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 چکیده

در تش یی   گردش ی ت راز دری ا م ثررا ه ف  شااس ایی اوهوه ای حاضر ب پژوهش 

های آبی بزرگ را به ما اط  دوردس ت ی جوی انجام شف که رطوبت پهاههارودخانه

ه ای بارشش ونف  های شفیف در ایران نیز م یو باعث بارش رسانافیمها در خشیی

 141و  شفنف ستخراجا 5151 یتا م 5111، از ژوئن نودمبراساس صفک  رانیا فیشف

های رطوب ت توسط شار رطوبت مس تخرج از مثوه ه یجو یهاروز رخفاد رودخانه

 یدر روزها ایفشار تراز در یهاشفنف  داده ییاواهاری شااساو نصف یباد مفار ژه،یو

، به S هیروز( با آرا 141در  اختهی 1115) 1115در  141به ابعاد  یسیمذکور در ماتر

ب ه دس ت  یمثوه ه اص ل 59و  شف یاصل یهامثوهه  یتحل سماکیچرخش وار روش

وارد قرار گرفتاف ک ه  یسلسله مراتب یاخوشه  یتحل یهایمثوهه، ورود 59 نیآمف  ا

ه ا براس اس پیت مشخص شف  یاصل پیت 1هوا در قاوب  یگردش پیت 51 ،تینهادر

 ،(A) یش ماو یرفش ارهاو پ یفشارهای جاوبکم هایپیت بهفشار غاوبشان  تیوضع
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 یااویو اس یانف سلافیا یفشارهاکم(، B) یااویفشار اسیانفآزور و کم یپرفشار قو

و  یشرق یقو یو پرفشارها یشماو یفشار قوکم(، C) یو غرب یبریس یو پرفشارها

  گذاری ش فنفنام (E) یسودان قوی فشارکم-یبریس یپرفشار قو پیت( و D) یغرب

در فص    عم فتاًهای شفیف ای ران بر بارش مثررهای جوی خانهنتایج نشان داد، رود

رساف  از نظر توزیع میانی نیز ویژه در ماه مارس به بیشیاه فراوانی خود میسرد و به

ان ف  ای ن پفی فه ریت ثرویژه جا و  غ ر  کش ور تح تهای غربی زاگ رس ب هداماه

صف در 11 با E2و  A1 ،A2 ،A3، C2 ،E1های در تیپعمفتاً های جوی رودخانه

های دیه ر نی ز ب ا قوی و در تیپ نسبتاًفشار سودانی قوی و کم ریتثرفادها، تحترخ

های شفیف و باعث بارش رسانافیمقفرت کمتر، رطوبت ماابع آبی بزرگ را به ایران 

-ها مشاهفه می  از طر  دیهر، حضور پرفشار سیبری و تبت در بیشتر تیپشونفیم

ه اس ت  پرفش ارهای غرب ی نی ز در گسترش داش ت ها تا ایرانپشود که در برخی تی

 ریت ثر   همچا یندها فیمتثریرشان را بر ایران نشان  D2و  B1 ،C1 ،D1ی هاپیت

از روی  عم فتاًک ه  فشارهای جاوبی ازجمله س ودانی و همهرای ی دری ای س ر کم

ود اس ت  ، مش ها فیآیمسوی ایران شونف و بهفارس تقویت میدریای سر  و خلیج

و  یانیم هایها  در عرضنو گسترش آ یو غرب یشرق یوجود پرفشارها ی،رکلطوبه

در  یت ا ق و فیفش ارهای ض عب ه هم راه کم ییباوا یهادر عرض یفشارهای قوکم

نق ش  هرنش ان ،یگردش  ه ایپی ت یمطاوعه، در تم امموردماطقه  یاییپا یهاعرض

هاف بود که باع ث  وسانیاق یش شماوو بخ یتر دو ماشث رطوبت اطلس شماوبرجسته

  شفنف یجو یهارطوبت رودخانه تیو تقو نیتثم

ه ای بارش ،یج و یه ارودخان ه ،و اوهوهای گردشی تراز دریا هاپیت: هادواژهیکل

 رانیا ،یاخوشه  یتحل ف،یشف

 مقدمه .1

ظ تغییرپ ذیری در حه  نیاست ک ه ب ه زم  یمهم یژگی، رطوبت و حرکت ویتعادل انرژ

 تیانه(و حرکت ) یانتقال رطوبت، انرژ  یتعادل از طر نیا  کافیکمک م ییآ  و هوا عیطبی

  ی دواستوا به قطب ب ه حرارت درجه انیدرنتیجه گراد د؛شویاز خط استوا به قطب ها حهظ م
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( ک ه 5152، 5نای اک و ویل اریایده ف )یر  م فیتوسط خورش نیگرم شفن ناهموار سطح زم

، ی، کش  اورزهاس  تمیم  ثرر در اکوسی بارش   فیفش   ب  ا رخ  فادهایاز ی  ک ط  ر   توان  فیم  

و   یمانا ف س ها بر مخ اطراتی نآ اررات پرهزیاه از طر  دیهر با ی وو ماابع آب هارساختیز

 ( 5411، ص  5151همیاران،  و 5)کوردیورا داشته باشفارتباط  نیرانش زم

 س میمیان، ( مط رح کردن ف4511) 4که اووین ب ار زو و نوی   9یجو یهارودخانهاصطلاح 

 کیل ومتر(، 1/5 تا 5عم  )که مااط  کماست  کیفروووژیچرخه ه کیاوپتیس اسیمقدر  یفیکل

کیل ومتر( سرش ار از  5111حفاق  )  یطوکیلومتر پهاا( و  111تا  911متوسط  طوربهباریک )

حاره ب ه  بخش بزرگی از انتقال رطوبت مااط  ( و5152و همیاران،  1بخار آ  هستاف )راوف

 6؛ جیماو5114؛ راوف و همیاران، 5111زو و نوی ، دارنف )ی میانه را بر عهفه هاعرضسمت 

بیش تر از  ی میان هه اعرضهای اقیانوس ی های جوی در حوضه(  رودخانه5154و همیاران، 

وایه مرزی  ( و در هر دو5151، 2گووان و وویسرشونف )ها شااسایی میها و سایر عرضخشیی

(؛ 5114راو  ف و همی  اران، هس  تاف )از بخ  ار آ   رای حج  م زی  ادیپوس  هر آزاد داو ترو

 امت فاد درب ارش  فشفی حوادث درصف 511تا  61و بارش ساوانه  درصف 11تا  91که طوریبه

 هایباران ( و5152و همیاران،  1؛ وامجیری5155، 1راوف و دتیاهرمتحفه )اواتیا غربی ساح 

؛ دتیاه ر و 5116)راو ف و همی اران،  شودیداده مبت نس ها نآ بهها قاره یغرب هیحاش فیشف

 ( 5155همیاران، 

                                                            
1. Nayak & Villarini 

2. Cordeira 

3. Atmospheric Rivers 

4. Zhu & Newell 

5. Ralph 

6. Gimeno 

7. Guan &  Waliser 

8. Ralph & Dettinger 

9. Lamjiri 
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 . پیشینۀ تحقیق2

و  اه ری)دت به مااط  غربی آمریی ای ش ماوی عمفتاًی جوی هارودخانهمطاوعات مربوط به 

، ایراس 5159، 5و اروپای غربی )واورز و ویلاریای( 5155و همیاران،  5نیمن ؛5155همیاران، 

انف و در سایر نق اط جه ان ازجمل ه ما اط  مرک زی و ( معطو و    5156 ان،و همیار 9راکابا

و در ماطق ه  (5156و همی اران،  1؛ م اهونی5152، 4نای اک و ویل اریایمتح فه )شرقی ایلات

 انف ( کمتر انجام شفه5151؛ اکبری و همیاران، 5911؛ سلیمی، 5911خاورمیانه )شادمانی، 

ه ای ج وی ب ه ه ای گردش ی ایجادکاا فه رودخان هو تیپاسایی اوهوها مطاوعه درباره شا

ت وان ب ه پ ژوهش ای راس براک ا و همی اران مطاوعات انفکی محفود است که از آن جمله می

های ی جوی و سیلا هارودخانهی هوای فشار تراز دریا و ارتباط آن با هاپیت( درباره 5151)

ه ای فش ار ( داده5111) 6بها به روش وماشاره کرد  آنماطقه گاواسیا در شمال غربی اسپانیا 

بافی کردنف و نش ان ی هوا طبقههاپیتعاوان ی جوی بههارودخانهتراز دریا را در رخفادهای 

ه ای ه وای های جوی در ماطقه م ذکور ب ا تی پدادنف که رخفادهای سی  ناشی از رودخانه

  دهافیمان ر  های زمستماه ف که بیشتر درانسییلونی با جریانات غربی و جاو  غربی مرتبط

 مطاوعات زیادی درمورد رخفادهای بارشی و بارش شفیف در ای ران وجه ان در ارتب اط ب ا

ه ای ی فش ار ت راز دری ا، تی پهاداده( برمباای 5169) 2انف  وونفانجام شفه های گردشیتیپ

فی ک رد  با   خ ود طبقهمتحفه را به روش همبستهی مع روهوای ماطقه شمال شرقی ایاوات

شرایط بارش ماهانه فلسطین اشغاوی را در ارتباط با اوهوهای فشار سطح ( 5111) 1و پاز کوتی 

خش ک توس ط حرک ات پرفش ار ش ر   ه اینشان دادنف، ماه هاکردنف  آنسطح دریا بررسی 

 مرطو  توسط حرک ات هایماهباوای مفیترانه و  مفیترانه یا اوهوهای گردشی شر  یا جاوبی

یا توسط اوهوهای گردش ی غرب ی ی ا ش مال ش ر   این ماطقهو روی ه مفیترانفشار شر  کم

                                                            
1. Neiman 

2. Lavers & Villarini 

3. Eiras-Barca 

4. Nayak & Villarini 

5. Mahoney  

6. Lamb 

7. Lund 

8. Kutiel & Paz 
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های اصلی و براساس تحلی  مثوهه( 5111و همیاران ) 5ری -کورته  شودمیمشخص  مفیترانه

روزانه فش ار س طح  هایگردشی را برمباای داده اوهوی چهار ای،بافی چافهستهخوشه اوهوی

فشار س طح  که و دریافتاف نفاروپا شااسایی کرد و غر اطلس  اقیانوسدریا روی شمال شر  

فشار س ودان را ( سامانة کم5915)وشیری   روزانه جاو  پرتغال رابطه دارد هایبا بارش دریا

درص ف  11( در 5915) یذواوهقارهای شفیف جاو  غر  ایران و جهانبخش اص  و در بارش

های شمال ای را در بارنفگیمفیترانه شارهایف، کمشونفیمیی که وارد غر  ایران هاسامانهاز 

فش ار و کم دری ای س ر  ( مرک ز همهرای ی5914، 5919مهی فی )دانستاف   مثررغر  ایران 

پرفش ار معرف ی ک رد  در ای ران هین س اآس ا و های سی را عام  اصلی ریزش بارش سودانی

عام   ری زش  نیت رمهم ،ر برخی محققاننیز از نظفشار عرا  کم دریای سیاه و-گسترده اروپا

مهیفی و همیاران   (5919 ،مسعودیان است )محمفی وبه شمار آمفه ساهین ایران  هایبارش

در آن غر  دریای خزر و وجود تاوایی ماهی روی  در استقرار مرکز پرفشار( دریافتاف، 5916)

 اصلی ایجادبی، از عوام  جاو -های شفیف و غاوب شماویناتحتانی جو همراه با جری ترازهای

 شود می زای خزری محسو های شفیف و حفی پاییزه در اوهوهای همفیفی بارشبارش

ی هوای هاپیتهای فشار تراز دریا در ارتباط بافی داده( با طبقه5111و همیاران ) 5وورنزو

رس یفنف ک ه  ماطقه گاواسیا )شمال غر  اسپانیا( با اوهوهای دورپیونفی و بارش، به این نتیجه

ه ای دیه ر طقه با شاخص نوسان اطلس شماوی در فص  زمستان و ش اخصهای این مارشبا

ورود  (5911ق ادری و علیج انی )ازجمله اطلس شرقی در فصول دیهر ارتباط معاادار دارن ف  

اس تقرار و  نشیای پرفشار جاب حارهفص  سرد، عقب فشار سودانی درهای غربی، کمسییلون

های شفیف وارستان وجودآورنفه بارشاز عوام  اصلی بهرا م سال در فص  گر رتیفشار حراکم

های پرفشار شمال غر  دریای سیاه، ش مال ( نقش سامانه5915)عساکره و همیاران   دانستاف

-دریای نروژ، شمال دریای خزر و غر  دری ای س یاه-جاب قطبی، شمال غر  اروپا-روسیه

( ب ا 5915) زادهی عل  عزی زی و م ثرر دانس تاف ی ساهین گیل انهادریای مفیترانه را بر بارش

دو هس ته پرفش ار شااسایی اوهوهای گردشی فشار تراز دریا به این نتیجه رسیفنف ک ه هرگ اه 

                                                            
1. Corte-Real 

2. Lorenzo 
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  انتظار داشتدر ایران  را های ساهینبارش وقوع بایف شونف، قوی در شر  و غر  ایران واقع

ه ای واسطة تیپیبری بهجزیره ار شبهها دشتر بارش( دریافتاف، بی5154و همیاران ) 5کورتزی

جریان ات غرب ی و جا و  غرب ی اس ت   ریتثرو کمتر تحت شودیمجریانات سییلونی ایجاد 

در ار ر  ت وانهای فراگیر و س اهین ای ران را م یبارش( نشان دادنف، 5919عزیزی و علیزاده )

ایس لاف فش ار وی و کمانوس اطلس ش مااقی سه سامانة پرفشار تبت، پرفشار زمانیو هم تقویت

، گرادیان فشار روی ایران اف زایش که در این شرایططوری؛ بهقطبی در تراز دریا شااسایی کرد

ک ه  ده فیفراگیر و ساهین در ایران ر  م یهاباروکلیایک، بارش و با تشیی  یک جو ابفییم

( 5919می اران )محمفی و ه ست زاگرس ا هایها  روی نواحی مرتهع کوهنبیشیاة میانهین آ

روزه کردستان های یکهای فشار تراز دریا و استخراج اوهوهای همفیف بارشبافی دادهبا طبقه

شش اوهوی اصلی فش ار ت راز دری ا ای نشان دادنف، های اصلی و خوشهبه روش تحلی  مثوهه

راز دریا شار تهای ففی دادهبا(، با طبقه5911  بلیانی و سلیقه )عام  ایجاد این رویفادها هستاف

ف ارس روزان ه ماطق ه ش مال خلیج نیهای س اهماجر به بارش یجو یاوهوهابه روش وونف، 

فشار شر  دریای مفیترانه، ف( را استخراج کردنف و نشان دادنف، کمحله و مایز آبر یها)حوضه

پرفش ار گی ری ی ک اوه وی دوقطب ی از دریای سیاه و جاو  دریای خزر از یک سو و شی 

اقی انوس ها ف، س ودان )های اطرا  و ماطقه اهی در انتقال رطوبت از آ ن با تاوایی معربستا

فشار شر  همهرایی و همسویی با کم ( وفارسدریای عر ، خلیج عفن، دریای سر  و خلیج

های ماطق ه عاوان عوام  صعود در ایجاد بارشدریای مفیترانه و دریای سیاه از سوی دیهر، به

 ارنف دمطاوعه نقش دمور

ی جوی ایران و حتی خاورمیانه به شااسایی اوهوه ای هارودخانهازآنجا تاکاون در بررسی 

مطاوع ه  نی در اها توجه نشفه و در مقیاس جهانی نیز کمت ر مطاوع ه ش فه اس ت، نگردشی آ

ک ه  رانی ا فیه ای ش فمثرر بر بارش یجو یهارودخانه یحاکم بر رخفادها یهوا یهاپیت

 انف شفهمطاوعه خاورمیانه نیز است،  یاوهوهای گردش رواقع نمایافهد

                                                            
1 . Cortesi 
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 شناسی تحقیق. روش3

ب ر  م ثرره ای ج وی های هوای حاکم بر تشیی  و ایجاد رودخانهماظور شااسایی تیپبه

( در گ ام 51، ص  5911، 5یارنال) یگردشهای شفیف ایران، براساس روییرد محیطی به بارش

 5111ساوه )ژوئن ای سی( در دوره5ان )شی  هواشااسی ایرایستهاه  511 بارش هایاول، داده

 ه اس تهاهیا یبارش  یروزه ا( از سازمان هواشااسی کشور دریافت ش ف  س پس 5151تا می 

 ، ص 5915 ،یمت  ر )جه  انبخش و ذواوهق  ارمیلی 1.5 یدر دوره مطاوع  ه برمبا  ا ،روز( 1449)

روزه ای ها، نآ یرو نودمصفک اعمال و با  شفنففا روز( ج 51112ها )خیتار ی( از تمام541

 به دست آمفنف روز(  9614) رانیا فیشفی بارش

 4برای محاسبه شار رطوبت 9اواهاری، بادمفاری و نصف5رطوبت ویژه هایدر گام دوم داده

 1درجه ش رقی و  11درجه غربی تا  41ی جوی در محفوده جغرافیایی هارودخانهو شااسایی 

 5در  5بافی هیتوپاسیال با شبیه 511تا  5111 ویدر ترازهای ج جه عرض شماوی،در 21تا 

( دریاف ت Interim-Era)نس خه  1م فت ج وهای میانبیایاز مرکز اروپایی پیش درجه قوسی

 شف 

اواهاری در ه ر س لول ش بیه در های رطوبت ویژه، بادم فاری و نص فکارگیری دادهبا به

روز بارش شفیف و به کمک  9614ر هیتوپاسیال، د 511تا  5111 شفه از ترازمحفوده مطاوعه

 طورب ه ، انتهرال ش ار ق ائم رطوب ت6افزار گردس( با اسیریپت نویسی در محیط نرم5رابطه )

کیلوگرم بر متر ب ر رانی ه  511ها با در نظر گرفتن حفاق  نی آهانقشهافقی محاسبه شف  سپس 

 ترسیم شفنف: (5151) سریواو )گوان و یجوی هارودخانهعاوان آستانه تشخیص به
 

   (5رابطة )
 

 

                                                            
1 . Yarnal 

2. Specific Humidity 

3. Zonal and Meridional Wind 

4. Moisture Flux 

5. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 

6. The Grid Analysis and Display System (GrADS) 
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  های منتخب ایران. نقشه پراکندگی ایستگاه1شکل 

  5411های پژوهش، مثخذ: یافته

 

برحس ب  ژهی رطوب ت و: q، 5مجم وع  انتهرال قائم انتق ال بخ ار آ: IVT، رابطه نیدر ا

g/kg، u  وv هی متر ب ر رانباد برحسب  یراواهاو نصف یهای مفارمثوهه بیترتبه ،g:   ش تا

  تسطح فشار مجاور اس دو نیاختلا  فشار ب:  dpگرانش و

در  روز 9614نقشة انتقال رطوبت مجموع جو ) 54226با بررسی بصری دقی   پس از آن، 

نوی    زوی، در مطاوع ات جو یهارودخانه ییشااسا اریبراساس مع( 51و  55، 6، 1 ساعت 4

 511ح فاق   هیوس تیپ) (5151(، گوان و واویس ر )5151، 5114همیاران )(، راوف و 5111)

 5111و عرض حفاکثر  5111طول حفاق  در ابعادی به  بر متر بر رانیه انتقال رطوبت لوگرمیک

 رخ فاد یعاوان روزه اب ه روز 141 ،ه ا(نه ای وزش آندر یک جهت براساس پییا لومتریک

 ( 5شی  ) و محرز شفنف ییشااسا رانیا فهای شفیدر بارش مثرری ورودخانه ج

 
 

 

 

                                                            
1. Integrated Vapor Transport 
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ای از شناسایی یک رودخانه جوی از زمان تشکیل تا زمان اوج و سپس فروپاشی در فوریه . نمونه2شکل 

2112  

  5411های پژوهش، مثخذ: یافته
 

روز مذکور، در مح فوده جغرافی ایی  141های میانی فشار تراز دریا در در گام سوم، داده

ب ه  ncدرجه عرض ش ماوی، از فرم ت  11هر تا طول شرقی و ص درجه 11بی تا غر درجه 51

روز( ب ا  141در  اخت هی 1115) 1115در  141به ابع اد  یسیدر ماترفرمت اکس  تبفی  شف و 

ق رار گرف ت   5اف زار متل بدر نرم (PCA) 5های اصلیعاوان ورودی تحلی  مثوههبه، S هیآرا

ه ای عاوان دادهک اهش یاف ت و ب ه هوه مث 59ها ب ه ه، دادماکسیبه روش چرخش وارسپس 

 استهاده شف  9یاخوشهورودی تحلی  

 1مراتب یبافی سلس له( و روش گروه5)رابطه  4ای با محاسبه فاصله اقلیفسیتحلی  خوشه

 :(119، 111، صص  5116ویلیس، ) ی اصلی اعمال شفهامثوهه( روی 9)رابطه  6وارد
 

 
 

 (5)رابطة 

                                                            
1. Principal Components Analysis (PCA) 

2. MATLAB 

3. Cluster Analysis 

4. Euclidean Distance 

5. Hierarchical Clustering 

6. Ward 
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 kبا مشخصه سطر و ستون   ر،فاصلة اقلیفسی دو بردا : طه،در این راب

 ضریب وزنی متااسب با هر سطر و ستون است  : و ،ام
 

 
 

 (  9رابطة )   

 

:  ،بی انهر تع فاد گ روه: ng : مشخصه گ روه،g: مقفار واریانس وارد، در این رابطه، 

 بیانهر میانهین متغیرهای گروه است :  متغیر و نیام iبیانهر 

ه ای های گردشی ت راز دری ا در دس ته، تیپهاخوشهی و استخراج اخوشهپس از تحلی   

های میانهین اوهوهای فشار تراز دریا، ب ارش، ش ار اصلی و فرعی به دست آمفنف  سپس نقشه

 و تهسیر شفنف  م شفه و تحلی ی اوهوها ترسیرطوبت و نیز نمودارهای فراوان

 ی تحقیقهاافتهی .4

 ایتراز در یهوا یهاپیت نییبندی و تعخوشه. 1. 4

 59فشار تراز دری ا،  های میانیهای اصلی روی مقادیر زیادی از دادهبا اعمال تحلی  مثوهه

 و مبا ای تحلی  ها را توجیه کردن ف، ب ه دس ت آم ف درصف واریانس داده 11اصلی که  مثوهه

ه ای ب ر بارش م ثرره ای ج وی های هوا در رخفادهای رودخانهبافی تیپای و طبقهخوشه

تیپ اصلی با در نظر گرفتن فاص له مااس ب از س ایر  1شفیف ایران قرار گرفت که درنهاست، 

ی فرعی تقس یم ش ف  هاپیتها  مشخص شف و هرکفام نیز به نو ترسیم خط برش آ هاخوشه

ی ب ا هاخوش هو فاصله مااسب و جفایی از س ایر  هاغام گروهب ادبرحس تیپ 51، درمجموع

(  5شی  آمف )( به دست 5دنفروگرام) بافیصورت درخت خوشهترسیم خط برش فرعی و به

های هوا، مشخص ات، فراوان ی، ش فت ب ارش و ش ار عاوان تیپها بهپس از شااسایی خوشه

 شف نمایان  5ها مطاب  جفول رطوبت تیپ
 

                                                            
1. Dendrogram 
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 ی اخوشهبندی )دندروگرام( حاصل از تحلیل درخت خوشه. 3شکل 

  5411 های پژوهش،مثخذ: یافته
 

 های فشار تراز دریا داده مراتبیبندی سلسلهخوشه شده ازهای هوای شناسایی. مشخصات تیپ1جدول  

 5411های پژوهش، مثخذ: یافته

ی هاپیت

 اصلی

 یهاپیت

 فرعی

فراوانی 

 مطلق

 درصد

 فراوانی

بارش گین میان

 متر()میلی

بیشینه بارش 

 متر()میلی

میانگین شار 

 رطوبت

)کیلوگرم بر متر بر 

 ثانیه(

میانگین حداکثر شار 

رطوبت )کیلوگرم 

 بر متر بر ثانیه(

A 

A1 11 1.4 2.9 49 512 651 

A2 545 51.5 4.1 99 552 451 

A3 11 1.1 2.5 41 541 166 

B B1 599 54.5 1.6 91 551 491 

C 
C1 21 1.4 6.6 95 564 912 

C2 21 1.4 9.1 54 556 911 

D 
D1 14 1.1 6.1 16 566 911 

D2 541 54.1 1.6 45 599 94 

E 
E1 515 51.2 1.2 66 512 412 

E2 91 4.5 6.4 95 515 921 
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 A های گروه پیت. 1. 1. 4

ب ه خ ود ی ج وی را هاهرودخان درصف رخفادهای  91که  Aی گروه هاپیت، طورکلیبه 

و می انهین ح فاکثر ش ار انف تقسیم شفه A3و  A1 ،A2 انف، به سه تیپ فرعیتصاص دادهاخ

(  در ای ن تی پ، 5اس ت )ج فول های دیهر بیشتر ها و گروهرطوبت آن نیز در مقایسه با تیپ

ی مارس و هاترتیب به فص  بهار و ماهی جوی، بههارودخانهبیشترین فراوانی فصلی و ماهانه 

 ( 6و  1، 4های بخش ت شی است )  مربوط آوری

 نس بتاًفش ار س ودانی، فع ال و ، کمA1در تیپ  های میانهین فشار تراز دریابراساس نقشه

جزیره قوی است و مرکز کمیاه آن روی سودان مستقر است  مرکز کمیاه دیهری نیز روی شبه

ت  مرک ز نی ز گذش ته اس  مال شرقی کشورهای شهای آن از بخشعربستان قرار دارد و زبانه

ی ای ن هازبان هو  ش ودیم های شماوی س وئف دی فه بیشیاه پرفشار شمال اروپا بر روی بخش

پرفشار تا مرکز اروپا کشیفه شفه است  دو مرکز پرفشار دیهر، ییی در ش ر  اطل س و یی ی 

ش ود )ش ی  یمصورت قریاه در مااط  دوردست غر  و شر  ایران دیفه روی فلات تبت به

 اوف(  4

مااط  غربی و شمال غربی و شمال میانی کشور از شار رطوبت بیشتری در مقایس ه  عمفتاً

ها عمفتاً از اقیانوس اطلس و هاف ت ثمین و در دری ای نمافنف که رطوبت آبا دیهر مااط  بهره

ر ش مال  (، اما مراکز بیشیاه بارش ای ن تی ب ب  4شی  است )مفیترانه و سر  تقویت شفه 

 ( پ 4)شی   متمرکز است ی غربی زاگرسهاداماه کشور و

پرفش ار اطلس )، اوهوی غاوب فشار تراز دریا، کمرباف پرفشاری چین تا A2در تیپ فرعی 

 از شمال غ ر  آفریق ا ت ا ای ران اس ت A1فشاری وسیعی هماناف اوهوی آزور( و کمرباف کم

ا ماش ث اقی انوس ین تیپ، ب های جوی اانهاوف(  دو مسیر عمفه انتقال رطوبت رودخ 1شی  )

 هایبخشمفیترانه و سر ، عمفتاً  اطلس و اقیانوس هاف هستاف که با تقویت از روی دریاهای

 (  پهاه وسیعی از غر  و جا و   1انف )شی  تثریر قرار دادهغربی و جاوبی کشور را تحت

ه ای ج وی ان هرودخشی ازاینهای ناغر  ایران و با هسته بیشاة کوهرنگ و یاسوج از بارش

ت ثریر ظاهر تح تش ود ک ه ب هانف  هسته بیشیاه دیهری در مااط  خزری دی فه م یمتثرر شفه
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(  بیش یاة پ 1)شی   رطوبت خزری است و ارتباط کمتری با اوهوی شار رطوبت داشته است

 ت(  1شود )شی  های جوی این تیپ نیز در آوری  مشاهفه میفراوانی رودخانه
 

  
   اوف

  
 ت پ

الف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطوبت  .A1. تیپ 4شکل 

 های جوی ت: نمودار فراوانی ماهانه رودخانه، های جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدیدرودخانه
  5411پژوهش، های مثخذ: یافته
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   اوف

  
 ت پ

الف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطوبت  .A2. تیپ 5کل ش

 های جوی ت: نمودار فراوانی ماهانه رودخانه، های جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدیدرودخانه

  5411های پژوهش، مثخذ: یافته

 

اطقه تح ت ود و عمفتاً مشها کاسته میبرعیس دو تیپ قب ، از تعفد پرفشار ،A3در تیپ 

ه ای فشاری ق وی ب ا مرکزی ت دری ای ش مال، بخشکه کمطوریفشارها است؛ بهسیطره کم

فش ار ب ا ش فه، دو کمهای جاوبی ماطقه مطاوعهوسیعی از اروپا را احاطه کرده است  در بخش

ت )شی  ساثریر گذاشته که بر ایران نیز ت شودیممرکزیت سودان و نواحی مرکزی آفریقا دیفه 

 اوف(  6

دهافۀ تثریر شار رطوبت دریای سر  و نهوذ آن به پهاة وسیعی از اوهوی شار رطوبتی نشان

شمال ش رقی وارد ای ران ش فه اس ت؛ اوبت ه تقوی ت آن -گیری جاو  غربیاست که با جهت

ام ر س بب (  همین   6واسطه شار رطوبت از اقیانوس اطلس را نبایف نادیفه گرفت )شی  به

با بیشیاه شهرکرد و یاسوج( کشور )در نواحی جاو  غربی  عمفتاًشفیف  هاید تا بارششومی
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ی جوی در ای ن هارودخانه، فراوانی A2و  A1های برخلا  تیپ ( پ 6شی  شود )مشاهفه 

تیپ در ماه مارس به حفاکثر خود رسیفه و پس از آن ماه آوری  بیشترین فراوانی را ب ه خ ود 

 ( ت 6  است )شیداده  اختصاص
 

  
   اوف

  
 ت پ

الف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطوبت  .A3تیپ  .6شکل 

 های جوی ت: نمودار فراوانی ماهانه رودخانه، های جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدیدرودخانه

 5411 های پژوهش،مثخذ: یافته

 

 Bگروه  پیت. 2. 1. 4

رخ فاد رودخان ه  599های هوا، فقط یک تیپ فرعی وج ود دارد ک ه ب ا تیپ Bدر گروه 

میانهین فشار تراز دریا  ( 5است )جفول درصف رخفادها را به خود اختصاص داده  54جوی، 

دهافۀ وجود یک کمرباف پرفشاری از چین تا نیمه ش ماوی ای ران و سرتاس ر نشان در این تیپ
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او ف(   2ش ی  شود )های شماوی به ماطقه میهای عرضمانع ورود سامانهاروپاست است که 

دری ای س ر ، ) یجا وبهای همین امر موجب انتقال رطوبت از دریاها و ماابع رطوبت عرض

انوس اطل س و دری ای مفیتران ه در مقایس ه ب ا دریای عر  و خلیج عفن( شفه و س هم اقی 

نقش ه می انهین ب ارش کل ی نی ز  روازای ن  (؛ 2شی  است )کاهش یافته  Aی گروه هاپیت

ویژه جاو  غر  شفیف نیمه جاوبی ایران به هایبارشبیشتر شار رطوبت بر  ریتثردهافۀ نشان

 پ(  2شی  است )ی غربی زاگرس هاداماهو 

های سرد فراوانی و شفت خود را بیش تر یپ زمستانی است که در ماهاین تیپ بیشتر یک ت

و تا م اه ن وامبر  کافیمن در ماه ژانویه است و از آوری  نزول ی بیشتر آو فراوان دهفیمنشان 

 ( ت 2شود )شی  نیز تقریباً رخفادی مشاهفه نمی
 

  
   اوف

  
 ت پ

فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطوبت  الف: نقشه پراکندگی میانگین .B1تیپ  .2شکل 

 های جوی ت: نمودار فراوانی ماهانه رودخانه، میانگین بارش شدید پراکندگی های جوی، پ:رودخانه

 5411  های پژوهش،مثخذ: یافته
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 Cی گروه هاپیت .3. 1. 4

ف رخ فادهای درص  52 ب اًیتقرتقس یم ش فنف ک ه  C2و  C1 یفرع این گروه به دو تیپ 

های مله تیپازج Bتیپ ( و هماناف 5انف )جفول های جوی را به خود اختصاص دادهرودخانه

 ت(  1و  1شی  های ژانویه و فوریه بیشترین فراوانی را دارنف )انف که در ماهزمستانی

دهافۀ حاکمیت ش فیف کمربا ف پرفش اری ، میانهین فشار تراز دریا نشانC1در تیپ فرعی 

ت فاد قا نیز امه از اروپا تا روسیه و چین را فراگرفته و تا نیمه شماوی ایران و شمال آفریاست ک

اوف(، همین امر موجب شفه است تا میانهین شار رطوبت کلی این تی پ  1شی  یافته است )

-مفیتران ه–تر باشف؛ با وجود این، از دو مس یر اطل سها نسبتاً ضعیفدر مقایسه با دیهر تیپ

تر( انتقال رطوبت ص ورت گرفت ه قوی) رانیا -دریای سر -تر( و اقیانوس هافیفضع) رانیا

( ک ه ت ثریر خ ود را ب ر   1است )شی  های جاوبی کشور بر بخش عمفتاًآن  ریرتثاست که 

 ( پ 1شی  ویژه جاو  غربی کشور نمایان کرده است )های جاو  و بهبارش
 

  
   اوف

  
 ت پ

بت ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطونقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا،  الف: .C1تیپ  .8شکل 

 جوی  هایت: نمودار فراوانی ماهانه رودخانه، های جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدیدهرودخان

 5411  های پژوهش،مثخذ: یافته
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ه ای آن در زبان هفشار ایسلاف روی شمال اروپا مستقر ش فه و مرکز کم C2 یفرعدر تیپ 

ه ای دو مرک ز انهه است  زباواهاری تا جاو  اروپا و شمال خاورمیانه کشیفه شفجهت نصف

های نشیای کرده است که همین موضوع سبب نهوذ زبانه، عقبC1پرفشار واقع در تیپ فرعی 

شار فشار شمال اروپا و پرففشار شمال اروپا تا شمال غر  ایران شفه است  وجود مرکز کمکم

رخش شر  اطلس باعث انتقال رطوبت اطلس شماوی به س مت دری ای مفیتران ه ش فه و چ 

گرد پرفشار واقع در چین و تبت سبب نهوذ رطوب ت ش مال اقی انوس ها ف ب ه س مت ساعت

دریای سر  و سپس ایران شفه است  این میانیسم موجب انتقال رطوبت به نیمه جاوبی ایران 

است )ش ی  فارس شفه ویژه سواح  شماوی خلیجنواحی به های شفیف در اینو ریزش بارش

 اوف،   و پ(  1
 

  
   وفا

  
 ت پ

الف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطوبت  .C2. تیپ 9شکل 

 های جویخانهت: نمودار فراوانی ماهانه رود، های جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدیدرودخانه

  5411 های پژوهش،مثخذ: یافته



 12                                             هانو ارتباط آ ایتراز در یگردشاوهوهای                      سال بیستم                    

 

 Dگروه  یهاپیت. 4. 1. 4

( ک ه 5دارنف )جفول درصف رخفادها در این گروه قرار  54رودخانه جوی،  رخفاد 554با 

فشار سودانی در مقایسه ب ا س ه تی پ تر بودن کماست  قوی D2و  D1های فرعی شام  تیپ

های بارز و مش ترک های مارس و دسامبر از ویژگیدر ماهفرعی قب  و فراوانی بیشتر رخفادها 

 دهاف های سرد ر  میاین گروه نیز بیشتر در ماه های  تیپهای این گروه استتیپ

های ش ماوی س بب نه وذ بیش تر شمال اروپا به عرض-جایی کمرباف پرفشاری سیبریجابه

(  این میانیسم شرایط گس ی  اوف 51شی  فشار سودانی به خاورمیانه و ایران شفه است )کم

عفن به نیمه جاوبی ایران فراهم  ر  و خلیجویژه دریای سشار رطوبت را از اقیانوس هاف و به

ت ا اص ههان( و کش ور )جا وبی و مرک زی  ه ایبارشخود را بر  ریتثر ( و  51)شی   کرده

  ( پ 51است )شی  ی غربی زاگرس گذاشته هاداماه
 

  
   اوف

  
 ت پ

ن شار رطوبت گی میانگیالف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکند .D1تیپ  .11ل شک

 ی جوی هارودخانهی جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدید، ت: نمودار فراوانی ماهانه هارودخانه

 5411های پژوهش، مثخذ: یافته
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های سرد سال است با ماه D2و تیپ  های جوی این تیپغلبة فراوانی رخفادهای رودخانه

است در ماه مارس به حفاکثر خود رسیفه  ت یافته وهای دسامبر، ژانویه و مارس شفکه در ماه

 ت(  55ت و شی   51شی  )

جا های پایین جابههای پرفشاری سیبری و شمال اروپا انفکی به عرض، سامانهD2در تیپ 

او ف(   55شی  است )جایی میانی داشته ها جابهنبا آ و متعاقب آن تاوۀ قطبی نیز همراه شفه

نتقال رطوبت اطلس شماوی به سمت فلات آناتووی و خاورمیانه را برای اجایی شرایط این جابه

فشار سودان نیز باعث جذ  رطوبت ش مال و حتی ایران فراهم کرده است  از سوی دیهر، کم

 (    55ست )شی  اسوی ایران شفه اقیانوس هاف و انتقال آن به
 

  
   اوف

  
 ت پ

ن فشار تراز دریا، ب: نقشه پراکندگی میانگین شار رطوبت گی میانگیالف: نقشه پراکند .D2تیپ  .11شکل 

 ی جوی هارودخانهی جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدید، ت: نمودار فراوانی ماهانه هارودخانه

 5411های پژوهش، مثخذ: یافته
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همهرای ی  ریت ثری جوی این تیپ حیایت از هارودخانهشمال شرقی -جاو  غربیجهت 

دارد ه ای جا و  و جا و  غ ر  ای ران انتقال رطوبت و تثریر آن ب ر بارشی سر  در دریا

 ( پ 55)شی  

 Eگروه  یهاپیت .5. 1. 4

های جوی درصف رخفادهای رودخانه 51رخفاد،  541که درمجموع با  E2و  E1های تیپ

ر   رسویژه در فوری ه و م اهای س رد س ال ب ه(، عمفتاً در ماه5دهاف )جفول تشیی  میرا 

ها استقرار پرفشار قوی سیبری و ت(  مشخصه بارز این گروه از تیپ 59و  55شی  دهاف )یم

او ف  55است )وضوح مشخص قوی سودانی است که در هر دو تیپ به نسبتاًفشار قوی و کم

 اوف(  59و 

گرفت ه فشارهاس ت و ش یب تغیی رات فش ار ش ی ، ایران در سیطره نسبی کمE1در تیپ 

اوف(، باعث انتقال رطوب ت از اطل س  55)شی   یهاباف پرفشاری عرضوجود کمر واسطةبه

جاوبی و اقیانوس هاف به سمت ایران شفه است که از طری  دریای مفیتران ه و دری ای س ر  

غربی و جاوبی ایران شفه است  هسته بیش یاه  یهابخشتقویت شفه باعث انتقال رطوبت در 

ه ای ای ن تی پ ک ه ( و با وضعیت بارش  55  دارد )شی آن نیز در جاو  غر  ایران قرار

 ( پ 55دارد )شی  عمفتاً در جاو  غر  به حفاکثر رسیفه است، مطابقت 

فشار کم، پرفشار سیبری سراسر روسیه و شر  تا مرکز اروپا را فراگرفته است  E2در تیپ 

ان ه و خاورمی زی ادی از آفریق ا ه ایبخششمال شرقی -سودانی نیز با گسترش جاو  غربی

ازجمله ایران را دربرگرفته و شیب فشاری قوی را در تقاب  با پرفشار سیبری به وج ود آورده 

ی مفیتران ه، ای در اوف(  این میانیسم سبب انتقال رطوبت از اقیانوس اطلس، 59شی  است )

ه شفویژه نیمة غربی  ، خلیج عفن و همچاین شمال اقیانوس هاف به سمت ایران بهدریای سر

های بیشیاه در جاو  غر  کشور موجب شفه های شفیفی را با هسته ( و بارش 59)شی  

 پ(  59است )شی  
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   اوف

  
 ت پ

راکندگی میانگین شار رطوبت الف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه پ .E1. تیپ 12شکل 

 ی جوی هارودخانهدار فراوانی ماهانه د، ت: نموی جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدیهارودخانه

 5411های پژوهش، مثخذ: یافته

 گیری و پبشنهادها. نتیجه5

با اوهوهای ت راز  های جوی در ارتباطهای شار بخار آ  و شااسایی رودخانهبررسی نقشه

ور در حض  عم فتاًهای شفیف ای ران، های جوی مسبب بارنفگیریا نشان داد، رودخانهسطح د

ان ف ک ه در فشار سودانی شی  گرفت هسیبری و تبت و پرفشار اروپا و آزور در کاار کم پرفشار

 ی ج وی مض اعف اس ت  درهارودخانهفشار سودانی در اررگذاری بر وقوع کم ریتثراین بین، 

در پوشش  رانیا، سودان و عربستان یتمرکز با جاوبی فشارهایکم صورت تقویت و گسترش

 یای درروی  تی اطلس ب ا تقو انوسیانتقال رطوبت از اقو  ردیگیمقرار  هانآ ایهکام  زبانه

 گیرد صورت می ترانهیفم
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   اوف

  
 ت پ

پراکندگی میانگین شار رطوبت . الف: نقشه پراکندگی میانگین فشار تراز دریا، ب: نقشه E2تیپ  .13شکل 

 ی جوی هارودخانهودار فراوانی ماهانه ت: نم، یدی جوی، پ: پراکندگی میانگین بارش شدهارودخانه

 5411های پژوهش، مثخذ: یافته

 

فشار س ودانی در جا و  فشار ایسلاف در شمال غربی اروپا و کمنتایج نشان داد، هرگاه کم

جوی از دو ماب ع رط وبتی اقی انوس اطل س ش ماوی و پها ه  یهارودخانهقرار گیرد، رطوبت 

وضوح مشاهفه توان تثریر همهرایی دریای سر  را بهکه می شودیم نیتثمشماوی اقیانوس هاف 

ه ا  در جه ت م فاری در نتب ت و آزور و گس ترش آ کرد  در ش رایط تقوی ت پرفش ارهای

-های پایین، رطوبت رودخان هرضفشارهای عشفه و وجود کمی میانی ماطقه مطاوعههاعرض

ی آب ی دری ای س ر  و خل یج هاپهاهاز  اطلس شماوی و تاحفودی ماشثهای جوی عمفتاً از 

  شودمی نیتثمعفن 
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در وضعیتی باشاف که تاوه  ایران و شمال غر  شمال شر دو هسته پرفشار قوی در  هرگاه

اواهاری ار حتی گس ترش نص فها قرار گیرد و در شرایط ضعف این دو پرفشنقطبی در بین آ

باش ف  ای ن  مثرری شفیف ایران هاو بارشهای جوی توانف در تشیی  رودخانهداشته باشف، می

( در زمیاه اوهوهای گردشی فشار تراز دری ا در 5915) زادهیعلیافته با نتایج پژوهش عزیزی و 

 ساهین ایران مطابقت دارد  هایبارشوقوع 

که پرفش ار س یبری ت ا غ ر   انفگرفتهوی در شرایطی شی  های جدرصف از رودخانه 51

فشارهایی با مرکزیت سودان و عربستان قرار ه جاوبی نیز کمو در نیم اروپا پیشروی کرده است

-شماوی اقیانوس هاف به ای ران م ی هایبخشدارنف که باعث نهوذ رطوبت از اطلس شماوی و 

روپا و یک پرفش ار ق وی در جا و  غ ر  فشار قوی در شمال غر  اشونف  استقرار یک کم

جهت شمال غرب ی ب ه جا و  ش رقی  شماوی در اروپا باعث انتقال رطوبت بیشتری از اطلس

خصوص ی میانی در سیطره پرفشارها باشف و بههاعرض  هرگاه شودیمروی مفیترانه و ایران 

ه س مت باش ف، انتق ال رطوب ت از اطل س ش ماوی ب  یک پرفشار قوی در جاو  غر  اروپا

ا غ ر  اروپ    در م واقعی ک ه در جا و ش ودیم مفیترانه و ایران قطع و یا بس یار ض عیف 

فشار سودانی باشف، ویژه کمفشارها بهی جاوبی در سیطره کمهاعرضپرفشاری مستقر نباشف و 

  ردیگیمتری از ماشث اقیانوس اطلس و شمال اقیانوس هاف صورت انتقال رطوبت قوی

ش پرفشارهای تبت و سیبری در شر  و پرفشار اروپا و آزور در غ ر ، ، گسترطورکلیبه

فش ار ایس لاف در ش مال و ی باو ایی همچ ون ت اوۀ قطب ی و کمه اع رضقوی  فشارهایکم

های گردشی است و های پاییای همچون سودانی، وجه مشترک تمامی تیپفشارهای عرضکم

تر اس ت بخش شماوی اقیانوس هاف نمایاناز دو ماشث اطلس شماوی و  عمفتاًنهوذ رطوبت نیز 

سبب ریزش  عمفتاًشود  این رطوبت میهای جوی و تقویت رطوبت رودخانه نیتثمکه باعث 

کوه رش ته ریتثرشود؛ اوبته ی غربی زاگرس و جاو  غر  ایران میهاداماههای شفیف در بارش

های ش فیف توزیع بارش ی جوی است، نبایف درهارودخانهزاگرس را که عمود بر جهت عبور 

 این ماطقه نادیفه گرفت 



 69                                             هانو ارتباط آ ایتراز در یگردشاوهوهای                      سال بیستم                    

 

 کتابنامه
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