
 239-233صفحه  ،  1399آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

 هواشناسی ايستگاه  سنگین   های  بارش   سینوپتیکی  و  ترمودينامیکی  آماری،   واکاوی
 خدابنده)قیدار( 

 اباذر اسمعیلی محمودابادی ،  2مجید نصیری قیداری1،  آلمالو    ايمانیمحرمعلی  

 

     Moharram123456@yahoo.com ايران، شهرستان خدابنده، قیدار،  یاصل  كینوپتیس   یاداره هواشناس  سير1

 ، ايران زنجان،  زنجان آب و هواشناسی، دانشگاه کارشناسی ارشددانشجوی و  ، ايرانی، شهرستان خدابنده، قیدارديهمد  یکارشناس هواشناس2
2 majid-nasire@yahoo.com   

  Abesmaili@ut.ac.irايراندانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه تهران، تهران، 3

 چکیده  

  ،(قیدارخدابنده)  هواشناسی  ايستگاه در    آنمقدار بارش سنگین و الگوهای جوی موثر در رخداد    ، در اين پژوهش

با توجه به نتیجه به دست آمده، بارش سنگین روزانه    .دشناسايی و تحلیل ش  2017تا  1994دوره آماری طی 

قیدار  هواشناسی  ايستگاه  که   م.م   31.46  در  آمد  دست  ی    به  دوره  شد  مورد  22،  ساله  24در    .شناسايی 

نشان داد که ناپايداری ها از سطح زمین تا ترازهای    نمودارهای اسکیوتی و شاخص های ناپايداری در پژوهش 

الگوی ناوه ی بلند  و  الگوی بالکینگ    ، دو الگوی غالب در ريزش بارش های سنگین    میانی جو برقرار بوده است. 

قرارگیری پرفشار جنب حاره در جنوب ايران و عربستان، باعث    ، مکان و نحوه یالگوکه در هر دو    می باشد

تا عرض های پايین باعث فرارفت   ناوه. کشیدگی  استتا میانه های دريای سرخ شده    ناوهگسترش و کشیدگی  

انتقال رطوبت از دريای سرخ به داخل ناوه توسط پرفشار جنب و    شده  داخل ناوه  ههوای سرد عرض های باال ب

شده   جو  موجب تقويت و ناپايداری شديد دينامیکی در ترازهای میانی   ،ع در جنوب ايران و عربستانحاره ای واق

 حاکم بوده است. کم فشارهای سطحی در هر دو الگو  است. هم چنین در تراز دريا نیز 

 خدابنده)قیدار(   هواشناسی  ، کم فشار سطحی، ايستگاهبلندبالکینگ، ناوه ی  بارش سنگین، های کلیدی: واژه 
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Abstract 

In this study, the amount of heavy rainfall and the effective atmospheric patterns in its occurrence 

at Qeydar Meteorological Station during the period 1994 to 2017 were identified and analyzed. 

According to the results, daily heavy rainfall at Khodabandeh(Qeydar) Meteorological Station 

was 31.46 mm and 22 cases were identified during the 24 year period. Skew-T diagrams and 

instability indices in the study showed that instabilities existed from the ground level to the middle 

levels of the atmosphere. The two dominant patterns in heavy rainfall fall are the blocking pattern 

and the long Trough pattern, which in both pattern, location and mode of subtropical high pressure 

in southern Iran and the Saudi Arabia, extend and extend the shale to the middle of the Red Sea. 

Extending the Trough to low latitudes has caused the cooling of high latitude into the Trough and 

the transfer of Humidity from the Red Sea into the Trough by tropical high pressure in southern 

Iran and Saudi Arabia has caused strong dynamic instability in atmospheric middle levels. Also 

in sea level in both low-pressure pattern surface is dominant. 
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 مقدمه  
 خود  اغلب  سنگین  فوق   بارش های  دهند. رويدادهای می  رخ  کوچك  قلمروهای  روی  بر  اغلب  سنگین  ابر  بارش های

 درون  رويدادها  اين  حال   اين  با   .نیست  کیلومتر  چند  از  بیشتر  تحت تأثیرشان  محدوده  و   بوده   محلی   ويژگیهای  دارای
 دورتری  بسیار راه از است ممکن را رطوبتشان و انرژی همچنین و  دارند  و فعالیت   شده  ادغام  مقیاسی  بزرگ  سامانه های
کنند. شناخت الگوهای همديدی و دينامیکی به وجود آورنده بارش های سنگین ايران از جمله شهرستان قیدار،   دريافت

از   نمادهايی  عنوان  تواند ضمن به  می  الگوها،  اين  ترمودينامیك  و  دينامیك  شرايط  و چگونگی  بارش  های  ناهنجاری 
شناخت علل وقوع اين رويدادها و مقايسه آن ها، پیش آگاهی مناسبی برای ورود اطالعات مفید در مدل های پیش بینی  

  و   سیالب  سبب  تواند  می   روانآب،  به  بديلت  با   بارش  نوع  اين   که،  آن  ويژه  عددی مورد استفاده در منطقه فراهم نمايد. به
 گسترش   و  حرکت بر  حاکم  قانونمندی  و  تقويت  تکوين،  سازوکار  شناخت  با   است  الزم  بنابراين،  شود.  باری  مصیبت  عواقب
  رساند   حداقل  به  را  آن  يا  و  کرد  دوری  آن  بار  زيان  نتايج  از  و  جست  سود  آن  مثبت  آثار  از  بارش زا  اقلیمی  های  سامانه

 (. 1390)ياراحمدی و مريانجی، 
و   عزيزی  کار  به  میتوان  که  است  پذيرفته  انجام  کشور  از  وخارج  داخل  در  زيادی  های  پژوهش  راستا  اين  در 

  در گیالن و مازندران را از نظر سینوپتیکی مورد ارزيابی قرار دادند.   1382  مهر  28اشاره کرد که سیل    (1382صمدی)
نتايج اين تحقیق نشان می دهد که گسترش و عمیق شدن ناوه موج بادهای غربی بر روی دريای خزر و ريزش هوای 

واکاوی   (، در مقاله ای تحت عنوان1397محمدی و همکاران) سردعرض های شمالی عامل اين توفان تندری بوده است. 
، به اين نتیجه رسیدند که علت بارش سنگین رخ  2017همديدی بارش سنگین آذربايجان در آوريل    -ترمودينامیکی

داده در تاريخ مذکور، باال بودن شاخص های ناپايداری و فراهم بودن شرايط همرفتی بوده است. همچنین، نتايج همديدی  
 ی هسته آن تشکیل علت که يافته استقرار سرخ دريای شمالی ی نیمه روی عمیقی ی  ناوهاين پژوهش نشان داد که  

(، علت بارش سنگین  1397محمدی و همکاران) .است گرفته قرار غربی های باد مسیر در که اروپاست شمال ارتفاع کم
را قرارگیری منطقه مورد مطالعه در شرق بندال عنوان کرده اند. هم چنین ناپايداری و    1993نوامبر    11رخ داده در  

است. بوده  روز  اين  در  سنگین  بارش  علل  از  مثبت  تاوايی  برقراری  و  جو  میانی  ترازهای  در  اسمعیلی    همرفت شديد 
شهريور   17(، در مقاله ای تحت عنوان واکاوی همديدی بارش سنگین رامسر در تاريخ  1397همکاران)  محمودابادی و

ناپايداری و همرفت و همچنین    ،میانی جودر ترازهای    يك چرخند در مديترانه و گسترش ناوه بر روی ترکیهوقوع    1395
را عامل ايجاد  هکتوپاسکال    500و    850ای جوی  و تاوايی مثبت يا سیکلونی در ترازه  ترازهای زيرين و میانیشديد در 

های اقیانوس آرام ی بین بالکینگ( به بررسی رابطه2018رابینوويتز و همکاران )  بارش سنگین در منطقه ذکر می کنند.
( نشان  2019های مختلف انسو پرداختند. لنگن هاگن و همکاران )پی شمالی در فازسیسیهای میو اطلس با بارش

 داری وجود دارد.  رابطه معنی  2000های سنگین و سیل سوئیس در سال ها با بارشکه بین بالکینگدادند  
درايران کارهای زيادی صورت گرفته است که ازجمله اين   سنگین  سینوپتیکی بارشآماری و  زمینه بررسی های    در
،2002محمدی) کارها منافی  (، 2001مرادی) (  رضايیان)  ، ( 1383) عبد  و  حسینی  و    ، (  1385صادقی  مفیدی 

(، احمدی 1392پور سماکوش و همکاران )معصوم  .(1391محمدی و همکاران)(،  1390رحیمی )، قويدل  (1386همکاران)
 می باشد.   ،( 1397خورشید دوست و همکاران )  ،(1397ن )اذکی زاده و همکار، (1394براتی و همکاران ) ، (1394) 

 
 

 روش تحقیق داده ها و       
 درجه 48 شرقی طول  بین زنجان، استان  جنوب  در مربع کیلومتر 5151 معادل وسعتی با  ( قیدار)خدابنده شهرستان

کوهستانی است و با توجه   ،آب و هوای شهرستان  .(1)شکل    دارد قرار  دقیقه 7 و درجه 36 شمالی عرض و دقیقه،  35 و
ارتفاع ايستگاه هواشناسی  .  شمار آورد  توان آب و هوای آن را اقلیم معتدل کوهستانی نیز بهبه شرايط خاص کوهستانی می

میلی متر و میانگین    395  ، حدودمیانگین بارش ساالنه اين شهرستانمتر از سطح دريا می باشد.    1902قیدار حدود  
 سلسیوس می باشد.  درجه 10درجه دما نیز 
داده  ،  (2017-1994)اخذ شده از سازمان هواشناسی کشور، برای بازه زمانی  یداده ايستگاه نوع سه از در اين پژوهش،

  ۱۰درجه شرقی و    ۸۰تا    درجه غربی  30که از محدوده ی    NCEP/NCARاز سايت    )های جوی در ترازهای مختلف
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در نرم  دريافت   ،و داده های جو باال )از سايت دانشگاه وايومینگ((  درجه  ۲.۵*۲.۵درجه شمالی و با قدرت تفکیك    ۷۰تا  
در تحلیل سینوپتیکی بارش ها از نقشه های روزانه  واکاوی قرار گرفتند.    مورد  ترسیم و  RAOBو    GrADSافزارهای  

با ديدگاه محیطی به  گردش    اين پژوهش،هکتوپاسکال استفاده شده است.  700و 500سطوح داده های  سطح زمین و 
جو صورت گرفته که در آن،ابتدا مقدار بارش رخ داده، توسط ايستگاه های زمینی شناسايی شده و سپس با دريافت داده  

اده در اين  نقشه های مورد استف  علل ريزش اين بارش سنگین مشخص گرديد.   های سطوح فوقانی جو و تحلیل آنها،
   بوده اند.  نم ويژه و سمت و سرعت باد ،  نقشه های فشار سطح دريا، ارتفاع ژئوپتانسیل  پژوهش، 

ابر سنگین در نظر گرفته شده    يا   ، آستانه های متفاوتی برای مشخص کردن بارش های سنگین و مختلف  در تحقیقات

  30( بارش های بیش از  1394)براتی، محمدمرادی، سلیمی(،  1393)احمدی، علیجانی،  در تحقیقات  برای مثال  است.

از میانگین؛   5(، حداقل  1391)قائدی، موحدی، مسعوديان؛  95، صدک  (1392)محمدیمیلی متر؛   بیشتر    میلی متر 

و مظفری، ،مزيدی ،    99و    95(، صدک  1395)  ( و میرموسوی، دوستکامیان، ستوده1393مسعوديان، جعفری شندی)

 توزيع مقادير تعمیم يافته را مورد استفاده قرار داده اند.  ( روش1396شفیعی)
برای مطالعه و بررسی نقشه   .د ياستفاده گرد  99، از صدک  قیدار  سنگین ايستگاهبارش  برای تعیین مقدار  در اين پژوهش،  

های ترمودينامیکی نیز، ايستگاه های جو باالی مهرآباد، تبريز و کرمانشاه که جزو ايستگاه های منطقه می باشند مورد  
بررسی قرار گرفت. اما از بین اين سه ايستگاه، به دلیل نزديکی ايستگاه مهرآباد به منطقه مورد مطالعه، نقشه های اين  

هم چنین برای تعیین الگوهای تاثیرگذار در رخداد بارش سنگین، نقشه های کلیه  وهش آورده شده است. ايستگاه در پژ
 ی روزهای با بارش سنگین ترسیم و به صورت چشمی الگويابی انجام گرديد. 

 خدابنده)قیدار( و موقعیت شهرستان  زنجان (: استان ۱شکل)
 

 
 يافته ها : 

استفاده    99پژوهش حاضر، برای به دست آوردن بارش سنگین منطقه، از روش صدک  همان طور گفته شد، برای انجام  
با بررسی های انجام شده در دوره زمانی  .  میلی متر به دست آمد  31.46که مقدار آن در ايستگاه مورد مطالعه    شد

، که بیشترين ده استمیلی متر را ثبت کر  31.46مورد)روز(، بارش بیش از    22قیدار،    هواشناسیايستگاه    1994-2017
  25در مطالعه انجام شده، در تاريخ    . میلی متر بوده است 65به میزان    1373آبان    14مقدار در دوره مطالعاتی در تاريخ 

نیز ديده می    1همان طور که در جدول    .(1)جدول  طی دو روز متوالی بارش سنگین رخ داده است   1376اسفند    26و  
مورد بین   2میلی متر،    50  –  40مورد بین    4میلی متر،    40  –  31.46داده بین    مورد از بارش سنگین رخ  13شود،  

هم چنین نتايج آماری نشان داد که بارش های    میلی متر بوده است.    60مورد نیز بیش از    3میلی متر و    60  –  50
   روز، متغیر بوده است. 13تا  3ثبت شده در ايستگاه زمانی بوده است که ماندگاری سامانه بارشی در منطقه، از سنگین 
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 ( 2017-1994)رخداد بارش های سنگین و مقدار آنها طی بازه زمانی مورد مطالعه  .1جدول 

 
، بیانگر اين است که ناپايداری ها از همان سطوح پايین آغاز و تا سطوح میانی جو نیز ادامه داشته است. در    2شکل  

  ترازهکتوپاسکال به هم نزديك و در بعضی    400، دمای نقطه شبنم و دمای هوا تقريبا تا تراز  1994نوامبر    5الگوی روز  
شده و باعث ناپايداری شده است. در الگوی روز    های باالرناکی تا ترازحتی به هم چسبیده هستند. همین موضوع باعث اب

هکتوپاسکال مشاهده می شود. طبق اعداد شاخص های ناپايداری   750تا تراز  نیز اين ناپايداری ها تقريبا    2012می    3
خص شولتر(، احتمال ، هر کدام از شاخص های ناپايداری در هر دو مورد بیانگر رخداد ناپايداری متوسط)شا2در جدول  

 (،KI(، شرايط همرفت با پتانسیل متوسط )TTIتندر همراه با توفان های رعد و برق که نشان از حرکات همرفتی است)
 ( را نشان می دهند. LI( و احتمال وقوع رگبارهای باران )CAPEناپايداری متوسط از تراز تعادل تا تراز همرفتی )

 
 شاخص های ناپايداری در روزهای مورد مطالعه : مقدار هر يك از   2جدول 

LI CAPE KI TTI  (شولترSI )  
-1 437 J/Kg 30.9 46.8 -1.2 00Z 3MAY 2012 

1- 18 J/Kg 30.5 44.3 -1 00 Z 5NOV 1994 

 
 

 )سمت راست(  2012می  3 )سمت چپ( و  1994نوامبر  5ايستگاه مهرآباد در روز   جو باالنقشه های  : 2شکل 
 

اما آن چه در بررسی ها و واکاوی نقشه های جوی ديده شد، دو الگوی غالب باعث ريزش بارش های سنگین در منطقه 
مورد آن زمانی بوده که منطقه مورد مطالعه   8مورد ؛ که   22از    13مورد مطالعه بوده است. الگوی اول، الگوی بالکینگ )

می باشد. سامانه بارشی    يال شرقی بالکینگ قرار داشته است(  مورد زمانی که منطقه در  5در يال غربی بالکینگ و  
(، به عنوان نماينده الگوهای بالکینگ، در اينجا آورده شده است. در اين  1373آبان    14)  1994نوامبر    5سنگین روز  

شترين است که بی  به ثبت رسیدهمیلی متر بارندگی    91.1،  (1373آبان    16تا    12روزه بوده است)  6دوره بارشی که  
 . می باشد میلی متر   65(، با 1373آبان  14) 1994نوامبر  5بارش در روز 

به عنوان (،  1389فروردين     19)  2012می    3روز    مورد( می باشد.  22از    8الگوی دوم، ناوه ی عمیق شده يا بلند )
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میلی متر بارش به ثبت رسیده   75.1روزه بوده است،    5در اين دوره بارشی که    نماينده ی الگوی دوم انتخاب گرديد.
  میلی متر بیشترين مقدار را داشته است. 50.80(، با 1389فروردين    19) 2012می  3است که روز 
عمیق دريای سرخ   )فرود(فرود  ،در اين روز، قرارگیری بالکینگ را در منطقه و اروپای غربی نشان می دهد.  3الگوی شکل  

در جلوی   )منطقه مورد مطالعه( ايران  و شمال غربی  نواحی غربی  .بل مشاهده استهکتوپاسکال به خوبی قا  ۵۰۰در تراز  
ايران و ناپايداری در تراز های بااليی   ودر نتیجه شرايط برای نفوذ هوای سرد و مرطوب به ج . فرود دريای سرخ قرار دارد

درجه شمالی، باعث دوشاخه شدن مسیر   47عرض    تا  جنب حاره ای آزورپرفشار  سلول مرکزی  نفوذ    .فراهم شده است  وج
بادهای غربی شده و منطقه خاورمیانه و ايران در يال شرقی اين بالکینگ قرار گرفته اند. فرود شرقی بالکینگ تا عرض  

شده است.    و خلیج فارس  درجه نیز کشیده شده است. همین کشیدگی باعث دريافت بیشتر رطوبت از دريای سرخ  15
شده  میزان تاوايی مثبت نیز در جلوی ناوه به همان میزان قويتر    ، ترش نصف النهاری بیشتر فروداز طرفی ديگر، با گس

  فعال   نیز،  قسمت های غربی کشور رسیده است و کم فشار سودانیبه  زبانه کم فشار دريای سرخ    نیز  در تراز دريا  .است
اسکال قرار دارد. به دلیل قرارگیری اين پرفشار  هکتوپ   1045پرفشاری با هسته ی    ،اما در اروپا، در سطح زمین  است.   شده

در نتیجه   .در اروپا و با توجه به چرخش آنتی سیکلونی، باعث فرارفت هوای سرد عرض های باال به سمت کشور می شود
شرايط را برای ناپايداری   کشور،  غرب  و پرفشار سطحی در شمال   منطقهاختالف دما و رطوبت بین کم فشار حاکم در  

 .شديد و جبهه زايی فراهم کرده است

 )سمت (   هکتوپاسکال)چپ( و فشار سطح دريا 700و نم ويژه و سمت و سرعت باد تراز  500نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل نراز  :3شکل 

 راست( )  هکتوپاسکال)چپ( و فشار سطح دريا 700 و نم ويژه و سمت و سرعت باد تراز 500: نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل نراز 4شکل 
 

ژئوپتانسیل متر، بر روی خلیج   5900، يك هسته پرارتفاعی با سلول مرکزی  2012می    3در روز  و    4در الگوی شکل  
فارس و شبه جزيره عربستان و يك فرود عمیق در شرق دريای مديترانه مشاهده می شود که زبانه ی آن تا میانه های  

نیز امتداد يافته است. منطقه مورد مطالعه نیز در شرق اين فرود)ناوه(، قرار گرفته است. به دلیل قرارگیری    دريای سرخ
خوب پرارتفاع در جنوب ايران، ناوه ی مديترانه ای عمیق تر شده و به صورت نصف النهاری درآمده است. اين عمیق 

داشته است. شرايط مکانی خوب پرارتفاع جنب حاره ای، با   شدگی ناوه، شرايط دينامیکی خوبی را برای منطقه به همراه
به منطقه شده است. دريای سرخ و و خلیج فارس  حرکت واچرخندی خود، باعث تزريق رطوبتی مناسب از دريای سرخ  
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منابع رطوبتی دوره بارشی بوده اند. در نقشه ی سطح زمین نیز شرايط کم فشاری در   و خلیج فارس  دريای مديترانه
هکتوپاسکال    1012منطقه حاکم بوده است که شرايط را در سطح زمین نیز برای ناپايداری ها فراهم کرده است. منحنی  

 بر روی منطقه ديده می شود.  
 گیری نتیجه    

اين تحقیق شناسايی از  بارش  هدف  ايستگاه همديدی    مقدار  الگوهای همديدی    شناسايیو    خدابنده)قیدار(سنگین در 

  هواشناسی   ( آمار بارندگی های ايستگاه2017-1994ساله )  24با مطالعه  .  بوده است  در منطقهمنجر به بارش سنگین  

ا توجه به نتیجه به میزان بارش سنگین در ايستگاه به دست آمد. ب  99، ابتدا با استفاده از روش صدک    خدابنده)قیدار( 

میلی متر برسد. با توجه   31.46به بیش از    ،دست آمده، بارش سنگین روزانه به روزی اطالق می شود که میزان بارندگی

بیشترين مقدار ثبت شده بارش در ايستگاه مربوط  روز بارشی در بازه زمانی مورد مطالعه به دست آمد.    22به اين تعريف،  

 میلی متر بوده است.  65به میزان   1373آبان  14به 

نشان داد که ناپايداری ها از   نیز  استفاده شده در پژوهش  )ايستگاه مهراباد(   نمودارهای اسکیوتی و شاخص های ناپايداری

، وجود باد  2012می    3  نکته قابل توجه در نمودار اسکیوتی روز  سطح زمین تا تراز های میانی جو برقرار بوده است.

 ديده نمی شود. 1994نوامبر  5شديد در نزديکی های سطح زمین می باشد که در الگوی روز 

  دو الگوی غالب در ريزش بارش های سنگین ايستگاه نقش داشته اند. الگوی نتايج و بررسی های همديدی نشان داد که 

(، به عنوان نماينده الگوهای  1373ن  آبا  14)  1994نوامبر    5اول، الگوی بالکینگ می باشد. سامانه بارشی سنگین روز  

فروردين     19) 2012می   3مورد( می باشد. روز  22از  8ناوه ی عمیق شده يا بلند )فرود و يا الگوی دوم،  و   بالکینگ

انتخاب گرديد.  1389 االگوی دوم  نماينده ی  به عنوان  و    عمیق  ناوهالگوی    هر دو  نتايج همديدی نشان داد که در(، 

ايران و شبه جزيره عربستان، باعث گسترش و بالکینگ ، مکان و نحوه ی قرارگیری پرفشار جنب حاره ای در جنوب 

فرود تا عرض های پايین باعث فرارفت هوای سرد عرض کشیدگی فرود تا میانه های دريای سرخ شده بود. کشیدگی  

اوه توسط پرفشار جنب حاره ای واقع در جنوب انتقال رطوبت از دريای سرخ به داخل نهای باال بر داخل ناوه شده است.  

هم چنین منبع ديگر رطوبتی   ايران و عربستان موجب تقويت و ناپايداری شديد دينامیکی در ترازهای میانی شده است.

در هر دو الگو،  به دلیل قرار گیری منطقه موردمطالعه در شرق    بارش های سنگین مديترانه و خلیج فارس بوده است.

ارش زيادی را دريافت کرده است. هم چنین در تراز دريا نیز وجود کم فشارهای سطحی درمنطقه باعث مکش  ناوه، ب

 هوای اطراف در روزهای بارشی بوده است. 
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