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  دریا در رخدادهاي بارشی سنگین و فوق سنگینالگوهاي همدید فشار تراز 
  سواحل جنوبی خزر

  

  19/06/1390 مقاله: رشیپذ خیتار          15/10/1389 مقاله: افتیدر خیتار
  

  چکیده
افزایش رطوبت، بارش و ایجاد سرمایش، اقلیم منطقه را به شـدت تحـت   ا فراوانی ابرناکی در سواحل جنوبی خزر ب

. این ابرها در زمان استقرار و عبور الگوهاي همدید مختلف و در شرایط ترمودینامیـک و دینامیـک   دهد یمقرار  ریتأث
. در این تحقیق الگوهاي اصلی فشار تراز دریا در رویدادهاي بارشی سنگین و فوق سنگین و رندیگ یمي شکل ا ژهیو

این منظـور بـا اسـتفاده از بـارش      بررسی و مقایسه شدند. بهر در شرایط همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خز
ي بارشی فوق سنگین و سنگین و با در نظر گرفتن شناسـه همدیـد   ها گروهدرصد،  50و  25روزانه و احتمال وقوع 

 دهـد  یمحاصل از تحلیل فشار تراز دریا نشان  ي نتیجهي بارشی همرفت و غیر همرفت تفکیک شدند. ها گروهابرها، 
و  نیتـر  نیسـنگ منطقه وجود دارند. به طور کلی پرفشار اروپـایی   تر نیسنگي بارشی ها گروهالگوي اصلی در  16که 
ي غیرهمرفـت را بـه   هـا  بـارش  نیرتریفراگو  نیتر نیسنگي همرفت و پرفشار آسیایی یا سیبري ها بارش نیرتریفراگ

  . آورند یموجود 
  

فـوق سـنگین و سـنگین، سـواحل      يهـا  بـارش ابرهاي پوششی یا غیر همرفت و جوششی یا همرفت،  ها:ید واژهکل
  جنوبی خزر.

                                                        
  E-mail: hamidwatershed@yahoo.com                     .استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مالیر - 1
  E-mail: alirezaildoromi@yahoo.com                .استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مالیر - 2

 39ي سال دوازدهم، شماره

 121-137، صفحات 1391پاییز 

 واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد  
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم يفصلنامه
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  مقدمه
زیادي از ایران داراي شرایط خشک و نیمه خشک هستند اما سواحل جنوبی خزر کـه در   هاي بخشبا وجود این که 

مسعودیان و کاویـانی،  د (قرار دارن بارش پاییزه دارد در ناحیه نیمه پربارش و پربارش آم ایران، رژی گانه دوازدهرژیم 
خود، دو برابر ابرناك تـر اسـت.    تر یجنوبدرجه نسبت به نقاط  36ر کمربند شمالی ایران در حوالی مدا. )99، 1387

). آسـمان سـواحل   78، 1387درجه است (کاویانی و مسعودیان،  5. 38تا  36ابرناك ترین منطقه ایران بین مدارهاي 
ه در زمان حضور الگوهاي همدیـد مختلـف   جنوبی خزر، اغلب پوشیده از انواع ابرهاي جوششی و پوششی است ک

ي هـا  واکـنش از آنجـایی کـه   . شـوند  یمـ ، بـاران یـا تگـرگ    بـرف ي سبک یا سـنگین،  ها بارشموجب رخداد انواع 
و شـناخت همدیـد    هـا  بـارش هیدرولوژیک هر منطقه در ازاي مقادیر مختلف بارش، متفـاوت اسـت، گـروه بنـدي     

ي سـنگین و فـوق سـنگین، بـراي پـیش      ها بارشبه ویژه در مورد  آورند یمرا پدید  هایی بارشکه چنین  هایی سامانه
تـاکنون  و مـدیریت منـابع آب منطقـه، سـودمند اسـت.       هـا  لغزش، ها البیسي فرین مانند رخدادهاآگاهی از وقوع 

سنگین در سطح جهان و ایران انجام شـده اسـت کـه بـه شناسـایی شـرایط        هاي بارشي زیادي در زمینه ها پژوهش
آمـاري و عـددي    هـاي  مـدل شرایط همدید این رویدادها با استفاده از  سازي شبیهو همچنین به  ها آنهمدید و روند 

 Boguslavsky ؛Benestad and Melsom, 2002: 67–79به طور کلی مطالعات گذشته در سطح جهـان ( . اند پرداخته

and et al., 1996: 381-388؛ Handand et. al., 2004: 5-31؛ Harnack and et al., 1998: 701-723؛Hellstrom, 
 :Jessen and et al., 2005 ؛Jansa and et al., 2001: 43-56 ؛Islam and et al., 2005: 21-39 ؛631-648 :2005

 :Kawai and Wada, 2007 ؛Kato and Aranami, 2005: 1-4 ؛Kahana and et al., 2002: 867-882 ؛337-346
 ,.Kyou and et al ؛Kumar and et al., 2008: 1897-1910 ؛Kobayashi and et al., 2007: 41-52 ؛721-744

2008: 313-333. Lana and et al., 2007: 27-32؛ Lasat and et al., 2007: 43-60؛ Lyvada and et al., 2007: 
 ,.Plaut and et al ؛Persson and et al., 2005: 1175–1198 ؛Mohapatra and Mohanty, 2005: 17-36 ؛60–43

(لشکري،  و در ایران زمینYoshikado, 1992: 1146-1164) ؛Rudari and et al., 2004: 601-614 ؛285-302 :2001
نشـان   )1388؛ محمدي، 1387ل ابوالفضمسعودیان، سید ؛ 1384 و 1383؛ مفیدي، عباس و زرین، آذر 1382و  1375

. شـوند  یمـ ي سـنگین  هـا  بـارش ي جغرافیایی مختلف باعـث وقـوع   ها عرضدادند که برخی الگوهاي همدیدي در 
در  ها انوسیاقو  اهایدر SSTي قوي، اثر ها همرفتي هواي سرد و ها حوضچه، فرودها، رودبادها، ها جبههچرخندها، 

 تـر  نیسـنگ ي هـا  بـارش و در نتیجـه  ي ي جوها يناهنجارزمان عبور یا استقرار الگوهاي مختلف فشار، سبب رخداد 
ي داخـل ایـران، تقویـت    فشـارها ي شمالی و کم پرفشارهاحاصل از برخورد  وهیش. در منطقه مورد مطالعه، شوند یم

ي ها بارشدالیل  نیتر مهمیا و هواي روي آن از نسیم دریا و خشکی و اثر دماي سطح دریا و اختالف دماي سطح در
و  1383؛ مـرادي،  1381 ی؛؛ علیجـان 1383؛ حسـینجانی،  1376؛ خوشـحال،  1375(قشـقایی،   اند شدهسنگین شناخته 

 اي خوشـه به کمک تحلیل مؤلفه مبنا، تحلیل  الگوهاي گردشی ي از مطالعات انجام شدهاریدر بس). 1387مسعودیان، 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  123                                                             ... الگوهاي همدید فشار تراز دریا در رخدادهاي بارشی سنگین و 

الگوهاي همدید فشار تراز دریـا را در زمـان رخـداد     کند یماین پژوهش تالش . شناسایی شدند و تحلیل همبستگی،
ي سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی خزر و در شرایط همرفت و غیر همرفت ابرها شناسـایی و مقایسـه   ها بارش
  کند. 

  

  ها روشمواد و 
ي ا منطقهي بارش روزانه استفاده شد. ابتدا براي محاسبه متغیرهاي آماري ها دادهبه این منظور، از دو پایگاه مختلف 

 هاي نقشهکشور،  سنجی بارانایستگاه همدید، اقلیمی و  1437بارش روزانه مربوط به  هاي دادهبارش از پایگاه 
به روش  ها دادهبا استفاده از میانیابی  10/11/1383تا  1/1/1340از روز  ها نقشههمبارش ایران ترسیم شد. این 

مخروطی  المبرت ریتصویاخته و با سیستم  8230کیلومتر و در  14*14با ابعاد  هایی یاختهکریجینگ بر روي 
ي گیالن، مازندران و گلستان)، ها استانبه دست آمد. سپس با تعیین مرز منطقه مورد مطالعه در شمال ایران ( شکل هم

ي میانگین، مساحت ا اختهي بیشینه، میانگین بارش و مختصات یا هاختبارش و مختصات ی ي بیشینهبراي هر روز 
  زیر بارش و انحراف بارش از میانگین بلند مدت بارش در سواحل جنوبی خزر محاسبه شد.  ي پهنه

در سواحل جنوبی خزر داراي آمار  1383تا  1340ي ها سالپایگاه دوم شامل هفت ایستگاهی همدیدي است که بین 
ي بارش روزانه، پایگـاه  ها دادهستند (انزلی، رشت، آستارا، رامسر، سیاه ییشه، بابلسر و گنبد). مبتنی بر همدید ابرها ه

بـه یـک یـا چنـد روز متـوالی گفتـه        »ویداد بارشیر«داده رویدادهاي بارشی خزري فراهم گردید. مبتنی بر تعریف، 
نبـوده اسـت. بـر اسـاس شـدت بـارش رویـدادها        کمتر  متر یلیم 1که در هیچ یک از روزها مقدار بارش از  شود یم

درصد احتمال، در هرکدام از این هفت ایستگاه، رویدادهاي بارشی  75و  50، 25در روز و با لحاظ  متر یلیمبرحسب 
 50تـا   25درصـد)، سـنگین (   25از  تـر  کمي بارشی شامل فوق سنگین (ها گروهگروه بارشی تقسیم شدند. این  4به 

رویداد)  311درصد) هستند. در دو گروه بارشی فوق سنگین ( 75درصد) و سبک (باالي  75ا ت 50درصد)، متوسط (
بررسی و ) ي نماینده (اوج بارش در هر رویداد بارشیروزهارویداد)، شناسه همدید ابرهاي پایین در  915و سنگین (

گروه ابرهاي و افقی خود به دي آماري الزم صورت گرفت. سپس، ابرها بر اساس ساختار توسعه عمودي یا ها لیتحل
یا استراتیفورم یا پوششی تقسیم شدند. این تقسیم بندي توسـط   4یا کومولوفورم یا جوششی و غیر همرفت 3همرفت

 قابـل  دیـ همدي ها ستگاهیاي ثبت شده در ها شناسهتوصیه شده و بر اساس  )ECMWF( مرکز پیش بینی جوي اروپا
(کومولوس  8(کومولونیمبوس)،  3ي)، رشد عمود(کومولوس همراه با  2ي همدید ابرهاي نوع ها شناسهانجام است. 

                                                        
3-cumuliform  
4-stratiform  
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ي هـا  شناسـه شانگر ابرهاي جوششی و ن (کومولونیمبوس همراه با ابرهاي سیروس در باال) 9و استراتوکومولوس) و 
(اسـتراتوکومولوس کـه از    5)، ردیگ یم(استراتوکومولوس که با تغییر شکل کومولوس ها شکل  4همدید ابرهاي نوع 

(فراکتواسـتراتوس یـا    7 و (استراتوس یا فراکتواسـتراتوس یـا بـاهم)    6)، دیآ ینمتغییر شکل کومولوس ها به وجود 
  آلتوکومولوس) بیانگر ابرهاي پوششی هستند. به این ترتیب چهار گروه بارشی به شرح ذیل به دست آمد: 

  رویداد) 179همرفت ( ءمنشارویدادهاي بارشی فوق سنگین با  -الف 
  رویداد) 401همرفت ( منشاءرویدادهاي بارشی سنگین با  -ب
  رویداد) 131غیرهمرفت ( منشاءرویدادهاي بارشی فوق سنگین با  -ج
  رویداد) 514غیرهمرفت ( منشاءرویدادهاي بارشی سنگین با  -د

به صورت  www. cdc. noaa. govفشار تراز دریا (برحسب هکتوپاسکال) از سایت  هاي دادهبعد،  ي مرحلهدر 
، الگوهاي اصلی فشار 6به روش ادغام وارد 5اي خوشهشش ساعته استخراج شد. با استفاده از تحلیل  هاي بانی دیده

 5/2درجه عرض شمالی با فواصل  80تا  0درجه طول شرقی و  120درجه طول غربی تا  20تراز دریا در محدوده 
ترکیبی آن ترسیم شد. متغیرهاي بارش  ي نقشهدرجه، براي هر کدام از چهار گروه بارشی، شناسایی و براي هر الگو 

  ي مختلف بارشی بررسی و مقایسه شدند. ها گروهي نیز در هر کدام از الگوهاي همدید و در ا منطقه
  

  نتایج
الگـوي اصـلی    3)، فوق سنگین غیـر همرفـت،   3ا ت 1ل الگوي اصلی (اشکا 3همرفت، ن ي فوق سنگیها بارشبراي 
تـا   12ل الگوي اصـلی (اشـکا   4) و سنگین غیر همرفت، 11تا  7الگوي اصلی ( 5)، سنگین همرفت، 6ا ت 4ل (اشکا

ي میانگین روزانه فشار سطحی قادرند ها نقشهالگوي اصلی هستند که در قالب  15به دست آمد. به عبارت دیگر ) 15
  همرفت و غیر همرفت به وجود آورند.  منشاءمنطقه را با  تر نیسنگي ها بارش

الگوي دوم، پرفشار ؛ دریاي سیاه -همرفت، الگوي اول، پرفشار شمال شرق خزر منشاءي فوق سنگین با ها بارشدر 
دریاي سیاه نام دارد. سـامانه مـوثر    -شار کشیده شرق خزردریاي سیاه و الگوي سوم، پرف -ي شکل شرق خزرا رهیدا

  . شود یم دهیخزر کشي از آن روي ا زبانهاین الگوها، پرفشار اروپایی مستقر در اطراف دریاي سیاه است که 

                                                        
5- Cluster analysis  
6- Ward Linkage  
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  125                                                             ... الگوهاي همدید فشار تراز دریا در رخدادهاي بارشی سنگین و 

کـم فشـار    -پرفشار آسـیایی  -غیر همرفت، الگوي اول، پرفشار شمال شرق خزر منشاءي فوق سنگین با ها بارشدر 
دریاي مدیترانه نام  -دریاي سیاه -یی و الگوي سوم، پرفشار کشیده شرق خزرایپرفشار آسالگوي دوم،  ؛انمرکزي ایر

  دارد. سامانه موثر این الگوها، هم پرفشار اروپایی و هم پرفشار آسیایی (سیبري) است. 
پرفشـار  الگـوي دوم،  ؛ سـیاه حال ادغام پرفشار کشیده دریاي ر همرفت، الگوي اول، د منشاءي سنگین با ها بارشدر 
ي شـکل  ا رهیداالگوي چهارم، پرفشار  ؛کم فشار مرکزي ایران -الگوي سوم، پرفشار دریاي سیاه؛ شرق خزر -ییایآس

دریاي سیاه نام دارد. سامانه موثر این الگوهـا، هـم    -خزر -آسیایی و الگوي پنجم پرفشار آسیایی-شمال دریاي سیاه
  آسیایی است. پرفشار اروپایی و هم پرفشار 

ی در قسـمت وسـط)   برآمـدگ غیر همرفت، الگوي اول، پرفشار بیضی شکل (بـا یـک    منشاءي سنگین با ها بارشدر 
الگوي دوم، پرفشار پرفشار بیضی شکل (با یک بـر آمـدگی در قسـمت وسـط) دریـاي       ؛پرفشارآسیایی -دریاي سیاه

اروپایی نام -الگوي سوم، پرفشار آسیایی و الگوي چهارم، پرفشار در حال ادغام آسیایی ؛کم فشار مرکزي ایران -سیاه
  ي موثر این الگوها، پرفشار اروپایی و پرفشار آسیایی هستند. ها سامانهدارد. 
ي فوق سنگین همرفت الگوي اول داراي بیش ترین بیشینه منطقه اي است. با ها بارشکه در  دهد یمنشان  1ل جدو

الگوي دوم داري کم ترین بیشینه منطقه اي است اما بیش ترین میانگین و فراگیري بارش منطقه اي را ه این ک وجود
  دارد. 
غیـر همرفـت الگـوي دوم داراي بـیش تـرین مقـادیر        منشاءي فوق سنگین با ها بارشکه در  دهد یمنشان  2ل جدو

  راي کم ترین بیشینه و فراگیري بارش منطقه است. الگوي اول هم دا. بیشینه، میانگین و فراگیري منطقه اي است
 منشـاء ي سنگین با ها بارشهمرفت، الگوي اول و در  منشاءي سنگین با ها بارشکه در  دهد یمنشان  4و  3ل جداو

غیرهمرفت الگوي دوم داراي بیشینه منطقه اي هستند. در هر دو گروه مذکور، الگوي چهارم داراي کم ترین بیشـینه  
همرفت هم در الگوي سـوم   منشاءي سنگین با ها بارشمنطقه اي است. بیش ترین میانگین و فراگیري منطقه اي در 

  . شود یمدیده 
) کـه  4تا  1(نمودارهاي  دهد یمي بارشی مورد مطالعه نشان ها گروهف بررسی رژیم ماهانه و فراوانی الگوهاي مختل

درصـد). الگوهـاي اول و دوم    6/39ي فوق سنگین همرفـت اسـت (  ها بارشالگوي فشاري  نیتر فراوانالگوي اول 
  درصد) است.  5/45درصد) و الگوي سوم الگوي ماه آبان ( 50درصد و  4/68الگوهاي اصلی ماه مهر (به ترتیب 

درصد). الگوي سوم، الگـوي   3/48ي فوق سنگین غیرهمرفت است (ها بارشالگوي فشاري  نیتر فراوانگوي سوم ال
ي آبـان و آذر  هـا  مـاه . الگوي اصلی ماه شهریور، الگوي اول است. الگـوي دو در  شود یماصلی فصل پاییز محسوب 

  فراوانی خوبی دارد. 
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اوانی الگوهاي فشاري مناسب است. در ایـن بـین الگـوي سـوم،     همرفت، توزیع فر منشاءدر گروه بارشی سنگین با 
ي هـا  ماهي اصلی الگوهااین الگو، الگوي اصلی ماه شهریور است. . درصد) 3/25( شود یمالگو محسوب  نیتر فراوان

. به طور کلی شود یممهر و آبان به ترتیب الگوهاي اول و دوم و الگوي اصلی ماه آذر الگوي دوم و چهارم محسوب 
  الگوي سوم، الگوي اصلی فصل تابستان و الگوهاي دوم و پنجم، الگوهاي اصلی فصل زمستان هستند.  

درصـد). الگـوي اول،    1/40فراوانی است ( نیتر شیبغیرهمرفت الگوي اول داراي  منشاءدر گروه بارشی سنگین با 
بـیش  . ي سال قابل مشاهده استها ماهالگوي ماه شهریور و فصل پاییز است. این الگو به غیر از تیر و مرداد در همه 

. الگوي دوم که از اردیبهشت تـا مهـر در منطقـه حضـور دارد،     شود یمدرصد این الگو از شهریور تا آذر دیده  75از 
درصد از این الگو، در تابستان قابل رویت است. الگوي سوم و چهارم که در  67. شود یمم محسوب الگوي فصل گر

. در مجمـوع، الگـوي اول،   شـوند  یمـ دوم سال قابل رویت هستند، الگوي فصل پاییز محسوب  مهیدر ناغلب موارد 
  ستند. ي آبان و آذر هها ماهالگوي اصلی ماه شهریور و مهر و الگوي چهارم الگوي اصلی 

و  نیتـر  نیسنگي همرفت و پرفشار آسیایی یا سیبري ها بارش نیرتریفراگو  نیتر نیسنگبه طور کلی پرفشار اروپایی 
  . آورند یمي غیرهمرفت را به وجود ها بارش نیرتریفراگ

  

    
ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي اول براي  :1 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءفوق سنگین با 
ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي دوم براي  :2 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءفوق سنگین با 
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ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي سوم براي  :3 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءفوق سنگین با 
ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي اول براي  :4 شکل

  غیر همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءفوق سنگین با 

    
ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي دوم براي  :5 شکل

  غیر همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءفوق سنگین با 
ي ها بارشبراي نقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي سوم  :6 شکل

  غیر همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءفوق سنگین با 

    
ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي اول براي  :7 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءسنگین با 
ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي دوم براي  :8 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءسنگین با 
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ي ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي سوم براي  :9 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءسنگین با 
نقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي چهارم براي  :10 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءي سنگین با ها بارش

    
نقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي پنجم براي  :11 شکل

  همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءي سنگین با ها بارش
نقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي اول براي  :12 شکل
  غیر همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءي سنگین با ها بارش

    
نقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي دوم براي  :13 شکل
  غیر همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءي سنگین با ها بارش

نقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي سوم براي  :14 شکل
  غیرهمرفت سواحل جنوبی خزر منشاءي سنگین با ها بارش
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  غیر همرفت سواحل جنوبی خزر منشاءي سنگین با ها بارشنقشه ترکیبی فشار سطح دریا در الگوي چهارم براي  :15 شکل
  

  

  سواحل جنوبی خزر همرفت در الگوهاي فشار تراز دریا براي رویدادهاي فوق سنگین متر یلیمبرحسب  هاي آماري بارشمتغیر :1 جدول
  الگو  اول  م  د  سوم

  متغیر بارشی

  يا منطقهبیشینه   1/145  1/118  4/129

  يا منطقهمیانگین   2/14  4/15  7/13

  يا منطقهفراگیري   1/84  0/85  1/82
  

  
  سواحل جنوبی خزر   غیر همرفت در الگوهاي فشار تراز دریا براي رویدادهاي فوق سنگین متر یلیمبرحسب  هاي آماري بارشمتغیر :2 جدول

  الگو  اول  دو  سوم
  متغیر بارشی

  يا منطقهبیشینه   9/177  5/142  1/122

  يا منطقهمیانگین   1/13  7/16  9/12

  يا منطقهفراگیري   7/80  4/88  7/85
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  سواحل جنوبی خزر   همرفت در الگوهاي فشار تراز دریا براي رویدادهاي سنگین متر یلیمبرحسب  آماري بارش يرهایمتغ :3 جدول
  الگو  اول  م  د  سوم  چهارم  پنجم

  متغیر بارشی      
  شینه منطقه ا  ب  4/66  9/61  3/63  2/60  7/64
  يا منطقهمیانگین   7/8  2/9  9/8  1/9  4/9
  يا منطقهفراگیري   5/80  1/85  6/84  9/86  8/85

  
  

  سواحل جنوبی خزر   غیر همرفت در الگوهاي فشار تراز دریا براي رویدادهاي سنگین متر یلیمبرحسب  آماري بارش يرهایمتغ :4جدول
  الگو  اول  دوم  سوم  چهارم

  متغیر بارشی

  يا منطقهبیشینه   4/60  4/62  9/60  5/59
  يا منطقهمیانگین   0/9  8/8  9/9  3/9
  يا منطقهفراگیري   0/82  7/80  5/88  5/86

  
  

    
ي فوق سنگین غیر ها بارشفراوانی الگوهاي فشاري  :2نمودار  ي فوق سنگین همرفتها بارشفراوانی الگوهاي فشاري  :1نمودار

  همرفت

    
  ي سنگین غیرهمرفتها بارشفراوانی الگوهاي فشاري  :4نمودار  ي سنگین همرفتها بارشفراوانی الگوهاي فشاري  :3نمودار
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همرفـت و غیـر همرفـت و در سـاعت      منشاءي فوق سنگین و سنگین با ها بارشي فشار سطحی در ها نقشهبررسی 
ي بارشی، یک سامانه کـم فشـار روي دریـاي خـزر مشـاهده      دادهایروکه در برخی  دهد یمنشان ی مختلف دیده بان

ي میانگین روزانه به خوبی قابل رویت نیست. از آن جایی که فراوانی وقوع چنـین  ها نقشه) که در 16ل (شک شود یم
اسـت و سـرعت    دادهایـ رودرصد کل  20و  10از  تر کمي فوق سنگین و سنگین به ترتیب ها بارشرویدادهایی در 

تند. بنابراین الگوي کم فشار را بایـد در  میانگین قابل مشاهده نیسو باال است، بنابراین در الگوهاي اصلی  ها آنعبور 
  منطقه محسوب کرد.  تر نیسنگي ها بارشالگوي قبلی به عنوان الگوي شانزدهم به وجود آورنده  15کنار 

ي فوق سنگین ها بارشي مرکزي منطقه مورد مطالعه باعث بروز ها کوهستانالگوي کم فشار فقط در نواحی شرقی و 
غیر همرفت در سواحل  منشاءي سنگین با ها بارشسبب رخداد  تواند یمات، الگوي مذکور ي از اوقا پاره. در شود یم

  میانی و غربی منطقه هم شود. 

  
  (فوق سنگین و سنگین) سواحل جنوبی خزر تر نیسنگي ها بارشالگوي کم فشار براي  :16شکل

  

ي سنگین و فوق ها بارشي بارشی که در الگوي میانگین فشار تراز دریا در دادهایاز روبه طور میانگین، در آن دسته 
همرفت هستند، پرفشار اروپایی مستقر در اطراف دریاي سیاه و دریاي خزر، در مقایسـه بـا پرفشـار     منشاءسنگین با 

  ). 18و  17ل ي است. شکل این پرفشار، بیضی شکل و نزدیک به دایره است (اشکامؤثرترآسیایی، سیستم 
اسـت.   تـر  کینزدو به سواحل جنوبی خزر  تر و گسترده تر يقودر رویدادهاي بارشی فوق سنگین هسته این پرفشار 

و از سواحل جنوبی خزر دور تـر اسـت. مقـدار     تر فیضعبرعکس در رویدادهاي بارشی سنگین، هسته این پرفشار 
و در ل هکتوپاسـکا   1026همرفـت بـیش از    اءمنشـ میانگین فشار در هسته پرفشار مذکور در بارش فوق سنگین بـا  

  هکتوپاسکال است.   1023همرفت بیش از  منشاءي سنگین با ها بارش
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ي ها بارشنقشه میانگین الگوي فشار تراز دریا براي   :17شکل
  همرفت  منشاءفوق سنگین با 

ي ها بارشنقشه میانگین الگوي فشار تراز دریا براي   :18شکل
  همرفت منشاءسنگین با 

ي سنگین و فوق ها بارشبه طور میانگین، در آن دسته از رویدادهاي بارشی که در الگوي میانگین فشار تراز دریا در 
غیر همرفت هستند پرفشار اروپایی مستقر در اطراف دریاي سیاه و دریاي خزر، در مقایسه با پرفشار  منشاءسنگین با 

). همانند گروه بارشـی بـا   20و  19ل است (اشکای شار، نزدیک به بیضي است. شکل این پرفمؤثرترآسیایی، سیستم 
و نیز نسبت به رویدادهاي  تر گستردههمرفت، در رویدادهاي بارشی فوق سنگین، هسته این پرفشار قوي تر و  منشاء

ن بـا  است. مقدار فشار در هسته پرفشار مذکور در بارش فوق سنگی تر کینزدبارشی سنگین به سواحل جنوبی خزر 
هکتوپاسـکال   1024همرفت بـیش از   منشاءي سنگین با ها بارشو در ل هکتوپاسکا 1026غیرهمرفت بیش از  منشاء

  است.  

ي ها بارشنقشه میانگین الگوي فشار تراز دریا براي   :19شکل
  غیرهمرفت منشاءفوق سنگین با 

ي ها بارشنقشه میانگین الگوي فشار تراز دریا براي   :20شکل
  غیر همرفت منشاءسنگین با 
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  گیريبحث و نتیجه
ي روزانه، نقشـه میـانگین روزانـه فشـار     ها بارشي  آورندهتوجه به این که براي تحلیل الگوهاي فشاري به وجود ا ب

ي همرفت نادیده گرفته شده ها بارش، تغییرات روزانه الگوهاي فشاري به ویژه در شود یمسطح دریا ترسیم و تحلیل 
ي پیش بینی عددي بارش، نقش ها مدل. به همین دلیل در بخش شود یمسطح دریا محو ر ي روزانه فشاها نقشهو در 

در ساعات مختلـف دیـده بـانی در تغییـرات بـارش منطقـه تعیـین         ها آنگذاري  ریتأثهرکدام از الگوهاي فشاري و 
ي همدیـد هـر   ن الگوهـا بنـابراین در تعیـی  .  شود یم. به این ترتیب الگوهاي فشاري موثر به خوبی شناسایی شود یم

ي هـا  نقشـه مورد توجه قرار داد و تنها حضور یک سـامانه فشـاري بـه ویـژه در     م را ه ها آنو نقش  ریتأثمنطقه باید 
  گذاري آن نیست.  ریتأثروزانه فشار سطح دریا به معنی 

ـ  ي بریزنـد قادرنـد شـرایط    تـر  گـرم اي به طور کلی الگوهاي پرفشار اروپایی که بتوانند هواي سرد تري را روي دری
ي بارشی فراهم کنند. دادهایرو نیتر نیسنگرطوبت هوا و ایجاد  افتیو درترمودینامیک مناسبی را براي ناپایداري و 

 60درجـه و بـه نـدرت بـاالي      50ي بسیار باالي کره زمـین (حـدود   ها عرضاز ر ي شمال خزپرفشارهای صورتدر 
ي بارش نزدیـک  ا منطقهکه بیشینه  1375مهر  25مانند روز  شود یمدرجه) هواي سرد را منتقل کنند این شرط عملی 

بود. در این روز یک بارش فـوق سـنگین همرفـت در سـواحل جنـوبی خـزر روي داد. ایـن آرایـش          متر یلیم 240
ي فـوق سـنگین   هـا  بـارش ي فوق سنگین یک روزه و الگـوي اول  ها بارشي فشاري اغلب در الگوي اول اه سامانه

  . شود یمهمرفت دیده 
به سوي جنوب خزر  گرد ساعتهوایی که در حرکت  شود یمی سبب پرفشار شمالاز سوي دیگر مدور بودن سامانه 

تعدیل دمایی را داشته باشد. به این ترتیـب   نیتر کمدر مقایسه با حالت کشیده یا بیضی شکل سامانه،  کند یمحرکت 
رویـداد. در ایـن بیشـینه     1369مهـر   22نمونه این وضعیت در روز  رسد یمهواي سرد تري به سواحل جنوبی خزر 

ي را بـراي  تـر  شیببود. در زمان کشیدگی سامانه پرفشار این هوا مدت زمان  متر یلیم 273نزدیک به  يا منطقهبارش 
. در طول این مـدت چنانچـه هـوا در طـی     شود یمکه باعث کاهش سردي هوا  کند یمرسیدن به جنوب خزر سپري 

عبور کنـد  م دریاچه خزر ه مؤثرتري دریاي سیاه، دریاچه خوارزم و از همه ها آبمسیر غرب به شرق خود از روي 
  .  شود یمکاسته  ها بارشتعدیل شده و از سنگینی  تر شیب

ي یا بیضی شکل و نزدیک دایره که گاه در راستاي عرض جغرافیایی کشیده ا رهیدایک نگاه کلی الگوهاي پرفشار  در
درجه را بـه سـوي    50ي جغرافیایی باالي ها عرضهواي  توانند یمهستند و ر و نزدیک سواحل جنوبی خز شوند یم

و شرایط دینامیکی خوب بـراي ناپایـداري   جنوب خزر منتقل کنند در صورت وجود شرایط و آرایش مناسب دمایی 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 پاییز، 39ي  شماره، ازدهمیی، سال دوایجغرافي فضای پژوهش -یعلمي  فصلنامه                                       134

ي فـوق سـنگین   هـا  بارشي منطقه را به وجود آورند (الگوي اول، پنجم و ششم در ها بارش نیتر نیسنگهوا قادرند 
  ي اول و دوم به ترتیب دربارش هاي فوق سنگین همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر). الگوهایک روزه و 

ي هـا  بـارش ي غیرهمرفـت فـوق سـنگین و سـنگین و     ها بارش تواند یمیا سیبري تنها از سوي دیگر پرفشار آسیایی 
ي فوق سنگین همرفت را به وجود آورد. علت این موضوع را ها بارشهمرفت سنگین تولید کند و هرگز قادر نیست 

و رخداد  ها مانهساباید در شرایط ترمودینامیک جو به ویژه اختالف دماي هوا و دماي سطح دریا در زمان حضور این 
  بارش جستجو کرد. 

و  نیتـر  نیسنگي همرفت و پرفشار آسیایی یا سیبري ها بارش نیرتریفراگو  نیتر نیسنگبه طور کلی پرفشار اروپایی 
  . آورند یمي غیرهمرفت را به وجود ها بارش نیرتریفراگ

کـه مقـدار    دهد یمسواحل جنوبی خزر نشان  تر نیسنگي بارشی ها گروهبررسی الگوهاي میانگین فشار تراز دریا در 
ـ هکتوپاسکال  3همرفت،  منشاءي فوق سنگین با ها بارشفشار هسته سامانه پرفشار اروپایی  ي هـا  بـارش از  تـر  شیب

ي دارد و بـه سـواحل جنـوبی    تر شیببودن، گستردگی  تر يقوهمرفت است. هسته مذکور عالوه بر  منشاءسنگین با 
  است.  تر کینزدخزر 

هم هسته پرفشـار   ها بارشهکتوپاسکال است. در این  2غیرهمرفت این اختالف فشار حدود  منشاءي با ها بارش در 
  اروپایی داراي گستردگی زیاد است و نزدیکی بیشتري به سواحل جنوبی خزر دارد. 

نکته قابل توجه در این بررسی شکل پرفشار اروپایی در این گروه بارشی اسـت. سـامانه پرفشـار اروپـایی در گـروه      
غیـر همرفـت    منشـاء همرفت گردتر از گروه بارشی فوق سنگین و سنگین با  منشاءبارشی فوق سنگین و سنگین با 

  است. 
  
  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  135                                                             ... الگوهاي همدید فشار تراز دریا در رخدادهاي بارشی سنگین و 

  منابع
، »ي سنگین در شمال غرب ایـران ها بارشي سینوپتیکی ها مدلبررسی و ارائه «)، 1379( اشجعی باشکند، محمد، -1

  پایان نامه کارشناسی ارشد، د انشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا. 
ـ   -ي هواي موثر بر بارش سواحل جنوبی خـزر (گرگـان  ها پیتشناسایی «)، 1383حسینجانی، لیال، ( -2 ی) بنـدر انزل

  ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، گروه اقلیم و برنامه ریزي محیطی. »2000-1991ه براي دور
بیش از صد  هاي بارشتحلیل و ارائه مدل سینوپتیکی کلیماتولوژي براي «)، 1376خوشحال دستجردي، جواد ( -3
ت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه ، پایان نامه دکتري، دانشگاه تربی»در سواحل جنوبی دریاي خزر متر یلیم

  جغرافیا. 
  ، انتشارات سمت. »اقلیم شناسی سینوپتیک«)، 1381علیجانی، بهلول، ( -4
 نامه پایان، »پاییزي سواحل جنوبی دریاي خزر هاي بارشبررسی اثر فرابار سیبري بر «)، 1375قشقایی، قاسم، ( -5

  محیطی.  ریزي برنامهافیا، گرایش اقلیم و کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، گروه جغر
، پایان نامه دکتري، »ي شدید جنوب و جنوب غرب ایرانها بارشالگوي سینوپتیکی «)، 1375لشکري، حسن، ( -6

  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا. 
ي ها بارشمکانیسم تکوین، تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر «)، 1382لشکري، حسن، ( -7

  . 1382، زمستان 46، شماره ي جغرافیاییها پژوهش، »جنوب و جنوب غرب ایران
فهان، ، پایـان نامـه دکتـري، دانشـگاه اصـ     »ي ابر سنگین ایـران ها بارشتحلیل همدید «)، 1388محمدي، بختیار، ( -8

 دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا. 

مجله علوم دریایی ، »نقش دریاي خزر در شرایط بارشی سواحل شمال کشور«)، 1383مرادي، حمیدرضا، ( -9
  . 1383، بهار و تابستان 3و  2، شماره 3، دوره ایران

  ، انتشارات دانشگاه اصفهان. »اقلیم شناسی ایران«)، 1387مسعودیان، سید ابوالفضل؛ کاویانی، محمدرضا، ( -10
سـومین  ، »ي ابـر سـنگین ایـران   هـا  بارششناسایی شرایط همدید همراه با «)، 1387مسعودیان، سید ابوالفضل، ( -11

  ، دانشگاه تبریز. 1378مهرماه  25الی  23، کنفرانس مدیریت منابع ایران
منطقه دریاي سـرخ در   منشاءزا با ي سیلها رشبااقلیم شناسی سینوپتیکی «)، 1383مفیدي، عباس؛ زرین، آذر، ( -12

 . 75ه ، شمارفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، »خاورمیانه

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 پاییز، 39ي  شماره، ازدهمیی، سال دوایجغرافي فضای پژوهش -یعلمي  فصلنامه                                       136

ي هـا  بارشي کم فشار سودانی در وقوع ها سامانه ریتأثبررسی سینوپتیکی «)، 1384مفیدي، عباس؛ زرین، آذر، ( -13
 . 77ه ، شمارفصلنامه تحقیقات جغرافیایی، »زا در ایرانسیل

14- Benestad RE, Melsom A., (2002), "Is there a link between unusually wet autumns in southeastern 
Norway and sea-surface temperature anomalies?", Clim Res 23:67–79.  
15- Boguslavsky, S., Kaminsky, S. and Ivashchenko, I , (1996), "The impact of Black Sea on the local 
thermal and baric processes in the atmosphere", Journal of Physical Oceanography, Vol. 7, No. 5, 
PP. 381-388.  
16- Hand, W., Fox, N. and Collier, C., (2004), "A study of twentieth-century extreme rainfall events in 
the United Kingdom with implications for forecasting", Meteorol. Appl, 11, 15-31.  
17- Harnack, R., Jensen, D. and Cermak. J., (1998), "Investigation of upper air conditions occurring 
with heavy summer rain in Utah", Int. J. Climatol. 18: 701-723.  
18- Hellstrom, C., (2005), "Atmospheric conditions during extreme and non-extreme precipitation 
events in Sweden", Int. J. Climatol. 25:631-648.  
19- Islam, M., Terao, T., Uyeda, H., Hayashi, T., Kikuchi, K., (2005), "Spatial and Temporal 
Variations of Precipitation in and around Bangladesh", J Meteorol Soc Jpn, V. 83, PP. 21-39.  
20- Jansa, A., Genoves, A., Picornell, M, Angeles, C., Joan, R. and Carretero, O., (2001), "Western 
Mediterranean cyclones and heavy rain. Part2: Statistical approach, Meteoral. Appl. 8, 43-56.  
21- Jessen, T., Einfalt, M., Stoffer, T., Bernd, M., (2005), "Analysis of heavy rainfall events in North 
Rhine-Westphalia with radar and rain gauge data", Atmospheric Research 77, 337-346.  
22- Kahana, R., Ziv, B., Enzel, Y., Dayan, U., (2002), "Synoptic climatology of major floods in the 
Negev desert", Int. J. Climatol. 22:867-882.  
23- Kato, T. and Aranami, K., (2005), "Formation Factors of 2004 Niigata-Fukushima and Fukui 
heavy rainfalls and problems in the predictions using a Cloud-Resolving Model", SOLA, Vol. 1, 001-
004.  
24- Kawai, Y., Wada, A., (2007), "Diurnal sea surface temperature variation and its impact on the 
atmosphere and ocean: a review", J. Oceanogr., 63, 721-744.  
25- Kobayashi, F., Sugawara, H., Ogawa, Y., Kanda, M., Ishii, K., (2007), "Cumulonimbus generation 
in Tokyo metropolitan area during mid-summer days", J. Atmos. Electr., 27, 41-52.  
26- Kumar, A., Dudhia, J., Rotunno, R., Niyogi, D. and Mohanty, U., (2008), "Analysis of the 26 July 
2005 heavy rain event over Mumbai, India using the Weather Research and Forecasting (WRF)", Q. J. 
R. Meteoral. Soc. 134:1897-1910.  
27- Kyou, L., Gyun, P. and Wan, K., (2008), "Heavy rainfall events lasting 18 days from July 31 to 
August 17, 1998, over Korea", J. of the Meteorogical Society of Japan, Vol, 86, NO. 2, PP. 313-333.  
28- Lana, A., Campins, J., Genov´es, A. and Jans, A., (2007), "Atmospheric patterns for heavy rain 

events in the Balearic Islands", Advances in Geosciences, 12, 27-32.  
29- Lasat, M., Mart, F. and Barrera. A., (2007), "From the concept of "Kaltlufttropfen" (cold air pool) 
to the cut-off low, the case of September 1971 in Spain as example of their role in heavy rainfalls", 
Meteorol Atmos Phys 96, 43-60.  
30- Lyvada, M., Mart, F., and Barrera, A, (2007), "From the concept of ‘‘Kaltlufttropfen’’ (cold air 
pool) to the cut-off low, the case of September 1971 in Spain as an example of their role in heavy 
rainfalls", Meteorol Atmos Phys 96, 43–60.  
31- Mohapatra, M. and Mohanty, U., (2005), "Some characteristics of very heavy rainfall over Orissa 
during summer monsoon season", J. Earth Syst. Sci., 114, No. 1, Feburary 2005, PP. 17-36.  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  137                                                             ... الگوهاي همدید فشار تراز دریا در رخدادهاي بارشی سنگین و 

32- Persson P., Neiman P., Walter B., Bao J-W., Ralph FM., (2005), "Contributions from California 
coastal-zone surface fluxes to heavy coastal precipitation: a CALJET Case Study during the strong El 
Nin˜o of 1998", Mon Weather Rev 133:1175–1198 
33- Plaut, G., Schuepbach, E. and Doctor, M., (2001), "Heavy precipitation events over a few Alpine 
sub-regions and the linkswith large-scale circulation, 1971-1995, Climate Research, Vol. 17:285-302.  
34- Rudari. R., Entekhabi, D. and Roth, G., (2004), "Large- scale atmospheric patterns associated with 
mesoscale features leading to extreme precipitation events in Northwestern Italy", Advances in Water 
Resources 28, 601-614.  
35- Yoshikado, H, (1992), "Numerical study of the daytime urban effect and its interaction with the 
sea breezes", J. Appl. Meteorol., 31, 1146-1164.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

