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Abstract 

Heavy rainfalls are considered as a risk factor in the occurrence of floods and continuously 

cause irreparable damages in most areas, including Lorestan province. This study explored the 

role of interaction between Cut-Off Low (COL) coupled patterns and Polar Front Jet Stream 

(PFJS) in heavy rainfall event of April 2019 in Lorestan province. In order to achieve this goal, 

daily atmospheric monitoring parameters (pressure maps, temperature, wind, vorticity, relative 

humidity, etc.) NCEP/NCAR database with a spatial resolution of 2.5 degrees was used to 

identify the effective synoptic patterns on the meteorological condition of the studied area, GFS 

global numerical model overlay maps with a spatial resolution of 13 km was used to compare 

wind flow with the studied parameters, TRMM satellite precipitation data with a spatial 

resolution of 0.25 degrees was used to monitor the spatial distribution of precipitation, and 

observation data of Khorramabad meteorological station based on synoptic meteorological 

codes were used to analyze the weather conditions during heavy rainfall events. The obtained 

results show the instability and rise of moist air due to the two forcings of the COL and the 

PFJS and the convergence of moist currents from three moisture centers of the northern Indian 

Ocean, the Red Sea, and the eastern Mediterranean. These features provided the synoptic-

dynamic conditions necessary for the occurrence of heavy rainfall. However, many other 

environmental factors like the saturation of the surface layer of the soil due to the high amount 

of precipitation in the days before the flood have played a role in the aggravation of the said 

flood. 

 

Keywords: Heavy Rainfall, COL, PFJS, Synoptic and Dynamic Analysis, Lorestan Province 

 
*. Corresponding author: Koohzad Raispour        E-mail: Raispour@znu.ac.ir              Tel: +98916073187 

Vol.11, No.3, Fall 2022, pp.225-249 ISSN (Print):2322-1682      ISSN (Online):2383-3076 

RESEARCH ARTICLE DOI:10.22067/geoeh.2021.67237.0 Open access 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.67237.0
https://orcid.org/0000-0003-1508-9178
https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.67237.0


 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

Geography and Environmental Hazards 
Volume 11, Issue 3 - Number 43, Fall 2022 

https://geoeh.um.ac.ir 
https://doi.org/10.22067/geoeh.2021.67237.0 

 

 992-902، صص 1041جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال یازدهم، شمارۀ چهل و سوم، پاییز 

 مقاله پژوهشی

 

قطبی در رخداد بارش سنگین  ۀو رودباد جبه فشارکم ۀبریدلگوهای توأم ابررسی نقش تعامل 

 در استان لرستان 1921 ماهفروردین
 

 دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.، گروه جغرافیا، یشناسمیاقلاستادیار  - 1پور سیرئ کوهزاد

 .ایران زنجان، زنجان، دانشگاه جغرافیا، ، گروهیشناسمیاقلاستاد  – عساکره نیحس
 

 11/11/1044: تصویب تاریخ         9/11/1044تاریخ بازنگری:         1/2/1044: دریافت تاریخ

 

 چکیده

در  ناپذیریجبرانهای خسننار  مداوم طوربه ،سنیل بروز در آمیزمخاطره عامل عنوانبه سننگین هایبارش

 ۀبررسی نقش تعامل الگوهای توأم برید در این پژوهش بهکند. استان لرستان وارد می ازجمله ،بیشتر مناطق

پرداخته شد.  در اسنتان لرسنتان 8931 ماهفروردینقطبی در رخداد بارش سننگین  ۀفشنار و رودباد جب کم

 د،با دما، فشار، های)نقشه ۀروزان جوی پایش هایفراسنج: شامل داده پایگاه چ ار از ،هدف این به نیل برای

ج ت شناسایی  درجه 5/2با قدر  تفکیک مکانی  NCEP/NCAR پایگاه  (... و نسنبی رطوبت تاوایی،

 عددی مدل همپوشننانی هاینقشننه ،موردمطالعه ۀمنطق هواشننناختی وضننعیت الگوهای همدیدی مؤثر بر

های بررسنننی تطبیقی جریان باد با فراسننننج برای کیلومتر 89بنا قندر   تفکینک مکنانی  GFSج نانی

ج ت پایش توزیع  ،درجه 25/0با قدر  تفکیک مکانی   TRMMماهواره بارش هایداده ،موردمطنالعه

 همدیدی هواشناسی کدهای اساس بر آبادایسنتگاه هواشنناسنی خرم مشناهداتی هایداده و فضنایی بارش

(ww) ،از یحاک حاصله نتایج. شد استفاده ،در هنگام رخداد بارش سنگین هوا وضعیت در راستای تحلیل 

 همگرا و قطبیۀجب  رودباد و فشارکم ۀبرید جوی واداشنت دو توسن  ،مرطوب هوای صنعود و ناپایداری
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 .باشدمی مدیترانه شرق و سرخ دریای هند، اقیانوس شنمال رطوبتی کانون سنه از مرطوب جریانا  شندن

 طیمحی عوامل البته. نمود م یا سنگین بارش وقوع برای را لازم دینامیکیهمدیدی ننن  شرای  ،هاویژگی این

 قوعو از قبل روزهای در بارش بالای میزان دلیل به خاک سننطحی لایه بودن اشننباع قبیل از ،دیگری متعدد

 .اندداشته نقش مذکور سیل تشدید در...  و سیل

  ستان لرستان.ا، کانون رطوبتیواداشت جوی، قطبی، ۀرودباد جب ، فشارکم ۀبرید :هاکلیدواژه

 مقدمه -1

 را بیعتط و انسان و داشته زیانباری آثار که باشندمی مخاطرا  جوی ترینمخرب و شدیدترین از یکی هاسیلاب

دلیل کشننور ایران به (.8939 همکاران، و سننبکبار فرجی ؛8932 همکاران، و ملکی) نمایندمی متأثر وسنیعی سنط  در

ا بودن رغم دارعلی کهنحویبه ؛باشدهای متفاو  بارشی برخوردار میشرای  و موقعیت خاص جغرافیایی، از ویژگی

نوری، ؛ 8910مسعودیان، بارشنی معادل یک سنوم میانگین بارش ج انی، دارای نوسانی شدید در رمیم بارش است )

 که است خشنکنیمه و خشنک نواحی هوایی و آب هایویژگی ازجمله رگباری و شندید های(. رخداد بارش8938

تأثر مار از پدیده سیل کرّران نیز به دلیل این ویژگی بهکشور ای. (8932 همکاران، و امیدوار)شود می سیل بروز موجب

 از ناهمواری ج ت و شننیب ارتفاع، دریا، به نزدیکی و دوری همدید، (. الگوهای8939براتی و همکاران، گردد )می

 زایشاف باعث تواندمی عوامل این اندرکنش و تعامل. آیندمی حساببه بارش رخداد گیریبسنترهای شنکل ترینم م

 شناخت ضمن بارش، شنناسیاقلیم ۀبا مطالع (.2009، فلکاس و وتاسیسن) شنودو رخداد سنیل  سننگین هایبارش

 رونیازا(. 8930رزمی، و عسنناکره)گردد می فراهم مدیریت منابع آب برای ریزیبرنامه امکان بارش، رفتار و هاویژگی

 و ایران ط س گران درپژوهش موردتوجهدر شرای  بحرانی )نظیر خشکسالی و سیلاب(  ویژهبهبارش چگونگی رفتار 

 ؛2001 کریشنا،؛ 2000 هند، ؛8331روبر ،  :ازجملهی توان به مطالعا  پژوهشگران. در این زمینه میبوده است ج ان

 اهداف و هانگرش با که اشنناره نمود 2083همکاران،  کلدیپ و ؛2080فلون و همکاران،  ؛2003مولر و همکاران، 

 . از دیگرشننده اسننت انجام سنننگین هایبارش همدیدی و ترمودینامیکی واکاوی دینامیکی، با ارتباط در مختلف

 هلستروم، ؛2005 همکاران، و وبسترتوان به تحقیقا  سنگین در ج ان می هایبارششده در خصوص مطالعا  انجام

 ؛2000 همکاران، و لنا ؛2005 همکاران، و رودری ؛2005 تی، موهان و موهاپاترا ؛2005 همکاران، و پرسننون ؛2005

 و اسچومن ؛2003 همکاران، و لندرینک ؛ 2001 روی، سنن ؛2001 همکاران، و تریپولی ؛2000 همکاران، و لاسنا 

شننارما و همکاران، ، 2080 همکاران، و آحامد ؛2089 همکاران، و یو لی ؛2089 همکاران، و مانان؛ 2003 همکاران،

اشاره کرد که از زوایای مختلف و با استفاده از شگردهای مطالعاتی متعدد و متنوعی  2081فروید و همکاران، ؛ 2080

. در ایران نیز مطالعا  گرفته استای و ... صنور  های آماری، همدیدی، ماهوارههمچون شنگردهای مبتنی بر روش

بررسی شرای   با (8913همکاران ) و علیجانی. شده استآسنا انجام سنیل هایبارشمتعددی در خصنوص بررسنی 
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 مطلوب شرای  با ،موردمطالعه بارش سنگین رخداد که دادند ایران، نشان شرقمانویه جنوب 7 بارش سنگین همدیدی

 یهایهنجاریب ،فارسخلیج شنندید از طوبتیر تخلیه ویژهبه جو، پایین تراز در زیاد وجود رطوبت نظیر همدیدی

 و خوزانیپرنده .بوده استمنطقه مرتب   غرب در ایحارهجنب رودباد اسنتقرار و جو ترازهای میانی در شندید منفی

 در غرب ایران آساو سیل سنگین هایبارش وقوع سازکه زمینه شدید هایطوفان بررسی همدیدی با (8913) لشکری

 و رخس دریای همگرایی ۀمنطق و سودان فشارکم مرکز تشدید و تقویت ها نتیجهطوفان این که اظ ار نمودند اند،شنده

 بر هاسردچال تأثیر ۀمطالع به (8917) همکاران و امیدوار .هستند ترمودینامیکی یا دینامیکی ۀسنامان یک به هاآنتبدیل 

 نارش،ب ایجناد اصنلی عامل که اندایران پرداخته و به این نتیجه رسیده غنربجنوب نواحی در شدید هایبارش وقوع

 .وده استب ایران مرکز و خزر دریای جنوب بر روی وسیع سردچال تشکیل و سیبریپرفشار ۀسامان اسنتقرار و نفنوذ

 جنوبی نواحی در زاسیل هایبارش بروز اصلی انجام گرفت عامل (8913) گننننندمکار در تحقیقی مشنابه که توسن 

 یمیرح قویدل . همچنیننموده استمعرفی  ایمدیترانه هایسامانه توأم با سودانی فشنارکم ۀسنامان را بوشن ر اسنتان

 پرداخت تبریز در 13 اردیب شننت 5 روز تندری توفان ارزیابی به ناپایداری هاینمایه از تعدادی کارگیریبه با (8930)

ته گرف صور  دینامیکی عوامل و سرد هوای ۀجب  ورود براثر مذکور بارش و تندری توفان وقنننوع کنننه داد نشان و

 شرق در افزایش تاوایی نسبی اینران، غربجنوب آسایسیل هایبارش ۀبا مطالع (8938) همکاران و محمدی. است

اند. عوامل متعدد دیگری نیز ها قلمداد کردهترین عامل وقوع این بارشرا م م سننرخ دریای غرب و مدیترانه دریای

امل این عو ازجملۀکه  شده استسنگین در ایران ارائه  هایبارشعامل اصلی رخداد  عنوانبهتوس  برخی از محققین 

 قویتت ایران، داخل فشارهایکم و شمالی پرفشارهای رخوردب از حاصل ۀجب  گیریشکلو  اختلاف فشارتوان به: می

 ؛8905 قشقایی،) اشاره نمود آن روی هوای و دریا سط  دمای اختلاف دریا، سنط  دمای اثر خشنکی، و دریا نسنیم

از دیگر مطالعا  انجام شنده در این خصنوص که نشننان از . (8919 مرادی،  ؛8919 حسنینجانی، ؛8907 خوشنحال،

 ۀثر ناوتوان: به بررسی اایران دارد می ۀسنگین در گستر هایبارشبر رخداد  مؤثرتلاش محققان برای شناسایی عوامل 

 هایبارشای بر (، اثر فرودهای عمیق مدیترانه8910مفیدی و زرین، سنگین ایران ) هایبارشعمیق شرق مدیترانه بر 

سنگین جنوب و جنوبغرب ایران، تعیین دریاهای  هایبارششمال آفریقا بر  ۀ(، اثر ناو8917امیدوار، زای ایران )سنیل

زاده و همکاران، فرجایران ) ۀزمسنننتان هایبارشبر برخی از  مؤثررطوبتی  ایهکانونترین م م عنوانبهعمان و عرب 

( و مطالعا  8939براتی و همکاران، ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی )(، بررسنی شنار رطوبتی سننگین8911

مظفری و همکاران،  ؛8932همکاران،  و کرمپور ؛8911همکاران،  و عزیزی  ؛8911محمدی، متعدد دیگری توسنن  

اشاره کرد که نتایج  8930همکاران،  و شنادمانی؛ 8930زاده و همکاران، مصنطفی؛ 8937مفاخری و همکاران،  ؛8937

 وعوق سننبب مختلف جغرافیایی هایعرض در متفاوتی همدیدی لگوهایاگر این اسننت که بیان خوبیبهحاصننله 
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 اثر قوی، هایفشنارهای بریده شده، همرفتکم رودبادها، ،8فرودها ها،جب ه چرخندها،. شنوندمی سننگین هایبارش

 هوا، عمودی سننرعت در هاناهنجاری رخداد سننبب ها،بارشکوه و توپوگرافی (،SSTها )اقیانوس و دمای آب دریاها

 یهاناهنجاری رخداد باعث درن ایت و شننده... و دریا سننط  دمای رطوبتی، وزش بالایی، واگرایی پایینی، همگرایی

 وقوع و یطبیع مخاطرا  از یکی عنوانبهسیل  شدنشناخته وجود بنابراین با .شنوندمی سننگین هایبارش و بارشنی

ای نیز برخوردار از روند فزاینده اسننت بلکه نیافته کاهش این پدیده از ناشننی خسننار  تن انه در ایران، آن ۀهرسننال

 در لرستان باشد. استانمی ضنروری امری کاهش خسنارا  ناشنی از آن ج ت در تلاش و ریزیبرنامه باشند. لذامی

به  الهسهمه خود، خاص مئومورفولومیکی و شنناسیزمین شنرای  و جغرافیایی موقعیت فراخور به ایران، جنوبغرب

 نوع نای لگویا شناخت بنابراین. شودمتأثر می ویرانگر هایها، از سیلرودخانه طغیان و شندید هایبارشدلیل وقوع 

 خواهد هاآن بینیپیش و شناسایی به زیادی کمک ،هاآن وقوع به منجر دینامیکی ننننهمدیدی سازوکارهای و هابارش

 82تا  80 یزاسننیل و سنننگین بارش مولد لگوهایا سننازوکار و ماهیت شننناخت نیز تحقیق این اصننلی هدف. نمود

 .باشدمی لرستان استان در 8931فروردین 

 هامواد و روش -9

 هایبارشبسننیار بالاتری نسننبت به سننایر  از مقدار 8931فروردین  82تا  80رخداد سننیل بارش منجر به  میزان

 اهی ازآگ. از سویی دیگر با بوده استسابقه و به استناد آمار سازمان هواشناسی بی در استان لرستان برخوردار آساسیل

لگوهای همدید تراز بالای جو و شرای  هواشناسی حاکم بر آن منطقه اقه با سنگین در هر منط هایبارشکه وقوع این

شده ریدهفشارهای بکمموقعیت غربی ایران متأثر از  ۀشدید در نیم هایبارش در ارتباط بوده و با فرض بر اینکه گاهی

در ابتدا ج ت . شننندعنوان مورد تحقیق انتخاب ، بارش مذکور به(8932)امیدوار،  باشنننندقطبی میو رودبناد جب نه

، (m)مئوپتانسننیل  های ارتفاعداده از ،موردمطالعه ۀمنطق هواشننناختی وضننعیت بر لگوهای همدیدی مؤثراشننناسننایی 

 5/2و مکانی  های زمانی یک روزهو تاوایی با گام (K) ، دمای هوا(g/kg)ویژه  (، ج ت جریان، نمm/s) باد سنننرعت

. در گام دوم ج ت شداسنتفاده  2(NCEP/NCAR)آمریکا  ۀمتحد ایالا  شنناسنیاقیانوس و محیطی ملی مرکز درجه

ی، بسدما، رطوبت ن های ساعتیدادههای هواشناسی )بررسی تطبیقی( از بررسنی همزمان وضعیت باد و دیگر فراسنج

یابی بینی و پیشبرونداد مدل عددی معتبر پیش ۀهای همپوشننانی شنندقابل بارش، از نقشننه آبمیزان رطوبت ابر و 

جانبه از یابی به دیدی جامع و همه. سپس ج ت دستاسنتفاده شدکیلومتر  89با قدر  تفکیک مکانی  GFSج انی 

 TRMM ۀماهوارته شنند. به کار گرف TRMM»9»های بارش ماهواره ، دادهموردمطالعه ۀتوزیع فضننایی بارش در منطق

                                                            
1 Trough 

2 National Centers for Environmental Prediction (NCEP) and the National Center for Atmospheric 

Research (NCAR). 
3 Tropical Rainfall Measuring Mission. 
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. شننده اسننتگرفته  به کارشننمالی  ۀدرج 50جنوبی تا  ۀدرج 50از عرض جغرافیایی بارش  ۀبرای بررسننی و مطالع

میلادی تاکنون( 2000بار در روز )از سال  0درجه و بازۀ زمانی   25/0 25/0های مکانی های این ماهواره با گامداده

. همچنین ج ت شداستفاده  TRMMماهواره  0نسنخه  9سنط   ۀهای روزانشنود. در این تحقیق نیز از دادهارائه می

( در wwها و کدهای هواشناسی همدیدی )آباد )بر اساس نشانهتحلیل شرای  جوی حاکم بر ایستگاه هواشناسی خرم

 ۀیک سننرویس ارائه دهند togimiپایگاه داده اسننتفاده شنند.  togimiهای پایگاه زمان وقوع بارش سنننگین( از داده

ه نماید. این پایگاای عمل میصور  سریع و حرفهباشد که در خصوص شرای  فعلی هوا بهاطلاعا  هواشنناسی می

های مورد در گام ن ایی دادهکند. های سنازمان هواشنناسی ج انی استفاده میو داده NOAAهای عمده از داده طوربه

، 150درجه( برای ترازهای سط  دریا،  5/2تا  25/0های زمانی)سناعتی و روزانه( و مکانی مختلف )از اماسنتفاده با گ

درجه عرض شمالی استخراج و با استفاده  70تا 80درجه طول شرقی و  00تا 0 ۀهکتوپاسکال برای گستر 500و  000

متغیرهای ی هالنت تعدد زیاد نقشنننهافزارهنای مختلف آمناری و ترسنننیمی مورد پردازش قرار گرفنت. بنه عاز نرم

 .شده استهای روز اوج بارش اکتفا صرفاً به نقشهدر برخی موارد ، موردمطالعه

 موردمطالعه ۀمنطق -9

E 350-1546 مختصنننا  جغرافیایی در کیلومترمربع 21553دود با وسنننعتی حاسنننتان لرسنننتان   : وN  

0234-7332  تعدادی دره آبرفتی و چند  جزبه. لرسننتان سرزمینی کوهستانی است که (8شنکل باشند )واقع می

نظم م طوربه های زاگرس مرکزی در برگرفته است کهنداشنته و تقریباً تمامی آن را کوهدشنت کوچک، ناحیه هموار 

اغلب فشرده،  های عمیق همگرا،مراه با درهه هایناهمواری. این باشندشرقی میجنوبننننغربیدارای امتدادی شنمال

 دهندا افزایش میخیزی منطقه رکه به علت شیب بسیار زیاد و نفوذپذیری بسیار کم قابلیت سیل بلند و ناصاف هستند

، دورودهای واقع در حدفاصننل ش رستانمتر  0050ارتفاع اشنترانکوه با تفاو  ارتفاع ) .(8930نگارش و همکاران، )

علیرغم وسعت کم،  این استان شده است( موجب متر 500حدود با ارتفاع  جنوب ش رستان پلدخترو  الیگودرزو  ازنا

در شننمال لرستان برف و کولاک و سرمای  کههنگامیدر زمسنتان،  کهطوریبهبالایی برخوردار باشند؛  تنوع اقلیمیاز 

در  دما اختلاف ثبت شنننده های جنوبی آن از هوای مطبوع و بارانی برخوردار اسنننت.شننندید جریان دارد، قسنننمت

استان لرستان با بارش  .است گرادسنانتیدرجه  10از اسنتان لرسنتان بین حداک ر و حداقل مطلق دما بیش  شن رهای

 سومین، استان از نظر بارندگی در کشور است مازندرانو  گیلان هایاستانمتر بعد از میلی 700تا  550میانگین سنالانه 

  .(8930زند و همکاران، )

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 1921مشخصات بارش سنگین فروردین  -9-1

هزار  00 از بیش ۀای با گسترپ نه در گستردهطور به در اسنتان لرستان 8931سننگین و مداوم فرودین  هایبارش

تا  800 بین و ... همدان ،ایلام، لرستان، کرمانشاه هایاستاندر بارش گسترده  . در همین ایامداده استرخ  کیلومترمربع

 سال پایانی هایماه طیحجم بسیار بالای بارش  از سویی دیگر. (2شنکل ) شندسناعت گزارش 01متر در میلی 200

 و وسنننیعی از مناطق غرب بخش سننننگین و منداوم در روزهنای منت ی بنه رخداد بارش در هنایبنارشو  8930

. (8جدول و  A, B 2 :کل)شننن  ای کاهش دادقابل ملاحظه طوربه میزان نفوذپذیری خاک را ،غرب کشنننورجنوب

که میزان  اشاره کرد( در استان لرستان 8931 فروردین 82) 2083آوریل  8بارش در روز شند  به  ،توانمی همچنین

چنین حاکمیت (. C2:)شکل  شدمتر گزارش میلی 801آباد بارش )تندری( در این روز در ایسنتگاه هواشنناسنی خرم

یار بالاتر سکه به لحاظ اکولومیکی ب شدگیری حجم بسیار زیادی رواناب منجر به شکل ،موردنظرشرایطی در روزهای 

 ساختارا ب شناسیزمین سازندهایعوامل دیگری از قبیل  علاوه بر این، .های آبریز منطقه بودحوضهاز توان اکولومیک 

 و همگرایی در ،میانی زاگرس هایخوردگیچینبندی مناسننب کم( و چینهخیزی )نفوذپذیری بسننیار مسنناعد سننیل

 . داشته استای نقش فزاینده فروردین( 82آوریل ) 8منجر به رخداد سیل  سیلابی هایجریانتمرکز 
  

ی مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه -1شکل   
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ام  1روز منتهی به  7بارش تجمعی  –( Aهای قبل از وقوع بارش سنگین )ماهبارش تجمعی ماهانه در  -9شکل 

 1ایستگاه پربارش کشور در روز  14 بندیرتبه –( Cام آوریل ) 1ساعته مربوط به روز  90بارش   -( Bآوریل )

 (D) 9412ام آوریل 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rainfall (7 day accum( 26 Mar - 01Apr 2019 

 
A B 

C D 

 (9412ام آوریل  1مارس تا  99) آباد( حاکم بر ایستگاه سینوپتیک خرمwwشرایط هواشناسی ) -1جدول 
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 تحلیل ساختار و گردشی جو -9-9

 افزاییهم خوبیبه ،موردمطالعه ۀلگوهای همدیدی حاکم در زمان وقوع بارش سنگین در منطقا ۀهای اولیبررسنی

و فروردین(  82آوریل ) 8قطبی را در رخداد بارش ۀو رودباد جب  فشارکم ۀبریدلگوی ادینامیکی ناشنی از تعامل دو 

لگوهای همدیدی اپس از بارزسازی ماهیت و نقش  بنابراین(. A, B, C, D :2شکل دهد )سنیل ناشنی از آن نشان می

 .رداخته شدپل منجر به رخداد سیدر راستای تبیین سازوکار بارشی  ،های مختلف جوی، به تحلیل فراسنجموردمطالعه

 پژوهش یهاافتهی -0

 توزیع مکانی دمای تراز میانی-0-1

الن اری بادهای سط  بالا، بر اثر های نصنفکه در حرکت باشندمی از هوای سنرد مملو ایچاله88سنردچال جوی

آرایش  (.8935)علیجانی،  ماندو در جنوب بادهای اصنننلی باقی می شننندهموج از جرینان اصنننلی جدا  عمیق فرود

( بیانگر A, B:9 )شکل باشد.ماهیت و مکانیسنم آن می ۀتبیین کنند خوبیبهلگوهای دما در تراز میانی جو اتوپوگرافی 

طوری که در این باشننند. همانمی 2083ام  آوریل  8هکتوپاسنننکال روز  000و   500در ترازهای  توزیع دمنای هوا

هکتوپاسکال روز مذکور، یک سردچال جوی که پربند دمایی مرکز آن دمای  500، دمای تراز اسنت ها مشن ودنقشنه

 . بررسیشده استریه مستقر دهد، بر روی شرق دریای مدیترانه و غرب سو( را نشان می-c 21°کلوین )  ۀدرج 205

حاکی از توقف ریزش هوای سنننرد قطبی به داخل سنننردچال مذکور و  موردمطالعههای متوالی در روزهای نقشنننه

(. بارز بودن سردچال مذکور در تراز میانی A :9باشد )می 2083ام آوریل  8محبوس شندن آن در جای خود در روز 

( بیانگر قوی بودن سردچال -C 1°) K 275° ال با پربند دمای مرکزیهکتوپاسک 000جو و گسنترش قائم آن تا تراز 

ارتفاع بر (. از سویی دیگر بررسی پربندهای همدما و همB :9باشند )و اثرگذاری آن بر ناپایداری هوای لایه مرزی می

ام آوریل با  2روز های تراز میانی جو، حاکی از انطباق محورهای حرارتی و پربندی بوده که این شرای  در روی نقشه

یا  ح ۀاسننت. در حقیقت زوال دورفشننار با هوای گرم پیرامونی از بین رفتهکم ۀشنندن هوای سننرد درون بریدآمیخته

 . داشته استبه دنبال  موردمطالعه ۀبارشی را در منطق ۀفعالیت سامان ۀسردچال، خاتم
  

                                                            
1 Cut- Off- Low 
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 دما بر حسب کلوین – 9412ام آوریل  1هکتوپاسکال در روز  744و  244دمای تراز  ۀنقش -9شکل 

 

 (GFSهای هواشناسی )مدل های برهم نهی باد و فراسنجنقشه -0-9

سازوکار  ۀتبیین کنند خوبیبه (های هواشناسیهمپوشانی متغیر باد و دیگر فراسنج) GFSهای برونداد مدل نقشنه 

ها فشردگی خطوط جریان هوا و ج ت جریان . در این نقشهمدنظر استبارشی  ۀگیری ساماندینامیکی لازم در شنکل

(. بدین مف وم که در 0شننکل باشنند )می هکتوپاسننکال 000تا تراز قطبی  ۀدر تراز میانی جو بیانگر وجود رودباد جب 

 عهموردمطال ۀسوی هوا را به سمت منطقجریان پیوسته در تراز میانی جو، جریان شدید شرقام آوریل، خطوط  8روز 

(. D 0 :)شکل رسیده استمتر بر ثانیه  05سرعت باد در جریان مرکزی رودباد به بیش از  در این روز، .دهدنشنان می

 اًکامل موردمطالعه ۀبه سمت منطقباد  هایجریانهکتوپاسکال نیز همگرایی ج ت  150در ترازهای سط  دریا و سط  

رطوبتی دریای سننرخ، اقیانوس هند و دریای مدیترانه با  هایکانونانتقال رطوبت از  دهندۀنشننان خوبیبهمشننخص و 

هکتوپاسکال نیز  000(. در سطوح A, B 0 :)شکل بوده است موردمطالعه ۀتمرکزگرایی و شند  بالا به سنمت منطق

 C :شکل)است غربی ایران برخوردار  ۀاز اثرگذاری بیشنتری بر نیم جوتراز میانی  ضنمن تبعیت ازج ت جریان باد 

کیلومتر  858و  10، 20، 85هکتوپاسکال برابر با  500و  000، 150ترتیب در ترازهای دریا، سرعت باد بهبیشترین (. 0

جدول درجه است. ) 200و  805، 895، 885در ترازهای مذکور به ترتیب  ج ت باد. همچنین بوده اسنتبر سناعت 

دما در  کهطوریبهدهد های  دما نیز کاهش دما را از سنط  زمین تا تراز میانی جو در راستای قائم نشان می(. نقشنه2

 و  -C0 ، °C5/0°  هکتوپاسکال به ترتیب 500و  000، 150 هایدر ترازو  ، C2/80°  آبادخرمایسنتگاه هواشنناسی 

°C9/27-  (.  2جدول و  5شکل ) شده استثبت 

  

A B A 
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 های جهت و سرعت جریان باد ترازهای مختلف جوی در روز اوج بارش سنگین در استان لرستاننقشه -0شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 باد و دمای ترازهای مختلف جوی در روز اوج بارش سنگین در استان لرستان ینهبرهمهای نقشه -2شکل 

Wind speed Km/h 

-80       -60          --40        -20         0          20         40       60      T °c 
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بالابودن میزان رطوبت نسبی در روز اوج بارش از سط  زمین تا تراز میانی جو بیانگر م یایی میزان از ج تی دیگر 

در این روز میزان رطوبت نسننبی در سننط  ایسننتگاه  کهطوریبه ؛بوده اسننترطوبت برای رخداد بارش سنننگین 

جدول و 7شکل باشد )می 33و % 31%، 37هکتوپاسکال % 500و  000، 150 هایدر ترازو  39آباد %خرم هواشنناسی

ل از طریق میزان آب موجود در ابر قاب یروشنبههوای منجر به بارش سنگین  ۀ(. همچنین بالابودن میزان رطوبت تود2

 بوده اسننت kg/m2707/0 حدود  موجود در ابرهای مسننتقر بر فراز منطقه بخار آبمیزان  کهطوریبه ؛اسننتتوجیه 

. شد( منجر به حجم بالایی از بارش kg/m2 28/22(. بالا بودن میزان رطوبت ) آب قابل بارش به 2جدول و  0شکل )

ناقل  هایجریانهکتوپاسننکال نشننان دادند که  150لگوهای شننار افقی بخصننوص در ترازهای سننطحی و ابنابراین 

رطوبت پس از دور شندن از جنوب شنرق دریای مدیترانه، دریای سنرخ و دریای عرب به تدریج با نزدیک شدن به 

وارد شدند. از  موردمطالعه ۀسلسله جبال زاگرس از سمت جنوب غرب به منطق دهمگرا شنده و در امتدا فارسخلیج

اپایداری و صعود شدید هوای ناشی از ، نیریزش هوای سنرد ناشنی از عمیق شنندن تراف بادهای غربسنویی دیگر 

ای قطبی منجر به افزایش رطوبت نسنننبی و رشننند سنننریع ابرهای کومهو رودبناد جب ه فشنننارکم ۀبریندلگوهنای ا

 ۀطور که در شکل شمارلگوی فشنار تراز دریا، هماناهمچنین در  (.2و  8و جداول  1شنکل ) گردیدکومولونیموس 

ام آوریل، استقرار رودباد  تراز میانی جو به همراه سردچال جوی مجاور آن  8( مشخص است، در روز A 3 :شنکل)

گوها لا. تعامل این شننده اسننتفشننار در این مناطق ، سننبب تشننکیل مرکز کمموردمطالعه ۀبر روی نواحی غربی منطق

لایه مرزی و صعود رطوبت به درون ترازهای فوقانی جو فراهم نموده است. آلی را برای ناپایداری هوای شنرای  ایده

ارش بیش از زا با میزان ببارشی سیل ۀگیری یک سامانسازوکار دینامیکی و رطوبتی لازم را برای شکلچنین شنرایطی 

 (.B 3 :شکل) نموده استم یا  موردمطالعه ۀمتر در سه ساعت را در منطقمیلی 70
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 های برهم نهی باد و رطوبت ابر ترازهای مختلف جوی در روز اوج بارش سنگین در استان لرستاننقشه -6شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستانلرسنگین در استاننسبی ترازهای مختلف جوی در روز اوج بارشهای برهم نهی باد و رطوبتنقشه -7شکل 

TPW Kg/m2 0.01                                  0.5                                         1    

0                     25                    50                    75              100     RH % 
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های برهم نهی باد و آب قابل بارش ترازهای مختلف جوی در روز اوج بارش سنگین در استان نقشه -1شکل 

 لرستان

 
 

 

 

 

 

( در روز اوج بارش B( و بارش تجمعی سه ساعته )Aهای برهم نهی باد و فشار سطح دریا )نقشه -2شکل 

 سنگین در استان لرستان

 

 

TPW Kg/m2 1         5      10      20      30      40    50     60    70 

P hpa 925     950   975    1000     1025       1050     PA mm 
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 (GFS - 01 apr 2019در ترازهای مختلف جوی )برونداد مدل  موردمطالعههای مقادیر فراسنج -9جدول 

Available Level   Surface Level 850 hpa 700 hpa 500 hpa 

Wind Speed (km/h) 15  20  84  151  

Wind Direction (°) 115° 135° 175° 200° 

Temperature (°c) 10.2 °c 7 °c -7.5 °c -26.3 °c 

Relative Humidity (%) 93% 96% 98% 99% 

Total Cloud Water or TCI ( kg /m2) 0.676  0.676  0.676  0.676  

Total Precipitable Water or TPW (kg/m2) 22.218  22.218  22.218  22.218  

3 – hr Precip  Accumulation 64 mm 

Sea Level Pressure 1000 hpa 

 

  (COL) فشارکم ۀبرید لگویا -0-9

ام مارس  90هکتوپاسکال را در روزهای  500لگوی ارتفاع مئوپتانسیل تراز ا( A, B, C, D :80) ۀهای شمارشکل

 90) روز قبل از روز اوج بارش 2هکتوپاسکال  500ارتفاع مئوپتانسیل تراز  ۀدهد. در نقشنشنان می 2083آوریل  2تا 

ند بسته به بند بسته و مرکزیت یک پربفشار با چندین پرکم ۀبرید ۀیک سامان ۀاولی ۀهست ،موردمطالعه ۀمارس( در منطق

ترین منحنی هم ارتفاع آن، بر روی جنوب دریای مدیترانه متر با بیرونی 900مئوپتانسننیل متر و با اختلاف  5500ارتفاع

(. این استخر پر از هوای سرد با حرکتی بسیار آرام در A :80شکل  است ) گیریشکلو شنمال دریای سرخ در حال 

شرق دریای ام با کمی جابجایی بر جنوب 98طوری که مرکزیت آن در روز مت شنرق است. بهحال پیشنروی به سن

 فشارکم ۀبرید(. در این روز B :80شکل  ) شده استمدیترانه، شمال دریای سرخ و بخشی از سرزمین سوریه مستقر 

ند ب. اختلاف ارتفاع قابل ملاحظه میان پرشننده اسننتتقویت درون آن  ۀندهای بسننتببه بلوغ کامل رسننیده و تعداد پر

ردگی ه که فششدای شنندید و ناپایداری قابل ملاحظه شننیبترین منحنی آن سننبب ایجاد مرکزی سنردچال با بیرونی

 بارش در در روز اوج« فشارکم ۀبرید»باشد. های هم ارتفاع بیانگر شیب حرارتی زیاد و بالا بودن سرعت باد میمنحنی

ده شگسترده  موردمطالعه ۀآوریل( با کمی جابجایی به سمت شرق، بخش شرقی آن بر روی منطق 8اسنتان لرسنتان )

رترین )ناپایدا« فشارکم ۀبرید»در زیر بخش شرقی  موردمطالعه ۀغرب ایران و بخصوص منطق. در این روز جنوباست

ناپایداری و صنعود شدید هوا در زیر بخش شرقی سامانه و تزریق رطوبت  (.C  :80شنکل  قسنمت آن( قرار دارد )

رطوبتی شمال اقیانوس هند )دریای عرب(، دریای سرخ  هایکانونهمگرای باد از  هایجریانناشی از وزش رطوبتی 

 را رطوبت این صننعود که زاگرس هایکوه رشننته نام به مانعی وجود و موردمطالعه ۀو دریای مدیترانه به سننمت منطق

شده  مطالعهمورد ۀگیری ابرهای جوششی کومولونیمبوس و توفان تندری بر فراز منطق، منجر به شکلبخشدمی تسریع

ت از حکای ،لگوااین  حاکمیت(. شرای  سینوپتیکی سط  متوس  دریا نیز در روزهای 1تا  7اَشکال و 8جدول ) است

ارد که قطبی( دفشار و رودباد جب هکم ۀهای همدیدی تراز میانی جو )بریدیک سیستم چرخندی  قوی متأثر از سامانه

. همراهی استکشنیده شنده موردمطالعههکتوپاسنکال بر روی نواحی غربی همجوار با منطقه  8000با فشنار مرکزی 
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یران غرب اگیری بارش سنگین در جنوبلگوهای همدیدی تراز بالا منجر به شنکلاسنامانۀ کم فشنار سنط  زمین با 

نسبت به روزهای  فشارکم ۀلگوی بریداام آوریل  2(. در نقشه روز 7و 5شکل )بخصوص استان لرستان( شده است )

و منجر  شده محوفشار با هوای گرم پیرامونی خود ی سرد درون کمبا ادغام هوا کهطوریبهقبل بسنیار تضعیف شده 

 (.D :80شکل  ) شده استدر این روز توقف نسبی بارشبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشار مؤثر بر وقوع بارش سنگین در استان لرستانکم ۀگیری بریدمراحل شکل -14شکل 

 

  (PFJ) قطبیۀرودباد جبه لگویا -0-0

هکتوپاسکالِ روزهای  500لگوهای ارتفاع مئوپتانسیل و موقعیت رودباد تراز اآرایش توپوگرافی  88 ۀشکل شمار

روز قبل از روز اوج  2ام مارس ) 90ها در روز دهد. در  این نقشننهم را نشننان می 2083ام آوریل  2ام مارس تا  90

 قطبی درۀلگوی رودباد جب اشمالی و جنوبی کاملاً مش ود بوده و  ۀبادهای غربی به دو شاخ88دوشناخه شندن بارش(

                                                            
1 Bifurcate 
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است. است، در حال تشکیلکه شرح آن در بالا آمده فشارکم ۀبریدجنوبی بادهای غربی و در جنوب  ۀدرون تراف شاخ

با  استتوانسته فشارکم ۀبریددر جنوب گیری جریان جت سوی بادهای غربی و شکلدوشناخه شندن جریان شنرق

 خطوطا ب ارتفاعهم هایمنحنی فشردگی انطباقوقوع بارش سننگین و رخداد سنیل در اسنتان لرسنتان مرتب  باشند. 

تواند به تشدید هرچه باشد که خود میشدید در تراز مذکور می حرارتی تضاد بیانگر رودباد، ۀهسنت در باد سنرعتهم

ربی جنوبی بادهای غ ۀبیشتر ناپایداری و صعود هوای زیرین خود منجر شود. سرعت بالای باد در تراف واقع در شاخ

 m/sز آن ا ۀو در هست m/s 90قطبی گردیده، به نحوی که سرعت باد در حاشیه رودباد  ۀمنجر به تشنکیل رودباد جب 

از  لانیهای طوتا مسافت شودسننرعت دیده می ۀبیشننینبا  یصنور  نوارکه به  موردنظراسنت. رودباد فراتر رفته 00

ام مارس، سرعت جریان باد با افزایش به  98. در روز شده استغرب عراق کشیده شنمال صنحرای آفریقا تا جنوب

غرب ایران )استان در حال وزش به سمت جنوبسنوی رسنیده و با حرکتی شنرق m/s 05رودباد به  ۀسنمت هسنت

قطبی م یا بوده و همچنان شرای  برای  ۀباشند. در این روز، تداوم شند  جریان باد توسن  رودباد جب لرسنتان( می

 ,Aشکالباشد )اَ غرب ایران فراهم میایجاد جوی ناپایدار و صنعود هوای تراز زیرین جو و انتقال رطوبت به جنوب

B  :88( در روز اوج بارش .)غرب ایران و ناپایداری قطبی بر روی جنوب ۀ( با اسنننتقرار رودباد جب 2083آوریل  8

حاصنل از جریان شدید آن در ترازهای میانی جو، سازوکار لازم برای ایجاد ناپایداری و صعود هوای تراز زیرین جو 

ط  زمین س بر هوایوهای مذکور تا سط  زمین امتداد یافته و اثر شدیدی لگاناشی از  ناپایدار ۀ. منطقشده استفراهم 

. ده استشطور عمده منجر به تشننکیل سننیکلون و نیز ایجاد ناپایداری در جو زیرین خود . این تأثیر بهداشنته اسنت

ریزش  م یایی چنین شنرایطی در کنار همراهی سنردچال جوی مستقر در شمال رودباد مذکور، شرای  جوی را برای

(. از آنجا که C, D :88) نموده استهوای زیرین خود فراهم  ۀبارش سننگین از طریق کمک به سنرعتِ صنعود تود

رطوبتی متعددی از قبیل شمال اقیانوس هند )دریای عرب(،  هایکانوناز رطوبت  خوبیبههوای در حال صعود  ۀتود

اشته د سننگینو دریای مدیترانه بارور شنده بود، پتانسنیل لازم را برای ایجاد رخداد بارش  فارسخلیجدریای سنرخ، 

ز طریق سنننگین، ا هایبارشقطبی در رخداد  ۀو رودباد جب  فشننارکم ۀبریدلگوهای ا، تأثیرا  اقلیمی بنابراین. اسننت

که صعود شدید هوای مرطوب ناشی این در نتیجهگیرد. افزایی در بروز حرکا  عمودی هوا صننور  میتعامل و هم

سنناز رخداد بارش سنننگین منجر به همدیدی مذکور و همچنین فراهم بودن شننرای  محیطی، زمینهلگوهای ااز همگرایی 

 .شده استاستان لرستان  ام فروردین در 82ام تا  80سیل در
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 آوریل( 9مارس تا  91میانی جو )آرایش توپوگرافی، بارزسازی و موقعیت رودباد تراز  -11شکل 

 

  1مکانی تاواییلگوی ا -0-2

 150، 000، 500در ترازهای چ ارگانه ) موردمطنالعهلگوهنای تناوایی و جرینان بناد توأم بنا روینداد بنارشنننی ا

های تاوایی نسبی در تراز میانی جو و . بررسی نقشهشده استترسیم  82در شنکل شماره هکتوپاسنکال و تراز دریا( 

و مقادیر  قطبیۀو رودباد جب  فشارکم ۀبریدلگوی اگویای آن است که موقعیت قرارگیری  ،موردمطالعهترازهای زیرین 

ا میانی ب تاوایی نسنننبی ترازهای ۀای که مقادیر بیشنننینگونهباشنننند. بهبا هم منطبق می خوبیبهکمیت تاوایی نسنننبی 

ذکور های مقطبی کاملاً انطباق دارند. مقادیر کمیت تاوایی در بخشۀو رودباد جب  فشنننارکم ۀبریدهای شنننرقی بخش

 Bشکل ) داده اسنت( به خود اختصناص 2083ام آوریل  8قابل توجه بوده و بیشنترین مقدار را در روز اوج بارش )

ام مارس، یک سامانۀ چرخندی م بت )سیکلونی( منطبق با محل  98توپاسکال روز هک 500تراز  ۀ(. بر اساس نقش82:

مرکزی خود در مختصننا  جغرافیایی  ۀگزینی هسننتقطبی مجاور آن، با مکانۀو رودباد جب  فشننارکم ۀبریداسننتقرار 
                                                            
1 Vorticity  
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EN  قطبی، ایجاد تاوایی و بروز  ۀو رودباد جب  فشارکم ۀبریداثرا   ازجمله(. A :82است )کاملاً مش ود 3530

باشد. این می خودچرخندی  ۀهوا در تراز بالا در زیر هست ۀجریانا  )عمدتاً مرطوب( عمودی حاصنل از انبساط تود

هکتوپاسننکال،  500روز اوج بارش در تراز . بوده اسننت موردمطالعه ۀسنننگین در منطق هایبارشجریانا  توأم با 

لگوهای مذکور به سمت شرق حرکت نموده و مرکزیت اسوی در راستای همچنان سنامانۀ چرخندی با حرکتی شرق

ENآن در مختصنننا    که  همچنان شنننرای  مطلوبی برای ایجاد  نموده اسنننتگزینی بنه نحوی مکان 4032

ای عرب، دریای سننرخ، دریای مدیترانه و رطوبتی )دری هایکانونناپایداری و صننعود هوای مرطوب منشننأ یافته از 

هکتوپاسکال  150، 000لگوهای تاوایی ترازهای ا(. B  A,:82شکل باشد )( و انتقال آن به ایران فراهم میفارسخلیج

ب برای با تراز میانی جو، به خوبی بیانگر شرای  مطلو هاآن ناپایدارو تراز دریا نیز علاوه بر پیوستگی و انطباق شرای  

گرفته در مجاور  سط  زمین و انتقال رطوبت از های چرخندی شکلایجاد ناپایداری و صعود هوای ناشی از سامانه

 ،2083ام آوریل 8لگوهای تاوایی روز اطوری که در باشننند. بهمی موردمطالعه ۀالذکر به منطقرطوبتی فوق هایکانون

اوایی تمرکز ت ۀمنطق ۀغرب ایران از سط  زمین تا تراز میانی جو در سیطروسیعی از نواحی همجوار با جنوب ۀگسنتر

 ۀیری سامانگساز شکلم بت قرار گرفته و جریان پادساعتگرد هوای مرطوب وابسته به سامانۀ چرخندی مذکور، زمینه

   .(E, F, G, H  C, D,:82لاشکا) شده استغرب ایران زا در جنوببارشی سیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوهای تاوایی ترازهای مختلف جوی در هنگام رویداد بارش سنگین در استان لرستان -19شکل 
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 الگوهای تاوایی ترازهای مختلف جوی در هنگام رویداد بارش سنگین در استان لرستان -19شکل  ۀادام

 

 بندی جمع -2

گیرند که عموماً در های م م و بنیادی هواشننناسننی قرار میقطبی در ردیف پدیدهۀو رودباد جب  فشننارکم ۀبرید

(. 8930و همکاران،  آبادیسعیدآیند )می به وجودالن اری جریان بادهای غربی های میانی، در اثر گردش نصفعرض

ی بوده که پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد ناپایدارهایی کاملاً منفرد هسته صور بههای هوا نقشنهدر اغلب  نیز رودبادها

تراز میانی لگوهای مذکور در ا کهدرصورتی. بنابراین (8939رئیس پور و همکاران، ) و صعود هوای زیرین خود دارند

و صعود هوای  ناپایدارگیری جو ای در شکلنقش فزاینده هاآنهمراهی و تعامل  ،شکل بگیرند مجاور  همدر  ،جو

 ۀعرص رد مدتی ،سرد سال ۀدوردر  بخصوصکه  باشدمی ایگونهبه ایران کشور موقعیت جغرافیاییدارد.  هاآنزیرین 

 بنابراین،. دنشواز آن مسل  میبر قسمتی  لگواشده و این دو واقع  قطبیۀی جب رودبادها و فشارهای کمبریده فعالیت

ی حسنگین در نوا هایبارشهای شدید و رخداد های لازم را برای ایجاد ناپایداریحاکمیت چنین شنرایطی پتانسنیل

 8931زای فروردین بارشی سیل ۀسامان همدیدی نننن دینامیکی  واکاوی از حاصل نتایج باشد.دارا می هاآنتحت تأثیر 
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( در اسنتان لرستان که با استفاده از متغیرهای متعدد همدیدی، دینامیکی، مشاهداتی 2083ام آوریل  8ام مارس تا  90)

 حرکا  لگوهای همدیدی تراز میانی جو و وقوعابه  موردبررسننیهای بارش که داد نشننان ،گرفت ای انجامو ماهواره

 روند ،فشننارکم ۀبرید ۀگیری یک سننامانشننکل ،دارد. در بارش مذکور بسننتگی زیرینزهای ترا در رفتیفرا صننعودی

شمالی و  ۀشدن جریان بادهای غربی به دو شاخ دوشناخه نموده و سنبب اختلال دچار را غربی بادهای جریان معمول

جنوبی بادهای  ۀشنناخو  الن اری تبدیل نمودهنصننف به مداری حالت از را غالب ارشب نتیجه . درشننده اسننتجنوبی 

جنوبی جریان بادهای  ۀ. افزایش سرعت باد در شاخداده استهای جغرافیایی پایین سننوق غربی را به سنمت عرض

( جنوبی جریانا  غربی )جریان جت جنوبی ۀ. کشیده شدن شاخشده استقطبی ۀغربی منجر به تشنکیل رودباد جب 

های های گرم عرضهرچه بیشتر رطوبت را از سط  آب ای امکان کسبحارههای جغرافیایی جنببه سنمت عرض

. از سویی دیگر تداوم چند نموده است( م یا فارسخلیجپایین )جنوب شنرق مدیترانه، دریای سنرخ، دریای عرب و 

مانعی در مسننیر جریان بادهای غربی، ضننمن کند نمودن جریان، سننبب تقویت و تداوم  عنوانبهبندالی  ۀسننامان ۀروز

 ۀناپایدار ناشی از جریان جت جنوبی با منطق ۀآمیختگی منطق ،. در چنین شرایطیشده استجنوبی  ۀجریان جت شاخ

ن منشأ یافته مرطوب زیری هوای صعودپتانسیل بسیار بالایی در ناپایدار نمودن و  فشار،کم ۀبریدناپایدار بخش شنرقی 

ر لگوهای مذکوا دیگرعبارتیبهاست.  داشتهشنمال اقیانوس هند )دریای عرب(، دریای سرخ و مدیترانه  هایکانوناز 

ه است. از م یا نمود موردمطالعه ۀدینامیکی لازم و کافی را برای رخداد بارش سنگین در منطق نهمدیدی ۀبالقوپتانسیل 

داوم م هایبارشزای غربی و برخورداری از های متعدد باراناستان لرستان در مسیر ورود تودهسنوی دیگر قرارگیری 

ا همراه ب هایناهمواریو  بودن منطقه کوهستانیسردسال )اشباع بودن منطقه(،  ۀها در اغلب ایام دورناشی از این توده

 سننریع گیریخاص خود، شننکل سنناختارنفوذپذیری بسننیار کم منطقه به دلیل  های عمیق فشننرده و همگرا،دره

 .نموده استخیزی استان لرستان را مضاعف پتانسیل سیلو های سطحی رواناب

 کتابنامه

های شیرکوه. پژوهش منطقه در بارش رخداد ترمودینامیکی و سینوپتیکی شرای  تحلیل و بررسی. 8917 ؛مالامیدوار، ک

 https://www.sid.ir/paper/5402/fa.31 – 18. صص 53 جغرافیایی.

سنننگین ناشننی از پدیده سننردچال جوی در نواحی مرکزی و  هایبارش. واکاوی ترمودینامیکی 8932 ؛امیدوار، کمال

 .83 – 8. صص 5جنوبغرب ایران. نشریه جغرافیا و مخاطرا  محیطی. 

https://geoeh.um.ac.ir/article_26160.html  
 .بارندگی زمسننتانی در ایران مرکزی نیترنیسنننگشننار رطوبت . 8939 ؛صننابر، قربان ؛مرادی، محمد ؛براتی، غلامرضننا

 https://esrj.sbu.ac.ir/article_95343.html.00 - 70. صص 5. دانش زمین یهاپژوهش

https://www.sid.ir/paper/5402/fa
https://geoeh.um.ac.ir/article_26160.html
https://esrj.sbu.ac.ir/article_95343.html
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مطالعه موردی ایران ) جنوب سنگین در هایبارش سنینوپتیکی بررسنی .8930 ؛لشنکری، حسنن ؛خوزانی، اکرم پرنده

محیطی.  ریزیبرنامه و جغرافیا (. مجلهدالکیحوضه آبریز رودخانه  8315مانویه  0لغایت  8310دسنامبر  98بارش 

 https://gep.ui.ac.ir/article_18489.html .897 – 829(. صص 08) 22

 - ب لول دکتر: راهنما اسننتاد خزر، جنوبی سننواحل بارش بر مؤثر هوای یهاپیت شننناسننایی .8919 ؛لیلا حسننینجانی،

 .محیطی ریزیبرنامه و اقلیم گروه .معلمتیترب دانشگاه ارشد. کارشناسی نامهپایان علیجانی.

https://elmnet.ir/article/10503981-96552 

 متریلیم صد از بیش هایبارش برای کلیماتولومی سینوپتیکی مدل ارائه و تحلیل .8907 ؛جواد دسنتجردی، خوشنحال

 مدرس. تربیت دانشننگاه دکتری. نامهانیپا قائمی، هوشننن  دکتر: راهنما اسننتاد خزر. دریای جنوبی سننواحل در

 https://elmnet.ir/article/2096737-6182.جغرافیا گروه انسانی. علوم دانشکده

 ۀبرید یهاسننتمیسنن. بررسننی نقش 8939 ؛شننریفی کیا، محمد ؛، تقییطاووسنن ؛خسننروی، محمود ؛رئیس پور، کوهزاد

گردوغبارهای فراگیر جنوب غرب ایران. نخسنتین کنفرانس ملی آب و هواشنناسی ایران.  گیریشنکلفشنار در کم

 https://civilica.com/doc/209194کرمان.

. مجله نیواز. آبادآبریز خرم ۀمولد سیل در حوض هایبارشبررسی مقدار و شد  . 8937زند، م ران؛ سنماعی، رنگینه؛ 

 https://nivar.irimo.ir/article_44813.html .1-8(، صص 37)08

 هایبارشقطبی در ارتباط با موقعیت رودباد جب ه. 8930 ؛محمد سعید ،نجفی؛ شعیب ،آب خرابا  ؛رشید ،یدآبادیسع

 .031- 019ص (، ص0)08. یشناس یمح . مجلهسنگین و شار رطوبت ترازهای پایین غرب ایران

https://jes.ut.ac.ir/article_57132.html 

 دقیق مسیر و رطوبت تأمین منابع . تشنخیص8930 ؛قاسنمی، احمدرضنا ؛محمدعلی نصنراصنف انی، ؛ناهید شنادمانی،

(. 2)82ایران. مجله مئوفیزیک ایران.  جنوب و غرب در آساسیل هایبارش بر مؤثر مرطوب هوای یهاتوده حرکت

 https://www.ijgeophysics.ir/article_63596.html. 79 – 50صص 

 موردی مطالعه)کشور  غرب در سنگین هایبارش همدید تحلیل .8911 ؛شیما رستمی، ؛معصومه نیری، ؛قاسنم عزیزی،

  .89 – 8(. صص 0)8طبیعی.  جغرافیای فصلنامه .(8915 اسفند 20 تا 87 بارش

https://www.sid.ir/paper/185039/fa 

 .851 – 890. صص25توسعه.  و جغرافیا ایران. غربشمال بارش شناسیاقلیم .8930؛رباب رزمی، ؛حسین عساکره،

https://gdij.usb.ac.ir/article_514.html 

 .سمت انتشارا  سینوپتیک. یشناسمیاقل .8935 ؛علیجانی، ب لول

در  2001. تحلیل همدید بارش سنگین ششم مانویه 8913 ؛اسنمعیل نژاد، مرتضی ؛خسنروی، محمود ؛علیجانی، ب لول

 .80 – 2(. صص 9)8. شناسیاقلیم یهاپژوهشجنوب شرق ایران. نشریه 

https://www.sid.ir/paper/213093/fa 

چگونگی انتقال رطوبت در  .8911 ؛حمدرضامباشری، م ؛وشن ؛ قائمی، هصطفیاحمدآباد، م؛ کریمی نوچ رم ،زادهفرج

 .280 -839 (. صص8) 89 .مدرس علوم انسانیمجله  .بارش زمستانه غرب ایران

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-7869-fa.html 

https://gep.ui.ac.ir/article_18489.html
https://elmnet.ir/article/10503981-96552
https://elmnet.ir/article/2096737-6182
https://civilica.com/doc/209194
http://nivar.irimo.ir/article_44813_8f2d1ce6fe045dca07379c68c8184bac.pdf
https://nivar.irimo.ir/article_44813.html
https://jes.ut.ac.ir/article_57132.html
https://www.ijgeophysics.ir/article_63596.html
https://www.sid.ir/paper/185039/fa
https://gdij.usb.ac.ir/article_514.html
https://www.sid.ir/paper/213093/fa
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-7869-fa.html
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یابی در مکان MCDM یهامدل. مقایسه کارآیی 8939 ؛ملکیان، آرش ؛پور، سیروسحسن ؛فرجی سنبکبار، حسننعلی

 . 830 – 870. صص 03. ریزیبرنامه. جغرافیا و GISپخش سیلاب در محی  

https://www.sid.ir/paper/203626/fa 

ر . استاد راهنما دکتپاییزی سواحل جنوبی دریای خزر هایبارشبررسنی اثر فرابار سنیبری بر . 8905 ؛قشنقایی، قاسنم

. گروه معلمتیتربنامه کارشننناسننی ارشنند، دانشننگاه علیجانی. اسننتاد مشنناور دکتر زهرا حجازی زاده. پایانب لول 

 https://elmnet.ir/Article/10764754-71771جغرافیا.

تندری  توفان دینامیک تحلیل و آشکارسازی برای جوی ناپایداری یهاشاخص . کاربرد8930 ؛یوسنف قویدل رحیمی،

 .201 – 812(. صص 90)88اهر.  جغرافیایی فضای تبریز. مجله 8913 اردیب شت 5 روز

https://www.sid.ir/paper/91677/fa 

سیل زا  هایبارش. بررسی الگوهای همدیدی 8932 ؛میری، مرتضی ؛معصنوم پور سماکوش، جعفر  ؛کرمپور، مصنطفی

 . 889 – 33(. صص 09)89در استان لرستان. فصلنامه علمی ن پژوهشی فضای جغرافیایی. 

http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-660-fa.html 

 جغرافیایی. اندازچشم مجله. بوش ر استان جنوبی نواحی در شندید هایبارش همدیدی بررسنی .8913 ؛امیر گندمکار،

 https://jshsp.rasht.iau.ir/article_523233.html.37 – 02(. صص 80)0

 دکتر و مسعودیان  ابوالفضل سید دکتر راهنما. استاد ایران. سنگین ابر هایبارش همدید تحلیل .8911 ؛بختیار محمدی،

 .جغرافیا گروه انسانی. علوم دانشکده اصف ان. دانشگاه دکتری. نامهانیپا کاویانی. محمدرضا

 در سودانی هایسامانه دینامیکی تحلیل. 8938 ؛ ریاکبری، م ؛لی اکبرشمسی پور، ع؛ براهیمفتاحی، ا؛ حسین محمدی،

  .20 – 0(. صص 20)82جغرافیایی.  علوم کاربردی تحقیقا  نشریه غرب ایران. جنوب در سنگین بارش رخداد

https://jgs.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3-15&sid=1&slc_lang=fa 

 ایران. دریایی علوم و فنون مجله کشور، شمال سواحل بارشی شنرای  در خزر دریای نقش .8919 ؛حمیدرضنا مرادی،

 https://www.sid.ir/paper/74728/fa.10 – 73ص (. ص2)9

 دانشگاه انتشارا  اصف ان. محیطی. مطالعا  در آن کاربرد و همدید شنناسیاقلیم .8915 ؛ابوالفضنل مسنعودیان، سنید

 .اصف ان

 کنفرانس ایران. سومین سنگین ابر یهابارش با همراه همدید شنرای  شنناسنایی  .8910 ؛ابوالفضنل مسنعودیان، سنید

 https://civilica.com/doc/50023.تبریز دانشگاه .8901 م رماه 25 الی 29 ایران. منابع مدیریت

 .اصف ان دانشگاه انتشارا  ایران، یشناسمیاقل .8910 ؛کاویانی، محمدرضا ؛سید ابوالفضل مسعودیان،

 به منجر هایبارش وقوع شننرای  و الگو تحلیل .8930وحید؛ حاجی، خدیجه؛  زنگیر، صننفریان رئوف؛ ،زادهیمصننطف

 . 807-13.  صص85طبیعی.  محی  مخاطرا  اردبیل. مجله استان در 8939 تا 8919 هایسال در سیل

https://jneh.usb.ac.ir/article_3205.html 

 ایران.مجله غرب فرین هایبارش فضننایی رواب  . واکاوی8937شنن اب؛  احمد؛ شننفیعی مزیدی، غلامعلی؛ مظفری،

 https://gdij.usb.ac.ir/article_3063.html.810-873(. صص 07)85توسعه. و جغرافیا

https://www.sid.ir/paper/203626/fa
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/74749
https://elmnet.ir/Article/10764754-71771
https://www.sid.ir/paper/91677/fa
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-660-fa.html
https://jshsp.rasht.iau.ir/article_523233.html
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217758/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217758/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/95426/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/95426/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147400/%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147400/%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c
https://jgs.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3-15&sid=1&slc_lang=fa
https://www.sid.ir/paper/74728/fa
https://civilica.com/doc/50023
https://jneh.usb.ac.ir/article_3205.html
https://gdij.usb.ac.ir/article_3063.html
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 ایران. در بارش تمرکزگرایی از ناشی . مخاطرا  1396ب لول؛ اکبری، م ری؛ علیجانی، محمد؛ سلیقه، امید؛ مفاخری،

 https://geoeh.um.ac.ir/article_31596.html.872-809. صص 29و مخاطرا  محیطی.  جغرافیا

 در زا سیل هایبارش وقوع در سودانی فشار کم یهاسامانه ریتأث سینوپتیکی بررسنی .8910 ؛آذر زرین، ؛عباس مفیدی،

  .00 – 51. صص 00جغرافیایی.  تحقیقا  فصلنامه ایران.

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1021385.html 

. برآورد مقادیر سیلاب و ارائه مدل سیل خیزی در حوضه 8932 ؛پیروزی نژاد، نوشین ؛حصادی، همایون ؛ملکی، احمد
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