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تاریخ دریافت۱۳۹7/۱0/۳ :

چکیده
هدف این مطالعه ،تجزیه و تحلیل ماهیت و ساختار وردشهای جوی بارشهای بهارۀ ایران است .برای این منظووور ،دادههووای
بارش روزانۀ  573ایستگاه استفاده شده است .سپس روزهای بارش فراگیوور ،دادههووای فرووار متنووا ر ،بووا اسووتفاده از امکانووا
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واکاوی همدیدی–دینامیکی وردشهای جوّی بارش بهارۀ فراگیر ایران

برنامهنویسی در محیط نرمافزار گردس استخراج و به کمک تحلیل خوشهای روزهای نماینده و الگوهای بارشی بهارۀ ایووران در
محیط نرمافزار متلب شناساییشدهاند .بهمنظور تعیین روز بارشی ،سه معیارِ بارش روزانۀ یک میلیمتر و بیرتر ،حوودا ل تووداوم
پرفرار شمال دریای خزر-کمفرار شرق ترکیه ،کمفرار عربستان است و غالبترین الگوی بارشی بهارۀ فراگیر الگوی پرفرووار
سیبری -کمفرار عربستان ،کمفرووار سووودان اسووت .نقووع دریووای عوور  ،خلوویج فووارس ،دریووای سوور در تووراز  700و ۸50
هکتوپاسکالی به شکل بارزی در شار رطوبت بارشهای بهاره ابل مراهده است .دریای خزر عالوه بر تأمین رطوبووت نووواحی
ساحلی در تراز دریا از منابع رطوبتی اصلی بارشهای بهارۀ شمال غربی و شمال شر ی در تراز  700هکتوپاسووکالی بو ه شوومار
میرود .دریای عر

بیرترین نقع را در شار رطوبت بهسمت نووواحی جنوووبی و غربووی ایووران ایفووا میکنوود .بیرووترین میووزان

ناپایداری جو در ترازهای باالی جو بهدلیل استقرار موج بادهای غربی بوده که با سامانههای فرار متفاوتی همووراه بوووده اسووت.
در این راستا حداکثر میزان واگرایی جو زمانی ر داده است که پرفرار سیبری فعال بوده و زبانووههایی از آن روی ایووران وورار
گرفته است.
واژههای کلیدی :الگوهای گردشی ،تاوایی ،آ

ابل بارش ،شار رطوبتی ،بارش بهاره.

بیابان مؤسسه تحقیقا

جنگلها و مراتع کرور ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کراورزی ،تهران؛

fatemeh.dargahian@gmail.com

 .2دانعآموختۀ دکتری ا لیمشناسی دانرگاه زنجان
 .3دانعآموختۀ کارشناسی ارشد ا لیمشناسی دانرگاه زنجان
DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11
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 .1عضو هیئتعلمی بخع تحقیقا

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

دو روزه و حدا ل 50درصد در نظر گرفته شد .نتایج نران داد بیرترین مقدار بارشهای بهارۀ فراگیر ایران ناشی از شیو شوودید

20

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال هشتم ،شماره بیستوچهارم ،پاییز 139۸

آفریقا تا اندونزی از دهۀ  1960به بعد کاهع یافته است .این

مقدمه
بووارش از متریرتوورین عناصوور ا لیمووی اسووت عسوواکره و
دوستکامیان )201۴ ،که بهعنوان مهمتوورین عن وور ا لیمووی از
پیچیدگی خاصووی برخوووردار اسووت علیجووانی و همکوواران،
 .)201۴بووهطوری کووه عواموول صووعود ،هوووای مرطووو

و

نحوۀ ترییرا

بارش بووا ترییوورا

رطوبت خاک هماهن

روانووا  ،تووراز آ

دریووا و

بوووده اسووت .بووهطور کلووی ،میووانگین

جهانی ساالنۀ بارش تا سال 1960افزایع و پس از آن تا سال
 19۸0کاهع یافته است .این کاهعها و افزایعهووا در همو ۀ

گردش عمومی جو بهوسیلۀ الگوهووای فرووار تووأمین میشووود

کانادا اگرچه دما در اغلب ایسووتگاههای کانووادا افووزایع یافتووه

مسعودیان و اسوودی .)200۴ ،بووارش تحتتووأریر شوورایط و

است ،هیچ دلیل محکمی مبنی بر ترییر بارش بووهجز افووزایع

عوامل دیگووری ماننوود ارتفووا  ،عوورج جررافیووایی و ...وورار

آن در چند نقطۀ معدود مثل مونکتون وجود ندارد کووالرک،3

میگیرد؛ بهطوری که با افزایع ارتفا  ،بهدلیل کوواهع دمووا و

 .)2000ایران از جمله مناطقی است که شاهد رفتووار ناهنجووار

رسیدن دما به نقطۀ شبنم ،میزان بارش افزایع مییابد ،اما اروور

و بی اعوودۀ بووارش اسووت محموودی و مسووعودیان.)2000 ،

ارتفا بر بووارش در همووهجا یکسووان نیسووت؛ بوورای مثووال در

ویژگی اصلی بارشهای ایران ترییرپذیری آنهاست؛ در وا ع

مناطق حاره از ارتفا  1000تا  1900متری افزایع و پووس از

ترییرا

عوامل تولیدکنندۀ آنهاست،

آن کاهع مییابد؛ اما در منوواطق برونحوواره مقوودار بووارش از

بینظمی موجود ناشی از عوامل ایجوواد بووارش اسووت کووه بووه

ارتفووا  5000تووا  5500متووری افووزایع مییابوود بوواری و
چورلی .)199۸ ،1از طرفووی دیگوور اروور ارتفووا بوور بووارش در
تابستان شدیدتر از زمستان و در دامنههای بووادگیر ووویتر از

بارشی ناشی از ترییرا

توزیع زمانی و مکانی بارش منتقل شده است
همکوواران2000 ،؛ سوویبر

5

هارناسووک۴

و

و همکوواران2005 ،؛ ماتلیووک و

پاست ،200۸ ،6هایلوک 7و همکاران .)2006 ،در حال حاضر،

نسبت به دشتهای همسایه بیرتر است علیجانی و کاویانی،

جهووان و ایووران

 .)2012با اینحال هیچیک از این حوواال

بهصووور

عمومی پذیرفتنی نیست ،چه بسا مقدار بارش در ناحیۀ بادپناه
کوهستان بیرتر از ناحیۀ بادگیر آن باشد و اساساً سادهانگارانه

مکانی بارش و رونوود آن در منوواطق مختلو

انجام شده است که در همۀ آنهووا ،بوور اهمیووت ترییوور ا لوویم
جهانی بهویژه در مورد عن ر آشوووبمند بووارش ،تأکیو د شووده
است

اسووتبان،۸

 199۸در اسووپانیا؛

هیوودالگو10

کنکوول،9

 2003در شوومال

و همکوواران 2003 ،در والنسوویای اسووپانیا؛

خواهد بود که از میان تمامی اجزای ترکیلدهندۀ چهرۀ زمین

آمریکا؛

تنها ارتفا را بر مقدار بووارش مووؤرر دانسووت .تعاموول عمیووق،

هووایلوک و همکوواران 2005 ،در شوومال آمریکووا؛

پیچیده و مداوم بارش با سایر عناصر و عوامل ا لیمووی سووبب

همکاران2006 ،؛ غیور ،1995 ،بابایی فینووی ،2003 ،خلیلووی و

ترییر و تنو این عن ر در بُعد زمان و مکان شده است .ایوون

بذرافران ،200۴ ،عساکره ،2005 ،امیوودوار 2006 ،در ایووران).

ترییوور و تنووو در رفتووار آشووکار و نهووان بووارش ،توجووه

برخالف مطالعا

ناحیهای انجووام

ا لیمشناسان و نیز اندیرمندان علوم مرتبط با ا لیم را به خود

شدهاند ،در این مطالعه سعی شده تمووام منطقو ۀ ایووران مووورد

معطوف داشته است عساکره و سیفیپور .)2011 ،از آنجایی

بارش در کرووور

داخلی که بیرتر بهصور

بررسی و مطالعه رار گیرد .مطالعۀ ترییرا

سووو11

و

سریهای زمانی آنها در مکووان حاصوول میشووود هینینو ،2
 ،)200۴مقدار بارشهووا در نووواحی حوواره و جنووب حوواره از

1. Barry & chorley
2. Hining

3. Clarke
4. Harnack
5. Petra
6. Mätlik & Post
7. Haylock
8. Steban-parta
9. Kunkel
10. Hidalgo
11. Su
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که مطالعۀ مکانی پدیدهها از طریق بررسی طبیعت و مرخ ۀ

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

دامنههای بادپناه است؛ همینطور بووارش نووواحی کوهسووتانی

پژوهعهای گسترده در زمینۀ واکوواوی وردشهووای زمووانی-

اعوودۀ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

هستکهای چگالع عوامل اصلی ایجاد بارشاند کووه توسووط

نقاط دنیا به یک اندازه نبوووده اسووت .بوور اسوواس تحقیقووی در
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نران داد که ترییرا

با ناهمواریهووای

بارانسنجی که از سووازمان هواشناسووی کرووور دریافووت شووده

اصوولی ایووران هموواهنگی خوووبی نرووان میدهنوود غیووور و

است شکل  1ال ) ،مرتب و میانیابی شده اسووت شووکل 1

مسعودیان .)5۴ :1996 ،بیرترین مقدار بارش سواحل جنوبی

) .بعد از ترکیل پایگاه دادهای بهمنظور تعیین روز بارشووی

دریای خزر توسط واچرخندهای مهاجر کنتوورل میشووود؛ امووا

از سه شرط اسووتفاده شووده اسووت .1 :روزی کووه بووارش یووک

حدود نیمی از بارشهای ساالنه و شوودیدترین بارنوودگیهای

میلیمتر و بیرو تر را تجربووه کوورده باشوود .2 ،حوودا ل دو روز

پاییز با حضور پرفرار سوویبری در شوومال دریووای خووزر روی

تداوم داشته باشد .3 .حدا ل 50درصد پوشع داشته باشد.

کاهع یافته و این ترییرا

ناحیه ر میدهد رقایی )1996 ،نتیجۀ بررسی سووینوپتیکی

دادههای جوی :برای این مطالعه متریرهایی مانند دادههای

نقع دریای سوویاه بوور بووارش ایووران نرووان داد کووه بیرووترین

فرار تراز دریا ،ارتفووا وپوپتانسوویل ،نووم ویووژه ،بادمووداری و

همبستگی بین فرود در منطقۀ دریای سیاه بهویژه نیمۀ شوور ی

ابوول بووارش و توواوایی

دریا و بارش ایران در غر

تا شمال غوور

کرووور مروواهده

میشود مفیدی.)2006 ،

ن

النهاری ،شار رطوبتی جووو ،آ

مورد استفاده رار گرفته است .این متریرهووا از پایگوواه دادهای
 )NCEP/NCARوابسوووته بوووه سوووازمان ملوووی جوووو و
ا یانوسشناسی ایوواال

دادهها و روشها
با توجه به هدف مطالعه ،از دو پایگاه دادهای بهره گرفته شده
است:
دادههای محیطی :این گروه از دادهها از طریووق میانیووابی
مقادیر ایستگاهی بارش روزانووه بوورای دورۀ آموواری  1961تووا

متحوودۀ آمریکووا دریافووت شووده و در

ترازهای  700 ،۸50 ،500و  1000هکتوپاسکال استفاده شووده
است .در

تفکیووک مکووانی ایوون دادههووا  2/5 ×2/5درجو ۀ

وسی میباشد .این دادهها در تارنمای

www.cdc.noaa.gov
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بووه شوورق و از

دادههای بارش روزانه  673ایسووتگاه همدیوود ،ا لیمشناسووی و

شمال به جنو

مکووانی بووارش از غوور
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ابل دستیابی است.

 2010به دست آمده است .دورۀ آماری  50ساله با استفاده از
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

شکل ( :)۱الف .توزیع پراکندگی ایستگاههای مورد مطالعه؛ ب .شبکۀ بارش منطقۀ مورد مطالعه

بعد از استخراج روزهای بارشی فراگیر بهمنظور شناسایی

را با بیرترین تعداد روزهای گروه دارد ،انتخا

شووده اسووت.

الگوهای بارش فراگیر ایران ،از تحلیل خوشهای استفاده شده

روزهای نماینده بر پایۀ آستانه  0/55استخراج شوود .بنووابراین

روزهای نمایندۀ حاصل از گروههووای

روزی که با تعداد روزهای بیرتری ضووریب همبسووتگی 0/55

بهدستآمده ،از روش همبستگی لوند اسووتفاده شوود .بووه ایوون

شو د .بعوود از اسووتخراج

است .بهمنظور انتخا
ترتیب برای انتخا

روز نماینده ،روزی که بیرترین شووباهت

داشت ،بهعنوان روز نماینده انتخووا

روز نماینده ،بهمنظور تحلیوول همدیوودی-دینووامیکی آنهووا از

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

Figure (1): a. Distribution of the stations under study; b. Precipitation network of the study area
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ابوول

الگوهای مؤرر) از آزمون اختالف میانگین و تحلیل واریووانس

فرار تراز دریا ،شار رطوبتی ،توواوایی ،جریووان بوواد ،آ

بارش و رودبار استفاده و بوورای جلوووگیری از حجووم کووار از

درونگروهووی و برونگروهووی بهووره گرفتووه شووده اسووت.
این الگوها در جدول  )1آورده شووده اسووت .بوور

مبانی نظری این تحلیلها خودداری شد.

مرخ ا

یافتهها

ایوون اسوواس ،الگوووی پرفرووار سوویبری -کمفرووار عربسووتان،

دادههای فرار متنا ر با روزهای بارشی بهارۀ ایووران را نرووان

بارشهای فراگیر بهارۀ ایران داشته است .این در حالی اسووت

میدهد .بر اساس این شکل ،پنج الگوی مو ؤرر در بارشهووای

که بیرترین مقدار بارشهای بهارۀ ایران زمانی ر داده است

بهاره فراگیر ایران شناسایی شده است .در ایوون رویووه از کووار

که پرفرار شمال دریای خزر-کمفرار شرق ترکیووه ،کمفرووار

برای شناسایی الگوهای مؤرر محل برش دندروگرام یا تعداد

عربستان بر ج ّو ایران حاکمیت داشته است

Figure (2): Dendrograms from cluster analysis on land surface pressure data

جدول ( :)۱مشخصات توصیفی الگوهای بارش بهارۀ ایران
Table (1): Descriptive characteristics of Iranian spring rainfall patterns

الگو

مساحت تحت پوشش مجموع بارش

فراوانی

پرفرار سیبری -کمفرار عربستان

۸2/27

136۸/5

36

پرفرار زا ستان -کمفرارخلیج فارس

61/۴

261/1

50

پرفرار شمال دریای خزر -کمفرار شرق ترکیه،

51/۸

1626/5

65

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

شکل ( :)2دندروگرام حاصل از تحلیل خوشهای روی دادههای فشار سطح زمین
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شووکل  )2دنوودروگرام حاصوول از تحلیوول خوشووهای روی

کمفرار سودان) با فراوانی  ۸3بیرووترین نقووع را در رخووداد

کمفرار عربستان
پرفرار سیبری -کمفرار سودان ،کمفرار ترکمنستان

67/5

763/7

31

الگوی اول :پرفشار ســیبری -کمفشــار عربســتان
()200۹/۳/۳0
شکل  )3توزیووع مکووانی الگوهووای همدیوودی  -دینووامیکی روز

نماینده را برای الگوی اول پرفرار سیبری -کمفرووار عربسووتان)
نران میدهد .در نقره فرار و تاوایی تووراز  1000هکتوپاسووکال
شووکل  -3ال )پرفرووار سوویبری بووا فرووار مرکووزی 1035
هکتوپاسکال به عرجهووای پووایینتر گسووترش پیوودا کوورده و بووا

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11
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پرفرار مستقر بر روی اروپا کمربند پرفراری ترکیل داده اسووت.

منطبووق بوو ر محوول اسووتقرار کمفرووار عربسووتان روی ایووران و

زبانههای آن با جهت جنو غربی تا شمال غر آفریقا کروویده

نراندهندۀ صعود و همگرایی جریانا

رطوووبتی از روی خلوویج

شده و موجب نزول هوای سرد و مرطو از روی دریووای سوویاه

فارس و دریای عر است.

کمفرار عربستان بووا فرووار مرکووزی  1006هکتوپاسووکال مسووتقر

مستقر شده است .بیرینۀ تاوایی  4 × 10−5متر بر رانیه منطبق بوور

است که موجب فرارفت هوای گوورم و مرطووو از روی خلوویج

محل رارگیری کمفرار عربستان بر روی غر و جنو غوور

فارس بر روی ایران و عراق شووده اسووت و وب هدلیل برخووورد بووا

ایران است که موجب صعود و همگرایی جریانا در ایوون تووراز

زبانههای پرفرار سیبری در غوور و شوومال غوور ایووران شوویو

و ترازهای زیرین خود شده است .پرارتفووا مدیترانووه بووه میووزان

فراری شدیدی شکل گرفتووه کووه موجووب اخووتالف فرووار و در

 31۴0وپوپتانسیلمتر بر روی شمال الجزایر مسووتقر شووده اسووت.

نتیجه ،تردید ناپایداری و صووعود وواپم هوووا در ایوون سوومت از

گسترش کمارتفا عربستان در این تراز مانع حرکت شرق سووو و

ایران شده است .در ضمن ،زبانووههای پرفرووار سوویبری بوور روی

مداری شدن پرارتفا مدیترانه شده است .در این تووراز پرارتفووا

مدیترانه و شمال آفریقا مووانع نفوووک کمفرووار عربسووتان بهسوومت

مدیترانه با حرکت ساعتگرد موجب انتقال رطوبت و جریانا به

عرجهای باالتر شده است .از طرف دیگر ،خاصوویت مکنوودگی

درون کمارتفا عربستان و تقویت آن شووده اسووت .بووا توجووه بووه

کمفرار عربستان موجب کریده شدن پرفرووار سوویبری بهسوومت

نقرۀ شار رطوبتی و جریان باد تووراز  700هکتوپاسووکال شووکل

عرجهای پایینتر شووده اسووت ،بیرووینۀ توواوایی مثبووت بوور روی

 -3ج) ،هسووتۀ همگرایووی رطوووبتی بوور روی مرکووز و سوومت

غر خاورمیانه به مقدار  2 × 10−5متر بر رانیه بوده اسووت کووه

کوچکی از غر ایران به مقدار  ۴گرم بر کیلوگرم رار گرفته که

بیانگر همگرایی و صعود جریانا در ایوون منطقووه اسووت .هسووتۀ

با حضور کمفرار عربستان و بیرینۀ توواوایی مثبووت در ایوون تووراز

همگرایی رطوبتی به مقدار  6گرم بوور کیلوووگرم در روی نووواحی

انطباق دارد و موجب شکلگیری هستۀ همگرایی رطوووبتی روی

مرکز و جنو غر و نووواحی از شوومال ایووران وورار دارد و بووا

خلیج فارس شده است.

توجه به سمتوسوی جریان باد ،رطوبووت مووورد نیوواز از خلوویج

در تراز  500هکتوپاسکال شکل  -3چ) کمارتفا عربسووتان

 ۸50هکتوپاسووکال کمارتفووا عربسووتان بووه عرجهو ای بوواالتر

سمتهای جلویی ناوه کمارتفا روی جنو  ،جنووو شوورق و

گسترش پیدا کرده و هستۀ آن با ارتفا  1۴20وپوپتانسیل متر بوور

مرکز ایران رار دارد .بیرینۀ تاوایی مثبت در محور نوواوه و مرکووز

رار گرفته است .بیرینۀ تاوایی مثبت به مقوودار × 4

کمارتفا عربستان به مقدار  9 × 10−5متر بر رانیه بوده است کووه

 10−5متر بر رانیه در محل استقرار کمارتفا بوور روی خاورمیانووه

سبب صعود در تراز فو انی و همگرایی در الیههای زیوورین جووو

در ایوون تووراز و

شووده اسووت .در همووین ارتفووا شووکل  -3ح) واگرایووی شوودید

تراز  1000هکتوپاسکال را موجب شده اسووت .پرفرووار سوویبری

رطوبتی منطبق بر سمت جلوی نوواوه کمارتفووا عربسووتان روی

نیز با فرار مرکزی  1620وپوپتانسیلمتر با گسووترش روی ایووران

جنو و مرکز ایران مراهده میشود که دلیل آن کمبود رطوووبتی

شیو فراری ابلتوجهی را در نیمۀ شمالی ایجاد کرده و موجووب

در تراز فوق است .بنابراین در این الگوی بارشی ،حضور مووداوم

اپم در این تراز شووده اسووت

و مسووتمر کمفرووار عربسووتان بوور روی خاورمیانووه در ترازهووای

شووکل  -3پ) .بووا توجووه بووه نقرو ۀ شووار رطوووبتی تووراز ۸50

 700 ،۸50 ،1000و  500هکتوپاسکال و وجووود بیرووینۀ توواوایی

هکتوپاسکال شکل  ) -3هستۀ همگرایی رطوبتی به مقوودار 6

مثبووت در ترازهووای فوووق و حضووور نوواوه کمارتفووا بوور روی

گرم بر کیلوگرم بر روی مرکز و جنو ایران دیووده میشووود کووه

خاورمیانه و سمت جلویی ناوه بر روی ایران موجب همگرایووی

روی کویت

مراهده میشود که صعود و همگرایی جریانا

تردید ناپایداری و صعود جریانا
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فارس و دریای عر تأمین شده است شکل  .) -3در ارتفا

با ارتفا  5600وپوپتانسیل متر بر روی خاورمیانه مسووتقر بوووده و
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است .بوور روی خاورمیانووه و سوومتهای جنووو غوور ایووران

با ارتفا  3000وپوپتانسیلمتر بوور روی جنووو عووراق و کویووت

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

و مدیترانه به روی خاورمیانه ،شمال غر آفریقووا و ایووران شووده

در تراز  700هکتوپاسکال شکل  -3ث) کمفرووار عربسووتان
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و صعود اپم در ترازهای پایین جووو شووده و واگرایووی جریانووا

گرفته است .منطقۀ خروجی سمت چپ رودباد مووذکور در روی

هوا را در سطوح فو انی جو موجب شووده اسووت .در تووراز 300

نیمۀ جنوبی ایران رار داشته اسووت .در نتیجووه ،واگرایووی جریووان

هکتوپاسکال شکل  ) -3جت جنبحارهای با هسووتۀ مرکووزی

هوا در سطوح باالی جو را تردید کرده و تاوایی مثبووت در تووراز

با سرعت  50نا بر روی جنووو ایووران و خلوویج فووارس وورار

فوق را سبب شده است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09
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شکل ( :)۳نقشۀ الف :فشار تراز دریا و تاوایی .نقشۀ ب :شار رطوبت تراز  ۱000و جریان باد .نقشۀ پ :فشار تراز  ۸50هکتوپاسکال و تاوایی.
هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ چ :فشار تراز  500هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ح :شار رطوبتی تراز  500هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ خ:
رودباد تراز  ۳00هکتوپاسکال .نقشۀ ر :آب قابل بارش جو
Figure (3): A: Sea-level pressure and Vorticity, B: Humidity flux level 1000 and wind current, C: level pressure 850 hPa and
Vorticity, D: Moisture flux of 850 hPa and wind current, E: level pressure in 700 hPa and Vorticity, F: Moisture flux of 700 hPa and
wind current, G: Pressure level of 500 hPa and Vorticity, H: Moisture flux of 500 hPa and wind current, I: Jet Strems level 300 hPa,
J: perceptible water
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ابل بارش در نیمو ۀ جنوووبی

مقدار  ۴گرم بر کیلوگرم بوده است .در تراز  ۸50هکتوپاسووکال

کرور به مقدار  17میلیمتر بر مترمربع تا شوومال خوزسووتان و

شووکل  -۴پ) پرفرووار زا سووتان بووا فرووار مرکووزی 1500

شوور ی تووا شوومال سیسووتان و بلوچسووتان

وپوپتانسیلمتر روی زا سووتان وورار داشووته و زبانووههای آن بووا

ابوول بووارش ایوون الگووو روی

غربی تا جنو شرق اروپا ،ترکیه و نیمۀ شوومالی

در سمت جنووو

گسترده شده است .کووانون آ

جهت جنو

تأمین میشود؛ بنابراین شیو فراری شدید حاصوول از پرفرووار

 1۴۴0وپوپتانسیل متر روی دریای مدیترانووه مسووتقر اسووت ،بووا

سیبری و کمفرار عمیق عربستان که هم در الیۀ پووایین و هووم

توجه به رارگیری زبانووههای پرفرووار زا سووتان روی ترکیووه و

در الیۀ میانی جو مستقر است ،منجر به صووعود هوووا شووده و

شرق مدیترانه ،کمفرار مذکور اجازۀ پیرووروی و گسووترش بووه

حداکثر مقدار ناپایداری را ایجاد کرده است .به همووین دلیوول

سمت شرق را پیدا نکوورده اسووت .در جنووو

ایووران ،کمفرووار

حداکثر مقدار بارش در نواحی جنوبی کرور ر داده اسووت.

خلیج فارس با فرار مرکزی  1۴۸0وپوپتانسیل متر مستقر است

با توجه به جهت جریان شار رطوبتی میتوان گفووت رطوبووت

که موجب انتقال جریانا

بووه روی ایووران و

مورد نیاز بارش از خلیج فارس ،دریای عمان و تووا حوودودی

بیرینۀ تاوایی به مقدار  2 × 10−5متر بر رانیه در منطقۀ تحووت

دریای مدیترانووه تووأمین شووده اسووت .تووراز 500هکتوپاسووکال

سلطۀ کمفرار خلیج فارس شده است .در نتیجه ،صووعود وواپم

بهدلیل فقر رطوبتی و فاصلۀ زیاد از منابع رطوبتی سطح زمین

هوا صور

گرفته و در تراز زیرین همگرایی رطوبووت ر داده

کمترین نقع را در بووارش داشووته اسووت؛ زیوورا حوودا ل شووار

است .شیو فروواری در نی وم ۀ مرکووزی و شوومال ایووران بهسووبب

رطوبتی در این تراز مراهده میشود.

برخورد دو سووامانۀ فروواری زا سووتان و خلوویج فووارس سووبب

الگوی دوم :پرفشار قزاقستان -کمفشار خلیج فارس
()۱۹77/4/2
نماینده را برای الگوی دوم پرفرار زا ستان -کمفرووار خلوویج
فارس) نران میدهد .در تراز  1000هکتوپاسووکال شووکل -۴
ال ) پرفرار زا ستان با فرار مرکزی  10۴0هکتوپاسووکال بوور
روی زا سووتان وورار دارد و زبانووههای آن روی عرجهووای
پایینتر از جنو

خاورمیانه تا شمال آفریقا کریده شده اسووت.

با وجود رارگیری پرفرووار آزور روی غوور

آفریقووا بووا فرووار

مرکووزی  1020هکتوپاسووکال ،اسووتقرار کمفرووار سووودانی و
گسترش آن بهسوومت عرجهووای بوواال مووانع از ایجوواد کمربنوود
پرفرووار شووده اسووت .ایوون آرایووع فروواری موجووب فرارفووت
جریانوو ا سوورد و مرطووو دریووای سوویاه و مدیترانووه روی
 10−5متر بر رانیه ،روی نیمۀ شمالی ایران رار دارد کووه نووزول
هوا در این تراز و واگرایی روی نیمۀ شمالی کرور را در سطح
زمین نران میدهد .با توجه به شووکل -۴

) منطوق ۀ بیرووینۀ

شار همگرایی رطوبت منطبق بر منطقۀ جنو

ایووران بووه

غر

ر ۀ شووار رطوبووت و
سطوح زیرین شده است .با توجووه بووه نق و
جریووان بوواد تووراز  ۸50هکتوپاسووکال شووکل  ) -۴هسووتۀ
همگرایی شار رطوبت به مقدار  3گرم بر کیلوووگرم در مرکووز و
جنو
جریانا

غر

ایران رار داشته کووه بیووانگر همگرایووی و صووعود

در این تراز است که منطبق بر کمفرار خلوویج فووارس

میباشد .در تووراز  700هکتوپاسووکال شووکل  -۴ث) کمفرووار
خلیج فارس با فرار مرکزی  30۸0وپوپتانسوویلمتر تقویتشووده
بر روی خلوویج فووارس وورار دارد .در ضوومن ،سراسوور ایووران و
خاورمیانه از جنو

عربستان تا شمال عراق را تحووت پوشووع

خود رار داده است .بر روی دریای سوویاه هسووتۀ پرفروواری بووا
فرار مرکزی  3150وپوپتانسیلمتر بسته شده که سووبب ریووزش
هوای سرد و مرطو

از عرجهای بوواالتر و دریووای سوویاه بوور

روی شمال ایران و به داخل کمفرار خلیج فارس شده و سبب
تقویت و گسترش کمفرار مذکور شووده اسووت .شوویو فروواری
بهوجودآمده در نیمۀ شمالی کرور بهخ ووون نووواحی شوومال
غر

موجب تردید ناپایداری و صووعود هوووا در ایوون منوواطق

شده است.

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

خاورمیانه و ایران شده است .کمیون ۀ توواوایی بووه

مقوودار × −1

تردید ناپایداری و صعود اپم هوا و جریانا

در ایوون تووراز و
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در شکل  )۴توزیع مکانی الگوهای همدیدی  -دینووامیکی روز

وگ رم و مرطووو
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خلیج فارس و تنگۀ هرمز رار داشووته و از طریووق ایوون منبووع

ایران کریده شده است .کمفرار مدیترانه نیز بووا فرووار مرکووزی
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شکل ( :)4نقشۀ الف :فشار تراز دریا و تاوایی .نقشۀ ب :شار رطوبت تراز  ۱000و جریان باد .نقشۀ پ :فشار تراز  ۸50هکتوپاسکال و تاوایی.

رودباد تراز  ۳00هکتوپاسکال .نقشۀ ر :آب قابل بارش جو

بیرینۀ تاوایی مثبت بر روی خلیج فارس و جنو

ایووران

روی خلیج فارس و جنو

ایران به مقدار  3گرم بر کیلوگرم

به مقدار  2 × 10−5متر بر رانیووه منطبووق بوور منطقو ۀ اسووتقرار

مراهده میشود کووه بهسووبب جریانووا

کمفرار است .با توجه به نقرۀ شار رطوبت و جریان باد تراز

حرکت پادساعتگرد کمفرار خلیج فارس از طریق خلیج عدن

 700هکتوپاسکال شووکل  -۴ج) هسووتۀ همگرایووی رطوبووت

و خلیج فووارس تووأمین میشووود .در تووراز  500هکتوپاسووکال

شوومال سوووی بوواد و

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

Figure (4): A: Sea-level pressure and Vorticity, B: Humidity flux level 1000 and wind current, C: level pressure 850 hPa and
Vorticity, D: Moisture flux of 850 hPa and wind current, E: level pressure in 700 hPa and Vorticity, F: Moisture flux of 700 hPa and
wind current, G: Pressure level of 500 hPa and Vorticity, H: Moisture flux of 500 hPa and wind current, I: Jet Strems level 300 hPa,
J: perceptible water
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شکل  -۴چ) مرکز کمارتفا خلیج فارس بووا فرووار مرکووزی

 1000هکتوپاسکال هستۀ همگرایی رطوبتی به مقدار  ۴گوورم

 5600وپوپتانسیلمتر در شمال خلیج فارس رار داشته است،

ایران دیده میشود

بهطوری که سمت جلویی ناوه کمارتفووا خلوویج فووارس بوور
روی نیمۀ مرکزی ،جنو

شکل -5

) که منطبق بر شیو فراری شمال غوور

کرووور

که موجووب همگرایووی ،صووعود و تروودید ناپایووداری سووطوح

عرجهای باالتر گسترش و هستۀ مرکزی آن با فرووار 1۴60

زیرین جو شده است .بیرینۀ تاوایی به مقدار  4 × 10−5متوور

وپوپتانسلمتر بر روی عراق رار گرفته اسووت .زبانو ۀ جنووو

بر رانیه ،روی خلیج فارس رار دارد .در نقرو ۀ رودبوواد تووراز

شر ی پرفرار اروپا با فرار مرکووزی  1500وپوپتانسوولمتر بوور

 300هکتوپاسکال شکل ) -۴هستۀ رودباد جنبحارهای با

روی الجزایر مستقر شده و با حرکت ساعتگردی خود سووبب

بر روی عربستان رار گرفته و بر روی ایووران

انتقال رطوبت بهسمت کمفرار عربسووتان و دینووامیکی شوودن

در تراز فوق ناپایداری و افزایع سرعت باد دیووده نمیشووود.

کمفرار مذکور شده است .بر روی کرووور عمووان نیووز هسووتۀ

ابوول

پرفرار با فرار مرکزی  1525وپوپتانسلمتر حوواکم بوووده کووه

بارشی بر روی ایران به مقدار  25میلیمتر بر مترمربع تنها بووه

بووه داخوول

ابل بارش شووکل  -۴ر) کانونهووای آ

در نقره آ

روی مناطق جنو

و جنو

شرق ایران محدود شده و نقطۀ

کمفرار عربسووتان شووده اسووت .ایوون فرارفووت هوووای گوورم و

خلوویج فووارس و بوور روی

سبب تقویت هرچه بیرتر کمفرار شده است .بیرینۀ

تمرکز این کانون بوور روی جنووو
امارا

باعث انتقال و صووعود جریانووا

گوورم و مرطووو

متحدۀ عربی رار دارد.

مرطو

تاوایی مثبت  2 × 10−5روی ایران و عراق بوووده کووه بیووانگر

الگوی سوم :پرفشار شمال دریای خزر -کمفشار شرق

صعود و شد

ترکیه ،کمفشار عربستان ()2007/4/2

این تراز شده اسووت شووکل  -5پ) .هسووتۀ همگرایووی شووار

در شکل  -5ال

) تووراز  1000هکتوپاسووکال پرفروواری بووا

شده و در حرکت جنو
سرد و مرطووو

سوی خود موجب فرارفووت هوووای

بووه روی نیمو ۀ شوومالی کرووور شووده اسووت.

رطوبت به مقدار  ۴گرم بر کیلوگرم بوور روی جنووو
مرکز و غر

ایران وورار دارد شووکل -5

سمتوسوی جریانا

غوور ،

) .بووا توجووه بووه

بوواد رطوبووت از روی خلوویج فووارس و

دریای سر تأمین میشود .در نقره شووکل  -5ث) فرووار و

همزمان کمفرار عربستان با فرار مرکزی  100۸هکتوپاسکال

تاوایی تراز  700هکتوپاسکال محوره ناوه روی دریای سوور

تا شمال عراق گسترش شمال سو پیوودا کوورده و نیمو ۀ غربووی

و عربستان رار گرفته و سمت جلویی ناوه بوور روی خلوویج

ایران را تحتتأریر وورار داده و موجووب همگرایووی جریانووا

فووارس و کرووور ایووران وورار گرفتووه کووه موجووب صووعود و

مرطو

از عرجهای پایینتر به عرجهای باالتر شده است.

همگرایی جریانا

در الیههای زیوورین جووو شووده اسووت .در

کرور محل برخورد دو سامانۀ کمفرار عربسووتان

نقره شکل  -5ج) شووار رطوبووت تووراز  700هکتوپاسووکال،

و شرق ترکیه شده که سبب شیو فراری باال در این منطقووه و

هستۀ همگرایی رطوبت به مقوودار  3گوورم بوور کیلوووگرم روی

تردید ناپایداری و صعود اپم جریان هوا شده است .در تراز

مرکز ایران دیده میشود.

شمال غر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

فرار مرکزی  1022هکتوپاسکال در شمال دریای خزر مستقر

گرفتن همگرایی جریانا

گرم و مرطو

در

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شرق ایران دیده میشووود

اسووت .در تووراز  ۸50هکتوپاسووکال کمفرووار عربسووتان بووه

سرعت  30نا

و جنو

بر کیلوگرم در نواحی غر

و شمال غر

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11
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شکل ( :)5نقشۀ الف :فشار تراز دریا و تاوایی .نقشۀ ب :شار رطوبت تراز  ۱000و جریان باد .نقشۀ پ :فشار تراز  ۸50هکتوپاسکال و تاوایی.
نقشۀ ت :شار رطوبتی تراز  ۸50هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ ث :فشار تراز  700هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ج :شار رطوبتی تراز 700
رودباد تراز  ۳00هکتوپاسکال .نقشۀ ر :آب قابل بارش جو
Figure (3): A: Sea-level pressure and Vorticity, B: Humidity flux level 1000 and wind current, C: level pressure 850 hPa and
Vorticity, D: Moisture flux of 850 hPa and wind current, E: level pressure in 700 hPa and Vorticity, F: Moisture flux of 700 hPa and
wind current, G: Pressure level of 500 hPa and Vorticity, H: Moisture flux of 500 hPa and wind current, I: Jet Strems level 300 hPa,
J: perceptible water
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هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ چ :فشار تراز  500هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ح :شار رطوبتی تراز  500هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ خ:
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در نقره فرار و تاوایی تراز  500هکتوپاسکال شکل -5

عربستان ،کمفرار سودان) نران میدهد .بووا توجووه بووه شووکل

چ) نووواوۀ کمارتفوووا مرووواهده شوووده بووور روی توووراز 700

 -6الو ) در تووراز  1000هکتوپاسووکال زبانووهای از پرفرووار

و حالت مداری به خود گرفته است .کمینۀ مقدار توواوایی بووه

رار گرفته و زبانههای آن به روی بخعهای وسیعی از اروپا

مقدار  2 × 10−5متر بر رانیه در نیمۀ غربووی کرووور مروواهده

و با حرکت جنوبی تا بخع اعظمی از ایووران کروویده شووده و

میشود که واگرایی جریان هوا را در این منطقه بیان میکنوود؛

هوای سرد عرجهای باالتر را روی ایران انتقال میدهد .این

شوورق و شوورق ایووران کووه در

نو آرایع فرار سبب نزول جریان هوای سرد و در نهایت،

درحالیکه سمتهای جنووو
سمت جلویی فرود نسبتاً ضعی

رار داشته ،مقوودار توواوایی

واگرایی آن در سطح زمین میشود .پرفرار تبت روی غوور

کمی افزایع یافتووه اسووت .بووهطور کلووی ،گسووترش کمفرووار

چین مستقر شده است ،لیکن با توجه به گسترش شمال شرق

عربستان روی خاورمیانه و نواحی ایران به همراه نفوک پرفرار

سوی کمفرار پاکستان و گرمتر شدن هوووای نیمکوورۀ شوومالی
نداشته و به ارتفاعا

اطلس شمالی روی اروپا ،شمال شرق آفریقا و شوومال غوور

گسترشی بهسمت غر

آسیا ،موجب تقویت کمفرار عربسووتان در ترازهووای  1000و

محوودود شووده اسووت .در عووین حووال ،زبانووههای آن ایووران را

 ۸50هکتوپاسکال و رارگیری نوواوه کمارتفووا در تووراز 700

تحتتأریر رار نداده اسووت .زبانووههای کمفرووار عربسووتان بووا

هکتوپاسکال بر روی خاورمیانه و رارگیری سوومت جلووویی

فرار مرکزی  1006هکتوپاسکال روی عراق پیرروی کرده و

فرود بر روی ایران موجب همگرایی و صووعود وواپم هوووا در

بووا حرکووت پادسوواعتگرد سووبب صووعود جریانووا

بهسوومت

الیههای زیرین جو شده اسووت .بووا ایوون حووال منبووع تووأمین

عرجهای باالتر شده اسووت .کمینو ۀ توواوایی بوور روی ایووران

رطوبت بارشهووای الگوووی فوووق از طریووق خلوویج فووارس و

 −2 × 10−5میباشد که بیانگر نزول و واگرایی جریووان هوووا

دریووای سوویاه اسووت .رودبوواد جنبحووارهای در تووراز 300

روسوویه بوور روی ایووران

بر ارر حضور زبانههای پرفرار غر

هیمالیا و تبووت

روی شرق مدیترانه رار گرفته است .نواحی شرق و جنووو

هکتوپاسکال هستۀ واگرایی رطوبت بر روی ایران به مقدار 6

شر ی کرور در زیر هستۀ دیگری از رودباد جنووب حوواره بووا

گرم بر کیلوگرم است؛ که منطبق بر حضور زبانههای پرفرووار

رار داشته است .رارگیووری هسووتۀ سوورعت

روسیه بر روی ایران در ایوون تووراز میباشوود .در نقرووه

سرعت  30نا

رودباد روی مرزهای شر ی ایووران باعووث حرکووا

فراوان در زیر هسته و سبب ناپایووداری هوووا در ایوون نووواحی

پرفرووار سوویبری در شوومال دریووای سوویاه بووا ارتفووا 15۴0

ابل بارش شکل -5ر) بر روی ایووران

وپوپتانسیلمتر همانند تراز  1000هکتوپاسکال روی ترکیووه و

به میزان  1۸میلیمتر بر مترمربع در نیمۀ جنوبی ،مرکووزی ،تووا

دریای سیاه مستقر است کووه زبانووههای آن موجووب فرارفووت

سوومتهایی از سووواحل دریووای خووزر مروواهده میشووود .از

هوای سرد به عرجهای پایینتر میشود .کمفرووار عربسووتان

آنجایی که جو منطقه بهسبب حضور کمفرار عربستان ،ترکیه

همراه با کمفرار مدیترانه بووا ترووکیل کمربنوود کمفرووار روی

ال ناپایوودار اسووت ،در نهایووت
و پرفرار شمال دریای خزر کووام ً

غر

بهسوومت

موجب بارش فراگیر در نواحی غربی و شمالی کرور میشود.

مناطق غر

الگوی چهارم :پرفشار سیبری -کمفشار عربســتان،

کمفرار سودانی با نفوک به داخل نواحی مرکزی عربسووتان بووه

شده است .کانون آ

کمفشار سودان ()۱۹۶2/4/22
شکل  )6توزیع مکانی الگوهای همدیوودی  -دینووامیکی روز
نماینده را برای الگوووی چهووارم پرفرووار سوویبری -کمفرووار

مدیترانه سبب انتقال جریانا
و شمال غر

گرم و مرطو

ایران شده است .در همین زمووان،

همراه استقرار پرارتفاعی بر روی دریای عر

موجب شووار و

انتقال رطوبت از سطوح آبی نووواحی اطووراف بهسوومت ایووران
شده است.

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

عمووودی

شکل  -6پ) فرار و تاوایی تووراز  ۸50هکتوپاسووکال زبانو ۀ

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

هکتوپاسکال شکل  ) -5با سرعت هستۀ مرکزی  50نووا

است .با توجه بووه نقرو ۀ -6

غر

) شووار رطوبووت تووراز 1000

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

هکتوپاسکال در این تراز دیده نمیشود .ناوۀ مذکور ضووعی

سیبری با فرار مرکزی  101۸هکتوپاسکال روی دریای سوویاه
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نقشۀ ت :شار رطوبتی تراز  ۸50هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ ث :فشار تراز  700هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ج :شار رطوبتی تراز 700
هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ چ :فشار تراز  500هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ح :شار رطوبتی تراز  500هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ خ:
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Figure (6): A: Sea-level pressure and Vorticity, B: Humidity flux level 1000 and wind current, C: level pressure 850 hPa and
Vorticity, D: Moisture flux of 850 hPa and wind current, E: level pressure in 700 hPa and Vorticity, F: Moisture flux of 700 hPa and
wind current, G: Pressure level of 500 hPa and Vorticity, H: Moisture flux of 500 hPa and wind current, I: Jet Strems level 300 hPa,
J: perceptible water
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واکاوی همدیدی–دینامیکی وردشهای جوّی بارش بهارۀ فراگیر ایران

غر

31

از سوی دیگر در مناطق فقاز ،شمال شرق ترکیه و شمال

هکتوپاسکال  -7ال ) پرفرار سیبری با فرار مرکزی 10۴0

ایران ،شیو فراری شدیدی در محل برخووورد کمفرووار

و مرکووز روسوویه مسووتقر بوووده و

هکتوپاسکال بر روی غوور

گرفتن ناپایووداری و صووعود

نواحی و عرجهای پووایینتر شووده اسووت؛ بووهطوری کووه بووا

اپم هوا در این مناطق است .منطقه بیرینۀ توواوایی مثبووت بوور

حرکت ساعتگرد خود سبب ریزش هوووای سوورد بووه نووواحی

ایران رار داشته که بیانگر صعود اپم هوووا

ایووران و شوورق ترکیووه شووده اسووت.

مراهده میشود که بیانگر شد
روی شمال غر

در این تراز است .با توجه به نقرووه شووکل -6

آکربایجان ،شمال غوور

) در تووراز

منحنی همفرار  1016هکتوپاسکال روی نواحی شمال غربووی

 ۸50هکتوپاسووکال هسووتۀ همگرایووی شووار رطوووبتی بوور روی

ایران رار گرفته است .پرفرار جنب طبووی وک ه مرکووز آن بوور

ایران به مقدار  ۴گرم بر کیلوگرم است .با توجووه

روی شوومال روسوویه وورار داشووته بوو ا فرووار مرکووزی 10۴0

باد ،از طریق مدیترانه تأمین شووده و

هکتوپاسکال بهسمت عرجهای پایینتر کریده شووده اسووت.

سبب افزایع تاوایی مثبت در این ناحیه شده است .در نقرو ه

کمفرار ترکمنستان در حرکووت پادسوواعتگرد خووود از سوومت

شکل  -6ث) فرار و توواوایی تووراز  700هکتوپاسووکال نوواوۀ

شمال شر ی وارد نواحی داخلی کرور شده و هوای سوورد را

کمارتفا مدیترانه بوور روی شوورق ترکیووه وورار دارد .سوومت

به همراه پرفرار سیبری بهسمت عرجهووای پووایینتر منتقو ل

جلوی ناوه بر روی ایران رار داشته که بیانگر توواوایی مثبووت

کرده و منجر به یک شیو فراری شدید در نووواحی شوومالی و

در

شمال شر ی کرور ایجاد کوورده کووه در نهایووت بووا ناپایووداری

شمال غر

به سمتوسوی جریانا

در این تراز است و موجب صعود و همگرایووی جریانووا

سطوح زیرین جو بر روی ایران میشووود .بیرووینۀ توواوایی در
این تراز بر روی مناطق شمال غر

ایران  2 × 10−5متر بوور

رانیه است .در تراز  700هکتوپاسووکال نقرووه شووکل  -6ج)

غوور

ایووران  1.5 × 10−5میباشوود کووه بیووانگر صووعود و

همگرایووی جریانووا

در ایوون منطقووه از ایووران اسووت .هسووتۀ

همگرایی رطوبت شکل -7

) به مقدار  6گرم بر کیلوووگرم

بر کیلوگرم منطبق بر سمت جلویی ناوه است .در تووراز 500

بر روی شمال شرق ایران منطبووق بوور کمفرووار ترکمنسووتان و

هکتوپاسکال  -6چ) بیرینۀ توواوایی مثبووت بوور روی سوومت

شرق دریای خزر است که با توجه به جهت جریانا

بوواد ،از

جلویی فرود بر روی ایووران بووه مقوودار  2 × 10−5اسووت کووه

روی ترکمنستان و شمال افرانستان تأمین میشود و در نهایت

بیانگر صعود و همگرایی در این سطح و سطوح زیوورین جووو

همگرایی و تاوایی چرخندی را بر روی منطقۀ شوومال شوورق

میباشوود .در تووراز  500هکتوپاسووکال شووکل  -6ح) هسووتۀ

ایران در تووراز  1000هکتوپاسووکال در پووی داشووته اسووت .در

واگرایی شار رطوبت بر روی مرکز و شمال شرق کرووور بووه

شووکل  -7پ) خطوووط همارتفووا  1۴۴0وپوپتانسوویلمتر در

مقدار  5گرم بر کیلوگرم است کووه نرووانگر فقوور رطوووبتی در

نواحی ترکمنستان و شرق خزر مراهده میشود که کووامالً بووه

ترازهای فو انی جو بهسبب ارتفا باالی تووراز مووورد مطالعووه

روی شمال شرق ایران کروویده شووده اسووت؛ در همووین تو راز

میباشد.

الگوی پنجم :پرفشار ســیبری -کمفشــار ســودان،
شکل  )7توزیع مکانی الگوهای همدیوودی  -دینووامیکی روز
نماینده را بوورای الگوووی پوونجم پرفرووار سوویبری -کمفرووار
سوووودان ،ترکمنسوووتان) نروووان میدهووود .در توووراز 1000

شرق اروپا و جنو

سه هسووتۀ کمارتفووا شوومال اروپووا،

دریای مدیترانه را در بوور گرفتووه اسووت؛

بهگونهای که بر روی تمام اروپووا ،دریووای مدیترانووه و شوومال
آفریقا سووامانههای کمفروواری حوواکم اسووت و شوورایط بوورای
ناپایداری جو کامالً فراهم شده است.

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

کمفشار ترکمنستان ()۱۹7۶/۳/22

کمربند فراری بهصور

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

هستۀ همگرایی رطوبتی بر روی جنو

ایران به مقدار  ۴گرم

شدیدی در منطقه همراه بوده است .بیرینۀ تاوایی در جنووو

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

ادغامی عربستان -مدیترانه و زبانههای پرفرووار دریووای سوویاه

سبب ایجاد یک جو پایو دار و ریووزش هوووای سوورد بهسوومت
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] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

نقشۀ ت :شار رطوبتی تراز  ۸50هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ ث :فشار تراز  700هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ج :شار رطوبتی تراز 700
هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ چ :فشار تراز  500هکتوپاسکال و تاوایی .نقشۀ ح :شار رطوبتی تراز  500هکتوپاسکال و جریان باد .نقشۀ خ:
رودباد تراز  ۳00هکتوپاسکال .نقشۀ ر :آب قابل بارش جو
Figure (7): A: Sea-level pressure and Vorticity, B: Humidity flux level 1000 and wind current, C: level pressure 850 hPa and
Vorticity, D: Moisture flux of 850 hPa and wind current, E: level pressure in 700 hPa and Vorticity, F: Moisture flux of 700 hPa and
wind current, G: Pressure level of 500 hPa and Vorticity, H: Moisture flux of 500 hPa and wind current, I: Jet Strems level 300 hPa,
J: perceptible water

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

شکل ( :)7نقشۀ الف :فشار تراز دریا و تاوایی .نقشۀ ب :شار رطوبت تراز  ۱000و جریان باد .نقشۀ پ :فشار تراز  ۸50هکتوپاسکال و تاوایی.

واکاوی همدیدی–دینامیکی وردشهای جوّی بارش بهارۀ فراگیر ایران

وجود کمفرارهای چندهستهای موجب فرارفت جریانا
مرطو

روی خاورمیانه شده و هوای مرطووو
و غوور

شمال غر
نواحی جنو
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شکل  ) -7رودباد جنبحارهای با سرعت مرکزی  50نا

را از نووواحی

روی شمال شرق آفریقا رار داشته و سمت خروجی سوومت

وارد کرووور میکننوود .از طوورف دیگوور

ایووران وورار گرفتووه

پرفرار ا یانوس هند رار داشته کووه موجووب فرارفووت هوووای

وزش تاوایی در تووراز فوووق مثبووت اسووت .در شووکل  -7ر)

به این نواحی شده و رطوبووت و هوووای گوورم را بووه

ابل بارش روی ایران به مقدار  25میلیمتر

درون کمفرار شرق خزر منتقل کرده است که در ادامووه شوویو
فراری شدیدی در شرق و جنو

بیرینۀ منحنی آ

بر متر مربع روی جنووو

شوورق تووا سوومتهایی از شوورق و

شرق را بووه وجووود آورده

شمال شرق ایران کریده شده است .وجود کمفرووار خووزر در

شوورق و

رطوبتی بهسمت ایووران و

است .بیرینۀ تاوایی  2 × 10−5روی جنو  ،جنو

عرجهای باالتر و صعود جریانا

شرق کرور مراهده میشود کووه بیووانگر صووعود شوودید وواپم

همچنین چرخع زبانووههای سوواعتگرد پرفرووار مسووتقر روی

بر روی این مناطق است .بووا توجووه بووه نقرو ۀ شووار

رطوبت به نواحی

جریانا

رطوبت و جریان باد تراز  ۸50هکتوپاسووکال شووکل -7

)

شمال ا یانوس هند موجب انتقال جریانا
جنو

و جنو

شرق ایووران میشووود .کانونهووای آ

ابوول

شرق ،شرق و شمال شرق ایران رار داشته که منطبووق

عمان است .بنابراین شیو شوودید فروواری حاصوول از پرفرووار

بر سیستم کمفرار بر روی شمال شرق کرور است .در تووراز

سیبری و کمفرار مسووتقر روی ترکمنسووتان و اسووتقرار چنوود

 700هکتوپاسووکال شووکل  -7ث) پرووتهای روی خاورمیانووه

هستۀ کمفرار در نواحی مدیترانووه و شوومال اروپووا منجوور بووه

و مرکووز

ایجاد یک جو ناپایدار در نواحی شمالی و مرکزی کرور شده

ایران رار گرفته که نزول هوووای سوورد از عرجهووای بوواالتر

است .بیرترین مقدار رطوبت بارشهای نیمۀ جنوووبی کرووور

روی ایران را سبب شده اسووت .در منوواطق شوورق ایووران نیووز

از خلیج فارس ،ا یانوس هند و دریای سر تأمین میشووود و

خطوط فرار بووه حالووت مووداری روی ایوون منوواطق مروواهده

بارشهای نیمۀ شمالی کرور از دریووای خووزر و سوویاه تووأمین

میشود .کمینۀ تاوایی  −3 × 10−5متر بوور رانیووه روی ایووران

شده است.

جنو

رار دارد .سمت جلوی پرووته روی منوواطق غوور

بیانگر نزول و واگرایی جریان هوا در این تووراز اسووت .نقرو ۀ
شار رطوبووت تووراز  700هکتوپاسووکال شووکل  -7ج) هسووتۀ
واگرایی رطوبتی روی شرق و شمال شرق ایران را به میزان 6
گرم بر کیلوگرم نرووان میدهوود .در تووراز  500هکتوپاسووکال
شکل  -7چ) محور ناوه روی ایران وورار داشووته و بیرووترین
مقدار تاوایی  3 × 10−5متر بر رانیه روی محور ناوه مروواهده
میشود که بیانگر صعود و همگرایووی در ایوون منطقووه و تووراز
 500هکتوپاسکال است .سمت جلووویی نوواوه روی شوورق و
در این تراز و در الیههای زیرین جو را موجووب میشووود .بووا
توجه به نقرۀ شار رطوبت تراز  500هکتوپاسکال شکل -7
ح) واگرایی شار رطوبتی روی شرق و شمال شوورق ایووران 5
گرم بر کیلوگرم مراهده میشود .در تووراز  300هکتوپاسووکال

توزیع مکانی الگوهووای همدیوودی -دینووامیکی نرووان داد کووه
بارشهای بهارۀ ایران تحتتأریر پنج الگوی گردشی ،پرفرووار
سیبری -کمفرار عربستان /پرفرار زا سووتان -کمفرووارخلیج
فارس /پرفرار شوومال دریووای خووزر-کمفرووار شوورق ترکیووه،
کمفرار عربستان /پرفرار سیبری -کمفرار عربستان ،کمفرار
سودان /پرفرار سیبری -کمفرار سودان ،کمفرار ترکمنسووتان
ر دادهاند .با این حال ،نتووایج حاصوول از تحلیوول و بررسووی
الگوهای گردشی جو نران داد کووه بارشهووای فراگیوور بهوواره
زمانی ر داده است که شیو فراری شدیدی بهواسووطۀ نفوووک
سامانههای پرفرار سوورد عرجهووای شوومالی و تودههواهو ای
گرم و مرطو

نواحی جنوبی ایجاد شده اسووت؛ ایوون حالووت

منجر به ایجاد ناپایداری و صعود اپم هوا شده است .با ایوون

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.11

شمال شرق ایران رار داشته که صعود و همگرایی جریانووا

نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1398.8.24.6.3

هستۀ همگرایی رطوبتی  6گوورم بوور کیلوووگرم روی مرزهووای

بارش الگوی بارش فوق دریای سر  ،خلیج عوودن و دریووای

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شوورق ایووران تحتتووأریر زبانووههای

است که شرایط واگرایی سطوح باالی جو را تردید میکنوود.

مرطو

و جنووو

چپ رودباد روی جنو

غر

و جنو
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مقدار همگرایی و صعود و ناپایداری هوووا در زمووان اسووتقرار

است .با این حال ،عالوه بر حاکمیووت الگوهووای فروواری کووه

کمفرار عربستان و خلیج فووارس و تقویووت و تروودید آن در

نقع عامل صعود را دارند ،در تأمین رطوبت بارشهای بهاره

تووراز بوواالیی جووو ر داده اسووت؛ بهگونووهای کووه اسووتقرار

نقع دریای عر  ،خلیج فارس و دریای سر در تووراز ۸50

سامانههای کمارتفا در تراز باالیی و روی کمفرارهای تووراز

و  700هکتوپاسووکالی بووه شووکل بووارزتری در شووار رطوبووت

دریا با تقویت و تردید و همگرایی آنها همراه بوووده اسووت.

بارشهای بهارۀ ایران ابل ردیابی است و دریای خزر عووالوه

این در حالی است که نقع رودباد جنب حاره در ناپایووداری

بر تأمین رطوبت نواحی ساحلی در تراز دریا از منابع رطوبتی

تراز فو انی جو را نباید نادیده گرفت؛ زیرا یکی شدن محووور

اصلی بارشهای بهارۀ شمال غربی و شوومال شوور ی در تووراز

حداکثر سرعت جت در ترازهای میووانی و فو ووانی جووو روی

 700هکتوپاسکالی به شمار میرود؛ این در حووالی اسووت کووه

خاورمیانه در الگوی سوم و پنجم واگرایی را در تراز فو ووانی

دریای عر

بیرترین نقع را در شار رطوبت بهسمت نواحی

جو بووه میووزان ابوول مالحظووهای افووزایع داده کووه نتیجو ۀ آن

جنوبی و غربی ایران ایفا میکند؛ این مسئله تأییدی بر مطالعۀ

افزایع حرکت در امتداد اپم و همگرایی در ترازهای زیرین

کریمی و فرجزاده  )2011با عنوان چگونگی انتقال رطوبووت

است .با این حال رارگیری محور حووداکثر سوورعت جووت و

بارش زمستانۀ غر

و عمووان را

استقرار خروجی سمت چپ هستۀ جت در تمامی الگوهووا در

مؤررترین منبع تأمین رطوبت و مهمتوورین عاموول در واگرایووی

حد فاصل دریای سر تا نواحی جنوبی ایران امکووان تکوووین

شووار رطوووبتی میدانوود .عووالوه بوور ایوون بیرووترین میووزان و

و جابهجایی زبانههای کمفرار عرجهووای جنوووبی بهسوومت

کانونهای اصلی آ

ابل بارش د یقاً منطبق بر منوواطق دارای

نواحی شمالی و شمال شر ی را فراهم کرده است .از آنجایی

حداکثر میزان شار همگرایی رطوبت است که کامالً در ارتباط

که مو عیت و شکل یا نو انحنای جت جنب حاره در شمال

با الگوهای گردش جوی حاکم بر مناطق جنوبی کرور است.

کرور است که دریای عر

دریای سر و بهطور کلی در خاورمیانه را در ایجاد بارشهووا
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Introduction: The main feature of Iran's rainfall is their variability; in fact, changes in rainfall are due to
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Iran's major rough nesses. The highest rainfall of the southern shores of the Caspian Sea is controlled by
migratory cyclone, but about half of the annual precipitation and the most severe precipitation occur in the area
of the Siberian highlands in the north of the Caspian Sea. The purpose of this study is to analyze the nature and
structure of Variation in atmospheric spring rainfall in Iran. Unlike in-country studies that have been conducted
more regionally, this study attempts to study the entire region of Iran.
Materials & Methods: According to the purpose of the study, two databases have been used: Environmental
data: This group of data was obtained by interpolating the daily precipitation values for the statistical period
from 1961 to 2010. . For this purpose, the daily precipitation data from 573 synoptic, climatological and rain
gage in a 50-year period (1961-2010) is extracted. After extraction rainy days inclusive, corresponding pressure
data, was extracted using the programming capabilities in the GRADS software environment and have been
identified by the cluster analysis of representative days and Iranian spring weather patterns in the MATLAB
software environment. After the creation of the database for the determination of the rainy day, three criteria
were considered; Daily precipitation of 1 mm and above, minimum continuity of two days and at least 50%
coverage (without spatial continuity).
Atmospheric data: For this study, variables such as sea level pressure, geopotential heights, Special
moisture Wind Meridian and orbit, Atmospheric moisture flux, Perceptible water and vorticity were studied.
After extracting rainy days inclusive, Cluster analysis has been used to identify the rainfall patterns. Lund's
correlation method was used to select the representative day. Therefore, to select the representative day, the day
that has the highest similarity with the maximum number of days in the group has been selected. The correlation
coefficient represents the degree of assimilation of the two map patterns with each other so, the day with a
greater number of days, the coefficient of correlation of 0.55 was selected as the representative day. After
extracting the representative day, in order to analyze the dynamical equilibrium of them, variables such as sea
level pressure, geopotential heights, and Special moisture Wind Meridian and orbit, Atmospheric moisture flux,
Precipitable water and vorticity were analyzed.
Results & Discussion: The results showed that the highest amount of spring rainfall in Iran was due to the
intense pressure changes the Caspian Sea East Turkey-low pressure, low pressure Saudi Arabia. While the most
prevalent spring weather pattern of Iran, the Siberian-low-pressure Siberian strain of Saudi Arabia has been the
low pressure of Sudan. So that by creating a strong pressure gradient on Iran and deployment Mediterranean
landing deep in the atmosphere has led to instability in Iran. The status of moisture sources also indicates that the
role of the Arabian Sea, the Persian Gulf, the Red Sea at 850 and 700 hPa, is clearly visible and detected in the
spring humidity flux of Iran. In addition to providing the humidity of the coastal areas at the sea level, the
Caspian Sea is one of the main sources of spring rainfall in the northwest and northeastern regions at 700 hPa;
while the Arabian Sea plays the most role in the humidity flux towards the southern and western parts of Iran.
Check the status of atmospheric vorticity showed the highest levels of instability in the atmosphere above the
atmosphere, because of Westerly that has been accompanied by different pressure systems. In this regard, the
maximum degree of divergence of the atmosphere occurred when the Siberian High Pressure was active and its
tabs on Iran.
Conclusion: Spatial Distribution of Dynamic Matching Patterns showed that Iran's spring rainfall was
influenced by five cycling patterns. The results showed that spring Inclusive occurred when severe compressive
influences were caused by the influence of the high-pressure cold-water systems in the North and the warm and
humid masses of the southern regions, this leads to instability and vertical ascent is air. However, divergence
and negative vorticity maximum amount of time by which the Siberian high-pressure tanks have been located in
Iran, and the highest concentration of convergence and ascent and unstable air occurred during the deployment
of the Saudi and Persian Gulf and the intensification and intensification of it at the high altitude of the
atmosphere.
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