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  های گیالن و مازندران استان1382  مهرماه28تحلیل الگوی سینوپتیکی سیل 

  
   دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده جغرافیا- 1قاسم عزیزی

  دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران-زهرا صمدی    

  
  26/2/1386:  تائیدیه مقاله   14/8/1385مقاله  دریافت

  
  چکیده

هـای گـیالن و      کـه در اسـتان     1382بیـست و هـشتم مهـر مـاه          در این تحقیق به منظور تحلیل الگوی سینوپتیکی سـیل            
 ی جنـوب لهای فیزیکی سواح   ، پس از بررسی شرایط جغرافیایی و ویژگی       به وقوع پیوست  ) ویژه غرب آن   هب(مازندران  

ینوپتیکی الگـو و  آرایـش سـ  ، های سینوپتیک منطقه ه ایستگاهتهای آمار جوی روزانه و سه ساع       خزر، با استفاده از داده    
 روز متـوالی مطالعـه و بررسـی    8 هکتوپاسـکال در طـی   500های وضع هوا از سطح زمـین تـا سـطح     روند آن در نقشه  

شمال شـرق اروپـا و امتـداد        ه عمیق در    ودهد که وجود نا    ام شده بر روی الگوی فوق نشان می       های انج  بررسی. گردید
 های شـمالی بـر روی دریـای خـزر          از عرض  (C.P)فرا رفت هوای سرد قطبی        موجب محور آن بر روی دریای خزر،     

ای در  ن جبهـه و مهاجر با کشیدگی شمال غرب ـ جنـوب در غـرب نـاوه و سـیکل     نوحضور آنتی سیکل.  استگردیده
 آن  تقویـت  نیـز باعـث      نی جلو نـاوه   ونی آن با حرکت سیکل    وشرق ناوه و در نتیجه هم جهت شدن حرکت آنتی سیکل          

 تقویـت تـاوایی    موجـب     میانی جو  وحجریانات سط  نصف النهاری قابل مالحظه   حرکت  از سوی دیگر    . استگردیده  
 حداکثر اختالف حرارتی بین هوای سرد قطبی و سـطح آب دریـا در       تشدید  همزمانی عوامل مذکور و نیز       .شده است 

   .باشند نده بارش شدید و سیل آسای فوق میفاکتورهایی هستند که ایجادکن، در منطقه ) پاییز( فصل این 
   .سیلالگوی سینوپتیکی، بارش پاییزی، دریای خزر، :  واژه هاکلید

  مقدمه
 آن ویژه هب است .اهمیت حائز بسیار سیل وقوع رد مؤثر جویعناصر و جوی گردش الگوهای عمل نحوه و مسمکانی تر دقیق شناخت

 های ناهنجاری آمدن پدید و جوی الگوهای تغییر به منجر اخیر های سال در )زمین کره شدن گرم( ییهوا و آب شدید تغییرات هک

 ،غیرمجاز و نامناسب سازهای و ساخت ،ها رودخانه حریم به تجاوز مانند انیانس های فعالیت .است شده جهان نقاط اغلب در اقلیمی
 در آب نفوذپذیری  میزان کاهش و طقامن این گیاهی پوشش رفتن بین از موجب حیوانات توسط مراتع چرای و ها جنگل تخریب

 چندان دو را آن بار تمصیب قباوع و سیل پدیده ،رواناب به بارش تبدیل با نهایت در که ) 24 ،1380 بابائیان، (است شده  ها آن

 بسیار اقلیم از )ها ناهمواری و جغرافیایی موقعیت( خود خاص جغرافیایی شرایط دلیل به که ما کشور در مسئله این .است کرده

 دریای جنوب سواحل کشور خیز سیل مهم مناطق از یکی .یابد می بیشتری اهمیت ،است برخوردار یحساس حال عین در و متنوع

 باال نیز خزر دریای آب درس می متر میلی 100 الی 75 باالی به ساعته 24 های باران شدت که هایی زمان در معموالً که است خزر
                                                           

  E-mail: ghazizi@ut.ac.ir                                                                                    :021-61113365: تلفنعی، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیا طبی 1- 
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27 حدود پوشش با منطقه این .سازد می بیشتر را وارده خسارات و )10 ،1376خوشحال،(آمده
 لحاظ به ،کشور مساحت از 1

 های کوه رشته و تالش های کوه( مرتفع مناطق و )گیالن جلگه و مازندران جلگه گرگان، دشت( پست طقامن شامل جغرافیایی

 محدود خراسان های کوه به شرق از و البرز های کوه رشته به جنوب از و تالش های کوه به غرب سمت از که بطوری ،است )البرز

 طوری هب .است تأثیرگذار آن جنوبی سواحل اقلیم در شدت هب دریا این فیزیکی خصوصیات و موقعیت .) 32 ،1372 بدیعی، (شود می

 و دریا این سراسر در دما ناهمگونی باعث جغرافیایی عرض درجه 5/10 از بیش طول در آن النهاری نصف کشیدگی که

 بریمانی، ( یابد می افزایش آب و هوا دمای جنوب به شمال از آن اطراف مناطق و خزر دریای در .است شده اطراف های سرزمین

 کمترین و تابستان و )اکتبر( پاییز فصل به جنوب به شمال از خزر دریای آب سطح دمای اختالف بیشترین اساس این بر .)19 ،1355

 ولی داشته افزایش شرق به غرب از دما خزر دریای جنوبی سواحل در منطقه، موقعیت لحاظ به .دارد اختصاص بهار فصل به آن

 و 1369 علیجانی، ،1376خوشحال، (یابد می کاهش خزر دریای جنوبی سواحل قشر به غرب از آن شدت و بارش نسبی، رطوبت
  .) 1382 یوسفی، ،1376 وحیدی، ،1375 قشقایی، ،1374

 از .است شده انجام دیزیا مطالعات جهان مختلف مناطق در آن الگوهای و بارش وقوع بر جوی های گردش تأثیر زمینه در

 جوی گردش با بارش طارتبا ،) 1974( 1پدلی و هبتمایکل توسط اریتره در بهاره های بارش سینوپتیکی مطالعه به توان می جمله آن

 فصلی و ماهانه های بارش سینوپتیکی تحلیل و ) 1981 (  2نیکلسون توسط آفریقا غرب در خشکسالی و ترسالی های دوره طی در

 تحلیل به ) 1988( 4فایرس رابطه همین در .نمود اشاره ،داده انجام ) 1987 ( 3سوپیا که جوی گردش با رابطه در النکا سری

 با ) 1989 ( 5کیبلس .است پرداخته لویزیانا چارلز دریاچه در ژانویه ماه روزانه بارندگی از استفاده با هوا و آب نوع سینوپتیکی

 واقع مودال بی منطقه در سپتامبر و ژوئن های ماه طی در بارش حداکثر توزیع مطالعه به هکتوپاسکال 700 سطح های نقشه از استفاده

 بررسی ضمن 6را ماتاری دیگری تحقیق در .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد را ناحیه بارندگی رژیم و پرداخته شمالی میدوست در

 (نمود بررسی زیمباوه بارش الگوی بر را ها آن تأثیر ،اطلس و هند اقیانوس در مستقر های سیکلون آنتی تعداد و موقعیت

 مطالعه را سومالی منطقه در ساالنه های بارش تغییرات و جوی گردش ارتباط ) 1993( 7کمبرلین و مدوبلترا همچنین ).1375قشقایی،

 با نیز ) 1997( همکاران و کرایپلنی .اند آورده بدست مثبتی همبستگی هند وساقیان روی در فشار با فوق های بارش بین و کرده

 نتیجه این به وپاسکالیهکت 500 سطح در شمالی نیمکره در میانه های عرض جوی گردش الگوهای و هند موسمی های بارش مطالعه

 همبستگی )خزر ودریای آلگرین ،منچوری(دیگر ناحیه سه و هند در بارش و 500سطح ژئوپتانسیل ارتفاع بین تنها نه که رسیدند

 مشاهده نیز شمالی نیمکره جوی گردش اشکال و هند موسمی های بارش ساله ده تغییرات بین ارتباط این بلکه .دارد وجود مثبتی

  .شود می
 در و است بوده قاتیتحقی کار چندین موضوع ایران در بارش وقوع با جوی گردش ارتباط سینوپتیکی های بررسی رچهگ

 و مکانی پراکندگی بررسی ،)1375عزیزی، ( ایران های بارش بر آن اثر و بلوکینگ مانند مطالعاتی های زمینه به توان می رابطه این
 تغییر در حاره جنب فشار پر نوسانات تأثیر ،)1381 و 1981علیجانی،( آن ایجادکننده تیکیسینوپ عوامل به نسبت ایران بارش زمانی

 )1375لشکری، (غرب جنوب ،)1374بیاتی،(غرب شمال های بارش سینوپتیکی الگوهای مطالعه ،)1372زاده، حجازی ( ایران فصل
                                                           

1- Habtemichael and Pedgley                                                  
2- Nicholson   
3- Suppiah 
4 - Faiers     
5 - Keables     
6 - Matarira  
7 - Beltramdo and Camberlin 
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 آن کننده ایجاد واملع و خزر دریای جنوبی سواحل ایه بارش زمینه در ولی .نمود شارها )1377نجارسلیقه، ( کشور شرقی جنوب و

 اشاره ،دانسته فرارفتی همرفت از ناشی  را منطقه این پاییزی های بارندگی ) 1374،22( علیجانی .است شده ارائه متفاوتی تقریباً نتایج

 آنتی حرکت با سرد هوای و شدبا مستقر خزر دریای غرب شمال یا شرق شمال شمال، در سیکلون آنتی مرکز یک هرگاه کندکه می

 برای الزم شرط .داشت خواهد ادامه همرفت این ،گردد ناپایدار نهایت در و مرطوب و گرم ،گرم دریای روی از عبور با سیکلونی

    همفرا پاییز در فقط که است سیکلون آنتی سرد هوای و دریا آب بین گراد سانتی درجه 8 حداقل دمای اختالف وجود آن

 جنوبی سواحل در متر میلی صد از بیش های بارش سینوپتیک های مدل ارائه و تحلیل با )1376(خوشحال که صورتی در .باشد می

 بلکه .گیرد نمی انجام خزر روی به سیبری سرد هوای فرارفت اثر در ها باران این ریزش که است رسیده نتیجه این به خزر دریای

 ارتفاع با البرز شمالی های دامنه در بارش مقدار کند می اضافه همینطور .دارد اه بارش نای در مهمی نقش دریا نسیم جبهه مکانیسم

 تاثیر و خزر جنوبی سواحل به سیبری فشار پر یابی زمان بررسی در ) 1384،98(یوسفی و عزیزی و )1382(یوسفی .یابد می افزایش

 بر سیبری پرفشار های زبانه تاثیرگذاری شرایط بهترین مکانی، قعیتمو نظر از که نددریافت منطقه پاییزی های بارش بر نآ سینوپتیکی

 و شمالی عرض درجه 50تا 40 بین( بایکال و بالخاش های دریاچه حوالی در آن مرکزی سلول استقرار خزر، دریای جنوبی سواحل
 ،بررسی این طبق بر همچنین .ندردک مشاهده موارد درصد 80 در را شرایط این که طوری هب باشد، می )شرقی طول 100 درجه تا 70
 در سامانه این ضعیف پتانسیل بیانگر که است نرسیده ثبت به ها ایستگاه در بارشی هیچ سامانه این ورود با زمانهم موارد درصد90 در

 70 ( سیبری پرفشار های زبانه ورود با همزمان ها ایستگاه فشار میزان کاهش رسد می نظر به این بر عالوه .است منطقه های بارش وقوع

 سو یک از که طوری هب باشد، منطقه در سیبری پرفشار ورود از قبل مهاجر پرفشار های سامانه استقرار دلیل به  عمدتاً )موارد درصد

 سوی از و شوند می ها ایستگاه فشار مالحظه قابل افزایش موجب مهاجر، پرفشارهای توسط باالتر های عرض سرد هوای فرارفت

 جهت در را هوا تر گرم جریانات آن، سیکلونی آنتی چرخش و خزر شرق در سیبری سامانه مرکزی سلول استقرار قعیتمو دیگر

 تنها نه فشار میزان که است طبیعی شرایط این تحت کند، می منطقه وارد همجوار یا تر پایین های عرض از ساعت های عقربه حرکت

   .باشد داشته نیز کاهش بلکه نیابد افزایش
 از یکی اگرچه .است نشده پرداخته سیل مسئله به خاص طور  هب )1375 قشقایی،(دیگر مشابه تحقیقات و فوق تحقیقات در

 الگوهای بررسی ،کاربردی لحاظ به اما است آن توجه قابل های بارش منطقه این به دانان جغرافی و اسانشن اقلیم توجه مهم دالیل

 بیست با برابر 2003 اکتبر بیستم سیل بررسی به حاضر تحقیق راستا این در .است اهمیت حائز اربسی آن از ناشی های سیل سینوپتیکی

 های روزنامه در مندرج اطالعات براساس .است پرداخته ،باشد می سال این پاییز در حوادث این جمله از که 1382 ماه مهر هشتم و

 شده شروع روز این بامداد اولیه ساعات و دوشنبه شب از که شدید باد شوز با همراه تند بارشی 29/7/1382 شنبه سه تاریخ به 1وقت

 و تنکابن نوشهر، های شهرستان بویژه( آن غرب خصوصاً مازندران و گیالن های استان در دوشنبه روز در سیل وقوع به منجر بود
 و تجاری هایواحد کامل ویرانی ها، خیابان آوردن بند و ها مغازه گرفتگی آب بر عالوه که طوری هب .گردید )آن اطراف روستاهای
 نور، لمان،ش نوشهر، در آن، مانند و آشامیدنی آب قطع ها، رودخانه روی بر ارتباطی های پل رفتن بین از ها، رودخانه کنار مسکونی

 چند مرگ موجب نمود، وارد ها آن تأسیسات و مزارع منازل، اماکن، به را سنگینی مالی خسارات مجموع در که رامسر چمستان،

  .کرد سفیدپوش )پاییز اوایل( سال از فصل این در را نور بلده ارتفاعات ،برف بارش و گردید تنکابن و نوشهر های شهرستان در نفر

 
 

                                                           
  ). 3201سال یازدهم، شماره ( ، جمهوری اسالمی، همشهری  )15 ، 991سال چهارم،شماره ( ، جام جم )13 ، 22900شماره (  روزنامه های اطالعات-3
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  ها مواد و روش
 آن، اساس بر سپس .گرفت قرار بررسی مورد خزر دریای فیزیکی شرایط خصوصأ منطقه توپوگرافی و اقلیمی وضعیت ابتدا در

 دریای آبریز حوضه در مستقر سینوپتیکی های ایستگاه کلیه مشخصات ،تر دقیق اطالعات و منطقه از کاملی نسبتاً پوشش شتندا برای

 آمار ،کشور هواشناسی سازمان به ها ایستگاه سوی از ارسالی رقومی های فایل به مستقیم مراجعه با و ) 1 جدول ( گردید تهیه خزر

 های ایستگاه روزانه جوی آمار های داده آن، سینوپتیکی الگوی و اخیر سیل تر دقیق بررسی رمنظو به .شد استخراج نیاز مورد

 )هکتوپاسکال 500 و 700 ،850( هکتوپاسکال 500 سطح تا جو فوقانی سطوح و زمین سطح هوای وضع های نقشه و فوق سینوپتیک
 مورد آن وقوع از بعد روز یک تا )بعد به 14/10/2003( سیل وقوع از قبل روز 6 از گرینویچ، وقت به 00 ساعت در آن با مرتبط

 وضع نقشه 32 در متوالی روز 8 طی در فشار های سامانه سینوپتیکی الگوی آرایش روند رتیبت بدین .گرفت قرار بررسی و مطالعه

 سرعت و سمت شامل اقلیمی ناصرع ساعته سه های داده این بر عالوه .گرفت قرار یلتحل و تجزیه مورد جو مختلف سطوح در هوا

 آن، گذشته ساعت سه و )خبر سالرا لحظه در( حاضر پدیده نوع شبنم، نقطه دمای ،) حداقل و حداکثر ( هوا حرارت درجه باد،

 نجرم بارش روز تا فوق بارش از )اکتبر 19 و 18( قبل روز دو از ها ایستگاه کلیه در فشار و ) حداقل و حداکثر ( نسبی رطوبت ،بارش

 ،6 ،3 ،00 ساعات( زمان 8 برای فوق اطالعات و آمار مجموعاً و گردید استخراج ها ایستگاه اصلی گزارشات روی از سیل، وقوع به
 استفاده مورد اخیر سیل سینوپتیکی الگوی تحلیل در قبلی های داده با و بررسی آخر روز سه طی رد مختلف )21 ،18 ،15 ،12 ،9

 .باشد می گرینویچ وقت به تحقیق این در شده نامبرده ساعات کلیه که است یحتوض به الزم .گرفت قرار

    
 های ارسال کننده آمار جوی روزانه سواحل خزری مشخصات ایستگاه 5 جدول

ارتفاع ایستگاه   نوع ایستگاه  نام ایستگاه
(m) 

 طول
  جغرافیایی

  عرض جغرافیایی
 سال تاسیس

  )میالدی(
  استان

  گیالن  1956  15/37  36/49  -9/6  فرودگاهیسینوپتیک   فرودگاه رشت
  مازندران  1993  27/36  11/53  7/16  سینوپتیک فرودگاهی  دشت ناز

  مازندران  2000  28/36  23/52  29  سینوپتیک تکمیلی  کشاورزی آمل
  گیالن  1985  25/38  52/48  -18  سینوپتیک  آستارا

  گیالن  1949  28/37  28/49  -2/26  سینوپتیک دریایی  بندر انزلی
  گیالن  1985  12/37  39/49  7/36  سینوپتیک کشاورزی  شتر

  مازندران  1955  54/36  40/50  -20  سینوپتیک دریایی  رامسر
  مازندران  1986  39/36  30/51  -9/20  سینوپتیک دریایی  نوشهر
  مازندران  1998  13/36  19/51  2165  سینوپتیک  سیاه بیشه
  درانمازن  1948  43/36  39/52  -21  سینوپتیک دریایی  بابلسر
  مازندران  1983  27/36  46/52  7/14  سینوپتیک کشاورزی  قراخیل
  گلستان  1952  51/36  16/54  3/13  سینوپتیک کشاورزی  گرگان
  مازندران  1999  33/36  53  23  سینوپتیک  ساری
  مازندران  2001  14/36  32/53  3/1294  سینوپتیک  کیاسر
  گلستان  1991  54/37  57/55  460  سینوپتیک  مراوه تپه

  گلستان  2000  22/37  29/55  4/18  سینوپتیک فرودگاهی  لهکال
  گیالن  1992  44/36  24/49  333  سینوپتیک  منجیل

  گلستان  1991  15/37  10/55  2/37  سینوپتیک تکمیلی  گنبد کاووس
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  های تحقیق یافته
 ،اختـصار  لحاظ به نیز و ادرخد این سینوپتیکی علل شدن روشن جهت .پیوست وقوع هب 1382 مهرماه 28 تاریخ در بررسی مورد سیل
 مـاه  مهر ششم و بیست  با برابر )سیل وقوع از قبل روز دو ( 2003 اکنبر هیجدهم تاریخ از ها آن رفتار و جوی الگوهای صرفاً اینجا در

  .است گرفته قرار توضیح و بررسی مورد 1382

  
  2003شنبه هیجدهم اکتبر 

 کم مرکز و دکامتر ژئوپتانسیل 572 کنتور با ارتفاعی پر مرکز نروژ دریای شرق در ،)1 شکل( هکتوپاسکال 500 سطح نقشه در

 تغییر شرق سمت به جنوب از قبل روزهای به نسبت که دارد قرار فرانسه شرقی جنوب روی دکامتر ژئوپتانسیل 564 با نیز یارتفاع

 وضعیت به توجه با که است شده آن داریم گسترش و شرق سمت به روسیه غرب در واقع ناوه تر سزیع حرکت باعث و داده مکان

 این )ناوه غربی نیمه از جنوبی ـ شمالی جهت با قطبی سرد هوای شدید ورود ( آن کنتوری خطوط آرایش بین در باد جهت و دما

 مجموع .است هشد تر قوی و شده بسته دکامتر ئوپتانسیلژ 520 کنتور با ،قبل روز به نسبت ارتفاع کاهش دکامتر ژئوپتانسیل 4 با ناوه

 دکامتر ژئوپتانسیل 576 و 580 کنتورهای بین شمال به رو پشته زیر در مطالعه مورد منطقه روز این در تا گردیده باعث فوق شرایط

 برای مناسبی شرایط ،خزر روی از عبوری کنتورهای زیاد فواصل و کنتورها آرایش به توجه با که گردد واقع روسیه غرب ناوه

 که طوری هب دارد تطابق )2 شکل( زمین سطح نقشه در خزری سواحل وضعیت با شرایط این .ندارد وجود راییهمگ و هوا صعود

 کشیدگی .است گرفته قرار نروژ دریای شرق در خود زبانه دو با )قبل روزهای به نسبت مکان تغییر به توجه با ( مهاجر نوسیکل آنتی

 شده جنوب به شمال از قطبی سرد هوای ریزش به منجر شده بسته پاسکال هکتو 1040 ایزوبار با که آن شمالی زبانه جنوبی -شمالی

 و شرقی طول درجه 59 تا آن هکتوپاسکال 1025 ایزوبار و است شده بسته هکتوپاسکال 1030 ایزوبار با نیز آن جنوبی زبانه .است
 قبل روز زین شبه حالت از نیز اروپا شرق لشما روی در واقع نوسیکل دیگر سوی از .است کرده نفوذ شمالی عرض درجه 5/51

 مهاجر، نوسیکل آنتی سوی از آن تقویت و قطبی سرد هوای ریزش دلیل به و شده خارج شرقی ـ غربی جهت در چرخش با خود

 نوسیکل آنتی هکتوپاسکالی 1015 زبانه دیگر طرف از .است رسیده هکتوپاسکال 995 به کاهش هکتوپاسکال 5 با آن مرکزی فشار
 ترحرا درجه اختالف به توجه با .است گرفته بر در و زده دور خشکی روی از را کشور خزری سواحل تمامی شمال از مهاجر
 جنوب از باد وزش نمایانگر که خزری سواحل جنوبی های ایستگاه در باد وزش جهت و خزری سواحل شمال و جنوب های ایستگاه

 از نیز یسرد جبهه و کرده عبور خزر جنوبی سواحل نزدیکی از دریا روی گرم جبهه ،است دریا سمت به خشکی از و شمال به

  .1است شده کشیده کشور غربی جنوب تا غربی شمال
 سـاعات  اکثر روز این در که طوری هب کند می أییدت را فوق شرایط خزری سواحل های ایستگاه جوی آمار ساعته سه بررسی  

 هیجـدهم  روز 00 سـاعت  جز به آستارا ایستگاه در ،هوا وضعیت ساعته سه جوی آمار به توجه اب .است داشته آرام وزشی یا آرام هوا

 در خاصـی  پدیده ساعات بقیه در شده، گزارشخبر مخابره لحظه تا آن از قبل ساعت سه از متوسط مداوم غیر بارش ریزش که اکتبر

 اوایـل  تـا  هفـدهم  روز صـبح  6 بـین  سـاعات  به مربوط ) 2 دولج( آن برای بارش متر میلی 6/8 ثبت بنابراین .است نشده مشاهده جو

 انزلی، بندر ایستگاه در .است آن ویدمیزن ) %98 ( روز این 00 ساعت در نسبی رطوبت بودن باال که باشد می هیجدهم روز 00 ساعت
                                                           

 15 دمـایی  هـای کنتوربه ترتیب با گرفتن سواحل جنوبی خزر در بر پاسکال از روی دریای خزر به سمت جنوب و  تو هک700 و 850 عقب نشینی کنتورهای دمایی در نقشه های سطوح          -1
مـی باشـد کـه بـه     حاکی از ورود جبهه سرد از سمت شمال غرب بـه منطقـه مـورد مطالعـه     مؤید این مطلب بوده و درجه سانتی گراد و نیز جهت گیری جنوب غربی ـ شمال شرقی آنها   5و 
 .نقشه های آن در مرکز اسناد سازمان هواشناسی کشور موجود می باشد. هت اختصار از ذکر نقشه های آن در اینجا خودداری می گرددج
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 روز شـروع  از قبـل  سـاعات  بـه  مربـوط  TR حـد  در بـارش  ثبـت  نـشده،  مـشاهده  آسمان در ای پدیده روز تمامی در اینکه به وجهت با

  .باشد می هیجدهم
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  2003 اکتبر 18 روز 00 هکتو پاسکال، ساعت 500 نقشه سطح 1  شکل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2003 اکتبر 18 روز 00نقشه سطح زمین، ساعت  2  شکل
  

   2003یکشنبه نوزدهم اکتبر 
    ساعت قبل از وقوع سیل24 ●

 سـرد  هـوای  ریـزش  اثـر  در ناوه پایین غربی جنوب ـ شرقی شمال امتداد ) 3 شکل( روز این لهکتوپاسکا 500 سطح نقشه اساس بر  

 سـمت  بـه  چرخش و حرکت ضمن تا شده موجب آن از شمالی اطلس اقیانوس شمال پشته چرخشی حمایت و غرب سمت از قطبی

 النهـاری  نـصف  راسـتای  در واه جریانات زیاد یجابجای دلیل به .گردد عمیق و گیرد قرار اروپا شرق شمال ناوه محور امتداد در شرق

 شـرقی  طول درجه 34 تا درجه 35 النهار نصف امتداد در ناوه محور که طوری هب شده فراهم بیشتر کشیدگی و تاوایی برای الزم زمینه

 دکامتر ژئوپتانسیل 576 کنتور و گرفته قرار ناوه جلو در روز این در مطالعه مورد منطقه .است کرده نفوذ شمالی عرض درجه 5/38 و

 بـا  )4 شـکل ( مهـاجر  نوسیکل آنتی شمالی زبانه ترتیب بدین .است کرده عبور شرقی ـ غربی جهت در خزر جنوبی سواحل شمال از

 بسته هکتوپاسکال 1035 فشار با کاهش هکتوپاسکال 5 با آن مرکز و شده واقع بارنتز دریای شرقی جنوب در شرق سمت به حرکت

 جهـت  در بیـشتری  قطبـی  سـرد  هـوای  ها آن جنوبی -شمالی بیشتر کشیدگی و آن ایزوبارهای گیریقرار نحوه به وجهت با .است شده

 شمال نوسیکل یجنوب های زبانه آمدن تر پایین دیگر سوی از .است نموده ریزش جنوب سمت به اروپا شرق شمال نوسیکل چرخش

 شـمال  نوسـیکل  بـا  هماهنـگ  حرکتی در جنوبی مهاجر نوسیکل آنتی تا هگردید باعث ها آن شرق به رو حرکت همراه به اروپا شرق
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 شـرق  شـمال  و سـیاه  دریـای  غرب شمال در هکتوپاسکال 1025 با آن مرکز و نماید حرکت شرق سمت به آن جنوب در اروپا شرق

 آنتـی  جلـو  در کـه  شـده  بـسته  سـیاه  دریـای  شـرق  شمال روی ،هکتوپاسکال 1015 فشار با نیوسیکل روز این در .گردد واقع رومانی

 روز این ظهر از پیش ساعات در جوی شرایط مطالعه مورد منطقه های ایستگاه ساعته سه جوی آمار براساس .دارد قرار فوق نوسیکل

 اسـتثناء  بـه  هـا  ایـستگاه  در خاصـی  پدیـده  ظهر، تا شبنم نقطه دمای و دما اختالف افزایش دلیل به و نداشته چندانی تفاوت قبل روز با

 تـا  داشـته  وجـود  سـاعات  اکثـر  در اکتبـر  هیجـدهم  روز از که رقیق مه پدیده رشت، ایستگاه در .است نرسیده ثبت به رشت یستگاها

 شـروع  قبـل  روز ظهـر  از بعد 15 ساعت از که ریزه باران ریزش اینکه ضمن است، داشته ادامه نیز نوزدهم روز ظهر از بعد 15 ساعت

 منقطـع  بـصورت  اکتبـر  نـوزدهم  روز صـبح  6 ساعت تا شده تبدیل متوسط غیرمداوم باران به همهیجد روز پایانی ساعات در و شده

 تـا  هیجـدهم  روز ظهـر  از بعـد  15 ساعت از بارش برگیرنده در که گذشته ساعت 24 بارش مجموع ترتیب بدین .است شده گزارش

  .است شده ثبت TR حد در باشد، می اکتبر نوزدهم روز صبح 6 ساعت

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  2003 اکتبر 19 روز 00 هکتو پاسکال، ساعت 500نقشه سطح  3 شکل
  

  
  2003 اکتبر 19 روز 00نقشه سطح زمین، ساعت  4 شکل
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  دوره مورد مطالعهسه روز آخردرهای سینوپتیک  روزانه ایستگاهمیزان رطوبت نسبی و بارش  2جدول

  نام ایستگاه  20/10/2003 دوشنبه  19/10/2003 یکشنبه  2003 /18/10 شنبه
  )mm(بارش  (%)رطوبت نسبی  )mm(بارش  (%)رطوبت نسبی  )mm(بارش  (%)رطوبت نسبی

  0  96  0  ٭  0  96  فرودگاه رشت
  2/57  96  0  89  0  89  دشت ناز

  6/63  98  0  90  0  91  کشاورزی آمل
  2/0  87  0  96  6/8  98  آستارا

  TR  96  0  98  9/12  96  بندر انزلی
  6/63  98  0  90  9/12  91  رشت
  155  100  0  90  0  90  رامسر
  2/140  92  0  94  0  92  نوشهر
  8/11  96  0  65  0  52  سیاه بیشه
  8/23  94  0  94  0  91  بابلسر
  47  92  0  98  0  96  قراخیل
  2/0  88  0  91  0  85  گرگان
  1/52  98  0  92  0  87  ساری
  8/8  98  0  75  0  88  کیاسر
  0  79  0  61  0  45  مراوه تپه
  0  82  0  86  0  77  کالله
  0  74  0  66  0  84  منجیل

  1/0  78  0  94  0  84  گنبد کاووس
  . مقدار بارش در حد اندازه گیری نبوده است        TR                                       .  اطالعات آن موجود نیست٭                                       

 

   ساعت قبل از وقوع سیل12 ●
 کشیدگی دلیل به ناوه، شمالی نیمه مداری مجدد گسترش رغم علی  ،روز این گرینویچ قتو به ظهر 12 ساعت از یعنی زمان این در

 نواحی در الیکهکتوپاس 500 سطح جریانات شدن شمالی موجب آن کنتوری آرایش الگوی نحوه و اصلی ناوه النهاری نصف بیشتر

 تغذیه باعث مدیترانه دریای غرب در بیغر جنوب جهت در آن فرعی ناوه کنتورهای بیشتر همگرایی همچنین .است شده آن

 راستا این در .است کرده تسریع را آن شرق به رو حرکت ناپایداری، تشدید ضمن که طوری هب است شده آن ماییگر و رطوبتی

 نوسیکل .است گرفته قرار سیاه و آزوف دریاهای شرق و کراسنودار روی ،سیاه دریای غرب شمال از مهاجر نوسیکل آنتی مرکز
 درجه 46 و شرقی طول درجه 5/50 در دریا وسط و خزر شمالی بخش به سیاه دریای شرق شمال از نیز مهاجر نوسیکل آنتی شرق

 باعث اخیر فشار سیستم دو توسط ماگر و رطوبت کسب و خزر و سیاه دریاهای از عرضی عبور .است شده منتقل شمالی عرض

 محور گرفتن قرار .است رسیده خزر غربی ساحل به نوسیکل سرد جبهه که نحوی هب شده فشار گرادیان و ناپایداری شرایط تشدید

 مورد منطقه جوی شرایط تغییر باعث و بوده فوق شرایط نمایانگر بخوبی سیاه دریای شرق در درجه 41 النهار نصف امتداد در ناوه

 21 ساعت از دیگر برخی در و ظهر از بعد 18 ساعت از همنطق های ایستگاه از برخی در که طوری هب است، شده ظهر از بعد در مطالعه

 های ایستگاه اکثر در وضعیت این . است یافته افزایش چشمگیری رزبط آن سرعت و بوده غرب شمال ـ شمال باد جهت شب

 به را هوا اگهانین اغتشاش و بوده شبنم نقطه دمای و هوا یدما بین اختالف شدید کاهش با همراه مازندران غرب و گیالن های استان
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 شده، شروع  صبح 6 ساعت حدود از بومتنا طور هب که باران و مه پدیده رشت فرودگاه و رشت های ایستگاه در .است داشته همراه

 شمالی باد وزش سرعت .است شده تبدیل طوفان و باران به 18 ساعت از ویژه هب ظهر از بعد ساعات در نسبی رطوبت افزایش دنبال به

 بارش فوق ساعت حوالی از %)96( باال نسبی رطوبت دلیل به و رسیده ثانیه بر متر 18 به شب 21 ساعت در انزلی بندر اهایستگ در

 سرعت با باد جهت تغییر .است شده مالیم حدودی تا وضعیت این خبر، ارسال لحظه در که شده آغاز باران شدید خیلی یرگبار

 هوا شدن اشباع و شبنم نقطه دمای و هوا یدما شدن برابر نیز و رامسر ایستگاه در 18 ساعت در غربی شمال به شرقی جنوب از زیاد

 .گردد تیدیل برف و باران با همراه شدید یطوفان به شده شروع بعد به 18 ساعت از که یطوفان تا گردیده باعث 21 ساعت حوالی در
 ثانیه بر متر 8 سرعت با شمالی باد ناگهانی طور هب شب 21 ساعت رد اینکه به توجه با که دارد نوشهر ایستگاه را وضعیت همین مشابه

 آغاز باران و برف با همراه طوفان وزش باشد، می زمان همین به طومرب نیز شبنم نقطه دمای و هوا یدما اختالف حداقل و شده شروع

 ساری و گرگان قراخیل، بابلسر، های گاهایست در .است داشته ادامه ضعف و تدش با 21 ساعت در خبر مخابره لحظه تا که گردیده

 ایستگاه استثناء به ها آن در خاصی جوی پدیده و شده گزارش بعد به شب 21 ساعت از شمال ـ غربی شمال جهت از شدید باد وزش

 12 تا صبح 6 ساعت از نیز خزر دریای شرقی جنوب ساحل در واقع گرگان ایستگاه در هوا وضعیت .است نشده مشاهده گرگان

 به جغرافیایی طول درجه 30/51 تا 49 بین واقع های ایستگاه در بارش ترتیب بدین .است بوده رقیق مه پدیده دهنده نشان صرفاً ظهر

 نزدیک با و شده شروع )18 ساعت( ظهر از بعد از ،دارد قرار بقیه به نسبت تری پایین جغرافیایی عرض در که بیشه سیاه ایستگاه جز

  .است شده افزوده آن برف و باران با همراه طوفان شدت رب شب اواخر و درجه 51 تا 50 اییجغرافی طول به شدن
  

  2003دوشنبه بیستم اکتبر 
  ) ساعت اول12(زا  دوره فعالیت سیستم باران ●
 زمین حسط فشار های سامانه تغییرات عامل مهمترین جو فوقانی سطوح در فشار های سامانه سینوپتیکی آرایش الگوی روز این در

 الگوی با و کشیده باال قطبی مناطق نزدیکی تا را خود دکامتر ژئوپتانسیل 564 مرکزی سلول با ناوه غرب پشته که نحوی هب اند، بوده

 موجب کنتورها این جنوبی ـ شمالی کامالً کشیدگی .) 5 شکل( است شده جهت هم و عرض هم ناوه غرب کنتورهای آرایش

 سو یک از ،زمین سطح ناپایداری شرایط ادامه و تقویت ضمن که گردیده پایین های عرض به قطبی مناطق از سرد هوای فرارفت

 موجب دیگر سوی از و است گردیده شمال و شرق سمت به آن سریع حرکت و ناوه شمالی بخش شرقی ـ غربی کشیدگی باعث

 با دیگری و ناوه غرب فرعی ناوه در گراد سانتی درجه ـ 40 همدمای خط با یکی (C.P) قطبی سرد بسیار هوای با سلول دو تمرکز

 روی بر اصلی ناوه جنوب در نیز دیگر فرعی ناوه یک .است شده مدیترانه دریای غرب در گراد سانتی درجه ـ20 همدمای خط

 بسیار یترانهمد دریای روی از (C.P) قطبی سرد هوای مداری عبور دلیل به که شده تشکیل سیاه دریای غرب و مدیترانه دریای شرق

    های سلول در کنتورها شدن جهت هم و همگرا .است داده گراد سانتی درجه ـ15 همدمای خط با سلولی تشکیل و شده مرطوب

 از گشته تقویت خشکی روی از عبور با که یمرطوب و سرد هوای تا گردیده باعث مسکو حوالی در ویژه هب یکدیگر با الذکر فوق

 56 تا 63 از درجه 50 النهار نصف امتداد در ناوه اصلی محور وزر این در زیرا .کند ریزش خزر دریای روی بر غرب ـ غرب شمال

 52 النهار نصف امتداد در سپس و شمالی عرض درجه 41 تا 50 از درجه 48 النهار نصف امتداد در پسس و شمالی عرض درجه

 ناوه کامل حاکمیت با شرایط این در. 1است کرده عبور خزر یدریا روی از و شده کشیده شمالی عرض درجه 5/37 تا 40 از درجه
                                                           

نطقه مورد مطالعه  درجه عرض شمالی کشیده شده و از شرق دریای خزر و جنوب شرقی م38 تا 5/51 درجه از 54 هکتوپاسکال نیز محور ناوه در امتداد نصف النهار 700در سطح  -١
  .عبور کرده است
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 زیاد کشیدگی و بسته ایزوبار سه با مهاجر نوسیکل آنتی خزر، دریای جنوبی بخش شرق و خزر دریای شمالی و میانی بخش غرب بر

 1025 با آن زیمرک سلول تا شده باعث و ) 6 شکل( یافته تسلط آن جنوبی سواحل و خزر دریای بر جنوب ـ غرب شمال

 در را سواحل جنوبی بخش ،قبلی بخش بر عالوه آن هکتوپاسکال 1020 ایزوبار و سواحل غربی جنوب و غربی بخش هکتوپاسکال

 نواحی تا را خزر شرقی جنوب و شرقی سواحل کشور، شرق شمال از عبور از پس نیز آن هکتوپاسکال 1015 ایزوبار .برگیرند

 در مهاجر نوسیکل آنتی مرکز بنابراین .است شده خارج کشور از غرب سمت به انحناء یک با سسپ و زده دور خزر غربی جنوب

 در گردیده منتقل آرال دریاچه شمال به نوسیکل و گرفته را آن شرق کلونسی جای خزر دریای وسط در گذشته ساعت 12 طی

  .است شده مستقر خزر جنوبی سواحل جنوب در کامالً آن سرد جبهه نتیجه
      ورود جهت نمایانگر  ها آن در شده گیری اندازه باد سرعت و سمت خزر، نوبیج سواحل های ایستگاه موقعیت به توجه با

 آرام هوای خزر غربی بخش در ها ایستگاه اکثر )00 ساعت( بیستم روز شروع در که طوری هب است منطقه به مهاجر نوسیکل آنتی

 آنتی حاکمیت با رفته رفته که داشته وزش غربی جنوب باد و شمالی باد ترتیب به نآ شرقی و میانی های بخش در ولی داشته

 ها ایستگاه فشار میزان مهاجر نوسیکل آنتی شدن نزدیک با دیگر سوی از .است شده آرام هوا نیز ها آن در منطقه، بر مهاجر نوسیکل

 نیمه در بتداا بعد، به شب 21 ساعت از خصوصاً ظهر از بعد تساعا در بوده، افزایش حال در اکتبر نوزدهم روز ظهر 12 ساعت از که

 ظهر 12 و غربی نیمه برای بیستم روز بامداد 6 ساعات تا و داشته چشمگیری افزایش آن شرقی نیمه در سپس و خزری سواحل غربی

 قبل روز به نسبت روز این در هوا دمای مهاجر، نوسیکل آنتی ماهیت لحاظ به . است رسیده خود حداکثر به شرقی نیمه برای روز این

 دمای کاهش دنبال به و ترتیب بدین  .1است داشته زیادی افت ) صبح 6 تا 00 ساعت از( بیستم روز اولیه ساعات در خصوص هب

 یافته کاهش شدت هب شبنم نقطه دمای و دما اختالف خزری، سواحل غربی نیمه در گراد سانتی درجه 8/3 تا 2/0 میزان به حداقل

 .گردد می مشاهده دماها برابری ها آن از برخی در و اختالف کمترین بامداد 3 ساعت حوالی در ها ایستگاه اکثر در که نحوی هب
 در مهاجر نوسیکل آنتی نفوذ حیطه از شدن خارج دلیل به که آستارا استثناء به ها ایستگاه تمامی در نسبی رطوبت افزایش با بنابراین

 از بعد از که نوشهر و رامسر رشت، رشت، فرودگاه انزلی، های ایستگاه در بارش داشته، کاهش قبل روز هب نسبت %9 بعد، ساعات

 نوزدهم روز وقت اواخر از متفاوت ضعف و شدت با و ناگهانی طور هب ها ایستگاه سایر در و شدیدتر بود شده شروع قبل روز ظهر

 صبح 6 ساعت تا نیز موارد اکثر در و بوده شن طوفان و تندری طوفان با همراه ابتدا همان از ها آن اغلب در و گردیده آغاز اکتبر

 های ایستگاه در گذشته ساعت 24 طی در بارش بیشترین که طوری هب .است داشته همراه به را باران و برف بارش شدید رگبارهای

 ،47 ،2/57 ،6/63 ،2/140 ،155 با رتیبت به رشت فرودگاه و رشت ساری، قراخیل، ناز، دشت آمل، کشاورزی نوشهر، رامسر،
 با یک هر آستارا و گرگان و متر میلی 1/0 با گنبدکاووس های ایستگاه در بارندگی میزان کمترین و متر میلی 2/32 و 6/39 ،5/46

 عرض  و البرز ایه کوه وجود دلیل به منجیل های ایستگاه استثناء به ها ایستگاه تمامی ترتیب بدین .است شده گزارش متر میلی 2/0

 سواحل شرقی جنوب الیه منتهی در شدن واقع علت به تپه راوهم و کالله و گیالن استان های ایستگاه سایر به نسبت کمتر جغرافیایی

   .اند گردیده برخوردار روز این بارش از ،آنها از مهاجر نوسیکل آنتی ایزوبارهای عبور عدم و خزری
  

                                                           
 درجـه سـانتی   15 عبور مورب کنتورهای دمایی در روی دریای خزر بویژه عبور شمال شرقی ـ جنوب غربی کنتور دمایی   نیز هکتوپاسکال850نقشه سطح در تأیید مطلب فوق، بررسی  -1

 درجه سانتی گراد، از سواحل جنوبی خزر مجدداً به سـمت جنـوب فاصـله گرفتـه                  5اسکال نیز کنتور دمایی      هکتوپ 700 و در نقشه سطح      را نشان می دهد   گراد از روی سواحل جنوبی خزر       
  .است
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  2003 اکتبر 20 روز 00سکال، ساعت  هکتو پا500نقشه سطح  5 شکل

  

  
  2003 اکتبر 20 روز 00نقشه سطح زمین، ساعت  6 شکل

   
  ) ظهر12ساعت (اواخر دوره فعالیت سیستم باران زا  ●
 سـاعت،  ایـن  در جوی الگوهای وضعیت بررسی منظور به مختلف، ساعات در سینوپتیک های نقشه کامل نبودن اختیار در به جهتو با

 ورمحـ  بـه  خـزر  روی نـاوه  محـور  اسـاس  این بر .گردید استخراج و تعیین ساعت 12 طی در آنها اسقرار های محل و ییجابجا مقدار

 ژئوپتانـسیل  580 کنتـور  کـه  طوری هب شده کاسته نیز آن عمق از مداری کشیدگی ضمن و شده تبدیل روسیه غرب ارتفاع کم فرعی

 عـرض  درجـه  5/39 تـا  5/57 از درجـه  55 النهار نصف امتداد در تقریباً ناوه ورمح و کرده عبور خزر جنوبی سواحل باالی از دکامتر

 بـه  و دهد می نشان را کمی همگرایی ناوه وریکنت آرایش الگوی .دارد قرار خزر روی بغاز قره خلیج غرب در و شده کشیده شمالی

 شـده  کـم  شدت هب ناپایداری برای شرایط مداری، ادامتد در هوا جریانات کمتر جابجایی و عرض هم تقریباً مناطق از هوا ورود دلیل

 شـرق  سـمت  بـه  مـداری  امتـداد  در زیـاد  کـشیدگی  با جغرافیایی، عرض تغییر بدون مهاجر نوسیکل آنتی مرکز راستا این در .1است

 زبانـه  قبـل  ساعت 12 در که سیبری پرفشار با آن های زبانه مجدداً نتیجه در .است گرفته قرار بغاز قره خلیج شمال در و کرده حرکت

 قـرار  خـود  نفـوذ  تحـت  را زاهدان شمال و کرمان شرق شمال بین حوالی در کشور شرق از کوچکی بخش آن هکتوپاسکالی 1015
                                                           

 . شود روی منطقه مورد مطالعه مشاهده می درجه سانتی گراد مجدداً در 5 و 15 هکتوپاسکال نیز کنتورهای دمایی 700 و 850های سطوح  چنانکه در نقشه - ١
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 در پـایین  بـه  انحناء دو با ها آن هکتوپاسکالی 1015 ادغامی ایزوبار قبل، وضعیت ادامه در که نحوی هب ،است گردیده ادغام بود، داده

 در جنـوبی  سـواحل  شـمال  در هـا  آن هکتوپاسکالی 1020 ایزوبار و سواحل جنوب در خزری، سواحل شرقی جنوب و غربی جنوب

 غـرب  در و قزاقـستان  روی بـر  قرارگـرفتن  ضـمن  نیـز  مهاجر نوسیکل آنتی شرق نوسیکل مرکز .است شده کشیده خزر دریای روی

 از شرایط این تحت .است شده خارج مطالعه مورد منطقه از کامالً آن سرد جبهه خط و گردیده ادغام روسیه غرب سیکلن با والم آق

 ظهـر  12 سـاعت  تـا  هـا  ایـستگاه  اکثـر  در و شـده  کاسته العاده فوق بعد، به اکتبر بیستم روز صبح 6 ساعت از طوفان و بارندگی شدت

 کـه  نحـوی  هبـ  ،اسـت  داشـته  ادامـه  شب اواخر تا ریزه باران شکل به و پراکنده صورت هب دیگر برخی در و گردیده قطع کامالً بارش

 شـده  گزارش متر میلی TR ـ 8/5 بین )اکتبر یکم و بیست روز صبح 6 تا بیستم روز صبح 6 ساعت از( ساعت 24 طی در بارش میزان

  .است
  

   بحث و نتیجه گیری
 هکتوپاسکال 500 سطح هنقش در )1382 ماه مهر هشتم و بیست( 2003 اکتبر بیستم روز سنگین بارش سینوپتیکی الگوی آرایش

 گیری شکل موجب که است )روسیه غرب( وپاار شرق شمال در زین شبه حالت به ارتفاعی کم مرکز وجود دهنده نشان )5 شکل(

 و شمال سرد هوای فرارفت با خود شرقی نیمه در مذکور پشته که طوری هب شده )مسکو حوالی( روسیه غربی جنوب در ای پشته
 النهار نصف امتداد در ناوه این .است ردهک فراهم منطقه در را عمیق ای ناوه گیری شکل زمینه ،خزر دریای ویر بر اروپا غرب شمال

 دریای روی از شمالی عرض درجه 5/37 تا 40 از درجه 52 النهار نصف امتداد در سپس و شمالی عرض درجه 41 تا 50 از درجه 48

 بخش شرق و خزر دریای شمالی و میانی بخش غرب بر جنوبی ـ شمالی امتداد اب ناوه محور شرایط، این در .است کرده عبور خزر

 ریزش موجب و گردیده مستقر منطقه روی بر ناوه غربی نیمه نتیجه در .است کرده عبور خزر دریای روی از و شده عمود آن جنوبی

 در نیز هکتوپاسکال 700 سطح در ناوه رمحو این بر عالوه .است شده خزر یدریا روی بر ناوه پشت در (C.P) قطبی سرد هوای

   .است کرده عبور خزر دریای شرق از شمالی عرض درجه 38 تا 5/51 از درجه 54 النهار نصف امتداد
 غرب شمال و غرب در مهاجر نوسیکل آنتی استقرار هکتوپاسکال، 700 و 500 سطوح در فوق کنتوری الگوی آرایش نتیجه

 سلول که طوری هب . )6 شکل(است زمین سطح نقشه در آرال دریاچه شمال روی بر آن شرق رد ای جبهه نوسیکل و خزر دریای

 دنبال به منطقه، روی بر آن موقعیت و قرارگیری نحوه به توجه با و هکتوپاسکال 1025 ایزوبار با مهاجر نوسیکل آنتی مرکزی

 جهت در و خزر دریای روی بر جنوب ـ غرب مالش امتداد در (.C) قطبی سرد هوای فرارفت باعث خود ینوسیکل آنتی چرخش

 نتیجه در ،است برگرفته در را خزر جنوبی سواحل تمامی آن سرد جبهه که شرایط این در .است شده فوق ای جبهه سیکلون چرخش

 آب سطح و قطبی سرد هوای بین حرارتی اختالف )ماه مهر( زمان این در که این و خزر دریای روی از النهاری نصف تقریباً عبور

 فعال و تقویت با و شده دریا گرم های آب روی بر قطبی سرد هوای فرارفت از حاصل ناپایداری تشدید باعث باشد می زیاد دریا

 .است شده موجب )40/50 ـ 30/51 جغرافیایی طول در ویژه به( منطقه در را شدیدی و سنگین بارش ن،وسیکل سرد جبهه نمودن
 کشاورزی های ایستگاه برای متر، میلی 140ـ156 بین نوشهر و رامسر های ایستگاه برای روز این ساعته 24 بارش میزان اساس براین

 تفاوت دلیل به( منجیل استثناء به ها ایستگاه بقیه برای و متر میلی 32ـ64 بین رشت فرودگاه و رشت ساری، قراخیل، ناز، دشت آمل،

 آنتی ایزوبار عبور عدم و خزر جنوبی سواحل شرقی جنوب الیه منتهی در داشتن رارق( تپه مراوه و کالله ،)شمالی مناطق با اساسی

 تقریباً روز این بارش ترتیب بدین .است شده ثبت متر میلی 09/0 ـ24 بین اند، نکرده دریافت بارشی که )منطقه از مهاجر نوسیکل

 خزری سواحل سنگین های بارش سینوپتیکی یهاالگو زا ییک صرفأ تحقیق این اگرچه .است بوده مطالعه مورد منطقه تمامی شامل
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 سو یک از دیگر عبارت به. کند می تأیید فوق شرایط در را )1376( خوشحال تحقیق های یافته آن نتایج اما است کرده بررسی را

 سوی زا و زمین سطح در خزر جنوبی ساحل در سیکلون سرد جبهه تقویت و غرب شمال جهت از مهاجر سیکلون آنتی ضورح

 ریزش برای را جوی شرایط ،جو میانی سطوح در خزر دریای روی بر عمیق نسبتاً و عمودی تقریباً تراف یک وجود دیگر

  فراهم ) 40/50 -30/51 جغرافیایی طول فاصل حد ( سفیدرود دلتای در ویژه هب منطقه در بررسی مورد سیل مانند هایی بارش

     .نماید می

  تشکر

 ویـژه  هبـ  کشور هواشناسی سازمان بینی پیش سایت و ماشینی خدمات ،)آرشیو ( اسناد مرکز در قاسمی و عظیمی آقایان همکاری از 

 و روزانـه  جـوی  آمـار  هکتوپاسکال، 500 سطوح تا زمین سطح سینوپتیک های نقشه گذاشتن اختیار در دلیل به شاملو، مهندس آقای
  .شود می قدردانی و تشکر میالدی 21/10/2003 الی 14/10/2003 تاریخ زا خزر جنوبی سواحل سینوپتیک های ایستگاه ساعته سه
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