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 چکیده  

در   .پرداخته شده است  شرق ايرانو جنوب  جنوب  در   1398  دی ماهدر  بارش سنگین رخ داده    بررسیمقاله حاضر به  در  

بیشترين   .مم  161.2و بندرعباس با    163.5بلوچستان( با  مهرستان )سیستان و  ،    215.3با    قشم   های اين دوره، ايستگاه

اند از  بارش را داشته  از    11  ، ايستگاه مورد بررسی  38. طی سه روز،  رام  100ايستگاه بارش بیش  .  اند  کرده ثبت    .م 

ای نمودارهای اسکیوتی، نشان از ناپايداری جو منطقه ازسطح زمین تا ترازهای باال را نشان می دهد. مقدار شاخص ه

همچنین نقشه های همديدی نشان داد که يك سامانه بالکینگ  د کننده ی همین موضوع می باشد.  یناپايداری نیز تاي

امگايی شکل در غرب اروپا استقرار يافته است. هوای سرد عرض های باال از يال شرقی اين بالکینگ که به صورت ناوه ی 

. در ترازهای پايین، سامانه ی سودانی به سمت شمال  فرارفت شده است  عمیق تا عرض های پايین نیز کشیده شده است

ايجاد کرده است که     حرکت کرده و تبديل به يك سامانه ی دينامیکی شده و يك مرکز همگرايی را بر روی دريای سرخ

ر از دريای سرخ، منابع رطوبتی در اين روز بیشتاست. زبانه ی اين کم فشار از روی عربستان تا خلیج فارس کشیده شده 

ديگر  باعث گسترش جت قطبی تا عرض های پايین شده است.  ،    PNAمنفی بودن شاخص    عمان، خلیج فارس بوده است. 

 .  ندنقش مهمی داشته ا بارش سنگینايجاد نیز در شاخص های دور پیوندی  

 جنوب و جنوب شرق ايران ، PNA، شاخص یبالکینگ، فرود عمیق ، کمفشار سطح، سنگین  بارشهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

The present paper investigates heavy rainfall occurring in south and south east of Iran in January, 

2020. During this period, Qeshm stations with 215.3, Mehristan (Sistan and Baluchistan) with 

163.5 and Bandar Abbas with 161.2 mm had the highest rainfall. Within three days, of the 38 

stations surveyed, 11 stations recorded more than 100 mm precipitation. The skew-T diagrams 

show the instability of the area's atmosphere from ground level to high levels.  The amount of 

volatility indicators also confirms this. Synoptic maps also showed that an Omega blocking 

system was deployed in Western Europe. Cold weather high latitudes from the eastern edge of 

this blocking, which is also stretched deep into low latitudes. In the lower levels, the Sudanese 

system has moved northwards, becoming a dynamic system, creating a convergence center on the 

Red Sea that extends from the Arabian Peninsula to the Persian Gulf. Humidity has been higher 

in the days than in the Red Sea, Oman, and the Persian Gulf. The negative PNA index has caused 

the polar jet to expand to low latitudes. Other cross-linking indices have also played an important 

role in producing heavy rainfall. 
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 مقدمه  

پنهان بوده   بزرگ مقیاس سامانه های درون اغلب که هستند رويدادهايی عنوان به ابر سنگین و سنگین بارش های موج

 عنوانبههای سنگین  بارش  .کنند کسب دست دور مناطق از جريان يا شار غالب در را  خود رطوبت و انرژی تواند  و می

توانند منجر به خسارات های مهم جوی هستند که میهای سنگین از پديده بارششود.  يك ناهنجاری جوی شناخته می

های کشور که مسبب خسارات فراوانی گشت از نمونه  شرق ین اخیر در جنوب و جنوب  سنگجانی و مالی شوند. سیل  

های مناسب  رات هستند. از سوی ديگر در صورت مديريت مناسب و وجود امکانات کافی مانند سیل بندهمین مخاط

از اين حجم عظیم آب استفادهمی از مسائل اساسی در رابطه با بارشتوان  های سنگین شناخت  های فراوان برد. يکی 

 متغیر اين های ناهنجاری از که سنگین فوق  و سنگین های بارش  عواملی است که مسبب چنین رويدادهايی هستند.

بارشی هستند که می توانند تاثیرات زيادی بر منابع آب منطقه بگذارند. رويکرد  های   گروه جمله  از دهند می خبر  اقلیمی

ناهنجاری های بارشی، مديران حوضه های آبخیز و آب شناسان را بر آن داشته که در زمان    دوگانه مثبت و منفی اين

آب    رويدادهايی، ضمن حفظ عرصه های حیات موجودات زنده، بستر رودخانه ها، دامنه کوه ها، و سفره های   وقوع چنین

 زيرزمینی و حفاظت از آن ها، بهره برداری بهینه از اين نعمت بزرگ خداوندی را از ياد نبرند.  

راستا سنگیندر  بارش  و  ی  داخل  در  زيادی  های  انجام    پژوهش  کشور  از  استخارج  و  .  پذيرفته  پرور  سبزی 

ايران پرداخته 2010همکاران) ( به تحلیل همديد سامانه های اليه میانی جو ايجاد کننده ی سیالب در جنوب غرب 

عنوان حوضه ی نمونه مورد  به  داد که سیالب های شديد حوضه رودخانه ی دالکی  ايشان نشان  پژوهش  است.نتايج 

محمدی و  .   . ی سودان و تامین رطوبت اقیانوس هند و دريای مديترانه می باشدمطالعه،ناشی از تقويت کم فشار حرارت

(، بارش های سیل آسای جنوب غرب ايران،ناشی از سامانه ی سودانی مورد مطالعه قرار دادند و نشان  1391همکاران)

يترانه و ديگری در غرب دادند که در توفان های منتخب دو مرکز بیشینه تاوايی نسبی تراز میانی،يکی در شرق دريای مد

 . دريای سرخ روی کشور سودان شکل گرفته اند

پور سماکوش و همکاران معصوم،  (  1386امیدوار) ای مشابه صورت گرفته درايران و جهان می می توان بهازجمله کاره

(،  1395(، شمسی پور و همکاران)1394و همکاران)  عساکره،  (1394براتی و همکاران )  ،(1394(، احمدی )  1392)

(، 1396(، قطره سامانی و همکاران)1396(، جلیلیان و رمازی)1395(، حلبیان و همکاران)1395مومنیان و همکاران)

(  1397خورشید دوست و همکاران )   ،(1397ن )اذکی زاده و همکار(،  1396(، علی دادی)1396میرموسوی و همکاران)

مح،   همکاران)اسمعیلی  و  همکاران)  (،1397مودابادی  و  همکاران)  (،1397محمدی  و  و    (،1397محمدی  پرزيال 

 اشاره کرد.  (2018رابینوويتز و همکاران )، (2016(، تئوبالد و همکاران )2013همکاران)

 روش تحقیق 
اين سه استان با مساحتی  ايستگاه از سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان انتخاب شدند.    38در اين پژوهش  

 .(1)شکل درصد از کل مساحت ايران را دربرگرفته است 26.95کیلومتر مربع، حدود   440407بالغ بر
های  داده  ،  (مورد نظر)اخذ شده از سازمان هواشناسی کشور، برای بازه زمانی    یداده ايستگاه  نوع  سه  از  در اين پژوهش،

  ۷۰تا    ۱۰درجه شرقی و    ۸۰تا    درجه غربی 30که از محدوده ی    NCEP/NCARاز سايت    )جوی در ترازهای مختلف
تفکیك   با قدرت  و  وايومینگ(درجه  ۲.۵*۲.۵درجه شمالی  دانشگاه  )از سايت  باال  داده های جو  و  نرم  دريافت   ،(  در 

بارش ها از نقشه های روزانه    در تحلیل سینوپتیکیترسیم و مورد واکاوی قرار گرفتند.    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  
نقشه های مورد استفاده در اين    علل ريزش اين بارش سنگین مشخص گرديد.   ل آنها،های سطوح فوقانی جو و تحلی

   بوده اند. و نقشه ی ضخامت جو ، نم ويژه و سمت و سرعت باد نقشه های فشار سطح دريا، ارتفاع ژئوپتانسیل  پژوهش، 
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ايستگاه  :    1شکل   

مورد  پژوهش  منطقه  و  ها 

 يافته های پژوهش: 

بارش سه روزه ی  1جدول     نشان می دهد.   در منطقه  را(،  1398دی    22تا    20)  2020ژانويه    12تا    10، مجموع 

میلی متر بوده است. ايستگاه های   215.3به میزان   )هرمزگان( بیشترين میزان بارش طی اين سه روز، در ايستگاه قشم

میلی متر در رتبه های بعدی پربارش ترين   161.2با    )هرمزگان(و بندرعباس  163.5با    )سیستان و بلوچستان(مهرستان

بیشینه بارش ها ديده  اين  دی( رخ داده که در سه استان،    21ژانويه)  11بیشترين بارش سامانه، در روز    ها قرار دارند.

 میلی متر را به ثبت رسانده اند.  100ايستگاه مورد پژوهش، دارای بارش بیش از  38ايستگاه از  11 می شود.
 ( 1398دی  22تا  20مجموع بارش سه روزه) .1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استان هرمزگان سیل  چپ،   استان سیستان و بلوچستان و سمت سیل  ،راست: سمت 2شکل 
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مختلف نشان می دهد. همان طور که ديده می شود، میزان ناپايداری ها    ترازهای، وضعیت ناپايداری هوا را در    3شکل  
 چرا که دمای هوا و   هکتوپاسکال نیز ديده می شود.  225ژانويه در منطقه، از سطح زمین آغاز و تا سطح  10در روز 

ناپايدار را نشان می دهد.    اين نمودار و وضعیت بیانگر شرايط فوق العاده   دمای نقطه شبنم تا اين تراز به هم چسبیده اند. 
   و  LFC,CCLهکتوپاسکالی رعد و برق نیز اتفاق افتاده است. در اين روز اليه های  600ژانويه در سطح  10در روز 
LCL  ژانويه،   11در روز    .  کامال نزديك به زمین بوده است و همین پايین بودنشان نیز بیانگر ناپايداری جو می باشد
هکتوپاسکال ناپايدار می    500ناپايداری نسبت به روز قبل، در ترازهای جوی کمی پايین تر آمده و جو تا تراز  میزان  

ناپايداری  ژانويه،    12در روز    هکتوپاسکالی نمايان می باشد.  700باشد. در اين روز نیز رخداد رعد و برق در ترازهای حدود  
همچنین شاخص های ناپايداری در روزهای رخداد بارش    می شوند.هکتوپاسکال ديده    600ها از سطح زمین تا تراز  

(، شرايط  TTI)شاخص شولتر(، احتمال تندر همراه با توفان های رعد و برق )شديدرخداد ناپايداری  سنگین نشان از  
ارهای  ( و احتمال وقوع رگب CAPEناپايداری متوسط از تراز تعادل تا تراز همرفتی ) (، KIهمرفت با پتانسیل متوسط )

 ( را نشان می دهند. LIباران )

 2020ژانويه  12تا  10: نقشه های جو باال ايستگاه کرمان در روزهای  3شکل 

 
درجه شمالی استقرار يافته   45در غرب اروپا و در عرض    می توان دريافت که سامانه بالکینگ،  4با توجه به نقشه های  

داشته و کامال ايران را در    و جنوب غرب  بیشینه گسترش خود را به سمت غرب  ،است. فرود واقع در تروپوسفر میانی
فرود شرق   با  ادغام شدن  با  که  باال حاصل شده  به وسیله گسترش هوای عرض های  عمدتا  عامل  اين  است.  برگرفته 

 حاصل شده که تا جنوب ايران و هرمزگان نیز کشیده شده و قسمت تاوايی مثبت آن سرتاسر ايرانانه فرود عظیمی  مديتر
شرايط    ينژانويه با حرکت شرق سوی ناوه، منطقه مورد نظر بیشتر  11در روز    را دربرگرفته است.  و منطقه مورد مطالعه

شرق اقیانوس اطلس ديده می شود که زبانه ی آن تا دريای    ناپايداری را داشته است. در اين روز سردچال بزرگی در
در اين شرايط سامانه ی  است.    و موجب افزايش مقدار تاوايی مثبت در اين ناحیه شده   مديترانه نیز گسترش پیدا کرده 

  ت کرده و تبديل به يك سامانه ی دينامیکی شده و يك مرکز همگرايی را بر روی دريای کسودانی به سمت شمال حر
سرخ ايجاد کرده است که زبانه ی اين کم فشار از روی عربستان تا خلیج فارس کشیده شده و همراه با آن، سلول کم 

 همچنین نقشه های فرارفت رطوبتی در تراز  جنوب شرق ايران بسته شده است.جنوب و  هکتوپاسکالی بر    1010فشار
فرارفت رطوبتی از خلیج فارس و دريای سرخ و دريای  که در اين روز بیشینه مقدار    می دهد نشان    هکتوپاسکال   700

بیشتر منابع رطوبتی از دريای عرب،    ه.پ(  925و    1000تر)  اين در حالی است که در سطوح پايین  مديترانه بوده است.
 و خلیج فارس می باشد.  عمان

به طور قابل توجهی کاهش پیدا    (یشمال  یکايآرام و آمر  انوسیشاخص اق)  1PNAدر اين سه روز شاخص دور پیوند  
کرده است. به علت منفی شدن اين شاخص، ناوه ی شرق مديترانه به سرعت به عرض های پايین گسترش پیدا کرده  

_____________________________________________________________________________________ 
1 Pacific North American 
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و شرق اروپا باالتر از   به دلیل تضعیف شدت کم فشار ايسلند، فشار سطح دريا بر روی اسکانديناویدر اين زمان    .ستا
میانه تمايل به زير هنجار دارد. پرفشار سیبری نیز از شدت ورهنجار بوده، اما بر روی گرينلند، مديترانه، شمال آفريقا و خا

چنین الگويی شیو مناسب   کمتر از نرمال برخوردار می باشد و تمايل به همپیوندی با پرفشار مستقر بر روی اروپا دارد.
الگوهای بادهای تراز فوقانی به صورت وجود   فراهم می آورد.  انهیر روی جنوب اروپا، حوزه مديترانه و خاورمفشاری را ب

يك پشته بر روی شمال و مرکز اروپا بوده و جريانات اقیانوس اطلس به عرض های باالتر رفته و از سمت اروپا بر روی  
ايران، عربستان، دريای سرخ و شمال آفريقا از میزان بااليی  میزان ابرناکی بر روی جنوب    می نمايد.   يزشخاورمیانه ر

 ست.ابرخوردار می باشد که نشان دهنده فعالیت بیشتر زبانه های کم فشار سودانی و فرارفت هوای مرطوب جنوبی 
  ، جت قطبی از طريق يال شرقی بالکینگ)و فرود عمیق دريای مديترانه( تا جنوب   PNAهمزمان با منفی شدن شاخص  

به همین دلیل در   است.  و باعث فرارفت هوای سرد به اين مناطق شده  ايران و منطقه مورد مطالعه گسترش پیدا کرده
و .. درگیر بارش برف نیز بوده اند. از نکات قابل توجه ديگر   اين روز بیشتر ارتفاعات منطقه مانند کوه های بزمان و تفتان

اشاره کرد. گرچه اين شاخص در فاز مثبت خود بوده است اما به دلیل منفی بودن   AOمی توان به مثبت بودن شاخص  
ز اينکه  نکته ديگر نی  ، اين فرود عمیق تر شده و مناطق جنوبی و جنوب غربی را تحت تاثیر قرار داده است.PNAشاخص  

هوای سرد شمالگان به منطقه واردشده و تقريبا تمامی مناطق کشور را در اين روز    AOدرصورت منفی بودن شاخص  
سمت کشور    هوای سرد از منطقه قفقاز به  PNAدرگیر برف و کوالک می کرد. اما تنها به دلیل منفی بودن شاخص  

  IODار می توان به موارد زير نیز اشاره کرد که شاخص  از ديگر شاخص های دورپیوندی تاثیر گذفرارفت شده است.  
)شکل    (Thickness)همچنین نقشه های ضخامتنیز در فاز مثبت خود قرار داشته است.    NAOدرفاز مثبت و شاخص  

و سیستان و بلوچستان    ژئوپتانسیل متر تا شمال هرمزگان  5400در روج اوج بارش کنتور ضخامت  نشان می دهند که  (،  5
 شده است.  نیز کشیده 

   ه.پ   700و نم ويژه و سمت و سرعت باد تراز    500نقشه فشار سطح دريا و نقشه ی ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل    :   4شکل
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 ه.پ 500-1000: نقشه ضخامت جو تراز  5شکل 
 

 نتیجه گیری : 
هدف از اين پژوهش بررسی  رخ داده در جنوب و جنوب شرق کشور خسارت های مالی و جانی زيادی را برجای گذاشت.    سیل

، بررسی ترمودينامیکی و شناخت الگوی همديدی موثر بر بارش    2020ژانويه    12تا    10میزان بارش های ثبت شده در روزهای  
شده، طی اين سه روز، در برخی از ايستگاه ها بارش بیش از میانگین يك سال  با توجه به آمارهای ثبت    سنگین در منطقه می باشد.

میلی متر بیشترين مقدار بارندگی را درمنطقه داشته است. ايستگاه    215.3با    قشمنیز دريافت شده است. در اين دوره، ايستگاه  
طی سه روز،  رده های دوم و سوم قرار دارند.    میلی متر در  161.2و بندرعباس با    163.5های مهرستان )سیستان و بلوچستان( با  

ايستگاه نیز بارش بیش   11و  میلی متر را به ثبت رسانده اند. 10ايستگاه دارای بارندگی بیش از  33ايستگاه مورد بررسی،  38از 
منطقه تا ترازهای باال را    نمودارهای اسکیوتی نیز در روزهای همراه با بارندگی نشان از ناپايداری جو  میلی متر داشته اند.  100از  

ه.پ( ادامه داشته    250ژانويه که روز اوج بارش ها در منطقه می باشد، ناپايداری ها تا ترازهای بااليی جو)  11نشان می دهد. در روز  
ه ی همین  عالوه بر اين مقدار شاخص های ناپايداری نیز نشانگر و تايد کنند ه.پ نیز رعد و برق رخ داده است. 700و در ترازهای 

همچنین نقشه های همديدی نشان داد که يك سامانه بالکینگ امگايی شکل در غرب اروپا استقرار يافته است.    موضوع می باشد.
هوای سرد عرض های باال از يال شرقی اين بالکینگ که به صورت ناوه ی عمیق تا عرض های پايین نیز کشیده شده است. در  

نی به سمت شمال حرکت کرده و تبديل به يك سامانه ی دينامیکی شده و يك مرکز  سامانه ی سوداترازهای پايین،  
همگرايی را بر روی دريای سرخ ايجاد کرده است که زبانه ی اين کم فشار از روی عربستان تا خلیج فارس کشیده شده  

. منابع رطوبتی در اين  هکتوپاسکالی بر جنوب و جنوب شرق ايران بسته شده است 1010و همراه با آن، سلول کم فشار
از دريای سرخ، عمان، خلیج فارس نیز در گسترش و کشیدگی ناوه    PNAمنفی بودن شاخص  بوده است.  روز بیشتر 
باعث شده که هوای قطب شمال وارد منطقه   AOمثبت بودن شاخص  مديترانه نقش مهمی داشته است. در اين روز  

 نشود. هر چند ساير شاخص های دورپیوندی نیز در ايجاد بارش سنگین در منطقه نقش مهمی داشته اند. 

 منابع  
  ( 1395شهريور  17رامسر)  بارش سنگین   (، واکاوی همديدی 1397ع ؛ بهادری نیا، م و سلیمی خانقاه، ج)، ناصری،   ا ،  اسمعیلی محمودابادی -
منطقه ای، دانشگاه شهید باهنر    - (، نخستین همايش ملی آينده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیايی و مطالعات شهری۲۰۱۶سپتامبر    ۷)

 کرمان. 

بارش در منطقه شیرکوه،پژوهش۱۳۸۶امیدوار،کمال)  - ترمودينامیکی رخداد  و  تحلیل شرايط سینوپتیکی  و  شماره  -های جغرافیايی  (،بررسی 

 .۹۸-۸۱،  صص  ۱۳۸۶،بهار ۵۹
مولد سیالب مخرب در شهرستان بندرعباس ،    1392اسفند    23بارش فوق سنگین    همديدی و ترمودينامیکی(، بررسی  1394احمدی، م، )    -

 .307 -324، ص 3، شمارة 2مجله دانش مخاطرات، دورة 

 چهارم، سال طبیعی، محیط مخاطرات زنجان مجلة استانِ بهارة سنگین های بارش همديد ویواکا(، 1394براتی، غ، مرادی، م، سلیمی، ر، )  -

 . 77-88ششم، صص  شماره

؛ رمازی، س)  - استان، دومین کنفرانس ملی  1396جلیلیان، م  آسیا در  و فوق سنگین سیل  بارش های سنگین  آماری  واکاوی همديدی   ،)

 انجمن هیدرولوژی ايران. هیدرولوژی ايران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، 

(، تحلیل همديد بارش های سنگین و فراگیر در کرانه های شرقی خزر، فصلنامه  1395حلبیان، ا ح ؛ دهقانپور، ع؛ عاشوری قلعه رودخانی، ز)  -

 جغرافیا و مخاطرات محیطی.

(، پیش بینی بارش های سنگین سواحل جنوبی دريای خزر  1397خورشید دوست، ع م ، ساری صراف، ب ، قرمز چشمه، ب، جعفر زاده، ف، )-
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 .42، شماره 12، نشريه علوم و مهندسی آبخیزداری ايران، سال 1389-1408تحت شرايط تغییر اقلیم در دوره ی 

بارش های  1397اکبری، م، )،  ح  ، سلیقه، م، ناصرزاده، م ب  ذکی زاده، م- ( تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترين الگوی رودباد ايجاد کننده 

 . 31-48، صص 15سنگین در ايران، مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره هفتم، شماره 

رستان مطالعه موردی  (، واکاوی همديد بارش های سیل زا حوضه کشکان استان ل 1395شمسی پور، ع ا؛ کرمپور، م ؛ جعفری، ا؛ احمدی،م)-

توسعه  29اکتبر    2014) و  کشاورزی  طبیعی،  منابع  مديريت  محوريت  با  پاک  های  انرژی  و  فضا  زمین،  المللی  بین  کنگره  دومین   ،)

 پايدار،تهران،شرکت کیان، طرح دانش.

(، بررساای تعدادی از شاااخص های ناپايداری و پتانساایل بارورسااازی ابرهای همرفتی منطقه  1385م )  و رضااايیان، صااادقی حسااینی،ر-

 .83  – 2،98اصفهان،فیزيك زمین و فضا،شماره  

. اولین کنفرانس بین  1384بهمن    21تا    19(، واکاوی همديد بارش های سنگین در غرب میانی ايران مطالعه موردی :  1395علی دادی، م)-

طرات طبیعی و بحرانهای زيست محیطی ايران، راهکارها و چالش ها، اردبیل، شرکت کیان طرح دانش، مرکز تحقیقات منابع آب  المللی مخا

 دانشگاه شهرکرد. 

ارديبهشت    17(، تحلیل همديدی)سینوپتیکی( سیل مطالعه موردی سیل  1396قطره سامانی، س؛ مبینی دهکردی، س؛ هادی، نوروزی، م )-

 حمد شهرستان لردگان، دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ايران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، انجمن هیدرولوژی ايران.روستای سید م 96

(، تحلیل سینوپتیکی بارش های زمستانه شمال شرق ايران استان های خراسان رضوی و شمالی  1394مومنیان، ز ، عرفانی، ع؛ انتظاری، ع )-

 و محیط زيست پايدار، همدان، دبیرخانه دائمی همايش.   سومین همايش ملی گردشگری، جغرافیا
(،تحلیل دينامیکی سامانه های سودانی در رخداد بارش سنگین در جنوب غرب ايران،نشريه تحقیقات کاربردی  ۱۳۹۱و همکاران)  حمحمدی،   -

 .۹۱،بهار ۲۴،شماره ۱۲علوم جغرافیايی،سال
همديدی بارش سانگین آذربايجان در آوريل   -(، واکاوی ترمودينامیکی1397، ا؛ صافری، ا و يوسافی، پ)محمدی، ح؛ اسامعیلی محمودابادی  -

 .1398ارديبهشت   19دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ايران،  ، 2017

  موردی   مطالعه)  غرب  شامال در  سانگین بارش های  همديد  واکاوی (،1397ا)  ،جعفری ؛ ف  ،صاادقی  ؛ ا  آبادی،  محمود  اسامعیلی ،  ح  محمدی،  -
 .1398ارديبهشت   19، دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ايران،  (1993  نوامبر 11

دينامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی    -(، بررسی همديدی1392، صحرايی، ج، )ر،   پورسماکوش، ج، میری، م، دوستانمعصوم  -
 .71 -88ششم، صص دريای خزر، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره  

در استان    2015نوامبر   2اکتبر تا  27ش سنگین ر مؤثر بر با  ديد هم یها و شناسايی الگ(، 1396میر موسوی، ح ، شادمانف ح ؛ اسدالهی، ع ) -
 دانشگاه زنجان.انديشه ها و فناوری های نوين در علوم اجتماعی، زنجان، گروه جغرافیای  ش اولین همايايالم، لرستان و همدان. 

همکاران)  - و  تحقیقات  ۱۳۹۱محمدی،حسین  ايران،نشريه  غرب  جنوب  در  سنگین  بارش  رخداد  در  سودانی  های  سامانه  دينامیکی  (،تحلیل 
 . ۹۱،بهار ۲۴،شماره  ۱۲کاربردی علوم جغرافیايی،سال

-Rabinowitz, J. L., Lupo, A. R., and Guinan, P. E. (2018). Evaluating Linkages between Atmospheric 
Blocking Patterns and Heavy Rainfall Events across the North-Central Mississippi River Valley for 
Different ENSO Phases. Advances in Meteorology, 2018. 

-Lenggenhager, S., Croci‐Maspoli, M., Brönnimann, S., and Martius, O. (2019). On the dynamical 
coupling between atmospheric blocks and heavy precipitation events: A discussion of the southern Alpine 
flood in October 2000. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 145, 719, 530-545. 

-Sabziparvar A.A.at al. (2010), “Mid-level synoptic analysis of flood-generating system in south-west of 

iran (case study: Dalaky watershedriver basin)”, Natural Hazards and Earth System Science,10. 
 
 
 
 


