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  تحليل سينوپتيكي بارندگي هاي سنگين و فراگير غرب ايران

  

  .ايران. مشهد. رضا دوستان، استاديار اقليم شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

  .ايران. مشهد. مشهدميردريكوند، دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم شناسي دانشگاه فردوسي محمد 

  

    ::::چكيده

كه با ايجاد سيل و آب گرفتگي  ساالنه خسارات سنگيني به بخشهاي مختلف و   ي هستنداز جمله عوامل جوي مخاطره آميز  1بارشهاي سنگين

ضروري و الزم   و برنامه ريزيها، براي اقداماتزا عوامل ايجاد كننده اين بارشهاي سيل  لذا شناخت و بررسي .سازندزير ساختي كشور وارد مي 

ايجاد  كشور  در غربرا   سنگين و فراگير هاي بارش همديدي است كه 2ايطبقه بندي الگوهه شناسايي و،  ف اين مقالهاهدا .به نظر مي رسد 

ايستگاه  14داده هاي بارشي ، به اين منظور .مي باشد در منطقه  اين الگوها فصلي   فراواني و  نشان دادن توزيع همچنين و مي كنند 

از سازمان  )1987 - 2005(سال 19با طول دوره آماري مشترك ) انايالم و همد ، كردستان، كرمانشاهلرستان ،(استانهاي غرب كشور سينوپتيك 

  بارش سنگين و فراگيرمشترك روز 70تعدادو  تعيين،  هر ايستگاه بارش سنگين  ، مقداردرصديآستانه بر اساس و . هواشناسي دريافت گرديد

از  )روز70(ي مشترك هكتو پاسكال روزها 500تراز ارتفاعي داده هاي  ادامه با استفاده از  در. براي تجزيه و تحليل استخراج گرديد ايستگاهها 

  .آماده شدتحليل مولفه اصلي   SSSS    براي حالت 70× 675ماتريسي به ابعاد  دريافت شد و NCEP/NCAR مركز پيش بيني محيطي آمريكا

مشخص شور كه بارشهاي سنگين و فراگير غرب ك  فشار اصلي لگويا  4 ،و خوشه بندي  3با استفاده از روش تحليل مولفه اصلي در نهايت 

ترازهاي كه موجب صعود جريانات در   4رنقش تراف احم  چند عامل تاثير گذار وجود دارد ، الگوهها  در زمان فعاليت ايننتايج نشان داد  .  گرديد

پرفشار بر  يك الگوي  قرارگيريو به وسيله جريانات جنوبي  تغذيه رطوبتي  همچنين   .است بسيار تعيين كننده بوده گرديده  5پايين وردسپهر

 .دارد  برعهده  انتقال رطوبت به اين سامانه ها  را رايجاد واگرايي نقش عمده اي د ، با روي درياي عرب 

 .غرب ايران- تحليل خوشه بندي -تحليل مولفه اصلي - بارش سنگين و فراگير - فشارالگوي : كلمات كليدي

 

  

                                         
1 -Rainfall 
2 -Classification patterns 
3 - Component Analysis (PCA) 
4 - Red Trough 
5
- Troposphere 
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  :مقدمه

حجم  زيادي از رطوبت جو را در يك زمان كوتاه به سطح زمين انتقال مي دهند كه اين امر موجب پرشدن   فراگيرو  بارشهاي سنگين

 ،اهميت بررسي پديده ي بارش .منافظ خاك  شده و در اين هنگام نفوذ آب در خاك كاهش يافته و سيل  و سيالب را ايجاد مي كند

جمله مناطقي  ايران از. قابل توجه و يا ناگهاني حجم زيادي از بارش باشديك مكان شاهد ريزش ناچيز يا  زماني آشكارتر است كه

توجه به نقش حياتي آن نسبت به پديدههاي اقليمي  در ميان رويدادهاي اقليمي، با   .بارش است كه شاهد رفتار ناهنجار و بيقاعدهاست 

در مورد  زيادي تحقيقاتو  مطالعاتدر اين زمينه، . رفتاري چشمگيرتري برخوردار است اي دارد و از پيچيدگي ديگر اهميت ويژه

كه در ادامه در كشور ما هم مورد توجه قرار گرفته   بخش از مطالعه،اين همچنين  .بارشهاي سنگين در سطح جهان انجام گرفته است 

را بررسي كردند )موردي والنسيا   عهمطال(بارشهاي شديد منطقه مديترانه ) 2002(و همكاران  1ناروچاپ. اشاره مي شود برخي از آنها به 

و با طبقه بندي الگوههاي بارش براي  اين منطقه الگوههاي مختلفي را تعريف كردند و جريانهاي مرطوب غربي از منشĤ اقيانوس 

ي ناحيه الگوهها)  2005(وهمكاران2 سيبرت .اطلس و الگوي همرفتي را از الگوههاي اصلي بارشهاي شديد در اين منطقه دانسته اند

 فراگوسو .. اتريش را بررسي كردند و هفت الگوي سينوپتيكي را در بارشهاي سنگين موثر دانستند اي و سينوپتيك بارشهاي شديد در 

 5بارشهاي شديد در جنوب پرتقال را مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از روش  تعيين مولفه اصلي و خوشه بندي ) 2007( 3و تيلدز

در پژوهشي به بررسي  و مطالعه الگوههاي ) 1375(لشكري  .. الگوي جوي را براي بارشهاي شديد و حدي استخراج كردند

تيكي سطوح مختلف جوي وقوع بارشهاي سنگين و سيل آسا را در سينوپتيكي جنوب غرب ايران پرداخت و پس از تحليلهاي سينوپ

  مركز كم فشار مونسون،سوداني و منطقه همگرايي درياي سرخ و تبديل آن به سيستماين ناحيه را نتيجه تقويت و تشديد فعاليت 

ايستگاه هواشناسي كشور مهم ترين عامل  43متغيير بر روي 9باتحليل) 1378(حيدري و عليجاني.ديناميكي و ترموديناميكي دانست

بارشهاي كرخه و دز را بررسي كردند و به تفاوت نقش ) 1387(نصيري و قائمي. تمايز  آب و هواي ايران را بارش و رطوبت دانسته اند

الگوههاي سينوپتيك ) 1381(جهانبخش اصل و ذوالفقاري .سامانه هاي سوداني و مديترانه در ايجاد بارشهاي كرخه و دز اشاره دارند

ناحيه تقسيم كردند و  5ا به زانه غرب كشور را مورد مطالعه قرار دادند،و با استفاده از روش تحليل عاملي منطقه ربارشهاي رو

الگوههاي سينوپتيكي حاكم بر هر كدام از آنها را شناسايي كردند نتايج حاكي از وجود اختالف معني داري بين الگوههاي مراكز كم 

                                         
1 . PENARROCHA 
2 . Seibert 
3 . Fragoso and Tildes 
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-1382-1384(لشكري .هكتوپاسكال و شدت فعاليت ،فراواني وقوع و مسير حركت مراكز كم فشار مي باشد500ارتفاع در تراز 

تقويت و توسعه ي مركز كمفشار سودان، نقش اين سامانه را بر روي  در مطالعات خود ضمن بررسي ساز و كاز تكوين،) 1381-1375

الگوي كلي را  وي براي بارشهاي سنگين جنوب و جنوب غرب ايران چهار. و جنوب غرب ايران مطالعه نمود بارشهاي سنگين جنوب

معتقد است كه سامانه هاي سوداني در شرق مديترانه  مديترانهاي نامگذاري كرد و -سوداني الگوي اول را الگوي ادغامي. معرفي كرد

به طور همزمان فعاليت مي كنند و در اين زمان بارشهاي سنگيني را از شمال غرب تا  يا بر روي عراق با هم ادغام ميشوند و

نمي تواند بارشهاي سنگيني را در جنوب  اي به تنهايي مديترانهي  همچنين يادآور ميشود كه هيچ سامانه. غرب به وجود ميĤورند جنوب

به بررسي سينوپتيكي بارشهاي سيل زا با منشا )1383(مفيدي .سامانه سوداني باشد غرب و جنوب ايران توليد كند مگر آنكه در ادغام با

باال ، يكي از مشخصه هاي سامانه كم فشار منطقه درياي سرخ در خاورميانه پرداخت و با توجه به دماي پتانسيل و ظرفيت رطوبتي 

ايشان به نقش ناوه هاي وردسپهر مياني در تكوين ديناميكي كم فشارها و . درياي سرخ را بارشهاي شديد و سيل آسا دانسته است

هاي  كمفشار روي  با ارائه بررسيهاي انجام شده بر) 1383-1384(مفيدي و زرين.  .جابجايي و انتقال آنها به خاورميانه اشاره دارد

نتايج بررسي آنها نشان . سينوپتيكي حاكم در زمان وقوع توفانها را استخراج كردند ، الگويو بارشهاي سنگين با منشا سوداني  سودان

منتهي اليه شرق مديترانه  زمان بارشهاي سيل زا پشته هاي در تراز مياني وردسپهر در مديترانه غربي و ناوه عميق بر داد كه در

  .مهم مي دانند هكتوپاسكال به عنوان منبع اصلي تاوايي 50تراز  حاكميت داشته است؛ با اين حال آنها كشيده شدن تاوه قطبي در

به اين نتيجه رسيدند كه  85اسفند  17تا  16در تحليل سينوپتيكي بارش غرب كشور مطالعه موردي ) 1388( عزيزي و همكاران

داني باعث ايجاد بارش در اين دوره شده اندكه درياي مديترانه ،درياي سياه و درياي سرخ در تقويت مديترانه اي و زبانه كم فشار سو

معتقدند كه بارشهاي سنگين سهم كمي از تعداد روزهاي  )2007(عليجاني و همكاران .م ها  در سطح زمين نقش داشته انداين سيست

به ) 1389(محمدي و مسعوديان منبع اصلي تأمين آب كشور ايران هستند كشور را شامل مي شوند با اين حال، اين رويدادها بارشي

كم فشار عراق در  –پرداختند و نقش الگوي پرفشار اروپا  )1373آبان   (بررسي يكي از سنگين ترين و فراگيرترين بارشهاي كشور 

پرفشار اروپا و درياي سياه از شمال غرب كشور نفوذ زبانه اي از رويداد اين بارش موثر دانسته اند و اذعان مي دارند كه در زمان بارش 

رود باد جنب حاره و جبهه قطبي بر روي عراق ، فرود و با ادغام  مي كنند كرده و با كم فشار عراق شيو فشاري شديدي را ايجاد 

ترازهاي باالتر ،اين بارش  در ترازهاي پايين و درياي سرخ و مديترانه و سياه  در  رسعميق روي قبرس ، و تغذيه رطوبتي خليج فا
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 استفاده از روش تحليل خوشه  با 1993تا  1970سالهاي ي بر روي دادههاي بارش )2007(سيبرت و همكاران .سنگين رخ داده است 

  هفت الگوي همديد و هفت ناحيه بارشي را در اتريش شناسايي كردند توانستند  اي

   :كار مواد و روش

و مراكر فعاليت آنها در شناخت تاثير آنها بر فراواني و شدت بارشهاي منطقه اهميت بااليي  گردش جو شناسايي الگوههاياز آنجايكه 

و شناخت  اين الگوهها و سازوكار حاكم بر آنها در هنگام  بارشهاي   تعيين  در جهت  مطالعه حاضر) 1997فريكس و يارنال،(دارد

 .شد  استفاده روش همديدي محيط به گردش  به عنوان رهيافت  اوليه مطالعه  از  اين منظوربه  . مي پردازد  غرب كشور سنگين  

سال  19ايستگاه سينوپتيك كه طول دوره آماري مشترك  14ابتدا داده هاي بارش روزانه ) 5 -20: 1381عليجاني :1993يارنال،(

براي هر كدام از  سنگين  آستانه بارشسپس براي تعيين .دريافت گرديد از سازمان هواشناسي كشور)  1987 – 2005(داشتند 

بدين ترتيب  براي هر ايستگاه بارشي كه برابر يا بيشتر از  .و مد نظر قرار گرفت بهمحاس%  90 صدكستانه آ منطقه ، ي ايستگاهها

  )1جدول( دشو بارش سنگين آن ايستگاه محسوب مي آستانه تعريف شده باشد بعنوان

 هر ايستگاهسنگين براي  مشخصات ايستگاههاي مورد مطالعه و آستانه بارش ) 1(جدول

  بارش  آستانه ارتفاع ايستگاه  طول جغرافيايي جغرافيايي عرض ايستگاه رديف

  درجه  دقيقه  درجه  دقيقه

 23 8/1147 48 17 33 26 خرم آباد 1

 21 1629 48 45 33  55 بروجرد 2

 23 2022 49 42 33  24 اليگودرز 3

 23 6/1318 47 09 34 21 كرمانشاه 4

 21 545 45 52 34 27 سرپل ذهاب 5

 17 1468 47 59 43  30 كنگاور 6

 29 8/1384 46 28 34 07 اسالم آبادغرب 7

 26 1337 46 26 33 38 ايالم 8

 23 232 47 16 32 41 دهلران 9

 13 5/1741 48 32 34 52 همدان فرودگاه 10

 13 7/1679 48 43 35 12 همدان نوژه 11

 18 4/1373 47 00 35 20 سنندج 12
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 17 8/1522 46 16 35 15 سقز 13

 15 4/1883 47 37 35 58 بيجار 14

  

بارش فراگير روز  70تعداد  )1987-2005(،از ميان تمامي بارشهاي صورت گرفته در طول دورهبراي بدست آوردن الگوههاي بارشي

 Principle Componentبراي تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي . داشته اندبارش سنگين  منطقه تمامي ايستگاههاي كه 

Analysis (PCA(  به وسيله لورنز در پژوهشهاي هواشناسي و اقليم شناسي رايج شد 1950اين روش در سال .انتخاب شدند

هدف اصلي آن تقليل بعد مساله مورد مطالعه تحليل مولفه هاي اصلي يكي از انواع روشهاي تحليل داده هاي چند متغيره است كه 

همبسته را با تعداد محدودي متغير ) متغير مستقل(توان تعداد زيادي متغير توضيحي  ميبا استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي . است

عد مساله تقليل مي يابد به اين ترتيب نه تنها ب. توضيحي جديد كه مولفه هاي اصلي ناميده مي شوند و ناهمبسته اند، جايگزين نمود

كه براي  Sبا آرايه  تحليل مولفه اصلي روش با  بكارگيري و انجام   در اين كار مطالعاتي   .بلكه مساله چند همخطي پيش نمي آيد

تهيه   70×675  ماتريسي به ابعاد،هكتوپاسكال 500تراز  فشار  داده هاي با استفاده از مناسب تر است ،  طبقه بندي الگوههاي فشار

 ) 2جدول. (شد

X – Y)ياخته ها( 

 60 – 75 - 30 –5/47 5/12 –15  10 - 5/12 روزهها

1  5864 5853 5735 - 5396 

2 5861 5854 5677 - 5375 

- - - - - - 

- - - - - - 

68 5890 5889 5818 - 5532 

69 5882 5884 5801 - 5424 

70 5871 5874 5730 - 5472 

 S) آرايه ( هكتو پاسكال 500همبستگي داده هاي ارتفاعي تراز )  2(جدول 

كه طول آن  بوده  70× 567ابعاد اين ماتريس  .رديفهاي ماتريس را تشكيل مي دهند ، در اين حالت تعداد روزها ستونها و ياخته ها 

براي كاهش پيچيدگي داده ياخته  نشان مي دهد  567هكتوپاسكال را در  500تعداد روزها و عرض آن مقدار ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 

مقادير ارزش ويژه مولفه ها در برابر تعداد مولفه هاي روي ()شكل غربالي آزمونصلي با استفاده از ها و استخراج حالتهاي عمده و ا

از روي خط تغيير شيب  اين نمودار مي توان در مورد تعداد مولفه هايي كه بايد بررسي كرد تصميم گرفت  كه  شدده نمودار بر
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 بعدي درصد از كل واريانس را توجيه مي كنند براي تحليل 73كه بيش از يي مولفه از مجموع مولفه ها  5تعداد  )1995ويلكس،(

 . انتخاب شدند

  

    :بحث و نتايج

    

 

 درصد واريانس توضيح داده شده براي مولفه هاي انتخابي)3(جدول 

 كل واريانس تبيين شده 5 4  3 2  1 مولفه

 4/73 5/5 1/9 6/11 8/15 4/31 واريانس

  4/73  73.4  67.9  58.8  47.2  31.4  واريانس تجمعي

 

.  انجام شد) عامل5(نمرات عاملي ،يك تحليل خوشه اي  بر روي ماتريس ward’sسپس با استفاده از فاصله اقليديسي و روش

فرايند خوشه بندي ، تمامي مشاهدات   .هدف اصلي خوشه بندي ،كاهش واريانس درون گروهي و افزايش واريانس بين گروهي است

را به تناسب اندازه فاصله آنهاگروهبندي مي كند بدين صورت كه ابتدا مشاهدات نزديك با هم ادغام و در مرحله بعد مشاهدات يا 

ترسيم و در ادامه درخت خوشه بندي بارشهاي سنگين مراحل )1381عليجاني،(همان خوشه هاي نزديكتر بعدي با هم ادغام مي شوند 
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كه بيش از  عامل 4به ) همگن  شيروزهاي بارتعداد  (متغير  70در اين طرح واره  .در چهار خوشه قرار گرفتند مشاهداتگرديد كه 

  درصد از واريانس را تبيين مي كنند ادغام شدند 73

درصد در   4/31تعداد ومقدار واريانس تبيين شده هر مولفه را نشان مي دهد همانطور كه مشاهده مي شود مولفه اول با )3(،جدول 

   بين ساير مولفه ها بيشترين مقدار تبيين را داشته است 

 

  نمودار درختي و خوشه هاي بدست آمده از روزهاي بارشي

داده هاي دوبار تحليل شده با تفكيك ) روز 70(براي روزهايي كه بارش سنگين در تمامي ايستگاههاي مورد مطالعه رخ داده  است 

 500داده ها شامل ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  .تهيه شد) NCEP/NCAR(درجه از مركز ملي پيش بيني محيطي امريكا  5/2

هكتوپاسكال و نم ويژه تراز 100تا 1000تراز    ) omega(، و سرعت قائم) V(نصف النهاري، باد ) U(هكتوپاسكال، مؤلفه باد مداري

نم ويژه و فرارفت  -2،هكتوپاسكال 500فشار تراز -1كه براي هر الگو  سه نقشه ، .هكتوپاسكال بصورت روزانه مي باشند850تا1000

كه صعود يا نزول هوا را )  Omega(جريان قاةم باد -3باشدآن كه بصورت خطوط جريان نشان دهنده انتقال رطوبتي به منطقه مي 

 مشخص مي كند

    منطقه مورد مطالعه

دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 30درجه و 36دقيقه تا 58درجه و 31كه از را شامل مي شود نيمه غربي كشور ،منطقه مورد مطالعه

در بر درصد از مساحت كشور را8/19بوده كه  كيلومتر مربع 122506منطقه  مساحتكل  .طول شرقي امتداد دارد دقيقه 31درجه و 45

 )1شكل .(شامل مي شود و از نظر تقسيمات سياسي، استانهاي لرستان ،كردستان، ،كرمانشاه،ايالم و همدان را مي گيرد 

 منطقه و ايستگاههاي مورد مطالعه)1(شكل 
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هكتوپاسكالي، نقش عمده 500هستند، مانند مراكز كم ارتفاع و پرارتفاع ترازفعاليت الگوههاي گردشي كه داراي مقياس سينوپتيك 

اي در به وجود آوردن شرايط آب و هوايي بر روي مناطق ايفا مي كنند به همين خاطر براي تبيين الگوههاي بدست آمده نقش اين 

بعد از انجام مراحل مختلف براي تعيين . نها بدست آيدعوامل را مورد كنكاش قرار داديم تا ديدي كامل تر از الگوهها و نحوه فعاليت آ

) هكتوپاسكال500(الگوي فشاري تراز مياني  4الگوههايي كه شرايط بارش منطقه اي و سنگين در غرب كشور ،مشخص گرديد كه 

بارندگي هر الگو ودرصد تعداد روزههاي بارشي  ويژگي و زمان فعاليت ،  .را بر روي منطقه فراهم مي كنند بارش سنگينشرايط 

بحث به براي هر الگو به صورت مجزا  )امگا(فشار ،جريان رطوبت و سرعت قائم با ترسيم نقشه هاي  در ادامه. )4جدول .(بدست آمد

  پرداخته مي شودو تفسير الگوههاي بارشي ، 
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 هكتوپاسكال 500در غرب كشور تراز  وفراگير الگوههاي بارش سنگين.  2شكل 

 

 

   

  

    1الگوي 

درصد از كل بارشهاي سنگين و 30 مجموعا در منطقه  ايجاد كرده است و روز بارش سنگين را 21تعداد با فعاليت خود ، اين الگو

بوده و )پاييزفصل (سال   دنيمه اول فصول سر مربوط به اين الگو بوده فعاليت اين الگو بيشتر در  )1987-2005( دوره مطالعه فراگير

مربوط  )a1(هكتوپاسكال 500بررسي نقشه فشار تراز .اتفاق افتاده است) روز6(و ماه آبان)  روز9(در ماه آذر 1بارشهاي الگويبيشترين 

به . نشان مي دهد كه امواج غربي در گسترش شرق سوي خود  گسترش نصف النهاري بسيار زيادي پيدا كرده اند  به اين الگو 
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شده درجه شمالي 19درجه شمالي تا عرض 55طوري كه  با ايجاد  ناوه اي  در مركز و شرق مديترانه  و عميق شدن آن  از عرض 

قرارگيري ،  همچنين ،اين سازوكار ، يعني وجود ناوه در قسمت شرقي مديترانه و عميق شدن آن تا ميانه هاي درياي سرخ .است 

آن بر ناپايداري و  .قي ،شرايط را براي فعال شدن سامانه هاي  سوداني محيا نموده استدرجه شر30محور ناوه در حول و حوش 

بررسي نقشه نم  )a2(هكتوپاسكال شده است500صعود جريانات به صورت ديناميكي باعث منفي شدن امگا از ترازهاي زيرين تا تراز 

و شكل جريانات نشان مي دهد كه پرفشاري )850 - 1000(جونشان مي دهد كه عمده رطوبت اين الگو در ترازهاي پاييني  )a3(ويژه

 انتقال و تزريق رطوبت بر عهده دارد در نقش عمده با حركت واچرخندي خود  )پرفشار عربستان(كه بر روي درياي عرب حاكم است

 )1987-2005(كشوراطالعات مربوط به زمان فعاليت ،فراواني و درصد بارش الگو ههاي بارش سنگين در غرب ) 4( جدول

  

 الگوهها

روزهاي  فراواني

 بارشي

بارش  درصد  بهار پاييز زمستان

  ارديبهشت  فروردين  آذر  آبان  اسفند  بهمن  دي هر الگو 

1 Ap 21  0 0 1 6 9  4 1 30 

2 Ap 16 6 4 2 0 3 1  0 8/22 

3 Ap 19 4 0 6 0 4 0 5 2/27 

4 Ap 14 3 0 4 2 1 4 0 20 

  

  2الگوي 

) 1987-2005(دورهدرصد از كل بارشهاي فراگير 8/22روز بارش سنگين را در منطقه  موجب شده است و در مجموع  16اين الگو  

در خود را  روز فعاليت  16روز از مجموع 12عمده فعاليت اين الگو در فصل زمستان بوده به طوري كه  .الگو اتفاق افتاده است در اين

وجود  )b1(هكتوپاسكال و توپوگرافي خطوط هم ارتفاع  در اين الگو 500قشه هاي فشار تراز ن.داشته استماههاي دي،بهمن و اسفند 

فرود امواج غربي نيز .و ريزش هواي سرد عرضهاي باال به عرضهاي پايين تر را نشان مي دهد فرازبلند امواج غربي بر روي اروپا

دراين الگو جريانات غربي .ين تر درياي سرخ  عميق گرديده است ودرياي سياه بوده كه تا عرضهاي پاي) مركزوشرق(برروي مديترانه 

محور ناوه حالت .نسبت به الگوي اول به مقدار كمتري شكل مداري به خود گرفته اند و بيشتر آرايش نصف النهاري به خود گرفته اند

باتوجه به موقعيت .نقش بااليي دارد شمال شرقي دارد كه اين حالت در فعال سازي سيكلونهاي سوداني و شرق مديترانه-جنوب غرب

هكتوپاسكالي ،غرب كشور داراي جريانات صعودي در ترازهاي زيرين جو مي باشد منفي 500منطقه مورد و نحوه آرايش امواج تراز

 و درياي سياه نيز برقرار مي) شمال و جنوب(اين حالت برروي درياي سرخ) b2(بودن امگا درستي اين موضوع را تاييد مي كند
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خايج فارس ،درياي عمان و درياي سرخ .كانونهاي اصلي انتقال رطوبت را نشان ميدهد ) b3(توجه به نقشه فرارفت رطوبت.باشد

  .،كانونهاي عمده انتقال رطوبت به اين سامانه مي باشند و سهم درياي مديترانه در انتقال رطوبت كم ترمي باشد 
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 را نشان مي دهد الگوهدر هر  نم ويژه و خطوط جريان . )3(شكل
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    3الگوي 

روز بارش سنگين دومين الگوي  19زمستان و بهار بر روي منطقه فعاليت  داشته و بعد از الگوي اول با ،پاييزل در سه فص،اين الگو

بررسي . فراواني را در اسفند و ارديبهشت ماه داشته است  تعداد بارش فراگير ايجاد كرده است  بيشترين غرب كشوراست كه در 

شرايط همديدي تراز مياني جو در زمان استقرار اين الگو همچنين آرايش توپوگرافي  امواج غربي بر منطقه حاكي از آن است كه 

)c1(شمالي و اروپاي غربي و فرودي باگسترش نصف النهاري و مداري قابل توجه  با شكل گيري فرازي بلند بر روي اقيانوس اطلس

تمام نيمه .نيمه شرقي اروپا  تا غرب روسيه و خاورميانه را در بر گرفته محور ناوه از درياي سياه ،مديترانه تا درياي سرخ امتداد دارد

در سمت راست محور ناوه قرار داردو منحني هاي هم  و از جمله محدوده مورد مطالعه) جنوب غربي تا شمال غربي(غربي كشور 

با توجه به اين شرايط ايجاد .كه از محدوده مورد مطالعه در بر گرفته اند در شكل كامال مشهود مي باشند   5700و5650،5600ارتفاع 

و تمام ) امگا منفي(گرفتههكتوپاسكال و ايجاد شرايط ناپايداري وصعود،جريانات قائم هوا شكل منفي به خود 500شده در تراز 

شرايط بارشي با انتقال  عمده رطوبت  .ديده مي شود صعودي وسيع را تجربه مي كند) c2(محدوده غربي كشور همانطور كه در شكل

  موجب تامين رطوبتي و كامل شدن شرايط بارشي اين الگو را به دنبال دارد)c3(از درياههاي جنوبي 

  4الگوي 

را ايجاد كرده )  1987-2005(درصد از كل بارشهاي سنگين دوره 20روز فعاليت خود كه در منطقه داشته است   14با  اين الگو 

بر روي غرب  4ماه از سال بيشتر بوده و در فصول پاييز ،زمستان و بهار الگوي  5بررسي يا نشان داد كه عمده فعاليت اين الگو در 

عميق شدن امواج )  d1(هكتوپاسكال اين الگو نشان دهده 500تحليل نقشه تراز .جاد كرده استكشور بارشهاي فراگيرو سنگيني را اي

درجه شمالي بصورت ناوه اي عميق و گسترده شكل گرفته است منحني هاي هم ارتفاع  17درجه شمالي تا 57غربي از عرضهاي 

و قرار گرفتن منطقه در سمت راست اين فرود،شرايط   آرايش اين الگوشكل و.از منطقه مورد بررسي  قرار گرفته اند  5700و5650

كامال تاييد مي كند ) d2(صعود و ناپايداري هوا را در ترازهاي پايين تشديد كرده است،اين گفته را  نقشه هاي جريان قائم هوا

-500(پايين و باال مشاهده مي شود منطقه تحت استيالي اين الگو در ترازهاي 4همانطور كه در نقشه امگا مربوط به الگوي 

با جريانات همرفت رطوبت از سمت درياههاي  اين شرايط . را موجب شدهعمودي  بصورت  صعود جريانات) هكتوپاسكال1000

  .كرده استاين الگو تامين براي بارش سنگين را در   رطوبتي الزمو تغذيه   )d3(جنوبي همراه بوده

    :نتيجه گيري

ايجاد كننده  فشار  الگوي اصلي 4،در غرب كشور را  بارش سنگين و فراگير الگوههايي كه  تعيينهاي بعمل آمده براي  در بررسي

) 1987 - 2005(روز بيشترين فراواني را در طول دوره  21با ) AP1(كه الگوي اول گرديد مشخص شناسايي شد ، و اين بارشها  

نتايج نشان داد كه امواج گردشي  .ارشي بوده استروز ب14والگوي چهارم19،الگوي سوم16داشته است سهم الگوي دوم 
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الگو تقريبا 4و آرايش كلي  اين موجها در هر  داشته اندها نقش اصلي و شروع كننده ناپايداري  هكتوپاسكال در تمامي الگوه500تراز

بدين صورت با شكل گيري فراز بلند برروي اطلس و اروپا و فرودي عميق از درياي سياه تا نيمه جنوبي درياي  يكنواخت بوده اند

سرخ كه در اين حالت شرايط فعال شدن  كم فشارهاي سوداني فراهم  مي باشد موجب صعود عمودي هوا در ترازهاي زيرين جو 

نقش درياههاي جنوبي از جمله درياي عرب ) الگو4(در تمامي الگوهها  م ويژهنقشه هاي جرياني و ن.گرديده و ناپايداري راموجب شده

،عمان ودرياي سرخ  منبع رطوبتي  الگوهها در ترازهاي پايين وردسپهر  مي باشند پرفشار مستقر برروي درياي عرب با حركت 

  واچرخندي خود انتقال رطوبت را عهده دار مي باشد

هكتوپاسكال  تا 500راگير هنگامي در غرب كشور صورت مي گيرند  كه ناوه موج غربي در تراز نتيجه اينكه بارش هاي سنگين و ف

بايستي براي انتقال رطوبت ؛همچنين  عرضهاي مياني و پاييني درياي سرخ كه همان تراف احمر نيز ناميده مي شود عميق شود 

. يي خود نقش تزريق رطوبت را به اين سامانه عهده دار باشدمستقر شود و با وگرا) پرفشار عربستان(پرفشاري  بر روي درياي عرب 

و در زمان  بوده) عمان؛خليج فارس ، درياي سرخ(اين تحقيق نشان داد كه عمده منبع رطوبتي بارشهاي غرب كشور درياههاي جنوبي

بخش غرب و جنوب غربي كشور شدت گرفتن جريانات جنوبي ميزان بارشها افزايش يافته و بارشهاي فراگير و قابل مالحظه اي در 

  .اتفاق مي افتد 

    :منابع و مأخذ
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 زمستانه غرب ايران ، بارش در رطوبت انتقال چگونگي) 1386(زاده،وهمكاران فرج -6



16 

 

اقليم شناسي سينوپتيكي بارشهاي سيل زا با منشا منطقه درياي سرخ در خاورميانه ،فصلنامه  )1383(عباس ، مفيدي -7

  .75شماره .تحقيقات جغرافيايي 

  .52شماره . جغرافيايي پژوهشهاي ، اي خوشه تحليل روش به ايران بارشي هاي رژيم شناسايي) 1384(،ابوالفضل مسعوديان -8

.  1373 ماه آبان موردي مطالعع ايران سنگين بارشهاي همديدي تحليل) . 1389(الفضل ابو ، مسعوديان ، بختيار ، محمدي -9

  .47 – 70 ص ، 19 شماره ، توسعه و جغرافيا

ه ،پژوهشهاي متغير چند آماري هاي تكنيك از استفاده با ايران اقليمي بندي طبقه) 1387(عليجاني،بهلول.حيدري،حسن -10

  .37جغرافيايي،شماره 

 تحقيقات فصلنامه ، دز و كرخه بارشهاي ديناميكي و  سينوپتيكي الگوي تحليل) 1387(هوشنگ قائمي،.بهروز نصيري، -11

  . 54-55ش ، جغرافيايي

غرب ايران ،فصلنامه بررسي الگوههاي سينوپتيكي بارشهاي روزانه در ) 1381(ذوالفقاري ، حسن ، ، سعيد ، اصل جهانبخش -12

  . 63-64تحقيقات جغرافيايي ، ش 

 روي هكتوپاسكال 500 تراز زمستانه جو گردش الگوهاي و فعاليت مراكز )1381(زرين،آذر.،مفيدي ،عباس  طيبرضيئي، -13

  121-141،ص1،شماره 35مجله فيزيك زمين و فضا،دوره . ايران بارش با آنها ارتباط و خاورميانه

مطالعه موردي بارش (كشور غرب در سنگين هاي بارش سينوپتيك تحليل.   1388 ، همكاران و. قاسم ، عزيزي -14

    4فصلنامه جغرافياي طبيعي  ، سال اول ، شماره ) . 85اسفند  24-16

  

15- M. Fragoso,* and P. Tildes Gomes , 2007. Classification of daily abundant rainfall patterns 

and associated large-scale atmospheric circulation types inSouthern Portugal, 

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY Int. J. Climatol.  

 

16- D. PENARROCHA,† M. J. ESTRELA* and M. MILLAN,2002,CLASSIFICATION OF 

DAILY RAINFALL PATTERNS IN A MEDITERRANEAN AREA WITH EXTREME 

INTENSITY LEVELS:THE VALENCIA REGION THE VALENCIA REGION 

INTERNATIONAL JOURNAL  

OF CLIMATOLOGY Int. J. Climatol. 22: 677–695  

  

17-Domroes, M., Kaviani, M., and Schaefer, D. (1998) An analysis of regional andintra-annual 

precipitation variability over Iran using multivariate statistical methods, Theor. Appl. Climatol., 

61 (3–4), 151–159. 



17 

 

18-Mundy C.J, Barber D. G, (2001), On the Relationship between Spatial Patterns of Sea-Ice 

Type and the Mechanisms which Create and Maintain the North Water (NOW) Polynya, 

Atmosphere-Ocean 39 (3.( 

19-B. Alijani, J. O’Brien, B. Yarnal(2007), Spatial analysis of precipitation intensity and 

concentration in Iran, Theor. Appl. Climatol. DOI 10.1007/s00704-007-0344-y   

  

    20-Agustin Jansa, Ana Genoves, M Angeles Picornell, Joan Mediterranean 

cyclones and heavy rain.Part 2 Statistical approach, Meteorol. Appl. 8, 43–56 (2001.(  

 

21-Petra Seibert, Andreas Frank, and Herbert Formayer(2005) Synoptic and regional patterns 

of heavy precipitation in Austria. Submitted  to THEORETICAL AND APPLIED 

CLIMATOLOGY Revised Version, 14th July 2005  

 

-Garcia; J. M. Cordobilla,; A. J. Bustins,-Lopez; A. Lorenzo,-Sanchez; J. Vide,-Martin-22

(2008) Torrential rainfall in northeast of the Iberian Peninsula: synoptic M J. Raso,; A. Manuel,

patterns and WeMO influence Advances in Science and Research, Volume 2, 2008, pp.99-105 

23-Whilks.D.S.1995,statistical Methods in the Atmospheric Sciences; An Introduction: 

Academic Press, San Diego, California, USA. 

 

 

 

 

 


