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بررسی سینوپتیکی و ترمودینامیکی سیل های 
 در غرب کشور بزرگ

     

 
 

 1دکتر رحیم حجتی زاده
 

 چکیده 

سیل یکی از بارزترین مخاطرات طبیعی است که طبق آمار سازمان های 

تلفات انسانی و  001111مورد بیش از  131تخصصی ملل متحد، در یک دهه در 

  .میلیارد دالر خسارت اقتصادی محسوس به همراه داشته است 10/9

تان هایی نظیر سلسله جبال البرز و کشور ما به دلیل دارا بودن کوهس

غرب  زاگرس، ناحیه مناسبی برای تشدید و گسترش این پدیده مخرب می باشد.

کشور و وجود رودخانه های بزرگی مانند کرخه و نیز همجواری با کشورهای 

ترکیه و عراق از حساسیت باالیی برای طراحان نظامی برخوردار است. بررسی 

رودخانه نشان می دهد که هر گاه دو سامانه )سیستم( سیالب های بزرگ در این 

سودانی و مدیترانه ای با یکدیگر ادغام شوند، سیل های بزرگی را در این منطقه 

 ایجاد می کنند.

 کلیدی: هایواژه

 سیل، کرخه، سامانه سودانی، سامانه مدیترانه ای، ترمودینامیک

 

 
 

                                                           
 استادیار دانشگاه امام حسین)ع( 1
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 مقدمه

است که نقش مهمی در غرب کشور محل جریان رودخانه های بزرگی 

عملیات هشت سال دفاع مقدس داشته و البته همه ساله خسارت های جانی  و 

 1331. در فروردین ماه سال ندمالی جبران ناپذیری را هم با خود به همراه آورده ا

متر مکعب در ثانیه حادث شده  3933سیل بزرگی در رودخانه کرخه با حجم 

و  به وجود آمدهندین خوشه بارش متوالی این سیل در حوضه کرخه از چاست. 

در حوضه آبی کرخه واقعه است. این بوده به همین جهت سیالبی چندخوشه ای 

در  1/1/1333آغاز شده و در  10/11/1331نماینده یک سیل متعارف است که در 

 0/1/1333به اوج رسیده و در ایستگاه آب سنجی پای پل بر روی رودخانه کرخه 

طی چهار  ،روز بوده 39به این ترتیب مدت دوام سیل حدود  .ستپایان یافته ا

در طی این  .روز به طول انجامیده است 33فروکش آن  و روز به اوج رسیده

میلی متر رواناب مستقیم حاصل شده و دبی اوج سیالب به  00حدود  ،سیالب

 (1میلی متر رسیده است. )نمودار  7حدود 

 
 ( در حوضه آبی کرخه 0/1/1333تا  10/11/1331سیالب ) -1نمودار 
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 حوضه آبی کرخه:حدود و موقعیت 

حوضه آبی رودخانه کرخه در غرب کشور و در مناطق میانی و جنوب 

غربی رشته کوه های زاگرس قرار دارد و از نظر مختصات جغرافیایی محدود به 

-  6تا-  8عرض شمالی و-   تا-  طول

 01010باشد. مساحت این حوضه آبی تا ایستگاه آب سنجی پای پل شرقی می

 کیلومتر مربع است.

طول مرز مشترک حوضه رودخانه کرخه با حوضه های مجاور به شرح زیر 

 (1370.11است )جاماب، 

 کیلومتر 111با حوضه رودخانه سیروان 

 کیلومتر 33رودخانه سفیدرود با حوضه 

 کیلومتر  193با حوضه رودخانه قره چای 

 کیلومتر 031با حوضه رودخانه دز 

 کیلومتر  313با حوضه رودخانه مرزی 

  رودخانه ها و تقسیم بندی آن ها:

یکی از مهم ترین رودهای حوضه آبی خلیج فارس، رودخانه کرخه است. 

( از چهار شاخه 1370:13)گل افشان،  است 1این رود که نام قدیمی آن خوآسپ

تشکیل شده است. در ابتدا دو شاخه آن به نام های گاماسباب )که از دشت های 

مالیر در شمال شرقی حوضه آبی سرچشمه می گیرد( و رودخانه قره سو )که 

منشأ آن از دشت های روانسر، کامیاران و ماهیدشت در شمال غربی حوضه آبی 

متری شمال شرقی کرمانشاه به یکدیگر می پیوندند. این کیلو 31می باشد( در 

                                                           
1 - KHOASP 
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رودخانه در پایین دست تالقی دو رودخانه یاد شده، با نام سیمره به کار می رود 

که در جهت جنوب شرقی جریان می یابد. شاخه مهم دیگر رودخانه، کشکان 

 است که از بخش شمالی فالت های خرم آباد و الشتر منشأ گرفته و در نزدیکی

به رودخانه سیمره می پیوندد و پس از آن رودخانه تحت نام کرخه با  بچم ژا

              امتدادی در جهت جنوب شرقی در مجاورت پای پل وارد دشت خوزستان 

گردد و در انتها در باتالق هورالعظیم در مرز ایران و عراق تخلیه می شود. می

 (11 :1309)تماب، 
 ها و زیرحوضه های حوضه آبی کرخه: رودخانه 1نقشه شماره 
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  وضعیت ناهمواری در حوضه آبی کرخه:

حوضه آبی کرخه در داخل چین خوردگی زاگرس میانی قرار داشته و کوه 

متر و نیز ارتفاعات گرین با  3331الوند در منتهی الیه شرق حوضه با ارتفاع 

ل می دهد. متر حد مشترک آن با حوضه آبی دز را در شرق تشکی 3003ارتفاع 

کمترین ارتفاع در حوضه آبی کرخه )در محدودة مطالعاتی( در جنوب شرقی پای 

از نمودار  .متر از سطح دریا می باشد 131پل قرار دارد که ارتفاع آن حدود 

( می توان نتیجه گرفت که بستر رودخانه کرخه در سراب 1)نمودار  1هیپسومتریک

 و پایاب دارای شیب تند است.

 
 منحنی هیپسومتریک حوضه آبی کرخه -1نمودار 

                                                           
           ارتفاع در حوضه ها با دو نمودار به نام منحنی های هیپسوگرافی هیسپسومتریک : توزیع منحن -1

هیپسومتری( و آلتیمتری حوضه مشخص می شود. برای رسم منحنی هیپسومتریک ابتدا مساحتی از حوضه که بین )

محور ارتفاع  مختصات، ستگاهو سپس در یک دمی شود هر دو خط تراز واقع شده است با پالنیمتر اندازه گیری 

 نسبت به مساحتی از حوضه که باالتر از آن واقع شده به صورت تجمعی رسم می شود.
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حوضه آبی کرخه به طور متوسط ساالنه نزدیک  رژیم جریان حوضه آبی کرخه:

بررسی ها نشان می دهد رژیم جریان  .میلیارد مترمکعب رواناب دارد ششبه 

 :(3حوضه دارای چهار فاز مختلف است )نمودار 

منطبق بر ماه های  فاز اول که می توان آن را فاز آرامش نامید تقریباً

دوره  ،فاز دوم .در این دوره نوسان آب بسیار کم است .شهریور و مهر است

خیزش است که شامل ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و نیمه اول اسفند است. در 

این دوره آبدهی حوضه ها با رفتاری پلکانی رو به افزایش می گذارد. فاز سوم 

نیمه اول اردیبهشت است. در این دوره آبدهی  شامل ماه های نیمه دوم اسفند و

حوضه در اوج قرار دارد و می توان آن را دوره بالش نامید. فاز چهارم که از نیمه 

دوم اردیبهشت آغاز می شود و ماه های خرداد، تیر و مرداد را در بر می گیرد 

 دوره فروکش آب حوضه هاست. 

ماه و دیگری در حوالی فصل طغیان یکی در حوالی آذردو در این حوضه 

 فروردین ماه دیده می شود.

 
 : میانگین تخلیه روزانه رواناب در حوضه آبی کرخه3نمودار 
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عامل اول فعل و  :در ایجاد پدیده سیل دو عامل دخالت دارد روش تحقیق:

مکانیکی( جو  -انفعاالت و آرایش سامانه های جوی و شرایط ناپایداری )حرارتی

ایط فیزیکی )توپوگرافی، پوشش گیاهی، شرایط ژئومورفیک( ، شردوماست. عامل 

 و دیگر شرایط فیزیوگرافیک منطقه دریافت بارش می باشد.

در این مقاله برای بررسی عوامل دسته اول نقشه های سینوپتیک در 

هکتوپاسکال با روش  311و 311 ،711، 331ترازهای مختلف سطح زمین، 

 اده قرار گرفته است.کتابخانه ای و توصیفی مورد استف

برای تعیین وضعیت پایداری در منطقه از داده های ترمودینامیک ایستگاه 

 جو باالی کرمانشاه استفاده شده است.

 تحلیل نقشه های سینوپتیک

دست آوردن یک دید جامع و دقیق از الگوی ه در این قسمت برای ب

حرکت سامانه )ها(  سینوپتیکی حاکم و انطباق شرایط ترمودینامیکی با آرایش و

ماه  13تا  13یی که این سیل را موجب شده اند از نقشه های هوا در روزهای 

 شمسی( استفاده شده است. 1371اسفند  13تا  13میالدی ) 1970مارس سال 

( 13/11/1331)های تفسیر نقشه های سینوپتیک در آغاز بارندگی ادامهدر 

 قبل از آن آورده شده است.روز  دومنجر به این سیل و نیز نقشه های 

 : UTC 33.33( ساعت 31/31/3791سطح زمین ) 

 در hgp 1113دو مرکز کم فشار با  ،در بررسی نقشه های سطح زمین

جنوب شرقی دریای مدیترانه و غرب شبه جزیره عربستان بسته شده اند. همچنین 

یافته  از جنوب دریای خزر به سوی دریای سیاه امتداد hgp 1131خط هم فشار 

است. نواحی جنوب غربی ایران و جنوب عراق تحت نفوذ جریان های شرقی 
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              قرار دارد که بر اثر آن هوای گرم و مرطوب به سوی مرکز کم فشار منتقل 

 (. 1گردد و نواحی مزبور را تحت تأثیر قرار می دهد. )نقشه می

 
 (1نقشه شماره )

در شرق مدیترانه و غرب  hgp 1113ساعت بعد مراکز کم فشار  11در 

طور کلی ه شبه جزیره عربستان هنوز کم و بیش در محل اولیه خود قرار دارند. ب

نواحی شرقی دریای مدیترانه و همچنین شبه جزیره عربستان تحت نفوذ فشار کم 

اکی از حرکت قرار داشته و کاهش فشار در نواحی مرکزی و غرب کشور عراق ح

 زبانه کم فشار به سوی این نواحی می باشد.

بر روی شمال hgp  130مرکز پر ارتفاع ضعیفی با  331hgpدر تراز 

شرقی شبه جزیره عربستان دیده می شود و سراسر ایران و شرق عراق تحت نفوذ 

 (3پرارتفاع قرار گرفته است. )نقشه 
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 (3نقشه شماره )

مقی در نواحی مرکزی، شرق مدیترانه و مرکز ناوه کم ع ،711hgpدر تراز 

کشور مصر دیده شده است و در شرق و شمال شرق شبه جزیره عربستان، 

جریانات جنوب شرقی دیده می شود که هوای گرم و مرطوب را از دریای عمان 

به سوی جنوب و جنوب غربی ایران منتقل می سازد. در این تراز نشانه ای از 

 (0وه وجود ندارد. )نقشهتقویت و فعال شدن نا
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 (0نقشه شماره )

: در این تراز ناوه ضعیفی در شرق  11.11utcساعت   311hgpدر تراز 

 (3مدیترانه و مرکز مصر یا شمال شرق آفریقا مشاهده می شود. )نقشه 

 
 (3نقشه شماره )
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: کوران شدیدی از شرق مدیترانه به 11.11utcساعت hgp311درتراز 

و غرب ایران کشیده و مرکز آن در مرکز عراق واقع شده است.  سوی مرکز عراق

این کوران شدید نشان می دهد که فعالیت سامانه باید بین مرکز عراق و جنوب 

ترکیه باشد. اگرچه جریان های تراز الیه زیرین وردسپهر )تروپسفر( فعالیت 

دید باید ولی با توجه به این کوران ش ،سامانه ها را کامالً مشخص نمی سازد

هوای گرم مناسبی در الیه زیرین وجود داشته باشد تا تندی باد به مقداری که 

 (0برسد. )نقشه  است نشان داده شده

 
 (0نقشه شماره )

م( 3791مارس31الی31تاریخرطوبتی جو )در –تحلیل ساختار گرمایی 

 ( 3113اسفندماه  31الی  31)

پایدار بسیار مشکل است )قائمی و گفتی است که پیش بینی پدیده های نا 

 (.11:  1371عدل، 
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با وجود این، بر اساس تجارت و آگاهی های به دست آمده، روش هایی 

وجود دارد که می توان از آنها در جهت دست یابی به شدت ناپایداری در جو 

استفاده کرد. برخی از این روش ها که در کشور ما به کار می رود به شرح زیر 

 است:

(: این شاخص برای تشخیص شدت ناپایداری و در kص ویتینگ )شاخ

را می توان طبق جدول  kنتیجه وقوع طوفانهای همراه با رعد و برق است. مقدار 

 مورد بررسی قرارداد و احتمال وقوع طوفانهای را به دست آورد. 1

 احتمال وقوع رعد و برق )درصد(  kارزش 

13> 1 

11-13 11 

13-11 01 -11 

31-10 01-01 

33-31 31-01 

01-30 91-31 

 111نزدیک به  >01

 با توجه له فرمول زیر قابل محاسبه است:  kارزش 

K=(t850+td850)-(t700-td700)-t500 

دمای شبنم هوا در ترازهای مختلف  td درجه حرارت و tدر این معادله 

 جو است.

می توان : یکی دیگر از شاخص های ناپیداری را  (SI)شاخص شولتر 

 شاخص شولتر دانست و اساس محاسبه آن به شکل زیر است: 
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Si=T500-T 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قابل بررسی است 1شاخص موثر طبق جدول 

 شرایط جوی شاخص 

 رعد و برق است احتمال رگبار و گاهس 1و3

 احتمال رعد و برق زیاد است -3و1

 شدت ناپایداری زیاد است <-3

بررسی نمودارهای آئرودینامیک و پارامترهای ترمودینامیک در این دوره 

( با استفاده از اطالعات کاوشگر در ایستگاه جو باالی کرمانشاه 1970/3/13-13)

 ینامیک در ایستگاه کرمانشاه از توالی انجام گرفته است. متاسفانه پارامترهای ترمود

به همین علت تنها نقشه آئرودینامیک  ؛و نظم خوبی برخوردار نیست

مربوط به یک روز قبل از بروز طوفان قابل ترسیم بود. در این قسمت به بررسی 

 داده های کاوشگر جو باال در ایستگاه کرمانشاه می پردازیم. 

ودیگر پارامترهای ترمودینامیک  skew-tبه طور کلی با بررسی نمودارهای 

و  si( -0/0که با توجه به شاخص های ناپایداری ) ( دیده می شود1)جدول 

(0/30 )ki، .جو این ایستگاه از ناپایداری شدیدی برخوردار است 

 
 )ایستگاه کرمانشاه( 33: برخی از فراسنج ها و شاخص های ترمودینامیک سیل 1جدول 
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( 7ی می توان از نمودار ترمودینامیک در شکل )این مطلب را به سادگ

 اثبات نمود. 

 
 کرمانشاه -10/13/1970( نمودار ترمودینامیک 7شکل )

  :گیری نتیجه

 متاسفانه به علت عدم دسترسی به کلیه نقشه ها در روزهای مورد بررسی،

تعقیب مراکز کم فشار در سطح زمین و همچنین جریانات جوی در الیه زیرین و 

ولی از تحلیل نقشه های ناقص در  ،انی وردسپهر کامالً مشخص نمی باشدمی

ماه مارس چنین می توان نتیجه گرفت که سامانه کم فشار  13 تا 13روزهای 

سطح زمین در شرق مدیترانه پس از انتقال به روی مرکز عراق با سامانه کم فشار 

 سودانی ادغام و سپس به سوی غرب ایران منتقل شده است.
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تطابق منحنی دمای محیط و دمای نقطه شبنم از سطح ، 7ا توجه به شکل ب

وجود میعان بخار آب را در الیه ای از اتمسفر به  ،311hgpایستگاه تا تراز 

هکتوپاسکال نشان می دهد. مقدار آب بارش شو )قابل بارش( نیز  331ضخامت 

 اه با جدولمتر است. مقایسه پارامترهای ترمودینامیک این ایستگمیلی 19

 ( معرفی می کند.med( توده هوای حاکم بر منطقه را از نوع مدیترانه ای )1) 

فرماندهان و طراحان نظامی در نظر داشته باشند که سیالب های بزرگ در 

کرخه از ادغام سامانه های سودانی و مدیترانه ای ناشی می شود. یعنی هرگاه بر 

را مالحظه کردند باید منتظر سیالب  روی نقشه های سینوپتیک یک چنین ادغامی

 های بزرگ در کرخه باشند.
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