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 چکیده
باران و با پوشش گیااهی تناک در    کم و آسای غیرطبیعی در مناطق خشک سیل و سنگین فوقهای  باران

ساله خسارات سنگینی و همه شوند میمنجر  ناپذیر بینی پیشهای سنگین و  اغلب موارد به رخداد سیالب
برجاای  کشاورمان   جناوبی  ۀنیما عمرانی و کشااورزی بارای منااطق     سیسات زیربنایی،أتهای  بخشدر 
نظیار  آن به انساان از ساایر مخااطرات    که خسارات  استترین بالیای طبیعی از مهم سیالب. گذارند می

 ۀتوسعهای جدید در خصوص مدیریت کاربری اراضی و تاعمال سیاس خشکسالی و قحطی بیشتر است.
ایان   در تخریبی سیل اماری ضاروری اسات.    آثارمنظور کاهش ق مسکونی دور از حریم رودخانه بهمناط

 23 مخارب  منجر باه سایل   متریمیلی 104 بارش سنگین تحقیق به بررسی همدیدی و ترمودینامیکی
ی هاا  هابتادا از طریاق داد   پرداختاه شاد.   درعباسبنا شهرساتان   2014 مارس 14برابر با  1392اسفند 
ی هاا  هو ترسایم نقشا   ی جو باا  ها هی زمینی بارش مذکور شناسایی و سپس با استفاده از دادها هایستگا
شامال  -جناوب غربای  باا محاور    ساودانی  فشار کموجود  .شدتحلیل  بندرعباسبارش سنگین  به مربوط
-شامالی  عمیق با محور بسیارو با یی جو گسترش ناوه  و در ترازهای میانی جنوب ایرانبر روی  شرقی
حرکاات   ،نااوه  جلاو  در  تحقیق ۀمنطققرار گرفتن دریای سرخ و  عربستان و عراق، ،ایرانبر روی  جنوبی
کاه گویاای جریاان     و مقادیر تاوایی با سو در تمامی سطوح که موجب صعود هوا و ناپایداری شدهقائم 

 ۀهسات و واقع شدن منطقه در سمت چپ خروجی  تمامی سطوح جو استهوا برای  چرخندیواگرایی و 
از  .شاده اسات   بندرعباسشرایط باروکلینیک برای شهرستان  ها و ایجاد ناپایداریموجب تشدید  رودباد،
و  700در ترازهاای   و ،هکتوپاسکال دریای عارب و عماان   850و  1000 منابع رطوبتی در سطوحلحاظ 
مین رطوبات باارش   أتا تقویت و منابع اصلی  ،خلیج فارس و عدن، خلیج سرخهکتوپاسکال دریای  500
 .اند هبود بندرعباس سنگین فوق

 .سودان فشار کمسیل مخرب، بندرعباس، رودباد، باران سنگین، ی کلیدی: ها هواژ
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 مقدمه

های چگالش است که توسط گاردش   هستکعوامل ایجاد بارندگی شامل صعود هوای مرطوب و 

هاای کوتااه،    ماو  حااره،   بارون هاای   سایکلون شوند. الگوهای فشار مانناد   می عمومی جو فراهم

و الگوهاای فشاار، شاار     ندتارین عوامال صاعود    ی رودباد، همرفت و صعود اجباری مهمها ههست

ایجاد بارندگی، هوای مرطوب و عامال صاعود  زم    برای. بنابراین [2] کنند میرطوبت را تعیین 

از جملاه  از آن جمله استان هرمزگان و شاهرهای سااحلی آن )  . در سواحل خلیج فارس و است

علات وجاود    باه . استیز و نادر چصعود بسیار نا ولی عامل است،بندرعباس( عامل رطوبت کافی 

افتد که عامال   میهای سنگین اتفاق  بارانهنگام عوامل صعود قوی  بهآب فراوان در منطقه،  بخار

هاا بار ایان منطقاه منطباق نیسات،        سایکلون یشاتر  اینکه مسیر گاذر ب  با. ستها اصلی سیالب

طاور کلای محال رخاداد      ه. با شاود  مای در این منطقه مشااهده   شدیدیبسیار  ۀروزانی ها بارش

در روز چهاردهم ماارس   [.8] ماهانه مطابقت داردبارش  بیشترینبارش روزانه با محل  بیشترین

 بیشاترین . ایان باارش   درخ دامتار باارش   میلای  104میالدی در شهرستان بنادرعباس   2014

باه بعاد    2000 ۀژانوی 17متر از میلی 100سال گذشته و اولین بارش بیش از  14بارندگی طی 

تاوان  و مسایرهای رطاوبتی آن مای    هاا  باارش گوناه   بنابراین با واکاوی سازوکار ایان ؛ بوده است

را کااهش  آن و مخااطرات   در این شهر ساحلی به حداقل رسااند های احتمالی آینده را  خسارت

 [.18] کند میداد. کاهش مخاطرات به زندگی بهتر انسان کمک 

میلیاون نفار از ماردم     75بر زنادگی  برند و  مینفر را از بین  2000ها بیش از  سیالبهر ساله 

است و آنچه از ایان   ایرانطبیعی  مخاطراتترین  یکی از مهم ب[. سیال21] گذارند میثیر أجهان ت

پیشاگیری از تااأثیر سااو      آگاهی بارای مقابلاه باا عواقاب آن و    ناسازد  میطبیعی فاجعه  مخاطرة

مطالعاات متعاددی در    [.18] وقاایع طبیعای باار ارکااان تندرساتی اقتصاادی و محیطای اسات      

   .[29، 30]است  گرفتهانجام  جهانخصوص مخاطرات محیطی در 

در  وساتفالن  در ناوردراین  ی سانگین هاا  بارشسنج در تحلیل  بارانبا استفاده از اطالعات رادار و 

اطالعاات   براساسبارش محدودة و در آخر وسعت فضایی  بررسی شدپنج بارش سنگین  آلمان، غرب

شارایط جاو در زماان رخاداد     بررسای   [. 28] سنج شناسایی شاد  بارانهای   هآن با دادمقایسۀ رادار و 

ارش کاه در زماان تیاپ    ی سنگین و غیرسنگین در سوئد نشان داد که ساهم رویادادهای با   ها بارش

ی سانگین  هاا  باارش درصد و برای رویاداد   45چرخندی رخ داده بود برای رویداد بارش غیر سنگین 

ی سانگین در فصال   هاا  بارششناخت الگوهای سینوپتیک منجر به زمینۀ [. در 25] درصد است 70

 850د در تاراز  ی باها هبارندگی در ژاپن، فرض بر این گذاشته شد که الگوهای سینوپتیک توسط نقش
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یافتاه نامیاده    ساازمان خود ها هاین نقش ؛سادگی آشکار شوند بهتوانند  میهکتوپاسکال و آب قابل بارش 

ی سانگین باه   هاا  باارش  ،الگوهاای ساینوتیک   ای ههای خوش تکنیکو  ها هبا استفاده از این نقش ؛شد

ی آشکارساازی وقاایع   ثری بارا ؤابازار ما   هاا  هو نتایج نشان داد که این نقشا شد خوشه تقسیم هشت 

ی هاا  باارش  ةوجودآورناد  باه با عنوان الگوهای جاوی   های متعدد پژوهش[. 27] اند سنگینی ها بارش

ایان پاژوهش    در  .[22] استدیگری در این زمینه نمونۀ سنگین جزایر بالریک واقع در شرق اسپانیا 

در فصال   درصاد آن  50،  متار  میلی 60بیش از  و به مقدار  روز بارش 157مجموع  معلوم شد که از 

رخ داده باود کاه یاک مرکاز     هنگاامی  ی سانگین  هاا  باارش درصد  87در حدود پاییز رخ داده بود و 

ی سانگین ساهم کمای از تعاداد     هاا  باارش کیلومتری جزیره واقع شده بود.  600چرخندی در شعاع 

حسااب   باه ر حاال ایان رویادادها منباع اصالی آب کشاو       اینبا  ؛شود میروزهای بارش ایران را شامل 

ی وقاوع  بینا  پایش اسات. در  گرفته نیز مطالعات متعددی در این زمینه انجام ایران [. در 23] آیند می

هاوا و سیساتم   تاودة  ی سینوپتیکی که سه نوع ها ها در ساحل شمالی ایران براساس موقعیت سیالب

، فشاار  کام ی هاا  است کاه عبارتناد از: سیساتم   مؤثر ی سواحل دریای خزر ها بارشفشاری در ریزش 

مرباوط باه چرخنادها و     هاا  بارشچرخندها و واچرخندهای مهاجر. در بین این سه عامل، شدیدترین 

زا در جناوب غارب ایاران     سایل ی سانگین و  هاا  باارش [. عامل اصلی 14] واچرخندهای مهاجر است

ه سمت جنوب تا جنوب دریاای سارخ کشاید    بهطوری که محور ناوه  به) عمیق در تراز با  ةحضور ناو

تزریق هاوای  با سوی شرق و جنوب شرق،  بهحین حرکت  ای هدینامیکی مدیتران فشار کم ؛استشود( 

ترکیبی موساوم باه   سامانۀ شده و  فشار کمدینامیکی شدن این  سببسودان،  منطقۀ فشار کمسرد به 

هاوای  تاودة  هاوای قطبای باا    تاودة  از بارهمکنش   ای هشود که نمونا  میسودانی تشکیل -ای همدیتران

منشاأ و مسایر    در واکااوی  [.5] هماراه دارناد   باه توجهی در ایران  شایانهای  بارشکه است  ای هحار

داد مناابع  متر استان بوشهر نتایج تحقیاق نشاان    میلی 100سانگین بیش از  فاوقهای  رطوبت بارش

 ای شرق آفریقا، اقیانوس هناد، دریاای عارب، خلایج عادن،     ، مناطق حارههای سانگین رطوبتی بارش

بررسای الگاوی ساینوپتیک سایل بهمان       .[4] دریای سارخ، دریاای عماان و خلایج فاارس اساات 

سودانی و ورود آن از سمت جنوب غارب باه    ۀدر شهرستان پلدختر نشان داد که تقویت سامان 1384

کاه باه سایل در شهرساتان      ی جوی فراوان در استان لرساتان شاد  ها ، موجب ریزشتحقیق منطقۀ

   [.11] انجامیدپلدختر 

های جنوب و جنوب غرب ایران مشخص شد  آن در بارش تأثیرسودانی و  فشار کمبا بررسی  

گردش عمومی جو در شمال آفریقاست که در  ةسازندسودانی یکی از عناصر  فشار کم ۀسامانکه 

چهار الگوی کلی ناشای از   .شود میبیشتر ایام سال بر روی غرب اتیوپی و کشور سودان تشکیل 

عربساتان و نااوه شامال     ةجزیار  شابه ی سیبری، واچرخند شمال آفریقا و ها هآرایش سامان نحوة
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های سانگین در   ی زیرین و میانی جو، منجر به رخداد بارشها سودان در سطح فشار کمآفریقا و 

زا در خاورمیاناه  های سیل همدیدی بارش ۀمطالع[. در 13] شوند میجنوب و جنوب غرب ایران 

در  اند که مطرحی یفشارها کمعنوان  بهفشارهای سودانی  کم ،دریای سرخ بوده قۀمنطکه ناشی از 

ثیر أتا بر جانب غربی فالت اتیوپی ظاهر شده و سپس تحات  ی یهمگرا منطقۀصورت یک  بهآغاز 

عوامل توپوگرافی دریای سرخ و شرایط ترمودینامیکی و دینامیکی حاکم بر جو منااطق اطارا ،   

چرخنادگی در   ۀمحاساب [. اساتفاده از  15] اناد شارقی منتقال شاده    ۀانا مدیترسوی ایران یا  به

از سطوح دیگر  تر هکتوپاسکال مهم 500آور تهران نشان داد که اثر تراز  بارانی ها هشناسایی تود

 [.7] کنند میی را ایجاد تر ی سنگینها بارش ی چرخندی،ها است و تیپ

زا در ایاران   ی سنگین و سیلها بارشقوع در و عامل اصلی سودانی فشار کمی ها هسامانتأثیر 

 محسوب می شاود هکتوپاسکال  500قطبی، در تراز  ةتاواصلی در کشیده  تأثیراز نظر همدیدی 

عنوان منبع اصلی تاوایی برای پیدایش الگوی گردش ناهنجار و تقویت سلول هدلی یا جت  بهکه 

[. با تحلیل همدیاد الگوهاای   16] شود میجنب حاره بر روی مدیترانه و شمال آفریقا وارد عمل 

گوناه   فرودهای مدیترانه در ایجاد ایان  تأثیرآسای کارون،  ی سیلها بارشگردشی تراز میانی جو 

[. در واکااوی و تحلیال شارایط همدیادی و ترمودیناامیکی      17] نشان داده شده اسات  ها بارش

 ۀساامان ه، ناشای از ساه   ی این منطقها بارششیرکوه نتایج نشان داد که  منطقۀرخداد بارش در 

ی ترکیبی ساودانی  ها هسامان .2عربستان؛  ةجزیر سودانی روی شبه فشار کماستقرار . 1همدیدی: 

شاناخت همدیادی و    ،هد  ایان پاژوهش  [. 1] است ای هی مدیترانها هسامان .3و ؛ ای هو مدیتران

کاه   است 1392اسفند  23شهرستان بندرعباس در  سنگین فوقترمودینامیکی علل وقوع بارش 

 کند. میآسا و مخرب در این مناطق کمک  سیلی ها هنتایج آن به شناسایی سامان

 روش تحقیق و تحلیل

 بنادرعباس شهرستان  23/12/1392سیل  ةمخاطرتحلیل  برایدو دسته داده  زدر این مطالعه ا

نی جاو  ی ساطوح فوقاا  ها هداد دوم ۀدست ی زمینی وها هی ایستگاها هداد اول ۀدست. شداستفاده 

 اسافند  23 ۀروزانا ی بارش ها هدر پژوهش شامل داد شده ی ایستگاه زمینی استفادهها هداد .است

 جو ی سطوح فوقانیها هداد دست آمد. به از سازمان هواشناسی کشوراست که  بندرعباس 1392

بااد   بااد ماداری،   فشاار ساطح دریاا،    ی ارتفاع ژئوپتانسیل،ها هلفؤم ةشد بازکاویی ها هشامل داد

کاه از ساایت مرکاز     اسات  درجه 5/2 × 5/2با تفکیک مکانی  رطوبت ویژهو  امگا النهاری، نصف

 .  [33] شد دریافتی محیطی در کلرادو بین پیشملی 
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روش  23/12/1392 فاوق سانگین  برای نگاشات و تحلیال همدیاد باارش      کاررفته بهروش 

شاده باه ترسایم و تحلیال     ی ذکرها همحیطی به گردشی است. در این پژوهش با استفاده از داد

جت استریم، وزش رطوبتی و حرکات قاائم    نقشۀی فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، ها هنقش

تاا   10، بین ها هشده برای ترسیم نقش گرفتهفضایی درنظر  ةباز. شداقدام  گرادسافزار  هوا در نرم

الگوهاای   یشاتر بماذکور   دةمحدوطول شرقی که در  ۀدرج 80تا  10عرض شمالی و  ۀدرج 60

، 2014تاا   2000هاای   سال ۀروزانی ها بارش. پس از بررسی شدند، تحلیل اند ردیابیجوی قابل 

متار   میلی 100مقدار و اولین بارش بیش از  بیشترینکه  1392 اسفندماه 23 سنگین فوقبارش 

 قتحقیا  منطقۀ .دشواکاوی همدید انتخاب  برای ،استدر شهرستان بندرعباس سال  14بعد از 

کیلاومتر مرباع    13255.1 وساعت  بهدر مرکز استان هرمزگان  واقعرعباس دبنشامل شهرستان 

 (.1 شکل) است

 
 هرمزگان موقعیت جغرافیایی شهرستان. 1شکل 

 بحث

پذیر اسات و باا توجاه باه اقلایم       آسیبی سنگین و ناگهانی بسیار ها بارشجنوب ایران از حیث 

آلود فراهم اسات کاه    گلهای خطرناک و  بروز سیالب ۀزمینبیابانی منطقه و فقر پوشش گیاهی 

. اگر رسوب ویژه را باه  شودبر تأسیسات انسانی، به نابودی منابع آب و خاک منجر  عالوهتواند  می

دهای   پذیری، توان رسوب فرسایشآید که بزرگی آن دست می هویژه تقسیم کنیم، ضریبی ب دبی

 ۀرودخانا  1دهد. بر اسااس جادول    میرا نشان  ها هآبخیزپذیری حوض و کوچک بودن ها هرودخان

خیاز باودن را    پذیری و سیل فرسایشنسبت  بیشترینرود در زاهدان  هلیلمیناب در هرمزگان و 
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در مناطق جناوبی ایاران حکایات    بودن فرسایش  شدیدی کشور دارند که از ها هدر میان رودخان

طاور   باه و  شاوند  میاتفاقی حادث  صورت رگباری و به ها بارشی خشک ها [. در محیط20] دارد

ی شادید باا   هاا  باارش عبارت دیگار   به ؛دنده میمعمول درصد زیادی از بارش سا نه را تشکیل 

ی شدید ممکان اسات   ها بارشی مرطوب ها د، درحالی که در محیطنبارش سا نه سنخیتی ندار

و  داردآن را  د. در نتیجه طبیعت تاوان جاذب  ندرصد کوچکی از کل بارش سا نه را تشکیل ده

 شود. میکند و به فرسایش شدید خاک نیز منجر ن میسیالب بزرگی ایجاد نمعمول طور  به

 رود هلیلمیناب و  ۀحوضمشخصات دبی و دبی رسوب  .1 جدول
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 22.857 16.393 0.717 207.152 6.659 9285 سد میناب

 15.423 15.366 0.996 127.156 8.245 8275 رود سد هلیل

 سیل ۀمخاطرتحلیل 

زیاادی  بلکه در بیشتر نقااط دنیاا از فراوانای     ،تنها در ایران نهکه  است تیجمله مخاطراسیل از 

د. در ایران نیز این پدیده از شو می سببا ر زیادیخوردار است و سا نه خسارات جانی و مالی بر

برابر کل رخدادهای مخاطرات دیگار در   دوطوری که بیش از  به ،فراوانی بسیاری برخوردار است

ه شتسهم زیادی در خسارات جانی در ایران دا ،رخداد 1095و با  بوده 1370-1386 ةدورطول 

 ةدورسایل در طاول    ةمخااطر  خسارات ناشی ازجمله زخمی، از  13048کشته و  2545است. 

افتاد و   رویداد سیل در ایران اتفاق می 60طور میانگین در هر سال  بهاست.  بودهآماری در ایران 

یعنی در برابر هر رخاداد سایل    ؛نفر است 141سیل در هر سال  از تلفات انسانی ناشیمیانگین 

متعلاق باه    نفر 387و  388با ها  شده کشته بیشترین شمار. میرند نفر می 2هر سال بیشتر از در 

در طاول  کشاته   131 باا  نکاا و ، 145، کالله باا  313. پس از آن قم با استبندرعباس و مشهد 

نفار   12000باا   1384کشاته و ساال    683باا   1371. ساال  اند را داشته تلفاتبیشترین  ،دوره

 [.6] اند هادبه خود اختصاص د در سراسر ایران زخمی بیشترین فراوانی را از نظر سال و ماه

 1394اسفند  23 آمیز مخاطرهبارش  شرایط همدیدی و ترمودینامیکی

تارین   باار  و خساارت  شادیدترین در شهرساتان بنادرعباس    1392 اسافند  23بارندگی سنگین 

ایان روز شاهر بنادرعباس باا معضال       بوده اسات. در  1393تا  7913های  بارندگی در طی سال
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 ۀمحلا  باه رو شاد. بیشاترین خساارات     باه از محالت روگرفتگی در بسیاری سیالب شهری و آب

 نفار  3 . متأسافانه در ایان سایل   آماد نایبند هرمزگان و منازل مسکونی مجاور خور نایبناد وارد  

 22و  آماد های بندرعباس خسارت وارد  میلیارد تومان به زیرساخت 200 کشته شدند و بیش از

ی خطرناک و ها هآسا از پدید ی سنگین و سیلها بارش. بنابراین ازآنجا که [23،13] پرواز لغو شد

افتناد و   مای بااران اتفااق    کام ویژه در منااطق   هب ها که در بیشتر مکان استبار محیطی  خسارت

تواند  می ها بارشاین  ةآورندپدیدشوند، شناسایی شرایط سینوپتیک  میخسارات زیادی را سبب 

 ی زمان وقوع و آمادگی  زم کمک کند.بین پیشدر 

دهاد.  نشاان مای  را  2014 ماارس  14تراز دریا بر حسب هکتوپاسکال در روز  فشار 2شکل 

در شارق عربساتان و   هکتوپاساکال   1010سودانی با فشاار   فشار کمشود  میطور که دیده  همان

 رخاداد  سابب  بساته شاده اسات کاه    جناوبی ایاران    نیماۀ کامالً بر روی و جنوب خلیج فارس 

کاه  شاود   مای مشااهده   .متر شدمیلی 104تا  بندرعباسون های جنوبی همچ ی ایستگاهها بارش

ی سودانی و بر روی مصار و پرفشاار   ۀسامانهکتوپاسکال در پشت  1020استقرار پرفشار سرد با 

تقویت شیو فشاری شدید و  سبب ،هکتوپاسکال 1014با  عرب گرم و مرطوب بر روی دریای نیز

 شده است. فشار کم ۀسامان

 
 2014مارس  14ا در روز . فشار تراز دری2شکل
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دهد. مالحظه نشان می 2014مارس  14ارتفاع ژئوپتانسیل را بر حسب متر در روز  3شکل 

در غارب ایاران    ژئوپتانسیل متار  1455با  ارتفاع کمهکتوپاسکال مرکز  850در تراز که شود می

 تحقیاق  ۀمنطقا در این زمان  .قرار گرفته و حد جنوبی آن تا جنوب عربستان کشیده شده است

چرخندگی مثبت در قسمت جلاو محاور فارود     ۀبیشین منطقۀشرقی محور ناوه در  نیمۀدر زیر 

 700در تراز  الف(.-3)شکل ترند قرار داردارتفاع به هم نزدیک همسطح با  در جایی که خطوط 

 ۀهسات  عماق نااوه  باا افازایش    کاه  شاود  دیده می فشار کم ةبریدیک بلوکینگ  نیز هکتوپاسکال

در ایان روز،   .متر در غرب و جنوب غرب ایران بسته شده اسات  ژئوپتانسیل 3030آن با  مرکزی

 3185ع بسااته بااا اپرارتفاا ،و در شاارق دریااای عااربوه بااود نااا جنااوب ایااران کااامالً در جلااو 

در روز . ب(-3)شاکل  کردفرارفت  تحقیق منطقۀمتر هوای گرم و مرطوب را بر روی  ژئوپتانسیل

باا شامالی    ،در عقاب نااوه  و همچنین در ترازهای زیارین  هکتوپاسکال  500مارس در تراز  14

ایجااد   ،شدن پربندها و گسترش هوای سرد شمالی و برخورد آن با هوای گرم و مرطوب جناوب 

تقویت صاعود و ایجااد جاو     ،این امر که موجب تقویت و حرکت سیستم شدشیو فشاری شدید 

مناابع رطاوبتی دریاای سارخ و     با عبور از دشده یا ةناو. را در پی داشت جنوب کشورکژفشار در 

حجم عظیم رطوبت را به ایران منتقال  جذب رطوبت بسیار زیاد وارد کشور شد و خلیج فارس و 

 .( -3)شکل شد تحقیق منطقۀریزش بارش سنگین در  سببکه کرد 

دهاد.  نشان می 2014مارس  14ی امگا را بر حسب پاسکال بر ثانیه در روز ها هنقش 4شکل 

هکتوپاساکال یاک میادان     1000امگاای تاراز    نقشاۀ مارس در  14روز در که شود مالحظه می

پاسکال بر ثانیه بر روی جنوب ایران بسته شد  -1/0مرکزی  ۀنسبت قوی با هست بهامگای منفی 

دومی در جنوب دریای  ۀشمالی مناطق جنوبی ایران را در بر گرفت و هست-که با انحنای جنوبی

الاف(.  -4دهد )شاکل  میپاسکال بر ثانیه تشکیل شد که صعود شدید هوا را نشان  -15/0خزر با 

سامت منااطق جناوب ایاران      بهامگای منفی  ۀهکتوپاسکال مرکز بست 850امگای تراز  نقشۀدر 

باارش در ایساتگاه    ۀهسات  بار پاسکال بار ثانیاه منطباق     -2/0مرکزی  ۀجا شد که با هست جابه

ی ارتفااع تاا ناواحی شامالی ایاران      هاا  هنقش برشمالی و منطبق -بیبندرعباس و با انحنای جنو

 700ب(. در امگای تاراز  -4دهد )شکل میگسترش یافت که واگرایی و صعود شدید هوا را نشان 

 ای هگونا  باه  ؛هکتوپاسکال میزان امگای منفی یا واگرایی و ناپایداری در جنوب ایران شدت یافت

افازوده   ها ال بر ثانیه در مناطق جنوبی ایران، بر ناپایداریپاسک -25/0امگای منفی  ۀکه با هست

های ترازهاای فوقاانی    ی شرق و جنوب شرق ناوهها مقادیر منفی سرعت قائم جو در قسمت .شد

. مجموع شرایط مذکور بیانگر مهیاا باودن   استسطح زمین  فشار کمجو قرار دارد که منطبق بر 

  (.-4)شکل است تحقیق منطقۀروی شرایط برای صعود هوا و تقویت همرفت بر 
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هکتوپاسکال در  700:ج، 850، ب:1000ی امگا بر حسب پاسکال بر ثانیه در ترازهای الف:ها ه. نقش4شکل

 2014مارس  14روز 
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 14را در روز  هکتوپاساکال  500تاا   1000مجموع رطوبات جاوی ترازهاای     نقشۀ 5شکل 

 اساتان هرمزگاان  حداکثر مجموع رطوبت جوی بر روی در این روز . دهد مینشان  2014مارس 

ی ارتفااع و  هاا  هنقش با مجموع رطوبت ۀنقش تطبیق با .بودگرم بر کیلوگرم مستقر  50 با بیش از

شمال شرقی و از جنوب سودان -بیشترین واگرایی و صعود هوا با همان مسیر جنوب غربی ،امگا

بر  مجموع رطوبت جوی دقیقاً ۀبیشین ۀهست .عربستان صورت گرفت ةجزیرشرقی شبه  ۀلبو از 

 شاایان روی جو هرمزگان و نواحی شرقی آن قرار دارد و مقدار آن نسبت به ساایر نقااط کشاور    

 .استتوجه 

 
آب قابل بارش بر حسب گرم بر ( هکتوپاسکال 500-1000ترازهای مجموع رطوبت) نقشۀ. 5 شکل

 2014مارس  14کیلوگرم در روز 

ماارس   14هکتوپاساکال در روز   700وزش تاوایی را بر حسب متر بر ثانیه در تاراز   6شکل 

غرب و بر روی جنوب  یا سیکلونی وزش تاوایی مثبتکه شود دهد. مالحظه مینشان می 2014

مسایر   ایران را کامالً در بر گرفت؛جنوبی  نیمۀو  بیشینه بود ارتفاع( کم)منطبق بر مرکز  جنوب

 .دکاه واگرایای و صاعود هاوا را افازایش دا      استسرخ و خلیج فارس  دریایچرخش نیز از روی 

بار روی  گردش واچرخندی در عقب نااوه )مصار و اتیاوپی( و    بر  بیشترین تاوایی منفی منطبق 

این شارایط وضاعیت را    .دهد میای عرب، حاکم بود که شدت همگرایی و نزول هوا را نشان دری

ایجااد جاو ناپایادار و    موجب صعود هوا و  ومهیا کرد  باد سیکلونی زایی و چرخش سیکلونبرای 

 شد. تحقیق منطقۀبرای  باروکلینیک
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 2014مارس  14در روز  700وزش تاوایی تراز  نقشۀ. 6شکل

وضعیت رودباد ترازهاای   نقشۀترین سطوح برای ترسیم مناسب هکتوپاسکال 300و  250سطوح 

ی ماذکور در ترازهاای   ها هبه این علت در این پژوهش به نگاشت و تفسیر نقش .[10] استفوقانی جو 

 300و  250ی رودباد را بار حساب متار بار ثانیاه در ترازهاای       ها هنقش 7شکل یادشده پرداخته شد. 

در  ،ماارس  14در روز کاه  شاود  دهاد. مالحظاه مای   نشان می 2014مارس  14روز هکتوپاسکال در 

متار بار    60سارعت بایش از    رودباد جنب حاره با هساته  هکتوپاسکال 300و  250رودباد تراز  نقشۀ

خلایج   سرخ، شرقی و با عبور از روی دریاهای -و با انحنای غربیواقع شد  تحقیق منطقۀثانیه بر روی 

هساتۀ  شامالی   نیماۀ در زیار   تحقیاق  منطقاۀ  کشیده شد. بندرعباسروی ایستگاه بر فارس و عمان 

زایی و ایجاد ناپایداری و باارش هماراه   رخندگی مثبت رودباد که با سیکلونچ منطقۀیعنی زیر رودباد 

و اسات  ر سامت شارق محاور نااوه منطباق      واگرایی باا یی د  منطقۀبر این وضعیت  .دارد است قرار

 .کندیید میأاین وضعیت را ت نیز تاواییامگا و  ی مربوط بهها هنقش

ماارس   14ی وزش رطوبتی را بر حسب گرم بار کیلاوگرم در ثانیاه در روز    ها هنقش 8شکل 

هکتوپاساکال،   1000وزش رطاوبتی تاراز    نقشاۀ در کاه  شود دهد. مالحظه مینشان می 2014

گساترش   بار طباق  شامالی و من -بیشترین رطوبت از جنوب شرق عربستان و با جهات جناوبی  

گرم بر کیلوگرم در ثانیاه   14عربستان که وزش رطوبتی به بیش از  ةجزیر چرخند در شرق شبه

خلیج فارس در تأمین رطوبات  و  هکتوپاسکال دریای عرب، خلیج عدن 1000در تراز  و رسد می

 850وزش رطاوبتی تاراز    نقشاۀ الاف(.  -8)شاکل  اناد  هداشات  تأثیربندرعباس  سنگین فوقبارش 

دهاد. ایان    مای جنوبی ایاران نشاان    نیمۀچرخندی را بر روی  یحرکت ،پاسکال در این روزهکتو



 319 مولد سیالب مخرب در شهرستان بندرعباس 1392اسفند  23سنگین  واکاوی بارش فوق

آن  گردش هوا از روی خلیج عدن، دریاای سارخ و خلایج فاارس شاد و رطوبات        سببچرخند 

آورد  تحقیاق  منطقاۀ سمت  بهشرقی عربستان و با عبور از دریای عمان  نیمۀمناطق را از طریق 

هکتوپاساکال، واچرخناد    500و  700وزش رطوبتی در ترازهاای   ۀنقشب(. با توجه به -8)شکل

سمت شرق حرکت کرد و در شرق دریای عرب واقع شد و با گردش چرخنادی هاوا    بهعربستان 

هرمز و دریاای عماان    ۀبر روی خلیج فارس، دریای عمان و خلیج عدن، رطوبت را از طریق تنگ

وجاود آورد. در ترازهاای    باه پژوهش  تحتمین به ایران وارد کرد و ناپایداری شدیدی را در سرز

ویژه دریای عمان و خلایج فاارس در تقویات و     بههکتوپاسکال دریای سرخ، عدن و  500و  700

 د(. –   8های  لشک) اند داشتهاصلی را  تأثیربارشی  ۀتأمین رطوبت سامان

 الف

 

 ب

 
 14هکتوپاسکال در روز  300(، ب25(ی الفها ی رودباد بر حسب متر بر ثانیه در ترازها ه. نقش7شکل

 2014مارس 
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، 850(، ب1000(ی وزش رطوبتی بر حسب گرم بر کیلوگرم در ثانیه در ترازهای الفها ه. نقش8 شکل

 2014مارس  14هکتوپاسکال در روز  500(د، 700(ج

 گیری نتیجه

برابار باا    1392 اسفند 23متری روز میلی 104سنگین  فوقدر این تحقیق شرایط همدید بارش 

شاده از ساازمان    تهیاه ی هاا  ه. بناابر داد شدبررسی همدیدی و ترمودینامیکی  2014مارس  14

بارش رخ داد  هرمزگاناستان  ویژه بهی جنوبی کشور و ها ههواشناسی در این روز در اکثر ایستگا

ی جو باا  نشاان   ها هتحلیل مربوط به داد .بود بندرعباسترین آن متعلق به ایستگاه  سنگینکه 

ساودانی باا    فشار کمکشیده شدن  ،بندرعباسایستگاه  سنگین فوقداد که در زمان رویداد بارش 

ری متا  میلای  100در رخداد بارش بیش از شمال شرقی و از شرق عربستان -جهت جنوب غربی
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جناوبی بار روی   -اصلی را داشت. همزمان گسترش پرفشار سرد شمالی باا امتاداد شامالی    تأثیر

های جنوبی،  شرقی و برخورد آن با هوای گرم و مرطوب عرض ۀمدیترانل عربستان، عراق و شما

در  وجاود آورد.  باه حرارتای را را   جبهاۀ یاک   و کردتقویت سودانی  فشار کمرا با  دمایی گرادیان

ارتفاع قوی در غرب ایران که حد جناوبی آن تاا    ی ارتفاع ژئوپتانسیل نیز وجود مرکز کمها هنقش

 منطقاۀ  رو ؛ ازایان ربستان گسترده شده است، میدان تاوایی مثبت شدیدی را ایجاد کردجنوب ع

 شرایط را برای صعود هوا و ایجاد جو ناپایدار مهیاا سااخت   وناوه واقع شد  کامالً در جلو  تحقیق

که با توجه به حرکات قائم )امگا( منفی، تاوایی مثبت یا سیکلونی، آب قابل بارش و بردار باد نیز 

شمال شرقی و از شارق و  -همگی با امتداد جنوب غربیکه  بود دقیقاً منطبق بر شرق محور ناوه

جنوب شرق عربستان با عبور از روی دریاهای گرم و مرطوب عرب، سرخ، خلیج فارس و عماان،  

هکتوپاساکال   300و  250ی رودبااد در ترازهاای   هاا  هنقشا  فرارفت شاد.  تحقیق منطقۀبر روی 

سارعت بااد بار روی     ۀبیشاین  ۀهستشرقی و  -رودباد جنب حاره با جهت غربی بیانگر قرارگیری

چاپ خروجای    نیماۀ نیاز در   تحقیاق  منطقاۀ جنوبی کشور، عربستان و دریای سرخ بود و  نیمۀ

نااوه   خوبی هوای گرم و مرطوب در جلو  بهمحور ناوه قرار گرفت که  رودباد دقیقاً در شرق و جلو 

هکتوپاساکال   850و  1000 رطاوبتی در ترازهاای   ۀتغذیا حاظ مناابع  از ل را تخلیه و واگرا کرد.

 500و  700اماا در ترازهاای    ؛اناد  هداشات  زیاادی  تاأثیر خلیج عدن  عمان ودریای دریای عرب، 

عمان در تقویت و تأمین رطوبت دریای هکتوپاسکال مناطق جنوبی دریای سرخ، خلیج فارس و 

برخای  نتاایج ایان پاژوهش تأییادی بار       .اناد  هدمؤثر بو بندرعباسشهرستان  سنگین فوقبارش 

 در و جنوبی کشور اسات  نیمۀی سنگین در ها بارشدر مورد الگوی همدید  [1، 5، 13] ها هیافت

تحقیقای دیگار    نتاایج  بررطوبت،  ةکنند تأمینین منبع تر عنوان اصلی بهدریای عرب  تأثیرمورد 

  دیگر نقااط کشاور کاه عمومااً     برخال جنوب کشور سنگین فوقی ها بارشمنطبق است. [ 12]

گوناه وقاایع حادی نشاان      رخاداد ایان   تقویت و را درمنابع رطوبتی  تأثیر ،استمتأثر از ارتفاع 

از سامت دریاای سایاه بار روی     سارد  نفاوذ پرفشاار   و گرم جنوبی  فشار کمبا گسترش  دهد. می

رطاوب عارب و   و نزدیکی بیشتر آن به دریاای گارم و م   فشار کمسو شدن  شرق سبب ،عربستان

حجام زیااد   و انتقاال  گرم واقع در غرب دریای عرب  ۀهستراستا شدن آن با پرفشار  همو  عمان

 شد. بر روی بندرعباس هکتوپاسکال 850و  1000در ترازهای  شمالی-جنوبیرطوبت با روندی 

های دریاایی  مربوط به توفان ،کشور جنوب و جنوب شرقی در سواحل ها بارشآمیزترین  مخاطره

 14کاه کاه در روز    طاوری  باه  [؛3،9] بوده است 1389و  1386های  در خرداد سال ونو و فتگ

از روی اقیانوس هند و دریای عرب و نزدیک شادن باه ساواحل     ای هخرداد با نفوذ سیکلون حار

 ۀساامان در مقایساه باا    آمیزی شادند و  ی سنگین و مخاطرهها بارشجنوب شرقی موجب رخداد 



 1394 پاییز، 3، شمارة 2دانش مخاطرات/ دورة    322

هار دو  اماا در   ؛ناد تار بود بسیار قوی 2014 مارس 14در روز  تحقیق طقۀمنورودی به  فشار کم

ی نفوذی از روی خشکی در منااطق جناوبی ایاران، دریاای عارب باا       ها فشار کمدریایی و   توفان

 ی شدیدها بارشبسزایی در تقویت  تأثیری ناپایدار ها هبه درون سامان انتقال رطوبتحجم بیشتر 

شد مشخص هکتوپاسکال  300و  250در ترازهای رودبادها  نقشۀسی بر این در برر عالوه .داشت

ی ساطح  ها ناپایداری تقویتقطبی را در  جبهۀرودباد  تأثیر فقط برخال  نظرهای پیشین کهکه 

جناوبی ایاران واقاع شاد و      ۀنیمرودباد جنب حاره با روندی مداری در  دانستند، میزمین مؤثر 

 یرین جو را واگرا و صعودی کند.توانست هوای گرم و مرطوب ترازهای ز

کاه باا احتماال وقاوع ساونامی و       اسات نواحی جنوبی ایران از خطرپذیرترین مناطق ایران 

ذیری پا نا جباران خساارات   ممکان اسات  گونه ساوانح،   این .[19] ی عظیم مواجه استها سیالب

تاوان   مای ضار  هش حادر پاژو  شده ی استفادهها هوی نقشبنابراین با ترسیم و واکابرجای بگذارد؛ 

سنگین را شناسایی کرد و با توجاه   فوقهای  بارشرخداد  سازوکارگیری و  شکلسازوکار تکوین، 

را ناپذیر  اجتناب مخاطرةین توان در آینده خسارات احتمالی ناشی از ا میبه مجموعه عوامل با  

 به حداقل رساند.  
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