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چکیده
براي شناسايي الگوهاي ضخامت جو ،ارتفاع ژئوپتانسيل  1000تا  500هکتوپاسکال به عنوان ضخامت جوو در زموان ردوداد
بارشهاي فوق سنگين و فراگير ايران ادتيار گرديد .صد و بيست و پنج روز از سنگينترين و فراگيرترين بوارشهواي ايوران
از پايگاه داده بارش روزانه کشور ،بور اسوا

سسوتانه بوايي  99درصود ،جهوت بررسوي انتخوا .شود .الگوهواي اصويي هو

ضخامت جو به کمک تحييل دوشهاي به روش ادغام وارد ،استخراج گرديود .نتوايج نشوان داد کوه شوگ الگووي ضوخامت
عامل اصيي بارشهاي فوق سنگين و فراگير ايران هستند .در همه الگوها فرود درياي سياه -منتهياليه شرق مديترانه ،البتوه بوا
کمي تغيير موقعيت ديده شده است .همچنين در تمام الگوها ،ريزش هواي سرد از عرضهواي بواي و بردوورد سن بوه هوواي
گرم منتقل شده از عرضهاي پايينتر به ويژه شمال غر .افريقا و عربستان ،بر روي ايران منطقه دگر فشار شديدي را ايجواد
نموده که در ردداد اينگونه بارشها نقگ مهمي را ايفا کرده است .در نهايت مشخص شد که در هر بار حاکميوت الگووي
شماره  4حدود  13ميييون متر مکعب (بيشترين) و الگوي شماره  6حدود  11/7ميييون متر مکعب س( .ک ترين) وارد ايوران
کردهاند.

 .1استاديار گروه س .و هواشناسي ،دانشگاه کردستانB.Mohammadi@uok.ac.ir ،
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واژگان كلیدي :نقشه ه ضخامت ،بارش فوق سنگين ،دگر فشار ،ايران.

مقدمه

ايران از جميه مناطقي است که بارش سن ،رفتاري ناهنجار و بويقاعوده را نشوان داده
است .بسياري از بخگهاي ايران چه در مناطق دشک و چه در مناطق پربارش ،هر ساله
شاهد ريزش بارشهاي سنگيني هستند .گاهي اين گونه بارشهوا در محودوده کووچکي
رخ ميدهند؛ که به نظر ميرسد در اين صورت جستجوي الگوي همديد مؤثر براي اين
رويدادها موفقيت سميز نيست؛ زيرا عوامل محيي(ناهمواريها ،پوشگ گيواهي و  ) ...توا
حدود زيادي در ردداد اين گونه بارشها اثرگذار بووده و جنبوه همديدي(سوينوپتيکي)
پديده ،مورد ترديد دواهد بود .اما در مواقعي که يک محدوده وسوي بوه طوور متوسو
بارشهاي سنگيني را دريافت ميکند؛ جداي از اثر مسي تشديد يا تضعيف بارش بر اثر
عوامل محيي ،ميتوان به نقگ پر رنگِ عامل همديد ،اشاره نموود .در بررسوي مطالعوات
همديد بارشهاي سنگين اغيب به شناسوايي الگوهواي اصويي فشوار ،جبهوهزايوي ،نقوگ
واگرايي باييي رودبادها ،نقگ توپوگرافي و غيره در زمان ردداد ايون پديودههوا توجوه
شده است .در کمتر مطالعهاي به نقگ اين عاملها به طور ه زمان اشاره شده و به دليول
گستردهگي و حج زياد پژوهگ معمويً يکي از موارد مووثر در ردوداد ايون پديودههوا
بررسي ميشود.
پالوت1و همکاران بارشهاي سنگين نواحي حاشيه سلو

و ارتبواآ سن بوا الگوهواي

گردشي سيارهاي را طي سالهاي  1971تا  1995بررسي کردنود .سنهوا ابتودا بوه کموک
تواب متعامد تجربي2گردشهاي بوزر
نمودنوود و سووز

مقيوا

توراز  700هکتوپاسوکال را طبقوهبنودي

از ميووان سنهووا ،الگوهوواي مووؤثر در بووارشهوواي سوونگين را مشووخص

کردند(پالوت و همکاران.)285 ،2001،

1. Plaut
)2. Empirical Orthogonal Functions(EOFs
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کاهانا1و همکواران در مطالعوهاي بوا عنووان اقيوي شناسوي همديود سويال.هواي مهو
صحراي نِگِو 2،با استفاده از دادههاي فشار سوط زموين ،ارتفواع ژئوپتانسويل توراز  250و
 500هکتوپاسکال ،دماي تراز  850هکتوپاسکال و نيز دادههاي بواد در توراز  250و 500
هکتوپاسوکال روي شووبکهاي بوه ابعوواد  2/5 *2/5درجوه چهووار الگووي همديوود را بووراي
بارشهاي سيلزا شناسايي کرده است(کاهانا و همکاران.)880 ،2002 ،
رودري3و همکاران رويوداد بوارشهواي سونگين شومال غور .ايتاليوا و رابطوه سن بوا
الگوهواي جووي بووزر

مقيوا

ويژگيهاي جريانهاي بزر

و ميوان مقيووا
مقيا

را مطالعوه کردنود .سنهووا معتقدنود کووه

جوي و اند رکنگ سنها بوا توپووگرافي منطقوهاي

در ايجاد بارشهاي سنگين محيي نقگ مهمي ايفا ميکند .سنها بارشهاي سنگين شمال
غر .ايتاليا را با سه شکل داص از قرارگيري جريانهاي جوي توراز  500هکتوپاسوکال
بر روي منطقه مرتب دانستند (رودري و همکاران.)601 ،2005 ،
جسن4و همکاران بارشهاي سنگين شمال راين -وسوتفاليا5را بوا اسوتفاده از دادههواي
راداري و بارانسنجهاي منطقه بررسي کردند .نتايج پژوهگ سنهوا نشوان داد کوه تعيوين
گستره فضايي نواحي بارشوي سونگين(بيگ از  100مييويمتور) تنهوا بوه کموک دادههواي
راداري يا باران سنجهاي فراوان در منطقه امکانپوذير اسوت؛ چنوان کوه از پونج رويوداد
بارش سنگين مورد بررسي ،سه مورد در محدودهاي کمتر از  15کييوومتر مربو رخ داده
بود و به عيت اين که توراک ايسوتگاههواي بوارانسونجي بسويار پوايين بوود ،گسوتره ايون
رويدادها تنها در تصاوير راداري مشاهده شدند(جسن و همکواران 344 ،2005 ،و .)345
فاصيه ايستگاهها در ايران و عدم توزي برابر و يکسان سنها در ايران قابل توجه است .به
طوري که بيشينهي فاصيهي ايستگاههاي مورد مطالعه در ايران  120کييومتر ،متوس 13
کييومتر و کمينهي فاصيه  10کييومتر است.
1. Kahana
2. Negev
3. Rudari
4. Jessen
5. Rhine-Westphalia
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سيبرت1و همکاران الگوهاي منطقهاي و همديد بارشهاي سنگين در اتوريگ را طوي
سالهاي  1970تا  1993با اسوتفاده از  131ايسوتگاه اقييموي مطالعوه کردنود .سنهوا بوراي
بارشهاي اتريگ هفت الگوي همديد را با استفاده از روش تحييول دوشوهاي شناسوايي
کردند؛ و ويژگي بارشهاي سنگين در هر کدام از وضعيتهاي همديد بدست سموده را
بيان نمودند(سيبرت و همکاران.)139 ،2007 ،
لنوووا2و همکووواران الگوهووواي جووووي بوجودسورنوووده بوووارشهووواي سووونگين جزايووور
بالريک(3مجموعه جزايور واقو در شورق اسوزانيا در دريواي مديترانوه) را مطالعوه کردنود.
هدف اين بررسي دست يافتن به درک بهتري از سازوکارهاي ديناميکي مؤثر بر ردوداد
بارشهاي سنگين منطقه ياد شده از ديد سماري بود .سنها پ

از انجام تحييل مؤلفههاي

اصيي بر روي پايگاه داده( )2004-1995مربوآ به تراز ژئوپتانسيل  500هکتوپاسوکال و
تحييل دوشهاي بر روي مؤلفههاي اصيي بدسوت سموده هشوت الگووي گردشوي اصويي
بدست سوردند .بيشتر الگوها ارتباآ قوي را بين رويداد بارش سنگين و چردندهوا نشوان
ميدادند(لنا و همکاران.)27 ،2007 ،
هو و همکاران( )2010مکانيس هاي ايجاد بارش در کشوور چوين را مطالعوه کردنود.
سنها در تحييول دوود بوا اسوتفاده از نقشوههواي ضوخامت نووع بوارشهواي جووي را در
بخگ هاي مختيف چين مشخص نمودند .همچنين معتقدند که بيشترين بارشهواي چوين
حاصل ابرهاي استراتو

شکل و استراتوکومولو (ابرهاي پايين) هستند.

چارابي و ال-هاتروشي( )2010جنبههاي همديد تغييرپذيري بوارشهواي عموان طوي
سالهاي 1984تا  2007را به کمک دادههاي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار تراز دريا مطالعوه
نمودند .سنها به نقگ فرود عميوق مديترانوه کوه در توراز  500هکتوپاسوکال محوور سن از
درياي سياه تا درياي سرخ کشيده شده است تاکيد ميکنند .همچنين در ادامه دورههاي

1. Seibert
2. Lana
3. Balearic
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بسيار مرطو .عمان را با فاز منفي نوسوان اطيو

شومالي1در ارتبواآ مويداننود .فنوگ و

همکووواران( ،)2007کيسووويي( ،)2008سووونروي( ،)2008لوووي و همکووواران( )2008و
تويتو( )2010از جميه محققاني هستند که به ترتيب بارشهاي سونگين چوين ،جمهووري
چک ،هند ،کره جنوبي و نروژ را بررسي کوردهانود و بوراي منواطق موورد مطالعوه دوود
الگوهايي را شناسايي کردند.
لشکري ضمن بررسي سازوکار تکوين ،تقويت و توسعه مرکز ک فشار سودان ،نقگ
اين سامانه را بر روي بارشهاي سنگين جنو .و جنو.غر .ايران مطالعه نمود .تحقيوق
وي نشان داد که وقوع بارشهاي سنگين و سيلسسا در جنو .غر .ايران نتيجه تقويوت
و تشديد مرکز ک فشار موسمي سودان و منطقه همگرايي درياي سرخ اسوت (لشوکري،
.)504 ،1375
دوشحال( )1376بارشهاي بيگ از صد ميييمتر در سواحل جنووبي دريواي دوزر را
الگوسازي همديدي نمود .نتايج تحقيق وي نشان داد که بارشهاي سنگين دزر در اثور
وزش سرد سيبري به روي دريا به وجود نيامدهاند بيکه ناشي از ورود جبهههواي تقويوت
شده نسي دريا توس سامانههاي همديدي است که منشاء سن عمدتاً نواحي شمالي اروپا
و قطبي ميباشد .همچنين پ
کاهگ و سز

از فاصيه گرفتن از د ساحيي تا  500متر دامنههوا بوارش

با افزايگ ارتفاع در دامنههاي شمالي البرز ،مقدار بارش افزايگ مييابد.

اشجعي به اشکند( )1379بارشهاي بيگ از  30ميييمتر روزانه طي سالهاي  1992تا
 1996را در شمال غور .کشوور بررسوي کورد .وي معتقود اسوت کوه بيشوترين فراوانوي
بارشهاي سنگين منطقه در فصلهاي بهار و پاييز بوده و اغيب در ساعات بعد از ظهور و
اوايل شب و در وسعت نسبتاً کوچکي فرو ميريزد .نتايج نشان داد که اثورات کوهسوتان
روي پديدههاي جوي و شارشهاي قوي و مرطو .براي بارش سنگين کوهستاني منطقه
مه ميباشد.

)1. North Atlantic Oscillation(NAO
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به نظر وي از ميان سامانههاي متفاوتي که منطقه را تحت تأثير قرار ميدهند سيسوت -
هاي مديترانهاي به دليل اين که حاوي رطوبت زياد ميباشند و گاهي نيز بوا سوامانههواي
واچردند اروپا حالت جبههزايي شديد در روي منطقه به وجوود مويسورنود موجود ايون
گونه ريزشها هستند.
مسعوديان الگوهاي گردشي به وجود سورنده سيال.هاي بوزر

کوارون را مطالعوه

کرد .وي به کمک تحييل مؤلفهي مبنا ،تحييل دوشهاي و تحييل همبسوتگي شوگ الگوو
گردشي را شناسايي کرد و سنها را به دو دسته پرارتفاع و ک ارتفاع تقسوي بنودي نموود.
نتايج پژوهگ وي نشوان داد کوه ناهنجواريهواي ارتفواع ژئوپتانسويل  500هکتوپاسوکال
مي تواند ابزار سودمندي براي پويگ بينوي متغيور بوارش و بوه تبو سن پويگبينوي سويال.
باشد(مسعوديان.)161 ،1384 ،
عييجاني و همکاران بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر ردوداد بوارشهواي سونگين
معتقدند که اين گونه رويدادها سوه کموي از تعوداد روزهواي بارشوي کشوور را شوامل
مي شوند بوا ايون حوال ،ايون رويودادها منبو اصويي توأمين س .ايوران هسوتند(عييجاني و
همکاران.)1 ،2007 ،
ضخامت جو(ييه 1000-500هکتوپاسوکال) يکوي از موواردي اسوت کوه مويتوانود
اطالعات بسياري را از وضعيت جو در ادتيار محققان قرار دهد .از روي نقشوههواي هو
ضخامت ميتوان وضعيت جريان هوا ،محل تقريبوي جبهوه ،نووع بوارش ،کو فشوارها و
پرفشارها و در نتيجه مناطق پايدار و ناپايدار را تا حدودي زيادي تشخيص داد .به هموين
دليل در اين پژوهگ ،الگوهاي اصيي ضخامت جو که در شنادت سازوکار بوارشهواي
فوق سنگين و فراگير موثر هستند ،بررسي شدهاند.
داده و روششناسی

براي انجام اين پژوهگ که با رويکرد محيطي به گردشي انجام شد؛ دادههاي روزانوه
بووارش  1437ايسووتگاه همديوود ،اقييمووي و بوواران سوونجي ايووران از توواري  1340/1/1تووا
 1383/10/11به عنوان پايگاه داده بارش ايران انتخوا .گرديود .ايون دادههوا از سوازمان
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هواشناسي کشور تهيه شد .داده هاي مربوآ بوه ارتفواع ژئوپتانسويل در ترازهواي  1000و
 500هکتوپاسکال نيز دادههاي مورد استفاده براي ترسي نقشههاي ه ضوخامت جوو در
ترازهاي ياد شده بودند .اين دادههوا نيوز از تارنمواي  www.cdc.noaa.govبوه صوورت
ديدهبانيهاي شگ ساعته و با درجه تفکيوک مکواني  2/2  5/5درجوه جغرافيوايي ادوذ
گرديد.
در ادامه بارش ايران در  15992روز به روش کريجينوگ ميوانيوابي شود .در جريوان
ميانيابي بارش هر روز ،ايران به  8230يادته بوه انودازه  14  14کييوومتر تبوديل شود؛ و
ماتريسي از پايگاه داده بارش ايران به ابعواد  15992  8230بوود؛  15992تعوداد روزهوا
(زمان) و  8230تعداد يادته هوا (مکوان) تشوکيل شود .بوراي هور روز ميوانگين ،بيشوينه و
درصد پهنه زير بارش کشور محاسبه و همچنين پايگاه داده ايران بر حسب اين سه عامل
از بزر
()1

به کوچک مرتب شد:
مجموع بارش تمام يادتهها در يک روز معين
تعداد کل يادتهها( 8230يادته)

= ميانگين بارش کشور در روز مورد نظر

وسعت پهنه زير بارش کشور نيز براي هر روز از رابطه زير محاسبه شد:
()2

×100

تعداد يادتههايي که در روز مورد نظر بارش بيگ از  ./1ميييمتر داشتند
تعداد کل يادتههاي حاصل از ميانيابي( 8230يادته)

= درصد پهنهي زير بارش کشور در يک روز معين

بيشينه بارش هر روز ،از رابطه زير بدست سمد(محمدي:)32 ،1388 ،
()3

j  15992

,

i  1....8230

,

) Max _ Pj  Max( Pi , j

بارشهاي سنگين و فراگير ايران ،بر مبناي سستانه بايي  99درصود انتخوا .شود .بوه
عبارت ديگر  1درصد از پايگاه داده بوارش ايوران ( 125روز) کوه ميوانگيني بويگ از ./1
ميييمتر را ثبت کرده بود به عنوان نمونه مورد مطالعه اين پوژوهگ انتخوا .گرديود .در
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سستانه  1درصد ميانگين بارش ايران حدود  6ميييمتر بود .به عبارت ديگر روزهايي کوه
در سن بارش ايران(بارش ايستگاهي و بوارش بخشوي از ايوران موالک انتخوا .روزهواي
مورد مطالعه نبوده است) بيگ از  6ميييمتر بود براي مطالعه انتخا .شد.
()4

T(%99)  (Database  0.1 mm)  %1  T(%99)  12472  %1
 T(%99)  125 day

که در اين رابطه ، T(%99) :سستانهي بايي  99درصد بارشهاي مورد مطالعه است.
 ، Databaseستون مربوآ به ميانگين بارش ايران در  15992روز است.
در مرحيووه بعوود ،براسووا

تحييوول دوشووهاي بووه روش ادغووام وارد بوور روي دادههواي

ميوووانگين روزانوووه ضوووخامت جوووو ،الگوهووواي اصووويي ضوووخامت ييوووه 1000-500
هکتوپاسکال(شگ الگو) شناسايي شد و براي هر الگو نقشه ترکيبي سن ترسي شود(براي
درک بهتر تحييلهاي چند متغيري و از جميه تحييل دوشوهاي ،مويتووان بوه جانسوون و
ويچرن ،1384 ،صص  685-726مراجعه کرد).


تحلیل الگوهاي اصلی ضخامت الیه  1000-500هکتوپاسکال
الگوي  1

در الگوي اول ضخامت ،فرود نسبتاً عميقي در شومالغور .دريواي دوزر توا ميانوهي
درياي سرخ ديده ميشود .اين فرود بر روي شرق درياي سياه عميقتر شوده ،بوه طووري
که در اين زمان ايران ،در جيو فرود(نيمه شرقي فرود) قرار گرفته است(در تمام نقشههوا
محور فرود با د بريده بريده نشان داده شده است) .ضوخامت هووا در منواطقي کوه در
امتداد درياچهي اورال تا ميانهي درياي سرخ قرار دارند ،به يکباره کاهگ چشومگيري
يافته و اين امر شراي دگرفشار شديدي را فراه کرده است .به نظر ميرسد اين منطقوه
محل بردورد توده هواي سردي است که از عرضهاي بوايتر بوه ويوژه شومال اروپوا بور
روي منطقه نسبتاً گرمتر ريزش کرده و موجب شيو شديد دما شده است(شکل.)1
اين الگو در  40درصد از روزهاي مورد بررسي ديده شده و ميانگين بارش ايوران در
زمان حاکميت اين الگو  7/5ميييمتر است .در اين زمان  75/5درصد از مسواحت ايوران
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تحت تأثير بارشهاي شديد ناشي از ايون الگوو قورار مويگيورد و حجو س .حاصول از
بارشهايي که در اين الگو قرار ميگيرند حدود  12ميييارد متر مکعب است (جودول.)1
اين الگوي ضخامت را ميتوان ،الگوي غالب فصل زمسوتان دانسوت؛ کوه بيشوينه سن در
ديماه رخ ميدهد .در ميان شگ الگوي ضخامتي که براي اين گونه بارشهوا شناسوايي
شده است ،اين الگو داراي بيشترين فراواني ردداد بوده و ميتوان سن را الگووي اصويي
بارشهاي سنگين و فراگير ايران دانست(جدول.)2
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شکل  )1نقشهي ترکيبي الگوي  1ضخامت هوا

الگوي 2

در الگوي دوم ضخامت ،فرود نه چنودان عميقوي در نيموهي شورقي دريواي سوياه توا
منتهياليه شرق مديترانه ديده ميشود و همچنين ک فشار نسبتاً قوي بر روي اتيوپي شکل
گرفته است .در اين الگو نيز شيو ضخامت هوا در امتوداد درياچوهي دووارزم توا ميانوهي
درياي سرخ وجود دارد و ايران در نيمه شرقي فرود قرار گرفته است .شراي دگرفشاري
ال مشخصوي نمايوان سوادته
که در ايون محول ايجواد شوده ،دو جبهوه را بوه طوور کوام ً
است(شکل .)2در اين الگوي ضخامت حدود  78درصد از ايران شاهد بارش اسوت کوه
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ميانگين سن  7/5ميييمتر بوده و حج س .ناشي از سن در حدود  12ميييارد متور مکعوب
است(جدول 24 .)1درصد از بارشهاي سنگين و فراگير ايوران در زموان حاکميوت ايون
الگو رخ دادهاند .اين الگو عمدتاً در فصول زمسوتان ،بوه ويوژه بهمونمواه داراي بيشوترين
ردداد است .فراواني اين الگو بعد از الگوي اول ،در رتبهي دوم قرار دارد(جدول.)2
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شکل  )2نقشهي ترکيبي الگوي  2ضخامت هوا

الگوي 3

در اين الگو نيز فرود عميقي بر روي شرق مديترانه ديده ميشود .ضمن اين که بايود
توجه داشت که بردالف الگوي دوم ،که فرود از عرضهواي پوايينتوري شوکل گرفتوه
بود ،در اين الگو فرود از عرضهاي بايتري سغاز شده و اين ميتواند ميزان سرد(گرم)
بودن هواي ريزش کرده را تا حدود زيادي تعيين کنود و در نتيجوه بوه ميوزان ناپايوداري
بيشتر(کمتر) کمک کند .با توجه به باي بودن عرض جغرافيايي منشأ ايون فورود ،بوه نظور
مي رسد هوايي که ريزش کورده ،نسوبت ًا سوردتر از الگوهواي پيشوين بووده و در نتيجوه بوا
جريانهاي گرمي که از عرضهاي پايينتر گسترش يافته ،شراي دگرفشوار شوديدي را
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موجب شده است .البته يزم به ذکر است که منشأ جريانهايي که در اين الگوو بور روي
ايران گسترش يافتهاند عمدتاً از عرضهاي پايينتر و به ويژه شمال افريقا است.
در اين الگو يک هستهي پرفشاري بر روي سيبري و منطقه کو فشواري نيوز بور روي
اتيوپي در حال شکلگيري است .مناطق واق در امتداد اين دو مرکوز فشوار ،منواطقي بوا
شراي دگرفشار قوي هستند که بيشينهي شويو ضوخامت ،بور روي شومالشورق ايوران توا
درياچهي بالخاش قرار گرفته است .در واق اين هستهي پرفشار ،سردچالي است کوه در
دلِ فرود عميقي شکل گرفته است که انتهاي اين فرود تنها عرضهاي جغرافيوايي بوايتر
از ايران را در بر ميگيرد (شکل.)3
ميانگين بارش ايران در زمان ردداد اين الگوو حودود  7/2اسوت کوه بعود از الگووي
شگ ،داراي ک ترين مقدار است .در زمان اين الگو حدود  77/5درصد از ايوران شواهد
بارش بوده و حج س .ناشي از بارشهوايي کوه در ايون الگوو رخ دادهانود کمتور از 12
ميييارد متر مکعب است(جدول .)1با وجود فراواني ک ِ ايون الگوو ،مويتووان گفوت کوه
پراکنگ زماني سن تنها در زمستان و به ويژه در بهمنماه است(جدول.)2
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الگوي 4
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اين الگو با فرود عميقي در امتداد غر .روسيه -درياي سياه -شرق مديترانه مشخص
است .کشور ايران در نيمه شرقي فرودي است کوه محوور سن بور روي منتهوياليوه شورق
مديترانه و درياي سرخ قرار دارد .جريانهايي کوه در ايون الگوو بور روي ايوران کشويده
شدهاند به دليل پايين بودن عرض جغرافيوايي ،هوواي سوردي را بوه ايوران منتقول ننمووده
است؛ اما با توجه به اين که فرود ياد شوده از روي درياهواي مديترانوه و سورخ گسوترش
يافته ،ميتواند حاوي رطوبت بيشتري به ايوران باشد(شوکل .)4ايون گفتوه را مويتووان از
روي ميانگين بيشينه بارش ايران در اين الگو تأييد کورد .ميوانگين بوارش کشوور در ايون
الگو  7/8ميييمتر است و بيشتر از الگوهاي ديگر است.
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شکل )4نقشهي ترکيبي الگوي  4ضخامت هوا

به نظر ميرسد در زمان ردداد اين الگو ،سواحل جنوبي و ايوران مرکوزي از شوراي
دگر فشار کمتري بردوردارند و اين ميتواند بور روي کواهگ مقودار وسوعت منطقوهي
تحت تأثير بارش مؤثر باشد .در تاييد اين نکته ه ميتوان به مساحت پهنهي زيور بوارش
کشور اشاره نمود .در زمان حاکميت اين الگو ک ترين مساحت ايوران (نسوبت بوه سواير
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الگوها) يعني در حدود  65/2درصد زير بارش بوده است .حج س .بارشهايي کوه در
زمووان اسووتقرار ايوون الگووو بوور روي ايووران ريووزش کوورده ،حوودود 13ميييووارد متوور مکعووب
است(جدول .)1از جميه ويژگيهاي مه اين الگو را ميتوان به پاييزي بوودن سن اشواره
کرد .ضمن اين که در فروردين و بهمنماه ه داراي فراواني کموي اسوت اموا بيشوترين
ردداد اين الگو در سبان و سذرماه بوده است(جدول.)2
الگوي 5

اين الگو با فرود عميقي کوه از شومال درياچوه بايکوال توا کشوور ترکيوه اداموه دارد،
مشخص است .به نظر ميرسد بر روي اروپا يک سردچال در حال شوکل گيوري اسوت.
اين سردچال تا حدودي نقگ يک مان را بازي کرده و باعث شده که محور فرود ،تنهوا
عرض هاي بايتر از ايران را تحت توأثير قورار دهود ولوي بوا ايون وجوود ،شويو ضوخامت
شديدي را ميان عرضهاي شمالي و جنوبي کشوور ،موجوب شوده اسوت .در ايون الگوو
محور فرودِ ضعيفي بر روي منتهياليه شرق مديترانه و سوريه ديده مويشوود .ايون فورود
ضعيف نيز همانند الگوي چهارم به دليل اين که منشأ سن عرضهاي پوايينتور بووده و از
روي درياهووا گسووترش يافتووه اسووت ،موويتوانوود حوواوي هووواي مرطووو .و معتوودلي باشوود
(شکل.)5
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شکل )5نقشهي ترکيبي الگوي  5ضخامت هوا

ميانگين بارش ايران در اين الگو  7/4ميييمتر است و در زمان حاکميت اين الگو در
حدود  81/5درصد از کشور ،بارشهاي سنگيني رخ ميدهد .حج س .ناشي از سن نيز
در حدود  12ميييارد متر مکعب است(جدول .)1گرچه اين الگو فراواني کمي دارد ،اموا
ردداد سن ،پراکنگ زماني نسوبت ًا زيوادي دارد؛ بوه طووري کوه از اوادور پواييز توا اوادور
زمستان رخ داده است ولوي بوا ايون حوال بيشوترين فراوانوي سن در اسوفندماه ديوده موي-
شود(جدول.)2
الگوي 6

در اين الگو ،هستهي گرمي بر روي شمال و شمالغر .افريقا شکل گرفته و جريان-
هايي را به صورت يک فراز بر روي مديترانه و اروپا گسيل نموه است .انتهاي ايون فوراز
محوري است که از قفقاز تا ميانهي درياي سرخ کشويده شوده اسوت .شويو ضوخامت بور
روي ايران همانند الگوهاي پيشين شديد نيست ،اما با اين حال ،ايوران در نيموهي شورقي
فرود واق شده است .در اين الگو شراي دگرفشاري کوه بور روي ايوران شوکل گرفتوه،
ناشي از ريزش هواي سرد ميانهي اروپا ،همراه با کشيده شودن هوواي گورم شومالغور.

146

اندیشه جغرافیایی ،سال دوم ،شماره سوم ،بهار 1387

افريقا و درياهاي مديترانه و سودان است که در مسير دود از روي عربستان عبوور کورده
است .اين امر ميتواند تا حدودي زيادي از مقدار رطوبت توودهي هووايي کوه بوه ايوران
وارد ميشود ،بکاهد(شکل .)6اين الگو با  7/1ميييمتر داراي کو تورين ميوانگين بوارش
نسبت به الگوهاي ديگر است .بوا ايون وجوود در هور بوار حاکميوت مسواحت زيوادي از
ايران( 80/6درصد) را تحت تأثير قرار ميدهد .حج سبي که از ردداد اين الگوو ناشوي
ميشود ،به طور متوس در حودود  11ميييوارد متور مکعوب اسوت(جدول .)1مهو تورين
تفاوت اين الگو با الگوهاي ديگر اين است که پراکنگ زماني ردداد سن تنها مربوآ بوه
فصل بهار و به ويژه ارديبهشت و فروردين است و در ماههاي ديگر سال رددادي ندارد.
بنابراين اين الگو را ميتوان مه ترين الگوي مؤثر در ردداد بارشهاي سنگين و فراگير
بهاره ايران دانست(جدول .)2در ادامه ميتووان گفوت کوه پوراکنگ زمواني بوارشهواي
سنگين ،جدا از اين که عامل اصويي سنهوا چوه الگوويي باشود؛ از سبوان مواه شوروع و توا
ارديبهشتماه ادامه مييابد .اما اوج و بيشينه ردداد اين گونه بارشها در فصل زمستان و
به ويژه بهمنماه اتفاق ميافتد ضمن سن که دي و سذرمواه نيوز در رتبوههواي بعودي قورار
دارند و در ديگر ماههاي سال اين گونه بارشها رخ نميدهند(شکل.)7
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جدول )1ويژگي الگوهاي اصيي ضخامت هوا و نقگ سنها در بارش کشور
میانگین حجم آب بارش

مساحت زیر پهنهي

انحراف از

میانگین بارش

الگوهاي

الگو (میلیون متر مکعب)

بارش ایران(درصد)

میانگین بارش

ایران(میلیمتر)

ضخامت

12/32

75/5

6 /1

7 /5

الگوي 1

12/39

78/0

6 /3

7 /5

الگوي 2

11/88

77/5

5 /7

7 /2

الگوي 3

12/93

65/2

6 /8

7 /8

الگوي 4

12/12

81/5

6 /1

7 /4

الگوي 5

11/71

80/6

6 /2

7 /1

الگوي 6

جدول )2فراواني روزهاي بارش سنگين و فراگير کشور در زمان ردداد الگوهاي اصيي ضخامت هوا
جمع

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

100

11

37

تیر

1
الگوي
2
الگوي
3
3

2

1

16

الگوي
4
الگوي
5

5
26

خرداد

7

3

1

2

اردیبهشت

11

2

4

فروردین

13

11

1

1

همضخامت هوا

24

1

14

6

3
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نتیجهگیري

نتايج تحييل نشان داد که شگ الگوي اصيي مسبب اصيي بارشهاي سنگين و فراگير
ايران هستند .با توجه به شکل الگوهاي بدست سمده مويتووان گفوت کوه اگرچوه شوگ
الگوي مختيف در ردداد بارشها مشخص شدهاند؛ اما به طور کيي در همه سنها فورود
درياي سياه -منتهياليه شرق مديترانه ،البته با کمي تغييور موقعيوت ديوده شوده اسوت .در
تمام الگوها ريزش هواي سرد از عرضهاي باي و بردورد سن به هواي گرم کشيده شده
از عرضهاي پايينتر به ويژه شمالغر .افريقا و عربسوتان ،بور روي ايوران منطقوه دگور
فشار شديدي را ايجاد نموده که در ردداد اينگونه بارشها نقوگ مهموي را ايفوا کورده
است .به طور کيي فرود عميق روي درياي سياه و منتهياليه شرق درياي مديترانه جهوت
ردداد بارشهاي سنگين و فراگير ايران يزم به نظر ميرسد .همچنين ميتوان گفت که
پراکنگ زماني بارشهاي سنگين ،جدا از اين که عامل اصيي سنها چه الگويي باشد؛ از
سبان ماه شروع و تا ارديبهشتماه ادامه مييابد .اما اوج و بيشينه ردداد اين گونه بارشها
در فصل زمستان و به ويژه بهمنماه اتفواق مويافتود ضومن سن کوه دي و سذرمواه نيوز در
رتبههاي بعدي قرار دارند و در ديگر ماههاي سال اين گونه بارشهوا رخ نمويدهنود .در
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نهايت مشخص شد که در هر بار حاکميت الگوي شماره  4حدود  13ميييون متر مکعب
و الگوي شماره  6حدود  11/7ميييون متر مکعب س .وارد ايران کردهانود .نقوگ تغذيوه
سبي اين الگوها زماني قابل فه است که مقدار س .سنهوا را بوا ميوانگين س .حاصول از
بارش ايران در طول يک سال که حدود  400ميييون متر مکعب است ،مقايسه کني .
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