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 چکیده

 روزهسهتداوم  162 و روزه دوتداوم  268مبنای بر  نغرب ایرا یهابارشتداوم الگوهای جوی 

 500تراز  متر ،ارتفاع ژئوپتانسیلداده  با بندیخوشهو  اصلی مؤلفهروش تحلیل  با و بیشتر

تعیین  2010-1961 در دوره جوی هایپژوهشمحیطی و  بینیپیشاز مرکز ملی  هکتوپاسکال

بادهای غربی در خاورمیانه جدای از  النهارینصفحرکت چنانکه در تداوم دوروزه بارش،  .دش

یکدست  النهارینصفآرایش اما ؛ میانی غالب است در عرضبادهای غربی  مداری آرایش

شرق  فرودشدن  ترقیعمو  آناتولی سرد چالوقوع  ،تا دریای سرخ عرض باالاز بادهای غربی 

دو پرفشار سیبری و جنوب اروپا تا شمال آفریقا ترکیب همراه با  ،در سطوح میانی جو مدیترانه

های سیکلون گیریشکل، در سطح زمین مدیترانه شرقی و سودان یفشارهاکمدر دو طرف 

 ،در الگوهای جویچنانکه  .ندشویمرا موجب  غرب ایران یهابارشبیشتر تداوم و  تریقو

واچرخند غالب در عمان و جریانات مرطوب با جهت جنوب و جنوب غربی با موقعیت 

 بلند عراق و خوزستان بر ارتفاعاتجلگه از  ، با گذرغرب ایران و مدیترانه شرقی یچرخندها

 .دارندبه همراه را در غرب ایران  مداوم هازشیررین شتو بی صعودزاگرس 

 

غرب  ،بندیخوشه اصلی، مؤلفهتحلیل  ،همدیدیی الگوها تداوم بارش، :واژگان کلیدی

 .ایران
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 مرتبط باجوی  الگوی. کندمی بینیپیشو تبیین  ،بلندمدتدر  غالب جویالگوی  باتغییرات هوا را  ،همدیدی شناسیاقلیم

به خاورمیانه و  ریالنهانصفبا حرکت  در نیمه سرد سال بادهای غربی و است سطح زمین فشار ارتفاع جو باال و تغییرات

 هایسیستم وجبهه قطبی و جنب حاره( ) بادها رود در سطوح میانی جو با اهاین جریان. (1396علیجانی، ) رسندمیایران 

را ایران فصل سرد  یاقلیم ، شرایطفارسخلیج و سودان ،مدیترانه های شرقفشارکم پرفشار اروپا، پرفشار سیبری،سطحی 

 و در جو میانی سرد چالبالکینگ و فرود و فراز عمیق، با بادهای غربی  النهارینصفد حرکت کن .کنندمیتعیین 
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ویژگی بارش عنصری اقلیمی با  .ندشومیرا موجب  در ایرانو سیالب  سالیخشک ،منطقه جغرافیایی هایویژگی

. هر چند گرددمی، بیشتر مشابه ایران خشکنیمهخشک و  در اقلیم رفتار که این ستباال زمانی و مکانی تغییرپذیری

تکرار  طی زمان طبیعی رخدادهایو به عبارتی  داشته و منطقی در طی زمان رفتار منظم هاآنطبیعی و علت  هایپدیده

، قوانین طبیعی، طبیعی منجر به کشف رفتار هایپدیده. این ویژگی اتفاق، نادر است() گذارندمیجا پای همدیگر پذیرند و 

که  ، سیالب بودهآمیزمخاطرهطبیعی و  هایپدیدهیکی از این  .شودمیاز طرف دانشمندان  هاآن ینیبپیشو  سازیمدل

سیل  بحران هب کشور مدآبخش از درهر ساله  و کردهوارد مختلف و زیرساختی  هایبخشبه  زیادی هایآسیبساالنه 

تخریب پل استراتژیک آدینان در  باکردستان  1383اسفند  21تا  18سیل ناشی از بارندگی جمله آن،  از .اختصاص دارد

در این منطقه، هر ساله  ایمنطقهجوی بزرگ مقیاس و  هایسیستمبا توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و . است سقز

اقلیم خشک و با جغرافیایی  هایعرض. در این دشومیو سیالب حادث  سالیخشکمخاطرات زیادی در ایران از جمله 

حجم زیادی از رطوبت جو را در زمان کوتاه  شدید هایبارش بارش وجود دارد. چنانکه نظمیبیو  یاهنجارن ،خشکنیمه

 کوهستانیاقلیم خشک و نزدیک به منابع رطوبتی و احتمال وقوع سیل در . گردندمیبه سطح زمین انتقال و موجب سیل 

ها ها و بالکینگجال ، شامل بادهای غربی، سردم ایرانبر اقلی مؤثرجوی  هایسامانهاز طرفی در دوره سرد بیشتر است. 

مستقر در مدیترانه شرقی، سودان و واچرخند  هایفشارکم ،بزرگ سیبری و اروپا پرفشارهایدر سطوح میانی جو، 

ی غرب با بادها هایبارشچنانکه ساز و کار . باشندمیر اقلیم زمستانه ایران ب مؤثردر عربستان، عوامل  ایحارهجنب

 همدیدیبررسی تداوم بارش و تحلیل (. 1379اشجعی باشکند، ) استغربی و تأثیر عوامل محلی، عمدتاً ارتفاعات زاگرس 

مطالعات زیادی  .است غیره وآبخیزداری  ،سیالب کنترل و بینیپیشتوسعه منابع آب،  هایطرح اساسی از نیازهای هاآن

بارش سنگین  برثیر چرخند غرب مدیترانه أتاز جمله،  .اندکردهسی رررا بن در ایران و جها هابارشرابطه الگوهای جوی و 

 ،(43: 2001همکاران، و 1)جنسا 1998تا  1993از  مترمیلی 100سنگین بیش از  فوقبارش  و مترمیلی 60بیش از 

 عدم ارتباط وشرق اطلس  بالکینگنوسان اطلس شمالی،  مرتبط با ،1971-1992 ازآلپ  هتغییرپذیری بارش زمستان

 در اشباعها نقش ارتفاع یان مرطوب وجروالنسیا( مرتبط با ) مدیترانهبارش شدید  ،(275: 2001 ،2کوادرلی) نینو آل با هاآن

ناحیه سیکلونی شدید با فعالیت مرتبط بارندگی شدید یونان ، (677: 2002کاران، هم و 3پناروچا) مرطوب هایتوده اشباع

 مدیترانههای با ورود سیکلون ایران هایبارشهمچنین وقوع . باشندمی (5: 8200، 4هوسوس و همکاران) گریک

پرفشار مدیترانه،  فشارکمپرفشار سیبری، با (، مرتبط 1992-1996) غربسنگین شمال  هایبارش(، 1396علیجانی، )

تان جنوب شرق با واچرخند بارش زمس، (1379اشجعی باشکند، ) کوهستانی یاهارتفاع و( مونسون) حرارتی فشارکم ،اروپا

و واچرخند دریاچه آرال، اقیانوس اطلس و غرب مدیترانه با جابجایی  شمال دریای سیاه، شرق اروپا، شرق دریاچه آرال

                                                           
1 -Jensa 
2 -Quaderlli 
3- Penarrocha 
4 -Hosos 
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( با 1399-1390) ساله 10ایالم و کرمانشاه( در دوره ) کشوربارش غرب ، (169: 1384لشکری، ) سودان فشارکمشرقی 

زاده اصل و در شمال شرقی دریای سرخ و جنوب غربی دریای خزر )فرج باد رودموقعیت سامانه جوی مرتبط با  54

زبانه  ،سودانی فشارکمبا  جنوب غرب آساسیل ووقوع بارش سنگین همچنین  .گردیدتعیین  (239: 1386همکاران، 

 ،(1: 1388و همکاران،  عزیزی) مرطوبهوای گرم و  تداومو  فرود عقبریزش هوای سرد  ،عربستان جزیرهشبهپرفشار 

فرود عمیق بادهای غربی، با ( الرستان به ترتیب 1995ژوئیه ) گرم و( 1993شدید دوره سرد )فوریه  هایبارشارتباط 

(، 18: 1389قادری و علیجانی، ) حرارتی فشارکم و پرفشار جنب حارهو عقب نشینی  سودان فشارکمهای غربی و سیکلون

و زوجی با تسلط واچرخند با باد شمالی در تراز  فشارکماستقرار سه الگوی پرفشار،  زر بابارش شدید زمستان جنوب خ

تقویت و حرکت بارش سنگین مناطق خشک ایران )استان کرمان( با  ،(23: 1389 ،همکاران جانباز قبادی و) جوزیرین 

(، 51: 1389رحیمی و همکاران، ) پایینفرود شرق مدیترانه در تروپوسفر میانی با حرکت تاوه قطبی به عرض  یشرق

منفی شدید تراز میانی  هایناهنجاری، فارسخلیجتخلیه رطوبتی شدید  جنوب شرقی با 2008ژانویه  6بارش شدید رابطه 

 هایبارش هعمدالبته . باشندمی (1: 1389علیجانی و همکاران، ) منطقهدر غرب  ایحارهجنب رود بادجو و استقرار 

جنب حاره و قطبی در عراق،  رود بادعراق، ترکیب  فشارکمبا تراف عمیق قبرس، پرفشار اروپا و  بطمرتسنگین ایران 

محمدی و مسعودیان، ) ترپایینسطوح در  فارسخلیجتغذیه رطوبتی دریای سرخ، مدیترانه و سیاه در سطوح باالتر و 

ایران  سرد چال( مرتبط با وقوع 1387ر آذ 13-9) ایرانتداوم بارش شدید جنوب غرب و مرکز  و بوده( 47: 1389

 هایبارش(، 161: 1389امیدوار و همکاران، ) جنوبمرکزی، پرفشار سیبری و عبور سامانه مرطوب غربی از دریای 

دریای مدیترانه، عرب و جنوب اروپا و منابع رطوبت  -احمر و فرود مدیترانه-فرود خزرسنگین خراسان جنوبی با 

با مرتبط (، مترمیلی 50بیش از ) بختیاریسنگین چهارمحال  هایبارش، (11: 1391کاران، غیور و هم) فارسخلیج

 و فارسخلیجآناتولی و شرق مدیترانه، ترکیب سامانه رطوبتی مدیترانه، سودان، دریای عرب،  سرد چالبالکینگ اروپا، 

دهه اخیر غرب ایران، کندی  هایبارشاد و درکل رخد (135: 1391امیدوار و ترکی، ) محلیارتفاعات  سامانه با تقویت

، رابطه فرود (85: 1391براتی و همکاران، ) فارسخلیجدیترانه شرقی، سودان و حرکت سامانه جوی و تقویت رطوبت م

جنوب و جنوب سنگین  هایبارشفرود سطوح میانی جو و ترکیب رطوبت دریای عرب و سرخ با سطحی دریای سرخ و 

شرق  فشارکمسامانه پرفشار اروپا،  با همچنین ؛باشندمی( 1: 1391قائدی و همکاران، ) سالرد غربی ایران در دوره س

سنگین  هایریزشدریای عرب و عمان و کمک واچرخند جنب حاره، موجب  تاسودان، پرفشار شرق ایران -مدیترانه 

رنگ مرتبط با الگوی شرق منبع رطوبت بارش سنگین کوه (.1: 1392امینی و همکاران، ) دشومیحوضه کشکان 

بارش سنگین و فراگیر غرب مرتبط با (، 143: 1392، آبادینجفج زاده و رجایی فر) فارسخلیجو  یای سرخمدیترانه، در

سیالب در زیر  28الگوهای سینوپتیک مرتبط با  و بوده( 1392ی، دریکونددوستان و میر) جویچهار الگوی غالب 

تراف عمیق در شرق روسیه و آسیای  ،پشته قوی و بالکینگ در اروپای جنوبی و اطلسوجود  ازلرستان حاکی  هایحوضه

و  کرم پور) استسودانی  -سامانه مدیترانه  و فعال شدن باال به خاورمیانه و مدیترانه ضهوای سرد از عر ، ورودغربی
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مرتبط با تراف شرق  1383تا  1340سنگین و فراگیر زاگرس جنوبی از  هایبارشاز طرفی (. 99: 1392همکاران، 

بارش سنگین نیمه شمالی ایران (، 15: 1393مسعودیان و کارساز، ) ایرانطقه کژفشاری قوی جنوب غربی مدیترانه و من

: 1393مسعودیان و جعفری شندی، ) فارسخلیجسودان و  واچرخند سیبری، دریای سیاه، فرود مرتبط با سواحل خزر، جزبه

نگین زاگرس جنوبی حاکی از جابجایی تراف شرق مدیترانه و ناپایداری شدید در جنوب غربی س هایبارشالگوی  و (305

جیرفت حاکی  2011فوریه  2 الگوی جوی منجر به سیالب شدیدهمچنین (. 15: 1393 مسعودیان و کارساز،) استایران 

و  یران و ناپایداری شدید در منطقهها در افشارکمای سرخ در شرق مدیترانه، تمرکز یاز وجود تراف عمیق روسیه تا در

(. بارش 161: 1393قویدل رحیمی و همکاران، ) است و دریای عمان فارسخلیجتزریق شدید رطوبت از دریای سرخ، 

سطوح  سرد چالتراف عمیق شرق مدیترانه، عراق و عربستان،  از استقرارایوان غرب حاکی  2010فوریه  27سنگین 

رطوبتی دریای مدیترانه  هایسامانهب و ایران مرکزی با پرفشار شمال دریای خزر، ترکیب شمال غر فشارکممیانی جو، 

قویدل ) باشدمیدر غرب ایران  هاسامانهرایی این در همه سطوح جوی و دریای سرخ و خزر در سطوح پایین جوی و همگ

جریان  ،نفوذ سامانه پرفشاربا ی خزر، سواحل دریا( 2010-1991) وقوع بارش شدید تابستانه(. 1: 1395 رحیمی و حاتمی،

روزه  6بارش برف مداوم  و بوده( 23: 1396)جاللی و همکاران،  مالی و همرفت گسترده منطقهخنک و مرطوب ش

تراف عمیق سمت چپ بالکینگ امگا و ریزش هوای سرد عرض باال از دریای خزر و  مرتبط باایران  1392 ماهبهمن

سنگین  هایبارش وقوع (.19: 1396)درگاهیان و علیجانی، ای چند روز در منطقه است گاری این شرایط جوی برماند

و ناوه بادهای غربی در سطوح میانی جو  ،دریای عرب و خلیج بنگال و واچرخند ایران فشارکم سیستان و بلوچستان با

مرتبط  اًدامه مطالعات فوق که غالبدر ا(. 70: 1393 )لشکری و خزایی، استدر جنوب آسیا منابع آبی دریای عمان و عرب 

تعیین الگوهای  پژوهشدر مناطق مختلف ایران است، هدف این  موردی با شناسایی الگوهای جوی منجر به بارش شدید

 .استدومین منطقه بارشی ایران )غرب(  در( گذشته قرننیم) ترطوالنیدر دوره جوی تداوم بارش 

 

 هاروشو  هاداده

در منطقه  سینوپتیک ایستگاه 12 بارش روزانه هایداده ازمداوم،  هایبارش همدیدیتحلیل  منظوربهدر این مطالعه 

در  هادادهبا صحت سنجی  .(1 شکل) شد استفاده کشوراز سازمان هواشناسی  2010تا  1961کوهستانی غرب در دوره 

روزهای  هایویژگی، تعداد و و بیشتر در روز( مترمیلیبارش یک ) واقعی روز بارشی مبنای بر فوق، دوره درهر ایستگاه 

 هروز 3 ه،روز 2تداوم با  هایبارش ،در هر ایستگاه بارش روزهایبهبا توجه در ادامه . گردیداستخراج  بارش در هر ایستگاه

 د.شمشخص  در کل دوره مورد مطالعه در هر ایستگاه بیشتر و
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 نگارندگان :مأخذ

 مورد مطالعه هایایستگاهه و موقعیت جغرافیایی منطق: 1شکل 

 

از سال چنانکه به ترتیب زیر انجام شد: با توجه به آمار موجود در هر ایستگاه ، سینوپتیک مداومعیین بارش ت منظوربه

ه و از روزانه بارش بودآمار دارای  ، سنندج و سقز(آبادخرمهمدان نوژه، کرمانشاه، ) هواشناسیایستگاه  5 ،1961-1987

بارش مبنای ایستگاه  5دوره اول با برای بنابراین  ؛دارندداده روزانه بارش  ایستگاه( 12) هاایستگاهعد تمام به ب 1987

مبنای بارش سینوپتیک  و ؛(هاایستگاهدرصد  50بیش از ) بیشترو  ایستگاه 3حداقل تداوم بارش در روزهای با  سینوپتیک،

تداوم بارش در روزهای با ، اندمشترکدارای دوره آماری  (هاستگاهایکل ) ایستگاه 12که همه  2010تا  1987 از سال

بارش با  268سال مورد بررسی  50در نهایت در طول  .استو بیشتر در طول این دوره هواشناسی ایستگاه  5حداقل 

قرار  یدیهمدتحلیل شناسایی و مبنای  غرب ایران برای کل منطقهتداوم سه و بیشتر بارش با  162تداوم دو روزه و 

 هکتوپاسکال در محدوده 500رقومی ارتفاع ژئوپتانسیل متر تراز  هایدادهتعیین الگوهای جوی،  منظوربهگرفت. 

درجه برای دوره  5/2با تفکیک  گرید پونت، 621 ،درجه عرض شمالی 10-65طول شرقی و درجه  15-80 جغرافیایی

گردید. در این  استفاده( 5NCEP/NCAR) آمریکا جوی هایپژوهشمحیطی و  بینیپیشمرکز ملی از  2010-1961

 (ardW) واردبا حالت  (7CL) بندیخوشه و S حالت با( 6PCA) اصلی مؤلفهاز روش تحلیل  برای تعیین الگوها پژوهش

صلی با ا مؤلفهبنابراین در ابتدا ماتریس تحلیل  ؛شداستفاده الگوها  بندیگروهو  هایدادهکاهش ابعاد  منظوربهبه ترتیب 

 ارتفاعی هایدادهورودی  متغیرو نقاط( ) هامعرف گرید پونت هاستون، روزها دهندهنشان هاردیفکه  آرایه فوق تنظیم شد

 و 621×268دو روزه،  هایتداوم اولیه در ترتیب ابعاد ماتریس هب پژوهش. در این باشندمیهکتوپاسکال  500متر( تراز )

                                                           
5 - National Centers for Environmental Prediction- National Center for Atmospheric Research 
6 - Principle Component Analysis 
7 - Clustering 
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اصلی، نمرات عاملی، مبنای  مؤلفهخروجی نهایی روش تحلیل . است 621×162بیشتر روزه و  3تداوم  ابعاد ماتریس

در  ی جویبا تعیین هر الگو .استروز و بیشتر  3 هایتداومروزه و  2 هایتداوم الگوهای جوی بندیطبقهیا  بندیخوشه

فشار رقومی ارتفاع،  هایدادهاستفاده از  ترکیبی آن الگو با هاینقشه، جداگانه طوربهو بیشتر  روزه 3روزه و  2 هایتداوم

 هایپژوهشمحیطی و  بینیپیشاز مرکز ملی  هکتوپاسکال 850نسبی، رطوبت و باد وکتوری تراز  سطح زمین، تاوایی

نمرات ) زمانیبا استفاده از سری  ی جویوهاگهمچنین پراکنش زمانی ال برای هر الگو تهیه و تحلیل گردید. مریکاآجوی 

با  روز و بیشتر( 3 هایتداومروزه یا  2تداوم ) الگودر هر  هابارشو پراکنش مکانی متوسط اصلی  مؤلفهحلیل تعاملی( 

شرایط جوی حاکم در هر الگو از سطوح  فوق، هایخروجی بنابراین ؛مشخص گردیدمقدار متوسط بارش در هر ایستگاه 

 .کندمیمشخص را در منطقه  هاارشبتمرکز چگونگی  و مسیر جریانات مرطوب ،میانی تا سطح زمین

 

 هایافته

الگوی سوم، در ماهای  جزبهروز،  2با تداوم  یهابارش جوی الگوهای روز: 2بارش با تداوم  الگوهای جوی –الف 

و  کمترین در ماه اکتبر، نوامبر و درصد 20 و 21، 22به ترتیب با بیشترین فراوانی وقوع  ،دسامبر(فوریه، ژانویه و زمستان )

الگوی سوم بیشترین فراوانی را در ماهای آوریل و نوامبر و در بین الگوها با . درصد را دارند 10و  9، 3ریل به ترتیب با آو

بارش دو تداوم روز بیشترین  50و  52، 59. به ترتیب الگوی سوم، چهارم و اول با داردرا بیشترین تعداد وقوع روز  59

 به ترتیب: .(2شکل کنند )یمروزه را تبیین 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نگارندگان :مأخذ

 .بارش روزه 2 هایتداومالگوهای جوی  پراکنش زمانی :2 شکل
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غالباً در زمستان که  اول الگوی در دو روزبا تداوم بارش  درصد 19 :(%19، الگوی اولاروپا ) 8بالکینگ امگای الگوی

که  (a-3 شکل) جودر تراز میانی ای غربی با بالکینگ امگا عمیق باده النهارینصفحرکت  (.2 شکل) دشومیحادث 

 ارتفاعهمچنانکه . قرار دارداستعمیق در غرب خزر تا شرق مدیترانه  فرودبا  سرد چالقوی در اروپای شرقی و  فرازمانع با 

تا مدیترانه  شرقاز  با بیشینه شیب ارتفاعیدرجه موج(،  20عمق ) شمالی 35درجه شمالی تا  55متر از عرض  5550

قرار متر  5575 ارتفاعبا هم فرودمنطقه ناپایداری جلوی غرب ایران در بنابراین  ؛مشهود استایران  وشمال عربستان 

و جریان سرد و ناپایدار در جو  جنب حاره در عمان و خارج از ایران فرازمتر، نماینده  5800 ارتفاعهم. در این الگو، دارد

تا شمال  اروپای شرقیاز  ترکیبیهای پرفشار (a-3 شکل) هکتوپاسکال( 1000تراز ) زمین سطحدر ایران حاکم است. 

 رب ایرانغسودان تا شرق مدیترانه و از  غربی آسیا در جنوب فشارکمکز امر و دندارگسترش سیبری  ودریای خزر 

-3 شکل) هکتوپاسکال 850تراز  باد تاوایی و دارد.ادامه قفقاز تا شمال ایران  از سطح زمین منطقه شیب فشارمستقرند. 

b)،  و دریای سیاه تا شمال عربستان ،شرق مدیترانه تا غرب ایران در یتاوایی مثبت و جریان چرخندبیشینه حاکی از 

مشهود شرق عربستان، عمان و یمن  دراروپا تا شمال آفریقا و محدوده دیگر از د. تاوایی منفی و واچرخند نسودان قرار دار

 نسبیبیشینه رطوبت . گذردمیعه و جریان جنوب غربی از منطقه مورد مطال بر ثانیهمتر  () +10 تاواییخط  .است

 آرهکتوپاسکال  850درصد در سطح  76و خط هم رطوبت  ( در شرق آناتولی و شمال غرب تا غرب ایرانc-3 شکل)

 زمانهمو  اق موجب جریان جنوب غربی در غرب ایران. در الگوی جریان، جریان چرخندی در شمال عرگذردمیمنطقه 

 8با متوسط بیش از با شرایط جوی فوق، ( d-3 شکل) بارندگیبیشینه . وجود داردعربستان  جزیرهشبهواچرخند در شرق 

 دارد.و به شمال شرق، مقدار بارش کاهش  در جنوب غرب و جنوب شرق منطقه ،مترمیلی

هکتوپاسکال، مداری  500در تراز الگوی دوم، حرکت غالب بادهای غربی  :(%14، دوم) 9اروپای شرقی فرود الگوی

با  شمال غرب و غرب ایرانمحور فرود در نزدیکی منطقه  اورال تا شرق مدیترانه است. هایکوهاز  عمقکمبا فرود 

متر در دریای سیاه و خزر  5450 رتفاعابا هم. تاوه قطبی قرار دارد بادهای غربی در اروپا و آسیافراز  و متر 5600 ارتفاعهم

جبهه قطبی  رود بادمحل  ،در تراز میانی، وزش بادهای شدید و سرد منطقهدر بخش غالب  فشارهاهمو فشردگی  شمالی

 مراکز ،(a-3 شکل) زمینسطح در متر بر روی عمان استقرار دارد.  5800 ارتفاعهم حکایت دارد. در این الگو نیزرا 

قوی پرفشار  هایزبانهاز طرفی  .مستقرندتا شمال ایران، اروپا تا دریای سیاه، غرب ایران و سودان  اقعر از فشارکم

در غرب ایران قرار دارند.  فشارکمناتولی، در اطراف مرکز آو پرفشاری در شمال آفریقا تا غرب سیبری از سمت شرق 

( متر )+ 8که خط تاوایی  در اردن رانه با مرکزیدر آناتولی و شرق مدیت (b-3 شکل) مثبتمناطق بیشینه تاوایی 

منطقه دیگر تاوایی مثبت در شمال شرقی ایران و سودان مشهود است. بیشینه تاوایی منفی در . گذردمیاز منطقه  بر ثانیه

شرق آناتولی،  در( c-3 شکل)رطوبت نسبی  ترینبیشعربستان تا شمال ایران ادامه دارد.  جزیرهشبهشمال آفریقا و شرق 

. وزندمیجنوب غربی از مدیترانه جریان غالب با  درصد از منطقه 76خط هم رطوبت  و قفقاز و شمال غربی ایران

                                                           
8 - Ω E Bloking 
9 - EE Trough 
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 (d-3 )شکل مترمیلی 8با متوسط بیش از  هابارش تمرکز عربستان و شمال آفریقا استقرار دارند. جزیرهشبهدر  واچرخندها

 .کاهش داردشمال شرق  به هایبارش مقدارو  در جنوب غربی منطقه

متر در نیمه جنوبی  5800 ارتفاعبا همجنب حاره  فراز، میانی جودر تراز  :(%22، سوم) 10مدیترانهشرق  فرودالگوی 

بادهای غربی از شمال دریای  فرود. مشهود استبادهای غربی در خاورمیانه  النهارینصفحرکت ضعیف و  مستقرایران 

 در فشارکم هایزبانه(، a-3 شکل) سطح زمیندر . گذردمیاز منطقه متر در جلوی فرود  5700 ارتفاعمهو  سرخسیاه تا 

پرفشار قوی سیبری در شرق ایران و پرفشار عرض باالتر،  و درشته سودان استقرار دا با مرکزعراق و شمال عربستان 

 مثبت. منطقه بیشینه تاوایی باشندمیمسلط و اسکاندیناوی در شمال اروپا ها فشارکم زمانهم ،شمال آفریقا تا جنوب اروپا

و بیشینه تاوایی منفی در شمال شرقی آفریقا و  ، سودان و شمال شرقی ایران( در شرق مدیترانه تا عراقb-3 شکل)

 76رطوبت  با در شرق آناتولی، قفقاز و شمال غربی ایران (c-3 شکل) نسبی. بیشینه رطوبت مشهود است فارسخلیج

 د.ب شرق و مرکز ایران استقرار دارجنو ،شمال آفریقا، عربستاندر  فرازو کمترین رطوبت نسبی در محل  منطقه دردرصد 

ال دریای سرخ به جنوب غربی از مدیترانه شرقی و شم یاهجریان د ترکیه،و چرخن عمان و لیبی واچرخندهمچنین با 

در  هابارشبیشینه  شده و نسبت به دو الگوی قبلی بیشتر هایرشبا این شرایط جوی منجر به .وزندمیمنطقه مطالعه 

 .(d-3 شکل) داردهش کا هابارشمیزان  ،و به شمال شرقی جنوب غربی

در سطوح میانی جو، بادهای غربی با حرکت مداری در اروپا و حرکت  :(%19چهارم، ) شرقیفرود مدیترانه  الگوی

مشهود است. محور فرود و فراز، به ترتیب از مدیترانه شرقی و مرکز  عمقکمراز در خاورمیانه، با فرود و ف النهارینصف

و منطقه ناپایداری جوی ، نشان از جبهه قطبی دارد. غرب ایران در جلوی فرود ارتفاعهمایران گذشته و نزدیکی خطوط 

ن تا اروپای شرقی و مرکز و زبانه آ بال خاششرق دریاچه  در(، پرفشار سیبری قوی a، 4 شکل) زمینسطح در  است.

شرقی تا عراق و جنوب سودان  در مدیترانه فشارکممرکز پرفشار جنوب اروپا و مراکز  زمانهمایران گسترش دارد. 

مدیترانه شرقی تا عراق، سودان و بخشی از شمال شرقی ایران و  در( b، 4 شکل) مثبت. منطقه تاوایی باشندمیمشهود 

. غرب ایران در محدوده استیمن، شرق عربستان تا جنوب ایران و شمال دریاچه آرال نمایان مناطق با تاوایی منفی در 

و هم  ترکیه و شمال غربی ایران بر رویهکتوپاسکال،  850سطح  در( b، 4 شکل) نسبیبیشینه رطوبت  و تاوایی مثبت

منطقه به قفقاز و روسیه  ازا جهت جنوبی هوا از مدیترانه و دریای احمر ب یاه. جریانگذردمیدرصد از منطقه  76رطوبت 

این  در( c، 4 شکل) هابارش. پراکنش کندمیا به غرب ایران کمک ه. جریان واچرخند امارات به ورود این جریانوزندمی

 ، کاهش دارد.مترمیلی 6و در شرق منطقه به  مترمیلی 12الگو عمدتاً در غرب منطقه با 

                                                           
10 - EM Trough 
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 نگارندگان :مأخذ  

( هکتوپاسکال ) 850، نقشه تاوایی تراز (a)هکتوپاسکال  1000و  500قشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز ن: 3شکل 

 در هر الگوی جوی (mm)، پراکنش مقدار بارش(c)هکتوپاسکال  850به همراه خطوط جریان تراز  )%( ، نم نسبی(b)و بردار باد 

(d). 
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ا و روسیه شمالی حرکت مداری و اروپ دردر سطوح میانی جو بادهای غربی  :(%10، پنجم) 11سوریه سرد چاللگوی ا

عمیق در  فرودقوی شمال آفریقا و مرکز مدیترانه تا جنوب اروپا و  فراز چنانکه دارند، النهارینصفحرکت  خاورمیانه در

 ارتفاعبا هم سرد چالعمیق شرق مدیترانه همراه با  فرود. مستقر استدیگر در مرکز و شرق ایران  فرازمدیترانه شرقی و 

متر در جنوب  5800 ارتفاعهم زمانهم. گذردمی فروددر جلوی متر از غرب ایران  5575 ارتفاعهماردن و  درمتر  5525

ا تا جنب قطبی در شمال اروپا و شمال غربی آسیقوی  فشارکم، (a ،4 شکل) زمیندر سطح قرار دارد. استشرقی ایران 

سیبری در ضعیف پرفشار  زمانهم. مشهود است فارسخلیجسودان و عراق تا غرب  دردیگر  مراکزشمال دریای خزر و 

منطقه بیشینه . رسندمیدریای خزر به هم پرفشار در  دو و یمرکزمدیترانه شمال آفریقا و دیگر در مغولستان و پرفشار 

 وو بیشینه تاوایی منفی در شرق سودان و شمال شرقی ایران  ،غرب ایران در مدیترانه شرقی تا (b ،4 شکل) مثبتتاوایی 

رطوبت  بیشینه و در محدوده تاوایی مثبت غرب ایران. استنستان و دریاچه بایکال عربستان تا افغا جزیرهشبهال شرق شم

مرتبط با  (c ،4 شکل)ودی مرطوب ور یاهجریان. شمال غربی ایران و اردن قرار دارد ،شرق ترکیه، آذربایجان درنسبی 

جنوب شرقی و جنوب  (d ،4 شکل) بارشبه منطقه، با بیشینه  عمان از جنوب و جنوب شرقواچرخند سوریه و  چرخند

 منطقه است. غربی

خاورمیانه و  دردر سطوح میانی جو بادهای غربی  النهارینصفحرکت  :(%16، ششم) 12سرخدریای  فرودالگوی 

 ارتفاعهم. مستقر استبه ترتیب در مدیترانه مرکزی و شرق ایران  فرازو  سرختا شمال دریای  عمیق شرق مدیترانه فرود

، مرکز (a ،4 شکل)در سطح زمین . گذردمیو عمان  فارسخلیج ازمتر  5800 ارتفاعهمو متر از منطقه عبور  5600

 و فریقا و بلغارستانآشمال شرقی  دیگر درپرفشار و  بایکال و زبانه آن تا دریای سیاه دریاچه درپرفشار قوی سیبری 

در مدیترانه شرقی تا  (b ،4 شکل) مثبتشمال عربستان و عراق قرار دارند. مرکز بیشینه تاوایی ، سودان فشارکممراکز 

بیشینه تاوایی منفی در شمال آفریقا، یمن تا شمال شرقی  و شمال شرقی ایران و ترکمنستان ،سودان ،غرب ایران ،عراق

شمال ، در شرق ترکیه (c ،4 شکل) نسبیبیشینه رطوبت در این الگو، . شودمیعربستان و مرکز ایران مشاهده  جزیرهشبه

شمال آفریقا، مرکز قوی عمان و شرق د واچرخن. قرار داردایران  غرب دردرصد  76غربی و غرب ایران و هم رطوبت 

. بیشینه گرددمیبه غرب ایران جنوبی جریانات موجب یه و چرخند ترک هکتوپاسکال 850 سطح درعربستان  جزیرهشبه

  دارد.کاهش  هابارشدر جنوب غربی و به شمال و شمال شرقی مقدار  (d ،4 شکل) هابارش

                                                           
11 - Cut-off Low of Syria 
12 - Red Sea Trough 
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 نگارندگان :مأخذ

( هکتوپاسکال ) 850نقشه تاوایی تراز  ،(a)هکتوپاسکال  1000و  500نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  :4شکل 

 .(d)در هر الگوی جوی (mm)، پراکنش مقدار بارش(c)هکتوپاسکال 850به همراه خطوط جریان تراز  )%(، نم نسبی(b)و بردار باد
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  :یشترو بروز  3بارش تداوم  جوی الگوی -ب

ی را دارند. الگوهای بارش بیشترین فراوان، روز 25و  28، 40به ترتیب با الگوی چهارم، اول و سوم ، ی جویدر بین الگوها

وقوع الگوها در ماه اکتبر  ینو کمتر درصد فراوانی وقوع 19و  20وریل به ترتیب با آروز و بیشتر، غالباً در ماه مارس و  3

 .استدرصد  10به ترتیب با 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نگارندگان :مأخذ                                         

 .بیشتر بارش در الگوها وروزه  3فراوانی تداوم : 5 شکل

 

عمیق بادهای  النهارینصفانی جو، حرکت یدر سطوح م :(%17، الگوی اول) 13بالکینگ رکس دریای سیاهالگوی 

متر و  5500 فشارهم باترکیه و شمال شرقی مدیترانه  در سرد چالبه ترتیب  ،کینگ رکسبال گیریشکلغربی موجب 

، ه شرقیندر مدیترا فرودمتر قرار دارد. این شرایط موجب عمیق شدن  5525 ارتفاعبا هماروپای شرقی  درکینگ بال

عمان  ازمتر  5800 ارتفاعهم زمانهم ؛دکنمیعبور متر در جلوی فرود از منطقه  5600 ارتفاعهمو سیکلون زایی 

ریاچه بایکال و زبانه آن به د درپرفشار سیبری  زمانهم و سودان وقبرس قوی  فشارکم، مرکز در سطح زمین. گذردمی

و بیشینه تاوایی  دریای مدیترانه تا غرب ایران و سودان درشکل مداری تا اروپا ادامه دارد. منطقه بیشینه تاوایی مثبت 

بیشترین رطوبت نسبی در د. نو اروپای شرقی استقرار دار، جنوب ایران عربستان جزیرهشبهتا شمال شرقی در جنوب منفی 

به ترتیب دو واچرخند قوبی اروپای شرقی و مشهود است. درصد،  76رطوبت  باهمایجان و نیمه غربی ایران ترکیه، آذرب

ای سرخ به منطقه یمدیترانه و شمال دراز  جنوبی جریانات مرطوبورود ، عمان و چرخند قوی شمال شرقی مدیترانه

 .رسدمی مترمیلی 3به کمتر از شرقی  و به شرق و جنوب در غرب منطقه مترمیلی 12. بیشینه بارش با گردید

عمیق بادهای غربی در شرق مدیترانه و فراز  فروددر سطوح میانی جو،  :(%14 ،دوم) 14ترکیه سرد چال الگوی

و منطقه در تشکیل ها در مدیترانه شرقی بنابراین سیکلون ؛بادهای غربی در مدیترانه مرکزی و شرق ایران مشهود است

                                                           
13 - Rex Blocking of Black Sea 
14 - Cut-Off Low of Turkey  
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بسته در  فشارهمقوی با دو  فشارکم، مرکز در سطح زمین. قرار داردمتر  5650 ارتفاعهم باناپایداری و منطقه  فرودجلوی 

بیشینه تاوایی مثبت در . باشندمیفریقا و مدیترانه مرکزی آشمال  ،سیای مرکزیآ در پرفشارهاو مدیترانه شرقی و سودان 

تا مرکز  فارسخلیج درو بیشینه تاوایی منفی  ایران تا خزر شمال شرقی ،سودان ،جنوب ترکیه تا عراق ،مدیترانه شرقی

بیشینه رطوبت نسبی در شرق مدیترانه، همچنین . شودمیفریقا مشاهده آشمال  و عربستان جزیرهشبهجنوب  ،ایران

ان و و سود ترکیهدو چرخند  با. الگوی جریان گرددمیدرصد مشاهده  76رطوبت  باهمایران  ترکیه، آذربایجان و غرب

در  هابارش ترینبیشیدر این الگو،  .وزندمیجنوب و جنوب غربی به منطقه  ازعربستان  جزیرهشبهواچرخند شمال شرقی 

   .رسدمی مترمیلی 6به کمتر از و به شمال  مترمیلی 15جنوب غربی و جنوب شرقی با بیش از 

در سطوح ترکیه  سرد چالیترانه شرقی و فرود عمیق مددر این الگو،  :(%15 ،سوم) 15قبرس سرد چالالگوی 

متر  5800 ارتفاعهم و زمانهم متر قرار دارد. 5675 ارتفاعهم باو منطقه ناپایداری  فرودمنطقه مطالعه جلوی  و میانی جو

مدیترانه شرقی تا عراق، شمال عربستان و سودان،  فشارکمدر سطح زمین، هسته و  در نیمه جنوبی و جنوب شرقی ایران

منطقه بیشینه تاوایی مثبت در . باشندمیرفشار سیبری در آسیای مرکزی و هسته پرفشار شمال آفریقا تا جنوب اروپا پ

مدیترانه شرقی تا شمال عربستان و سودان و مناطق با بیشینه تاوایی منفی در شمال آفریقا، جنوب و شمال شرقی 

، بیشینه رطوبت نسبی در ترکیه، جوی با این شرایط. شوندمیعربستان تا جنوب ایران و اروپا مشاهده  جزیرهشبه

 جزیرهشبهو واچرخند شمال مدیترانه شرقی چرخند  با. الگوی جریان استدرصد  76رطوبت  باهمآذربایجان و غرب ایران 

و به شمال  مترمیلی 15این الگو، در جنوب منطقه با بیش از  هایبارشبیشینه  و بودهجنوب به غرب ایران  ازعربستان 

 .رسندمی مترمیلی 9به کمتر از 

و  در خاورمیانه النهارینصفبادهای غربی در سطوح میانی جو با حرکت  :(%25 چهارم،) یآناتول سرد چال الگوی

تشکیل د. در این الگو، نفرود عمیق مدیترانه شرقی و فراز مدیترانه مرکزی تا جنوب اروپا و مرکز ایران استقرار دار

با جنب حاره  ارتفاع پرهمچنین . استمتر در جلوی فرود  5700 ارتفاعبا همر مدیترانه شرقی و منطقه مطالعه سیکلون د

پرفشار قوی سیبری  و عراق، مدیترانه شرقی و سودان بر روی فشارکممراکز  و متر در نیمه جنوبی ایران 5800 ارتفاعهم

جوی در مدیترانه  ه مرکزی ادامه دارد. بیشینه تاوایی مثبت و ناپایداریو زبانه آن تا اروپا و مدیتران بال خاشدریاچه  در

و اروپا،  شرقی تا غرب ایران، شمال عربستان، سودان و مرکز ایران و منطقه بیشینه تاوایی منفی در شمال آفریقا

رکیه و نیمه غربی . بیشینه رطوبت نسبی در شمال شرقی مدیترانه، تشودمیتا دریای خزر و یمن مشاهده  فارسخلیج

، شمال آفریقا و غرب دریای سیاه و چرخند فارسخلیجدرصد قرار دارد. الگوی جریان با واچرخند  76رطوبت  باهمایران 

تمرکز بارش در این  وزند؛میبه منطقه  فارسخلیجدر مدیترانه شرقی با جهت جنوبی از مدیترانه تا شمال دریای سرخ و 

 کاهش دارد. مترمیلی 9و در شمال شرقی به کمتر از  مترمیلی 15الگو در غرب با بیش از 

 

                                                           
15 - Cut-Off Low of Cyprus 
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 نگارندگان :مأخذ

و  ()هکتوپاسکال  850، نقشه تاوایی تراز (a)هکتوپاسکال  1000و  500نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  :6شکل 

 .(d)در هر الگوی جوی (mm)، پراکنش مقدار بارش(c)کتوپاسکاله 850به همراه خطوط جریان تراز  )%(، نم نسبی (b)بردار باد
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قوی  فرازاز اسکاندیناوی تا دریای سرخ و محور فرود بادهای غربی  این الگو، در :(%14،پنجم) 16اروپا فرودالگوی 

شمال دریای  جنب حاره در ارتفاع پرو  چنانکه به ترتیب تاوه قطبیبادهای غربی در روسیه و مرکز ایران مشهود است. 

شمال عربستان تا مدیترانه شرقی و  ،عراق ترکیبی فشارکم .گذردمیاز منطقه متر  5700 ارتفاعهمو  سیاه و جنوب ایران

بیشینه تاوایی مثبت در شمال آفریقا و مدیترانه مرکزی مشهود است.  ،سیبری تا اروپای شرقی در پرفشارها و سودان

بیشینه تاوایی مثبت در لیبی،  دریای سیاه،شرق ایران و  ،سودانخزر،  غرب ایران، مدیترانه شرقی تا شمال عربستان،

 غرب ایران ،شمال غرب ،ذربایجاندر ترکیه، آبی قرار دارد. بیشینه رطوبت نستا جنوب خزر  فارسخلیج ،جنوب عربستان

 و شمال شرقی پاکستان سیبریمرکز  ،ت چرخندی عمان، غرب لیبیجهت جنوبی جریانات با حرک .استشرق مدیترانه  و

 6مقدار بارش به کمتر از و  مترمیلی 9بیش از  باغرب منطقه  در هابارشبیشینه بوده و غالب و چرخند سودان به منطقه 

 . رسدمی شرق در مترمیلی

در سطوح میانی جو، فرود عمیق بادهای غربی از شمال سیبری تا  :(%15 ،ششم) 17آسیای غربی فرود الگوی

هود است. در این الگو شکینگ در مدیترانه شرقی ماروپا و بالدر فراز بادهای غربی و ترانه شرقی و شمال دریای سرخ مدی

با جنب حاره  پر ارتفاع .نشانه ورود هوای سرد سیبری است ،شمال غربی ایران و دریای خزر، ترکیه درتاوه قطبی 

 و مدیترانه شرقی و سودان دربسته  فشارهمدو در این الگو  ارد.د متر در عمان و دریای عرب استقرار 5800 ارتفاعهم

. منطقه بیشینه تاوایی مثبت در مدیترانه شرقی تا غرب ایران، بخشی از سودان، باشندمیسیبری و اروپا ترکیبی پرفشار 

نوب و شمال شرقی و منطقه با بیشینه تاوایی منفی بر روی اروپا، لیبی، ج تا روسیه غربی شرق و شمال شرقی ایران

 باهمو شمال غربی ایران غرب بیشینه رطوبت نسبی در این الگو نیز در ترکیه تا   مشهود است.عربستان  جزیرهشبه

عربستان و هند بوده و  جزیرهشبهآفریقا، شمال شرقی  و الگوهای جریان باد حاکی از مراکز واچرخندی درصد 76رطوبت 

در غرب و  هابارش. در این الگو بیشینه وزندمیجهت جنوب غربی به منطقه مطالعه و بادهای با  چرخند بر روی ترکیه

 .است مترمیلی 6کمتر از  هایبارشو کمترین در شرق منطقه با متوسط  مترمیلی 15جنوب غربی منطقه با بیش از 

                                                           
16 - Europe Trough 
17 - western Asia Trough  
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 نگارندگان :مأخذ

و  ()هکتوپاسکال  850، نقشه تاوایی تراز (a)اسکال هکتوپ 1000و  500نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  :7شکل 

 .(d)در هر الگوی جوی (mm)، پراکنش مقدار بارش(c)هکتوپاسکال 850به همراه خطوط جریان تراز  )%(، نم نسبی(b)بردار باد
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 گیرینتیجه

های مداوم در غرب باشد: در روزهای منجر به بارشالگوهای جوی منجر به تداوم بارش های غرب ایران به شرح زیر می

متصل با  یادر عرض میانی و مداری آرایش متفاوت از  ،بادهای غربی در سطوح میانی جو با حرکت نصف النهاری ،ایران

و ناپایداری صعودی شدید  هایتموجب حرک ،با ورود تاوه قطبی تا شمال غربی و فرود عمیق در مدیترانه شرقی ،هاآن

به ترتیب الگوها در گذرند. منطقه میاز غرب جلوی فرود در  5700تا  5600هم ارتفاع عمدتاً شوند. در سطح زمین می

یترانه مرکزی و جنوب اروپا و فراز دیگر در مرکز تا شرق ایران، در شمال آفریقا، مد بالکینگ امگاوفراز بلند بادهای غربی 

 5800هم ارتفاع ) جنب حاره پرارتفاعدر این شرایط  رد.داشرق امگا در مدیترانه شرقی و نزدیک به ایران، استقرار  فرودو 

بادهای غربی در . تفاوت آرایش استمستقر ، جو گرم( در جنوب ایران و عمدتاً در شرق شبه جزیره عربستان متر

ها ها با الگوی رکس، سردچالروز و بیشتر در سطوح میانی جو، وجود بالکینگ 3 تداوم روز و 2های با تداوم بارش

چنانکه با  ؛است بیش از دو روز بارشهای در تداوم شرق مدیترانه بادهای غربی در منطقه آناتولی و عمیق تر شدن فرود

با الگوی و  ،روز 2های با تداوم رایش مداری در عرض میانی، بارشآدر خاورمیانه و ی بادهای غربآرایش نصف النهاری 

روز و بیشتر  3تداوم های  در آناتولی، هاسردچالوقوع و  از شرق اروپا تا دریای سرخ عمیق یکدست نصف النهاری

 ،پرفشار جنوب اروپا ،سیبریهای در سطح زمین پرفشاربا الگوی جو میانی، مرتبط  گردد.می حادثها در غرب بارش

و  از غرب ایران تا قبرس) مدیترانه شرقی و خاورمیانه غربیترکیبی در  یکم فشارها ،مدیترانه مرکزی تا شمال آفریقا

با جابجایی  سیبری پرفشارهای بیشتر، در تداوم .دندرگمی ایجادمدیترانه شرقی  هایسیکلون و استقرار داشته (سودان

در این شرایط در  بنابراین .دشوترکیب می شمال ایران دربا پرفشارهای اروپا غالباً  گسترش و اروپا تا باالتر و زبانه مداری

سودان و شمال شرقی ایران و همزمان  ی ازبخش ،مدیترانه شرقی تا غرب ایران درسطوح پایین جو، منطقه بیشینه تاوایی 

. مستقرندشمال آفریقا و مدیترانه مرکزی ، شرق شبه جزیره عربستان تا خلیج فارس درمناطق با بیشینه تاوایی منفی 

شرق مدیترانه، با  هایواچرخند دائمی عمان و چرخندموقعیت مرطوب جنوب و جنوب غربی مرتبط با  یاهجریانبنابراین 

 .شوندهای شدید و مداوم را موجب میریزشزاگرس در سطوح پایین جو،  بلند وزستان، عراق و دیوارهگذر از جلگه خ

در آیا  ؛شودکاسته می بارشاز مقدار متوسط  ناحیه و به شمال شرقی ناحیه بدر غرب و جنوها تمرکز بارشچنانکه 

 ؟انداین الگوها تغییر کردههای اخیر سال
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