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 :چکیده

های تر عرضهای مالي و جاني در بیشهای شديد و ايجاد خسارتهای تأثیرگذار در بارندگييکي از پديده

هايي را ، تگرگ و بادهای شديد تخريبهای تندری است که به دلیل ايجاد رعد و برق، سیالبجغرافیايي وقوع توفان

های تندری به همراه رعد و برق و شرقي از جمله مناطقي است که هرساله توفان آورند. استان آذربايجانبه وجود مي

های رعد و برقي دهد. هدف از اين پژوهش بررسي توزيع زماني و مکاني بارشهای شديد در آنجا رخ ميبارندگي

های مربوط به باشد. بدين منظور داده( مي8662 -9424ساله ) 86ی آماری استان آذربايجان شرقي در يک دوره

شود، برای استان آذربايجان شرقي از ( را شامل مي42تا  46،  84، 96، 91های رعد و برقي که کدهای )بارش

های رعد بندی سلسله مراتبي، استان از لحاظ بارشآماری خوشه سازمان هواشناسي کشور دريافت گرديد و طي روش

ی دوم شامل ترين فراواني، خوشهشامل ايستگاه جلفا با بیشی اول و برقي به سه خوشه طبقه بندی شد. خوشه

ترين فراواني، مربوط به ی سوم با کمی ديگر هستند. خوشههای اهر، سراب، میانه و تبريز، حد وسط دو خوشهايستگاه

توزيع  ، ارئهArcGISافزار های استخراج شده در نرمباشد. با وارد کردن فراوانيآباد ميهای مراغه و بستانايستگاه

( به صورت فصلي IDWيابي )های رعد و برقي در استان بر روی نقشه با استفاده از روش میانزماني و مکاني بارش

های بارش ترين فراواني را به خود اختصاص داد. در ادامه سعي شد میزان انطباق دادهانجام گرفت که فصل بهار بیش

های رادار از دقت مورد بررسي قرار گیرد که در نهايت مشخص گرديد داده های بارش زمینيبا داده TRMMرادار 

توان میزان و های رادار ميهايي که ايستگاه سینوپتیکي وجود ندارد، با دادهبااليي بااليي برخوردار است و در مکان

 توزيع بارش را تشخیص داد.
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 کلیات-1

 بیان مسأله: -1-1
شوند که همه ساله خسارات جبران های مخرب اقلیمی محسوب میهای تندری جزء پدیدهتوفان

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

شوند و درجه ها گرم میاقیانوستر از های خشک سریعزمین .(309: 1931 کنند )لشکری و آقاسی،

کنند. هوای گرم و ناپایدار روی سطح خشکی به معنای صعود حرارتی باالتر را نسبت به آنها تجربه می

تر خواهد بود. توپوگرافی، بارندگی و گیری توفان تندری و رعد و برق بیشتر هوا و شکلهمرفتی بیش

-(. بارش151: 1933، 3یزان رعد و برق هستند )ال بوتدرجه حرارت هوا از جمله عوامل تعیین کننده م

شوند که از های اقلیمی منطقه شمال غرب کشور ایران محسوب میترین پدیدههای رعد و برقی از مهم

ها در مواقعی از سال (. این نوع بارش1: 1933 نصیری،ای برخوردار هستند )تنوع زمانی و مکانی ویژه

نیاز زراعی، به ویژه در فصل گرم، تاثیرات فاجعه باری بر روی محیط  ضمن تامین بخشی از آب مورد

استان آذربایجان  (.155: 1931 گذارند )رسولی و همکاران،طبیعی، مردم و اقتصاد و کشاورزی برجای می

های جغرافیایی متوسط، دارای آب و هوای نیمه شرقی  به دلیل کوهستانی بودن و قرار گرفتن در عرض

-ها و تأثیر عوامل فرا منطقه ای مانند: تودهگیری کوهست ولی به دلیل اختالف ارتفاع، جهتخشک سرد ا

های هوا و مجاورت با منابع رطوبتی و به دنبال آن تغییرات بارشی و دما، در نواحی مختلف استان، تنوع 

شدید، باعث  موقعیت کوهستانی استان به ویژه در مواقع بارش رگبارهای شود.آب و هوایی دیده می

های ها، بسته شدن راهو ساختمان تخریب مزارع: شود. این امر خسارات فراوانی از قبیلطغیان رودها می

ای بنابراین شناسایی این پدیده از اهمیت ویژههای بزرگ آب را در پی دارد. ارتباطی، و پر شدن مخزن

 برخوردار است.

 

 پژوهش:اصلی سؤال  -1-2

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

 

                                                             
1 - Thunderstorm 

2 - Elboot 
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 فرضیات پژوهش:  -1-3

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

 باشد.

-برقی در استان آذربایجان شرقی در اردیبهشت ماه میهای رعد و ترین احتمال رخداد بارشبیش -3

 باشد.

 

 اهداف پژوهش: -1-4

 کلی: هدف -1-4-1

 های آماریهای رعد و برقی با استفاده از روششناسایی توزیع زمانی و مکانی بارش

 

 اهداف فرعی: -1-4-2

 ی زمانی بیست سال اخیربرقی در بازه های رعد ورخدادهای بارشبررسی  -1

 های رعد و برقتحلیل تاثیر ارتفاع و جهت شیب بر روی بارش -3

 

 :ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5

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

تواند برقی می و های رعدبر این اساس شناخت کلیماتولوژی بارشمخربی هم در پی داشته باشند. 

های تندری، ابرهای شناوری از (. توفان113: 1931 اهمیت قابل توجهی داشته باشد )رسولی و همکاران،

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

های تندری باال رفتن هوای گرم و مرطوب و پایین آمدن هوای (. در توفان193: 1933 ل بوت،کند )امی

های تندری دهد و بدین شکل شدیدترین مرحله توفانزمان و در کنار هم رخ میسرد به طور هم گرم و

و برق رعد  گیرد و این مرحله همراه با بارش شدید باران و تگرگ وبه همراه بادهای شدید شکل می

ی آب و (. اثرات زمانی و مکانی متفاوت و ناهمگون سیستم ها111: 1933 شدید خواهد بود )ال بوت،

های بارش ساالنه، فصلی، ماهانه و حتی روزانه منطقه شمال غرب بر رژیم یهوایی گوناگون در گستره
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به 1931ست )رسولی، های رعد و برقی منطقه اها، بارشگیر است. یکی از این نوع بارشبسیار چشم

های استان آذربایجان شرقی نیز تحت تأثیر اثرات این سیستم (.151: 1931نقل از رسولی و همکاران، 

توان اقدامات های رعد و برقی میبنابراین با شناخت پراکندگی مکانی و زمانی بارش باشد.مذکور می

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

 برسد.
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 فصل دوم:

 مبانی نظری 

 پژوهش و پیشینه
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 مبانی نظری تحقیق -2-1

 مقدمه -2-1-1

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

رعد و آذرخش  شود و روز تندر روزی است کهه ظاهر شده و نور آذرخش مشاهده و صدای رعد شنید

در نواحی کوهستانی شمال غرب ایران، بارش بهاره . (301: 1931 )لشکری و آقاسی،توأم مشاهده گردد 

ماند. این مرطوب مدیترانه بر اثر گسترش بادهای غربی در آنجا باقی میدهد، هوای تری رخ میبیش

گیر و ایجاد ناپایداری، های آفتابهوای مرطوب، در فصل بهار بر اثر تابش زیاد خورشید بر روی دامنه

گیر در مقابل تابش عمود خورشید قرار گرفته های آفتابکند در این فصل دامنهصعود و ایجاد بارش می

 (.311: 1911 شود )علیجانی و کاویانی،ها میای باعث تقویت بارشر نتیجه همرفت دامنهو د

 

 انواع ابرها -2-1-2

 ابرهای پوششی -2-1-2-1

 ابرهای باال  -

رسد. متر می 13000-1000شوند، به حدود سیروس نامیده می ارتفاع پایه ابرهای باال که عموماً

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

  .(309: 1931زاده، ) فرج کنندموردی بارش ایجاد نمی
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 ابرهای میانی -3

و انواعی از هردو گروه ابرهای پوششی و جوششی  متر است 1500-1300ارتفاع پایه این ابرها از 

آنها در باال بلور یخ و در پایینشوند. در انواع نازک آنها بلورهای یخ و در انواع ضخیم را شامل می

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

 .(333: 1935کاویانی، 

 



 
 

 ابرهای پایین -9

های مسطح و از ورقه رسد. این ابرها عموماًمتری می 1300پایه این ابرها از سطح زمین تا ارتفاع 

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

 .(300: 1931زاده، )فرج وس را نام برداستراتوکومولوس و نیمبواسترات

 

 ابرهای جوششی -2-1-2-2

ابرهای 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 باالی جو گستر

 نام برد.

 

 کومولونیمبوس-

متری واقع  100-900تیره دارد. پایه آن در ارتفاع  ترین نوع ابرهاست که از پایین رنگی کامالًضخیم

متری ادامه دارد. سطح زیرین این ابرها صاف است، ولی رأس آنها  13000شود و رأس آن تا ارتفاع می

سریع، مقداری از ابر در جهت باد به  وضعی کامالً آشفته دارد. در طبقات باالی ابر، در منطقه بادهای

شود که به سندان شباهت دارد. مرز ابر در طرف باد ای از ابرهای سیروس به جلو رانده میصورت زبانه

کامالً مشخص، ولی در حاشیه مقابل، مبهم و نامشخص است. در طبقات باالی ابر بلورهای یخی و در 

ارد که مرز بین آنها تدریجی است. ابرهای کومولونیمبوس های پایینی آن، قطرات درشت آب وجود دالیه

کنند که با رعد و برق شوند و برف و باران بسیار سنگین ایجاد میدر صعودهای خیلی شدید ایجاد می

گونه ابر، تنها ابری است که به  ند. ایناها معموالً به ابرهای رگباری نیز موسومشدید همراه است. این

تر انواع دیگر و ناپایداری شدید یکی از شرایط ضروری تشکیل آن است. بیش شودتگرگ منجر می



 
 

جعفرپور، ) آیندابرها، مانند آلتوکومولوس، استراتوکومولوس و سیروس، از تخریب این ابر به وجود می

1931 :135). 

 

 های تندریتوفان -2-1-3

ها باشد. این توفانصعود میهای تندری ابرهای بلند و شناوری از هوای مرطوب در حال توفان

کند. درجه حرارت به طور معمول، ضمن صعود هایی را به همراه باران، باد و تگرگ ایجاد میرعد و برق

یابد. این گراد در هر کیلومتر کاهش میدرجه سانتی 1از سطح زمین از درون تروپوسفر با سرعت متوسط 

 10تا  1گردد. از روزهایی که میزان افت بین فر میسرعت کاهش دما، موجب پایداری استاتیکی تروپوس

گراد بر کیلومتر باشد، اتمسفر ناپایدار خواهد شد. در صورتی که تفاوت درجه حرارت بین درجه سانتی

هوای گرم پایین اتمسفر و هوای سرد روی آن زیاد باشد، درجه ناپایداری در اتمسفر باال خواهد رفت. 

کنند. تا زمانی که چگالی با داشتن چگالی کمتر با جریان همرفت صعود می های پایینی،هوای گرم عرض

پس از  تر از چگالی هوای اطراف خود باشد به حرکت رو به باالی خود ادامه خواهد داد.این هوا کم

توسط یک منبع بزرگ و مهم انرژی، که عبارت از آزاد  ر حال صعوداینکه تراکم صورت گرفت، ابر د

شود. گرمای نهان تبخیر، انرژی الزم برای توفان تندری، باشد تغذیه میهان تبخیر میشدن گرمای ن

 .(193: 1933بوت، )ال سازدتورنادو، تند بادها و دیگر آب و هوای بد را فراهم می

توان به سه مرحله مشخص تقسیم نمود. هرکدام از این های تندری را میگیری توفانفرایند شکل

 کشد.دقیقه به طول می 10ا ت 30مراحل بین 

الب است. کومولوسی، صعود قوی در سلول توفان تندری غ یشروع یا مرحله یدر مرحله -1

رسند. در این متری در تروپوسفر می 3000تا ارتفاع  کنند ومی به سمت باال رشد ابرهای کومولوسی

 افتد.دهد و رعد و برق هم به ندرت اتفاق میمرحله، بارشی رخ نمی

رسد. صعود در مرحله دوم یا مرحله بلوغ سلول توفان تندری، توفان به باالترین شدت خود می -3

این شرایط گردد.هایی از سامانه، عمل فرونشینی هم آغاز میادامه داشته ولی در عین حال در قسمت



 
 

هایی دیگر ر بخشهایی از سامانه، بسیار شدید و دشود که در بخشمنجر به وقوع بارندگی در سامانه می

در این مرحله از سامانه توفانی، ابرهای کومولونیمبوس به ارتفاعات باالتر از  کم و یا اصالً وجود ندارد.

دهند. این رأس سندانی رسند که اغلب یک رأس سندانی شکل را تشکیل میکیلومتری زمین می 10-13

 آیند.در اثر برش بادهای تروپوسفر فوقانی به وجود می

شود و بارندگی نیز م یا مرحله پایانی توفان تندری، نزول هوا در سامانه غالب میدر مرحله سو -9

شود و قطرات ابر امکان یابد. در این مرحله سلول همرفتی از منبع هوای فوق اشباع محروم میکاهش می

وقف شده و توده ابر بارندگی مت ،یابد. در نتیجهی نهان تراکم نیز کاهش میرشد را از دست داده و گرما

 (.190: 1939گردد )ذوالفقاری، سامانه نیز مضمحل می

 

 های رعد و برقتوفان -2-1-4

شود. این ستم رگباری، با رعد و برق موجود در آن متمایز مییک توفان رعد و برق از یک سی

-لعاده قوی از جابهها، نوعی از رگبارهای شدید غیر پایدار هستند که با یک حالت غیر عادی فوق اتوفان

 جایی هستندهای متراکم جابهساختار هر توفان کامل رعد و برق، سلول شوند.جایی اتمسفر مشخص می

تر کره های گرمها در عرضکه ممکن است قطر سلولی از آن از یک تا چند کیلومتر باشد. این توفان

ند. گرمای هوا و یا ای روزانه حاکمدورهتر های میانه، و در ساعات گرمتر عرضزمین و در فصول گرم

 ،گرمی یسطح زمین به تنهایی برای توسعه توفان رعد و برق کافی نیست، زیرا در دنیا مناطق گسترده

ها به ظهور ها فقط تعداد اندکی از این نوع توفانهای حاره و جنب حاره وجود دارند که در آنبیاباننظیر 

ای از رطوبت میزان قابل مالحظهافزایش درجه افزایش درجه حرارت، اه رسد. از این لحاظ، به همرمی

 .کنداتمسفری الزم است تا انرژی الزم به صورت گرمای نهان را جهت نگهداری توفان تأمین 

یی جاعالوه بر موارد یاد شده برای توسعه توفان رعد و برق، بعضی عوامل دیگر جهت حفظ جابه

کومولونیمبوس الزم است. ناپایداری به تنهایی عامل چندان مؤثری نیست، زیرا عواملی نیز و توسعه ابر 

 در این امر مؤثر است که عبارتند از:



 
 

تالطم حاصل از اصطکاک بین هوای در حال حرکت و سطح  (3 هاها یا کوهستانعود بر روی تپهص (1

ن هوا که منجر به صعود هوا گردد  ر جریاهمگرایی د( 9 ا نیروهای درونی در درون خود هوازمین و ی

 .(133: 1931)جعفرپور،  ها( سر خوردن در طول جبهه1

 

 های رعد و برقبارندگی در توفان -2-1-4-1

ها و مراحل توسعه آنهاست. توفان رعد و برق، مربوط به ترتیب سلول میزان بارندگی در درون یک

یابد. سلول کاهش میتر بوده و به طرف حواشی توفانی بیشمیزان بارندگی در سطح زیرین مرکز سلول 

های رعد و برق متنوع و متغیر است، از این رو گاهی بخشی از به طور کلی، پراکندگی بارش در توفان

-ال) شودگیرد، در حالی که بخش دیگر آن کامالٌ فاقد بارندگی مییک شهر تحت تأثیر رگبار قرار می

 .(113: 1933، بوت

 

 های رعد و برقوفانتانواع  -2-1-4-2

زمین مشاهده  یهای رعد و برق به صورت انواع مختلفی از نظر طرز پیداش و توسعه در کرهوفانت

ای های رعد و برق جبهه( توفان3 رعد و برق توده هواهای ( توفان1توان از ز آن میان میگردند که امی

 .(193: 1931)جعفرپور،  شودپرداخته می ت آنهاکه در زیر به توضیحا و باد توفانی نام برد

 

 

 های رعد و برق توده هواتوفان -1

های رعد باشند توفانای وابسته نمیدهند و به اثرات جادههایی که تماماً در درون توده هوا رخ میتوفان 

جایی منفردی های جابههایی به صورت سلولشوند. بسیاری از چنین توفانو برق توده هوا نامیده می

گردند. نوع ظهر مشاهده میازدر فصل تابستان و ساعات بعدهای جهان است که غالباً در روی خشکی

های صاف دمای هوا به اندازه ها در اوایل ساعات صبح بسیار مکررند، زیرا در شبدریایی از این توفان

. در کندمیگرمای روز را برای دوره طوالنی حفظ آید، در حالی که خود دریا، قابل توجهی پایین می

 ماند. در این صورت، تباینی از نظر درجه حرارت بین نتیجه هوای مجاور به دریا، به حالت گرم باقی می
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