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چکیده
 از ای ن نقط ه نر ر مطاه ه ب ارش ه ای ف رین.بارش های فصل زمستان در غرب ایران تأمین کننده منابع آب زیرزمینی منطقه می باشد
 با توجه به، در ماه ژانویه با گسترش بادهای غربی تمام ایستگاه ها زیر نفوذ سامانه های بارشی قرار می گیرند.زمستانی اهمیت زیادی دارد
2101  ت ا0880  مورد از دوره های بارشی چهار روزه ماه ژانویه با بیشینه بارش در سال های01 ،م یار فراگیر شدن بارش در سطح منطقه
 با بیشینه شدت ب ارش0880  ژانویه0  تا5 میالدی از طریق پردازش آماری ت یین شد و در نهایت از بین این موارد دوره بارشی چهار روزه
 نتایج نشان داد که هسته بیشینه بارش ها در بخش هایی از جنوب و دامنه ه ای داخل ی زاگ ر مش اهده ش ده.برای مطاه ه انتخاب شد
تحلیل همدیدی اهگوهای گردش ی ج و. به استثنای محدوده اطراف مریوان بارش از جنوب به شمال منطقه روند کاهشی داشته است.است
 نفوذ سامانه مدیترانه ای در.مشخص نموده است که غرب ایران زیر نفوذ منطقه همگرایی جریانات مرطوب غربی و جنوبی قرار گرفته است
بستر یک ناوه عمیق و همراهی آن توسط جریان نم ویژه از سمت دریاهای گرم عرض های پایین شرایط را برای رخداد ب ارش بیش ینه در
.منطقه فراهم کرده است
" " همدید, "
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Abstract
Winter precipitation in western Iran is the source of groundwater resources in the region.
From this point of view, the study of Extreme winter precipitations in western Iran is very
importance. in January, with the spread of western winds, all stations are under the influence
of rainfall systems , thus In in this study, extreme precipitation of January have been analyzed
in western .According to pervasiveness precipitation criterion in the region level, 10 items of
the four-day precipitation periods of January with precipitation maximum from 1996 to 2017
by statistic processing. Finally, from these cases, the four-day period of 3 to 6 January 1996
with most intensity was selected for in this study. The results indicated that the maximum of
precipitation has observed in the south, and inland aspects of the zagros. precipitation has
been decreasing from south to north of the region. The influence of the Mediterranean system
on the bed of a deep trough and its accompaniment with the special humidity stream from the
side of warm seas of low Geographic latitudes has provided conditions for the maximum
precipitation event in the region.
Keywords
“precipitation”, “ January”, “ Iran”, “ Zagros”, “ synoptic”
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 -8مقدمه
رخداد بارش در فصل زمستان در کوه های زاگر اهمیت زیادی
در سیستم اقلیم منطقه ای غرب ایران دارد .مجموع ک ل ب ارش
فصلی غرب ایران می تواند نقش مهم ی در چرخ ه هی دروهوژی
منطقه داشته باشد .ب ارش فص ل زمس تان مح دوده ک وه ه ای
زاگر آب کافی برای کشاورزی  ،صن ت و مصارف خانگی را در
غرب ایران فراهم می نماید .از طرفی چن ین رخ دادهای بارش ی
می توانند اثر شدید منفی محیطی را در منطقه ایجاد نمایند .ای ن
اثر منفی زمانی اتفاق می افتد که ب ارش ه ای فص لی در حج م

این مطاه ه مشخص گردید که تا محدوده پایین تر از قله کوه ها
بارش ها با ارتفاع افرایش داشته است و بر روی قلل کوه ها روند
بارش کاهش یافته است .در مطاه ه ای دیگ ر پوتک ونن ()2112
توزیع مکانی بارش در ارتباط با ارتفاع در کش ور نا ال را بررس ی
کرد و نشان داد که عمق برف در کوه های هیماهیا در دامنه های
جنوبی تحت تأثیر وقوع بارش های موس می از س مت اقی انو
هند به بیشترین مقدار خود می رسد .جینگرو دای و همک اران در
تحقیق خود در سال  2102میالدی یک مدل عددی برای وق وع
بارش فصل زمستان در کوه های برفگیر جن وب ش رقی اس تراهیا

زیادی اتفاق افتاده و سبب وقوع سیالب ه ای ب رر ش وند .در
فصل زمستان بویژه در ماه ژانویه ک ه در بیش تر من اطق ع رض
های م تدهه سردترین ماه زمستان را تشکیل می ده د ب ه س بب
افت محیطی دما و جبهه سرد سامانه های بارشی مق ادیر زی ادی
از بارش به صورت برف بر روی مناطق کوهستانی همانند رش ته

ارائه کردند .این مدل نشان داد که چهار اهگو یا رژیم همدیدی در
این کوهستان ها عامل وقوع بارش ها بوده که مقادیر بارش ای ن
اهگوها متفاوت از یکدیگر بوده است .
یکی از پیامدهای بارش های سنگین وق وع س یل اس ت ک ه در
مطاه ه ای کورتس و همکاران ( )2109ارتباط ب ین ب ارش ه ای

کوه های زاگر انباشته می شود .بخش ی از ب ارش ه ا در ای ن
فصل از طریق گسل ها ودرز و ش کاف ه ای موج ود ب ر س طح
کوهستان ها به صورت سفره های آب زیرزمینی ذخیره می ش ود

مدیترانه ای با خطرات ناشی از سیل در ش مال ش رقی اس اانیا را
بررسی کرده و با طراحی یک مدل ریاضی به شبیه سازی احتمال
وقوع سیل و خطرات ناشی از آن با افرایش بارش ه ا پرداختن د.

و بخشی دیگر نیر به صورت رواناب در بستر دره ها جاری شده و
در نهایت بوسیله رودخانه ها به سمت دریاها  ،اقیانو ها و سایر
پهنه های آبی برر جاری می شود .بارش های سنگین بر روی
کوهستان زاگر در غرب ایران ماحصل اندرکنش منابع رطوبتی
با اهمیت همانند دریاهای عرب  ،س ر و مدیتران ه ب ا اهگوه ای
گردشی جو همانند سامانه های چرخند حرارتی سودانی و چرخن د
دینامیکی مدیترانه ای می باشد.اهگوی موجی شکل بادهای غربی
بویژه در تراز میانی جو موجب ف ال کردن سامانه ه ای ج وی و
دینامیکی شدن آن ها می شود .این سامانه ه ا توس ط جریان ات

بخش زیادی از مطاه ات انجام ش ده ب ه رواب ط ب ین متغیره ای
محل ی همانن د توپ وگرافی ب ا رخ داد ب ارش ب ر روی من اطق
کوهستانی و تغییرات مکانی و توزیع بارش اختصاص یافته است.
از جمله می توان به رابطه ب ارش و توپ وگرافی در ع رض ه ای
میانه (باسیست و همکارن  ،)0882،تغییرات بارش ب ا توپ وگرافی
و
در ی ک دوره  32س اهه ب ر روی ف الت تب ت (ژان
همکاران،)2103،روابط متقابل بارش و ارتف اع در ژاپ ن ب ا م دل
هواشناسی میان مقیا (  MM5سوزوکی و همک اران،)2115،
م اده ه رگرس یونی رابط ه ب ارش ب ا ارتف اع ب رای قلمروه ای

هوا به سمت نواحی غربی ایران و کوه های زاگر توس ه م ی
یابند و با توجه به محتوای رطوبتی که دارند سبب رخداد بارش بر
روی کوهستان زاگر می شوند .به دهی ل س ردی ه وا در م اه
ژانویه همرمان با گسترش دامنه امواج بادهای غربی بیشتر بارش
بر روی زاگر به صورت برف اتفاق می افتد و بارش برف نقش
تأمین کننده آب برای سفره های زیر زمینی را دارد .از این جهت
مطاه ه چگونگی رخداد بارش بر روی کوهستان زاگ ر در م اه
ژانویه اهمیت زیادی دارد .در زمینه رخداد بارش های سنگین ب ر

کوهستانی عرض های میانه (داهی و همکاران ،)0882،رابطه بین
ارتفاع و میانگین ساهیانه بارش در در کوهستان ه ای هوکویل و در
پورتوریکو(مارتینو و همک اران ، )0880،توزی ع مک انی ب ارش در
سانتا بریان اس اانیا ( م ارکویینر و همک ارن  ،)2115تغییرپ ذیری
بارش در آفریقای شرقی (اوتلی و همکاران ،)2113،توزیع ب ارش
در ارتب اط ب ا ب اد و توپ وگرافی در س وئد (یوهانس ون و
همک اران ،)2115،منش أ ب ارش زمس تانی در س واحل مرک ری
عربستان (بارث و اشتینکوهل ،)2112،منطقه بندی بارش بیش نه

روی مناطق کوهستانی کره زم ین مطاه ات گس ترده ای انج ام
گردیده است .در این ارتباط می ت وان ب ه مطاه ه گ رون واه د و
همکاران( )2109اشاره نمود که به بررسی ارتباط ب ارش و ب ویژه
عمق برف و تغییرات آن با ارتفاع در کوه های آهپ اشاره نمود .در

در ارتباط با توپوگرافی (وهتین  ،)2111،توزیع بارش زمستانی ب ر
روی غ رب ش به جری ره ایب ری (الور و همک اران  )2109،و
تغییرات بارش فصلی در جنوب غرب ی عربستان(س وبیانی)2111،
اشاره نمود .
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مطاه ات داخلی زیادی درباره تغییرات بارش در ارتباط ب ا ف اهی ت
سامانه های بارشی در غرب و جنوب غربی کشور بویژه مح دوده
کوه های زاگر انجام گردیده است .بخشی از مطاه ات در ب اره
تغییرات بارش در زاگر می باشد .از جمله عری ری و همک اران
( )0598به روش رگرسیونی تغییرات مکانی ب ارش را در زاگ ر
میانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با وج ود
هماهنگی نسبی بین بارندگی و ناهمواری هسته بیشینه بارن دگی
بر محور مرتفع ناهمواری ها منطبق نمی باشد و با فاصله از خ ط
اهرأ زاگر رابطه بین بارش و ناهمواری م نی دار م ی ش ود.

موردی و هم بلند مدت و با روش های مختلف آماری و همدیدی
مورد بررسی قرار گرفته است.
به این ترتیب مجموعه تحقیقات انجام شده در زمینه رخداد بارش
در غرب کشور هم به نقش سامانه های سودانی و مدیترانه ای در
وقوع بارش اشاره داشته اند و هم به اث رات عوام ل جغرافی ایی و
توپ وگرافی زاگ ر در وق وع ب ارش ه ا  .از طرف ی در ب ض ی
مطاه ات همدیدی تغییرات بارش حاصل از سامانه های بارشی در
بلند مدت مورد تحلیل قرار گرفته است.
در این مطاه ه رخداد بارش های فرین و م داوم چه ار روزه ب ر

مهدی صداقت ( )0598توزیع زم انی و مک انی ب ارش در اس تان
ایالم را مورد تحلیل قرار داد و به این نتیجه رسیدکه با توجه ب ه
قرار گیری این منطقه در ناحیه زاگ ر چ ین خ ورده  ،ایس تگاه
هایی که در ارتفاعات باالتری مستقر ش ده ان د از ری رش ج وی
بیشتری برخوردار بوده اند(صداقت  .)0598 ،مس ودیان ( )0599با

روی ناهمواری های زاگر در ماه ژانویه مورد بررسی قرار م ی
گیرد .هدف از این مطاه ه مشخص کردن تغییرات مکانی ب ارش
بر روی منطقه  ،ارتباط بارش فرین با ارتفاع و عرض جغرافیایی و
ت یین اهگوهای گردشی جو که نقش ت یین کنن ده ای در رخ داد
بارش فرین در ماه ژانویه بر روی نواحی غربی ایران داشته اند.

قرار دادن دامنه های غربی و بخ ش ه ای پرارتف اع زاگ ر در
ناحیه نیمه پربارش ایران  ،اعتقاد دارد که هر چند مقدار بارش ت ا
اندازه ای به ناهمواری ها وابسته است اما در زمان دریافت بارش

 -2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه

 ،مقدار بارش به به پیشروی و پس روی س امانه ه ای همدی دی
وابس تگی دارد (مس ودیان  .)0599 ،رمض انی پ ور( )0585در
بررس ی نق ش ن اهمواری ه ا در ش کل گی ری ن واحی بارش ی،
مهمترین عامل تأثیرگذار بر بارش استان کهیگلویه و بویراحمد را
وجود رشته کوه های زاگر و شکل کوهستانی آنه ا م ی دان د
(رمضانی پور .0585 ،
اکبری و همکاران ( )0585در مطاه ه همدیدی خود بیان می دارد
که ورود سیستم های باران زا مدیترانه ای به غرب ایران با ی ک
ناوه بسیار عمیق و نفوذ به غرب و جنوب غ رب ای ران از دالی ل

کوه های زاگر یکی از مرتفع ترین رشته ک وه ه ا در ای ران و
آسیای غربی می باشد .بیشینه ارتفاع کوه های زاگر در غ رب
ایران به  2111متر می رسد .این کوه ها به شکل ی ک م انع در
مسیر ورود بادهای غاهب غربی به منطقه ق رار دارد .ع رض ای ن
کوه ها در غرب ایران نسبتاً گسترده و حدود  511کیل ومتر اس ت
(شکل…. .)0

اصلی وقوع بارش های سنگین در منطقه می باشد .همچنین ب ه
نقش سیستم های کم فشار سودانی و تغذیه آنها از دریای سر و
خلیج فار در وقوع این بارش ها اشاره ک رده اس ت .عری ری و
همکاران (  )0599در کار تحقیقی خود در ارتباط با ب ارش ه ای
سنگین غرب کشور  ،نقش دریای مدیترانه  ،دریای سیاه و دریای
سر در تقویت سامانه های مدیترانه ای و سودانی در سطح زمین
را با اهمیت دانسته اند .امینی و همکاران (،)0582در مطاه ه خ ود
ادغام سامانه مدیترانه ای با جهت شمال غربی با سامانه س ودانی

شکل .0نقشه پراکندگی ناهمواری زاگر

و پراکندگی ایستگاه های مورد

مطاه ه در غرب ایران

با جهت جنوب غربی را عامل وقوع بخشی از بارش های سنگین
استان هرستان در غرب کشور در دوره بلند مدت دانسته ان د .ب ه
این ترتیب در مطاه ات انج ام ش ده ب ارش در غ رب ای ران و در
ارتباط با کوه های زاگر و سامانه های همدیدی هم به صورت

 داده ها و روش تحقیق

در این پژوهش داده های بارش روزان ه  22ایس تگاه س ینوپتیک
پنج استان غربی ایران برای دوره  0880تا  2101میالدی را مورد
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 -9نتایج

پردازش قرار گرفته اس ت .از ب ین ای ن ایس تگاه ه ا  ،ت داد 00
ایستگاه در ارتفاع باالی  0311متر ق رار داش تند ک ه ب ه خ وبی
ویژگیهای بارشی محدوده کوه های زاگر را می توانن د نش ان
دهند .با هدف شناخت رخ داد ب ارش ه ای بیش ینه زمس تانی در
منطقه غرب ایران و بر روی ناهمواری های زاگر و با توجه به
استیالی جریان بادهای غربی و سامانه های بارش ی ب ر تم امی
مساحت غرب ایران در ماه ژانویه  ،رخ دادهای بارش ی ب ا ط ول
دوره  2روز در ماه ژانویه مورد بررسی ق رار گرفت ه اس ت .عل ت
انتخاب دوره  2روزه فراگیر شدن بارش بر س طح هم ه ایس تگاه

•بیشینه بارش ماه ژانویه در غرب ایران
بر اساس داده های بارش روزانه دوره آماری 0991-7102
میالدی بیشینه بارش ها در غرب ایران در دوره سرد سال از
نوامبر تا آوریل اتفاق می افتد .سردترین ماه در غرب ایران
ماه ژانویه می باشد که دوره اوج زمستان در این منطقه را
نشان می دهد .به منظور گزینش فرین های بارشی ماه

های سینوپتیک منطقه بوده است .همچنین م یارهایی برای ای ن
انتخاب در نرر گرفته شده است از جمله بارش در  2روز مت واهی
در سطح منطقه اتفاق افت اده باش د و در ه روز ح داقل نیم ی از
ایستگاه ها دارای رخداد ثب ت ش ده ب ارش باش ند .بطوریک ه در
مجموع در همه ایستگاه ها بارش اتفاق افتاده باشد و هر ایستگاه

ژانویه بر اساس داده های بارش روزانه  01 ،دوره فرین
بارشی با بیشینه رخداد ثبت شده بارش انتخاب شد که در
بین این دوره ها  ،دوره چهار روزه از  3تا  1ژانویه 0991
دارای بیشینه مقادیر بارش ثبت شده در سطح ایستگاه های
منطقه بود که به عنوان الگوی فرین بارشی ماه ژانویه مورد

دارای یک میانگین بارشی باشد .با انجام یک بررسی آماری ت داد
 01دوره بارش  2روزه ماه ژانویه با این مشخصات شناسایی شد .
برای هر دوره میانگین بارش هر کدام از روزها و میانگین ب ارش

مطالعه قرار گرفته است .در طول این دوره  4روزه شدت
بارش ها در روز  1ژانویه  0991میالدی یعنی روز پایانی

دوره ت یین گردید و در نهایت بر اسا این میانگین ها پر بارش
ترین دوره  2روزه ماه ژانویه در طول  22س ال ت ی ین ش د .ای ن
دوره بارشی از  5تا  0ژانویه  0880میالدی را شامل م ی ش دکه
میانگین بارش آن به  00/20میلیمتر رسیده است .در این تحقیق
جهت ترسیم نمودارهای روابط بین ب ارش ب ا SPSSاز نرم افرار
ارتفاع و بارش با عرض جغرافیایی و ت ی ین م ادالت رگرس یون
خطی استفاده شد .به جهت ناهموار بودن منطقه م ورد مطاه ه ،
تحلیل کریجین برای انجام درون یابی ب ارش و ترس یم نقش ه
.توزیع بارش منطقه به کار رفته است

فعالیت سامانه بارشی اتفاق افتاده است که روز اوج بارش ها
را تشکیل داده است .توزیع بارش به روش درون یابی
کریجینگ بر سطح استان های غربی ایران نشان می دهد
که در روز اوج بارش ها ( 1ژانویه) بیشینه بارش ها در
نواحی جنوبی و غربی منطقه اتفاق افتاده است .در روز وقوع
اوج بارش ها بیشینه بارش ها در سمت غربی منطقه در
اطراف ایستگاه های مریوان و دهلران شکل گرفته است.
هسته بیشنه بارش ها در بخش های جنوبی و داخلی منطقه

به منرور شناخت اهگوهای گردشی همدی دی عام ل ایج اد ای ن
رخداد ها در ارتفاع نردیک به س طح زم ین و ت راز می انی ج و ،
ترکیبی از پارامترهای آب و هوایی شامل ارتفاع ژئوپتانسیل  ،ن م
ویژه و جریان باد مداری و نصف اهنهاری ب رای ترازه ای  931و
 311هکتوپاس کال ب ا اس تفاده از داده ه ای پایگ اه
 NCEP/NCARبه صورت نقش ه ایج اد گردی د .نقش ه ه ای
ترکیبی با استفاده از نرم اف رار گ راد و ب رای ی ک مختص ات
جغرافیایی شامل محدوده بین  1تا  11درجه عرض شماهی و  1تا

به ترتیب بین ایستگاه های خرم آباد  ،الیگودرز  ،برروجرد ،
الشتر در شرق استان لرستان و نهاوند درجنوب استان
همدان بوده است (شکل .)7نقشه درون یابی میانگین بارش
ها در طول دوره چهار روزه نشان داده است که بطور
میانگین در طول دوره بارشی چهار روزه از غرب به شرق
منطقه از شدت بارش ها کاسته شده است .همچنین به
استثنای محدوده اطراف مریوان به طور کلی از جنوب به

 91درجه طول شرقی و ب ا ق درت تفکی ک مک انی  2/3در 2/3
درجه جغرافیایی ترسیم شدند.

شمال منطقه نیز از مقدار بارش کاسته شده است(شکل .)3
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جنوب استان ایالم در دامنه جنوب غربی زاگر و نهاوند (52
میلیمتر) در جنوب استان همدان و دامنه داخلی کوه های زاگر
بوده اند .این ایستگاه ها در سطوح مختلف ارتفاعی باالی 0311
متر  ،بین  0111تا  0311متر و زیر  0111متر قرار گرفته اند.
بنابراین رخداد بارش بیشنه در همه سطوح ارتفاعی غرب ایران
اتفاق افتاده است .شکل  .2تغییرات بارش بیشینه  0ژانویه 0880
با ارتفاع در نواحی غربی ایران را نشان می دهد .همانطور که
مشاهده می شود تا تراز ارتفاعی  0211متر از سطح دریا بارش با
ارتفاع روندی کاهشی داشته است .از ارتفاع  0211تا  2111متری
بارش با یک روند نوسانی گاهی با ارتفاع افرایش و گاهی کاهش
یافته است.اما از ارتفاع  2111متر به باال مقدار بارش با ارتفاع
کاهش یافته است(شکل.)2
ارتفاع  ،عرض جغرافیایی متغیرهای جغرافیایی هستند که می
توانند در ارتباط با رخداد بیشینه بارش ها در فصل زمستان و ماه
ژانویه در مناطق کوهستانی غرب ایران تأثیر گذار باشند .میران
ارتباط این متغیرها با رخداد بارش بیشینه  0ژانویه  0880را از
طریق رابطه رگرسیون خطی مورد بررسی قرار می دهیم .بطوریکه
این ارتباط می تواند مثبت  ،منفی و یا نامشخص باشد .م ادهه خط
رگرسیون بین دو متغیر بارش و ارتفاع (y = -
 )0.0106(Altitude) + 37.353به همراه مقدار ضریب
ت یین برای آن ( )R² = 0.192یک رابطه خطی منفی را نشان
داده است(شکل .)3در اینجا عامل ارتفاع به علت پیچیدگی های
خاصی که در ب ضی از سطوح ارتفاعی بویژه در محدوده 0211تا
 2211متری زاگر وجود دارد (شکل 1/082 )5از رخداد فرین
بارش منطقه را تبیین کرده است ،ی نی در مجموع یک رابطه
منفی بین بارش و ارتفاع در بیشتر ایستگاه های منطقه مشاهده
شده است.
بین متغیر بارش و متغیر عرض جغرافیایی نیر یک رابطه خطی
م ادهه خطی بین دو متغیر (y = -
منفی بر اسا
 )6.3017(Altitude) + 237.12و ضریب ت یین آن ( = R²
 )0.3569مشاهده می شود(شکل .)0بطوریکه در مجموع با
افرایش عرض جغرافیایی از مقدار بارش (به استثنای اطراف
مریوان بر اسا شکل  )5کاسته شده است .همچنانکه بر روی
نقشه اوج بارش ها (0ژانویه) هم مشاهده شد که از جنوب به
شمال از مقدار بارش ها در بیشتر مساحت منطقه کاسته شده
است .ی نی از جنوب به شمال عرض جغرافیایی افرایش یافته و
متناسب با آن در یک روند کلی بارش کاهش یافته است (شکل.)5

شکل .2توزیع فرین بارشی 0ژانویه  0880میالدی بر روی نواحی غربی ایران

شکل .5توزیع میانگین بارش دوره چهار روزه  5تا 0ژانویه  0880میالدی بر
روی نواحی غربی ایران

• تحلیل رابطه خطی بین بارش با ارتفاع و عرض
جغرافیایی
بررسی مشخصات ایستگاه های منطقه نشان می دهد که از
مجموع  22ایستگاه سینوپتیک غرب ایران ت داد  00ایستگاه
ارتفاعی بیش از  0311متر از سطح دریا دارند که نیمی از ایستگاه
های مورد مطاه ه را شامل می شود .سایر ایستگاه ها ارتفاعی
کمتر از  0311متر دارند .ت داد  8ایستگاه در ارتفاعی بین  0111تا
 0311متر از سطح دریا قراردارند .فقط  2ایستگاه سرپل ذهاب و
دهلران با ارتفاعی کمتر از  0111متر در دامنه های غربی و
کوهاایه های بیرونی زاگر قرار گرفته اند .در مجموع بیشتر
منطقه مورد مطاه ه مناطق مرتفع را شامل می شود .نقاط باالی
 0311متر ارتفاع ویژگی مناطق کوهستانی زاگر در غرب ایران
را نشان می دهند(جدول .)0در روز اوج بارش ها ( 0ژانویه )0880
پربارش ترین ایستگاه های غرب ایران با بارش بیش از 51
میلیمتر به ترتیب ایستگاه های مریوان ( 23میلیمتر) در غرب
استان کردستان و دامنه غربی زاگر  ،اهیگودرز ( 21میلیمتر) در
شرق هرستان و دامنه جنوبی اشترانکوه  ،دهلران ( 59میلیمتر) در
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جدول .0مشخصات ایستگاه های سینوپتیک منطقه به همراه آمار بارش چهار
روزه  5تا  0ژانویه 0880
ایستگاه

ارتفاع از
سطح

مالیر
نهاوند
همدان-
فرودگاه
همدان -نوژه
روانسر
سرپل ذهاب
کرمانشاه
کنگاور
اسالم آباد
غرب
ایالم
دهلران
بروجرد
اهشتر
خرم آباد
اهیگودرز
کوهدشت
سقر
سنندج
بیجار
زرینه اوباتو
مریوان
قروه

بارش روز
اوج

میانگین بارش
دوره

دریا (متر)
0111
0091
0120

()mm
02
52
1

روزه()mm
3/52
00/02
5/8

0018
0518
323
0509
0209
0529

8
23
28
20
09
03/2

2/53
05/21
01/53
05/11
00/2
0/11

0551
252
0028
0301
0021
2122
0088
0322
0515
0995
2022
0290
0810

28/0
59
21
23
22
21
01
01/3
09/3
1/0
05
23/2
02

01/11
28/23
03/5
03/5
03/92
02/23
01/3
8/52
1/3
5/0
0/22
25/32
2/91

چهار

شکل  . 3رابطه خطی بین بارش و ارتفاع

شکل . 0رابطه خطی بین بارش و عرض جغرافیایی

•تحلیل همدیدی رخداد بیشینه بارش ماه ژانویه :
عالوه بر نقش عوامل جغرافیایی تأثیرگذار همانند ارتفاع و عرض
جغرافیایی  ،اهگوهای گردش جوی مهم ترین عامل شکل گیری
بیشینه بارش های ژانویه غرب ایران می باشند .ما در این پژوهش
از نقشه های ترکیبی پارامترهای ارتفاع ژئوپتانسیل  ،نم ویژه و
جریان هوا ( مؤهفه های نصف اهنهاری و مداری) در یک شبکه از
مختصات جغرافیایی  1تا  11درجه عرض شماهی و  1تا  91درجه
طول شرقی برای نمایش و تحلیل چگونگی ورود و استقرار
اهگوهای همدیدی عامل وقوع رخداد بارش بیشنه بر روی نواحی
غربی استفاده کردیم  .ترازهای مورد مطاه ه در این پژوهش 931
هکتوپاسکال و  311هکتوپاسکال می باشد .تراز 931
هکتوپاسکال  ،وض یت جریان هوای نردیک به سطح زمین در
غرب ایران را نشان می دهد .زیرا بخش عمده ای از مساحت
غرب ایران را ارتفاعات و ناهمواری های زاگر تشکیل داده
است .تراز  311هکتوپاسکال تأثیر اهگوهای دینامیکی جو همانند
چرخندهای مدیترانه ای  ،بادهای غربی و بویژه جابجایی شرق
سوی ناوه مدیترانه ای را نمایش می دهد .نقشه های ترکیبی
مورد مطاه ه تغییرات اهگوهای گردشی از  29ساعت قبل از شروع
بارش ها تا روز پایانی وقوع بارش را نشان داده است.
شکل شماره  .1نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و جریان هوا
(مؤهفه های مداری و نصف اهنهاری) در تراز  931هکتوپاسکال را
نشان می دهد .مشاهده می شود که یک هسته کم ارتفاع بر روی

شکل .2تغییرات بارش با ارتفاع در روز اوج بارش
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رخداد ناپایداری به شکل بارش سنگین بر روی بخش وسی ی از

شمال دریای مدیترانه با ارتفاع مرکری  0591ژئوپتانسیل متر
تشکیل شده و زبانه آن به سمت نواحی غربی ایران کشیده شده
است .جریانات غربی که تحت تأثیر ف اهیت این سامانه از سمت
دریای مدیترانه به سمت شرق حرکت نموده است بر روی
عربستان و عراق با جریان جنوبی همگرا شده و به شکل جریان
جنوب غربی  ،نواحی غربی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
فشردگی منحنی های هم ارتفاع و وزش جریان جنوب غربی به
موازات آن بر روی نواحی غربی ایران شدت ف اهیت جریان
همگرایی بادها که نشانه ای بر ناپایداری هوا در ترزا نردیک به
سطح زمین می باشد را نشان می دهد .در شکل  9جریان جنوب
غربی مقادیر قابل توجهی از نم ویژه را به سمت نواحی غربی
ایران و از سمت عرض های پایین فرارفت نموده است .این جریان
نم ویژه ابتدا به شکل جریان شرقی از روی دریای عرب به سمت
سودان و اتیوپی حرکت نموده و در آنجا به جریان جنوبی تبدیل
شده است .جریان مرطوب جنوبی بر روی دریای سر و عربستان
و عراق با جریان غربی که دارای نم ویژه کمتری می باشد برخورد
نموده و همگرایی از بادها ایجاد شده که به شکل یک جریان
جنوب غربی مرطوب به غرب ایران گسترش یافته است.
در تراز  311هکتوپاسکال هسته کم ارتفاع روی دریای مدیترانه در

نواحی غربی ایران بویژه ناهمواری های زاگر

بخش مرکری ناوه عمیقی قرار گرفته است که محور آن بر روی
دریای مدیترانه در روزهای اول تا چهارم ژانویه  0880جهتی
شمال غربی – جنوب شرقی داشته است  .امتداد محور این ناوه در
روزهای پنجم و ششم ژانویه با جهتی شماهی شرقی – جنوب
غربی از سمت شرقی دریای دریای مدیترانه تا سودان در شرق
آفریقا گسترش یافته و بیشتر بخش های کشور عراق و غرب
ایران در سمت راست یا شرقی این محور قرار گرفته است .جایی
که همگرایی جریانات جنوبی و غربی در تراز  931هکتوپاسکال
سبب فرارفت جریان نم ویژه از سمت عرض های پایین به سمت
بخش های غربی ایران شده بود (شکل  .)8درتراز 311
هکتوپاسکال و در نقشه ترکیبی جریان و نم ویژه مشاهده می
شود که جریان نم ویژه از سمت دریای سر توسط جریان جنوب
غربی و از سمت دریای مدیترانه توسط جریان غربی فرارفت شده
که همگرایی این جریانات مرطوب به شکل جریان جنوب غربی بر
روی غرب ایران مشاهده می شود (شکل  .)01بنابراین استقرار
مناطق غربی ایران در زیر منطقه همگرایی بادهای مرطوب غربی
و جنوبی و فرارفت مقادیر قابل توجهی از جریان نم ویژه سبب
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شکککل : 7نقشککه ترکی ککی ارتفککاع ژئولتانسککیل و دریککان بادهککای مککداری و نصککه النهککاری در روزهککای اول تککا ششک ژانویککه 8333
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ش

شکل.1نقشه ترکی ی ن ویژه و دریان بادهای مداری و نصه النهاری در روزهای اول تا شش ژانویه8333
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بین  0111تا  0311متر و بیش از  0311متر مشاهده شده است.
این وض یت بر روی نمودار تغییرات بارش با ارتفاع مشاهده شده
است .در ارتفاع کمتر از  0211متر و بیش از  2111متر کاهشی و
در سسطوح ارتفاعی بین  0211تا  2111متر نامنرم و نوسانی به
صورت کاهشی و افرایشی بوده است.در مجموع یک رابطه خطی
منفی بین بارش و ارتفاع بر اسا م ادهه خط رگرسیون مشاهده
شده است .همچنین تغییرات بارش با عرض جغرافیایی بر اسا
م ادهه خط رگرسیونی نیر در مجموع یک رابطه منفی را نشان داده
است .همچنان که بر روی نقش درون یابی بارش مشخص شد از
جنوب به سمت شمال منطقه که عرض جغرافیایی افرایش می
یابد روندی کلی کاهش بارش اتفاق افتاده بود.
تحلیل همدیدی اهگوهای گردشی جو ؤثر بر رخداد بیشینه بارش
از  29ساعت قبل از شروع بارش تا روز پایانی بارش ها مشخص
نمود که در تراز  931هکتوپاسکال تشکیل یک چرخند بر روی
دریای مدیترانه منجر به نفوذ زبانه آن توسط جریان غربی به
سمت ایران و همگرا شدن آن با جریان جنوبی شده است .این
جریان همگرا به صورت جریان جنوب غربی شکل گرفته است و
در نتیجه غرب ایران زیر نفوذ وزش جریان همگرایی جنوب غربی
قرار گرفته است .این همگرایی همراه با فرارفت مقادیر قابل
توجهی از نم ویژه از سمت دریاهای گرم عرض های پایین
جغرافیاییبه سمت غرب ایران شده است .در تراز  311هکتوپاسکال
منطقه در سمت راست محور ناوه مدیترانه قرار گرفته است جایی
که جریان نم ویژه از سمت دریای مدیترانه با جریان نم ویژه از
سمت دریای سر همگرا شده و جو تمامی منطقه تحت تأثیر این
جریان ناپایدار شده است .به این ترتیب نفوذ سامانه مدیترانه ای به
شکل یک اهگوی دینامکی در بسترناوه عمیق مدیترانه در تراز
میانی جو و همراهی آن با جریان جنوب غربی با محتوای رطوبتی
گسترده از سمت دریاهای گرم همانند دریای عرب و سر سبب
گسترش همگرایی هوا و رخداد بیشینه بارشی در طول دوره  5تا 0
ژانویه  0880شده است.

 -4نتیجهگیری
بخش عمده ای از نواحی غربی یاران را ناهمواری های زاگر
تشکیل داده است .ارتفاع زمین در ب ضی از قله های کوهتان
زاگر به بیش از 2111متر می رسد .با توجه به اهمیت بارش
های دوره سرد سال در تأمین منابع اب های زیر زمینی غرب
ایران  ،رخداد بارش های بیشینه فصل زمستان بویژه ماه ژانویه به
عنوان سردترین ماه در تمام منطقه در این پروهش مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفت .در این مطاه ه از روش های آماری  ،همدیدی
و درون یابی توزیع بارش با مدل کریجین برای نشان داده
ویرگهای براش های بیشینه و فرین بر روی غرب ایران استفاده
شده است.ابتدا با برسی داده های بارش روزانه دوره  0880تا
 20101ماه ژانویه برای ت داد  22ایستگاه سینوپتیک منطقه بر
اسا م یارهایی از جمله انتخاب دوره های بارشی چهار روزه به
منرور اطمینان از فراگیربودن بارش در سطح منطقه و ثبت رخداد
بارش در طول دوره در تمام ایستگاه ها ت داد  01دوره بارشی
چهار روزه ماه ژانویه در طول سال های  0880تا  2101انتخاب
شد .ساس در بین این ایستگاه ها مشخص شد که بیشینه بارش
ها مربوط به دوره  5تا  0ژانویه  0880بوده است .بنابراین این
دوره به عنوان اهگوی مطاه اتی برگریده شد.
نتایج بررسی این اهگوی مطاه اتی نشان می دهد که در روز اوج
بارش ها ی نی  0ژانویه  ،0880هسته بیشنه بارش ها به ترتیب در
بخش هایی از غرب  ،جنوب و نواحی داخلی منطقه تشکیل شده
است  .بطوریکه هسته بیشینه بارش ها در غرب اطراف مریوان و
دهران  ،در جنوب اطراف اهیگودرز در استان هرستان و به سمت
نواحی داخلی ،اطراف نهاوند در جنوب استان همدان اتفاق افتاده
است.بطورمیانگین در طول دوره از اغرب به شرق و از جنوب به
شمال منطقه از شدت بارش ها کاسته شده است.تحلیل آماری
رابطه بارش با ارتفاع نشان داد که بیشتر ایستگاه های منطقه
ارتفاعی بیش از  0111متر از سطح دریا قرار گرفته اندو فقط 2
ایستگاه ارتفاعی کمتر از  0111متر داشته اند .بیشینه بارش های
بیش از  51میلیمتر در روز اوج درهر سه سطح کمتر از  0111متر،
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