام 

 ایستگاه

میانگین  ردیف

 بارش

 ردیف نام ایستگاه

 1 بیرجن، 5/168 11 سراواو 4/107

 2 فردوس 140 12 قم 2/148

 3 کاشمر 197 13 کرماو 148

 4 حی،ریهتربت 7/267 14 بم 8/58
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 5 سمناو 7/140 15 سیرجاو 3/133

 6 گرماار 1/121 16 بن،رعباس 1/176

 7 زاه،او 3/89 17 کیش 170

 8 چابهار 118 18 خور 84

 9 ایرانشهر 112 19 یزد 52

 10 زابل 7/57 20 طبس 82

 

 مواد و روش

در طهول دوره آمهاری    موردمطاهعههای سینوپتیک مناطق های بارش روزانه ایاتگاهابت،ا داده

 Excel( از سازماو هواشناسی کشهور دریافهت شه،. در محهیط     1987-2015سال ) 30مشترک 

-برای تعیین آستانه بارش سنگین برای همه ایاتگاهمرتب ش،ن، و  اهدادهداده تشکیل و  گاهیپا

درص، محاسبه و م،نظر قرار گرفت. ب،ین ترتیب برای هر ایاتگاه بارشی  95ها  آستانه ص،ک 

بارش سنگین آو ایاتگاه محاهوب شه، و    عنواوبهباش،  ش،هفیتعرکه برابر یا بیشتر از آستانه 

بهه  بارش سنگین انتخاب ش،ن، در ادامهه بهرای    عنواوبه متریلیم 16های برابر و بیشتر از بارش

 نظهر  مورددر طول دوره آماری  دادهرخهای آوردو اهگوهای بارشی  از میاو تمامی بارش دست

رخ،اد دارای بهارش   ششهای منطقه مشخص ش، و تع،اد روز بارش فراگیر در تمامی ایاتگاه

برابهر بها    1993فوریهه   5روز  تینها درار گرفت و و تحلیل قر یبررس موردسنگین انتخاب و 

 عنهواو بهه های منطقه مطاهعاتی فراگیری بارش سنگین در بیشتر ایاتگاه لیبه ده 1371بهمن  16

روز قبهل از رخه،اد بهارش سهنگین در ایهن پهژوهش        4روز نمونه انتخاب شه، و بهه همهراه    

ی بازکهاو ههای  کهه شهامل داده   های سطوح جوو تحلیل هم،ی،ی قرار گرفت. داده موردبررسی

سرعت قائم جهو(    مؤهفهامگا )ی  اهنهارنصفی ارتفاع ژئوپتانایل  باد م،اری  باد هامؤهفهش،ه 
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 درجهه از  1*  1میانگین روزانهه و بها تفکیهک مکهانی      صور بهتاوایی و رطوبت ویژه است 

درجهه عهر     80تا  10در مح،وده  (ECMWF)جو م،  بینی میاوسایت مرکز اروپایی پیش

درجه طول جغرافیایی شرقی با تفکیک مکانی یک درجه  تهیهه   100تا  10و  جغرافیایی شماهی

کار رفتهه  هو تحلیل ش،ن،. روش ب های هم،ی، ترسیم  نقشهGrads افزارنرمگردی، و در محیط 

 برای نگاشت و تحلیل هم،ی،ی روزهای اوش بارش  روش محیطی به گردشی است.

 هشی پژوهاافتهی

فوریه  4تا  1روز قبل از رخداد بارش سنگین ) 4بررسي همدیدی فشار تراز دریا در 

1993) 

بررسی وضعیت فشار تراز دریا در چهار روز قبل رخه،اد بهارش سهنگین در سهطح منطقهه      

 چههار  مهابین  ایهراو  اههف( کشهور   )شکل 1993 فوریه 1 روز در ده، کهاو میهنش موردمطاهعه

 جنهوب  مههاجر  پرفشار آفریقا  شرقفشار کم روسیه  شمالفشار کم اسیمقبزرگ هم،ی، سامانه

 1010شهرق آفریقها بها فشهار      فشهار . کهم اسهت  شه،ه واقهع  تبهت  سرد پرفشار و اطلس و اروپا

 1020تا جنوب دریهای سهرخ را دربهر گرفتهه اسهت. منطقهه مطاهعهاتی را فشهار          هکتوپاسکال

شهمال روسهیه بها مرکهز      فشارکمه )شکل ب( هکتوپاسکال در برگرفته است. در روز دوم فوری

ی را در برگرفتهه  ترنییپای هاعر ش،ه و پربن،های آو  تریقوهکتوپاسکال  970باته برابر با 

 قرارگرفتهه هکتوپاسکال بر روی دریاچه آرال  1030است. مرکز پرفشار با هاته مرکزی برابر با 

 1010و پربنه،   پیه،اکرده قا گاترش شرق آفری فشارکماست و از سمت جنوب غرب ایراو نیز 

است. در روز سوم فوریه )شکل  ش،هواقعهکتوپاسکال بر روی شمال عرباتاو و جنوب عراق 

شرق آفریقا نیز  فشارکماست و  پی،اکردهشمال اروپا تا شمال دریای خزر گاترش  فشارکمش( 

،ه است. در روز چهارم وارد منطقه مطاهعاتی ش فارسجیخلهکتوپاسکال از روی  1010با فشار 

 روسهیه   شمالفشار کم اسیمقبزرگ هم،ی، سامانه چهار مابین د( منطقه مطاهعاتی) شکلفوریه 

. اسهت  شه،ه واقع تبت سرد پرفشار و اطلس و اروپا جنوب مهاجر پرفشار آفریقا  شرقفشار کم

فشهار  ان،. کمکرده ایجاد را ش،ی،ی فشاری اختالف ایراو روی بر گاترش با بردهنام یهاسامانه
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 نفهوذ  هکتوپاسهکال  1010 باهته  مرکهز  با ایراو مرکز تا عرباتاو شرق از عبور با فریقاآ جنوب

 با برخورد با کشور شرق و غرب از سرد هاته یپرفشارها ش،و کشی،ه با مقابل در. است کرده

 فهراهم  را ارناپای، جوی ایجاد درنتیجه و دمایی و فشاری شیو شرایطفشار کم دروو گرم هوای

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1993 د() هیفور 4ج( و ) هیفور 3فوریه )ب(،  2فوریه )الف(،  1نقشه فشار تراز سطح دریا  . 2 شماره شکل             

 

 ب اهف

 د ش
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روز قبل از رخداد بارش  4هکتوپاسکال در  500سطح  بررسي همدیدی ارتفاع ژئوپتانسیل

 سنگین

 

 5050فوریه )شکل اهف( مرکز کهم ارتفهاع برابهر بها      1ز ( در رو3)شماره با توجه به شکل 

ههای  است و در ادامه این کم ارتفاع در عهر   قرارگرفتهژئوپتانایل متر در شمال دریای خزر 

است کهه   قرارگرفتهمتر ژئوپتانایل 5300پایین در شرق دریای م،یترانه مرکز کم ارتفاع برابر با 

جه شماهی گاترده ش،ه است. در قاهمت عقهب نهاوه    در 20پربن،های این کم ارتفاع تا عر  

های باال را به دروو ناوه انتقهال و باعهث   ی بوده که هوای سرد عر اهنهارنصف باًیتقرپربن،ها 

شکل ب( مرکز کهم ارتفهاع کهه در شهرق     ) فوریه 2تقویت و گاترش ناوه ش،ه است. در روز 

متهر شه،ه   ژئوپتانایل 5250ته آو برابر با تر ش،ه و مرکز بابود عمیق قرارگرفتهدریای م،یترانه 

ی و اهنهارنصفروز قبل پربن،ها است و نابت به یافتهگاترشدرجه شرقی  44است و تا طول 

بهود   قرارگرفتهه . مرکز کم ارتفاعی که در روز قبل در شمال دریای خزر ان،ش،ه تریغربجنوب 

شهکل ش(  ) فوریهه  3متر رسهی،ه اسهت. در روز   ژئوپتانایل 5000از ارتفاع آو کاسته و برابر با 

 قرارگرفتهو منطقه مطاهعاتی در جلو ناوه  قرارگرفتهمرکز باته کم ارتفاع در بهترین حاهت خود 

ی هها اهتگاه یاکه بیشترین مق،ار آو در  ش،هشروعبارش در ناحیه مطاهعاتی  و در این روز است

بهر   مهؤثر شکل د( مرکز کهم ارتفهاع   ) فوریه 4 بوده است. در روز متریلیم 31 مطاهعاتی برابر با

ی از غرب ایراو را در برگرفته است و پربن،های هاقامتبارش منطقه مطاهعاتی شمال غرب و 

 آو با جهت جنوب غربی خود باعث افزایش ریزش بارش در منطقه مطاهعاتی ش،ه است.



 107                                         1399تابستان  ،ششمشماره  ،سوم سال اوری دفاعي،آماد و فن علمي صلنامهف 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ج( و ) هیفور 3فوریه )ب(،  2فوریه )الف(،  1هکتوپاسکال  500نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  . 3شماره شکل  

 1993فوریه 

 

 

 ب اهف

 د ش
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 )رخداد بارش سنگین( 1993فوریه  5بررسي همدیدی روز 
 

 95هها  آسهتانه صه،ک    با توجه به اینکه برای تعیین آستانه بارش سنگین برای همه ایاتگاه

عنهواو آسهتانه   بهه  متهر یلیم 16از ی برابر و بیشتر هابارشدرص، محاسبه و م،نظر قرار گرفت  

کهه   1993فوریهه   5عنواو بهارش سهنگین مشهخص شه،ن،. روز     درص، انتخاب و به 95ص،ک 

و تحلیهل   موردبررسهی عنواو روز نمونه را درگیر کرده است به هااتگاهیابارش بیشترین تع،اد 

 .ان،داشتهبارش  متریلیم 87تا  متریلیم 32ی مطاهعاتی از هااتگاهیاقرار گرفت. در این روز 

 

 فشار تراز دریا

 سهامانه  چههار  مهابین  ایهراو  کشهور  1993 فوریه 5 روز در دریا تراز فشار نقشه به توجه با 

 و اروپها  جنوب مهاجر پرفشار آفریقا  شرقفشار کم روسیه  شمالفشار کم اسیمقبزرگ هم،ی،

 شهیو  ایهراو  روی بهر  گاهترش  با بردهنام یها. سامانهاست ش،هواقع تبت سرد پرفشار و اطلس

 ایهراو  مرکز تا عرباتاو شرق از عبور با فریقاآ جنوبفشار ان،. کمکرده ایجاد را ش،ی،ی فشاری

 یکپارچهه  صور به روسیه شمالفشار کم با و است کرده نفوذ هکتوپاسکال 1010 باته مرکز با

 شهرق  و غهرب  از سرد هاته یهاپرفشار ش،و کشی،ه با مقابل در. ان،برگرفته در را ایراو کشور

 ایجهاد  درنتیجهه  و دمهایی  و فشهاری  شهیو  شرایطفشار کم دروو گرم هوای با برخورد با کشور

 .ان،کرده فراهم را ناپای،ار جوی
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 1993فوریه  5نقشه فشار سطح دریا  . 4شماره شکل  

 

 هکتوپاسکال 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 
 

 4800ع باهته برابهر بها    در این روز یک مرکهز کهم ارتفها    ده، که( نشاو می5) شماره شکل

 افتهیگاترشی پایین هاعر است که پربن،های آو تا  قرارگرفتهمتر در شمال اروپا ژئوپتانایل

کهه   فتهه قرارگرمتهر  ژئوپتاناهیل  5350باته برابهر بها    است. در قامت غرب ایراو ناوه با مرکز

 باحاههت و پربنه،های عقهب نهاوه     کهرده اسهت   ترفه  فهرا رطوبت دریای م،یترانهه و سهیاه را   

انتقهال داده و باعهث    تهر نییپها ی هها عهر  ی باال را به هاعر ی خود هوای سرد اهنهارنصف

اسهت بها    شه،ه واقهع ی که بر روی دریای عرب پر ارتفاع. مرکز ان،ش،هتقویت و گاترش ناوه 

ار نهاوه و افهزایش مقه،   خود باعث انتقال رطوبت منابع آبی جنهوب بهه دروو    گردساعتحرکت 

 بارش و فراگیری آو در روز مطاهعاتی ش،ه است.
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 1993فوریه  5هکتوپاسکال  500نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  . 5شماره شکل 

 

 هکتوپاسکال 1000جریان باد تراز  
در قاهمت   1993 فوریهه  5 روز در هکتوپاسهکال  1000 تهراز  جریهاو بهاد   نقشه به توجه با

روسهیه بها حرکهت     شهمال فشهار  کهم اهعاتی خطوط جریاو باد منطبق بر پربنه،  شمال منطقه مط

 و اروپها  جنهوب  مههاجر  پرفشهار   گهرد پادسهاعت آفریقا با حرکت  شرقفشار کم  گردپادساعت

 گاهترش  بها  بردهنام یها. سامانهاست ش،هواقع گردساعتبا حرکت  تبت سرد پرفشار و اطلس

 بها  فریقها آ جنهوب فشار کمخطوط جریاو ان،. کرده ایجاد را ش،ی،ی فشاری شیو ایراو روی بر

 بها  و اسهت  کهرده  نفهوذ  هکتوپاسهکال  1010 باته مرکز با ایراو مرکز تا عرباتاو شرق از عبور

 .ان،برگرفته در را ایراو کشور یکپارچه صور به روسیه شمالفشار کم
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1993 هیفور 5هکتوپاسکال  1000جریان باد سطح  .6 شماره شکل  

 
 هکتوپاسکال 500جریان باد تراز  

ع که خطوط جریاو مرکهز کهم ارتفها    ده،یمهکتوپاسکال نشاو  500نقشه جریاو باد سطح 

ریهاو نهاوه   جاست. در قامت غرب ایراو خطوط  یافتهگاترشی پایین هاعر شمال اروپا تا 

 و سهت کهرده ا  فهرا رفهت  خهود رطوبهت دریهای م،یترانهه و سهیاه را       گردپادساعتبا حرکت 

ی هها عهر   ی بهاال را بهه  هاعر ی خود هوای سرد اهنهارنصف باحاهتپربن،های عقب ناوه 

ی که بر روی دریها  یپر ارتفاع. مرکز ان،ش،هانتقال داده و باعث تقویت و گاترش ناوه  ترنییپا

ب بهه دروو  خود باعث انتقال رطوبت منابع آبی جنو گردساعتاست با حرکت  ش،هواقععرب 

 .افزایش مق،ار بارش و فراگیری آو در روز مطاهعاتی ش،ه استناوه و 
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 1993 هیفور 5هکتوپاسکال  500جریان باد سطح  . 7 شماره شکل

 

 هکتوپاسکال 1000سرعت قائم جو تراز 

 – 4/0که بیشینه امگای منفی در منطقهه مطاهعهاتی برابهر بها      ده،یم( نشاو 8)شماره شکل 

اسهت.   برگرفتهه شمال دریای عماو و جنوب شرقی منطقهه مطاهعهاتی را در   پاسکال بر ثانیه که 

و در وسهعت بیشهتری از منطقهه     برگرفتهه در  -2/0بیشترین وسعت از منطقه را امگای برابر با 

 .مطاهعاتی شرایط برای صعود و ناپای،اری هوا فراهم بوده است



 113                                         1399تابستان  ،ششمشماره  ،سوم سال اوری دفاعي،آماد و فن علمي صلنامهف 

    

 

 1993فوریه  5هکتوپاسکال  1000نقشه سرعت قائم جو سطح  . 8شماره شکل 

 

 هکتوپاسکال 500سرعت قائم جو تراز 

 

عهاتی  در جنوب منطقهه مطاه که که هاته بیشینه امگای منفی  ده،یم( نشاو 9) شماره شکل

انیه است. عالوه بر اینکه ناپای،اری و شرایط صعود ههوا در  پاسکال بر ث -5/1قرار دارد  برابر با 

ی دریهای  وبهر ر  خصوصاًرزهای منطقه مطاهعاتی نیز بیشتر منطقه مطاهعاتی قرار دارد خارش از م

کهه ایهن      جنوب عرباتاو و دریای سرخ امگای منفی و هوا ناپایه،ار اسهت  فارسجیخلعماو  

 رون، به تقویت و فراگیری بارش کمک کرده است.
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 1993فوریه  5هکتوپاسکال  500نقشه سرعت قائم جو سطح  . 9شکل شماره 

 

 هکتوپاسکال 1000تاوایي نسبي تراز 

و جنوب  فارسجیخلهاته بیشینه تاوایی مثبت بر روی  ده،یمنشاو  (10) شماره شکل

پاسکال بر ثانیه و بیشتر وسعت منطقه مطاهعاتی را تاوایی مثبت  0.0001ناحیه مطاهعاتی برابر با 

 .دربر گرفته و شرایط صعودی برای ایجاد بارش سنگین در ناحیه مطاهعاتی فراهم بوده است
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 1993فوریه  5هکتوپاسکال  1000نقشه تاوایی نسبی سطح  . 10 شماره شکل 

 

 هکتوپاسکال 500تاوایي نسبي تراز 

کهه   دهه، یم( نشاو 11 شماره هکتوپاسکال )شکل 500بررسی نقشه تاوایی نابی در سطح 

ه دروو به  فهارس جیخله هاته بیشینه تاوایی مثبت از شمال شرق دریای سرخ و از شمال غهرب  

جنوب غربی در مرکز منطقهه و جنهوب شهرق     –خط شمال شرقی  منطقه مطاهعاتی است و جز

 سراسر منطقه شرایط صعودی فراهم بوده است.   درمنطقه مطاهعاتی
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 1993 هیفور 5هکتوپاسکال  500نقشه تاوایی نسبی سطح  . 11شماره شکل  

 

 هکتوپاسکال 1000رطوبت ویژه تراز 

رطوبهت از روی منهابع    فهرا رفهت  که  ده،یمهکتوپاسکال نشاو  1000نقشه رطوبت سطح 

گهرم در کیلهوگرم در    10آبی جنوب به روی منطقه مطاهعاتی و هاته بیشینه رطوبهت برابهر بها    

شمال دریای عماو است و به سمت شمال منطقه مطاهعاتی کاهشی است. قامت شهرق منطقهه   

 ته است.مق،ار رطوبت بیشتری را نابت به غرب منطقه داش
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 1993 هیفور 5هکتوپاسکال  1000رطوبت ویژه سطح  .12شماره شکل  

 

 هکتوپاسکال 700رطوبت ویژه تراز 

فهرا  کهه ماهیر    ده،یم( نشاو 13شماره شکل هکتوپاسکال ) 700نقشه رطوبت ویژه سطح 

م در گر نهاست  مایر رطوبت با هاته برابر با  ترمشخصرطوبت نابت به سطوح دیگر  رفت

ق ش،ه است و تها شهمال شهر    فرا رفتیلوگرم از سمت دریای سرخ بر روی منطقه مطاهعاتی ک

 .است برگرفتهناحیه مطاهعاتی را در 
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 1993 هیفور 5هکتوپاسکال  700رطوبت ویژه سطح  .13شماره شکل  

 

 

 گيرینتيجه

اقتصهههادی و در مباحهههث  یوههههوا شناسههه همهههواره در طهههول تهههاری  نقهههش آب   

  عناصههری همچههوو  اسههت. ،اکردهیههمختلههف نمههود پ  یهههابههه شههکل نظههامی امنیتههی و 

از غیههره  ابرنههاکی و  ت  فشههار  جهههت و سههرعت بههاد  دیهه، افقههی    بههدمهها  رطو بههارش 
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 یهههاونقههلحههث نظههامی همچههوو حمههل  اکههه در مب انهه،یمههیتههرین پارامترهههای اقل مهههم

یکهههی از بالیهههای طبیعهههی   قرارگرفتهههه اسهههت. مورداسهههتفادهنظهههامی ههههوایی و زمینهههی  

ی هههانیزمههمیلیاردههها ریههال خاههار  بههه   هرسههاههکنهه، و کشههور مهها را ته،یهه، مههی کههه 

هههها  هههای عمرانههی ماننهه، پههل    ازههههههههههای منههابع طبیعههی و س   ههکشههاورزی و عرصهه  

در ارتبههاط بهها   معمههوالًسههازد  سههیل اسههت کههه    ههها  سهه،ها و غیههره وارد مههی   کانههال

ن آسههتانه بههرای تعیههی  در ایههن پههژوهش  رونیههازاهههای سههنگین اسههت.   وقههوع بههارش 

درصههه، محاسهههبه و  95هههها  آسهههتانه صههه،ک  بهههارش سهههنگین بهههرای همهههه ایاهههتگاه  

عنههواو آسههتانه  متههر بههه میلههی 16هههای برابههر و بیشههتر از   مهه،نظر قههرار گرفههت. بههارش   

عنههواو بههارش سههنگین مشههخص شهه،ن،. در ادامههه      درصهه، انتخههاب و بههه   95صهه،ک 

تعهههه،اد کههههه بههههارش بیشههههترین  1371بهمههههن  16بهههها برابههههر  1993فوریههههه  5روز 

روز قبههل از رخهه،اد بههارش سههنگین     4را درگیههر کههرده اسههت بههه همههراه      هههااههتگاهیا

 روز در دریهها تههراز فشههار نقشههه بههه توجههه بههامههورد تحلیههل هم،یهه،ی قههرار گرفههت.    

فشههار کههم مقیههاسبههزرگ هم،یهه، سههامانه 4 مههابین منطقههه مطاهعههاتی  1993 فوریههه 5

 و اطلههس و اروپهها وبجنهه مهههاجر پرفشههار آفریقهها  شههرقفشههار کههم روسههیه  شههمال

 روی بههر گاههترش بهها بههردهنههام یههها. سههامانهاسههت شهه،هواقههع تبههت سههرد پرفشههار

 عبههور بهها فریقههاآ جنههوبفشههار انهه،. کههم کههرده ایجههاد را شهه،ی،ی فشههاری شههیو ایههراو

 کههرده نفههوذ هکتوپاسههکال 1010 باههته مرکههز بهها ایههراو مرکههز تهها عرباههتاو شههرق از

 در را ایهههراو کشهههور یکپارچهههه صهههور بهههه روسهههیه شهههمالفشهههار کهههم بههها و اسهههت

 شههرق و غههرب از سههرد هاههته یپرفشههارها شهه،و کشههی،ه بهها مقابههل در. انهه،برگرفتههه

 و دمههایی و فشههاری شههیو شههرایطفشههار کههم دروو گههرم هههوای بهها برخههورد بهها کشههور

هکتوپاسهههکال  500در تهههراز  .انههه،کهههرده فهههراهم را ناپایههه،ار جهههوی ایجهههاد درنتیجهههه

متههر در شههمال ژئوپتاناههیل 4800باههته برابههر بهها   دههه، کههه مرکههز کههم ارتفههاع  نشههاو مههی

 یافتههههگاهههترشی پهههایین ههههاعهههر اسهههت کهههه پربنههه،های آو تههها  قرارگرفتههههاروپههها 

متههر ژئوپتاناههیل 5350باههته برابههر بهها   اسههت. در قاههمت غههرب ایههراو نههاوه بهها مرکههز    
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و  کهههرده اسهههت فهههرا رفهههتکهههه رطوبهههت دریهههای م،یترانهههه و سهههیاه را    قرارگرفتهههه

ی بههاال هههاعههر ی خههود هههوای سههرد  اهنهههارنصههف حاهههت بههاه پربنهه،های عقههب نههاو 

. انهه،شهه،هانتقههال داده و باعههث تقویههت و گاههترش نههاوه     تههرنییپههای هههاعههر را بههه 

اسهههت بههها حرکهههت  شههه،ه واقهههعی کهههه بهههر روی دریهههای عهههرب  ارتفهههاعپهههرمرکهههز 

خهههود باعهههث انتقهههال رطوبهههت منهههابع آبهههی جنهههوب بهههه دروو نهههاوه و    گهههردسهههاعت

فراگیههههری آو در روز مطاهعههههاتی شهههه،ه اسههههت. هاههههته  افههههزایش مقهههه،ار بههههارش و

پاسههکال بههر ثانیههه در جنههوب منطقههه مطاهعههاتی      -5/1بیشههینه امگههای منفههی برابههر بهها    

بهههر بهههارش روز اوش بهههر روی   مهههؤثرقهههرار دارد و قرارگیهههری تهههاوایی مثبهههت نهههاوه   

بهها توجههه بههه   منطقههه مطاهعههاتی باعههث تشهه،ی، ناپایهه،اری و صههعود هههوا شهه،ه اسههت.     

ی هههاسههامانهقرارگیههری مرکههز نههاوه در غههرب ایههراو ناشههی از ادغههام        مطاهههب فههوق؛ 

اهگهههو در رخههه،اد بهههارش    نیمهههؤثرترو  نیتهههرمههههمبارشهههی م،یترانهههه و سهههودانی   

ی بارشهههی سهههوداو و ههههاسهههامانه. هرگهههاه باشهههن،یمههه موردمطاهعههههسهههنگین در منطقهههه 

م،یترانههه در حههال نزدیههک شهه،و بههه سههمت ایههراو و در حههال ادغههام بودنهه، امکههاو          

ی سههنگین و بهها توجههه بههه خشههک بههودو و کمبههود پوشههش گیههاهی      هههابههارش،اد رخهه

امکههاو رخهه،اد سههیل و وقههوع خاههارا  جههانی و مههاهی فههراواو وجههود دارد. منههابع          

  دریهههای م،یترانهههه و دریهههای  فهههارسجیخلهههدریهههای سهههرخ  دریهههای عهههرب   ) آبهههی

منطقههه  عنههواو منههابع رطههوبتی رخهه،اد بههارش سههنگین شناسههایی شهه،ن،.       عمههاو( بههه 

ههههای عظهههیم مواجهههه بههها احتمهههال سهههیالبو عهههاتی خطرپهههذیرترین منطقهههه ایهههراو مطاه

 ؛ی برجههای بگههذارد ریناپههذجبههراوگونههه سههوانح ممکههن اسههت خاههارا     اسههت  ایههن 

 تههواویمههدر پههژوهش حاضههر   شهه،هاسههتفادهی هههانقشهههبنههابراین بهها ترسههیم و واکههاوی   

ب ی سههنگین و مخههر هههابههارشی و سههازوکار رخهه،اد  ریههگشههکلسههازوکار تکههوین   

خاههارا  احتمههاهی   تههواویمههرا شناسههایی کههرد و بهها توجههه بههه مجموعههه عوامههل بههاال     

 را به ح،اقل رسان،. ریناپذاجتنابناشی از این مخاطره 
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هه،  مو 1392اسهفن،   23(  واکاوی بارش فوق سنگین 1394) جعفری  فرزانه و احم،ی  محمود

 .324-307  3  شماره 2وره د  دانش مخاطرا   بن،رعباسسیالب مخرب در شهرستاو 

وا  (  تحلیل فضایی نقش اقلهیم بهر تجهیهزا  و اد   1386)   بهلولیجانیعل و احم،ی  محمود

 .13شماره   4سال نظامی در ایراو  فصلنامه جغرافیایی سرزمین  

تاو و زماهتانه شهرسه   زهییپا نیسنگ یهابارش(  1391) بهجت  یسادا  احم، و باهک  بتول

و  یطه یمخهاطرا  مح  ا یه جغراف یمله  شیهمها  نیاوه ،ار یآو بر توسعه پا یرتأثو  ی،ریهحتربت

 .10 واح، اهواز  یدانشگاه آزاد اسالم ،ار یتوسعه پا

(  تحلیهل هم،یه،   1391) علی پهور جهزی  فرشهته و صهابری  بیهژو     حاهین  ؛یرحاینامحلبیاو  

ایی منهاطق  عا  جغرافی(  مطاه1388مطاهعه موردی: سیالب فروردین قم )زا در ی سیلهاسامانه

 .8  شماره 2خشک  سال 

های ایراو  مجله دانشک،ه ادبیا  دانشگاه یبارن،گهای صعود (  مکانیزم1372)   بهلولیجانیعل

 .85معلم  شماره یتترب

  (1395) محم، ی آبادفتح رستمی و اکرم میرهاشمی  ؛زهرا چقابلکی  زارعی ؛مصطفی  پورکرم

 منهاطق  رگباری هایبارش از ناشی یاهحظه هایسیالب مخاطره میکترمودینا – هم،ی، تحلیل

 .75-90  1 شماره  3 دوره مخاطرا   دانش مجله  سو(قره حوضه) یکوهاتان

شههر  مجلهه   های ش،ی، در نواحی جنوبی استاو بو(  بررسی هم،ی، بارش1389)   امیرکارگن،م

 .157 – 143  10جغرافیایی  سال چهارم  شماره  ان،ازچشم

(  امنیههت 1390) یهه،حم بحیرایههی  و   جعفههرپههورحاههن ؛محم،حاههننههامی   ؛هطفههی  حیهه،ر

سهال  های نو در جغرافیای اناهانی   مه نگرشگذاری امنیت ملی  فصلنایاستسو  محیطییاتز

 .4شماره   3

(  نقش دریای خزر در شرایط بارشی سهواحل شهمال کشهور  مجلهه     1383) مرادی  حمی،رضا

 .82-71  3و  2  شماره 3دوره راو  علوم دریایی ای
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نامهه  یهاو پا(  بررسی نظام تغییرا  زمانی مکهانی بهارش در ایهراو     1377) ماعودیاو  ابواهفضل

 دکتری  دانشگاه اصفهاو  دانشک،ه ادبیا  و علوم اناانی  گروه جغرافیا.

راو  ههای تاباهتانه جنهوب شهرق ایه     (  اهگوهای سهینوپتیکی بهارش  1380) نجار سلیقه  محم،

 .136-124  62فصلنامه تحقیقا  جغرافیایی  شماره 
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