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هچکید  

ر زموان ردوداد   هکتوپاسکال به عنوان ضخامت جوو د  500تا  1000شناسايي الگوهاي ضخامت جو، ارتفاع ژئوپتانسيل  براي

ايوران   هواي رين بوارش ترين و فراگيرت. صد و بيست و پنج روز از سنگيندتيار گرديدهاي فوق سنگين و فراگير ايران ابارش

هو   ي اصويي  درصود، جهوت بررسوي انتخوا. شود. الگوهوا       99نه بوايي  اسوا  سسوتا  ر کشور، بو  از پايگاه داده بارش روزانه

خامت ضو . نتوايج نشوان داد کوه شوگ الگووي      گرديود اي به روش ادغام وارد، استخراج جو به کمک تحييل دوشه ضخامت

ه، البتوه بوا   شرق مديتران هيالينتهم -ياهس و فراگير ايران هستند. در همه الگوها فرود درياي نيفوق سنگهاي عامل اصيي بارش

ي د سن بوه هووا  هواي بواي و بردوور   کمي تغيير موقعيت ديده شده است. همچنين در تمام الگوها، ريزش هواي سرد از عرض

ا ايجواد  فشار شديدي ر افريقا و عربستان، بر روي ايران منطقه دگر شمال غر. ژهيبه وتر هاي پايينگرم منتقل شده از عرض

ي حاکميوت الگوو   ها نقگ مهمي را ايفا کرده است. در نهايت مشخص شد که در هر بارگونه بارشد ايننموده که در رددا

( وارد ايوران  نيترک ). ميييون متر مکعب س 7/11حدود  6)بيشترين( و الگوي شماره ب ميييون متر مکع 13حدود  4شماره 

 اند.کرده

 

                                                 
 B.Mohammadi@uok.ac.irدانشگاه کردستان،  استاديار گروه س. و هواشناسي، 1.
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 فشار، ايران. ر، بارش فوق سنگين، دگه  ضخامتنقشه  واژگان كلیدي:

 

 مقدمه

 شوان داده قاعوده را ن ايران از جميه مناطقي است که بارش سن، رفتاري ناهنجار و بوي 

ر ساله هاي ايران چه در مناطق دشک و چه در مناطق پربارش، هاست. بسياري از بخگ

کي هوا در محودوده کووچ   هاي سنگيني هستند. گاهي اين گونه بارششاهد ريزش بارش

ي اين در اين صورت جستجوي الگوي همديد مؤثر برا رسددهند؛ که به نظر ميرخ مي

... ( توا   وها، پوشگ گيواهي  ها موفقيت سميز نيست؛ زيرا عوامل محيي)ناهمواريرويداد

وپتيکي( ها اثرگذار بووده و جنبوه همديدي)سوين   بارش حدود زيادي در ردداد اين گونه

متوسو    وسوي  بوه طوور    پديده، مورد ترديد دواهد بود. اما در مواقعي که يک محدوده

رش بر اثر کند؛ جداي از اثر مسي  تشديد يا تضعيف بامي هاي سنگيني را دريافتبارش

طالعوات  متوان به نقگ پر رنگِ عامل همديد، اشاره نموود. در بررسوي   عوامل محيي، مي

گ زايوي، نقو  هاي سنگين اغيب به شناسوايي الگوهواي اصويي فشوار، جبهوه     همديد بارش

توجوه   هوا دهيو پديي رودبادها، نقگ توپوگرافي و غيره در زمان ردداد ايون  واگرايي باي

ل اشاره شده و به دليو  زمانه ها به طور اي به نقگ اين عاملشده است. در کمتر مطالعه

هوا  يوده گي و حج  زياد پژوهگ معمويً يکي از موارد مووثر در ردوداد ايون پد   گسترده

 شود. بررسي مي

سلو  و ارتبواآ سن بوا الگوهواي      هاي سنگين نواحي حاشيهارشو همکاران ب 1پالوت

ابتودا بوه کموک     هوا سنبررسي کردنود.   1995تا  1971هاي اي را طي سالگردشي سياره

بنودي  هکتوپاسوکال را طبقوه   700هاي بوزر  مقيوا  توراز    گردش 2تواب  متعامد تجربي

گين را مشووخص هوواي سوون، الگوهوواي مووؤثر در بووارش هوواسننمودنوود و سووز  از ميووان  

 (. 285، 2001کردند)پالوت و همکاران،

                                                 
1. Plaut  

2. Empirical Orthogonal Functions(EOFs) 



134 

 
 

  1387بهار ، ومس، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

هواي مهو    شناسوي همديود سويال.   اي بوا عنووان اقيوي    و همکواران در مطالعوه   1کاهانا

و  250هاي فشار سوط  زموين، ارتفواع ژئوپتانسويل توراز      ، با استفاده از داده2صحراي نِگِو

 500و  250بواد در توراز   هاي هکتوپاسکال و نيز داده 850هکتوپاسکال، دماي تراز  500

درجوه چهووار الگووي همديوود را بووراي    5/2* 5/2اي بوه ابعوواد  هکتوپاسوکال روي شووبکه 

 (.880، 2002زا شناسايي کرده است)کاهانا و همکاران، هاي سيلبارش

سونگين شومال غور. ايتاليوا و رابطوه سن بوا        هواي و همکاران رويوداد بوارش   3رودري

معتقدنود کووه   هوواسنمقيووا  را مطالعوه کردنود.   الگوهواي جووي بووزر  مقيوا  و ميوان     

اي بوا توپووگرافي منطقوه    هاسنرکنگ د هاي بزر  مقيا  جوي و انهاي جريانويژگي

هاي سنگين شمال بارش هاسنکند. هاي سنگين محيي نقگ مهمي ايفا ميدر ايجاد بارش

کتوپاسوکال  ه 500هاي جوي توراز  غر. ايتاليا را با سه شکل داص از قرارگيري جريان

 (.601، 2005بر روي منطقه مرتب  دانستند )رودري و همکاران، 

هواي  را بوا اسوتفاده از داده   5وسوتفاليا  -هاي سنگين شمال راينو همکاران بارش 4جسن

نشوان داد کوه تعيوين     هوا سنهاي منطقه بررسي کردند. نتايج پژوهگ سنجراداري و باران

هواي  متور( تنهوا بوه کموک داده    مييوي  100از گستره فضايي نواحي بارشوي سونگين)بيگ   

پوذير اسوت؛ چنوان کوه از پونج رويوداد       هاي فراوان در منطقه امکانراداري يا باران سنج

کييوومتر مربو  رخ داده    15اي کمتر از بارش سنگين مورد بررسي، سه مورد در محدوده

، گسوتره ايون   سونجي بسويار پوايين بوود    هواي بواران  و به عيت اين که توراک  ايسوتگاه   بود

(. 345و  344، 2005)جسن و همکواران،  رويدادها تنها در تصاوير راداري مشاهده شدند

در ايران قابل توجه است. به  هاسندر ايران و عدم توزي  برابر و يکسان  هاستگاهيافاصيه 

 13کييومتر، متوس   120مورد مطالعه در ايران  يهاستگاهياي ي فاصيهطوري که بيشينه

 کييومتر است. 10ي فاصيه ومتر و کمينهکيي

                                                 
1. Kahana  

2. Negev  

3. Rudari  

4. Jessen  

5. Rhine-Westphalia 
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هاي سنگين در اتوريگ را طوي   اي و همديد بارشو همکاران الگوهاي منطقه 1سيبرت

بوراي   هوا سنايسوتگاه اقييموي مطالعوه کردنود.      131با اسوتفاده از   1993تا  1970هاي سال

اسوايي  اي شنهاي اتريگ هفت الگوي همديد را با استفاده از روش تحييول دوشوه  بارش

هاي همديد بدست سموده را  هاي سنگين در هر کدام از وضعيتکردند؛ و ويژگي بارش

 (.139، 2007بيان نمودند)سيبرت و همکاران، 

هووواي سووونگين جزايووور و همکووواران الگوهووواي جووووي بوجودسورنوووده بوووارش 2لنوووا

 )مجموعه جزايور واقو  در شورق اسوزانيا در دريواي مديترانوه( را مطالعوه کردنود.        3بالريک

هاي ديناميکي مؤثر بر ردوداد  هدف اين بررسي دست يافتن به درک بهتري از سازوکار

هاي پ  از انجام تحييل مؤلفه هاسنهاي سنگين منطقه ياد شده از ديد سماري بود. بارش

هکتوپاسوکال و   500( مربوآ به تراز ژئوپتانسيل 1995-2004اصيي بر روي پايگاه داده)

هاي اصيي بدسوت سموده هشوت الگووي گردشوي اصويي       ؤلفهاي بر روي متحييل دوشه

هوا نشوان   بدست سوردند. بيشتر الگوها ارتباآ قوي را بين رويداد بارش سنگين و چردند

 (.27، 2007دادند)لنا و همکاران، مي

ردنود.  در کشوور چوين را مطالعوه ک    هاي ايجاد بارش( مکانيس 2010هو و همکاران)

در  هواي جووي را  هواي ضوخامت نووع بوارش    اده از نقشوه در تحييول دوود بوا اسوتف     هاسن

هواي چوين   هاي مختيف چين مشخص نمودند. همچنين معتقدند که بيشترين بارشبخگ

 حاصل ابرهاي استراتو  شکل و استراتوکومولو )ابرهاي پايين( هستند.

هواي عموان طوي    هاي همديد تغييرپذيري بوارش ( جنبه2010هاتروشي)-چارابي و ال

هاي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار تراز دريا مطالعوه  را به کمک داده 2007تا 1984هاي سال

هکتوپاسوکال محوور سن از    500نمودند. سنها به نقگ فرود عميوق مديترانوه کوه در توراز     

هاي کنند. همچنين در ادامه دورهدرياي سياه تا درياي سرخ کشيده شده است تاکيد مي

                                                 
1. Seibert  

2. Lana  

3. Balearic 
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فنوگ و   داننود. در ارتبواآ موي   1ي نوسوان اطيو  شومالي   بسيار مرطو. عمان را با فاز منف

( و 2008(، لوووي و همکووواران) 2008روي)سووون (،2008(، کيسووويي)2007همکووواران)

هاي سونگين چوين، جمهووري    ( از جميه محققاني هستند که به ترتيب بارش2010تويتو)

انود و بوراي منواطق موورد مطالعوه دوود       چک، هند، کره جنوبي و نروژ را بررسي کورده 

 لگوهايي را شناسايي کردند.ا

قگ فشار سودان، نلشکري ضمن بررسي سازوکار تکوين، تقويت و توسعه مرکز ک 

تحقيوق  د. غر. ايران مطالعه نموهاي سنگين جنو. و جنو.اين سامانه را بر روي بارش

تقويوت   سسا در جنو. غر. ايران نتيجههاي سنگين و سيلوقوع بارش وي نشان داد که

، )لشوکري  فشار موسمي سودان و منطقه همگرايي درياي سرخ اسوت رکز ک و تشديد م

1375 ،504.) 

ر را در سواحل جنووبي دريواي دوز    متريييمبيگ از صد  يهابارش( 1376دوشحال)

در اثور   هاي سنگين دزرنتايج  تحقيق وي نشان داد که بارش الگوسازي همديدي نمود.

اي تقويوت  هو اند بيکه ناشي از ورود جبههمدهنيا به وجودوزش سرد سيبري به روي دريا 

 الي اروپاهاي همديدي است که منشاء سن عمدتاً نواحي شمشده نسي  دريا توس  سامانه

هوا بوارش   همتر دامن 500باشد. همچنين پ  از فاصيه گرفتن از د  ساحيي تا و قطبي مي

 بد.يايگ ميبارش افزا هاي شمالي البرز، مقدارکاهگ و سز  با افزايگ ارتفاع در دامنه

تا  1992هاي روزانه طي سال متريييم 30هاي بيگ از ( بارش1379)به اشکنداشجعي 

را در شمال غور. کشوور بررسوي کورد. وي معتقود اسوت کوه بيشوترين فراوانوي           1996

و  ز ظهور ابعد هاي بهار و پاييز بوده و اغيب در ساعات هاي سنگين منطقه در فصلبارش

کوهسوتان   ريزد. نتايج نشان داد که اثورات ر وسعت نسبتاً کوچکي فرو مياوايل شب و د

طقه هاي قوي و مرطو. براي بارش سنگين کوهستاني منهاي جوي و شارشروي پديده

 .باشديممه  

                                                 
1.  North Atlantic Oscillation(NAO) 
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-ت دهند سيسو قرار مي ريتأثهاي متفاوتي که منطقه را تحت به نظر وي از ميان سامانه 

هواي  ا سوامانه باشند و گاهي نيز بو زياد مي رطوبتحاوي  که نيا ليبه دلاي هاي مديترانه

يون  اسورنود موجود   موي  به وجوود زايي شديد در روي منطقه واچردند اروپا حالت جبهه

 ها هستند.گونه ريزش

عوه  هاي بوزر  کوارون را مطال  سورنده سيال. به وجودمسعوديان الگوهاي گردشي 

لگوو  ااي و تحييل همبسوتگي شوگ   ل دوشهي مبنا، تحييکرد. وي به کمک تحييل مؤلفه

. بنودي نموود  ي ارتفاع تقسو را به دو دسته پرارتفاع و ک  هاسنگردشي را شناسايي کرد و 

سوکال  هکتوپا 500هواي ارتفواع ژئوپتانسويل    نتايج پژوهگ وي نشوان داد کوه ناهنجواري   

يال. سو  بينوي تواند ابزار سودمندي براي پويگ بينوي متغيور بوارش و بوه تبو  سن پويگ       مي

 (.  161، 1384باشد)مسعوديان، 

گين هواي سون  عييجاني و همکاران بدون در نظر گرفتن عوامل موثر بر ردوداد بوارش  

امل معتقدند که اين گونه رويدادها سوه  کموي از تعوداد روزهواي بارشوي کشوور را شو       

ني و شوند بوا ايون حوال، ايون رويودادها منبو  اصويي توأمين س. ايوران هسوتند)عييجا          مي

 (. 1، 2007ران، همکا

توانود  هکتوپاسوکال( يکوي از موواردي اسوت کوه موي       1000-500ضخامت جو)ييه

هو   هواي  اطالعات بسياري را از وضعيت جو در ادتيار محققان قرار دهد. از روي نقشوه 

و  اکو  فشواره  ، نووع بوارش،   هوا، محل تقريبوي جبهوه   توان وضعيت جريانمي ضخامت

موين  داد. به ه پايدار و ناپايدار را تا حدودي زيادي تشخيصها و در نتيجه مناطق پرفشار

 هواي دليل در اين پژوهگ، الگوهاي اصيي ضخامت جو که در شنادت سازوکار بوارش 

 اند.و فراگير موثر هستند، بررسي شده نيفوق سنگ
 

 شناسیو روش داده

 ي روزانوه هابراي انجام اين پژوهگ که با رويکرد محيطي به گردشي انجام شد؛ داده

تووا  1/1/1340ايووران از توواري   يبوواران سوونجايسووتگاه همديوود، اقييمووي و  1437بووارش 

هوا از سوازمان   بارش ايران انتخوا. گرديود. ايون داده    به عنوان پايگاه داده 11/10/1383
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و  1000هاي مربوآ بوه ارتفواع ژئوپتانسويل در ترازهواي     هواشناسي کشور تهيه شد. داده

جوو در   ه  ضوخامت هاي هاي مورد استفاده براي ترسي  نقشهز دادههکتوپاسکال ني 500

بوه صوورت    www.cdc.noaa.govهوا نيوز از تارنمواي    ترازهاي ياد شده بودند. اين داده

غرافيوايي ادوذ   درجوه ج  5/52/2هاي شگ ساعته و با درجه تفکيوک مکواني   بانيديده

 گرديد.

ريوان  يوابي شود. در ج  روز به روش کريجينوگ ميوان   15992در ادامه بارش ايران در 

کييوومتر تبوديل شود؛ و     1414يادته بوه انودازه    8230يابي بارش هر روز، ايران به ميان

تعوداد روزهوا    15992بوود؛    823015992بارش ايران به ابعواد   ماتريسي از پايگاه داده

يشوينه و  هوا )مکوان( تشوکيل شود. بوراي هور روز ميوانگين، ب       تعداد يادته  8230)زمان( و 

ن سه عامل زير بارش کشور محاسبه و همچنين پايگاه داده ايران بر حسب اي درصد پهنه

 از بزر  به کوچک مرتب شد:

 

(1) 

 

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

 

(2)  

 

 (:32، 1388زير بدست سمد)محمدي،  بيشينه بارش هر روز، از رابطه
(3) 15992,8230....1,)(_ ,  jiPMaxPMax jij

 

درصود انتخوا. شود. بوه      99 هاي سنگين و فراگير ايران، بر مبناي سستانه باييبارش

. /1وز( کوه ميوانگيني بويگ از    ر 125درصد از پايگاه داده بوارش ايوران )   1عبارت ديگر 

را ثبت کرده بود به عنوان نمونه مورد مطالعه اين پوژوهگ انتخوا. گرديود. در     متريييم

 نها در يک روز معيمجموع بارش تمام يادته   

 يادته( 8230ها)تعداد کل يادته           
 = ميانگين بارش کشور در روز مورد نظر

 

 يمتر داشتند. ميي/1مورد نظر بارش بيگ از  هايي که در روزتعداد يادته

 يادته( 8230هاي حاصل از ميانيابي)تعداد کل يادته
 ×100 ي زير بارش کشور در يک روز معين = درصد پهنه

http://www.cdc.noaa.gov/
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 بختیار محمدي /ان(هاي سنگین  ایرشناسایی الگوهاي ضخامت جو)مطالعه موردي:  بارش 
 

بود. به عبارت ديگر روزهايي کوه   متريييم 6درصد ميانگين بارش ايران حدود  1سستانه 

در سن بارش ايران)بارش ايستگاهي و بوارش بخشوي از ايوران موالک انتخوا. روزهواي       

 بود براي مطالعه انتخا. شد. متريييم 6مورد مطالعه نبوده است( بيگ از 

(4) 
day125T

1%12472T1%)mm1.0Database(T

)99(%

)99(%)99(%




 

 هاي مورد مطالعه است.درصد بارش 99ي بايي ، سستانهT%)99(که در اين رابطه:

Database ست.روز ا 15992، ستون مربوآ به ميانگين بارش ايران در 

اي هوواي بووه روش ادغووام وارد بوور روي دادهبعوود، براسووا  تحييوول دوشووه در مرحيووه

 1000-500ميوووانگين روزانوووه ضوووخامت جوووو، الگوهووواي اصووويي ضوووخامت ييوووه      

د)براي هکتوپاسکال)شگ الگو( شناسايي شد و براي هر الگو نقشه ترکيبي سن ترسي  شو 

سوون و  تووان بوه جان  اي، موي ههاي چند متغيري و از جميه تحييل دوشو درک بهتر تحييل

 مراجعه کرد(. 685-726، صص 1384ويچرن، 


 هکتوپاسکال 1000-500 ضخامت الیهتحلیل الگوهاي اصلی 

1الگوي 

ي نوه غور. دريواي دوزر توا ميا    در الگوي اول ضخامت، فرود نسبتاً عميقي در شومال 

طووري   ر شوده، بوه  تشود. اين فرود بر روي شرق درياي سياه عميقدرياي سرخ ديده مي

هوا  مام نقشهتکه در اين زمان ايران، در جيو فرود)نيمه شرقي فرود( قرار گرفته است)در 

ه در کو محور فرود با د  بريده بريده نشان داده شده است(. ضوخامت هووا در منواطقي    

گ چشومگيري  باره کاهي درياي سرخ قرار دارند، به يکي اورال تا ميانهامتداد درياچه

 ين منطقوه ارسد اين امر شراي  دگرفشار شديدي را فراه  کرده است. به نظر مي يافته و

ا بور  اروپو  شومال  ژهيو بوه و هاي بوايتر  محل بردورد توده هواي سردي است که از عرض

 (.1تر ريزش کرده و موجب شيو شديد دما شده است)شکلروي منطقه نسبتاً گرم

ديده شده و ميانگين بارش ايوران در  درصد از روزهاي مورد بررسي  40اين الگو در 

درصد از مسواحت ايوران    5/75است. در اين زمان  متريييم 5/7زمان حاکميت اين الگو 
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  1387بهار ، ومس، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

گيورد و حجو  س. حاصول از    هاي شديد ناشي از ايون الگوو قورار موي    تحت تأثير بارش

 (.1ميييارد متر مکعب است )جودول  12گيرند حدود هايي که در اين الگو قرار ميبارش

توان، الگوي غالب فصل زمسوتان دانسوت؛ کوه بيشوينه سن در     اين الگوي ضخامت را مي

هوا شناسوايي   دهد. در ميان شگ الگوي ضخامتي که براي اين گونه بارشماه رخ ميدي

توان سن را الگووي اصويي   شده است، اين الگو داراي بيشترين فراواني ردداد بوده و مي

 (.2دانست)جدول هاي سنگين و فراگير ايرانبارش
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 ضخامت هوا 1ي ترکيبي الگوي ( نقشه1شکل 

 

 2الگوي 

ي شورقي دريواي سوياه توا     در الگوي دوم ضخامت، فرود نه چنودان عميقوي در نيموه   

فشار نسبتاً قوي بر روي اتيوپي شکل شود و همچنين ک اليه شرق مديترانه ديده ميمنتهي

ي ي دووارزم توا ميانوه   وا در امتوداد درياچوه  گرفته است. در اين الگو نيز شيو ضخامت ه

درياي سرخ وجود دارد و ايران در نيمه شرقي فرود قرار گرفته است. شراي  دگرفشاري 

که در ايون محول ايجواد شوده، دو  جبهوه را بوه طوور کواماًل مشخصوي نمايوان سوادته             

درصد از ايران شاهد بارش اسوت کوه    78(. در اين الگوي ضخامت حدود 2است)شکل
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 بختیار محمدي /ان(هاي سنگین  ایرشناسایی الگوهاي ضخامت جو)مطالعه موردي:  بارش 
 

ميييارد متور مکعوب    12بوده و حج  س. ناشي از سن در حدود  متريييم 5/7يانگين سن م

هاي سنگين و فراگير ايوران در زموان حاکميوت ايون     درصد از بارش 24(. 1است)جدول

مواه داراي بيشوترين   بهمون  ژهيو بوه و اند. اين الگو عمدتاً در فصول زمسوتان،   الگو رخ داده

 (.2ي دوم قرار دارد)جدولبعد از الگوي اول، در رتبهردداد است. فراواني اين الگو 
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 ضخامت هوا 2ي ترکيبي الگوي ( نقشه2شکل 

 

 3الگوي 

شود. ضمن اين که بايود  در اين الگو نيز فرود عميقي بر روي شرق مديترانه ديده مي

توري شوکل گرفتوه    هواي پوايين  توجه داشت که بردالف الگوي دوم، که فرود از عرض

تواند ميزان سرد)گرم( هاي بايتري سغاز شده  و اين مياين الگو فرود از عرض بود، در

بودن هواي ريزش کرده را تا حدود زيادي تعيين کنود و در نتيجوه بوه ميوزان ناپايوداري      

ودن عرض جغرافيايي منشأ ايون فورود، بوه نظور     بيشتر)کمتر( کمک کند. با توجه به باي ب

رسد هوايي که ريزش کورده، نسوبتًا سوردتر از الگوهواي پيشوين بووده و در نتيجوه بوا         مي

، شراي  دگرفشوار شوديدي را   تر گسترش يافتههاي پايينهاي گرمي که از عرضجريان
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الگوو بور روي   هايي که در اين موجب شده است. البته يزم به ذکر است که منشأ جريان

 شمال افريقا است.  ژهيبه وتر و هاي پاييناند عمدتاً از عرضايران گسترش يافته

روي  فشواري نيوز بور   ي پرفشاري بر روي سيبري و منطقه کو  در اين الگو يک هسته

نواطقي بوا   گيري است. مناطق واق  در امتداد اين دو مرکوز فشوار، م  اتيوپي در حال شکل

ا تو شورق ايوران   ي شويو ضوخامت، بور روي شومال    ستند که بيشينهشراي  دگرفشار قوي ه

ست کوه در  ي پرفشار، سردچالي اي بالخاش قرار گرفته است. در واق  اين هستهدرياچه

 ي بوايتر هاي جغرافيواي دلِ فرود عميقي شکل گرفته است که انتهاي اين فرود تنها عرض

 (.3گيرد )شکلاز ايران را در بر مي

لگووي  اسوت کوه بعود از ا    2/7يران در زمان ردداد اين الگوو حودود   ميانگين بارش ا

ران شواهد  درصد از ايو  5/77مقدار است. در زمان اين الگو حدود  نيترک شگ، داراي 

 12ز اانود کمتور   هوايي کوه در ايون الگوو رخ داده    بارش بوده و حج  س. ناشي از بارش

ت کوه  تووان گفو  ايون الگوو، موي   (. با وجود فراواني ک ِ 1ميييارد متر مکعب است)جدول

 (.2ماه است)جدولدر بهمن ژهيبه وپراکنگ زماني سن تنها در زمستان و 
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 ضخامت هوا 3ي ترکيبي الگوي ( نقشه3شکل

 4الگوي 
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 بختیار محمدي /ان(هاي سنگین  ایرشناسایی الگوهاي ضخامت جو)مطالعه موردي:  بارش 
 

ه مشخص شرق مديتران -درياي سياه -اين الگو با فرود عميقي در امتداد غر. روسيه

شورق   هيو اليمنتهو محوور سن بور روي    است. کشور ايران در نيمه شرقي فرودي است کوه 

ان کشويده  هايي کوه در ايون الگوو بور روي ايور     مديترانه و درياي سرخ قرار دارد. جريان

ل ننمووده  اند به دليل پايين بودن عرض جغرافيوايي، هوواي سوردي را بوه ايوران منتقو      شده

سوترش  خ گاست؛ اما با توجه به اين که فرود ياد شوده از روي درياهواي مديترانوه و سور    

تووان از  ي(. ايون گفتوه را مو   4تواند حاوي رطوبت بيشتري به ايوران باشد)شوکل  يافته، مي

ن ور در ايو روي ميانگين بيشينه بارش ايران در اين الگو تأييد کورد. ميوانگين بوارش کشو    

 است و بيشتر از الگوهاي ديگر است.  متريييم 8/7الگو 
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 ضخامت هوا 4ي ترکيبي الگوي ( نقشه4شکل

 

رسد در زمان ردداد اين الگو، سواحل جنوبي و ايوران مرکوزي از شوراي     به نظر مي

ي تواند بور روي کواهگ مقودار وسوعت منطقوه     دگر فشار کمتري بردوردارند و اين مي

ي زيور بوارش   توان به مساحت پهنهتحت تأثير بارش مؤثر باشد. در تاييد اين نکته ه  مي

مساحت ايوران )نسوبت بوه سواير      نيترک ت اين الگو کشور اشاره نمود. در زمان حاکمي
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  1387بهار ، ومس، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

هايي کوه در  درصد زير بارش بوده است. حج  س. بارش 2/65الگوها( يعني در حدود 

ميييووارد متوور مکعووب 13زمووان اسووتقرار ايوون الگووو بوور روي ايووران ريووزش کوورده، حوودود 

سن اشواره   توان به پاييزي بوودن هاي مه  اين الگو را مي(. از جميه ويژگي1است)جدول

ماه ه  داراي فراواني کموي اسوت اموا بيشوترين     کرد. ضمن اين که در فروردين و بهمن

 (.2ردداد اين الگو در سبان و سذرماه بوده است)جدول
 

 5الگوي 

ه دارد، اين الگو با فرود عميقي کوه از شومال درياچوه بايکوال توا کشوور ترکيوه ادامو        

سردچال در حال شوکل گيوري اسوت.     رسد بر روي اروپا يکمشخص است. به نظر مي

، تنهوا  اين سردچال تا حدودي نقگ يک مان  را بازي کرده و باعث شده که محور فرود

خامت هاي بايتر از ايران را تحت توأثير قورار دهود ولوي بوا ايون وجوود، شويو ضو         عرض

هاي شمالي و جنوبي کشوور، موجوب شوده اسوت. در ايون الگوو       شديدي را ميان عرض

يون فورود   اشوود.  اليه شرق مديترانه و سوريه ديده موي ضعيفي بر روي منتهيمحور فرودِ 

وده و از تور بو  هاي پوايين ضعيف نيز همانند الگوي چهارم به دليل اين که منشأ سن عرض

توانوود حوواوي هووواي مرطووو. و معتوودلي باشوود روي درياهووا گسووترش يافتووه اسووت، مووي

 (.5)شکل
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 هوا ضخامت 5ي ترکيبي الگوي ( نقشه5شکل

 

است و در زمان حاکميت اين الگو در  متريييم 4/7ميانگين بارش ايران در اين الگو 

دهد. حج  س. ناشي از سن نيز هاي سنگيني رخ ميدرصد از کشور، بارش 5/81حدود 

(. گرچه اين الگو فراواني کمي دارد، اموا  1ميييارد متر مکعب است)جدول 12در حدود 

نسوبتًا زيوادي دارد؛ بوه طووري کوه از اوادور پواييز توا اوادور          ردداد سن، پراکنگ زماني 

-زمستان رخ داده است ولوي بوا ايون حوال بيشوترين فراوانوي سن در اسوفندماه ديوده موي         

 (.2شود)جدول
 

 6الگوي 

-غر. افريقا شکل گرفته و جرياني گرمي بر روي شمال و شمالدر اين الگو، هسته

رانه و اروپا گسيل نموه است. انتهاي ايون فوراز   هايي را به صورت يک فراز بر روي مديت

ي درياي سرخ کشويده شوده اسوت. شويو ضوخامت بور       محوري است که از قفقاز تا ميانه

ي شورقي  روي ايران همانند الگوهاي پيشين شديد نيست، اما با اين حال، ايوران در نيموه  

شوکل گرفتوه،   فرود واق  شده است. در اين الگو شراي  دگرفشاري کوه بور روي ايوران    

غور.  ي اروپا، همراه با کشيده شودن هوواي گورم شومال    ناشي از ريزش هواي سرد ميانه
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  1387بهار ، ومس، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

افريقا و درياهاي مديترانه و سودان است که در مسير دود از روي عربستان عبوور کورده   

ي هووايي کوه بوه ايوران     تواند تا حدودي زيادي از مقدار رطوبت تووده است. اين امر مي

ميوانگين بوارش    نيتور کو  داراي  متريييم 1/7(. اين الگو با 6اهد)شکلشود، بکوارد مي

نسبت به الگوهاي ديگر است. بوا ايون وجوود در هور بوار حاکميوت مسواحت زيوادي از         

دهد. حج  سبي که از ردداد اين الگوو ناشوي   درصد( را تحت تأثير قرار مي 6/80ايران)

 نيتور مهو  (. 1عوب اسوت)جدول  ميييوارد متور مک   11شود، به طور متوس  در حودود  مي

تفاوت اين الگو با الگوهاي ديگر اين است که پراکنگ زماني ردداد سن تنها مربوآ بوه  

ديگر سال رددادي ندارد.  يهاماهارديبهشت و فروردين است و در  ژهيبه وفصل بهار و 

راگير هاي سنگين و فالگوي مؤثر در ردداد بارش نيترمه توان بنابراين اين الگو را مي

هواي  تووان گفوت کوه پوراکنگ زمواني بوارش      (. در ادامه مي2بهاره ايران دانست)جدول

شوروع و توا    سبوان مواه  چوه الگوويي باشود؛ از     هوا سنسنگين، جدا از اين که عامل اصويي  

ها در فصل زمستان و يابد. اما اوج و بيشينه ردداد اين گونه بارشماه ادامه ميارديبهشت

هواي بعودي قورار    افتد ضمن سن که دي و سذرمواه نيوز در رتبوه   فاق ميماه اتبهمن ژهيبه و

 (.7دهند)شکلها رخ نميسال اين گونه بارش يهاماهدارند و در ديگر 
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 ضخامت هوا 6ي ترکيبي الگوي ( نقشه6شکل
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 بختیار محمدي /ان(هاي سنگین  ایرشناسایی الگوهاي ضخامت جو)مطالعه موردي:  بارش 
 

 

 در بارش کشور هاسنضخامت هوا و نقگ ( ويژگي الگوهاي اصيي 1جدول
 الگوهاي

 ضخامت

 میانگین بارش

 (متریلیمایران)

انحراف از 

 میانگین بارش

ي مساحت زیر پهنه

 بارش ایران)درصد(

میانگین حجم آب بارش 

 الگو )میلیون متر مکعب(

 32/12 5/75 1/6 5/7 1الگوي 

 39/12 0/78 3/6 5/7 2الگوي 

 88/11 5/77 7/5 2/7 3الگوي 

 93/12 2/65 8/6 8/7 4الگوي 

 12/12 5/81 1/6 4/7 5الگوي 

 71/11 6/80 2/6 1/7 6الگوي 

 
 خامت هواضاصيي سنگين و فراگير کشور در زمان ردداد الگوهاي  ( فراواني روزهاي بارش2جدول
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1 
        7 17 9 7 40 
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2 
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 100 11 37 26 16 3      3 4 جم 
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 هاي سنگين و فراگير ايران در طول سال( درصد فراواني بارش7شکل



 گیرينتیجه

هاي سنگين و فراگير گ الگوي اصيي مسبب اصيي بارشنتايج تحييل نشان داد که ش

تووان گفوت کوه اگرچوه شوگ      ايران هستند. با توجه به شکل الگوهاي بدست سمده موي 

فورود   هاسناند؛ اما به طور کيي در همه ها مشخص شدهالگوي مختيف در ردداد بارش

ديوده شوده اسوت. در    شرق مديترانه، البته با کمي تغييور موقعيوت    هياليمنته -درياي سياه

هاي باي و بردورد سن به هواي گرم کشيده شده تمام الگوها ريزش هواي سرد از عرض

غر. افريقا و عربسوتان، بور روي ايوران منطقوه دگور      شمال ژهيبه وتر هاي پاييناز عرض

ها نقوگ مهموي را ايفوا کورده     گونه بارشفشار شديدي را ايجاد نموده که در ردداد اين

اليه شرق درياي مديترانه جهوت  طور کيي فرود عميق روي درياي سياه و منتهياست. به 

توان گفت که رسد. همچنين ميهاي سنگين و فراگير ايران يزم به نظر ميردداد بارش

چه الگويي باشد؛ از  هاسنهاي سنگين، جدا از اين که عامل اصيي پراکنگ زماني بارش

ها يابد. اما اوج و بيشينه ردداد اين گونه بارشادامه مي ماهشروع و تا ارديبهشت سبان ماه

افتود ضومن سن کوه دي و سذرمواه نيوز در      ماه اتفواق موي  بهمن ژهيبه ودر فصل زمستان و 

در دهنود.  هوا رخ نموي  سال اين گونه بارش يهاماههاي بعدي قرار دارند و در ديگر رتبه
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 بختیار محمدي /ان(هاي سنگین  ایرشناسایی الگوهاي ضخامت جو)مطالعه موردي:  بارش 
 

ميييون متر مکعب  13حدود  4ه نهايت مشخص شد که در هر بار حاکميت الگوي شمار

انود. نقوگ تغذيوه    ميييون متر مکعب س. وارد ايران کرده 7/11حدود  6و الگوي شماره 

را بوا ميوانگين س. حاصول از     هوا سنسبي اين الگوها زماني قابل فه  است که مقدار س. 

 ميييون متر مکعب است، مقايسه کني . 400بارش ايران در طول يک سال که حدود 


 و مآخذ بعمنا

هواي سونگين در   يکي بوارش هواي سوينوپت  (؛ بررسي و ارائه مودل 1379، محمد)به اشکنداشجعي  -1

اموه  ن، پايوان غر. ايران، استاد راهنما: دکتر محمد ديرانديگ، استاد مشاور: مهند  احمد نووحي شمال
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-(، تحييل و ارائه مدل سينوپتيکي کييماتولوژي براي بوارش 1376وشحال دستجردي، جواد،)د -3

؛ دکتور  جنووبي دريواي دزر،پايوان ناموه دکتوري، اسوتاد راهنموا       در سوواحل   متور ييو يمهاي بيگ از صد 

 هوشنگ قائمي، دانشگاه تربيت مدر .
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