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 چکیده

 هاایساوو  میاانی جاو باار  هدف تحقیق، شناسایی الگوهاای رردشای اهداف:

 .داخلی ایران است ةناحیة کوهپای ی دررربار

هواشناسی جهانی ی کدها( 6391-4362) ةسال 03 از هایداده ،فوق منظور به روش:

بار  رربااری  ..شد استفاده کشور یسازمان هواشناسدید های همهستگاای 33تا  93

 93بناابرای،،  د.وحااد  شا هاستگاهیا درصد 13حداقل در که  است، بارشی دیدهم

اصلی و مؤلفة رو  تحلیل  است که با شناسایی الگوهای جویمبنای مشترک رربار 

  شد. تعیی،هکتوپاسکال  233تراز  دربندی خوشه

تعداد  ،یشتریب ،بندیدست آمده در اثر خوشهه ب رردشی الگوی 2از  :/ نتايجهايافته

 لیاآور مارس، در ماه هکتوپاسکال  233 تراز اول ی جویالگو ، ازیرربار یروزها

و  یغرب یدر نواح الگو ،یبار  ا ریمقاد ،یشتریب کند.تبعیت می )فصل بهار( یو م

ارتفاا  مرکاز کامریری حاکی از شکلو الگ ،یا پدید آمده است.شمال غرب منوقه 

ة توسعو  در منوقه شیو ژئوپتانسیل باعث که است اهیس یایدر دربسته  یو قو قیعم

ارتفا  )سرد چاال( . بسته بودن مرکز کمشودمی  ناوه یدر مناطق شرق امواج کژفشار

با . دشها  بار ةادامو  ایران یداخل یةکوهپا در یغرب یهاحرکت سامانه یباعث کند
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 شادهموالعه ةمنوقو شمال غرب  یغرب ینواحبررسی الگوهای رردشی سوح زمی،، 

 یشارق یغارب اروپاا و ناواح هکتوپاساکال 6341پرفشار  رثیأ، تحت تالگو ،یدر ا

در شامال  یقاوة پشتالگو وجود  ،یفشار قرار دارد. در امرکز کم ریثأه تحت تقمنو

کژفشار در  وضعیت  تیباعث تقو ،اهیس یایسرد چال در شرق در و ترانهیمد یایدر

 ایامه ،،ییدر تراز پاازیاد  ییراگبا توجه به هم ،،یبنابرا .است شدهجو  ،یریسوح ز

 هایجو، بار میانی  در تراز ییمثبت بالا و واررا ییصعود و تاوا یبرا طیبودن شرا

. ریازدمیشمال غرب منوقه  یدر نواح عمدتاً ،(متریلیم 23از  شی)ب یمناسب یرربار

شامال غارب و غارب  به خزر یایاز در را رطوبت ،پر فشار هایزبانه ،الگو ،یدر ا

 رطوبات تیتقودر  یجنوب غرب ستمیس یو نقش حرکت چرخند همنتقل کردمنوقه 

 . مشهود استفارس به منوقه  جیعرب و خل یایدر از

-هیلا در قیارتفا  عممرکز کم ایسرد چال  مرتبط با  ررباری هایبار  :گیرینتیجه

سارد  یهاوا ز یغرب اروپا و ر یقو ةپشتوجود  ،،است. همچنیجو  یفوقان های

 اناا یآن، جر هاایو زباناهه شاد ،ییمرکز فرابار در تراز پا تیلا باعث تقواعرض ب

. شودمیموجب  شدهموالعه ةمنوق یغرب یرا به نواح یرطوبت خزر قیو تزر یشمال

فشار جنوب و جنوب کم ستمیسخلی مرتبط با داکوهپایة روزهای ررباری  ،همچنی،

  است. ،ییپا  سوو ییهمگرا و یغرب

 بنادی، اصلی و خوشاهمولفة تحلیل  ، الگوهای رردشی ،بار  ررباری :هاكلیدواژه

  .داخلی ایرانکوهپایة 

 مقدمه .3

باارۀ تری، پدیده یا ویژری محیط زیست است و تااکنون موالعاا  فراوانای در بار  مهم

های پرباران یا بسیار خشا  هار دو در کیفیات محایط ایجاد آن انجام شده است. سال عوامل

فتد که هوای مرطاوب و ادارند. در هر مکانی بار  زمانی اتفاق میمؤثری زندری انسان نقش 

-الگوهای رارد  اتمسافر فاراهم مایوسیلة عامل صعود فراهم شود. هر دوی ای، شرایط به 

در  6کلای،وسیلة به تری، و اولی، کار در ای، زمینه (. معروف430، ص. 6099)علیجانی،  شوند

                                                 
1. Klein 
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شاد   ،مثبت تاواییپیشروی محدودۀ انجام شد و نشان داد که در جلوی فرود در  6329سال 

 یعایدر بروز حاواد  طب زیمخاطره انگ یعنوان عاملبه ،یهای سنگبار . بارندری بیشتر است

ی نقاش مهما تواندیمولد آن م هایستمیس دییدهمة عموال رو ،یاز ا استمور   لیهمانند س

، صامدیو  زییا)عز داشاته باشاد خساارا  کااهش و لابیبه موقع و کنترل س صیتشخ در

هاا های بالا و افزایش فراوانی وقو  آنها با شد افزایش وقو  سیلبه  (. توجه22، ص. 6091

تغییارا  شاد  بارنادری موار  و با رربارها  بارۀای جدیدی را درهدر چند سال اخیر بحث

هایی است کاه باه صاور  رربارهاایی باا های عظیم بارانبسیاری از سیلاب أاست. منشکرده 

 دهنادشد  زیاد، تداوم نسبتا طولانی، تکرارهای متوالی و یا در سوح وسیعی از منوقه رخ می

و  یباادانآهمیشاه  ،یالها هاایاز نعمات یکایعناوان باار  باه .(693 .ص ،6033، )امیدوار

نادرسات خاود بساتر  یهااتیاکه بشر با فعال یهنگام یول؛ را به همراه دارد عتیطب یسرسبز

باداق  ،ی)براتا ودخواهاد با انبااریز شتریآن ب یامدهاینعمت را خراب کرده باشد، پ ،ینزول ا

هاای آب های ررباری و شدید از جمله ویژرایوقو  بار . (91، ص. 6036جمالی و ملکی، 

-شود. وقو  چنی، باار خش  است که موجب بروز سیل میواحی خش  و نیمهو هوایی ن

تاری، ای مهامهای مدیترانهچرخنددیدی و محیوی است. عبور هایی حاصل ترکیب شرایط هم

اماا در برخای منااطق ایاران از جملاه ناواحی ؛ آسا در ایران استعامل بروز بار  های سیل

ای نیسات و ارار ایا، ساامانه باا ساایر ای مدیترانههجنوبی و جنوب غربی، اثری از سیکلون

کم فشار ساودانی و شارایط صاعود محلای مانناد سامانة های ورودی به ایران از جمله سامانه

در زماان حادو  در مجماو ، . دهادهای شادیدتری رخ مایررمای زمی، همراه شوند بار 

  پاایی، و واررایای ررایای شادید ساووهای ررباری، هوای سرد و بسیار مرطوب، همبار 

)رنادمکار،  افتادفشار اتفاق مایشدید سوو  بالا، کاهش ضخامت اتمسفر و ارتفا  سوو  هم

 .  (661، ص. 6036

در ایران که  شدهموالعهمنوقة اهمیت بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی با توجه به وسعت و 

کناد کاه رور  ایجاب می، ضریردکوه زاررس را در بر میکوه البرز و شرق رشتهجنوب رشته

زا و خساار  هاای رربااریبار   ۀالگوهای رردشی به وجود آورند ،ای، تحقیقاز با استفاده 

آغااز تاوالی رؤیات از حداقل یا  یاا دو روز قبال، باا توان بدی، منظور میشناسایی شوند، 
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در ایا،  ،بینای کارد، وقاو  آن را پایشآساهای ررباری و سیلالگوهای مختوم به ایجاد بار 

 صور  فرصت کافی برای ایجاد آمادری های لازم وجود دارد.      

هاای باار  ۀآورنادهای رردشی و عوامل پدیدز اجرای ای، تحقیق، شناسایی الگوهدف ا 

هاای کاوههای البرز و شارق رشاتهکوهجنوب رشتهای داخلی ایران )ایهکوهپناحیة در  ررباری

هاا هایی از سال احتمال تکوی، آندر چه زماناست که  هاآن ریریشکل و چگونگی (زاررس

شاوند و همچنای، چاه مشاابهت و یاا هایی بیشتر در منوقه پیدا میبیشتر است و در چه زمان

   .تفاو  هایی با همدیگر دارند

 تحقیق پیشینة .2

 ررفتاه صاور  زیاادی موالعاا  دنیاا در سنگی، هایبار و رربارها شناسایی برای تاکنون

 ویادر شهر توک ییررما ۀریجزبودن و  یچون کوهستان عواملی پژوهشیدر از آن جمله  .است

، ص. 6394، 6)یونتاانی دانساتندمنوقاه  ،یاا ،یروزهای با باار  سانگ شیافزا یرا علل اصل

هاای سانگی، جناوب شارق ایالاا  متحاده فضایی زمانی باار الگوی (. در تحقیقاتی 6211

 ةمنوقاباار  در سراسار  فاری، خدادهایر مکانیسم غالب ه شد که و نتیجه ررفت شدبررسی 

ریاری سرد است که سبب صعود ساریع هاوا و شاکل ةجبهویژه ه ای بموالعاتی سیستم جبهه

ررفته در شارق فلاا  فشارهای شکلکم تحقیقاتی، (. در 42. ، ص1363، 4)کیم  شودتندر می

ژوئا،  دیبار  شاد رییرعامل شکل را یمحل دارییو ناپا وانیتا ةتنگها در آن تیتبت و تقو

-باار  یبررسبا . (401. ، ص4333، 0و لیو چ،) کردند یمعرف وانیغرب تا در جنوب 4333

منوقاه  ،یهای سانگکه رخداد بار  به ای، نتیجه رسیدندلانگدوک فرانسه  یةناح ،یسنگ های

و نوساان  تراناهیهای نوسان مدشاخص یفاز منف ترانه،یدمای سوح آب مد شیدر ارتباط با افزا

دیادی جهت تشخیص الگوهای هام .(64، ص. 4363، 2و نجیب )ترمبلی است ترانهیغرب مد

مراتبای، همچنای، ارزیاابی کمای شارایط بنادی سلسالهاسااس رو  خوشاهر باران سنگی، ب

                                                 
1. Yonetani 

2. Keim 

3. Chen & Liu 

4. Tramblay & Najib 
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، 4363 ،6و ماولر کاسپار) جمهوری چ  را موالعه کردند ،ترمودینامیکی باران مداوم و سنگی،

 یرا عامال اصال اسیاز الگوی بزرگ مق ،ییجت سوح پا رییرشکل تحقیقاتی در .(222ص. 

(. 191. ، ص4366، 4ماساترانگلو و میگلیتاا) دانساتند ایاتالیجناوب شارق ا ،یهای سنگبار 

را  آمریکااروزاناة  فاری، هاایباار  ،31کارریری صدک هدر پژوهشی با بهورلینگ و چنگ 

هاای فاری، در  سوح دریاا بار رخاداد باار یرا  دما؛ نتایج نشان داد که تغییکردندبررسی 

هاای فاری، در زمساتان در منااطق جناوبی آمریکاا مناطق شمالی در تابستان و کاهش باار 

 .(406، ص. 4361 ،0)هورلینگ و چنگ ثیررذار استأت

 ه شدررفت نتیجه خزری ناحیة میلیمتر 633 از بیش هایبار  دیدیبا بررسی همدر ایران  

 توساط کاه اسات دریاا نسیم ۀشدتقویت جبهةورود  از ناشی منوقه ای، سنگی، هایبار  که

 حدی هایبار  در بررسی .(01 .ص، 6021، خوشحال) نداشده تقویت دیدیهم هایتمسیس

 و خازر دریاای غرب پرفشار مرکز ستقرارا به ای، نتیجه رسیدند که ایران شمالی سواحل پاییزۀ

 – شامالی غالاب و شادید هااینجریاا با همراه جو پایی، ترازهای در دریا روی منفی تاوایی

جانبااز  زریا، و، )مفیدی هستند پاییزه حدی و شدید هایبار  ایجاد اصلی عوامل از جنوبی،

 الگوهاا، آرایاش در معنای دار اختلاف وجود رویای پژوهشی نتایج (.606ص.  ،6091 ،قبادی

 هایمرژی تنو  علل عبارتی، به ت.اس ایران سوی به هاآن حرکت مسیر و های هواتیپ فراوانی

 الگوهاای ناو  باا ارتبااط در رارم و سرد مرطوب، و خش  هایدوره آن تبع به و دما بار ،

 عامل بررسیدر  (.21 .ص، 6099، رضیئی فتاحی،) است بررسی قابل هاآن فراوانی و رردشی

 تشاکیل و سایبری پرفشاارساامانة  اراساتقر نفاو ، تهاران ۀیزیپا شدید هایبار  ایجاد اصلی

 و ، حسا، بیگای)امیادوار دانساتندماؤثر را  ایران مرکز و خزر دریای روی بر وسیع سردچالی

 هایشاخص اساس بر تبریز شهر رفتیهم هایبار  سهم بررسی (.291 ص.  ،6034 ،رحیمی

 هایبار  رخداد در رفتهم عامل نقش کهمنجر شد به ای، نتیجه  ساله 4دورۀ  طی ناپایداری

، پاورمعصاوم) رودمای شاماره ب ثانویه عامل ی  عنوانهب و است ناچیز بسیار منوقه ررم دورۀ

در تحقیقای رخاداد بلاکیناگ را یکای از  (.442ص. ، 6034، اراحمادیو ی  والفقااری ری،یم

                                                 
1. Kaspar & Müller 

2. Mastrangelo & Miglietta 

3. Hoerling & Cheng 
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، 6030، )درراهیان، علیجانی، محمادی های مداوم و سنگی، دانستندعوامل اصلی رخداد بار 

های آب و هاوایی مخارب در هیداری هنگام رخداد پدیدناپا هاییهنمادر پژوهشی (. 611ص. 

رفتای و صعود، انرژی پتانسایل در دساترس هامنمایة که ترکیب  کردندشهر مشهد را بررسی 

ناژاد، )صالحی، ثنایی های ترکیبی معرفی شدندعنوان بهتری، نمایهصعود و سوح تعادل بهنمایة 

باه ایا،  کرماان اساتان 6093 بهم، سنگی، بار  بررسی با (.660ص. ، 6030گی، بایموسوی 

 ترانهیمد دریای روی بر بریده رتفا  اکم تشکیل بار ، ای، ایجاد اصلی عامل نتیجه رسیدند که

دیادی باار  شادید در تحلیل هام .(46ص.  ،6032، صفرپور و، محمودآبادی )امیدوار است

 مرکاز ریاریشاکلکاه  ه شادفتارنتیجاه رهای تهران و البرز استان 6032منجر به سیل تیرماه 

 یا  از البارز هاایدامنه و خزر روی بر آن هایزبانه رستر  و اروپا روی بر سوحی پرفشار

 دیگار، طارف از بالاایی هایعرض به جنوبی نیمة حرارتی فشارکم هایرستر  زبانه و طرف

 هاوای فرارفات و پرفشاار زباناة توسط ای سردهو فرارفت و فشاری زبانة دو ای، تقابل سبب

 ؛اسات کارده فاراهم را سوحی ناپایداری و کژفشاری شرایط و شده فشارکم زبانة توسط ررم

 ایاران غارب شمال ویژههب و غرب روی بر میانی تراز ناوۀ نفو  جو بالایی ترازهای در زمانهم

 منوقاة یعنای ؛ماوج ای، بالایی واررایی ناحیه زیر در جنوبی البرز دامنة هایاستان قرارریری و

 آن پای در و ساریع هاوا و شادید صاعود سابب ناوه، ای، بودن واشار همراه به مثبت، تاوایی

. 6032)زار  نیساتان ،  است شده نواحی ای، در آساسیل هایریز  و ایهکوم ابرهای توسعة

 ه شادنشان داد ی ایرانهای تندری سواحل جنوبدیدی توفانهم –در واکاوی آماری  .(10ص. 

 اساتان در آن رخاداد پتانسایل و یابادمای کااهش به شرق غرب از پدیده ای، مکانی روند که

 و 21 پااییز باا در پدیاده ایا، رخاداد بیشاتری، زمانی، نظر از .است هرمزران از بیش بوشهر

 هاایسااعت در قابال تاوجهی تفاو  ساعتی مقیاس در .است ثبت شده درصد 20 با زمستان

 محلای صابح هنگاامباه ویژهبه هاساعت همة در آن امکان رخداد و شودنمی مشاهده متفاو 

 ناحیاة قرارریاری عربستان و جنوب تا غربی بادهای نفو  از حاکی دیدیهم نتایج. دارد وجود

 و ناپایاداری شارایط کاه اسات شدهبررسی منوقة روی مثبت تاوایی فرارفت منوقة و واررایی

 در بنادالی هایسامانه ریریشکل از ناشی یا غربی بادهای رستر . کندیجاد میا را هوا صعود

 شامال یاا اروپا از سرد هوای فرارفت ها وآن النهارینصف وز  از ناشی یا و جو میانی تراز
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در ایا، منوقاه  ترمودیناامیکی هاایشااخص از حاصل مقادیر. است مدیترانه شرق روی آسیا

 رخاداد اصلی عامل محلی، شرایط تحت تأثیر ایجادشده هایپایدارینا و رفتهم که داد نشان

 در رفاتهم جو، بالایی ترازهای در مناسب شرایط فراهم شدن صور  در و نیستند پدیده ای،

)معصوم پور سماکو ، میری، رحیمای،  شود می محسوب پدیده ای، تشدیدکنندۀ عامل حکم

   .(132ص. ، 6031

  تحقیق شناسیروش .1

دیاد ماورد توجاه اسات. ایا، دو رویکارد شناسی هامیکرد عمده در موالعا  اقلیمدو رو

، ص. 6091، مساعودیان) رردشی به محیوی و رویکرد محیوی به رردشای عبارتند از رویکرد

بدی، صور  که ابتدا شد. دیدی محیوی به رردشی استفاده (. در ای، تحقیق از رویکرد هم09.

که مربوط باه  33تا  93 ها شامل کدهایایستگاهرذشتة اضر و هوای ح آمار و اطلاعا  کدهای

 13شده درهای ثبتبانیاز آمار دیده است،های شدید همراه با رعد و برق  رربار و یا بارندری

شد استخراج  میلادی 4362تا  6391سالة  03آماری دورۀ در  شدهموالعهمنوقة دید ایستگاه هم

 بعاد از آن و شادند ، مشاخصبودناد( 33تاا  93دیده )کاد و سپس روزهایی که دارای ای، پ

از  مشاهده شده بودند شدهموالعهمنوقة  یهادرصد ایستگاه 13ی که حداقل در رربارروزهای 

ساپس بار  .شادروز رربااری شناساایی  93های آماری استخراج شدند، در نتیجه بی، کل داده

دهنادۀ نشاانبهتاری، تاراز ی فاوق کاه روزها هکتوپاسکال 233تراز  ارتفاعی هایاساس داده

آن باه  ادغاامبار اسااس فواصال اقلیدسای و  بندیخوشه است،ریری رربارها چگونگی شکل

الگوهاای منظاور شناساایی هاا باهدادهروی  بار SPSS آمااریافازار در محیط نرم وارد رو 

   شد. انجامای، رربارها آورندۀ وجود ه ب رردشی

النهااری و های باد ماداری و نصافمؤلفه، (امگا) سرعت قائم به مربوط های در ادامه داده

 63شارقی وطاول درجة  93تا  63بندی در قلمرو جغرافیایی تاوایی الگوهای حاصله از خوشه

درجه تهیه شادند و  1/4×  1/4عرض جغرافیایی شمالی با قدر  تفکیکی مکانی درجة  23تا 
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تجزیه و تحلیال  وترسیم  4و رردس 6فررای سوفزارهاهای مربوطه در محیط نرمهشسرانجام نق

    شد.

 شدهمطالعهة منطق. 3. 1

 43و عرض جغرافیایی  شرقیدرجة   16تا   13یی ایجغراف یهاطول ،یب شدهموالعه منوقة

شارقی دامناة کاوه البارز و جنوبی رشاتهدامنة شمالی واقع شده است. ای، منوقه  درجة 01تا  

آب ناحیة  1، یکی از ای داخلی ایرانکوهپایهناحیة نام  به و ی ریردکوه زاررس را در بر مرشته

  .(6)شکل  مشهور است و هوایی ایرا ن
 

 
  ديدهم هایو ايستگاه شدهمطالعهمنطقة موقیت جغرافیايی  -3شکل  

 6031، نگارندرانمأخذ: 
 

زارارس در  هاای داخلای سلساله جباال البارز وای داخلی ایران که کوهپایهکوهپایهناحیة 

باه علات محصاور (. 630، ص. 6099 )علیجاانی، دهندهای مرکزی را تشکیل میاطراف چاله

ی بیرونی اهای کوهپایهتر از سرزمی،تر و بریهای مرتفع البرز و زاررس خش شدن کوهستان

                                                 
1. Surfer 

2. Grads 
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علیارغم تشاابه  ،کاوه زارارس( هساتند. بادی، جهاتکوه البارز و غارب رشاته)شمال رشته

اناد. ایا، ناحیاه متمایز از همدیگر تقسایم شادهناحیة به دو ز نظر آب و هوایی اتوپوررافی  

مارز جناوبی آن باه ، های منفرد مرکزی را نیز دربر می ریردهای زاررس، کوهعلاوه بر کوهپایه

های البرز نیاز از تهاران کوهپایه..دشوختم می کوهستانی هستندناحیة جزء ارتفاعا  کرمان که 

است و در شده ظمی بارندری آن نماهیت بری بودن ناحیه سبب بیان ادامه دارد.تا مرز افغانست

بارد. ای، بدان معنی است که همیشاه عامال های بسیار سنگی، و ررباری میبیشتر موارد بار 

صور  اتفاقی ایا، شارایط فاراهم هصعود و هوای مرطوب برای بار  فراهم نیست و فقط ب

به طور متوسط در کل ناحیه ممکا، اسات تاا . دشوهم ایجاد میهای ررباری بار و شود می

کوهپایه ناحیة درصد از بارندری سالانه در ی  روز ببارد. ای، درصد در ای، ناحیه بیشتر از  46

تار ای داخلی به شارایط بیاباانی نزدیا دهد آب و هوای کوهپایهای بیرونی است و نشان می

ای داخلی بسیار متغیر و غیار قابال اطمیناان کوهپایهیة ناحاست. در واقع وضعیت بارندری در 

به همی، جهت است که همیشه مشاکلا  ناشای از بارنادری در ایا، ناحیاه بیشاتر از  ؛است

  .نواحی دیگر آب و هوایی ایران است

 تحقیقهای يافته .4

 مؤلفاة هفات تعاداد اصالی، هاایمؤلفاه تحلیل رو  از آمده دست به هاییافته براساس 

 الگوهاای تعیای، بارای شاوند، مای شاامل را هاداده پرا  کل درصد 93 مجموعاً ست کهنخ

 افزایشای واریاانس و واریاانس ویاژه، ارز  ( مقاادیر6جدول ) .شدند انتخاب ررد  جوی

   .دهدمی نشان را هافهمؤل
 

 هکتوپاسکال منطقه 377های تراز های اصلی بر روی دادهلفهؤنتايج تحلیل م -3جدول 

 6031های تحقیق، خذ: یافتهأم

 افزايشی واريانس درصد درصد واريانس ارزش ويژه مؤلفهشمارة 

6 912/401 100/04 100/04 

4 243/666 019/61 336/22 

0 261/26 916/3 214/12 

2 612/13 613/9 366/11 
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 3ادامه جدول 

 درصد افزايشی واريانس درصد واريانس ارزش ويژه شمارة مؤلفه

1 043/14 469/2 643/20 

1 013/03 630/2 044/22 

2 164/41 100/0 911/93 

 

 دورۀ دید منوقه طیایستگاه هم 13روز( در63000) شدهموالعه روزهای روز نماینده از همة 93

باا انجاام تحلیال میلادی به روشی که در بخش پیشی، رفتاه شاد و  4362تا  6391سالة  03آماری 

 2 ،6وارد ادغاام رو  باههکتوپاساکال  233تراز  هایبر اساس دادهو  با فواصل اقلیدسی ایخوشه

تعاداد روزهاای هار خوشاه در شاکل فراوانی . شد شناساییموجد رربار  ی(رردش یالگوخوشه )

 . ( نشان داده شده است4)شمارۀ 
 

 
 هکتوپاسکال 377های تراز تعداد روزهای رگباری در هر خوشه بر اساس دادهفراوانی  -2شکل 

 6031مأخذ: نگارندران، 
 

 43باا  ساومخوشاة  یدرصد دارای بالااتری، فراوانای وقاو  و الگاو 46اول با خوشة الگوی  

   (.0)شکل  اندبا بالاتری، میزان فراوانی رخداد همراه بوده شدهدرصد به ترتیب در منوقه موالعه
 

                                                 
1. ward 
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 هکتوپاسکال 377تراز  هایدر هر خوشه بر اساس داده یرگبار یروزها یدرصد فراوان -1شکل 

 6031مأخذ: نگارندران، 
 

 ناحیاة موالعاه در جاوی رارد  الگوهای تری،متناوب که الگوها ای، ترکیبی هاینقشه سپس 

پدیاده در الگاوی رردشای هار یا  از ماؤثرتری، با توجه به موقعیات  شدند. ترسیم هستند،شده 

 .شدتخاب نا یصاسم خا هااز آن موالعاتی،  برای هر ی منوقة های خوشه

روز از  62درصاد اسات کاه  46دارای فراوانای  :(3 خوشـة) سردچال دريـای سـیاه الگوی

 ،،یساوح زما در. (2شاکل ) کنادیم یرویالگو پ ،یاز ا شدهموالعه ةمنوقرربار در  یدارا یروزها

 یقایباعث انتقال رطوبات و حرکاا  تلفپرفشار زبانة و ادغام آن با  یفشار جنوب شرقرستر  کم

 ةمنوقا یغربا یرطوبات در ناواح قیاموجود امکان تزر طیکه با توجه به شرا دهش ستمیدو س ،یب

رساتر  رطوبات  ستم،یس ییجابه جا ۀنحو به. با توجه استفراهم  شترینقاط ب ریاز سا شدهموالعه

جناوب  یاةناح کاه،یاضم، ا ؛رخ داده است یکمتر زانیبه م هیبه سمت شرق ناح یغرب یاز نواح

 ةمنوقااز  افتاهیرساتر  اماواجکشور عربساتان و  یفشار مستقر بر روکم ریثأوقه تحت تمن یغرب

(. در b2)شاکل  اسات کاردهفاراهم  را یرربار هایفارس امکان وقو  بار  جیعمان و خل یایدر

اسات کاه  دهشا لیتشک ترانهیو مد اهیس یایدر یشرق یدر نواح یقیعم ۀناو هکتوپاسکال 233 تراز

(. a2اسات )شاکل  افتاهیسارخ رساتر   یایمحور آن تا جنوب غرب در یهارالنرستر  نصف

در غارب و شارق آن باعاث  رتفاا پرا ةپشتآن توسط دو  نگیارتفا  و بلاکمرکز کم ،یبسته بودن ا

نیماة در یاتر یمثبات قاو ییتاوا جادیو ا ،یآن بر سوح زم ترقیعم یکینامید ریثأحرکت و ت یکند

 یبالاا ریخصوصاً مقااد یمنف )امگا( سرعت قائم(. وجود d2)شکل  است هشد غربی کشور-شمالی
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مثبت بالاا، باا توجاه  ییو تاوا (c2)شکلاز شمال تا جنوب  شدهموالعه ةمنوقدر غرب  یمنف یامگا

در جاناب شارق نااوه، باعاث وجاود  یایو واررا ،یزما وحدر سا یایمناساب همگرا طیبه شارا

 آن شده است. یغرب یها در منوقه خصوصاً نواحصعود بالا و رربار د،یشد یهایداریناپا

 کاشاان (،متاریلیم 04) تهاران رانیشام یهااساتگاهی، در االگاو ،یا های ررباریبار  ،یشتریب

 1/42)  آوج (،متاریلیم 49) تفار ، میلیمتار(0/49) میلیمتار(، شاهریار 43) تهاران ملیمتر(، 4/43)

 هشادثبات میلیمتر(  0/41) و بویی، زهرا (متریلیم 4/41)خرمدره  میلیمتر(، 42) نجف آباد (،متریلیم

 است.
 

 
 

 

  
  

= امگای تراز cفشار سطح زمین، = همb، 377= ارتفاع تراز a) الگوی سردچال دريای سیاهنقشة  -4شکل 

377 ،d 377= تاوايی تراز) 

 6031خذ: نگارندران، أم
 

در  یررباارروز  66درصد است کاه  62نی دارای فراوا(: 2 ةخوش)غرب ايران  ایناوه الگوی

(، مرکاز پار 1)شاکل  ای، خوشاه ،یسوح زم ةنقش در. کندیم یرویالگو پ ،یاز ا شدهموالعه ةمنوق



 623                      ...     یرربار هایمؤثر بر بار  یرردش یالگوها لیتحل      سال شانزدهم                   

 

مرکاز  ،،یهکتوپاسکال بسته شاده اسات. همچنا 6361خزر با پربند بسته  ةاچیدردر غرب  یفشار

فشاار توساط کام ،یاا ی. حرکات چرخنادشاودیما دهیجنوب شرق کشور د یبر رو یفشارکم

 موسامی لیتشک ةمنوقشده است. انتقال رطوبت از  تیپرفشار غرب خزر تقو یحرکا  واچرخند

منوقاه و  یجبهه بر رو لیصور  ررفته است. تشک شدهموالعه ةمنوقخزر به  یایدر ،یهند، همچن

 ،یچناخازر و هم یایادر یزارارس از رو یالبارز و شارق یجناوب ةدامنانتقال رطوبت مناسب به 

 تاراز در شاده اسات. ،یمأعمان تا یایهند و در انوسیمورد نظر از اق ةمنوق یشرق یرطوبت نواح

 ةمنوقاو  شودیم دهیکشور د یغرب یمرزها یبر رو یا(، ناوهa1ل شکالگو ) ،یا هکتوپاسکال 233

 ایاجاو مه یدر سوو  بالا ییواررا یبرا طیشرا ،،یبنابرا .قرار دارد ناوه یدر جانب شرق شدهموالعه

تضاعیف یاا از  یریپاذریثأت یباه خاوب دهدیدر فصول ررم سال رخ م شتریالگو که ب ،ی. در ااست

هاا را فشاار ساوحی رشاته و ناپایاداریباعث تقویات کامحاره پرارتفا  جنبسامانة نشینی عقب

جو، باعاث  یفوقان یهاهیلا یدما شی. افزاشودیداده در کشور مرخ یهابار افزایش داده و باعث 

خصوصاً در غارب  یفشار ویعربستان شده و به دنبال آن ش یفشار مستقر بر روکم یحرارت تیتقو

 ریمقااد کما  کارده اسات. هیادر ناح هایداریکه به شد  ناپا (b1ل شک) منوقه فراهم شده است

 وجاود زیامنوقاه نویاژه در غارب باه( d1ل شاکمثبات ) یی( و تااواc1)شکل  یمنف یامگا یبالا

 رربااری هایبار  ،یشتری. بکندیم دییأرا ت شدهموالعه ةمنوقدر  صعود و وقو  رربارها ،ییهمگرا

 رانیشام، (متریلیم 2/41) خرمدره (، متریلیم 42تفر ) (،متریلیم 49) آوج یهاستگاهی، در االگو ،یا

 است. هشدثبت  لیمتر(یم 42و ژئوفیزی  تهران ) (متریلیم 40) تگری(، چمتریلیم 41) تهران

 

       . 
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، 377= امگای تراز cفشار سطح زمین، = همb، 377= ارتفاع تراز aغرب ايران )ناوة الگوی نقشة  -5شکل 

d 377= تاوايی تراز) 

 6031خذ: نگارندران، أم
 

 61درصاد اسات کاه  43دارای فراوانای (: 1ة خوش)عمیق شمال غرب ايران  ایناوه الگوی

در  شاتریالگاو، ب ،یا یفراوان(، 1شکل ) کنندیم یرویالگو پ ،یاز ا ررباریبا بار   یروز از روزها

 ةمنوقادر غارب  ژهیاوباه متاریلیم 23 یبالاا رربااری هایاست. بار  هدشفصل بهار ثبت  لیاوا

 12) بااده(، آمتاریلیم 1/23 ) سالفچگان ؛ از جملاه دراسات هدشاثبات در ای، خوشه  شدهموالعه

الگاو  ،یاداده در ارخ یهابار  ،یشتریبمیلیمتر(،  23) و شهرضا( متریلیم 26) شهر باب ، (متریلیم

تزریاق  )ساودانی( و جناوبیفشاار کام ةسامانالگو، عبور  ،یا دیشد هایبار  یاصل علت هستند.

ل (، کاb1ل شک) ایتراز در ةنقشاز آن است. در  یناش یو ررد  چرخند ییرامگه ورطوبتی زیاد 

فشاار واقاع بار جناوب کام که،یفشار قرار دارد. ضم، اکم انا یجر ریثأتحت ت شدهموالعه ةمنوق

 یایاخود ضم، انتقال رطوبت از در یبا حرکت چرخند زیکشور عربستان( ن ی)بر رو فارس جیخل

فشاار کم ستمیس تیفعال ،،یها در منوقه شده است. همچنبار  دیفارس، باعث تشد جیعرب و خل

شده باعاث انتقاال رطوبات از جادیا یو حرکت چرخند شدهموالعه ةمنوقمستقر در مرکز  یکیمناید

پرفشاار واقاع در غارب  یهازبانه ریثأت که،یا و دیگراست  دهشبه شمال غرب منوقه  یخزر یةناح

 دهشا هیناح ،یدر ا یرربارهای بار مناسب و  یفشار بیجبهه و ش لیباعث تشک زین اهیس یایدر

باا رساتر   یقایعم ۀنااو(، a1ل شاک) هکتوپاساکال 233 در ترازجو و  یسوو  فوقان رد است.

 نااوه ،یاا یبار جاناب شارق شدهموالعه یةناحشود. یم دهیکشور د یغرب یدر مزرها یالنهارنصف
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 ،یادر ا یایو واررا ،یریاز یهاهی( در لاd1ل شکمثبت ) ییرستر  تاوا ،،یبنابرا .قرار ررفته است

واقاع  ةپشات که،یاست. ضم، ا هشددر منوقه  هایداریناپا دیهوا و تشد انا یصعود جر ثباع ه،یلا

لاازم  ةنایزمهماراه اسات،  یمنف ییپرفشار و تاوا ستمیبا س ،یآرال که در سوح زم ةاچیدردر شرق 

 ریهاا را فاراهم آورده اسات. مقاادباار  دیمنوقه و تشد یفعال بر رو ةسامانحرکت  یجهت کند

هاای باار ها و یداری، شد  ناپایجوشش یابرها لیصعود و تشک ،ییررادر منوقه، هم مگاا یمنف

 (.c1ل شک) کندیم دیأیدر منوقه را ت یرربار

 

 
 

 
 

 

  
= cفشار سطح زمین، = همb، 377= ارتفاع تراز aعمیق شمال غرب ايران )ناوة الگوی نقشة  -6شکل 

 (377= تاوايی تراز d، 377امگای تراز 

 6031خذ: نگارندران، أم
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 یروز از روزهاا 62درصد اسات کاه  62دارای فراوانی (: 4 ةخوش) شمال ايرانپشتة  الگوی

 ةمنوقادر  ایاتاراز در ةنقش برابر. (2شکل ) کندیم یرویالگو پ ،یاز ا شدهدر منوقه موالعه یرربار

پرفشاار واقاع  ةزبانبا  یغرب یکه در نواح افتهیفشار استقرار کم ستمیس  ی(، b2ل شک) شدهموالعه

از منوقاه  هیاناح ،یارا در ا دیشد یهاسرد و بار  ةجبه لیدر شرق آرال ادغام شده و امکان تشک

 رجنادیب متر،یلیم 01آوج  متر،یلیم 23قم الگو در  ،یا ررباری یهابار  ،یشتریاست )به کردفراهم 

 2/44میلیمتار، شامیران تهاران  42رجمناد بیا میلیمتر، 9/42کاشان  متر،یلیم 49ررمسار  ،متریلیم 43

فشار جناوب کم تمیسس ریثأمنوقه تحت ت یشرق یبوده است(. نواح متریلیم 1/40سبزوار میلیمتر و 

جبهاه  لیتشاک ةمنوقرطوبت خزر به  قیپرفشار باعث تزر ستمیس یاست. ررد  واچرخند یشرق

عماان باا حرکات  یایاهند و در وسانیاق یرطوبت از رو انتقالامکان  زین یشرق یشده و در نواح

 شایوبا  یقیعم ناوۀ( a2ل شک) یبار یلیم 233تراز  در فشار فراهم شده است.کم ستمیس یچرخند

عربستان قارار دارد  ۀریجزهخزر تا مرکز شب ةاچیدر یکشور از جانب غرب یغرب یمرزها یبالا بر رو

 یشارق یو ناواح اساتت شارق نااوه مثب ییتاوا ریثأتحت ت شدهموالعه ةمنوق یغرب یهاکه بخش

 یامگاا یبالاا ریمقاادثر شده اسات. أداده مترخ یداریو ناپا جادیجهت ا ه،ناو یمنوقه از امواج شرق

 طی(، شاراd2ل شاکمثبات بالاا ) ییدر شمال غرب منوقاه و وجاود تااوا ژهیو( بهc2ل شک) یمنف

صاعود و  ها،یداریجو، وجود ناپا ییدر سوو  بالا ییرطوبت و واررا قیتزر ،،یریتراز ز ییهمگرا

 .کندیم هیتوج یرا به خوب یرربار یهاو بار  یجوشش یابرها لیتشک
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، 377= امگای تراز cفشار سطح زمین، = همb، 377= ارتفاع تراز aشمال ايران)پشتة الگوی نقشة  -3شکل 

d 377= تاوايی تراز) 

 6031خذ: نگارندران، أم
 

 یدرصاد اسات کاه تعاداد روزهاا 1دارای فراوانی  :(5 ةخوش) مال ايرانشسردچال  الگوی

 در .(9شاکل ) کننادیم یرویالگو پ ،یدر منوقه از ا ررباریبار   یدارا یروز( از روزها 2) یکم

واقاع  شادهموالعاه ةمنوقشرق  هیالیدر منته یفشار(، مرکز کمb9ل شکالگو ) ،یا ،یسوح زم ةنقش

اماا  ؛خازر را دارناد یایادر یامکاان عباور از رو ستمیس ،یاز ا یکم یارهازوبیشده است. تعداد ا

 ییجااشرق کشور باعث کند شادن جاا باه  یاستقرار مرکز سرد و پرفشار واقع در خارج از مرزها

 اسات. ترانهیپرفشار واقع در مد ریثأتحت ت زیآن ن یشمال ةشاخ که،یاست. ضم، ا هشد ستمیس ،یا

 یدر ناواح یبارنادر شیالبارز باعاث افازا یغربا ةدامن ،یهمچنو مذکور  ةمنوقاز  یرطوبت قیتزر

تحات  الگاو، احتمالااً ،یادر ا یشارق ینواح یهااست. بار ، شده شدهموالعه ةمنوقشمال غرب 

( a9ل شاکهکتوپاساکال ) 233تاراز  در .استفعال در منوقه  یالگوها ریسا یرطوبت انا یجر ریثأت

فشاار کام جاادیمتر، باعث ا لیژئوپتانس 4333 ةبستکشور با مرکز  یدر نوار غرب قیعم ناوۀرستر  

 و یبر مانادرار یرذارریثأو ت یکینامید ةسامان لیتشک ،یدر سوو  فوقان ستمی، حرکت کند سبریده

ل شاکالگاو ) ،یاامگاا در ا ةنقش یبررساست.  دهش ،یدر سوح زم یبارش ستمیمد  سیاثر طولان

c9اسات  شادهموالعاه ةمنوق یشمال غربیة ناحدر  یمنف یمقدار امگا ،یشتریوجود ب ۀدهند(، نشان

الگاو نسابت باه  ،یاا کاه،یاضام، ا است. ،یدر سوح زم ستمیس ،یا یهایداریکه منوبق بر ناپا

 ،یاتر افیعملکرد ضع زیموضو  ن ،یکه ا است تری کمامگاو مقدار  انیرراد یدارا گرید یالگوها

و شامال غارب  شامال یکاه در ناواح دهدیخوشه نشان م ،یا ییاوات یالگو .کندیم دییأالگو را ت



 ماسیای                                        شمارۀ مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                            612
 

واقاع  یالگوها ریثأتحت ت شتریب ستمیس ،یا یهامثبت رخ داده است و بار  ییتاوا ،یشتریمنوقه ب

خرمادره  یهااساتگاهی، در االگو ،یا های ررباریبار  ،یشتریب (.d9ل شکدر غرب کشور است )

میلیمتار(  04) شرق اصفهان و آوج ،(متریلیم 00) شهرضا(، متریلیم 01) نتهرا رانیشم، (متریلیم 10)

 است. هشدثبت 
 

 
 

 
 

. 

  
= امگای تراز cفشار سطح زمین، = همb، 377= ارتفاع تراز a) الگوی سردچال شمال ايراننقشة  -8شکل 

377 ،d 377= تاوايی تراز) 

 6031خذ: نگارندران، أم
 

روز از  63درصاد اسات کاه  60دارای فراوانی  :(6خوشة ) ايرانالگوی بلاكینگ شمال شرق 

ل شاک) ،یسوح زما در. (3شکل ) کندیم یرویالگو پ ،یاز ا شدهموالعه ةمنوقدر  یرربار یروزها

b3فشاار بسته شده اسات کاه کام شیو زیادکشور با  یشرق ةمینمستقر در ای ثانویهفشار (، مرکز کم
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 یجاو ساتمیس ،یاا تیاهکتوپاسکال باعث تقو 6363 ةا پربند بستکشور عربستان ب یمستقر بر رو

 شده است. 

البرز شاده اسات.  ینوبج ةدامنباعث انتقال رطوبت به  ستمیس ،یا یهاحرکت پادساعتگرد زبانه

 ،یدر ساوح زما ساتمیکاه س ییبالا ییراگجو و هم یفوقان یهاهیلا یرذارریثأبا توجه به ت ،،یبنابرا

در نقاط مختلاف از جملاه  ینسبتا خوب یهابار  وشده تشکیل در منوقه  یجوشش یداشته، ابرها

ثبات  (متریلیم 1/03سبزوار )تر( و ممیلی 02)کاشمر(، متریلیم 09تهران ) ،(متریلیم 21) تهرانشمیران 

 یایادر شمال غرب در یارتفاعالگو مرکز کم ،ی(، اa3ل شک) هکتوپاسکال 233 تراز درشده است. 

امگاا در  ةپشاتوجود  است. یبا محور شمال غرب، جنوب شرق ایناوه یه که داراشد لیتشک اهیس

خاوب  انیاو شااهد رراد شادهحرکات آن  یرتفا  باعث بلااک شادن و کنادامرکز کم ،یا مقابل

-هام ۀدهنادامگاا نشاان را ییاتغ ی. بررسمیهست شدهموالعه ةمنوقدر  ناسبم ییو واررا ینتوراک

 .است هکتوپاسکال 233تراز و  ،یداده شده در سوح زم صیتشخ یهایداریناپا قیو توب یخوان

 جاادیا ةمنوقادر  دیشاد یحرکاا  صاعود ۀدهناددر منوقاه نشاان یمنف یوجود مراکز امگا 

الگاو نشاان  ،یادر ا 233تاراز  ییتاوا ةنقش چهآن (.c3ل شک) استبا حجم بالا  یرربار یهابار 

 یحرکاا  صاعود ،،یسوح زما ةنقشبا  یخوانکه با هممثبت در منوقه است  ییوجود تاوا دهدیم

 دییاأرا ت یررباار هاایدر منوقه و وقو  باار  یجوشش یابرها لیتراکم و تشک ،یجو انا یجر

 (.d3ل شک) کندیم
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= امگای cفشار سطح زمین، = همb، 377تراز = ارتفاعa) الگوی بلاكینگ شمال شرق ايراننقشة  -9شکل 

 (377= تاوايی تراز d، 377تراز 

 6031خذ: نگارندران، أم
 

 یروز از روزهاا 9 و درصاد اسات 63دارای فراوانای  :(3خوشـة ) الگوی شیو ارتفاعی زياد

ل شاک) ،یدر تراز ساوح زما .(63)شکل کنندیم یرویالگو پ ،یدر منوقه از ا یررباربار   یدارا

b63 ،)ةاچایدر یجناوب شارق یر ناواجد هکتوپاساکالی 6339 تیبا مرکز یفشارکم ستمیس  ی 

و ماانع باودن پرفشاار باا  یریاقرارر زیاو ن ساتمیبسته بودن س لیدله است که ب دهش لیخزر تشک

 رفتاهصاور  ر یکنادبه ستمیس ییکشور، جابه جا یشرق یدر مرزها هکتوپاسکال 6341 تیمرکز

و  ،یزمادر ساوح  یایرامگو رساتر  ه تیباعث تقو ستمیس یفشار انیرراد که،یاست. ضم، ا

شده اسات.  ستمیس تیفعال ةمنوقدر  مبوسیکومولون یابرها لیو تشک یجو انا یجر عیصعود سر

و  یجناوبیاة ناحخزر به  ةاچیدر ةمنوقفشار باعث انتقال رطوبت از کم ستمیحرکت پادساعتگرد س

خصوصاا  رانیاا یبا حجام بالاا در منااطق داخلا یرربار یهاو بار  برزکوه الرشته جنوب غربی

. ضام، میلیمتار( 41خرمادره  و میلیمتار 03میلیمتر، تهران  20)تفر   شده است  کرشده، یواحن

 ییپرفشاار اروپاا ستمیثر از سأمتهکتوپاسکال  6366 زوباریا ریثأت ستم،یس ،یا یغرب یةناحدر  که،یا

 شیزارارس، باعاث افازا یشارق ةدامنارطوبت به  نتقالخزر و جذب و ا یغرب یةناحو عبور آن از 

 یایررااسات. هام هشادمیلیمتار  01در شرق اصفهان به میزان از جمله  ،هیناح ،یحجم بار  در ا

 233تاراز  در شاده اسات. زیشد  وز  باد ن شیباعث افزا ستمیس ،یا ةمنوقشده در جادیا دیشد

 انیاکشور باا رراد یغرب یواقع در مرزها ناوۀارتفا  و کم ةسامان لی(، تشکa63ل شک) هکتوپاسکال
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 ،یساوح زما طیدر جانب شرق ناوه با کما  باه شارا شدهموالعه ةمنوق یریبالا و قرار ر ینتوراک

ش حجام یو افازا یداریاناپا شیافازا ،،یبناابرا. شاده اسات ساتمیس تیقدر  فعال شیباعث افزا

مناساب آن باا  قیو توب یخوانهم ۀدهندامگا، نشان را ییتغ یبررس ها را به دنبال داشته است.بار 

. شاخص امگاا در است هکتوپاسکالی 233 تراز و ،یداده شده در سوح زم صیتشخ یهایداریناپا

کاه طباق آماار  اسات یمنف یامگا ریمقاد ،یبزررتر یالبرز، دارا یجنوب ةدامنشرق زاررس و  ةمنوق

 باا (.c63رخ داده اسات )شاکل  هیناح ،یدر هم یحجم بار  رربار ،یو بالاتر یداریناپا ،یشتریب

مثبات( منوباق باا  یی)تااوا ییتاوا ،یشتریب شودیمستقر در منوقه مشخص م ییتاوا یالگو یبررس

 یایرراهم جادیا ،،ییپا یهاهیاز لا یجو انا یصعود جر ۀدهندنشان ریمقاد ،یا است. داریناپا ةمنوق

 وباوده کاه موجاب صاعود رطوبات، تاراکم  یدر سوو  فوقان ییو رستر  واررا ،یسوح زم در

 (.d63)شکل  است هیدر ناح یرربار یهادر منوقه و وقو  بار  یجوشش یهاابر لیتشک
 

 

 

. 

  
= امگای تراز cفشار سطح زمین، = همb، 377= ارتفاع تراز a) الگوی شیور ارتفاعی زيادنقشة  -37شکل 

377 ،d 377= تاوايی تراز) 

 6031خذ: نگارندران، أم
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ارائاه شاده  4شامارۀ در جادول  شادهموالعهمنوقة ر رانه دهفتهای بندی تحلیل خوشهمعج

و سارد چاال در  ناگیمستقر در غرب منوقه و بلاکۀ ناووجود  شودهمانگونه که مشاهده میاست. 

پرفشاار مساتقر در  ةساامانو  رانیافشار عربستان و شرق اکم ةسامانوجود  ،هکتوپاسکال  233 تراز

 شادهموالعاهمنوقاة هاای رربااری در م با بار أتودید غالب روزهای های هم، پدیدهشمال منوقه

 است
 

 شدهمطالعهمنطقة  ديدالگوهای هم ةگانهای هفتبندی ويژگی خوشهجمع -2 جدول

  6031های تحقیق، خذ: یافتهأم

 خوشه
تعداد 

 روز
 درصد

 نیانگیم

 بارش

 رگباری

خوشه 

 (متریلی)م

بارش  نيشتریب

ثبت  یرگبار

 ستگاهيشده در ا

 (متریلی)م

 نيشتریب

بارش 

ثبت  یرگبار

 شده در ماه

 یديدغالب هم یالگو

سردچال 
 دریای سیاه

62 46 1/2 
،  04شمیران 
 ، 4/43کاشان 
 43تهران 

 ،یماکتبر، 
 لیآور

 اهیس یایدر قیعم ۀناو
-کم ،نگی، بلاک)سردچال(

 فشار عربستان

غرب ناوۀ 
 ایران

66 62 3/1 
تفر   ،49آوج 
 خرمدره ،42
2/41 

 یم، 4اکتبر

، پرارتفا  رانیغرب ا ۀناو
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01 
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 پرفشار اروپا

 1/2 633 93 جمع

 1/23سلفچگان 

و  12و آباده 

 10خرمدره 

 –مارس 

 - لآوری

 یم

مستقر در غرب منوقه ۀ ناو

، و سرد چال گنیو بلاک

کم فشار عربستان و شرق 

پرفشار  ةو سامان رانیا

 مستقر در شمال منوقه

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 5

هاا تری، مسائل محیوی جلوریری از خسارا  رربارهای شدید و پایش بینای سایلابیکی از مهم

هاای  باار هاا پاس از شارو بینی سیلابپیش ،هاهای متداول هیدرولوژیستاست. بر اساس رو 

امکان پذیر است که معمولا وقت کافی برای عملیا  آمادری وجود نادارد و در هار صاور   ررباری

 الگوهاای رردشای باه، ارار هواشناساان ؛ اماشودسیلاب غیر قابل اجتناب میرربارها و های خسار 

تاوالی الگوهاای آغااز رؤیات با  ،توان از حداقل ی  یا دو روز قبلمی کننداسایی نش را وجود آورنده

بینی کرد. در ایا، صاور  فرصات کاافی های ررباری و سیل، وقو  آن را پیشمختوم به ایجاد بار 

 های لازم وجود دارد.      برای ایجاد آمادری
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 ،یشاتریمولاب اسات کاه ب ،یا ۀدهندنشان شدهموالعهمنوقة در جو  یتراز فوقان یالگوها یبررس

و مرکز پرارتفا  جنب حااره  شده لیتشک نگیبه شکل بلاک هاستمیسرخ داده که  زمانی هاحجم بار 

شده بر اسااس میترس دیدهم یالگوها لیدر تحل یاست.  به طور کل افتهیتر انتقال یجنوب یهابه عرض

-داده بندیدست آمده از خوشهه ب یالگوها ،یاشاره شود که در ب دیهکتوپاسکال با 233تراز  های داده

ساردچال دریاای  یاز الگو شدهموالعه ةمنوقرربار در  یدارا یتعداد روزها ،یشتریب، فوقسوح  های

 یهادر فصل بهار )در ماه شتریب هاالگو ،یا .کنندیم یرویپ( 0) عمیق شمال غرب ایران ناوۀ( و 6) سیاه

ل و شاما یغربا یالگو در نواح ،یبار  در ا ریمقاد ،یشتری( شکل ررفته است. ب یو م لیآورمارس، 

بساته  یو قو قیارتفا  عممرکز کم  یوجود  ۀدهندالگو نشان ،یا یغرب منوقه رخ داده است. بررس

 ،یدر منوقاه شاده و در حا ینتوراکا انیاررادباعث   ،رتفا  امرکز کم ،یاست. ا اهیس یایدر یر روب

بودن  . بستهشده است ناوه یدر مناطق شرق یامواج کژفشار ةتوسعو  یریرحرکت خود موجب شکل

 یداخلا یاهیامنااطق کوهپا یبار رو یغرب یهاحرکت سامانه یارتفا  )سرد چال( باعث کندمرکز کم

، شادهموالعاه ةمنوقو شمال غرب  یغرب یالگو نواح ،یدر ا یطرفها شده است. از بار  ةادامو  ایران

-مرکاز کام ریثأمنوقه تحت ت یشرق یغرب اروپا است و نواحهکتوپاسکال  6341پرفشار  ریثأتحت ت

در  قیاعم یساردچال زیاو ن تراناهیمد یایدر شمال در یقو یاالگو وجود پشته ،یفشار قرار دارد. در ا

 ییبا توجه به همگرا ،،یبنابرا .جو شده است ،یریدر سوح ز یکژفشار تیباعث تقو اهیس یایشرق در

 ییبالاا یدر ترازها ییواررا زین مثبت بالا و ییصعود و تاوا یبرا طیبودن شرا ایمه ،،ییخوب در تراز پا

شمال غرب منوقه قابل مشاهده  یدر نواح ژهیو( بهمتریلیم 23از  شی)ب یمناسب یرربار هایجو، بار 

خزر و  یایدر یشمال غرب و غرب منوقه از رو یالگو انتقال رطوبت خصوصاً در نواح ،یاست. در ا

جنوب  هایستمیس ینقش حرکت چرخند پرفشار صور  ررفته است و علاوه بر آن هایتوسط زبانه

 دهیاناد تاوانیرطوبت نم تیفارس به منوقه و تقو جیعرب و خل یایدر انتقال رطوبت در زیرا ن یغرب

فشاار جناوب و جناوب کم یهاستمیس یبندخوشه ،یررفته در اشکل دیدیمه یالگو 2ررفت. در 

-برخوردار هستند. باار  ییبالا تیاهم از یرربار هایو بار  ،ییسووج پا ییراگهم جادیدر ا یغرب

مرکاز  ایابه صور  سرد چال  هاییستمیجو س یفوقان هایهیرخ داده که در لا یبا حجم بالا زمان های

 یهاوا ز یادر غرب اروپا و ر یقو ةپشتوجود  ،،همچنی. اندظاهر شده بسته یو قو قیارتفا  عمکم
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 اناا یجر باعث ایجااد آن هایو زبانهه شد ،ییراز پامرکز فرابار در ت تیبالا باعث تقو یهارضعسرد 

 است. شده شده را موجبموالعه ةمنوق یغرب یبه نواح یرطوبت خزر قیو تزرشده  یشمال

کاه  ای داخلی ایارانکوهپایهناحیة اقتصادی و اجتماعی  اهمیتبا توجه به د شوبنابرای، پیشنهاد می

و فرساایش خااک  ،هاای رربااریر اثر بار که د رنددا ایکوهپایههای شکننده و حساس بومزیست

هاای بسایار اقتصاادی و با توجه باه زیان و اتفاق افتادهسیسا  شهری و صنعتی أو تتخریب آبخیزها 

های ویرانگر غیرطبیعی ناشی از تخریاب آبخیزهاا کاه آثاار جریان سیلابرربارها و اجتماعی ناشی از 

، از قبیل کشاورزی، دامداری، آب و برق، راه منوقهی و اقتصادی های مهم عمرانفراوان در بخش یانبارز

راذارد، روشا، اسات کاه ارار بخاواهیم باه جاای میغیاره و ارتباطا ، مسک، و مناابع طبیعای و 

 دراز ماد ، ةتوساعها باه در ایا، زمیناه )مردم( و بخش خصوصی دولت رستردۀهای رذاریسرمایه

هاای هشادار و سیساتمهای حفاظت خاک و آبخیزداری اید برنامهب ،مستمر و پایدار اقتصادی بیانجامد

 . پایدار رستر  داد ةتوسعدر جهت پیشگیرانه عنوان زیربنای اقداما  را بهسیل های ررباری و بار 
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