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 چکیده

ی ایک بحران منطقهخشک شده آن به های اخیر با توجه به پساروی دریاهه ارومیه، پدیده باارزایی در نوایی  در ساا  

ا با هو بررساای نحوه ارتااآ آن تشاالیل دهنده باار در این منطقههای دلیل شااناسااایی کانون همینبه  .تادیل شااده اساات

ای گرد و هبه موقع طوفاناقدامات پیشگیرانه و هشدار  برای انجامبرای کنتر  هرهه بهتر شرایط پارامترهای هواشاناسی  

 الی 0333زمانی  در بازهایستگاه و  50د  میانگین ماهانه از های سرعت بااست. در این راستا دادهو ییاتی بسیار مهم باار 

های ساااینوپتیک از ایساااتگاه 0350 الی 0333دوره زمانی  درایساااتگاه  51های مجموع بارندگی ماهانه از و داده 0353

رآوانی وقوع فهای میانگین عمق اپتیلی و همچنین نقشه. مورد استفاده قرار گرفتشارقی و بربی   آذربایجان هایاساتان 

استخراج  MODISبا استفاده از محصوالت ماهواره  0350و  0333، 0331، 0335های ها در سا ریزگردهای این اساتان 

های میانگین سرعت باد و مجموع بارندگی )به صورت نقشه، (IDW)یابیدرونهای مرساوم  روشبا اساتفاده از  گردید. 

ها با پارامترهای عمق اپتیلی گرد و باار و میزان هماسااتگی آن ه ودآممنتخب بدساات های در سااا  فصاا ی و ساااالنه( 

  .گردیدفراوانی وقوع بررسی 

بارندگی  هایبین باد و باار و همچنین بین داده و شاخصی نتایج یاکی از آن است که هماستگی قابل مالیظه

درصااد بوده که  03 الی 1باار در یدود  . بیشااترین هماسااتگی بین میانگین ساارعت باد و پارامترهایوجود نداردو باار 

ک هماستگی مترهای باار بسیار ناهیز بوده و یراای بین مجموع بارندگی سالیانه و پهماستگاست. یک هماساتگی مبات  

شدت باار و فراوانی وقوع در منطقه، منطاق با  که عموماً دهدمیها نشان باشد. همچنین بررسی ملانی این دادهمنفی می

باشد و دلیل این امر نیز شاید به این خاطر است که ای هواشاناسای)مجموع بارندگی و میانگین سارعت باد( نمی   هپدیده

ن های هواشناسی( و همچنی)باار و پارامتر هاولی همزمانی رخداد آن ؛اندپارامترها به صورت فص ی و ساالنه بررسی شده

باد و مجموع بارندگی(، در این بررسی بدست نیامده است، که )میانگین سرعت  رخداد پارامترهای هواشناسیهمزمانی 

که به  ؛میزان عمق اپتیلی ساااالنه عدد بزرگی باشااد و هم میزان بارندگی باال باشااد  که هم در این صااورت املان دارد

یاورد. با نگی مورد انتظاری را پدید صاورت همزمان اتفا  نیفتاده و به این صاورت بررسای متقابل این پارامترها، هماسات    

توجه به نلات گفته شاده، باید خاطرنشان کرد که اوالً تنها دو پارامتر از تمامی پارامترهای هواشناسی مورد بررسی قرار  

گرفته است؛ این در یالی است که فاکتورهایی که در تولید باار نقش دارند، بسیار زیاد هستند)همانند دمای هوا، مقدار 

 توان تمامی تغییرات وضعیت بااری را ناشی از میزان نوسانات سطح زمین و......(، لذا نمی رطوبت هوا، فشار هوا، دمای



 

 

ز این مسأله تواند ناشی ابارندگی و میانگین سارعت باد دانسات. دوماً عدم ارتااآ بین این دو شاخب با عمق اپتیلی می  

ه خصاو  عرا  و سااوریه نشااأت گرفته است؛  های خارج از منطقه و بباشاد که بیشاتر باارهای منطقه مربوآ به کانون  

ای باار قرار هبنابراین طایعی اسات که ارتااطی بین پارامترهای هواشاناسی و عمق اپتیلی در مناطقی که خارج از کانون  

 دارند، نااشد.
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