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 1 یعباس لیاسواع

 2ییخسا یهْذ

 چکیذُ

ّبي َّاقٌبؾي کِ گؿتطُ كضبيي ٍ ثبظُ ظهبًي آى کبهال هتـييط اؾت تطيي پسيسُيکي اظ هرطة
اي کِ هويبؼ هکبًي آى ُّبي تٌسضي اؾت. پسيسکٌس تَكبىّبي هرتلق ذَزًوبيي هيٍ زض هويبؼ

گيطز اي هطاض هيطثٌس ّوگطايي ثيي حبضُاي ٍ هٌبعن ّوطكتي کوظهبًي کِ زض زل چطذٌسّبي حبضُ
الؼبزُ آٍض، ظيجب ٍ زض ػيي ظيجبيي عي قطايغي ذبل كَمثؿيبض گؿتطزُ ثَزُ ٍ اظ ؾَيي ثؿيبض حيطت

ّبي هرطة زض يک گطزز. ّسف اظ اًدبم پػٍّف حبضط قٌبؾبيي ٍ تحليل چٌيي تَكبىهرطة هي
ّبي هَضز اؾتلبزُ ثبقس. زازُيک کطهبًكبُ هي( زض ايؿتگبُ ؾيٌَپت2010-1986ؾبلِ ) 25زٍضُ ظهبًي 

ّبي َّاقٌبؾي، پبضاهتطّبي ّبي ثبضـ ضٍظاًِ ٍ کسّبي هطثَط ثِ پسيسُزض ايي تحوين قبهل زازُ
ّبي ًبپبيساضي ٍ زهبي ذكک، ًوغِ قجٌن، ضعَثت ًؿجي، خْت ٍ ؾطػت ثبز خْت هحبؾجِ قبذم

ثبقس. ّبي ثبز هساضي ٍ ًهق الٌْبضي هيئن، هَللِپبضاهتطّبي اضتلبع غئَپتبًؿيل، ًن ٍيػُ، ؾطػت هب
ًتبيح ًكبى زاز کِ عي زٍضُ آهبضي هَضز ثطضؾي ؾِ تَكبى تٌسضي ثؿيبض قسيس زض هٌغوِ هَضز 

ّب زض عجوِ ّبي ًبپبيساضي حبکي اظ هطاض گطكتي ايي قبذمهغبلؼِ ضخ زازُ اؾت. ثطضؾي قبذم
ثبقس؛ ّويٌغَض ٍضؼيت زيٌبهيک خَ ّوعهبى ثب يقسيس ٍ هٌبؾت خْت ضذساز پسيسُ تَكبى تٌسضي ه

ضذساز ايي پسيسُ ًكبى اظ حضَض يک ًبٍُ ثؿيبض ػوين زض ؿطة هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ٍ هطاضگيطي 

                                                           
 )ًَيؿٌسُ هؿئَل(كبضؼ حيكبضؼ، زاًكگبُ ذل حيپػٍّكکسُ ذل ؿت،يظ ظيگطٍُ هح ،يقٌبؾ نياهل بضياؾتبز ـ1

Email: esmaeil.abbasi@pgu.ac.ir  -Tel: 09177750715                                        
 زاًكگبُ تْطاى يقٌبؾ نياهل يزاًف اهَذتِ زکتط -2
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ثبض ثط ضٍي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ضا زاضز کِ زض پي هيلي 850ٍ  500ذطٍخي ّؿتِ ضٍزثبز تطاظّبي 
گيطي اثطّبي کَهَلَؼ ٍ ضػس ٍ ثطم ٍ طاُ ثب قکلايي اتلبم پسيسُ تَكبى تٌسضي ثب قست ظيبز ّو

ّبي ؾٌگيي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ضا تحت تبثيط اثطات هرطة ذَز هطاض زازُ اؾت؛ ايي ًْبيتب ثبضـ
 12ٍ  2007كَضيِ  04زضحبليؿت کِ ايي ٍضؼيت ثطاي زٍ هَضز قٌبؾبيي قسُ يؼٌي پسيسُ ضٍظ 

قطايظ خَي  1991آٍضيل  17يؼٌي  پسيسُ ضٍظ ًؿجت ثِ زيگط هَاضز قٌبؾبيي قسُ  1991زؾبهجط 
 ًبپبيساضتطي ضا اظ ًظط الگَّبي گطزقي هتَؾظ هويبؼ تدطثِ ًوَزُ اؾت.

 

ّبي ًبپبيساضي، ًوَزاض اؾکيَتي، الگَّبي گطزقي ّبي تٌسضي، قبذمتَكبى :ٍاشگاى کلیذی
 خَ، ايؿتگبُ ؾيٌَپتيک کطهبًكبُ.

 

 هقذهِ

قٌبذتي ّؿتٌس ي اظ آى اظ هْوتطيي هربعطات اهلينّبي ًبقّبي تٌسضي ٍ پسيسُتَكبى
اًس )هَيسل ضحيوي، کِ ثرف ٍؾيؼي اظ تحويوبت اهليوي زًيب ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ

ثبقٌس. هطحلِ زض حبل اي هيّبي تٌسضي زاضاي يک چطذِ ػوط ؾِ هطحلِ(. تَكبى224:1391
تٌسضي اظ عطين  ِ اٍل، تَكبىتَؾؼِ، هطحلِ ثلَؽ ٍ هطحلِ هضوحل يب ًبپسيس قسى. زض هطحل

ثبقس؛ زض نَضت ازاهِ گيطًس هبثل تكريم هياثطّبي کَهَلَؼ کِ ثب نؼَز َّا قکل هي
قَز. تگطگ، ثبضاى ؾٌگيي، ضػس ٍ ثطم ايي قطايظ )نؼَز( تَكبى تٌسضي ٍاضز هطحلِ ثلَؽ هي

َز آى، تَكبى گيطز. ًْبيتب ثب ؿلجِ ًعٍل َّا ثط نؼٍ ثبزّبي قسيس زض ايي هطحلِ قکل هي
ّبي تٌسضي هَلس آشضذف، تَضًبزٍ، تگطگ،  گطزز. تَكبىتٌسضي ٍاضز هطحلِ اضوحالل هي

کٌٌس، هي ثبزّبي قسيس ٍ ثبضـ ّبي ؾٌگيي ّؿتٌس ٍ ثِ زليل ذؿبضات قسيسي کِ ايدبز
ّبي  تَاى ثِ ّوطكت (. اظ آى خولِ هي1925: 2001)چٌگٌَى، اًسثؿيبض هَضز تَخِ هطاض گطكتِ

يؼٌي زض هٌبعوي اظ کكَض آضغاًتيي اقبضُ کطز کِ ذؿبضات  اًسّبي طم ضقتِ کَُػوين ق
(. ثطضؾي تَكبى 36: 2008گصاضز)ؾبًچع ٍ ّوکبضاى، كطاٍاًي ضا ّوِ ؾبلِ اظ ذَز ثِ خبي هي

ّبي  ّبي تٌسضي زض اضٍپبي هطکعي ًكبى اظ اكعايف كطاٍاًي ضذساز ايي تَكبى ّب عي هبُ
ّبي ؾطز ثَزُ اؾت)هًَعض ٍ كطاًک،  :  َضيِ ٍ ثِ ػلت ػجَض خجِْؾطز ؾبل يؼٌي زؾبهجط ٍ ك
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هتط زض لْؿتبى  هيلي 30ّبي تٌسضي قسيس ثب ثبضـ ثيف اظ  ثطضؾي تَكبى (.501:   2003
ّبي قسيس ّوطاُ ثب ػجَض  زّس کِ اؿلت ضٍظّبي ّوطاُ ثب تَكبى تٌسضي ثب ثبضـهي ًكبى
تٌسضي تَزُ  زضنس( ثَزُ اؾت ٍ تَكبى 9/81ب ت 8/53ّب  ّبي خَي) زض ثيكتط ايؿتگبُ خجِْ

: 2012)لَپيکبؾعا ٍ ثيلک ثبکٍَؾکب، اًسَّا زض ايي کكَض ثِ ًسضت هَخت ثبضـ قسيس قسُ
ّب ثَيػُ زض ًعزيکي  زّس کِ ايي تَكبى ّبي تٌسضي کكَض ّلٌس ًكبى هي (. ثطضؾي تَكبى255

ضي پتبًؿيل ٍ کوتط تحت تبثيط ؾغح ظهيي، ثيكتط تحت تبثيط ًبپبيساضي ًْبى، ؾپؽ ًبپبيسا
ّبي  ثطضؾي قبذم .(273: 2003گيطًس)ّبکلٌسض ٍ ٍى زلسى،  ًبپبيساضي هكطٍط هطاض هي

ثيٌي  زض پيف KI ، DCI  SWEAT ، DEW، HI, RH، LI ،TTIتطهَزيٌبهيکي اظ هجيل 
ثؿيبض هليس  2008تب  2006ّبي  ّبي تٌسضي پيف اظ كهل هَؾوي زض کلکتِ عي ؾبل تَكبى

ضؼيق ػول کطزُ ثَزًس)تبيبگي ٍ  CAPE ،BRN  ٍBIّبي  اًس زض هوبثل قبذمُ ثَز
 (.681: 2011ّوکبضاى، 

ّبي  ّبي تٌسضي ثب کوک قبذم هغبلؼبت هطثَط ثِ ثرف تطهَزيٌبهيکي تَكبى
ّب اثعاضي هٌبؾت خْت  ًبپبيساضي ٍ ًوَزاض اؾکيَتي هبثل ثطضؾي اؾت. ايي قبذم

ّبي ضازيَؾًَس ٍ ًوَزاضّبي  تٌس ٍ ػوستب ثب کوک زازُّبي ّوطكتي ّؿ ثيٌي كؼبليت پيف
ّبي اضظقوٌسي ضا اثساع  قًَس. اظ ثطذي اظ هحوويي کِ چٌيي قبذم اؾکيَتي هحبؾجِ هي

-Li(529(، گبلَي زض قبذم 252-1953:250)Siتَاى ثِ قَآلتط زض قبذم  هي اًسکطزُ
(، ثبيسًط زض 1967:62) TTزض قبذم  (، هيلط120 :1960) K( خطج زض قبذم 1956:   528

 Tqتَاى ثِ قبذم ًبپبيساضي  خولِ هي ( اقبضُ کطز. اظ آى1972:2-5)SWEATقبذم 
 700ّکتَپبؾکبل ٍ زهبي  850اقبضُ کطز کِ ثط اؾبؼ زهب ٍ زهبي ًوغِ قجٌن زض تطاظ 

ّبي ػوين ٍ ًبپبيساضي  آيس؛ ايي قبذم زض قٌبؾبيي ّوطكت ّکتَپبؾکبل ثِ زؾت هي
: 1999زضنس هَضز تبييس هطاض گطكتِ اؾت)ٌّطي،  2لٌس ٍ زض ؾغح هؼٌبزاضي هٌبؾت زض ًيَظ

( ضذساز پسيسُ تگطگ ثِ ػٌَاى يکي اظ قسيستطيي حبالت ًبپبيساضي ثطاي يک تَكبى 249
 ٍهَع ثِ ظهبًي ثعضگ ّبي تٌسضي قٌبذتِ قسُ اؾت. زض يک تَكبى تٌسضي قسيس، تگطگ

ثبقس)گطًٍويدط ٍ ٍى  ثبال کيلَهتطي، 6 بت نلط اظ CAPE ٍ DLS قبذم کِ پيًَسًس هي
؛ ( ثِ 4805: 2015؛ پَؾيک ٍ ّوکبضاى، 1: 2008؛ ضٍظًللس ٍ ّوکبضاى، 473: 2006زلسى، 
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 هبًسگبضي انلي ّبي تٌسضي ثِ ػٌَاى ًيطٍي عَضي کِ حطکبت ثبالؾَي قسيس زض ايي تَكبى
 آى اثؼبز قسى ثعضگ ٍ ضقس هتؼبهجب، ٍ اثط تٌسضي زاذل زض تگطگ ّبي زاًِ ثيكتط

(. ّويٌغَض ثطضؾي تبثغ قبض ّوگطايي ضعَثت زض زٍ تطاظ 1: 2008اؾت)ضٍظًللس ٍ ّوکبضاى، 
ّبي ضعَثتي ّؿتٌس ّکتَپبؾکبل کِ تطاظّبي هٌبؾجي ثطاي تكکيل ّؿتِ 1000ٍ  925
تَاًس خْت ٍاکبٍي چٌيي پسيسُ ّبي حسي )تَكبى تٌسضي( هٌبؾت ثبقس )ضضبيي ثٌلكِ ٍ هي

 (. 133:1393ّوکبضاى، 

ّبي ًبپبيساضي خَي  ّبي تٌسضي ٍ قبذم زض کكَض ّن هغبلؼبتي زض اضتجبط ثب تَكبى
ّبي قَز. زض ثطضؾي ثبضـنَضت گطكتِ اؾت کِ ثِ ثطذي اظ آى ّب زض ازاهِ اقبضُ هي

ّبي ضػس ٍ ثطم زض  تٌسضي ؿطة کكَض هكرم قسُ اؾت کِ زض زٍضُ ؾطز ؾبل تؼساز تَكبى
ّبي ضػس ٍ  بل ؿطة کكَض اؾت ٍ زض زٍضُ گطم ؾبل، تؼساز تَكبىخٌَة ؿطة، ثيف اظ قو

ثطهي زض قوبل ؿطة کكَض، ثيكتط اظ خٌَة ؿطة کكَض اؾت کِ ثب ًَؾبى زٍ پبضاهتط پطككبض 
ّبي تٌسضي زض (. ثيكتط ثبضـ5: 1379حبضُ ٍ ٍضتکؽ هغجي اضتجبط زاضز)حدبظي ظازُ،  خٌت

پيًَس ٍ  ى ٍ عي ؾبػبت ثؼسظْط ثِ ٍهَع هيهحسٍزُ قْطؾتبى اّط زض كهل ثْبض ٍ تبثؿتب
ػلت انلي تکَيي ٍ تكسيس ايي پسيسُ ضا زض ّط زٍ ػبهل ؾيٌَپتيک)هٌكبء: ثيطٍى اظ هٌغوِ( 

ّبي  (. ضذساز تَكبى19:1385ٍ كيعيَگطاكيک)هٌكبء: زض هحل( ثبيؿتي خؿتدَ کطز)خاللي، 
طة ٍ ؿطة، ثِ كطاٍاًي تٌسضي قسيس زض ثطذي اظ هٌبعن کكَض ثِ ٍيػُ زض ًَاحي قوبل ؿ

ؾبظ اؾتبى کطهبًكبُ اقبضُ ّبي تٌسضي ؾيالة تَاى ثِ ثبضـ قَز. اظ آى خولِ هي زيسُ هي
کطز کِ توبهبً ّوطاُ ثب ضػس ٍ ثطم قسيس ثَزُ کِ هٌجغ انلي ضعَثت ذَز ضا اظ زضيبي ػطة ٍ 

َضز (. اظ ثيي قبذم ّبي ه21: 1389اًس)ذبلسي ٍ ّوکبضاى، ذليح كبضؼ ثسؾت آٍضزُ
ّبي  ثيٌي هوساض ثبضـ ٍ كؼبليت ؛ ثْتطيي قبذم ثطاي پيفSi ،K ،Pwc  ٍCapeهغبلؼِ 

قٌبذتِ قسُ اؾت)نبزهي حؿيٌي ٍ  Pwcّوطكتي قسيس زض هٌغوِ انلْبى، قبذم 
ّبي ًبپبيساضي زض تكکيل تگطگ زض ايؿتگبُ َّاقٌبؾي  ( ثطضؾي قبذم83: 1384ضضبئيبى، 

هتط ثبقس، احتوبل ٍهَع  3000ؾغح يرجٌساى کوتط اظ اظُ اًسزّس کِ ّط تجطيع ًكبى هي
تگطگ کوتط ٍ ّط چوسض كبنلِ ؾغح يرجٌساى تب هلِ اثط ظيبز ثبقس، احتوبل ٍهَع تگطگ 

 ًبپبيساضي ّبي قبذم ثطضؾي زض(. 95: 1387ثيكتط ذَاّس ثَز )هيطهَؾَي ٍ اکجطظازُ، 
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 اضظيبثي زض قبذم ثْتطيي کِ قس هكرم 1389 اضزيجْكت 5 تٌسضي ثِ تَكبى هطثَط

ّبي پٌِْ (.182: 1390اؾت)هَيسل ضحيوي،  SI قبذم ضٍظ،  ايي زض زازُ تَكبى ضخ قست
ّبي تٌسضي زض هٌبعوي اظ آثي ٍاهغ زض خٌَة کكَض، تبثيط ثؿعايي زض تبهيي ضعَثت ثبضـ

( 203: 1393( انلْبى)ذعايي ٍ ّوکبضاى، 7: 1392ايطاى اظ خولِ تْطاى)هسيطي ٍ ّوکبضاى، 
ّبي تٌسضي قوبل ؿطة زاضز) لكکطي ٍ  ( ٍ ثبضـ155: 1395اظ)هحوسي ٍ ّوکبضاى، اَّ

(. زض ايي هغبلؼِ ًيع ّسف 53: 1395؛  ذَضقيس زٍؾت ٍ ّوکبضاى، 203: 1392آهبؾي، 
تحليل قطايظ خَي ّن ثِ لحبػ زيٌبهيک ٍ ّن ثِ لحبػ تطهَزيٌبهيک ّوعهبى ثب ضذساز 

 ثبقس.ؾبلِ زض ايؿتگبُ کطهبًكبُ هي 25زٍضُ  ّبي ضػس ٍ ثطهي قسيس زض عي يکتَكبى

 ّاّا ٍ رٍشدادُ

ّبي هَضز زّس. زازُقکل يک، هَهؼيت ايؿتگبُ ؾيٌَپتيک کطهبًكبُ ضا ًكبى هي
ّبي ثبضـ ضٍظاًِ ٍ کسّبي قبهل زازُ تَاى ثِ ؾِ زؾتِ کلي،اؾتلبزُ زض ايي تحوين ضا هي

ؾبلِ(، پبضاهتطّبي  25)زٍضُ آهبضي  2010تب  1986ّبي َّاقٌبؾي اظ ؾبل هطثَط ثِ پسيسُ
ّبي زهبي ذكک، ًوغِ قجٌن، ضعَثت ًؿجي، خْت ٍ ؾطػت ثبز خْت هحبؾجِ قبذم

ّبي ثبز هساضي ٍ ًبپبيساضي ٍ پبضاهتطّبي اضتلبع غئَپتبًؿيل، ًن ٍيػُ، ؾطػت هبئن، هَللِ
ِ زض ظهبى ّبي گطزقي خَ هٌغوِ هَضز هغبلؼًهق الٌْبضي خْت ثطضؾي ٍضؼيت ٍ ؾبهبًِ

تَكبى ّبي تٌسضي قسيس  ثِ ػٌَاى کس 99ٍ  97ثٌسي ًوَز. کسّبي ضذساز پسيسُ، توؿين
هَضز تَكبى تٌسضي  66(. زض عي زٍضُ آهبضي كَم الصکط WMO;2009:415)اًسقٌبذتِ قسُ

 95هيلي هتط ضخ زازُ اؾت. زض اؿلت هَاهغ ضذساز تَكبى تٌسضي، کس  10ثب ثبضـ ثيف اظ 
سضي هالين يب هتَؾظ، ثسٍى تگطگ اهب تَام ثب ثبضاى ٍ يب ثطف زض ظهبى زيسُ يؼٌي تَكبى تٌ

ّبي تٌسضي قسيس زض زٍضُ آهبضي هَضز ثبًي ثِ ثجت ضؾيسُ اؾت. ثؼس اظ قٌبؾبيي تَكبى
زؾبهجط  12، 2007كَضيِ ؾبل  04ّبي ثطضؾي )خسٍل يک( کِ ؾِ هَضز هطثَط ثِ تبضيد

بقس، اهسام ثِ تطؾين ًوَزاض اؾکيَتي خْت هغبلؼِ ثهي 1991آٍضيل ؾبل  17ٍ  1991ؾبل 
ّبي خَي پبضهتطّبي هصکَض ًيع ّبي ًبپبيساضي گطزيس. ٍ زض ًْبيت ًوكٍِضؼيت قبذم

خْت تحليل ٍضؼيت خَ ّوعهبى ثب ضذساز پسيسُ تَكبى تٌسضي زض هٌغوِ هَضز هغبلؼِ 
 تطؾين گطزيس. 
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 هَقعیت ایستگاُ سیٌَپتیکی کرهاًطاُ -1ضکل 

 .2212تا  1986ّای تٌذری ضذیذ ایستگاُ سیٌَپتیک کرهاًطاُ از سال فراٍاًی ٍقَع تَفاى -1ٍل جذ

 هاُ رٍز ردیف
سال 

 آهاری

بارش 

 یلیوتر(ه)
 ساعت ٍ کذ ٍقَع پذیذُ

 (97)کس  03 7/39 2007 كَضيِ 4 1

 (97)کس12 (99)کس09 26 1991 زؾبهجط 12 2

 (97)کس21 (95)کس 12 15 1991 آٍضيل 17 3

 

 بحث ٍ بررسی

ّبي خَي ثِ نَضت ًوَزاضّبي تطهَزيٌبهيکي، اظ خولِ ًوَزاض اؾکيَتي زض کٌبض ًوكِ
زٌّس ٍ توبهي ضٍاثظ ٍ حبالت كيعيکي خَ ضا ثِ ثؿيبض هغلَثي ًبپبيساضيْبي خَي ضا ًكبى هي

ًوبيٌس. زض قکل يک ًوَزاض ثؿيبض گَيب خْت تحليل ثْتط پػٍّكگطاى ػلَم خَي اضائِ هي
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هِ ثِ تحليل ٍضؼيت زيٌبهيک ٍ تطهَزيٌبهيک خَ زض ظهبى ضذساز ؾِ تَكبى تٌسضي ذيلي ازا
 قَز.( پطزاذتِ هي2010-1986قسيس زض ايؿتگبُ کطهبًكبُ عي زٍضُ آهبضي هَضز ثطضؾي )

 2227فَریِ  24تَفاى تٌذری هَرخ  -

َضيِ ك 04ضٍظ  00الق( ًوَزاض اؾکيَتي ايؿتگبُ کطهبًكبُ هطثَط ثِ ؾبػت  – 2قکل 
ّبي زّس. ّوبًغَض کِ هبثل هالحظِ اؾت زض ايي ضٍظ هوبزيط قبذمضا ًكبى هي 2007

LI،  31.6ثِ  kًبپبيساضي اظ خولِ قبذم 
ضؾيسُ اؾت.  0.8ثِ  2ٍ قبذم قَالتط 2.1ثِ  1

ّبي تٌسضي ضا زاضز. قبذم گيطي تَكبىايي هوبزيط ًكبى اظ ٍضؼيت هغلَة خَ خْت قکل
 340ًؿجي تَكبى اظ ؾغح ظهيي تب ؾِ کيلَهتطي خَ  3، ّليؿيتي - 0.4ظايي تَكبى پتبًؿيل

ضؾس ٍ پبضاهتطّبي يبز قسُ زض ايي تبضيد زض ًبت هي 56هيلي ثبض ثِ  500ٍ ؾطػت ثبز زض تطاظ 
LCLاًس. زضخِ هَي  هطاض گلتِ

CCLهتط ٍ  1945زض اضتلبع  4
هتطي قکل  2773زضاضتلبع  5

ثبض قکل گطكتِ خبئيکِ زهبي هيلي 750هَلَؼ زض اضتلبع گطكتِ اؾت. ّويٌغَض پبيِ اثط کَ
 700زضنس قسُ ٍ تب اضتلبع  100ذكک ٍ زهبي ًوغِ قجٌن ثب ّن ثطاثط قسُ ٍ ضعَثت ًؿجي 

گيطي آشضذف ثبضي ًيع قبّس قکلهيلي 590تب  700ثبضي هبثل هكبّسُ اؾت. اظ تطاظ هيلي
ة ًيوطخ ػوَزي -2ثبقين. قکل ِ هيّبي تٌسضي زض هٌغوِ هَضز هغبلؼزض پي ٍهَع تَكبى

زّس. ّوبًغَض کِ ؾطػت هبئن خَ ٍ كطاضكت ضعَثت ثط ضٍي ايؿتگبُ کطهبًكبُ ضا ًكبى هي
هيلي ثبض ثِ ثبال هٌلي قسُ  850هبثل هالحظِ اؾت ؾطػت هبئن ثط ضٍي ايي ايؿتگبُ اظ تطاظ 

 700زض تطاظ  -0.5يٌِ ٍ ثبػث نؼَز َّا زض ايي هٌغوِ قسُ اؾت. هوساض ايي پبضاهتط ثب ثيك
ّب زض ؿطة هٌغوِ ثؿيبض قسيستط ثَزُ اؾت؛ ًوكِ اضتلبع زّس ايي ًبپبيساضيهيلي ثبض ًكبى هي

ج ٍ ز( ًكبى اظ -2ثبض ٍ ضٍزثبز ٍاهغ زض ايي تطاظّب )قکل هيلي 500ٍ  850غئَپتبًؿيل تطاظ 
ض ػطام ضا زاضز ّبيي اظ کكَهطاضگيطي يک ًبٍُ ثؿيبضػوين ثط ضٍي کكَض ػطثؿتبى ٍ ثرف

ثغَضيکِ هٌغوِ هَضز هغبلؼِ زض هحسٍزُ ٍاگطايي ثباليي ايي ًبٍُ ٍ ذطٍخي ّؿتِ ضٍزثبز ثب 

                                                           
1
 - Lifting Index 

2
 - Showalter Index 

3
 - Helicity 

4
 - Lifted Condensation Level 

5
 - Convective Condensation Level 
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ثبض هطاض گطكتِ اؾت. ّؿتِ هيلي 500هتط ثط ثبًيِ ٍاهغ زض تطاظ  35الي  30ؾطػتي ثبلؾ ثط 
ط ضٍي هٌغوِ هتط ثط ثبًيِ ث 24الي  22ثبض ًيع ثب ؾطػتي ثبلؾ ثطهيلي 850ؾطػت ضٍزثبز تطاظ 

ّبي خَي زض تطاظّبي ظيطيي ضا تكسيس ًوَزُ اؾت. زض ٍاهغ چيٌف هَضز هغبلؼِ آقلتگي
-قسيس ثبز زض تطاظّبي هرتلق خَ زض ايي ضٍظ هبًغ اظ تَهق خطيبًبت نؼَزي تَؾظ كطٌٍّح

ّبي ّبي ؾطز ذطٍخي ضذسازُ زض ؾلَل تَكبى تٌسضي قسُ اؾت. ايي اهط ؾجت ضذساز ثبضـ
 هتط زض هٌغوِ هَضز هغبلؼِ قسُ اؾت.هيلي 40زض حسٍز  ثؿيبض قسيس

 

. )ب( ًیورخ UTC 22ساعت  2227فَریِ  24)الف( ًوَدار اسکیَتی ایستگاُ کرهاًطاُ هَرخ  -2ضکل 

 UTC 22ساعت  2227فَریِ  24عوَدی جَ برای پاراهتر سرعت قائن )پاسکال بر ثاًیِ( ٍ فرارفت رطَبت  

هیلی بار ّوراُ با رٍدباد تراز پاییي جَ ٍ )د( ًقطِ رٍدباد ٍ ارتفاع  852یل تراز )ج( ًقطِ ارتفاع شئَپتاًس

 .2227فَریِ  24هیلی بار  522شئَپتاًسیل تراز 

 :1991دساهبر 12تَفاى تٌذری هَرخ -

ضا  1991زؾبهجط  12ضٍظ  00الق( ًوَزاض اؾکيَتي ايؿتگبُ کطهبًكبُ زض ؾبػت -3قکل  
، 31ػسز  1ثل هكبّسُ اؾت زض ايي ضٍظ قبذم خلطؾيزّس. ّوبًغَض کِ هبًكبى هي

                                                           
1
 - Jefferson Index 
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SI، 2.3ػسز  LI، 30.4ػسز  Kقبذم 
ثَزُ  333، ّليؿيتي ًؿجي تَكبى ػسز 2.4ػسز  1

ّبي ًبپبيساضي اظ ًظط قست زض ٍضؼيت ثؿيبض هٌبؾجي خْت اؾت.  ثغَض کلي ٍظى قبذم
ؼِ هطاض گطكتِ اؾت. ّبي تٌسضي زض ايؿتگبُ ٍ ثغَض کلي هٌغوِ هَضز هغبلگيطي تَكبىقکل

زضٍي ذكک تب تطاظ تطاکن زّس کِ خطيبى َّا ثهَضت ثيايي ًوَزاض ّوچٌيي ًكبى هي
ثبض نؼَز ًوَزُ ٍ پبيِ اثطّبي کَهَلًَيوَثَؼ تكکيل قسُ هيلي 850َّاي ثبال ضًٍسُ يؼٌي 

زضٍي اقجبع ازاهِ يبكتِ ٍ ؾجت ضؾيسى ؾوق اؾت. ثغَضيکِ زض ازاهِ نؼَز َّا ثهَضت ثي
ؿطثي ٍ ثبض قوبلهيلي 800کيلَهتطي گطزيسُ اؾت. خْت ثبز ًيع زض ظيط تطاظ  5اثط ثِ اضتلبع 
هتط ثط ثبًيِ ضؾيسُ اؾت. اظ  23ثبض خٌَثي قسُ ٍ ؾطػت آى ثِ حسٍزهيلي 700زض ظيط تطاظ 

هتط  30ؿطثي تب ؿطثي ٍ ؾطػت آى ثِ حسٍز ثبض خْت ثبز توطيجب خٌَةهيلي 500تب  700تطاظ 
خْت ٍ ؾطػت ثبز ًكبى اظ چيٌكي ثؿيبض هؿبػس خْت  ثط ثبًيِ ضؾيسُ اؾت. ثٌبثطايي ثطضؾي

ة( ًيوطخ -3قکل  ّبي تٌسضي هربعطُ آهيع زض هٌغوِ هَضز هغبلؼِ زاضز.ضذساز تَكبى
 1991زؾبهجط ؾبل  12ػوَزي خَ اظ پبضاهتط ؾطػت هبئن ٍ ّويٌغَض كطاضكت ضعَثت زض ضٍظ 

زّس. ّوبًغَض کِ هبثل هالحظِ اؾت زض ايي ضٍظ ايؿتگبُ کطهبًكبُ ضا ًكبى هي 00ؾبػت 
زض تطاظ  -0.7تب  -0.1ثبض اظ هيلي 900ؾطػت هبئن خَ ثط ضٍي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ زض تطاظ 

گطم  6.6الي  6ثبض اكعايف يبكتِ اؾت. ّويٌغَض كطاضكت ضعَثت ثط ضٍي هٌغوِ اظ هيلي 500
گطم زض کيلَگطم ثط ضٍي هٌغوِ  3الي  2.4ثبض ثِ هيلي 850تب  1000زض کيلَگطم زض تطاظّبي 

ج( کِ هٌغوِ  -2ثبض )قکل هيلي 850هَضز هغبلؼِ ضؾيسُ اؾت. ًبٍُ ٍ ضٍزثبز ٍاهغ زض تطاظ 
هَضز هغبلؼِ زض خلَي آى هطاض گطكتِ اؾت قطايظ زيٌبهيکي ثؿيبض ذَثي ضا خْت نؼَز َّا 

ثبض ّوطاُ ثب هيلي 500ّبي تٌسضي ايدبز ًوَزُ اؾت. ًبٍُ ٍاهغ زض تطاظ گيطي تَكبىلٍقک
هتط ثط  35الي  30ضٍزثبز هؿتوط زض ايي تطاظ کِ ؾطػت آى ثط ضٍي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ثِ 

ز(، تَاًؿتِ اؾت چيٌف، ًبپبيساضي ٍ ًْبيتب نؼَز َّا ٍ ضذساز تَكبى -2ثبًيِ ضؾيسُ )قکل
گبُ کطهبًكبُ ضا ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس. ثب تَخِ ثِ ؾَپط ؾلَلي ثَزى ايي تٌسضي زض ايؿت

ّبي گيطي آًْب کِ زض ًتيدِ هطاضگيطي زض خلَي ًبٍُّبي تٌسضي ٍ اؾبؼ قکلتَكبى
تطاظّبي كَهبًي ٍ هٌغوِ ٍاگطايي ثباليي کِ پطٍؾِ حصف خطهي زض ايي هٌغوِ هوبزيط 

                                                           
1
 - Showalter Index 
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ب زض خْت خطيبًبت كَهبًي خَ ثؼس اظ ايدبز ضػس ٍ ثطم ًّوبيس، ايي تَكبىثيكيٌِ ضا تدطثِ هي
 اًس.ٍ ضيعـ ثبضاى اظ هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ذبضج قسُ

 

)ب( ًیورخ UTC 22ساعت  1991دساهبر 12)الف( ًوَدار اسکیَتی ایستگاُ کرهاًطاُ هَرخ -3ضکل 

 22ساعت  1991دساهبر  12عوَدی جَ برای پاراهتر سرعت قائن )پاسکال بر ثاًیِ( ٍ فرارفت رطَبت هَرخ 

UTC  هیلی بار ّوراُ با رٍدباد تراز پاییي جَ ٍ )د( ًقطِ رٍدباد ٍ  852)ج( ًقطِ ارتفاع شئَپتاًسیل تراز

 .1991دساهبر  12هیلی بار  522ارتفاع شئَپتاًسیل تراز 

 :1991آٍریل 17تَفاى تٌذری هَرخ  -

ؾبػت ضا ًكبى  1991آٍضيل  17الق( ًوَزاض اؾکيَتي ايؿتگبُ کطهبًكبُ هَضخ – 4قکل 
 LI، 2.4ػسز  SI، 25.5ػسز  Kزّس. ّوبًغَض کِ هبثل هكبّسُ اؾت زض ايي ضٍظ قبذم هي

زّس. ّويٌغَض  ؾغح تطاکن َّاي ثبال ضا ًكبى هي 5ٍ  ّليؿيتي ًؿجي تَكبى ػسز  2.1ػسز 
ؾت. هتطي هطاض گطكتِ ا 3535هتط ٍ ؾغح تطاکن ّوطكتي زض اضتلبع  1688ضًٍسُ اضتلبع 

هتط ٍخَز زاضز ٍ ثطاي کل هيلي 7.7ثبض ثب هيلي 850ثيكتطيي هيعاى آة هبثل ثبضـ زض تطاظ 
ّبيي هتط ضا ثِ ثجت ضؾبًسُ اؾت. ثطضؾي قبذمهيلي 17ؾتَى، ايي پبضهتط هوساضي ثبلؾ ثط 
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ّبي تٌسضي حطکبت ٍ گيطي ٍ تَؾؼِ تَكبىهثل ثبظزاضي ّوطكتي زض نَضتيکِ اؾبؼ قکل
ّبي ّوسيسي تطاظّبي كَهبًي خَ ثبقٌس بي هٌتح اظ الگَّبي گطزقي ٍ ؾبهبًًِبپبيساضيْ

ضؾس؛ لصا ًوَزاضّبي تطهَزيٌبهيکي خَ زض چٌيي هَاهؼي هوبزيط ايي چٌساى هٌغوي ثِ ًظط ًوي
الق(. کق اثط کَهَلًَيوجَؼ ثط ضٍي -4ّب ضا ثجت ٍ هحبؾجِ ًرَاٌّس ًوَز )قکل قبذم

 500ثبض ٍاهغ قسُ اؾت. خْت ثبز زض ظيط تطاظ هيلي 350ط زض تطاظ ثبض ٍ ؾوق اثهيلي 550تطاظ 
هتط ثط ثبًيِ ٍ زض ثبالتط اظ تطاظ  20الي  15.5قطهي ثب ؾطػتي ثبلؾ ثط ثبض قوبل تب قوبلهيلي

هتط  30الي  25ثبضي خْت ثبز ؿطثي قسُ ٍ ؾطػت آى ثِ حسٍز هيلي 200هصکَض تب تطاظ 
قطايظ ٍاضًٍگي زض خَ حبکن قسُ ٍ يک پبيساضي ايؿتبيي  ضؾيسُ اؾت. اظ ايي تطاظ ثِ ثؼس

ة( ًيع ًيوطخ ؾطػت هبئن ٍ -4هؼٌبزاض خَ هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ضا کٌتطل ًوَزُ اؾت. قکل 
زّس. ّوبًغَض کِ هبثل هكبّسُ اؾت كطاضكت ًن ٍيػُ زض ضٍظ ٍهَع تَكبى تٌسضي ضا ًكبى هي

ٍ زض  -0.1ط ضٍي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ اظ ثبض ثهيلي 850ؾطػت هبئن زض ايي ضٍظ زض تطاظ 
ثبض هيلي 1000تطاظّبي ثبالتط هوساض آى اكعايف يبكتِ اؾت. ّويٌغَض هوبزيط ًن ٍيػُ زض تطاظ 

گطم زض کيلَگطم ضؾيسُ  1ثبض ثِ هيلي 500گطم زض کيلَگطم ٍ کويٌِ آى زض تطاظ  6ثب ثيكيٌِ 
ثبض هيلي 500ٍ  850ل ٍ ضٍزثبز تطاظّبي ج ٍ ز( ًيع ثِ تطتيت اضتلبع غئَپتبًؿي-4اؾت. قکل 
ٍ هٌغوِ ٍاگطايي ثباليي ايي  500زّس. هٌغوِ هَضز هغبلؼِ زض خلَي ًبٍُ تطاظ ضا ًكبى هي

غئَپتبًؿيل هتط ايي ؾبهبًِ ؾيٌَپتيکي اظ  5640ؾبهبًِ هطاض گطكتِ اؾت. ثغَضيکِ هٌحٌي 
کٌس. اكعايف ؾطػت ض هيقطهي ػجَقوبل –ضٍي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ثب خْت خٌَة ؿطثي 

ّبي اكوي خطيبًبت خَي ثب اضتلبع ٍ ّويٌغَض تـييطات ؾطػت آًْب ٍ ثغَض کلي ايدبز چيٌف
ّبي چطذٌسي قسيس زض خَ ؾجت اكعايف حطکبت ثبالضًٍسُ زض تَكبى تٌسضي ٍ ايدبز گطزـ

قسُ زض ؾبهبًِ هصکَض قسُ اؾت ٍ ًْبيتب ايدبز ثبضـ زض هٌغوِ هَضز هغبلؼِ زض ايي ضٍظ 
 اؾت. 
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)ب(  ًیورخ UTC  12ساعت  1991آٍریل  17)الف( ًوَدار اسکیَتی ایستگاُ کرهاًطاُ هَرخ  -4ضکل 

  12ساعت  1991آٍریل  17عوَدی جَ برای پاراهتر سرعت قائن )پاسکال بر ثاًیِ( ٍ فرارفت رطَبت هَرخ 

UTC هیلی  522د ٍ ارتفاع شئَپتاًسیل تراز هیلی بار ٍ )د( ًقطِ رٍدبا 852)ج( ًقطِ ارتفاع شئَپتاًسیل تراز

 .1991آٍریل  17بار هَرخ 

 گیریًتیجِ

 تَاى زض چٌس ثٌس ثِ قطح شيل ذالنِ ًوَز:ًتبيح پػٍّف حبضط ضا هي

ؾبلِ ايؿتگبُ ؾيٌَپتيک کطهبًكبُ  25ّب ًكبى زاز کِ زض عَل کل زٍضُ آهبضي ثطضؾي
تَكبى قٌبؾبيي قسُ کِ ثطاؾبؼ  ؾِ تَكبى تٌسضي ذيلي قسيس ضخ زازُ اؾت. زض ثيي ؾِ
ًؿجت ثِ زٍ  1991آٍضيل ؾبل  17کسّبي پسيسُ اظ زضخِ قسيس ثطذَضزاض ثَزُ، تَكبى هَضخ 

اظ الگَّبي گطزقي خَ کوتط تبثيط  1991زؾبهجط ؾبل  12ٍ  2007كَضيِ ؾبل  4تَكبى 
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ايلب ًوَزُ  ّبي هحلي ًوف پط ضًگي ضا زض ضذساز ايي پسيسُضؾس ّوطكتپصيطكتِ ٍ ثِ ًظط هي
ثبقس. ثٌبثطايي اظ ًظط زضخِ ّط ؾِ تَكبى قٌبؾبيي قسُ اظ زضخِ قسيسي ثطذَزاض ثَزُ ٍ 

ثبقٌس. ثب ثطضؾي قبذم ّبي ّيچکسام اظ آًْب زاضاي ؾبذتبض يک تَكبى تٌسضي هؼوَلي ًوي
ّبي تٌسضي قسيس ٍ هربعطُ ًبپبيساضي هكرم گطزيس ايي قبذم ّب اظ ًظط ايدبز تَكبى

 ػٌَاى ثِاًس. ّويٌغَض ًتبيح ًكبى زاز کِ ؾطػت چيٌف ٍضؼيت هغلَثي هطاض گطكتِآهيع زض 
 ػٌَاى ثِکَتبُ ٍ خْت چيٌف کِ  ًؿجتبًاكعايف يب کبّف ًبگْبًي ؾطػت ثبز زض يک كبنلِ 

قَز ثط ضٍي ًوَزاض اؾکيَتي کَتبُ تؼطيق هي ًؿجتبًتـييط ًبگْبًي خْت ثبز زض يک كبنلِ 
ي تٌسضي هَي ثط ضٍي هٌغوِ هَضز هغبلؼِ ّب تَكبىْت تَؾؼِ هٌبؾجتطيي ٍضؼيت ضا خ

ّبي ّبي گطزقي ٍ پيچبًِقکل زازُ اؾت. ايي چيٌف هٌبؾت ثبز ثب تَخِ ثِ ٍخَز ؾبهبًِ
هٌلي تطاظّبي هيبًي ٍ كَهبًي خَ ؾجت اًتوبل تبٍايي ايي تطاظّب ثِ تطاظّبي ظيطيي ذَز قسُ 

ب هتَؾظ هويبؼ زض ؾغَح پبييي ٍ ٍهَع ّبي چطذٌسي ذطز تاؾت؛ کِ پيبهس آى گطزـ
تَكبى ّبي ضػس ثطهي قسيس زض هٌغوِ هَضز ثَزُ اؾت. الگَّبي گطزقي خَ ًيع زيٌبهيک 
ثؿيبض هٌبؾجي خْت ايدبز ًبپبيساضيْب زض تطاظّبي ظيطيي ٍ ضذساز تَكبى ّبي تٌسضي كطاّن 

بز ٍاهغ زض ايي تطاظّب ثب ثبض ٍ ّويٌغَض ضٍزثهيلي 800ٍ  500. ثغَضيکِ ًبٍُ تطاظ اًسًوَزُ
ايدبز ّوگطايي زض تطاظّبي ظيطيي خَ ثبػث نؼَز َّاي هطعَة اظ ايي تطاظّب ثِ ؾغَح 
كَهبًي قسُ کِ ايي اهط ضوي تكکيل اثطّبي کَهَلؽ ٍ کَهَلًَيوجَؼ، ضػس ٍثطم ٍ 

ّبي قسيسي ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ اؾت. ثغَض کلي ًبپبيساضيْبي ايدبز قسُ زض ظيط ثبضـ
ثبض ٍ ّويٌغَض هطاض گطكتي هٌغوِ هَضز هيلي 850ٍ  500ي ّؿتِ ضٍزثبز تطاظّبي ذطٍخ

هغبلؼِ زض خلَ ٍ ػويوتطيي هؿوتْبي ًبٍُ تطاظّبي هصکَض تَاًؿتِ اؾت ًطخ نؼَز َّا اظ 
كَضيِ ؾبل  4تطاظّبي ظيطيي ثِ ؾوت هٌبعن هيبًي ٍ كَهبًي خَ ضا ثبالذم زض ضٍظّبي 

قست ثركس ٍ ؾجت ٍهَع تَكبى ضػس ٍ ثطم ثب زضخِ قسيس  1991زؾبهجط ؾبل  12ٍ  2007
 زض ايؿتگبُ ؾيٌَپتيک کطهبًكبُ گطزز.
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