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واکاوی همدید رخداد سيالب آبانماه  1390در شهرستانهای بهبهان و ليکک
فرامرز خوشاخالق ر استاديار دانشكدة جغرافيا ،دانشگاه تهران
رضا صفاييراد ر دانشجوي دورة دكتري اقليمشناسي ،دانشكدة جغرافيا ،دانشگاه تهران
داود سلماني ر دان آموختة كارشناسيارشد اقليمشناسي ،دانشكدة جغرافيا ،دانشگاه تهران
پذيرش مقاله 1392/07/10 :تأييد نهايي1393/07/02 :

چكيده
در پژوهش حاضر به منظور واكاوي همديد سيالب  29آبان  20( 1390نوامبر  )2011كه در ررق خوزستان و غرب
كقگيلويه و بويراحمد رخ داد ،تغييرات الگوهاي همديد در نقشههاي سطح زمين و تراز  500هكتوپاسكال از دو روز
پيش از رخداد سيالب تا ي

روز پس از آن واكاوي رد .بررسيهاي انجام رده نشان داد كه تشاكيل و گساترش

مراكز كمفشار مديترانه -سوداني بهدليل قرارگيري بين مراكز پرفشار اروپا و پرفشار جناب حاارهاي جناوبرارق
يربستان ،سبب تشكيل كمربند همگرايي روي سودان و درياي سرخ ميراود .وجاود دو مركاز پرفشاار يادراده
بهترتيب سبب فرارفت هواي سرد و گرم به درون كمربند همگرايي دريااي سارخ و ساامانة ساوداني مايراود و
موجبات تقويت آن را فراهم ميكند .همچنين ،وجود ناوه يميق رمال آفريقا كه محور آن از ررق مديترانه تا رامال
سودان امتداد دارد ،سبب تشديد تضاد دمايي در ترازهاي باالي جوّ و پويايي بيشتر ايان ساامانه راد .قرارگياري
منطقة پژوهش در خروجي جتباد 1جنبحارهاي نقش مقمي در تقويت و يميق ردن كمفشار مديترانه -سوداني و
حركت ررقسوي آن دارته است .در اين رراي آرايش الگوهاي همديد به نحوي بود كه منجر به ورود رطوبات از
منابع رطوبتي درياي يرب ،درياي سرخ و خليج فارس به منطقة پژوهش رد و سبب رد تا در روز بيستم نوامبر در
منطقة پژوهش بارش رديد و در نقايت سيالب رخ دهد.

كليدواژهها :آبوهوارناسي همديد ،سيالب ،كمفشار سوداني ،پرفشار جنبحاره ،جنوبغربي ايران.

مقدمه
سيالب از جمله بالياي طبيعي است كه رخداد آن ناشي از فعاليت سامانههاي جروّي برارانزا از يركسرو و ويژگريهراي
توپوگرافي و فيزيوگرافي حوضههاي آبريز از سوي ديگر و نيز وجود ذخاير برفي حوضههاست .شناخت دقيرق سرازوكار و
نحوة عمل الگوهاي گردش هوا و عناصر جوّي مؤثر در رخداد سيل بسيار حائز اهميت است ،بهويژه آنكه تغييررات شرديد
آبوهوايي بهويژه گرم شدن كرة زمين در سالهراي اخيرر منجرر بره تغييرر در الگوهراي گرردش جروّي و پديرد آمردن
ناهنجاريهاي اقليمي در اكثر نقاط جهان شده است (عزيزي و صمدي .)61 :1386 ،الگوهاي بارشي ايران ،تحت ترأثير
عوامل محلي و بيروني است كه برخي از آنها ريشه در گردش عمومي جوّ دارد (كريميخواجهلنگي.)4 :1385 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
نویسندۀ مسئول09124851456 :
 .1رودباد ،جریان جتي

 E- mail: fkhosh@ut.ac.ir
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كشور ايران به دليل موقعيت خا

جغرافيايي ،داراي آبوهوايي متنوع است .بارشهاي سراالنة انردت و نوسرانات

شديد رگباري و كوتاهمدت بارشها ،از خصوصيات بارز رژيرم برارشهراي ايرران بره شرمار مريآيرد (عربري.)2 :1385 ،
بارشهاي شديد و سيلآساي غیرعادی در زمانهاي خا
خا

براي كشوري مانند ايران با ويژگيهاي آبوهوايي و اقليمري

خود بسيار مهم و همواره يكري از عرواملي اسرت كره در م نراطق مختلرف جغرافيرايي از نظرر مرالي و جراني آثرار

جبرانناپذيري بههمراه داشته و انسان و طبيعت را در سطح وسيع متأثر سراخته اسرت (موسرويبرايگي و اشررف:1389 ،
 .)1036منطقة جنوبغربي ايران كه در دامنههاي رو به باد كوههاي زاگرس و در مسير بادهراي غربري و ترودههواهراي
بارانزا قرار گرفته ،از جمله مناطقي است كه تحت تأثير الگوهاي گردشي جوّي مختلف ،بارشهاي سرنگين و شرديد را
دريافت ميكند و سيلهاي مخرّبي در آن رخ ميدهد .سيل  20نوامبر  2011برابر با  29آبران  1390كره در اسرتانهراي
خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد رخ داد از آن جمله است .اين سيل باعث وارد آمدن خسارات جاني و مرالي فراوانري بره
مناطق مذكور شد .جان باختن بي

از ده نفر از جمله يك تن از مرأمورين هرالل احمرر ،وارد آمردن خسرارات زيراد بره

تأسيسات زيربنايي و لولههاي انتقال نفت ،تخريب واحدهاي مسكوني و زمينهاي كشاورزي ،قطع شبكههراي آبرسراني،
برق و مخابرات ،قطع راههاي ارتباطي و محاصره شدن روستاها در سيالب از جمله خسارات جراني و مرالي ايرن سريالب
بوده است .به نقل از روزنامههاي وقت ،1ارتفاع رواناب حاصل از اين سيالب در محور ارتباطي بهبهان -رامهرمز به حدود
 2متر رسيده است.
در خصو

تأثير الگوهاي گردش جوّي در رخداد بارشهاي سنگين و سيلآسا تحقيقات گستردهاي به عمرل آمرده

است .عليجاني ( )1366عوامل همديد مؤثر در ايجاد بارشهاي ايران را بر اساس نقشههاي سطح دريا و ترازهاي برااليي
جوّ ،واكاوي كرد و آشفتگيهاي غربي را در تمام فصول سال به استثناي تابستان عامل اصلي ايجاد برارش مطررح كررده
است .لشكري ( )1375بارشهاي شديد جنوبغربي ايران را نتيجة تقويت و تشديد فعاليرت سرامانة كرمفشرار مونسروني
سوداني و منطقة همگرايي درياي سرخ و تبديل آنها به سامانههاي ديناميكي و ترموديناميكي دانسته اسرت .نجارسرليقه
( )1377نفوذ زبانة كم فشار موسمي از سمت شرق در ترازهاي زيرين وردسپهر را عامل انتقال رطوبت از اقيرانوس هنرد و
خليج بنگال و صعود آن به اليههاي مياني و رخداد بارش رگباري در جنوب شررق ايرران مريدانرد .اسردي و مسرعوديان
( )1383سامانههاي بارشي مديترانهاي و سوداني -درياي سرخ را عامل بروز سيالب در شيراز دانستهاند .مفيردي و زريرن
( )1384با واكاوي همديدي هجده طوفان با منشأ سوداني نشان دادند كه بيشترين فراواني رخداد اين كمفشار روي ايران
در درجة اول مربوط به ماه دسامبر ،سپس فصل زمستان است .اميدوار ( )1386معتقد است بارشهاي شديد جنوبغربري
كشور متأثر از سامانههاي مديترانهاي نيست و از دو مركز كمفشار سودان و منطقة همگرايي درياي سرخ تأثير ميپذيرد.
عزيزي و صمدي ( )1386در بررسي همديد سيالب  28مرداد  1382در مازندران و گيالن دريافتند كه وجود ناوهاي
در شمالشرق اروپا و امتداد محور آن روي درياي خزر ،سبب فرارفت هواي سرد قطبي به روي دريراي خرزر مريشرود و
حضور واچرخند مهاجر با كشيدگي شمالغرب -جنوب در غرب ناوه و چرخند جبههاي در شررق نراوه ،منجرر بره رخرداد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .1روزنامة فارس نيوز (شمارة )13900901000728
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بارش سيلآسا در اين ناحيه شده است .مسعوديان ( )1387معتقد است كه در پديد آمدن بارشهاي اَبَرسرنگين يرك روزة
ايران ،دو الگوي گردشي نق

دارند .الگوي اول با استقرار يك پرفشار روي درياي سرياه و گسرترش نراوه خلريج فرارس

مشخص ميشود و الگوي دوم با شكلگيري ناوه روي عراق و رخنة زبانههاي پرفشار سيبري -سياه به درون ايران همراه
است .عزيزي و همكاران ( )1389با بررسي يك نمونه سيل در جنوبغربي ايران ،تقويت و گسترش تودههواي كرمفشرار
سودان واقع در غرب درياي سرخ را عامل اصلي بارش سنگين دانستند .كرمي و همكاران ( )1389وجود پرفشرار آزورز در
غرب اروپا و پرفشار عربستان در جنوبشرقي عربستان و نحوة فرارفت هواي سرد و گرم از اين دو مركز پرفشار به درون
مركز كمفشار سوداني را باعث ترموديناميكي شدن و رخداد بارش سيلآسا در پلدختر دانستهاند.
گندمكار ( )1389عامل اصلي بروز بارشهاي شديد در نواحي جنوبي بوشهر را سامانة سوداني ميداند و معتقد است
همراهي اين سامانه با سامانههاي مديترانهاي منجر به تشديد بارشها مريشرود .قرادري و عليجراني ( )1389برا تحليرل
همديد بارشهاي شديد الرستان به اين نتيجه رسيدند كه الگوهاي فشار مؤثر در برارشهراي شرديد در فصرل سررد ،در
سطح زمين ورود چرخندهاي غربي ،كمفشار سوداني و در فصرل گررم ،نفروذ كرمفشرار موسرمي ،عقربنشريني پرفشرار
جنبحاره ،استقرار كمفشار گرمايي و ايجاد ناپايداري شديد است و در سطوح باال نفوذ بادهاي غربي به همرراه گسرترش
ناوه عميق و فرارفت هواي مرطوب است .نبوي ( )1390در واكاوي همديدي شدت بارش در خراسان رضوي و شمالي به
اين نتيجه دست يافت كه وجود ناوه عامل اصرلي برارشهراي شرديد و متوسرط اسرت كره داراي دو الگروي بنردالي 1و
غيربندالي 2است.
خوشاخالق و همكاران ( )1391با واكاوي همديد بارش تگرگ فراگير در شمالغربي ايران بره ايرن نتيجره دسرت
يافتند كه با عقبنشيني مركز پرفشار آزورز به سمت غرب و پرفشار سيبري به سمت شرق ،كمفشار ايسلند با حركرت بره
سمت شرق و جنوب و قويتر شدن ،زبانههاي

تا جنوب درياي خزر ميرسد .همچنين ،برا عقربنشريني هسرتة پرفشرار

جنبحارهاي از شمال عربستان مسير حركت كمفشارهاي درياي سرخ به سمت بينالنهرين باز و شررايط مناسربي برراي
ايجاد بارش شديد فراهم ميشود .دايان و آبرامسكي ( )1983با واكاوي چند نمونه از بارشهاي سيلآسرا در شربهجزيررة
سينا و خاورميانه به اين نتيجه دست يافتند كه موقعيت و شكل يا نوع انحناي محور جتباد جنبحراره در شرمال دريراي
سرخ و بهطور كلي در خاورميانه ،نق

اساسي در ايجاد بارشهاي سيلآسا روي منطقه و به همين ترتيب در فعرالشردن

همگرايي درياي سرخ بر عهده دارد.
كاهانا و همكاران ( )2002در بررسي همديد سيلهاي بزرگ صحراي نقب به اين نتيجه رسريدند كره مهرمتررين و
فراوانترين الگوي همديد سيلزا مربوط به كمفشارهاي ناشي از همگرايي دريراي سررخ اسرت .كراتو و آرانرامي ()2004
بارشهاي ناحية نياگاتا فويكوشيما را در روزهاي سيزدهم و هجدهم ژوئيه  2004بررسري كردنرد و نتيجره گرفتنرد كره
عامل اصلي اين بارشها تشديد ناپايداري همرفتي ناشي از هواي مرطوب سطح پايين و هواي خشرك سرطح براال بروده
است .وانگ و همكاران ( )2009در بررسي تغييرات چرخندهاي برونحاره در آسياي شمالشرقي ،با اسرتفاده از الگوهراي
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Blocking
2. Non Blocking
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همديد دريافتند كه فراواني اين چرخندها در فصل بهار بيشتر است و توزيع فضايي آنها نيز در عرر

 40ترا  50درجره

شمالي است .سبزيپرور و همكاران ( )2010با بررسي بیست بارش شديد منجر به سيالب در حوضة آبريز رودخانة دالكي،
به اين نتيجه رسيدند كه سيالبهاي شديد در پي تقويت مركز كمفشار حرارتي سودان و همزمان با آن تغذية رطوبرت از
اقيانوس هند و درياي مديترانه رخ ميدهد .بررسي منابع نشان ميدهد هدف اكثرر ايرن پرژوه هرا شناسرايي الگوهرا و
سامانههاي منجر به رخداد بارشهاي مخاطرهآميز است .در اين پژوه
آبوهواشناسي همديد علت رخداد سيالب در منطقة پژوه

نيز سعي بر آن است ترا برا برهكرارگيري فنرون

شناسايي شود .هماهنگي قبل از وقوع حوادث و مخراطرات،

رمز موفقيت مديريت بحران است .از اينرو ،شناسايي الگوهاي سيلزا و پي بيني به موقرع آنهرا سربب مرديريت بهترر
بحرانهاي رخداده ميشود و خسارات جاني و مالي ناشي از اين بالياي طبيعي را به حداقل ممكن ميرساند.

منطقة مورد مطالعه
پهنة مطالعاتي اين پژوه

شهرستان بهبهان واقع در جنوبشرقي خوزستان و شهرستان بهمئي به مركزيت شهر ليكرك

در شمالغربي كهگيلويه و بويراحمد است .اين منطقه از لحاظ هيدرولوژي جزو حوضرة آبريرز رودهراي جراحري و زهرره
محسوب ميشود .بهبهان با  313و ليكك با  673متر ارتفاع از سطح دريا در كوهپايههاي زاگررس قررار گرفترهانرد و برا
فاصلة اندكي از اين مراكز ،زاگرس مرتفع قرار دارد .شكل  1موقعيت جغرافيايي اين مناطق را همراه با سيماي توپوگرافي
آن نشان ميدهد.

ركل  .1موقعيت و توپوگرافي منطقة پژوهش

واكاوي همديد رخداد سيالب آبانماه  1390در رقرستانهاي بقبقان و ليك

513

مواد و روشها
سيالب رخ داده در منطقة پژوه

در پي رخداد طوفان شديد در قسمتهاي غربي و جنوبغربي كشور شكل گرفت .بره

منظور واكاوي الگوي همديدي منجر به اين رخداد ،دادههاي مربوط به فشار تراز دريا ،جهت باد سطحي ،دماي سطحي و
ارتفاع ژئوپتانسيلمتر ،1تراز  500هكتوپاسكال ،2مقدار نم ويژه و جهرت براد ترازهراي  850و  700ه  .پ ،دادههراي براد
از

مداري و نصفالنهاري تراز  200ه  .پ و مقادير اُمگا از مركز  NCEPدريافت و نقشههاي مربوط برراي دو روز پري

سيالب تا يك روز پس از آن با استفاده از نرمافزار  GrADSترسيم شد .براي نشان دادن حركات فرازشي( 3صعودي) برر
فراز منطقة پژوه  ،نمودارهاي هافمُولر در محيط  GrADSترسيم شد .در نهايت با واكاوي همديد نقشهها علل رخداد
سيالب مشخص شد.
جدول  1مشخصات ايستگاههاي همديد و ميزان بارش  24سايته در منطقة پژوهش

شوشتر

48/83

32/05

67

0

24/4

13/4

0

37/8

صفيآباد

48/41

32/26

82/9

0

46/6

6/9

0

53/5

بستان

48/00

31/71

7/8

0

31/9

0/2

0

32/1

ايستگاه

طول (درجة ررقي)

يرض(درجة رمالي)

ارتفاع (متر)

ايذه

49/86

31/85

767

0

19/3

14/4

1/1

34/8

(ميليمتر)

مسجدسليمان

49/28

31/93

320/5

0

0

15/8

31

46/8

بارش روز 90/8/27

رامهرمز

49/6

31/26

150/5

0

4/4

23

3/5

30/9

(ميليمتر)

اميديه

49/66

30/76

27

0

1/2

33/1

10/1

44/4

بارش روز 90/8/28

دهدز

50/26

31/71

1457

0

17/9

36

9

62/9

(ميليمتر)

دوگنبدان

50/76

30/43

699/5

0

0

47/8

14/2

62

بارش روز 90/8/29

ياسوج

51/68

30/83

1831/5

0/3

0/01

50/6

48/5

99/41

(ميليمتر)

سيسخت

51/45

30/86

2200

0/4

0/2

59/6

53/6

113/8

بارش روز 90/8/30

بهبهان

50/23

30/6

313

0

0/6

79/4

17/6

97/6

(ميليمتر)

دهدشت

50/56

30/79

810

1

3/4

107/8

43/5

155/7

مجموع بارش

ليكك

50/09

30/39

673

0

3

150/3

13/1

166/4

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .1در ادامه واژة «ژئوپتانسیلمتر» جهت كوتاهنویسي بهصورت «ژ.پ.م» نوشته شده است.
 .2در ادامه واژة «هكتوپاسكال» جهت كوتاهنویسي بهصورت «ه .پ» نوشته شده است.
3. ascending
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واكاوي همديد
در نقشة فشار سطح دریا در روز  18نوامبر (شكل )2يك مركز كمفشار با فشار مركزي  1008ه  .پ در غرب درياي سرخ
روي سودان و اتيوپي قرار داشت .در اين روز يك پرفشار با فشار مركزي  1026ه  .پ روي اروپا تشكيل شده اسرت كره
در راستاي مداري و نصف النهاري گسترش قابلتوجهي یافت ،به نحوي كه همفشار  1020ه  .پ آن تا طول  70درجرة
شرقي امتداد داشت و همفشار  1018ه  .پ اين پرفشار از جهت شمالغربي به كشور وارد شد و نرواحي غربري كشرور را
زير نفوذ خود گرفت .در راستاي نصفالنهاري نيز زبانههاي آن از طریدق مدیترانده بره شرمال آفريقرا نفروذ كررده اسرت.
همچنين ،در شمال درياي عربي نيز يك مركز پرفشار وجود دارد كه با همفشار  1015ه  .پ بسته شده است .در اين روز
در همة مناطق ایران بالنسبه زبانة پرفشاري حاكم است و پربند  1016ه  .پ از منطقة پژوه
نحوة آراي

گذر ميكند.

سامانههاي فشار سبب شده است كه از يكسو هواي سرد از عر هاي باال به پشت سامانة كرمفشرار

مدیترانه -سوداني جريان يابد و از سوي ديگر حركت واچرخندي سامانة پرفشار مستقر روي درياي عربري هرواي گررم و
مرطوب را به طرف دریای سرخ و كمفشار سوداني انتقال دهد كه اين حالت در تشديد شيو دما 1در مركز دریدای سدرو و
سواحل جنوبي ایران مؤثر بوده است .نقشة همجريان سطحي (شكل )3نشان ميدهد كه در نتيجة حركت واچرخندي هوا
در مراكز پرفشار اروپا و درياي عمان ،يك پهنة همگرایي در محل برخرورد ايرن جریاندات روي سرودان ،دريراي سررخ و
قسمتهاي غربي شبهجزيره عربستان شكل ميگیرد .پيداي

مناطق همگرايي اوليه در منطقة درياي سرخ نتيجرة ترأثير

متقابل جريانهاي وردسپهري و ويژگيهاي توپوگرافي است (مفيدي .)72:1383،در اين روز با توجه به عبور منحنيهاي
پرفشار از منطقة جنوبغربي كشور ،هوا در منطقة پژوه

به سمت خليجفارس جريان دارد .اين شرايط با فشار تراز 500

ه .پ (نقشة  )4تطابق دارد ،به نحوي كه ناوه فرعي در راستاي دریای سیاه تا مصر دیده ميشود كره قسرمت غربري آن
سبب فرارفت هواي سرد عر هاي باال به سوي دریای سرخ و كمفشار سوداني شده اسرت .همچنرين ،مركرز پرارتفراع
 5880ژ.پ.م روي درياي عربي و شرق شبهجزيرة عربستان مستقر است كه حركت واچرخندي آن منجر به شارش هواي
گرم و مرطوب به جلوي ناوه ميشود و پشتة گسترش یافتة آن به سمت شمال ایران گسدترش دارد .منطقرة پرژوه

در

زیر پربندهاي 5760 2تا  5800ژ.پ.م قرار دارد كه عدد دوم معرف حاشیة پرارتفاع جنبحاره در تراز  500ه .پ است .3در
نمودار هافمولر شاخص اُمگا براي عر

جغرافيايي  30درجة شمالي (شكل  )5حاكي از صعود نرهچنردان قروي هروا در

قسمتهاي جنوبي عراق در تراز  850تا  500ه .پ است ،در صورتي كه در همين زمان در جروّ ايرران حركرت صرعودي
دیده نميشود.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. temperature gradient
2. countors

 .3به رسالة دكتري فرامرز خوشاخالق با عنوان «ﺗحقیق در خشکساليهای فراگیر ایران با استفاده از ﺗحییلهای سینوپتیکي» مراجعه شود.
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ركل  .2نقشة فشار سطح زمين در  18نوامبر
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ركل  .3جقت باد و دماي سطح زمين در  18نوامبر

ركل  .4نقشة تراز  500ه  .پ در  18نوامبر

ركل  .5نمودار هافمولر اُمگا يرض  30درجة  18نوامبر

در روز  19نوامبر زبانههاي مركز پرفشار اروپا نسبت به روز قبل تا عر هاي جغرافيايي پايينتري در شمال آفريقرا
پيشروي كرده و همفشار  1015ه .پ آن تا عر

 15درجه گسترش يافته است (شكل  .)6در پي گسترش جنوبسروي

زبانههاي پرفشاري و فرارفت هواي سرد از عر هاي باال به شمالشرق آفريقا ،سامانة كمفشار سوداني -مدیترانه تقويت
شده و در جهت شمالشرقي گسترش يافته است ،بهطوري كه سلولي از مركز كمفشار سودان جدا شده و به شرق درياي
سرخ منتقل شده و روي شبهجزيرة عربستان قرار گرفته است .یاختة پرفشار جنبحارهاي كه روز قبل روي دريراي عمران
قرار داشت در اين روز به موقعيت غربيتري انتقال يافته و در شرق شبهجزيررة عربسرتان بسرته شرده اسرت .همچنرين،
زبانههاي پرفشار از قسمتهاي شمالي كشور به سمت جنوب پي روي كرده و به موازات سواحل خليج فرارس گسرترش
يافته است.
مجموع اين شرايط سبب تشديد شيو فشاري از جنوب ایران ﺗا شرق مدیترانه شده است .در اين روز نيز تمام كشرور
زير سيطرة زبانة پرفشاري قرار دارد و پربند  1014ه .پ از منطقة پژوه

گذر كررده اسرت .نقشرة هرمجريران سرطحي
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(شكل  )7نشان ميدهد كه كمربند همگرايي نسبت به روز قبل گسترش بيشتري يافتره و بره دنبرال قرارگررفتن سرلول
كمفشاري روي شبهجزيرة عربستان ،همگرايي نيز در اين قسمت تشديد شده است .همچنين ،هرواي گررم و مرطروب از
مركز پرفشار جنبحارهاي عربستان بهصورت ساعتگرد روي خليج فارس گذر كرده و در منطقة همگرايي روي شبهجزيرة
عربستان با هواي شارش يافته از عر هاي باال ،همگرا شده است ولي در منطقة پژوه

ناپایدداری در ﺗدراز بداال دیدده

ميشود .اين شرايط با الگوي فشاري تراز  500ه .پ (شكل  )8منطبق است ،به نحوي كه در اين الگو ناوه شمال آفريقرا
تقويت و عميقتر شده و بهواسطة انتقال پرارتفاع  5880ژ.پ.م به طرف هندوستان مناطق واقع در شمال دريراي سررخ و
عربستان و جنوبغربي ايران از زیر پربند  5800ژ.پ.م خارج شده است .نمودار هافمولر شاخص اُمگا در عر

 30درجة

شمالي (شكل  )9نيز مؤيد آغاز صعود هروا در ترازهراي  850ترا  300ه  .پ برر فرراز خوزسرتان اسرت .امرا در ايرن روز
قسمتهاي شرقي خوزستان فاقد حركت فرازشي (صعودي) است .بره دنبرال گسرترش الیدة ناپایددار در منراطق غربري
خوزستان بارش نسبتاً سنگيني به ترتيب در ايستگاههاي صفيآباد دزفول با  ،46بستان  ،31شوشتر  ،24ايرذه  19و دهردز
 17ميليمتر گزارش شده است.

ركل  .6نقشة فشار سطح دريا در  19نوامبر

ركل  .8نقشة تراز  500ه  .پ در  19نوامبر

ركل  .7جقت باد و دماي سطح دريا در  19نوامبر

ركل  .9نمودار هوف مولر اُمگا يرض  30درجه 19نوامبر
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در ساعت  UTC 12روز  20نوامبر كه مصادف با اوج بارش در منطقة پژوه

است ،الگوي فشار سطح دريا (شكل

 )10نشان ميدهد كه زبانة كمفشار سوداني به بيشينة گسرترش خرود رسريده و برا حركرت شرمالشررقي خرود نرواحي
جنوبغربي ایران را متأثر كرده ،به نحوي كه همفشار  1012ه .پ آن از روي منطقة پژوه

گرذر كررده و سربب اُفرت

فشار در اين منطقه شده و منحني  1014ه .پ به منزلة مرز نهایي زبانة كمفشاري ﺗقریباً در سراسر ایران گسترش یافتده
است .پرفشار جنبحارهاي عربستان نيز همچنان با همفشار  1015ه .پ در مناطق شررقي شربهجزيررة عربسرتان حراكم
است .شكلگيري چنين الگوي فشاري در سطح دريا سبب شده است كه بيشتر مناطق ايران به استثناي منراطق شرمالي
كشور ،تحت سامانة كمفشار قرارگيرد .نقشة همجريان و دماي سطحي (شكل  )11نشان ميدهد كه در ایدن روز حركرت
هوا در ترازهاي زیرین و دریا از مراكز پرفشار شرق عربستان و زبانة كمفشاري مركز عربستان از طریق خییجفارس و نده
دریای سرخ به سوي مركز كمفشار واقع در جنوبغربي كشور بوده است .وجود شیو شدید دما روی منطقده نشداندهنددۀ
مستعدﺗر شدن شرایط ناپایداری در ﺗرازهای زیرین جوّ منطقه اسرت .چنرين جريران مرطروبي از خیدیجفرارس بره همرراه
شارشهاي مرطوب ترازهاي باال (مثالً  700ه .پ) منجر به تقويت سامانة بارشي روي منطقة پژوه

شده است .الگوي

ارتفاع تراز  500ه .پ (شكل  )12نزدیکﺗر شدن ناوه به ایران را نشان ميدهد .همچنین ،ارﺗفاع ﺗراز یادشدده در منطقدة
پژوهش به  5720ﺗا  5760ژ.پ.م کاهش یافته است .در این روز محور ناوه شمال آفريقا با حركت شرقسروي خرود روي
درياي سرخ استقرار يافته است .الگوي مركز پرارتفاع عربستان -هند بهصورت شمالشرقي-جنروبغربري مناسرب برراي
فرارفتهاي ناپایدار است .در شكل  13نمایة قائم امگا دیده ميشود که پهنة امگای منفي ﺗا سطح زمدین امتدداد یافتده و
این حالت سبب صعود هوای مرطوب خییجفارس به ترازهاي باالتر شده است.
با توجه به این نكته كه تكوين و گسترش كمفشارهاي منطقة درياي سرخ و جابهجايي و انتقال آنها به خاورميانره
به موقعيت و شدت جریان جتي جنبحاره نیز بستگي دارد (مفيدي ،)1383 ،موقعیت محور جتباد جنبحاره در شكل 14
بهصورت خطچين ارائه شده است .بهطوري كه دیده ميشود ،در روز بارش بیشینة جتباد با سرعت مركرزي  65مترر برر
ثانيه در قسمتهاي شمالي آفريقا گسترش داشته و منطقة پژوه

در بخ

شمالشرقي خروجي آن با سررعت  35مترر

بر ثانیه واقع شده است .استقرار چنين وضعيتي منجر به واگرايي شديد هوا در ترازهاي بااليي جوّ در منطقة پژوه

شده

و همگرايي هوا را به درون مركز كمفشاري ﺗقویت كرده است كه در قسمتهاي جنوبغربي كشور قرار دارد .بارش ايرن
روز به ترﺗیب براي ايستگاههاي ليكك  ،153دهدشرت  ،107بهبهران  ،79سريسرخت  ،59ياسروج  50و دوگنبردان 47
ميليمتر بوده است .البته ،در ساير مناطق خوزستان بارش نیز برا شردت كمترري رخ داده اسرت .وجرود شريبهراي تنرد
كوهستان زاگرس در پهنة پژوه

سبب ﺗشدید ناپایدداری هروا و رخرداد برارش و نهایتداً سريالب شرده اسرت .ویژگدي

ریختشناختي منطقه سبب شد تا شهر بهبهان بهدلیل ارتفاع پستتر ،محل تجمع رواناب ناشي از سيالب شود و لذا دچار
خسارات بیشتري ميشود.
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ركل  .10نقشة فشار سطح زمين سايت 20 UTC 12نوامبر

ركل  .12نقشة تراز  500ه  .پ سايت 20 UTC 12نوامبر
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ركل  .11جقت باد و دماي سطح زمين سايت 20 UTC 12نوامبر

ركل  .13نمودار هوف مولر اُمگا  30درجه سايت 20 UTC 12نوامبر

ركل  .14موقعیت منطقة پژوهش نسبت به محور جتباد جنبحارهاي تراز  200هكتوپاسكال در سايت  20 UTC 12نوامبر
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الگوي فشار تراز دريا (شكل  )15نشان ميدهد كه در روز  21نوامبر مركز پرفشار شمال اروپا همچنان قوي است و
هواي سرد را به پشت سامانة بارشي انتقال ميدهد ،اما سامانة كمفشار سوداني  4ه .پ ضعيفتر شده و بره زبانرة آن بره
سوي شبهجزيرة عربستان پسروي كرده است ،به نحوي كه همفشار  1012ه .پ آن از روي كويت مريگرذرد و بيشرتر
سطح كشور تحتسيطرة پربند فشار  1016و بیشتر قرار دارد .همچنين ،مركز پرفشار عربستان نسبت به روز قبرل انردكي
تضعيف شده و به سوي شرق حركت كرده است .نقشة همجريان و دماي سطح (شكل  )16نشان ميدهد كه هواي سررد
از سمت غرب و شمال غرب به منطقة پژوه

وارد شده و منجر به پايداري جوّ در آن شده و بارش در قسمتهاي غربي

خوزستان كامالً قطع شده است .در الگوي تراز  500ه .پ (شكل  )17مركز پرارتفاع عربسرتان بره سرمت شررق حركرت
كرده و از ميزان شيو ارتفاع (فشار) آن كاسته شده و جهتگیري آن نسبت به روز قبل ﺗغییر كرده و نیز بهواسطة پسروی
پربند  5600ژ.پ.م به سمت مرکز خزر از شمالغرب کشور ،از شیو ارتفاعي تراز  500در سراسر غرب ایران كاسرته شرده
است.
نمودار هافمولر اُمگا (شكل  )18نشان ميدهد كه به دنبال حركت شرقسوي ناوه ،پهنة ناپایداری و فرازش هدوا از
زمین جدا شده و به تراز باال انتقال یافته و از شدت آن نيز كاسته شده بهطوري كه در منطقة پژوه

تا ترراز  800ه .پ

حركت نزولي شده است .از اینرو ،ورود رطوبت خییجفارس به سامانة بارشي قطع شده است ،اما در ترازهاي براالتر هنروز
حركت صعودي مشاهده ميشود .مجموع اين شرايط سبب شده در ايستگاههاي غربي خوزستان بارشها قطع شود ،ولري
در ايستگاههاي شرقي بارش سنگين هنوز موجود باشد .در اين روز سيسخت  ،53ياسروج  48و دهدشرت  43ميلريمترر
باران دريافت كردهاند ،ولي ساير ايستگاهها عمدتاً بارشي كمتر از  20ميليمتر داشتهاند .با حركت شرقسوي سامانة بارشي
و تضعيف آن در روز  22نوامبر بارشهاي پراكنده و اندكي در منطقه مشاهده شد و سرانجام در روز  23نوامبر جوّ منطقره
كامالً پايدار شده و بارشي در منطقة پژوه

دیده نشده است.

ركل  .15نقشة فشار سطح زمين در  21نوامبر

ركل  .16جقت باد و دماي سطح زمين در  21نوامبر
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ركل  .17نقشة تراز  500ه  .پ در  21نوامبر

ركل  .18نمودار هوفمولر اُمگا يرض  30درجه در  21نوامبر

منابع رطوبتي بارش
آبوهواشناسي بارش یک جایگاه جغرافیایي صرفاً با ترازنامة تابشي و رطوبتي محلي كنترل نميشود ،بلكه فرارفرتهراي
گوناگون از نواحي مختلف جغرافيايي بهويژه در مقياس زناري یا نصفالنهاري بر آن تأثير ميگذارد .از اینرو ،رژیم بدارش
مناطق جغرافیایي ارتباط تنگاتنگي با سامانههاي جوّي منطقهاي یا همدید دارد .بدين منظور براي مشخص كردن منشأ و
چگونگي انتقال رطوبت به سامانة بارشي ،از نقشة تركيبي جهت باد و مقدار نم ويژة ترازهاي  850و  700ه .پ طي يرك
روز پي

از رخداد طوفان تا زمان اوج فعاليت استفاده شد .در نقشة تراز  850ه .پ روز  19نوامبر (شكل  )19با توجره بره

حاكميت سامانة پرفشار عربستان روي درياي عربي ،وزش واچرخندي هوا در اين منطقه مشاهده ميشود .وزش بادهراي
شرقي در جنوب اين سامانه سبب انتقال مقادير زيادي رطوبت به مناطق شرقي و جنوبشرقي شبهجزيرة عربسرتان شرده
است كه مقدار آن در اين نواحي به  10گرم بر كيلوگرم 1ميرسد.
گفتني است جريان هوا در تراز  850ه .پ بهواسطة ﺗأثیر ﺗوپوگرافي متغیرﺗر از ترازهاي باالیي اسرت و بره گونرهاي
است كه از طریق دریای عربي و عربستان مركزي و خییجفارس رطوبت به سوي جنوبغربي ايرران هردايت مريشرود و
هستهاي از هواي مرطوب با رطوبت  6گ.ب.ت در نيمة جنوبي خوزستان ایجداد شرده اسرت .در نقشرة ترراز  700ه .پ
(شكل  )20جهت وزش باد در منطقة پژوه

جنوبغربي است .حاكميت چنين جرياني سربب انتقرال زبانرهاي از هرواي

مرطوب از درياي سرخ به نواحي جنوبغربي تا شرق كشور شده است .واكاوي نقشة تراز  850ه .پ (شكل  )21در زمان
اوج فعاليت سامانة بارشي نشان ميدهد كه تداوم حركت واچرخندي پرفشار جنوبشرق عربستان سبب انتقال هستههراي
هواي مرطوب از طریق درياي عربي ،عربستان و خليجفارس به منطقة پژوه

شده كه نسبت به روز قبل در ایران نفروذ

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .1در ادامه واژة «گرم بر کییوگرم» جهت كوتاهنویسي بهصورت "گ.ب.ت" نوشته شده است.
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بیشتری به سمت شمال داشته است .همچنين ،تداوم وزش بادهاي جنوبغربي بر فراز دريراي سررخ بره سروي منراطق
جنوبغربي كشور ،انتقال هواي مرطوب از درياي سرخ به منطقه را در پي داشته است .در اين زمان مقدار رطوبت هوا برر
فراز منطقة پژوه

به  10گ.ب.ت رسیده كه مقدار قابلتوجهي است .در تراز  700ه .پ (شكل  )22نيز برر اثرر ترداوم

الگوي جريان جنوبغربي بادها ،زبانهاي از هواي مرطوب از درياي سرخ با رطوبت  6گ.ب.ت مناطق جنوبغربي كشور
را فراگرفته كه بر اثر گذر آن از خليجفارس تقويت شده و به  7گ.ب.ت افزاي

يافتره اسرت .بره ايرن ترتيرب واكراوي

نقشههاي جريان هوا و نم ويژه نشان ميدهد كه در تراز  850ه  .پ و پایینﺗر ،درياي عربي ،خليجفارس و سپس درياي
سرخ و در تراز  700ه  .پ دریای عربي ،درياي سرخ و در نهایت خليجفارس منبع ترأمين رطوبرت برراي سرامانة بارشري
یادشده بودهاند.

ركل  .19الگوي جريان و مقدار نم ويژة تراز  850ه.پ

ركل  .20الگوي جريان و مقدار نم ويژة تراز  700ه.پ

در  19نوامبر

در  19نوامبر

ركل  .21الگوي جريان و مقدار نم ويژة تراز  850ه.پ

ركل  .22الگوي جريان و مقدار نم ويژة تراز  700ه.پ

در  20نوامبر

در  20نوامبر
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بحث و نتيجهگيري
در پژوه
پي

حاضر به منظور واكاوي الگوي همديد منجر به رخداد سيالب در منطقة پژوه  ،نقشههاي همديرد از دو روز

از رخداد سيالب تا يك روز پس از آن بررسي شد .واكاوي همديد نقشههاي هواي سطح دريا ،نق

چند سرامانه را

در رخداد سيالب نشان ميدهد .واقع شدن مراكز كمفشار مدیترانه -سودان بين مراكز پرفشرار اروپرا -شرمال آفرریقدا و
جنوبشرق شبهجزيرة عربستان ،سبب تشكيل كمربند همگرايي از سودان و درياي سرخ تا سرواحل جنروبي ایدران شرده
است .مركز پرفشار اروپا سبب فرارفت هواي سرد عر هاي باال و مركز پرفشار جنبحرارهاي عربسرتان سربب فرارفرت
هواي گرم و مرطوب عر هاي پايين از ترازهاي زیرین به درون سامانه پیشگفته ميشود .همگرايي هواي سرد شمالي
و گرم جنوبي در اين كمربند ،تقويت آن را به دنبال داشته و خط ناپایداری هوا را در مناطق یادشدده ﺗشدکیل داده اسدت.
استقرار منطقة پژوه

در بخ

شمال شرقي خروجي جتباد جنبحارهاي منجر به تقويت سامانة كمفشار و ژرف شردن

آن ميشود و به تدريج با تقويت سامانه و حركت شمالشرقي آن ،كمربند همگرايي روي نواحي جنوبغربي ايران مستقر
شده است.
نقشة تراز  500ه .پ نيز يك ناوه عميق را در شرق مدیترانه تا عراق نشان ميدهد كه سبب تشديد شيو دما -فشار
در ترازهاي بااليي جوّ شده و با تقويت سامانه ،محور آن ژرفتر شده و روي درياي سرخ قرار گرفته اسرت .ضرمناً نقر
پربند  5800ژ.پ.م كاه

و  5600ژ.پ.م افزایش بارشها بوده است .فرارفت هواي سرد عر هاي باال به پشت سامانة

بارشزا سبب ﺗشدید فرازش هوا و رخداد بارش رگباري و سيلآسا شد .واكاوي نقشههاي جريان هوا و نمويرژه نشران داد
كه در تراز  850ه .پ ،درياي عربي ،خليجفارس و درياي سرخ و در تراز  700ه .پ درياي عربي و دریدای سررخ ،سرپس
خییجفارس منبع تأمين رطوبت براي رخداد این بارش و بارشهاي مشابه بودهاند .به این ﺗرﺗیب ،رطوبت خیدیجفدارس در
آغاز بارشها مؤثرﺗر از زمان ﺗشدید و تداوم بارشهاست و فرارفت رطوبت تراز  700ه .پ بهویژه از سوی دریای سرو (با
سهم بیشتر دریای عربي) در بارشهای سنگین یا شدید منطقه و ایران مؤثرﺗر از خییج فارس است .بهعبارﺗي دیگدر ،اگدر
مقدار ﺗبخیر دریاهای یادشده یکسان فرض شود ،برای بارشهای شدید و استثنایي در نواحي جنوبي ایران سدهم دریدای
عربي بهواسطة سطح بزرگﺗر از دو دریای دیگر ،بیشتر و مهمﺗر است.
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