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کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل  ،ايران
هانیه امیدزاده
کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران
چکیده
رگبارها از جمله مخاطرات طبیعی اند که آگاهی از چگونگی وقوع و میزان اثرات آن کمک بسزایی در کاهش آسیب هاي
احتمالی محیطی می نماید .پژوهش حاضر به منظور شناخت ،قانونمند کردن و پیش بینی رگبارها صورت گرفته است .هدف از این
پژوهش ،مطالعه سینوپتیکی بارش رگباري  799میلیمتري مورخ  7927/1/99شهرستان بهشهر میباشد .به همین منظور براي
دستیابی به این هدف ،از نقشههاي سینوپتیکی روزانهي سازمان هواشناسی کشور در تراز  055هکتوپاسکال شامل،
ارتفاع ِژئوپتانسیل ،سطح دریا ،امگا ،رطوبت نسبی و رطوبت ویژه یراي روزهاي  97و  99مهر ماه  7927استفاده شده است.نتایج
تحقیق نشان داد که توده هواهاي موثر در ریزش بارش رگباري شهرستان بهشهر ،سامانه کم فشار و پرفشار مهاجر اروپایی و ناوه
هاي وارده از غرب و جنوب غرب منطقه ایران میباشند .بنابراین شرایط سینوپتیکی الزم براي ایجاد بارشهاي رگباري منطقهي
مورد مطالعه که شامل ،فرارفت هواي سرد روي دریاي خزر به وسیله سامانهي پرفشار مهاجر اروپایی و صعود توده هواي گرم و
مرطوب به وسیله کم فشار مهاجر اروپایی و همرفت گرم و مرطوب از غرب و جنوب غرب به وسیلهي ناوهها وجود دارد.

واژه های كلیدی :بارش رگباري ،تحلیل همدیدي و سینوپتیکی ،شهرستان بهشهر
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مقدمه

اهمیت بارشهاي شدید و گاهی سیلآسا طی فصل تابستان براي کشوري مانند ایران با ویژگیهاي آب و هوایی
خاص خود ،محرز بوده و همواره یکی از عواملی است که در مناطق مختلف جغرافیایی از نظر مالی و جانی اثرات
وخیمی به همراه داشته و انسان و طبیعت را در سطح وسیعی متأثر ساخته است .نواحی مختلف کشورمان همواره در
فصل گرم سال در معرض آسیبهاي ناشی از بارندگیهاي شدید و ناگهانی قرار دارد .گاهی در تابستان بارشهایی
صورت میگیرد که طی چند روز میزان بارندگی در یک منطقه از میزان کل بارندگی یک ساله تجاوز میکند و چنین
رخدادي گاهی سیلهاي مخرب و ویرانگري را ایجاد میکند که به کلی چهره طبیعی ،محیط جغرافیایی و زندگی انسان
را دستخوش تغییر کرده (عربی ،)7 :7910 ،جان تعدادي از انسانها را میگیرد و هزاران مترمکعب آب شیرین و هزاران
تن خاك ارزشمند را از دسترس خارج ساخته و خرابیهاي فراوانی بر جاي میگذارد (لشکري و همکاران:7911 ،
 .)719کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل تأثیرپذیري از نوار پرفشار جنب حارهاي و شرایط آب و هوایی حاکم بر
این منطقه ،از بارش کمی برخوردار است (قندهاري و همکاران .)19 :7911 ،بارشهاي ساالنه اندك و نوسانات شدید
رگباري و کوتاه بودن مدت بارشها ازخصوصیات بارز رژیمهاي بارندگی ایران محسوب میشود .بارشهاي کوتاه مدت
و رگباري ،سالیانه سیالبهاي مخربی را بر جاي می گذارد .شهرستان بهشهر از جمله مناطقی از کشور است که در
فصول گرم سال شاهد بارانهاي کوتاه مدت و رگباري میباشد .در اکثر موارد ،این بارشها منجر به سیلهاي شدید و
مخرب میشود که خسارتهایی را به بار میآورد .بارش شدید و رگباري در ساعت دو بامداد روز شنبه مورخ  99مهر
ماه  7927در شهرستان بهشهر منجر به سیلی گردید که طی  05سال گذشته در این شهرستان بیسابقه بوده و تلفات
جانی و مالی زیادي به بار آورد .آثار تخریبی سیل مذکور در سطح شهر باعث کشته شدن  1نفر از اهالی این شهرستان و
وارد نمودن حدود  95میلیارد تومان خسارت مالی به این شهرستان شد (سایت شهرستان بهشهر .)9با توجه به این
موضوع شناخت الگوهاي سینوپتیکی منجر به بارشهاي سیلزا از مهمترین عواملی است که میتواند راهبردهاي مناسب
را در اختیار برنامه ریزان و مسئوالن قرار دهد .لذا هدف اصلی این پژوهش این است تا با استفاده از تحلیل نقشههاي
سطح زمین و ترازهاي فوقانی جو ،به بررسی عوامل همدیدي این پدیده بپردازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق

بارشهاي رگباري از پدیده هاي بحران سازند که وقوع ناگهانی و شدید آن منجر به خسارات هنگفتی شده و جبران آن
در کوتاه مدت غیرممکن خواهد بود .شناخت و آگاهی ما از بارشهاي رگباري و چگونگی وقوع ،شدت ،مدت و تدداوم
آن در فواصل مختلف زمانی کمک بسزایی در جهت مقابله صحیح با آن نموده و منجر به تصمیمگیري مناسدب در ایجداد
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سازههاي شهري و غیرشهري میشود .با توجه به رفتار متفاوت بارش و تغییرات سریع آن در فواصل مکانی کم و زمدانی
بلند ،ارائهي مدلهاي مناسب در هر منطقه جهت پیش بینی احتمالی آن ضروري است .عالوه بر این ،احددا

سدازههداي

مناسب در سطوح شهري و غیرشهري با توجه به دوره بازگشت ،طرح و نوع سازه ،هزینه و سدطح محافظدت نیدز تعیدین
میشود (رضایی و روشنی .) 9 :7912 ،شهرستان بهشهر با واقع شددن در شدمال کشدور و تدأثیر پدذیرفتن از نفدو تدوده
هواهایی که در فصول سرد از سمت شمال شرق و نیز تأثیرپذیري از ورود پرفشار جنب حاره در فصول گرم و نیز تدأثیر
رشتهکوه جهانمورا سبب شده که در منطقه مورد مطالعه بارشهاي رگباري به خصوص در اواخر تابسدتان و اوایدل پداییز
به وقوع بپیوندد و موجب آسیب رساندن در زمینههاي مختلف اقتصادي و انسانی و غیدره شدود .بندابراین شناسدایی ایدن
پدیده از اهمیت زیادي برخوردار است .میزان خسارتهاي ناشی از این پدیده بسته به شدت و مدت آن متفداوت اسدت.
بنابراین شناخت و اطالع از بارشهاي رگباري ،توزیع زمانی و مکانی و نیز آگاهی در زمینده تغییدرات طدوالنی مددت در
فراوانی و میزان بارشها ي در منطقه مورد بررسی اهمیدت دارد تدا متخصصدین و کارشناسدان مربوطده ضدمن شناسدایی
الگوهاي جوي پدید آورنده این پدیده ،آگاهیهاي الزم را در زمینه راهکارها ،توصیهها و غیره به کشاورزان و باغداران و
نیز مسئوالن ستاد حواد

غیرمترقبه شهرستان در خصوص وقوع بارشهاي رگباري ارائه دهند.

پیشینه تحقیق

در سالهاي اخیر مطالعات زیادي در ارتباط با بارشهاي سنگین و سیلآسا در کشورهاي مختلف به وسیله اقلیمشناسان
و هواشناسان به روش تحلیل سینوپتیکی و با استفاده از نقشههاي سطوح مختلف جو ،صورت گرفته است .روبرت

9

( ،)7221رابطةي شرایط جوي باال را با رخداد بارشهاي سنگین تابستان در یوتا 1بررسی نموده است .وي نقش عوامل
سینوپتیکی را مستقیم و غیرمستقیم دانست .وي همچنین به این نتیجه رسیده که انتقال رطوبت از اقیانوس اطلس در
ایجاد این بارشهاي سنگین اهمیت فوقالعادهاي دارد .پیر ،)7220( 0بارندگیهاي فصل گرم شمالشرقی آفریقا رامطالعه
نموده و به این نتیجه رسید که این بارشها در اثر حواد

النینو و پدیده مونسون اتفاق میافتند و نقش اقیانوس اطلس

هم در ایجاد این بارشها مؤثر است .مادوکس ،)7211( 6با مقایسهاي که بین سیلهاي سنگین بیگ تامپسون 1و
راپیدسیتی 1از نظر سینوپتیکی انجام داد ،به این نتیجه رسید که عامل ایجاد این سیلها بادهاي سطح پائین میباشند که
رطوبت فراوانی را به این دو منطقه منتقل کرده و عامل ناهمواري باعث صعود رطوبت و ایجاد بارشهاي سنگین شده
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است .کاهانا 2و همکاران ( ،)9551سیل هاي مهم صحراي نقب را مطالعه کردند .مطالعات آنها نشان داد که بیش از 10
درصد سیل هاي مهم در طول سالهاي  7221-7260در این منطقه به وقوع پیوسته است که علت آن ،وجود ناوهي فعال
روي دریاي سرخ بیان شده است .در این مطالعه ،آنها یک طبقهبندي هیدرواقلیمی از سیلهاي مهم صحراي نقب براي
پیشبینی سیلهاي مهم را به کار بردند .از  09سیل مهمی که طی سالهاي  7260-7221در صحراي نقب رخ دادهاند91 ،
مورد از آنها با دو الگوي سینوپتیکی مهم در ارتباط بودند .الگوي نوع اول ،ناوهي فعال دریاي سرخ میباشد که بین
دریاي سرخ و مدیترانه در طول نصفالنهار  95درجه شرقی کشیده شده و الگوي نوع دوم ،کم فشار سوریه است که
دلیل  71مورد از این سیلها از بوده است .رضاکووا 75و همکاران ( ،)9550به مطالعهي بارشهاي سیلزا در آگوست
 9559به عنوان شدیدترین بارش منجر به سیل در کشور چک پرداختند .در این مطالعه بر روي شرایط سینوپتیکی ایجاد
بارشهاي سنگین از نقشه هاي سطح زمین استفاده شد .آنها نشان دادند که ریزش باران سنگین در کشور چک به وسیله
گرادیان قابل مالحظه ي افقی در بخش عقب سیکلون که با حرکت خیلی کند به سمت شمالشرقی اروپاي مرکزي
پیشروي می کند ،صورت گرفته و شرایط براي انتقال رطوبت هوا و صعود به صورت اروگرافی در منطقه فراهم میشود.
جیسون

77

و همکاران ( ،)9550به برآورد و پیشبینی بارشهاي سنگین با استفاده از یک روش ترکیبی در امریکا

پرداختند و دریافتند که پیشبینیهاي بارشهاي سنگین صحیح است ،که آن بارشها به مراکز پیشبینی نزدیک باشند.
فوجیبی و یامازاکی ،)9556( 79به مطالعه و بررسی تغییرات بلند مدت بارشهاي سنگین در ژاپن پرداختند .تحلیل آنها بر
اساس طبقه بندي شدت بارش و فراوانی آن بوده و نشان دادند که ،بارشهاي سنگین در طول این  751سال در ژاپن
افزایش داشتهاند و روند افزایش این بارشها  9/9درصد در هر دوره بوده است .فرناندو و ایراسما ،)9575( 79ارتباط بین
بارشهاي جنوب شرق برزیل را با سامانههاي حلقوي نیم کره جنوبی مطالعه کردند .آنها دریافتند که ناهنجاریهاي بارش
همراه با رخداد منطقه همگرایی اقیانوس اطلس جنوبی بوده و الگوي جوي اقیانوس آرام جنوبی به وسیلهي مراکز
چرخندي جنوب شرق اقیانوس آرام تشدید میشوند .پاتنایک و راجیوان ،)9575( 71تغییرپذیري فضاي زمانی بارشهاي
بیشینه را بر روي هندوستان در یک دوره بلند مدت  05ساله تحلیل نمود و دریافت که میانگین فراوانی وقوع بارشهاي
بیشینه همراه با سهم بارشهاي بیشینهي فصلی در طول دورهي مطالعاتی یک روند افزایشی  21درصد رات داشتهاند.
خوشحال دستجردي ( ،)7916بارشهاي بیش از صد میلیمتر در سواحل جنوبی دریاي خزر را بررسی و یکصدوپانزده
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سامانه سینوپتیکی از سطح زمین تا تراز  955هکتوپاسکال در طی یک دورهي  95ساله ( )7212-7215که سبب ریزش
باران هاي بیش از صدمیلیمتر در سواحل جنوبی دریاي خزر شده است ،را بررسی کرده است.وي نتیجه گرفت که باران-
هاي بیش از  755میلیمتر ،در اثر ورود جبهههاي تقویت شدهي نسیم دریا به وسیله سامانههاي سینوپتیکی به ساحل
دریاي خزر ریزش میکنند که باعث افزایش مقدار ریزش باران با ارتفاع در دامنههاي شمالی البرز هم در اثر تقویت
بادهاي آتاباتیک به وسیله سامانه مذکور و صعود هواي گرم و مرطوب آورده شده به وسیله جبهههاي نسیم دریا به
دشت روي این دامنهها ایجاد میشود .لشکري ( ،)7910معتقد است که بارشهاي شدید جنوب غرب ایران ،ناشی از
کمفشار سودانی و منطقه همگرایی دریاي سرخ است .نجارسلیقه ( ،)7915به این نتیجه رسید که نفو زبانهي کمفشار
موسمی از سمت شرق در سطوح زیرین تروپوسفر باعث انتقال رطوبت اقیانوس هند و خلیج بنگال میشود و چنانچه
شرایط مساعدي براي صعود تودههاي مرطوب در الیههاي میانی تروپوسفر وجود داشته باشد ،بارشهاي رگباري شدید
تابستانی در جنوب غرب کشور ایجاد می نماید .علیجانی ( ،)7915به منظور شناسایی تیپهاي هواي بارانآور تهران،
روزهاي داراي بارش یک میلیمتر و بیشتر تهران را در دورهي آماري  7225تا  7220استخراج کرد .وي در تحلیل این
روزها از دادههاي رقومی نقشههاي هواي ساعت  79گرینویچ استفاده کرد .سرعت ،شدت جریان و مقدار چرخندگی بر
اساس روش کمی جنکینسون 70محاسبه شد .نتایج وي نشان داد که استفاده از محاسبات چرخندگی ،دقیقتر از روشهاي
دیگر است .او هم چنین دریافت که در بین سطوح اتمسفري سطح  055هکتوپاسکال مهمتر از سطوح دیگر بوده و در
این سطح ،فرود سوریه نقش اصلی در ایجاد بارشهاي تهران را به عهده دارد .نتایج کار وي هم چنین نشان داد که تعداد
بیشتري از تیپهاي هوا ماهیت سیکلونی دارند و بارشهاي سنگین تهران به وسیله سیکلون رخدادهاند .هم چنین
سیکلونها در دوره سرد و آنتیسیکلونها در فصل بهار فراوانترند .لذا بر اساس تجربیات ،مطالعات و تحقیقات صورت
گرفته در خارج و داخل کشور در زمینه تحلیل سینوپتیکی بارشهاي رگباري ،این نوشتار تالشی است تا با استفاده از
نقشههاي تراز سطح دریا و جو باال و همچنین از نقشه هاي امگا ،که میزان پایداري و ناپایداري یک منطقه را مشخص
میکند و نیز از نقشه هاي رطوبت نسبی و رطوبت ویژه که نقش اساسی در ایجاد وقوع بارش دارند ،به تحلیل همدیدي
و سینوپتیکی بارش رگباري روز  99مهرماه  7929شهرستان بهشهر بپردازد.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

شهرستان بهشهر در شرق استان مازندران قرار دارد ،که از شمال به دریاي خزر ،از جنوب به سلسله کوههاي البرز و
استان سمنان ،از شرق به استان گلستان و از غرب به شهرستان نکا منتهی میشود .شهرستان بهشهر در موقعیت 095 11/
- Cenginson
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تا  095 96/شرقی و  965 10/تا  965 19/درجه عرض شمالی قرار دارد .دشت شهرستان بهشهر را میتوان به دو بخش
غربیتر دشت ،ادامه پیشروي مخروط افکنههاي آبرفتی رودخانه نکا بوده که اکثر استقرارهاي پیشین در این ناحیه و
نواحی دلتایی رودحانه نکا شکل گرفتهاند  .بخش شرقی و شمال شرقی دشت بهشهر ادامه پیشروي خلیج گرگان بوده که
به دلیل پایین بودن موقعیت زمینهاي مذکور و پیشروي دریا ،اغلب زمینها شورهزار بوده و قابلیت اسکان در دشت را
فراهم نمیکرده است (سایت شهرستان بهشهر).

شکل  -7موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
روش شناسی

به منظور تحلیل سینوپتیکی بارش رگباري روز  99مهر ماه  ،7927از نقشههاي سینوپتیکی (ارتفاع ژئوپتانسیل ،فشار سطح
دریا ،امگا و رطوبت) مربوط به سطوح مختلف جوي در بازههاي زمانی  91ساعت قبل از وقوع سیل و روز وقوع سیل
استفاده گردیده .پس از بررسی و تفسیر نقشههاي سینوپتیکی روزهاي  97و  99مهر ماه  ،7927الگوهاي حاکم و شرایط
سینوپتیکی منطقه شناسایی و با توجه به موقعیت و آرایش سامانههاي تأثیرگذار روي بارش رگباري ،منشأ سامانهها ،مسیر
حرکت و داوام آنها مشخص گردید.
تحلیل یافتهها

بارشهاي رگباري از جمله مخاطرات طبیعیاند که بر منابع طبیعی مورد نیاز انسان مانند خاك ،آب و فعالیتهاي
اقتصادي همچون سازهها ي آبی ،کشاورزي ،گردشگري ،صنعت و حمل و نقل خسارات زیادي وارد مینماید .لذا بررسی
و شناخت سامانههاي همدیدي که علت پدیدههاي مذکور است ،نه تنها نحوه زایش این گونه بارشها را روشن میسازد،
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بلکه راه را براي پیشبینی رخداد آنها در آینده فراهم میکند و نقش مهمی در مدیریت این حواد  ،طرحهاي آبخیزداري
و بهرهبرداري از سیالب ایفا میکند (رحیمی و همکاران .)09 :7912 ،در ادامه این پژوهش به تحلیل الگوهاي همدیدي
و سینوپتیکی نقشههاي تراز سطح دریا ،تراز  055هکتوپاسکال ،امگا ،رطوبت نسبی و رطوبت ویژه پرداخته شد.

تحلیل سینوپتیکی نقشههای تراز سطح دريا 055 ،هکتوپاسکال ،امگا ،رطوبت نسبی و رطوبت ويژه روز  12مهرماه
2931
در نقشه هاي تراز سطح دریا در روز  97مهر ماه نشان میدهد (شکل  )9که در این روز ،سیستم کم فشاري بر
روي شمال اروپا تشکیل شده و زبانهاي از آن ،به صورت یک سلول کم فشار بسته ،با عبور از اروپا و شمالشرقی
مدیترانه به سمت سواحل جنوبی دریاي خزر و شمالشرق ایران کشیده شده و منطقهي مورد مطالعه را نیز در بر گرفته
است .فشار هواي سطح زمین در نوار جنوبی دریاي خزر و همچنین در شهرستان بهشهر در این روز 7579/0 ،میلیبار
بوده که مقدمات شرایط ناپایداري هوا را براي روز بعد فراهم کرده است .بررسی و تحلیل نقشههاي ارتفاع ژئوپتانسیل
سطح  055هکتوپاسکال نشان میدهد(شکل  ،)9یک فرود عمیقی در شمال اروپا تشکیل شده که موجهاي از آن از روي
کشورهاي لیبی و مصر عبور کرده و به طرف کشور ما در حال حرکت میباشد .همچنین در همین روز یک کم ارتفاع
فشاري از دریاي مدیترانه به طرف ایران کشیده شده بود که منطقه مورد مطالعه در قسمت جلو فرود قرار گرفته بود.
زبانهاي از این فرود با حالت واگرایی باالیی از منطقه عبور کرده که خط منحنی این زبانه  0155هکتوپاسکال بوده است.
این زبانه سبب انتقال رطوبت از دریاي مدیترانه به منطقه مورد شد که باعث تقویت و تشدید شرایط ناپایداري شده
است .همانطور که در تحلیل نقشههاي امگا روز  97مشاهده میگردد (شکل  ،)1در این روز دو هسته اصلی سرعت
صعودي هوا در اروپا و جنوب شرقی آسیا تشکیل گردیده ،که زبانهاي از این هستهها از طرف غرب و جنوب شرقی به
منطقه ایران نفو کردند .هسته اصلی سرعت صعودي هوا که از اروپا نشآت گرفته بر منطقه اردبیل حاکم بود .در این روز
زبانهاي از این هسته ،با مقدار امگاي  -5/50پاسکال بر ثانیه ،به شهرستان بهشهر نفو کرده و باعث تشدید جریانات
همرفتی و در نتیجه منجر به بارش سنگین در منطقه مورد مطالعه گردید .در تحلیل نقشههاي رطوبت نسبی روز 97
مالحظه میگردد (شکل  ،)0که هسته اي از رطوبت نسبی ار اروپا وارد منطقه ایران شده و بر غرب کشور حاکم گردید.
مقدار رطوبت نسبی غرب کشور در حدود  15درصد بوده اما در همین روز ( 97مهر ماه) ،مقدار رطوبت نسبی شهرستان
بهشهر حدود  15درصد بوده که به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تشدید بارش سنگین منطقه مورد مطالعه نقش داشته
است .اما بر اساس تحلیل نقشههاي رطوبت ویژه روز  97مهر ماه مشاهده میگردد (شکل  ،)6هستهاي از زبانه رطوبت
ویژه از اروپا به طرف ایران نفو کرده و منطقه غرب و شمال غرب را در بر گرفته بود .هستهاي از این زبانه با مقدار
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 5555705در یکاي گرم در کیلوگرم به شهرستان بهشهر نفو کرده و باعث تشدید اشباع توده هواي و در نهایت منجر به
بارش سنگین منطقهي مورد مطالعه گردید.

شکل  -9نقشه تراز  055هکتوپاسکال در روز  97مهر ماه

شکل  -9نقشه تراز سطح دریا در روز  97مهر ماه ( 7927روز قبل

( 7927روز قبل از وقوع سیالب)

از وقوع سیالب)

شکل  -0نقشه رطوبت نسبی در روز  97مهر ماه ( 7927روز

شکل  -1نقشه امگا در روز  97مهر ماه ( 7927روز قبل از وقوع

قبل از وقوع سیالب)

سیالب)

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،92پاییز و زمستان 7921

990

شکل  -6نقشه رطوبت ویژه در روز  97مهر ماه ( 7927روز قبل از وقوع سیالب)

تحلیل سینوپتیکی نقشههاي تراز سطح دریا 055 ،هکتوپاسکال ،امگا ،رطوبت نسبی و رطوبت ویژه روز  99مهرماه 7929
نقشه تراز سطح دریا در روز  99مهرماه (شکل  ،) 1نشانگر وجود یک سیستم پرفشار حرارتی بر روي کل کشور می-
باشد که هستههاي بیشینهي شدت این پرفشار با فشار بین  7571/0تا  7595میلیبار ،در نوار شمالی کشور از جمله
شهرستان بهشهر قرار دارد .بر اساس تحلیلهاي انجام گرفته بر روي نقشههاي سطح زمین میتوان گفت با توجه به اینکه
وقوع بارش سیلزا در منطقه در ساعات اولیهي بامداد روز  99مهر ماه اتفاق افتاده است ،رخداد این پدیده معلول وجود
و تشکیل سیستم کم فشار حرارتی در روز قبل از آن یعنی روز  97مهر ماه بوده است که در روز وقوع سیالب به تدریج
از دامنهي فعالیت سیستم کم فشار مربوط به روز قبل از وقوع حادثه کاسته شده و جاي آن را سیستم پرفشار گرفته است.
در تحلیل نقشه تراز  055هکتوپاسکال (شکل  )1در این روز ایجاد یک ناوهي نسبتاً عمیق در شرق دریاي مدیترانه و در
مجاورت دریاي سرخ ،ضمن تغذیه رطوبت از این دریاها و نیز تا حدودي دریاي سیاه ،و تقویت این سیستم کم ارتفاع و
گسترش آن بر روي ایران و منطقهي مورد مطالعه ،امکان بروز ناپایداريهاي جوي و شروع بارندگی سیلآسا در ابتداي
روز  99مهر ماه در منطقه به وجود آمده است که این بارش سنگین ،با مساعدت کمفشار حرارتی موجود روي سطح
زمین در روز  97مهر ماه اتفاق افتاده است ،منطقهي شمال کشور در زیر محور ناوهي شکل گرفته در اروپا قرار گرفته،
و از شدت ناپایداري موج کوتاه روز قبل کاسته شده و شرایط پایداري و پرفشار جوي بر منطقهي شمال کشور و
شهرستان بهشهر حاکم شده است .بر اساس تحلیل نقشه امگا در روز  99مهر ماه (شکل  ،)2هسته اصلی از شمال به
طرف شرق جابجا شده ولی همچنان زبانهي سرعت صعودي هوا با  -5/50پاسکال بر ثانیه در منطقه مورد مطالعه حاکم
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بوده است .همانطور که در نقشه هاي رطوبت نسبی و رطوبت ویژه مالحظه میگردد (شکلهاي  75و  ،)77در منطقه
مورد مطالعه در این روز از مقدار رطوبت کاسته شده و هستههاي رطوبت به طرف شرق کشور جابه جا شدهاند.

شکل  -1نقشه تراز  055هکتوپاسکال در روز  99مهر ماه

شکل  -1نقشه تراز سطح دریا در روز  99مهر ماه ( 7927روز

( 7927روز وقوع سیالب)

وقوع سیالب

شکل  -75نقشه رطوبت نسبی در روز  99مهر ماه 7927

شکل  -2نقشه امگا در روز  99مهر ماه ( 7927روز وقوع سیالب)

(روز وقوع سیالب)
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شکل  -77نقشه رطوبت ویژه در روز  99مهر ماه ( 7927روز وقوع سیالب).
نتیجهگیری

شهرستان بهشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیري در شمال کشور و داشتن شرایط رطوبتی ،هر ساله شاهد
بارشهاي سنگین به خصوص در فصل تابستان و اوایل پاییز میباشد .هدف از این پژوهش ،مطالعه سینوپتیکی بارش
رگباري  799میلیمتري مورخ  7927/1/99منطقه مورد مطالعه میباشد .طی روزهاي مورد مطالعه که بارش رگباري در
شهرستان بهشهر رخ داده بود ،سیستمهایی در سطح فوقانی و زیرین تروپوسفر از شروع تا خاتمه بارندگی از شمالغرب،
غرب و جنوب غرب به طرف شرق جابه جا شدهاند .شرایط سینوپتیکی حاکم در سطح زیرین تروپوسفر نمایانگر
استقرار و حاکمیت سیستمهاي پرفشار و کمفشار مهاجر اروپایی میباشد؛ به طوري که از  91ساعت قبل از وقوع بارش
روند تقویت این دو سیستم شروع شده و در روز اوج بارندگی به حداکثر خود رسیده و سپس روند تضعیف آنها شروع
شده بود .پرفشار مستقر در شمال کشور با محوري شمالغربی – جنوبشرقی نوار شمالی کشور را تحت تأثیر خود قرار
داده و با ریزش هواي سرد بر روي نیمه شمالی کشور سبب افت دما در منطقه مورد مطالعه شده بود .سیستم کمفشار
حرارتی با حرکت چرخندي خود سبب صعود توده هواي گرم و مرطوب و ایجاد شرایط ناپایداري در شهرستان بهشهر
شده است .همچنین در اثر تماس دو توده هواي گرم و مرطوب از طرف جنوب و سرد از شمال؛ شرایط ناپایداري و
بارندگی در منطقه مورد مطالعه گردیده است .در سطوح فوقانی تروپوسفر وجود ناوههاي غربی سبب صعود دینامیکی
توده هواي گرم و مرطوب و ایجاد شرایط ناپایداري در سطح شهرستان بهشهر شده است .با توجه به موارد کر شده،
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میتوان گفت که سیستمهاي سینوپتیکی فشار سطح زمین و تراز  055هکتوپاسکال در ایجاد و تشدید بارشهاي رگباري
منطقه مورد مطالعه تأثیرگذار بودهاند..
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Analysis of synoptic patterns creative showery precipitation (Case Study: rainfall
whit amount of 132 mm on 2012/10/13 in Behshahr town)
Abstract
Showery precipitations are one of the natural hazards that knowing about their occurrence and
extent of their effects can help to reducing the environment harms. Iran has the arid and semiarid
climate. Low short duration and be showery precipitation are some of the precipitation regime
characters in this country. Because of its geographical location in the north of Iran and having the
humidity conditions, Behshahr town has the heavy rainfall in every year, especially during the
summer and early autumn. The purpose of this study is synoptic survey of Showery rainfall of
Behshahr town with 132 mm which has been occurred in 2012/10/13. in this study, the daily
synoptic maps of weather at the earth and 500 HP levels on eleventh and thirteenth days of
October in 2012 have been used which these maps included the geo-potential height, sea level,
omega, relative humidity, and specific humidity maps. The results showed that two types of air
masses were effective in occurrence of showery precipitation in study area which included the
income European low-pressure and high-pressure systems and troughs arrived from west and
southwest to Iran. So, synoptic conditions which are necessary to creation the showery
precipitation are advection of cool air over Caspian Sea by high pressure system that is an income
European system, ascending the warm and humid air masses by low pressure system income
European and addition to, the warm and humid convection of west and Southwest by the troughs.
Keywords: Showery rainfall, synoptic analyze, Behshahr town

