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چکیده
بارانهای فوقسنگین و سیلآسای غیرطبیعی در مناطق خشک و کمباران و با پوشش گیااهی تناک در
اغلب موارد به رخداد سیالبهای سنگین و پیشبینیناپذیر منجر میشوند و همهساله خسارات سنگینی
در بخشهای تأسیسات زیربنایی ،عمرانی و کشااورزی بارای منااطق نیماۀ جناوبی کشاورمان برجاای
میگذارند .سیالب از مهمترین بالیای طبیعی است که خسارات آن به انساان از ساایر مخااطرات نظیار
خشکسالی و قحطی بیشتر است .اعمال سیاستهای جدید در خصوص مدیریت کاربری اراضی و توسعۀ
مناطق مسکونی دور از حریم رودخانه بهمنظور کاهش آثار تخریبی سیل اماری ضاروری اسات .در ایان
تحقیق به بررسی همدیدی و ترمودینامیکی بارش سنگین  104میلیمتری منجر باه سایل مخارب 23
اسفند  1392برابر با  14مارس  2014شهرساتان بنادرعباس پرداختاه شاد .ابتادا از طریاق دادههاای
ایستگاههای زمینی بارش مذکور شناسایی و سپس با استفاده از دادههای جو باا و ترسایم نقشاههاای
مربوط به بارش سنگین بندرعباس تحلیل شد .وجود کمفشار ساودانی باا محاور جناوب غربای-شامال
شرقی بر روی جنوب ایران و در ترازهای میانی و با یی جو گسترش ناوه بسیار عمیق با محور شامالی-
جنوبی بر روی ایران ،عراق ،عربستان و دریای سرخ و قرار گرفتن منطقۀ تحقیق در جلاو نااوه ،حرکاات
قائم با سو در تمامی سطوح که موجب صعود هوا و ناپایداری شده و مقادیر تاوایی کاه گویاای جریاان
واگرایی و چرخندی هوا برای تمامی سطوح جو است و واقع شدن منطقه در سمت چپ خروجی هساتۀ
رودباد ،موجب تشدید ناپایداریها و ایجاد شرایط باروکلینیک برای شهرستان بندرعباس شاده اسات .از
لحاظ منابع رطوبتی در سطوح  1000و  850هکتوپاسکال دریای عارب و عماان ،و در ترازهاای  700و
 500هکتوپاسکال دریای سرخ ،خلیج عدن و خلیج فارس ،منابع اصلی تقویت و تاأمین رطوبات باارش
فوقسنگین بندرعباس بودهاند.
واژههای کلیدی :باران سنگین ،بندرعباس ،رودباد ،سیل مخرب ،کمفشار سودان.

* نویسندة مسئول ،تلفن09121487497 :

Email: ma_ahmadi@sbu.ac.ir
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مقدمه
عوامل ایجاد بارندگی شامل صعود هوای مرطوب و هستکهای چگالش است که توسط گاردش
عمومی جو فراهم میشوند .الگوهای فشار مانناد سایکلونهاای بارونحااره ،ماو هاای کوتااه،
هستههای رودباد ،همرفت و صعود اجباری مهمتارین عوامال صاعودند و الگوهاای فشاار ،شاار
رطوبت را تعیین میکنند [ .]2بنابراین برای ایجاد بارندگی ،هوای مرطوب و عامال صاعود زم
است .در سواحل خلیج فارس و از آن جمله استان هرمزگان و شاهرهای سااحلی آن (از جملاه
بندرعباس) عامل رطوبت کافی است ،ولی عامل صعود بسیار ناچیز و نادر است .باهعلات وجاود
بخار آب فراوان در منطقه ،بههنگام عوامل صعود قوی بارانهای سنگین اتفاق میافتد که عامال
اصلی سیالبهاست .با اینکه مسیر گاذر بیشاتر سایکلونهاا بار ایان منطقاه منطباق نیسات،
بارشهای روزانۀ بسیار شدیدی در این منطقه مشااهده مایشاود .باهطاور کلای محال رخاداد
بیشترین بارش روزانه با محل بیشترین بارش ماهانه مطابقت دارد [ .]8در روز چهاردهم ماارس
 2014میالدی در شهرستان بنادرعباس  104میلایمتار باارش رخ داد .ایان باارش بیشاترین
بارندگی طی  14سال گذشته و اولین بارش بیش از  100میلیمتر از  17ژانویۀ  2000باه بعاد
بوده است؛ بنابراین با واکاوی سازوکار ایانگوناه باارشهاا و مسایرهای رطاوبتی آن مایتاوان
خسارتهای احتمالی آینده را در این شهر ساحلی به حداقل رسااند و مخااطرات آن را کااهش
داد .کاهش مخاطرات به زندگی بهتر انسان کمک میکند [.]18
هر ساله سیالبها بیش از  2000نفر را از بین میبرند و بر زنادگی  75میلیاون نفار از ماردم
جهان تأثیر میگذارند [ .]21سیالب یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی ایران است و آنچه از ایان
مخاطرة طبیعی فاجعه میسازد ناآگاهی بارای مقابلاه باا عواقاب آن و پیشاگیری از تااأثیر سااو
وقاایع طبیعای باار ارکااان تندرساتی اقتصاادی و محیطای اسات [ .]18مطالعاات متعاددی در
خصوص مخاطرات محیطی در جهان انجام گرفته است [.]29، 30
با استفاده از اطالعات رادار و بارانسنج در تحلیل بارشهاای سانگین در ناوردراین وساتفالن در
غرب آلمان ،پنج بارش سنگین بررسی شد و در آخر وسعت فضایی محدودة بارش براساس اطالعاات
رادار و مقایسۀ آن با دادههای بارانسنج شناسایی شاد [ .]28بررسای شارایط جاو در زماان رخاداد
بارشهای سنگین و غیرسنگین در سوئد نشان داد که ساهم رویادادهای باارش کاه در زماان تیاپ
چرخندی رخ داده بود برای رویداد بارش غیر سنگین  45درصد و برای رویاداد باارشهاای سانگین
 70درصد است [ .]25در زمینۀ شناخت الگوهای سینوپتیک منجر به بارشهاای سانگین در فصال
بارندگی در ژاپن ،فرض بر این گذاشته شد که الگوهای سینوپتیک توسط نقشههای باد در تاراز 850
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هکتوپاسکال و آب قابل بارش میتوانند بهسادگی آشکار شوند؛ این نقشهها خودساازمانیافتاه نامیاده
شد؛ با استفاده از این نقشهها و تکنیکهای خوشهای الگوهاای ساینوتیک ،باارشهاای سانگین باه
هشت خوشه تقسیم شد و نتایج نشان داد که این نقشاههاا ابازار ماؤثری بارای آشکارساازی وقاایع
بارشهای سنگیناند [ .]27پژوهشهای متعدد با عنوان الگوهای جاوی باهوجودآورنادة باارشهاای
سنگین جزایر بالریک واقع در شرق اسپانیا نمونۀ دیگری در این زمینه است [ .]22در ایان پاژوهش
معلوم شد که از مجموع  157روز بارش و به مقدار بیش از  60میلیمتار  50 ،درصاد آن در فصال
پاییز رخ داده بود و در حدود  87درصد باارشهاای سانگین هنگاامی رخ داده باود کاه یاک مرکاز
چرخندی در شعاع  600کیلومتری جزیره واقع شده بود .باارشهاای سانگین ساهم کمای از تعاداد
روزهای بارش ایران را شامل میشود؛ با اینحاال ایان رویادادها منباع اصالی آب کشاور باهحسااب
میآیند [ .]23در ایران نیز مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته اسات .در پایشبینای وقاوع
سیالبها در ساحل شمالی ایران براساس موقعیتهای سینوپتیکی که سه نوع تاودة هاوا و سیساتم
فشاری در ریزش بارشهای سواحل دریای خزر مؤثر است کاه عبارتناد از :سیساتمهاای کامفشاار،
چرخندها و واچرخندهای مهاجر .در بین این سه عامل ،شدیدترین بارشهاا مرباوط باه چرخنادها و
واچرخندهای مهاجر است [ .]14عامل اصلی باارشهاای سانگین و سایلزا در جناوب غارب ایاران
حضور ناوة عمیق در تراز با (بهطوری که محور ناوه بهسمت جنوب تا جنوب دریاای سارخ کشایده
شود) است؛ کمفشار دینامیکی مدیترانهای حین حرکت بهسوی شرق و جنوب شرق ،با تزریق هاوای
سرد به کمفشار منطقۀ سودان ،سبب دینامیکی شدن این کمفشار شده و سامانۀ ترکیبی موساوم باه
مدیترانهای-سودانی تشکیل میشود که نموناهای از بارهمکنش تاودة هاوای قطبای باا تاودة هاوای
حارهای است که بارشهای شایان توجهی در ایران باههماراه دارناد [ .]5در واکااوی منشاأ و مسایر
رطوبت بارشهای فاوقسانگین بیش از  100میلیمتر استان بوشهر نتایج تحقیاق نشاان داد مناابع
رطوبتی بارشهای سانگین ،مناطق حارهای شرق آفریقا ،اقیانوس هناد ،دریاای عارب ،خلایج عادن،
دریای سارخ ،دریاای عماان و خلایج فاارس اساات [ .]4بررسای الگاوی ساینوپتیک سایل بهمان
 1384در شهرستان پلدختر نشان داد که تقویت سامانۀ سودانی و ورود آن از سمت جنوب غارب باه
منطقۀ تحقیق ،موجب ریزشهای جوی فراوان در استان لرساتان شاد کاه باه سایل در شهرساتان
پلدختر انجامید [.]11
با بررسی کمفشار سودانی و تأثیر آن در بارشهای جنوب و جنوب غرب ایران مشخص شد
که سامانۀ کمفشار سودانی یکی از عناصر سازندة گردش عمومی جو در شمال آفریقاست که در
بیشتر ایام سال بر روی غرب اتیوپی و کشور سودان تشکیل میشود .چهار الگوی کلی ناشای از
نحوة آرایش سامانههای سیبری ،واچرخند شمال آفریقا و شابهجزیارة عربساتان و نااوه شامال
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آفریقا و کمفشار سودان در سطحهای زیرین و میانی جو ،منجر به رخداد بارشهای سانگین در
جنوب و جنوب غرب ایران میشوند [ .]13در مطالعۀ همدیدی بارشهای سیلزا در خاورمیاناه
که ناشی از منطقۀ دریای سرخ بوده ،کمفشارهای سودانی بهعنوان کمفشارهایی مطرحاند که در
آغاز بهصورت یک منطقۀ همگرایی بر جانب غربی فالت اتیوپی ظاهر شده و سپس تحات تاأثیر
عوامل توپوگرافی دریای سرخ و شرایط ترمودینامیکی و دینامیکی حاکم بر جو منااطق اطارا ،
بهسوی ایران یا مدیتراناۀ شارقی منتقال شادهاناد [ .]15اساتفاده از محاسابۀ چرخنادگی در
شناسایی تودههای بارانآور تهران نشان داد که اثر تراز  500هکتوپاسکال مهمتر از سطوح دیگر
است و تیپهای چرخندی ،بارشهای سنگینتری را ایجاد میکنند [.]7
تأثیر سامانههای کمفشار سودانی عامل اصلی در وقوع بارشهای سنگین و سیلزا در ایاران
از نظر همدیدی تأثیر اصلی در کشیده تاوة قطبی ،در تراز  500هکتوپاسکال محسوب می شاود
که بهعنوان منبع اصلی تاوایی برای پیدایش الگوی گردش ناهنجار و تقویت سلول هدلی یا جت
جنب حاره بر روی مدیترانه و شمال آفریقا وارد عمل میشود [ .]16با تحلیل همدیاد الگوهاای
گردشی تراز میانی جو بارشهای سیلآسای کارون ،تأثیر فرودهای مدیترانه در ایجاد ایانگوناه
بارشها نشان داده شده اسات [ .]17در واکااوی و تحلیال شارایط همدیادی و ترمودیناامیکی
رخداد بارش در منطقۀ شیرکوه نتایج نشان داد که بارشهای این منطقه ،ناشای از ساه ساامانۀ
همدیدی .1 :استقرار کمفشار سودانی روی شبهجزیرة عربستان؛  .2سامانههای ترکیبی ساودانی
و مدیترانهای؛ و  .3سامانههای مدیترانهای است [ .]1هد ایان پاژوهش ،شاناخت همدیادی و
ترمودینامیکی علل وقوع بارش فوقسنگین شهرستان بندرعباس در  23اسفند  1392است کاه
نتایج آن به شناسایی سامانههای سیلآسا و مخرب در این مناطق کمک میکند.
روش تحقیق و تحلیل
در این مطالعه از دو دسته داده برای تحلیل مخاطرة سیل  1392/12/23شهرستان بنادرعباس
استفاده شد .دستۀ اول دادههای ایستگاههای زمینی و دستۀ دوم دادههای ساطوح فوقاانی جاو
است .دادههای ایستگاه زمینی استفادهشده در پژوهش شامل دادههای بارش روزاناۀ  23اسافند
 1392بندرعباس است که از سازمان هواشناسی کشور بهدست آمد .دادههای سطوح فوقانی جو
شامل دادههای بازکاویشدة مؤلفههای ارتفاع ژئوپتانسیل ،فشاار ساطح دریاا ،بااد ماداری ،بااد
نصفالنهاری ،امگا و رطوبت ویژه با تفکیک مکانی  2/5 × 2/5درجه اسات کاه از ساایت مرکاز
ملی پیشبینی محیطی در کلرادو دریافت شد [.]33
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روش بهکاررفته برای نگاشات و تحلیال همدیاد باارش فاوق سانگین  1392/12/23روش
محیطی به گردشی است .در این پژوهش با استفاده از دادههای ذکرشاده باه ترسایم و تحلیال
نقشههای فشار سطح دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،نقشۀ جت استریم ،وزش رطوبتی و حرکات قاائم
هوا در نرمافزار گرادس اقدام شد .بازة فضایی درنظر گرفتهشده برای ترسیم نقشهها ،بین  10تاا
 60درجۀ عرض شمالی و  10تا  80درجۀ طول شرقی که در محدودة ماذکور بیشاتر الگوهاای
جوی قابل ردیابیاند ،تحلیل شدند .پس از بررسی بارشهای روزانۀ سالهاای  2000تاا ،2014
بارش فوقسنگین  23اسفندماه  1392که بیشترین مقدار و اولین بارش بیش از  100میلیمتار
بعد از  14سال در شهرستان بندرعباس است ،برای واکاوی همدید انتخاب شد .منطقۀ تحقیاق
شامل شهرستان بندرعباس واقع در مرکز استان هرمزگان بهوساعت  13255.1کیلاومتر مرباع
است (شکل .)1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان هرمزگان

بحث
جنوب ایران از حیث بارشهای سنگین و ناگهانی بسیار آسیبپذیر اسات و باا توجاه باه اقلایم
بیابانی منطقه و فقر پوشش گیاهی زمینۀ بروز سیالبهای خطرناک و گلآلود فراهم اسات کاه
میتواند عالوهبر تأسیسات انسانی ،به نابودی منابع آب و خاک منجر شود .اگر رسوب ویژه را باه
دبی ویژه تقسیم کنیم ،ضریبی بهدست میآید که بزرگی آن فرسایشپذیری ،توان رسوبدهای
رودخانهها و کوچک بودن آبخیزپذیری حوضهها را نشان میدهد .بر اسااس جادول  1رودخاناۀ
میناب در هرمزگان و هلیلرود در زاهدان بیشترین نسبت فرسایشپذیری و سیلخیاز باودن را
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در میان رودخانههای کشور دارند که از شدید بودن فرسایش در مناطق جناوبی ایاران حکایات
دارد [ .]20در محیطهای خشک بارشها بهصورت رگباری و اتفاقی حادث میشاوند و باهطاور
معمول درصد زیادی از بارش سا نه را تشکیل میدهند؛ بهعبارت دیگار باارشهاای شادید باا
بارش سا نه سنخیتی ندارند ،درحالی که در محیطهای مرطوب بارشهای شدید ممکان اسات
درصد کوچکی از کل بارش سا نه را تشکیل دهند .در نتیجه طبیعت تاوان جاذب آن را دارد و
بهطور معمول سیالب بزرگی ایجاد نمیکند و به فرسایش شدید خاک نیز منجر نمیشود.

نام محل

مساحت/

Km

2

دبی

m3/s

دبی رسوب

kg/s

دبی ویژه

Lit.Km2/s

رسوب ویژه

gr.Km2/s

رسوب و

خروج

سد میناب
سد هلیلرود

9285
8275

6.659
8.245

207.152
127.156

0.717
0.996

16.393
15.366

دبی ویژه

جدول  .1مشخصات دبی و دبی رسوب حوضۀ میناب و هلیلرود

22.857
15.423

تحلیل مخاطرۀ سیل

سیل از جمله مخاطراتی است که نهتنها در ایران ،بلکه در بیشتر نقااط دنیاا از فراوانای زیاادی
برخوردار است و سا نه خسارات جانی و مالی زیادی را سبب میشود .در ایران نیز این پدیده از
فراوانی بسیاری برخوردار است ،بهطوری که بیش از دو برابر کل رخدادهای مخاطرات دیگار در
طول دورة  1370-1386بوده و با  1095رخداد ،سهم زیادی در خسارات جانی در ایران داشته
است 2545 .کشته و  13048زخمی ،از جمله خسارات ناشی از مخااطرة سایل در طاول دورة
آماری در ایران بوده است .بهطور میانگین در هر سال  60رویداد سیل در ایران اتفاق میافتاد و
میانگین تلفات انسانی ناشی از سیل در هر سال  141نفر است؛ یعنی در برابر هر رخاداد سایل
در هر سال بیشتر از  2نفر میمیرند .بیشترین شمار کشتهشدهها با  388و  387نفر متعلاق باه
بندرعباس و مشهد است .پس از آن قم با  ،313کالله باا  ،145و نکاا باا  131کشاته در طاول
دوره ،بیشترین تلفات را داشتهاند .ساال  1371باا  683کشاته و ساال  1384باا  12000نفار
زخمی بیشترین فراوانی را از نظر سال و ماه در سراسر ایران به خود اختصاص دادهاند [.]6
شرایط همدیدی و ترمودینامیکی بارش مخاطرهآمیز  23اسفند 1394

بارندگی سنگین  23اسافند  1392در شهرساتان بنادرعباس شادیدترین و خساارتباارتارین
بارندگی در طی سالهای  1379تا  1393بوده اسات .در ایان روز شاهر بنادرعباس باا معضال
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سیالب شهری و آبگرفتگی در بسیاری از محالت روباهرو شاد .بیشاترین خساارات باه محلاۀ
نایبند هرمزگان و منازل مسکونی مجاور خور نایبناد وارد آماد .متأسافانه در ایان سایل  3نفار
کشته شدند و بیش از  200میلیارد تومان به زیرساختهای بندرعباس خسارت وارد آماد و 22
پرواز لغو شد [ .]31،32بنابراین ازآنجا که بارشهای سنگین و سیلآسا از پدیدههای خطرناک و
خسارتبار محیطی است که در بیشتر مکانها بهویژه در منااطق کامبااران اتفااق مایافتناد و
خسارات زیادی را سبب میشوند ،شناسایی شرایط سینوپتیک پدیدآورندة این بارشها میتواند
در پیشبینی زمان وقوع و آمادگی زم کمک کند.
شکل  2فشار تراز دریا بر حسب هکتوپاسکال در روز  14ماارس  2014را نشاان مایدهاد.
همانطور که دیده میشود کمفشار سودانی با فشاار  1010هکتوپاساکال در شارق عربساتان و
جنوب خلیج فارس و کامالً بر روی نیماۀ جناوبی ایاران بساته شاده اسات کاه سابب رخاداد
بارشهای ایستگاههای جنوبی همچون بندرعباس تا  104میلیمتر شد .مشااهده مایشاود کاه
استقرار پرفشار سرد با  1020هکتوپاسکال در پشت سامانۀ سودانی و بر روی مصار و پرفشااری
نیز بر روی دریای گرم و مرطوب عرب با  1014هکتوپاسکال ،سبب شیو فشاری شدید و تقویت
سامانۀ کمفشار شده است.

شکل .2فشار تراز دریا در روز  14مارس 2014
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شکل  3ارتفاع ژئوپتانسیل را بر حسب متر در روز  14مارس  2014نشان میدهد .مالحظه
میشود که در تراز  850هکتوپاسکال مرکز کمارتفاع با  1455ژئوپتانسیل متار در غارب ایاران
قرار گرفته و حد جنوبی آن تا جنوب عربستان کشیده شده است .در این زمان منطقاۀ تحقیاق
در زیر نیمۀ شرقی محور ناوه در منطقۀ بیشینۀ چرخندگی مثبت در قسمت جلاو محاور فارود
سطح با در جایی که خطوط همارتفاع به هم نزدیکترند قرار دارد (شکل-3الف) .در تراز 700
هکتوپاسکال نیز یک بلوکینگ بریدة کمفشار دیده میشاود کاه باا افازایش عماق نااوه هساتۀ
مرکزی آن با  3030ژئوپتانسیلمتر در غرب و جنوب غرب ایران بسته شده اسات .در ایان روز،
جنااوب ایااران کااامالً در جلااو ناااوه بااود و در شاارق دریااای عاارب ،پرارتف ااع بسااته بااا 3185
ژئوپتانسیلمتر هوای گرم و مرطوب را بر روی منطقۀ تحقیق فرارفت کرد (شاکل-3ب) .در روز
 14مارس در تراز  500هکتوپاسکال و همچنین در ترازهای زیارین در عقاب نااوه ،باا شامالی
شدن پربندها و گسترش هوای سرد شمالی و برخورد آن با هوای گرم و مرطوب جناوب ،ایجااد
شیو فشاری شدید موجب تقویت و حرکت سیستم شد که این امر ،تقویت صاعود و ایجااد جاو
کژفشار در جنوب کشور را در پی داشت .ناوة یادشده با عبور از مناابع رطاوبتی دریاای سارخ و
خلیج فارس و جذب رطوبت بسیار زیاد وارد کشور شد و حجم عظیم رطوبت را به ایران منتقال
کرد که سبب ریزش بارش سنگین در منطقۀ تحقیق شد (شکل.) -3
شکل  4نقشههای امگا را بر حسب پاسکال بر ثانیه در روز  14مارس  2014نشان میدهاد.
مالحظه میشود که در روز  14مارس در نقشاۀ امگاای تاراز  1000هکتوپاساکال یاک میادان
امگای منفی بهنسبت قوی با هستۀ مرکزی  -0/1پاسکال بر ثانیه بر روی جنوب ایران بسته شد
که با انحنای جنوبی-شمالی مناطق جنوبی ایران را در بر گرفت و هستۀ دومی در جنوب دریای
خزر با  -0/15پاسکال بر ثانیه تشکیل شد که صعود شدید هوا را نشان میدهد (شاکل-4الاف).
در نقشۀ امگای تراز  850هکتوپاسکال مرکز بستۀ امگای منفی بهسامت منااطق جناوب ایاران
جابهجا شد که با هستۀ مرکزی  -0/2پاسکال بار ثانیاه منطباق بار هساتۀ باارش در ایساتگاه
بندرعباس و با انحنای جنوبی-شمالی و منطبق بر نقشههاای ارتفااع تاا ناواحی شامالی ایاران
گسترش یافت که واگرایی و صعود شدید هوا را نشان میدهد (شکل-4ب) .در امگای تاراز 700
هکتوپاسکال میزان امگای منفی یا واگرایی و ناپایداری در جنوب ایران شدت یافت؛ باهگوناهای
که با هستۀ امگای منفی  -0/25پاسکال بر ثانیه در مناطق جنوبی ایران ،بر ناپایداریها افازوده
شد .مقادیر منفی سرعت قائم جو در قسمتهای شرق و جنوب شرق ناوههای ترازهاای فوقاانی
جو قرار دارد که منطبق بر کمفشار سطح زمین است .مجموع شرایط مذکور بیانگر مهیاا باودن
شرایط برای صعود هوا و تقویت همرفت بر روی منطقۀ تحقیق است (شکل.) -4
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الف

ب

شکل  .3نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل در ترازهای الف ،850:ب ،700:ج 500:هکتوپاسکال در روز 14
مارس 2014
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الف

ب

شکل .4نقشههای امگا بر حسب پاسکال بر ثانیه در ترازهای الف ،1000:ب ،850:ج 700:هکتوپاسکال در
روز  14مارس 2014
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شکل  5نقشۀ مجموع رطوبات جاوی ترازهاای  1000تاا  500هکتوپاساکال را در روز 14
مارس  2014نشان میدهد .در این روز حداکثر مجموع رطوبت جوی بر روی اساتان هرمزگاان
با بیش از  50گرم بر کیلوگرم مستقر بود .با تطبیق نقشۀ مجموع رطوبت با نقشههاای ارتفااع و
امگا ،بیشترین واگرایی و صعود هوا با همان مسیر جنوب غربی-شمال شرقی و از جنوب سودان
و از لبۀ شرقی شبه جزیرة عربستان صورت گرفت .هستۀ بیشینۀ مجموع رطوبت جوی دقیقاً بر
روی جو هرمزگان و نواحی شرقی آن قرار دارد و مقدار آن نسبت به ساایر نقااط کشاور شاایان
توجه است.

شکل  .5نقشۀ (مجموع رطوبت ترازهای 500-1000هکتوپاسکال) آب قابل بارش بر حسب گرم بر
کیلوگرم در روز  14مارس 2014

شکل  6وزش تاوایی را بر حسب متر بر ثانیه در تاراز  700هکتوپاساکال در روز  14ماارس
 2014نشان میدهد .مالحظه میشود که وزش تاوایی مثبت یا سیکلونی بر روی جنوب غرب و
جنوب (منطبق بر مرکز کمارتفاع) بیشینه بود و نیمۀ جنوبی ایران را کامالً در بر گرفت؛ مسایر
چرخش نیز از روی دریای سرخ و خلیج فارس است کاه واگرایای و صاعود هاوا را افازایش داد.
بیشترین تاوایی منفی منطبق بر گردش واچرخندی در عقب نااوه (مصار و اتیاوپی) و بار روی
دریای عرب ،حاکم بود که شدت همگرایی و نزول هوا را نشان میدهد .این شارایط وضاعیت را
برای سیکلونزایی و چرخش سیکلونی باد مهیا کرد و موجب صعود هوا و ایجااد جاو ناپایادار و
باروکلینیک برای منطقۀ تحقیق شد.
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شکل .6نقشۀ وزش تاوایی تراز  700در روز  14مارس 2014

سطوح  250و  300هکتوپاسکال مناسبترین سطوح برای ترسیم نقشۀ وضعیت رودباد ترازهاای
فوقانی جو است [ .]10به این علت در این پژوهش به نگاشت و تفسیر نقشههای ماذکور در ترازهاای
یادشده پرداخته شد .شکل  7نقشههای رودباد را بار حساب متار بار ثانیاه در ترازهاای  250و 300
هکتوپاسکال در روز  14مارس  2014نشان میدهاد .مالحظاه مایشاود کاه در روز  14ماارس ،در
نقشۀ رودباد تراز  250و  300هکتوپاسکال رودباد جنب حاره با هساته سارعت بایش از  60متار بار
ثانیه بر روی منطقۀ تحقیق واقع شد و با انحنای غربی -شرقی و با عبور از روی دریاهای سرخ ،خلایج
فارس و عمان بر روی ایستگاه بندرعباس کشیده شد .منطقاۀ تحقیاق در زیار نیماۀ شامالی هساتۀ
رودباد یعنی زیر منطقۀ چرخندگی مثبت رودباد که با سیکلونزایی و ایجاد ناپایداری و باارش هماراه
است قرار دارد .این وضعیت بر منطقۀ واگرایی باا یی در سامت شارق محاور نااوه منطباق اسات و
نقشههای مربوط به امگا و تاوایی نیز این وضعیت را تأیید میکند.
شکل  8نقشهها ی وزش رطوبتی را بر حسب گرم بار کیلاوگرم در ثانیاه در روز  14ماارس
 2014نشان میدهد .مالحظه میشود کاه در نقشاۀ وزش رطاوبتی تاراز  1000هکتوپاساکال،
بیشترین رطوبت از جنوب شرق عربستان و با جهات جناوبی-شامالی و منطباق بار گساترش
چرخند در شرق شبهجزیرة عربستان که وزش رطوبتی به بیش از  14گرم بر کیلوگرم در ثانیاه
میرسد و در تراز  1000هکتوپاسکال دریای عرب ،خلیج عدن و خلیج فارس در تأمین رطوبات
بارش فوقسنگین بندرعباس تأثیر داشاتهاناد (شاکل-8الاف) .نقشاۀ وزش رطاوبتی تاراز 850
هکتوپاسکال در این روز ،حرکتی چرخندی را بر روی نیمۀ جنوبی ایاران نشاان مایدهاد .ایان
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چرخند سبب گردش هوا از روی خلیج عدن ،دریاای سارخ و خلایج فاارس شاد و رطوبات آن
مناطق را از طریق نیمۀ شرقی عربستان و با عبور از دریای عمان بهسمت منطقاۀ تحقیاق آورد
(شکل-8ب) .با توجه به نقشۀ وزش رطوبتی در ترازهاای  700و  500هکتوپاساکال ،واچرخناد
عربستان به سمت شرق حرکت کرد و در شرق دریای عرب واقع شد و با گردش چرخنادی هاوا
بر روی خلیج فارس ،دریای عمان و خلیج عدن ،رطوبت را از طریق تنگۀ هرمز و دریاای عماان
به ایران وارد کرد و ناپایداری شدیدی را در سرزمین تحت پژوهش باهوجاود آورد .در ترازهاای
 700و  500هکتوپاسکال دریای سرخ ،عدن و بهویژه دریای عمان و خلایج فاارس در تقویات و
تأمین رطوبت سامانۀ بارشی تأثیر اصلی را داشتهاند (شکلهای  – 8د).

الف

ب

شکل .7نقشههای رودباد بر حسب متر بر ثانیه در ترازهای الف) ،25ب) 300هکتوپاسکال در روز 14
مارس 2014
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الف

ب

شکل  .8نقشههای وزش رطوبتی بر حسب گرم بر کیلوگرم در ثانیه در ترازهای الف) ،1000ب)،850
ج) ،700د) 500هکتوپاسکال در روز  14مارس 2014

نتیجهگیری
در این تحقیق شرایط همدید بارش فوقسنگین  104میلیمتری روز  23اسفند  1392برابار باا
 14مارس  2014بررسی همدیدی و ترمودینامیکی شد .بناابر دادههاای تهیاهشاده از ساازمان
هواشناسی در این روز در اکثر ایستگاههای جنوبی کشور و بهویژه استان هرمزگان بارش رخ داد
که سنگینترین آن متعلق به ایستگاه بندرعباس بود .تحلیل مربوط به دادههای جو باا نشاان
داد که در زمان رویداد بارش فوقسنگین ایستگاه بندرعباس ،کشیده شدن کمفشار ساودانی باا
جهت جنوب غربی-شمال شرقی و از شرق عربستان در رخداد بارش بیش از  100میلایمتاری
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تأثیر اصلی را داشت .همزمان گسترش پرفشار سرد شمالی باا امتاداد شامالی-جناوبی بار روی
شمال عربستان ،عراق و مدیترانۀ شرقی و برخورد آن با هوای گرم و مرطوب عرضهای جنوبی،
گرادیان دمایی را با کمفشار سودانی تقویت کرد و یاک جبهاۀ حرارتای را را باهوجاود آورد .در
نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل نیز وجود مرکز کمارتفاع قوی در غرب ایران که حد جناوبی آن تاا
جنوب عربستان گسترده شده است ،میدان تاوایی مثبت شدیدی را ایجاد کرد؛ ازایانرو منطقاۀ
تحقیق کامالً در جلو ناوه واقع شد و شرایط را برای صعود هوا و ایجاد جو ناپایدار مهیاا سااخت
که با توجه به حرکات قائم (امگا) منفی ،تاوایی مثبت یا سیکلونی ،آب قابل بارش و بردار باد نیز
دقیقاً منطبق بر شرق محور ناوه بود که همگی با امتداد جنوب غربی-شمال شرقی و از شارق و
جنوب شرق عربستان با عبور از روی دریاهای گرم و مرطوب عرب ،سرخ ،خلیج فارس و عماان،
بر روی منطقۀ تحقیق فرارفت شاد .نقشاههاای رودبااد در ترازهاای  250و  300هکتوپاساکال
بیانگر قرارگیری رودباد جنب حاره با جهت غربی -شرقی و هستۀ بیشاینۀ سارعت بااد بار روی
نیمۀ جنوبی کشور ،عربستان و دریای سرخ بود و منطقاۀ تحقیاق نیاز در نیماۀ چاپ خروجای
رودباد دقیقاً در شرق و جلو محور ناوه قرار گرفت که بهخوبی هوای گرم و مرطوب در جلو نااوه
را تخلیه و واگرا کرد .از لحاظ مناابع تغذیاۀ رطاوبتی در ترازهاای  1000و  850هکتوپاساکال
دریای عرب ،دریای عمان و خلیج عدن تاأثیر زیاادی داشاتهاناد؛ اماا در ترازهاای  700و 500
هکتوپاسکال مناطق جنوبی دریای سرخ ،خلیج فارس و دریای عمان در تقویت و تأمین رطوبت
بارش فوقسنگین شهرستان بندرعباس مؤثر بودهاناد .نتاایج ایان پاژوهش تأییادی بار برخای
یافتهها [ ]1، 5 ،13در مورد الگوی همدید بارشهای سنگین در نیمۀ جنوبی کشور اسات و در
مورد تأثیر دریای عرب بهعنوان اصلیترین منبع تأمینکنندة رطوبت ،بر نتاایج تحقیقای دیگار
[ ]12منطبق است .بارشهای فوقسنگین جنوب کشور برخال دیگر نقااط کشاور کاه عمومااً
متأثر از ارتفاع است ،تأثیر منابع رطوبتی را در تقویت و رخاداد ایانگوناه وقاایع حادی نشاان
میدهد .با گسترش کمفشار گرم جنوبی و نفاوذ پرفشاار سارد از سامت دریاای سایاه بار روی
عربستان ،سبب شرقسو شدن کمفشار و نزدیکی بیشتر آن به دریاای گارم و مرطاوب عارب و
عمان و همراستا شدن آن با پرفشار هستۀ گرم واقع در غرب دریای عرب و انتقاال حجام زیااد
رطوبت با روندی جنوبی-شمالی در ترازهای  1000و  850هکتوپاسکال بر روی بندرعباس شد.
مخاطرهآمیزترین بارشها در سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور ،مربوط به توفانهای دریاایی
گونو و فت در خرداد سالهای  1386و  1389بوده است []3،9؛ باهطاوری کاه کاه در روز 14
خرداد با نفوذ سیکلون حارهای از روی اقیانوس هند و دریای عرب و نزدیک شادن باه ساواحل
جنوب شرقی موجب رخداد بارشهای سنگین و مخاطرهآمیزی شادند و در مقایساه باا ساامانۀ
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کمفشار ورودی به منطقۀ تحقیق در روز  14مارس  2014بسیار قویتار بودناد؛ اماا در هار دو
توفان دریایی و کمفشارهای نفوذی از روی خشکی در منااطق جناوبی ایاران ،دریاای عارب باا
حجم بیشتر انتقال رطوبت به درون سامانههای ناپایدار تأثیر بسزایی در تقویت بارشهای شدید
داشت .عالوهبر این در بررسی نقشۀ رودبادها در ترازهای  250و  300هکتوپاسکال مشخص شد
که برخال نظرهای پیشین که فقط تأثیر رودباد جبهۀ قطبی را در تقویت ناپایداریهای ساطح
زمین مؤثر میدانستند ،رودباد جنب حاره با روندی مداری در نیمۀ جناوبی ایاران واقاع شاد و
توانست هوای گرم و مرطوب ترازهای زیرین جو را واگرا و صعودی کند.
نواحی جنوبی ایران از خطرپذیرترین مناطق ایران اسات کاه باا احتماال وقاوع ساونامی و
سیالبهای عظیم مواجه است [ .]19اینگونه ساوانح ،ممکان اسات خساارات جبارانناپاذیری
برجای بگذارد؛ بنابراین با ترسیم و واکاوی نقشههای استفادهشده در پاژوهش حاضار مایتاوان
سازوکار تکوین ،شکلگیری و سازوکار رخداد بارشهای فوقسنگین را شناسایی کرد و با توجاه
به مجموعه عوامل با میتوان در آینده خسارات احتمالی ناشی از این مخاطرة اجتنابناپذیر را
به حداقل رساند.
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