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 چکیده 

منظور های جوی و تغییرات آن را بهمندی فراینددانشی است که قانون شناسی سینوپتیکیاقلیم

ی شمال غرب کشور های تابستانهتحقیق، بارش کند. در اینبینی وضع آب و هوا را مطالعه میپیش

مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام این ( 1361مرداد  21تیر لغایت  21) 2112 ژوئیه در

های و شناسایی سامانهتابستانه غیر ممعمول  هایل سینوپتیکی ایجاد بارشمطالعه بررسی عل

های ی ثبت شده در ایستگاههای بارش روزانهبا بررسی دادهدر این پژوهش بارشی مذکور است. 

این نتیجه برداشت شد  شناسایی کرده و با رسم نمودار اند راهایی که بارش داشتهروز ،سینوپتیک

سینوپتیکی قابل مطالعه است. بنابراین این -دوره بارشی 1ثبت شده در قالب  هایبارندگیکه 

 شد. نتایجهکتوپاسکال بررسی  811و  111 ،سطح زمین  های سینوپتیکبا استفاده از نقشه روزها

با حمایت شرایط  کهحاکم بوده است متفاوتی ها شرایط سینوپتیکی کدام از دوره هر نشان داد

-سامانه اند.های مساعد بارندگی ایجاد کردهدر مکانسترسی به منبع رطوبت محلی و در صورت د

فشار ایسلند و اند شامل کمهای سینوپتیکی که موجب ایجاد بارش در محدوده مورد مطالعه شده

 .چنین پرفشار اسکاندیناوی و پرفشار سیبری هستندکم فشار شمالگان و هم

تانه، دوره های بارشی، تحلیل سینوپتیکی، شمال غرب بارشهای غیر معمول تابس کلمات کلیدی:

 ایران

 

 مقدمه .1

 خود، خاص و هوایی آب هایویژگی با ایران مانند کشوری برای تابستان فصل طی آساسیل گاهی و شدید هایبارش اهمیت

 همراه به وخیمی اثرات جانی و مالی نظر از جغرافیایی مختلف مناطق در که است عواملی از یکی همواره و بوده محرز

 در سال فصل گرم در همواره مانمختلف کشور است. نواحی ساخته متأثر سیعیو سطح در را طبیعت و انسان و داشته

 که گیرندمی صورت هاییبارش تابستان در فصل گاهی دارد. قرار ناگهانی و شدید هایبارندگی از ناشی هایآسیب معرض

 هایسیل گاهی رخدادی چنین و کندمی تجاوز ساله یک بارندگی کل میزان از منطقه یک در بارندگی میزان روز چند طی

 و کرده تغییر دستخوش را انسان زندگی و جغرافیایی محیط طبیعی، چهره کلی به که بوجود می آورد را ویرانگری و مخرب

 (.1: 1381آورد )عربی، می به بار پذیرینا جبران خسارات
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 پدیدهبا  رابطه در مطرح هایروش و هاابزار از کیباشد. امروزه یمی وقوع سیل عامل تریناساسی سنگین هایباران ریزش

 گردش الگوی عمل ونحوه ساز و کار دقیق شناخت که چرا باشدها میبارش این سینوپتیکی بررسی سنگین، ی هابارش

 به تبدیل با تواندمی بارش نوع این آنکه ویژه به است اهمیت حائز بسیار سنگین هایبارش وقوع در موثر و عناصر جوی

 (.121:1361)پرنده خوزانی و لشکری،  آورندمی بار به را فراوانی مالی و جانی خسارات که کند ایجاد را سیل آب پدیدهروان

بارش اندک است های رگباری در ایران نسبت به دهد که منابع مطالعاتی در رابطه با بارشنشان می بررسی منابع مطالعاتی

و همین مقدار کم بیشتر در شش ماهه سرد سال متمرکز شده است و کمتر به بارش غیر معمول در تابستان پرداخته شده 

دایان و  به موارد ذیل اشاره کرد. توان می بارش سینوپتیکی الگوهای تحلیل زمینه در گرفته صورت مطالعات از .است

یک رگبار شدید پاییزی در روی خاورمیانه با تاکید بر پرداختند. تجزیه و تحلیل  (، به تحلیل سینوپتیکی2111همکاران)

. 1داده ها نشان می دهد که چندین عامل در مقیاس سینوپتیکی که اثر تقویتی بر روی شکل گیری و شدت طوفان دارند: 

. واگرایی 3انی از شمال آفریقا. . انتقال رطوبت سطوح می2ناپایداری مشروطی که از طریق دریای سرخ ایجاد شده است. 

 با خود تحقیق ( در2113) 1رساند. فِرارلِسقطبی را به خاورمیانه میسطوح باال که جت استریم های جنب حاره ای و 

 شرقیشمال منطقه در سیل به منجر هایبارش مطالعه به زا،سیل هایبارش هیدرولوژیکی و سینوپتیکی تحلیل عنوان

در نواحی مرکزی  1331آبان ماه سال  21(، به بررسی سینوپتیک سیالب 1381مرادی) .پرداخت1668 اکتبر در ایتالیا

دهد و در سطوح استان مازندران پرداخت. در شرایطی که در سطح زمین پرفشار در منطقه حاکم باشد بارش شدید روی می

وبت و جبهه در تمامی تراز مورد مطالعه از دیگر پایدار حاکم باشد.وجود رطباالیی جو بر اثر وجود تراف عمیق، شرایط نا

پایداری شرایط است. اختالف میزان فشار و دما بین سواحل شمالی و جنوبی خزر و افزایش فشار در سطح زمین باعث نا

های پیش ( به بررسی جایگاه و نقش سیستم1381محمدی و همکاران) شود.های شدید میبیشتر و در نتیجه موجب بارش

و هشدار سیالب در کاهش اثرات مخرب سیل پرداختند و  بیشتر به مدیریت و کنترل سیالب تاکید دارند که در  بینی

ای مورد تاکید های غیر سازهها به دالیل محیطی پاسخگو نباشند روشها است و در شرایطی که سازهارتباط با طراحی سازه

ای مدیریت سیالب در کاهش خطرات و خسارات ناشی سازههای غیرقرار می گیرد و هشدار سیالب یکی از موثرترین روش

های رگباری در حوضه جنوبی رودخانه (، به منظور بررسی همدید بارش1388ساری صراف و همکاران ) .باشداز پدیده می

های منطقه ایستگاههای رگباری که در نتیجه ورود جبهه سرد به های همدید، آن دسته از بارشارس با بکارگیری نقشه

 و تحلیل نمودند.باریده بودند، تجزیه 

. پرداختندهای کوتاه مدت و تغییرات چند سال اخیر آن در تبریز (،به بررسی روابط اجزاء رگبار1386وانمرد)کمالی و ج      

های فصلی ایران های سینوپتیکی موثر بر بارشهای زمانی فشار مراکز الگو(، به تحلیل سری1361رسولی و همکاران)

فشار مدیترانه، دریای سیاه و سودان در فصول های مورد بررسی در این تحقیق، شامل پر فشار سیبری، کمپرداختند. الگو

های سینوپتیک به جز پر فشار باشند. الگوفشار مونسون و خلیج فارس در فصل تابستان میبارشی زمستان و بهار و کم

توانند از دو اند که میای و سودانی افزایش یافتههای مدیترانهشوند. فشار مرکزی سامانهیسیبری در فصل بهار  ضعیف م

های تلفیقی سودانی و های مذکور و عدم شکل گیری و یا کاهش تعداد سامانهطریق کاهش فعالیت هر یک از سامانه

 شود.ای، باعث کاهش بارش در ایران میمدیترانه

 

                                                 
7. Ferrarles 
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 داده ها و روش ها .2

ایستگاه سینوپتیک استان آذربایجان غربی،  31مطالعه سینوپتیکی بارش غیرمعمول از اطالعات  در این پژوهش با هدف     

ها تراکم شبکه ایستگاه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و 1در شکل .آذربایجان شرقی و اردبیل استفاده شده است

 داده شده است. مایشن

 

 غرب ایران.نقشه توزیع جغرافیایی ایستگاه های سینوپتیک شمال -1شکل 

 

با توجه به اهمیت نقشه های سینوپتیکی و همچنین داده های ایستگاه های هواشناسی از نظر بیشترین و گستترده تترین     

 بارشها در شمال غرب ایران سعی شده موارد زیر بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد:

 پاسکال؛  هکتو 111و 811ارتفاع ژئو پتانسیل متر در سطح  -2و  ؛ (QFF)ح دریا سطفشار تبدیل شده به  -1 

قابتل   بارنتدگی هتای  ( 1361مترداد   21تیتر لغایتت    21) 2112 ژوئیته در متاه   شمال غرب ایرانشرایط اقلیمی با توجه به  

که با توجه شرایط اقلیمی غالب در ایتن منطقته غیرمعمتول و دور از انتظتار      است رخ دادهای در شمال غرب کشور مالحظه

ان شد، مورد مطالعه قرار بار باعث بارشکه  سینوپتیکی بارشی سامانه یافتن عامل ایجاد چنین شرایطی؛ برای. لذا بوده است

ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه استفاده شد. با ترسیم نمتودار توزیتع    31های بارش روزانه از دادهگرفت. در این راستا 

اُم بتارش وجتود داشتته    13ز روز به ج 2112 ژوئیهمشخص گردید که در تمام روزهای ماه  2میانگین بارش در شکل روزانه 

نشتان   استت کته   طور متناوب در روزهای خاصیها در بازه زمانی خاصی متمرکز نشده است بلکه به همچنین بارندگیاست. 

 ژوئیته نیز به راحتی قابل تشخیص استت در   2شکل همانطور که در  باشد.های سینوپتیکی متفاوت میدهنده حضور سامانه

 توان شناسایی کرد.ا میدوره بارشی مجزا ر 1؛  2112
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 2112 ژوئیه در میانگین بارش توزیع روزانه نمودار -2شکل 

 

 تحقیقهای یافته . 3

-بندی شده اند که هریک جداگانه مورد بحث و بررسی قرار میموج بارشی تقسیم  1رب ایران به غامواج بارشی در شمال

( نیز SLPو سطح زمین) 811های سطوح هکتوپاسکال هستند و نقشه 111های مورد بررسی بیشتر در سطح گیرد. نقشه

 .اندقرار گرفتهتر مورد مطالعه برای بررسی دقیق

 اُم ژوئیه(7آُم تا 1. تحلیل سینوپتیکی دوره بارشی اول)1.3  

ژوئتن در   29و  21ایسلند است کته در روز    ت که منشاء آن کم فشارای اسفشار بریدهالگوی بارشی این دوره ناشی از کم

های این دوره را ایجاد پایین بارشهای جغرافیایی هکتوپاسکال ظاهر شده است و با پیشروی به سمت عرض 111ی نقشه

 کرده است.

 
 2112اُم ژوئن 22هکتو پاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل سطح  -3شکل

       

ژئوپتانسیل دکامتر  111با مرکزیت  هسته کم ارتفاعی که( 3اُم ژوئن)شکل29روز درهکتوپاسکالی  111ی نقشهبا توجه به   

 بر جو ایران برقرار است. این سیستم شرایط بارشی ضعیفی را در برختی  ی نیزضعیف ارتفاعکم  ،در ایسلند تشکیل شده است

اُم ژوئتن( بته ستمت    31اُم تا 23اما با گسترش کم فشار ایسلند در روز های بعد)در روزهایمناطق ایران ایجاد کرده است.  از
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ب غرب به شمال شرق ایران مانعی بر سر جریتان  عرضهای پایین و همچنین فعالیت زبانه پرفشار جنب حاره ای آزور از جنو

-های شمالی و جنوبی زبانه کتم این شرایط باعث اختالف بین سرعت حرکت در قسمت .فشار ایسلند ایجاد گردیدسامانه کم

 (.1شده است)شکل فشار 

 
 ژوئیههکتو پاسکال، روز دوم  011شه ژئوپتانسیل سطح نق -4شکل 

 

زبانه پرقدرتی  فشار ایسلند وی کمدر اثر اختالف سرعت در زبانه، قسمت شمالی و جنوبی این سامانه  که ژوئیهدر روز سوم 

از شمال قاره آفریقا به سمت شمال شرق)در مسیر پشت تراف(، از هم جدا شده و قسمت از پرفشار آزور ایجاد شده بود 

(.  1رسد)شکل میبه اوج خود  ژوئیهسامانه در روز چهارم  این عملو  دداشکل  2 جنوبی آن در غرب ایران، کم فشار بریده

و در این مدت، سرعت حرکت آن به طرف شرق  دادهکم فشار بریده با حفظ گردش سیکلونی، مدتی به حیات خود ادامه 

-ماند یا حتی به طرف غرب پسروی میخیلی کند است، به طوری که بعضی مواقع در محل خود ساکن می

در شمال  شده قرار دارد مرکز کم فشار بریدههکتو پاسکالی که در  111نقشه  دمایخطوط هم(. 311: 1381یکند)علیجان

هکتوپاسکال خطوط هم  811نقشه سطح  و در همین زمان در می باشدی سلسیوس درجه -11 تا -1 در حدودغرب ایران 

 . می باشدی سلسیوس درجه 21 دما در حدود

 
 .2112 ژوئیهاُم 4هکتوپاسکال، روز  011ژئوپتانسیل  نقشه -0شکل 

      

                                                 
8 . Cut off low 
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تر از مسیر اصلی های جنوبی. بنابراین موقعی که در عرضفعالیت چرخندی نیز استعالوه بر سرد بودن کانون  این سامانه  

سبب تشکیل ابر و نزوالت  گیرند، ناپایداری شدید ایجاد کرده وتر قرار میهای نسبتاً گرمهای غربی بر باالی سرزمینجریان

 ،های جغرافیایی پایینکم فشار بریده در روزهای بعدی با گسترش به سمت عرض (.131: 1381ود)علیجانی،شجوی می

که بیشترین بارش در روز دوم  می باشد منطقه مورد مطالعه ایستگاه 11(، در ژوئیه 3تا  1) ژوئیهبارش اوایل ایجاد  باعث

ای را در ؛ بارش قابل مالحظهفشار بریدهکم اما علت اینکه این میلیمتر بوده است. 11مقدار  بهرمی در ایستگاه گِ ژوئیه

 توان در دالیل زیر جستجو کرد:منطقه مورد مطالعه ایجاد نکرده است را می

و هر  تر باشد تاوایی مطلق بیشتری داشته و قدرت بیشتری دارندفشارهای بریده هرقدر به دایره نزدیکشکل کم .1

-در ایجاد چرخندگی و صعود هوا کاسته می با کاهش تاوایی مطلق از قدرت آنای خارج شود قدر از شکل دایره

جنوب گسترش بیشتری داشته و به شکل بیضی  -در امتداد شمال مذکور سامانه با توجه به اینکه بنابراین شود.

 ده است.کر ایجادتری را نمود یافته است. بنابراین از قدرت آن کاسته شده و بارش کم

غرب و غرب ایران های شمالقسمتدر ، هوایی که توسط این سامانه فشارهااعتگرد کمبا توجه چرخش پاد س .2

به همراه ندارد. به  از مسیر مناطق خشک عربستان و سوریه و عراق گذر کرده و رطوبت چندانی حمل می شود

های جنوب برسد در قسمت ناوهده است قبل از اینکه به شرق که از دریای مدیترانه کسب کر این ترتیب رطوبتی

 آورد.های شمالغرب ایران میرطوبت اندک را برای قسمت باتخلیه شده و هوای گرم  آنغربی 

ایران حاکم -به این ترتیب که در سطح زمین کم فشار حرارتی پاکستان ؛از نظر رطوبت عدم حمایت سطح زمین  .3

 گیری در مناطق خشک و بیابانی ماهیت گرم و خشک دارد.است و این سامانه به دلیل شکل

 اُم تا سوم1در روزهای  کم فشار بریده دهدارائه شده است، نشان می 9که در شکل  ژوئیهی سینوپتیکی چهارم نقشه      

جا شده است. این امر به شکل بیضی کم فشار های جغرافیایی پایین جابه عرضو ب یافتهالنهاری گسترش جهت نصفدر 

ایستگاه  2کم فشار بریده فقط در  ژوئیهاُم 1اُم و 3به طوری که در روزهای  .بریده افزوده و قدرت آن را کاهش داده است

فشار بریده که کمتر از ده روز و به طور معمول سه تا هفت روز کوتاه کمبارش خفیفی را ایجاد کرده است. با توجه به عمر 

 811. نقشه تراز می شودتر های جغرافیایی باال جابجا شده و ضعیفاست در روزهای پنجم و ششم به سمت عرض

 شمال غرب تاایران از سمت جنوب شرق  -از کم فشار پاکستان ایزبانه دهد که، نشان می(3شکل )هکتوپاسکالی روز چهارم

 این سامانه به دلیل ماهیت گرم و خشک خود مانعی برای وقوع بارندگی در دوره بارشی اول بوده است.  و ایران نفوذ کرده
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 2112 ژوئیهاُم 4هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -2 شکل

     

فشار دینامیکی است ای است که منشاء آن کمی اول ناشی از کم فشار بریدهگرفت که بارش دورهتوان نتیجه بنابراین می  

هکتوپاسکالی روز ششم و  111ژوئن در جزایر ایسلند شکل گرفته بود.. در همین زمان با دقت در نقشه  29و  21که در روز 

ی پایان نشان دهنده ،8و  3ی است. شکل شمارهگیری فشار دینامیکی شمالگان در حال شکلهفتم در منطقه سیبری کم

 باشد.دوره بارشی اول می

 

  2112 ژوئیهاُم 2هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -7شکل 

 

 (2112 ژوئیهاُم  12اُم تا 0حلیل سینوپتیکی دوره بارشی دوم )ت. 2.3

اُم را به عنوان 12اُم تا 8های شمال غرب از روز بارش های موثر درتغییر الگوی سامانه ،2نمودار در شکل  با توجه به      

-که کم فشار بریده تقریباً در حال از بین رفتن است؛ کم ژوئیهگیرد. در روز هشتم موج بارشی دوم مورد مطالعه قرار می

ر بریده از ، با وجود اینکه کم فشا6باشد. بر اساس شکل شمارهفشاری دینامیکی در منطقه شمالگان در حال تقویت می

با کم فشار  )همبستگی ( کم فشار شمالگان تمایل به یکی شدن اما بادهای غربی به وجود آمده و منشاء کامالً متفاوتی دارد

 باشد. ها و کم فشار بریده میمحور ترافهم راستا بودن   نیز بریده دارد. علت این امر
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های گان با هم ترکیب شده و جریان هماهنگی در جهت خالف عقربهلکم فشار بریده و کم فشار شما ژوئیهاُم 8در روز       

. کم فشار بریده به علت تقویت شدن توسط کم فشار شمالگان ماهیت خود را تغییر داده و به تراف می کنندساعت ایجاد 

رده و در جریان . در واقع کم فشار شمالگان هوای سرد خود را به پشت تراف سرازیر کمی شودعمیق سطوح فوقانی تبدیل 

شود و از طرف دیگر به دلیل قرار گرفتن مابین دو سامانه پرارتفاع و برخورد با هوای زیرین خود باعث تقویت تراف می

، 11گردد. همانطور که در شکل شماره چرخش ساعتگرد پرفشار آزور در دو طرف تراف باعث تقویت هرچه بیشتر آن می

باشد. با این ی یکی شدن آنها میاند که نشان دهندهاد شده، به موازات هم قرار گرفتهخطوط هم دمای شمالگان و تراف ایج

شود که در رسد یک عامل صعود قوی محسوب میهای جغرافیایی پایین میتفاسیر وقتی که هوای سرد شمالگان به عرض

شود. بیشترین بارش موج دوم در شود و نهایتاً بارش اتفاق میصورت داشتن منابع رطوبتی کافی سبب تشکیل ابر می

میلیمتر بوده است و در همین روز در ایستگاه چالدران بارش به  1/21در ایستگاه اهر به مقدار  ژوئیهاُم 6اُم و 8روزهای 

 ی مورد مطالعه وجود داشته است.منطقههای است. بارش در این روز در بیشتر ایستگاهمیلیمتر رسیده  1/11مقدار 

 

 
 .2112 ژوئیهاُم 0هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -9شکل 

 

 
 

 
 2112 ژوئیهاُم 9هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  11 شکل

 

دیده می شود که توسعه پرفشار )پرفشار عربستان( مانع یا کندی روند حرکت  11و  6با توجه به شکلهای   ژوئیهاز روز نهم 

کم فشار شمالگان به سمت شمال شرقی ایران شده است و این پرفشار حاکم بر روی منطقه ایران به عنوان یک مانع در 
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یز اختالف ایجاد شده در روند سرعت حرکت کم فشار ن ژوئیهعمل می کند و در روز دهم  برابر حرکت تراف ایجاد شده

کم فشار بریده شده کم کم با حرکت به سمت عرضهای  ،ژوئیهاما از اواخرروز دهم باعث بریده شدن کم فشار می شود. 

در  نیز جغرافیایی باالتر ضعیفتر شده و پرفشار ذکر شده بر روی منطقه تقویت می شود و با تضعیف کم فشار مقدار بارشها

  شمال غرب کشور به تدریج کاسته می شود.

 

 
 2112 ژوئیهاُم 11هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -12 شکل

 

 ژوئیههکتو پاسکالی ، در روز دوازدهم  111و همچنین نقشه های ژئوپتانسیل  با توجه به داده های ایستگاهای سینوپتیکی

     هیچ بارشی گزارش نشده و این به دلیل تقویت پرفشار حاکم بر روی منطقه می باشد. 
 

 2112 ژوئیهاُم 12هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -13شکل 

 

 (2112 ژوئیهاُم  17اُم تا  13تحلیل سینوپتیکی دوره بارشی سوم). 3.3

ایران و همچنین شکل گیری و توسعه  به سمت جنوب و جنوب شرقت پرفشار با حرک در روز سیزدهم 11 با توجه به شکل

 و نفوذ کم فشار به سمت عرضهای دکامتر ژئوپتانسیل 118مرکزی  ارتفاعکم فشار دینامیکی در منطقه ایسلند با 

رطوبت کافی  تامیناما به دلیل عدم .ناپایداری در شمال غرب و غرب ایران شد پایین باعث ایجاد شرایط نسبتاً جغرافیایی

 کلیبر گزارش شده است.   جلفا، تبریز، ماکو،ناچیزی از ایستگاهای  بارشهای
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جغرافیایی پایین تر، پرفشارهای سیبری و آزور موجود در شرق  تر شدن زبانه کم فشار ایسلند به سمت عرضهایاما با عمیق

عرضهای فشار ایسلند به سمت امواج حاصل از کم تر شده و در اثر کنش متقابل سه سامانه مختلفو غرب این سامانه ضعیف

 (.    11دهد)شکل پایین تر نفوذ کرده و بخشهایی از استانهای شمالی ایران را تحت تاثیر قرار می
 

 
 2112 ژوئیهاُم 13هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -14 شکل

 

 
 2112 ژوئیهاُم 13هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -10 شکل

 

بینیم که با تقویت پرفشارهای سیبری و آزور و همچنین کشیده شدن هکتو پاسکال می 111اما در روز چهاردهم در نقشه  

این پرفشار ها به سمت عرضهای پایین ،کم فشار ایسلند تضعیف شده و به سمت عرضهای باالتر کشیده می شود  .با حرکت 

شار عربستان در ایران تقویت شده و این پرفشار مانع وزش بادهای غربی در شمال کم فشار ایسلند به عرضهای باالتر ، پرف

 .(19)شکل شماره غرب کشور می شود 
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       2112 ژوئیهاُم 14هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -12شکل 

 

استتان شتده استت و     حرکت پرفشار به سمت عرضهای باالترونفوذ جریانات مرطوبت خزری باعث بارنتدگی هتایی در ستطح   

باحرکت پرفشار به سمت عرضهای باالتر ،کم فشار ایسلند نیز کامال تضعیف شده ودر ستطح استتان کتامال از بتین متی رود      

          (13شماره ، شکل هکتو پاسکالی  811)نقشه .

 
    2112 ژوئیهاُم 14هکتوپاسکال، روز  001 نقشه ژئوپتانسیل -17شکل 

 

به سمت شرق وهمراهی جهت حرکت پرفشار آزور با جهتت حرکتت کتم     آندر روز پانزدهم با تقویت پرفشار آزور، و حرکت 

و  شتده استت   مناطقی از ایران از جمله استانهای شتمالی برروی  )پرفشار عربستان( فشار ایسلند باعث تضعیف پرفشار حاکم

    عربستان به عرضهای پایین کشیده می شود .  پرفشار 

H 
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     2112 ژوئیهاُم 10هکتوپاسکال، روز  011 نقشه ژئوپتانسیل -10شکل 

 

عربستان به عرضهای پایین، پرفشار سیبری که خود ماهیتی سرد و خشک دارد به سمت عرضهای پایین  ارتفاعبا حرکت پر

می کند و با توجه به  حملکشیده می شود و با عبور از دریای خزر، رطوبت را به استانهای شمالی و شمال غربی کشور 

برخی  های قابل مالحظه ای درصعود و همرفتی جریانات خزری بارش همچنین شرایط فصلی و شرایط توپوگرافی منطقه و

شهرستانهای میلیمتر باران گزارش کرده و در  8/21از شهرستانهای استان رخ داده است. در این روز ایستگاه بستان آباد 

پرفشار سیبری تضعیف  بتدریج ژوئیهاما در روز شانزدهم هکتوپاسکال(.  811نقشه )ارش شده استدیگر نیز بارشهایی گز

برخی از مناطق در  درشده و کم فشار ایسلند تقویت می شود اما به دلیل وجود رطوبت کافی و شرایط فصلی و محلی 

        .(16)شکل گزارش شده استاستان بارش هایی را به صورت پراکنده در سطح استان 

تر شده است و در واقع سیستم مانع تقریبا از هکتوپاسکال پرفشار عربستان ضعیف 111در نقشه  2112 ژوئیهاُم 19در روز   

این زبانه چون منبع رطوبت قوی  .بین رفته است و نیمه شمالی ایران توسط زبانه کم فشار مهاجر غربی احاطه شده است

ی مورد مطالعه نداشته است و فقط در ایستگاه تکاب بارش اندکی را ایجاد در منطقه قابل توجهی را نداشته است بارش

رشی سوم در نظر گرفت. توان به عنوان پایان دوره بارا به دلیل از بین رفتن سیستم مانع می ژوئیهاُم 19کرده است. روز 

 دهد. هکتوپاسکال نشان می 111الگوی بارش این روز را در سطح  ،16شکل 

 
 2112 ژوئیهاُم 12هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -19شکل 

 

زبانه پرفشار عربستان به سمت شمال شرقی کشور کشتیده متی شتود و زبانته هتای پرفشتار آزور و        ژوئیهاما در روز هفدهم 

با توجه به اینکه منتاطق شتمال غربتی     همچنین پرفشار عربستان مانع از نفوذ و حرکت کم فشار ایسلند به کشور می شود و

 در پشت تراف قرار دارد شرایط برای ایجاد پایداری جو در منطقه فراهم متی شتود.   هکتو پاسکالی( 111)ایران در این نقشه

روز هفدهم به عنوان پایان دوره ستوم   . بنابراینصفر یا خیلی ناچیز بوده است از ایستگاه هابارشهای اتفاق افتاده در بسیاری 
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 .(21بارش در نظر گرفته می شود)شکل

 
 2112 ژوئیهاُم 17هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -21شکل 

 

داریم خطوط همدما به صورت ریچ هستند و دمتا در ایتن روز    21اُم شماره 13هکتوپاسکالی روز  811حال با توجه به نقشه 

اما به دلیل نفوذ جریانتات مرطتوب ختزری و وجتود رطوبتت نستبتا کتافی  در         درجه افزایش داشته است 1الی  2در حدود 

. و بیشتتر بارشتها بته    منطقه و همچنین تاوایی نسبتا قوی بارش هایی در سطح استان گزارش شده که قابل مالحظه نبودند

                 . محلی بوده است به صورتشرایط فصلی  دلیل اثر

 
 2112 ژوئیهاُم 17هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -21شکل 

 

 (2112 ژوئیهاُم  20اُم تا  10تحلیل سینوپتیکی دوره بارشی چهارم). 4.3

تتر شتده و بته ستمت جنتوب و      هکتوپاسکال، پرفشار عربستان و آزور ضتعیف  111در نقشه  2112 ژوئیهاُم 18در روز       

های شمالیِ منطقه مورد مطالعه ناشی از گذر قسمت جنوبی زبانه کتم  اند. ناپایداری در قسمتغرب عقب نشینی کردهجنوب

 باشد.نشان دهنده مطالب ذکر شده می، 22باشد. شکل فشار ایسلند می
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 2112 ژوئیهاُم 10هکتوپاسکال، روز  011 نقشه ژئوپتانسیل -22شکل 

 

تشکیل شده که باتوجه به افزایش دمای در سطح زمین  ایناوههکتوپاسکالی در شمال غرب کشور  111در این روز در نقشه 

در  یپاسکالی و همچنین نفوذ جریانات مرطوب خزری موجب بارشهایی نسبتا خوبهکتو 111نفوذ هوای سرد در سطح و 

متر میلی 1/11و  1/12دو ایستگاه خلخال و کوثر به ترتیب بارش در روز هجدهم در  .سطح استانهای شمالی شده است

 . ( 23و 22شکل  )مقدار را داشته استبیشترین 

 
 2112 ژوئیهاُم 10هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -23شکل 

 

ه دننشان دهپاسکالی هکتو 811دکامتری در نقشه  118وط در این روز خط .ر می باشدتروز نوزدهم شرایط کمی متفاوت در

هکتوپاستکالی همتین روز نیتز     111و نقشته  سبت به روز هجدهم بیشتر شده است ورود جریانات مرطوب خزری به استان ن

پاسکالی در نیمته شتمالی کشتور    هکتو 111با وجود پرفشار در سطح  افزایش جزئی دما در طول روز را نشان می دهد.  پس

به هجدم را میتوان در رطوبت کافی منطقته و افتزایش جزئتی دمتا دانستت.  و      تنها دالیل بارش بیشتر در روز نوزهم نسبت 

     .(21)شکل شماره نیز در این مورد بی تاثیر نیست البته وزش کم باد
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 ژوئیهاُم 19هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -24شکل 

 

عربستان و حرکتت بته ستمت عرضتهای پتایین را      ، تضعیف پرفشار 21هکتو پاسکالی شکل  111در نقشه  ژوئیهروز بیستم 

هکتوپاستکالی   811نشان میدهد اما در این مدت باز هم استخر هوای سردی در باالی شمال غرب ایران قرار دارد در نقشته  

شود کته شترایط صتعود را فتراهم     غرب ایران دیده میگرادیان فشاری بین پرفشار اسکاندیناوی و کم فشار ایسلند در شمال

        هکتوپاسکال رطوبت اندک و گرادیان دمایی شدید به همراه آورده است. 811است. پرفشار اسکاندیناوی در سطح  کرده

 
 2112 ژوئیهاُم 21هکتوپاسکال، روز  011ژئوپتانسیل  نقشه -20شکل 

 

هتای جنتوبی آن   قستمت های باالتر جابجتا شتده و تنهتا    موج کم فشار دینامیکی ایسلند به عرض 2112 ژوئیهاُم 21در روز 

هکتوپاستکال استتخر هتوایی سترد      811ی (. در نقشه29اند)شکلمناطق شمالی منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده

        غربی ایران را در بر گرفته است که شرایط تراکم را تشدید کرده است. قسمت کوچکی از شمال
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 2112 ژوئیهاُم 21هکتوپاسکال، روز  011ژئوپتانسیل  نقشه -22شکل 

 

کتم فشتار ایستلند     ژوئیته دوم  بیست و دهد که در روزهکتو پاسکالی نشان می 811و  111نقشه ژئوپتانسیل  28و 23شکل

بستیار آرام بتوده و بتا حرکتت از روی      لندتقویت شده و به عرضهای جنوبی کشیده شده است اما چون حرکت کم فشار ایس

افزایش فعالیت کم فشار ایسلند و حرکت آن به سمت عرضهای پایین  . ریای مدیترانه تاوایی مطلق آن نیز افزایش می یابدد

هکتتو پاستکالی و    811چتون گرادیتان فشتاری در ستطح      تر جابجا شود امابآزور کمی عق فشارجغرافیایی باعث شده که پر

هکتو پاسکالی ضعیف می باشد بنابراین صعود و جریان همرفتی به صورت مناستب   111همچنین گرادیان فشاری در سطح 

ژوئیه  21 تا 23 در  و فقط بنا به شرایط توپوگرافی برخی از شهرهای استان بارشهایی صورت گرفته است. صورت نمی گیرد

هکتو پاسکالی پرفشار اسکاندیناوی تقویت شده و توسعه یافته استت و زبانته هتای ضتعیفی از آن بته ستمت        811نقشه  در

 شمال غرب ایران کشیده شده است.  

 

 2112 ژوئیهاُم 22هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -27شکل 
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 2112 ژوئیهاُم 22هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل   -20شکل 

 

 

 2112 ژوئیهاُم 24هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -29شکل 

 (2112 ژوئیهاُم  31اُم تا  22ی بارشی پنجم)هتحلیل سینوپتیکی دور. 0.3

ی دیگری از بارش)دوره پنجم( آغاز اُم؛ دوره29از روز  2112 ژوئیههای با تغییر سامانه همدیدی موثر در ایجاد بارندگی      

هکتوپاسکال سیستم کم فشار پرقدرتی در ایسلند قترار داشتته و در    111ی همدیدی سطح شده است. در این روز در نقشه

های جغرافیایی پایین انتقال یافته است. همچنتین  های جنوبی آن  به سمت عرضاثر ایجاد مانع توسط پرفشار آزور؛ قسمت

خزر و شمال غرب ایران قرار گرفته است و شترایط مناستبی را بترای     درجه در روی دریای -1استخر هوای سردی با دمای 

عمل تراکم ایجاد کرده است. اتفاق مهم این روز ایجاد و گسترش زبانه مشخصتی از پرفشتار استکاندیناوی بتر روی ایتران از      

 ،31و  31ل مسیر دریای خزر و شمال غرب ایران است که باعث سرازیر شدن هوای سرد به ایتن منتاطق شتده استت. شتک     

 است. ژوئیهاُم 29های موجود در منطقه مورد مطالعه در روز نمایش دهنده سیستم
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 2112 ژوئیهاُم 22هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -31شکل 

 

 
 2112 ژوئیهاُم 22هکتوپاسکال، روز  001نقشه ژئوپتانسیل  -31شکل

 

غرب ایران هکتوپاسکال در شمال 111شرایط اندکی تغییر کرده است و استخر هوای سرد در سطح  ژوئیهاُم 23در روز       

هایی که شرایط محلی فراهم بوده است بارش ایجاد در ایستگاه مستقر گشته است و شرایط تراکم را بهبود بخشیده است و

هکتوپاسکال مانعی که پرفشار آزور در برابر امواج غربی ایجاد کرده  111در نقشه  2112 ژوئیهاُم 28کرده است. در روز 

ای از آن را به سمت جنوب در امتداد دریای سرخ ایجاد کرده که شمال غرب ایران در قسمت جلوی تراف قرار است زبانه

اُم شرایط تشکیل کم 31ادامه داشته و در روز  ژوئیه 26و  28گرفته و باعث ایجاد ناپایداری هوا شده است. این در روزهای 

 (.32لغربی ایران به وجود آورده است)شکهایی از شمالفشار بریده را در قسمت

 

 2112 ژوئیهاُم 20هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل   -32شکل 
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 2112 ژوئیهاُم 29هکتوپاسکال، روز   011نقشه ژئوپتانسیل  -33شکل 

 

فشار که در روزهای قبل شتکل گرفتته بتود    ی کمزبانه ژوئیه 26، نیز مشخص است در روز 33همانطور که در شکل           

فشتار  توستط کتم  رسد در اثر هم راستا بتودن محورشتان   فشار واقع در منطقه شمالگان قرار گرفته و به نظر میدر امتداد کم

حضور هوای سرد ناشی از گسترش پرفشار استکاندیناوی و حمایتت عوامتل    شمالگان تقویت شده است. این شرایط به همراه 

را در شمال غترب ایتران    2112 ژوئیهها(  بیشترین بارندگی ماه محلی)رطوبت موجود در سطوح پایین جو و تاثیر ناهمواری

بتا جتدا شتدن     ژوئیته  31میلیمتر بتوده استت(. در روز    9/29موجب شدند)بیشترین مقدار آن در ایستگاه چالدران به مقدار 

فشار بریده و همچنین نفوذ پرفشتار عربستتان از جنتوب غترب قتدرت      فشار شمالگان و تشکیل کمقسمت جنوبی موج از کم

ی شتمال  هتای تابستتانه  فشار بریده بتارش ( با از بین رفتن کمژوئیه 31سامانه کاهش یافته و در واپسین ساعات این ماه)روز 

 (. 1شکل یابد)غرب ایران نیز خاتمه می

 

 2112 ژوئیهاُم 31هکتوپاسکال، روز  011نقشه ژئوپتانسیل  -34شکل

 

 و نتیجه گیری بندیجمع. 4

د امکان نفوذ ای که دارشده و با خصوصیات ویژهای جایگزین بادهای غربی جنب حارهپرفشار  در فصل گرم به تدریج      

و  ییر کردهاین روند در منطقه مورد مطالعه تغ 2112این حال در تابستان نمایند با آور را سلب میهای هوای بارانتوده

تگرگ و سیل نیز به  یها پدیده. همزمان با وقوع بارندگیشمال غرب ایران گزارش گردید ای درهای قابل مالحظهبارش

است. بررسی مکانیزم حرکت، های غیرمعمول تابستانه یاد شده . در این تحقیق از این موضوع با عنوان بارشوقوع پیوست
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شمال غرب ایران هدف اصلی های سینوپتیکی و نقش آن در ایجاد بارش غیرمعمول در چگونگی تکوین و تقویت سیستم

مطالعه شدند. به  های همدیدی موثرسامانههای سینوپتیک، و نقشه ی هواشناسیهاکه با استفاده از داده این مطالعه است

 111و  811های سینوپتیکی سطح زمین، و سطوح بارش غیر معمول تابستانه از نقشه منظور تحلیل سینوپتیکی

غرب و چگونگی نفوذ آنها در شمال گیریزا و نحوه شکلسامانه بارش تیپهای بارشی استفاده شده و هکتوپاسکال برای روز

در ایستگاه های مورد  ژوئیهمیانگین بارش  بررسی داده های ثبت شده ایستگاهها نشان داد که ایران مورد بررسی قرارگرفت.

محاسبه شده است در حالی که  16/11متر و انحراف معیار آن میلی 2/11(  2111ی اقلیمی)تا سال مطالعه در دوره

می باشد و این مسئله خود دلیل محکمی بر غیرمعمول  68/19و انحراف معیار آن  11/22؛ 2112 ژوئیهمیانگین آن در 

ها در بازه زمانی خاصی متمرکز نشده است بلکه به طور متناوب در روزهای خاصی از ی این ماه است. بارندگیهابودن بارش

های سینوپتیک متفاوت در ایجاد اند. اینگونه پراکندگی بارش روزانه نشان دهنده دخالت سامانهاین ماه اتفاق افتاده

الزم به موج بارشی تقسیم شده است.  1ران بارندگی ایجاد کرده اند به غرب ایباشد. امواج بارشی که در شمالها میبارندگی

کند نیز نتایج مشابهی را بیان می  ایران ماه درتیر 21-39دوره  بارندگی سینوپتیکی تحلیل (، با1381عربی )ذکر است که 
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