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 Abstract 
Introduction 

The importance of heavy rainfall and its consequences have caused this phenomenon to be of special importance 

in environmental planning and water resources management. Using statistical methods and the discharge data of 

the Dez river, the heavy floods of this river were extracted to identify the effective factors in their creation. Among 

all systems leading to heavy rains, the Sudanian system has been the main factor of moisture advection in the lower 

layer of the troposphere with its expansion to the north and northeast. Due to its thermal characteristics, this system 

has been prone to receive considerable moisture from the surrounding warm seas. This system has provided the 

necessary conditions for the creation of surface instabilities in most transitional systems independently and in a 

smaller number in the integrated state with the Mediterranean system. In the investigation of the middle layer of 

the troposphere in all the systems that led to the floods of 1993 and 2005, it was observed that the anticyclone cell 

of Arabia was established over the Arabian and Oman seas and the east of the Arabian Peninsula by moving 

eastward. In this situation, a very deep trough has formed in the west of Iran, and the southern end of the trough 

has extended to southern Sudan and northern Ethiopia. The eastward movement of high pressure in Arabia and the 

significant southward expansion of the Mediterranean trough and the formation of a low-altitude center over Iraq 

is the most suitable pattern for the heavy cloud rains in the basin.  

 

Materials and Methods 

In terms of geographic location, the Dez basin is limited between 48°10' to 50°21' east longitude and 31°34' to 

33°7' north latitude. The studied area is a part of the Dez river basin, which is located almost in the middle part to 

the end part. After the Karun branch of one of the largest and longest Dez rivers, Dez is formed from two main 

branches named Caesar and Bakhtiari, and after leaving the mountainous region north of Andimeshk and Dezful, 

it enters the plain of Khuzestan. For comprehensive and accurate interpretation of pressure systems and assessment 

of their environmental effects on the earth, the maps of the earth's surface and level of 500 hPa are very efficient. 

In most cases, the wind direction and temperature distribution at the 500 hPa level are completely affected by the 

topographic arrangement of the geopotential height at the 500 hPa level. Geopotential height maps are one of the 

most important and efficient atmospheric maps in synoptic analysis and interpretation. Heavy rains on 

representative days are analyzed, interpreted, and explained. Two statistical and synoptic methods were used for a 

more detailed investigation of the synoptic situation of heavy rains in the Dez river basin. In the statistical part, 

factor analysis, which is one of the widely used statistical methods in climatology, was used, and in the synoptic 

part, maps of different atmospheric levels were extracted and analyzed using Gardes software for the specified 

days. To determine the members of each group, the correlation of the scores of each factor with the sea level 

pressure map in the time period (1964-2020) was calculated, and the members of each group were determined. To 

determine the representative days, the correlation of the SLP maps of the days of each group was used, and the day 

that had a high correlation with more days was selected as the representative day. To perform factor analysis, the 

elements of the database were transferred from the Excel environment to the S-Plus2008 software environment, 

and then by performing various inferential analysis calculations, the most suitable method was selected to identify 

the main and effective factors.  
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Results and Discussion 

As can be seen, the heavy rains of 2013 lasted for 6 days, and the system of 2011 lasted for 7 days. Of course, as 

mentioned, in some systems, days before or after the end of the activity period of the main system, scattered rains, 

even with high intensity, have been recorded in some stations. But these scattered rains are considered local rains. 

The highest peak flow rate of 8556 m3 belongs to the system in February 2013. This system has lasted for 4 days. 

It took 31 hours to reach the peak of the flood. 

 

Conclusion 

In the investigation of the middle layer of the troposphere in all the systems that led to the floods of 1993 and 2005, 

it was observed that the Arabian anticyclone has been established over the Arabian and Oman seas and the east of 

the Arabian Peninsula by moving eastward. In this situation, a very deep trough has formed in the west of Iran, 

and the southern end of the trough has extended to southern Sudan and northern Ethiopia. Therefore, the eastward 

displacement of the high pressure in Arabia and the significant southward expansion of the Mediterranean trough, 

and the formation of a low-altitude center cut over Iraq is the most suitable pattern for heavy cloud precipitation 

in the Dez basin. The peak discharge of floods with a delay of 12 to 24 hours from the day of peak rainfall has 

created a very intense discharge system. So, the floods of 2005 with a peak discharge of 8556 m3 s-1 and the flood 

of 1993 with a peak discharge of 4022 m3 s-1, while they were very heavy floods, there were two study periods. 
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  چکیده

که منطقه سبب شده است  ینا یتوپوگراف یاتطرف و خصوص یکاز  یرانجنوب و جنوب غرب ا یهاثر بر بارشؤم یهاسامانه ینامیکیترمود یهایژگیو
 یتریها و مدسامانه ینا یبارش یشناخت رفتارها یازمندآسا نیلس یهابارش یناز ا یناش یهاکاهش خسارت دهد.رخ  یآسا و رگباریلس ها عموماًبارش

 ینمرتبط با ا آبدهی ساله استخراج شده و 30 یآمار ةدور یکدز در  حوضة آبریز ینفوق سنگ یهابارش ،منظور ینا یبرا .استاز آن  یناش یهایالبس
 یجاددر ا ثرؤنشان داد که سامانه م یقتحق ینا یجشد. نتا یافتدز در ةرودخان یبرا یلس آبدهیساعت قبل از شروع بارش تا فروکش  24ها از بارش
 با یقیزبانه عم ینساعت قبل از شروع بارش فوق سنگ 48تا  24اتفاق افتاده از  یهایلدر س فشار سودان بوده است.سامانه کم ینفوق سنگ یهابارش
استان خوزستان  روی عربستان بر یسرخ و عبور از بخش شمال غرب یایدرروی با گسترش بر  وردسپهر یرینز یةدر ال شرقی شمال-یجنوب غرب یراستا

عمان و  یاهایگرم در یهابر آب یشرق سو ییجاهعربستان با جاب یواچرخند ةوردسپهر سامان یانیم ةیزمان در ال. همیابدیو جنوب عراق گسترش م
 فرارفت شده است. ودانیس ةدرون سامانهب یواچرخند یدر گردش یگرم جنوب یاهایوردسپهر رطوبت در یرینز یةحالت در ال یندر ا عرب استقرار دارد.

بر منطقه فرارفت  یرینز یةرطوبت در ال یاقابل مالحظه یرباال مقاد یریپذرطوبت یلواچرخند عربستان سبب شده است با پتانس ینامیکیترمود یژگیو
 یانیم ةیشده است. در ال اهمفر یفشار سودانکم ةزبان یگسترش شمال شرق سو یالزم برا ینةکه زمینواچرخند ضمن ا یبا گسترش شرق سو شود.

با جت  یانیم ةیناوه در ال ینانطباق ا .یابد یتا جنوب مصر و گاه تا جنوب سودان گسترش م یبا گسترش جنوب سو یاغرب آسبر  یقیعم ةوردسپهر ناو
 -4/0 یبا بزرگ یمنف یامگا یهایدانم یریگلشک دز فراهم نموده است. یزآبر ضةحوروی را بر  یدیشد یهایداریوردسپهر ناپا ییالبا ةیجنب حاره در ال

 .استمنطقه  یبر رو یقو یبالسو هایجریان یتحاکم گریانب یهپاسکال بر ثان -5/0تا 
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 مقدمه -1

سبب تبدیل  زندگی انسان و دیگر موجودات زندهاهمیت بارش در 
شدن این پدیده به موضوع اصلی مطالعات اقلیمی شده است. در 

دلیل پیامدهای تغییر اقلیم و به ةهای اخیر با طرح مسألدهه
عمومی برای روشن  مندیهعالقاقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، 

ها افزایش های مختلف تغییر اقلیم و تحلیل علمی آنساختن جلوه
های سنگین، نوعی ناهنجاری جا که وقوع بارشیافته است. از آن

گران چگونگی وقوع آن رود، بسیاری از پژوهششمار میجوی به
کینگ و الرا در الگوهای نابهنجار جوی، از جمله الگوهای ب

کنند. به می الگوهای دیگر غیرمعمول سینوپتیکی دنبال
ای هشود، سامانهیهایی که از گردش غربی اصلی بریده مسامانه

 یکیبارش  یران،در ا. (Habibi, 2010) شودمی اطالق بالکینگ
شمار منابع آب به ةبالقو یتموجود یابیارز یبرا یاساس یرهایاز متغ

آن  یو مکان یزمان یعدارد، اما توز یتناوب یرود. هر چند سرشتیم
 یکنواختیاز  یزآب ن منابع یعتوز یلدل ینهمناموزون بوده و به یاربس

از بارش  یتابع یزآب ن منابع یریتو مد ی. نگهداریستبرخوردار ن
هر چه  یندارد. بنابرا یآن بستگ ذیریپتغییربوده و هم به  یافتیدر
منابع  دستییکو ی تر باشد، همگنبارش کوچک یمکان ییراتتغ

 ,Mohammadi and Massodiyan) دشویم تربیش یزآب ن

2010 .) 
آن از  یزانطوری که مبه یاد،با شدت ز ییهاوقوع بارش

 یلرواناب و بروز س یجادباشد، موجب ا تربیشنفوذ خاک  یتظرف
 یشهر یدر نواح یدو شد یرگبار یهابارش ینشود. حال اگر ایم

در  یرینفوذپذ یراهمراه است، ز تریبیش یبا خطرها یفتد،اتفاق ب
قدار در خور خارج از شهر است و م یتر از نواحکم یمناطق شهر

 یلبه رواناب و س یشهر یدر نواح ییهابارش یناز چن یتوجه
 یشهر یساتو تاس یهاماکن و ابن یدنشده، موجب خسارت د یلتبد

 یهادر رابطه با بارش یمطالعات متعدد اخیر هایشود. در سالیم
و با کمک  همدیدبه روش  یزیخپتانسیل سیلآسا و سیل ین،سنگ
انجام شده  یرانسطوح مختلف جو در سطح جهان و ا یهانقشه

مختلف  یهار آن بر بخشیبارش و تأث یتاست. با توجه به اهم
 یالگوها ییو شناسا یبه بررس نیاز یاجتماع ی،کشاورزی، اقتصاد
 یزیراستفاده در برنامه یمورد مطالعه برا ةمنطق یهابارش همدید

مشهود  ینهزم یندر ا جامضرورت ان آب، منابع ةینبه یریتو مد
 یطبا شرا یجوامع انسان یزیکیف یها و ساختارهاستمیاست. اکوس

 یحد یهادهیاند و در زمان رخداد پدشده یمبهنجار تنظ یمیاقل
رو ینو آماده کنند. از ا یزتوانند خود را تجهیندرت مبه یمی،اقل
اثرات  یدارا یحد یهاویژه بارشبارش به یزمان پذیریرییتغ

مختلف،  یهااسیدر مق یریپذییرتغ یناست. ا یاریبس یاقتصاد
 Tsvieli) دیآیها به حساب میها و خشکسالالبیس یعلت اصل

and Zangvil, 2005 .) 

و بادوام مورد توجه محققان و  سنگین یهابارشموضوع 
 ایراندر سطح جهان و در  ایهگسترد یقاتگران بوده و تحقپژوهش
 Paz and Kutiel برای نمونه، .انجام شده است زمینهدر این 

 همدید یبررس ةیندر زم یمطالعات Lana et al. (2007)و   (2003)
 یهاحوضه یزیخیلس یسازو مدل ینبادوام و سنگ یامواج بارش

 Lashkari (2002) توان به پژوهشیم چنینهم اند.انجام داده یزآبر
 ةسامان 200 یانجام شده بر رو هایبررسیبا  ایشاناشاره کرد. 

 یسودان یهاسامانه که ساله نشان داد 20 یآمار ةدور یکدر  یبارش
شده و  یرانعمده وارد ا یراز پنج مس ینوپتیکیس یبا توجه به الگوها

 با یصورت ادغامبه یرکه در دو مسیطوربه شوند.می یباعث بارندگ
صورت مستقل وارد به یگرد یرو در سه مس یاترانهیمد یچرخندها

 یبه بررس Lashkari (2003) یگرد پژوهشیدر  د.شونکشور می
 یرانا غربجنوب جنوب و  یهاو نقش آن در بارش یفشار سودانکم

از عناصر  یکیعنوان را به یسودان فشارکم ةسامان یپرداخته است. و
کند که در یم یمعرف یقاجو در شمال آفر یسازنده گردش عموم

 شودتشکیل میو کشور سودان  اتیوپیغرب  یسال بر رو یامتر ابیش
واچرخند  سیبری، هایسامانه آرایش ةاز نحو ناشی کلی الگویو چهار 
 فشارکم و آفریقاعربستان و ناوه شمال  جزیرهو شبه آفریقاشمال 

 هایجو، منجر به رخداد بارش میانیو  زیرین هایسطحسودان در 
 چنین،هم شوند.می ایران غربجنوب  در جنوب و سنگین

Moazami et al. (2016)  های رواناب ناشی از بارشبیان کردند که
شود که غالباً در مناطق سنگین باعث افزایش خطر وقوع سیل می

دهد. در نتیجه، بررسی عملکرد و غربی ایران رخ می شمالی و شمال
ای، برای ارزیابی ماهوارهت بارش التخمین بارش با استفاده از محصو

و پایش رویدادهای حدی و سنگین در ایران که گاهاً در مناطقی با 
. ها مواجه بوده، بسیار مهم استسنجفقدان و یا تراکم کم باران

 تحلیلو  بررسیبه  Masoodian and Karsaz (2014)چنین، هم
 جنوبیزاگرس  ةناحی سنگین هایی الگوهای ضخامت بارشهمدید

شرق  الیهمنتهیها نشان داد که ناوه آن تحقیق نتایجاختند. پرد
 ةمنطق ایرانغرب  در جنوب موقعیت تغییر کمیبا  مدیترانهدریای

 این سنگین هایبارشنموده که در رخداد  ایجادرا  شدیدی فشارمک
به  Rezai Banafsheh et al. (2019) .دارند اساسیمنطقه نقش 

های مؤثر بـر ینگالگوهای فشـار مـرتبط با بالکینوپتیکی واکاوی س
-2013آماری  ةدور یط یزتبر ینوم و سنگاهـای مـدرخـداد بـارش

که استقرار سردچال یافتند دست  یجهنت ینبه ا ها. آنپرداختند 1951
 ست.مؤثر بوده ا یدهپد ینفشار در رخداد ا یو سـه الگوی اصل

 تاریخی دورة طی سودانی سامانة بارش تغییرات ماهانة بررسی
 بیشتر ژانویه ماه در و کمتر می ماه در سامانه این فعالیت که داد شانن

 فراوانی که داد نشان هاسامانه تاریخی یرس بررسی است. ماهه سایر از
افزایش  حال در هادوره سایر به نسبت روزه دو یهاسامانه شدت و

 به سودانی منشأ با هاییسامانه رودو و فراوانی ،است. در عین حال



  41     ...                                                                                          هایسیالب اوج آبدهیآن بر  یرثأو ت ینفوق سنگ یهابارش یدیهمد یلتحل 

 کل درصد 13 حدود کهطوریبه دارد؛ صعودی سیر ایران کشور
 منشأ با هاییسامانه به مربوط محدوده این در شده نازل هایبارش

 .(Mohammadi and Lashkari, 2019) است مستقل سودانی
های ی این سامانه همراه بارشهمدیدترمودینامیک و ساختار 

ست. بنابراین، باید در جهت سازگاری آساشدید و بعضاً سیل رفتیهم
ها راهکارهای جدیدی در جهت استفادة بهینه و با این گونه بارش

های های احتمالی اتخاذ کرد. افزایش فراوانی سامانهدوری از آسیب
ها شدن طول دورة فعالیت سامانه ترعبارتی کوتاهه و بهروز بارشی دو

ها مؤثر ها قطعاً بر ضریب جریان بارشدر کنار افزایش شدت بارش
ها از آثار مرتب فرسایش خاکی و تشدید اثرهای تخریبی سیل .است

عالوه بر این، . منطقه خواهد بود اقلیمی ها و شرایطاین بارش
Mohammadi and Lashkari (2018) جایی بهبا بررسی نقش جا
ی همدیدای در الگوهای مکانی پرفشار عربستان و رودباد جنب حاره

های شدید جنوب و جنوب غرب ایران و ترمودینامیکی ترسالی
وردسپهر  ةالی های بارشی درسامانه ةترین منبع رطوبتی در هممهم

زیرین دریاهای عرب و عمان هست؛ این رطوبت از طریق 
شرقی گردش واچرخندی پرفشار عربستان به درون  هاییانجر

بر روی منطقه منتقل  فشارکم ةسامانه سودانی و سپس در امتداد زبان
این رطوبت  میانی وردسپهر ةکه در الیشده است. در صورتی

 ةبه جلوی ناو TICZ ةشرقی منطق هایجریانای از صورت شاخهبه
شمالی  یدرج 15جنوب عرض ای که در این شرایط تا مدیترانه

 شود.گسترش دارد، فرارفت می
Jahanbakhsh et al. (2021)  ای دهه ییـراتتغ یبررسـبا

 یجـهنت ینرود زرد به ا حوضة آبریززای مؤثر بر های بارانسامانه
از  یوسـعت منطقـه و مجموع بارش ناش کـه یافتند دسـت
 یجانـد. نتـارا داشـته یای سـاالنه روند کاهشـهـای چرخنـدهکنش

عنوان به یچرخندگیرگذاری از تأث یمحققـان حاک مطالعـات
جملـه بـارش در  از یمـیاقل ییـراتبـر تغ یمیاقل ةیدترین پدمهم

توجه به وجود  با است. یراننقاط مختلف جهان بخصوص در ا
تأثیر بودن بارش ایران از  تحت و غربی ةنیمکوه زاگرس در رشته

های غربی کوه زاگرس در دامنهکه تأثیر رشتهو این سمت غرب
دلیل قرار گرفتن در ابتدای چنین بهآشکارتر از سایر نقاط است و هم

غرب  شمال جواریهم های هوای وارد شده به کشور،مسیر ورود توده
 همدید( و عوامل یترانهو مد یاهخزر، سیای)دری با منابع رطوبت یرانا

منطقه  ینباعـث صعود هوا و ورود رطوبت به ا یجملـه چرخنـدگ از
ارش ب .((Rezaei et al. 2022د شونبارش می یجادهمـواره باعـث ا

های مخرب نقش رین عامل در وقوع سیلتعنوان اصلیتواند بهمی
ایفا کرده که تخمین و برآورد دقیق از مقدار آن در مدیریت منابع آب 

خیز، امری حیاتی تلقی سیلویژه در مناطق و مدیریت بحران به
ها برای برآورد مقدار کمی بارش، استفاده شود. از جدیدترین روشمی

های های ترکیبی از دادههای سنجش از دور و الگوریتماز سامانه

ای و زمینی است. بر همین اساس، در این مطالعه برای برآورد ماهواره
 گیالنستان ا خزرآسا در نوار ساحلی دریایهای سنگین و سیلبارش

 IMERG، CHIRPS، TRMM ایاز چهار محصول بارش ماهواره
. استفاده شد 1396-1400 هایسال طی PERSIANN-CDR و

های سنگین در محدودة نوار جهت ارزیابی و تحلیل بارش ،در نهایت
ن و مطالعات مرتبط با برآورد بارش، پیشنهاد الگی ساحلی استان

 اولویت استفاده قرار گیرددر   IMERG شود محصولمی
(Mahmoudi Babolan et al., 2022.)  

آب  ؛ستاکشور  یآب یهاحوضه ترینمهماز  یکیدز  یزآبر ةحوض
ن یأمتاز کشور را  یبخش مهم یآب یازحوضه ن ینشده از ا یآورجمع

 یهابارش یاصل یهایژگیاز و یرگبار یهاکند. بارشیم
 یاهگهمه  ینبا ا استکشور  یجنوبخوزستان و در کل نوار استان

که منجر  شودینازل م یدشد یاربس یها در غالب رگبارهابارش ینا
شود و سدها مخرب می یهاالبیو س یبمه یسطح یهابه رواناب

و  یو مال یجان یهاکرده و خسارت یدخود را تهد یرمس یو بندها
که یزمان یبمه یهالیس ینا دارد. یرا در پ یفراوان ییستز یطمح

کند یم یداحوضه تداوم پ یبر رو یمدت طوالن یبرا یبارش ةسامان
 یقتحق ینهدف از انجام ا ند.شویو مخرب م ینسهمگ یاربس

 ینتردوامن و بایدتریشد ینامیکیو د یهمدید یو واکاو ییشناسا
 ینمنجر به ا ییدهمد یالگوها یو معرف یها و آشکارسازبارش
گونه ینارتباط ا یآسا و بادوام و بررسیلس یبارش یهاسامانه
 ستان خوزستان است.دز در ا ةها با رواناب در حوضبارش

 

 هامواد و روش -2
 منطقة مورد مطالعه -1-2

 که تحوالتی و اقلیمی هایپدیده از بهتر درک و تربیش شناخت برای
 لمح از عمومی اطالعات کسب دهدمی رخ منطقه یک وضعیت در

 ةحوض هایویژگی و موقعیت بررسی به بخش این در. ضروری است
 نشان را دز ةحوض جغرافیایی موقعیت 1 شکل. شودمی پرداخته دز آبریز
 10 و هدرج 48 بین جغرافیایی موقعیت لحاظ از دز ةحوض. دهدمی

 تا یقهدق 34 و درجه 31 و شرقی طول ةدقیق 21 و درجه 50 تا دقیقه
 . است محدود شمالی عرض ةدقیق 7 و درجه 33

 متوسط و مربع کیلومتر 21720 بر بالغ حوضه کل مساحت
 شیبخمورد مطالعه  ة. محدوداست متر 1600 حدود حوضه ارتفاع

تا  میانی آید که تقریباً در قسمتشمار می به رودخانة دز ةاز حوض
های مشخصات ایستگاه 1 بخش انتهایی آن قرار دارد. در جدول

اب بارش و روان یتوضع یب جهت بررسو هیدرومتری منتخ همدید
، سد دز، حرمله و زنگتله هایایستگاه بینذکر شده است. در این 

 هایتگاهایسو  نیرووزارت  هیدرومتریاز نوع  بختیاری پنجتنگ
از نوع  یزن یربروجرد و مال یگودرز،ال ینیه،دشت، دزفول، حسیدسپ

 ت. اس همدید
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دز حوضة آبریز جغرافیایی موقعیت -1شکل 

Figure 1- Geographical location of Dez watershed 

 

 مطالعه مورد یهمدید و هیدرومتری هایایستگاه مشخصات -1 جدول

Table 1- Characteristics of the studied hydrometric and synoptic stations 

 ایستگاه ردیف
 ختصات جغرافیائیم

 آماردارای سال  تعداد  تأسیس سال ع )متر(ارتفا
 درجه/دقیقه -طول درجه/دقیقه -عرض

 40 1334 440 48.46 32.49 زنگتله 1
 40 1334 150 48.24 32.24 دزفول 2
 38 1342 38 48.33 31.57 حرمله 3
 38 1342 20 48.41 31.41 دز 4
 40 1346 600 48.46 32.56 بختیاری پنجتنگ 5
 8 1388 1055 48.88 33.21 دشتسپید 6
 15 1384 385 48.24 32.67 حسینیه 7
 33 1365 1972 49.69 33.39 الیگودرز 8
 30 1368 1572 48.75 33.89 بروجرد 9
 27 1371 1748 48.82 34.29 مالیر 10
 50 1345 770 48.38 33.08 کشور 11

 

 روش پژوهش -2-2

ی لیتحل-یآمار تلفیقی از روش میدانی و روش صورتبه روش مطالعه
ا استفاده از ب پژوهش نیاست. ا یاز نوع کاربرد پژوهشاست. بوده 
بر اساس  یآمار لیو تحل یاو کتابخانهمتداول  یعلم هایروش
سازمان  پایگاه اطالعاتیآماری موجود در  ةبارش در طول دورهای داده

 یجو ةداد دریافت .دشوانجام می افزارهواشناسی کشور و محاسبات نرم
 کی یاشاره شده ط یهای جوتراز یبرا انیو جر ژهیفشار، امگا، نم و

و  NCEP NCARی ( از تارنما1990-2017) ساله 33ة دور

ECMWF رودخانة  ةهای رخداده در حوضبارش نیترنیسنگ نییتع
 نیتربادوام نییتعسپس  ،درصد 98صدک  ةیبا روش شاخص پا دز

گرفتن دوام  )امواج شاخص( در هر سال و با در نظری امواج بارش
 میترس و (1990-2017ساله ) 33 یآمار ةدور یط یهای بارشروز

و  SURFERو  GRADSهای ارافزمنراز های هوا با استفاده نقشه
 ییشناسا یبرا یچشم لیتحل وی او خوشه یعامل لیانجام روش تحل

 لیتحلو  مدتیو طوالن نیهای سنگرخداد بارش یهای جوالگو
و  یبررسو و بادوام  نیهای ابر سنگبارش یهای جوالگو یهمدید



  43     ...                                                                                          هایسیالب اوج آبدهیآن بر  یرثأو ت ینفوق سنگ یهابارش یدیهمد یلتحل 

و  یبررست و مدیو طوالن نیهای ابر سنگبارش یخیتار ریس لیتحل
ها و شدت رواناب شدت بارش ةرابط ای یهمبستگ انمیز لیتحل

کند. را بیان می ترین شدت بارندگیکه بیش ی و انتخاب عاملیسطح
 همدیدشناسی دز از دیدگاه اقلیم ةهای حوضمنظور بررسی سیالببه

 ةدز در دور ةعنوان ورودی رودخانزنگ بهایستگاه تله ةروزان آبدهی
سازی شد و سپس استانداردبا توزیع آماری گوسن  1343-1399آماری 
 استاندارد( انتخاب شدند. برای Zها با باالترین مقدار مثبت )سیالب
 :شداستفاده  (1) ةها از رابطداده کردن

(1) 𝑆𝐹𝐼 =
𝑋𝑖𝐹 − �̄�𝐹
𝑆𝐷𝐹

 

،دبی روزانهiFX ،شاخص استاندارد سیالب SFI، در این رابطه

FX در  است. انحراف معیار دبی روزانه و  متوسط دبی روزانه
های ساعتی سیالب منتخب ترسیم و ضمن بررسی هیدروگراف ،ادامه

های منجر به سیالب شرایط شرایط هیدرولوژی و اقلیمی بارش
 هر سیالب بررسی شد.  همدید

 
 نتایج و بحث -3

در دو بخش جداگانه ارائه شده است. در  پژوهشهای این یافته
های فوق سنگین ی منجر به بارشهمدیدهای بخش اول الگو

سیل حاصل از این  آبدهیدوم انتخابی ارائه خواهد شد. در بخش 
های فوق سنگین تحلیل شده است. بر اساس آرایش مکانی بارش

های ها در دو الیة زیرین و میانی وردسپهر الگوو عملکرد سامانه
های فوق سنگین شناسایی گیری این بارشی منجر با شکلهمدید

سیل ناشی  آبدهیشدند. در تحلیل هیدروگراف سیل ضمن نمایش 
طول آبدهی رودخانه در سال آبی، هیدروگراف از این بارش در 

 این بارش نیز ترسیم و تحلیل شده است.  ساعتی سیل ناشی از
 

مدیترانه و واچرخند آزور )سیالب -فشار سودانالگوی ادغامی کم -1-3
 (1993ژانویة 

در این الگو دو سامانة فوق نقش اساسی را در تکوین و تقویت یک 
آسا بر عهده داشته است. در عین حال پرفشار بارشی سیل ةسامان

جنوبی این سامانه با واچرخند عربستان بر  ةسیبری و ادغام زبان
روی دریای عمان و عرب نقش مهمی در ماندگاری و در عین حال 

بارشی داشته است. در این الگو از  ةفرارفت رطوبتی بدرون سامان
ای از بر روی ایران زبانهساعت قبل از شروع بارش  48تا  24
خالف گسترش نرمال خود که عموماً گسترشی  فشار سودان )برکم

شمالی پس از –شرقی دارد( با راستایی جنوبیشمال–یغربجنوب 

 2 شود. جدولوارد مدیترانه شرقی می عبور از روی کشور مصر
دهد. دز نشان می حوضةهای منتخب پراکنش بارش را در ایستگاه

ژانویه شدیدترین  7 انه در سه روز بارش فراگیر داشته واین سام
ژانویه نیز  9و  5های روز بارشی سامانه بوده است. ولی در روز

 ای در سطح حوضه رخ داده است. های پراکندهبارش

 1993ژانویه  8تا  6بارش فراگیر  -2جدول 
Table 2- General rainfall from January 6 to 8, 1993 

 ایستگاه
  1371دی  17

 (1993 ژانویه 6)
  1371دی  18

 (1993 ژانویه 7)
  1371دی  19

 (1993 ژانویه 8)
  85.5 68 زنگتله

  17 46 سد دز
  33 50 دزفول
  16 10 حرمله

 4 160 61 پنجتنگ
  95 56 حسینیه
  22 0.6 الیگودرز
  35  بروجرد
 17 13 4.5 اهواز
 28 59 16 ایالم

 12 61 16 آبادخرم
 29 26 2 شهرکرد
 78 26 12.5 یاسوج

 17 22 0.6 الیگودرز
  26 5 دزفول
   7.6 بروجرد

 

 
 (1993 ةژانوی 6)سیالب  تراز زیرین وردسپهر -2-3

ژانویه  6بارشی  سامانةها را در این الگو در ش سامانهآرای 2 شکل
 ةشود سه سامانطور که مالحظه میدهد. هماننشان می 1993

دهند. ی این روز را تشکیل میهمدیدبندی الگوی اصلی استخوان
 ةژئوپتانسیل متر بر روی تنگ 300واچرخند آزروس با پربند 

جنوبی این واچرخند  ةالطارق و شرق پرتغال استقرار دارد. زبانجبل
صحرای آفریقا  شرق سوی تمام پهنةجنوب-با گسترش جنوب

شمالی این  ةاست. زبان جز بخش شرقی آن را در بر گرفتههب
واچرخند با چرخشی به سمت شمال و شرق و در حالت ادغام شده 

اروپا تا شرق دریاچه بایکال  ةقار ةبا دو مرکز واچرخندی تمام پهن
سودان بر خالف الگوی نرمال  فشارکمرا در برگرفته است. در مقابل 

یای درخود با گسترشی کامالً شمالی، پس از عبور از کشور مصر و 
ای وارد دریای مدیترانه شده است. این در حالی است که زبانه سرخ

های شرقی ایران وارد با امتداد شمالی جنوبی پس از عبور از بخش
دریای عمان و عرب شده است. با گسترش این زبانه بر روی این 

ها در گردشی های گرم عرب و عمان، رطوبت این دریادریا
های سودان شده است. تندباد فشارکم واچرخندی وارد بخش شرقی

. استگویای این فرارفت رطوبتی  عربدریایشرقی حاکم بر روی 
سودان با  فشارکمشرقی  های رطوبتی تشکیل شده در دامنةتههس

گرم بر کیلوگرم در شرق سودان و ساحل غربی  24تا  20مقادیر 
م در جنوبی حاک هایجریانمنبع رطوبتی خوبی برای  سرخدریای 

جنوبی بر روی  هایجریان وسیلةبهباشد. این رطوبت این منطقه می
 ایران فرارفت شده است.  غربجنوب جنوب و 

 

DS
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دار( در ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت )سایه -2شکل 

 1993ژانویه  6( هکتوپاسکال در ب) 925( و الف) 1000تراز 

Figure 2- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and humidity (shaded) at 1000 (a) and 925 (b) 

hpa level on January 6, 1993 
 

 مرزی و تراز میانی وردسپهر ةالی -3-3
های اثرگذار در شرایط طور سامانهها و همینآرایش سامانه 3 شکل

دهد. با تداوم ایجاد شده را در الیة مرزی و میانی وردسپهر نشان می
های شرقی فرارفت گرم و مرطوب طی چند روز گذشته به بخش

های شمالی جریان وسیلةبههای باال فشار و فرارفت سرد عرضکم
رقی پشته واچرخند آزورس و شیو دمایی ایجاد پشت چرخند و دامنة ش

 شده، سامانة چرخندی بر روی مدیترانة شرقی کامالً تقویت شده است.
اکنون چرخند گسترده و عمیقی در شرق مدیترانه شکل گرفته که هم

تمام پهنة جنوب سودان تا شمال دریای سیاه را در بر گرفته است. 
بخش شرقی دریای مدیترانه  ژئوپتانسیلی درهای همفشردگی منحنی
گر کژفشاری شدید حاکم بر منطقه است. این سامانة و شرق اروپا بیان

ارتفاع بریده تظاهر صورت یک مرکز کمقوی در الیة میانی وردسپهر به
پیدا کرده که ناوة حاصل از آن تمام پهنة صحرای آفریقا، دریای 

بر گرفته است. بررسی مدیترانه، بخش جنوبی اروپا تا غرب ایران را در 
ی چند روز قبل نشان داد که هستة مرکزی واچرخند همدیدهای نقشه

 روز در همین موقعیت فعلی استقرار داشته است. 7تا  6مدت آزورس به
دلیل بلوکه شدن واچرخند و هایجاد شده ب ةناو تااین پدیده سبب شده 

گی پیدا ماندگاری چندین روزه واچرخند به سمت عقب یا غرب خمید
برگشت به عقب )رتروگرسیو(  ةکند. این پدیده در هواشناسی به پدید

شدن از اغتشاشات و  سامانه معروف است. از تراز مرزی و باالتر با دور

صورت ههای سطحی، واچرخند عربستان بهای حاصل از پدیدهواداشت
جزیره عربستان و دریای عمان تظاهر سلولی مستقل بر روی شرق شبه

ترین ا کرده است. این موقعیت استقرار واچرخند عربستان مناسبپید
های بارشی ورودی از درون سامانههموقعیت برای فرارفت رطوبتی ب

 ةچنین تعمیق و گسترش ناوهای جنوبی بر روی ایران و همعرض
 دلیل خمیدگی ناوةه. بستآسیا غربجنوب ای بر روی غرب و مدیترانه

نوز در موقعیت مناسبی از جلو ناوه قرار ندارد. منطقه مورد مطالعه ه
باال  هایجریانمنطقه شدیدترین  ةدهندمیدان امگای منفی که نشان

بر روی شمال غرب عربستان و عراق قرار دارد.  استسو در جلو ناوه 
آبریز از شرایط مناسبی از  ةهای زیادی از حوضبا این همه بخش

پراکنش بارش را بر روی  3قرار دارد. جدول  رفتیهم یهاناپایداری
دهد. در این روز باالترین مقدار بارش های منتخب نشان میایستگاه

 رخ داده است. زنگتلهسنجی در ایستگاه باران
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 وسیلةبههای گرم جنوبی فرارفت مناسب هوای گرم و مرطوب از دریا
چنین فرارفت سرد فشار سودانی در طی چند روز گذشته و همانة کمزب

های شمالی جلو پشته واچرخند آزورس چند روزه از طریق جریان
سامانه چرخندی قوی از ادغام دو سامانه سودان و مدیترانه در شرق 

در نتیجه دریای مدیترانه و بر روی جزیرة قبرس شکل گرفته است. 
مگا تمام محدودة شمال غرب آفریقا تا غرب زبانة عمیقی به شکل ا

ایران را در برگرفته است. این در حالی است که زبانة عمیقی در امتداد 
زبانة پرفشار سیبری تمام پهنة دریای عمان و عرب را در بر گرفته 

های گرم عرب با گسترش جنوب سوی این سامانه، رطوبت دریا است.
و عمان در یک گردش واچرخندی ابتدا بر روی شاخ آفریقا )اتیوپی 

های جنوبی جلو زبانة وسیلة جریانو سودان( منتقل شده و در ادامه به
شود. کانال رطوبتی روی امگا شکل بر روی عراق و ایران فرارفت می

دهندة نقش رطوبتی و غرب عربستان نشان سرخدریای سودان، 
های بارشی های گرم جنوبی در تأمین رطوبت و انرژی سامانهدریا
 (. 4 غرب ایران است )شکلسنگین بر روی جنوب فوق

 
 (1993ژانویه  7الیة مرزی و تراز میانی وردسپهر )سیالب  -5-3

نتخابی های فعال در منطقة ای و آرایش سامانههمدیدالگوی  5 شکل
دهند. هکتوپاسکال را نشان می 500و  700، 850های را در تراز

وجود شرایط ترمودینامیکی مناسب در منطقة شرقی مدیترانه سبب 
طور قابل توجهی های قبل بهشده تا سامانه چرخندی نسبت به روز

تقویت شود. وجود یک سامانة گسترده با چندین منحنی پربندی بسته 
امانة قدرتمند بر روی منطقه شرقی اروپا تا غرب دهندة یک سنشان

ژئوپتانسیل  1392به  1464اروپاست. ارتفاع ژئوپتانسیلی چرخند از 
سامانه نسبت به روز  گر تقویت قابل مالحظةکاهش یافته که بیان

های گرم جنوبی در این تراز قبل است. تداوم فرارفت رطوبت از دریا
  نیز ادامه دارد.

 (ب)

 (الف)
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دار( ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت )سایه -3 شکل

 1993ژانویه  6در هکتوپاسکال )ج(  500)ب( و  700)الف(،  850 در تراز

Figure 3- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and humidity (shaded) at 850 (a), 700 (b), and 500 

(c) hpa level on January 6, 1993 
 

این رطوبت مناسب و کژفشاری شدید حاکم در جلو چرخند شرایط 
رفتی شدید فراهم نموده های همبسیار مناسبی را برای رخداد بارشی

 500و  700 هایکه مرکز کم ارتفاع بریده در ترازاست. با وجود این
دهد، جایی چندانی نسبت به روز قبل را نشان نمیهکتوپاسکال جابه

های امگای منفی جایی اندک ناوه به سمت شرق میدانولی با جابه
غرب ایران و هکتوپاسکال بر روی جنوب  500و  700در هر دو تراز 

های حوضه دز گسترش یافته و این منطقه نیز تحت سیطرة جریان
های امگایی با شدید جلو ناوه قرار گرفته است. میدانباال سوی 

تواند شرایط مناسبی را برای پاسکال بر ثانیه می -4/0تا  -3/0بزرگی 
های پراکنش بارش 4 رفتی شدید فراهم نماید. جدولهای همجریان

ترین روز دهد. این روز پربارشژانویه نشان می 7این سامانه را در 

های منتخب، که در پنج ایستگاه از ایستگاهطوریسامانه بوده است. به
  متر رخ داده است.میلی 50بارشی بیش از 

 
 1993ژانویه  6بارش  -3 جدول

Table 3- Rainfall on January 6, 1993 

 (1993ژانویه  6) 1371دی  17 ایستگاه

 68 زنگتله
 46 سد دز

 50 دزفول

 10 حرمله

 61 پنجتنگ

 56 حسینیه

 0.6 الیگودرز

 - بروجرد

 4.5 اهواز

 16 ایالم

 16 آبادخرم

 2 شهرکرد

 12.5 یاسوج

 5 دزفول

 

 

 
دار( در ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت )سایه -4شکل 

 1993ژانویه  7( هکتوپاسکال در ب) 925( و الف) 1000تراز 
Figure 4- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and humidity (shaded) at 1000 (a) and 925 (b) 
hpa level on January 7, 1993 

 
 

 (ج)

 )الف(

 ب()

 ()الف

 (ج)

 (ب)
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دار( ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت )سایه -5 شکل

 1993ژانویه  7در هکتوپاسکال )ج(  500و )ب(  700، )الف( 850 در تراز
Figure 5- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and humidity (shaded) at 850 (a),  700 (b), and 
500 (c) hpa  level on January 7, 1993 

 
 (2005فشار سودان واچرخند عربستان )سیالب مارس الگوی کم -6-3

سودان و واچرخند عربستان نقش  فشارکم ةدر این الگو دو سامان
آسای های سیلاساسی را در تأمین شرایط ترمودینامیکی بارش

واچرخندی عربستان هم  اند. در این الگو سامانةهم نمودهسامانه فرا
در تراز زیرین و میانی نقش بارزتری در تأمین رطوبت ورودی به 

پراکنش بارش سامانه را  5ده است. جدول سودانی ایفا کر ةسامان
دهد. این سامانه از نشان میحوضه های منتخب ایستگاه در

 ةهای بارشی اتفاق افتاده در دورترین و شدیدترین سامانهطوالنی
ترین روز مارس پربارش 11آماری بوده است. در این سامانه روز 

روز  چهاره در روزه بوده ک پنج ةبارشی سامانه است. این یک سامان
 .ها فراگیرتر بوده استآن بارش

 
 

1993 ژانویه 7های این سامانه در پراکنش بارش -4 جدول  

Table 4- The distribution of rainfall of this system on January 

7, 1993 

 (1993ژانویه  7) 1371دی  18 ایستگاه

 85.5 زنگتله
 17 سد دز
 33 دزفول
 16 حرمله

 160 پنجتنگ
 95 حسینیه
 22 الیگودرز
 35 بروجرد
 13 اهواز
 59 ایالم

 61 آبادخرم
 26 شهرکرد
 26 یاسوج

 22 الیگودرز
 26 دزفول

 
 (2005مارس  10تراز زیرین وردسپهر ) -7-3

زیرین وردسپهر را نشان  ةها در الیو آرایش سامانه ساختار 6 شکل
سودان در موقعیت همیشگی خود بر روی کشور  فشارکمدهد. می

جنوب با راستای  فشارکمشمالی این  ةسودان استقرار دارد. زبان
وارد  سرخدریای شمال شرقی پس از عبور از بخش میانی -غربی

وارد  شمال شرق سو بی کشور عربستان شده و در امتدادبخش غر
رخندی زمان مرکز واچی ایران شده است. همغربجنوب بخش 

صورت یک سلول مستقل هپرفشار سیبری ب ةعربستان در امتداد زبان
جنوبی این  ةبر روی دریای عمان تکوین پیدا کرده است. زبان

و خلیج  عربدریای غرب سو تمام پهنةجنوب واچرخند در گسترشی 
 غرب سوی این زبانةجنوب عدن را فراگرفته است. با گسترش 

عمان در گردشی واچرخندی به بخش  های گرم عرب ورطوبت دریا
رطوبت فرارفت شده فشار سودان فرارفت شده است. کمشرقی 

 سرخدریای بر روی  فشارکمجنوبی جلو  هایجریان وسیلةبه
زبانة ، در امتداد سرخدریای فرارفت شده و ضمن تقویت بر روی 

 غربجنوب ابتدا به بخش غربی عربستان و در ادامه به  فشارکم
های رطوبتی قوی ایجاد شده بر ران فرارفت شده است. هستهای

طور . هماناستاین فرارفت  ةدهندو اتیوپی نشان سرخدریای روی 
 ةشود بر روی ضلع شرقی واچرخند آفریقا در محدودکه دیده می

شمالی ضمن فرارفت  هایجریاندریای مدیترانه تا میانه صحرا 
سودانی شیو دمایی و  شت سامانههای شمالی به پسرد عرض

 هایجریانفشاری پشت سامانه سودانی را تشدید نموده است. کژ
ارتفاع در حال وزش های هماین محدوده عمود بر منحنیشمالی در 

گر تقویت شرایط سلونوئیدالی و بیان . این الگوی وزشیهستند
 . استتشدید کژفشاری بر روی منطقه 

 
 

 (ج)

 ()ب

 ()الف
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 13تا  10انتخابی  ةمطالعاتی در نمون ةهای منطقبارش ایستگاه -5 جدول
 2005مارس 

Table 5- Precipitation of stations in the study area in the 

selected sample from 10 to 13 March, 2005 

 ایستگاه

اسفند  20
1383  

مارس  10)

2005) 

اسفند  21
1383 

مارس  11) 

2005) 

اسفند  22
1383  

مارس  12)

2005) 

اسفند  23
1383  

مارس  13)

2005) 
 10 44.5 97.5 23.5 زنگتله

سپیدد
 شت

37 120 81 9 

 8.2 35 61.5 7.5 سد دز

 2 25 38 3 دزفول

 0 50 37 3 حرمله

 7 132 120 35 پنجتنگ

 6.4 33.9 12.9 23.5 حسینیه

 34 30 43 8.2 الیگودرز

 0.6 68 41 0 بروجرد

 1.5 28 22.6 3 مالیر

 4 24 5.7 2.1 اهواز

  1.2 79 46 ایالم

  48 28 28 آبادخرم

 14.2 49 23 2 شهرکرد

 39 13.4 33 31 یاسوج

 15 30 43 8.2 الیگودرز

 0 27 41 23.6 پل دختر

کوهدش
 ت

11 30  0.2 

 0  41 14 بروجرد

  719 917.2  جمع

 
 مارس( 10الیة مرزی و تراز میانی وردسپهر ) -8-3

ای در محدودة دریای سیاه و غرب ناوههکتوپاسکال  850در تراز 
گسترش  سرخدریای مازندران با گسترش جنوب سو تا شمال  ةدریاچ

پیدا کرده و تمام محدودة دریای مدیترانه تا غرب ایران را در برگرفته 
(. با گسترش جنوب سوی این ناوه هوای سرد 7 است )شکل

ه است. های جنب قطبی به پشت سامانة سودانی فرارفت شدعرض
جایی شرق سوی در این در حالی است که پرفشار عربستان با جابه

جزیره عربستان استقرار پیدا کرده است. این الگوی ساحل شرقی شبه
ترین الگو برای فرارفت ی استقرار پرفشار عربستان مناسبهمدید

باشد. میدان رطوبتی شکل گرفته رطوبت بدرون سامانه سودانی می
فشار سودان و ضلع غربی سلول پرفشار عربستان کمدر دامنة شرقی 

این فرارفت رطوبتی از طریق شارواگرا واچرخند عربستان  ةدهندنشان
هکتوپاسکال ناوه  500و  700بر روی منطقه است. در ترازهای 

جنوب غربی -خمیده بسیار گسترده و عمیقی با راستای شمال شرقی
رش پیدا کرده است. از نزدیک قطب تا جنوب صحرای آفریقا گست

های جایی و خمیدگی هستة مرکزی عربستان در الیهدلیل جابهبه
میانی منطقة مورد مطالعه هنوز در موقعیت مناسبی از جلو ناوه قرار 

ها بر روی حوضة دز گستردگی و شدت الزم را ندارد. در نتیجه بارش
ضة های منتخب حوپراکنش بارش را بر روی ایستگاه 6ندارد. جدول 
دهد. از لحاظ طول دوام سامانه این روز، روز دوم شروع دز نشان می

فعالیت سامانه بوده است. باالترین مقدار بارش ثبت شده در این روز 
که در ایستگاه ایالم که در مدخل ورود سامانه قرار دارد، به میزانی

 اتفاق افتاده است.
 

 

 
دار( در ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت )سایهارتفاع  -6شکل 

 2005مارس  10( هکتوپاسکال در ب) 925( و الف) 1000تراز 

Figure 6- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and humidity (shaded) at the level of 1000 (a) and 

925 (b) hpa on March 10, 2005 
 

 مارس( 11تراز زیرین وردسپهر ) -9-3

شرق سوی واچرخند عربستان و استقرار آن  جاییجابهدر این روز با 
های گرم عمان و عرب ضمن این که شرایط بسیار بر روی آب

مناسبی برای  ةمناسبی برای فرارفت رطوبت فراهم شده است. زمین
 غرب ضة دز و جنوبسودانی بر روی حو فشارزبانة کمگسترش 

 غربجنوب سودانی  فشارکمشمالی  ةایران فراهم شده است. زبان
جنوب ایران را تحت تأثیر قرار داده است. کانال رطوبتی با راستای 

فرارفت رطوبت از  فشارزبانة کمشرقی در امتداد شمال-یغرب
د. دهایران نشان می غربجنوب های گرم جنوبی را بر روی دریا

و  فشارزبانة کمشرقی  وب شرق در دامنةجن-های شرقجریان
فشار خط زبانة کمشمال غرب در ضلع غربی -غرب هایجریان

 هایجریانگیری گر شکلفشار و بیانجبهه ایجاد شده در میانة کم
رفتی با تأمین های همجریان. این استزبانه  ةدر میان رفتیهم

و  هاابرگیری های گرم مستعد شکلادریرطوبت مناسب از 
 (. 8 شکلاست )شدید در امتداد خط جبهه  رفتیهمهای بارش

 

 )الف(

 (ب)



 
  55تا  37 ، صفحات1402سال ، 3 شماره ،3 دورهسازی و مدیریت آب و خاک/ و همکاران/ نشریه مدلنعیمه بنی                                                     48

 

 

 
دار( در ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و امگا )سایه -7 شکل
 2005 مارس 10هکتوپاسکال روز)ج(  500)ب( و  700)الف(،  850 تراز

Figure 7- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and Omega (shaded) at the level of at 850 (a), 700 

(b), and 500 (c) hpa on March 10, 2005 
 

2005مارس  10های مورد مطالعه در بارش ایستگاه -6جدول   

Table 6- Precipitation of the studied stations on March 10, 

2005 

 (2005مارس  10) 1383اسفند  20 ایستگاه

 23.5 زنگتله
 37 سپیددشت

 7.5 سد دز
 3 دزفول
 3 حرمله

 35 پنجتنگ
 23.5 حسینیه
 8.2 الیگودرز
 0 بروجرد
 3 مالیر
 2.1 اهواز
 46 ایالم

 28 آبادخرم
 2 شهرکرد
 31 یاسوج

 8.2 الیگودرز
 23.6 پل دختر
 11 کوهدشت
 14 بروجرد

 

 
دار( ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت )سایه -8 شکل

 2005مارس  11 درهکتوپاسکال )ب(  925)الف( و  1000 در تراز
Figure 8- Geopotential height (contour), wind field 

(vector), and humidity (shaded) at 1000 (a) and 925 (b) 
hpa level on March 11, 2005 

 
 مارس( 11الیة مرزی و تراز میانی وردسپهر ) -10-3

ی تراز مرزی و الیة میانی نشان همدیدهای طور که نقشههمان
هکتوپاسکال با نفوذ یک ناوة گسترده و عمیق  850دهند از تراز می

های شمالی بر روی منطقة غربی آسیا و فرارفت سرد حاصل از عرض
فشار از آن و ترزیق تاوایی مناسب و استقرار این ناوه بر روی زبانة کم

وردسپهر است،  سودانی که حاوی رطوبت مناسب در الیة زیرین
رفتی بر روی منطقه و های همزمینه مناسبی برای تشدید جریان

های رفتی را فراهم نموده است. نقشههای همگیری ابرشکل
هکتوپاسکال منطقة مورد مطالعه در  500و  700 ی ترازهمدید

موقعیت بسیار مناسبی از جلو ناوه قرار دارد. میدانی از امگای منفی 
های باالسوی جلو ناوه است، گر استقرار اوج جریانقوی که بیان

غرب ایران استقرار دارد. باالترین مقدار امگای درست بر روی جنوب 
پاسکال بر ثانیه کامالً بر روی منطقه قرار دارد.  -4/0منفی به بزرگی 

رفتی بر روی منطقه استقرار دارد. با و هم وباالسهای اوج جریان
ستة مرکزی واچرخند عربستان و یکنواخت جایی شرق سوی هجابه

شدن محور قائم آن ناوه در موقعیتی مناسب بر روی حوضة دز قرار 
های پراکنش بارش را بر روی ایستگاه 7جدول  (.9دارد. )شکل 

های بارانسنجی مانند دهد. در ایستگاهمنتخب در این روز نشان می
. در بیش از پنج متر بارش ثبت شده استمیلی 120پنج بیش از تنگ

متر ثبت شده است. میدان امگای میلی 50ایستگاه بارشی بیش از 
 نماید.خوبی این پدیده را توجیه میهای میانی بهتراز

 (ب)

 )الف(

 (ج)

 (ب)

 (الف)
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دار( در سایهارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و امگا ) -9شکل 
 2005 مارس 11)ج( هکتوپاسکال در  500)ب( و  700)الف(،  850تراز 

Figure 9- Geopotential height (contour), wind field 

(vector),  and Omega (shaded) at 850 (a), 700 (b), and 500 

(c) hpa level on March 11, 2005 
 

 مارس( 12تراز زیرین وردسپهر ) -11-3

ز سوم وردسپهر را در روهای زیرین ی ترازهمدیدشرایط  10شکل 
دهد. را نشان می 2005بارشی منجر به سیل سال  فعالیت سامانة

های گذشته بر در طی روزمیقی که دلیل تداوم استقرار ناوة عبه
کرده بود و این ناوه تمام  غربی آسیا استقرار پیدا روی منطقة

 فشارزبانة کمحاره را در بر گرفته بود  ةقطب تا منطق محدودة
های میانی در تراز ةدان با گسترش شمال شرق سوی در زیر ناوسو

کشور  ةشمال شرق پس از عبور از میان-غربجنوب همان راستای 
ایران تا آسیای میانه امتداد یافته است. در نتیجه رطوبت فرارفت 

های جنوبی در همان راستا تا شمال شرق ایران فرارفت شده از دریا
 هاین با استقراری مناسب بر روی دریاشده است. پرفشار عربستا

چنان رطوبت سامانه هم کنندةعنوان منبع اصلی تغذیهجنوبی به گرم
های دریای عمان و عرب استقرار دارد. این فرارفت بر روی آب

های میانی به چشم های زیرین وردسپهر تا ترازرطوبتی در تمام تراز
 خورد.می
 

 2005مارس  11 های منتخب دریستگاهپراکنش بارش بر روی ا -7جدول 

Table 7- Precipitation distribution on selected stations on 

March 11, 2005 

 2005مارس  11 ایستگاه
 97.5 زنگتله

 120 سپیددشت
 61.5 سد دز
 38 دزفول
 37 حرمله

 120 پنجتنگ
 12.9 حسینیه
 43 الیگودرز
 41 بروجرد
 22.6 مالیر
 5.7 اهواز
 79 ایالم

 28 آبادخرم
 23 شهرکرد
 33 یاسوج

 43 الیگودرز
 41 پل دختر
 30 کوهدشت

 41 بروجرد

 
 الیة مرزی و الیة میانی وردسپهر -12-3

 فشارزبانة کمی نیز الیة مرززیرین وردسپهر در  ةدر انطباق با الی
وارد ایران  غربجنوب های زیرین از سودان در همان راستای الیه

شده و در همان امتداد تا شمال شرق ایران و آسیای میانه امتداد 
رطوبتی  ةیابد. در امتداد این زبانه کانالی از رطوبت از روی هستمی

وارد  دریای سرخروی کشور سودان و اتیوپی ضمن تقویت بر روی 
وارد ایران  غربجنوب عربستان شده و از  ةجزیربخش غربی شبه

گرم بر کیلوگرم در بخش  14تا  12ای با نم ویژه . هستهشده است
 850استقرار دارد. این مقدار رطوبت در تراز حوضه  شرقی

با استقرار سلول واچرخند  .استهکتوپاسکال رطوبت قابل توجهی 
ة جزیرعربستان در موقعیتی مناسب بر روی بخش شرقی شبه

ال شرقی شم-غربیجنوب یای عمان با کشیدگی عربستان و در
های شرایط بسیار مناسبی را برای گسترش جنوب سوی ناوه تراز

دز در موقعیتی  حوضةمیانی فراهم نموده است. در این روز نیز 
چنان بر روی هم مناسب از جلو ناوه قرار دارد. میدان امگای منفی

دری قی امگا نسبت به روز قبل حوضة آبریز دز قرار دارد. بزرگ
 -3/0 هایی با بزرگی بیش ازچنان هستهی همکاهش یافته است ول

(. جدول 11 پاسکال بر ثانیه بر روی منطقه قرار دارد )شکل -4/0تا 
های منتخب نشان پراکنش بارش این روز را بر روی ایستگاه 8

ها شدید و سنگین است. چنان بارش بر روی ایستگاهدهد. هممی
 پنجتنگاز ایستگاه  مترمیلی 132 باالترین مقدار بارش به مقدار

 (الف)

 (ب)

 (ج)
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 50چنان بارش بیش از ایستگاه هم چهارگزارش شده است. در 
 .متر گزارش شده استمیلی

 

 

 
ارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و رطوبت  -10شکل 

مارس  12در هکتوپاسکال )ب(  925)الف( و  1000 دار( در تراز)سایه
2005 

Figure 10- Geopotential height (contour), wind field 
(vector), and humidity (shaded) at 1000 (a) and 925 (b) 

hpa level on March 12, 2005 
 

مارس  12 در های منتخبپراکنش بارش این روز بر روی ایستگاه -8 جدول
2005 

Table 8- Rainfall distribution of this day on selected stations 

on March 12, 2005 

 2005مارس  12 ایستگاه
 44.5 زنگتله

 81 سپیددشت
 35 سد دز
 25 دزفول
 50 حرمله

 132 پنجتنگ
 33.9 حسینیه
 30 الیگودرز
 68 بروجرد
 28 مالیر
 24 اهواز
 1.2 ایالم

 48 آبادخرم
 49 شهرکرد
 13.4 یاسوج

 30 الیگودرز
 27 پل دختر

 
 های انتخابیتحلیل آبدهی سیالب -13-3

زنگ نشان داد دز در ایستگاه تله ةرودخان تحلیل هیدروگراف روزانة
ر مت 244عنوان ورودی سد دز این رودخانه به که میزان آوردة

. تقویم زمانی آبدهی است 1343-1399ر ثانیه طی دوره مکعب ب
 73بین  در مهرترین میزان آبدهی دهد که کمنشان می رودخانة دز

کاهش انیه است. این روند با کاهش دما، ث متر مکعب بر 79تا 
های ارندگیهای باالدست و شروع بکشاورزی در حوضه مصرف آب

واسط آذر میزان آبدهی اروند افزایشی گرفته و از  منطقه از اواخر مهر
رسد. این ثانیه( می متر مکعب بر 244) به باالتر از میانگین سال

تا اوایل  که از اواخر اسفندتا پایان بهمن ادامه داشته تا اینروند 
متر مکعب(  600 تا 500فروردین به باالترین مقدار خود )بین 

رسیده سپس از اواسط خرداد روند کاهشی آن شروع شده و در پایان 
رودخانه از  رسد. آبدهی بلندمدتترین مقدار خود میشهریور به کم

تر بیش آبدهیخرداد( میزان  20) ام260روز  تا (دی 10ام )100روز 
 ام دی10تا ام خرداد 20از میانگین آبدهی ساالنه است و از حدود 

)شکل است تر از متوسط بلندمدت آبدهی رودخانه کم آبدهیمیزان 
12.) 

 

 

 
دار( امگا )سایهارتفاع ژئوپتانسیل )کانتور(، میدان باد )بردار( و  -11 کلش

 2005 مارس 12هکتوپاسکال )ج(  500)ب( و  700)الف(،  850 در تراز

Figure 11- Height of geopotential (contour), wind field 

(vector), and omega (shaded) at at 850 (a), 700 (b), and 500 

(c) hpa level on March 12, 2005 
 

 درصد 90 از بیش که دهدمی نشان هاسیالب زمانی بررسی

 افتاده اتفاق زمانی دورة همین در نیز دز رودخانة سنگین هایسیالب

 (ب)

 (الف)

 الف()

 (ب)

 (ج)
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 ةروزان آبدهی شده استاندارد مقادیر به توجه با (.9 )جدول است
 هایبررسی برای 1370-1399 ةدور در سیالب هفت سیالب،

 .شد انتخاب همدید
 

 
 (1343-1399) زنگتله ایستگاه دز رودخانة روزانة هیدروگراف -12 شکل

Figure 12- Daily hydrograph of Dez river at Tele Zang station 

(1964-2020) 

 

آماری دورة در دز حوضة در منتخب سنگین هایسیالب -9 جدول  

Table 9- Selected heavy floods in the Dez basin in the 

statistical period 

 تاریخ میالدی تاریخ شمسی
آبدهی سیالب 
)مترمکعب بر 

 ثانیه(

سیالب استاندارد 
شده )مترمکعب بر 

 ثانیه(
1371/10/17 1993/01/07 4022 5.8 
1383/12/22 2005/03/12 8554 10.62 

 
 میالدی( 7/1/1993شمسی  ) 17/10/1371  سیالب تاریخ -14-3

مدیترانه -فشار سودانادغامی کماین سیالب نتیجة سامانة الگوی 
و واچرخند آزور است. این سامانه یک سامانة چهار روزه است. 

های انتخابی در باالدست پراکنش بارش این سامانه بر روی ایستگاه
که آمده است. با وجود این 10دست حوضة آبریز در جدول و پایین

ه در ویژهای شدیدی بهدر روز اول فعالیت سامانه نیز بارش
پنج حوضه رخ داده است ولی زنگ، حسینیه و تنگهای تلهایستگاه

ژانویه اتفاق افتاده است. در این  7دی یا  18اوج بارش سامانه در 
متر رسیده میلی 160پنج به بیش از هایی مانند تنگروز در ایستگاه

زنگ که آبدهی سیل این ایستگاه در نمودار برای است. ایستگاه تله
دی 18متر و در میلی 68دی  17ترسیم شده است، در دی  18
یکی  1371-72سال آبی  متر بارش دریافت کرده است.میلی 5/85

بوده است.  1343-1400های آبی ایران در دورة ترین سالاز پرآب
متر مکعب بر ثانیه کمی بیش  503متوسط آبدهی این سال برابر با 

کعب بر ثانیه( است )شکل متر م 244از دو برابر آبدهی بلندمدت )
دارای چندین  1371(. بر اساس شاخص سیالب استاندارد، سال 13

مترمکعب بر ثانیه  4022دی با آبدهی  18سیالب است که سیالب 
هاست. جهت بررسی ترین آنبزرگ (SFI=7)و مقدار استاندارد 

 1371-72نمود روزانه آبدهی سال آبی های مذکور آبسیالب
ای های چندقلهنمودنمود سال آبی مذکور از جمله آبترسیم شد. آب

در حوضة کارون بزرگ است که مقادیر آبدهی آن برای اولین بار 
های آماری به ثبت رسیده است در ایستگاه پایاب حوضه در سال

ها و مترمکعب بر ثانیه در دی( بررسی بارش 4022)مقدار آبدهی 
دهد که بارش می زنگ نشانهیدروگراف ساعتی ایستگاه تله

زنگ در طول پنج بختیاری، تلههای تنگتجمعی در ایستگاه
ای های منجر به افزایش آبدهی روزانه و آبدهی لحظهبارش

متر بوده است. میلی 242و  173ترتیب برابر با زنگ بهایستگاه تله
 17ساعت بوده که پس از  60مدت زمان تداوم سیالب نیز حدود 

 (.14ت رسیده است )شکل ساعت تداوم به ثب
 

 به منجر بارشی  روز در مطالعه مورد منطقة هایایستگاه بارش -10 جدول

 Table 10- Precipitation of stations in the study area on سیالب

a rainy day leading to flooding 

 یستگاها

دی  16
1371 

ژانویه  5)

1993) 

 1371دی  17
 (1993ژانویه  6)

 1371دی  18
 (1993ژانویه  7)

 1371دی  19
 (1993ژانویه  8)

  85.5 68 20 زنگتله

  17 46 5 سد دز

  33 50 4 دزفول

  16 10 5 حرمله

 4 160 61 17 پنجتنگ

  95 56 33 حسینیه

  22 0.6  الیگودرز

  35   بروجرد

 17 13 4.5 0.4 اهواز

 28 59 16  ایالم

 12 61 16  آبادخرم

 29 26 2  شهرکرد

 78 26 12.5 4 یاسوج

 17 22 0.6  الیگودرز

  26 5  دزفول

   7.6  بروجرد

 

 
 1371-1372سال آبی زنگتلهایستگاه  ةروزان هیدروگراف -13شکل 

Figure 13- Daily hydrograph of Tele Zang Station, Blue Year 

1993-1994  
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 زنگهتلایستگاه  17/10/1371هیدروگراف ساعتی سیالب  -14شکل 

Figure 14- Hourly flood hydrograph on 07/01/1993 Tel Zang 

station 

  
 (12/3/2005شمسی ) 22/12/1383سیالب  -15-3

فشار سودان واچرخند عربستان سامانه الگوی کم ةاین سیالب نتیج
 1383 اسفند 20روزه بوده که از ة چهار . این سامانه یک ساماناست

خارج شده است. روز  حوضهاسنفد از سطح  23شروع شده و در 
ها به باالترین مقدار مقادیر بارش در ایستگاه حوضهدوم فعالیت 

مقدار بارش به  پنجتنگو  سپیددشتخود رسیده است. در ایستگاه 
ایستگاه  متر رسیده است. در روز بعد نیز در این دومیلی 120بیش از 

با  1383-84متر بارش ثبت شده است. سال آبی میلی 132و  81
متر مکعب بر ثانیه نسبت به میانگین  311ساالنه  آبدهیمتوسط 

متر مکعب( سال نسبتاً پرآبی  244) رودخانة دزبلندمدت آبدهی 
ای لحظه آبدهیو  62/10است. این سال آبی با شاخص استاندارد 

در  رودخانة دزهای بزرگ سیالب ءه جزثانی متر مکعب بر 8556
شود. تحلیل هیدروگراف روزانه این محسوب می زنگتلهایستگاه 

ام سال آبی 155گر این است که این سال آبی تا روز سیالب بیان
ام 12تا  11ام، 8و  7ام، 7و  6های جز در روزهام بهمن ماه( ب5)

ام بهمن روند افزایش 5تر از میانگین بوده است. از دارای آبدهی کم
 99مدت ام به254ام تا 155های و در روز شده استشروع  آبدهی

ام 22روزانه  آبدهیته است. تر از میانگین ساالنه تداوم داشروز بیش
 متر مکعب به اوج رسیده است. )شکل 5562با مقدار روزانه  اسفند

 زنگتلهروگراف ساعتی ایستگاه های و هید(. بررسی بارش15

 پنجهای شاخص دهد که مدت تداوم بارش روزانه ایستگاهنشان می
ترتیب به زنگتلهو  پنجتنگروز و میزان تجمعی آن در سه ایستگاه 

متر بوده است. مدت زمان تداوم سیالب میلی 177و  295برابر با 
گاه ای ایستاوج سیالب لحظه آبدهیساعت و  183نیز حدود 

ثانیه بوده است. عالوه برآن  متر مکعب در 8556برابر با  زنگتله
 (ام62ام تا ساعت 31ساعت )از ساعت  31مدت زمان اوج سیالب 

 (.11، جدول 16است )شکل 

 
( در 12/3/2005شمسی ) 22/12/1383بارش سیالب  -11جدول 

 مورد مطالعه ةهای منطقایستگاه
Table 11- Flood rainfall on 22/12/1383 (12/03/2005) in the 

stations of the study area 

 ایستگاه

اسفند  20
1383 

 (10 
مارس 

2005) 

اسفند  21
1383 

مارس  11) 

2005) 

اسفند  22
1383 

مارس  12) 

2005) 

اسفند  23
1383  

مارس  13)

2005) 

 10 44.5 97.5 23.5 زنگتله

 9 81 120 37 سپیددشت

 8.2 35 61.5 7.5 سد دز

 2 25 38 3 دزفول

 0 50 37 3 حرمله

 7 132 120 35 پنجتنگ

 6.4 33.9 12.9 23.5 حسینیه

 34 30 43 8.2 الیگودرز

 0.6 68 41 0 بروجرد

 1.5 28 22.6 3 مالیر

 4 24 5.7 2.1 اهواز

  1.2 79 46 ایالم

  48 28 28 آبادخرم

 14.2 49 23 2 شهرکرد

 39 13.4 33 31 یاسوج

 15 30 43 8.2 الیگودرز

 0 27 41 23.6 پل دختر

 0.2  30 11 کوهدشت

 0  41 14 بروجرد

  719 917.2  جمع

 
 1383-84 سال آبی زنگتلهایستگاه  ةهیدروگراف روزان -15 شکل

Figure 15- Daily hydrograph of Tele Zang station in water 

year 2005-2006 

 

 
 زنگتلهایستگاه  22/12/1383ساعتی سیالب  هیدروگراف -16شکل 

Figure 16- Hourly flood hydrograph on 12/03/2005 Tel Zang 

station 
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آماری چند  ةهای شدید اتفاق افتاده در طول دوردر تمام سیالب
های فوق سنگین تکرار شده است. ی در تمام بارشهمدیدویژگی 

سودانی در  ةهای سنگین سامانهای منجر به بارشسامانهدر تمام 
زیرین وردسپهر با گسترش شمال و شمال شرق سوی عامل  ةالی

اصلی فرارفت رطوبتی بر روی حوضه بوده است. این سامانه با توجه 
های ای از دریابه ویژگی حرارتی مستعد دریافت رطوبت قابل مالحظه

های انتقالی تر سامانهدر بیش ف بوده است. این سامانهاگرم اطر
 ةتری در حالت ادغام شده با سامانصورت مستقل و در تعداد کمهب

های سطحی را فراهم ای شرایط الزم برای ایجاد ناپایداریمدیترانه
 ةهای منجر به بارش سنگین ساماننموده است. در تمام سامانه

پرفشار  ةبا زبان واچرخندی در تراز زیرین وردسپهر در حالت ادغام شده
های گرم عرب و سیبری نقش اساسی را در فرارفت رطوبت دریا

سودانی داشته است. به  ةعمان در گردشی واچرخندی بدرون سامان
بسیار مرطوبی بر روی  ةهای انتخابی هستدلیل در تمام سامانههمین
 تشکیل شده بود. این رطوبت در الیةوپی یهای سودان و اتکشور

دریای سودانی پس از تقویت بر روی  ةسامان ةوسیلبهزیرین وردسپهر 
 های انتخابی در الیةست. در نمونهبر روی حوضه فرارفت شده ا سرخ

شرق سوی بر روی دریای عمان و شرق  جاییجابهمیانی وردسپهر با 
اسبی را برای گسترش جنوب سوی جزیره عربستان شرایط منشبه
های بررسی م نموده است. در نتیجه در تمام سامانهمدیترانه فراه ناوة

عمیقی در غرب آسیا بر روی غرب ایران و عراق شکل  ةشده ناو
گرفته است. با عمیق شدن ناوه بر روی این منطقه و فرارفت تاوایی 

آبریز  ةای با امگای منفی بر روی حوضهای گستردهمناسب میدان
اال سوی قوی و وجود ب هایجریانشکل گرفته است. وجود این 

 هایجریانزیرین وردسپهر  ةرطوبت فراوان فرارفت شده در الی
بارشی  شکل گرفته است. در دو سامانةشدید بر روی حوضه  رفتیهم

های لیبی و الجزایر استقرار دارد. در واچرخند آفریقا بر روی کشور
ای از این واچرخند با گسترش شمال سوی زا پشتههای سیلسامانه

مرکزی و شرق اروپا سبب تشدید  ةهای مدیترانتمام بخش
است. این  شدهشمالی در شرق مدیترانه و غرب عراق  هایجریان
شمالی با فرارفت سرد جنب قطبی و فرارفت تاوایی  هایجریان

مناسب سبب ایجاد شیو دمایی و ژئوپتانسیلی در غرب آسیا شده است. 
 دهد. تخابی را نشان میهای انمشخصات سیل 13و  12های جدول

 
 آبدهی و تداوم جهت از انتخابی هایسیل مشخصات -12 جدول

Table 12- Characteristics of selected floods in terms of 

continuity and discharge 

 تاریخ

 ةدور
فعالیت 
سامانه 
 )روز(

  اوج آبدهی
)متر مکعب 

 در ثانیه(

تداوم 
سیالب 
 )ساعت(

زمان 
 اوج

 )ساعت(

 آبدهیتأثیر بر 
 )روز ( کل

1383 4 8556 183 31 99 
1371 3 4022 60 17 0 

 

 از نظر مدت زمان شروع و خاتمه های انتخابیمشخصات سیل -13جدول 

Table 13- Characteristics of selected floods in terms of start 

and end time 

 تاریخ زمان شروع زمان خاتمه مدت سیل

 روز 7
 19روز  24ساعت 

 دی
 1371دی  دی 13روز  0ساعت 

 روز 6
 21روز  24ساعت 

 بهمن
 16روز  0ساعت 

 1383اسفند  بهمن

 
دی  ةفوق سنگین سامان بارش ةشود نمونطور که دیده میهمان
مدت به 1383اسفند  و سامانة استروز تداوم داشته سه  ،1371
طور که بیان شد در برخی روز تداوم داشته است. البته همان چهار

اصلی  ةفعالیت سامان ةاز پایان دور پسهای قبل یا ها روزاز سامانه
ها ثبت در برخی از ایستگاه ای حتی با شدت زیادهای پراکندهبارش

های محلی عنوان بارشهای پراکنده را بهولی این بارش شده است.
 Mohammadiنتایج این بررسی با مطالعات ) .. قلمداد شده است

et al., 2021; Mohammadi and Lashkari, 2018 )خوانی هم
 دارد.

 
 گیرینتیجه -4

جایی شرق سوی پرفشار عربستان و گسترش جنوب سوی قابل جابه
ارتفاع بریده بر روی ای و تشکیل یک مرکز کمتوجه ناوة مدیترانه

. های ابر سنگین حوضة دز استترین الگو برای بارشعراق مناسب
های منجر به سیل با بررسی الیة میانی وردسپهر در تمام سامانه

جایی مالحظه شد که سلول واچرخند عربستان با جابه 2005و  1993
جزیره های عرب و عمان و شرق شبهشرق سوی بر روی دریا

عربستان استقرار داشته است. در همین شرایط ناوة بسیار عمیقی در 
که انتهای جنوبی ناوه تا جنوب سودان غرب ایران شکل گرفته است 

 تةو شمال اتیوپی گسترش داشته است. گسترش شمال سوی پش
ترین پرفشار آزور و ایجاد یک سامانة بندالی بر روی غرب اروپا مناسب

آسا است و روند افزایشی های بارشی سیلالگو برای ماندگاری سامانه
. د تصاعدی داردها رونرواناب سطحی نسبت به افزایش شدت بارش

که  شد مالحظه سنگینهای بارشی فوقدر بررسی دبی سیل سامانه
 12ها با تأخیری های بارشی منتخب دبی اوج سیالبدر تمام سامانه

های سامانه، دبی بسیار شدیدی را ایجاد ساعته از روز اوج بارش 24تا 
ثانیه  متر مکعب بر 8556با دبی اوج  2005که سیل طوریاند. بهکرده

های مترمکعب بر ثانیه از جمله سیل 4022با دبی اوج  1993و سیل 
های فوق سنگین دلیل بارشاند. مقادیر دبی بهبسیار سنگین بوده

متر در برخی از میلی 120تا  160های بیش از مدت با شدتکوتاه
های هیدورومتری صورت تصاعد هندسی در ایستگاهها بهایستگاه

 اند. ثبت شده
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 زاریگسپاس

و سازمان  یکاربرد یهادفتر پژوهش ،از سازمان آب و برق خوزستان
پژوهش که مستخرج از  ینا یازکه اطالعات مورد ن یرانا یهواشناس

قرار دادند،  یسندگاننو یاررا در اخت است، اول ةدکتری نویسندرساله 
 شود.یم یگزارسپاس

 
 منابع 

 اتییرتغ یبررس(. 1400. )عساکره، ح.، و س ی،اشرف.، س جهانبخش،
و  یاافجغر .رود زرد یززا مؤثر بر حوضه آبخسامانه بارانی ادهه

 .112-101(، 75)25 ،یزیربرنامه
های بندالی، روش ینامیکی سامانهد-تحلیل همدیدی(. 1385. )حبیبی، ف

ن و فیزیک زمی .ی بندالی و تأثیر آن روی ایرانتشخیص سامانه
 . 89-69، 94 ،فضا

(. 1399. )ف، حسینعلی پورجزی ، ف.،جعفری شندیم.،  ،رضایی بنفشه 
های موثر بر ی الگوهای فشار مرتبط با بالکینگواکاوی سینوپتیک

تا  1951ی ها)طی سال های مداوم و سنگین تبریزرخداد بارش
 . 123-105(، 71)24 ،یزیررنامهب و یاجغراف(. 2013

تیکی (. شناسایی الگوهای سینوپ1387علیجانی، ب.، و هوشیار، م. )
، جغرافیای طبیعی هایپژوهش غرب ایران.شدید شمال سرماهای

65 ،1-16 . 

یران. اوارد  یفشار سودانکم یهایستمس یریابیمس (.1381. )ح لشکری،
 . 156-133، (2)6، مدرس یانسانعلوم 

فشار و توسعه مرکز کم یتتقو یل،تشک یسممکان .(1382. )ح لشکری،
یران. غرب ادر جنوب و جنوب یسودان و نقش آن بر بارندگ

 .88- 52، 46 ،یاییجغراف یقاتتحق

های تأثیر شاخص (.1401)محمدرضایی، م.، سلطانی، س.، و مدرس، ر. 
. ایرانغربی مههواشناسی در نیدمایی انسو بر خشکسالی 

 . 27-13(، 2)2، مدیریت آب و خاک و سازیمدل
های سنگین (. تحلیل همدید بارش1389محمدی، ب.، و مسعودیان، آ. )

، (19)8 ،جغرافیا و توسعه(. 1373ماه )موردی آبان مطالعه -ایران
70-47. 

جایی مکانی پر فشار (. نقش جابه1397) محمدی، ز.، و لشکری، ح.
ای در الگوهای همدیدی و عربستان و رودباد جنب حاره

شدید جنوب و جنوب غرب ایران. های ترمودینامیکی ترسالی
  .509-491 (، 3)50، های جغرافیای طبیعیپژوهش
 کم سامانة بارش تغییرات بررسی(. 1398ح. ) لشکری،و محمدی، ف.، 

 .ایران غرب جنوب منطقة در تاریخی روند طی سودان فشار
  .387-373 (، 2)15، های جغرافیای طبیعیپژوهش

(. 1401) .زاده، عس.، و رسول ین،عموق ی، س.، نسترنبابالن محمودی
 یدادهایرو ینتخم یبرا یامحصوالت بارش ماهواره یابیارز

 یریتو مد یسازمدلخزر.  یایدر یدر نوار ساحل ی سنگینبارش
 . 122-107 (،4)2، خاک و آب

ضخامت  یالگوها یدیهمد یلتحل (.1392. )س کارساز،و ا.،  یان،مسعود
 و توسعه، یاجغراف ی.در منطقه زاگرس جنوب یدشد یهایبارندگ

12(37)، 15-27.  
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