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بررسی همدیدی -دیناميکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر
جعفر معصوم پور سماکوش2ـ استادیار اقليم شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
مرتضی ميری ـ دانشجوی دکتری اقليم شناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
رضا دوستان ـ استادیار اقليم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
جليل صحرایی ـ استادیار فيزیک جو دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
تاريخ دريافت 7937/71/17 :تاريخ تصويب7931/6/1:

چکيده
شناخت شرايط همديدی و دينامیکی الگوهای گردش جو جهت تحلیل و شناسايی عوامل مؤثر برر وورو
بارش حائز اهمیت است .هدف پژوهش حاضرر شرناخت الگوهرای برارش حردی بهرارر در ارت را برا
کمیتهای دينامیکی طی دورر  05ساله ( )7367-1575در سواحل جنروبی دريرای خرزر میباشرد .بردي
منظور دادرهای روزانه ارتفا ژئوپتانسیل مؤلفه مداری) (uو نصفالنهاری) (vباد نم ويژر و سرعت ورائم
مرکزملی پیش بینی محیطی و پژوهش جوّی آمريکا با تفکیک مکانی  1/0درجه اسرتفادر گرديرد .در ادامره
کمیتهای دينامیکی :تاوايی نس ی نمودار هاومولر تاوايی سرعت وائم میدانهای باد واگرايی  -همگرايری
و نیمرخ وائم تعیی گرديد .نتايج نشان داد بارشهای حدی بهارر سواحل جنوبی دريای خزر از  4الگروی
دينامیکی ت عیت میکنند .الگوی اول سامانه بندالی امگايی واوع در شرق اروپا و کرورهرای اورال -الگروی
دوم سیکلونهای مديترانهای -الگوی سوم سامانه بندالی شکل گرفته برر روی سری ری و آسریای میانره و
الگوی چهارم شگلگیری سامانه بندالی عامل اصلی بارش بهارر در سواحل جنوبی دريای خزر می باشرند.
اي الگو تا حدودی ش یه به الگوی اول بودر با اي تفاوت که گسترش پرفشار جنب حارر به سمت شرمال
در فصل بهار غیرعادی است .بررسی کمیتهای دينامیکی طی فعالیت سامانه ها نشان دهندر سررعت ورائم
منفی جو تاوايی مث ت و منطقه همگرايی بر روی سواحل خزر می باشد .مجموعره اير عوامرل حراکی از
وجود شرايط مناسب برای صعود دينامیکی هوای جو منطقه و صعود سريع ذرات به سطوح میانی و فووانی
جو بودر که ريزشهای سنگی بهارر را موجب میشود.
کليد واژهها :تاوايی واگرايی همگرايی امگا دينامیک بارش حدّی خزر.

 7نويسندۀ مسئول53789971383 :

Email: j.mclimate27@gmail.com
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 .2مقدمه
هدف آبوهواشناسی دينامیکی توجیه و تفسیر ساختار حرکات جوّی با استفادر از ووانی حاکم بر حرکرت اسرت .تغییرر در
اندازر نیروهای گراديان فشار و گرانش منجر به تشکیل سامانههای همديدی متفاوت رخداد پديدرها و در نتیجره بینظمری و
ناهنجاریهای اولیمی میگردد(محمدی و همکاران  .)8 :7937منطقه جنوبی دريای خزر از نظر اولیمی با ساير مناطق کشرور
تفاوت بسیار دارد .وجود دريای خزر توپوگرافی پیچیدر و تأثیرپذيری اي منطقه از الگروی گرردش برزر مقیرا

محلری

منطقهای و فرامنطقهای در طول سال ويژگیهای اولیمی بسیار پیچیردرای را بررای اير منطقره فرراهم کرردر اسرت(مفیدی و
همکاران  .)797 :7986سواحل جنوبی دريای خزر در فصل بهار کمتري مقدار بارش را تجربه میکند(معصروم پرور :7984
 )60اما گاهی شدت زياد اي بارشها خسارات جانی و مالی زيادی را به دن ال دارند .بنابراي منطقری اسرت ترا برا شرناخت
مکانیسم و تکوي تقويت و وانونمندی حاکم بر حرکت و گسترش الگوهرای سرینوپتیکی و دينرامیکی سیسرتمهای اولیمری
حاکم بر منطقه از اثرات مث ت آن سود جست و از نتايج زيان بار آن دوری کرد يا آن را به حداول رساند(مرادی .)775 :7980
سازوکارهای جوی مؤثر در بارشهای شديد سواحل جنوبی خزر از طريق نقشههرای همديردی وابرل شناسرايی و پیگیرری
میباشد .در اي راستا استفادر از تجربیات و پژوهشهای علمی ديگران ضرورتی انکارناپرذير اسرت .لرذا تردش شردر اسرت
کارهای پژوهشی داخلی و خارجی در اي رابطه مورد بررسی ورارگیرد .يوسرتررنال 7و خزکیرردا )1557(1در بررسری برارش
اروپای مرکزی دلیل اصلی بارش سنگی بزر مقیا

را در اي نقطه از کرر زمی ناشی از وطا سرد سیکلونی میداننرد کره

مرکز اي سیکلون به مدت چند روز در اروپای شروی مستقر می شود .باناکا  9و همکاران( )1550برا اسرتفادر از همگرايری
جريان رطوبت برای پیشبینی و پیشيابی بارشهای همرفتی نتیجه گرفتند که جتهای سطوح برایيی و پرايینی تروپوسرفر
ج ههزايی و برخی مکانیسمهای واداشتی ممک است همگرايی افقی تودر هوا را در بایی سطح زمی موجب شوند کره اير
امر وادر است صعود همرفتی بستههای هوا را تأمی کند .مولر 4و همکاران( )1553در يرک دورر  40سراله(76 )7308-1551
رخداد بارش حدی بزر مقیا

را در جمهوری چک مطالعه کردند و اظهار داشتند که متغیرهای دينرامیکی و ترمودينرامیکی

میتوانند به درستی ووايع حدی را توجیه و تفسیر کنند و اينکه نارهنجاریهای بوجود آمدر با شدت بارش برزر مقیرا

و

ووايع سیل مرت ط میشوند .کدبنیتزر 0و همکاران( )1553با هدف ارزيابی آماری پیشبینیهای بارش با پارامترهرای دينامیرک
به معرفی شاخص وضعیت پويايی ( )DSIپرداختند .نیمَ  6و همکاران ( )1553از جريان بخار آب به عنروان ابرزاری بررای
پیش بینی بارش استفادر کردند و اظهار داشتند که بی مؤلفه افقی باد و مقدار بارشهای کوهستانی و بی ارتفرا جرت سرطح

1 Ustrnul
2 Czekierda
3 Banacos
4 Muler
5 Claubnitzer
6 Neiman

سال دوم

بررسی همديدی -دينامیکی الگوهای بارش حدی...

19

پايی و افزايش انتقال بخار آب در پیشانی يک ج هه سرد سیکلون هم ستگی وجود دارد .گالوچی 7و همکاران ( )1577دلیرل
اصلی هواشناختی ووو سیل  1559ويکتوريای استرالیا را مقدار بایی آب وابل بارش در جو شناسايی کردند .ال ته بیران کردنرد
که عوامل دينامیکی و ترمودينامیکی از و یل عوامل همرفتی نیز به دلیل گرمايش سطحی در ووو بارشها تأثیرگذار بودر است.
همچنی خوشحال دستجردی ( )7916در تحلیل بارشهای بیش از صد میلی متر سواحل جنوبی خزر جريانهرای شرمالی
همرار با فرارفت رطوبت را به س ب استقرار يک سامانه پرفشار در شمال دريای خزر علت اصلی بارشهای شديد در منطقره
خزری میداند .همچنی تقويت ج هه نسیم دريا را بواسطه همی جريانات شمالی عامل اصلی ووو حداکثر بارش پرايیزر در
نوار ساحلی بیان کردر است .نصیری( )7918سیستمهای مديترانهای را عامل اصلی بارشهای کرخه و سیستمهای سودانی را
سیستمهای موثر در بارشهای حوضه دز میداند .همچنی بیان میکند که سیستمهای سرودانی بره دلیرل داشرت منرابع غنری
رطوبت و دمای بای شرايط کسب رطوبت به درون سیستم را به بهتري شکل داشته و به همی دلیل بارشهای شديد حوضره
دز را ايجاد می نمايند .مرادی( )7987نشان داد که رخداد بارشهای شديد شش مار سردسال در سواحل جنوبی دريای خرزر
در تراز  055هکتوپاسکال با حاکمیت پشته بر روی شرق دريای سیار تا مرکز اروپا شرق دريای مديترانه و حضور ناور عمیق
در شرق دريای سیار همرار است .مشکواتی و مرادی( )7989در بررسی ناور فشاری دريای سرخ از ديدگار دينامیکی دريافتنرد
که چنانچه فرارفت تاوايی پتانسیل مث ت در شرق دريای مديترانه يا شمال دريای سرخ صورت گیرد ناور فشاری دريای سرخ
به سوی شرق دريای مديترانه حرکت میکند و سامانه آب و هوايی که شرکل میگیررد غررب و شرمالغرب ايرران را مترأثر
مینمايد .آزاد و همکاران( )7986در مقايسه ساختار دينامیکی پديدر بندال با مودونها در شراررهای ژئروفیزيکی دريافتنرد کره
پديدر بندال آذر مار 7989با ظهور يک مرکز بريدر از مقادير کم  qدر نقشههای تاوايی پتانسریلی زمری گرردوار در سرطح 955
هکتوپاسکال همرار است .ح ی ی( )7986به تحلیل سینوپتیکی و دينامیکی چرخندزايی روی مديترانه به عنروان منطقره بیشرینه
چرخندزايی در دنیا پرداخته و نشان داد که چرخندزايی شديد در سطح دريای مديترانه نتیجه ترکیب شرارش انررژی جن شری
پیچکی با کم فشاری محلی است که در آن انتقال انرژی جن شی به شکل جت استريم ووی در جلوی ناور رخ میدهد .مفیدی
و همکاران( )7986در بررسی بارشهای شديد سواحل جنوبی خزر نتیجه گرفتند که اير نرو از بارشهرا در سره الگروی
همديدی اصلی شامل الگوی پرفشار( )% 01/1کم فشار( )% 17/4و زوجری( )% 17/4جرا میگیررد .در دو الگروی پرفشرار و
زوجی ووو همرفت به صورت محلی سازوکار اصلی بارش ها بودر درحالیکه در الگوی کم فشار استقرار سامانه کم فشار
دينامیکی دلیل اصلی بارش است .اردکانی و همکاران( )7981در تحقیقی رخداد بارشهرای سرنگی در خراسران را بره سره
الگوی اصلی همديدی سیستمهای پر فشاری عرضهای بای سیستمهای کم فشاری مديترانهای و الگوی ترکی ی اي دو الگو
ط قهبندی نمودند .مرادی و همکاران( )7981در بررسی نقش تاوايی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیريابی سامانه هرای سرودانی
نشان دادند که تاوايی پتانسیلی به دلیل عدم وابستگی به نم ويژر نمیتواند نقش مناس ی را در پیش بینری اير سرامانهها داشرته
باشد .محمدی و همکاران( )7937در تحلیل دينامیکی سامانههای سودانی و رخداد بارشهای سنگی در جنروبغرب ايرران
1Gallucci

14

جغرافیا و مخاطرات محیطی

شمارر ششم

نشان دادند که در توفانهای منتخب دو مرکز بیشینه تاوايی پتانسیل تراز میانی يکی در شررق دريرای مديترانره و ديگرری در
غرب دريای سرخ روی کشور سودان شکل گرفتهاند .زبانه بیشینه مستقر بر روی دريای سرخ همرار با پیشروی شررق سروی
ناور به صورت نوار باريکی به ايران کشیدر شدر و مقادير تاوايی نس ی به تدريج در جنوب غرب ايران افزايش يافته است .مفیردی
و همکاران( )7937در ت یی علل کاهش يافت مقدار و شدت بارشهای زمستانه در ویا با بارشهای پايیزر نتیجه گرفتند کره در
طول فصل پايیز استقرار مکرر و مناسب پرفشار دينامیکی بر بخش شمالی دريای خزر و بره دن رال آن شرکلگیری يرک الگروی
آیکلنگی يک سويه در امتداد نصف النهاری پتانسیل زيادی برای صعود رطوبت و ووو بارش در سواحل جنروبی دريرای خرزر
در اختیار ورار میدهد .اي درحالی است که در طول فصل زمستان برا توجره بره وردايری نصرف النهراری وابرل توجره پرفشرار
دينامیکی اي شرايط کمتر وابل مشاهدر است .مقاله حاضر به دن ال تحقیق و بررسی شديدتري بارشهای فصرل بهرار از ديردگار
دينامیکی پهنهبندی مقادير مجمو بارش سامانه هر يک از الگوها و در نهايت ترسیم و ارائه الگوهای اي بارشها میباشد.

 .1منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعه شامل استان های شمالی ايران گیدن مازندران و گلستان در حاشیه جنوبی دريای خزر و شمال رشرته کرور
ال رز می باشد .منطقه مذکور بی عرض های 96درجه و  94دویقه تا  98درجه و 18دویقره شرمالی و طرول 48درجره و05
دویقه تا 04درجه و 1دویقه شروی ورار دارد(شکل شمارر  .)7در اي منطقه با توجه به فاصله دريا تا کوهستان وسعت دشت
های آبرفتی حاصلخیز در غرب و شرق منطقه نس ت به مرکز وسیعتر می باشند .همچنی پربارانتري ايستگاهای ايران و بره
ت ع آن رودخانه های دائمی همرار با پوشش جنگلی متراکم در اي منطقه از ايران ورار داشته چنانکه با کاهش بارش هرا از
غرب به شرق منطقه(گلستان) پوشش جنگلی و رودخانه های دائمی کاهش می يابند.

 .9مواد و روشها
در مطالعه حاضر به منظور مطالعه و بررسی دينامیکی الگوهای بارش حدی بهارر در سواحل جنوبی دريای خزر از روشهای
آماری – همديدی استفادر شد .در اي راستا دادرهای بارش روزانه  77ايستگار سینوپتیک واوع در سواحل جنوبی دريای خزر
طی يک دورر  05ساله( )7367-1575از سازمان هواشناسی کشور دريافت شد(شکل  .)7در ادامه نمونهها روزهای حدی
بارش انتخاب شدند و روزهايی که مقدار بارش طی  14ساعت برابر يا بیشتر از  15 %مقدار متوسط درازمدت بارش فصلی
باشد(مفیدی  .)790 :7986در واوع اينکه میانگی بارش  14ساعته  15درصد ايستگارهای مورد مطالعه برابر يا بیشتر از آستانه
 15 %بارش فصلی باشند(جدول  .)7از اي رو پس از بررسی  78سامانه بارشی که در نوار شمالی کشور باعث ريزشهای
جوی سنگی در فصل بهار شدر بودند تعداد  4الگوی غالب استخراج گرديد(جدول  .)1بدي منظور با بهررگیری از دادرهای
مراکز ملی پیش بینی محیطی /مرکز ملی پژوهش جوی 7با تفکیک افقی  1/0 × 1/0درجه شرايط جوی حاکم در مقیا
روزانه مورد تجزيه و تحلیل ورار گرفتند .دادرها شامل ارتفا ژئوپتانسیل مؤلفههای مداری) (uو نصفالنهاری) (vباد نم ويژر
1 NCEP/NCAR
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و سرعت وائم برای ترازهای  7555تا  055هکتوپاسکال میباشند .با بهررگیری از دادرهای فوق کمیتهای دينامیکی تاوايی
نس ی نمودار هاومولر تاوايی سرعت وائم میدانهای باد واگرايی و همگرايی و همچنی نیمرخهای وائم تاوايی نس ی
میدانهای باد واگرايی و همگرايی به تفکیک برای هر يک از الگوهای مورد مطالعه تهیه شد .سپس نقشهها مورد تجزيه و
تحلیل ورار گرفتند و در نهايت الگوهای دينامیکی اصلی مشخص شدند.

شکل  2ايستگارهای سینوپتیک منتخب در سواحل جنوبی دريای خزر
جدول 2مقدار بارش آستانه برای تعیی بارشهای شديد و حدی طی دورر آماری ()1575-7367
بهار

تابستان

پايیز

زمستان

آستانه ها

مشخصه بارش

713/8

195/6

440/8

161

 % 75از بارش فصلی

بارش شديد

79

19

44/6

16/1

 % 15از بارش فصلی

بارش حدی

16

46/7

83/1

09/4

میانگی بارش فصلی در  77ايستگار منتخب

جدول  1تعداد و تاریخ الگوهای بارشی استخراج شده جهت مطالعه دیناميکی بارش بهاره سواحل جنوبی خزر
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 .4بحث و نتایج
تحليل دیناميکی نقشههای هوا :از آنجا که هدف اصلی اي پژوهش تعیی الگوهای بارش حدی بهرارر در ارت را برا
کمیتهای دينامیکی در نوار ساحلی شمال کشور میباشد در اي بخش نقشههای جوی بارشهای حدی و فراگیرر 4
الگوی استخراج شدر مورد بررسی و تحلیل دينامیکی ورار میگیرند.
الگوی  :2مشخصه اصلی اي الگو سامانه بندالی(اُمگا) است که اصویً در شرق اروپا واوع شدر است .اهمیرت سرامانه
بندالی در ايجاد پديدرهای حدی اولیم با توجه به مووعیت ورارگیری و شکل آن است .در الگوهای مورد بررسی با توجه به
اينکه وسمت شروی مرکز کم ارتفا حاصل از اي سامانه بر روی ايران ورار دارد س ب صعود و ناپايداری هوا شدر اسرت
(شکل  .)a 1اي شرايط در همۀ  3مورد اي الگو مشاهدر شد .از آنجايی که نم ويژر با افزايش ارتفرا بره شردت کراهش
میيابد از اي رو بررسی اي کمیت در ترازهای بایتر از  055هکتوپاسکالی ضرورتی نردارد و در اير پرژوهش هرم بره
بررسی مقادير نم ويژر در سطح  155هکتوپاسکال و در ارت ا با مووعیت سرامانه پرداختره شردر اسرت .بررسری شررايط
رطوبتی و نم ويژر سامانههای بارشی اي الگو نشان میدهد که اي کمیت در شرايط نس تاً خروبی برودر و در همره مروارد
مقدار وابل توجهای از نمويژر در سواحل جنوبی دريای خزر مشاهدر شد( .)b1بررسی کمیتهای دينامیکی نشان داد کره
مقدار تاوايی نس ی بر روی کشور و مخصوصاً نوار شمالی کشور به بیش از  3-0 s -7میرسد( )a1همچنی در همه مروارد
سرعت وائم منفی جو (سیکلونی) بر روی منطقه مورد مطالعه وابل توجه بودر بطوریکه مقدار آن بی  -5/1ترا  -5/0برودر
است( .)b1بررسی نمودارهای هاومولر تاوايی عرض ˚ 91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال نشان داد که حرداکثر میرزان
تاوايی مث ت بی  1×75-0تا  0×75-0متر بر ثانیه طی فعالیت سامانههای مورد مطالعه اي الگو می باشد( .)c1جهرت فرراهم
ساخت درکی مناسبتر از ساختار گردش جو مقادير متوسط روزانه تاوايی نس ی در مقطع وائم جو نیز برای سرامانههرای
بارشی مورد نظر مورد بررسی ورار گرفت .بررسی نقشهها نشان داد که مرکز کم ارتفاعی با حداکثر میزان تاوايی مث ت بری
 8/0×75-0تا  70×75-0متر بر ثانیه در بی ترازهای 155تا  955هکتوپاسکال شکل میگیرد .به طوریکه مقادير بایيی تاوايی
نس ی تراف بسیار عمیقی ايجاد کردر که با حرکت شرق سو وضعیت دينامیکی مناس ی را بررای صرعود در منطقره ايجراد
میکند( .)d 1بررسی میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در اير الگرو در سرطوح زيرري جرو (ترراز 7555
هکتوپاسکال) بر روی سواحل جنوبی دريای خزر نشان میدهد که نیمه غربی کشور به دلیل ورار گرفت در محل ريزش و
نزول هوای سامانه بندالی (منطقه واگرايی) امکان صعود هوا فراهم نمی شود .درحالیکه نوار ساحلی شمال و نواحی شمال
شرق کشور به دلیل ورار گیری در محل ناور کم ارتفا شروی سامانه بندالی همگرايی بسیار مناس ی مشراهدر میشرود؛ بره
طوری که بیشینه همگرايی بی  -3×75-6 m s -7تا  -74×75-6 m s -7میباشرد( .)e 1جهرت فرراهم نمرودن يرک ديرد
جامعتر از ماهیت گردش بهارر جو بر روی سواحل جنوبی دريای خزر نیمرخ وائم میدان واگرايی و براد واگررا در امترداد
عرض  91درجه شمالی تهیه شد .با توجه به شکل ( )f 1سواحل جنوبی دريای خرزر و شررق مديترانره در طری فعالیرت
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سامانههای بارشی اي الگو در فصل بهار يک جريان غربی (شرق سو) غالرب را در ترازهرای برایتر از  455هکتوپاسرکال
تجربه میکنند .جريانات شرق سو با منشأ غربی به واسطه شیب مداری موجود بیشینه شدت خود را در حد فاصرل ترراز
 155تا  955هکتوپاسکال تجربه میکند و مناطق بیشینه واگرايی و کمینه همگرايی با میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و
باد واگرا در سطح  7555هکتوپاسکال (شکل  )e 1مطابقت دارند .مقايسره نقشرهها بطرور کلری نشران داد کره میردانهای
واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا تراز  7555هکتوپاسکال تطابق بسیار مناس ی با میدان تاوايی و ارتفا ژئوپتانسیلی ترراز
 055هکتوپاسکال دارند .بطوریکه میدانهای واگرايی منفی(همگرايی) در سطوح زيرري جرو ( 7555هکتوپاسرکال) برا
میدانهای مث ت واگرايی (سیکلونی) در سطوح میانی و فووانی جو جايگزي میشروند .مجموعره اير شررايط حراکی از
وجود شرايط مناسب برای صعود دينامیکی هوا بر روی جو منطقه و صعود دينرامیکی سرريع ذرات بره سرطوح میرانی و
فووانی جو میباشد که نهايتاً بارش حدی بهارر را ايجاد کردر است .نقشههای همديد و محاس ه کمیتهای دينامیکی بررای
بارش  18فروردي  7989بعنوان نمونه برای اي الگو آوردر شدر است(شکل .)1
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شکل  )a( -1وضعیت میانگی روزانه ارتفا ژئوپتانسیل بر حسب متر(کنتور) تاوايی نس ی بر حسب ( 75-0 s -7پهنهای) در سطح
 055هکتوپاسکال؛ ( )bشرايط میانگی روزانه نم ويژر(گرم بر مترمکعب) و سرعت وائم جو بر حسب پاسکال(اُمگا) در سطح 155
هکتوپاسکال)c( .وضعیت نمودار هاومولر تاوايی  13-11فروردي مار  7989عرض ˚  91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال؛ ()d
مقطع وائم شرايط میانگی روزانه تاوايی عرض ˚  91شمالی)e( .مقادير متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا
در سطح  7555هکتوپاسکال( )fنیمرخ وائم متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در امتداد عرض ˚91
شمالی .میدانهای واگرايی و همگرايی بر حسب  75-6 m s -7است .نقشهها مربو به  18فروردي مار  7989میباشند.

در ادامه پهنهبندی مجمو مقادير بارش سامانه فروردي مار  7989نیز صورت پذيرفت .بدي منظور دادرهای روزانه
بارش ايستگارهای منتخب از سازمان هواشناسی کشور اخذ گرديد .بعد از استخراج مقادير بارندگی سامانهی مورد نظر
نقشه پهنهبندی مجمو بارش آن با استفادر از سامانه اطدعات جغرافیايی ترسیم گرديد .همانگونه که شرکل ( )9نشران
میدهد بیشتري مقادير بارش اي سامانه در بخشهای غربی منطقه مورد مطالعه يعنی استان گریدن بره ث رت رسریدر
است .در عی حال بخشهای مرکزی و شرق سواحل جنوبی دريای خزر به مراتب بارش کمتری را تجربه کردراند.

شکل 9مجمو بارندگی سامانه بارشی  18-13فروردي مار  7989در الگوی اول
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الگوی  :1سیکلونهای مديترانهای عامل اصلی بارشهای بهارر سواحل جنوبی دريای خزر در اي الگو محسوب
میشوند .همچنی

سیکلونهای مهاجر اروپايی به همرار تقويت شدن توسط کم ارتفا های عرضهای بای نیز به

ووو بارشهای اي فصل شمال کشور کمک زيادی میکنند .عدور بر آن کشیدر شدن پر فشار عربستان به سمت
شرق و گسترش بیش از حد زبانههايی از پر فشار جنب حارر به عرضهای بایتر از  85درجه شمالی شرايط
مناس ی را برای محصور کردن سیکلونهای مهاجر در منطقه مورد مطالعه به همرار سیکلونهای مديترانهای به وجود
آوردر که نهايتاً ريزشهای سنگی اي الگو بر منطقه شمالی کشور را روم میزند .اي شرايط در همۀ  6مورد مشاهدر
می شود .بررسی شرايط رطوبتی و نم ويژر سامانههای بارشی اي الگو نشان میدهد که بیشتر مقادير نم ويژر در
عرضهای پايی تمرکز يافتهاند( .)b 4بررسی کمیتهای دينامیکی نشان داد که مقدار تاوايی پتانسیل بر روی
سواحل جنوبی دريای خزر به بیش از  9-0 s -7متر بر ثانیه میرسد( .)a 4در همه موارد سرعت وائم منفی جو
(سیکلونی) بر روی منطقه مورد مطالعه وابل توجه بودر بطوريکه مقدار آن بی  -5/7تا  -5/9مشاهدر شد(.)b 4
بررسی نمودارهای هاومولر تاوايی عرض ˚ 91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال نشان داد حداکثر میزان تاوايی
مث ت طی فعالیت سامانههای مورد مطالعه اي الگو به  1×75-0تا  4×75-0متر میرسد( .)c 4بررسی نقشههای مقادير
متوسط روزانه تاوايی نس ی در مقطع وائم جو برای سامانه های بارشی مورد نظر نشان داد که مرکز کم ارتفاعی با
حداکثر میزان تاوايی مث ت بی

 4/0×75-0تا  1×75-0متر بر ثانیه حدفاصل ترازهای 055تا  955هکتوپاسکال شکل

میگیرد .به طوری که مقادير بایيی تاوايی نس ی تراف بسیار عمیقی ايجاد کردر که با حرکت شرق سوی خويش
وضعیت دينامیکی مناس ی را برای صعود در منطقه مورد مطالعه ايجاد میکند .اي شرايط مقطع وائم تاوايی تقري اً در
 6مورد اي الگو مشاهدر شد( .)d 4بررسی میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا نشان میدهد که در
روزهای بارش سواحل جنوبی دريای خزر و تقري ًا نیمه شمالی کشور به دلیل ورار گیری در محل ناور کم ارتفا
عرضهای بای و سیکلونهای مديترانهای همگرايی سطحی شرايط مناس ی را برای صعود فراهم کردر است.
بطوریکه بیشینه همگرايی (میدانهای منفی) به  -75×75-6 m s -7تا  -70×75-6 m s -7میرسد( .)e 4همچنی
نیمرخ وائم میدان واگرايی و باد واگرا در امتداد عرض ˚ )f 4( 91نشان دهندۀ جريان غربی (شرق سو) غالب را در
ترازهای بایتر از  055هکتوپاسکال هستند .جريانات شرق سو با منشأ غربی به واسطه شیب مدار موجود بیشینه
شدت خود را در حد فاصل تراز  705تا  955هکتوپاسکال تجربه میکند و مناطق بیشینه واگرايی و کمینه همگرايی
با میدانهای واگرايی و همگرايی افقی در سطح  7555هکتوپاسکال مطابقت دارند .مجموعه اي شرايط نشان دهندۀ
وجود شرايط مناسب برای صعود دينامیکی هوا بر روی جو منطقه و صعود دينامیکی سريع ذرات به سطوح میانی و
فووانی جو میباشند که نهايتاً ريزشهای سنگی بهارر را ايجاد کردر است(شکل)4
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شکل  )a( -4وضعیت میانگی روزانه ارتفا ژئوپتانسیل بر حسب متر(کنتور) تاوايی نس ی بر حسب ( 75-0 s -7پهنهای) در سطح 055

هکتوپاسکال؛ ( )bشرايط میانگی روزانه نم ويژر(گرم بر مترمکعب) و سرعت وائم جو بر حسب پاسکال(اُمگا) در سطح  155هکتوپاسکال.
()cوضعیت نمودارهاومولر تاوايی  13-11فروردي مار  7989عرض ˚  91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال؛ ( )dمقطع وائم شرايط میانگی روزانه
تاوايی عرض ˚  91شمالی)e( .مقادير متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در سطح  7555هکتوپاسکال( )fنیمرخ وائم
متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در امتداد عرض ˚ 91شمالی .میدانهای واگرايی و همگرايی بر حسب 75-6 m s -7
است .نقشهها مربو به 15خرداد مار  7947میباشند.
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نقشه پهنهبندی مجمو مقادير بارش سامانه خرداد مار ( 7947شکل  )0نشان میدهد که بیشتري مقادير بارش اير
سامانه در بخشهای مرکزی منطقه مورد مطالعه يعنی استان مازندران به ث ت رسیدر است.

شکل  5مجمو بارندگی سامانه بارشی  73-15خرداد مار  7947در الگوی دوم

الگوی  :9بارشهای بهارر اي الگو تحت تاثیر سامانههای بندالی منطقه آسیای میانه و س یری میباشد .در عی حال گسرترش
پر فشار جنب حارر در جهت شمال شروی و تا حدودی استقرار پر فشار عربستان در نواحی جنوبی کشور اثر منفری برر نراور
حاصل از کم ارتفا های سامانه بندالی گذاشته به نحوی که از ايجاد بارشهای شديد و سیل آسا تا حدودی کاسته اسرت .اير
شرايط در همه  9مورد اي الگو مشاهدر شد( .)a 6بررسی شرايط رطوبتی و نم ويرژر سرامانه هرای بارشری اير الگرو نشران
میدهد که بیشتر مقادير نم ويژر در عرضهای پايی تمرکز يافتهاند( .)b 6مقدار تاوايی بر روی سواحل جنوبی دريای خزر بره
بیش از  7-0 s -7متر بر ثانیه میرسد که نشان دهندر صعود نه چندان شديد هوا است( .)a 6همچنی در همره مروارد سررعت
وائم منفی جو (سیکلونی) بر روی منطقه مورد مطالعه وابل توجه بودر به طوری که مقدار آن بی  -5/1تا  -5/4مشاهدر شرد(6
 .)bبررسی نمودارهای هاومولر تاوايی عرض ˚ 91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال نشان می دهد که حداکثر میرزان تراوايی
مث ت بی  7×75-0تا  1×75-0متر بر ثانیه طی فعالیت سامانههای مورد مطالعه می باشد( .)c 6مقادير متوسط روزانه تاوايی نس ی
در مقطع وائم جو نشان می دهد که مرکز کم ارتفا با حداکثر میزان تاوايی مث ت بی  7/0×75-0تا  9×75-0متر بر ثانیره در بری
ترازهای 855تا  055هکتوپاسکال ترافهای نس تاً ضعیفی ايجاد کردر که با حرکت شرق سوی خرويش وضرعیت دينرامیکی
نس تاً مناس ی را برای صعود ايجاد میکنند( .)d 6در بررسی میدانهای واگرايی و همگرايی افقی در سطوح زيرري جرو (ترراز
 7555هکتوپاسکال) در سواحل جنوبی دريای خزر و تقري اً نواحی مرکزی کشور از جنوب تا شمال به دلیل وررار گیرری در
محل ناور کم ارتفا عرضهای بای همگرايی(واگرايی منفی) بسیار مناس ی مشاهدر میشود .بیشینه همگرايری سرامانه بارشری
خرداد مار  7985به بیش از  -70×75-6 m s -7می رسد که مرکز آن بر روی نواحی جنوبی کشور مستقر است( .)e 6همچنی
نیمرخ وائم میدان واگرايی و باد واگرا در امتداد عرض ˚ 91شمالی نشان داد که سواحل جنوبی دريای خرزر و شررق مديترانره
يک جريان غربی (شرق سو) غالب را در تراز های بایتر از  705هکتوپاسکال تجربه میکنند (.)f 6
مجموعه اي شرايط حاکی از وجود شرايط مناسب برای صعود دينامیکی هوا بر روی جو منطقه و صعود دينرامیکی سرريع
ذرات برره سررطوح میررانی و فووررانی جررو میباشررد کرره نهايت راً ريزشهررای سررنگی بهررارر را ايجرراد کررردر است(شررکل .)6
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شکل  )a( -6وضعیت میانگی روزانه ارتفا ژئوپتانسیل بر حسب متر(کنتور) تاوايی نس ی بر حسب ( 75-0 s -7پهنهای) در سطح
 055هکتوپاسکال؛ ( )bشرايط میانگی روزانه نم ويژر(گرم بر مترمکعب) و سرعت وائم جو بر حسب پاسکال(اُمگا) در سطح 155
هکتوپاسکال)c( .وضعیت نمودار هاومولر تاوايی  13-11فروردي مار  7989عرض ˚  91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال؛ ()d
مقطع وائم شرايط میانگی روزانه تاوايی عرض ˚  91شمالی)e( .مقادير متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا
در سطح  7555هکتوپاسکال( )fنیمرخ وائم متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در امتداد عرض ˚91
شمالی .میدانهای واگرايی و همگرايی بر حسب  75-6 m s -7است .نقشهها مربو به  7خرداد مار  7985میباشند.
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نقشه پهنه بندی مجمو مقادير بارش سامانه خرداد مار ( 7985شکل  )1نشان میدهد که بیشتري مقادير بارش اي
سامانه در بخشهای غربی منطقه مورد مطالعه يعنی استان گیدن به ث ت رسیدر است.

شکل  7مجمو بارندگی سامانه بارشی  7خرداد مار  7985در الگوی سوم(مقدار بارندگی به میلیمتر)

الگوی  :4در اي الگو سامانه بندالی(اُمگا) الگوی غالب بارش بهارر در سواحل جنوبی دريای خزر محسوب میشرود .اير
الگو نیز تا حدودی ش یه به الگوی اول میباشد .با اي تفاوت که در اي الگو گسترش غیرعادی و بسیار زيراد پرفشرار جنرب
حارر به سمت شمال در فصل بهار مشاهدر می شود که زبانههای آن حتی تا عرض  05-65درجه شمالی هم گسترش داشرته
است .عدور بر آن کم ارتفا های عرضهای بای و همچنی سیکلونهای مديترانهای نیز نقش اصلی را در بارشهای اي الگو
بازی میکنند .اي شرايط در هر  1مورد اي الگو مشاهدر شد( .)a 8بررسی شرايط رطوبتی و نم ويژر سامانه های بارشی اير
الگو نشان میدهد که اي کمیت در همه موارد از مقدار وابل توجهای در سواحل جنوبی دريای خرزر برخروردار اسرت(.)b 8
مقدار تاوايی در نیمه غربی و شمالی کشور به بیش از

-7

 4-0 sمتر بر ثانیه میرسد( )a 8همچنی در همه موارد سرعت ورائم

منفی جو (سیکلونی) بر روی منطقه مورد مطالعه وابل توجه بودر و مقدار آن بی  -5/7ترا  -5/4مشراهدر شرد( .)b 8حرداکثر
میزان تاوايی مث ت عرض ˚ 91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال بی  7×75-0تا  9×75-0متر بر ثانیه می باشرد ( .)c 8مقرادير
متوسط روزانه تاوايی نس ی در مقطع وائم جو نشان از شکل گیری تراف بسریار عمیقری برا حرکرت شرقسرو دارد کره اير
وضعیت شرايط دينامیکی مناس ی را برای صعود فراهم میکند( .)d 8در اي الگو همگرايی سطحی مناسرب برودر بطوريکره
بیشینه همگرايی میدانهای منفی بی  -1×75-6 m s -7تا  -71×75-6 m s -7میرسد( .)e 8نیمرخ وائم میردان واگرايری و براد
واگرا در امتداد عرض  910شمالی( )f 8نشان می دهد که سواحل جنوبی دريای خزر و شرق مديترانه طی فعالیت سرامانههای
بارشی اي الگو يک جريان غربی(شرق سو) غالب را در تراز های بایتر از  955هکتوپاسکال تجربه میکنند .جريانرات شررق
سو با منشأ غربی به واسطه شیب مدار موجود بیشینه شدت خود را در حرد فاصرل ترراز  755ترا  955هکتوپاسرکال تجربره
میکند و مناطق بیشینه واگرايی و کمینه همگرايی با میدانهای واگرايی و همگرايی افقی در سطح  7555هکتوپاسکال مطابقت
دارند .مجموعه اي شرايط حاکی از وجود شرايط مناسب برای صعود دينامیکی هوا بر روی جرو منطقره و صرعود دينرامیکی
سريع ذرات به سرطوح میرانی و فوورانی جرو میباشرد کره نهايتراً ريزشهرای سرنگی بهرارر را ايجراد کرردر است(شرکل
.)8
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شکل  )a( -8وضعیت میانگی روزانه ارتفا ژئوپتانسیل بر حسب متر(کنتور) تاوايی نس ی بر حسب ( 75-0 s -7پهنهای) در سطح 055
هکتوپاسکال؛ ( )bشرايط میانگی روزانه نم ويژر(گرم بر مترمکعب) و سرعت وائم جو بر حسب پاسکال(اُمگا) در سطح  155هکتوپاسکال.
()cوضعیت نمودار هاومولر تاوايی  13-11فروردي مار  7989عرض ˚  91شمالی در سطح  805هکتوپاسکال؛ ( )dمقطع وائم شرايط میانگی
روزانه تاوايی عرض ˚  91شمالی)e( .مقادير متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در سطح  7555هکتوپاسکال()f
نیمرخ وائم متوسط روزانه میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در امتداد عرض ˚ 91شمالی .میدانهای واگرايی و همگرايی بر حسب
 75-6 m s -7است .نقشهها مربو به  4اردي هشت مار  7914میباشند.
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پهنهبندی مقادير بارندگی سامانه مورد نظر(شکل  )3نشران میدهرد کره بیشرتري مقرادير برارش اير سرامانه در
بخشهای شروی منطقه مورد مطالعه يعنی استان گلستان و تا حدودی نیز در نواحی غربی يعنی استان گیدن بره ث رت
رسیدر است.

شکل  3مجمو بارندگی سامانه بارشی  9-4اردي هشت مار  7914در الگوی چهارم

 .5نتيجهگيری
نتايج بدست آمدر در تحقیق حاضر الگوهای دينامیکی غال ی از ساختار متوسط مقیرا

سرینوپتیکی را در سرواحل

جنوبی دريای خزر به نمايش میگذارد .تحلیل جريان هوا نقش بسیار مهمی در آشکار سازی فرآيندهای جوی حاکم بر
منطقه داشته است .در اي پژوهش از مجمو  78سامانه بارشی بهارر تعداد  4الگوی غالب استخراج و نتايج کلی زيرر
حاصل گرديد :نقشههای تراز  055هکتوپاسکال نشان داد که بارشهای بهارر سواحل جنوبی دريای خرزر اصرویً از 4
الگوی مشخص ت عیت میکنند .مشخصه اصلی الگوی اول سامانه بندالی (اُمگا) است که اصویً در شررق اروپرا واورع
میشود .در الگوهای مورد بررسی با توجه به اينکه وسمت شروی مرکز کم ارتفا حاصل از اي سرامانه برر روی ايرران
ورار دارد س ب صعود و ناپايداری هوا شدر است .سیکلونهای مديترانهای عامل اصلی بارشهای بهارر سواحل جنوبی
دريای خزر در الگوی دوم محسوب میشوند .همچنی سیکلونهای مهراجر اروپرايی بره همررار تقويرت شردن کرم
ارتفا های عرضها بای نیز به ووو بارشهای اي فصل شمال کشور کمک زيادی میکنند .عدور بر آن کشیدر شردن
پر فشار عربستان به سمت شرق و گسترش بیش از حد زبانههايی از پر فشار جنب حارر بره عرضهرای برایتر از 85
درجه شمالی شرايط مناس ی را برای محصور کردن سیکلونهای مهاجر و سیکلونهای مديترانهای به وجود آوردر کره
نهايتاً ريزشهای سنگی اي الگو را روم میزند .بارشهای بهارر الگوی سوم تحت تأثیر سامانههای بندالی منطقه آسیای
میانه و س یری میباشد .در عی حال گسترش پر فشار جنب حارر در جهت شمال شروی و تا حدودی استقرار پر فشار
عربستان در نواحی جنوبی کشور اثر منفی بر ناور حاصل از کم ارتفا های سامانه بندالی گذاشته به نحوی که از ايجراد
بارشهای شديد و سیل آسا تا حدودی کاسته است .در الگوی چهارم سامانه بندالی شکل غالرب برارشهرای منطقره
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محسوب میشود .اي الگو نیز تا حدودی ش یه به الگوی اول میباشد .با اي تفاوت که گسترش غیرعادی و بسیار زياد
پرفشار جنب حارر به سمت شمال در فصل بهار مشاهدر می شود و زبانههای آن حتی تا عرض  65-05درجه شرمالی
هم گسترش داشته است .عدور بر آن کم ارتفا های عرضهای بای و همچنی سیکلون هرای مديترانره ای نیرز نقرش
اصلی را در بارشهای اي الگو بازی میکنند .بررسی شرايط رطوبتی و نم ويژر سامانههای بارشی الگوهای مورد مطالعه
نیز نشان داد که اي کمیت در همه موارد از مقدار وابل توجهای در سواحل جنوبی دريای خزر برخوردار است .آنگونه
که خروجیها نشان داد هستههای منابع رطوبتی مناسب با ورارگیری در نوار ساحلی کشور و شرق دريای خزر سامانه-
های بارشی مورد مطالعه را تغذيه میکنند .بررسی کمیتهای دينامیکی (تاوايی نس ی امگا واگرايی همگرايری) نشران
داد که در همه موارد سرعت وائم منفی جو (سیکلونی) بر روی منطقه مورد مطالعه وابل توجه بودر به طوری که مقدار
آن بی  -5/7تا  -5/0مشاهدر شد .در همه الگوهای مورد مطالعه مقدار تاوايی بر روی سواحل جنوبی دريای خزر بی
 7-0 s -7تا  3-0 s -7متر بر ثانیه مشاهدر شد .بررسی نمودارهای هاومولر تاوايی در سطح  805هکتوپاسکال نیز نشان داد
که مراکز تاوايی مث ت بی  7×75-0تا  0×75-0متر بر ثانیه بی طولهای جغرافیايی  95-05درجه شروی وررار میگیرنرد
که حاکی از شرايط بسیار مناسب صعود دينامیکی طی فعالیت سامانههای بارشی میباشد .مقادير متوسط روزانه تراوايی
در مقطع وائم جو نیز نشان داد که استقرار مراکز کم ارتفا با مرکز بی  1×75-0تا  70×75-0متر بر ثانیه بی ترازهای 155
تا  155هکتوپاسکال بر روی منطقه شکل میگیرند .بطوریکه مقدار تاوايی مذکور ترافهای عمیق تا بسریار عمیقری را
ايجاد کردر که با حرکت شرقسو طی دورر فعالیت سامانهها وضعیت دينامیکی مناس ی را برای صعود ايجاد کردر است.
بررسی میدانهای واگرايی و همگرايی افقی و باد واگرا در الگوهای مورد مطالعه در تراز  7555هکتوپاسکال نشران داد
که در روزهای بارشی سواحل جنوبی دريای خزر نواحی شمال شرق نواحی مرکزی کشور از جنوب تا شمال و نیمه
شروی کشور به ترتیب به دلیل ورار گیری در محل ناورهای کم ارتفا شروی سامانه بندال عرضهای بای و سیکلونهای
مديترانهای و کم ارتفا غربی سامانه بندال همگرايی بسیار مناس ی مشاهدر شد بطوریکه بیشینه همگرايی میردانهای
منفی بی  -1×75-6 m s -7تا  -71×75-6 m s -7برآورد گرديد .تهیه نیمرخ وائم میردانهای واگرايری و براد واگررا در
الگوهای مورد مطالعه در امتداد عرض ˚ 91شمالی نشان داد که سواحل جنوبی دريای خزر و شرق مديترانه طی فعالیت
سامانههای بارشی الگوهای مورد نظر در فصل بهار يک جريان غربی (شرق سرو) غالرب را در ترازهرای  055ترا 705
هکتوپاسکال تجربه میکنند .جريانات شرق سو با منشأ غربی به واسطه شیب مداری موجود بیشینه شدت خرود را در
حد فاصل ترازهای  955تا  755هکتوپاسکال تجربه میکنند .مناطق بیشینه واگرايری و کمینره همگرايری برا میردانهای
واگرايی و همگرايی افقی در سطح  7555هکتوپاسکال به خوبی مطابقت دارند .مجموعه اي شرايط(منفی بودن سرعت
وائم مث ت بودن تاوايی ورارگیری منطقه همگرايی بر روی سواحل خزر) حاکی از وجود شرايط مناسب بررای صرعود
دينامیکی هوا بر روی جو منطقه و صعود دينامیکی سريع ذرات به سرطوح میرانی و فوورانی جرو میباشرد کره نهايتراً
ريزشهای سنگی بهارر را ايجاد کردر است .نتايج حاصل از پهنه بندی مجمو مقادير بارش سامانههای منتخب هر يک
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از الگوهای مورد مطالعه نیز نشان داد که توزيع بارش از الگوی خاصی ت عیت نمیکند و بارش به طور غیرر يکنواخرت
در سطح منطقه توزيع میشود .در عی حال سهم مناطق غربی سواحل جنوبی دريرای خرزر در بارشهرای بهرارر بره
مراتب بیشتر از ديگر نواحی است.

فهرست منابع و مآخذ
اردکانی حسی و همکاران؛  .7981مطالعه همديدی و دينامیکی بیشتري بارش بر روی منطقه خراسان .مجلره فیزيرک زمری و
فضا .دورر  .94شمارر  1صص .719-751
آزاد روح ا ...و همکاران؛  .7986مقايسه ساختار دينامیکی پديدر بندال با مودون ها در شارر های ژئروفیزيکی .مجلره ژئوفیزيرک
ايران .جلد  .7شمارر  7صص .03-07
ح ی ی فريدر؛  .7986آنالیز سینوپتیکی و دينامیک چرخندزائی روی مديترانه .نیوار .شمارر  69و  64صص .37-16
خوشحال دستجردی جواد؛  .7916تحلیل و ارائه مدلهای سینوپتیکی کلیماتولوژی برای بارشهای بیش از يک صد میلیمترر در
سواحل جنوبی دريای خزر .رساله دکتری اولیم شناسی .به راهنمايی هوشنگ وائمی .دانشگار تربیت مدر .
محمدی حسی و همکاران؛  .7937تحلیل دينامیکی سامانه های سودانی و رخداد بارشهرای سرنگی در جنروب غررب ايرران.
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیايی .سال دوازدهم .شمارر  14صص .14-1
مرادی حمیدرضا؛  .7987تحلیل همديدی بارش های ساحل جنوبی دريای خزر در شش مار سردسال .علوم و فنون دريايی ايران.
شمارر  1صص .11-67
مرادی حمیدرضا؛  .7980پیش بینی وورو سریدبها برر اسرا

مووعیتهرای سرینوپتیکی در سرواحل جنروبی دريرای خرزر.

پژوهشهای جغرافیايی .شمارر  00صص .797-753
مرادی محمد و همکاران؛  .7981نقش تاوايی پتانسیلی هم ارز و تر در مسیريابی سامانه های سودانی .نیوار .بهار و تابستان .7981
شمارۀ  14صص .01-99
مشکواتی امیر حسی و مرادی محمد؛  .7989بررسی ناور فشاری دريای سرخ از ديدگار دينامیکی .مجله نیوار .شمارر های  01و
 09صص .14-09
معصوم پور سماکوش جعفر؛  .7984مطالعه سینوپتیکی خشکسالی های فراگیرر در سرواحل جمروبی دريرای خرزر .پايران نامره
کارشناسی ارشد اولیم شناسی به راهنمايی فرامرز خوش اخدق .دانشکدر جغرافیا .دانشگار تهران.
مفیدی ع ا

زري

آذر و جان از و ادی غدمرضا؛ .7986ت یی علل کاهش يافت مقدار و شدت بارشهای زمستانه در ویا

با

بارشهای پايیزر در سواحل جنوبی دريای خزر .مجله فیزيک زمی و فضا .دورۀ  .98شمارر  7صص .159-711
---------------------------------؛  .7937تعیی الگوی همديدی بارشهای شديد و حدی پرايیزر در سرواحلجنوبی دريای خزر .مجله فیزيک زمی و فضا .دورۀ  .99شمارر  9صص .704-797
نصیری بهروز؛  .7918تحلیل الگوی سینوپتیکی و دينامیکی بارشها در حوضههای کرخه و دز .رساله دکتری جغرافیای ط یعی به
راهنمايی هوشنگ وائمی .دانشگار تربیت مدر .

شمارر ششم
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