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تحلیل همدیدی -دینامیک بارش فراگیر و نادر  02تا  02فروردینماه 6831
جنوب و جنوب غرب ایران
2

کمال امیدوار ،6حسین کوشکی* ،06رضا ابراهیمی ،8آزاده یدالهی
 .1استاد اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه یزد

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی کاربردی ،دانشگاه یزد
 .3دانشجوی دکتری مخاطرات آب و هوایی ،دانشگاه یزد،ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی ،دانشگاه تهران

چکیده
بارش یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی می باشد خصوصا اگر در پهنه جغرافیایی بزرگی رخ دهد .در این مقاله بارش فراگیر 02تا 02
فروردین 9( 6831تا60آوریل  )0222جنوب غربی و نیمه جنوبی ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتهاست .جهت این بررسی
نقشههای روزانه ف شار سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل و وزش رطوبتی و چرخندگی و امگای ترازهای  352و  522هکتوپاسکال از  23ساعت
قبل از وقوع بارش تا  02ساعت بعد از وقوع آن از سایت  NCAR/NCEPاستخراج شده و سپس در نرمافزار  GRADSاین نقشهها ترسیم و
تفسیرگردید .عناصر اقلیمی مورد استفاده در این تحلیل شامل آمار روزانه دما ،رطوبت نسبی و بارش 60ایستگاه منتخب در این منطقه از ایران
است ،و برای محاسبه میزان ناپایداری از دادههای جو باال و شاخصهای ناپایداری ایستگاه اهواز استفاده شدهاست .نتایج تحقیق نشان میدهند
که واچرخند مستقر برروی دریای سیاه با ریزش هوای سرد عرضهای باالتر به قسمت عقب سامانه کمفشار سودانی سبب فعال شدن این
سامانه شده است .اسقرار دو سامانه پرفشار یکی در شمال ایران و دیگری در غرب و شمال غرب ایران باعث استقرار چند روزه سامانه کمفشار در
منطقه و نصف النهاری شدن جریان بادهای غربی و عمیق شدن ناوه تراز  522هکتوپاسکال و افزایش تاوایی و ناپایداری جو در این روزها در
مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران شدهاست .همچنین این سامانه از طریق آبهای گرم جنوبی ایران در تاریخ 02تا02فروردین
9(6831تا60آوریل  )0222تغذیه شده و سبب رخداد بارش و آب گرفتگی و سیالب در در حدود  02استان به ویژه استانهای جنوبی و جنوب
غربی شدهاست .همچنین مقدار شاخص های ناپایداری نیز وجود جو ناپایدار و کژفشار در این روزها در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران را
تایید میکنند.

واژگان کلیدی  :بارش فراگیر ،واکاوی همدیدی – دینامیک ،جنوب و جنوب غربی ایران ،ناپایداری.

*. Email: koshky_hosein@yahoo.com

مقدمه
عوامل ایجاد بارش شامل عامل صعود ،رطوبت وهستت
های چگالش میباشد ک توسط گردش عمومی هتوا ایجتاد
میشود .بارش پدیده ای حاصل از اندر کنش هتای پیییتده
جو می باشد

مراکز چرهندی در موقعیتی قرار میگرفتند ک در برقتراری
جریان هوای مدیتران ب سوی متل وقوع بارش ستنگین را
تاویت میکردند .در ضمن برهی از این رویدادها ،ب وسیل
سامان های همرفتتی میتان مایتاه بت وجتود آمتده بودنتد
( )et allRobert،1998شرایط جوی باال را با رهداد بتارش
های سنگین تابستان در یوتا بررسی نموده است .وی ناتش
عوامل سینوپتیکی را چ مستتایم و چت غیتر مستتایم مهتم

پیشینة پژوهش

دانست و همینین ب این نتیج رسیده ک انتاتاا رطوبتت از

پیوند هواستههر وجریتان هتای اقیانوستی ناتش شتایان

اقیانوه اطلس در ایجاد این بارشهای سنگین اهمیت فوق

توجهی در توزیع جغرافیای بارش ایفا متی کننتد.رودبادهای

العتتتادهای داردand J.H .

( O.B Christensen

ترازهای باال و وردسههر نیز درپیدایش دستگاههای بتاران زا

) Christensen ,2004ناش گرمای جهانی و تغییتر اقلتیم،

ناش بسزایی دارا می باشند .بنابرین الگوی پراکندگی فضایی

در افزایش بارش هتای ستنگین تابستتان اروپتا را مهالعت

بارش تتابعی از الگتوی دستتگاه هتای فشتار،متل استتارار

نمودند .نتایج پ وهش آنها نشتان داد کت اگرچت بارشتهای

کمربند همگرایی حاره ای ،جریان های اقیانوستی وبتاالهره

تابستانی اروپا کاهش پیدا کرده ،ولتی ماتدار بتارش هتای

ناش رود بادهای وردسههر می باشد(.مستعودیان.)1331،در

حدی و سنگین افتزایش داشتت استت(Tomozeiu et al, .

ده قرن نوزدهم افزایش داده های اقلیمی بت ویت ه فتراهم

) 2005با استفاده از داده های بارش  36ایستتگاه همدیتد و

آمدن اطالعات جو باال ،پ وهش های متعتددی را درزمینت

دادههای ژئوپتانسیل تراز  566هکتوپاسکاا با تفکیک مکانی

ارتباط الگوهای گردشی جو باال با بارش های کشور فتراهم

 5/2×5/2درج ت در طتتوا دوره ی آمتتاری  1101تتتا 1110

آورده است .بارش یکی از عناصر مهتم تتاریر گت ار اقلیمتی

تغییرات زمانی و مکانی بتارش در زمستتان و ارتبتاط آن بتا

است،هصوصا وقتی ک رهتداد آن فراگیتر و در منهات ای

الگوهای گردشی بزرگ مایاه در رومانی را مهالع کردنتد.

وسیع و طی چند روز باشد قهعا تاریر هیلی بیشتری برروی

نتایج بررسیها نشان داد ک بین تغییترات بتارش زمستتانی و

متیط انسانی و طبیعی هواهد گ اشت .بارش ایران از تنوع

الگوهای گردشی بزرگ مایتاه (نوستان اطلتس شتمالی و

زمانی و مکانی قابل مالحظ ای برهوردار است .برهم کنش

پدیده بالکینگ) در بخش اروپایی اطلس ارتباطات معناداری

مداوم سیستمهای گتردش اتمستفری در طتوا ستاا بهتور

وجود دارد (Fumiaki and Yamazaki,2006) .ب مهالعت

برجست و گستردهای چنین تنوعی را موجب گردیده استت

و بررسی تغییرات بلنتد متدت بارشتهای ستنگین در ژاپتن

(علیجانی .)1332 ،از این رو مهالع سیستمهای همدیدی و

پرداهتند .تتلیل آنها بر اساه طبا بنتدی شتدت بتارش و

تتلیل شرایط آنها از الگوهای گتردش جتوی ،در شناستایی

فراوانی آنها بوده و نشان داد ک بارشهای سنگین در طتوا

عوامل مورر بر وقوع بارشهای سنگین ،و همینین پیشبینی

این  164ساا در ژاپن افزایش یافت اند و روند افتزایش ایتن

رهداد آنها در آینده ،بسیار حائز اهمیتت استتJansa et ( .

بارشها  2/3درصد در هر ده بوده است2007 (Sebert (.

 )all,2001با یک رویکرد آماری ،تتاریر چرهنتدهای غترب

 et all,بتتا استتتفاده از یتتک الگتتو ،مشخصتتات همدیتتدی

مدیتران بر روی  143بارش سنگین بیش از  06میلی متتر و

الگوهایی ک باعث ایجاد بتارشهتای ستنگین روی کشتور

 251بارش ابرسنگین بیش از  166میلتیمتتر کت در طتی 5

اتریش میشود ،را مهالع نمود )et allKumar، 2008( .ارر

ساا ،از  1112تا  1110در غرب مدیتران ربت شتده بتود را

شاهص نوسان غرب مدیتران را بر بارش هتای ستیالبی در

مهالع کردند .نتایج پ وهش آنها نشان داد ک در  16درصد

کاتالونیا بررسی کرده اند ،و در پایان نتیجت گرفتت انتد کت

موارد ،مراکز چرهنتدی در مجتاورت و همستایگی متتل

ارتباط معناداری بین ماادیر منفتی ایتن شتاهص بتا بتارش

وقوع بارشهای سنگین غرب مدیتران واقع شتدهانتد .ایتن

ستتیالبی رد داده در کاتالونیتتا وجتتود دارد (Matlik and
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 Post,2008).بارش های سنگین و رابه این بارش هتا را

رهتتداد منهات هتتم گرایتتی اقیتتانوه اطلتتس جنتتوبی بتتوده

بتا انتتواع الگوهتای آب و هتتوایی دراستتونیا دردوره زمتتانی

والگوهتای جتتوی اقیتتانوه آرام جنتوبی بت وستتیل مراکتتز

 1101تا  2665مورد مهالع و بررسی قرار داده اند .آنهتا در

چرهندی جنوب شرق آرام تشتدید متی شتوند( .لشتکری،

این پ وهش با ب کارگیری روش های تتلیل دستی و طبات

 )1331مکانیسم تکوین ،تاویت و توستع مرکتز کتم فشتار

بندی موقعیت های سینوپتیکی وهمینتین مشتخص کتردن

سودان و ناش آن بر روی بارشهای جنوب و جنوبغترب

مسیرهای سیکلونی و جبه ها شرایط منجربت بتارش هتای

ایران را بررسی کرده و ب این نتیج رسیده ک با عمی شدن

سنگین را مشخص کرده اند.آنها در پایان نتیج گرفت اند ک

ناوه شماا آفریاا در دوره سرد ساا ،مرکز کم فشار ستودان

اغلب بارش های سنگین توسط عبور کتم یتک فهرستت از

حالت ترمودینامیکی پیدا کرده و با حرکت ب سمت شترق،

الگوهای  ،فشارهای مختلف و سیستمهای جبه ای ب وقوع

این ناوه گسترش مییابد و سبب ایجتاد بارنتدگی در ایتران

پیوست اند )Kumar et all،2008( .بارش ستنگین وفراگیتر

میشود ( .سلیا  )1335 ،در مهالع ای ساز و کارهای بارش

20ژوئی ساا  2665هند را بررستی کردنتد.درواقع رویتداد

را در جنوب شرق کشور بررسی نمود( .مستعودیان)1331 ،

بارش سنگین و وضعیت دینامیکی،ترمودینامیکی آن را مورد

در بررسی ک بر روی بارش های ابرسنگین یک روزه بتیش

واکتتاوی قتترار دادنتتد .هوستتوه و لتتولیس (  ،)2663در

از صد میلیمتتر انجتام داد ،دو الگتوی گردشتی را مست وا

پ وهشی شرایط ستینوپتیکی مترتبط بتا میزانبارنتدگی هتای

بارشهای ابرسنگین یک روزه ایران دانست .همینین وی با

شدید در یونان را با استتفاده از روش آمتاری چنتد متغیتره،

ترسیم ناش هتای وزش رطتوبتی اینگونت بتارشهتا ،منبتع

شامل روش تتلیل عاملی و تتلیل هوشت ایبررستی کترده

رطوبتی اینها را دریای هزر ،هلیج فتاره و دریتای عترب

اند .نتایج آنها نشان دهندة رابهة الگوهای بارش ستنگین بتا

معرفی کرد( .منتظتری  )1333،بتا انجتام مهالعت ای فرآینتد

فعالیتسیکلونی شدید بر باال یا نزدیک ناحی گریک در یونان

بارشهای فرین روزان را در ایران تتلیل نمود.

می باشد (Lana et al, 2007).هشت الگوی گردشی اصلی

هدف از این تتای  ،بررسی همدید علل وقوع بارشهای

پدیدآورنده ی بارش های سنگین جزایر بالریک را ب دست

سنگین فراگیر ونادر در ایران مرکزی ،در متدوده زمانی

آوردند .این الگوها پس از انجام تتلیل مؤلف ی اصتلی بتر

مورد نظر ( 26تا )24فروردین  1330ب کمک شاهص های

روی پایگاه داده های ) 1115-2664ژئوپتانستیل تتراز 566

ناپایداری با استفاده از الگوهای جوی سهح زمین و تراز

هکتوپاسکاا و تتلیل هوش ای بر روی مؤلف های اصتلی

باالی جو میباشد .در پ وهش حاضر ،با ترسیم ناش های

بدست آمدند .بیشتر این الگوهتا ارتبتاط قتوی بتین رهتداد

همدید مربوط ب متغیرهای مختلف جو تراز باال و سهح

بارش ستنگین و چرهنتدها را نشتاندادند.(Muller et al, .

زمین در زمان رهداد بارشهای فراگیر در متدودهی مورد

) 2009: 441الگوهای گردشی پدیدآورنده ی بارش هتای

مهالع  ،کوشش شده است تا عوامل همدید مورر در بوجود

سنگین و فراگیر اروپای مرکتزی را بررستی کردنتد .ایشتان

آمدن این بارشها شناسایی و تبیین گردد.

بتتارش هتتای مربتتوط بت  14ستتیل تابستتتانی مهتتم در دوره
ی 1156-2663را ب عنوان رهدادهای مرجتع برگزیدنتد و
نشان دادند ک الگوی همدید می توانند شترایط دینامیتک و
ترمودینامیک رویدادها را نمایندگی کنند .نتایج ایتن تتایت
نشان داد ک این شتیوه در منتاطای کت بتارش آنهتا ارتبتاط
چشمگیری با الگوهای همدیتد دارد نیتز قابتل اجراستت( .

) Fernanda et all,2010ارتباط بین بتارش هتای جنتوب
شرق برزیل را با سامان های حلاوی نیم کره جنوبی مهالع
نمودند .آن ها دریافتند ک ناهنجاری های بتارش همتراه بتا

مواد و روشها
مهالع بارشهای فراگیر بر پای دادههای روزان بارندگی و
سایر عناصر اقلیمی از اهمیت وی های برهوردار است .این
بارشها در دورههای  24ساعت  ،هفتگی و کمتر از آن رد
میدهند .در این تتلیل بارش سنگینفراگیرو نادر 4روزه ک
موجب آب گرفتگی و سیالب در  1استان در نیم جنوبی و
جنوب غرب ایران از  26تا 24فروردین ماهساا1330
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(1تا12آوریل )2661شدهاست مورد بررسیارار گرفت ،ک

شدهاست .ک

هدف از این تتلیل روشن شدن علل وقوع بارشها در

سایتNCAR/NCEPدریافت نموده و سهس ب ترسیم

فروردین ماه میباشد .در این راستا آمار بارندگی ،دما و

ناش های م کور در متیط نرم افزار GRADSپرداهت ایم.

11ایستگاه منتخب از سازمان

تتلیل ناش های همدیدی از یک روز قبل از وقوع بارش

هواشناسی کشور اه و مورد تتلیل و بررسی قرار گرفت.

یعنی  11فروردین ماه 1330تا زمان قهع کامل بارش در

ب منظور تتلیل همدیدی بارشهای م کور و چگونگی

عصر روز 24فروردین ماه 1330صورت گرفت است (جدوا

ورود سیستمهای همدیدی ب منها از ناش های روزان

.)6

رطوبت نسبی روزان

ابتدا داده های مورد نیاز را از

فشارسهح زمین وارتفاع ژئوپتانسیل ،امگا،چرهندگی و
وزش رطوبتی ترازهای فوقانی  566و  356استفاده
جدول  .6بارشهای رخداده در 60ایستگاه انتخابی سراسر کشور در دوره بارشی مذکور
طول جغرافیایی
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شکل  .6نقشه منطقه مورد مطالعه

در بررسی ک بر روی بارشهای ابرسنگین یک روزه بیش

هکتوپاسکاا از  43ساعت قبل از وقوع بارش تا  24ساعت

از صد میلیمتر انجام داد ،دو الگوی گردشی را مس وا

بعد از وقوع بارش استخراج شده و ناش های سینوپتیکی آن

بارشهای ابرسنگین یک روزه ایران دانست .همینین وی با

ها با توج ب آرایش و نتوه گسترش و حرکت سیستم ها

بارشها ،منبع

نسبت ب هم بررسی گردید.شروع بارشهای این دوره در

رطوبتی اینها را دریای هزر ،هلیج فاره و دریای عرب

تاریخ 1آوریل در بعضی ایستگاهها مثل اصفهان ،نهنز،

معرفی کرد.

رفسنجان ،شیراز وسیری بوده و در اتمام دوره بارشی میزان

ترسیم ناش های وزش رطوبتی اینگون

مجموع بارش در اکثر ایستگاهها ب مادار بیش از 36میلیمتر

بحث و نتایج
در این مهالع ب بررسی همدیدی  -دینامیک بارش فراگیر
 1تا  12آوریل  2661ایران پرداهت شدهاست .رهداد بارش
در اکثر ایستگاه های سینوپتیک نیم جنوبی و جنوب غربی
کشور و قابل توج بودن مادار این بارش ها علت انتخاب
این بارش فراگیر جهت مهالع بودهاست .جهت این بررسی
ناش های روزان فشار سهح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل و
وزش رطوبتی و چرهندگی و امگای ترازهای  356و 566

هم می رسد .ب دلیل زیاد بودن ناش ها فاط ناش های
همدید یک روز قبل وروزاوج بارش را آورده ایم.
نقشههای روز 2آپریل : 0223با توج ب ناش های فشار
سهح زمین در روز  1آپریل مشاهده میشود ک یک سامان
کمفشار سودانی با فشار مرکزی  1665هکتوپاسکاا تاریبا
تمامی ایران و عربستان و دریای سرد را تتت استیالی
هود قرار دادهاست و سامان ای پرفشار با فشار مرکزی
 1626هکتوپاسکاا بر روی دریای سیاه قرار دارد .ک با
حرکت واچرهندی هود سبب انتااا هوای سرد عرض های

تحلیل همدیدی -دینامیک بارش فراگیر و نادر  08تا  01فروردینماه  4901جنوب و ...

01

باال ب پشت مرکز کمفشار سودانی و فعاا شدن این سیستم

ژئوپتانسیل تراز  566هکتوپاسکاا مالحظ شدباریزش

میشود .در تراز  356هکتوپاسکالی همین روز مرکز ارتفاع

هوای سرد عرضهای باالتر ب وسیل پرفشار واقع بر روی

کمی با مادار  144دکامتر بر روی شماا عراق و سوری قرار

دریای سیاه ک روز قبل بر روی هاورمیان قرار داشت ب

دارد و حتی بر روی نواحی غرب و جنوب غربی ایران

یک تراف عمی تبدیل شده ک منها همگرایی شرق این

گسترش یافت است و در ناش تاوایی تراز  356همین روز

ناوه ب طور کامل بر روی ایران قرار دارد و همینین وزش

تاوایی مثبت در شماا عراق و سوری و ایران مشاهده

رطوبتی و تاوایی مثبت و سرعت قائم منفی زیاد در این تراز

میشود ک این تاوایی مثبت باعث افزایش چرهندگی

باعث شدت ناپایداری ها در ایران شدهاست.

میشود .در ناش های وزش رطوبتی تراز  356هکتوپاسکاا

براساه جدوا شماره( )2ماادیر مثبت و باالی شاهص Ki

این روز وزش رطوبت مثبت از جنوب غرب و غرب ب

و TTIو مادار کم شاهص شاهص شولتر وجود ناپایداریدر

ایران و ورود رطوبت دریای سرد را ب ایران نشان

منها مورد مهالع را نشان میدهد.

میدهد.در ناش های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 566
هکتوپاسکاا یک ناوه بر روی دریای سرد مشاهده میشود

جدول  .0مقادیر شاخصهای ناپایداری برای ایستگاه کرمانشاه

ک نواحی جنوب غربی و غرب ایران در قسمت همگرایی

و شیراز  06فروردین62( 6831آپریل)2007

ناوه قرار دارند و باعث ایجاد ناپایداری در این مناط از

شیراز

شاخصهای ناپایداری

ایران شدهاست .و همینین وزش رطوبتی در این تراز نیز

6/13

شاهصSI

مثبت و از قسمت جنوب غرب می وزد ک یعنی این روز از

23/16

شاهصKI

سهح زمین تا جو میانی انتااا رطوبت از دریای سرد ب

41/46

شاهصTTI

سمت جنوب غرب و غرب ایران را داریم همینین با توج
ب ناش امگای تراز  566همین روز سرعت قائم منفی با

نقشههای روز  66آپریل  : 0223در روز  11آوریل در

بارشی در

ناش های فشار سهح دریا یک مرکز کمفشار با فشار مرکزی

شماا غرب و جنوب غرب و غرب ایران بوده و تشدید

 1665هکتوپاسکاا بر روی ایران مشاهده میشود در این دو

جریانات همرفتی منجر ب بارش را نشان میدهد.

روز ک روزهای اوج بارش در ایران میباشد مشاهده

نقشههای روز 62آپریل : 0223با مشاهدهناش فشار سهح

میشود ک مرکز کمفشاری ک روزهای قبل بر روی دریای

دریای روز  16آوریل متوج می شویم ک سامان کمفشاری

سرد و عربستان قرار داشت ب طور کامل بر روی ایران قرار

ک ایران را فرا گرفت بود در روز قبل با تزری رطوبت از

دارد .با بررسی ناش ارتفاع ژئوپتانسیل  356و 566

دریای سرد ب آن قوی تر شده و مرکز آن بر روی شماا

هکتوپاسکاا در این دو روز ک زمان اوج بارش است

عربستان قرار دارد .همینین با بررسی ناش های وزش

مشاهده میشود ک ناوهای ک روزهای قبل بر روی عراق و

رطوبتی و ارتفاع ژئوپتانسیلی و ناش امگای تراز 356

سوری قرار داشت با حرکت شرق سوی هود ب طور کامل

هکتوپاسکاا این روز متوج می شویم ک مرکز کم ارتفاعی

بر روی ایران قرار گرفت است و سبب افزایش تاوایی مثبت

ک دیروز بر روی ایران و عراق قرار داشت با ریزش هوای

و ناپایداری شدهاست .ناش های تاوایی و وزش رطوبتی

سرد عرض های باالتر ب این نواحی قوی تر شده و وزش

همین ترازها در این دو روز نشاندهنده وجود تاوایی و

رطوبتی مثبت از سمت جنوب غرب و تاوایی مثبت در این

وزش رطوبتی مثبت بر وی ایران را نشان میدهد ک سبب

بیشین  -2/6پاسکاا بر رانی منهب

منها

بر مناط

باعث افزایش چرهندگی و در نتیج

افزایش

ناپایداری در ایران شدهاست .و با بررسی ناش ارتفاع

ناپایداری شدید شدهاست.
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نقشههای روز60آپریل : 0223در روز  12آوریل در

وTTIک در روز قبل مشاهده شده بود در ایستگاه شیراز

ناش های فشار سهح دریا یک مرکز کمفشار با فشار مرکزی

هیلی بیشتر شده اما مادار شاهص شولتر کمی بیشتر شده

 1665هکتوپاسکاا بر روی ایران مشاهده میشود در این دو

ک وجود ناپایداریشدید در منها مورد مهالع را نشان

روز ک روزهای اوج بارش در ایران میباشد مشاهده

میدهد.

میشود ک مرکز کمفشاری ک روزهای قبل بر روی دریای

جدول شماره  .8مقادیر شاخصهای ناپایداری برای ایستگاه

سرد و عربستان قرار داشت ب طور کامل بر روی ایران قرار

کرمانشاه و شیراز 00فروردین66( 6831آپریل)2007

دارد .با بررسی ناش ارتفاع ژئوپتانسیل  356و 566
هکتوپاسکاا در این دو روز ک زمان اوج بارش است

شیراز

شاخصهای ناپایداری

4/36

شاهص SI

22/36

شاهصKI

46/36

شاهصTTI

مشاهده میشود ک ناوهای ک روزهایابل بر روی عراق و
سوری قرار داشت با حرکت شرق سوی هود ب طور کامل
بر روی ایران قرار گرفت است و سبب افزایش تاوایی مثبت
و ناپایداری شدهاست .ناش های تاوایی و وزش رطوبتی
همین تراز ها در این دو روز نشاندهنده وجود تاوایی و
وزش رطوبتی مثبت بر وی ایران را نشان میدهد ک سبب
ناپایداری شدید شده است.
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جدول  -2مقادیر شاخصهای ناپایداری برای ایستگاه کرمانشاه

و TTIک در روز قبل مشاهده شده بود در ایستگاه شیراز

و شیراز 08فروردین60( 6831آوریل(2007

هیلی بیشتر شده و مادار شاهص شولتر نیز در ایستگاه
شیراز کمتر شده ک وجود ناپایداریشدید در نواحی جنوبی
و کاهش ناپایداری در مناط

جنوب غربی را با حرکت

شرق سوی توده هوا را نشان میدهد .همینین نمودار
Skew-Tایستگاههای شیراز وجود جو ناپایدار در منها
مورد مهالع مار را نشان میدهد.

شیراز

شاخصهای
ناپایداری

6/13

شاهص SI

33/16

شاهصKI

43

شاهصTTI

شکل -62نمودار Skew-Tایستگاه شیراز 60آوریل 0223ساعت utc60
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نتیجهگیری
با تفسیر ناش های روزان فشار سهح زمین و ارتفاع
ژئوپتانسیل و وزش رطوبتی و چرهندگی و امگای ترازهای
 ساعت قبل از وقوع بارش43  هکتوپاسکاا از566  و356
 ساعت بعد از وقوع بارش یعنی تا زمان قهع کامل24 تا
بارش و متاسب شاهصهای ناپایداری ب این نتیج
میرسیم کهابتدا بارش ها در نواحی غرب و جنوب غربی
فروردین شروع شده و سهس در روزهای بعد با26در روز
حرکت شرق سوی توده هوا ب سمت نواحی ایران مرکزی
و نواحی زاگرهنشین ایران بارش در این مناط شروع ب
فروردین اوج23و22 بارش کرده و در مجموع روزهای
با شکل گیری ناوه تراز

 ک،بارش بودهاست

هکتوپاسکاا در این روزها و عمی شدن این ناوه و566
نصفالنهاری شدن جریان باد های غربی و افزایش تاوایی و
تاویت این سامان در ایران با ورود توده هوای مرطوب
ازنواحی جنوبی ب کشور و وافزایش مادار شاهصهای
ناپایداری در این روزها نیز سبب رهداد بارش در این
 البت سامان پرفشارمستار برروی دریای.شدهاست

مناط

سیاه با ریزش هوای سرد عرض های باالتر ب قسمت عاب
سامان سودانی سبب فعاا شدن این سامان شده و اسارار
دو سامان پرفشار یکی در شماا ایران و دیگری در غرب و
شماا غرب ایران باعث استارار چند روزه سیستم کمفشار
در منها و تاویت نصفالنهاری شدن جریان بادهای غربی
هکتوپاسکاا و افزایش تاواییدر566 و عمی شدن ناوه تراز
نواحی جنوب و جنوب غرب ایرانوافزایش مادار
جنوبی و

شاهصهای ناپایداری در این روزها درمناط

جنوب غربی ایران شدهاست و همینین تاویت این سامان
آبهای گرم جنوبی ایرانسبب رهداد بارش و

از طری

استانب وی ه استانهای26 آبگرفتگی و سیالب دردر حدود
 همینینشاهصهای.جنوبی و جنوب غربی شدهاست
ناپایدارینیز وجود جو ناپایدار و ک فشار در این روزها در
.نواحی جنوب و جنوب غربی ایران را تایید میکنند
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