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 چكیده 
 یداده هداابتددا، منظدور  بددين باشدد  یم استان تهراندر  نیبارش سنگ یبررسهدف پژوهش حاضر 

 یمورد مطالعه قرار گرفتندد و روز (روزکوهیفی، آبعل، مهرآباد هران)ت استان تهران ستگاهيا سه یروزانه بارش برا

ترکیبدی  ینقشه هداو  ديانتخاب گرد نیاز آستانه بارش بود به عنوان بارش سنگ شتریب ايبارش برابر  یرا که دارا

در  جهت و شدت باد، نم ويژه و خطدو  جريدان ا،يهكتوپاسكال، فشارسطح در 500تراز لیارتفاع ژئوپتانس شامل

در    قدرار گرفتندد ریو موردتفسد هیدته TRMMنقشه بارش  به همراه NCEP/NCARهكتوپاسكال از  850تراز

بدا RegCM کیلدومتر در مددل 30نهايت روزی که به عنوان بارش سنگین انتخداب گرديدد بدا قددرت تفكید  

بدر اسدا  سدیم گرديدد  آن تر برای بارش مشاهداتیسازی و به اجرا درآمد و نقشه شبیه  طرحواره بارشی گرل

 داريناپا یهوا یریباعث شكل گ نترانهيمد یايتهران و رطوبت در یبر جانب غرب یوجود ترافيافته های تحقیق 

در کندار  RegCM  بده کدارگیری مددل شود یم البیروز و به دنبال آن وقوع س  يدر  نیسنگ ارشب جاديو ا

شدبیه سدازی  ،مدل هم چنین خروجینی ها کم  نمايد  نقشه های سینوپتی  می تواند تا حد زيادی به پیش بی

 اين قضیه را تصديق می نمايد   دهد و داده های مشاهداتیمی خوبی را نشان نسبتاً 

 تهران ،البیس ،RegCM4.1.1،  ینوپتینقشه س ،نیبارش سنگ ها:کلید واژه

 

 مقدمه  -1

او را  يزنددگ طيکده انسدان و م د رندديگ يم و توجه قرار يعنوان مخاطره مورد بررسه ب يهنگام يعيحوادث طب

بشر اين حوادث طبيعي که انسان را به مبارزه طلبيده است را ، ت ت عنوان مخاطرات طبيعي ندا   خود قرار دهد. ريت ت تاث

ون زمدين مدي گيرندد و ربرخي از اين ب ران ها نيروی خدود را از د نهاده و حدوث آنها را در زندگي خود ب ران مي داند.

cm
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رخي ديگر منشاء در انرژی های نهفته دراتمسفر زمين دارند، دسته اخير همان ب دران هدای اقليمدي هسدتند. منشداء بدي  از ب

بارش های سنگين منجر به خطرات جاني ومالي برای بشرمي گردند که در ب د   .] 1[يعي آب مي باشدبنيمي از باليای ط

 چهره شهروجو آن را ازشهری آرا  به شهری پرتالطم مبدل مي سازد .مخاطرات  طبيعي آن مي توان به سيل اشاره کردکه 

بده روانداب  لينوع بارش با تبدد نيابارندگي های شديد از مهم ترين داليل ايجاد سيل و مسائل اقليمي است که 

صادی اجتماعي و نتايج اقتفراوان به جامعه انساني و م يط زيست منجر به خسارات به تبع آن  و البيس یريمنجر به شكل گ

ميليون نفر از جمعيت مرد  در گسدتره ی  75نفر را از بين مي برند و متأسفانه بر  2000مي گردد. هر ساله سيالب ها بي  از 

ميداان و ] 3[شواهد نشان مي دهد که خسارات ناشي از سيل بي  از ساير سوانح طبيعدي اسدت .] 2[جهان تأثير مي گذارند

ميليدون دالر در سدال  100ر حال افااي  است. خسارات سداالنه سديل در ايداالت مت دده از خسارت ناشي از آن همچنان د

ايران به دليدل دارا بدودن کوهسدتان هدای البدرز و . ] 4[رسيده است 1960ميليون دالر در سال  300ميالدی به حدود  1900

قال و صعود تدوده هدای هدوای مرطدوب زاگرس ناحيه مناسبي برای تشديد و گسترش سيل به داليل اثرات کوهستان در انت

 وافااي  شيب وتشكيل رواناب است. 

مي کند. در برخي  اشاره داده رخ ايران در گذشته هااره در که سيالب مورد صدها به  به نقل از ملوين ] 5[کوثر

ب شدده و در خانه خدرا 3000قاوين  1851شيراز يک سو  شهر ويران گرديده، در سيل  1668ها چون سيل  از اين سيالب

در سدطح شدهرها  ييهدا البياغلب سد داستيآن گونه که پ.خانه را در شهر تبريا بكُلي ويران مي کند 3000سيالب  1934

بداران در  ديها به دنبال بارش شدد البيس گونه ني، بلكه اايرودخانه است و نه هجو  آب در انياز طغ يدهد نه ناش يرخ م

جنگدل بده  وگردد. با تغييدر کداربری ارا دي از مداارع  ي، حادث میدن سطوح شهرقابل نفوذ بو ريسطح شهر و به علت غ

شهری، خيابان هدا و کوچده هدای  یخيابان و ساختمان ، قدرت جذب باران توسط زمين کم مي شود و در زمان سيالب ها

 مايد.نشهر به رودخانه ها و سيالب های پر سرعتي تبديل مي شوند که مي توانند زندگي شهری را مختل 

های اقليمي شهر صورت گيدرد  های سط ي در شهر بايد با توجه به ويژگي طراحي سيستم های جمع آوری آب

های شهری  مو وع سيالب های شهری مشكل آفرين باشد . و هر گونه سهل انگاری در آن مي تواند برای جوامع وکانون

بدا برخدورد بدا آن سدط ي و کدم هرسازی است ، امدا غالگرچه همواره يكي از اقال  مطالعاتي مربوط با طراحي شهری و ش

موجود در هر منطقه متفاوت  یها سميشدت وتداو  بارش با توجه به مكان يدر نقاط گوناگون کره خاک .] 4[است اهميت

و  ليبراسداس پتانسد يتديمختلد  گ یدر پهنده هدا باشد. يم ارگستردهيمو وع بارش بس یمطالعات انجا  شده بر رو است.

از اهميت بررسي اين پديده ی جوی ، بسديار سدخن بده  و انجا  داده اند ييها يم ققان بررس م دوده مورد مطالعه، تيماه

بده آمدار وقدوع  (2007)چدن و همكدارانميان آورده اند. گروهي بارش سنگين را در سطح جهاني مورد بررسي قرار دادند. 

اسدت اشداره  جيآن را يشرق لشما يموسم یها انيت ت جر يرق،که اغلب درامتداد شمال ش وانيدر تا نيسنگ یبارش ها

 یبه کشورها يل یريآرا  توفان گرمس انيرا که جر نيسنگ یم ور بارش ها (2011)گرو . در ت قيقي ديگر ] 6[دنکن يم

 ديرش شددبا ريتاث نيتر  يداند و ب يم ايدر سراسر مرکا پنسوالن يبه شمال شرق يجنوب غرب ريآورد از مس يم جيحوزه خل

 .] 7[دانسته است يجنوب -يرا در م ور شمال

مدورد پدژوه  قدرارداده اندد. ديدرو  RegCM دسته ای ديگر از ت قيقات بارش را در ارتبداط بدا مددل اقليمدي

 RegCM4( به شبيه سازی بداران بدرای م ددوده امريكدای مرکدای بدا مددل اقليمدي مقيداس منطقده ای 2012وهمكاران )

( 2013. زلكده وهمكداران )] 8[مدل توانست الگوهای فصلي مناسبي را برای بارش منطقه توليدد کنددپرداختند ودر نهايت 

بدرای دوره زمداني  RegCM4باران موقتي را در فصل تابستان بر روی اتيوپي با استفاده از مدل اقليمدي مقيداس منطقده ای 

( 2013) وهمكاران آدنيه. ] 9[ير باران نشان مي دهدانجا  دادند. نتايج ت قيقات شبيه سازی خوبي را برای متغ 2005-1989

بدا طرحدواره هدای مختلفدي مانندد:  1989-1998طدي مداه سدمتامبر  RegCM4م دوده غرب آفريقا را بدا اسدتفاده از مددل
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Grell1 ،Grell2، Kueو Emmanuel اجرا کردند که هيچكدا  قادر به شبيه سازی بدارش در م ددوده مدورد مطالعده

 .] 10[نبودند

در ايران هم مو وع بارش همواره مورد توجه بوده است و بر حسب مو وع پژوه  حا در در طبقده بنددی در 

ذيل به مطالعات صورت گرفته اشاره مي گردد. مب   بارش سنگين همواره توجه م ققين زيادی را به خدود جلدب کدرده 

 13[؛] 12[؛] 11[نده گدواهي بدر ايدن ادعاسدتر ايدن زمياست و با توجه به طي  گسترده آن, پژوه  های انجا  گرفته د

 .] 17[؛] 16[؛] 15[؛] 14[؛]

از آنجا که مدل های اقليمي اباار مناسبي برای بررسي وشناسايي پديده های اقليمي از جملده بدارش هسدتند و در 

، بده ت قيقدات مدلسازی هدف شناخت فرايندها وپي  بيني اثر تغييرات آن ها و روابدط متقابدل آن بدا يكدديگر مدي باشدند

در ارتباط با بارش پرداخته مي شود.شبيه سازی عددی بارش های زمسدتاني مرطدوب  RegCMصورت گرفته مدل اقليمي

توسدط باباييدان و  RegCM3با استفاده از مدل اقليمدي عدددی  2000الي 1997وخشک بر روی ايران در طي دوره زماني 

اجدرا شدده اسدت. نتدايج نشدان مدي  Kueو Emmanuel وGrell-Fcو  Grell-As( با طرحواره های 1386همكاران )

دهند که اجرای مدل در جاهايي که مرکا م دوده بر روی هيماليا و مخصوصا هنگامي که پرفشار سيبری بده سدمت ايدران 

خدار نق  دريای خدار در وقدوع بدارش هدای سدواحل جندوبي . ] 18[در آنجا بهتر بوده استسازی حرکت مي کند شبيه 

کده بدا يدک مددل مورد بررسي قرار گرفت  RegCM4مدل اقليمي مقياس منطقه ای ( با 1392يدی و همكاران )توسط مف

 2005تدا  2003گرديد. و در دو حالت مرجع )وجود دريای خار( و شرايط حذف درياچده بدرای سدال هدای  تدرياچه جف

نشدان مدي بارش های ماهانه را به خدوبي  روند شبيه سازی RegCM4اجرا شد. نتايج شبيه سازی بيانگر آن است که مدل 

 .] 19[، اگر چه در برآورد مقادير واقعي بارش يک اريب مثبت را برای ماه های بهاری نشان مي دهددهد

 تيداهم اينكته حدا ني، ذکر ا رانيگوناگون ا یدربخ  ها نيسنگ یانجا  گرفته درخصوص بارش ها قاتيباتوجه به ت ق

 یو رابطده  یرگدذاريمعطوف به تاث شتريدر استان تهران کمتر مورد توجه بوده است و ب نيسنگ یبارش ها ياست که بررس

 يميدر استان تهران با استفاده از مدل اقل نيدر خصوص بارش سنگ يباشد و تا کنون پژوهش يم گريد يميبارش باعناصر اقل

  نشده است. يبررس RegCM یمنطقه ا اسيمق

 -مدي کنتدرل هوا عمومي گردش توسط نيا جو آب بخار و دارد بستگي جو در موجود آب بخار مياان به بارش که آنجا از

بدا بده کدارگيری نقشده هدای تيک سيسدتم هدای بدارش زا پهای مطالعه ی سيالب، مطالعه ی سدينو بنابراين يكي از راه .شود

سينوپتيک وشبيه سازی بارش بارش سنگين توسط نقشه های بررسي  هدف با. اين پژوه  مي باشدسنوپتيک به همراه مدل 

 . رورت مي يابددر استان تهران   RegCM4.1.1سنگين با استفاده از مدل اقليمي مقياس منطقه ای 

 

 ها  مواد و روش -2
 داده ها -2-1

 اسيدمق يمديمددل اقل یريآن با بده کدارگ یساز هيو شب کينوپتيس ینقشه ها با کمک نيبارش سنگ يبررس یبرا

 ماناز سداز اندهيماه يبارندگ یداده هااز  استان تهران در یشهر یها البيس ينيب  يبه منظور پ RegCM4.1.1 یمنطقه ا

هكتوپاسدكال،  500تدراز ليپژوه  ارتفاع ژئوپتانسد نيمورد استفاده در ا یجو یداده هااستفاده گرديد. کشور  يهواشناس

 دباشدن يهكتوپاسكال مد 850تراز ژهيوپاسكال، نم وهكت 850تراز یوباد نص  النهار یباد مدار یمؤلفه ها ا،يفشارسطح در

 یپدژوه  هدا يمرکا ملي و طيم  ينيب  يپ يدرجه از مرکا مل 5/2در5/2ي با قدرت مكان نيروز وقوع بارش سنگ که در

 20و يدرجه عرض شدمال 65تا15م دوده مورد مطالعه  استفاده شده است. (NCEP/NCAR) كايمت ده امر االتيا یجو
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برای سدال هدای  (روزکوهيفي، آبعل، مهرآباد )تهران مطالعه مورد ستگاهياو  مشخصات سه  قراردارد يض شرقدرجه عر70تا

 .آورده شده است 1-2 جدول در 2003الي  2000

 

 مشخصات ايستگاه های مورد بررسي و دوره آماری آن ها -1-2جدول 

  آبعلی فیروزکوه تهران مهرآباد

 ييعرض جغرافيا 35˚45 35˚55 35˚41

 طول جغرافيايي 51˚53 50˚52 51˚19

 دوره آماری 2000-2003 2000-2003 2000-2003

 

داده های توپوگرافي، کاربری ارا ي، بافت خاک، رطوبت، دمای سطح آب  RegCM4.1.1برای اجرای مدل 

ن داده های وارد شده داده های ويژگي های سطح زمين و دمای سطح آب به عنوا RegCM4و داده های جوی در مدل 

ساعته به عنوان داده های شرايط مرزی ثانويه وارد  6درجه افقي و گا  زماني  5/2شرايط اوليه و داده های جوی با تفكيک 

خروجي های مربوط به و عيت هوا )خروجي های ،دسته اولدسته خروجي هستند: 3مدل گرديد. خروجي های مدل شامل 

خروجي های مربوط به متغير تاب   دسته دو ، جي مدل مشخص مي شود.در خروATM اتمسفری(که با حرف اختصاری 

خروجي های مربوط به سطح زمين که با  دسته سو ، در خروجي مدل مشخص مي شود. RADکه با حرف اختصاری 

 در خروجي مدل مشخص مي شود.  SRFحرف اختصاری

 
 روش کار -2-2

 اديتک آن ها با توجه به حجم ز رتکيروبه روست که تفس رهايازمتغ يم قق اغلب با انبوه يميدر مطالعات اقل

 20[شوند يمورد استفاده واقع م یطبقه بند یبرا يگوناگون یها ن،روشيبنابرا گردد. يم يساز مشكالت نهيزم اطالعات

 یگوهاال ييشناسا یبرا ي از م ققينگروهکه  است یبارش درصد نهروش آستا در پژوه  حا ر، یريروش به کارگ.]

مرتب کردن  و یبارزساز پس از یم اسبه روش آستانه درصد یبرا] .22[؛] 21[ش از روش آستانه استفاده کردندبار

بارش را  نيتر  ي. بميکن يم آن راحساب  بارش ساالنه %5 استخراج و آن ها را انهيماه نيانگيم ها، ستگاهيبارش روزانه ا

از که روز قبل و بعد آن مقدار بارش کم تر از آستانه باشد را  (2000-2003) مشخص شده يدربازه زمان ستگاهيچهارا یبرا

 -يمي بررس يبه عنوان م دوده زمان 2000-2003ین پژوه  ماه اکتبرتا ماه مارس سال هاي. در اميکن يم کيتفك هيبق

 ستگاهياسه  رروزانه آن د يگردد که مجموع بارندگ ياطالق م نيبارش سنگ ي،به عمل آمده بارش یها يشوند. طبق بررس

برای سه  نيبه عنوان روز بارش سنگ 2000فوريه  14بر اساس اطالعات موجود روز  .باشد متر يليم16,16  شترازيب ايبرابر 

 . ديانتخاب گردايستگاه 

نقشه  ی هيدر سطوح مختل  جو اقدا  به ته NCEP/NCAR ازبدست آمده  یبا استفاده از داده هادر ادامه 

هكتوپاسكال، ارتفاع  850که شامل نقشه های فشار سطح دريا، جهت و شدت باد در تراز کينوپتيسترکيبي  یها

باران زا در  یها ستميس ی سهيمطالعه و مقابا و هكتوپاسكال، نم ويژه و خطوط جريان هستند گرديد  500ژئوپتانسيل تراز 

هر منطقه  یبارش زا را در رو یها ستميس حرکت و زمان عبور ري،مسيم ل طيو در نظر گرفتن شرا يمتوال ینقشه ها یرو

و بتوان برای  شود يزا هشدار الز  داده م ليس ستميس کي یريشود و در صورت شكل گ يم ينيب  يپاز قبل برآورد و 

 پي  بيني سيالب در روزی که دارای بارش سنگين است بهره جست. 

يگر دارای بي  ترين بارش بود برای برای يک روز خاص که نسبت به روزهای د RegCM.4در نهايت، مدل 

شروع مي شود و در  2000ژانويه سال  14يک ماهه که از تاريخ  (spin – up)با دوره پايدارسازی  2000فوريه سال  14
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و  کيلومتر برای نشان دادن ويژگي های بهتر وجايي تر 30به پايان مي رسد با قدرت تفكيک 2000فوريه سال  15تاريخ 

 آمده است. 2-2تراست از بارش منطقه به اجرا درآمد. م دوده مورد مطالعه در مدل در شكل دقيق تر حجيم 

 

 
 RegCM4.1.1در مدل م دوده مورد مطالعه -2-2شكل 

مقياس  مدل مورد نظر بادرياچه جفت شده است وطرحواره مورد نظر, طرحواره گرل مي باشد. با استفاده از مدل اقليمي

( در نظر گرفته شده است که 2000فوريه  14هايي برای نمونه انتخابي يک روز بارشي خاص )معيار RegCM4منطقه ای 

(.  در نهايت خروجي مدل برای 5-6بعضي از ويژگي های شاخص را که در مدل اجرا شده است را نشان مي دهد)جدول 

 رسم شد. NCLاده از نشان دادن بارش شبيه سازی شده ترسيم گرديد و هم چنين بارش واقعي با استف

 

 نتايج -3
 بررسی درصد بارش فصلی در ايستگاه های مورد مطالعه  -3-1

 
 الف( ايستگاه آبعلی

فصل زمستان  2003الي  2000بر اساس نمودارهای درصد بارش فصلي بي  ترين مياان درصد بارش فصلي برای سال های 

برای  2001(1-b) ،2002(1-c) ،2003(1-d)، (a-1)2000سال درصد برای 62، 35، 47، 63مي باشدکه به ترتيب برابر با 

           (.1-1-3ايستگاه آبعلي مي باشد)شكل

 ب( ايستگاه فیروزکوه

درصد باالترين مياان بارش  44و   40، 60( برای هر فصل فصل زمستان با 2-1-3بر اساس نمودارهای به دست آمده)شكل 

 56هم دارای  2003به خود اختصاص داده است. سال  (c-2)2002و  2001(2-b)، (a-2)2000فصلي را در سال های 

 .(d-2)درصد بارش فصلي بهاری مي باشد

 ج( ايستگاه تهران مهرآباد 

، (a-3)2000درصد بارش در سال های مورد مطالعه ی  42و  45، 65فصل زمستان به ترتيب با  3-1-3بر اساس شكل 

2001 (3-b) 2002و(3-c) درصد بارش فصلي در سال  56ير درصد بارش فصلي را دارا هستند و فصل بهار با باالترين مقاد

2003 (3-d).بي  ترين مياان بارندگي را دارد  
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( و سال c-1)2002سال، (b-1)2001(، سالa-1)2000نمودارهای درصدی بارش فصلي ايستگاه آبعلي )سال  -1-3شكل
2003(d-1))سال( 2000، ايستگاه فيروزکوه(a-2)2001، سال(b-2سال ،)2002(2-c) 2003و سال(d-2 ايستگاه تهران ،))

  ((d-3)2003( و سال c-3)2002(، سالb-3)2001(، سالa-3)2000مهرآباد )سال

 بررسی ساز و کارهای  منجر به وقوع بارش سنگین درنقشه های سینوپتی  -3-2

بارش  یکه دارا یروز( و نقشه 2000سال فوريه 13يک روز قبل از بارش سنگين)روز ینقشه ها ريبه تفس حال

تا مياان بارش سنگين به طور دقيقي نشان داده  ميپرداز يم (2000سال هيفور14روز)است  ستگاهيا 4 نيدر ب نيسنگ

سرخ  یايگوناگون متمرکاشده است که شامل رطوبت در یدر قسمت ها يمنابع رطوبت در نقشه حا ر(.2-3شود)شكل

 -يم رانيباد به سمت مرکا ا اناتيرطوبت توسط جر نيباشد که ا يم نترانهيمد یايدر طوبتر است و ارتفاعکه مرکا کم 

در  وزد. ي)مرکا( م رانيقسمت ها به سمت ا نيا ازهكتوپاسكال  850در تراز آن است که باد  انگريب اني. خطوط جر ديآ

وارد  رانيکه از جنوب به ا انيخطوط جرحرکت  رياست که حالت پات ساعتگرد دارند.مس ارتفاعپر انيخطوط جر هيترک

 ييرطوبت در بخ  ها یريفارس است که منجر به شكل گ جيعمان وخل یايهند، در انوسياق اناتيشوند متأثر از جر يم

- يم هوا ييستايجنوب افغانستان منجر به ا یدر رو ارتفاعيپر هيفور 13در روز  گردند. يم رانيا يبه شمال شرق کيناد

 (. a-2)نقشهرديگ يقرار م هيترک یرو وگردد  يجابجا م يکم ارتفاعمرکا پر هيفور 14در( و a-1)نقشهشود

خار ودر غرب  یايشمال در یو ارتفاع ثابت است.بر رو ريفشار متغ نيدر سطح زم ميدان يهمان طور که م

با کم فشار  سرخ( یاي)دراحمر یايدر یشود اما بر رو يمی داريکه منجر پا ميپرفشار هست کيشاهد  نترانهيمد یايرد

)تهران( خطوط فشار شكل  آن یدرقسمت مرکا ژهيبه و رانيا ی.در رو(b-1)نقشهشود يکه منجر به بارش م ميمواجه ا

مرکا پرفشار  کيکند و به صورت  دايبسته پ حالتمرور زمان ممكن است  با ج،يباشد که به تدر يباز م مهيگرفته شده ن
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b 

a 

c 

 یاياست که از  در ياناتياز جر شترمتأثريب )تهران(رانيمرکا ا وزد. يم رانيبه ا يع گوناگونازمناب یباد اناتي. جرديدرآ

 . (b-2)نقشه نديآ يم رانياز مناطق گفته شده به مرکا ا یبادها به طور گسترده ا ريمس شود. يوارد م نترانهيمد

شود  يم يکه موجب بارندگ تاس یردايفرود ناپا یدرجلو بار يليم 500 لينقشه مربوط به ارتفاع ژئوپتانس در

ارتفاع تهران مرکا پر یدر رو 18ساعت  هيفور 13است. در ساکن و ستايا يياست که معرف هوا یداريودر عقب آن پا

 يتا جنوب شرق يشمال شرق یدر قسمت ها شود. يدر روز بعد منجر به بارش م جيکه به تدر (c-1)نقشه  شكل گرفته

م دوده از جمله  نيمناطق ا یبر رو دويآ يتراف در م کي تکه به سمت غرب به صور ميهست جير کيما شاهد  رانيا

  .(c-2)نقشهشود يگرددکه منجربه بارش م يم جاديا داريناپا یتهران هوا

 TRMMدر تصوير ماهواره ای  نیبارش سنگ یبررس -3-3

 یها است. درقسمت شده رانيوشرق واردم دوده ا يجهت شمال شرق ازدر نقشه روز اوج بارش ، بارش هايي 

که به  ميشاهد هست نترانهيمد یايدر یرا  بر رو يميعظ یبارش هاهم چنين  .باشدي م اريبس ها يبارندگ اانيم خار یايدر

  .(3-3)شكلاست هشد هيفور 14 در ديمنجر به بارش شد و نديآ يم رانيسمت ا
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نقشه ترکيبي نم ويژه وخطوط و   (a-1) 18 ساعت2000فوريه 13 وخطوط جرياننقشه ترکيبي نم ويژه )a نقشه -2-3شكل
و  (b-1)18ساعت2000فوريه-13نقشه ترکيبي فشارسطح دريا و وکتور    b((. نقشه(a-2) 00 ساعت2000فوريه 14 جريان

 13-لنقشه ارتفاع ژئوپتانسيc((.نقشه (b-2) 00ساعت2000فوريه-14نقشه ترکيبي فشارسطح دريا و وکتور 
 ((.c-2)00ساعت2000فوريه 14-(ونقشه ارتفاع ژئوپتانسيلc-1)00ساعت2000فوريه

 

 

 2000فوريه14نقشه بارش -3-3شكل

 

 RegCM4شبیه سازی بارش سنگین با مدل اقلیمی مقیا  منطقه ای  -3-4

 14ن مدل برای دوره زماني به منظور ارزيابي مدل واين که آيا قادر به کش  بارش سنگين مورد مطالعه مي باشد يا خير، اي

بر اساس خروجي  فوريه بررسي گردد. 14فوريه به مدت يک ماه اجرا گرديد تا توانايي آن در شناسايي بارش روز  15تا 

بارش خوبي را بر روی استان  RegCM4 ( مدل 2000فوريه سال 14های مدل برای يک روز نمونه ی بارش سنگين )

ايستگاه  52( بارش مشاهداتي همين روز را با استفاده از آمار e-4-3نقشه )شكل. (d-4-3)شكلتهران نشان مي دهد

هواشناسي تهيه شده است نشان مي دهد. به طوری که مالحظه مي شود مدل تا حد نسبتاً قابل قبولي توانسته است که بارش 

 مورد نظر را شناسايي کند.
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با استفاده از داده  نقشه واقعي ( وd)2000فوريه  14برای  RegCM4.1.1سازی شده توسط مدلنقشه شبيه  -4-3شكل
 (e)2000فوريه  14ايستگاه برای روز  52های مشاهداتي نقطه ای روزانه 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -4
آگاهی و پیش بینی بارش سنگین منجر به وقوع سیالب های شهری توسط نقشه های سینوپتی  همراه با به کدارگیری  -4-1

  RegCM4.1.1مدل 

در روزهايي که بارندگي ها شديد مي باشند با آگاهي از ساز و کارهای موجود در نقشه های سينوپتيكي مي توان سيستم ها 

و الگوها و جريانات حاکم را بررسي و مورد مطالعه قرار داد تا پي  بيني ها و تمهيدات الز  در زمان سيالب به کار گرفته 

ايجداد  گيری از صدمات و خسارات ناشي از سديل پي  به منظور جهت انجا  اقدامات  روری فرصت نسبتا مناسبي شود و

اسدت  نتراندهيمرطوب مد اناتيبارش دشت تهران جر نيتر  يو ب نيتر نيسنگ يازآن است به طورکل يکحا ج يتان گردد.

 .ن مي آيند را نبايستي ناديده گرفتاگرچه جرياناتي را هم که از جانب شمال شرقي ايرا گردندي که از غرب کشور وارد م

شدوند باعد   يوارد مد نتراندهيمد یايددر ي کده ازاناتيم دوده مورد مطالعه ، جر یبر رو نيسنگ یزمان وقوع بارش ها در

تهدران و  يبدر جاندب غربد يوجود ترافبر اين اساس  .سازد يرا متأثر م آن مياقلو  گردند يدر تهران م ديشد یها يبارندگ

 البيبه دنبدال آن وقدوع سد روز و  کيدر  نيسنگ ارشب جاديو ا داريناپا یهوا یريباع  شكل گ نترانهيمد یايرطوبت در

در کنار نقشه های سينوپتيک مي تواند تا حد زيادی به پي   RegCM. به کارگيری مدل اقليمي مقياس منطقه ای شود يم

بيانگر آن است که مدل توانسته  RegCM4.1.1ي مدلبيني ها کمک مي نمايد و منجر به افااي  دقت مي گردد. خروج

ايدن  هدم خوبي را برای روزی که بارش سنگين بوده است را نشان دهد زيرا که داده های مشاهداتينسبتاً است شبيه سازی 

 قضيه را تصديق مي نمايد. 
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