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چکیدٌ
ثِهٌظَض ثطضؾي هبّيت ؾبذتبضي تَفبى حبضُاي آقَثب زض هحسٍزُ زضيبي ػطة زض تبضيد  7غٍئي تب  12غٍئي  2015اظ آهبض ٍ اعالػبت زپبضتوبى
َّاقٌبؾي ٌّس ٍ هطوع هكتطن اذغبض تَفبى ( )JTWCاؾتفبزُ قس .ثطاي ثطضؾي ؾبذتبض خَي اظ زازُّبي ضلَهي ثبظ تحليل قسُ هطوع
پيفثيٌيّبي هيبىهست اضٍپب ٍ هطوع پيفثيٌيّبي هحيغي/ػلَم خَ ( )NCEP/NCARثطاي هحسٍز زضيبي ػطة ٍ فطاتط اظ زضيبي ػطة اذص
گطزيسً .تبيح حبصل اظ ثطضؾيّب ًكبى زاز زض تطاظ هيبًي خَ ضوي تكىيل ّؿتِ ون اضتفبػي ثب چطذٌسگي هثجت ثؿيبض لَي ،قطايظ ثطاي تَليس تَفبى
حبضُاي زض هٌغمِ فطاّن آهسُ اؾت .اظ عطفي زض ؾغح ظهيي ًيع ونفكبضي زض خٌَة قطق زضيبي ػطة ثب فكبض هطوعي ّ 995ىتَپبؾىبل تكىيل ٍ
ثب حطوت غطة ؾَي ذَز ثِ ؾوت ؾَاحل ػوبى ٍ قوبل يوي قطٍع ثِ حطوت وطزُ اؾت .ايدبز خطيبى ّوگطايي ثؿيبض لَي زض ؾغح ٍ ٍاگطايي
فَلبًي ؾجت قسُ تب زض ضٍظ  9غٍئي ايي تَفبى ثِ حساوثط لسضت ذَز زض هٌغمِ ثطؾس .ايي زض حبلي اؾت وِ ٍضؼيت ًبٌّدبضي زهبي ؾغح آة زض
هحسٍزُاي وِ تَفبى ثِ حساوثط قست ذَز ضؾيسُ ثِ ثيف اظ  5زضخِ ؾبًتيگطاز هيضؾس .افعايف زهبي ؾغح آة ٍ اًتمبل گطهب ٍ ضعَثت ثِ زاذل
تَفبى ،ؾجت تمَيت ٍ ثِ عجغ آى ضيعـّبي خَي ؾٌگيٌي زض هٌغمِ قسُ اؾت .زضًْبيت ايي تَفبى زض ضٍظ  12غٍئي ثب ًعزيه قسى ثِ ؾبحل
قطلي ػوبى ثِ زليل ًجَز ضعَثت ثطاي حطوبت زيٌبهيىي ذَز قطٍع ثِ اضوحالل وطزُ ٍ اظ تَفبى حبضُاي ثِ آقفتگي حبضُاي تغييط يبفت.
ياژگان کلیدی :تَفبى حبضُاي ،ونفكبض ؾغحي ،زهبي ؾغح آة ،تَفبى آقَثب ،زضيبي ػطة

مقدمٍ

ؾيىلَى حبضُاي اظ پسيسُ ّبي هْن زض هٌبعك اعطاف ذظ اؾتَا ّؿتٌس وِ ثط هٌبعك حبضُ ٍ خٌت حبضُ زض زٍ ًيوىطُ تأثيط هيگصاضز
( .)Harr & chan, 2005: 2227ايي پسيسُّب زضٍالغ ؾبهبًِّبي ونفكبضي ّؿتٌس وِ زض اعطاف يه ّؿتِ َّاي گطم يب چكن ،تَؾؼِ
هييبثٌس ٍ هٌغمِاي اظ َّاي زض حبل ًعٍل زض هطوع آىّب ايدبز هيقَز .اظ اعطاف َّا ٍ ثِ ؾوت چكن (هطوع) ،ثِصَضت زض حبل چطذف
ثِ زاذل ٍ ثِ ؾوت ثبال خطيبى زاضز ،ثًِحَيوِ حساوثط ؾطػت ثبزّبي ثبالثطًسُ زض هدبٍضت چكن ثِ ٍخَز هيآيس (ذؿطٍي ٍ پَزيٌِ،
.)5 :1389
هٌغمِ هَضزهغبلؼِ زضيبي ػطة اؾت وِ زض هَلؼيتي ثيي قجِخعيطُ ٌّس (زض قطق زضيبي ػطة) ٍ قجِخعيطُ ػطثؿتبى (زض غطة
زضيبي ػطة) ٍ زض قوبل غطثي اليبًَؼ ٌّس لطاض زاضز .ثِعَض هيبًگيي زض ّطؾبل ثط ضٍي زضيبي ػطة  1الي  2ؾيىلَى حبضُاي تكىيل
هيقَز حتي زض ثؼضي هٌبعك حبضُ ،گطزـ ؾيىلًَي لَي زض هميبؼ ؾيٌَپتيىي پسيس هيآيس ( .)Evan & Camargo, 2001: 145لصا
اظ ؾبلّبي گصقتِ زاًكوٌساى اللينقٌبؾي ثِ ثطضؾي اًَاع تَفبىّب پطزاذتٌس ،ثب تَخِ افعايف چطذٌسّبي حبضُ زض زِّ اذيط ،ايي هَضَع

 .1زاًكدَي زوتطي آة ٍ َّاقٌبؾي وكبٍضظي زاًكگبُ حىين ؾجعٍاضي (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
 .2اؾتبز گطٍُ آة ٍ َّاقٌبؾي ،زاًكىسُ ثطًبهِضيعي ٍ ػلَم هحيغي ،زاًكگبُ تجطيع
 .3زاًكدَي وبضقٌبؾي اضقس گطٍُ آة ٍ َّاقٌبؾي زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس

Email: asadimehdi11@yahoo.com - Tel: 09142190338
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ثب حؿبؾيت ثيكتطي زًجبل هيقَز .هطيل )1983( 1اظ زيسگبُ اللينقٌبؾي تفبٍت اًساظُ ؾيىلَىّبي حبضُاي زضيبيي ضا هَضزثطضؾي لطاض
زازُ اؾت ٍ ثب ثطضؾي تفبٍت اًساظُ آىّب زض اليبًَؼ آضام ٍ اعلؽ زاليل تفبٍت اًساظُ آىّب ضا اظًظط هىبًي ٍ فصلي تحليل وطزُ اؾت.
گَالسي ٍ ّوىبضاى )2008( 2ثِ هغبلؼِ تغييطات زض فؼبليت چطذٌس حبضُ پطزاذتٌس وِ زضيبفتٌس گطهبيف خْبًي ٍ ،افعايف زي اوؿيسوطثي
ؾجت قسُ تب تغييطات لبثل تَخْي زض ضذساز تَفبىّبي حبضُ ايدبز قَز .ظاًگ ٍ ّوىبضاى )2017( 3ثِ قجيِؾبظي ػسزي ٍ تحليل تَفبى
حبضُاي زض ؾبحل خيبًگ ؾَ پطزاذتٌس .ايي هغبلؼِ زض ثبظُي آهبضي  65ؾبلِ ( )2013-1949اًدبم پصيطفت ٍ زض ؾِ زؾتِي تَفبى فؼبل
زض ظهييّبي ذكه ،زٍض اظ ؾبحل ٍ تَفبى زض حبل حطوت ثِ ؾوت قوبل هٌغمِ ،عجمِثٌسي گطزيس .ثطذي تحميمبت خسيس ًيع هيتَاى اظ
زيسگبُ هسلؾبظي اقبضُ ًوَز وِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل  WRFثِ ضاؾت آظهبيي ٍ پيفثيٌي تَفبىّبي حبضُاي پطزاذتٌس وِ اظ آى خولِ
هيتَاى ثِ وبًتؿَى ٍ ّوىبضاىٍ ،)2010( 4يگ ٍ ّوىبضاى ٍ )2012( 5اؾتطى ٍ ّوىبضاى )2012( 6اقبضُ ًوَز .اظ زيگط وبضّب زض ايي
ظهيٌِ هيتَاى ثِ ( )Singh, 2010; Blount et al, 2010; Bimal & Harun, 2017; Burdejova et al, 2017اقبضُ وطز .گلكٌي ٍ
تبئجي ( )1387ثِ هسلؾبظي ػسزي تَفبى حبضُاي گٌَ ٍ اهَاج ًبقي اظ آى زض زضيبي ػوبى پطزاذتٌس وِ ثب زاقتي اعالػبت هطثَط ثِ
پيفثيٌي ٍلَع تَفبى ٍ ثب اخطاي هسل قجيِؾبظي هَج ،هبوعيون اضتفبع هَج ضا پيفثيٌي وطزًس .لَيسل ضحيوي ( )1389ثِ تحليل
ّوگطايي خطيبى ضعَثت خَ عي ثبضـ فَق ؾٌگيي ًبقي اظ تَفبى حبضُاي فت ) (Phetزض ذطزاز  1389پطزاذتِ ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ
وِ :هٌبثغ ضعَثتي ثبضـّبي ؾٌگيي چبثْبض زض ؾغَح ّ 850 ٍ 925ىتَپبؾىبل ٍ ...اظ ذليح ػسى ،زضيبي ؾطخ ،زضيبّبي ػوبى ٍ زضيبي
ػطة تأهييقسُ اؾت .اظ زيگط وبضّب زض ايطاى هيتَاى ثِ (لكىطي ٍ ويرؿطٍي1389 ،؛ فطجظازُ ٍ ّوىبضاى1392 ،؛ اهيٌي ٍ ّوىبضاى،
1392؛ اهيسٍضا ٍ ّوىبضاى ) 1394 ،اقبضُ ًوَز .لصا ّسف اصلي ايي پػٍّف ثطضؾي هبّيت ؾبذتبضي تَفبى حبضُاي آقَثب ثط ضٍي زضيبي
ػطة هيثبقس تب ثتَاى ثطاؾبؼ آى هٌبثغ ضعَثتي هٌغمِ ضا قٌبؾبيي ًوَز.
دادٌ ي ريش شىاسی

زازُّبي آهبضي تَفبى اظ زپبضتوبى َّاقٌبؾي ٌّس ٍ هطوع ّكساض تَفبى ّبٍايي زضيبفت قس زازُّبي ضلَهي ثبظ تحليل قسُ ،قبهل؛
اضتفبع غئَپتبًؿيل ) ،(Hgtثبز هساضي ) ،(uثبز ًصفالٌْبضي ) ،(vفكبض ؾغح زضيب ) ،(SLPزهبي َّا ) ٍ (Airزهبي ؾغح آة زضيب
) (SSTثطاي ؾغَح اؾتبًساضز زض  17تطاظ فكبضي ثب تَاى تفىيه  2/5زضخِ خغطافيبيي ثصَضت هتَؾظ ضٍظاًِ هتؼلك ثِ هطوع هلي
پيفثيٌي هحيغي/ػلَم خَ ٍ زازُّبي ثبضـ قجىِثٌسي قسُ اظ هطوع اضٍپبيي پيفثيٌي هيبىهست خَي ( )ECMWFثب تَاى تفىيه
 0/125زضخِ خغطافيبي ثطاي هحسٍزُ زضيبي ػطة اذص گطزيس .اظ تصبٍيط هبَّاضُاي M ٍ NASAطً ODISيع ثطاي ثبًس هطئي ثطاي ّط
قف ضٍظ اؾتفبزُ قس .ثطاي ثطضؾي اًطغي هَضزًيبظ تأهييوٌٌسُ تَفبى اظ قبذص  CAPEاؾتفبزُ گطزيس.
شاخص اورژی پتاوسیل َمرفتی در دسترس ()CAPE

7

ايي قبذص ًكبىزٌّسُي ثيكيٌِ اًطغي خٌجكي هوىي ثؿتَِّاي ًبپبيساض ،ثسٍى زض ًظط گطفتي اثط ثربضآة ٍ آة هتطاون قسُ زض اثط
صؼَز ،هيثبقس .هحبؾجِي ايي قبذص ثب فطض ػسم اذتالط ثؿتَِّا ثب هحيظ زض ٌّگبم صؼَز ٍ اًغجبق فكبض آى ثب فكبض هحلي هحيظ
صَضت هيگيطز ( .)Siedlecki, 2009: 87همساض قبذص هَخَزي اًطغي پتبًؿيل فطاضفتي زض حميمت ثطاثط هؿبحت ًبحيِ هثجت ثيي
زهبي ثؿتَِّا ٍ زهبي هحيظ اؾت وِ ثب اًتگطالگيطي ػوَزي اظ ًيطٍي قٌبٍضي ثؿتَِّا ،اظ ؾغح ّوطفت آظاز ) (FCLتب ؾغح تؼبزل
) ٍ (ELثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ظيط هحبؾجِ هيقَز:
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

ثطضؾي هبّيت ؾبذتبضي تَفبى حبضُاي آقَثب ثط ضٍي زضيبي ػطة
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ضاثغِ 1
زهبي

زض ايي ضاثغِ  CAPEقبذص هَخَزي اًطغي پتبًؿيل فطاضفتي (غٍل ثط ويلَگطم) g ،قتبة خبشثِ (هتط ثط هدصٍض ثبًيِ)،
اضتفبع صؼَز ثؿتَِّا (هتط) هيثبقس ( Siedlecki,
پتبًؿيل ثؿتَِّا (زضخِ ؾبًتيگطاز) ،زهبي پتبًؿيل هحيظ (زضخِ ؾبًتيگطاز) ٍ
 .)2009: 87ثِعَضولي همبزيط هثجت ايي قبذصً ،كبىزٌّسُي ٍخَز ًبپبيساضي اؾت ٍ ّط چِ همساض آى ظيبز ثبقس اذتالف زهبي
ثؿتَِّا ثب زهبي هحيظ ثيكتط قسُ ٍ زضًتيدِ ًيطٍي قٌبٍضي آى لَيتط ثَزُ ٍ ثٌبثطايي قتبة ثبالضٍ ثيكتط ذَاّس ثَز ( Sioutas et al,
.)2003: 193
شاخص ًَای تًفاوی ()SWEAT

1

ايي قبذص ثطاي ثطآٍضز تَفبىّبي ؾْوگيي وبضثطز زاضز (ضؾَلي ٍ ّوىبضاى ٍ )132 :1395 ،همساض آى ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ظيط ثِ زؾت
هيآيس:
ضاثغِ 2
زهبي ًمغِ قجٌن زض ؾغح ّ 850ىتَپبؾىبل (زضخِ ؾبًتيگطاز) F ،ؾطػت ثبز زض ؾغَح شوطقسُ (ًبت)WD ،

وِ زض آى
خْت ثبز زض ؾغَح شوطقسُ (زضخِ) ٍ  TTقبذص هدوَع هدوَعّب
ثَزُ ٍ اظ ضاثغِ ظيط ثِ زؾت هيآيس:
ضاثغِ 3

زض ايي ضاثغِ ًيع  ٍ Tثِ تطتيت زهب ٍ زهبي ًمغِ قجٌن (زضخِ ؾبًتيگطاز) زض ؾغَح شوطقسُ ّؿتٌس .زض هَضز ايي قبذص ،همبزيط
ووتط اظ ً 300كبىزٌّسُ ًبپبيساضي ضؼيف 300 ،تب ً 399بپبيساضي هتَؾظ 400 ،تب ً 599بپبيساضي ظيبز ٍ ثيكتط اظ ً 600بپبيساضي ذيلي ظيبز
هيثبقس (تبجثرف ٍ ّوىبضاى.)153 :1388 ،
وتایج ي بحث
-يضعیت ارتفاع ژئًپتاوسیل ي تايایی تراز َ 555کتًپاسکال

ثب ثطضؾي ٍضؼيت اضتفبع غئَپتبًؿيل ٍ تبٍايي تطاظ ّ 500ىتَپبؾىبل زض ضٍظ  7غٍئي  2015هكرصقسُ وِ ؾلَل ثؿتِ ونفكبضي ثب
اضتفبع  5850هتط ثط ضٍي زضيبي ػطة تكىيلقسُ وِ زاضاي زٍ ؾلَل چطذٌسگي هثجت يىي زض قطق ايي ؾلَل ٍ زيگطي زض غطة آى ٍ
ًَاحي قطلي آفطيمب فؼبليت هيوٌٌس .اظ عطفي گؿتطـ پطفكبض خٌتحبضُاي ًيع تب ػطضّبي ثبالتط اظ  40زضخِ قوبلي پيكطٍي وطزُ
اؾت .زض ضٍظ  8غٍئي ،ؾلَل ونفكبض زضيبي ػطة گؿتطُ هىبًي ثيكتطي ضا زض ثطگطفتِ ٍ اظ زٍ ّؿتِ چطذٌسگي وِ زض قطق ٍ غطة ايي
ؾبهبًِ حضَض زاقتٌس ،ثب يىسيگط ازغبم گكتِاًس .زض ؾوت زيگط هكبّسُ هيقَز وِ ثبلسضت يبفتي ؾلَل ونفكبض ،پطفكبض خٌتحبضُاي ًيع
ثِقست تمَيتقسُ ثِگًَِاي وِ پطثٌس ّ 5910ىتَپبؾىبلي تب قوبل ايطاى وكيسُ قسُ ٍ ّؿتِ خساگبًِاي ثب اضتفبع  5940غئَپتبًؿيل
هتط زض غطة قجِخعيطُ ػطثؿتبى تكىيلقسُ اؾت .زض ضٍظ  9غٍئي ثب گؿتطـ ثيكتط پطفكبض خٌت حبضُ ثِ ؾوت قطق ،ؾلَل ونفكبض
زضيبي ػطة اظ حبلت زايطُ ثِ قىل ثيضيقىل زضآهسُ ٍ ثِ ػويكتط قسى ايي ؾيؿتن ووه وطزُ ثِ صَضتي وِ زض زل ؾلَل ثؿتِ يه
پطثٌس زيگط ثب اضتفبع  5810غئَپتبًؿيل هتط ا يدبزقسُ اؾت .ثب ايدبز چٌيي قطايغي زٍ ؾلَل چطذٌسگي هثجت زض زاذل ؾبهبًِ هصوَض ٍ
1 . Storm Weather
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يه ّؿتِ چطذٌسگي هثجت ثط خبًت قطق آفطيمب تكىيلقسُ اؾت (قىل  .)1زض قىل ٍ 2ضؼيت آضايف الگَّبي فكبض ٍ چطذٌسگي زض
تطاظ هيبًي خَ زض ضٍظ  10غٍئي ًكبى هيزّس وِ پطفكبض خٌت حبضُ ووي ثِ ؾوت ػطضّبي پبيييتط حطوت وطزُ ٍ خطيبى ٍاچطذٌسي
وِ ثِصَضت ًَاضي اظ قوبل آفطيمب تب قوبل ايطاى وكيسُ قسُ ثَز ،تفىيهقسُاًس .ثط ضٍي زضيبي ػطة ًيع ونفكبض فَلبًي ثِصَضت
قوبلي خٌَثي گؿتطـ يبفتِ ٍ زاضاي زٍ ّؿتِ لَي چطذٌسگي هثجت زض قوبل ٍ خٌَة ذَز اؾت .زض ضٍظ  11غٍئي ونفكبض هصوَض
ثِصَضت زايطُ وَچىي زضآهسُ ٍ تب خٌَة زضيبي ػوبى وكيسُ قسُ اؾت .ايي ؾلَل زض زل ذَز ثب تبٍايي هثجت ايدبزقسُ ًكبى هيزّس
وِ ٌَّظ تَفبى لسضت الظم ضا زاقتِ وِ الجتِ ثب ًعزيه قسى ثِ ؾَاحل اظ آى وبؾتِ هيقَز.

شکل ( :)2وقشٍ يضعیت ارتفاع
ژئًپتاوسیل ي تايایی تراز 555
َکتًپاسکال برای ريزَای  15تا 12
ژيئه .2515

شکل ( : )1وقشٍ يضعیت ارتفاع
ژئًپتاوسیل ي تايایی تراز 555
َکتًپاسکال برای ريزَای  7تا 9
ژيئه .2515

زض خٌَة ايي خطيبى چطذٌسگيّ ،ؿتِ تبٍايي هثجت زيگطي حضَض زاضز وِ قوبل قطق آفطيمب ٍ خٌَة ػطثؿتبى ضا تحت تأثيط ذَز
لطاض زازُ اؾت .ثب تمَيت زٍثبضُ پطفكبض خٌتحبضُاي ٍ گؿتطـ قطق ؾَي آى ،پطثٌس هؼطف تَفبى حبضُاي ًيع ثب افعايكي  40غئَپتبًؿيل
هتطي ًؿجت ثِضٍظّبي لجل ّوطاُ ثَزُ وِ ًكبى اظ تضؼيف تَفبى زض ضٍظ اًتْبيي ّؿت.
-يضعیت فشار تراز دریا ،تايایی ي بردار باد در سطح زمیه

زض ؾغح ظهيي آضايف پطثٌسّبي فكبض زض ضٍظ ًرؿت ًكبى هيزّس وِ پطثٌس ّ 1002ىتَپبؾىبلي زض هحسٍزُ قطلي زضيبي ػطة زچبض
قىؿتگي ٍ فطٍضفتگ ي قسُ وِ ايي ػبهل ؾجت قسُ تب خطيبى چطذٌسظايي ثؿيبض لَي زض هحسٍزُ يبزقسُ ايدبز گطزز .الجتِ ايي قطايظ ًيع
ثب ووي ضؼف زض قوبل ق طق آفطيمب ًيع ايدبز گكتِ وِ ًبپبيساضي الظم ضا زض هٌغمِ تكسيس ًوَزُ اؾت.
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شکل ( :)4وقشٍ يضعیت فشار تراز

شکل ( : )3وقشٍ يضعیت فشار تراز

دریا ،تايایی ي بردار باد در سطح زمیه

دریا ،تايایی ي بردار باد در سطح زمیه

برای ريزَای  15تا  12ژيئه .2515

برای ريزَای  7تا  9ژيئه .2515
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زض ضٍظ زٍم پطثٌسي ثب فكبض هطوعي ووتط اظ ّ 996ىتَپبؾکىبل زض هٌغمکِ ايدبزقکسُ وکِ زض قکطق ايکي ؾيؿکتن وکنفكکبض خطيکبى
پبزؾبػتگطز ثِؾطػت زض حبل لسضت گطفتي اؾت .زض ضٍظ ؾَم خطيبى ػظيون چطذٌسظايي ثط ضٍي زضيبي ػطة تكىيلقسُ وکِ ثکب ٍظـ
ثبزّبي قسيس ّوطاُ گكتِ اؾت (قىل  .)3زض ضٍظ  10غٍئي ؾيىلَى ايدبزقسُ ثب حطوت غطة ؾَي ذَز هٌبعمي ّوچَى يوي ٍ قکوبل
قطق آفطيمب ضا تحت تأثيط ذَز لطاض زازُ اؾت .ضٍظ  11غٍئي ايي ؾيىلَى لَيتط گكتِ ثِعَضيوکِ فكکبض هطوکعي آى ثکِ ووتکط اظ 993
ّىتَپبؾىبل ضؾيسُ اؾت .زض ضٍظ آذط يؼٌي  12غٍئي ايي ؾيىلَى ثب ٍضٍز ذَز ثِ ذكىي هؿيط ظٍال ذَز ضا زض پيفگطفتِ ،الجتِ الظم ثکِ
شوط اؾت وِ قطق ايي ؾبهبًِ ثِ زليل لطاض زاقتي ثط ضٍي آةّبي گطم ٌَّظ زاضاي ًيطٍي الظم ثطاي چطذٌسگي ٍ ٍظـ ثبزّبي قسيس ضا
زاضز وِ ثب ثطضؾي قىل  4ثٍِضَح ًوبيبى اؾت.
 -يضعیت مقدار بارش ،تايایی ي جریان ًَا در تراز َ 855کتًپاسکال

ثب ثطضؾي ًمكِّبي تْيِ قسُ ثطاي همساض ثبضـ ٍ خطيبى تطاظّبي ظيطيي خَ هكرص گطزيس وِ زض ضٍظ ًرؿت تكىيل تَفبى ،خطيبى
ؾيىلًَيه زض قطق زضيبي ػطة ثَخَز آهسُ وِ ثِتجغ آى همساض حساوثط ثبضـ ضخزازُ زض غطة ايي ؾبهبًِ ثَزُ وِ ثِ ثيف اظ 240
هيليهتط هي ضؾس .زض ضٍظ زٍم ثب حطوت ثِ ؾوت قوبل ايي ؾيؿتن ،همساض ثبضـ زض خٌَة آى هتوطوع گكتِ وِ ؾَاحل خٌَثي ٌّسي ًيع
ثيتأثيط اظ ثبضـّب ًجَزُ ٍ ًعزيه ثِ  120هيليهتط ثبضًسگي زاقتِاًس .ضٍظ ؾَم ثب لطاضگيطي ايي تَفبى حبضُاي زض قوبل زضيبي ػطة،
حساوثط ثبضـّب زض قطق ؾبهبًِ ايدبز گكتِ وِ ثِ ثيف اظ  160هيلي هتط اؾت .ضٍظ چْبضم ًيوِ غطثي ؾَاحل ٌّس ثب ثبضقي ًعزيه ثِ
 110هيليهتط ضٍثطٍ ثَزُاًس وِ ايي اهط ثِ زليل لطاض گطفتي زض قطق ؾيىلَى ثَخَز آهسُ ثَزُ وِ صؼَز َّا ٍ اًتمبل ضعَثت الظم ثِ
ثؿتَِّا ،ضيعـّبي خَي ؾيل آؾبيي زض هٌغمِ ثَخَز آٍضزُ اؾت .ضٍظ پٌدن ثيكيٌِ ثبضـ ًعزيه ثِ چكن تَفبى ثَزُ وِ ايي همساض
ًعزيه ثِ  100هيليهتط ثَزُ ٍ ّوچٌبى هٌبعك ؾبحلي قجِخعيطُ ٌّس اظ ثبضـّبي قسيسي ثطذَضزاضًس .زض ثطضؾي ٍضؼيت تبٍايي تطاظ
ّ 850ىتَپبؾىبل هكرص قس وِ زض ضٍظ ًرؿت ّؿتِ ثيكيٌِ تبٍايي ًؿجي زض لؿوتّبي خٌَة قطق زضيبي ػطة ثَخَز آهسُ اؾت.
ايي قطايظ ؾجت قسُ تب ّوگطايي ثؿيبض لَي زض تطاظّبيي ظيطيي ثَخَز آيسٍ .خَز چٌيي ّوگطايي لَي ٍ تمَيت چطذٌسگي ؾجت قسُ تب
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ايي ًبٌّدبضي ثِ ثيكيٌِ ذَز زض هٌغمِ ثطؾس .زض ازاهِ ّؿتِ چطذٌسگي لَي ثِ ؾوت ؾَاحل غطثي ٌّسٍؾتبى وكيسُ قسُ ٍ پؽاظآى ثب
حطوتي غطة ؾَ زض ضٍظ ؾَم ثِ هٌبعك هطوعي زضيبي ػطة هٌتملقسُ ٍ ايي اًتمبل ّوطاُ ثب يه خطيبى چطذٌسي ثؿيبض لَي وِ اظ
ػطضّبي  10تب  30زضخِ قوبلي گؿتطـيبفتِ ضا قبهل هيقَز .ثب ًعزيه قسى ايي چطذٌس ثِ هٌبعك ؾبحلي غطة زضيبي ػطة
تمَيتقسُ ثِگًَِاي وِ زض ضٍظ چْبضم ثِ ثيف اظ ٍ 5احس تبٍايي ضؾيسُ اؾت .زض ضٍظ پٌدن ّؿتِ تبٍايي هثجت هؿتمل قسُ ٍ يه ؾلَل
ثؿتِ چطذٌسي ثؿيبض لَي ضا ثَخَز آٍضزُ اؾت .زض ضٍظ قكن ًيع ثب ؾبوي هبًسى ؾيىلَى زض ؾَاحل قطلي قجِخعيطُ ػطثؿتبى ،ونون اظ
لسضت آى وبؾتِ قسُ اؾت.

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

زض ضٍظ پبيبًي حساوثط ثبضـ ثِ ًَاحي قوبل غطثي زضيبي ػطة اًتمبليبفتِ وِ قطق تَفبى ٍ هٌبعك ًعزيه چكن تَفبى ضا زض ثطگطفتِ
اؾت .اظ عطفي اظ ثبضـّبي ؾَاحل ٌّس ثِخع هٌغمِ وَچىي وبؾتِ قسُ ٍ ثبضـّب ثِ زاذل ذبن ايي وكَض هٌتملقسُاًس .زض ايي قف
ضٍظ ّوبىعَض وِ هكبّسُ قس ثيكتط ثبضـّب يب ًعزيه ؾَاحل ٌّس ثِ ٍلَع پيَؾتِ يب زض ًعزيه چكن تَفبى ثَزُ ،الجتِ زض هٌبعك خٌَة
زضيبي ػطة ًيع ثبضـّبي چكنگيطي ثِ ٍلَع پيَؾتِ وِ هكىالتي ضا ثطاي زضيبًَضزاى هٌغمِ ٍ وكتيّب ثبضثطي ًيع ثِ ٍخَز آٍضزُ
اؾت.
 -يضعیت دمای سطح دریا ي واَىجاری آن

ثب تَخِ ثِ ٍضؼيت زهبي ؾغح آة زض هٌغمِ وِ هيبًگيي  6ضٍظُ اؾتً ،كبى هيزّس زهبي ؾغح آة زض اوثط هٌبعك زضيبي ػطة
ثبال ثَزُ ثِگًَِاي وِ ايي قطايظ زض هحسٍزُ ؾَاحل ٌّس ٍ هطوع زضيبي ػطة ثِ ثيف اظ  32زضخِ ؾبًتيگطاز هيضؾس .ايي قطايظ فمظ
زض هٌبعك قوبلي ايي زضيب ًؿجت ثِ ؾبيط هٌبعك ووتط اؾت .ثطاي زضن ٍضؼيت زهبي ؾغح آة ًبٌّدبضي آى ثطاي قف ضٍظ ّوطاُ ثب
تَفبى ًيع هحبؾجِ قس .ذطٍخي آى ًكبى زاز هٌبعك قطق ،قوبل ،غطة ٍ خٌَة غطة زضيبي ػطة ثب ًبٌّدبضي هثجت  2الي  3زضخِ
ؾبًتي گطاز ّوطاُ ثَزُ اؾتً .بٌّدبضي هٌفي فمظ زض قوبل ٍ خٌَة زضيب ًعزيه ثِ هٌفي  1/5زضخِ ؾبًتيگطاز هيضؾس (قىل ٍ .)7لَع
ثيكيٌِ ًبٌّدبضيّبي هثجت زض هٌغمِ اظ زاليل ػوسُ قست يبفتي ؾيىلَى زض هٌغمِ ثَزُ ثِگًَِاي وِ هٌبعك غطثي زضيبي ػطة
حساوثط ثيكيٌِ ًبٌّدبضي هثجت ٍ اظ عطفي حساوثط هٌغمِ فؼبليت ؾيىلَى حبضُاي ًيع ثِحؿبة هيآيس.
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شکل ( : )7يضعیت دمای سطح دریا ي واَىجاری آن برای ريزَای  7تا  12ژيئه .2515

-مسیریابی ي مىشأ تًفان حارٌای آشًبا

ثطاي هؿيطيبثي تَفبى حبضُ اظ گعاضقبت  12ؾبػتِ ازاضُ ول َّاقٌبؾي ٌّس ٍ هطوع ّكساض تَفبى ّبٍايي اؾتفبزُ قس .زض ايي زٍ هطوع
ثِ چٌس ضٍـ زازُ ثطاي هؿيطيبثي ٍ هٌكأ تَفبى ٍخَز زاقت وِ زض ايي تحميك اظ زازُّبي هرتصبت خغطافيبيي ثب تفىيه  12ؾبػتِ وِ
اظ ثسٍ ظايف تَفبى تب ظٍال آى هكرصبت ٍ عَل ٍ ػطض خغطافيبيي آى ثِصَضت فبيل هتٌي ثجت هيگطزز ،اؾتفبزُ گطزيسّ .وبىعَض وِ
زض قىل  8هالحظِ هيگطزز قطٍع تَفبى اظ هٌغمِ قطلي زضيبي ػطة ثَزُ وِ ثِصَضت حطوتي قوبل ؾَ ثِ ػطضّبي ثبالتط هْبخطت
وطزُ ٍ زض هؿيط ذَز ثِ زليل غلجِ ًيطٍي وَضيَليؽ ثِ غطة هٌغمِ هٌحطف گطزيسُ ٍ زض ؾَاحل ػوبى اظ ثيي ضفتِ اؾت .زض قىل ً 9يع
تصَيط هبَّاضُاي ؾٌدٌسُ هَزيؽ زض هحسٍزُ ثبًس هطئي زض ضٍظ ؾَم اظ تَفبى حبضُاي آقَثب ثِ ًوبيف زضآهسُ وِ ًكبى هيزّس زض ايي
ضٍظ گؿتطُ هىبًي تَفبى هَضزًظط زض هحسٍزُ  15تب  22زضخِ ػطض قوبلي ٍ  62تب  68زضخِ عَل قطلي ضا زض ثطگطفتِ اؾت.

شکل ( : )9تصًیر سىجىدٌ مًدیس در ريز
سًم از تًفان حارٌای آشًبا -.يضعیت
شاخص اورژی پتاوسیل َمرفتی در دسترس ي

شکل ( :)8مسیریابی تًفان حارٌای
آشًبا با تفکیک  12ساعتٍ.

شاخص ًَای تًفاوی

زض ضٍظ اٍل تكىيل تَفبى حبضُاي زضيبي ػطة زاضاي چٌس هطوع ثيكيٌِ اًطغي پتبًؿيل ّوطفتي زض زؾتطؼ ثَزُ وِ اظ آى خولِ
هيتَاى ثِ لؿوتّبي قوبلي ،قوبل قطق ٍ خٌَة آى اقبضُ ًوَز وِ لؿوتّبي قوبلي ٍ قوبل غطة ًيع ثب احتوبل ضذساز َّاي تَفبى
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ًيع ّوطاُ اؾت .ثغَضيىِ هيبًگيي همساض ايي قبذص  370هيثبقس .زض ضٍظ زٍم همبزيط ّط زٍ قبذص زض لؿوتّبي خٌَثي زضيبي ػطة
ًكبى اظ ٍخَز ًبپبيساضي ثؿيبض لَي وِ ًيوِ خٌَثي هٌغمِ ضا ثِولي زض ثطگطفتِ اؾت.

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

زض ضٍظ ؾَم ٍضؼيت ثيكيٌِ اًطغي پتبًؿيل ّوطفتي ثِ صَضتي ًَاضي اظ قوبل غطة تب خٌَة غطة هٌغمِ وكيسُ قسُ وِ ؾَاحل
قطلي ػوبى ٍ يوي ضا زض ثطگطفتِ اؾت .اظ عطفي ّؿتِ ثيكيٌِ تَفبى ًيع زض خٌَة غطة زضيبي ػطة هتوطوع گكتِ اؾت .زض ضٍظ چْبضم
همبزيط  CAPEثِ ثيف اظ  4000غٍل ثط ويلَگطم غطة زضيبي ػطة ضا تحت تأثيط لطاض زازُ ٍ ًكبى اظ خطيبى صؼَزي ثؿيبض لَي زض
ّؿتِ هطوعي تَفبى حبضُاي هيثبقس .ايي ّؿتِ ثيكيٌِ زض ضٍظ پٌدن ثيف اظ ثيف تمَيت گكتِ ٍ زٍ ّؿتِخسا ٍ لَي يىي هٌغجك ثط
ؾَاحل خٌَثي ػوبى ٍ زيگطي زض ؾبحل قوبلي يوي هيثبقس .زض ضٍظ قكن ايي ٍضؼيت تؼسيل گكتِ ،ثِگًَِاي وِ زٍ ّؿتِ يبزقسُ ثِ
تطتيت  2200 ٍ 1400غٍل ثط ويلَگطم ًؿجت ثِضٍظ پٌدن وبّف زاقتِاًس (قىل .)10
 -يضعیت ياگرایی بستًٍَا

زض ثطضؾي ٍضؼيت ٍاگطايي ثؿتَِّا زض ضٍظ ًرؿت ثط خبًت قطلي زضيبي ػطة ّؿتِ ثيكيٌِ ّوگطايي هكبّسُ هيقَز وِ زض غطة،
قوبل غطة ٍ قطق ذَز ؾِ ّؿتِ ٍاگطايي تكىيلقسُ اؾت.

شکل ( : )11يضعیت ياگرایی بستًٍَا برای ريزَای  7تا  12ژيئه .2515
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زض ضٍظ زٍم ّؿتِ ثيكيٌِ ّوگطايي ثب حطوت قوبل ؾَي ذَز ثِ ثيف اظ  5زضخِ ػطض خغطافيبيي حطوت ًوَزُ ٍ ضوي هؿتمل
قسى ثِ ثيكيٌِ همساض ذَز ضؾيسُ اؾت .اظ ؾَيي ّؿتِّبي ٍاگطايي زض قوبلقطق ٍ خٌَةغطة آى ًيع تمَيتقسُاًس .زض ضٍظ ؾَم ّؿتِ
ّوگطايي ثط ضٍي زضيب ثب ّؿتِ ّوگطايي ٍالغ ثط ضٍي ذكىيّبي قطق قجِخعيطُ ػطثؿتبى ازغبمقسُ اؾت .وكيسُ قسى ّؿتِ ٍالغ ثط
ضٍي زضيب ثِ ؾوت ؾبحل ٍ هبًسگبضي آى عي زٍ ضٍظ اًتْبيي ٍ وبّف لسضت ّؿتِّبي ٍاگطا ًكبى اظ ضؼف ثيٌّدبضي ضخزازُ زض
هٌغمِ هي ثبقس .ثب لطاضگيطي ثيكيٌِ ّؿتِ ّوگطايي ثط ضٍي هٌبعك ؾبحلي يوي ٍ ػوبى ٍ حطوت غطة ؾَي ايي ؾيىلَى حبضُاي اثطات
هؿتمين آى ثط ضٍي ًَاحي ؾبحلي يبزقسُ ًوبيبى هيگطزز (قىل .)11
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تَفبى حبضُاي آقَثب زض تبضيد  7غٍئي  2015ثط ضٍي زضيبي ػطة تكىيل ٍ زض تبضيد  12غٍئي  2015اظ ثيي ضفت .ثطضؾيّب ًكبى زاز
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وِ زض زل ؾلَل ثؿتِ يه پطثٌس زيگط ثب اضتفبع  5810غئَپتبًؿيل هتط ايدبزقسُ اؾت .زض ضٍظّبي پبيبًي ثب ًعزيه قسى ثِ ؾَاحل ػوبى
ٍ يوي اظ قست ايي ؾلَل وبؾتِ قسُ ٍ هطحلِ اضوحالل آى فطاهيضؾس .زض ؾغح ظهيي ًيع ثِهَاظات زٍضُ يبزقسُ ّؿتِ ونفكبضي ثب
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ثِ ؾَاحل اظ قست ايي ؾيىلَى ثؿيبض لَي وبؾتِ قسُ ،ثغَضيىِ اظ تَفبى حبضُاي ثِ آقفتگي حبضُاي تجسيلقسُ اؾت .ثطضؾي ٍضؼيت
زهبي ؾغح آة ًكبى زاز وِ هتَؾظ زهبي ؾغح آة زض ايي  6ضٍظ ،زض اوثط هٌبعك زضيبي ػطة ثيف اظ  29زضخِ ؾبًتيگطاز اؾت .ثب
ثطضؾي ًبٌّدبضي زهب ؾغح آة ًيع ًكبى زاز حساوثط ًبٌّدبضي هثجت هٌغجك ثط چٌس هحل زض ايي زضيب ثَزُ وِ اظخولِ ؾَاحل خٌَثي
پبوؿتبى تب غطة ٌّس ،قطق ػوبى ٍ ّؿتِ ثؿيبض لَي هٌغجك ثط خٌَة غطة زضيبي ػطة وِ هتَؾظ زهبي آى ثيف اظ  5زضخِ
ؾبًتيگطاز اؾت .حساوثط ثبضقي وِ زض زاذل ايي ؾيىلَى اتفبق افتبزُ ًكبى هيزّس وِ زض ضٍظ اٍل ظَْض تَفبى ،ثيكيٌِ ثبضـ زض خٌَة
غطة آى ثِ همساض  240هيليهتط اؾت .زض ضٍظّبي ثؼس ثب اًتمبل ايي ّؿتِ ثِ خٌَة ،خٌَة قطق ٍ زضًْبيت ثِ قطق آى حساوثط ثبضـ ثط
خبًت غطثي ؾبحل ٌّس هيثبقس .فمظ زض ضٍظّبي پبيبًي هكبّسُ هيقَز وِ ضوي ٍلَع حساوثط ثبضـ زض ٌّس زض ًعزيىي لؿوت قطلي
چكن تَفبى ًيع يه وبًَى ثيكيٌِ ثبضـ ثب هتَؾظ  100هيليهتط ايدبزقسُ اؾت .زض ايي تحميك اظ زٍ قبذص ً SWEAT ٍ CAPEيع
ثطاي اضظيبثي هحل تكىيل ٍ تىَيي تَفبى اؾتفبزُ قسً .تبيح ًكبى زاز وِ ايي زٍ قبذص ثِذَثي ًحَُ تكىيل ٍ قست ٍ ضؼف تَفبى ضا
عي هطاحل هرتلف ًكبى هيزٌّس .ثسييصَضت وِ زض ضٍظ اٍل زض خٌَة زضيبي ػطة همساض  CAPEثِ ثيف اظ  5000غٍل ثط ويلَگطم
ثَزُ وِ ًكبى اظ همساض اًطغي ّوطفتي لبثلزؾتطؼ اؾت .اظ عطفي همبزيط قبذص ً SWEATيع ثِ ثيف اظ  380ضؾيسُ وِ ًكبى
هيزّس احتوبل ضذساز تَفبى زض ايي هٌغمِ ثؿيبض ثبال اؾتّ .وچٌيي ثب افعايف زهبي ؾغح آة زض هٌغمِ ٍ افعايف ًبٌّدبضي زض آى
اًطغي الظم ثطاي تَليس ؾيىلَى زض هٌغمِ فطاّن قسُ وِ ثب افعايف اًطغي زضٍى ؾيؿتوي تَزَُّا ٍ ٍخَز اًطغي قٌبٍضي زض آى ،ؾجت
قسُ تب ظايف ٍ حطوت ؾيىلَى ثِ ػطضّبي ثبالتط فطاّن قَز .اظ عطفي قبذصّبي ًبپبيساضي زض پبيف ٍ ضزيبثي ايي ًَع تَفبىّب
ًكبى زازًس وِ اثعاضي هٌبؾت ثطاي ضزيبثي ثَزُ ٍ لبزضًس تب ضوي يه آگبّي اظ قست تَفبى ،ثِ هؿيطيبثي آى پطزاذت.

76 ُ قوبض،ًكطيِ ػلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي
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