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 چکیده

توایتد ی زمتای  ردتداآ  م م بسته به وسعت فعالیتت و بتاز  های جویحاصل از الگوهای سنگین بارش

همدید منظور تحلیل پژوهش حاضر بهد. نبه همرا  آاشته باشمایند وقوع سیل های یاگواری حواآث و پیامد

 یگارش یافته 8937سال  ما اسفند 81مینوآشت روز  شهر منجر به سیل آر متریمیل  5/878بارش سنگین 

مینوآشت مشتخص زمین   تحقیق محیط  به گرآش  بوآ  و یخست مقدار بارش ایستگا  است. آیدگا  این

 محیطتت  بینتت پیش ملتت  مرکتت  ستتایتاز وبهتتای ستتطوق فوقتتای  اتمستتفر و بتتا آریافتتت آاآ  شتتد

(NCEP/NCAR)  بررس  شرایط همدید،  منظوربهعلت ردداآ بارش سنگین  شکار شد.  ها مو تحلیل

 ،و آر ستطوق فوقتای  جتوآریتا، تتراز فشار سطح های یقشه ترسیماف ار گرآس به با استفاآ  از محیط یرم

هکتوپاستکال   555)تتراز  وزش رطتوبت و تاوای ، امگتا، ضتخامت، پینایته  برآار باآ، ارتفاع ژئوپتایسیل،

ی های پرفشتارستامایهنگین آر زمام وقوع بارش سها یشام آاآید تحلیل یقشهیتایج حاصل از  پرآادته شد.

فشار حاکم بر کمسیستم و جنوب چین تشکیل یافته و شیب گراآیام فشار و جبهه شدیدی با  مغولستامآر 

ر برید  همنتوم متایع  بت فشاروجوآ بلوکینگ کمفوقای  جو  آر سطوقروی مینوآشت ایجاآ کرآ  است. 

. است شد  مورآمطالعهبه سمت منطقه  غرب  هایو باعث ری ش جریام باآ قرارگرفتههای غرب  سر را  باآ

منجتر پینایه منف  بته یاپایتداری هتوا  مقدارحاکمیت  و مورآمطالعهجو منطقه  علاو  بر این ضخامت زیاآ

 های مورآ بررست  آرروز جوی یاپایدار آر آهند یشام امگای منف و  های مثبت تاوای وجوآ هستهشد  و 

چنین تغذیه رطوبت  از منابع رطوبت  مایند آریای د ر،  رال، آریای سیا  بوآ  است. هم مورآمطالعهمنطقه 

 .استفراهم  ورآ  رای ری ش شدید بارش ای را بو مدیترایه شرایط ویژ 

 .مینوآشتتحلیل همدید، بارش سنگین،  ها:واژهکلید

                                                           
 Email: bromand416@yahoo.com                                                                      53811585388یویسند  مسئول:  8

https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.67780.1003
https://orcid.org/0000-0003-4826-6185
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 مقدمه -9

های ری یآر تمتام  بریامته طتوری کتهباشد های بشری م بارش یک عنصر پراهمیت و مؤثر بر جامعه و فعالیت

هتای بنتابراین بتا شناستای  الگو ؛ 8913)قتاآری و علیجتای ،  ید حساب م محیط  و اقتصاآی رکن اصل  تحقیقات به

 . 8938)باعقید  و همکارام، یموآ  بین های سنگین و فراگیر را پیشتوام بارشسینوپتیک  مؤثر م 

 و 8روبترت .استت  متد عملبههتای ستنگین آر آییتا مطالعات فراوای  آر رابطه با تحلیل سینوپتیک وقتوع بارش

 مورآمطالعته را یوتتا ایالتت آر تابستتام ستنگین هتایبارش وقتوع با بالا جو شرایط هایالگو ارتباط  8331) همکارام

 آاشتته مهمت  یقتش اطلت  اقیتایوس از رطوبتت ایتقتال سنگین هایبارش ایجاآ آر رسیدید یتیجه این به و قرارآاآید

را متورآ واکتاوی  متحتد ایالاتهتای ستنگین فصتل سترآ آر شتمال غربت    بارش8333) 9و جیاکوم 8لاکمن .است

 اید.یقتش مهمت  آاشتته متحد ایالاتهای متحرک آر ایتقال رطوبت به شمال غرب ها آریافتند که سیکلوم.  مقرارآاآید

 8337 ژایویته آوازآهتم و یتازآهم رگباری بارش با سرآ جبهه ارتباط مورآ آر ایمطالعه  8333) همکارام و 1کوتروی 

 هتایآور  آر متؤثر همدیتد هتایالگو  8555) همکتارام و 6کرینتک .آاآیتد ایجام WRF5مدل از استفاآ  با یویام آر

 یتک مرطتوب هتایما  طتول آر که گرفتند یتیجه و قرارآاآید مورآبررس  را مدیترایه آریای شرق بارشکم و بارشپر

 و شتد  تترب رگ ستیبری فشارپر دشک هایما  طول آر و  یدم  وجوآ به مدیترایه آریای شرق و سیبری میام تراف

های   ستیل8558و همکتارام ) 7کاهتام .شتوآم  جابتهجا مدیترایه آریای شمال مرک ی قسمت تا زمین سطح فشارکم

و به این یتیجه آستت یافتنتد کته  قرارآاآیدو تحلیل سینوپتیک   بررس  مورآ  را 8331-8365ب رگ ط  آور   ماری )

 و 1اکتوو رضتااید. های ستیلاب  آاشتتهفشار روی سوریه یقش مهم  آر وقوع این بارشی روی آریای سرخ و کمیاو 

 ایتن بته و پرآادتنتد چتک کشتور آر 8558 اوت آر زاسیل هایبارش سینوپتیک  شرایط س برر به  8555) همکارام

 اروپتای شترق  شتمال ستمت بته کته ستیکلوم عقتب قسمت آر افق  گراآیام وسیلهبه بارش این یافتند آست یتیجه

 .استت بتوآ  مهیتا منطقه آر اوروگراف  صعوآ و هوا رطوبت ایتقال برای وضعیت و گرفتهشکل آاشته پیشروی مرک ی

 آور  طت  را استااییا شترق آر بالئاریتک ج ایتر سنگین هایبارش  ورید پدید جوی هایالگو  8557) همکارام و 3لنا

 بتین قتوی رابطه که  ورآید آست به را جوی الگوی هشت ها م. قرارآاآید مورآبررس   8335-8551) ساله 3  ماری

 یتک که پیوسته وقوع به زمای  سنگین هایبارش آرصد 17 حدوآ آریافتند و است آاشته هاطوفام و شدید هایبارش

                                                           
1 Robert 

2 Lackmann 

3 Gyakum 

4 Kotroni 

5 Weather Research and Forecasting 

6 Krichak 

7 Kahan 

8 Rezacova 
9 Lana 
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 بتارش گرآشت  هتایالگو  8551) همکتارام و 8ماتلیتک .بوآ شد واقع ج یر  کیلومتری 655 شعاع آر سیکلوم مرک 

 بیشتتر آر کته آاآ یشتام هتا م یتتایج و قرارآاآیتد مورآمطالعته 8555 تتا 8368 زمای  باز  آر را استوی  ایالت سنگین

  بته مطالعته 8553و همکتارام ) 8کارلالیمتا .ایدآاشتته بس ای  یقش ایجبهه هایسامایه و هافشارکم آاآ رخ هایبارش

هتا متترثر از آو یتوع یتایج یشتام آاآ کته ایتن بارش .های گرم و مرطوب پرآادتندبستامهای سنگین آر تاوقوع بارش

  الگوهتای 8918یبخش اصل و ذوالفقتاری )اجهاید. منطقه همگرای   تلایتیک جنوب  بوآ  -8جبهه  -8 شفتگ  جوی: 

 شناستای  بته  8913) همکتارام و پورحمیتدیام .رامورآ بررس  قرار آاآید روزایه آر غرب ایرام هایبارشسینوپتیک 

 فشتارکم الگتوی یتوع سته کته رسیدید هیتیج این به و پرآادتند ایرام غرب شمال شدید هایبارش همدیدی هایالگو

 گنتدمکار. ایتدبوآ  متؤثر ستنگین هتایبارش ریت ش آر ایمدیترایته -ستوآای  ترکیب  و ایمدیترایه فشارکم سوآای ،

 ستامایه وروآ آاآ یشتام او یتیجته و پرآادتت بوشتهر استتام جنتوب  یتواح  آر شدید هایبارش بررس  به  8913)

 پت  آر شتدیدی هتایبارش منطقته آر محل  صعوآ شرایط همرا  به کشور غرب جنوب و جنوب از سوآای  فشارکم

 و پرآادتنتد ایترام غترب شمال شدیدی هایبارش سینوپتیک  مطالعه به  8938) همکارام و ادلاقدوش .است آاشته

 همکتارام و کرماتور .ایدشتد  شتدید هتایری ش ایجاآ باعث سرخ آریای فشارکم و ایسلند فشارکم که گرفتند یتیجه

 ریت ش آر متؤثر همدیتدی الگتوی چهتار لرستتام استام آر  ساسیل هایبارش همدیدی هایالگو بررس  با  8938)

 شهرستتام اقلیمت  مختاطرات ستینوپتیک  تحلیتل بتا  8938) جهتامعال  و صلاح . یموآید شناسای  را بارش شدید

 بتا ستیبری و پاکستتام شرق شمال چین، مرک  و غرب آر حاکم پرفشار مراک  بین که یافتند آست یتیجه این به یاسوج

 ستنگین بتارش ریت ش و هتوا یاپایتداری بته و ایجاآشد  فشار شیو ایسلند و  سیا شرق جنوب سوآام، فشارکم مراک 

 متورآهای سنگین دراسام جنتوب  را   وضعیت  ماری و سینوپتیک  بارش8938کار و محمدی )گل .است شد  منجر

و  آاشتتهها مقدار و زمتام بتارش آر تمتام  ایستتگا  ازیظر  توزیع یاهمگنبارش  که یتایج یشام آاآ .قرارآاآید بررس 

 هتایبارش همدیتد هتایالگو شناسای  به  8936) بریا .ایدو سیبری مترثر بوآ ها از سیستم آوگایه سوآای  تمام  بارش

 فشتارکم و سترخ آریای فروآ حضور از مترثر بارش این آاآ یشام او تحقیق یتایج و پرآادت ماروم حوضه آر سنگین

 آاشتته ستوآای  منشتر غالباً و بوآ  ایرام غرب  جنوب و فارسدلیج سرخ، هایآریا فضای  داستگا  بر منطبق سوآای 

 .است

 استاس بترگیری منطقه مینوآشت آر مجاورت آریای دت ر و وجتوآ رطوبتت کتاف  آر منطقته، با عنایت به قرار

آر ایتن منطقته اتفتاق افتتاآ  و ستبب دستارات و  کراتبتهبتارش ستنگین  ،های گذشتتهمشاهدات موجوآ آر ستال

کننتد   م هتای ایجاآهای زیاآی شد  است. بدیه  است برای مبارز  با  ثار مخرب پدیتد  ستیل، شناستای  الگودراب 

                                                           
1 Matlik 

2 Carla Lima 
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های منجر به سیل به شکل متورآی بحتث و بارشسع  شد  است علل همدیدی وقوع ضرورت آارآ لذا آر این مقاله 

 بررس  شوآ.

 موردمطالعهمنطقه  -8

آرجته  97آقیقه طتول شترق  و  8آرجه و  56تا  آقیقه 98آرجه و  55شهرستام مینوآشت آر موقعیت جغرافیای  

ستتام استت. مستاحت ایتن شهر قرارگرفتتهعرض شمال  آر شرق استتام گلستتام آقیقه  83آرجه و  97تا  آقیقه 8و 

 6باشد. این شهرستتام از آو بختش مرکت ی و گتالیکش، آو شتهر مینوآشتت و گتالیکش، مربع م کیلومتر 57/8576

یقشته مختصتات جغرافیتای   8. شتکل  8935)ضتیای  و همکتارام، تشکیل یافته استت   باآی مسکوی  886آهستام و 

 آهد. شهرستام مینوآشت را آر ایرام و استام یشام م
 

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی مینودشت در ایران و گلستان -9شکل 

 هامواد و روش -9

تحلیتل بتارش ستنگین مینوآشتت از  منظوربته استت یگارش یافتتهوش محیط  به گرآش  آر این تحقیق که به ر

وطته از اآار  هتای مرببرای این کار ابتدا به ادذ آاآ است.  شد استفاآ های زمین  و سطوق فوقای  جو های ایستگا آاآ 

ا  آر ایتن تحقیتق، مربتوط بته ایستتگ مورآاستفاآ های بارش ایستگا  زمین  آاآ  .هواشناس  استام گلستام پرآادته شد

چنتین هم متر بارش آاشتته استت.میل  5/878می ام  8937اسفند سال  81که آر روز  باشدمینوآشت استام گلستام م 

ای ستطوق فوقتای  جتو یظیتر هتآاآ  از ها مو تحلیل  8اف ار گرآسمحیط یرم آرهای سینوپتیک  ترسیم یقشه منظوربه

                                                           
1 Grads 
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برای تهیته ایتن . استفاآ  شد 5النهاریآ یصفبا و 1باآ مداری، 9امگا ،8آریاتراز فشار سطح  ،8ارتفاع ژئوپتایسیل هایآاآ 

مشتخص  منظوربتهاستفاآ  شتد. آر ایتن پتژوهش  (NCEP/NCAR)بین  محیط  مرک  مل  پیش سایتوبها از آاآ 

فشتار  هاییقشته بتا استتفاآ  ازهای مؤثر بر وقوع بارش از آو روز قبل از وقوع  م شترایط جتوی یموآم  رایش الگو

هکتوپاستکال  555 تترازضتخامت، وزش رطتوبت  ) ،تتاوای ، امگا، پینایه، برآار باآ ارتفاع ژئوپتایسیل، آریا،تراز سطح 

و آرجته  855تتا  5ها آر محتدوآ  طتول جغرافیتای  . همه ایتن یقشتهقرار گرفت مورآبررس   هایمایند  تراز عنوامبه

 آرجه تهیه شدید. 75تا  85عرض جغرافیای  

 و بحث  نتایج -4

 8933تتا  8939ستالهای  ط  آور   متاری روزشبایهمتر آر میل  95های سنگین بیش از روید می ام بارش 8شکل 

بتر و  ردتداآ بتوآ  89 ،مترمیل  95بیش از   بارشهای روز آتعدا ،8937آر سال  ،اساس این شکل برآهد. را یشام م 

   است. اف ایش ، شیب روید  م  مد آستبهاساس معاآله 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (9919-9911های )طی سالمنطقه مورد مطالعه متر در میلی 93های بیش از بارش - 8شکل 

  

                                                           
 .بار استمیل  555بار ارتفاع  است که آر  م فشار هوا میل  555منظور از ارتفاع ژئوپتایسیل  8

 آموجو تصحیحاتشوآ و بر اساس آرج م  QFFهای هواشناس  با یام منظور از فشار سطح تراز آریا فشاری است که آر ایستگا  8

 .شوآسازی م استایدارآ

 .آهدت قائم هوا را یشام م امی ام یاپایداری و حرکامگا  متغیر 9

جهت غرب  معرف جهت شرق  و مقاآیر مثبت معرف آهد که آر  م مقاآیر منف  وضعیت باآ را آر جهت مدارات یشام م  ،مؤلفه مداری 1

 .باشدم 

آهد که آر  م مقاآیر منف  برآار باآ جهت شمال  و مقاآیر مثبت برآار النهارات یشام م وضعیت باآ را آر جهت یصف ،النهاریصفمؤلفه ی 5

 .جهت جنوب  مؤلفه هستند
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 ، ارتفاع ژئوپتانسیل و بردار بادوضعیت فشار تراز سطح دریا -9 -4

قترار  مورآبررس این شرایط از آو روز قبل از وقوع بارش  8937اسفند  81واکاوی همدید بارش سنگین  منظوربه

آهتد یتک سیستتم یشتام م   9)شتکل  8937استفند ستال  86 روزصفر زولو برای ساعت  شد ترسیمیقشه گرفت. 

های شتمال های  م قستمتو زبایته آ  متد هکتوپاسکال آر شمال اروپا به وجو 5/318قدرتمندی با مرک یت فشار کم

کشید  شتد  استت. از  مورآمطالعهبار  م بر فراز منطقه میل  8585فشار دط هم کهطوریبه. است آاآ ش پوشرا ایرام 

های مرکت ی بته ترتیتب چین و مغولستتام بتا هستته توام به سیستم پرفشار جنوبآیگر مراک  فشار مؤثر بر منطقه م 

وضتعیت ارتفتاع ژئوپتایستیل تتراز یتام بترآ.  5/8588فشار شمال  فریقا با کایوم مرک ی بار و پرمیل  5/8587و  8515

ارتفاع قدرتمندی آر شمال اروپا و شتمال مغولستتام بتا کتایوم آهد مراک  کمهکتوپاسکال برای این روز یشام م  555

بریتد  بته وجتوآ  متد   فشتارشوآ. آر غرب عراق یتک بلوکینتگ کممتر مشاهد  م  5855و  5855ی به ترتیب مرک 

 شتد واقعای آر جنوب دوآ شد  که محتور فتروآ ایتن یتاو  آر شتمال عربستتام است. این پدید  منجر به ایجاآ یاو 

و چردندگ  مثبت آر ایتن یاحیته  قرارگرفتهاین یاو   آر این روز آر محل جلوی محور فروآ مورآمطالعهمنطقه است. 

منجر به واگرای  آر سطوق فوقای  جو شد  و وضعیت یاپایداری بته آیبتال آاشتته استت. بتا یگتاه  بته جریتام بتاآ 

فشتار شتمال های غرب  آر ابتدا تحت ترثیر حرکت پاآساعتگرآ سیستتم کمشوآ باآگرفته آر این روز مشاهد  م شکل

های  که بته ستمت شترق حرکتت یمتوآ  بتا اید. باآد و آو مسیر شرق  و شمال شرق  به دوآ گرفتهایقرارگرفتهاروپا 

 صتورتبهبریتد   فشتارحرکت سینوس  دوآ و حمل رطوبت آریای سیا  و مدیترایه پیش از بردورآ با بلوکینتگ کم

هتا بتا گتذر از روی ن باآاید. ایشد  و قسمت  به سمت شمال شرق و قسمت  آیگر جهت جنوب شرق  بافته آوشاده

ایتد و آر اآامته بتا چردنتدگ  قرارگرفتهی واقتع آر شتمال عربستتام آریای سرخ و حمل رطوبت  م تحت ترثیر یاو 

وآ  و وارآ یاحیته مطالعتات  های شمال  حرکت یمیی  به سمت عرضها آر شرق این یاو  جریام این باآ هواتوآ مثبت 

 اید.گشته

بتار میل  335فشتاری بتا قتدرت مرکت ی ستامایه کم مورآمطالعته منطقته آرروی  1)شکل  اسفندما  87آر روز  

های پرفشار شرق و شمال شرق دوآ شیب فشار و جبهه شدیدی ایجاآ کترآ  استت. آر ایتن تشکیل یافته و با سیستم

چنتد کتایوم  ورتصتبهتر شتد  و پرفشتار روی چتین قبل ب رگ روزبهروز سیستم پرفشار واقع آر مغولستام یسبت 

آهتد م  یشتام روز ایتن برای هکتوپاسکال 555 تراز ژئوپتایسیل ارتفاع سو یافته است. وضعیتو حرکت شرق آر مد 

متتر آر  5555آو کتایوم  صتورتبهبریتد   فشارسو یافته و مراک  بلوکینگ کمارتفاع شمال اروپا حرکت شرقمرک  کم

ی شمال عربستام آر ایتن روز حرکتت شترق ستو یافتته و آر ر فروآ یاو . محوایدمستقرشد گرجستام و شمال ایرام 

فشتار و گیتری هستته بلوکینتگ و سیستتم کمهای مرک ی و جنوب ایرام حاکم شد  است. بتا توجته بته قرارقسمت

باعث شد  جریایات صعوآی هوا آر شترق محتور یتاو  بته ستمت  مورآمطالعهمنطقه  آررویحرکت پاآساعتگرآ  م 
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شرایط جو منطقه پژوهش  شوآ. شرایط بتاآ بترای ایتن روز یشتام  برهم دورآموهش  متمایل یابد و موجب یاحیه پژ

و مدیترایه به سمت جنوب ایرام پیشروی یمتوآ  و آر  یجتا تحتت های غرب  با حمل رطوبت آریای سیا  آهد باآم 

چنتین هتای بالتا آر شترق یتاو  و همرو بته عرض چردندی و آر اآامه ط  حرکتاید. قرارگرفتهی موجوآ ترثیر یاو 

اید و رطوبت دوآ را بتر  ستمام منطقته پژوهشت  قرارگرفته مورآمطالعهتحت ترثیر حرکت سیکلوییک حاکم بر منطقه 

 اید.ت ریق یموآ 

 8515و بته  یافتهگستترشپرفشار مغولستام از حیتث متداری  تمسآهد سییشام م  اسفندما  81 روز برای 5شکل 

شتمال فشتار ک  کمآر این روز مر بار رسید  است.میل  8595ضعیف گشته و به جنوب چین  پرفشار وبار رسید  میل 

هکتوپاستکال  5/8557ی مرکت ی فشاری با هستتهیی  یک کمسوآام آر و حرکت آاشته روی آریای شمالگام اروپا به 

م بته سو یافته و کایوم مرکت ی  آر این روز حرکت شرق مورآمطالعهمنطقه فشار روی سامایه کم. به وجوآ  مد  است

گیتری ایتن . با توجته بته قرارواقع گشته است  مبار میل  8585زیر یفوذ زبایه منطقه پژوهش  بار رسید  و میل  8555

بتین مراکت  چردنتدی و شدت یافتن سترعت بتاآ منجر به  کهشوآ شیب گراآیام فشاری های فشار مشاهد  م سامایه

است. سامایه پرفشار واقع آر شمال چین با حرکت ساعتگرآ دوآ باعث ایتقال جریام بتاآ و رطوبتت  شد ردندی واچ

فشتار آر منطقته و حرکتت پاآستاعتگرآ  م و حاکمیت سیستم کم شد  مورآمطالعهبه سمت منطقه آریای د ر و  رال 

این مراک  فشتار باعتث واگرایت  بیشتتر وجوآ جبهه آر بین پژوهش  شد  است.  یاحیهباعث جذب رطوبت به سمت 

ارتفتاع شترایط  .کمتک کترآ  استت مورآمطالعتهآر سطوق فوقای  جو شد  و به یاپایداری هرچه بیشتر هوا آر منطقه 

جای  بتهجا بتا زمتامهمارتفتاع شتمال اروپتا مرکت  کمآهتد یشام م  این روزهکتوپاسکال برای  555ژئوپتایسیل تراز 

بتا آو آر ایتن روز  بریتد  فشتاربلوکینگ کماما  ؛به سمت آریای شمالگام حرکت آاشته است فشار موجوآسیستم کم

و  قرارگرفتتههای غربت  آر برابر جریام باآمایع   صورتبهو  ظاهرشد متر آر شرق و غرب آریای د ر  5585کایوم 

و بتا توجته بته  قرارگرفتتهشترق ایترام پژوهش  آر آامنه پشت فروآ یاو   یاحیهشد  است.   مشاده شدم منجر به آو

جریایات هوا ی ول  بوآ  و رطوبت آریای د ر بتر روی منطقته  ،شرایط واچردندی و همگرای  آر سطوق فوقای  جو

 منطقته آرروی هتوا چردندی حرکت به توجه باآهد وضعیت باآ برای این روز یشام م است.  شد  پژوهش  شارش

 یاحیته ستمت بته کته بتوآ  د ر و  رال آریاچه رطوبت حامل و بوآ  پاآساعتگرآ رتصوبه یی  باآ جریام مورآمطالعه

 .است شد  سنگین بارش ری ش سبب الذکرفوق شرایط مجموع آریهایت .است شد  روایه مورآمطالعه
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 9911 اسفند 82 روز زولو صفر ساعت هکتوپاسکال

 جو و ضخامت تاواییوضعیت  -8 -4

را یشتام  8937استفند ستال  81تتا  86یقشه ترکیبت  وضتعیت تتاوای  و ضتخامت جتو را از روز  1تا  6اشکال  

آهد آو هستته مثبتت یشام م  8937سال  اسفندما  86برای روز  هکتوپاسکال 555یقشه تاوای  تراز آهد. وضعیت م 

. ایتدآر ورآ تاوای  آر شمال عربستام و شمال آریای سیا  به وجوآ  مد  و ییمه غرب  ایترام را تحتت پوشتش دتوآ 

متفتاوت شترایط  مورآمطالعتهمنطقه  آررویاما  ؛آر این یاحیه به یاپایداری هوا ایجامید  است هواتوآ چردندگ  مثبت 

 صتورتبهآهد و این باعث شد  جریایتات تاوای  چردندگ  منف  هوا را یشام م  -8که مقدار  ایگویهبهاز این بوآ  

متتر از  5555ضتخامت آهتد دتط همط ضخامت جو آر این روز یشتام م و شرایط اتمسفر پایدار باشد. شرایی ول  

بته تشتدید یاپایتداری و  مورآپژوهشت جتو منطقته  بتراکم گرم حت یسبتاًاست. هوای  گذر کرآ روی یاحیه پژوهش  

گیری منطقه مترآ مطالعته آر شمال عربستام و قرار ایجاآشد  چنین یاو گسترش شرایط کژفشاری منجر شد  است. هم

 آر جلوی محور فروآ  م به یاپایداری بیشتر هوا آامن زآ  است.

 آررویفشتار آهد بتا حاکمیتت سیستتم کمیشام م  شد یمترسشرایط تاوای  آر یقشه آر روز قبل از وقوع بارش 

+ تتاوای  باعتث شتد  گترآش هتوا موافتق بتا 6های مثبت تاوای  یی  بر  م حاکم شد  و مقدار منطقه پژوهش  هسته

حرکت وضع  زمین باشد که منجر به واگرای  آر سطوق فوقای  جو شد  است. وضتعیت ضتخامت جتو بترای ایتن 
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متر واقع گشته و با حاکمیتت ستیکلوم و هتوای  5555ضخامت زیر یفوذ دط هم مورآمطالعهقه آهد منطروز یشام م 

 گرم حاصل از  م شرایط صعوآ هوا قوت بیشتری گرفته است.

ارتفتاع آر یقشته ارتفتاع ژئوپتایستیل های مثبت تاوای  آر امتداآ یک مدار همایند مراک  کمآر روز اوج بارش هسته

باعتث ایجتاآ  مورآپژوهشت یاحیته  آرروی+ تاوای  آر این روز 9مقدار . ایداستقراریافته ر آر شرق و غرب آریای د

سیستتم ستیکلوم و  یمای قتدرتبا آهد یشام م  این روزضخامت جو برای  شرایط واگرای  آر ورآساهر شد  است.

باعث شتدت بیشتتر جریایتات صتعوآی  مورآمطالعهحرکت چردندی شدید  م و هوای گرم حاکم بر اتمسفر منطقه 

شتوآ کته بتا جتذب ای مشتاهد  م ترکیته یتاو  آررویچنین . هماست گشتههوا شد  که منجر به جوی باروکلینیک 

آر جلوی فروآ این یتاو  و حرکتت چردنتدی  مورآمطالعهمنطقه  قرارگیریرطوبت آریای سیا  و آر اآامه با توجه به 

 شد  است. مورآمطالعهآریای سیا  به  سمام منطقه  آر این یاحیه موجب ت ریق رطوبت

 

 
 9911اسفند  82 روز زولو صفر ساعتهکتوپاسکال  233تاوایی تراز نقشه ضخامت جو )متر(  -2شکل 
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 9911 اسفند 81 روز زولو صفر ساعت هکتوپاسکال 233 تراز تاوایی( متر) جو ضخامت نقشه -1 شکل

 

 
 9911 اسفند 82 روز زولو صفر ساعت هکتوپاسکال 233 تراز تاوایی( متر) جو ضخامت نقشه -2 شکل
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 هوا قائم و حرکات بررسی نقشه پیچانه-9 -4

بتا آو کتایوم پینایه آهد یک هسته منف  یشام م   3)شکل  8937 سال اسفندما  86 روز بررس  یقشه پینایه برای

و ییمته  استتقراریافتهژئوپتایستیل متتر  -875و  -885آر شمال آریای سیا  و شمال عربستام با بیشینه مرک ی به ترتیب 

است. حرکت پاآساعتگرآ  م شرایط صعوآ هوا را مهیا کترآ  استت. مقتدار  آر ورآ غرب  ایرام را تحت پوشش دوآ 

آهد. وضعیت امگتای ایتن روز یشتام یشام م  مورآمطالعهمنطقه  آررویرا پایداری  یسبتاًدنث  یا صفر پینایه شرایط 

ی  م بتر فتراز منطقته پاسکال بر ثاییه آر غترب ایترام بته وجتوآ  متد  و زبایته -1/5آهد یک هسته امگا با بیشینه م 

 است. یافتهکاهشپاسکال بر ثاییه فشار هوا  -8/5کشید  شد  و مقدار  مورآمطالعه

ستوی فشتار آر منطقته و حرکتت شرقتم کمستگیری سیبا شکل 8937 ما اسفند 87آر روز  ،85با توجه به شکل 

آینتامیک  بترای  یظتر ازشترایط  ،های مرکت ی ایتراماستقرار کایوم  م آر قسمتو شمال عربستام پینایه منف  هسته 

است. وضعیت امگا آر این روز بدین گویه بتوآ  کته بتا حاکمیتت سیستتم   ماآ  بوآ  مورآمطالعهآر منطقه  صعوآ هوا

های شتمال، شتمال پژوهش  هسته امگای منف  روز قبل بر روی این سیستم منطبق یافتته و قستمت منطقهفشار آر کم

نه  م بته بیشتی کتهطوریبه یافتتهاف ایشقبتل  روزبتهشرق  و شرق ایرام را مترثر سادته است. قدرت این هسته یسبت 

 پاسکال بر ثاییه رسید  است. -5/5

حاکمیت هسته منف  پینایه با آو کایوم آر شرق و غرب آریای دت ر و بتا قتدرت   88)شکل آر روز اوج بارش 

آهتد یشتام م  همننتامژئوپتایسیل متر یشام از کاهش قدرت این هستته آاشتته ولت   -55و  -855مرک ی به ترتیب 

های ساعت بوآ  و عامل مهم  آر صعوآ هوا و ری ش بارش ستنگین بتوآ  استت. زبایته هایجریام هوا دلاف عقربه

و هوای منقلب  را آر جو کل کشور موجب شد  استت. آر روز اوج  آر ورآ این هسته کل ایرام را تحت سیطر  دوآ 

 -85/5نه  م بته سو آاشته و هم از قدرتش کاستته شتد  و بیشتیبارش هسته منف  امگای حاکم بر منطقه حرکت شمال

پاسکال بتر ثاییته  -8/5را تحت تسلط آارآ و مقدار  مورآبررس یاحیه  همننامی  م پاسکال بر ثاییه رسید  است. زبایه

 از فشار هوا کاسته شد  است. این هسته منف  آلالت بر صعوآی بوآم هوا و تقویت همرفت  آارآ.
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 82 روز زولو صفر ساعت هکتوپاسکال 233 تراز پیچانه و)پاسکال بر ثانیه(  هوا قائم حرکات نقشه -99 شکل

 9911 اسفند

 در سطوح فوقانی وزش رطوبتی بررسی -4-4

آهتد. آر ایتن را یشتام م  8937سال  اسفندما  86هکتوپاسکال برای روز  555یقشه وزش رطوبت  تراز  88شکل 

هتای غربت  حمتل شتد  و از طریتق روز منابع عمد  تغذیه رطوبت  آریای مدیترایه و آریای سیا  بوآ  کته توستط باآ

ستوی ی شمال عربستام وارآ ایرام گشته و جهتت شتمال شرقهای بالای جلوی محور فروآ یاو حرکت رو به عرض

  89)شتکل  8937ستال  استفندما  87ت ریق یموآ  است. آر روز  مورآمطالعهسمام منطقه باآ این منابع رطوبت  را بر  

گیری محور  م بر روی مرک  ایرام جهتت بتاآ ییت  متترثر از ی شمال عربستام و قرارسوی یاو با توجه به حرکت شرق

ایتن فشتار آر سیستتم کم چنین حاآث شدمی رطوبت از آریای سیا  بوآ  است. هم م حرکت یموآ  و بیشتر  ورید 

و حرکت چردندی  م باعث شد  تا جریام باآ به همرا  رطوبت دوآ به ستمت مرکت   مورآمطالعهمنطقه  آرروی روز

هتای غربت  از روی   جریتام مستتقیم باآ81شارش شوآ. آر روز اوج بتارش )شتکل  مورآمطالعهاین سامایه و منطقه 

اید. حرکت چردندی آر شرق و غرب آریتای دت ر باعتث شتد  م گشتهمل رطوبت  م وارآ ایراآریای مدیترایه و ح

رطوبت آریای مدیترایه، آریای سیا ، آریای د ر و آریاچه  رال تحت ترثیر ایتن حرکتت پاآستاعتگرآ قترار بگیریتد و 

 رطوبت دوآ را وارآ یاحیه پژوهش  کرآ  و  سمای  ابریاک و بارای  را فراهم  ورید.
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 9911 اسفند 82 روز زولو صفر ساعت هکتوپاسکال 233 تراز رطوبتی وزش نقشه -94 شکل

 گیرینتیجه -2

از آیتدگا  همدیتدی  8937اسفند سال  81متری مینوآشت آر میل  5/878آر تحقیق صورت گرفته، بارش سنگین 

های پرفشتار حرارتت  آر یهاآر زمتام وقتوع بتارش ستنگین ستامقرار گرفت. یتایج مطالعتات یشتام آاآ  مورآبررس 

قال جریام هوا و رطوبت به ستمت منطقته باعث ایت ها ماید و حرکت ساعتگرآ و جنوب چین به وجوآ  مد  مغولستام

فشار حرارت  بوآ  است و حرکت پاآساعتگرآ  م باعث مکتش جریایتات هتوا که تحت سیطر  سیستم کم مورآمطالعه

یشتام آاآ وجتوآ یقشته ارتفتاع ژئوپتایستیل شد  استت. تحلیتل  مورآمطالعهص منطقه و رطوبت به مرک   م و بخصو

و منجتر بته ریت ش  قرارگرفتتههتای غربت  مایع  بر ستر را  باآ همنومبار میل  555 برید  آر تراز فشاربلوکینگ کم

 مورآمطالعتهگیتری منطقته غرب ایترام و قرارو با توجه به یاو  غرب  به سمت یاحیه پژوهش  شد  بوآ  هایباآ جریام

یری محتور ایتن یتاو  آر گهای قبل از وقوع سیل تحرکات هوا صعوآی گشته و قرارآر جلوی محور فروآ  م آر روز

آر پشت فروآ این یتاو  و حرکتت واچردنتدی هتوا بته  مورآمطالعهگیری منطقه و قرارآر روز اوج بارش شرق ایرام 

فشتار آر منطقته و هتوای گترم آر یقشه ضخامت جو با توجه به حاکمیت سیستم کمفرویشست هوا منجر شد  است. 

آهتد پینایته منفت  بتر روی منطقته تحلیل یقشه پینایه یشام م یم. حاکم، ضخامت جو زیاآی آر منطقه را شاهد بوآ

تتاوای  تتراز  وضتعیتساهر شتد  استت. حاکم بوآ  و منجر به ایجاآ شرایط کژفشاری و واگرای  آر ورآ مورآمطالعه

آر استت. شتد   مورآمطالعتههکتوپاسکال یشام آاآ وجوآ هسته مثبت تتاوای  باعتث جتوی یاپایتدار آر منطقته  555
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امگای منف  حاکم بر منطقه آلالت بر عمتوآی بتوآم جریایتات هتوا و واگرایت  آر  وضعیت حرکات قائم هوا، بررس 

آر مقایسته بتا ستایر   مد آستتبهبر اساس پیشینه تحقیقات صورت گرفته آر این یوشتار یتتایج . آاشته استورآساهر 

 آریتای فتروآ حضتورکه به   8936بریا )این تحقیق با یتایج کار یتایج باشد. م  ها میتایج  کنند اثبات یوع بهتحقیقات 

کته آاشتته  اشتار  ایرام غرب  جنوب و فارسدلیج سرخ، هایآریا فضای  داستگا  بر منطبق سوآای  فشارکم و سرخ

 فشتارکم یقتش الگتویکه   8913) همکارامپور و حمیدیامو همننین با کار  شد  استمنجر به ری ش بارش سنگین 

 یو مطالعته ایدتهیستآامتؤثر  ستنگین بتارش ریت ش آررا  ایمدیترایه -سوآای  ترکیب  و ایمدیترایه فشارکم سوآای ،

 آر محلت  صتعوآ شترایط همرا  به کشور غرب جنوب و جنوب از سوآای  فشارکم سامایه وروآ که  8913ار )گندمک

آر وقتوع  کته  8938جهتام )صتلاح  و عال  و ییت  کتار را عامل مهم  آر ری ش بارش سنگین آایسته استت منطقه

  همراهت و فشتارفشتار بتا مراکت  کممیتام مراکت  پر شد تشکیلبه آلیل شیو فشار  یاپایداری ایجاآبه های شدید بارش

آر یتتایج حاصتله  اید همستوی  آارآ.اشار  آاشتته ایرام آر جنوب شرق  مگیری بلوکینگ امگا بر روی سیبری و قرار

 مغولستتام وحرارتت  آر روز بارشت  پرفشتار  کهطوریبهباشد. این محققام م  کنند  یتایجمنعک  ژوهش حاضر یی پ

رایته ، رطوبت حاصل از آریاچه  رال و آریتای دت ر، آریتای ستیا  و مدیتمورآمطالعهفشار حرارت  حاکم بر منطقه کم

 یقش بس ای  آر ردداآ بارش سنگین مینوآشت ایفا یموآید.
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