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شرکت نموده و مقاهل خود توسط گروه جغرافیای دااگشنه فردوسی مشهد ربگزار  گردید،1397اردتشهبی ماه 19رد دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی اریان هک رد 
یق توف . اراهئ نمودندهب صورت شفاهی « (2010-2014فصل زمستان )آسیا ربرسی بارش حاصل از ساماهن اهی کم فشار عبوری از جنوب رغب »را با عنوان  

وند تبارک و تعالی مسئلت داریم .  روزافزون ایشان  را از خدا



 9217اردیبهشت ماه  91 ،دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

9977 

 

 

  عبوری از جنوب غرب آسیابررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار 

 (0202-0204)فصل زمستان 
 

  3مفیدی عباس ، 2زرین آذر ، 1فاروقی آیدا

  farughy@gmail.comرضوی، خراسان استان هواشناسی کل اداره بینی، پیش ارشد کارشناس1

   zarrin@um.ac.irمشهد، فردوسی دانشگاه جغرافیا، گروه هواشناسی، و آب راستادیا *2

   abbasmofidi@um.ac.irمشهد، فردوسی دانشگاه جغرافیا، گروه هواشناسی، و آب راستادیا 3
 

 چکیده 

فشار تراز دریا با تفکیک افقی جهت بررسی بارش حاصل از  سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا، داده های 

 ECMWFاز مرکز ( 3090-3091دوره آماری پنج ساله )ساعته برای فصل زمستان یک  8درجه و گام زمانی  5/9

(، تمامی سامانه های کم فشار عبوری برای 9218(با استفاده از الگوریتم مسیریابی خودکار عددی فاروقیدریافت گردید. 

دوره یادشده استخراج شد و با توجه به منشأ سامانه ها در قالب چهار دسته اصلی، شامل: سامانه های شمالی، مدیترانه 

در نهایت گستره و مقادیر بارش حاصل از عبور هر یک مدیترانه ای از هم تفکیک گردید. -غامی سودانیای، سودانی و اد

از یک روز قبل تا درجه بصورت جداگانه 5/0با تفکیک افقی  MSWEPاز سامانه ها با استفاده از داده های بارش روزانه 

ای تحقیق بیانگر آن است که باالترین مقادیر بارش ها یافته ه .زمان عبور سامانه ها از ایران مورد بررسی قرار گرفت

 باشد.میمربوط به سامانه های مدیترانه ای و بیشترین گستره وقوع بارش ها مربوط به سامانه های ادغامی 

 ، جنوب غرب آسیاچرخندها ، الگوریتم مسیریابی خودکار عددی، مسیرچرخندهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

In order to investigate the precipitation of low-pressure systems from southwestern Asia, sea level 

pressure data was obtained from the center of ECMWF with a horizontal resolution of 1.5 degrees 

and a 6-hour period for the five-year period of 2010-2014. Using the numerical automatic tracking 

algorithm (Farooqhi,1396), the history of low-pressure systems in Southwest Asia was obtained 

during the winter period in the statistical period. Finally, the precipitation maps from passing 

through low pressure systems using the data of the MSWEP precipitation analysis data with a 

horizontal resolution of 0.5°and daily separation of the day, independently of other effective 

synoptic systems, from one day before the time of Iran's transit It turned out The results showed 

that the maximum rainfall and extent of covered areas in Southwest Asia is derived from the 

Mediterranean low pressure system and the integration of Sudan and Mediterranean low pressure 

systems. 
 
 

Keywords: Cyclone, Numerical tracking algorithm, Cyclone Trajectory, South west of Asia 
 

 مقدمه - 0
الگوی ترازهای مختلف ( و 9288:17بارش پدیده حاصل از اندرکنش های پیچیده جو است )محمدی و مسعودیان،

جو نقش مهمی در توزیع بارش دارند. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی در فصول مختلف سال از الگوهای 
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برون حاره ای، جنب حاره ای و حاره ای اثر می پذیرد. از مهمترین اغتشاشات الگوی برون حاره ای چرخند یا سیکلون 
ک موج کوتاه و عمیق در تراز های باال همراه با هسته رودباد تشکیل شده و در صورت وجود می باشد که با قرار گرفتن ی

رطوبت کافی و شرایط مناسب در زیر فرود بلند حرکت می کند. چرخند مرکز کم فشاری است که یک یا چند منحنی 
مدیترانه مناطق اصلی شکل  ( و شمال دریای سرخ و شرق دریای9277:203هم فشار بسته دارد )کاویانی و علیجانی، 

(. سپس از طریق شاخه های متعدد به شمال دریای سیاه و 9212:992گیری پیچانه های منفی می باشند )محمدی،
درجه عرض شمالی و  27تا  29(. قرار گیری ایران در محدوده 9277:291خاورمیانه وارد می شوند )علیجانی و کاویانی،

ا برای تاثیرپذیری شمال شرق ایران از کم فشار فراهم نموده است. بنابراین با توجه درجه طول شرقی زمینه ر 89تا  58
به اهمیت پدیده بارش بخصوص در مدیریت و کنترل رواناب، تعیین مسیر بارشی حاصل از کم فشار می تواند منجر به 

اج مسیریابی کم فشار و استخرتحلیل بهتر الگوی جوی و مناطق تحت پوشش سامانه کم فشاری گردد. این امر نیاز به 
 تاریخ های عبور از ایران می باشد.

تاکنون مطالعات بسیاری بر روی توزیع مکانی و زمانی کم فشار ها صورت گرفته است که در برخی به مسیریابی کم 
جوار مسیر چرخندی عبارت است از مشاهده تعدادی کم فشار )چرخند( در مناطق همفشارهای نیز پرداخته شده است. 

رابطه "در مطالعه  (9288)علیجانی (. 3092با گامهای زمانی پی در پی که ترکیب فیزیکی یکسانی دارند )نیو و همکاران، 
ورود  Cو  A ،Bعمده سه مسیر  "پراکندگی مکانی مسیرهای سیکلونی خاورمیانه با سیستم های هوایی سطح باال

از  Cاز شمال غرب ایران و بخش های جنوبی دریای خزر و مسیر  Bمسیر را تعیین نمود. به خاورمیانه سیکلون ها 
مسیریابی سامانه های کم فشار   همچنین می توان به مطالعات صورت گرفتهجنوب غرب به طرف مرکز ادامه می یابد. 

دی نلشکری و موقعیت و فراوانی فصلی مسیرهای چرخمسیریابی کم فشار سودانی  باران زا بر روی ایران توسط فرجی،
تمامی این مطالعات از روش های دستی جهت تعیین مرکز . نیز اشاره نموددر ترسالی های غرب میانی ایران جعفربیگلو 

و  هر چند بسیار ارزشمند اما زمان گیرکاری کم فشار و اتصال آنها به یکدیگر بهره برده اند که با توجه به تعداد نقشه ها 
طی  NCEP/NCAR از مرکز فشار تراز سطح دریابا استفاده از داده  (9285)حجیم می باشد. حجازی زاده و صداقت 

کمترین مقدار شبکه ای  نهالگوریتم و  Cزبان برنامه نویسی ++، فوریه و مارس(-ژانویه -دوره سرد سال )ماه های دسامبر
ترین مطالعه زارعی و در جدید .نمودندترسیم مسیر سیکلونی را  GISپس در محیط میانگین فشار سطح دریا یافته س

، نرم افزار گردز و پیش شرط حداقل فشار )ارتفاع( NCEP/NCARبا استفاده از داده های جوی  9281یزدان پناه سال 
به مطالعه فروانی رخداد کم فشار و توزیع مکانی در تراز های مختلف  km9000/m900و آستانه شیو ارتفاع ژئوپتانسیل 

( الگوریتم خودکار عددی را کدنویسی و توسعه داده اند که عالوه بر 9218ن مطالعه فاروقی )جو پرداخته اند. در تازه تری
مکان یابی کم فشار بصورت خودکار و رقومی قابلیت مسیریابی سامانه های کم فشار را نیز دارد. هدف از این پژوهش 

نوب غرب آسیا  استخراج تاریخ طی مقایسه میزان و وسعت مناطق بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از ج
 باشد.مسیر از محدوده مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم مسیریابی خودکار عددی می

 

 روش تحقیق داده ها و -0
 منطقه مورد مطالعه: -

 10تا  90درجه شمالی و طول  70تا  90شامل جنوب غرب آسیا محدوده ای بین عرض  محدوده مورد مطالعه

وسیله مراکز کم فشارهای برون حاره ی تعریف گردید تا بخصوص طی دوره سرد سال مسیرهای طی شده بهدرجه شرق

 و جنب حاره عبوری از جنوب غرب آسیا را شامل گردد.
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 محدوده مورد مطالعه -0شکل 

 داده و روش تحقیق: -

ار عددی مسیریابی تهیه شده توسط فاروقی به منظور تعیین مسیر بارشی سامانه های کم فشار، از الگوریتم خودک

( جهت تعیین تاریخ های عبور سامانه های کم فشاری از روی جنوب غرب آسیا استفاه گردید. بنابراین داده های 9218)

 5/9ساعته و گام مکانی  8با گام زمانی  ECMWFمرکز  -Interim ERAدوباره پردازش شده و رقومی فشار تراز دریا 

با بررسی مسیریابی سامانه های کم فشار فصل  (.Dee et al,2011دانلود شد ) 3099-91های ستان سالدرجه فصل زم

های کم فشار عبوری از ایران را می توان در چهار دسته مالحظه گردید که سامانه 9309-91زمستان دوره پنج ساله 

ترانه ای مدی -رانه ای، سودانی و ادغامی سودانیتقسیم بندی کرد. به ترتیب می توان سامانه های کم فشار شمالی، مدیت

 (.9218:83را نام برد )فاروقی، 

 
 3090-3091مسیریابی کم فشار فصل زمستان  -0شکل

 

های کم فشار عبوری از ایران طی دور مورد مطالعه بدست آمد. با استفاده از الگوریتم مسیریابی فوق، تاریخ سامانه 

با قدرت  MSWEPتحلیل بارش بور سامانه های کم فشار فوق با استفاده از داده بازهای بارش حاصل از عسپس نقشه

ک های سینوپتیکی موثر، از یدرجه و تفکیک زمانی روزانه بصورت جداگانه و صرف نظر از دیگر سیستم 5/0تفکیک افقی 

 روز قبل تا زمان عبور از ایران تولید گردید.

 نتایج و بحث-6
 شمالی سامانه های کم فشار-

های کم فشار شمالی عمدتاً مسیر شمال و در موارد محدود هنگام گسترش جنوب سوی مسیر مسیر عبوری سامانه

های قابل توجهی را برای (. در مسیر عبوری خود عمدتاً بارش9218:82باشد )فاروقی، دریای خزر تا شمال شرق ایران می

(. میزان بارش در مناطق 2رق دریای سیاه بهمراه داشته اند )شکل کشورهای آلمان، صربستان، آلبانی، شرق ترکیه و ش
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میلیمتر را نیز برای سواحل جنوبی دریای خزر و بخش هایی  90باشد. بارش بیش از میلیمتر می 950ذکر شده بیش از 

نوب سو، زبانه آورد کم فشارهای شمالی دانست که با گسترش جاند که می توان رهاز شمال غرب ایران را موجب گردیده

 (.9218:82ها از روی ایران عبور کرده است )فاروقی، آن

 

 3090-91های کم فشار شمالی فصل زمستان متوسط بارش سامانه -6شکل

 ایهای کم فشار مدیترانهسامانه-

یر سواحل ای عمدتاً از مسیر شمال غرب و در برخی موارد پس از جهش شمال سو از مسهای کم فشار مدیترانهسامانه

کنند. در مسیر عبوری خود، بارش قابل توجهی را برای جنوبی دریای خزر تا شمال شرق ایران از روی ایران عبور می

شرق مدیترانه بهمراه داشته اند. میزان بارش در مناطقی از جنوب غرب ترکیه، لبنان، اسرائیل و غرب سوریه به بیش از 

ها در مسیر عبوری خود از خاورمیانه در بخش وسیعی از شبه جزیره سامانه (. این1رسد )شکل میلیمتر نیز می 350

های فوق در استان اردبیل گردند. بارش دریافتی هنگام عبور از روی ایران از سامانهعربستان و عراق منجر به بارش نمی

توجه بوده و میزان بارش ای بر روی دریا در جنوب غرب دریای خزر قابل ، سواحل جنوبی دریای خزر بخصوص منطقه

باشد. بیشینه میزان بارش بر روی دریای خزر )جنوب غرب آن( واقع بوده و میزان بارش بیش از میلیمتر می 29بیش از 

 باشد.میلیمتر می 900

 

 3090-91ای فصل زمستان های کم فشار مدیترانهمتوسط بارش سامانه -4شکل 

 های کم فشار سودانیسامانه-

 باشد هرچند درهای کم فشار سودانی نسبت به دو سامانه کم فشار قبل کمتر میش دریافتی از سامانهمیزان بار

اند. بیشینه بارش بر روی سواحل شمال شرق مدیترانه بخصوص مناطق بیشتری از خاورمیانه و ایران سبب بارش گردیده

میلیمتر را برای شرق  97مسیر خود بارش کمتر از های کم فشار سودانی در سواحل جنوب غرب ترکیه قرار دارد. سامانه

اند. عمدتاً در بخش هایی از غرب ایران، سواحل شمالی خلیج فارس، عمان و آفریقا و شبه جزیه عربستان بهمراه آورده

بخش هایی از استان های کرمان و سیستان بلوچستان موجب بارش گشته اند که میزان بارش بصورت نقطه ای به بیش 
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میلیمتر نیز رسیده است. همچنین میزان بارش در مناطقی از استان خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان  15از 

های کم فشار سودانی دانست که از مسیر آورد سامانهتوان رهها را می(. این بارش5میلیمتر می رسد )شکل  80به بیش از 

 (. 9218:88ی آن بر جو ایران اثر می گذارند )فاروقی، جنوب غرب و جنوب از ایران عبور کرده یا زبانه ها

 

 3090-91های کم فشار سودانی فصل زمستان متوسط بارش سامانه -9شکل 
 

 ایهای کم فشار ادغامی سودانی و مدیترانهسامانه-

ش ینه میزان بارای وسعت مناطق متاثر از آن بیشتر بوده هر چند بیشهای سودانی و مدیترانهدر هنگام ادغام سامانه

ای بخصوص بر روی سواحل شمالی مدیترانه کمتر می باشد. عالوه بر آن بارش را برای سواحل نسبت به سامانه مدیترانه

باشد. ادغام دو سامانه کم فشار سودانی میلیمتر نیز می 29ای میزان آن بیش از دریای سرخ بهمراه داشته و بصورت نقطه

گردند. در این هنگام مسیرهای غرب و طق ایران بجز بخشی در مرکز کشور منجر به بارش میای در اغلب مناو مدیترانه

جنوب غرب مسیرهای عبور از ایران بوده که تحت تاثیر واداشت رشته کوه زاگرس سامانه کم فشار تضعیف شده مجدداً 

مناطق غربی ایران، شرق استان هرمزگان  (. بارش قابل توجهی را برای9218:87گردند )فاروقی ، در داخل ایران تقویت می

و بخش های غربی سیستان و بلوچستان بهمراه داشته اند. بیشینه بارش بر روی شرق استان هرمزگان مناطق همجوار با 

 (. 8باشد )شکل میلیمتر می 900استان سیستان و بلوچستان قرار داشته و میزان آن بیش از 

 

 3090-91ای فصل زمستان مدیترانه-م فشار ادغامی سودانیهای کمتوسط بارش سامانه -3شکل 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی-4

-91دوره پنج ساله ( در یک 9218با استفاده از الگوریتم مسیریابی خودکار فاروقی )سامانه های کم فشار فصل زمستان 

سامانه های ی می توان در چهار دسته های کم فشار عبوری از ایران را که سامانه شد. نتایج نشان دادمسیریابی  3090

های بررسی بارش حاصل از مسیر .بندی کردمدیترانه ای تقسیم  -کم فشار شمالی، مدیترانه ای، سودانی و ادغامی سودانی

های کم فشار  نشان داد که به ترتیب بیشینه میزان بارش و وسعت مناطق تحت پوشش بر روی ایران و خاورمیانه سامانه
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در هنگام ادغام باشد. ای میهای کم فشار سودانی و مدیترانهای و ادغام سامانهامانه کم فشار مدیترانهحاصل از س

بیشتر بوده هر چند بیشینه میزان بارش نسبت به سامانه بارش  ای وسعت مناطق متاثر ازهای سودانی و مدیترانهسامانه

 .می باشد ای بخصوص بر روی سواحل شمالی مدیترانه کمترمدیترانه
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