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هاي تر عرضشهاي مالی و جانی در بیهاي شدید و ایجاد خسارتهاي تأثیرگذار در بارندگییکی از پدیده

ا هایی ریبدید تخر، تگرگ و بادهاي شهاي تندري است که به دلیل ایجاد رعد و برق، سیالبجغرافیایی وقوع توفان

 وعد و برق رهمراه  هاي تندري بهشرقی از جمله مناطقی است که هرساله توفان آورند. استان آذربایجانبه وجود می

رقی برعد و  هايدهد. هدف از این پژوهش بررسی توزیع زمانی و مکانی بارشهاي شدید در آنجا رخ میبارندگی

هاي مربوط به باشد. بدین منظور داده) می2008 - 1989ساله ( 20ي آماري استان آذربایجان شرقی در یک دوره

جان شرقی از شود، براي استان آذربای) را شامل می98تا  90،  29، 17، 13هاي رعد و برقی که کدهاي (بارش

اي رعد هظ بارشبندي سلسله مراتبی، استان از لحاآماري خوشه سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید و طی روش

امل ي دوم شترین فراوانی، خوشهشامل ایستگاه جلفا با بیشي اول و برقی به سه خوشه طبقه بندي شد. خوشه

ه بی، مربوط ن فراوانتریي سوم با کمي دیگر هستند. خوشههاي اهر، سراب، میانه و تبریز، حد وسط دو خوشهایستگاه

توزیع  ، ارئهArcGISار افزهاي استخراج شده در نرمباشد. با وارد کردن فراوانیآباد میهاي مراغه و بستانایستگاه

) به صورت فصلی IDWیابی (هاي رعد و برقی در استان بر روي نقشه با استفاده از روش میانزمانی و مکانی بارش

ارش هاي بادهطباق دترین فراوانی را به خود اختصاص داد. در ادامه سعی شد میزان انانجام گرفت که فصل بهار بیش

قت دادار از رهاي مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت مشخص گردید داده هاي بارش زمینیبا داده TRMMرادار 

زان و توان مییادار مرهاي هایی که ایستگاه سینوپتیکی وجود ندارد، با دادهباالیی باالیی برخوردار است و در مکان

 توزیع بارش را تشخیص داد.
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  :فصل اول
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 کلیات- 1

  بیان مسأله: - 1- 1

شوند که همه ساله خسارات جبران هاي مخرب اقلیمی محسوب میهاي تندري جزء پدیدهتوفان

- به تاسیسات، مزارع و منازل وارد می 1آسا و رعد و برقیهاي سیلناپذیري را به صورت تگرگ، بارش

شوند و درجه ها گرم میاقیانوستر از هاي خشک سریعزمین .)203: 1391 کنند (لشکري و آقاسی،

کنند. هواي گرم و ناپایدار روي سطح خشکی به معناي صعود حرارتی باالتر را نسبت به آنها تجربه می

تر خواهد بود. توپوگرافی، بارندگی و گیري توفان تندري و رعد و برق بیشتر هوا و شکلهمرفتی بیش

). 154: 1392، 2یزان رعد و برق هستند (ال بوتدرجه حرارت هوا از جمله عوامل تعیین کننده م

شوند هاي اقلیمی منطقه شمال غرب کشور ایران محسوب میترین پدیدههاي رعد و برقی از مهمبارش

ها در مواقعی از ). این نوع بارش1: 1392 نصیري،اي برخوردار هستند (که از تنوع زمانی و مکانی ویژه

نیاز زراعی، به ویژه در فصل گرم، تاثیرات فاجعه باري بر روي  سال ضمن تامین بخشی از آب مورد

استان  ).155: 1386 گذارند (رسولی و همکاران،محیط طبیعی، مردم و اقتصاد و کشاورزي برجاي می

هاي جغرافیایی متوسط، داراي آب و آذربایجان شرقی  به دلیل کوهستانی بودن و قرار گرفتن در عرض

ها و تأثیر عوامل فرا منطقه اي گیري کوهست ولی به دلیل اختالف ارتفاع، جهتهواي نیمه خشک سرد ا

هاي هوا و مجاورت با منابع رطوبتی و به دنبال آن تغییرات بارشی و دما، در نواحی مختلف مانند: توده

 موقعیت کوهستانی استان به ویژه در مواقع بارش رگبارهاي شود.استان، تنوع آب و هوایی دیده می

ها، بسته و ساختمان تخریب مزارع: شود. این امر خسارات فراوانی از قبیلشدید، باعث طغیان رودها می

بنابراین شناسایی این پدیده از هاي بزرگ آب را در پی دارد. هاي ارتباطی، و پر شدن مخزنشدن راه

  اي برخوردار است.اهمیت ویژه

  

  پژوهش:اصلی سؤال  - 2- 1

 هاي رعد و برقی در استان آذربایجان شرقی چگونه است؟مکانی بارشتوزیع زمانی و 

 

                                                             
1  - Thunderstorm 
2 - Elboot 
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  فرضیات پژوهش:  - 3- 1

-ي ارتفاع و جهت شیب میلفهثیر دو مؤن آذربایجان شرقی تحت تأهاي رعد و برقی در استافراوانی بارش - 1

  باشد.

-برقی در استان آذربایجان شرقی در اردیبهشت ماه میهاي رعد و ترین احتمال رخداد بارشبیش - 2

  باشد.

  

  اهداف پژوهش: - 4- 1

  کلی: هدف - 1- 4- 1

  هاي آماريهاي رعد و برقی با استفاده از روششناسایی توزیع زمانی و مکانی بارش

  

  اهداف فرعی: - 2- 4- 1

  ي زمانی بیست سال اخیربرقی در بازه هاي رعد ورخدادهاي بارشبررسی  - 1

  هاي رعد و برقتحلیل تاثیر ارتفاع و جهت شیب بر روي بارش - 2

  

  :ضرورت و اهّمیت پژوهش - 5- 1

توانند نتایج هاي طبیعی به دلیل ماهیت خاص خود در عین داشتن اثرات مفید میوقوع پدیده

تواند برقی می و هاي رعدبر این اساس شناخت کلیماتولوژي بارشمخربی هم در پی داشته باشند. 

هاي تندري، ابرهاي شناوري ). توفان169: 1386 اهمیت قابل توجهی داشته باشد (رسولی و همکاران،

هایی را به همراه باران، باد و تگرگ ها رعد و برقباشد. این توفاناز هواي مرطوب در حال صعود می

هاي تندري باال رفتن هواي گرم و مرطوب و پایین آمدن ). در توفان139: 1392 ل بوت،کند (اایجاد می

هاي دهد و بدین شکل شدیدترین مرحله توفانزمان و در کنار هم رخ میسرد به طور هم هواي گرم و

و رعد  گیرد و این مرحله همراه با بارش شدید باران و تگرگ وتندري به همراه بادهاي شدید شکل می

ي ). اثرات زمانی و مکانی متفاوت و ناهمگون سیستم ها141: 1392 برق شدید خواهد بود (ال بوت،

هاي بارش ساالنه، فصلی، ماهانه و حتی منطقه شمال غرب بر رژیم يآب و هوایی گوناگون در گستره
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ست (رسولی، هاي رعد و برقی منطقه اها، بارشگیر است. یکی از این نوع بارشروزانه بسیار چشم

استان آذربایجان شرقی نیز تحت تأثیر اثرات این  ).157: 1386به نقل از رسولی و همکاران، 1384

توان هاي رعد و برقی میبنابراین با شناخت پراکندگی مکانی و زمانی بارش باشد.هاي مذکور میسیستم

ام وقوع، اثرات تخریبی این پدیده به اقدامات الزم را در جهت مقابله با این پدیده جوي انجام داد تا هنگ

  حداقل برسد.
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  فصل دوم:

  مبانی نظري 

  پژوهش و پیشینه
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق - 2

  مبانی نظري تحقیق - 1- 2

  مقدمه - 1- 1- 2

فتد که تخلیه الکتریکی به طور ناگهانی ازمانی اتفاق می طبق تعریف سازمان هواشناسی جهانی تندر

رعد و آذرخش  شود و روز تندر روزي است کهه ظاهر شده و نور آذرخش مشاهده و صداي رعد شنید

در نواحی کوهستانی شمال غرب ایران، بارش . )206: 1391 (لشکري و آقاسی،توأم مشاهده گردد 

ماند. مرطوب مدیترانه بر اثر گسترش بادهاي غربی در آنجا باقی میدهد، هواي تري رخ میبهاره بیش

گیر و ایجاد هاي آفتاباین هواي مرطوب، در فصل بهار بر اثر تابش زیاد خورشید بر روي دامنه

گیر در مقابل تابش عمود خورشید هاي آفتابکند در این فصل دامنهناپایداري، صعود و ایجاد بارش می

: 1371 شود (علیجانی و کاویانی،ها میاي باعث تقویت بارشر نتیجه همرفت دامنهقرار گرفته و د

246.(  

  

  انواع ابرها - 2-1-2

  ابرهاي پوششی - 2-1-2-1

  ابرهاي باال  - 

رسد. متر می 12000-6000شوند، به حدود سیروس نامیده می ارتفاع پایه ابرهاي باال که عموماً 

گونه ابرها در هیچ  واستراتوس و سیروکومولوس. اینراز سیروس، سیند اانواع مهم این ابرها عبارت

   .)203: 1386زاده، ( فرج کنندموردي بارش ایجاد نمی
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  ابرهاي میانی -2

و انواعی از هردو گروه ابرهاي پوششی و  متر است 4500-1800ارتفاع پایه این ابرها از 

آنها در باال بلور یخ و در شوند. در انواع نازك آنها بلورهاي یخ و در انواع ضخیم جوششی را شامل می

پایین

(علیجانی و  گونه ابرها عبارتند از: آلتوکومولوس و آلتواستراتوس قطرات آب وجود دارد. انواع عمده این

  .)229: 1385کاویانی، 

  



 
 

  ابرهاي پایین -3

هاي مسطح و از ورقه رسد. این ابرها عموماً متري می 1800پایه این ابرها از سطح زمین تا ارتفاع 

توان استراتوس، دست تشکیل شده، در گروه ابرهاي استراتوس قرار دارند. از انواع عمده آنها مییک

  .)200: 1386زاده، (فرج وس را نام برداستراتوکومولوس و نیمبواسترات

  

  ابرهاي جوششی - 2-1-2-2

ابرهاي جوششی خاص ارتفاع معینی از جو نیستند، بلکه به جهت مکانیسم به وجود آورنده خود، 

توان شوند. از انواع مهم آنها کومولوس، و کومولونیمبوس را میه میداز طبقات پایین تا باالي جو گستر

  نام برد.

  

  کومولونیمبوس-

متري  600-300تیره دارد. پایه آن در ارتفاع  ترین نوع ابرهاست که از پایین رنگی کامالً ضخیم

متري ادامه دارد. سطح زیرین این ابرها صاف است، ولی  12000شود و رأس آن تا ارتفاع واقع می

سریع، مقداري از ابر در جهت  رأس آنها وضعی کامًال آشفته دارد. در طبقات باالي ابر، در منطقه بادهاي

شود که به سندان شباهت دارد. مرز ابر در اي از ابرهاي سیروس به جلو رانده میباد به صورت زبانه

طرف باد کامًال مشخص، ولی در حاشیه مقابل، مبهم و نامشخص است. در طبقات باالي ابر بلورهاي 

ارد که مرز بین آنها تدریجی است. ابرهاي هاي پایینی آن، قطرات درشت آب وجود دیخی و در الیه

کنند که شوند و برف و باران بسیار سنگین ایجاد میکومولونیمبوس در صعودهاي خیلی شدید ایجاد می

گونه ابر، تنها ابري  ند. ایناها معموًال به ابرهاي رگباري نیز موسومبا رعد و برق شدید همراه است. این

 تر و ناپایداري شدید یکی از شرایط ضروري تشکیل آن است. بیش شوداست که به تگرگ منجر می
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