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 چکیدٌ

اظ آهبض ٍ اعالػبت زپبضتوبى  2015غٍئي  12غٍئي تب  7ي آقَثب زض هحسٍزُ زضيبي ػطة زض تبضيد ا حبضُثطضؾي هبّيت ؾبذتبضي تَفبى  هٌظَض ثِ
       قسُ هطوع ي ضلَهي ثبظ تحليلّب زازُبض خَي اظ ( اؾتفبزُ قس. ثطاي ثطضؾي ؾبذتJTWCَّاقٌبؾي ٌّس ٍ هطوع هكتطن اذغبض تَفبى )

 اذص( ثطاي هحسٍز زضيبي ػطة ٍ فطاتط اظ زضيبي ػطة NCEP/NCARّبي هحيغي/ػلَم خَ ) ثيٌي يفپهست اضٍپب ٍ هطوع  يبىهّبي ثيٌي يفپ
طذٌسگي هثجت ثؿيبض لَي، قطايظ ثطاي تَليس تَفبى ّب ًكبى زاز زض تطاظ هيبًي خَ ضوي تكىيل ّؿتِ ون اضتفبػي ثب چ يثطضؾگطزيس. ًتبيح حبصل اظ 

ّىتَپبؾىبل تكىيل ٍ  995ي زض خٌَة قطق زضيبي ػطة ثب فكبض هطوعي فكبض وني زض هٌغمِ فطاّن آهسُ اؾت. اظ عطفي زض ؾغح ظهيي ًيع ا حبضُ
ٍاگطايي  وگطايي ثؿيبض لَي زض ؾغح ٍثب حطوت غطة ؾَي ذَز ثِ ؾوت ؾَاحل ػوبى ٍ قوبل يوي قطٍع ثِ حطوت وطزُ اؾت. ايدبز خطيبى ّ

غٍئي ايي تَفبى ثِ حساوثط لسضت ذَز زض هٌغمِ ثطؾس. ايي زض حبلي اؾت وِ ٍضؼيت ًبٌّدبضي زهبي ؾغح آة زض  9فَلبًي ؾجت قسُ تب زض ضٍظ 
ٍ اًتمبل گطهب ٍ ضعَثت ثِ زاذل  ضؾس. افعايف زهبي ؾغح آة يهگطاز  يؾبًتزضخِ  5ي وِ تَفبى ثِ حساوثط قست ذَز ضؾيسُ ثِ ثيف اظ ا هحسٍزُ

غٍئي ثب ًعزيه قسى ثِ ؾبحل  12يت ايي تَفبى زض ضٍظ زضًْبّبي خَي ؾٌگيٌي زض هٌغمِ قسُ اؾت.  يعـضتَفبى، ؾجت تمَيت ٍ ثِ عجغ آى 
 ي تغييط يبفت.ا بضُحي ثِ آقفتگي ا حبضُقطلي ػوبى ثِ زليل ًجَز ضعَثت ثطاي حطوبت زيٌبهيىي ذَز قطٍع ثِ اضوحالل وطزُ ٍ اظ تَفبى 

 ؾغحي، زهبي ؾغح آة، تَفبى آقَثب، زضيبي ػطة فكبض وني، ا حبضُتَفبى : یدیياژگان کل

 

 مقدمٍ

گصاضز  يهّبي هْن زض هٌبعك اعطاف ذظ اؾتَا ّؿتٌس وِ ثط هٌبعك حبضُ ٍ خٌت حبضُ زض زٍ ًيوىطُ تأثيط  يسُپساي اظ ؾيىلَى حبضُ
(Harr & chan, 2005: 2227 ايي .)ي ّؿتٌس وِ زض اعطاف يه ّؿتِ َّاي گطم يب چكن، تَؾؼِ فكبض وني ّب ؾبهبًِ زضٍالغّب  يسُسپ
زض حبل چطذف  صَضت ثِقَز. اظ اعطاف َّا ٍ ثِ ؾوت چكن )هطوع(،  يهايدبز  ّب آىي اظ َّاي زض حبل ًعٍل زض هطوع ا هٌغمِيبثٌس ٍ  يه

آيس )ذؿطٍي ٍ پَزيٌِ،  يهط ؾطػت ثبزّبي ثبالثطًسُ زض هدبٍضت چكن ثِ ٍخَز وِ حساوث يًحَ ثِثِ زاذل ٍ ثِ ؾوت ثبال خطيبى زاضز، 
1389 :5.) 

 غطة زض) ػطثؿتبى يطُخع قجِ ٍ( ػطة زضيبي قطق زض)ٌّس  يطُخع قجِ ثيي هَلؼيتي زض وِ اؾت ػطة زضيبيهَضزهغبلؼِ  هٌغمِ
 تكىيل يا حبضُ ؾيىلَى 2الي  1 ػطة زضيبي يضٍثط ّطؾبل  زض هيبًگييعَض  ثِزاضز.  لطاض ٌّس اليبًَؼ غطثي قوبل زض ٍ( ػطة زضيبي

لصا  (.Evan & Camargo, 2001: 145آيس ) يه پسيس ؾيٌَپتيىي هميبؼ زض لَي ؾيىلًَي گطزـ حبضُ، هٌبعك ثؼضي قَز حتي زض يه
طذٌسّبي حبضُ زض زِّ اذيط، ايي هَضَع پطزاذتٌس، ثب تَخِ افعايف چ ّب تَفبىقٌبؾي ثِ ثطضؾي اًَاع  يناللي گصقتِ زاًكوٌساى ّب ؾبلاظ 

                                                      
 Email: asadimehdi11@yahoo.com - Tel: 09142190338               هؿئَل( ؿٌسُي)ًَ يؾجعٍاض نيزاًكگبُ حى يوكبٍضظ يآة ٍ َّاقٌبؾ يزوتط يزاًكدَ .1
 عي، زاًكگبُ تجطيغيٍ ػلَم هح  يعيضزاًكىسُ ثطًبهِ ،يٍ َّاقٌبؾاؾتبز گطٍُ آة  .2
  هكْس يزاًكگبُ فطزٍؾ يآة ٍ َّاقٌبؾ گطٍُ اضقس يوبضقٌبؾ يزاًكدَ. 3
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ي لطاض هَضزثطضؾي زضيبيي ضا ا حبضُّبي  يىلَىؾاًساظُ  قٌبؾي تفبٍت ينالل( اظ زيسگبُ 1983) 1قَز. هطيل يهثب حؿبؾيت ثيكتطي زًجبل 
وطزُ اؾت.  ىبًي ٍ فصلي تحليله اظًظطضا  ّب آىزض اليبًَؼ آضام ٍ اعلؽ زاليل تفبٍت اًساظُ  ّب آىزازُ اؾت ٍ ثب ثطضؾي تفبٍت اًساظُ 

ٍ افعايف زي اوؿيسوطثي  ،گطهبيف خْبًي پطزاذتٌس وِ زضيبفتٌس چطذٌس حبضُ( ثِ هغبلؼِ تغييطات زض فؼبليت 2008) 2ّوىبضاى گَالسي ٍ
تحليل تَفبى  ؾبظي ػسزي ٍ يِقج( ثِ 2017) 3ّبي حبضُ ايدبز قَز. ظاًگ ٍ ّوىبضاىؾجت قسُ تب تغييطات لبثل تَخْي زض ضذساز تَفبى

ي تَفبى فؼبل ( اًدبم پصيطفت ٍ زض ؾِ زؾت2013ِ-1949ؾبلِ ) 65ي آهبضي اي زض ؾبحل خيبًگ ؾَ پطزاذتٌس. ايي هغبلؼِ زض ثبظُحبضُ
اظ  تَاى يه يعً يسخس يمبتتحم ي گطزيس. ثطذيثٌس عجمِّبي ذكه، زٍض اظ ؾبحل ٍ تَفبى زض حبل حطوت ثِ ؾوت قوبل هٌغمِ،  ييظهزض 

پطزاذتٌس وِ اظ آى خولِ  يا حبضُ يّب تَفبى ثيٌي يفٍ پ ييثِ ضاؾت آظهب WRFاقبضُ ًوَز وِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل  يؾبظ هسل بُيسگز
ًوَز. اظ زيگط وبضّب زض ايي  اقبضُ( 2012) 6ّوىبضاى( ٍ اؾتطى ٍ 2012) 5ّوىبضاىٍ  ٍيگ(، 2010) 4ّوىبضاى ٍ وبًتؿَىثِ  تَاى يه

گلكٌي ٍ ( اقبضُ وطز. Singh, 2010; Blount et al, 2010; Bimal & Harun, 2017; Burdejova et al, 2017تَاى ثِ )ظهيٌِ هي
گٌَ ٍ اهَاج ًبقي اظ آى زض زضيبي ػوبى پطزاذتٌس وِ ثب زاقتي اعالػبت هطثَط ثِ  يا ػسزي تَفبى حبضُ يؾبظ ( ثِ هسل1387تبئجي )

( ثِ تحليل 1389ًس. لَيسل ضحيوي )وطز ثيٌي يفهَج، هبوعيون اضتفبع هَج ضا پ ؾبظي يٍِلَع تَفبى ٍ ثب اخطاي هسل قج ثيٌي يفپ
پطزاذتِ ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ  1389 زض ذطزاز (Phet)ي فت ا حبضُّوگطايي خطيبى ضعَثت خَ عي ثبضـ فَق ؾٌگيي ًبقي اظ تَفبى 

... اظ ذليح ػسى، زضيبي ؾطخ، زضيبّبي ػوبى ٍ زضيبي ّىتَپبؾىبل ٍ 850ٍ  925ي ؾٌگيي چبثْبض زض ؾغَح ّب ثبضـوِ: هٌبثغ ضعَثتي 
؛ اهيٌي ٍ ّوىبضاى، 1392ظازُ ٍ ّوىبضاى، ؛ فطج1389تَاى ثِ )لكىطي ٍ ويرؿطٍي، قسُ اؾت. اظ زيگط وبضّب زض ايطاى هي ييتأهػطة 
ي آقَثب ثط ضٍي زضيبي ا حبضَُفبى ( اقبضُ ًوَز. لصا ّسف اصلي ايي پػٍّف ثطضؾي هبّيت ؾبذتبضي ت1394؛ اهيسٍضا ٍ ّوىبضاى، 1392

 ثبقس تب ثتَاى ثطاؾبؼ آى هٌبثغ ضعَثتي هٌغمِ ضا قٌبؾبيي ًوَز.ػطة هي

  شىاسی ريشي  دادٌ

ي ضلَهي ثبظ تحليل قسُ، قبهل؛ ّب زازُي آهبضي تَفبى اظ زپبضتوبى َّاقٌبؾي ٌّس ٍ هطوع ّكساض تَفبى ّبٍايي زضيبفت قس ّب زازُ
 زضيبٍ زهبي ؾغح آة  (Air)، زهبي َّا (SLP)، فكبض ؾغح زضيب (v)ي الٌْبض ًصف، ثبز (u)، ثبز هساضي (Hgt)اضتفبع غئَپتبًؿيل 

(SST)  زضخِ خغطافيبيي ثصَضت هتَؾظ ضٍظاًِ هتؼلك ثِ هطوع هلي 5/2تطاظ فكبضي ثب تَاى تفىيه  17ثطاي ؾغَح اؾتبًساضز زض   
( ثب تَاى تفىيه ECMWFهست خَي ) يبىهثيٌي  يفپي قسُ اظ هطوع اضٍپبيي ٌسث قجىِي ثبضـ ّب زازُثيٌي هحيغي/ػلَم خَ ٍ پيف
ًيع ثطاي ثبًس هطئي ثطاي ّط  ODISطNASA  ٍMي ا هبَّاضُاظ تصبٍيط  .گطزيس اذصزضخِ خغطافيبي ثطاي هحسٍزُ زضيبي ػطة  125/0

 اؾتفبزُ گطزيس.  CAPEوٌٌسُ تَفبى اظ قبذص  ييتأهيبظ هَضزًقف ضٍظ اؾتفبزُ قس. ثطاي ثطضؾي اًطغي 

 7(CAPEدسترس )شاخص اورژی پتاوسیل َمرفتی در 

ي ًبپبيساض، ثسٍى زض ًظط گطفتي اثط ثربضآة ٍ آة هتطاون قسُ زض اثط َّا ثؿتِاًطغي خٌجكي هوىي  ي ثيكيٌِ زٌّسُ ًكبىايي قبذص 
م صؼَز ٍ اًغجبق فكبض آى ثب فكبض هحلي هحيظ ثب هحيظ زض ٌّگب َّا ثؿتِي ايي قبذص ثب فطض ػسم اذتالط ثبقس. هحبؾجِ يهصؼَز، 
همساض قبذص هَخَزي اًطغي پتبًؿيل فطاضفتي زض حميمت ثطاثط هؿبحت ًبحيِ هثجت ثيي (. Siedlecki, 2009: 87گيطز ) يهصَضت 
 تب ؾغح تؼبزل (FCL) ، اظ ؾغح ّوطفت آظازَّا ثؿتِيطي ػوَزي اظ ًيطٍي قٌبٍضي گ اًتگطالٍ زهبي هحيظ اؾت وِ ثب  َّا ثؿتِزهبي 
(EL)  ِقَز: يهٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ظيط هحبؾج 

                                                      
1 . Merriel 

2 . Gualdi et al 

3 . Zheng et al 

4 . Kuntson et al 

5 . Vigh 

6 . Stern et al 

7 . Convective Available Potential Energy 
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                                                             1ضاثغِ 

زهبي  قتبة خبشثِ )هتط ثط هدصٍض ثبًيِ(،  gقبذص هَخَزي اًطغي پتبًؿيل فطاضفتي )غٍل ثط ويلَگطم(،  CAPEزض ايي ضاثغِ 
 ,Siedleckiثبقس ) يه)هتط(  َّا ثؿتِاضتفبع صؼَز  گطاز( ٍ زهبي پتبًؿيل هحيظ )زضخِ ؾبًتي گطاز(، )زضخِ ؾبًتي َّا ثؿتِپتبًؿيل 

ثبقس اذتالف زهبي  ي ٍخَز ًبپبيساضي اؾت ٍ ّط چِ همساض آى ظيبز زٌّسُ ًكبىي همبزيط هثجت ايي قبذص، عَضول ثِ(. 87 :2009
 ,Sioutas et alتط ثَزُ ٍ ثٌبثطايي قتبة ثبالضٍ ثيكتط ذَاّس ثَز )يدِ ًيطٍي قٌبٍضي آى لَيزضًتثب زهبي هحيظ ثيكتط قسُ ٍ  َّا ثؿتِ

2003: 193.) 
 

 1(SWEATشاخص ًَای تًفاوی )

 ثِ زؾت( ٍ همساض آى ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ظيط 132: 1395ّبي ؾْوگيي وبضثطز زاضز )ضؾَلي ٍ ّوىبضاى، ايي قبذص ثطاي ثطآٍضز تَفبى
 آيس: يه

               2ضاثغِ 

 WD)ًبت(،  شوطقسُؾطػت ثبز زض ؾغَح  Fگطاز(، زضخِ ؾبًتيىتَپبؾىبل )ّ 850زهبي ًمغِ قجٌن زض ؾغح  وِ زض آى 
 ّبقبذص هدوَع هدوَع TTزضخِ( ٍ شوطقسُ )خْت ثبز زض ؾغَح 

 آيس: يه ثِ زؾتثَزُ ٍ اظ ضاثغِ ظيط  
 

                                            3ضاثغِ 

هَضز ايي قبذص، همبزيط  زض ّؿتٌس. شوطقسُگطاز( زض ؾغَح زضخِ ؾبًتيقجٌن )ثِ تطتيت زهب ٍ زهبي ًمغِ  ٍ  T زض ايي ضاثغِ ًيع
ًبپبيساضي ذيلي ظيبز  600ًبپبيساضي ظيبز ٍ ثيكتط اظ  599تب  400ًبپبيساضي هتَؾظ،  399تب  300ًبپبيساضي ضؼيف،  ُزٌّس ًكبى 300 ووتط اظ

 (.153: 1388ٍ ّوىبضاى،  ثرف تبجثبقس ) يه

 وتایج ي بحث

 َکتًپاسکال 555يضعیت ارتفاع ژئًپتاوسیل ي تايایی تراز -

ي ثب فكبض ونوِ ؾلَل ثؿتِ  قسُ هكرص 2015غٍئي  7ّىتَپبؾىبل زض ضٍظ  500طاظ ثب ثطضؾي ٍضؼيت اضتفبع غئَپتبًؿيل ٍ تبٍايي ت
قسُ وِ زاضاي زٍ ؾلَل چطذٌسگي هثجت يىي زض قطق ايي ؾلَل ٍ زيگطي زض غطة آى ٍ  يلتكىهتط ثط ضٍي زضيبي ػطة  5850اضتفبع 

زضخِ قوبلي پيكطٍي وطزُ  40ي ثبالتط اظ ّب ػطضتب ي ًيع ا حبضُ خٌتوٌٌس. اظ عطفي گؿتطـ پطفكبض  يهًَاحي قطلي آفطيمب فؼبليت 
ٍ اظ زٍ ّؿتِ چطذٌسگي وِ زض قطق ٍ غطة ايي  ثطگطفتِزضيبي ػطة گؿتطُ هىبًي ثيكتطي ضا زض  فكبض ونغٍئي، ؾلَل  8اؾت. زض ضٍظ 

ي ًيع ا حبضُ خٌت، پطفكبض فكبض ون يبفتي ؾلَل ثبلسضتقَز وِ  يه. زض ؾوت زيگط هكبّسُ اًس گكتِؾبهبًِ حضَض زاقتٌس، ثب يىسيگط ازغبم 
غئَپتبًؿيل  5940ي ثب اضتفبع ا خساگبًِّىتَپبؾىبلي تب قوبل ايطاى وكيسُ قسُ ٍ ّؿتِ  5910ي وِ پطثٌس ا گًَِ ثِقسُ  يتتمَ قست ثِ

 فكبض ونؾلَل غٍئي ثب گؿتطـ ثيكتط پطفكبض خٌت حبضُ ثِ ؾوت قطق،  9قسُ اؾت. زض ضٍظ  يلتكىيطُ ػطثؿتبى خع قجِهتط زض غطة 
ي وِ زض زل ؾلَل ثؿتِ يه ثِ صَضتتط قسى ايي ؾيؿتن ووه وطزُ  يكػوٍ ثِ  زضآهسُقىل  يضيثزضيبي ػطة اظ حبلت زايطُ ثِ قىل 

يدبزقسُ اؾت. ثب ايدبز چٌيي قطايغي زٍ ؾلَل چطذٌسگي هثجت زض زاذل ؾبهبًِ هصوَض ٍ اغئَپتبًؿيل هتط  5810پطثٌس زيگط ثب اضتفبع 

                                                      
1 . Storm Weather 



18  ِ76ضيعي، قوبضُ ػلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

ٍضؼيت آضايف الگَّبي فكبض ٍ چطذٌسگي زض  2(. زض قىل 1قىل اؾت )قسُ  يلتكىطذٌسگي هثجت ثط خبًت قطق آفطيمب يه ّؿتِ چ
تط حطوت وطزُ ٍ خطيبى ٍاچطذٌسي  يييپبي ّب ػطضزّس وِ پطفكبض خٌت حبضُ ووي ثِ ؾوت  يهغٍئي ًكبى  10تطاظ هيبًي خَ زض ضٍظ 

 صَضت ثِفَلبًي  فكبض وناًس. ثط ضٍي زضيبي ػطة ًيع  قسُ يهتفىايطاى وكيسُ قسُ ثَز، ًَاضي اظ قوبل آفطيمب تب قوبل  صَضت ثِوِ 
هصوَض  فكبض ونغٍئي  11يبفتِ ٍ زاضاي زٍ ّؿتِ لَي چطذٌسگي هثجت زض قوبل ٍ خٌَة ذَز اؾت. زض ضٍظ  گؿتطـقوبلي خٌَثي 

زّس  يهيدبزقسُ ًكبى اؾلَل زض زل ذَز ثب تبٍايي هثجت  ٍ تب خٌَة زضيبي ػوبى وكيسُ قسُ اؾت. ايي زضآهسُزايطُ وَچىي  صَضت ثِ
 قَز.  يهوِ ٌَّظ تَفبى لسضت الظم ضا زاقتِ وِ الجتِ ثب ًعزيه قسى ثِ ؾَاحل اظ آى وبؾتِ 

 

 

 
 

 
 

 

 

َز يط ذتأثزض خٌَة ايي خطيبى چطذٌسگي، ّؿتِ تبٍايي هثجت زيگطي حضَض زاضز وِ قوبل قطق آفطيمب ٍ خٌَة ػطثؿتبى ضا تحت 
غئَپتبًؿيل  40ي ًيع ثب افعايكي ا حبضٍُ گؿتطـ قطق ؾَي آى، پطثٌس هؼطف تَفبى  يا حبضُ خٌتلطاض زازُ اؾت. ثب تمَيت زٍثبضُ پطفكبض 

 .ّؿتيف تَفبى زض ضٍظ اًتْبيي تضؼي لجل ّوطاُ ثَزُ وِ ًكبى اظ ضٍظّب ثِهتطي ًؿجت 
 

 میهيضعیت فشار تراز دریا، تايایی ي بردار باد در سطح ز-

ّىتَپبؾىبلي زض هحسٍزُ قطلي زضيبي ػطة زچبض  1002زّس وِ پطثٌس  يهزض ؾغح ظهيي آضايف پطثٌسّبي فكبض زض ضٍظ ًرؿت ًكبى 
ي قسُ وِ ايي ػبهل ؾجت قسُ تب خطيبى چطذٌسظايي ثؿيبض لَي زض هحسٍزُ يبزقسُ ايدبز گطزز. الجتِ ايي قطايظ ًيع فطٍضفتگقىؿتگي ٍ 

 طق آفطيمب ًيع ايدبز گكتِ وِ ًبپبيساضي الظم ضا زض هٌغمِ تكسيس ًوَزُ اؾت. ثب ووي ضؼف زض قوبل ق

وقشٍ يضعیت ارتفاع  :(2شکل )

 555ي تايایی تراز ژئًپتاوسیل 

 12تا  15َکتًپاسکال برای ريزَای 

 .2515ژيئه 

 

وقشٍ يضعیت ارتفاع : ( 1شکل )

 555ژئًپتاوسیل ي تايایی تراز 

 9تا  7َکتًپاسکال برای ريزَای 

 .2515ژيئه 

 



  19 ػطة يبيزض يآقَثب ثط ضٍ يا تَفبى حبضُ يؾبذتبض تيهبّ يثطضؾ

 

 
 

 

 

خطيکبى   فكکبض  وکن يدبزقکسُ وکِ زض قکطق ايکي ؾيؿکتن      اّىتَپبؾکىبل زض هٌغمکِ    996زض ضٍظ زٍم پطثٌسي ثب فكبض هطوعي ووتط اظ 
قسُ وکِ ثکب ٍظـ    يلتكىٌسظايي ثط ضٍي زضيبي ػطة زض حبل لسضت گطفتي اؾت. زض ضٍظ ؾَم خطيبى ػظيون چطذ ؾطػت ثِ گطز پبزؾبػت

يدبزقسُ ثب حطوت غطة ؾَي ذَز هٌبعمي ّوچَى يوي ٍ قکوبل  اغٍئي ؾيىلَى  10(. زض ضٍظ 3قىل اؾت )ثبزّبي قسيس ّوطاُ گكتِ 
 993ى ثکِ ووتکط اظ   وکِ فكکبض هطوکعي آ    يعَض ثِتط گكتِ  يلَغٍئي ايي ؾيىلَى  11يط ذَز لطاض زازُ اؾت. ضٍظ تأثقطق آفطيمب ضا تحت 

گطفتِ، الجتِ الظم ثکِ   يفپغٍئي ايي ؾيىلَى ثب ٍضٍز ذَز ثِ ذكىي هؿيط ظٍال ذَز ضا زض  12ّىتَپبؾىبل ضؾيسُ اؾت. زض ضٍظ آذط يؼٌي 
ا ي گطم ٌَّظ زاضاي ًيطٍي الظم ثطاي چطذٌسگي ٍ ٍظـ ثبزّبي قسيس ضّب آةشوط اؾت وِ قطق ايي ؾبهبًِ ثِ زليل لطاض زاقتي ثط ضٍي 

 ًوبيبى اؾت. ٍضَح ثِ 4زاضز وِ ثب ثطضؾي قىل 

 َکتًپاسکال 855يضعیت مقدار بارش، تايایی ي جریان ًَا در تراز  -

قسُ ثطاي همساض ثبضـ ٍ خطيبى تطاظّبي ظيطيي خَ هكرص گطزيس وِ زض ضٍظ ًرؿت تكىيل تَفبى، خطيبى  يِتْي ّب ًمكِثب ثطضؾي 
 240زض غطة ايي ؾبهبًِ ثَزُ وِ ثِ ثيف اظ  زازُ ضخآى همساض حساوثط ثبضـ  تجغ ثِوِ  ؾيىلًَيه زض قطق زضيبي ػطة ثَخَز آهسُ

ضؾس. زض ضٍظ زٍم ثب حطوت ثِ ؾوت قوبل ايي ؾيؿتن، همساض ثبضـ زض خٌَة آى هتوطوع گكتِ وِ ؾَاحل خٌَثي ٌّسي ًيع  يههتط  يليه
ي زض قوبل زضيبي ػطة، ا حبضُ. ضٍظ ؾَم ثب لطاضگيطي ايي تَفبى اًس اقتِزهتط ثبضًسگي  يليه 120ًجَزُ ٍ ًعزيه ثِ  ّب ثبضـتأثيط اظ  يث

هتط اؾت. ضٍظ چْبضم ًيوِ غطثي ؾَاحل ٌّس ثب ثبضقي ًعزيه ثِ  يليه 160زض قطق ؾبهبًِ ايدبز گكتِ وِ ثِ ثيف اظ  ّب ثبضـحساوثط 
ى ثَخَز آهسُ ثَزُ وِ صؼَز َّا ٍ اًتمبل ضعَثت الظم ثِ وِ ايي اهط ثِ زليل لطاض گطفتي زض قطق ؾيىلَ اًس ثَزُهتط ضٍثطٍ  يليه 110
آؾبيي زض هٌغمِ ثَخَز آٍضزُ اؾت. ضٍظ پٌدن ثيكيٌِ ثبضـ ًعزيه ثِ چكن تَفبى ثَزُ وِ ايي همساض  يلؾّبي خَي  يعـض، َّا ثؿتِ

اضًس. زض ثطضؾي ٍضؼيت تبٍايي تطاظ ي قسيسي ثطذَضزّب ثبضـيطُ ٌّس اظ خع قجِهتط ثَزُ ٍ ّوچٌبى هٌبعك ؾبحلي  يليه 100ًعزيه ثِ 
ي خٌَة قطق زضيبي ػطة ثَخَز آهسُ اؾت. ّب لؿوتّىتَپبؾىبل هكرص قس وِ زض ضٍظ ًرؿت ّؿتِ ثيكيٌِ تبٍايي ًؿجي زض  850

تب ايي قطايظ ؾجت قسُ تب ّوگطايي ثؿيبض لَي زض تطاظّبيي ظيطيي ثَخَز آيس. ٍخَز چٌيي ّوگطايي لَي ٍ تمَيت چطذٌسگي ؾجت قسُ 

فشار تراز  تیوقشٍ يضع: ( 3شکل )

 هیي بردار باد در سطح زم ییتايا ا،یدر

 .2515ژيئه  9تا  7 یريزَا یبرا

 

وقشٍ يضعیت فشار تراز  :(4شکل )

دریا، تايایی ي بردار باد در سطح زمیه 

 .2515ژيئه  12تا  15برای ريزَای 

 



20  ِ76ضيعي، قوبضُ ػلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

ثب  اظآى پؽايي ًبٌّدبضي ثِ ثيكيٌِ ذَز زض هٌغمِ ثطؾس. زض ازاهِ ّؿتِ چطذٌسگي لَي ثِ ؾوت ؾَاحل غطثي ٌّسٍؾتبى وكيسُ قسُ ٍ 
ٍ ايي اًتمبل ّوطاُ ثب يه خطيبى چطذٌسي ثؿيبض لَي وِ اظ  قسُ هٌتملحطوتي غطة ؾَ زض ضٍظ ؾَم ثِ هٌبعك هطوعي زضيبي ػطة 

قَز. ثب ًعزيه قسى ايي چطذٌس ثِ هٌبعك ؾبحلي غطة زضيبي ػطة  يهيبفتِ ضا قبهل  گؿتطـقوبلي زضخِ  30تب  10ي ّب ػطض
ٍاحس تبٍايي ضؾيسُ اؾت. زض ضٍظ پٌدن ّؿتِ تبٍايي هثجت هؿتمل قسُ ٍ يه ؾلَل  5ي وِ زض ضٍظ چْبضم ثِ ثيف اظ ا گًَِ ثِقسُ  يتتمَ

اظ  ون ونيطُ ػطثؿتبى، خع قجِقكن ًيع ثب ؾبوي هبًسى ؾيىلَى زض ؾَاحل قطلي ثؿتِ چطذٌسي ثؿيبض لَي ضا ثَخَز آٍضزُ اؾت. زض ضٍظ 
 لسضت آى وبؾتِ قسُ اؾت. 

  
 .2515 ژيئه 12تا  7َکتًپاسکال برای ريزَای  855يضعیت مقدار بارش ي جریان ًَا در تراز : ( 6شکل )

 ثطگطفتِتِ وِ قطق تَفبى ٍ هٌبعك ًعزيه چكن تَفبى ضا زض يبف اًتمبلزض ضٍظ پبيبًي حساوثط ثبضـ ثِ ًَاحي قوبل غطثي زضيبي ػطة 
. زض ايي قف اًس قسُ هٌتملثِ زاذل ذبن ايي وكَض  ّب ثبضـهٌغمِ وَچىي وبؾتِ قسُ ٍ  خع ثِي ؾَاحل ٌّس ّب ثبضـاؾت. اظ عطفي اظ 

يب ًعزيه ؾَاحل ٌّس ثِ ٍلَع پيَؾتِ يب زض ًعزيه چكن تَفبى ثَزُ، الجتِ زض هٌبعك خٌَة  ّب ثبضـوِ هكبّسُ قس ثيكتط  عَض ّوبىضٍظ 
ّب ثبضثطي ًيع ثِ ٍخَز آٍضزُ  يوكتيبًَضزاى هٌغمِ ٍ زضيطي ثِ ٍلَع پيَؾتِ وِ هكىالتي ضا ثطاي گ چكني ّب ثبضـزضيبي ػطة ًيع 

 اؾت.
 

 يضعیت دمای سطح دریا ي واَىجاری آن -

زّس زهبي ؾغح آة زض اوثط هٌبعك زضيبي ػطة  يهضٍظُ اؾت، ًكبى  6ؼيت زهبي ؾغح آة زض هٌغمِ وِ هيبًگيي ثب تَخِ ثِ ٍض
ضؾس. ايي قطايظ فمظ  يهگطاز  يؾبًتزضخِ  32ي وِ ايي قطايظ زض هحسٍزُ ؾَاحل ٌّس ٍ هطوع زضيبي ػطة ثِ ثيف اظ ا گًَِ ثِثبال ثَزُ 

ٌبعك ووتط اؾت. ثطاي زضن ٍضؼيت زهبي ؾغح آة ًبٌّدبضي آى ثطاي قف ضٍظ ّوطاُ ثب زض هٌبعك قوبلي ايي زضيب ًؿجت ثِ ؾبيط ه
زضخِ  3الي  2تَفبى ًيع هحبؾجِ قس. ذطٍخي آى ًكبى زاز هٌبعك قطق، قوبل، غطة ٍ خٌَة غطة زضيبي ػطة ثب ًبٌّدبضي هثجت 

(. ٍلَع 7قىل ضؾس ) يهگطاز  يؾبًتزضخِ  5/1ثِ هٌفي  گطاز ّوطاُ ثَزُ اؾت. ًبٌّدبضي هٌفي فمظ زض قوبل ٍ خٌَة زضيب ًعزيه يؾبًت
ي وِ هٌبعك غطثي زضيبي ػطة ا گًَِ ثِّبي هثجت زض هٌغمِ اظ زاليل ػوسُ قست يبفتي ؾيىلَى زض هٌغمِ ثَزُ  يًبٌّدبضثيكيٌِ 

 آيس. يه حؿبة ثِي ًيع ا حبضُحساوثط ثيكيٌِ ًبٌّدبضي هثجت ٍ اظ عطفي حساوثط هٌغمِ فؼبليت ؾيىلَى 



  21 ػطة يبيزض يآقَثب ثط ضٍ يا تَفبى حبضُ يؾبذتبض تيهبّ يثطضؾ

 

 
 .2515 ژيئه 12تا  7يضعیت دمای سطح دریا ي واَىجاری آن برای ريزَای : ( 7شکل )

 

 ی آشًباا حارٌتًفان  مىشأیریابی ي مس-

ؾبػتِ ازاضُ ول َّاقٌبؾي ٌّس ٍ هطوع ّكساض تَفبى ّبٍايي اؾتفبزُ قس. زض ايي زٍ هطوع  12يطيبثي تَفبى حبضُ اظ گعاضقبت هؿثطاي 
 وِؾبػتِ  12ي هرتصبت خغطافيبيي ثب تفىيه ّب زازُتَفبى ٍخَز زاقت وِ زض ايي تحميك اظ  هٌكأهؿيطيبثي ٍ  ثِ چٌس ضٍـ زازُ ثطاي

وِ  عَض ّوبىگطزز، اؾتفبزُ گطزيس.  يهفبيل هتٌي ثجت  صَضت ثِاظ ثسٍ ظايف تَفبى تب ظٍال آى هكرصبت ٍ عَل ٍ ػطض خغطافيبيي آى 
ي ثبالتط هْبخطت ّب ػطضحطوتي قوبل ؾَ ثِ  صَضت ثِهٌغمِ قطلي زضيبي ػطة ثَزُ وِ گطزز قطٍع تَفبى اظ  يه هالحظِ 8زض قىل 

ًيع  9وطزُ ٍ زض هؿيط ذَز ثِ زليل غلجِ ًيطٍي وَضيَليؽ ثِ غطة هٌغمِ هٌحطف گطزيسُ ٍ زض ؾَاحل ػوبى اظ ثيي ضفتِ اؾت. زض قىل 
زّس زض ايي  يهوِ ًكبى  زضآهسُآقَثب ثِ ًوبيف  يا حبضُ تَفبى اظ ؾَم ضٍظ زض هَزيؽ زض هحسٍزُ ثبًس هطئي ؾٌدٌسُ يا هبَّاضُتصَيط 

 اؾت. ثطگطفتِزضخِ عَل قطلي ضا زض  68تب  62زضخِ ػطض قوبلي ٍ  22تب  15زض هحسٍزُ  هَضزًظطضٍظ گؿتطُ هىبًي تَفبى 

 
 

 

 

 

 خولِآى  اظوطفتي زض زؾتطؼ ثَزُ وِ ي زضيبي ػطة زاضاي چٌس هطوع ثيكيٌِ اًطغي پتبًؿيل ّا حبضُزض ضٍظ اٍل تكىيل تَفبى 
ي قوبلي ٍ قوبل غطة ًيع ثب احتوبل ضذساز َّاي تَفبى ّب لؿوتي قوبلي، قوبل قطق ٍ خٌَة آى اقبضُ ًوَز وِ ّب لؿوتتَاى ثِ  يه

تصًیر سىجىدٌ مًدیس در ريز : ( 9شکل )

 يضعیت -ی آشًبا.ا حارٌسًم از تًفان 

 ي دسترس در َمرفتی پتاوسیل اورژی شاخص

 تًفاوی ًَای شاخص

 

ی ا حارٌمسیریابی تًفان  :(8شکل )

 ساعتٍ. 12آشًبا با تفکیک 

 



22  ِ76ضيعي، قوبضُ ػلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

زضيبي ػطة  ي خٌَثيّب لؿوتثبقس. زض ضٍظ زٍم همبزيط ّط زٍ قبذص زض  يه 370ًيع ّوطاُ اؾت. ثغَضيىِ هيبًگيي همساض ايي قبذص 
 اؾت.  ثطگطفتِي زض ول ثِيوِ خٌَثي هٌغمِ ضا ًًكبى اظ ٍخَز ًبپبيساضي ثؿيبض لَي وِ 

 
 .2515 ژيئه 12تا  7دسترس ي شاخص ًَای تًفاوی برای ريزَای  در َمرفتی پتاوسیل اورژی يضعیت شاخص: ( 15شکل )

ظ قوبل غطة تب خٌَة غطة هٌغمِ وكيسُ قسُ وِ ؾَاحل ي ًَاضي اثِ صَضتزض ضٍظ ؾَم ٍضؼيت ثيكيٌِ اًطغي پتبًؿيل ّوطفتي 
اؾت. اظ عطفي ّؿتِ ثيكيٌِ تَفبى ًيع زض خٌَة غطة زضيبي ػطة هتوطوع گكتِ اؾت. زض ضٍظ چْبضم  ثطگطفتِقطلي ػوبى ٍ يوي ضا زض 

يبى صؼَزي ثؿيبض لَي زض يط لطاض زازُ ٍ ًكبى اظ خطتأثغٍل ثط ويلَگطم غطة زضيبي ػطة ضا تحت  4000ثِ ثيف اظ  CAPEهمبزيط 
ٍ لَي يىي هٌغجك ثط  خسا ّؿتِثبقس. ايي ّؿتِ ثيكيٌِ زض ضٍظ پٌدن ثيف اظ ثيف تمَيت گكتِ ٍ زٍ  يهي ا حبضُّؿتِ هطوعي تَفبى 

 ي وِ زٍ ّؿتِ يبزقسُ ثِا گًَِ ثِثبقس. زض ضٍظ قكن ايي ٍضؼيت تؼسيل گكتِ،  يهؾَاحل خٌَثي ػوبى ٍ زيگطي زض ؾبحل قوبلي يوي 
 (.10قىل اًس ) زاقتِپٌدن وبّف  ضٍظ ثِغٍل ثط ويلَگطم ًؿجت  2200ٍ  1400تطتيت 

 ًَا بستٍيضعیت ياگرایی  -

قَز وِ زض غطة، زض ضٍظ ًرؿت ثط خبًت قطلي زضيبي ػطة ّؿتِ ثيكيٌِ ّوگطايي هكبّسُ هي َّا ثؿتِزض ثطضؾي ٍضؼيت ٍاگطايي 
 ُ اؾت. قس يلتكىقوبل غطة ٍ قطق ذَز ؾِ ّؿتِ ٍاگطايي 

 
 .2515 ژيئه 12تا  7برای ريزَای  ًَا بستٍيضعیت ياگرایی : ( 11شکل )



  23 ػطة يبيزض يآقَثب ثط ضٍ يا تَفبى حبضُ يؾبذتبض تيهبّ يثطضؾ

 

زضخِ ػطض خغطافيبيي حطوت ًوَزُ ٍ ضوي هؿتمل  5زض ضٍظ زٍم ّؿتِ ثيكيٌِ ّوگطايي ثب حطوت قوبل ؾَي ذَز ثِ ثيف اظ 
اًس. زض ضٍظ ؾَم ّؿتِ  قسُ يتتمَغطة آى ًيع ٌَةقطق ٍ خي ٍاگطايي زض قوبلّب ّؿتِقسى ثِ ثيكيٌِ همساض ذَز ضؾيسُ اؾت. اظ ؾَيي 

اؾت. وكيسُ قسى ّؿتِ ٍالغ ثط  قسُ ازغبميطُ ػطثؿتبى خع قجِّبي قطق  يذكىّوگطايي ثط ضٍي زضيب ثب ّؿتِ ّوگطايي ٍالغ ثط ضٍي 
زض  زازُ ضخٌّدبضي  يثي ٍاگطا ًكبى اظ ضؼف ّب ّؿتِضٍي زضيب ثِ ؾوت ؾبحل ٍ هبًسگبضي آى عي زٍ ضٍظ اًتْبيي ٍ وبّف لسضت 

ي اثطات ا حبضُثبقس. ثب لطاضگيطي ثيكيٌِ ّؿتِ ّوگطايي ثط ضٍي هٌبعك ؾبحلي يوي ٍ ػوبى ٍ حطوت غطة ؾَي ايي ؾيىلَى هٌغمِ هي
 (. 11گطزز )قىل  يههؿتمين آى ثط ضٍي ًَاحي ؾبحلي يبزقسُ ًوبيبى 

 

 گیری یجٍوت

ّب ًكبى زاز  يثطضؾاظ ثيي ضفت.  2015غٍئي  12ٍي زضيبي ػطة تكىيل ٍ زض تبضيد ثط ض 2015غٍئي  7ي آقَثب زض تبضيد ا حبضُتَفبى 
قسُ وِ ضوي آى ّؿتِ چطذٌسگي هثجت زض هحسٍزُ يبزقسُ  يلتكىزض ضٍظ ًرؿت ؾلَل ون اضتفبػي زض لؿوت قطلي زضيبي ػطة 

ّبي آى زض ثَخَز آهسى تَفبى زض پػٍّف آة حؾغ زهبي ًبثٌْدبض قسُ اؾت. ًمف زضيبي ػطة ٍ تغييطات يتتمَي ثؼس ضٍظّبايدبز ٍ زض 
غٍئي ثب گؿتطـ ثيكتط پطفكبض خٌت حبضُ ثِ  9اؾت. زض ضٍظ  قسُ اقبضُ( 19: 1389( ٍ لكىطي ٍ ويرؿطٍي )31: 1394لَيسل ضحيوي )

ي ثِ صَضتوطزُ تط قسى ايي ؾيؿتن ووه  يكػوٍ ثِ  زضآهسُقىل  يضيثزضيبي ػطة اظ حبلت زايطُ ثِ قىل  فكبض ونؾوت قطق، ؾلَل 
يدبزقسُ اؾت. زض ضٍظّبي پبيبًي ثب ًعزيه قسى ثِ ؾَاحل ػوبى اغئَپتبًؿيل هتط  5810وِ زض زل ؾلَل ثؿتِ يه پطثٌس زيگط ثب اضتفبع 

ي ثب فكبض ونزٍضُ يبزقسُ ّؿتِ  هَاظات ثِضؾس. زض ؾغح ظهيي ًيع  يفطاهٍ يوي اظ قست ايي ؾلَل وبؾتِ قسُ ٍ هطحلِ اضوحالل آى 
ّىتَپبؾىبل ثط ضٍي خٌَة قطق زضيبي ػطة تكىيل ٍ ايدبز چطذٌسگي هثجت ثؿيبض لَي ًكبى اظ ٍلَع تَفبى زض  995هطوعي  فكبض

ّىتَپبؾىبل ضؾيسُ اؾت. ثب ًعزيه قسى  993وِ اٍج تَفبى اؾت، ثِ ووتط اظ  10ٍ  9ثبقس. فكبض هطوعي ايي تَفبى زض ضٍظّب  يههٌغمِ 
قسُ اؾت. ثطضؾي ٍضؼيت  يلتجسي ا حبضُي ثِ آقفتگي ا حبضُيبض لَي وبؾتِ قسُ، ثغَضيىِ اظ تَفبى ثِ ؾَاحل اظ قست ايي ؾيىلَى ثؿ

گطاز اؾت. ثب  يؾبًتزضخِ  29ضٍظ، زض اوثط هٌبعك زضيبي ػطة ثيف اظ  6زهبي ؾغح آة ًكبى زاز وِ هتَؾظ زهبي ؾغح آة زض ايي 
ؾَاحل خٌَثي  اظخولِي هثجت هٌغجك ثط چٌس هحل زض ايي زضيب ثَزُ وِ ثطضؾي ًبٌّدبضي زهب ؾغح آة ًيع ًكبى زاز حساوثط ًبٌّدبض

زضخِ  5پبوؿتبى تب غطة ٌّس، قطق ػوبى ٍ ّؿتِ ثؿيبض لَي هٌغجك ثط خٌَة غطة زضيبي ػطة وِ هتَؾظ زهبي آى ثيف اظ 
ل ظَْض تَفبى، ثيكيٌِ ثبضـ زض خٌَة زّس وِ زض ضٍظ اٍ يهگطاز اؾت. حساوثط ثبضقي وِ زض زاذل ايي ؾيىلَى اتفبق افتبزُ ًكبى  يؾبًت

يت ثِ قطق آى حساوثط ثبضـ ثط زضًْبي ثؼس ثب اًتمبل ايي ّؿتِ ثِ خٌَة، خٌَة قطق ٍ ضٍظّبهتط اؾت. زض  يليه 240غطة آى ثِ همساض 
ي لؿوت قطلي قَز وِ ضوي ٍلَع حساوثط ثبضـ زض ٌّس زض ًعزيى يهثبقس. فمظ زض ضٍظّبي پبيبًي هكبّسُ  يهخبًت غطثي ؾبحل ٌّس 

ًيع  CAPE  ٍSWEATيدبزقسُ اؾت. زض ايي تحميك اظ زٍ قبذص اهتط  يليه 100چكن تَفبى ًيع يه وبًَى ثيكيٌِ ثبضـ ثب هتَؾظ 
ي ًحَُ تكىيل ٍ قست ٍ ضؼف تَفبى ضا ذَث ثِثطاي اضظيبثي هحل تكىيل ٍ تىَيي تَفبى اؾتفبزُ قس. ًتبيح ًكبى زاز وِ ايي زٍ قبذص 

غٍل ثط ويلَگطم  5000ثِ ثيف اظ  CAPEصَضت وِ زض ضٍظ اٍل زض خٌَة زضيبي ػطة همساض  ييثسزٌّس.  يهف ًكبى عي هطاحل هرتل
ضؾيسُ وِ ًكبى  380ًيع ثِ ثيف اظ  SWEATاؾت. اظ عطفي همبزيط قبذص  زؾتطؼ لبثلثَزُ وِ ًكبى اظ همساض اًطغي ّوطفتي 

 اؾت. ّوچٌيي ثب افعايف زهبي ؾغح آة زض هٌغمِ ٍ افعايف ًبٌّدبضي زض آى زّس احتوبل ضذساز تَفبى زض ايي هٌغمِ ثؿيبض ثبال يه
ٍ ٍخَز اًطغي قٌبٍضي زض آى، ؾجت  َّا تَزُاًطغي الظم ثطاي تَليس ؾيىلَى زض هٌغمِ فطاّن قسُ وِ ثب افعايف اًطغي زضٍى ؾيؿتوي 

 ّب تَفبىي ًبپبيساضي زض پبيف ٍ ضزيبثي ايي ًَع ّب قبذصي ثبالتط فطاّن قَز. اظ عطفي ّب ػطضقسُ تب ظايف ٍ حطوت ؾيىلَى ثِ 
 ًكبى زازًس وِ اثعاضي هٌبؾت ثطاي ضزيبثي ثَزُ ٍ لبزضًس تب ضوي يه آگبّي اظ قست تَفبى، ثِ هؿيطيبثي آى پطزاذت. 



24  ِ76ضيعي، قوبضُ ػلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطي 

 

 مىابع

 ،هٌبعك زض 1389 هبُ يثْو ؾٌگيي ّبي ثبضـ ّوسيسي تحليل ٍ ثطضؾي ،(1394) صفطپَض فطقبز، هْسي؛ هحوَزآثبزي، ووبل؛ اهيسٍاض 
 .39-21، صص 19( 51) ضيعي،ثطًبهِ ٍ خغطافيب ًكطيِ ،(وطهبى اؾتبى ثط تأويس ثب) ايطاى هطوعي ٍ خٌَثي

 ،زض ظاؾيل ٍ ؾٌگيي ثبضـ ثب ّوطاُ ّبيؾبهبًِ ؾيٌَپتيه تحليل ،(1392) ظّطا، وطهپَض، هصغفي؛ حدتي، حؿي؛ لكىطي، هيتطا؛ اهيٌي 
 .20-1، صص 17(43، )ضيعيثطًبهِ ٍ خغطافيب ًكطيِ ،(1350-1384) آهبضي زٍضُ يثطا وكىبى ضٍزذبًِ حَضِ

 ي تٌسضي ثب عطح زٍ ثطضؾي هَضزي، ّب تَفبىي ضذساز ٌيث فيپ(، ضٍقي ثطاي 1388، ؾحط؛ غفبضيبى، پطٍيي ٍ اثطاّين هيطظايي، )ثرف تبج
 .166-147: 4، قوبضُ 35زٍضُ  هدلِ فيعيه ظهيي ٍ فضب،

 ،قطلي ايطاى،  ثط خٌَة( 1386ذطزاز ي گًََ )ا حبضُالليوي ؾيىلَى  طاتيثط تأث(، تحليلي 1386هحوسضضب پَزيٌِ، ) هحوَز ٍ ذؿطٍي
 .72-53: 72قوبضُ  ي خغطافيبي عجيؼي،ّب پػٍّف

 تٌسضي ي تَفبى ىيٌبهيتطهَز(، ثطضؾي قطايظ ؾيٌَپتيىي ٍ 1395ٍ هدتجي فربضي ٍاحس، ) هحوس يػل، زٍؾت سيذَضقاوجط؛ ضؾَلي، ػلي
 .142-127، صص 18، ؾبل خغطافيب ٍ هربعطات هحيغيزض الجطظ هطوعي،  1394 طهبُيت 28هٌدط ثِ ؾيل قسيس 

 (، ّبي ؾٌگيي )قْطؾتبى وَّطًگ تحليل قطايظ ؾيٌَپتيه ضذساز ؾيل زض ثبضـ ،(1392) ،ؾؼيس ،ضخبيي ًدف آثبزيٍ  هٌَچْط ،ظازُفطج
 .162-142، 17(45، )ضيعيخغطافيب ٍ ثطًبهِ ًكطيِ

 ( ،ًگبقت ٍ تحليل ّوگطايي خطيبى ضعَثت خَ عي ثبضـ فَق ؾٌگيي ًبقي اظ تَفبى 1389لَيسل ضحيوي، يَؾف ،)ُي فت زض ا حبض
 .118-101، صص 2، قوبضُ ي ٍ آهبيف فضبعيض ثطًبهِؾَاحل چبثْبض، 

 ( ،ٍاوبٍي ؾبظٍوبض ٍ هربعطات تَفبى 1394لَيسل ضحيوي، يَؾف ،)ُ34-21، صص 2، زٍضُ ربعطاتزاًف هي ًيلَفط، ا حبض. 

  ،ًكطيِ هٌْسؾي زض زضيبي ػوبى،  اظ آىي گًََ ٍ اهَاج ًبقي ا حبضُي ػسزي تَفبى ؾبظ هسل(، 1387ٍ ؾْيال تبئجي، ) اصغط يػلگلكٌي
 .34-25، صص 8قوبضُ  زضيب،

 ٍ ي عيض ثطًبهِهدلِ خغطافيب ٍ ايطاى،  ، تحليلي ؾيٌَپتيىي تَفبى گًََ ٍ اثطات آى ثط خٌَة قطلي(1389) ويرؿطٍي، لبؾن لكىطي، حؿي
 .20-1، صص 39قوبضُ  هحيغي،

 
 Bimal, K.P.; Harun, R. (2017), Chapter Two – Tropical Cyclones and Storm Surges, Climatic 

Hazards in Coastal Bangladesh, pp. 35-81. 

 Blount, C., Fritz, H. M. & AL-Harthy, A. (2010), Coastal vulnerability assessment  based  on  

historic  tropical  cyclones  in  the  Arabian  Sea. Indian Ocean Tropical Cyclones and Climate 

Change. 

 Burdejova, P.; Härdle, W.; Kokoszka, P.; Xiong, Q. (2017), Change point and trend analyses of 

annual expectile curves of tropical storms. Econometrics and Statistics, 1, pp. 101-117. 

 Evan, A.T; Camargo, S. J. (2011), A Climatology of Arabian Sea Cyclonic Storms. Journal of 

Climate, Vo l24. pp. 140-158. 

 Gualdi, S.; Scoccimarro, E,; Navarra, A. (2008), Changes in Tropical Cyclone Activity due to Global 

Warming: Results from a High-Resolution Coupled General Circulation Model. J. Climate, 21, 

pp.5204. 

 Harr, P.A.; Chan, J. (2005), Monsoon impacts on tropical variability, J. Atmos. Sci, 47, pp. 2227-

2240. 

 Kuntson, T. R,; John, L.; Bride, MC; Chan, J,; Kossin, A.K,; Masato, S. (2010), Tropical Cyclones 

and Climate Change, Nature Geoscience, Review Article. Vol 3, 157 pp. 

 Merriel, R.T. (1983), A Comparison of Large and Small Tropical Cyclone, Monthly Weather 

Review, Vol. 112, pp. 1408-1418. 

 Siedlecki, M. (2009), Selected instability indices in Europe", Theor Appl Climatol, 96, pp. 85-94. 

 Singh, O. (2010), Recent Trends in Tropical Cyclone Activity in the North Indian Ocean. Indian 

Ocean Tropical Cyclones and Climate Change. 



  25 ػطة يبيزض يآقَثب ثط ضٍ يا تَفبى حبضُ يؾبذتبض تيهبّ يثطضؾ

 

 Sioutas, M.V.; Flocas, H.  A. (2003), Hailstorms in Northern Greece: synoptic patterns and 

thermodynamic environment, Theor Appl Climatol, No 75, pp. 189–202. 

 Stern, D. P.; David S. N. (2012), On the Height of the Warm Core in Tropical Cyclones. J. Atmos. 

Sci., 69, pp. 16-57. 

 Vigh, J. L.; John, A.; Schubert, H. (2012), A Climatology of Hurricane Eye Formation, Mon. Wea. 

Rev, 140, pp 1405. 

 Zheng, J. H.; Wang, J. C.; Zhou, C. Y.; Zhao, H. J.; Sang, S. (2017), Numerical simulation of 

typhoon-induced storm surge along Jiangsu coast, Part II: Calculation of storm surge. Water Science 

and Engineering, 10(1), pp. 8-16. 


