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 انتقاليهاي دوره هاي شدیدهوا در بارش قائم نمایه تحلیل الگوي همدید و
 جنوب شرق ایران 0931هاي شدید مهر مورد: بارش

 

 چکیده
های شدید محلی جنوب شرق ایران است. بررسی هدف پژوهش، تحلیل الگوی همدید و نمایه قائم هوای منجر به بارش

ر جنوب که د 9295( نشان داد که بارش سنگین مهر 9225-9292در دوره ) ایستگاه هواشناسی 29های بارش روزانه داده
دوره انتقالی پاییزی است که از ویژگی محلی برخوردار و نیز  هایشرق ایران رخ داده است، یکی از شدیدترین بارندگی

های ویژگی برای بررسی ها نسبت به نرمال بارندگی ماهانه بطور چشمگیری بالاتر بوده است.مقدار بارندگی بیشتر ایستگاه
گرماپویشی تحلیل شدند. برای تعیین  هاینخست دیاگرام بارندگی و روزهای پیش از آن،در روزهای پارامترهای هواشناسی 
گرماپویشی  هایهکتوپاسکال مورد بررسی قرار گرفت. دیاگرام 205های هوا تا سطح ژئوپتانسیل الگوی همدید نیز نقشه

از آن  پیشروزهای  نسبت به یبارش روزهای کاهش دما و فشار هوا و افزایش رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم درگویای 
 FCLبا سطح اختلاف ارتفاع قله ابر  LCLو  FCL همچنین موقعیت ترازو  یت-یونمودارهای اسک یمحاصل از ترس یجاست. نتا
های نمایهمحاسبه دهد. را نشان میشرایط مساعد برای ناپایداری هوا  SHOW، CAPEو  KINX پویشیهای نمایهو مقادیر 
 یهمرفت عامل اصل یهنگام یراز، استیک نقش مکمل بوده  بارشاین که نقش عامل همرفت در رخداد داد نشان  ناپایداری

تحلیل  بارش را فراهم سازد. یجادلازم برای ا یداریناپا تاداشته باشد،  یکاف شدت همرفت یزانکه م شودمیبارش محسوب 
ثبت پیرامون هسته سردچال و جریان جنوبی هوا در حاشیه شرقی الگوی همدید، بیانگر فعالیت یک سردچال بود. چرخندگی م

ها از این جهت سردچال زمینه همرفت هوای کم و بیش ناپایدار را در جنوب شرق ایران فراهم ساخته است. فعالیت سردچال
تواند ای زمستانی، میههای تابستانی و نقش بادهای غربی بارشهای موسمی بارشاهمیت بالایی دارد که در کنار نقش سامانه

 های دوره انتقال پاییزی جنوب شرق ایران نقش چشمگیری بازی کند.  در بارش
 .جنوب شرق ایران، پویشی، نمایه قائم، سردچال، فیزیکی : نمایهواژگان کلیدي

 
 مقدمه

ور است در هر بخش از کشآب و هوایی  که دارای تنوعایران  در عمولغیرم هایدورههای سیل آسا در بارش
ناپذیر مالی و جانی  جبران هایویرانی و خسارتاست که  مخاطرات آب و هواییو همواره یکی از اهمیت دارد بسیار 

ی در هر محل و در هر بارش هایساز سامانه که زمینهآب و هوایی  پارامترها و عوامل این شناخت . بنابردارد دنبالبه 
 سازند ضرورت دارد.قالی را فراهم میهای انتدوره مشخصی از سال به ویژه دوره

 گوناگونی شرایط و دارد تغییرپذیری فراوانیزمان و مکان  نسبت به است کهغیرخطی و  پدیدهای بسیار پیچیدهاز بارش 
منطقه  در پژوهشی که در دو. برای نمونه تقسیم کردمحلی و  همدیدبه دو دسته ها را توان آنمی ودارند  آن نقش رخداددر 

های تابستانه بارش بازیگران کلیدیهمراهی پرفشار تبت به عنوان  و نیمه خشک چین انجام گرفت، پدیده مونسون و خشک
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فصل گرم شمال  هایدیگری که در ارتباط با بارندگی پژوهش (.9990، 9بیان شده است )یاتاگی و یاسوناریمنطقه  این دو
دهد نشان می هابارش ریزشنقش اقیانوس اطلس در  را در کناره مونسون پدید النینو و ه، نقش رخدادشرقی آفریقا انجام شد

های دمای سطح آب اقیانوس اطلس از یک سو و قلمرو جابجایی کمربند ( نقش ناهنجاری2599) 2(. نیکلسون9990، 2)پریر
ها و ی بروز ترسالیهمگرایی حاره در راستای عرض جغرافیایی و در نتیجه تغییر جهت وزش بادهای تجاری را در چگونگ

در  یهای سنگین تابستانبا بارش های بالای هوالایهشرایط  های منطقه ساحل آفریقا دخیل دانسته است. پیوند میانسالیخشک
(. 9997و همکاران،  4)رابرت است نشان داده اطلس اقیانوس از بخار آبانتقال  در را همدیدنقش عوامل نیز اهمیت یوتا 

 هایسامانهمدل سازی ، حوضه رودخانه کلرادو مقیاس بر بارش فصلیبزرگ اقلیمی بررسی نقش بازیگران  بنابراین، پس از
 (.2558و همکاران،  0بارش پیشنهاد شده است )ونگوبینی بلند مدت  پیش برایاقلیم  پویشی

های زمستانی های کشور ایران گویای نقش اغتشاشات غربی در بارشهای انجام شده مربوط به بارندگیپژوهش
های محلی ( در همکنشی با پدیده40: 9282، علیجانیهای تابستانی )( و نقش مونسون در بارندگی922: 9222، علیجانی)

های انتقالی )بهار و باشد. نباید فراموش کرد که گرمایش زمین به ویژه در جنوب شرق کشور در فصل تابستان و دورهمی
سازد های بارش زا دو چندان میرود که سازوکار همرفت هوا را در سامانهبه شمار میهای محلی پاییز( یکی از ویژگی

موجب  ورد سپهر را در سطوح زیرین به سوی شرق گنگ( نفوذ زبانه کم فشار 9288نجار سلیقه )(. 40: 9282، علیجانی)
اثر صعود توده هوای مرطوب در لایه های در  که بیان نمودهانتقال رطوبت اقیانوس هند و خلیج بنگال به جنوب شرقی ایران 

فشار  نفوذ سیستم کم گسترش و( 9270عربی ) .تابستانه به وجود آمده است های رگباری شدید، بارشوردسپهر میانی
 بیان 9287تیر  بارشالگوی همدید پرفشار مهاجر از سمت شمال را  هایسامانهمونسون از سمت جنوب و جنوب شرق و 

سیاه،  که بین تغییرات دمای سطح دریا در مناطقی مانند دریای این باورند بر( 9278ی بایگی و همکاران )کرده است. موسو
( به 9292معصوم پور سماکوش و همکاران ) تنگاتنگ وجود دارد. ارتباط خراسانهای دریای شمال و غرب مدیترانه با بارش

 در ناپایداری و همرفت محاسبه زیرا ثانویه است، عامل یک عنوانهای تبریز به عامل همرفت در بارش که این نتیجه رسیدند

آن با  یوندهمدید گردش هوا و پ یلتحل بوده است. همچنین برای برخوردار پایینی شدت از بررسی مورد های نمونهنمایه همه
 شیبار مکانیزم(، 9299کاران، یزی و همایران )عز یهانقش الگوهای بندالی و اثر آن بر بارش توانیرخداد بارش در ایران م

 یدوارایران )ام غربنواحی مرکز و جنوب  شدید یهابارش ریزشسردچال در  نقشو  (9270یقه، )نجارسل یرانجنوب شرق ا
رخداد  بر های همدید و محلینقش پدیدهتاکنون در رابطه با که هایی پژوهش اگر چه ( را نام برد.9279 و همکاران،

، گاه های انتقالی )بهار و پاییز(دورههایی که در سامانهضرورت شناخت توان گفت که ام شده است، میهای ایران انجبارش
نمایه قائم  ، تحلیل فیزیکی و مطالعهپژوهشهدف این  لذا گیرند، همچنان پا برجاست؛در بر میبخش وسیعی از کشور را 

شناخت نیز  وبه محل  بارشی از ورود سامانه در روزهای پیش دوره انتقالی پاییزه سیل آسایهای منجر به بارشمحلی هوای 
جوی در  فعالیت آن به منظور ارائه الگوی کاربردی منطبق با این نوع شرایط در هنگام اوج های وردسپهرلایه شرایط همدید

 .باشدمیخسارات احتمالی آن  جهت ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه و جلوگیری از
 

 روش پژوهش 
و بلوچستان، خراسان  یستاناستان س 4در گستره ایستگاه هواشناسی  29های روزانه نخست بارشین پژوهش در ا

های دوره انتقالی پاییزی که منحصراً در ( فراهم شد. از میان بارش9225 -9292طی دوره ) کرمان و هرمزگان ی،جنوب
های منحصر به فردی برخوردار بودند انتخاب ویژگیکه از  9295های شدید پاییز جنوب شرق کشور رخ داده بود، بارش
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متر بود استخراج شد میلی 9/5های هواشناسی که دارای بارش بیش از های هواشناسی همه ایستگاهداده شد. در این راستا،
است  های دارای بارندگی، گویای ویژگی محلی بودن فعالیت سامانه بارشی مزبورگسترش جغرافیایی ایستگاه .(9)جدول 
جنوب شرق کشور رخ داده و سایر نقاط ایران در روزهای فعالیت این سامانه های شدید تنها در (، زیرا بارندگی9)شکل 

ها در مقیاس روزانه نسبت انتخاب شده بیانگر این است که مقدار این بارندگی هایبارشی فاقد بارندگی بودند. شدت بارش
 (.2ها، بطور چشمگیری بالاتر بوده است )جدول ر بیشتر ایستگاهبه نرمال بارندگی در مقیاس ماهانه د

های بررسی نقشهبا شوند، های دوره انتقالی میالگوهای همدید و نیز نقش همرفت محلی که منجر به بارش شناخت
اساس بر رییداهای ناپانمایه های ژئوپتانسیل سطوح بالای اتمسفر و با کمک محاسبهفشار هوای سطح زمین و نیز نقشه

ساعتی  هایشامل داده های مورد نیاز در این پژوهشداده .امکان پذیر شد بندرعباس و زاهدان یستگاهسوند ا یوهای رادداده
 انیباربرای روزهای ، اُمگاو ، جهت جریان هوا های فشارمیزان بارش و نیز نقشه دما، دمای نقطه شبنم، فشار، رطوبت نسبی،

گرینویچ  92و های مختلف جو که توسط رادیوسوند در ساعات صفر شار، دما و رطوبت در لایهمقادیر ف همچنین .است
از تارنمای  هاداده ینا .جو مورد نیاز بود روزهای مذکور اندازه گیری شده است، برای تحلیل فیزیکی

(weather.uwyo.edu/upper air/sounding.html )دما، دمای  روزانه یانگینم، هااولیه داده به دست آمد. پس از پردازش
 (.2)جدول  و مقایسه شدمحاسبه روزهای پیش از بارندگی و روزهای بارانی  نقطه شبنم، فشار و رطوبت نسبی

 مترهای هواشناسی دارای بارندگی به میلیمشخصات ایستگاه -0 جدول
 بارندگی رتفاعا عرض شمالی طول شرقی ایستگاه  بارندگی ارتفاع عرض شمالی طول شرقی ایستگاه
 4 9285 48/29 77/25 زاهدان  2/7 099 25/28 85/25 ایرانشهر

 2/5 490 9/25 27/29 زهک  0/5 2275 22/29 22/02 بافت
 0/22 9990 20/28 20/22 سراوان  9/90 9528 9/29 42/07 بم

 2/5 9804 20/25 98/02 کرمان  0/9 22 07/22 72/04 بندر لنگه
 9 429 92/28 8/08 کهنوج  2/22 95 22/28 28/02 بندرعباس
 7/90 9299 02/29 52/25 نهبندان  4/98 2 90/22 28/02 جزیره قشم

 0/02 095 22/22 22/25 نیکشهر  9/4 9294 22/27 25/29 خاش
   59/5 479 52/29 47/29 زابل

 

 

 های هواشناسی مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی ایستگاه -0 شکل
های اندازه قائم دما را مشخص نمود. به این منظور داده ی نمایه قائم جو، ابتدا بایستی سیمای نمایهبرای تحلیل و بررس

شده و بدین ترتیب نمایه دما و  رسمگرام بر روی تفی 9دیجیتال اتمسفر استفاده از نرم افزار توسط رادیوسوند با گیری شده
 هاهای مهم فیزیکی جو بر روی آننمایهمحاسبات مربوط به  کلیه و شدترسیم  جداروزها بطور  همهدمای نقطه شبنم برای 

 انجام گرفت. هکتوپاسکال 205در سطوح مختلف اتمسفر تا تراز ها بارش همدیدی، تحلیل سرانجام صورت گرفت.

                                                      
1 . Digital Atmosphere 
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 فیزیکي هوا هاينمایه

 که گویندارتفاعی  ت و بهسطح آغازین تراکم بخار آب در هوا اس پایه ابر همرفتی(: LCL) همرفتي ابر الف: پایه
این  .یابدکاهش می نقطه شبنم خود به سطح دمای جادر آن دمای هوا ، بالا رودصورت آزاد یا واداشته  اگر هوای سطحی به 

. با رسم خط داردنقش بسزایی  سایر پارامترهای جوی مؤثر، ولی در تعیین نداردارتفاع به خودی خود کاربرد خاصی 
 هاآندست آوردن محل تلاقی  سطحی و نیز خط میزان اختلاط مربوط به دمای نقطه شبنم و به دمایدمای پتانسیل برای 

 (.9992، 9وین)میشل این ارتفاع به دست خواهد آمد
واداشته( به آن برسد، از آن پس  هر شرایطی )آزاد یا درسطحی است که اگر هوا (: FCL) سطح همرفت آزادب: 

رود، هرچه بالاتر میو  یرا انرژی لازم برای صعود را به صورت پتانسیل در خود دارا استآزادانه صعود خواهد کرد، ز
 و رها شدن گرمای نهان آب بخاروقتی که انرژی نهفته ناشی از تراکم  . این صعود تاشودمی بیشترپتانسیل انرژی آن 

در امتداد خط ( LCL) این سطح باید از سطحتعیین  تبخیر، به دلیل افت رطوبت جو کاهش یابد، ادامه خواهد داشت. برای
 (.9992وین، )میشلسازد  که این خط نمایه قائم دمای هوا را قطع ییدمای پتانسیل اشباع، حرکت نمود تا جا

. اما این ابر در سطوح بالاتر نیز ادامه خواهد شودمیابر تشکیل ( LCL) چنان که گفته شد، در سطح :قله ابرج: 
ارتفاع، کاهش  کند تا وقتی که رطوبت جوی در اثراشباع موجود را همچنان حفظ می آزاد، حالت همرفتیافت، زیرا 

که انرژی لازم موجود باشد، ابر وجود خواهد داشت  جاییاین تا  بنابر. یابد و انرژی لازم برای صعود آزاد تأمین نگردد
وارونگی هوا ایجاد شده و در نتیجه هوا خشک  آن،به محض عدم تأمین این انرژی، قله ابر ظاهر خواهد شد و پس از  و

 جاییحرکت نمود تا  خط دمای پتانسیل اشباع راستایدر  ( دوبارهFCL) قله ابر، باید از سطح خواهد شد. برای تعیین
 (.9929، 2تاش و تام)مکین که نمایه قائم دما دوباره قطع شود

توان از ضخامت معین می مقطع واحد سطح یک ابر با برای محاسبه آب قابل بارش از: (PW) آب قابل بارشد:
 .رابطه زیر استفاده نمود

PW                                                        (9رابطه  =
�̅� (𝑝1−𝑝2 ) 

10𝑔
  

فشار ( 𝑝2( و )𝑝1)ر کف و قله ابر، میانگین اختلاط د( �̅�)متر، میلیبه  حآب قابل بارش از ابر بر واحد سط( PWجا، )در این
 (.9902، 2بر مجذور ثانیه است )پترسنمتر به  بشتا( gو ) به هکتوپاسکال ردر سطح زیرین و بالایی اب هوا به ترتیب

 هوا)ناپایداري(  پویشي هاينمایه
است هکتوپاسکال  055تراز و بسته هوا در  یطدمای مح میان گویای تفاوت این نمایه (:LI) 4بالاروي الف: نمایه

(LI=T500- TP500) ،(.222: 9292، )معصوم پور سماکوش و همکاران 
 است هکتوپاسکال  850تراز در هوا بسته و محیط میان دمای این نمایه نشان دهنده تفاوت (:SI) 5شولتر ب: نمایه

(SI=T850-TP850). نمایه این در ( اگرSI< 0باشد ) دارد. ودوج هوا در ناپایداری حالت 
شود. در می هکتوپاسکال استفاده 055و  700، 850مشخص تراز سه از محاسبه نمایه کی برای (:KI) 6کي ج: نمایه

همرفت است )معصوم پور  احتمال افزایش و پایین تراز در بخار آب وجود دهنده شبنم نشان دمای بالای نقطه نمایه این
 (.222: 9292سماکوش و همکاران، 

 KI= (T850 - T500) + Td850 – (T700 – Td700 )                                                                   (2 رابطه

                                                      
3. McIlveen 

2 . McInthosh and Thom 

1 . Petterssen 

2 . Lifted Index 

5 . Showalter Index 

6 . K INDEX 



 323 های انتقالی /تحلیل الگوی همدید و نمایه های قائم هوا در بارش های شدید دوره

 

 

 کاربرد دارد.  دارند تندری هایتوسعه توفان پتانسیل که نواحی شناخت برای نمایه مجموع(: TT) 0مجموع د: نمایه
  .(TT= VT + CT)شود ( محاسبه میVC( و )VT) نمایه همرفتی دو جمع این نمایه از

 TT= (T850 – T500) + (Td850 – Td500)                                                         (2رابطه 
 بیشینه انرژی جنبشی ممکن بسته هواینمایه گویای این (: CAPE) همرفتي دسترس قابل پتانسیل انرژي نمایهه : 

با فرض عدم اختلاط  نمایه. محاسبه این باشدمی ناشی از همرفتمتراکم شده  آب بخار نقشگرفتن ناپایدار، بدون در نظر 
برای  نمایه این (.9280)لشکری،  گیردصورت می با محیط در هنگام صعود و انطباق فشار آن با فشار محلی محیط بسته هوا

 کند )صادقی را مشخص یداریتواند عامل ناپایاست و نم یداریناپا هنشان تنهاو  یداریناپا هروز یا دو یکهای ینیب یشپ

مساحت ناحیه مثبت بین دمای بسته هوا  در حقیقت برابر همرفتیموجودی انرژی پتانسیل  نمایهمقدار  (.78: 9270حسینی، 
تعادل ( تا سطح FCLآزاد ) انتگرال گیری عمودی از نیروی شناوری بسته هوا، از سطح همرفت و دمای محیط است که با

(EL )شود:می و با استفاده از رابطه زیر محاسبه 
CAPE                                            (4رابطه  = 𝑔 ∫

𝑃−𝐸

𝐸

𝐸𝐿

𝐹𝐶𝐿
𝑑𝑧 

ر شتاب جاذبه )متر بر مجذو( g(، )فتی )ژول بر کیلوگرمهمرموجودی انرژی پتانسیل  ( نمایهCAPE، )در این رابطه
صعود بسته  ارتفاع( dz) ( وبه سلسیوسمحیط ) دمای پتانسیل( E)به سلسیوس(، )یل بسته هوا fدمای پتانس( 𝑃) ثانیه(،
هوا با دمای محیط  باشد، اختلاف دمای بستهتر بزرگاست و هر چه هوناپایداری  گویایمثبت  است. نمایهمتر( به هوا )

( و 9982، 2)میلر دخواهد ش تربیشتر بوده و بنابراین شتاب بالارو نیز نیرومنداوری آن بیشتر شده و در نتیجه نیروی شن
 یهمعروفند. ناح 4منفی که به سطح مثبت وند مورد توجه یت-یودو سطح مهم روی نمودار اسک (.9982، 2)مونگریف و گرین

که ابرهای  ین مناطقشوند. ایمشخص م یدارق ناپاو به عنوان مناط بالا رودتواند آزادانه یکه بسته هوا م ی استسطح، مثبت
شود ( شناخته میCAPEیا ) یدسترس همرفت قابل یلانرژی پتانس ةبه منطق گیرند،یدر آنجا شکل م یادبا رشد عمودی ز

نسبت به  روندههوای  ةرا که بست یسطحواقع  است. در مطرح (CIN) 2ی، منطقه بازداری همرفتیسطح منف (.9909، 0)راف
 (.95: 9295ی است )لشکری، سردتر است، سطح منف پیرامون یطحم

 

 (7559و همکاران،  2استفاده )سیوتس مورد دینامیکی هاینمایه هایمحدوده -7 جدول
 همرفت و ناپایداری میزان نمایه

LI 
LI >0 0 > LI >-2 -3 > LI > -5 -6 > LI >-7 LI < -7 

 شدید ناپایداری بسیار ریناپایدا ناپایدار ضعیف ناپایداری پایدار

SI 
SI >0 -1 > SI >-4 -5 > SI >-7 -8 > SI >-10 SI < -11 
 شدید ناپایداری بسیار ناپایداری زیاد نسبتاً  ناپایداری مشروط ناپایداری پایدار

KI 
KI <15 15 < KI < 25 26 < KI < 30 31<KI<39 40<KI 

احتمال  عدم
 همرفت

 اندك برای پتانسیل

 همرفت
برای  متوسط نسیلپتا

 همرفت
 برای همرفت پتانسیل بالا

 بسیار بالا پتانسیل

 برای همرفت

TT 
TT < 44 44 < TT < 50 51 < TT < 52 53 < TT < 56 56<TT 

احتمال  عدم
 همرفت

رخداد  احتمال
 همرفت

 شدید منفرد هایتوفان
 در شدید پراکنده هایتوفان

 مقیاس وسیع
های توفان پراکنش

 شدید

CAPE 
9055-9 2055-9055 555>2055   
   شدید وسیع مثبت

                                                      
3  .  Total-Totals Index 

2. Miller 

1. Moncrieff and Green  
2. Positive and Negative Areas 

5  Ralph 

6  Convective Inhibition Energy 

7  Sioutas 
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 نتايج و بحث

ایستگاٌ، در یکی از ريزَاي مًرد مطالعٍ تاروذگی داضتىذ  15ایستگاٌ ًَاضىاسی وطان داد کٍ  31َاي تارش ريزاوٍ دادٌ
ريد، تىاترایه مجمًع ريزٌ، تىُا تاروذگی ایه وقاط در مُرماٌ تٍ ضمار می 4 (. از آوجایی کٍ ایه ديرٌ تاروذگی3)جذيل 

تاروذگی ريزَاي مًرد تررسی وسثت تٍ ورمال ماَاوٍ مُر َر ایستگاٌ سىجص ضذ. ایه ارزیاتی وطان داد کٍ مجمًع تاروذگی 
، تىذرعثاس، سرايان، تىذرلىگٍ، وُثىذان، ایستگاٌ تٍ ترتية در ويک ضُر، تم، قطم 11واضی از ساماوٍ تارضی مًرد مطالعٍ در 

متر  يلیم 5/56َا تًدٌ است. در ایه ميان ويک ضُر تا ایراوطُر، خاش، زاَذان ي زَک تيطتر از ورمال اقليمی مُرماٌ آن ایستگاٌ
ز ایه ساماوٍ تارضی تراتر تاروذگی ا 27متر تيطتر وثًد، وسدیک تٍ  يلیم 1/2تاروذگی وسثت تٍ ورمال اقليمی ماَاوٍ مُر خًد کٍ 

َاي سيستان ي تلًچستان، َرمسگان ي َاي جىًتی استانتخصتٍ مرتًط  تارش چطمگيريطتریه تفايت تذست آيردٌ است. ت
َاي تاروذگی کُىًج، کرمان، تافت ي زاتل کٍ کمتر از ورمال مُر است، مياوگيه تارش تا احتساب دادٌ .استخراسان جىًتی 

تراتر افسایص  5متر تًدٌ، تيص از  يلیم 3/2متر تًدٌ کٍ وسثت تٍ مياوگيه تلىذ مذت مُر کٍ  يلیم 1/12ٍ َاي مًرد مطالعایستگاٌ
 دَذ.وطان می

 09 ارزيابي نرمال بارش مهرماه و بارش مهر ماه -3 جدول

 ضُر
 متر يلیمتارش تٍ 

 درصذ تاروذگی
 تاروذگی مًرد مطالعٍ ورمال

 2690 5/56 1/2 ويک ضُر

 از
تر

يط
ت

 
ال

رم
و

 

 1590 9/15 1 تم
 916 4/17 9/1 قطم

 769 3/32 2/4 تىذرعثاس
 588 5/23 4 سرايان
 500 5/1 3/0 تىذرلىگٍ
 427 8/15 7/3 وُثىذان
 410 2/8 2 ایراوطُر
 223 9/4 2/2 خاش
 174 4 3/2 زاَذان
 150 3/0 2/0 زَک
 29 1 5/3 کُىًج

ال
رم

ز و
ر ا

مت
ک

 

 19 3/0 6/1 کرمان
 5/13 5/0 7/3 تافت
 6/0 01/0 7/1 زاتل

  526 1/12 3/2 مياوگيه
 

 بارش و روز پیش از آنروزانه پارامترهاي هواشناسي در روزهاي  یانگینم -4جدول 
 رطًتت وسثی وقطٍ ضثىم دما تارش فطار تاریخ ريز ایستگاٌ
 3/26 3/8 7/29 - 948 18/7/90 پيص از تارش  ایراوطُر
 37 7/11 7/27 4/8 1/947 20/7/90 يج تارشا ایراوطُر

 26 5 26 - 5/896 17/7/90 پيص از تارش  تم
 6/69 7/11 3/17 9/15 2/894 18/7/90 ايج تارش تم

 2/30 3/8 3/27 - 3/886 17/7/90 پيص از تارش  سرايان
 3/55 7/11 21 9/23 2/882 19/7/90 ايج تارش سرايان

 2/14 -2 7/27 - 3/918 16/7/90 پيص از تارش  ميرجايٌ
 8/62 3/14 7/21 1/11 1/922 18/7/90 ايج تارش ميرجايٌ
 9/26 7/2 7/22 - 2/885 17/7/90 پيص از تارش  وُثىذان
 3/59 9 17 7/18 2/882 19/7/90 ايج تارش وُثىذان

 4/39 7/14 30 - 4/956 17/7/90 پيص از تارش  ويک ضُر
 4/56 16 3/25 5/56 5/954 19/7/90 ايج تارش ويک ضُر
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َّا در  ًطاى دادُ ضذُ است. تِ طَركلي دها ٍ فطار 4در جذٍل  تارضيرٍساًِ پاراهتزّاي َّاضٌاسي هزتَط تِ رٍسّاي  هياًگيي
 يافتِ است. ّوچٌيي هيشاى رطَتت ًسثي ٍ دهاي ًقطِ ضثٌن در ايي اس تارًذگي كاّص پيصرٍسّاي رخذاد تارش ًسثت تِ رٍسّاي 

دُ است. فزاّن تارضياتز ٍ ٍقَع تارًذگي در رٍسّاي  فشًٍي گذاضتِ است ٍ تٌاتزايي ضزايط السم تزاي تطكيل رٍسّا رٍ ِت  َت
 ًوًَِ تزاي. است ي ًسثت تِ رٍس پيص اس تارشتارض رٍسّايدر  پاراهتزّاتغييزات  رًٍذگَياي  تزرسي پاراهتزّاي هذكَر

در رٍس  ٍ فطار َّا دهاگَياي ايي است كِ ٍ ّوچٌيي رٍس قثل  ر ًيک ضْزهْز د 19آساي  هزتَط تِ رٍس تارش سيلپاراهتزّاي 
دُ ٍكوتز  پيص،تارش، ًسثت تِ رٍس  ٍرٍد يک تَدُ َّاي  ايي تغييزات ًطاًِ .تَدُ است تيطتز ًسثي ًيش ٍ ًن ضثٌندهاي ًقطِ  ليَت

( گَياي ايي است كِ FCL) طح ّوزفت آسادتاضذ. سٍ ايجاد ضزايط هساعذ تزاي ًاپايذاري َّا ٍ تارًذگي هي هحلتِ  ًوٌاک
 رسيذُ است.تِ آى ّوزفت َّا در ايستگاُ تٌذر عثاس 

 رٍاتط هعزفي ضذُ در هحاسثِ ضذُ تَسط پَيطي ّايًوايِ ٍ ًيش تي-دياگزام اسكيَفيشيكي حاصل اس تحليل  ّايًوايِ يزهقاد
گَياي ايي است كِ آب  5جذٍل  ًطاى دادُ ضذُ است. 6ٍ  5ّاي تخص قثل تزاي ّز ضص رٍس هَرد هطالعِ، تِ تزتية در جذٍل

( تِ خاطز تزاكن تخار آب در َّاي رٍس تاراًي LCL) ّوزفتي اتز قاتل تارش در َّاي هٌطقِ رٍ تِ افشايص تَدُ است ٍ پايِ
 ( تياًگز ايي است ك6ِّاي ديٌاهيكي ًطاى دٌّذُ هيشاى ًاپايذاري َّا )جذٍل تاالتز اس رٍس پيص اس تارًذگي تَدُ است. ًوايِ

( در تٌذر عثاس داراي ًاپايذاري تَدُ، در حالي كِ ساّذاى هيل تِ پايذاري دارد. ايستگاُ كزهاى ًيش تٌْا در LI) ًوايِ تاالرٍي
( KIكي ) ( ًيش گَياي ًاپايذاري هطزٍط در تٌذرعثاس است. ًوايSIِ) ًوايِ ضَلتزرٍس تارًذگي ًاپايذاري ضعيفي دارد. 

دّذ، در حالي كِ ايي ًوايِ َّاي تٌذر عثاس را تزاي رٍس پيص اس تارًذگي داراي پتاًسيل اًذک تزاي ّوزفت ًطاى هي ًاپايذار
ّوزفت َّا در رٍس تارًذگي تزاي  اًذكي تزاي تزاي ّوزفت رسيذُ است. ايي ًوايِ، پتاًسيل در رٍس تارًذگي تِ پتاًسيل تاال

است در صَرتي كِ در سايز هَارد  50، گَياي ّوزفت تزاي رٍس تاراًي تٌذرعثاس (TTهجوَع ) ًوايِدّذ. ساّذاى ًطاى هي
َا تاضذ. ًوايِ تَاًذًوي زصي گَياي ّوزفت ّ  تاضذ.( تزاي كزهاى ٍ تٌذر عثاس هثثت هيCAPEّوزفتي ) دستزس قاتل پتاًسيل ًا

ارائِ ضذُ است. ايي  1390هْز هاُ سال  19تي، ايستگاُ َّاضٌاسي تٌذرعثاس را تزاي رٍس -تزاي ًوًَِ دياگزام اسكيَ
دّذ ّكتَپاسكال تِ رٍضٌي ًطاى هي 7/731ي ًاپايذار را اس سطح َّا( FCL) زفت آسادّوسطح دياگزام تزهَديٌاهيكي، 

 (.2ّكتَپاسكال گستزش يافتِ است )ضكل  240)قسوت ّاضَر سدُ( كِ تا سطح صئَپتاًسيل حذٍد 
 بارش و روز پيش از آنشده در روزهاي هاي فيزیكي محاسبه نمایه -5جدول 

 LCL FCL PW ساعت تاريخ رٍس ايستگاُ

 تٌذرعثاس
 49/28 63/758 09/923 00 17/7/90 پيص اس تارش

 63/44 7/731 6/862 00 19/7/90 اٍج تارش

 ساّذاى
 34/10 - 9/636 00 16/7/90 پيص اس تارش

 28 - 6/597 00 17/7/90 اٍج تارش

 كزهاى
 06/8 - 7/634 12 18/7/90 رشپيص اس تا

 81/8 - 7/556 12 19/7/90 اٍج تارش
 (weather.uwyo.edu/upper air/sounding.html) :منبع

 دیناميكي )ناپایداري( محاسبه شده در روزهاي مورد مطالعه هاي نمایه -6جدول 
 LI SI KI TT CAPE ساعت تاريخ رٍس ايستگاُ
 2799 8/33 7/20 73/8 -24/6 00 17/7/90 پيص اس تارش تٌذرعثاس
 95/656 8/50 9/38 -48/3 -06/1 00 19/7/90 اٍج تارش تٌذرعثاس

 000 8/29 -9/6 77/11 24/11 00 16/7/90 پيص اس تارش ساّذاى
 000 2/37 7/16 3/7 74/6 00 17/7/90 اٍج تارش ساّذاى
 5/37 - - - 42/0 12 18/7/90 پيص اس تارش كزهاى
 23/17 - - - -46/0 12 19/7/90 اٍج تارش كزهاى

 (weather.uwyo.edu/upper air/sounding.html)هٌثع: 
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 خورشیدی 095مهر سال  01تی بندرعباس در روز بارانی -دیاگرام اسکیو-7 شکل

 
سی الگوهای شد. بررترازهای مختلف بررسی  های سطوح جو درنقشه ،روزهای مورد مطالعه برای تحلیل الگوی بارشی

هکتوپاسکال بود. با توجه به اینکه اوج  205همدید در سطوح مختلف جو گویای کنش یک سردچال به ویژه در سطح 
 92هکتوپاسکال در ساعت  205 های سطوح ترازنقشه بارندگی این سامانه بارشی در بعد از ظهر رخ داده بود، بنابراین

 .گزینش شدجهت انجام تحلیل گردشی به زمان رسمی ایران است، بعد از ظهر  0/2که برابر با ساعت گرینویچ 
مهر به صورت یک سردچال از پیکره اصلی بادهای غربی جدا  97ناوه عمیقی که روی ایران شکل گرفت، در روز 

درجه  28متر، در عرض جغرافیایی  9500هکتوپاسکال با ارتفاع  205شده است. هسته این سردچال در سطح ژئوپتانسیل 
شود. محور ناوه که از شمال شرق به جنوب درجه شرقی در شمال شرق ایران به روشنی دیده می 07 مالی و طول جغرافیاییش

درجه شرقی پایین آمده است. در پشت محور سردچال )در نیمه غربی  00شمالی و طول  25 غرب کشیده شده، تا عرض
فرونشینی ناشی از »با « هوای سرد»شود. همراهی این یر میهای شمالی به سوی جنوب سرازایران(، هوای سرد از عرض

 ، هوای کم و بیش پایداری را در نیمه غربی ایران ایجاد کرده است.«شرایط پویشی نیمه غربی سردچال

 اکتبر( 99مهر ) 99ب:  اکتبر( 95مهر ) 97الف: 

  
 اکتبر( 92مهر ) 29د:  اکتبر( 92مهر ) 25ج: 

  
 هکتوپاسکال 705جغرافیایی سردچال در ارتفاع ژئوپتانسیل سطح فشاری موقع  -9 شکل

 (NOAAمنبع: )پایگاه داده 
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شرق  به عوض در جلوی محور سردچال، هوای گرم و نمناك از روی دریاهای گرم عمان و خلیج فارس به جنوب
ناپایداری »و « طح زمین در محلگرمای س»، «های بالاترورود هوای گرم و نمناك به عرض»وزد. سه فاکتور ایران می

زایی را برای منطقه مورد مطالعده بده ارمغدان ، هوایی ناپایدار و سامانه باران«ناشی از شرایط پویشی نیمه شرقی سردچال
مهر، هسته سردچال اندکی به سوی جنوب شرق جابجا شده است. در این هنگام،  99الف(. در روز  2آورده است )شکل 
 9500درجه خاوری جای دارد. ژرفای سردچال همانند روز پدیش،  25درجه شمالی و طول  20 رضهسته سردچال در ع

مهر(، هسته سردچال در راستای شمال شرق به  25ب(. در سومین روز ) 2تر شده است )شکل متر بود و تنها کمی بسته
درجده  22هسته سردچال در عرض متر افزایش یافت. موقع جغرافیایی  9525تر شد و ژرفای آن به جنوب غرب کشیده

مهدر،  29ج(. در روز  2درجه طول شرقی بود که گویای جابجایی سردچال به سوی شرق است )شدکل  20شمالی و در 
 تر شده و پیامد این دگردیسی، جمع شدن سردچال به سوی شمال شرق بود. چنانکه هسدته سدردهسته سردچال کوچک

رجه شرقی جای گرفته و محور سردچال از ایران بیرون رفته است. در نتیجه د 28درجه شمالی و طول  42چال در عرض 
بیشتر گوشه جنوب شرقی کشور در پشت محور ناوه جای دارد. به دلیل کجی محور ناوه تنها بخش کوچکی از گوشده 

 د(. 2)شکلاندهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دارای بارش بودهجنوب شرقی ایران در نوار مرزی استان
هکتوپاسکال نشان داد که چرخندگی مثبت ناشی از  205های جهت جریان باد در دو سطح تراز دریا و سطح نقشه

ی دارد. به سخن دیگر این خوانهمپدیده سردچال بر فراز کشور ایران با جهت جریان هوا در سطوح پایین اتمسفر بسیار 
هکتوپاسکالی است. جهت وزش باد از یک سو  205رتفاع ژئوپتانسیل متر سامانه بارشی دارای ژرفایی از روی زمین تا ا

به چرخندگی مثبت سردچال در سطوح بالای اتمسفر وابسته بود و از سوی دیگر، به پراکندگی دریاها )خلیج فارس و 
الی که در های شمها سطح زمین بستگی داشت. بنابراین هوای کم و بیش پایدار و سردتر عرضدریای عمان( و خشکی

ی گرم خلیج فارس سرازیر شده بود، در لبه جنوبی سردچال به سوی جنوب شرق هاآبنیمه باختری ایران به سوی 
شد. در این هنگام جهت جریان هوا درست با راستای کشیدگی خلیج فارس همپوشانی پیدا کرده است. خمیده می

دریای عمان به همراه دریافت انرژی گرمایی و بخار آب،  ی گرم خلیج فارس وهاآبپیمودن راه بسیار دراز بر فراز 
 این هوای پایدار و نسبتاً سرد را به آرامی گرم، نمناك و ناپایدار نموده است.

 

 0915)د( مهر 70)ج( و  75)ب(،  01)الف(،  08ریا در روزهای جهت وزش باد در تراز د-4 شکل

 (NOAAمنبع: )پایگاه داده 
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های جنوب شرقی ایران و در پیشانی محور ناوه، جهت وزش هوا به سوی شمال خاور خمیده شده و هوای در کرانه
 رقی ایران رانده است.های جنوب شهای پایین را از دریای عمان و خلیج فارس به سوی خشکیگرم و نمناك عرض

های خلیج فارس و دریای عمان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در کرانه های هواشناسی جنوبی دو استانایستگاه
دهد. هوای گرم و نمناك وارد نیز جهت وزش بادها را بیشتر جنوبی و جنوب غربی و از دریا به سوی خشکی نشان می

شرایط پویشی واگرایی هوا در نیمه خاوری سردچال، به شدت ناپایدار شده بود  اطربه خشده به منطقه مورد مطالعه که 
 های چشمگیر در برخی از جاها مانند نیک شهر کمک شایانی کرده است.به بارش

شرقی  هکتوپاسکال نیز به روشنی چرخندگی مثبت را برای قسمت جنوب 205های جهت جریان تراز بررسی نقشه
در  Siهکتوپاسکال تقویت شده است. نمایه  205ه دقیقاً منطبق بر یک سردچال است که تا سطح دهد ککشور نشان می

اکتبر( همچنان  99را نشان دادند که هر دو بیانگر ناپایداری هستند. در روز دوم ) 22عدد  Kiاین روز عدد صفر و نمایه 
هکتوپاسکال همچنان  205های تراز ر نقشهوزد. دشرق از سمت دریا به سمت خشکی می بادها از جهت جنوب و جنوب

 -9در این روز برابر  Siکند. نمایه شرقی کشور تثبیت می چرخندگی مثبت است و محدوده ناپایداری را در قسمت جنوب
ها شرقی شده و جریان رطوبت به جای جهت جنوبی در روزهای اکتبر جریان 92باشد. در روز می 25برابر  Kiو نمایه 
های ساحلی سیستان و بلوچستان و هرمزگان ایجاد کرده است. در هایی را در کرانههت شرقی تبدیل شده و بارشقبل، به ج

های باشد که هر کدام بارشها جنوبی میها شرقی و در تنگه هرمز جریانهای دریای عمان جریاناین روز در کرانه
 اند. شدیدی را در سواحل جنوبی ایجاد کرده

 

 0915)د( مهر 70)ج( و  75)ب(،  01)الف(،  08هکتوپاسکال در روزهای  705: جهت وزش باد در سطح 0 شکل
 (NOAAمنبع: )پایگاه داده 

دهد. اکتبر نشان می 92دگی مثبت و مقدار جابجایی آن را برای روز های سطوح بالا برای این روز نیز چرخننقشه
اکتبر با جابجایی محور فرود به سمت شرق، مراکز  92اند. در روز محاسبه شده Ki 22و نمایه  -2برای این روز  Siنمایه 

ب شرق نفوذ کرده و غرب به جنو ها از سمت جنوببارندگی نیز به سمت شرق نقل مکان کرده است. در این روز جریان
های جهت جریان تر ببرد. نقشههای شمالیبا یک تغییر جهت به سمت شمال توانسته رطوبت را تا خراسان جنوبی به عرض

رود، دهد که هر چه به سوی جنوب جلو میهکتوپاسکال نیز جابجایی میزان محور فرود را نشان می 205در سطح تراز 
ین روز مرکز فرود از کشور خارج شده ولی به دلیل شیبی که به سمت غرب داشته، شود. در اتر میجهت فرود غربی

 اکتبر( 92مهر ) 25ج:  اکتبر( 99مهر ) 99ب:  اکتبر( 95مهر ) 97الف 

  

 

 
 

 اکتبر( 92مهر ) 29د: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 327 های انتقالی /تحلیل الگوی همدید و نمایه های قائم هوا در بارش های شدید دوره

 

 

برای این روز صفر و  Siهای سیستان و بلوچستان به وجود آورده است. نمایه های شرقی استانهایی را در قسمتبارش
ون رفت محور ناوه از کشور هر حال با جابجا شدن هسته سردچال به سوی خاور و بر به اند.محاسبه شده Ki 24نمایه 

ایران، شرایط هوای منطقه مورد پژوهش نیز مانند بخش باختری کشور شده و جریان هوای سردتر شمالی به آرامی 
 (.0و  4نمناك جنوبی شده است )شکل  جایگزین جریان هوای گرم و

در  هاآنمطالعه و جابجایی  دهای ناپایداری در روزهای مورهای اُمگای سطح زمین نیز بیانگر هستهبررسی نقشه
درجه وجود  05اکتبر هسته ناپایداری در مناطق جنوبی در راستای طول  95ها یعنی باشد. در روز اول بارشمنطقه می

های ناپایداری با حرکت های این روز نیز تطبیق دارد. در روزهای بعدی نیز هستهدارد که بر مکان تمرکز بارش
شرقی از کشور خارج  اکتبر از گوشه جنوب 92شرقی در حرکت بوده و در روز  ای جنوبتدریجی خود به سمت مرزه

دهد. واگرایی های شار رطوبتی نیز همگرایی رطوبتی در جنوب شرق ایران را به روشنی نمایش میشده است. نقشه
سامانه بارشی مورد  رطوبتی در دریای عمان و خلیج فارس و همگرایی رطوبتی در جنوب شرق ایران در طول فعالیت

 (.2مطالعه در پیدایش بارش سنگین پاییزی محل نقش مهمی داشته است )شکل 
 اکتبر( 92مهر ) 25ب:  اکتبر( 99مهر ) 99الف 

 
 

 0915)ب( مهر  75)الف(،  01نقشه همگرایی شار رطوبتی در روزهای  -6شکل 

 نتیجه گیري
-به فردی برخوردار بوده وگویای ویژگی محلی بودن این بارش های منحصراز ویژگی 9295های شدید پاییز بارش

های شدید تنها در گستره جنوب شرق کشور رخ داده و سایر نقاط ایران در روزهای فعالیت این ها است، زیرا بارندگی
انه نسبت به ها در مقیاس روزها بیانگر این است که مقدار این بارندگیسامانه بارشی فاقد بارندگی بودند. شدت بارش

های پاییزی نرمال بارندگی در مقیاس ماهانه در هر ایستگاه، بطور چشمگیری بالاتر بوده است. سومین ویژگی این بارش
 در این بود که یگانه بارندگی جنوب شرق کشور بوده که در فصل پاییز همان سال ثبت شده است.

یش رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم در روزهای بارشی های گرماپویشی گویای کاهش دما و فشار هوا و افزانمایه
 LCLو  FCLتی و همچنین موقعیت تراز -نسبت به روزهای پیش از آن است. نتایج حاصل از ترسیم نمودار های اسکیو

شرایط مساعد برای  SHOW ،CAPEو  KINXدینامیکی  یهاو مقادیر نمایه FCLاختلاف ارتفاع قله ابر با سطح 
ی ناپایداری نشان داد که نقش عامل همرفت در رخداد این بارش یک هانمایهدهد. محاسبه ا را نشان میناپایداری هو

شود که میزان همرفت شدت کافی داشته نقش مکمل بوده است، زیرا هنگامی همرفت عامل اصلی بارش محسوب می
همدید، بیانگر فعالیت یک سردچال بود.  الگوهایایداری لازم برای ایجاد بارش را فراهم سازد. تحلیل باشد، تا ناپ

چرخندگی مثبت پیرامون هسته سردچال، جریان جنوبی هوای گرم و نمناك در حاشیه شرقی سردچال و در نتیجه زمینه 
 همرفت هوای کم و بیش ناپایدار را در جنوب شرق ایران فراهم ساخته است.  

ربی در شرق دریای مازندران و در راستای جنوب غرب الگوی همدید هوا نشان داد که نخست یک ناوه بادهای غ
 29 تا 97بر روی ایران پدید آمده است. جدا شدن ناوه از پیکره بادهای غربی، به پیدایش یک سردچال در روزهای 

هکتوپاسکالی  205بر فراز ایران کمک کرد. این سرد چال در ارتفاع ژئوپتانسیل ( 2599 اکتبر 92 تا 95) 9295 ماه مهر
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ها تا پایان هستی خود چرخندگی مثبت دارند. بنابراین از یک سو، در جایی که سردچالشود. از آنبه روشنی دیده می
داد، ناپایداری بسیار نیرومند هوا پدیدار شده است. از بخش خاوری این سردچال که سرتاسر خاور ایران را پوشش می

ی و هماهنگی کامل خوانهمهکتوپاسکال با یکدیگر  205رتفاع سوی دیگر چرخندگی مثبت هوا که از سطح زمین تا ا
دارد، به وزش هوای ناپایدار از روی خلیج فارس در راستای شمال غرب به جنوب شرق و سپس روی دریای عمان منجر 

ی گرم خلیج فارس سرازیر شده است و در اثر رسانش هاآبهای شمالی روی شده است. هوای سردی که از عرض
های زیرین ناپایدار شده است. به همین خاطر هوایی گرم، نمناك از دریا گرما و بخار آب دریافت کرده در لایه انرژی،

 99و به شدت ناپایدار را به جنوب شرقی ایران زمین رانده است. مجموع بارندگی ناشی از الگوی بارشی مورد مطالعه در 
، سراوان، بندرلنگه، نهبندان، ایرانشهر، خاش، زاهدان و زهک بیش شهر، بم، قشم، بندرعباسایستگاه به ترتیب در نیک

برابر میانگین  28متر بارندگی، نزدیک به یلیم 0/02از نرم اقلیمی ماهانه مهر بوده است. برای نمونه نیک شهر با 
ن چهار روز ایستگاه که در ای 90خود را از این بارش دریافت داشته است. بطورکلی میانگین بارش  بارندگی مهر

برابر افزایش  0متر بوده، بیش از میلی 2/2متر بوده که نسبت به میانگین بلند مدت مهر که یلیم 9/92بارندگی داشتند 
 دهد.نشان می

های گرم های بالا روی آباین الگوی همدید نشان داد که استقرار سردچال بر فراز ایران، ریزش هوای سرد عرض
جریان  های زیرین هوا کمک کند.تواند به ناپایداری لایهربی سردچال در پی داشته است که میخلیج فارس را در نیمه غ

هوا پس از عبور بر فراز خلیج فارس و بارگیری بخار آب )فرآیند همرفت وزشی(، به کمک دو فرآیند پویشی و محلی 
اری پویشی جریان هوای نمناکی است که به شدت ناپایدار شده و این بارش را پدید آورده است. فرآیند نخست ناپاید

پس از پشت سر گذاشتن محور سردچال، به جنوب شرقی کشور وارد شده است. فرآیند دوم شرایط محلی است که این 
های جنوبی را از دریای عمان و ناپایداری را تقویت نموده است، زیرا چرخندگی مثبت، هوای گرم و نمناك عرض

 (.2رانده است )شکل ی گرم و سوزان جنوب شرقی ایران هاخلیج فارس به سوی خشکی

دهد که هوای نسبتاً محلی در ساعات پیش از بارندگی نیز نشان می جو مختلف هایلایه نمناکی و دما فشار، مقادیر
بطورکلی سه فرآیند گرماپویشی توانسته است هوای گرم، نمناك  گرم محلی از شرایط نمناکی مناسبی برخوردار است.

 خورشیدی را پدید آورد:  9295و ناپایداری برای گوشه جنوب شرقی ایران فراهم ساخته و سامانه بارشی مهر 
شرایط پویشی هوا که ناشی از واگرایی هوا در سطوح بالای اتمسفری نیمه شرقی سردچال  الف: الگوي همدید:

 ت.داش به دنبالبوده و ناپایداری هوا در سطح زمین را 
سطح گرم و سوزان زمین در منطقه گرم و خشک جنوب شرق ایران نیز بر شدت ناپایداری در  ي:ج: شرایط محل

 لایه زیرین هوا افزوده است.
 در جنوب شرق ایران امکان بارش سنگین را برای هوای ناپایدار فراهم کرده است. :همگرایي شار رطوبتي د:

( و نقش 922: 9222، علیجانیهای زمستانی )بی در بارشهای پیشین که نقش اغتشاشات غربا توجه به نتایج پژوهش
های گرمایش زمین را در فصل تابستان و دوره اند وهای تابستانی جنوب شرق ایران را مؤثر دانستهمونسون در بارندگی

زا دو چندان های بارش های محلی بیان کرده که سازوکار همرفت هوا را در سامانهانتقالی )بهار و پاییز( یکی از ویژگی
(. باید گفت: هر دو شرایط محلی و همدید در کنار همگرایی شار رطوبتی، نقش مکمل در 40: 9282، علیجانیسازد )می

های موسمی تابستانه و پیش از اند. به هر روی، در هنگام غیبت سامانهایجاد بارش سنگین پاییزی مورد مطالعه بازی کرده
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